Bureau de Change
صرافیشــریف

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

ش ریال نداریم
توجه :خرید وفرو 

1514

Sharif

Cote vertu, Bus 121 E

EXCHANGE
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St-Laurent, QC H4N 1C8

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

$

www.sharifexchange.ca

« 8مارس» ،روز جهانی زن
گرامی و خجسته باد!

MONDIALE ELITE

www.ParsPlumbing.ca

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

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

همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
به مدیریت :بیژن احمدی و یحیی هاشمی
شهر
در قلب مرکز
____________________

Pars Plumbing
& Heating Inc.

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

Tel: (514) 290-2959

صـرافی  5ستاره

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

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

Cell.: 514-969-2492

ELEGANCE LEASING

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

100%

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

Cell: (514) 827-6364
مسعود هاشمی

Ramier Realty

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

______________
Nader Khaksar

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

فیروزهمتیان

نادرخاکسار

pg. 4

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

fhemmatiyan@sutton.com

Financing
Approval.
Montreal, QC H4B 1T8

Tel.: 514-482-4500
visit us at: www.eleganceleasing.com

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

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

عباسشفیعی
مشاور امالک

فروش امالک
فقط
با کمیسیون
_________________________
)Abbas Shafiee (B. Comm.
Real Estate Broker

Tel.: (514) 806-0060

برایمدتزمانمحدود 2545 Cavendish Blvd # 134
montrealvr@gmail.com
و با شرایط ویژه

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

2 :

NET Exchange
www.sarafinet.com

Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

6225A St-Jacques ouest,

مشاور امالک در مونتریال

MASSOOD HASHEMI

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

Tel.: 514- 845-5959

Tel.: 514-871-1119

ﺳﺮﻋﺖ ،دﻗﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

2
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
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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

Hiring new doctors!!

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

دکترریموندرضایی

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

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

Dr. VAN TINH DUONG
 ساعت24 __________________ جواب در
  پزشکان متخصص جهت امراض


:پزشکان متخصص

Specialist doctors

ختنه ک
0 :ودکان

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی

E
 سالگی6 UIS BOURQU ،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
O
AN L

DR JE

  
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

• دکتر بهروز شریف نایینی

... 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













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

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

 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
Guy Concordia

3

1399  اسفند11  1514  شماره 27 سال

• دکتر مهرنوش البرزی

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

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

Tel.: 514-731-1443

:>> دفتر بروسارد

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

•

4
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Nahid Pakravan

SPECIAL

416-873-7191

OFFER

FALL

Toll Free: 1-844-873-7191

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

>> تـ
و
ج
ه
ت
و
جـ

پی

ش خرید

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان

 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین

Calgary

4

Vancouver

Montreal
Toronto

به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

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

ه

در بهتری
ن
م
ن
ط
ق
ه

wn
به downto

قیمت
مناسب!

د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

مشاورامالکمسکونی
در سراسر مونتریال

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

خدمات به شما عزیزان بابت خرید ،فروش ،اجاره امالک

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

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

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

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.

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

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

www.paivand.ca since 1993
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NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
<< >> در وست آیلند

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

_________________________

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

و بسیاری دیگر

Tel.: (514) 697-0225

ELEGANCE LEASING

100%
Financing
Approval.
6225A St-Jacques ouest,

Montreal, QC H4B 1T8

Tel.: 514-482-4500
visit us at:

www.eleganceleasing.com

Select
Wholesale - Distribution

IMPORT - EXPORT

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
ﻓﻮم ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﻏﺬي اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم پ پ

.... اﻧﻮاع ﻧﺎﯾﻠﮑﺲ دﺳﺘﻪ دار ﻓﺮﯾﺰري ﮐﯿﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺿﺨﯿﻢ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ

..... اﻧﻮع ﺑﺸﻘﺎب ﮐﺎرد ﭼﻨﮕﺎل ﻟﯿﻮان
ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه

t

Selec
Wholesale
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Heavy
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دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي
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Aluminu
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d’alum

OZ

Biodégradable et idéal pour le compost
Biodegradable and compostable

info@canaselect.ca

دﻟﯿﻮري راﯾﮕﺎن
www.canaselect.ca

514.365.5555

7920JeanBrillon
Lasalle,QcH8N2L5
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فاجعه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشکهای سپاه پاسداران

حقایق تازه کشفشده

خبرخـوش!

تأیید علمی اثربخشی باالی
واکسنفایزردراسرائيل
ک میلیــون و ۲۰۰هزار نفر در اســرائيل
ســنجش دادههای ی 
نشان میدهدکه واکسن مشترک دو شرکت آمریکایی و آلمانی
فایزر و بیونتک توانسته است به میزان ۹۴درصد جلوی بروز
عالئم بیماری ناشی از کووید  ۱۹را بگیرد.
در مطالعاتی که پیش از این انجام شــده بود کارایی واکســن
فایزر ـ بیونتک در مقابله با بروز عالئم ناشی از ابتال به کرونا
۹۵درصد اعالم شــده بود .یک بررسی جدیدکه در اسرائيل با
ک میلیون و ۲۰۰هزار نفر انجام شــده،
ســنجش دادههای ی 
حاکی از اثربخشی ۹۴درصدی این واکسن در این زمینه است.
تفاوت این دو بررسی این است که اولی در شرایط کلینیکی
و بر روی تنها چندهــزار داوطلب صورت گرفت و دومی در
شرایط غیرکلینیکی و واقعی و بر روی صدهاهزار نفر انجام
گرفتهاست.
نتایج بررســی جدید در ژورنال تخصصی "نیو انگلند" منتشر
شده و خود این سنجش نیز در فاصله زمانی  ۲۰دسامبر سال
گذشته تا اول فوریه سال جاری صورت پذیرفته است.
ایــن تحقیــق مطالعاتــی در زمان شــیوع گونــه جهشیافته
بریتانیایــی ویروس کرونا در اســرائيل انجــام گرفته و همین
مسئله اهمیت آن را دوچندان میکند.
یکمیلیون و ۲۰۰هزار نفری که دادههایشان سنجش شده،
نیمی واکسینه شــده و نیمی واکسینه نشدهاند .این دو گروه
از نظر ویژگیهایی مانند ســن ،جنس ،منشــاء جغرافیایی و
وضعیت سالمت با یکدیگر مقایسه شدهاند.
این مقایسه نشان داده که  ۱۴تا  ۲۰روز بعد از تزریق دوز اول
بروز عالئم بیماری کووید  ۱۹تا ۵۷درصد کاهش مییابد .این
اثربخشــی هفت روز بعــد از دریافت دومیــن دوز تا ۹۴درصد
افزایش یافته است.
طبق این بررسی ،خطر ابتال به کرونا در کسانی که دومین دوز
این واکســن را دریافت کردند ،نسبت به کسانی که واکسینه
نشدهاند ۹۲درصدکاهش یافته است.
بن ریس ،یکی از نویسندگان این مطالعه به خبرگزاری فرانسه
گفت ،اثربخشی واکسن فایزر در تمامی گروههای سنی یکسان
بوده ،از جمله در افراد باالی  ۷۰سال.
قرار اســت از آوریل به بعد اقتصاد اسرائيل که به دلیل شیوع
ک سوم جمعیت
کرونا محدود شده بود دوباره جان بگیرد .ی 
 ۹میلیونی اسرائیل تاکنون دومین دوز واکسن فایزر را دریافت
کردهاند .دولت این کشور میخواهد از اول آوریل دوباره اقتصاد
را به طور کامل به جریان بیاندازد.
به گفته بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر اسرائيل قصد بر این
اســت که تا اواخر مارس تمامی شــهروندان باالی  ۱۶ســال
واکسینهشوند.
یک بررســی دیگر در اســرائيل که تا کنون به صورت رســمی
منتشــر نشده ،نشان میدهد که واکســن فایزر ـ بیونتک تا
حدود ۹۰درصد جلوی انتقال فرد به فرد ویروس را میگیرد.
ک میلیون و ۷۰۰هزار
این بررسی که در آن دادههای بیش از ی 
نفر از افراد واکیسنهشــده مورد سنجش قرارگرفته ،چند روز
پیش در رسانهها بازتاب پیدا کرده بود.

هواپیمایی فدرال ایاالت متحده
هواپیمای امریکایی را از پرواز
در منطقه اطالعــات پروازی
ایران که شــامل کل آســمان
ایران میشود ،منع کرده بود.
دلیــل ایــن دســتور ،شــدت
گرفتــن تحرکات نظامی و باال
رفتن میــزان تنش سیاســی
در خاورمیانــه عنــوان شــده
بــود کــه میتوانســت بــر اثر
تشخیص اشــتباه با محاسبه
اشــتباه یــا عمــل خطرنــاک
پیشبینــی نشــده ،خطر
بالقــوهای بــرای فعالیت
هواپیماهــای غیرنظامی
آمریکابیافریند.

«آنیس کاالمار» ،گزارشگر ویژه
اعدامهای فراقضایی ،خودسرانه
مقامهای نظامی کنترل
و شتابزده سازمان ملل متحد
ترافیک هوایی غیرنظامی
در گزارشــی سرگشــاده ،با مرور
را در دست داشتند
همه مســتندات رســمی درباره
بر اســاس این گــزارش ،در روز
فاجعه ســاقط کردن هواپیمای
اوکراینی توســط موشــکهای •
فاجعه بر خالف روند همیشگی،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،وسایل مسافران غارت شد و
مقامهای نظامی کنترل ترافیک
شدند
از دولــت جمهــوری اســامی باقیماندهها سوزانده
هوایــی ،از جملــه پروازهــای
خواسته اســت حقایق را درباره مســووالن هواپیمــای اوکراینی غیرنظامــی را در اختیــار خــود
این فاجعــه بدون پنهــانکاری در حــدود یــک ســاعت قبل از گرفته و از ســازمان هواپیمایی
پرواز به دلیــل وزن بیش از حد کشــوری خواســته بودند فقط
ارایه کند.
این گــزارش  ۴۵صفحــهای که مجاز ،مجبور به کــم کردن بار پروازهایی که تا آن مقطع اجازه
به ســفیر ایران و نماینده آن در مسافران شده بودند و بر اساس پرواز گرفته بودند ،بتوانند عازم
مقــر اروپایــی ســازمان ملل در ایــن گــزارش ۸۲ ،چمــدان از شــوند کــه ایــن کار احتمــاال با
ژنو تســلیم شــده ،به زبانهای هواپیما بیرون آورده میشــود .هــدف باال بــردن ضریب ایمنی
ایــن چمدانها همراه بوده است.
مختلــف ،از جملــه
سازمان
با وســایل بــا ارزش به قبــل از پــرواز هواپیماهــای
انگلیســی و فارســی
ملل:برخی
جــا مانــده از صحنــه اوکراینــی ،شــش هواپیما بدون
انتشار یافته و حاوی
مدارک
ســقوط ،از جمله پول هیچ مشکلی از آسمان «فرودگاه
نکاتی اســت کــه تا
هواپیمای
نقــد و اشــیایی که از بینالمللی امــام خمینی» پرواز
پیــش از ایــن بــرای
اوکراینی نابود
نظــر عاطفــی بــرای کــرده بودنــد؛ از جملــه یــک
افکار عمومــی بیان
شدهاند
بازماندگان ارزشــمند هواپیمای شرکت هوایی قطرکه
نشده بودند.
بودنــد ،مثــل حلقــه اتفاقا  ۳۲دقیقه قبل از هواپیمای
در ایــن گــزارش که
پنجم اســفند به شکل عمومی ازدواج قربانیان ،غارت شــده و اوکراینــی در همــان جهــت و
منتشــر شــده اســت ،فهرستی هرگز به خانواده بازماندگان داده کریدور هوایــی بدون هیچگونه
از حقایق تازه افشــا شــده دیده نشدهاند .از قول یکی از ماموران مسالهای به پرواز درآمده بود.
در صحنه سقوط نقل شده است ابهام اینجا بیشــتر میشود که
میشود .
•
که به آنها دستور داده شده بود مقامهــای ایرانــی گفتــه بودند
روحانی بر خالف اظهارتش،
وسایل دیگر همچون لباسها ،هواپیمای اوکراینی را با موشک
از روز اول مطلع بود
کفشهــا و ســایر متعلقــات به «کروز» اشتباه گرفته و به دلیل
بر اساس این گزارش ،بر خالف قربانیان باید سوزانده شوند.
ایــن که بــه ســوی یــک پایگاه
آنچه «حسن روحانی» ،رییس •
نظامی منحرف شده بود ،آن را
جمهوری ایران گفته بود که سه هواپیماهای امریکایی از تردد
هدف قرار داده بودند.
روز پــس از حادثــه ،یعنی عصر درآمسان ایران منع شده بودند اگر مســیر هواپیمــای اوکراینی
جمعه از موضوع مطلع شده ،وی اندکی بعد از پرتاب موشکهای بــرای پدافنــد موشــکی ســپاه
از روز اول فاجعه ،یعنی هجدهم سپاه پاسداران انقالب اسالمی مشــکوک بوده اســت ،چه طور
دی  ۱۳۹۸از عامــل اصلــی به ســوی پایــگاه هوایی «عین هواپیمــای قطری نیم ســاعت
سرنگونی هواپیمای مسافربری ،االســد» در عــراق و پیــش از قبل از همان مسیر آسمان ایران
یعنی شلیک موشکهای سپاه ســرنگون کــردن هواپیمــای را ترک کرده بود.
بــا خبر بــوده اســت امــا از وی اوکراینی توســط سپاه ،سازمان گزارش میگوید روشــن نیست
خواســته شــده بود تا
چه افــرادی از نیروهای
نظامی کنتــرل عبور و
آبستن اخبار سرسام آوری ست
تصمیمگیــری نهایی ،خاک من
ِ
سکوت کند.
مرور هوایی غیرنظامی
در پی هر اتفاقش اتفاق دیگری ست
موضــوع ســرانجام
را در دســت داشــتهاند
است
کرده
آدم
خون
ویار
شاید
تازگی
در عصــر روز جمعــه،
و در نهایــت ،پدافنــد
یعنــی ســه روز بعد در در دهانش هرچه می بینی سری یا پیکری ست هوایــی بــه هواپیمــای
اوکراینــی اجــازه پــرواز
جلســهای بــا حضــور وسعت مرز جهنم از سکوت یک پدر
داده بــود یــا فرماندهی
علی خامنهای مطرح و تا رسوب اشک در چشمان سرخ مادری ست
تصمیم گرفته میشود
سپاه پاســداران انقالب
ازکجا دیگر عوض شد قصه ی پروازها
که مسوولیت به سقوط
اسالمی.
هرکه اوجش بیش تقدیرش سقوط بهتری ست
•
کشــاندن هواپیمــا و
بدوز
عزیزانت
چشم
در
چشم
رفتن
وقت
اگرموشک دوم سپاه
کشــتن  ۱۷۶مســافر
ست
آخری
نگاه
این
شاید
که
خود
با
کن
فکر
شلیک منیشد ،احتمال
و خدمــه آن بــه طــور
مهزاد رازی جنات وجود می داشت
رســمی از ســوی ستاد
کل نیروهــای مســلح
جمهوری اســامی مورد
پذیرش قــرارگیرد و علت
حادثه« ،خطای انسانی
غیرعمــد» توصیــف
شود.

•

{>> ادامه در صفحه}14 :
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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 ّ
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

کرونا در ایران؛ آمار جانباختگان به ۶۰هزار
نفر نزدیک شد
 7اسفند  -سخنگوی
هزار و  ۷۱۲بیماران
واقعی
آمار
وزارت بهداشــت از
مبتــا بــه کوویــد
شناسایی هش 
ت هزار قربانیانکرونا  ۱۹در بخشهــای
و  ۲۰۶بیمــار جدیــد در ایران ۳تا ۴مراقبتهــای ویــژه
مبتــا کرونــا و جــان برابر آمار رمسی بیمارستانها به سر
باختن  ۹۴نفر دیگر بر برآورد میشود .میبرند.
اثر این بیماری طی ۲۴
ایــن آمــار در حالــی
ساعت گذشته خبر داد.
اعالم میشــود که پیــش از این
به ایــن ترتیب آمار رســمی کل سازمان نظام پزشکی ایران ،آمار
مبتالیان به کرونا تا امروز به یک واقعی قربانیان کرونا در ایران را
میلیــون و  ۶۰۷هــزار و  ۸۱نفر  ۳تــا  ۴برابر آمار رســمی برآورد
و مجمــوع جانباختگان به  ۵۹کرده بود.
هزار و  ۸۳۰نفر رسید.
به گزارش خانــم الری ،در حال
به گفته سیما سادات الری ،سه حاضــر  ۱۱شهرســتان قرمــز،

 ۳۱شهرســتان نارنجــی۲۵۲ ،
شهرستان زرد و  ۱۵۴شهرستان
آبی هســتند .بنا بر این گزارش
شــهرهای آبادان ،اهــواز ،بندر
ماهشــهر ،خرمشــهر ،دزفول،
دشــت آزادگان ،رامهرمــز،
شــادگان ،شوشــتر ،کارون و
هویــزه کــه در وضعیــت قرمــز
قــرار دارنــد ،همگی در اســتان
خوزستان واقع شدهاند.
در همین حال جانشــین پلیس
راهــور ناجا از تــداوم ممنوعیت
سفر به چهار استان و هفت شهر
مقصدگردشگردی خبر داد.

شمار فوتیهای کرونا در آمریکا از مرز
م میلیوننفرگذشت
نی 
«عدم توجه کافی دولت ترامپ»

نیم میلیون نفر در آمریکا در اثر
ابتال به بیماری کووید  ۱۹جان
سپردهاند .در آمریکا پرچمها به
حالت نیمافراشته درآمدهاند .این
در حالی اســت به طور متوسط
روزانــه یــک میلیــون و ۷۰۰
هزار نفر در آن کشــور واکسینه
میشوند.
رسانههای آمریکا اعالم کردهاند
که شمار قربانیان کرونا در آمریکا
بــه رقــم  ۵۰۰۰۷۱نفر رســیده
است .به این ترتیب ۱۹ ،درصد
کل جانباختگان کرونا در جهان
در آمریکا به ثبت رسید ه است.
جــو بایــدن ،رئیــس جمهوری
آمریــکا  ۲۲فوریه در ســخنرانی
خود در کاخ ســفید در این باره
ابراز تاسف کرد .پرچم آمریکا در

مراکز دولتی به حالت نیمافراشته
درآمده است.
بایدن در سخنرانی خود گفت که
شــمار قربانیان کرونا در ایاالت
متحــده بیــش از مجمــوع کل
گ جهانی
قربانیان آمریکا در جن 
اول ،جنگ جهانی دوم و جنگ
ویتنام است.
آنتونی فاوچی ،مشاور کاخ سفید
درباره بیماریهای عفونی دولت
دونالد ترامپ را مسئول افزایش
شمار قربانیان کرونایی در آمریکا
میداند.
عدم توجه کافی دولت ترامپ به
الزام مقابله جدی با شیوع کرونا
باعث افزایش شمار مبتالیان به
این ویروس شده است.
تا ماه مه ســال گذشته میالدی

شمار قربانیان ویروس کرونا
از مرز  ۲.۵میلیون عبور کرد
 ۷اســفند -طبق ارقامی که بر
اســاس آمارهــای رســمی جمع
آوری شده تعداد افرادی که بر اثر
ابتال به ویروس کرونا در سراسر
جهان جــان خــود را از دســت
دادهاند از مــرز  ۲.۵میلیون نفر
عبور کرده است.
تعداد تلفات کرونا به دو میلیون
و پانصد هزار و  ۱۲۷نفر رســیده
و  ۱۱۲میلیون و  ۶۱۸هزار مورد
ابتال به ویروس نیــز تاکنون در
سراســر جهان شناسایی و ثبت
شده است.
اروپــا با بیــش از  ۸۴۲هــزار نفر
بیــش از هــر بخش دیگــری از
جهان تلفات داشته است.
آمریکای جنوبی و ناحیه کارائیب
با حدود  ۶۶۸هزار تلفات در رتبه

دوم و آمریــکا و کانادا با بیش از
 ۵۲۸هــزار تلفات در رتبه ســوم
هستند.
آمارها نشان می دهند که حدود
نیمــی از این تلفات فقط در پنج
کشــور آمریکا ،برزیل ،مکزیک،
هند و بریتانیا روی داده است که
از نظر تعداد مرگ و میر و موارد
ابتال در صدر جدول جهانی قرار
دارند.
در همين حال شــورای امنیت
ســازمان ملــل اعــام کــرد که
در حــال بررســی قطعنامــهای
بــرای بهبــود دسترســی مردم
کشــورهای جنگ زده و فقیر به
واکسن کرونا است.
ایــن قطعنامــه پیشــنهادی که
نســخهای از آن در اختیــار

شــمار قربانیان کرونایی آمریکا
بالــغ بر  ۱۰۰هزار نفــر بود .این
رقم تا ماه سپتامبر دو برابر شد و
در ماه دسامبر حتی به  ۳۰۰هزار
نفر افزایش یافت.
گفته میشــود که تنهــا در بازه
زمانی بین دسامبر تا فوریه سال
جاری ،شمار قربانیان کرونایی
در آمریکا  ۴۶درصد افزایش یافته
است.
شمار موارد جدید ابتال به کرونا
در آمریکا پس از شــروع کار جو
بایــدن و آغــاز واکسیناســیون
گســترده کاهــش یافته اســت.
گفته میشود که در آمریکا روزانه
به طور متوســط یک میلیون و
 ۷۰۰هزار نفر علیه ویروس کرونا
واکسینهمیشوند.

خبرگزاری فرانســه قرارگرفته بر
ضرورت «همبستگی ،اقدامات
فوری و موثر» برای دسترســی
کشورهای فقیر به واکسن کرونا
تاکیدمیکند.
ایــن قطعنامه از ســوی بریتانیا
پیشــنهاد شــده و بــا توجــه به
محدودیتهای ناشــی از کنترل
شــیوع ویروس جلســه بحث و
رای گیــری در مــورد آن تــا روز
جمعه ادامه خواهد یافت.
در بخش دیگری از متن قطعنامه
پیشنهادیازکشورهایثروتمند
درخواســت شــده تا بخشــی از
واکســنهای خــود را در اختیار
کشورهای فقیر قرار دهند.
طبــق آمارهــای ســازمان ملل
حــدود  ۱۶۰میلیــون نفــر در
کشــورهایی زندگــی میکننــد
کــه جنــگزده و بحرانــی تلقی
میشوند.
•

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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

FINANCIAL GROUP

گروه مالی  Monarcoبا  15سال تجربه در انواع امور مالی و به همراه جمعی از پرسنل
زبده ،یاری رسان شما عزیزان مقیم استان کبک می باشد ،خدمات ما شامل :
▪ تهیه وام مسکن تضمینی
▪ تهیه  line of creditبرای خرید مسکن (با شرایط خاص)
▪ تهیه وام برای تازه واردین ،خوداشتغال ها ،دانشجویان و سرمایه گذاری
▪ تجدید وام برای سرمایه گذاری ،تجمیع بدهی و بازسازی خانه
▪ تهیه وام مسکن برای سرمایه گذاری
راه های ارتباطی ما
شماره تلفن )514( 419- 0805 :
آدرس ایمیل Info@monarcafinancialgroup.com :
https://t.me/monarcafinancialgroup
:
monarca_financial_group
:
Monarca Financial Group
:

بهروزبهنام
کارشناس وام مسکن

هومن بصیر
کارشناس وام مسکن
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

چرا کانادا واکسن داخلی ندارد؟!

برد سورنسون ،موسس شرکت
واکســن ســازی Prividence
کلگری ،معتقد است شرایط می
توانســت به گونه دیگری باشــد
اگــر دولت کانــادا او را جدی تر
می گرفت و روی تولید واکسن
داخلی سرمایه گذاری می کرد.
سورنســون مــی گویــد بــا آغاز
پاندمی ،شرکت او دو نوع واکسن
را بــرای مقابلــه بــا کووید19-
طراحی کــرد و بــه دولت اعالم
کرد با کمک  35میلیون دالری
می توانــد واکســن را به مرحله
آزمایش بالینی رسانده و با کمک
 54میلیــون دالری بــرای تهیه
مــواد اولیه ،می تواند  5میلیون
دوز از آن را تولید کند.
به گفته سورنســون ،شــرکت او
تمام طــول تابســتان را منتظر
دریافــت پاســخ از ســوی دولت
مانــد تــا اینکــه دولــت در مــاه
اکتبــر و پس از امضــای قرارداد
با چندین شرکت واکسن سازی
خارجــی 8 ،میلیون دالر بودجه
به این شــرکت اختصــاص داد و
سورنســون از آن پــس و با تکیه
بر منابع شخصی پروژه واکسن
را پیش برد.
سورنسون می گوید :خیلی بهتر
بود اگر دولت همان زمان به ما
پاسخ می داد که خیر ،ما از شما
حمایت نمی کنیم .در آن صورت
زودتر تکلیف مان روشن می شد
و ایــن همــه زمان را هــدر نمی
دادیم .او همچنین از اینکه حاال
روند واکسیناسیون مردم
کانــادا به دســت جامعه
جهانی افتاده که آیا اجازه
صادرات واکسن را بدهند
یا خیر ،ابراز تاسف کرد.

واکسن کووید ساخت جانسون و جانسون
در یک دوز ،مصونیت ایجاد می کند

درباره سیاســت
تامیــن واکســن
داد آمریــکا -نتیجه بررســی های روبــرو شــده اســت .در حالــی واکســن در ایــاالت متحده 72
تشــکیل
کــه حاصــل ایــن دانشــمندان ســازمان غــذا و کــه آمار مــرگ و میر ناشــی از درصــد ،در آمریکای التین 66
همفکــری ،خرید داروی آمریکا ( )FDAنشــان کوویــد 19-در ایاالت متحده درصد و در آفریقای جنوبی 57
واکســن از بــزرگ می دهد که واکسن  Johnsonاز  500هــزار نفــر فراتــر رفتــه درصد موثر بوده است.
ترین و معتبرترین  & Johnsonکــه فقــط در اســت .تا به ایــن لحظه حدود کانادا می گوید اگر سه واکسن
هــای یــک دوز تزریق می شــود ،در  65میلیــون آمریکایی حداقل  J&J، AstraZenecaو
شــرکت
داروســازی به جای برابــر کووید 19-موثــر بوده و یک دوز واکســن فایزر یا مدرنا  Novavaxاز ســوی وزارت
سرمایه گذاری برای مصونیت ایجاد می کند.
را دریافــت کــرده انــد .هــر دو بهداشــت تایید شوند ،تا پایان
تولید واکســن  FDAاثرگــذاری واکســن در واکســن بایســتی در دو دوز و جــون ســال جــاری  64درصد
«محافظه
هــم اکنون کانادا از 35
داخلی بــود .در برابــر نــوع خفیف و متوســط با فاصله چنــد هفته از یکدیگر از جمعیــت کشــور واکســینه
در
بودند
کاران
نتیجــه کانــادا کوویــد 19-را حــدود  66تزریق شوند.
کشــور جهان از جمله
خواهند شد.
اعضای گروه  ،7از نظر زمان هارپر،
 400میلیــون درصد اعالم کرد .این سازمان شــرکت  J&Jواکســن خــود کانادا سفارش خرید  10میلیون
ســرانه واکسیناسیون بودجهحتقیقات دوز واکســن از  7همچنین واکسن را ایمن اعالم را بــر روی  44هــزار داوطلــب دوز واکسن  J&Jرا داده است و
بیولوژیکی
شرکت داروسازی کرد.
عقــب افتاده اســت که
در آمریــکا ،آمریــکای التیــن گزینــه خرید  28میلیــون دوز
را به پروژه
عواقــب آن در آمــار
پیش خریــد کرد ،این گامی دیگر از سوی  FDAو آفریقــای جنوبــی آزمایــش دیگــر از ایــن واکســن را دارد.
نظامی
های
بیماران بستری و تعداد
به طوری که فقط در تاییــد واکســن ســوم برای کرده اســت .از آنجا که نســخه واکســن مورد اشاره به مدت 3
جانباختــگان هویــدا اختصاص دادند از دو شرکت فایزر و توزیع در آمریکا می باشد.
هــای جهش یافته ویــروس در ماه قابل نگهــداری در یخچال
و پای شرکت
است.
مادرنا 70 ،میلیون برنامه واکسیناسیون در آمریکا کشــورهای مختلــف در حــال می باشد .بنابراین نگهداری و
داروسازی
های
مســاله تولید واکســن
دوز واکســن پیش بــه دالیــل مختلــف ،از جمله گردش اســت  ،محققان نتایج توزیع آن از واکســن های فایزر
را از کانادا
داخلــی ســوال امــروز
مشکالت لجستیکی و وضعیت را از نظــر جغرافیایــی تجزیه و و مدرنــا که بایســتی در حالت
خرید شــد که برای
بریدند!»
نیست.
نابسامان جوی طی چند هفته تحلیل کردند .شرکت  J&Jقبل یخزده حفظ شــوند ،آســان تر
واکسیناسیون کل
از آغــاز پاندمی تا کنون
گذشته ،با تاخیرات ناخواسته از ایــن اعالم کــرده بود که این است• .
جمعیــت کانــادا با
دولــت لیبرال پیوســته بــا این احتســاب هر نفــر دو دوز کافی
سوال مواجه بوده که چرا کانادا بود.
ظرفیت و توان تولید واکسن را امــا در عمــل شــرکت فایــزر در
در داخل کشور ندارد.
جریان تجهیز تاسیســات خود
بــه گفتــه ریــک هیلیــر ،ژنرال در بلژیک روند ارسال واکسن به
بازنشســته ارتــش کــه وظیفه کانادا را کندکرده و هفته گذشته
نظــارت و تســریع رونــد هیچ واکســنی به کانادا تحویل همــکاری با شــرکت کانســینو اســت .آناند می گوید با توجه به هیلیــرکار از کارگذشــته و توان
واکسیناســیون در انتاریــو را به نــداد ،شــرکت مادرنــا در تولید چین و پیشــگیری دولت چین ظرفیت محــدود کانــادا و عدم کشــور در این حوزه ویران شده
عهــده گرفته اســت ،مطالبات واکســن با ســرعت پیش بینی از اجــرای این توافــق نیز بهانه برخورداری کشــور از تکنولوژی بــود .به طــوری که تاسیســات
مــردم در شــرایطی کــه شــاهد شده دچار مشــکل شده است ،دیگــری بــرای انتقاد بــه دولت های به کار رفته در ســاخت این موجود در کانادا توان تولید تنها
انجام واکسیناسیون گسترده در آمریــکا با وجود دارا بودن ذخایر لیبرال و نشــان دهنــده اعتماد واکسن ها ،ســرمایه گذاری در  5000لیتر واکســن را ،در برابر
سایر کشورهای پیشرفته به جز اضافی واکســن و تمــاس داگ بیهــوده به کشــوری اســت که کانادا برای این شــرکت ها فاقد توان چند صــد هزار لیتری کره
کانادا هستند ،دیگر قابل کنترل فورد ،نخست وزیر انتاریو ،اجازه ارتباط تنگاتنگ کانادا با آن سال توجیه اقتصادی بوده است.
جنوبی دارد.
نیســت ،ضمن اینکه با شــیوع صــادرات واکســن را نمی دهد ،ها مورد انتقاد بوده است.
مدیــر
دولت کانــادا خود به این ضعف سورنســون،
انــواع جهش یافتــه ویروس می و اتحادیه اروپــا نیز در نظر دارد هیلیر معتقد است با اینکه نمی اقرار می کند ،اما معتقد است این  ،Providenceمعتقــد اســت
توان گفت زمــان در پایان دادن صادرات واکسن به خارج از این تــوان بــار همه مشــکالت را بر محافظه کاران بودندکه در زمان هنوز برای سرمایه گذاری داخلی
به پاندمی به عامل تعیین کننده اتحادیه را ممنوع کند.
دوش دولت گذاشــت ،عاقالنه نخســت وزیری هارپــر ،بودجه و ایجاد توان تولید در تاسیسات
ای تبدیل شده است.
بــا وجود اینکه جاســتین ترودو تــر آن بــود که بــرای تولید یک تحقیقات دارویــی و بیولوژیکی داخلــی دیر نیســت .بــه اعتقاد
در ماه ژوئن سال  2020بود که می گوید روســای ایــن اتحادیه واکسن داخلی ســرمایه گذاری را به پروژه های نظامی و دفاعی او ،با شــیوع انواع جهش یافته
دولت با دعــوت از متخصصان قــول داده اند این ممنوعیت در جدی تری صــورت می گرفت .اختصاص دادند و پای بسیاری ویروس احتمال نیاز به واکســن
و کارشناســان پزشــکی جلســه مورد کانادا اعمال نشــود ،اما به اما دولت نظر دیگری دارد .آنیتا از شرکت های بزرگ داروسازی کووید 19-در ســال های آینده
محرمانه ای برای تصمیم گیری گفتــه آنیتا آنانــد ،وزیر خدمات آنانــد می گویــد در مذاکــرات و مانند آســترازنکا ،جانســون اند نیــز وجــود دارد و چــه بهترکه
اجتماعــی ،نــام کانــادا جلساتی که با شرکت های بزرگ جانسون ،توا ،بریستول میرز و دولت هر چه زودتر فکری برای
در فهرست کشــورهای داروسازی داشته موضوع تولید مرک را از کانادا بریدند .با وجود برطــرف کردن ضعــف داخلی و
معــاف از این ممنوعیت واکسن در داخل کانادا را مطرح اینکــه لیبرال ها از ســال  2015ایجــاد تــوان تولید واکســن در
دیده نمی شود.
کرده ،اما هیچ شرکتی حاضر به شــروع به بازگرداندن سرمایه به داخل کند( .ایران جوان)
قــرارداد کانــادا بــرای اعطای این امتیاز به کانادا نشده ایــن بخش کردنــد ،اما به گفته
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

9

www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  11  1514اسفند 1399

«یک دوز واکسن کووید 19به
اندازه دو دوز آن موثر است!»

معاون بهداشــت عمومی کانادا
گفت شواهد قانعکنندهای وجود
دارد که نشــان میدهد یک دوز
واکسن کووید 19تقریبا میتواند
به اندازه تزریق دو دوز آن ایجاد
مصونیتکند.
دکتــر هاوارد نجــو گفت کمیته
مشــورتی فــدرال و مقامــات
بهداشت عمومی استانی در حال
بررسی هستند که آیا بهتر است
کانادا تزریق دوز دوم را به تعویق
بیندازد و ابتدا به حفاظت از افراد
آسیب پذیرتر بپردازد یا خیر؟
وی گفــت مــواردی کــه در
مطالعات اولیه از نظر اثربخشی
واکســن به دست آمده میتواند
نشــان دهنــده این باشــد که با
تزریــق یــک دوز نیــز مصونیت
خوبــی در بــدن فــرد ایجــاد
میشود.
در کبک ،کمیته مصونســازی

ا خیــر ا

تو صیــه

کــر د
تــا وقتی
اول بــه
د و ز
 6گروه افراد در معرض خطر
تزریق نشــده ،به کسی دوز دوم
تزریــق نشــود .افراد بــاالی 70
سال ،کارکنان بخش بهداشت،
افراد ساکن در خانههای مراقبت
طوالنــی مــدت و اقامتگاههای
بازنشستگان از جمله این موارد
هستند.
کانــادا قصــد دارد تا پایــان ماه

پیامدهایپاندمی

مارس سه میلیون نفر را با تزریق
هر دو دوز ،واکسینه کند.
بیــش از  990هــزار کانادایــی
حداقــل یــک دوز واکســن را
کردهاند
د ر یا فــت
از ایــن
و
میــا ن
حــد و د
یــک ســوم
شــان دوز دوم
را هم تزریق کردهاند.
بر طبق گزارش این کمیته
با تزریــق دوز اول واکســن
حــدود  80درصــد مصونیت در
برابر کووید  19در افرادی که در
خانههای مراقبت طوالنی مدت
زندگی میکنند و کارکنان بخش
بهداشت که واکسینه شده اند،
ایجاد شده است.
امــا در این اثنا به نظر میرســد
دیگر به تاخیــر انداختنها دارد
به اواخر خود میرسید زیرا فایزر
گفته بــه زودی  3میلیــون دوز
واکسن به کانادا تحویل میدهد.

در آستانه ورود به سال دوم پاندمی

رشد شدید اشتهابرای خرید خانه!

شــمار مســتاجران کانادایی که غیرمالکانی که برنامهشــان این
قصد خرید خانه دارند چهار برابر است که سال آینده صاحب خانه
شــده و البته ســلیقه آنها برای شوند به  27درصد در ماه ژانویه
خریــد هــم دســتخوش خانه دیگر فقط رســید .این رقم
تغییر شده.
پیــش از پاندمی
جایی نیست
در حالــی کــه جهــان در
تنها  7درصد بود.
که آخر روز
آســتانه ورود بــه ســال
همه این افزایش
بخواهید به
دوم پاندمــی کوویــد 19آجنا بروید .این در حالــی چهــره
اســت ،کاناداییها غریزه مکان دیگر در کرده که ســرعت
آشیانهســازی خــود را زندگی مردم افزایش قیمتها
باورنکردنیاست.
بــروز دادهانــد .در ایــن خیلیمهمتر
ویــل دانینــگ
دوره مالــکان خانــه از پیش شده
اولویتهایشــان را بــرای
 ،اقتصــاددان
است.
زندگــی در خانــه از نــو
ارشــد ، MPC
تنظیم میکنند و مستاجران نیز در بیانیهای گفت« :نرخ بســیار
همه تالششــان این
پا ییــن
اســت کــه صاحب
بهــر ه ،
خانه شوند.
بیــش از
مهاجــرت از مراکز
آن است
شــهری به حومه و
که تاثیر
مناطق روســتایی
قیمــت
در این برهه کامال
باالتــر را
مســتند شــده
جبــر ا ن
اســت و هــر ماه عده بیشــتری کنــد» .وی افــزود« :وقتــی
از مســتاجران در حــال ورود به محاســبات الزم را انجام دادم،
بازار مسکن؛ آنهم با وجود همه برایم شــگفتآور بود کــه دیدم
عدم اطمینان اقتصادی ناشی از وضعیت مقرون به صرفه شــدن
پاندمیهستند.
ملک در چند ماه اخیر بهتر هم
یک نظرسنجی از  Mortgageشــده است .نتیجه این شده که
 Professionals Canadaعالقــه به خرید اکنــون بیش از
 )(MPCکه این هفته منتشــر عرضــه موجود اســت و همین
شــد  ،نشــان داد کــه ســهم موجب میشــود که رشد سریع
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قیمــت در سراســر کانــادا رخ
دهد».
روماناکینگ،مدیرمحتوادر
ســایت امالک و مستغالت
زولو معتقد است اولویتها
هــم با توجه بــه آنچه مردم
از خانه انتظار دارند ،تغییر
میکند .وی گفت خریداران
مســکن بیــش از پیــش به
مواردی چون داشتن محلی
برای کار در خانه و اینکه در
صورت تعطیلی مدرســهها
کودکان باید در خانه و به صورت
آنالیــن درس بخواننــد را مورد
توجه قرار میدهند.
وی افزود :خانه دیگر فقط جایی
نیســت که آخر روز بخواهید به
آنجا بروید .این مــکان دیگر در
زندگــی مــردم خیلــی مهمتر از
پیش شده است.
زولو با توجه به یک نظرســنجی
که درباره آنچه بــرای خریداران
مسکن ارجحیت دارد در ژانویه
انجام شد ،دریافت نظر مردم که
قبال بیشتر بر جنبههای تزیینی
خانهها متمرکــز بود تغییرکرده
و حاال بیشتر به آنچه بر کیفیت
زندگــی مربوط میشــود ،توجه
دارند.
در حالــی کــه در ســالهای
گذشته خریداران بیشتر به یک
چشــمانداز خــوب یا طــرح باز
در خانه بیشــتر توجه داشتند،
اکنون بیشتر به سیستم تهویه
و گرمایشــی و سرمایشی به روز
شــده (اولویت اصلی بــرای 73
درصــد زنان) یا فضــای بیرونی
خصوصــی ( مهمتریــن اولویت
بــرای مــردان بــا  71درصــد)
اهمیتمیدهند.
بــه گفته کینگ هــم زنان و هم
مردان یک آشــپزخانه بــاب روز
را مــد نظــر دارند و این نشــان
میدهد آشــپزخانه یک محیط

تعویق جراحیها در کبک تأثیرات مخربی
در آینده به همراه خواهد داشت

مداد  -به گزارش Montreal
 ،CTVیــک پزشــک اورژانــس
انجمن پزشکی کانادا ()CMA
اعالم کرد نگران به تعویق افتادن
جراحیهــا در بیمارســتانهای
کبک بوده و این اتفاق میتواند
مانند یک گلولــه برف کوچکی
باشدکه در آینده به بهمن تبدیل
میشود.
وی برای به دســت آوردن ابتکار
عمل و حل مشکل لیستهای
انتظار جراحی ،دو راهحل ممکن
از قبیل سرمایهگذاری در شبکه
بهداشت و ســازماندهی مجدد
لیست اولویتهای جراحیهای
تعلیق شده را پیشنهاد میکند.
دکتــر عبــدو شــباح (Abdo
 )Shabahکه در مرکز خدمات
اجتماعی و بهداشــتی مونترژی
فعالیت میکنــد ،تأکید کرد که
اکنون زمان اقدام برای حل این
مشکل است.
الزم به توضیح است که بر اساس
آخریــن آمــار وزارت بهداشــت،
فشــار مضاعف ایجادشده روی

بخشهــای غیــر اورژانســی
بیمارستانهابهدلیلهمهگیری
کرونا موجب شده است که افراد
موجود در لیست انتظار جراحی
به رقم  ۱۴۰هزار نفر برسند.
از ســوی دیگر در اســتان کبک
گزارششده است که  ۳۴درصد
از عملهــای جراحــی به تعویق
افتــاده و اقدامــات بهداشــتی
حیاتی مانند غربالگری سرطان
روده بــزرگ و جایگزینی مفصل
ران با تأخیر انجام خواهد شد.
البته الزم به توضیح است که با
کاهش میزان مبتالیان به کرونا
وکم شدن آمار افراد بستریشده
براثر این بیماری ،بیمارستانها
در حــال آمــاده شــدن بــرای
ازســرگیری انجــام عملهــای
جراحــی هســتند هرچنــد کــه
ســرعت بهبــودی شــرایط در
مناطق مختلف ،متفاوت است.
به اعتقاد این پزشک متخصص،
بهعنوانمثال ،ســرطانی که در
مراحــل اولیــه تشــخیص داده
نشــده ،ممکن اســت اکنون به

جراحی برای برداشــتن تومور
و همچنیــن پرتودرمانــی نیاز
داشــته باشــد .از ســوی دیگر
تأثیرات عدم مشــاوره به دلیل
همهگیری در ماهها و سالهای
آینده آشکار خواهد شد.
شباح راهکارگذار از بحران فوق
را اجرای سیاســتهای مشابه
در بریتیش کلمبیا دانست که
طــی ماه مه گذشــته طرحی را
برای رســیدگی به لیســتهای
انتظار آماده کرد .بهاینترتیب،
ایــن اســتان موفق شــد تــا ماه
نوامبر ،نود درصد از جراحیهای
به تعویــق افتــاده در طولموج
نخســت همهگیــری را جبــران
کند.
البتهاستانبریتیشکلمبیابرای
انجام این کار ،بودجهای برابر با
 ۱۹۰میلیون دالر سرمایهگذاری
کرده و لیستهای اولویتبندی
شدهای را برای انجام عملهای
جراحی سازماندهی کرد.
بــه بــاور ایــن کارشــناس حوزه
بهداشــت ،انجام ایــن طرح در
کبک نیز علیرغم مشــکالتی از
قبیــل کمبود نیروی انســانی و
اتاقهــای جراحــی ،امکانپذیر
اســت کــه ایــن امــر مســتلزم
برنامهریــزی مناســب و از همه
مهمتر ،سرمایهگذاری کافی در
این بخش است.
•

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

MONDIALE ELITE
مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
به مدیریت :بیژن احمدی و یحیی هاشمی
در قلب مرکز شهر
____________________

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

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

خانوادگی است.
وی افــزود« :خریــداران از خود
میپرســند “آیــا فضــای الزم را
دارم؟ آیــا میتوانــم از ایــن فضا
به طور موثــر در بیرون و داخل
اســتفاده کنم ،آیا همه اعضای
خانــواده میتواننــد کاری را که
میخواهند انجام دهند؟“»
هنــوز هم برخــی از ناظران فکر
میکنند این گرایش به آشــیانه
ســازی خیلــی زود رخ داده و

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

مــردم در این زمینه زیادی جلو
رفتهاند .این در حالی اســت که
برخــی از نظرســنجیها نشــان
میدهد بسیاری از کسب وکارها
از همین حاال حداقل در بخشی
از هفتــه به دورکاری باور دارند.
گزارشــی کــه از ســوی CIBC
 Economicsاوایل همین ماه
منتشر شد نشــان میداد مردم
احتمــاال تصمیم نهایــی درباره
جابهجایی را وقتی میگیرند که

پاندمی تمام شده باشد.
بــه گفتــه اقتصاددانهــای
سیایبیســی «بررســی آماری
کانادا در ســه ماهه ســوم سال
گذشته نشــان میدهد بسیاری
از اســتخدامکنندگان کارگــران
در حــال حاضــر فقــط از خانــه
کارهایشان را انجام میدهند و
انتظــار دارند پس از رفع پاندمی
بــه وضعیــت قدیــم برگردند».
iroonia.com
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کانادا...

کانادا دومین کشوری که آزار اویغورها را
در چین «نسلکشی» خواند

بــا رأی مجلــس
کانادا ،رفتــار چین
مســلمانان
بــا
اویغــور در منطقــه
ســین جیا نگ ،
نسلکشــی اعــام
شــد .بدیــن ترتیب
کانــادا دومین
کشــور جهان
است که پس از
ایاالت متحده
این موضــع را
اعالم میکند.
جاستین ترودو
اکثریــت
و
کابینهاش این
رأی را رد کردنــد امــا این اقدام
غیرالــزامآور کــه نتیجــه تالش
حزب محافظهکار مخالف دولت
بود ،مورد حمایت شدید مجلس
عوام قرارگرفت و با آرای  ۲۶۶به
صفر تصویب شد.
نمایندگان مجلس همچنین از
اقدام انجمن بینالمللی المپیک
در انتقال محل برگزاری المپیک
زمســتانی  ۲۰۲۲از پکــن در
صورتی که چین «به نسلکشی
ادامه دهد» حمایت کردند.
تــرودو در داخــل کشــور تحت
فشــار بــوده اســت کــه موضع
محکمتری در برابر چین بگیرد
اما تاکنون در مورد نسلکشــی
خواندن اعمال چین در اســتان
ســینجیانگ تعلل کرده است
و این عبــارت را «بیش از اندازه
سنگین» خوانده است.

رأی مجلــس احتمــا ًال
پیوندهــای دیپلماتیک
میان دو کشــور را دچار
تنــش خواهــد کــرد،
روابطی که در دســامبر
 ۲۰۱۸بــا دســتگیری
منگ وانژو ،مدیر ارشد
هوآوی ،در کانادا با حکمی که در
ایاالت متحده صادر شــده بود،
بســیار بدتر شــد .چند روز بعد
چین دو شــهروند کانادا مایکل
کووریگ و مایکل اســپاوور را به
اتهام جاسوسی دستگیرکرد.
اریــن اوتــول ،رهبــر حــزب
محافظه کار در توییتی نوشــت:
نمیتوانیــم ســاکت بمانیــم.
ســکوت مــا فقط برای کســانی
خــوب اســت که علیه بشــریت
جنایــت میکننــد ،نــه بــرای
قربانیان .امــروز از دولت ترودو
میخواهیم نسلکشی اویغورها
را به رسمیت بشناسد .این بود
بیانیه من.
چیــن را به علــت زندانی کردن
مســلمانان اویغــور اســتان
ســینجیانگ و اقداماتی که در
نشســت ســازمان ملل از آن به

«اردوگاه بزرگ و مخفی
بازپــروری» یــاد شــده
است به شدت محکوم
کردهاند.
بنــا بــر گزارشها بیش
از یــک میلیــون اویغور
در اردوگاههای اســتان
سینجیانگ زندانیاند
و زندانیــان پیشــین این
اردوگاه نگهبانــان و مقامات آن
را به تجاوز و خشــونت جنســی
نظاممند متهم کردهاند.
چیــن بارها از سلســله اقدامات
خود در این استان دفاع کرده و
این اردوگاهها را «مراکز آموزش
فنــی و حرفــهای» داوطلبانــه
خوانده اســت .چیــن همزمان
این اردوگاهها را بخش مهمی از
برنامههای ضدتروریسم خود نیز
خوانده است.
کونــگ پیوو ســفیر چیــن در
کانادا روز شنبه ضمن مخالفت
بــا نتیجــه رأیگیــری مجلس
کانادا گفت« :ابد ًا اقدامی به نام
نسلکشــی در سینجیانگ رخ
نمیدهد».
آقــای کونــگ بــه خبرنــگاران
گفــت« :عــدهای از کاناداییها
و شــهروندان ســایر کشورهای
غربی میگویند باید ارزشهای
بشــری را پاس داشت اما یکی از
ارزشهای مهم باید این باشــد
که حقایق واضح را باور داشــته
باشــیم و از پراکنــدن اطالعات
نادرست و دروغ پرهیزکنیم».
•

TIME TO
MEET AGAIN

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

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

www.loadextransport.com

100%
Financing

www.medad.ca

Approval.

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

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

info@loadextransport.com

ELEGANCE LEASING

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

Tel.:514-234-3399

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ه یی
م
ا
ف
ر
س ان

Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500
visit us at: www.eleganceleasing.com

نان سنگک
•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

11

 سال  27شماره  11  1514اسفند 1399

www.paivand.ca since 1993
دیدگا ه
شده های ابراز
در
ای
ن
مقاله،
الزاما
نش موضع این
ری
ه
را
م
ن
ع
کس
نم یکند.

ایران و آمریکا...

ELEGANCE LEASING

100%
Financing

دولت بایدن کنترل بازی را به جمهوری
اسالمی واگذار کرده است

بــود ،اما دولــت بایــدن تنها از
«تحت نظر داشتن شرایط پس
از حمله» خبر داد که به معنای
عدم واکنش است.
• اعــام امکان غنیســازی ۶۰
درصدی توسط رهبر جمهوری
اسالمی در  ۲۲فوریه ۲۰۲۱
این اقدامات و تصمیمات نیز در
یک دوره سه ماهه پخش شدهاند
تــا کاخ ســفید و تیم سیاســت
خارجی مدام هدف اقدامات تازه
قــرارگیرند ،تبلیغات رســانهای
علیه سیاست فشــار حداکثری
دولــت ترامــپ (رســانههای پر
مخاطب) افکار عمومی را برای
رفــع تحریمهــا آمــاده کنند ،و
اعضای البی جمهوری اسالمی
بتواننــد مــدام بر کاخ ســفید و
وزارت خارجه فشار وارد بیاورند
کــه زودتــر و آســانتر تحریمها
را لغــوکننــد .مقامات مطمئن
هســتند کــه ایــن اقدامــات و
تهدیــدات هیچ هزینــهای باری
آنها از ســوی دولت بایدن ندارد
وگرنــه آنها را برای بعد از ترامپ
نگاهنمیداشتند.
توجه داشته باشیدکه جمهوری
اســامی برای دو ســال توقیف
نفتکشها را متوقف کرده بود،
حمــات به پایگاههــای نظامی

Approval.
Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500
visit us at: www.eleganceleasing.com

بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

در همه انواع حمل و نقل
عمومی و در مکانهای
عمومی تا حدی محصور
برای سنین  10سال و باالتر
اجباری است.

20-210-232W

جمهوری اســامی به
البی خــود در آمریکا:
«از ما تهدید و حمله،
از شما فشار از درون!»
-------مجیدمحمدی
بــه تقویــم رخدادهــا
و مواضــع مقامــات
جمهــوری اســامی از
روزی کــه این مقامات
مطمئــن شــدند دور
دومــی بــرای دولــت
ترامــپ نخواهــد بود،
نــگاه کنیــد .از طــرف
ایران شاهد این سلسله
تصمیمــات و اقدامات
بودهایم:
• تصویــب «قانــون اقــدام
راهبردی برای لغــو تحریمها و
صیانــت از حقوق ملــت ایران»
در مجلس ( ۲دســامبر )۲۰۲۱
که مهلتی سهماهه برای خروج
دولــت ایــران از پروتکل الحاقی
داده و بخشهای کلیدی برجام
را نقض میکند (مثل غنیسازی
 ۲۰درصــدی و افزایــش اورانیم
غنی شــده بــه  ۵۰۰کیلو در ماه
و افزایش تعداد ســانتریفیوژها)
اگر دولت بایدن تحریمها را لغو
نکند.
• اعالم غنیسازی  ۲۰درصدی
در  ۴ژانویه ۲۰۲۱
• توقیف نفتکش کــرهای در ۴
ژانویه ۲۰۲۱
• اعالم آژانس بینالمللی اتمی
مبنی بر آغاز تولید اورانیوم فلزی
توسط جمهوری اسالمی در ۱۱
فوریه ۲۰۲۱
• شــدیدترین حمله موشکی به
پایــگاه نظامی آمریــکا در اربیل
در کردســتان عــراق ( ۱۵فوریه
 )۲۰۲۱که مشخص است توسط
جمهوری اسالمی هدایت شده
اســت .در ایــن حمله ســربازان
آمریکایی آسیب دیدندکه ناقض
خط قرمز سیاست دولت ترامپ
(در صــورت تــداوم آن دولــت)

آمریکا در عراق بعد
از حذف ســلیمانی
محدود بود و تلفات
نظامی برای آمریکا
در بــر نداشــت،
از دوران خــروج
آمریــکا در برجــام
بــرای ســه ســال
اقدامات جمهوری
اســامی در پنــج
گام عمدتا نمایشی
بود و غنیسازی در
سطح زیر  ۵درصد
باقــی مانــده بود و
بــر نظــارت آژانس
محدودیتی اعمال
نشده بود.
در همیــن دوره ایــاالت متحده
در چهار اقــدام از مواضع دولت
ترامپ عقبنشــینی کرده بود:
رفــع محدودیت ســفر مقامات
ایرانــی در نیویورک ،رفع تحریم
حوثیهــا ،اعــام شــرکت در
نشســت  ،۵+۱و کنارگذاشــتن
مکانیسمماشه.
اگــر اقدامــات فــوق را کنار هم
بگذاریــد تــا الگوی رفتــاری دو
طرف را مشاهده کنید ،میبینید
که سیاســت جمهوری اسالمی
بعــد از ترامــپ یــک سیاســت
تهاجمی و سیاست دولت بایدن
عقبنشــینی و باجدهی اســت.
همچنیــن اقدامــات جمهوری
اســامی نشــان میدهــد که با
رفتــن دولــت ترامــپ مقامات
بــه اقدامــات مرتبط بــا برنامه
هستهای و تنشزایی منطقهای
خود شدت بخشیدهاند.
دولــت بایــدن با چــه هدفی در
سیاســت فشــار حداکثــری که
برنامــه اتمی و رفتــار منطقهای
رژیم را تا حد زیادی تحت کنترل
قرار داده بود ،اخالل ایجاد کرده
اســت؟ اگر بحث این اســت که
سیاست فشــار حداکثری موثر
نبوده و هدف مهار بیشــتر بوده
اقدامات سه ماه اخیر جمهوری
اســامی نشــان میدهــد
کــه رژیم با اعالم سیاســت
بایــدن بــه آتشافــروزی و
نقض بیشتر برجام تشویق
شــده اســت .اقدامات فوق
نشــان میدهند کــه صرف
مخالفت با سیاســت دولت
ترامــپ بــدون توجــه بــه
پیامدهای تغییر سیاســت
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نه در جهت منافع و امنیت ملی
ایاالت متحده بوده است و نه در
جهت منافع و امنیت ملی مردم
ایران (سیاست باخت -باخت).
بعید است مقامات دولت بایدن
از یاغیگــری دولــت جمهوری
اســامی و اهداف آن در منطقه
و دنیا بیخبر بوده باشند ،چون
مقامات جمهوری اسالمی آنها را
مدام در چهار دهــه اخیر اعالم
کردهاند.
وقتی سیاست فشــار حداکثری
توســط دولت بایــدن مختومه
اعالم شــد و رهبران جمهوری
اسالمی دیدند که دیگر مجازات
و تنبیه برای اعمــال آنها وجود
نــدارد ،ایــن رشــته از اقدامات
را آغــاز کردند تــا در مذاکرات با
تیم بایــدن از حداکثر امتیازاتی
کــه از طــرف مقابــل در موضع
ضعــف گرفتــه خواهــد شــد،
برخوردار شوند .خامنهای حتی
در ماههــای پایانی دولت ترامپ
از اقــدام آن دولت در هراس بود

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

به گونهای که به گزارش محمد
باقری ،رییس ستادکل نیروهای
مســلح جمهوری اسالمی ایران
«در یکــی دو مــاه آخــر دولــت
ترامپ فشارهای دشمن نسبت
به گذشــته سنگینتر شــد و در
منطقه تحرکاتی انجام داد ...در
ایــن بازه زمانی به امر فرماندهی
معظم کل قوا ،نیروهای مسلح
 ۱۰رزمایش را در سراســرکشور
برگزار کردند که از قبل برنامهای
جهت برگزاری ایــن رزمایشها
نداشتیم( ».همشهری انالین ۳
اسفند )۱۳۹۹
اگــر تهدیــد نظامی یــا حضور و
مانــور نظامی در منطقه موجب
مهــار و گرفتن امتیــاز از طرف
مقابــل در مذاکــرات میشــود
چــرا ایــن اقدامــات متوقــف
شدهاند؟ اصوال دستاورد دولت
آمریکا از کنارگذاشــتن سیاست
فشــار حداکثــری چیســت؟
سیاســت فشــار حداکثــری در
چه حوزههایــی موفق نبوده که

بازگشت به برجام آنها را به پیش
خواهــد برد؟ اصل بازگشــت به
برجــام اهمیــت دارد یــا اهداف
ناشــی از بازگشــت بــه برجام؟
دولــت بایدن برای بازگشــت به
برجام چه امتیازاتی از جمهوری
اسالمی خواهدگرفت؟ متاسفانه
نه دولت بایدن در پی پاسخ دادن
به این گونه ســواالت است و نه
رســانههای آمریکا که در جیب
دولت بایدن هستند این سواالت
را از مقامات کاخ سفید یا وزارت
خارجه آمریکا میپرسند.

طرح بازی جمهوری اسالمی
اعــام بازگشــت تیم بایــدن به
برجــام در دوران کارزارهــای
انتخاباتــی و بعــد از آن ،از پیش
دســت مقامات آمریکایــی را رو
کرد ،درســت همانند مذاکرات
برجــام کــه ظریــف و روحانــی
میدانســتند اوبامــا تــا چه حد
شــائق به این قــرارداد اســت و

{>> ادامه در صفحه}13 :
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رنج سراوان...

چرا سوختبران را میکشند؟
محروم کیست و قاچاقچی کدام است؟

ســوختبر یا به روایت محلیها «سوختکش» کسانی هستند
که از ســر محرومیت و ناچاری به انتقال بنزین وگازوئیل از ایران
به پاکســتان روی آوردهاند .قاچاق سوخت به همسایگان شرقی
تجارتی سودآور برای قاچاقچیان اصلی است که مردم محلی صرفا
حکم راننده و بارکش را دارند و پولی بسیار اندک از این راه به دست
میآورند.
اعتراضات در شهرهای مختلف منجــر شــد و درگیریهــای
اســتان سیســتان و بلوچستان متعــددی را در مناطق مختلف
ادامــه دارد و در برخــی مناطق اســتان به دنبال آورد .فرماندار
اســتان فضــای شــدید امنیتی زاهدان مدعی شده دلیل خشم
حاکم است.
عمومــی آمارهــای «جعلــی»
درگیری بین مــردم و نیروهای دربــاره کشــتههای «پاســگاه
امنیتــی همچنــان در برخــی شمسر» بود.
شــهرهای اســتان ادامه دارد و یکی از شــدیدترین ســرکوبها
گزارشهــای متفاوتــی دربــاره شــامگاه چهارشــنبه در کورین
تعدادکشتهها و زخمیها منتشر و قلعــه بیــد روی داد .فرماندار
شده است.
زاهدان معترضان در این محل را
زاهدان ،ســراوان ،ســرجنگل« ،اشرار مسلح» خوانده و مدعی
کوریــن ،قلعــه بیــد ،شــورو ،شده آنها «قصد تصرف پاسگاه
ایرانشــهر و میرجــاوه برخــی از کورین» را داشتند.
شــهرها و مناطقی هســتند که مولوی عبدالحمید ،امام جمعه
شــاهد اعتراضهــای شــدید و اهلسنتزاهدانوشناختهترین
درگیری بودهاند یا به اعتراضها شــخصیت مذهبــی اســتان،
پیوستهاند.
تیراندازی به ســوختبران
اینترنــت موبایــل در اکثر نقاط را به شــدت محکوم کرده
اســتان قطع شــده و دسترسی و آنها را «شهید» خوانده
به اینترنت ثابــت نیز با اختالل اســت .او روز چهارشــنبه
همراه است.
نیز خواســتار «رســیدگی
نیروهــای امنیتــی عــاوه بــر بیطرفانه» به این رویداد
بازداشــت برخــی معترضــان ،شد و از مردم نیز خواست
پیامکهای هشــدار و تهدید به احساساتشــان را کنترل
شهروندانفرستادهاند.
کنند.

از کجا آغاز شد و در این سه
روز چه گذشت
رویدادهای اخیر با تیراندازی روز
دوشــنبه شروع شــد .در آن روز
ماموران امنیتی در منطقه مرزی
نزدیک به ســراوان ،مشــهور به
« َبــم پشــت» و « َاســکان» ،به
ســوی ســوختبران تیراندازی
کردند.
مقامهــای جمهوری اســامی
کشــته شــدن دو نفــر را تاییــد
کردنــد امــا «کمپیــن فعالین
بلوچ» همان روز اســامی ده نفر
از کشتهشــدگان و پنج زخمی را
منتشرکرد.
تیراندازی به سوختبران خشم
مــردم ســراوان را برانگیخــت
و مــردم معتــرض و همچنیــن
اعضای خانواده کشتهشــدگان
روز سهشنبه وارد فرمانداری این
شهرســتان شــدند .گروهی نیز
به «پاســگاه شمسر» در هجوم
بردند.
مقامهای حکومتی در اظهارات
ضد و نقیضی ابتدا از پایان یافتن
«بدون خشونت» ماجرا سخن
گفتنــد اما بعدا کشــته شــدن
دستکم یک نفر از معترضان را
تاییدکردند.
ســرکوب معترضان در ســراوان
به گستردهتر شدن خشم مردم

واکنش جمهوری
اسالمی؛ همان
همیشگی
اظهاراتی که مقامهای مختلف
جمهــوری اســامی دربــاره
رویدادهای سراوان در چند روز
گذشــته مطــرح کردنــد نمونه
مطالعاتــی آشــکاری اســت از
شــیوه همیشــگی آنها در برابر
اعتراضات مردمــی یا هر رویداد
اجتماعیدیگر.
دفترچــه راهنمــای ســرکوب
اعتراضات در جمهوری اسالمی
کموبیــش بــدون تغییــر مانده
اســت :گزارشی شــفاف از آنچه
گذشت نمیدهند ،در گامهای
اول از حــق مردم برای اعتراض
ســخن میگویند ،بعد هشــدار
میدهند «مــردم شــریف» راه
خــود را از «آشــوبگران» جــدا
کنند ،همزمان بگیــر و ببندها
در پشــت پرده را آغــاز کردهاند،
رفتهرفته ماجرا را واژگونه جلوه
میدهنــد و عناصری دیگر را در
روایت خود وارد میکنند ،و بعد
یکســره از زبان رعب و سرکوب
استفادهمیکنند.
در ماجرای سراوان ابتدا معاون
امنیتی استاندار گفت تیراندازی
در خــاک پاکســتان روی داد و
یک کشــته برجای گذاشت .در

حمله به پاســگاه شمیســر هم
یک نفر دیگرکشته شدکه «باید
بررسی شــود» آیا در تیراندازی
مرزی کشته شد یا در هجوم به
پاسگاه.
هــم معــاون اســتاندار و هــم
فرماندار سراوان در ساعتهای
نخستین لحنی غیر تهدیدآمیز
داشــتند و با معترضان همدلی
نشــان میدادنــد .حتی ســعید
تجلیلــی ،فرمانــدار ســراوان،
گفت مسئوالن در مقابل حمله
پانصد نفری معترضان به داخل
فرمانــداری خویشــتنداری
نشــان دادند و بدون استفاده از
«هیچگونه خشــونت  ...مردم
را بــه آرامــش دعــوت کردیم و
مردم نیــز از فرمانــداری بیرون
رفتند ».او حتی شــامگاه همان
روز نیز مدعی شد« :شهر کامال
در آرامــش اســت و بعد از وقایع
روز گذشته نیز اتفاق دیگری رخ
نداد» .موضوعی که با گفتههای

بعدی مقامهای محلی روشــن
شد دروغ بوده است.
مقامهــای جمهوری اســامی
رفته رفته به زبان ارعاب و تهدید
روی آوردنــد و برای نمونه ابوذر
مهدی نخعی ،فرماندار زاهدان،
معترضان را «اشــرار مسلح» و
«عناصــر خودفروختــه» خواند
که «به مقاصد شوم خود دست
نیافتند».

سوختبر کیست و چرا با جان
خود بازی میکند؟
ســوختبر یا به روایت محلیها
«سوختکش» کسانی هستند
که از سر محرومیت و ناچاری به
انتقــال بنزین وگازوئیل از ایران
به پاکستان روی آوردهاند.
آمار دقیقی از تعداد سوختبرها
در دســت نیســت اما متوســط
آمار بیکاری در استان سیستان
و بلوچســتان همــواره باالتر از
میانگین نرخ بیکاری در کشور
بوده است.
قاچاق ســوخت به همســایگان
شــرقی تجارتــی ســودآور برای
قاچاقچیان اصلی است که مردم
محلی صرفا حکم راننده و بارکش
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 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

را دارند و پولی بسیار اندک از این
راه به دست میآورند.
عکسهایی که صادق ســوری،
عــکاس ،از زندگــی روزمــره
ســوختبران و قطع عضو آنها
به دلیل تیراندازی ماموران ثبت
کرده جلــوهای از بیچارگی این
مردم را نمایان میکند.
دفترچه راهنمای ســرکوب در
جمهوری اسالمی میگوید در
برابــر رویدادهای اجتماعی ،از
جایی به بعد باید آشــفتگی در
روایــت پدیــد آورد و یکباره از
عناصــر و مولفههایــی بیربط
سخنگفت.
این به آشــفتگی کشاندن روایت
در ماجــرای ســراوان به خوبی
دیده شــد و هواداران جمهوری
اســامی از جایــی به بعــد این
موضــوع را پیــش کشــیدند
کــه ســوختبران بــه هــر حال
قاچاقچیاند.
آیا آنها را باید قاچاقچی دانست؟

قاچاقچیکیست؟
وقتی یکی از مهمترین مسئوالن
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی
گفته اســت  ۹۵درصد قاچاق از

گمرکات رسمی صورت
میگیــرد ،قاچاقچــی
خوانــدن مردم محروم
شوخی به نظر میرسد.
اما ســوختبران حتی
در زمــره همــان ۵
درصد قاچاق از مبادی
غیررسمی هم نیستند.
قاچــاق ســوخت بــه
پاکستانسودسرشاری
دارد اما سوختبران هر
بار کــه خطــر میکنند
و در ســفری طاقتفرســا به آن
سوی مرز میروند و برمیگردند
بین هشت تا  ۱۲هزار تومان به
دست میآورند.
دســت داشتن ســپاه پاسداران
در قاچــاق عظیم وگســترده در
ایران اگر در گذشــته امری مگو
و مخفــی بود اکنون دســتکم
دو رئیــس جمهور بــه آن اذعان
کردهاند.
سود سرشــار قاچاق سوخت به
جیــب «قرارگاه قــدس» نیروی
زمینی ســپاه واریز میشــود و از
قضا ســپاه بوده اســت که برای
بهرهکشــی از مــردم محــروم
منطقه ،همــواره هر گامی برای
کاستن از محرومیت را به ناکامی
کشیده است.
سپاه پاســداران در پروپاگاندایی
گســترده میگویــد بــا اجــرای
طرح «رزاق» در پی کاســتن از
محرومیتسیستانوبلوچستان
است .مروری بر جزییات همین
طرح نشــان از ناراستی این ادعا
دارد.
دولــت احمدینــژاد در ســال
 ۱۳۹۰وزارت نفــت را موظــف
کــرد که بــا ایجــاد بازارچههای

رسمی سوخت در مرزها ،اقدام
به فــروش فراوردههای نفتی به
ســاکنان روســتاهای مرزی به
قیمت تعادلی بکند.
اجرای این طرح از ســال  ۹۲به
صورت محدود در چهار اســتان
آغاز شــد امــا «قــرارگاه قدس»
از همــان ابتــداد بنای مخالفت
گذاشــت و باالخره موفق شــد
این طرح را که البته کارشناسان
بــا آن مخالفت کــرده بودند به
شکستبکشاند.
قرارگاه سپاه سرانجام از سال ۹۷
از پروژه خود با نام «طرح رزاق»
پردهبرداری کرد.
محمــد مارانی ،فرمانده ســابق
قــرارگاه قــدس نیــروی زمینــی
سپاه ،دو ســال پیش گفته بود
کســانی مجــاز به ســوختبری
هستند که سپاه آنها را معرفی و
«فقر آنها را تاییدکرده باشد».
ســپاه پاســداران با اجــرای این
طرح از یک ســو به بهرهکشی از
محرومان برای رسیدن به سود
سرشار قاچاق دست مییابد و از
ســوی دیگر ،راهبرد حکومت را
مبنی بر تبعیض دینی و محروم
نگاه داشتن اهل سنت را تثبیت
میکند.
آمارهــای اقتصــادی دولــت
جمهــوری اســامی نیز نشــان
میدهد «نســبت اشــتغال» در
اســتان سیســتان و بلوچستان
 ۳۲.۶درصــد ،یعنی پایینترین
رقم در تمام کشور  ،است و نرخ
«مشــارکت اقتصادی» اســتان
هــم  ۳۷.۵درصــد اســت که در
جایگاه یکی مانده به آخر در میان
استانهای ایران است• .
ایران وایر
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ِ
به بهانــه بحــث کاندیداتوری او
وجــود همــ ه مــا قــدری
مهنــدس نظام اســت ،اما نه در
ِ
مجدد آقای احمدی نژاد:
از آن مهندســانی که در ابتدای "احمدینــژاد" وجــود دارد و
ِ
یادداشتیکروزنامهافغانستانی حکومــت اســامی در
خدمــت درســت این ،آن بخشــی اســت
در مــورد "احمــدی نــژاد" را ُم ّلاهــا درآمدنــد تــا
که وقتی بــا آزردگی از
بخوانید .شــاید کســی تاکنون ســازندگی کننــد و او َر ّمالی است عقبما ندگیمــا ن
که دکتر-
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
کمتر از این زاویه به او نگریسته معجز ه-پیوندایمان
حرف میزنیــم ،از آن
باشد.
و تکنیــک -را بــه مهندس شده ابراز نفرت میکنیم.
َ
جراح دندانپزشک
دکتر فرانک هاشمی
تم
خ
او
است.
ِ
--------امــا آن هنــگام نیز که
ّ
است...
روزگار
ا حمد ی نــژ ا د
الف میزنیم و خود-
دکتر زهرا طباطبائی جراح دندانپزشک
پدیــد ه غریــب و
وَجه
این
باز
ایم،
ه
شیفت
ِ
ِ
ِ
 هم هنــگا م -وجود ماســت
نژاد"ی
نما یــش "احمدی
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
آشــنایی اســت.
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
بگذ ا ر نــد  .که نمود مییابد" .احمدینژاد"Dr. Mehri Heidari D.M.D. ،
شــم
در ابتــدا تحقیر ش دهای اســت که خود،
رفتــار او در َچ ِ
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
"تکنیــک" در تحقیر میکند .سرشار از نفرت
بسیار َکسان ،یادآورِ
ِ
ِ
برخــورد َخشــن و
خدمت "ایمان" است ،اما کرامت دارد!...
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
جوان
توهینآمیزِ یــک
موضــوع نفــرت اش کــه
بــود .در مــورد بــه
ِ
ِ
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
بسیجی تفنگ به دست،
احمدینژاد" ،ایمان" مینگرد ،میپندارد َمبعوث شده
ِ
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
َ
شــهروندان
برابــر
در
امــری
خــود
نجات
اللت
ض
از
را
او
تــا
اســت
 کاشتن دندان Implant
ّ
 درمان ریشه Root Canal
محترمــی اســت کــه
تکنیکی است .دهدَ !...جل الخالق!...

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
چنانتحقیرمیشوند
ــنتی
او َر ّمالی اســت "احمدینــژاد" نمایند ه ُس َّ
که دیگــر جهــان را
درنیته.
کــه داکتــر -است َجهشکرده به ُم

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
 دندان اطفال
ــان
ماندگی مدرن ما
مهندس شده او مظه عقب
نمیفهمنــدَ .ش ِ
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







ماست!...
و ُم َدرن َی ِــرِت عقبماند ه ِ
،
ا جتما عیشــا ن
است.
َّ
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
ارج فرهنگیشان و
در
فرهنگ
ورشکســتگی
اعــام
ذهــن او
ِ
ِ

Implant
CEREC
AC Bluecam 
او ِ
َم ِنش و سلیق ه شان،
"جــن" و اســت" .احمدینــژاد" نشــان
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
"اتــم"" ،معجزه" فقدان ِجد ّی ِ
به
لگدکوب میشود،
زمان
آن
ماســت.
ت
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
زندگی خصوصیشــان،
او را
و "ســانتریفیوژ" ،که در قم گفت" ،هال ه نور"
ِ
Zoom 2 ACP
قبولکلیه
دستگاه
تجاوز میشــود و
"معــراج"
و در بــرگرفته ،حق بود که ُح َج ِج
ِ

تبلیغاتیُ ،مــدام -از در و
"موشــک" در کنــارِ هم اســام ،ایــن ُح ّجــت را ،جدی
بیمه های مدیکال
دیوار -جــار میزند که
بکوبند،
ردیــف شــدهاند !...گیرندَ ...ع ّمامه بر زمین

و بیمه های دانشجوئی
باید شکرگزار باشند
احمدینــژاد به همه سینه چاک کنند و لباس ،بر َت ِن

ردَرنــد تا ّ
که در کشورشان این
تکــهای -به قصد
درس میدهــد .او او َب َ
«معجز ه هزار ه ســوم» رخ داده
تم روزگار است ...در مجلس تبرک -به چنگ آورند!...
َخ ِ

است!...
درس دین میدهد .آن زمــان کــه از دســتیابی بــه
آخوندی هم ِ

فــرق چندانــی نیســت !...در یــا بــا مذهبــی کــه گفتــار و زیرا هنــوز از انتقــاد از دولت به
"احمدینژاد" حاشــیه را بسیج پیــش لوطــی هــم َعنتربــازی "انرژی هستهای" در آشپزخانه
ِ
ِ
افسران انتقاد از جامعه نرســیدهاند و از
ســخن گفــت ،...حــق بــود روشــنفکری ایرانی هــم ،نوعی
 Lumineersدارد.
َ Veneerمناســک دیگری
میکنــد تا مرکز قدرت را تقویت میکند!...
ِ
"لوسآنجلــس" هــم ،همگــی همدســتیها و همســوییهای
ســتمند را به "احمدینــژاد ترکیبــی از مكتبها و دانشــگاهها تعطیل "احمدینژادیسم" وجود دارد.
مــردم ُم
کنــد،...
ِ
َ
ماشــین خــود میدَواند "رذالــت" و "ســادهلوحی" میشدند ،!...حق بود بر َسر دَرِ آن جایی که یــاوه میگوید و در مقداری "احمدینژاد" در درون دولت و جامعه غافلاند!...
دنبــال
ِ
ِ
ِ
اکنون همــه چیز بــا "تقلب" و
غیرج ّدی بودن ،ســخت خود دارند.
عیــن
که
حالی
در
دَوَنــد!...
ی
م
و آنان
ه
مجموع
او
است.
بدترین
از
ای
نوشتند:
ی
م
پرورش،
و
آموزش
ِ
"احمدینژاد"نشاندهند هجنبه "کودتا" توضیح داده میشــود.
فرهنگی مــا را در «ایــن خرابشــده ،تــا اطــاع جدی میشود.
بــه
عابران دیگــرَ ،تنه میزنند و خصلتهــای
ِ
ِ
«مردمــی» جمهوری اســامی تقلبی صورت گرفتــه ،که ابعادِ
ِ
َ
افراطی ایران"،
هیاهــو و گرد و خاک میکنند .خود جمع کرده ،به این جهت ،ثانــوی تعطیــل اســت »!...و در وجود "چــپ
ِ
ِ
آموزگاران- ،از شرم -رو َنهان از دیرباز "احمدینژاد"ی رخنه ایران است ،...جنبهای که اکثرِ آن را نمیدانیم.
محمود احمدینــژاد از تبار آن بسی خودمانی جلوه میکند.
Montreal, Quebec H3H 1M1
•
کــرده اســت ِمنهــای مذهب ،منتقــدان ،آن را نمیبینند،!...
حال دروغ میگویــد و ای بســا میکردند!...
سالطینی است که ُمدام در ِ
جهادَنــد .او خزانــ ه مرکز را تهی صادقانــه .غلو میکنــد ،زرنگ "احمدینژاد" از ماست.
, Fax: (514) 933-2861
طرفداران او نیز هَ موِ الیتی ِ
ــرح ّدات را نه آباد ،است و تصور میکند هرجا ،کم
های
ِ
میکند ،تا َس َ
َبل از نو تصــرف کند و به حلقه آوردی ،میتوانــی از زرنگــیات ما هستند.
میان "احمدینژاد"
ِ
مایه بگذاری و جبــران کنی !...با گروهی از رهبران اپوزیسیون ،دولت بایدن کنترل بازی را به جمهوری  >> ...ادامه از صفحه13 :
درآوَرد.
ارادَت
ِ
َ
تــا چه حد میتواند بــرای ایجاد کرده اســت .رژیمی کــه هم در به مقامات کاخ ســفید و کنگره
میراث دوره ریاســت جمهوری داخــل و هم در خارج تنها زبان فشــار میآورند که «اگر بیشــتر
خــود در روابــط خارجــی منافع زور را میفهمد تنها با دیپلماسی باج ندهید و بیشتر عقبنشینی
مشاور امالک در مونتریال:
آمریــکا و امنیت منطقه را برای قابــل مهــار نبــوده و نیســت و نکنیــد و زودتــر تحریمها را لغو
مسکونی و جتــاری
این قرارداد محــدود و کم تاثیر نخواهد بود.
نکنید اقدامات مخرب جمهوری
به مخاطــره بیفکنــد .مقامات از سوی دیگر با هدایت سیاست اسالمی افزایش خواهد یافت».
 ارزیابی رایگان از خانه شما
جمهــوری اســامی بــا علم به خارجــی دولــت بایدن توســط ایــن فرمــول در نهایــت بدانجا
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
عزم تیــم بایدن برای بازگشــت تیم اوبامای همراســتا با ظریف میانجامــد کــه دولــت بایــدن
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
بــه برجام با اقدامات فوق از یک و البی جمهوری اســامی سیر اهــرم فشــار اصلی خــود یعنی
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
ســو تالش دارند با دست باالتر رخدادهــا حاکی از یک تقســیم تحریمهــای نفتی و بانکی را رها
وارد مذاکــرات شــوند بــا ایــن کار میــان حکومــت جمهوری کــرده و آنها را بــدون هیچگونه
موضع که «در هر چهار موضوع اســامی و البــی و نزدیکان آن امتیازگیری از جمهوری اسالمی
Kazem Partow Tehrani
اصلی طــرف دعوا-تروریســم ،در دولت بایدن اســت .مقامات کنــار بگــذارد .به قــول معروف
Real Estate Broker
موشکی ،هستهای و تنشزایی در ایــران و منطقه مدام ســطح سری را که درد نمیکرد و تبش
Groupe sutton Sur L’île inc.
منطقــهای -ما دســت باالتر را اقدامــات خود را در چهار برنامه در حــال افول بود دوبــاره دارند
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
داریم و میتوانیم هر روز یک گام مــورد نــزاع باالتر میبرنــد و در میبندند و درجه حرارتش را باال
bur: (514) 769-7010
به جلو بگذاریم» و تیم بایدن نیز داخــل آمریکا البــی و نزدیکانی میبرند ،معلوم نیست برای چه.
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
با برداشتن گزینه نظامی از روی که امروز اجرای سیاست آمریکا
•
www.suttonquebec.com
میز خــود را کامال خلع ســاح در برابر ایران را به دســت دارند
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چین دو واکسن دیگر کرونا تولید داخلی را تایید کرد
 7اســفند  -اداره کنتــرل
کیفیــت دارو و محصــوالت
پزشکی چین دو واکسن دیگر
کرونــا را تاییــد کــرد و به این
ترتیــب تعــداد واکســنهای
محصــول ایــن کشــور کــه
تاکنون تایید شدهاند به چهار
مورد رسید.
یکی از دو واکسن جدید محصول
شرکت تولیدات بیولوژیک «کان
ســینو» و دیگــری محصــول
موسســه تولیــدات بیولوژیــک
ووهــان ،یکی از موسســات زیر
مجموعــه شــرکت داروســازی
«سینوفارم» است.
اولین واکســن کرونا کــه اواخر
سال گذشــته میالدی در چین
تایید شــد محصــول واحد پکن
شرکت داروسازی «سینوفارم»
و دومین واکسن نیزکه محصول
شرکت داروسازی «سینو واک»
اســت اوایل مــاه فوریه توســط

نهادهای مسئول تایید شد.
چیــن تاکنــون هیــچ یــک از
واکســنهای تولید شده توسط
شــرکتهای داروســازی در
کشورهای غربی را تایید نکرده
است.
واحد ووهان شــرکت داروسازی
«سینوفارم» با استناد به بررسی
مقدماتی نتایج آخرین مرحله از
آزمایشهــای بالینــی و بــدون
ارائه اطالعات بیشتر اعالم کرد
که میــزان کارایی واکســن این
موسسه حدود  ۷۲درصد است.
این واکسن یکی از دو محصول
شــرکت «ســینوفارم» است که

مرحلــه ســوم آزمایشهای
بالینــی آن در خارج از چین
انجام شــده و چندی پیش
بــه گروه محــدودی از افراد
کــه ریســک ابتــای آنهــا
بــه کوویــد ۱۹ -بســیاری
باالست ،تزریق شده است.
هــر چهــار واکســنی را کــه در
چین تولیــد شــدهاند ،میتوان
در دمــای یخچالهای معمولی
نگهداری کرد و به این دلیل در
مقایسه با واکسنهای «فایزر»
و یــا «مدرنا» که باید در برودت
شدید و یخچالهای مخصوص
نگهــداری و توزیع شــوند برای
استفاده در کشورهای فقیر و در
حال توسعه مناسبتر خواهند
بود.
چیــن صــدور اولیــن واکســن
شرکت «ســینوفارم» و واکسن
محصول شــرکت «سینوواک»
را از مدتی پیش آغاز کرده است.
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شلوار بلند به جای بیکینی!

لغو ممنوعیت بیکینی در جام
والیبال ساحلی زنان در قطر

ممنوعیت استفاده از بیکینی به
عنوان لباس ورزشی در تورنمنت
جهانــی والیبــال ســاحلی زنان
در قطر از ســوی کشور میزبان
برداشــته شــد .در ابتدا کمیته
برگزاری این مسابقات استفاده از
بیکینی را نپذیرفته بود.
کشــور قطــر از روز  ۸تــا  ۱۲ماه
مــارس ســال میــادی جــاری
میزبــان مســابقات «تورنمنت
» والیبال ســاحلی
تــور جهانــی 
زنان اســت .اما کمیته برگزاری
این رقابتها در کشــور میزبان،
نخســت اســتفاده از بیکینی را
به عنوان اســتاندارد بینالمللی
البسه ورزشی در والیبال ساحلی
زنان ،نپذیرفته بود.
قطریها در ابتدا شرایط دیگری
را بــرای لبــاس ورزشــی تعیین
کردهبودنــد کــه بــر طبــق آن،
پوشیدن پیراهنهای آستیندار
و شــلوارکهایی کــه پــای زنان
ورزشــکار را از باال تا حداقل زانو
پوشش میدهند ،الزامی عنوان
شده بود.

ابراز حساســیت در کشــور قطر
پیرامون اســتفاده از بیکینی در
والیبال ساحلی زنان ،با مخالفت
شــدید بســیاری از تیمهــای
والیبــال ســاحلیزنان در عرصه
بینالمللــی مواجــه شــد .ایــن
موضوع در صحنه ورزش آلمان
نیز خبرساز و سرانجام منجر به
انصراف تیم ملــی زنان آلمان از
شرکت در این مسابقات شد.
کارال بورگر و یولیا ســوده ،زوج
موفق تیم ملی والیبال ســاحلی
زنان آلمان ،در پی اعالم انصراف
خــود را از حضور در مســابقات
قطر خاطرنشــان کردنــد« :ما
نمیخواهیــم ایــن شــرایط را
بپذیریم .ما همیشه به فرهنگ
و ســنت کشــور میزبان احترام
قائل هســتیم .اما ما نمیتوانیم
فعالیت ورزشــی خــود را بدون
لباس کارمان انجام دهیم».
ایــن دو ورزشــکار همچنیــن
تاکید کردنــد« :ورزش والیبال
ساحلی بسیار طاقتفرسا است.
مــا در گرمای بــاالی  ۳۰درجه

قطــر در مــاه مارس ،پوشــیدن
لباس ورزشی نامناسب را قبول
نمیکنیم.
موضعگیــری قاطــع پیرامــون
مخالفت با این مقررات ویژه در
قطر از سوی بسیاری از تیمهای
والیبال ســاحلی زنان ،سرانجام
باعث عقبنشینی قطریها در
این زمینه شد.
مســئوالن قطــری در کمیتــه
برگــزاری تورنمنت تــور جهانی
والیبال ساحلی زنان حال اعالم
کردند که ممنوعیت استفاده از
بیکینی ورزشی در این رقابتها
برداشته شده است.
تغییر مقررات در کشور میزبان
در پی فشار از سوی فدراسیون
جهانــی والیبــال  FIVBبــه
برگزارکننــدگان قطــری صورت
گرفــت FIVB .در بیانیــ ه اخیر
خود در این زمینه تاکید میکند
که «والیبال ساحلی زنان مانند
هر رشــته ورزشی دیگری باید از
زاویه عملکرد و فعالیت ورزشی
مــورد قضاوت قــرار گیــرد و نه
از دیــدگاه نوع لبــاس .بازیکنان
میتواننــد در مســابقات قطــر
با اســتفاده از لباس اســتاندارد
ورزشــی مورد نظر خــود ،بازی
کنند».
شــایان ذکر اســت کــه والیبال
ســاحلی از جذابتریــن و
دیدنیترین رشــتههای ورزشی
در جهــان بــه شــمار مــیرود.
محبوبیــت و رونــق این رشــته
ورزشی که در فهرست رشتههای
بازیهای المپیک تابستانی نیز
قرارگرفته است ،سال به سال رو
به افزایش است.

فاجعه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط  >> ...ادامه از صفحه6 :
گــزارش میگوید موشــک دوم
سپاه پاســداران  ۱۹ثانیه پس از
شلیک موشــک اول به هواپیما
اصابت کرده و باعث ســقوط آن
شده است .در حالی که در فاصله
شــلیک اول ،صــدای خلبــان
و مســافران شــنیده میشده و
سرنشــینان زنــده بودهاند و اگر
موشــک دوم شــلیک نمیشد،
خلبانبالقوهمیتوانستهواپیما
را منحرف و از فاجعه جلوگیری
کند.

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

•

وجود کمبودهای اساسی در
پدافند هوایی و شلیک توسط
نیروهای کم جتربه
بــر اســاس آنچــه مقامهــای
جمهــوری اســامی بــه طــرف
اوکراینــی گفتهانــد ،گزارشگــر
نتیجــه گرفتــه اســت پدافنــد
هوایی جمهوری اسالمی دارای
کمبودهــای اساســی و جــدی
در آمــوزش و نظارت اســت که
مســوولیت آن مســتقیما بــه
فرماندهی نظامی باز میگردد.
گــزارش میگویــد اظهــارات
مقامهــای ایرانــی نمیتوانــد
توضیح دهد چرا سامانه پدافند

موشکی این پرواز خاص را هدف
قــرار داده و چــرا در شناســایی
آن بــه عنــوان یــک هواپیمای
غیرنظامی ناکام مانده است .در
حالــی که شناســایی آن حتی با
چشم غیرمسلح در هوای عاری
از ابر و روشن آن روز ممکن بوده
است.
بر اســاس این گــزارش ،افرادی
که هواپیما را هدف قرار دادهاند،
افرادی خســته ،فرسوده ،تحت
فشــار روانی ،بالقوه کمتجربه با
تعلیم ناکافی بودهاند و این تردید
به صورت جــدی وجود دارد که
آیا عملیات نظامی آن شب آیا به
درســتی برنامهریزی شده بود و
نظامیان برای حفاظت از زندگی
غیرنظامیان به درستی آموزش
دیده بودند؟
گــزارش در نهایــت فرماندهان
عالی نظامی را مســوول فاجعه
ساقط کردن هواپیما میداند.

•

احتمال آتش به اختیاری
بودن نظامیان در شب
سرنگونی پدافند سپاه
گــزارش بخشــی تــکان دهنده
دارد کــه فرضیــه «آتــش بــه

اختیاری» پدافند شلیک کننده
به هواپیمــا را مطــرح میکند:
«هیچ گونــه اطالعاتی در مورد
ماهیت دقیق توجیهسازیها و
دســتورات دریافت شده توسط
یگانهای نظامــی در زمانی که
به سر پستهای خود در تهران
و اطراف آن فرســتاده شدند ،در
اختیــار عمــوم قرار داده نشــده
است .اقدامات عملیاتی متعارف
بنا به گزارشات به حدی در شب
ســرنگونی هواپیما نقض شده و
تغییر و تخفیف یافته بود که به
طور منطقی میتوان این پرسش
را مطرح کرد که آیا به دستههای
نظامی گفته شــده بود حتی اگر
نتوانند تمام تاییــدات الزامی را
بگیرند ،به هدف شلیک کنند؟»

•

واکنش به گزارش کاالمار
ســخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اســامی گفته اســت
«آنیــس کاالمــار» ،گزارشگــر
ویــژه اعدامهــای فراقضایــی،
خودســرانه و شتابزده سازمان
ملل متحد برای بررســی پرونده
هواپیمــای ســاقط
شده توســط سپاه
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ایران :کودک همسری؛ سقوط از زندگی
کودکانه به منجالب بزرگسالی

رئیــس انجمن علمــی مامایی
گفت :کودک همســری سقوط
از زندگــی کودکانــه به منجالب
بزرگســالی اســت چراکــه ایــن
ازدواج به قدری شوک آور است
که آثار آن ممکن است تا یکی دو
نسل دیگر خود را نشان دهد.
ناهیــد خداکرمــی در وبینــار
«ســامت خانــواده و ابعــاد
جســمی ،روانــی ،اجتماعــی و
حقوقــی کــودک همســری»
اظهار کــرد :آنهایی که کودک
همســری را راه حل اســتحکام
خانــواده میداننــد ســاعت ۱۰
شــب به میدان شوش ،هرندی
و حاشــیه تهران ســری بزنند تا
ببینند زنان آســیب دیدهای که
در معــرض اعتیاد و خودکشــی
هســتند از کــدام خانوادههــا
آمدهاند؟ اینها کودکهمسرانی
هستند که تصور کردند با رفتن
بــه خانــه شــوهر میتواننــد به
آزادی در بازی کردن برســند در
حالی که با منجالب بزرگســالی
مواجه شدند و نتوانستند از پس
مسئولیتهای خود برآیند.
وی افــزود :این میدان شــوش
نیست که آسیب ایجاد میکند.

ایــن مناطق مناطــق جرم خیز
نیســتند بلکــه بســتر پذیــرش
ی هستند.
آســیبهای اجتماع 
اینجا گهواره و بستر تمام آسیب
های کشــور اســت .وقتــی زنی
از خانــه خود در شــهر خود فرار
میکند به تهــران میآید ،جایی
که بستر مناسبی برای پذیرش
ی دارد.
آسیب اجتماع 
ایــن عضو شــورای عالــی نظام
پزشــکی ،با انتقاد از تفکری که
کــودک همســری را منجــر به
افزایــش آمــار ازدواج میدانــد،
ادامه داد :کســی جلوی ازدواج
جوانــان را نگرفتــه اســت .جــز
این اســت که مســائل سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی موجود در
کشــور جلوی ازدواج جوانان را
گرفته است؟
وی در ادامــه گفــت :اینکــه ما
دو میلیــون متخصــص ایرانــی
خارج از کشور داریم ،معضل ما
اســت .جوانی که به ثمر رسیده
و دولــت هزینه او را داده اســت
اکنون چون ما نتوانستیم برایش
جذابیت ایجاد کنیم ،مهاجرت
میکنــد .مســاله مهاجــرت بد
نیست اما مهاجرت از سر نگرانی

برای آینده سخت است.
خداکرمــی گفــت :وقتــی
دختــر  ۱۲ســاله ازدواج
میکنــد و بــا یــک بچــه
طالق میگیرد ،تنها دختر
 ۱۲ساله نیست که آسیب
میبیند بلکه مرد ،خانواده
زوجین وکودک نیز آسیب
دیدهانــد .بــه جــز دختر،
مــردی کــه خشــونتی به
کودک اعمال میکند نیز
آســیب میبینــد چراکه او
که کتک میزند قربانی خشونت
بوده است یا خواهد شد.
وی ادامه داد :برای یافتن یک راه
حل و قانع کردن سیاستگذاران
در جهــت جلوگیــری از کودک
همســری بایــد زبانی مشــترک
بیابیــم .جامعه علمــی ما نباید
کودک همســری را مســالهای
جــدا ببینــد .زمانــی میتوانیم
سیاستگذاران را قانع و حمایت
آنــان را جلب کنیــم که متوجه
معضالت ،نگرانیها و چالشهای
ایجاد شــده برای سیاســتگذار
شویم .
برای اینکه ســقوط از کودکی به
بزرگســالی رخ ندهد ،نیاز داریم
در جلســات هم اندیشی روشی
برای کاهش کودک همسری و
متقاعد کردن قانونگذار مبنی بر
اینکه کودک همســری راه حلی
بــرای افزایــش جمعیــت و نرخ
باروری و ...نیست ،پیدا کنیم.
بایــد بزرگســاالن را دریابیم که
نگران آینده خود هستند و از این
رو تشکیل خانواده نمیدهند.
•

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
صالحیــت نــدارد .امــا خانم
گزارشگــر
کاالمــار،
پروندههایی اســت که در
آن «حق حیات» افراد نقض
شده باشد.
او گزارشــی درباره ترور «قاســم
ســلیمانی» ،فرمانــده کشــته
شــده نیروی «قدس» ،شــاخه

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

برونمرزی سپاه هم منتشرکرده
بــود که بــا اســتقبال مقامهای
جمهوری اسالمی مواجه شد اما
حاال تالش میکنند گزارش وی
درباره هواپیمای سرنگون شده و
موضوعات مطرح شده در آن را
زیر سوال ببرند.
آنیس کاالمارگزارشهای رسمی

مقامهای ایرانی درباره هواپیمای
اوکراینــی را بســیار مخــدوش،
متناقض ،ناقص و گمراه کننده
توصیــف کــرده و گفتــه راهــی
طوالنــی بــرای روشــن شــدن
حقیقت در پیش است.
فرامرز داور  -ایران وایر

15

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

کرونا جان انیس نقاش ،عامل ترور
ناموفق شاپور بختیار را گرفت
انیــس نقاش،
تر و ر یســت
لبنانی و عامل
تــرور ناموفــق
شــاپور بختیار
به علت ابتال به
ویــروس کرونا
در بیمارستانی
در دمشــق
درگذشــت .انیس نقاش مقیم
ایــران بــود .خبرگزاریهــای
جمهوری اسالمی از فوت انیس
نقاش ،تروریست لبنانی ساکن
ایران خبر دادهاند .انیس نقاش

در چندیــن
عملیات نظامی
در خاورمیانــه
شرکت داشت.
انیس نقاش در
سن  ۱۷سالگلی
بــه جنبــش
فتــح پیوســت
و کار آمــوزش
نیروهــای فتــح در اردوگاهــی
واقع در جنوب لبنان را برعهده
گرفت.
نقاش در ســال  ۱۹۸۰به اتهام
تالش برای ترور شاپور بختیار،

آخریــن نخســتوزیر حکومت
پهلوی ،به زنــدان افتاد .گرچه
اقدام او برای ترور شاپور بختیار
نافرجام ماند ،اما در جریان آن
سوءقصد تروریستی دو نفر و از
جمله یک مامور پلیس فرانسه
جان باختند.
انیــس نقــاش پس از ده ســال
زنــدان در فرانســه مــورد عفو
فرانسوا میتران قرار گرفت و در
ســال  ۱۹۹۰به ایــران رفت و تا
پایان عمر در آن کشــور زندگی
کرد.
نقــاش طی مــدت اقامت خود
در ایران بارها به سوریه و لبنان
ســفر کــرده بــود .او در هنگام
مرگ در سوریه به سر میبرد.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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رضا شاه پهلوی؛ مردی برای تمام فصول

نگاه...

دکترکورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آبادwww.iraneabad.org :
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن کنید.
آدرسایمیلبرایتماس korosherfani@yahoo.com:دکترکورشعرفانی

ازسوماسفندتاسوماسفند100:سالایستایی

ســوم اســفندماه ســال
 ۱۲۹۹خورشــیدی رضاخــان
ســوادکوهی ،فرماندهی لشگر
قزاقهــا ،به همراه ســیدضیاء
طباطبایــی ،روزنامــه نــگار
و سیاســتمدار ،تحــت نظــر
انگلیسها ،در ایران دســت به
کودتا زدند و قدرت سیاسی را
در کشور به دست گرفتند.
امروز کــه این مقاله نگاشــته
میشود سوم اسفندماه ۱۳۹۹
خورشــیدی اســت .یک صد
ســال زمان ایــن دو دوره را از
هم جدا و چند ویژگی مشترک
این دو مقطع را به هم متصل
میکند.
ایــن خصوصیــات مشــابه در
 ۱۲۹۹و  ۱۳۹۹بــه این شــرح
است:

•

حاکمیتاستبدادی:
در آن زمان حکومت استبدادی
قجــر مــردم ایــران را علیرغــم
تصویــب قانــون اساســی
مشــروطیت از آزادی و حــق
تعیین سرنوشــت محروم کرده
بــود وکودتا نیز بــر این واقعیت
دامن زد .امــروز نیز مردم ایران
از آزادی و حق تعیین دمکراتیک
سرنوشــت خویــش محــروم
هســتند .در ایــن صــد ســال،
اســتبداد ،دیکتاتوری و خفقان
ادامه دارد.

•

تک ساالری:
در یک صد ســال پیــش ارادهی
شــاه که قدری بعدتــر در قالب
اســتبداد رضاشــاهی بــروز کرد
حــرف اول و آخــر را در مملکت
مــیزد و «جــان و مــال» مردم
ایــران در اختیــار یک مســتبد
حاکم بــود ،امــروز هــم والیت
فقیه کشــور را بر همین منوال
اداره میکند و ارادهی خود را به
عنوان یک دیکتاتور عقب افتاده
به ملت هشتاد و چهار میلیونی
ایــران تحمیل میکنــد .در این
صد سال ،تک ساالری خودکامه
در رأس قدرت ادامه دارد.
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در آن زمــان
روسهــا از یــک
ســو و انگلیسهــا
از ســوی دیگــر،
با بهــره گیــری از
ضعــف حکومــت
ملی در ایران ،در صدد بودند
کــه در امــور داخلــی ایــران
دخالــت کننــد و بــه همین
دلیل انگلیسها از آشــفتگی
سیاســت خارجی مســکوی
انقــاب زده بهــره بردند و با
کودتایرضاخان-سیدضیاء
ایران  ۱۳۹۹خورشیدی نیز
به طــور آشــکار ،ادارهی امور
خورشیدی
مانند ایران ۱۲۹۹
ایران را به دست گرفتند.
فقیر ،استبداد زده ،بیمار،
طنز تاریخ ایــن که انگلیسها
آشفته ،غیرتولیدی ،از هم
این کار را به اتکاء به نیروی قزاق
بی
پاشیده ،امتیزه ،ناامن،
که ساخته و پرداخته و بعد رها
آینده و فرورفته در فالکت
شده توسط رقیبشان روسیه
است.
امروز و فردایی تیره
بــود صورت بخشــیدند .اینک
نیز بعد از صد سال قدرتهای
بزرگ مستقیم و غیر مستقیم
در امور داخلی ایران ســهیم و
شــریکند و با فشــار سیاسی،
تحریم اقتصادی و نیز عملیات
شــبه نظامــی و تروریســتی
به تاثیرگــذاری بــر روندهای
تعیین تکلیف سیاســی ایران
مشغولند.
سرنوشــت ایران در  ۱۳۹۹در
دست آمریکا ،اتحادیهی اروپا،
اسرائیل و ...قرار دارد.
این بارهم بــه خاطر ضعف و
بــی لیاقتی حکومــت و نبود
•
پشتوانهی مردمی و مشروعیت
ضعف دولتمداری:
اجتماعــی بــرای آن .در ایــن
در آن عصــر مملکــت بــه دلیل صــد ســال ،دخالــت ورزی بی
ضعــف جــدی مدیریــت در شــرمانهی بیگانــگان در امــور
شرایطی نابسامان به سر میبرد داخلی ایران ادامه دارد.
و امروز هم میبینیم که مدیریت •
حکومتی در ایران در عمل با یک ضعف قدرت اجتماعی:
روایت حداقلی ناقص و مســئله در یک صد ســال پیــش ،هیچ
ساز اعمال میشود .در این صد نیروی متشکل مردمی به عنوان
سال ،ناتوانی فن ساالری دولتی شاخص قدرت اجتماعی در ایران
نتوانست در مقابل کودتا قد علم
در ایران ادامه دارد.
•
کند و امروز هم مردم ایران فاقد
اقتصاد غیرتولید و ناپویا:
هرگونه انســجام و همبســتگی
اقتصــاد ایــران در آن زمان فاقد اجتماعــی تشــکل یافتــه برای
تــوان تولیــد صنعتــی بــود و با احقاق حقوق خویش هستند و
اتکاء بــه دامداری و کشــاورزی به همین دلیل قــادر به دفاع از
پابرجا بود .به همین دلیل زیربار حقوق شهروندی و حیات مدنی
وامهای وطن بربادده و پربهرهی خویش نیستند و نه فقط غارت،
خارجی رفته بود و به شدت فقیر بلکه به زندان و شکنجه و اعدام
و ضعیف بود .اینــک نیز بعد از کشــیده میشــوند .در این صد
صد ســال اقتصاد ایران َف َشل و سال ،غیبت قدرت اجتماعی در
درهم شکسته با وابستگی عظیم ایران ادامه دارد.
بــه درآمدهــای نفتــی محلی از •
ِاعراب در اقتصــاد جهانی ندارد نبود حتزب عمل گرا:
و به حساب نمیآید .در این صد در صد ســال پیــش هیچ حزب
سال،اقتصادانگلیو غیرتولیدی قدرتمند قادر به بســیج نیروی
برای مقابله با دخالت انگلیسها
ادامه دارد.
•
و تــدارک کودتای ضد ملی نبود
دخالت خارجیها:
و امروز نیز هیچ حزب سیاســی

رضا تقی زاده کشــور ،تأســیس دانشــگاه دعوت از روشــنفکران ایران
یکصــد ســال بعــد از ظهور تهران و اعزام صدها دانشجو بــه همــکاری در راه عبــور
در عرصــه سیاســت ایــران بــرای تحصیــل به خــارج از دادن کشــور از ورطــه فقــر
و علیرغــم  ۴۲ســال جعــل کشــور برای رسیدن به قافله و جهــل و عقبماندگــی ،و
مستمر تاریخ به منظور کمبها علــم روز و کشــیدن راه آهن پشــتیبانی خالصانه بسیاری
کــردن اقدامــات او در راه سراســری ،تأســیس بنــادر از آنهــا از فراخوان رضا شــاه
احیای کشور ،اقبال عمومی در شــمال و جنــوب و ایجاد برای مدیریت جمعی( ،مانند
از جایــگاه رضا شــاه پهلوی ،فــرودگاه در سراســر ایــران فروغی ،حکمت ،تیمورتاش،
قضاوت جهــتدار مخالفان گامهایــی بود که رضا شــاه داور ،تقیزاده ،مصدق ،قوام
عقیدتی او ،جهانوطنیهای برای تأمین هدفهای اصلی  ...و دهها رجل دیگر) ،پاسخ
طیــف چــپ ،و امتگرایــان خود برداشت.
روشــن بــه جاعــان تاریــخ
افراطی را به چالش میکشد .خصیصــهای که رضا شــاه را اســت ،هر چند کــه او هرگز
مخالفــان رضــا شــاه او را از بســیاری رهبران سیاسی مدعی «دمکراسی» هم نبود!
کودتاچی ،دیکتاتور وگماشته گذشــته ایــران و همچیــن یکصد ســال پیش ،ایران در
خارجی میخوانند و به قیمت شــمار قابلــی از رؤســای مرحله فروپاشــی داخلی قرار
سرافکنده کردن بیشتر خود دولتهــای خارجــی متمایز داشــت ،قحطی بزرگ ایران
در پیشــگاه تاریــخ ،تا جایی میکند ،آمیــزهای از خصلت ( ۱۲۹۶تــا  ،)۱۲۹۸بخــش
پیش میروند که حتی ایجاد ناب رهبری ،همراه با قدرت بزرگــی از جمعیت کشــور را
ارتــش نویــن ایــران را نیز به مدیریــت قاطع و خالق در او به کام مرگ برده بود ،ارتش
اقدامات تجددطلبانه قجرها است.
روســیه تا دروازههای تهران
نســبت دهنــد ،و نــه به فکر رضــا شــاه بــا ظرفیتهــای پیــش آمده بــود و بریتانیا با
روشن و همت واالی او.
بالقوه کشور خود آشنا بود و کمــک «پلیس جنــوب» بر
رضا شاه ،شاهزاده نبود ولی طی کمتــر از دو دهه ،که در جنوب کشور مسلط بود.
بــا ارادهای محکــم و تکیــه عمر یک ملت لحظهای گذرا کشــورهای همســایه ایــران
بــر ارزشهــای فــردی خود اســت ،به هدفهایی دست نیز در وضعیــت انتقالی قرار
به مقــام پادشــاهی رســید ،یافت کــه در ذهن هیچیک داشتند؛ پیامد جنگ جهانی
خــانزاده هــم نبــود ولی در از سیاستمداران هم زمان او اول روســیه انقــاب اکتبــر
مســیر ترقــی از میرپنجی تا نمیگنجید.
را پشــت ســرگذاشــته بود و
رســیدن بــه منصب ســردار اراده خللناپذیــر وی بــرای ترکیــه ســقوط امپراطــوری
ســپه ،خان شــد؛ رضا خان چیــره آمــدن بر موانــع راه را عثمانی را تجربــه کرده بود؛
سردار سپه!
میتــوان و بایــد بــه خصلت همســایگان غربی و جنوبی
در جایی که بیسوادی برای رهبــری در او نســبت داد ایران یا مســتعمره بودند و یا
محمد ،پیامبر مســلمانان ،و نــگاه و نظــر راهبــردی او در وضعیت قبیلــهای زندگی
اعجاز اســت ،نســبت دادن را بــرای رســیدن به توســعه میکردند.
ساختگی بیســوادی به رضا و تجدد ،ناشــی از تســلط و بعــد از چند دهه وابســتگی
شاه ،ترجیعبندی شده برای خالقیت او در مدیریت دولت و تــداوم نفــوذ قدرتهــای
کوچک شمردن او.
دانست.
اســتعماری ،رضــا شــاه
در جایــی کــه علــی ابــن جمع ایــن دو خصلت کمتر نخســتین حکمران مستقل
ابیطالــب ،امــام نخســتین در رئیس کشوری دیده شده ملــی در ایــران بــود کــه جز
شــیعیان بــه خاطــر زندگی چنانکه در پیشینه تاریخی دو شــکوفا کردن کشور سودای
غیراشرافی نماد عدل معرفی هزار و  ۵۰۰ساله ایران نیز این دیگری نداشت.
میشــود ،رضــا شــاه را کــه نمونهها از شــماره انگشتان رضا شاه گماشته کسی نبود،
بــا ســربازان خود ،خــورد و یک دست فراتر نمیرود.
شخصیت ساختهای بود که
خــوراک و زندگــی یکســان مخالفان رضا شاه بدون اشاره با اراده فردی به قدرت رسید
داشــت ،بــا نیــت تحقیــر ،بــه وضعیــت داخلی ایــران و و قدرتهــای اســتعماری،
برخاســته از خانوادهای فقیر شــرایط پیرامــون کشــور در بخصــوص بریتانیــا ،دل از
معرفیمیکنند.
زمانی که او قدرت را به دست کینه و دشــمنی با او از زمان
رضاشاه به اهمیت سه عنصر گرفــت ،او را بــه زورگویــی و رســیدن به قــدرت تا لحظه
اصلی در رشــد پایدار جامعه توسعهاختناقمتهممیکنندو ترک ایــران با یــک چمدان،
واقف بود:
پاسخگونیستندبهاینپرسش خالی نکردند .حافظه تاریخی
امنیت،
که چگونه میتــوان رهبری را مردم ایران در مورد رضا شاه
فناوری مدرن و
به اختناق متهم کرد که قصد به بیراهه نرفته است!
ارتباطات.
نهایی او تعلیم و تربیت و علم
•
ایجاد ارتش نوین و مســتقل و رسیدن به اشــراق و اشراف
ایران برای دفــاع از تمامیت همگانیاست؟

توانمنــدی که بتواند بخشــی از
مردم را بسیج و رهبری کرده و
در حساس ترین اوضاع ،کشور
را از دســت حکومت استبدادی
و دخالــت ورزی خارجی نجات
دهد وجــود نــدارد .در این صد
سال ،نبود تحزب قادر به عمل
موثر و تعیین کننده ادامه دارد.

•

آگـــاهیاجتماعی
سطحی و ضعیف:
صد ســال پیش در ایران میزان
تحصیــل کردههــا و قشــرهای
آگاه اجتماعــی کم بــوده و قادر
نبودند از دستآورد بزرگ «قانون

اساســی مشــروطیت» حمایت
کــرده و آن را اجرایی و عملیاتی
کنند و یا با سازماندهی اجتماعی
و سیاســی ایــران را از دســت
ناالیقان و وابستگان رها سازند.
امــروز نیــز علیرغــم میلیونها
تحصیل کــردهی دانشــگاهی،
همچنان سطح آگاهی اجتماعی
در سطحی ضعیف و ظاهرگرا به
ســر میبرد و فاقد هرگونه عمق
و گستره برای بســیج مردمی و
دفاع از منافع جمعی اســت .در
ایــن صد ســال ،نبــود آگاهی یا
همان قدرت تشــخیص درست
منافع جمعی ادامه دارد.

•

مصیبت و هرج و مرج و
بحرانهایمتعدد:
در صد ســال پیــش ،ایــران در
مرگ و میر ناشی از قحطی بزرگ
( ،)۱۹۱۷-۱۹۱۹بیماریهای
مسری فراوان ،سوء تغذیه ،بی
ســوادی و محرومیــت کودکان
از تحصیــل ،حجــاب اجباری،
نبــود حقــوق برابر بــرای زنان،
بیکاری ،اعتیاد گسترده ،خرافه
گرایی ،مذهب زدگی ،مشکالت
فــراوان در شــبکهی راههــا و
شوســه ،نبــود امنیــت جانی و
{>> ادامه در صفحه}18 :
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تحلیل...

دولت بایدن و ایران

محمودسریعالقلم
هرچنــد واقعیتهای
ِ
حزب دموکــرات ،جو
بایــدن را در مســایل
داخلی آمریکا به سوی
چپ متمایل کرد ولی
در سیاست خارجی ،همانند اکثرِ
دموکراتها و جمهوریخواهان
ِ
سیاســت رهبری و
به راســت و
ِ
برتری واشنگتن اعتقاد داشته و
عمل خواهدکرد.
او نه باراک اوباماست و نه رونالد
ریگان.
ایدئولوگ نیست بلکه میسنجد
و جلو میرود.
ِ
مثلــث واقعیت ،دینامیک
او در
ِ
حزب دموکــرات و حفظ برتری
آمریــکا سیاســتورزی خواهــد
اوضاع
کرد .بایدن هم اکنون در
ِ
پاندمی
نابسامان اقتصادی و ُاوج
ِ
کرونــا در ســن  ۷۸ســالگی بــه
ِ
آرزوی سیاسی خود بعد از  ۴دهه
رسیده است.
ّ
از یــک طــرف ،بایــد حــال
مشکالت باشد و از طرفی دیگر،
به طور طبیعی میخواهد میراثی
به یاد ماندنی به جا بگذارد.
ِ
درصد
با این ُپ ِرتره از او۷۰-۶۰ ،
اولویتها ،سیاستگذاری ،وقت
و اهتمام او صرف مسایل داخلی
خواهد بود .نجواها میگویندکه
سن باال
او ممکن است به خاطر ِ
فقط یک دوره ریاست جمهوری
طی کند ولی همانطوریکه بارها
بیــن لئونید برژنــف (Leonid
 )Brezhnevو ریچارد نیکسون
( )Richard Nixonردُ و بدل
شد:
ِ
مضاعــف
قــدرت ،انــرژی
فیزیولوژیــک تولیــد میکنــد و
نیروی ناشی از ِس َمت و قدرت به
مراتــب از تغذیه ،دارو و مراقبت
باالتر است.
بنابرایــن ،قدرت ممکن اســت
بــه بایــدن بســازد و دو دوره را
مشــروط به انتخــاب مجدد در
 ۲۰۲۴ســپری کند .بــا در نظر
گرفتــن اولویتهــای داخلــی و
ِ
وضعیت عمومی جامعۀ آمریکا،
بایدن در صحنــۀ بینالمللی به
دنبال تقابل و دردســر نخواهد
ِ
تهدید
شــرایط
بــود .او فقط در
ِ
ِ
امنیــت ملی بــه برخورد
جدی
ّ
نظامی مبادرت خواهد ورزید.

بایــد در نظر داشــت که
ِ
رهیافت ترامپ نسبت به
چین ،هزینههــای ناتو،
اســراییل ،بلندیهــای
فســخ
جوالن/ســوریه،
ِ
توافقــات امنیتــی بــا
موضوع ایران ،قرارداد
روســیه،
ِ
نفتا و فروش اســلحه به اعراب،
ِ
حاکمیت آمریکا را در بر
اجمــاع
ِ
داشــت .در واشنگتن به نظراتِ
دیپلماتهاونظامیانبازنشسته
توجهــی نمیشــود .اســاس
تصمیمگیــری در منافع کالن،
البیهــای شــرکتهای بــزرگ
مصالــح دســتگاه امنیتــی-
و
ِ
نظامی اســت .بایــدن در چنین
چارچوبــی حرکــت خواهد کرد
ِ
ماهیت انتخابهای
ضمن اینکه
او در سیاســت خارجی و امنیت
ملــی حاکــی از آن اســت کــه
ِ
مدیریــت شــخص او
نظــرات و
ِ
اهمیت
بر سیاســت خارجی ،از
ویــژهای برخــوردار خواهد بود.
ِ
جدید
از ایــن رو ،رئیس جمهور
آمریــکا از نظرِ داخلــی در ِ
قالب
حزب دموکرات ولی در عملکرد
سیاســت خارجــی ،بــا نمــود و
حضور بیشــترِ شخصی خودش
همراه خواهد بــود .او و تیمش
نســبت ًا محافظــهکار ،محتاط و
پروسهمحورهستند.طبع ًابایدن
در ِســنی نیست که ریسک کند
و در هر تصمیمی ،میراث خود
را در نظر خواهد داشــت .آنچه
این نویسنده از سناتور بایدن در
قالب
اجالس داوس به یاد دارد،
ِ
تفاسیرِ فوق را تایید میکند.
چه بایدن رییس جمهور میشد
موضوع اوّل آمریکا
چه ترامــپ،
ِ
در صحنۀ جهانــی در حد -۶۰
۷۰درصد«چالشهایاقتصادی
و امنیتی چین» میبود.
سپس:
روسیه ،اتحادیۀ اروپا ،بازسازی
روابــط دوجانبــه با انگلســتان،
محیــط زیســت،
موضــوع
ِ
چندجانبهگرایــی بــرای تعدیل
کرونا و احیای جایگاه اقتصادی
آمریکا در جهان.
اتفاق مهم در ماههای پایانی
دو
ِ
ســال  ۲۰۲۰اقتصــاد آمریــکا را
بــا چالشهــای بســیار جــدی
بینالمللی رو به رو کرد:
•
توافــق تعرفهای کشــورهای
ِ
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آسیا -پاسیفیک تحت
ِ
مشــارکت جامع
عنوان
اقتصــادی و منطقهای
( )RCEPبــا محوریت
ِ
عضویت ژاپن،
چین و با
کرۀ جنوبی ،استرالیا و
ِ
زالند نو از یک طرف و
•
توافــق اتحادیــه
ِ
اروپــا بــا چیــن حــول
همکاریهایاقتصادی
و تجارت از طرف دیگر.
چینیهــا کــه خیلــی
بیســر و صدا کار میکنند و به
ِ
تعلیمات کنفسیوسی
واســطۀ
از خودشــان تعریف نمیکنند،
توانســتهاند بــا رهیافتــی آرام،
اتحادیۀ اروپا ،ژاپن ،کرۀ جنوبی،
و منطقۀ اقیانوسیه را حداقل در
مسائل اقتصادی با خود همراه
ِ
انتقــادات
کــرده و درضمــن،
حقــوق
سیاســی ،امنیتــی و
ِ
بشــرِ آنها را تعدیــل کنند .این
تحوالت ،چالشهای فراوانی را
ِ
دولت بایدن
پیــش روی نه تنها
ِ
حاکمیــت اقتصــادی-
بلکــه
سیاســی-امنیتی آمریــکا قــرار
میدهد.
دولــت جدیدِ
ِ
با ایــن مقدمات،
آمریــکا در پــی خاورمیانــهای
آرام ،دور از دردســر و بــه تعبیرِ
حفــظ فاصلــه از
اجتماعــی،
ِ
ّشــر این منطقــه خواهــد بود.
ِ
دولــت بایــدن،
دیپلماتهــای
دیپلماســی و رفــت و آمدهــای
موضوع فلسطین،
فراوان برای
ِ
کرانــۀ غربــی ،ثبــات عــراق و
تشــویق همکاری
افغانســتان،
ِ
اعــراب بــا اســرائیل و مدیریت
بحران لیبی و ســوریه را دنبال
خواهنــد کرد اما خــود را درگیر
ایــن بحرانهــای تمامنشــدنی
نخواهد کــرد مگراینکه موضوع
حالت امنیتی به خود بگیرد.
کانون استراتژی
به نظر میرسد
ِ
دولت بایدن نســبت بــه ایران،
مســائل هســتهای خواهد بود.
ِ
بازگشت به برجام هدف
هرچند
اصلی سیاســت خارجــی آمریکا
در این دوره اعالم شــده اما این
بازگشت به معنای طبیعی شدن
روابــط اقتصــادی خارجی ایران
نخواهــد بــود زیرا کــه موضوع
ِ
اجمــاع دو حزبی
مــورد
ایران،
ِ
( )Bipartisanاســت .فضای
سیاسی ،پارلمانی ،راهروهای-
نظامی-امنیتــی آمریــکا ،ایران
را کشــوری متخاصــم توصیف
ِ
میکننــد.
سیاســت فشــارِ
ِ
ِ
ارتباطات
توقف
حداکثری که به
بانکی و تورم چند صد درصدی
در ایران منتهی شده هم اکنون
اهرمی ( )Leverageاســت که
دولــت بایدن آن را کنار نخواهد
گذاشت بلکه حداقل با آن بازی
خواهــد کــرد Undo .کــردن
ِ
حدود هــزار صفحه تحریمهای

دورۀ ترامــپ ،به عزمی دو طرفه
از جانب ایران و آمریکا نیاز دارد.
باید این نکته را در نظرگرفت که
انــرژی تقابل با ایران تا ۸۰-۷۰
درصد در ِ
خود خاورمیانه است؛
ِ
جغرافیای سیاســت
گذاری این
تقابل در آمریکاست .کشوری که
حدود  ۸۰۰میلیارد دالر در حوزۀ
نظامی هزینه میکند خیلی برای
برنامه هستهای و موشکی ایران
فینفسه جا باز نمیکند؛ اصل و
محور درگیری ایران در منطقه
اســت به طوری که کشــورهای
ایــن منطقــه ،تــوان جهــت و
شــکل دادن بــه سیاســتهای
خاورمیانــهای آمریــکا را دارا
هستند.
شــدن
صحبــت از برداشــته
ِ
تحریمها خود بسیار ّکلی و مبهم
اســت و حدود و ثغــور حقوقی،
ِ
وفصل آنها مانند
توافقات و حل
ِ
ــق در هــوا هســتند.
ذرات مع ّل ِ
شاید هم این فضا عمدی باشد.
آمریــکا کــه دو قــرن تجربۀ کار
حقوقی بینالمللی را دارد ،برجام
را بــه گونهای تنظیــم کرده که
آنچــه میخواهــد از آن مصادره
کنــد .معمــو ًال در سیاســت،

ابهامگویی برای حل نشدن یک
موضوع بســیارکارســاز اســت.
قدم دولت بایدن
احتما ًال اولین ِ
سازمان بینالمللی
اخذ تاییدیۀ
ِ
انرژی اتمی از بازگشــت ایران به
ِ
مفاد فنــی برجام خواهد بود که
خود تحقیقــ ًا  ۶-۴ماه به طول
خواهدانجامید.
تشــویق ایران به بازگشت،
برای
ِ
اجازۀ دسترسی محدود به منابع
مالــی و فــروش محــدود نفــت
ممکن است در دستور کار باشد.
کامل تحریمها به معنایی که
لغوِ
ِ
ایــران از آن اســتفاده میکند به
لحاظ سیاسی و حقوقی با موانع
ِ
بسیاری روبرو است و دست کم
زمانبر خواهد بود.
ِ
رونــد احتمالــی ایــن توافقــات
تابــع انتخابــات ریاســت
نیــز،
ِ
جمهوری و سیاستگذاریهای
کوتاه مــدت و میان مدت ایران
خواهند بود.
بــه نظر میرســد دولــت بایدن
توان
مسائل منطقهای و
موضوع ِ
ِ
موشــکی ایران را مطرح خواهد
کرد ولــی به خوبــی میداند که
ِ
اخذ امتیاز در آنها سهل نیست.
اما انداختــن این دو موضوع در
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ریل مذاکــرات ادامهدار ،منطقه
ِ
را تــا حــدی آرام نگــه خواهــد
داشــت .بنابراین ،بایدن نهایی
کردن موضوع هستهای و ثبات
بخشــیدن حقوقــی ،نظارتــی و
بینالمللی بــه آن را هم اولویت
خواهد داد و هم آن را احتما ًال به
حل و فصل مسائل دیگر مربوط
و متصــل نخواهــد کــرد .اگــر
بایدن طی دورهای به مخاطبان
منطقهای و داخلی آمریکا نشان
دهد برنامه هســتهای ایــران را
ً
کامــا مختل کرده اســت ،هم

اعــام موفقیــت خواهــد کرد و
هم برای دموکراتها در انتخابات
« ۲۰۲۴خطرِ هستهای ایران» را
تعدیل خواهد نمود.
در عیــن حال ،اقتصــاد خارجی
ایران چه وضعیتی خواهد داشت
و ایران به کــدام فرمول رضایت
خواهد داد؟ آنچــه در نگاه کلی
نســبت به اولویتهای داخلی و
خارجــی دولت بایــدن میتوان
طــرح کــرد ،تدریجــی بــودن،
آهســته بــودن ،موقت بــودن،
بــودن رهیافــت دولت
تعلیقــی
ِ
جدید آمریکاست .قولهایی باید

{>> ادامه در صفحه}18 :

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
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کرونا :پژوهش جدید:

استفاده از دو ماسک مفیدتر است؟

پس از گذشت چندین
مــاه مرکــز کنتــرل
بیماریهــای آمریــکا
د ســتو ر ا لعملها ی
جدیــدی را بــرای
اســتفاده از ماســک
اعالم کرده است .این
دستورالعملها درباره
استفاده از ماسکهای
ً
کامــا پوشــاننده یــا
استفاده از دو ماسک
کنتــرل
مرکــز
رود
ی
م
انتظار
بــرای جلوگیــری از
بیماریهــای آمریکا
بیمــاری همهگیــر نسخۀانگلیسی همچنیــن توصیــه
کووید ۱۹-است.
ویروس تا ماه میکنــد کــه بــرای
نسخۀ
به
مارس
این دســتورالعملها
محافظــت بیشــتر،
رایج تبدیل
بــه دنبــال انتشــار
ماســک چنــد الیــه
شود.
تحقیقات جدید مرکز
اســتفاده کنیــد و یــا
کنتــرل بیماریهای
ماســک پارچــهای
آمریکا بهروزرسانی شد .مطالعات را روی ماســک پزشــکی یکبــار
مرکزکنترل بیماریهای همهگیر مصرف قرار دهید .برای تناسب
ماسکهای مختلف را در محیط بهتر ،توصیه میشود حلقههای
آزمایشــگاهی آزمایــش کــرده و گوش ماسک یکبار مصرف را گره
شــواهدی پیــدا کرده اســت که بزنید و سپس اضافههای بیرون
نشــان میدهــد ترکیب ماســک از ماســک را در کنارههــا جمع و
پارچــهای روی ماســک جراحی صاف کنید.
میتوانــد بــه طور چشــمگیری این نهاد بهداشتی استفاده از دو
هم از انتقــال ویروس به دیگران ماســک یکبار مصرف به صورت
جلوگیری کرده و هم از ابتال فرد همزمان را توصیه نمیکند.
به ویروس تا حــد زیادی مصون همچنیــن نیازی بــه الیهگذاری
کند.
ماســک دیگــری بــا ماســک
مرکز کنتــرل بیماریهای آمریکا  KN۹۵نیســت ،این ماســکها
توصیــه میکنــد کــه افــراد از ماسکهایی حرفهای هستند که
ماسکهای دارای سیم استفاده کارکنان مراقبتهای بهداشتی از
کنند تا بتواننــد آن را روی بینی آن استفاده میکنند .هرچند این
خود تنظیم کنند.
توصیهها داده جدیدی در اینباره
همچنیــن بــرای تنظیــم بهتر ندارند که چه کســی باید ماسک
ماســک روی صــورت میتوانند بزند و چه کسی خیر این اطالعات
از تنظیمکنندههــای ماســک یا صرف ًا در مورد چرایی و چگونگی
بریس استفاده کنند.
استفاده از ماسک است.

ماسک پارچهای
و یکبار مصرف؛
محافظت تا %۹۲
محققان میگویند
که اســتفاده از دو
ماســک میتواند
در شــرایط پــر
خطــر ایمنــی
بیشــتری ایجــاد
کند .هرچند نیازی نیست
که همیشــه دو ماســک با
هم استفاده شوند .استفاده
از دو ماســک بــرای زمــان
حضور در محیطهای عمومی و
خــارج از خانه کارایــی دارد .اگر
در مکانهای پر جمعیت نیستید
ً
کامال مناسب است.
یک ماسک
وضعیت اســتفاده از دو ماســک
واقع ًا برای موارد پرخطر اســت.
ً
مثال اگر قرار اســت بــرای مدت
زمانی طوالنی در یک فروشــگاه
مــواد غذایی باشــید یا اگــر قرار
است با تعداد زیادی از افراد برای
مدتــی طوالنــی در یــک فضای
بســته باشــید بهتر اســت از دو
ماسک استفاده کنید .برای این
کار کافــی اســت از یک ماســک
جراحــی اســتفاده کنیــد و یک
ماســک پارچــهای روی آن قــرار
دهیــد .با این کار عبــور ویروس
از الیههای ماســک را دشــوارتر
میکنیــد و ایمنی خــود را باالتر
میبرید.
بــرای رســیدن بــه ایــن الگــو،
محققانمرکزکنترلبیماریهای
آمریکا ترکیبی از پارچه چندالیه و
ماســکهای معمــول جراحی یا
پزشــکی را در آزمایشگاه آزمایش

به ما بپیوندید!

ازسوم اسفندتاسوم اسفند100:سال ایستایی >> ادامه از صفحه16 :
مالــی در جادهها و نیز وحشــت
و تــرور باندهای جاهل و لوتی و
چاقوکش در محالت شهرهای
بزرگ رنــج میبــرد و امروز هم
همیــن مشــکالت بــه اضافهی
بحــران هایــی ماننــد بحــران
محیــط زیســت و نیــز ســقوط
اخــاق اجتماعی رنــج میبرد.
ازدواج کــودکان و نیــز صــدور
دختران ایرانی برای تن فروشی
به کشــورهای همسایه و تدارک
مشــتری برای همســر خویش
توســط شــوهران ،از مسائل نو
جامعهی ایرانی هستند .در این
صد سال ،فالکت و ناامنی و بی
آیندگی و مشکالت ریز و درشت
اجتماعــی و معیشــتی ایرانیان
ادامه دارد.

•

افرادی که عینک م 
یزنند،
کمتر به کرونا مبتال م 
یشوند

 ۲۳بــار به صــور 
ت و ســه بار به
چشمهای خود دست میزدند.
ا
ین محققان متوجه شدند خطر
براســاس نتیجــه ت
ابتــا بــه کوویــد ۱۹-در افــراد
حقیقــات در « ِمد آ ر ا یکــ
سآ
یو
ی
»
عین
کی ی 
کدوم تا ی 
هند ،عینــک زدن
کسوم کمتر
احتمال ابتال ()medRxiv
منتشــر شــده است.
بــه کرونا را
تا یک ســوم کاهش و هنــوز
بــه
ار
زیاب
ــی
هم
تایـ
ـان
میدهد.
طبق این گزارش« لمس کردن
نرســیده اســت۴ ،
۳۰
نف
ر(۳
۲۲
و
مالی
دن
چشــم با دســت آلوده
دســت زدن بــه چشــم ،بینی یا
مــرد و  ۸۱زن) را طــی دو ه
فته
ی
کی
از
را
ه
ه
ای
ا
دهــان در صــو
صلی ابتال است و
رت آلــوده بودن در بیمارســت
انی
در
شــ
مال
هند
ا
ستفاده طوالنی مدت از عینک
دســت یکــی از را ههــای
ورود تحت بررســی قرار داد
ند.
س
ــن
م
انع
لم
س
ویــروس بــه
کردن و مالیدن مکرر
بــدن اســت .امــا ایــن بیما
ران
بی
ــن
۱۰
تا
۸۰
بود
چشم م 
یشود»
محققان هنــدی م
یگویند افراد و همگــی عالئم
ابت
ــا
به
کو
وید
پ
زش
کان پیش از این توصیه کرد
عینکــی کمتر به چشــمان
خود داشــتند ۱۹ .درصــد ای
ــن
اف
راد
بو
دند
م
ردم
به
دســت میز
جای عدسیهای
نند و بنابراین کمتر گفتنــد که
اک
ثــر
ا
وقــ
ات
عی
نک
در خطر اب
درون چشمی از عینک استفاده
تال به کووید ۱۹-قرار میزنند.
کن
نــد
تا
دارند.
خطــر انتقــال ویروس
طبق یافتههای ایــن محققا
ن،
ک
رونا
از
دسـ
پژوه
ـت
به
شــگ
ران
چشم کاهش
تابســتان گذشته شرکتکنند
گان در این تحقیق ،یابد.
در تحقیقــی کــه در تارنمــای
به طور متوسط طی یک ساعت،

Facebook.com/
paivand.montreal

نبود اعتبار بین املللی:
در آن زمان اروپا و غرب و جهان
بــه ایران بــه عنوان یک کشــور
بــزرگ امــا ناتــوان و مفلــوک و
زیر دســت شــاهان زنباره ،ابله
و ناالیق نــگاه میکردند و امروز
هم کشور ما به عنوان آخوندگاه
و مرکز صدور تروریســم زیر نظر
مشــتی دزد و ابله و فاقد هرگونه
وزن و اهمیت مثبت در صحنهی
جهانی شناخته میشود .در این
صــد ســال ،ایــران در صحنهی
جهانــی بــه عنــوان بازیگر مهم
و تعییــن کننده مطــرح نبوده
است.
این لیست قابل گسترش است
امــا بــه همین مقــدار بســنده
میکنیــم تا ایــن گونــه نتیجه
بگیریم که یک جامعه ،تا زمانی
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که در مســیر درست تغییر قرار
نگیــرد ،بــا صــرف گــذر زمــان
نمیتواند به سرنوشــت بهتری
دست یابد.
ایــران  ۱۳۹۹خورشــیدی نیــز
ماننــد ایران  ۱۲۹۹خورشــیدی
فقیــر ،اســتبداد زده ،بیمــار،
آشــفته ،غیرتولیــدی ،از هــم
پاشیده ،اتمیزه ،ناامن ،بی آینده
و فرورفتــه در فالکــت امــروز و
فردایی تیره است.
با وجــود آن که به جــای گاری
و االغ ،ســوار بر پورشه و موتور
هســتیم ،هیــچ تغییــر کیفــی
ایــران
و محتوایــی در ایــن دو
ِ
ضعیف و ناتوان دیده نمیشود.
صد ســال زمــان و یک جنبش
ملی و یک انقالب و بســیاری از

{>> ادامه در صفحه}25 :

کردنــد و تنفس و ســرفه را بین
چند آدمک شبیهســازی کردند
تا الگوی انتشــار ذرات حاصل از
ســرفه و تنفس را بررسی کنند.
هنگامــی کــه فقط یک ماســک
یکبار مصرف اســتفاده میشد،
فقــط  ٪۴۲از قطــرات ســرفه
مســدود میشــدند و  ۵۸درصد
از ایــن ذرات از ماســک عبــور
میکردند اما ترکیب ماسک یکبار
مصرف و ماسک پارچهای باعت
انسداد  ۹۲/۵درصد از ذرات دفع
شده از سرفه شد.
دادههــای ایــن آزمایش نشــان

میدهند که تناســب ماســکها
میتوانــد کارایی را باالتــر ببرد.
در دیگر کشورها ،تعداد انگشت
شــماری از مقامــات بهداشــتی
شــهروندان را وادارکردهاندکه به
طور کامل از ماســکهای یکبار
مصــرف و دارای فیلتر اســتفاده
کنند و ماســکهای پارچهای را
کنــار بگذارند .دولــت آلمان ماه
گذشــته ماســک های پزشکی،
ماننــد ماســکهای جراحــی یا
 KN۹۵را در حملونقل عمومی
و فروشــگاهها مجــاز کــرد .این
اعالمیه مرکزکنترل بیماریهای

آمریکا در حالی منتشــر میشود
کــه تــرس از افزایــش احتمالــی
انــواع جدیــدی از ویروسها در
ایــاالت متحــده رو بــه افزایــش
اســت .انتظار میرود که نســخۀ
انگلیســی ویروس تا مــاه مارس
(اردیبهشــت) بــه نســخۀ رایج
تبدیل شــود .با گذشت نزدیک
بــه یک ســال از انتشــار ویروس
بهتریــن راه حل بــرای مقابله با
آن کماکان اســتفاده از ماسک و
حفظ فاصلهگذاری است.
منبعCBS NEWS :

دولت بایدن و ایران >> ادامه از صفحه17 :
بــه خاورمیانه داد و کشــورهای
این منطقــه را با فاصلــۀ زمانی
در انتظار نگاه داشــت تا آمریکا
بر مسایل مهم بینالمللی خود
تمرکزکند .آنچه میتواند باالنس
ایــن معــادالت را بــر هــم زند،
کامل روابط
بازگشایی ناگهانی و ِ
دیپلماتیــک ایران و عربســتان
اســت کــه احتمــا ًال اســراییل
نهایــت تــاش خــود را بــرای
جلوگیــری از تحقــق آن بــه کار
ِ
انتخابات
خواهد گرفــت .ظاهر ًا
نخســت وزیــری چهارمــی در
اســراییل در حال شــکلگیری
اســت ولی نتیجــۀ آن هرچه که
باشــد تغییــرات پارادایمتیــک
نــگاه
( )Paradigmaticدر
ِ
اسراییل به منطقه ایجاد نخواهد
کرد.
نقطۀ مرکزی استراتژی اسراییل
نسبت به ایران ،مع ّلق گذاشتن
حکمرانــی مطلــوب و رشــد
اقتصادی ایران است به طوریکه
از جمع شدن مازاد ()Surplus
جلوگیری کند تا در پروســهای،
«ایران
«ایــران متخاصــم» بــه
ِ
ِ
تیپ پاکستان (منتقد غیرعملی
اســراییل)» تبدیــل شــود .از
ِ
اقتصــاد ایران
این دیــدگاه ،اگر
ِ
اقتصاد جهانی منقطع شــود
از
ِ
ماننــد ذرهای مع ّلــق در هــوا
و
( )Limboدورِ خودش بچرخد،
فرسایش بنیۀ مالی ،تولیدی،
به
ِ
درآمــدی و اجتماعــی ایــران
خواهد انجامید :آنچه که شــاید
میــل دیگرانــی هم در
مطابــق
ِ

منطقه باشد .بیدلیل نیست که
نیمطبقهای از وزارت خزانهداری
آمریــکا حتــی در دورۀ اوبامــا،
تحریمهــای ایــران را مدیریــت
ِ
اثرات
میکــرد و میکند .یکی از
جانبی سیاست فشارِ حداکثری
()Maximum Pressure
این بود که بنگاههای اقتصادی
و بانکهــا به خاطــرِ ممانعت از
خدشهدار شدن اعتبار اقتصادی
( )Reputationخــود نــزد
وزارت خزانهداری آمریکا ،حاضر
به تعامل بــا ایران نبودند .حتی
اگــر ایــران بتوانــد قــدری نفت
بفروشــد و بعضی منابع مالی به
دســت آورد ،موضوع پروژههای
مشترک و سرمایهگذاری خارجی
به مراتب جدیتر اســت .تغییر
ایــن فضــا محتــاج مذاکراتــی
فوقالعاده حیاتی است که حتی
اوباما در سال  ۲۰۱۳-۲۰۱۲آن
را واقعبینانه نمیدانست.
دلیــل اصلــی که این نویســنده
حتی قبل از جشنهای خیابانی
در تهــران ،ناکامــی برجــام را
نادیده
پیشبینی میکرد ناشی از
ِ
شــدن مســایل بنیادی
گرفتــه
ِ
ِ
ایــران و آمریــکا در
اختالفــات
ُ
ِ
مذاکــرات برجــام بــود .اصــو ًال
توافقات مــوردی ایران و آمریکا
ِ
کلیــت
بــدون در نظــرگرفتــن
ِ
روابــط ،دوام نخواهد داشــت.
اگــر افزایــش قــدرت منطقهای
ِ
قدرت منطقهای
کاهش
ایران به
ِ
عربســتان و اسراییل بینجامد،
آمریــکا در پــی تضعیــف ایــران

بــر خواهــد آمــد ،خــواه دولت
جمهوریخواه یا دولت دموکرات.
روش اصلی این تضعیف ضرورت ًا
ِ
کاهــش
جنــگ نیســت بلکــه
ِ
تدریجی بنیۀ مالی ایران اســت،
دقیق ًا کاری که آمریکا دو ســال
است نسبت به چین آغاز کرده تا
نرخ ِ
رشد بنیۀ مالی بیجینگ را
ِ
بگیرد که البته دیر شــده است.
نظام بین الملل امروز
چیــن در
ِ
ِ
بــه یک قــدرت اجتنــاب ناپذیر
( )Indispensableتبدیــل
ِ
حرکــت آرام ،بی ســر و
شــده و
صــدا و تدریجی قدرت یابی آن،
جایــگاه مطمئنــی را بــرای این
کشــور تضمین کرده است .اما
در مقابل ،فقرِ تئوریک دستگاه
دیپلماســی و تقلیــل سیاســت
خارجی به مالقات و ســخنرانی
طــی ســالها ،باعــث شــده تا
ِ
مرکزیــت اقتصــادی در تامیــن
قدرت و امنیت ملی ایران نادیده
گرفته شود.
ِ
توقف
همینکــه دولت بایــدن از
برنامه هستهای ایران اطمینان
ِ
ِ
استراتژی
هدف خود در
یابد ،به
کالن سیاســت خارجــی آمریکا
ِ
دست یافته است و هیچ عجلهای
برای حل و فصل مســائل دیگر
ندارد .از آنجا که بعید اســت به
هزار صفحه تحریم ،تحریمهای
جدیــدی اضافــه شــود و بعضی
امتیازات محدود نیز اعطا گردد،
ممکــن اســت فضــای امنیتی
سوریه ،عراق و افغانستان
قــدری آرام شــود و بــه
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چرا افراد بیشتری دراثنای پاندمی دچار
سستی و بیحالی شدهاند؟
پرفسور کالین اسپی ،استاد
علــم خــواب در دانشــگاه
آکســفورد میگویــد یکی از
دالیــل عمــدهای کــه اخیرا
مــردم را دچــار ایــن عارضه
کرده است ،کمبودنورطبیعی
روز است.
به دالیــل قرنطینــه و قرق
شــبانه زمانی را که مردم در
خارج از خانه سپری میکنند
در هفتههــای اخیر کاهش
یافته است.
پرفســور اســپی در توضیح
میگویدکه نور روز «عالمت
عمــده بیولوژیــک بــرای
هوشیاری است» و به همین
دلیل است که کاهش مدت
زمانی که افــراد در نور روز یا
خــارج از خانــه میگذرانند ،از
میزان هوشیاری آنها در طول
ساعات روز میکاهد.
بــا نزدیــک شــدن بــه ســاعت
خوابمــان ،بدن هورمونی به نام
مالتونین ترشح میکندکه پیش
از خــواب و در طــول آن ادامــه
دارد .با نزدیک شــدن صبح ،از
میــران مالتونین خون کاســته
و با روشــن شــدن هوا متوقف
میشــود .به همین دلیل است
کســانی کــه در ســاعات صبح
بر خالف گذشــته دیگــر در راه
مدرســه یــا کار در معــرض نور
روز قــرار نمیگیرنــد ،اغلــب تا
نیمههای روز دچار خوابآلودگی
و سستی هستند».
پرفســور اســپی با مقایســه نور
در فضای باز و در خانه ،بیشــتر
بر ایــن نکته تاکیــد میکند .او
میگوید« :نور بیرون صدها هزار

لوکس (واحد روشــنایی) است،
امــا روشــنترین محیطهــا در
فضای بســته از چندصد لوکس
تجاوز نمیکند .چشم ما خود را
عادت میدهد و احتماال متوجه
نمیشــود داخل اتاق نسبت به
خــارج چقدرتاریــک اســت .به
همیــن دلیل فکــر میکنم این
عامل عمدهای است».
به گفته دکتر بیالنی ،یکی دیگر
از عوامل عمده دخیل در کیفیت
خواب ،اضطراب است .جایی که
فرد نتواند ازکیفیت خوب خواب
بهرهمند شــود ،روز بعــد دچار
سستی و بیحالی میشود.
او میافزایــد« :مــا در میان یک
همهگیریجهانیویروسکروناو
در شرایط بیسابقه بیاطمینانی
و اضطــراب قــرار داریم که کلیه
جنبههــای زندگیمــان را تحت
تاثیر قرار داده اســت .بســیاری

از مــا دچار میزانــی از اضطراب
هستیم که حتی اگر مالیم و در
پس مغز باشد ،برکیفیت و مدت
خواب تاثیر میگذارد».
دکتــر واکــر میگویــد احتمــاال
اضطــراب از خــواب عمیــق که
دارای کیفیتی باالست جلوگیری
میکند.
«میدانیــم که خواب شــخص
مضطــرب عمیــق نیســت .به
همین دلیل اگر روز قبل نگران
بودهاید دچار بدخوابی میشوید
که متاســفانه خود بــه یک دور
باطلمیانجامد».
پرفسور اسپی میافزایدکه جریان
بــدون وقفــه اخبــارکووید۱۹-
احتماال بسیاری از مردم را «در
موقعیت اضطــرار و درماندگی»
قرار داد که ممکن است «انرژی
آنها را بمکد».
افزون بــر این ،مانــدن در خانه

دســتاورد دوم سیاست
خارجــی آمریــکا نیــز
بینجامد.
اما در این فضای آرام ،تدریجی،
ً
کامــا قــدم بــه قدم
تعلیقــی و
( ،)Phased outبازندۀ اصلی،
اقتصاد ایران است .در شرایطی
طریق مشارکت
که کشــورها از
ِ
و ائتالفهای سیاسی-امنیتی
به دنبال جاپــای محکمی برای
ِ
ِ
اقتصاد
اقتصــاد خود هســتند،
ایران از این ســتون به آن ستون
حرکــت میکنــد .در صورتی که
مســایل منطقهای و استراتژی
نظامی-دفاعــی ایــران در یــک
ماتریس بــا اقتصاد ایــران دیده
نشــود ،این شــرایط ادامه پیدا
میکنــد .ایــن ماتریــس ،برای
ِ
دولــت بایــدن کــه خاورمیانــه
ِ
حــدود پنــج درصــد از کلیتِ
را
سیاست خارجی آمریکا میبیند،

اهمیتی ندارد .انتهای استراتژی
اروپاییهــا هــم ایــن اســت که
ایــران فعلــی بمانــد ،تهدیدات
ِ
آن مذاکــره و مدیریــت شــود و
امکانات داشته باشد که بقا پیدا
کند کــه مبــادا تضعیــف آن به
عراقی دیگر تبدیل شــده و برای
دروازههای اروپایی ،مشــکالت
عدیدهای فرآهم آورد .کشورهای
منطقــه نیز بــه دنبــال تحدید
قــدرت و ثروت ایران هســتند،
زیــرا در درون ذهن آنها ،ایران
در پی مشــارکت نیســت ،بلکه
اهداف سلطهجویانه دارد ،حاال
بــه هر بهانــهای ،ایدئولوژیک یا
غیــر ایدئولوژیک .ایــن که این
ِ
ذهنیت آنها صحــت دارد یا نه،
مهم نیســت .آنچه اهمیت دارد
این است که آنها با این ذهنیت
تصمیممیگیرند.
دقیق
فهم
ِ
مهم ایرانِ ،
گمشــدۀ ِ

تحوالت منطقهای و بینالمللی
ِ
دولــت بایــدن و دیگــر
اســت.
دولتهــا ،این هــدف را در نظر
دارنــد که چگونه پــس از کرونا،
ِ
رشــد اقتصــادی ۴-۳
نــرخ
ِ
ِ
قابل
جذب
درصدی با
سهم بازارِ ِ
ِ
توجــه برای صــادرات خود را به
همه آیندۀ خود را
دســت آورندِ .
به افزایش نرخ مازاد گره زدهاند.
اگر قرار باشد اقتصاد ایران شکوفا
شود ،کشــورهای همسایه باید
نســبت به ِ
احساس
نیات ایران،
ِ
ِ
امنیــت ذهنــی و واقعــی کنند.
نــزاع سیاســت خارجــی
اصــل
ِ
ِ
ایران در خاورمیانه است .از این
رو ،ابتکارِ عمل سیاســی در این
منطقه برای آیندۀ اقتصاد ایران
ِ
بهبود روابط
به مراتب مهمتر از
با بولیــوی ،کوبــا و نیکاراگوئه
است.
منبع :کانال تلگرام نویسنده

مــردم را از عادات روزمرهشــان
که شامل بیدار شدن (درساعت
معیــن) و شــروع روز اســت،
محروم کرده است.
جســیکا الکســاندر ،سخنگوی
نهاد موسوم به «شورای خواب»
میگوید« :فکر میکنم بیحالی
و سســتیای که مــردم در طول
روز حــس میکنند نتیجه برهم
خــوردن عــادات معمولشــان
اســت .باید تالش کنیم عادات

جدیدی برای گذراندن ســاعات
روز پیدا کنیم».
•
چگونه با سستی مقابله کنیم؟
دکیتر بیالنی میگوید نخست،
مهم است که سعی کنید به نظم
و برنامهای چه در طول روز و چه
شب وفادار باشید:
«سعی کنید یک عادت مشخص
بــرای خــواب و بیداری داشــته
باشــید حتــی اگر فعــا مجبور
نباشــید برای رفتن بر سرکار از
خانه خارج شوید .عملکرد ما در
صورت داشتن یک ضرباهنگ به
خصوص و ساعات خواب کافی
بهتر میشود».
پرفســور اســپی نیز میگوید که
ممکن است برخی در این روزها
با احســاس سســتی ،بیــش از
معمول در تخت بمانند و عالوه
بر این به دلیل آن که شب خوب
نخوابیدهانــد ،در طــول روز هم
چرت بزنند.
او میگویــد« :این روش الگوی
نظــم و برنامه خــواب و بیداری
را میشــکند .برای برنامهریزی
ساعات خوابی که مناسب شما
باشد ،باید نیازهای شخصی خود
را درنظــرگیرید .این که در واقع
به چند ساعت خواب نیاز دارید،
بهترین ساعت برای خوابیدن و
فعالترین ســاعات روزتان کدام
اســت ،به شــما کمک میکند
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ضرباهنــگ و ســاعت طبیعــی
بدنتان دستتان بیاید.
برخی طبیعتا جغد شب هستند
و برخی دیگر موجودات صبح .به
همین دلیل خوب است الگوی
طبیعی خوابتان را بشناسید».
او میافزاید« :خــوش خوابها
وقتی به تخــت میروند حتی به
آن (کیفیــت خــواب) فکــر هم
نمیکنند .ســعی نکنید خواب
را بــه زور بــه خودتــان تحمیل
کنیــد زیــرا تــاش در ایــن
مورد بیتردید بیدار نگاهتان
خواهــد داشــت و معذبتــان
خواهدکرد».
واکــر توصیه میکنــد که اگر
در تخت هستید و نمیتوانید
بخوابید ،شــاید بلند شدن و
کاری دیگــری کردن فکرتان
را راحــت کنــد .او میگوید:
«بپذیرید که اشــکالی ندارد.
امشــب خوابتان نمیبرد ،از
تخت بیرون بیایید و به اتاق
دیگــری برویــد .نــور را کــم
کنید و یا کتابی بخوانید یا به
موســیقی گوش کنید و تنها
موقعی به تختتان برگردیدکه
واقعا خوابتان گرفته است».
واکر میگوید ممکن است اگر
در ایــن مواقع در تخت بمانید،
مغزتــان بــه تدریج بپذیــرد که
تخــت همواره محل از این دنده
به آن دنده شدن است.
پرفســور اســپی میگویــد برای
تقویت هوشــیاری پس از بیدار
شــدن ســعی کنید در ســاعات
صبــح خــود را در معــرض نــور
طبیعی قــرار دهیــد .میتوانید
ورزش روزانه در هوای آزاد را در
برنامه صبحگاهیتان قرار دهید.
او میافزاید« :شما باید صبحها
از نــور برای تقویت هشــیاری و
بیرون آمدن از خواب اســتفاده
کنید .نور درخشان صبحگاهی،
ترجیحــا نور طبیعــی ،حتی اگر
تنهــا بــه صــورت ایســتادن در
فضای باز باشد».
مبــارزه بــا بیحالــی و سســتی
صبحگاهی تنها به تغییر عادات
اول روز محدود نمیشود .کسب
عادات شــبهنگام هم میتواند
تاثیری مثبت بر سالمت داشته
باشد.
جاناتــان وران ،مدیر فروشــگاه
«تایم فور اسلیپ» که کارشناس
انــواع تختخواب اســت تاکید
میکنــد کــه در شــرایط کنونی
«قائل شــدن تفاوت میان خانه
و محیــط کار دشــوارتر شــده
است».
او میگویــد« :در حــال حاضــر
خواب خوب از همیشــه مهمتر
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است .به همین دلیل باید فضای
اتاق خواب را به گونهای ترتیب
دهید که به آرام گرفتن و راحتی
شما کمک کند».
او میگویــد میتوانید بــا خارج
کردن اشیای غیرضروری و این
که تختتان راحت و دنج اســت،
فضایــی آرام در اتــاق خــواب به
وجود بیاورید.
الکساندر ،از «شــورای خواب»
نیر تاکید میکند که باید دست
کم یک ســاعت پبــش از خواب
وسایل برقی (از جمله کامپیوتر،
تلفنهمراه،تلویزیون،رادیو…)
را خامــوش کنیــد و کارهایــی
آرامبخش از جمله آرام گرفتن در
وان آب گرم ،خواندن یک کتاب
و مدیتیشن انجام دهید.
افزون بر این ،واکر میگوید باید
در طــول روز از مصرف بیش از
حد کافئین و در ســاعات شــب
از الکل بپرهیزید .مصرف بیش
از حــد الکل و کافئین هریک به
تنهایی میتواند «خواب شــب
را مختــل کنــد و به سســتی و
بیحالی روز بعد منجر شود».
پرفسور اســپی در مورد آرامش
پیــش از خــواب میگویــد مهم
اســت که «فضای اتــاق خواب
محلــی نباشــد کــه در آن دراز
میکشــید ،افکارتــان را جابهجا
میکنید و نگران میشوید.
این مکانی نیســت در آن ســعی
کنید به مسائل زندگی فکرکنید
و بخواهید برای آن راه حل پیدا
کنید ،بلکه جایی است که برای
استراحت از وقایع روز به آن پناه
میبرید تا به خوابی التیامبخش
فــرو روید و بــرای روز بعد آماده
شوید؛ آنها (پرداختن به مسائل
زندگی) را میتوانید برای ساعات
روز یــا اوایل عصر ســازماندهی
کنید».
اما پرفسور اپســی متوجه است
که این امر بــرای برخی از مردم
بــه ویــژه کارکنان نظــام درمان
عمومی کار ســادهای نیست .به
همین دلیل سکوهای دیجیتالی
«اســلیپُو» و ِ
«دی الیــت (نور
روز)» را طراحــی و در اختیــار
کارکنــان نظام درمــان عمومی
گذاشته است.
او میگویــد« :کارکنــان نظــام
درمان عمومــی و افرادی که در
خط مقــدم مراقبــت از دیگران
هســتند ،دائمــا بــرای انجــام
وظایفشــان تحــت فشــار قــرار
دارنــد .مــا در شــرایط کنونی با
چالشهای بســیاری روبهروییم
امــا در عین حال باید بدانیم که
هرچیز جای خود را دارد».
•

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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چگونهمیتوانپرخوریعصبیراکنترلکرد؟

عاقبــت پرخــوری عصبــی
افزایــش وزن اســت و ایــن
مشــکل زمانــی جــدی تر می
شود که شما مبتال به دیابت،
چاقی و یا فشــار خون باال نیز
باشید.
شــرایطی کــه افــرادی کــه دچــار پرخــوری
روش هــای احساسی هستند ،احساسات
خــاص در هــر خود را بــا روی آوردن به غذا
بخــش از بــدن برطــرف میکنند .به عبارت
اســتفاده مــی دیگر به دلیل مسائل احساسی بــیدلیل خــوردن هســتند .انرژی بیشــتری نیز بسوزانید
به خوردن رو م 
شوند.
ی آورند .با این ممکن است هنگام ترس غذا و به تناســب اندام خود کمک
ورزش درمانــی حال توصیه هایی برای کنترل را دوســت قابل اعتمــاد خود کنید.
•
مــی توانــد فواید این عارضه وجود دارد:
بدانید.
غذاهای ضد التهاب
•
بلند مــدت برای •
بخورید:
غذایی که میخورید و
درد مزمن داشته فرق گرسنگی واقعی و
یادداشت
را
دارید
که
حسی
دهید:
احساسی را تشخیص
روزانه  ٩واحد میوه و ســبزی
باشد.
تکنیک ها ممکن گرسنگی احساســی می تواند کنید:
و در ھفتــه  ٢تا  ٣واحد ماھی
درد مزمــن شــرایطی پیچیــده تکنیکهایجسمی
است شامل ماساژ ،برنامه های ناگهــان یا در اثر چند موضوع احسا 
س های ناخوشایند خود ھــای روغنی مصــرف کنید.
اســت و می تواند گاهــی اوقات روش هــای جســمی مختلفــی ورزشی و نور قرمز درمانی شوند .اســترس زا ایجاد شــود یعنی را مشخص کنید و یاد بگیرید ھمچنیــن ،از مــواد غذایــی
افراد را به یافتــن بهترین روش می توانند به تسکین درد کمک •
زمانی که نشانه های گرسنگی قبــل از روی آوردن بــه غذا به غنی از فیبر مثل لوبیا و مغزھا
های تسکین درد موثر برای خود کننــد کــه فیزیوتراپــی ،گرما و طب سوزنی
را ندارید و بدون فکر شروع به عنــوان منبع آرامــش ،چطور استفاده کنید .به عالوه ،بسیار
وادار کند .گزینه های بســیاری ســرما درمانــی ،ماســاژ و طب طب ســوزنی شــامل اســتفاده
خوردن می کنید.
با احساســات مختلف مقابله مھم اســت که از مصرف مواد
•
از ســوزن هایی نــازک در نقاط
برای امتحان کردن وجود دارند سوزنی از آن جمله اند.
کنید.
غذایی التھــاب زا مثل چربی
•
حسهای مختلف را
که از آن جمله می توان به گرما و •
خاصی از پوست بدن می شود.
ھــای ترانــس ،الــکل ،غالت
بشناسید:
ورزش کنید:
سرما درمانی ،یوگا و درمان های گرما و سرما درمانی
به گفته مرکز ملی پزشکی مکمل
تصفیه شــده و فراوری شده و
گرما و ســرما درمانــی تکنیکی و جایگزین آمریکا ،شواهد نشان
دارویی اشاره کرد.
یکی از دالیل این نوع خوردن فقــط  ۱۰دقیقــه پیــاده روی مملو از شکر و شیرینی ،پرھیز
درد مزمن ممکن اســت پس از رایــج و بی خطر بــرای کاهش می دهدکه این تکنیک می تواند
ممکن است عصبانی شدن از هنگامی که احساس می کنید کنید.
چیزی باشد و این که به دنبال می خواهید غذا بخورید ،باعث •
یک آســیب دیدگی یا به واسطه درد است.
به افــراد در مدیریت برخی انواع
آرامش در غذا باشــید .ممکن کاهش میزان استرس شده و گزینههای جایگزین پیدا
گرمــا می تواند به شــل شــدن دردکمک کند.
مساله ای پزشکی شکل بگیرد.
اســت عصرها یعنی زمانی که میل به خــوردن را کاهش می کنید:
دردی بــه عنــوان مزمن تعریف عضالت و گشاد شدن رگ های این شــامل تسکین کوتاه مدت
احتمال بودن با سایرین کمتر دهد .ورزش می تواند به دلیل اگــر غذا خوردن شــما از روی
می شــود که بیــش از ســه ماه خونــی کمک کنــد .همچنین ،درد در ناحیه کمر ،گردن ،زانو،
است ،بیشتر احساس تنهایی آزاد شــدن اندورفیــن ،خلق و یکنواختــی یا تنهایی اســت،
یــا فراتــر از زمــان عــادی برای گرما می تواند به تقویت بهبودی و اســتئوآرتریت (آرتــروز) مــی
روش هــای دیگــری بــرای
کنیــد و بــا این بهانــه که غذا خوی شما را تغییر دهد.
بهبودی یک بیماری زمینه ای یا پس از یک آسیب دیدگی کمک شــود .با این وجود ،شــواهد در
آرامشبخش است به آن روی •
گذراندن اوقات فراغت خود
آسیب دیدگی ادامه داشته است .کند.
مورد تاثیر طب ســونی در بلند
بیاوریــد .بســیاری از افــرادی به طبیعت پناه ببرید:
پیدا نمایید .تنهایی منجر
درد مزمن می تواند بر هر بخشی ســرما درمانی مــی تواند جریان مدت اندک هستند.
کــه دچار خــوردن احساســی دسترســی بــه محیــط ھــای به غمگینی و غم منجر به
از زندگــی فــرد ،از کار و زندگــی خــون و التهابی که موجب درد از فواید طب سوزنی می توان به
ی خواهند خال خود طبیعــی و سرســبز اثــر فــوق جدایی و کنارهگیری از
هستند ،م 
اجتماعــی تا خواب و ســامت می شــود را کاهش دهــد .این موارد زیر اشاره کرد:
را با غذا پر کنند .ممکن است العاده ای بر کاھش استرس و مردم خواهد شد.
روش بــه طــور معمول شــامل  -تسکین درد
روانی تاثیرگذار باشد.
•
بعد از برگشت به خانه احساس کاھش مقدار کورتیزول خون
•
استفاده از یک بسته یخ پیچیده  -کاهش التهاب
است؟
شایع
چقدر
مزمن
درد
استرس کنید و برای رفع این دارد .عــاوه بر این می توانید
شــده در یک حوله می شود که  -تنآرامی
حالت ،به دنبال غذا باشــید .با پیاده روی و داشتن فعالیت
درد و بیمــاری هــای مرتبط با روی پوست قرار می گیرد.
 کاهش اسپاسم های عضالنیدرد ،دلیــل اصلــی ناتوانــی در •
تــرس و تردیــد دیگــر عوامل بدنی در طبیعت،
به طــور معمول ،طب ســوزنی
سراسر جهان هســتند و تعداد ماســاژ
زمانی که توســط فردی آموزش
افراد مبتال بــه درد مزمن رو به ماساژ نوعی دستکاری در بافت دیده اجرا شــده و از سوزن های
افزایش است.
نرم اســت .افراد ممکن است از استریل استفاده شود ،بی خطر تاثیــر درد بر زندگی روزمره خود آرتریــت روماتوئید ،کمــردرد و تنش کمک می کنند.
داشتند.
استئوآرتریت را تجربه کردند.
 تنآرامی پیشرونده عضالنی:درد مزمن با بســیاری از شرایط فواید این تکنیک در همراهی با است.
سالمت جسمی و روانی از جمله دیگر درمان هــای مدیریت درد •
یوگا یک تکنیــک بی خطر و در •
شامل انقباض و انبساط هرگروه
ذهن-بدن
های
ک
تکنی
دســترس بــرای مدیریــت درد تکنیکهایتنآرامی
ماننــد فیزیوتراپــی و داروهــای
موارد زیر مرتبط است:
عضالنی به مدت  ۱۰ثانیه از سر
مسکن بهرهمند شوند.
 افسردگیروش هایی که روانشناسی و بدن است که افراد می توانند در خانه ســر و کار داشــتن با درد مزمن تا انگشتان پا می شود .بر تنفس
 مشکالت خواباز فواید ماساژ می توان به موارد را ترکیب می کنند می توانند به با اســتفاده از ویدئوهای آنالین می توانــد به دالیل بســیاری از خــود تمرکــز داشــته و از درگیر
زیر اشاره کرد:
 انزوای اجتماعیبسیاری از افراد در مدیریت درد یــا در یک یــک کالس با حضور جمله عــدم کنترل بــر ناراحتی کــردن عضالتی که با احســاس
مزمن کمک کنند.
استرسزا باشد.
مربی انجام دهند.
 تنآرامی استفاده بیش از حد از دارودرد در آنهــا مواجــه هســتید،
•
•
•
 افزایش انعطاف پذیریتکنیک های تنآرامی می توانند پرهیزکنید.
یــوگا
مدیریت درد چیست؟
تــای چی
 کاهش التهاببــه کاهــش تنــش عضالنــی - ،تفکر با آرامش:
مدیریــت درد بــه تکنیک هایی  -بهبود پوسچر (وضع اندامی) یــوگا کســب آرامــش ،تقویت و تای چــی یــک درمان ورزشــی اسپاسم های عضالنی ،و دردها پنج دقیقه را به تصور یک صحنه
مورد اســتفاده بــرای کاهش و  -بهبود گردش خون
حفظ انعطاف پذیــری از طریق اســت که شــامل حــرکات آرام ،کمک کنند .همچنین ،آنها می آرامــش بخــش مانند یــک روز
کنترل میــزان دردی که فرد در  -کاهش سفتی
حرکات کششی با حرکاتی خاص مداوم و سیال بدن در ترکیب با توانند موجب ترشــح اندورفین آفتابــی در طبیعــت اختصاص
بلند مدت تجربه می کند ،ارجاع •
که بر بخش های خاصی از بدن تکنیک هــای تنفس و تنآرامی شوند که یک مسکن طبیعی در دهید.
فیــزیوتراپی
می شود.
متمرکز هستند را هدف قرار داده می شود .این روش با مفاصل و بدن است.
 فعالیت های آرامش بخش:روش هــای بســیاری بــرای فیزیوتراپی شامل تکنیک های است.
عضالت بدن انسان نیز رفتاری کاهــش اســترس بــه واســطه زمانــی را بــرای فعالیــت هــای
مدیریــت درد وجــود دارنــد و جســمی برای تقویت و کشــش ایــن روش موجــب کاهش درد مالیم دارد.
تنآرامی می تواند مقداری از بار آرامش بخــش مانند یک حمام
همــه آنها شــامل مصــرف دارو عضالت و مفاصل می شود.
شرکت کنندگان نشده است ،اما تــای چی مــی توانــد قــدرت و درد مزمــن را کاهــش دهد ،در گرم ،مطالعه کتاب یا هنرهای
نمیشوند.
فیزیوتراپــی می توانــد درد را در به مقابله آنها با دردکمک کرده و پایداری مفصل را بهبود بخشیده شــرایطی که به خواب بهتر نیز دستی اختصاص دهید.
•
•
سراســر بدن تســکین دهد ،در این افرادکنترل بیشتری بر نحوه و تمرکز فــرد را افزایش داده که کمک می کند.
می تواند به بهبود خلق و خوی از روش های تنآرامی برای درد دارو درمانی
مزمــن می تــوان به مــوارد زیر طیــف گســترده ای از داروهــا
وی کمک کند.
www.paivand.ca
بــرای تســکین درد وجــود
تــای چــی مــی توانــد بــه درد اشاره کرد:
 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
دارنــد .هــر دســته و نــوع دارو
مزمــن کمک کند .افــرادی که  -تکنیک های تنفس عمیق:
 پخش وسیع
از تای چی اســتفاده می کردند ،روش های تنفس آرام و آهســته عملکرد متفاوتــی دارند،
بهبــود در درد مزمــن ناشــی از مانند تنفس جعبه ای به کاهش در شــرایطی کــه برخی
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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این عادت ها نشان می دهند فرد احتماال در
خانواده ای فقیر بزرگ شده است
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صحبت کردن از فقر و مشکالت
خانوادگی برای خیلی ها دشــوار
اســت و بســیاری ترجیــح مــی
دهند که دوران ســخت کودکی
شان مثل یک راز سربسته باقی
بماند .اما حتی اگر دوران نداری
خانواده ای کوتاه بوده باشــد باز
هــم آثار آن برای همیشــه روی
فــرد باقی می مانــد و با تیزبینی
می توان متوجه آنها شد.
در ادامــه به شــما می گوییم که
چطور تشــخیص دهیــد فردی
در فقر و تنگدســتی بزرگ شده
یا خیر.

باالیی داشــته باشند اما باز هم
کیفیت غذایی شان پایین است
و همیشه ولع غذا دارند.

•

 -۲چیزهای اضافه منی
خرند
افــرادی کــه در خانــواده هــای
فقیر بزرگ شــده انــد اغلب در
زمان خریــد اقالمی که ارتباطی
با نیازهای ضروری شــان ندارد
دچار اســترس می شوند و حتی
برای خریدکاالهای ضروری هم
این دست و آن دست می کنند.

•

آدمهایی کــه هیچوقت
مشــکل مالــی نداشــته
اند به قرعه کشــی ها به چشــم
ســرگرمی نگاه می کنند و البته
از برنده شدن هم خوشحال می
شوند .اما آنها که کودکی سختی
داشــته انــد همــواره بــه دنبال
معجزه ای هســتند که از طریق
قرعه کشــی و التاری برایشــان
رقم می خورد.

•

 -۵هر کاری را خودشان
اجنام می دهند
افرادی که در خانواده های فقیر
بزرگ شــده اند کارهــای زیادی
بلد هستند و خودشان به تنهایی
از عهــده هرکاری بر می آیند .از
تعمیر لوله ها تا نقاشــی خانه و
کاشی کاری و حتی آرایشگری.

OZ
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Biodégradable
et idéal pour le compost
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Biodegradable and compostable

info@canaselect.ca

دﻟﯿﻮري راﯾﮕﺎن
www.canaselect.ca

7920JeanBrillon
Lasalle,QcH8N2L5

514.365.5555

 -۳یک دالر هم
•
برایشان یک دالر
 -۱همیشه
است!
نگران غذا
وســیله ای دیگر قابل اســتفاده امــا پولی بابت ســوار شــدن به خریدهایشاناسترسمیگیرند.
هستند
•
ایــن افــراد •
نباشــد آن را در انبــار خانه نگه تاکسیندهند.
 -۹خوددرمانی می کنند
مــی دارند تــا در موقعیتی مورد •
 -۶هیچ چیزی را دور منی
و
دائمــی
نگرانــی
همیشــه











 از اندازند
درســت مانند مــورد ارجحیت
 -۸در زمان حساب کردن
همیشگی در مورد غذا و
تــرس
استفاده قرار دهند.
گیرند
می
استرس
خریدها
•
واقعی
ارزش
به
آنکه
افراد از
 ایــن
پول نســبت بــه زمان،
دادن به
عالئمی است
جمله
از
تغذیه
ســت
د
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پول،
صرف
جای
به
-۷
چیزی
هیچوقــت
واقفند
پــول
زندگــی فردی کــه در فقر بزرگ ایــن افــراد کمتریــن اولویت را
در
فردی
دهد
می
نشان
که
شغلشان
دادن
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را دارنــد و در را دور نمــی اندازند و ســعی می وقتشان را هدر می دهند
شده است مملو از ترس و دلهره بــرای ســامتی شــان قائل می
دوران کودکی با مشکالت 
نتیجه مرتبا تالش کنند به هر طریقی که شده عمر یکــی از اصلــی ترین مشــخصه اســت .یکی از رایج ترین نشــانه شــوند و از نظرشــان پول ارزش
مالــی روبــرو بــوده .این
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پول
که
اســت
آن
افراد
این
های
اســت
استرســی
افراد
این
های
اگر
کنند.
زیاد
شان را
وسایل
ســامتی
به
نســبت
بیشــتری
وزن
اســت
ممکن
 افراد
منابع
کنند که
می
که
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نسبت
بیشتری
ارزش
برایشــان
سوپرمارکت
در
خرید
هنگام
که
آنجا
تا
نتیجه
در
دارد.
شــان
بــه زمان دارد .در نتیجه ممکن تجربــه مــی کننــد .ایــن افراد بتواننــد خوددرمانی می کنند و




کرد:



 است
مشــاهده کنید که ساعت حتــی اگر پولی بیشــتر از میزان از مراجعه به پزشک و خرید دارو
اشاره
زیر
ممکــن اســت بــرای برخی مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از می توان به موارد
ها در سرمای شدید در ایستگاه خرید در حســاب شان باشد باز خودداری می کنند.
افراد نســبت به دیگران بیماری آمریکا مصرف داروهای  -سرگیجه





















فواید
که
زمانی
تنها
افیونــی
انتخاب بهتری باشند.
باشــند
اتوبوس
منتظر
اتوبوس
کتاب
و
حســاب
هنگام
در
هــم
•
دهان
خشکی
آنها -
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•
بیشــتر از خطراتشــان باشــد را  -خستگی
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داروهای ضد التهاب
توصیه کرده است.
 سردرد



¡


























غیراستروئیدی
•
این
تاثیر
درباره
شــواهد
کمبود
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داروهای مسدود کننده بتا 

داروهــای ضــد التهــاب
مزمن
درد
بــرای
درمــان
روش
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یا
بتا
مســدودکننده
داروهــای
غیراســتروئیدی گروهــی از
که
گونه
همان
زیــرا
دارد
وجود
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معمول از بتا-بالکرهــا ســرعت فعالیت
داروها هستند که التهاب و درد
طور
به
افراد
شد
اشاره






































را کاهــش مــی دهنــد .آنهــا به داروهــای افیونی در کوتاه مدت قلــب را کاهــش داده و فعالیت




 









هورمون هایی مانند آدرنالین را
شکل کپســول ،قرص ،یا کرم و استفاده می کنند.



















متوقف می کنند .برخی افراد از
هــای
 ژل
موضعی در دســترس • 







افسردگی
داروهای ضد
ایــن داروها برای درمان میگرن
هستند.











افســردگی
ضد
داروهای
برخــی
کنند.
می
استفاده
داروهای
مصرف
وجــود،
با این
































ضــد التهــاب غیر اســتروئیدی ماننــد
آمیتریپتیلیــن یــک مطالعــه نشــان داد کــه
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ممکــن اســت در برخــی افــراد ( )Amitriptylineمی توانند مســدودکننده هــای بتــا در
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کنند.
موجب برخی مشکالت گوارشی به تسکین دردکمک
طور
توانند
مــی
کم
دوزهای
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و قلبیعروقی شود .پیش از آغاز آمیتریپتیلیــن یــک داروی موقــت درد مزمــن را در زنــان
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در
کــه
اســت
اســتفاده از این داروها با پزشک ضــد افســردگی
ســندرم
فیبرومیالژیا و
مبتال به
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درد
تســکین
دوزهای کم برای
ببخشد.
بهبود
فکی
گیجگاهی
خود مشورت کنید.
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نوروپاتی
مزمــن ،ماننــد
وجــود ،داروهــای
ایــن
بــا






















دیابتی 







تهران،
تبریز،
شیراز،
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هوایی
سرویس
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داروهــای افیونی می توانند درد شود.
نباشند .پیش
مناسب
همه
برای
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متوسط تا شدید را درمان کرده
هفته
چهار
تــا
دو
اســت
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این
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و بــه طور کلی بــرای مصرف در طول بکشــد تا فرد آثار این دارو پزشک خود مشورت کنید.
Tel.:514-234-3399
Fax.:514-685-3168
5780
Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
زیرا
هستند
کوتاه مدت مناسب
 را احساس کند.
عصر ایران

info@loadextransport.com
www.loadextransport.com
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شوند .از عوارض جانبی آمیتریپتیلین
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خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
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انتظار بیجا از
دیگران که
مانعخوشبختی
شما میشود
گاهــی از دیگــران توقــع داریــم
برای مــا کاری انجام دهند یا با
ما رفتار خاصی داشــته باشــند• .
در بعضــی مواقع ایــن انتظار ما  .۲وقتی خودتان را گناهکار
بجــا و درســت اســت ،ولــی در میدانید ،انتظار نداشته
بسیاری از موارد انتظار بیجایی باشید دیگران قدرتان را
داریم و برآوردهنشدن آن موجب بدانند
ناامیدی و دلسردی ما میشود نمیتوانید انتظار داشته باشید
و روی روابــط ما با دیگران تٔاثیر دیگــران بــا شــما ماننــد فردی
منفی میگــذارد .باید بدانیم که ارزشــمند رفتــار کننــد ،وقتــی
نمیتوانیــم همهچیــز را کنترل خودتانچنینرفتاریباخودتان
کنیــم و از دیگران توقع داشــته نداریــد .همه مــا گاهی مرتکب
باشــیم طبق میل و خواسته ما اشتباه میشــویم ،با مشکالتی
رفتارکنند .برای داشــتن روابط روبهرو میشــویم و افسوسها و
بهتر باید بیاموزیم چه انتظاراتی حســرتهایی داریم؛ ولی نباید
خودتان را مشکل
را نباید از دیگران داشته
باشیم .در ادامه ،بعضی از هرگز کاری را اصلــی بدانیــد و
انتظاراتی را مرور میکنیم برایقدرشناسی ســرزنش کنیــد.
که بــا کنارگذاشــتن آنها دیگران اجنام شما قدرت و ارادۀ
میتوانیم شــادتر زندگی ندهید.همیشه تغییــر زندگیتان
را داریــد؛ پــس
کنیــم و فــرد موفقتری
کاری را
قــدر خودتــان را
باشیم.
اجنام دهید
•
بدانید و قدرتها
که خودتان
 .۱توقع نداشته باشید
میخواهید و و تواناییهایتان را
دیگران همیشه با
ببینید تا بتوانید
فکرمیکنید
حرفهایتانموافق
درست است .از دیگــران انتظار
باشند
داشــته باشید که
اگــر از آن دســته افرادی
همین برخورد را
هستید که انتظار دارید دیگران با شما داشته باشند.
با هر چیزی که میگویید موافق ارزش شــما در درون خودتــان
باشــند ســخت در اشــتباهید .نهفتهاست.دیگراندرگیرزندگی
بیشــترِ مــردم افــکار و عقایــد خودشــاناند و تصــور میکنند
خودشان را دارند و این انتظارکه همــه در دنیای اطرافشــان نیز
همیشهباآنچهمیگوییدموافقت همــان نیازهــا و خواســتهها را
کنند انتظاری بیجا و غیرواقعی دارنــد .آنها از نظر احساســی یا
است .میتوانید با ارائه دادهها ،ذهنی آمــادۀ تٔایید ارزش شــما
نتایج پژوهشها و حقایق برای نیستند .آنچه به شما میگویند
متقاعدکــردن دیگــران تــاش یا درمورد شــما انجام میدهند
کنیــد ،ولی تصــور نکنیــد آنها بازتابــی از انتظارات خودشــان
همیشه با شما موافقت میکنند
یا «باید» با شما موافقت کنند.
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اســت و نبایــد آنها را
با انتظــارات خودتان
اشتباهبگیرید.

•

 .۳وقتی به
خودتان احترام
منیگذارید ،از
دیگران انتظار
نداشته باشید به
شما احترام بگذارند
احتــرام از درون خود
مــا شــروع میشــود؛
پس اگر میخواهید فرد محترمی
باشــید ،بایــد ابتدا بــه خودتان
احتــرام بگذارید؛ یعنــی طوری
زندگــی کنیــد که نشــاندهنده
احتــرام بــه خود و عــزت نفس
شــما باشــد .آیا با افراد محترم
نیز همانطور حرف میزنید که
با خودتان حرف میزنید؟ رفتار
شــما با خودتــان پایه و اســاس
نحــوه برخــورد دیگران با شــما
خواهد بود.

•

 .۴وقتی خودتان منیدانید
چه میخواهید ،از دیگران
انتظار نداشته باشید به شما
بگویند چهکاری اجنام دهید
اگــر میخواهیــد در زندگــی
اعتبار داشــته باشید و بر اساس
قطبنمــای درونــی خودتــان
مســیرتان را پیدا کنید ،نباید از
دیگران انتظار داشــته باشید به
شمابگویندچهمیخواهید.میل
و اشتیاق باید ابتدا در درون خود
شما باشد .انفعال را کنار بگذارید
و از عقاید و ایدههایتان پشتیبانی
کنید تا بفهمید چه میخواهید و
چرا آن را میخواهید .هیچکس
نمیتوانــد این کار را برای شــما
انجام دهد.

•

 .۵از دیگران توقع نداشته
باشید با شما مبانند ،وقتی
متایلی به ماندن با شما
ندارند
بعضیها وارد زندگیتان میشوند
و میماننــد ،ولــی بیشــترِ افراد
وارد زندگیتــان میشــوند و
میرونــد .بگذاریــد کســانی که
دیگر نمیخواهند با شما باشند

ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

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
از شما جدا شــوند و بروند .آنها
که با شما میمانندکسانیاندکه
در روزهای خوشــی و ناخوشــی
کنارتان هستند و در زندگیتان
مهــم و باارزشانــد .حتی گاهی
نیز کســی کنارتان نیست و باید
روی پای خودتان بایســتید ،که
البته تجربه خوشایندی نیست،
ولی پایداری و قدرت را به شــما
میآمــوزد .گاهــی یگانــه پایان
خوش «دلکندن» است.

دیگــران را ســرزنش میکنیم و
از آنهــا انتظار داریم مشــکلمان
را حــل کنند ،دیگــر نمیتوانیم
تواناییهایمان را شــکل دهیم.
وقتــی از دیگــران انتظــار داریم
مشکالتمان را حل کنند ،یعنی
قــدرت و اختیــارات خودمان را
تسلیم آنها میکنیم.

•

 .۸وقتی برای خودتان
ارزشی قائل نیستید ،از
دیگران انتظار نداشته باشید
•
 .۶از دیگران انتظار نداشته به شما ارزش و بها دهند
باشید بدانند شما دقیقا به چه وقتی برای خودتان ارزشی قائل
فکرمیکنید
نباشید و از خودتان دفاع نکنید،
وقتی نمیتوانید افکارتان را بیان بهشــدت خودتــان را کوچک و
کنید ،نبایــد از دیگــران انتظار حقیــر میکنید و ایــن پیام را به
داشته باشید بفهمند
دیگــران میدهید که
۲۱ساله
«وقتی
بــه چهچیــزی فکــر
حتی بــرای خودتان
میکنید .درک افکار بودم ،انتظارامت نیز فرد ارزشــمندی
خودتــان از توجــه به از دیگران به
نیســتید؛ پــس بــا
نظــر دیگــران مهمتر صفر رسید .از خودتان مانند فردی
اســت .ابتــدا درمورد آن بهبعد هر
ارزشــمند رفتارکنید
جانب
اینکــه بــه چهچیزی چیزی از
تا دیگران نیز همین
فکــر میکنیــد ،چــه دیگران برایم
برخــورد را بــا شــما
بود».
حســی داریــد و چــه پاداش
داشته باشند.
استیون هاوکینگ
•
میخواهید با خودتان
 .۹وقتی
صادق باشید .سپس
میتوانید این افکار و احساسات منیتوانید خودتان را
و خواستهها را به دیگران انتقال ببخشید ،از دیگران انتظار
نداشته باشید شما را ببخشند
دهید و بگویید.
اگــر منتظــر بخشــش دیگران
•
 .۷وقتی خودتان منیتوانید هســتید ولی هنوز خودتــان را
راهحلی پیدا کنید ،ازدیگران نبخشــیدهاید ،این را بدانید که
انتظار نداشته باشید مشکلتان این بخشــش هرگــز آنگونه که
را حل کنند
انتظار دارید اتفاق نخواهد افتاد
اشــکالی ندارد که ندانیم چطور و به شما احساس رضایت درونی
باید مشکلی را حل کنیم؛ چیزی نمیدهد .یاد بگیرید بخشیدن
کــه اشــکال دارد این اســت که را از خودتــان شــروع کنیــد تــا
دیگــران را بــرای ناتوانی در حل هــم دیگران شــما را ببخشــند
مشکلمان سرزنش کنیم .وقتی و هم شــما بهراحتــی دیگران را

ببخشید.

•

 .۱۰همیشه از دیگران انتظار
حتسین و قدردانی نداشته
باشید
ممکــن اســت دیگران شــما را
تحســین کنند یا نکنند .شــما
نمیتوانید به تحسین و تمجید
آنها وابسته باشید .اگر برای اینکه
دیگران از شــما قدردانی کنند و
ارزش کارهای شــما را بفهمند
کارهای خوبی انجام میدهید،
باید برای ناامید و دلسردشــدن
آمادگی داشته باشید.
وقتــی کاری را برای رســیدن به
رضایــت درونــی انجــام دهید،
موجب میشود حس بهتری پیدا
کنید .هر بارکه در مسیر درستی
گام برمیدارید یا احساسی منفی
را از بیــن میبرید یــا به دیگران
مهربانــی میکنیــد ،خودتان را
تحسین کنید و به خود تبریک
بگویید .مهم نیست که دیگران
چــه فکــری میکننــد .چیزی
که اهمیــت دارد این اســت که
خودتــان درمــورد خودتان چه
فکــری میکنید .بــا خود حرف
بزنید و از حرفهای دلگرمکننده
و انرژیبخش استفاده کنید .این
کار باعث میشــود نزد خودتان
اعتبار بیشتری به دست بیاورید.

•

 .۱۱از دیگران انتظار نداشته
باشید به شما انگیزه بدهند
هیچکس نمیتواند همیشه شما
را تشویق کند .گاهی وقتی حال
بدی دارید و غمگین هســتید،
یک دوســت میتواند حالتان را
بهتر کند؛ ولی نمیتواند شما را

{>> ادامه در صفحه}26 :

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

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

T: 514-341-2235
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حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با
تعیین
و
ق
ت
قبل

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

ی
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تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي زياد است ،اسراف در بين مردم امري طبيعي
است ،بياعتنايي به اتاف انرژي و هزاران موضوع ديگري كه نظر جامعهشناسان
شماره  5081شنبه  30ارديبهشتماه 27 1391جماديالثاني  19 1433مه 2012
سال هجدهم شماره  5081شنبه  30ارديبهشتماه 27 1391جماديالثاني  19 1433مه 2012
و بلكه عامه مردم را به خود جلب كرده است؛ مشكل از كجاست؟!
 .2اين جمله را زياد ش��نيدهايد كه «هر عملي را عكس العملي اس��ت»
www.paivand.ca
 سال  27شماره  11  1514اسفند 1399
since
نبايد نگريس��ت ،به عنوان
صرفاً با نگاه انتقادآميز
 1993باال
از اينرو به موضوعات
23
مثال براي اينكه چرا سرانه مطالعه در كشور ما پائين است داليل مختلفي
از تأثيرگذاري افزایش جریمههاي رانندگي
از جمله گران بودن كتاب ،كمبود آن و داليلي از اين دست مطرح ميكنند،
سوي آب ،قيمت كتاب به مراتب بيشتر
اما كمتر كس��ي اس��ت كه نداند آن •
مشكل از
شايد
كجاست؟
از
اش��كال
اس��ت و س��رانه مطالعه هم باالتر؛ پسمشــکالت گوارشــی :مقادیــر
آنجايي ناش��ي ش��د كه هيچگاه بين فرهنگ «خواندن ،ش��نيدن و ديدن»
کــم آب و مواد معدنــی قلیایی
تفكيك��ي قائل نش��ديم .به عنوان مثال زماني كه «المو ماركوني» مش��غول
منجر به
منیزیم
اختراع راديو بود فرهيختگان اروپايي مانند
فرهنگ
کلسیم اين
مطالعهو بودند و
مش��غول
هضمبهمانند
مشکالت
گاستریت،فرد
نوعي فرهنگ
خواندن
که كرده بود و
شدهپيدا
ثابتانتقال
حدودي
مردم هم
به
شــود.تاحتی
مثانه
كه زخم
می به
اسیدخود
ریفالکستاريخ
معده ودر رابطه با
سينماي غرب
هايي
فيلم
در
حتي
بود،
اروپايي
نوشــیدن آب در اوایل صبح
نمايش ميگذارد .مث ً
موضوعات افس��انهاي ،همواره گنجها را
فيلمهايي
ا
ســایربا شود.
قهوه و
بســیار بهتر از
در دل يك كتابخانه و انبوهي از كتاب •نش��ان ميدهد كه فضايي دلهره آور
کنترل
به
منجر
نوشیدنی ها
و در عي��ن حال كنجكاوانه را به نمايش ميگذارد؛ در همان دوران ،ايرانيها
فشــار خون مــی شــود .آب کاهش متابولیســم :بدن شما
در قهوه خانهها ،ميادين ش��هر و غيره مش��غول ديدن شاهنامهخواني مرشد
تعزيهبه آب
کالــری
نوشابهمي بــرای
مختلف
میوهبههای
جزئي از
ســوزاندن نيز
نشستند ،در محرمها
نقالهوخواني
تماش��اي
بودند و
خفیف
بطور
حتی
اگر
دارد.
نیازفرهنگ دريافت معاني مردم ايران
شنيدن،
ديدن و
های مردم
عزاداري
نمی
پس وجه
بود،هیچ
سودا به
مردم با
شوید،وارد
آبی ايران
تلويزيون به
زماني هم كه
توانندهنر بود.
از طريق
ش��داست
ممکن
راديو ودچارکم
آشامیدنی
جایگزین آب
دادند.
مي
ترجيح
را
خواندن
همچنان
غربيان
كه
حالي
در
گرفتند
آن انس
سوخت و ساز بدنتان کند شود.
شوند.
پذيرش
مورد
هاي
شيوه
از
تا
است
آن
بهتر
هنجار
يك
سازي
فرهنگ
براي
.3
مصرف منظــم آب عالوه بر در یک مطالعه ،افراد بزرگسالی
مردم ما با ديدن و شنيدن راحتتر با موضوعات
عموم جامعه استفاده شود ،اگر
کــه در یک روز ۸ ،لیــوان آب یا
منجرامتحان از آئين نامه رانندگي چندان جوابگو
متابولیســم ،شيوه
افزایــش ميكنند ،ديگر
ارتباط برقرار
نســبت
نوشــیدهاز بودند
بیشــتر
طوالنی
ســیری
به
نبوديم و
تصادفات
خيل عظيمي
س��ال شاهد
بود هر
احســاساينگونه
نيس��ت كه اگر
نبود.لیــوان آب
کــه ۴
موفقنباتبــه
آنهایــیكشور
خيابانهاي
نقل ،نقل و
و
حمل
قوانين
از
تخلف
مــدت و کاهــش وزن
مردم
چيز تقصير
بودند،همه
خوردهاست كه
يك حقيقت
اين
نيست»
«تقصير مردم
.4
بیشــتری
کالری
شــد .هنگامی که
تر خواهد
مكانيكي ،ماشيني و زيرساختي
نيست؛ رانندگي مجموعهاي از عوامل انساني،
سوزاندند.
بدن کــم آب اســت ،بدن به
است كه اگر همه آنها در كنار يكديگر و به صورت متوازن توسعه يابند مشكل
دالیل متعددی چاقی و ابتال به بــرای هیدراتــه مانــدن ،قبل از
ترافيكي ما حل خواهد شد؛ اگر نظام حق و تكليفي معروف شود احترام به حقوق
غذایی یا
شود .هر
تجربه
عاديها را
بیماری
بســیاری
وعده،كه
میانرانندگي
راهنمايي و
وعــدههاي
وقتي چراغ
تلقي مي
ش��هرونديازامري
نوشــیدنی
یک
یا
آب
لیوان
یک
سيس��تم ثانيه شمار مجهزند به ثانيه «صفر» ميرس��د اما سبز نميشود و
به
می کند:
بنوشید.
بايد داش��ت
دیگرانتظاري
غیرشیرین چه
به جاي  60ثانيه  100ثانيه راننده را معطل ميكند
•
کارشناســان توضیح می دهند
بجایحق
وقتي به
بگذارد.
بدنقوانين را روي
آبــیهمه
رانندگي هم
خشــکیانس��اني
افرادی که مصرف آب خود را به با عدم مصرف آب چه اتفاقی تا عامل
وعده
چش��ممیان
همچنین در
پوســت :کم
هاشد
خواهد
جامعه
متقابل در
شهروند بياحترامي شود ،عكس
بازتوليداز میوه
چیپس
شــور یا
العمليچوب
همچنین احتمال بــروز اگزما،
بیش از یــک و نیم لیتر افزایش در بدن می افتد؟
كه نتيجهاي جز هرج و مرج نخواهد داشت.
می دهند ،می توانند در سال  ۱۷کــم آبی جــدی بدن مــی تواند آکنه و پسوریازیس را افزایش می و ســبزیجات تازه استفاده کنید
 .5افزايش غيرمنطقي جريمههاي رانندگي ،انداختن همه تقصيرها به گردن
خاليحاوی
طبیعی
رعايتآنها
عدم زیرا
پوستهالب
است،خشکی
ترک و
هزار و  ۴۰۰کیلوکالری بسوزانند منجر به مشــکالت گوارشــی ،دهد.
آبزير
كردن از
بطورشانه
عدالت و
افزايش جريمه
رانندگان
هستند.
اجتماعي شهروند...
کمفرهنگ
احترامي به
بي
و
است
مسئوليت
و افزایش متابولیســم را در حد کلیــوی ،خســتگی ،ســردرد ،بار
نیز یکی دیگر از نشــانه های
•
مشکالت پوســتی ،و مشکالت آبی بدن است.
شگفت انگیزی تجربه کنند.
آلرژی و آســم :هنگامی که بدن
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هاي رانندگي
سالمت...
داناجتماعي شهروندان
گ

کمآبی بدن چطور شما را
چاق و بیمار میکند؟

یک جدول با دو شرح

5081

 .1سرانه مطالعه در كشور ما پائين است ،آمار تصادفات در كشور ما باالست،
تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي زياد است ،اسراف در بين مردم امري طبيعي
است ،بياعتنايي به اتاف انرژي و هزاران موضوع ديگري كه نظر جامعهشناسان
و بلكه عامه مردم را به خود جلب كرده است؛ مشكل از كجاست؟!
 .2اين جمله را زياد ش��نيدهايد كه «هر عملي را عكس العملي اس��ت»
PAIVAND:
Vol. 27 
 Mar.
23به عنوان
نگريس��ت،
انتقادآميز نبايد
no.1514صرفاً با نگاه
موضوعات باال
01,رو به
2021اين
از
مثال براي اينكه چرا سرانه مطالعه در كشور ما پائين است داليل مختلفي
از جمله گران بودن كتاب ،كمبود آن و داليلي از اين دست مطرح ميكنند،
کنند و
قيمتمی
آب ،رشد
شروع به
دهد،نداند ها
دســت می
خــود را از
اینبيشتر
مراتب
كتاب به
آن سوي
اس��ت كه
كمتر كس��ي
آب اما
کلیه
عفونت
التهاب ،ازدرد و
ذخیرهباالتر؛روند
س��رانهبرای
هوایــی را
مشكل از
شايد
كجاست؟
پس اش��كال
مطالعه هم
راه هایاس��ت و
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آنجايي ناش��ي
همراه دارد.
فرهنگرا به
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هيچگاه ها
کند و
کــردن آب
آســمبهوعنوان•مثال زماني كه «المو ماركوني» مش��غول
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در آب
شدن
عوارض
موجب
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به
در قهوه خانهها ،ميادين ش��هر و غيره مش��غول ديدن شاهنامهخواني مرشد
واکنش های آلرژیک را تحریک امالح بدن کاهش می یابد.
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کم شــدن آب پاســخ می دهد .لیــوان آب بنوشــید و ببینید آیا
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رس��د اما
«صفر» مي
مجهزند به ثانيه
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یک جدول با دو شرح

5081

حل کرده
ایرانبا مداد
روزنامهها را
جدولاز شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
«شرحوعادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول ويژه
حل در صفحه28 :
....

 -8 15 14 13 12 11 10 9 8حمله -خبر ع��رب -از نامهاي
خانمها
 -9س��خنان بيمار -عجيب غريب-
كج و مايل
 -10مذكر -اثري از اوگوبتي ،شاعر
و داستانسراي ايتاليايي -آباداني
 -11پرچ��م -مرك��ز كش��ورمان-
نشانه اسم مصدر
 -12كوه كرمانشاه -روان كردن -از
حروف مقطعه قرآن -پاره و بخش
 -13گروه ويژه -بصير -عيبها
 -14نمايش -هيزم -پايان دادن به
زندگي يك جاندار
 -15اثري از «فرانس��واز ساگان»-
سياهي شهر
عمودي:
 – 1خميدگي -ب��ه اختاالتي كه
موجب آس��يب به ش��بكيه (رتين)
چشم ميشود گويند
 -2بخش��ي از سيس��تم گ��وارش
نش��خوار كنندگان -مايع نشاسته-
سخن زشت
افقي:
 -1سوم ش��خص جمع -دستگاهي  -3ويران كننده -جاري -جنين
 -4مات��رك -بيرون -مقياس طول-
براي اندازهگيري جريان برق
 -2محبوب زيبا -راهب -مدرسهها نوعي روانداز براي خواب
 -5تاكنون -همسر پيامبراكرم (ص)-
 -3پيشامد -مردد -فقرالدم
 -4ص��اف ،هم��وار -عي��ن عبارت -ربالنوع مصريان
 -6ب��زرگ ناخراش��يده -باگردان-
ضربه با نوك پنجه پا -ثقل
 -5ح��رف ندا -اتومبيل -بيپروايي ،گشتن
Sudoku
 -7فرم��ان دادن -كوچ��ك اندام-
بيباكي
Puzzleپولدوس��ت -عيب پارساي ديرنشين
 -6نوعي انگور-
 -8كشوري در آفريقا -نيلوفر آبي-
و نقص 1
 -7قلعه قهقه��ه از بناهاي تاريخي درس عبرت دهنده
اين ش��هر است -حشره قطاري -اثر  -9بيابان -بازگشتن -خاكروبه
 -10رايان��ه هم��راه -پرن��دهاي
گوگول
خاكي رنگ -ضربه س��ر
حل جدول ويژه شماره 5080
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
اعضای نامرئی جامعه :زنان خانهدار

>
> بخ
ش
پ 3
ایانی

3

تقسیم وظایف خانگی
خانواده نباید شــرمی بــه دنبال
بیمزد یا ارزان بودن خانهداری ،داشــته باشــد .چنین لذتــی  ،از
به بقای ذهنیتی که معتقد است بلندپــروازی و هــوش و البتــه
کارِ خانــه را هــر کســی میتواند باورهــای برابریخواهانهی زنان
انجــام دهــد ،دامن میزنــد .در نمیکاهد .چنین لذتی برای یک
سالهای اخیر بسیار تال 
ش شده زن ،بــه ایــن معنا نیســت که او
اســت تا کار خانگی ارزشگذاری دیگر سودای نابودی مردساالری
شود .هرچند موردبندی صدها را در سر ندارد یا با قدرتمندکردن
فعالیتــی کــه در خانــه جــاری زنان همدل نیست.
میســر نشدهاست .شــاید وقتش شــده که زنــان از
است  ،هرگز ّ
ارزشگذاریهــای شــخصی و کمدهــای بهطــرز آزادهنــدهای
عاطفی در رابطه با فضای رشــد تمیز و مرتبشان بیرون بیایند و
فرزندان ،مدیریت نسبت نیازها با ســری باال بگویند که چقدر به
ْ
مشکل
با موقعیت اقتصــادی خانواده و خانهداریشان میبالند.
جزئیاتی از این قبیل که لیســت دوست داشــتن یا
نداشتن کارِ
ِ
ناتمامــی را شــامل میشــود ،خانه نیست .ایراد ماجرا نادیده
ِ
ضرورت
شدن این نقش و
تعیین ارزش فروش خانهداری را گرفت ه
ِ
غیرممکن کرد ه است.
تلقــی آن به عنوان نیــروی کار
از طرفی دیگر ،خیلی از کارهایی است .خوار دانستن زنان برای
که بهطور تاریخی وظیفهی زنان رؤیاهای تحمیلی که «ندارند»،
بــوده ،ابعاد وســیعتری از آنچه اتفاقــ ًا بــه شــکلی جدیــد،
فور ًا به ذهن میرســد را شــامل خیرخواهانــه و تزئینشــد ه از
مردساالرانه میماند.

میشــود کــه آمــوزش و انتقال اجبارهای
فرهنــگ و زبان تنها بخشــی از دوســوم کارهــای خانــه هنوز
آن اســت .اینکــه بــه رســمیت توســط زنان انجام میشــود و
شناختن کار زنان را در همترازی این آمار حتی مراقبت از کودک
آنهــا با فعالیتهــای متعلق به را نیز شــامل نمیشــود .ما در
کلیشــههای مردانه ببینیم خود جامعــهای زندگــی میکنیم که
برگرفتــه از نگاهی مردســاالرانه بهشدت مشغلهی مالکیت خانه هم زمین میگذاشــتند .آنجایی
ً
اســت.
اصال همین که بسیاری را دارد امــا حاضــر
مشکل دوست که زنــان آرزو میکنند
ْ
از فعالیتهای زنانــه از جایی به نیست اعتراف کند
کارِ خانــه کمتــر بود و
داشنت یا
بعد ارزش ثبت و بررسی نداشته چه کسی قرار است
مردان بهنظرشان این
کار
ِ
نداشنت ِ
ســر
و در زمرهی فعالیتهای عقالنی بــه این خانهها
کارهــا زیــادی میآید.
خانه نیست.
نگنجیدهانــد ،همیــن انتظــار و ســامان بدهــد.
شاید بخشی از مشکل
ایراد ماجرا
هم از آن عذاب وجدانی
که باید محصولــی عینی و قابل کارِ خانــه بــه راز نادیده گرفت ه
محاســبه تحویل دهند ،خود از کثیفــی بدل شــده
شدن این نقش است که از نگاه سنتی
ِ
محصوالت مردساالری است.
ضرورت تلقی به خانه ب ه ارث بردهاند.
ِ
که هیچیک به روی و
به
اعتراض
ممکن است کسی در
آوریم
ی
نم
خودمــان
همــان نگاهــی کــه
آن به عنوان
این ادعا بگوید:
و هیچکــس حاضر
هنــوز هــم در تصویــر
نیروی کار
«مردهای بســیاری هســتندکه نیســت حرفاش را
خانههای پینترســت و
است.
ن آورد.
صرف نظر از چنین کلیشههایی ،به میا 
ســریالها و دکورهای
به فعالیتهایی که ممکن است داســتان دیگــری کــه در جریان هرچند مینیمالتــر  ،اما بهطرز
خیلیهــا از نظــر قراردادهــای است ِ ،
خود تصویر خانهاست.
وســواسگونهای مرتب و تمیز،
اجتماعــی ،زنانــه بداننــد هر دو جنس ،ناخودآگاه آشــفته مدام تکرار میشود .شاید بهجای
عالقهمندند ».اما اعتباربخشی از تخطیهایشــان از هنجارهای پنهان کردن حقیقت خانهداری،
بــه فعالیتهای زنانه ،به چشــم ســنتی و جنســیتی در قیــاس بد نباشد کمی از آن گرد و خاک
تنوع و
تفریــح گهگاهی برای به بــا نســلهای قبلــی ،بهشــکلی را زیــر فرش بیندازیــم و هر آخر
ِ
رســمیت شــناختن آن کفایــت قــراردادی دســت به جبــران آن هفته بــا جاروبرقی به ســراغش
نمیکند.
میزننــد .همیــن امــر ،نگرانی برویم.
لــذت بردن از مراقبــت از خانه و همیشگی زنان برای اینکه کدام امروز مردها خیلی بیشتر از سال
 ۱۹۴۹کارِ خانــه میکنند،
ولی این وظیفه هنوز هم به
مراتب بیشتر بهدوش زنان
است .مطالعات سالهای
اخیر نشان میدهدکه هنوز
زنــان  ۶۰درصد بیشــتر از
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
مردان کارِ خانه میکنند.
تان میترسید؟ ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
حاال از هر ســه مــادر یکی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
نانآور اصلــی خانوادهاش
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
اســت و همزمان خانهدار
است و شما را گام به گام یاری میکند
بگیرید
تماس
اگر آرامش خاطر میخواهید تلفن را بردارید و با ما
اصلی خانواده نیز هست.
514-274-8117
تنهــا یــک زن از هر  ۱۰زن
کارها در ابتدای امر
الزم اســت انجــام
شود را ،در مقایسه
بــا مردها کــه صرفــ ًا کارهای در
لحظــه ضــروری ،و آمــاده در
لیســت ،را برمیگزینند توضیح
میدهد .بدیهیست که اگر مردها
آســتین باال میزدند و بارشان از
کارِ خانه را بهدوش میکشیدند،
داستان عوض میشد .شاید بعد
از رســیدگی بــه تقســیم وظایف
خانگــی ،فکر خوبیبــود اگر هر
دو جنــس ،کمــی از ایــن بــار را

میتواند ادعاکند همســرش به
مقدار تقریب ًا برابری با او کارِ خانه
میکنــد .و تنها  ۳درصد از زنانی
کــه ازدواجکردهاند کمتر از ســه
ســاعت در هفتــه کار میکنند،
در حالــی که  ۵۰درصد باالی ۱۳
ساعت از هفتهشــان را مشغول
کارِ خانه هستند.
بحــث اینجا بر ســر تقســیم کار
است.
اینکه اگر شــما زنی باشید که با
مردی زندگی میکنیــد ،فارغ از
اینکه چهکســی درآمدش بیشتر
است یا طوالنیتر سرِ کار میماند،
احتمال اینکه عمدهی کارِ خانه
بــهدوش شــما باشــد بهمراتــب
بیشــتر اســت .بســیارند زنانــی
که حاضرنــد از بلندپروازیهای
شغلیشــان دســت بکشــند تــا
برروی فعالیتهای خانگیشان،
ماننــد مراقبــت از فرزنــدان،
بهاضافــهی خانــهداری ،متمرکز
بمانند .این نابرابری در خانه خبر
از نابرابری در کار هم میدهد.
محدودیــت زنــان ،ســقفی
شیشــهای و نامرئــی بــاالی
سرشــان نیســت؛ بلکــه
زمینیســت چســبناک کــه
پاهایشان را سفت گرفته است.
شــمار اندکی از پدران و پســران
هســتند که فرصتهای شــغلی
وسوســهانگیز را قربانی مراقبت
تماموقت از فرزندان یا سالمندان
خانوادهشــان کنند .در حالی که

میتوان این مردها را نمونههای
گرانبهایی از یک روند تکاملی
اجتماعی در نظر گرفت ،زنانی
کــه ایــن مراقبتها بخشــی از
وظایف روزانهشــان است  ،باید
بهطور مداوم ،آمادهی تذکراتی
باشندکه به آنها یادآور میشوند
کــه کارِ خانهشــان بیحاصــل
و غیرمفیــد بــوده و ثمــرهاش
تلف کــردن امکانــات فکری و
ذهنیشان است.
همزمــان بــا ایــن ،در اغلــب
مواقــع  ،مردها بــرای کارهایی
کــه در خانــه انجــام میدهند
اعتبــاری مضاعــف میگیرنــد.
بابــت «کمــک»ی کــه در خانه
میکنند ،کاری که در انجاماش
سهمی برابر دارند ،با تحسین و
احترام روبرو میشــوند .روندی
که آرلی هاشچایلد جامعهشناس،
از آن به «نرخی ســودآور» تعبیر
کردهاست:
اگــر مردی کمی بیشــتر از آنچه
از نمونــهی میانگیــن مــردان
اجتمــاعاش انتظار مــیرود کار
خانگی انجام دهد  ،به او به چشم
مردی اســتثنائی و کمککننده
نگاه خواهد شــد .خانهای که به
خوبی مدیریت شود ،هنوز توقعی
جنســیتزده اســت .از همیــن
روست که تمیزی وکنترل خانه،
از ارزشهــای مردان بهحســاب
نمیآید .مردی که برای پاکیزگی
محیــط خانــهاش اولویــت قائل
شود ،مردی «پاکیزه» است ،اما
زنی که چنین نکند ،زن «بد»ی
است.
برخــاف آنچه تصور میشــود،
راهی که تا ب ه اینجا آمدهایم زنان
را از بنــد خانه آزاد نکرد ه اســت،
بلکــه تنهــا ورود آنها بــه فضای
بیرون از خانه را ممکن ســاخته
است .پس از امکان ورود زنان به
بــازارکار و رقابت آنها با مردان،
ذهنیتــی که مردانگــی و صفات
منسوب به آنان را ایده آل و آرمانی
میدانســت تقویت شــد .نگاهی
که هــر آن ویژگــی را که تاکنون

مختــص زنان بــوده و بــه دلیل
مســتثنی شــدن از ارزشگذاری
اقتصــادی بیاهمیــت شــمرده
میشــد ،ننگین میدانســت .در
نتیجهی چنین تحقیرها و خوار
دانســتنهایی بود که بند میان
زنــان و خانــه نامرئــی شــد و به
تصــور از میان رفتــناش دامن
زد .فراگیری کار بیرون از خانهی
زنــان پایــان خانــهداری اجباری
نبود.
چنیــن مســیری مــا را بــه یک
دوراهی شکســتخورده رسانده
است که در آن اگر زنان به کارِ خانه
بپردازند  ،مایهی ننگ اجتماعی
شــده و بابت بیفایدگی کارشان
و تلــف کــردن تواناییهایشــان
سرزنش میشوند.
از طــرف دیگــر ،اگر بر شــغل و
زندگی بیرون از خانهشان متمرکز
شوند ،جایگزینی برای نگهداری
از خانه نداشته و محکوم به قربانی
کردن فضای خانگی میشوند.
گرچه نقش پررنگ خانه بهعنوان
فضــای خصوصــی در چگونگی
روند رشد و سالمت جسم و روان
ن امــری انکار
در طیعمر انســا 
نشدنیاست ،خانه و امور مربوط
ب ه آن ،همیشه مورد بیاعتنایی
بودهاند .حاال که شــاید یک دور
کامــل از زمان فمینیســتهای
دهــهی  ۷۰میــادی میگذرد،
خانه فضایی شــده که زنان پس
میخواهنــد .برای بازشــناختن
وظایف مضاعف زنان ،ابتدا باید
بند میان آنها و خانه علنی شود.
بعدازمتوقفکردنروندتحقیرها
و بازتعریــف خانــه و انتظــارات
مربوط به آنچــه از خانه در ذهن
داریــم ،وقت آن اســت تا همهی
کارهایی که زنان این ســالها به
صورت نامرئی انجام دادهاند ــ در
عین غیر قابل محاســبه بودن ــ
بهرسمیت شناختهشده ،جدی
گرفته شــود و تقســیم کاری که
باید سالها پیش اتفاق میافتاد،
صورت بپذیرد.
پایان
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از  ۲۵ســال پیــش که کتاب «هــوش عاطفــی –  Emotionalها و تاثیرات آفتاب و حتی مزه
 »Intelligenceبه قلم دانیل گولمن منتشر شد توجه جهانی شراب امسال در نقاط مختلف
نسبت به این توانایی بشری مدام بیشتر شد .این روزها معلوم باغ انگورش را تشخیص دهد.
شــده است که مدیران ،مخترعین ،رهبران سیاسی ،ستارگان انســان دارای هوش عاطفی از
سینما و موسیقی و قهرمانان ورزش ،بدون شک هوش عاطفی مغزی برخوردار است که قدرت
باالیی دارند.
تفکیک انــواع اطالعات جدید
می گویند هوش عاطفی ،قاضی از دید عصب شناسان ،کار مغز و بســیار زیــاد را دارد و مدام از
«دیلی میل»  -یک مطالعه
ســایر ورزشهاســت اما خوبی در جدال همیشگی بین دیدن و شــنیدن و حس کردن آرشــیو تجربیات و احساســات
نشــان میدهــد کــه افــراد
ایــن حــرکات عــاوه بر غریزه و عقل است .این روزها نیســت .مغــز درون یک جعبه قبلی با سرعت بیشتر استفاده
مبتال به فشــار خــون باال اگر
عضالت ،عروقــی را که حتــی می گویند اگــر در زندگی بســته یعنی جمجمه قرار دارد مــی کنــد و بــرای هر رفتــار یا
میخواهند فشــار خون خود
به عضالت خونرسانی زناشــویی یــا رابطه بــا جنس و تنهــا فعل و انفعاالتش ،رفت واکنش یا اتفاق ،یک احساس
را پاییــن بیاورند ،اگر در خانه
میکنند ،نیز تحت تاثیر مخالف موفق هســتید به این و آمد و درهم تنیدن میلیاردها جدید صادر می کند.
حرکات کششی داشته باشند،
قــرار میدهــد و بــا نــرم خاطر اســت که هوش عاطفی یاخته عصبی است .کار مغز در هــوش عاطفــی داشــتن یعنی
بیشتر جواب میگیرند تا اینکه
شــدن عــروق مقاومــت بیشتر دارید.
اصــل ،انتخاب فرامینی اســت قدرت دیدن انواع احساســات
پیاده روی کنند.
در برابر جریــان خون کم اما یک جنبه مهم و اساسی که که به بقای بدن بیانجامد .تنها متفاوت و تفکیک شان در بدن
محققاندانشگاهساسکاچوان
میشود».
در تعریف هوش عاطفی در نظر حس و تشخیصی که می شود خود و دیگران … برای همین
گروهــی متشــکل از  40فرد
دکتــر فیــل افــزود« :مــن گرفته نشده است چگونگی کار از مغز انتظار داشت فرستادن یک بازیگر خوب یا سیاستمدار
مبتال به فشــار خون را به دو
نمیخواهــم تحقیقــات مــا مغز است .به نظر می رسد یک اطالعات یا محاسبات و حدس پــر تجربــه یــا یــک انســان با
گروه تقسیم کردند؛ یک گروه
باعث توقف انجام ورزشهای تصویر آگاهانه و از پیش تصمیم هایی اســت کــه باعــث ادامه تجربیات عشقی و شعور جنسی
قرار شد حرکات کششی انجام
هوازی در افراد شود .مواردی گرفته شــده در باره مغز وجود حیات موفق تر بدن شود.
بیشتر ،می تواند هم رفتار خود
دهنــد و گروه دیگر پیادهروی
ماننــد پیــاده روی ،دوچرخه دارد کــه انــگار مــی دانــد دارد مغز یک انسان با هوش عاطفی را و هــم رفتــار و احساســات
کنند.
ســواری یــا اســکی همگی بر چــکار می کند و بــرای همین باال مثل فردی اســت که انواع دیگــران را بخوانــد یــا بفهند.
آنها دریافتند که نیم ســاعت
کاهــش چربی بدن ،ســطح
آدم بــا هوش عاطفی هم عمال شــراب ها را در خانواده شــان و طبیعتــا بهتریــن تصمیــم و
تمرینات کششــی بــرای کل
کلســترول و قند خــون تأثیر
و دقیقا می فهمد که دارد چکار نســل در نســل ســاختند و واکنش را بگیرد.
https://marde-rooz.
بــدن در روز ،بیــش از یــک
می کند.
مثبــت دارنــد .بــا ایــن حال
نوشــیدند و می تواند مزه میوه
com/97696/
پیــادهروی ســرعتی به همان
انجام حرکات کششی ورزشی
مدت زمان ،درکاهش فشــار
آسانتر برای افرادی است که
خون موثر است.
در قرنطینه به سر میبرند و یا
میانگین سنی افرادی که مورد
دچــار بیماریهایی همچون
آزمایش قــرار گرفتند  ۶۱ســال میکردند چربی بیشتری نسبت آرتــروز هســتند که مانــع انجام
بود و این آزمایش برای بررســی به آن دســته که حرکات کششی فعالیتهایسنگینمیشود».
دکتر «چیلــی بــک» میگوید :یافتن شریک زندگی ،مهم ترین تصمیمی است که در زندگی می -۴امیــد مــا به تغییــر و خوب
تاثیــرات ورزشهــای مختلــف انجام میدادند از دست دادند.
پروفســور «فیــل چلیبــک» از «هنگامی که در حالت استراحت گیریم ولی با این وجود خیلی از ما مدام مرتکب اشتباه جدی می شــدن دیگــران ،بچــه گانــه و
برکاهش فشار خون بود.
پیادهروی آن طور که پزشکان به نویسندگان این پژوهش ( Philو تماشای تلویزیون هستیدکافی شویم .بنیان بسیاری از انتخابهای اشتباه ما ریشه در گذشته و غیرواقعــی اســت .خیلــی از ما
بیماران توصیــه میکردند برای  )Chilibeckمیگویــد« :اکثر اســت روی زمیــن بنشــینید و به طور مشخص ،دوران کودکی دارد .زخم ها ،تحقیرها و نیازهای با صبــوری و از خودگذشــتگی
کاهش فشــار خــون موثر نبود مردم معتقدند که انجام حرکات همزمــان این حــرکات را انجام برآورد نشــده دوران کودکی ،تاثیری عمیق در همه انتخاب ها و همیشــگی ،فقط امیدواریم که
طــرف دیگر به ناگهان از این رو
سلیقه های دوران بزرگسالی ما دارد.
اگرچــه افــرادی که پیــاده روی کششــی فقــط بــرای شــروع دهید».
•
•
به آن رو شود و قدر ما را بداند
 -۱خصلــت هــای صدمــه
و دیگر اذیت مان نکند.
•
دیده در دیگران را نمی بینیم.
با تع
یین وقت قبلی
 –۵بعضــی از مــا شــدید ًا از
ما عادت داریم عالئم بیرونی
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
تنهایی می ترسیم .ما عجله
شخصیت افرادی که برای ما
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
داریم و مدام می ترسیم وقت
جذاب هستند را ببینیم.
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
•
و شــانس مــان را از دســت
-۲خودمــان را دوســت
بدهیم.
•
نداریم.
ازسوم اسفندتاسوم اسفند100:سال ایستایی >> ادامه از صفحه18 :
 -۶افــراد مهربــان بــرای ما
بــرای همیــن وقتــی یــک
مبارزات و فداکاریهای فرزندان عرصههای سیاسی و اقتصادی امــا منظــور نگارنده از نوشــتن نفر احساســات مــا را به خاطر  -۳جسارت و توانایی نه گفتن جذاب نیســتند .بعضی از ما به
این ســرزمین ره به جایی نبرده و اجتماعــی نیســت ،پــس بــه ایــن مقالهی کوتاه ایــن بود که نیازهــای خودش به بــازی می به دیگران را پیدا نمی کنیم.
خاطــرکودکی پر از بی احترامی
و زاینــدهی هیچ دگرگونی کیفی واســطهی تشــخیص اهمیــت تــا تالش فــردی و جمعی من و گیــرد متوجــه نیت شــان نمی مــا یاد نمی گیریــم از فردی که و بــی توجهــی ،اگــر بــا فردی
و برجســتهای در ایــن کشــور آزادی برای آن میجنگد و وقتی شــمای ایرانی بر تغییری کیفی شویم .ســریع فریب می خوریم دارد مــا را اذیت می کند فاصله روبرو می شویم که نسبت به ما
نبودهاند.
آن را به دست آورد از آن حفاظت در مسیری درست قرار نگیرد و چون برای خودمان ارزش قائل بگیریم .مواظب خود بودن یک مهربان است رفتارشان را واقعی
چرا؟
بابت آن ،آمادهی پرداخت هزینه نیستیم .حتی دلیل رفتن شان فــن مهــم در زندگی اســت که و اصیل نمی یابیم و از آنها دوری
میکند.
چون تمام این تالشها در مسیر • ملتــی کــه آگاهــی و آزادی را و فداکاری الزم نباشیم ،درِ تاریخ را هــم به خودمان نســبت می خیلی ها از آن برخوردار نیستند .می گزینیم.
•
درست صورت نگرفته است.
•
دارد بــا کمال میــل و رغبت به ایران بر پاشنهی مثلث «ترس ،دهیم.
مسیر درست چیست؟
آبادســازی کشــورش میپردازد جهــل و فقــر» خواهد چرخید.
تــاش برای طــی کــردن روند و آن را از حیــث فنــی ،علمــی و ایــن در حالــی اســت کــه -در
تغییر بر مبنای یک مرحله بندی اقتصادی قدرتمند میســازد تا قالب نظریه «بی نهایت گرایی»
منطقــی آن ،همان طــور که در بتوانــد آزادی سیاســی و رفاه و گفتیم -راه حلها ،برای برون
تاریــخ موفقیتهای بشــر ثبت آسایش اجتماعی خود را تامین رفت از این بن بست صد ساله،
است :آگاهی ،آزادی ،آبادی.
و تضمین کند.
بی شــمار اســت فقط باید باور
• یــک ملــت نخســت بایــد به اینــک ،در آســتانهی ورود داشــته باشــیم که این راههای
آگاهی ،یعنی قدرت تشــخیص بــه ســدهی پانزدهــم از تقویــم نجات موجود و فراوان اســت و
درســت منافع جمعــی خویش خورشــیدی خود باید از خویش آنها را جســتجوکرده و بیابیم.
مجهز شــود .تا نشود نمیتواند بپرســیم که از حاال تا صد سال در این صورت است که میبینیم
------------آن چــه را برایــش خوب و مفید بعد قرار است چگونه باشیم .آیا جایگزینی مثلــث «جهل و فقر
ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
اســت تشــخیص دهد و لــذا به کســی در  ۱۴۹۹مقالهای شبیه و ترس» با ســه ضلعی «آزادی،
دنبال آن نخواهد بود.
این نوشــتار تهیه خواهد کرد و آگاهی و آبادی» ممکن و میسر
---------------• یــک ملــت بــه واســطهی خبر از همانبودگی ایران  ۱۳۹۹است« .بی نهایت گرایی» یعنی
کســب آگاهی در مییابــد که تا و  ۱۴۹۹خواهد داد .شــاید .اگر باور ،جستجو و بهره وری از بی
Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca
ِ
آزادی نداشــته باشــد قــادر بــه ایران باقی مانده و جهان شاهد
نهایتامکانها.
هیچ پیشــرفت مهم و کیفی در انقراض بشر نبوده باشد.
•

برای کاهش فشارخون،
حرکات کششی از پیاده روی موثرتر است!

چرا بعضیها قلب شان بیشتر میشکند

حسابداریوکلیهامورمالیاتی

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح
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گ
س
سپا زاری

از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام سخت
سوگواری از دست دادن
برادر ،پدر ،همسر و عزیز دلبندمان،

شادروان آقای ابراهیم اسدی

در مونتریال ،با حضور پرمهر و نیز با ارسال گل و
با درج پیام های همدردی در نشریات،
و همچنین از طریق پیام های تلفنی ،ایمیل و فیسبوک و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
----------------------اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

کاظم اسـدی و خانواده

 16انتظار بیجا از دیگران که مانع  >> ...ادامه از صفحه22 :

مژده
مژده

MONDIALE ELITE

وادار کنــد از زندگی لذت ببرید.
خود شما هستیدکه باید اهدافی
را برای خود تعیین کنید و برای
رســیدن بــه آنها تــاش کنید؛
پس ،از دیگران انتظار نداشــته
باشید این کار را برای شما انجام
دهند.
اهدافی که تعیین میکنید حتما
نباید بسیار چشــمگیر و خاص
باشــند ،ولی باید شما را به جلو
و بهســمت چیزی هدایت کنند
که برایتان ارزشمند است .اینکه
بنشینید و منتظر باشید انگیزه
خودش به سراغتان بیاید کاری
عبث و بیهوده اســت .بهدنبال
چیزی باشیدکه موجب میشود
از جایتان بلند شوید و به خودتان
تکانی بدهید .در خودتان انگیزه
و اشتیاق ایجاد کنید و ذهنتان
را درگیر چیــزی غیر از خودتان
کنید.
مژده
مژده

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

 .۱۳از دیگران انتظار
نداشته باشید سبب شادی و
لذت شما از زندگی شوند
دیگــران میتوانند بــرای مدتی
عامل شــادیمان را برجستهتر
و پررنگتــر کننــد ،ولــی اگــر
خودمــان بــه دیــدن نــوری که
بــه زندگــی روزمرهمــان میتابد
تمایلی نداشــته باشیم ،دیگران
نمیتواننــد ما را وادارکنند آن را
ببینیم .شادی از دیدن چیزهای

با تع

یین وقت قبلی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای

____________________

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

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

 .۱۲از دیگران انتظار نداشته
باشید شما را کامال درک کنند
هیچکــس ماننــد شــما تربیت

•

حسابداریوکلیهامورمالیاتی

در قلب مرکز شهر گشایش یافت

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

•

نشــده ،جــای شــما نبــوده و
بهجای شما زندگی نکرده است.
تجربههایی که نگرش فعلیتان
درمورد زندگی را شــکل دادهاند
بــا تجربههــای هر فــرد دیگری
کــه روی زمین زندگــی میکند
کامال متفاوت است؛ بنابراین از
کسی انتظار نداشته باشید شما
را کامــا درک کنــد .بعضیهــا
میتواننــد ارتباط نزدیکی برقرار
کننــد و بعضــی دیگــر حتــی
نمیتواننــد بفهمنــد درمــورد
چهچیزی حرف میزنید.

خوبی که در زندگی ما هســتند
سرچشمه میگیرد ،چه کوچک
باشند و چه بزرگ.
مردی در سلولی تنگ و کوچک
بــا کــف بتونــی و تختــی فلزی
زندانــی بــود .هــر روز صبــح از
پنجــره کوچکی در بــاالی دیوار
ســلول پرتو باریکی از نور آفتاب
میتابیــد .او با اشــتیاق منتظر
تابیــدن آن نــور بــود و بــرای
وجود آن شــکرگزار بود .یک روز
ســرد پاییزی ،در حالی که روی
زمین مرطوب از ســرما به خود
میلرزید ،با وزش باد ،برگ قرمز
روشنی وارد سلول او شد و مقابل
او روی زمین افتاد .او با دقت آن
را برداشــت و پنهان کــرد ،زیرا
میدانست کسانی که او را اسیر
کردهاند حتی آن شادی کوچک
را نیز از او خواهندگرفت.
هــر روز او برگ را بیرون میآورد
و نگاهــی بــه آن میانداخت .با
گذشــت زمان رنــگ برگ تغییر
کرد و به رنگ قهوهای درآمد،
ولــی هنوز هــم تنها رنگ

 ص30:

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
MTL_TILES@YAHOO.COM

(514) 652-7623 (514) 500-6186
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نطــنـز...
حتویل آب؟
چند روز قبل شــهر سی سخت
در ُکهکیلویــه و بویــر احمد ،دو
بار لرزیــد و نزدیک به چهل نفر
مصدوم شدند .به پرزیدنت سابق
منفور ،ابلهی نژاد می گوئیم این
هــا نتیجــه آن فتــوای احمقانه
دوران ریاست جمهوری توست
که یک شــبه فرمــان دادی هر
کس دلش خواست می تواند در
هر جای این مملکت چاه بزند.
اکنون آن چاه ها مشغول تحویل
دادن آب های خودشان به مردم
نگون بخت ایران هستند!
جنگ با علم پزشکی ُمدرن؟!
مدتــی قبل دولت تانزانیــا با ر ّد
ّ
پزشکی مدرن ،از معجون گیاهی
درمان کرونا پــرد ه برداری کرد.
مــدت زیادی
حکومــت تانزانیا ّ
ابتالی مردم کشورش به کرونا را
س جمهور
تکذیب می کرد .رئی 
تانزانیــا زدن واکســن را ممنوع
کرده و گفته :اگر سفیدپوستان
بلد بودند واکسن بسازند ،برای
ایــدز و ســرطان می ســاختند!
درست مثل رهبر وامانده ایران،
ایــن دیکتاتورهای جهان ســوّم
فرق زیادی با هم ندارند آن کافر
آفریقائی با معجون گیاهی و این
مسلمان شیعه موال علی با خاک
ُمهــر و جن گیری به جنگ علم
پزشکی مدرن رفته اند!؟
ویروس جهش یافته
انگلیسی؟!
اخیــر ًا بیمارســتان مســیح
دانشــوری اعــام کرد کــه24 :
مــورد ویــروس جهــش یافتــه
انگلیســی در سراســر کشــور
شناســایی شــده اســت! آقایان
مســئولین بیمارســتان ،لطف ًا
بــه مردم آمــار درســت بدهید.
مگر این همــه آخوند که جامعه
ایــران را بیمارکــرده اند ویروس

موجــود در دنیــای آن
مرد بود .ســپس روزی
تکهای نخ آبی روشن را در
گوشــهای زیر تختــش پیدا کرد
و آن را نیز پنهان کرد .این ســه
لذت ،یعنــی پرتوی از نور آفتاب
صبحگاهــی و برگــی خشــک و
تکهای نخ ،به او کمک کردند که
سه سال ســامت عقل خود را
حفظ کند و در نهایت نیز او فرار
کرد و به آزادی رسید.
این ماجرا به ما نشــان میدهد
که در میان انبوهی از شــادیها
زندگی میکنیم ،البته اگر تمایل
داشته باشیم آنها را ببینیم.

•

 .۱۴از دیگران انتظار نداشته
باشید در کارهای کودکانه و
شیطنتها با شما همراهی
کنند
ممکن اســت گاهی نیاز داشته
باشــیم کــودک بشــویم ،کــه
باعث میشــود زندگــی را خیلی

64

جهش یافته انگلیسی نیستند؟
پس آن هــا را هم جــزء آمارتان
بیاورید اگــر فقط موضوع به آن
 24فقــره خاتمــه مــی یافت که
مشکلی نبود با این همه ویروس
شکم گنده نفهم چه کنیم؟ که
هــرکدام صدها ویروس نفهم تر
از خودشــان را هم به همراه می
آورند؟
کازینو؟
یکی از دوســتان ما که از همین
طایفه کفّ ار استکباری است صد
و چهارســال از خــدا عمرگرفته
تازه رفته کالس رقص خصوصی
ثبت نام کــرده اســت! آن وقت
آخوند حقّ ه بــاز و پاچه ورمالیده
به مردم ما مــی گوید :از جوانی
بــرای خودت یک قبــر بخر برو
داخــل اش بخــواب و مر ّتب به
فکر مرگ ،روز قیامت ،پل صراط
و گرز آتشــین باش! خود آخوند
و اهل بیت اش کجا هســتند؟
وِ لــو درکازینوهای اروپا و آمریکا
و مشغول عیش و نوش و خرج
پول های مردم محروم ما؟!
تقویتاقتصاد؟
اگر شــما جدول تولید ناخالص
داخلــی کشــورهای جهــان در
ســال گذشــته را ببینید ،همه
منفی است ،جز کشور چین که

مثبت اســت! شــاید عالیجناب
دونالــد ترامــپ علیرغــم همــه
کله خــری هایش؛ ایــن یکی را
راســت می گفت :کــه «ویروس
چینی»! «توطئه چین»! و این
اســت زدوبند بزرگ در ســطح
جهان برای تقویت هر چه بیشتر
اقتصادکشور برادر چین!
مرگ؟!
چهــار ســال پیــش در همیــن
روزها علی انصاریان فوت حسن
جوهرچــی را تســلیت گفــت و
امــروز دختر حســن جوهرچی
فــوت علــی انصاریــان را! یعنی
سالروز مرگ هر دو یکی شد! این
اســت رسم سرای دُ ُرشت! مرگ
علی انصاریان بیش از همه ،پوچ
بــودن زندگی را به همه ما یادآور
شــد .این روزها مرگ به همه ما
نزدیک اســت ،نزدیک تر از رگ
گردن!
فرصت های خیاری؟
قیمت خیار اوّل سال  99کیلوئی
دو هزار تومان بود در ســایه بی
لیاقتــی آخونــد صعــود قیمــت
خیار شــروع شــد و بــه کیلوئی
 20000تومان رسید حاال همه
افســوس می خورند کــه اگر آن
زمان ،چند تا کامیون خیار می
خریدیــم االن پول مان ده برابر

تعجب نکنیــد چون
شــده بود ّ
هم رهبر ما جن گیر است و هم
ایران ما ســرزمین فرصت های
خیاریست؟!
فروشی؟
علــی رضوانــی بازجــو خبرنگار
ســیمای آخونــدی بــه کرونــا
مبتال شــده و حیرت کردیم که
صددرصــد مردم برایــش آرزوی
مــرگ کــرده انــد! ولــی همین
مردم معمو ًال برای انســان های
دیگر آرزوی ســامتی می کنند
این اســت فرق بیــن خبرچین
آخونــدی و کســی کــه خودش
را بــرای چندرغــاز حقــوق نمی
فروشد.
منکی؟!
به تازگی کشــف بزرگــی کردیم
گفتیــم شــما هــم در جریــان
باشــید! شــماری از مریــدان از
ما پرســیده اند :خراســانی چرا
پیشگیری کرونا در ایران ّ
موفق
نبود و ک ّلی کشــته دادیم؟ ما در
ایــن باره خیلی فکــرکردیم و به
ایــن نتیجه رســیدیم کــه وقتی
مسئول این کار «نمکی» باشد
و ســرش به کار خریــد و فروش
نمک و نان خشک گرم ،دیگر به
کارهای بهداشــتی و رتق و فتق
امور مربوط به کرونا نمی رسد!

جــدی نگیریم .بهتریــن حالت
زمانی اســت که با یک دوســت
ایــن کارهای کودکانه و بهظاهر
بیمعنی را انجام میدهیم ،ولی
گاهی کسی را نداریم .چرخیدن
در اتاق نشیمن ،ایستادن روی
رختخــواب و ســخنرانیکردن،
شــکلکدرآوردن مقابــل آینــه،
وزنهبرداریکــردن بــا ظــرف
پــودر شــوینده ،شمشــیربازی
بــا قاشــق غذاخــوری و بهطور
کلــی رهاکــردن قیدوبندهــا و
کنترلنکردن احساسات در رفع
استرس و تنش مٔوثرند.

بدهیم!

الزم باشد تغییرات و اصالحاتی
ایجادمیکنند.

بــرای آزادگذاشــتن کــودک
درونمان به کســی نیــاز نداریم.
گاهی همین رفتارهای بهظاهر
احمقانــه واقعا احســاس خوبی
دارند .البته رفتارهای مناســب
و معقول در جامعه بسیار خوب
اســت ،ولی بهتر است که گاهی
بــه خودمــان کمی اســتراحت

•

 .۱۵از دیگران انتظار نداشته
باشید راهحل مشکالت شما
را بیایند
همه ما مشکالتی داریم .دیگران
میتوانندکمککنندراهحلهای
ممکــن را بررســی کنیــم؛ ولی
اگر ما مســبب بهوجودآمدن آن
مشــکالت باشــیم ،اغلب فقط
خودمــان میتوانیم آنچــه را به
وجود آوردهایم حل کنیم.
آیــا راهحلهایــی کــه دیگــران
تاکنون به شما پیشنهاد دادهاند
برای شما مناسب بوده؟ معموال
توصیههــای دیگــران به نتیجه
موردنظر و مطلــوب ما منتهی
نمیشــوند .فقــط افــرادی کــه
ذهنیت قربانــی دارند از دیگران
توقع دارند به کمک آنها بیایند؛
ولــی افرادی کــه ذهنیتی برنده
دارندگزینهها را بررسی میکنند،
دستبهکار میشوند و هرجا که

•
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 .۱۶همیشه از رفتارهای
دیگران برداشتی منفی
نداشته باشید و تصور نکنید
مدام شما را قضاوت میکنند
اگر با بازخوردهای منفی بزرگ
شــده باشــیم ،همیشــه وقتــی
کســی نظــرش را میگویــد در
پــس کلمــات او دنبــال معنای
ِ
پنهانــی میگردیــم .معتقدیــم
همــه افــکار پنهانی دارنــد و هر
کاری که دیگران انجام میدهند
مشکوک اســت؛ مثال اگر کسی
با لبخند به ما نــگاه میکند ،از
ِ
ســبزی
خودمان میپرســیم آیا
غــذا الی دندانهایمــان مانده
اســت ،در حالی که شــاید او به
ایــن فکــر میکند که چــه مدل
موی زیبایی داریم یا اگر از کسی
تعریفوتمجیدیمیشنویم،فکر
میکنیم از ما چیزی میخواهد.

همین اشکال هم باعث شکست
پروژه شــده اســت .بنابراین در
دولت بعدی باید از افرادی مانند
پیگیر ،پزشــکیان ،طبیب زاده،
پزشــکزاد و امثالهــم اســتفاده
شود.
رسم دیرینه؟
بعــد از ایــن کــه بــه پســر وزیر
بهداشــت واکســن زدند ،حاج
شیخ حسن آقای پرزیدنت گفت:
من دیشب گفتم خودم هم آماده
ام که به عنوان اوّلین نفر واکسن
بزنم! حسن جان دیگر ما را رنگ
نکــن ،تو باید تازه صبح روز بعد
مــی فهمیدی و مــی گفتی من
غافلگیر شــدم؟! باالغیرت ًا رسم
دیرینه را بر هم نزن!
کاسه َس ِرتان؟
تلویزیــون جمهــوری افالســی
برنامــه ای مــی ســازد تحــت
عنــوان «ســیم آخــر» مجــری
ایــن برنامــه هم موجــود هفت
ّ
خط خوشــخدمالی به نام «رضا
رشیدپور» است .در حقیقت این
برنامه تقلیدی اســت از مسابقه
«بــوم» ( )Boomکه در ســال
 2014از کانــال  12تلویزیــون
اسرائیل پخش می شد! خاک بر
آن کاســه َسرِ تان! آن همه شعار
رژیم اشــغالگر قدس ،اســرائیل
جنایتکار و اسرائیل باید از روی
نقشه جهان حذف شود! و ُالدرم
ُبلــدرم کــردن و شــاخ و شــانه

ما اگــر دنبــال بازخــورد منفی
باشــیم ،بیشــک آن را همهجا
خواهیم یافت.
اپرا وینفری آزمایشــی انجام داد
کــه در آن ،روی چهره زنان زیبا
زخمهایی ساختگی ایجادکردند
و این زنان در خیابانی در شــهر
قدم زدند تا واکنش مردم نسبت
به خود را ببینند .سپس ،بدون
اطالع زنان و در بررسی وکنترل
نهایی آرایش وگریم صورت آنها،
ِ
جای زخمها برداشــته شد .این
زنان با چهره زیبای همیشــگی
خود بیرون رفتنــد ،ولی پس از
بازگشت گفتند وقتی در خیابان
راه میرفتند مردم با حالت بدی
بــه آنها نــگاه میکردنــد ،آنها را
مسخره میکردند و به آنها اشاره
میکردند .آنها تجربهشــان را بر
اســاس آنچه از دیگــران انتظار
داشتند تفســیر کردند و تفسیر
آنها کامال اشتباه بود.

کشیدن برای اسرائیل و حامیان
اش! آن وقت برنامه تان تقلید از
تلویزیون همان اسرائیل؟
ولی فقیر؟
افغانستان تریاک تولید می کند
ایــران اســامی در ســطح دنیا
پخش می کند روســیه ســاح
تولید می کند آخوندها می خرند
و بین کشورهای منطقه خیرات
می کنند .چین کرونا تولید می
کند جمهوری افالسی در سطح
ایــران و جهــان پخش می کند.
ترکیــه فیلم تولید می کند ایران
امت همیشــه در پیســت
بیــن ّ
رقص و حسینیه پخش می کند.
ی برتر منطقه را به
اگر مقام ساق 
آخوند ها ندهند ظلم آشکاری در
حق آقایان علماء اعالم و حجج
اسالم کرده اند در این صورت ما
به شــورای ده مان شــکایت می
کنیم تا قدرتمندان دنیا بفهمند
که قدرت کدخدای ده ما بیشتر
است یا زور ولی فقیر!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل
– اوّل ماه مارچ المبارک! سال
 2021دربدری خون جگری!
برابر با یازدهم اسفند ماه سال
 1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

سخن پایانی
شــاید وقــت آن رســیده اســت
که انتظــارات بیجــا از دیگران
را کنــار بگذاریــم و مســئولیت
زندگــی خودمــان را بــر عهــده
بگیریم .کدامیک از اشــتباهات
گذشــتهتان را میتوانیــد
ببخشــید؟ کدام برداشتهایی
که از رفتارها وگفتههای دیگران
داشــتهاید اکنــون بــه نظرتــان
اشــتباه میآینــد؟ میخواهیــد
چه تغییراتــی را ایجاد کنید؟ در
چهکارهایــی میخواهیــد بهتر
شوید؟
زندگیتــان را در دســت
خودتــان بگیریــد و بــه آرزوهــا
و خواســتههایتان جامــه عمل
بپوشانید .این زندگی شماست،
پس در مسیری که میخواهید،
هدایتش کنید و منتظرکمک و
توجه دیگران نباشید.
فاطمهزنگنه

با دو شرح

5082

جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
www.paivand.ca since 1993
 سال  27شماره  11  1514اسفند 1399
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Sam The Handyman

به چند نفر برای کار درك��رده باش��د -مخفف بدت��ر -گاز
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
امورنصب فورا نیازمندیم.
موجود در سطح خورشيد
ستان
1
وقت،حبيب خدا -ذوق ،شوق -سمت
در ابتدا بصورت پاره -9
ده خوشخط و
چپ
تمام وقت
2
We are hiring
مض��ارع-
interestedفع��ل
 individualsنش��انه
-10
3
as Handyman assistant.
غ��ذاي مانده-
فرمانروايان -سنگ زينتي
Full time/Part time/On call.
به
را
خود
آگهی
اطالعات
ژي
4
بدسرش��ت-
 -11از
اربعهExperience-
عناصر is an
asset, but
not necessary.
کنید:
ایمیل
زیر
نشانی
(training will be provided).
حرف ربط
قص نيست -آقا
5
هن��ديPARTICIPATE in our -
Positions
available
immediately.
info@paivand.ca
تس��بيح-
درخ��ت
-12
COMMUNITY
Please send application at:
6
خوب
علوفهاي مخصوص گاو -چه
https://sam-thehandyman.com/career/
م شخص مفرد-
آذربايج��ان
ش��هري to:در
-13
7
And send CV
info@sam-thehandyman.com
ش��رقي -دارويي كه سبب تسكين
خامنها
قابلتوجه 8
 همسر حضرتدردهاي جسمي يا رواني شود -نام
شرکت Panneton & Panneton
9
نيستلروي
فال قهـوه
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
به یک نفر ظرفشوی
CARWASH
آشپز دارن��د-
اجس��ام
آوردن-
-14
10
و همچنین راننده با حقوق مناسب
مه��ره -بخ��ش و ورق
و کمک
به چند نفر کارگر
اختياري
استخدام می کند.
• باتجربه •
(پاره وقت یا تمام وقت)
ف خشك توسط 11
شادی
در صورت تمایل با شماره تلفن های
آقاخاني-
س��عيد
از
س��ريالي
-15
رستوران
در
کار
برای
کارواش
در
کار
ی
برا
 معل��ق -باربرPublished Since 1993
 514939009و ( 5145721356پیمان)
12678-6451
کبابسرانیازمندیم.
فورانیازمندیم .مرطوب
)(514
BIWEEKLY NEWSPAPER
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
FOR PERSIAN COMMUNITY
تلفن اطالعات( :احمد)
Tel.: 514-933-0-933
13
تماسبگیرید.
(Montreal, Toronto, Ottawa,
چي��ن و چروك
عمودي:
Tel.:
514-651-2661
)Victoria, Calgary & Vancouver
14
خدماتمارين��و-
 -1پايتخت س��ان
مالیاتینوعي  Mailing Address:
15
لوكس
 نوآورﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
خودروي ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
4010 Ste-Catherine W.
مقروض-
زيرزمين��ي-
س��اقه
-2
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
جودات -پوشش
MONTRÉAL QC
Little Hollywood presents
مركزيدفترداری
ثبت شرکت و
سازمان پيمان
حسابها با نازل ترین قیمت
ولگردي514-996-9692 -
ANIMALعم��ل نفس كش��يدن-
-3
افقي:
 -9درخور آقايان -مالطفت -سوغاتي
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
FARCE
دش��من -نسبت
زياد -اثري از زينت دادن
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
Filmدر عم��ق
زيرزميني
از گجرات
A Comedy
by -1
شمار -نپخته
514-242-6034
كارگرداني
 -4انديش��هها -فيلمي ب��ه
 -10مادر عرب -صداي درد -حوض ،آگاتاكريستي
Email:
Nader Dowlatshahi
زخانه -صبحانه-
و تهيهكنندگ��ي جمش��يد حيدري-
info@paivand.ca
 -2نصف صورت -گاز تنفسي -آواره
فواره
www.paivand.ca
 -3نظري��ه -نوعي تفن��گ -فيلمي از درخت هندي
شكورزادهکمدی از نادر
 -11پائين و قعر -ش��هري در استان شهروزفیلمی
عموجانكس��ي پیونددرونکـــــوورهرهفته
کلبه و تقصير
دولشتاهیاز گن��اه و ج��رم
-5
ف -بيبي ،بانو
ویترس
در نفر
ش��هريچند
 -4موش��واره -ع��دد ورزش��ي -گلي گذشتن -به
اصفهان -كهن و قديمي
اصفهان-
استان
منتشرمیشود:
حیوانات)
قلعه
از
الهام
(با
ساس��ي پ��س از
• نیمه وقت و تمام وقت •
Vancouver:
سايه
 -12جمع خادم -مهندس ساختمان -خوشبو -حركت به جلو
برای کار در کلبه عموجان
قسمت
12
در
یوتیوب،
در
رس��مي كش��ور
Ramin Mahjouri
ماندگي
 -5خ��ادم ق��وم -لباس زن��ان ژاپني -6 -آبرو -مذكر -بوي
اسب چاپار
نیازمندیم.
Tel.: (604) 921-IRAN,
قانونيزبان انگلیسی
 -13نام گلي خوش��بو -در بند است -نوشتن>> به
داخل
بخشنده-
 -7بيقيد و بند-
تلفن زیر
لطفا با شماره
www.printablesudoku99.com
765 GREENWOOD Rd.,
حق
نعناعي��ان-
تي��ره
از
گياه��ي
-8
بگیرید:
تماس
و
راه
ورامين-
شهرس��تان
 -6از توابع
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
لنگه بار
اشتهار
ناحق-
جاده -افزوني
 ،وامدار
Tel.: 514-484-8072
----------------------- -14يار مجنون -آحاد -سردوشي
 -9محل تولد -لقب شيطان -قربانگاه
 -7هجوم -اشتباه -اندازه
پناه -پرندهاي از
 -15از پرندهها -سركشي ،تمرد
 -8زخ��م چركيني كه آب به آن نفوذ مكه
صفحه 23
آفتاب از
ویژه:
و
 حل سودوکو | جدولهای عادی
پرست -كشنده
-10
دقهر!-
5081
شماره
حل جدول ویژه
حل جدول عادی شماره 5081
بيصدا -ش��هري در استان
Sudoku Puzzle 1 Solution
Sudoku Puzzle 2 Solution
س
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کامیونیتی ایرانیان

استخـــدام

استخدام استخدام

PAIVAND

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!
----------------

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

Easy Sudoku Puzzles 1

نیـازمنـدیSudoku
Puzzle 4 Solution
هـای پیوند
5 6 7 4 9 8 1

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

یاسمین :دایرکت 594-0344 .............
اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

3 2
ازدواج 9 4 8 1 3 2
6 5 7
موسسهخوئی341-2235 ..............................
3 1 5 366-1509بیمه2اتومبیل
صالــح7 6 .......................
شــیخ9 8 4
ارز
اتو الگانس 482-4500 ...................................
3 7 4 6 223-6408
8 9.........................................
شریف2 1 5
بیمه و مشاور مالی
صرافی نــت ...........................
 3 871-1119م6 .ملــک1 2
4 5...........................................
 5استار7 9 8.
438-793-9168 .................
585-2345
خضر 989-2229 ................................................علیپاکنـژاد296-9071...................................
8 9 5 2 937-5192
1 7..........................
موندیال3 4.
الیت 6
پزشــکی
6 8 3 7 844-4492
5 1................................Expert-FX
4 2 9
آلفامدیککلینیک933-8383......................
288-4864.............................
حجازی4 ..
بنفشه 5
مسکن 2 9 6
امالک و3 8
7 1
فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
7 1 9 8 969-2492
2 4......................
نادرخاکسار5 6.
3
تاکـسی
موسسهخوئی341-2235 ..............................

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

مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور ....................
Sudoku Puzzle730-3909
6 Solution
574-6162
هایک هارتونیان...............
تبلیغات
شهریان
996-9692 ..............................................
 9 290-2210پیوند.
3 2 5
4 7....................
1 6
شهره 8
مسعودهاشمی298-4567.................
4 6 1 8 813-3633
2 5.........................
مرزبانپور7 ....9.
عرفان 3
ترجمه
کاظم تهرانی971-7407................................ .
438-390-0694 .................
 9یکتــا
 3 978-9962خاطره
7 8
1 6.........................
آناهیتابروجردی4 2
5
آرزوگتمیری 561-3-561................................شهریاربخشی624-5609 ............................ .
5 3 6 7 967-5743
8 1...............................
مینواسالمی 9 4 .
2

حسابداریومالیاتی

1 9 8 4 6 2 3 5 7

حسن انصاری735-0452 ............................
اجنمن ها و سازمانها
ســرورصدر777-3604 ...............................
932-2953
2
4
7
5
9
کمک به8مهاجرین3........ .6
1 CSAI
انجمندوستدارانزرتشت 808-5070........مهتاب ثقفی567-3169 ................................
652-7623 ......................................
کردلوئی 6 7
2 1 www.zaq.org
زرتشتیان3کبک5 4 ......8.
انجمن 9
ریاض حق362-0382 ....................................
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
8 1 4 2 249-4684
3 9 ........................................IBNG
5 7 6
حمل و نقل
انجمن زنان مونترال516-3007...................
9 5Panneton
3 6 848-2424
دانشجویان:کنکوردیا7 8..............2.
1 4
939-0099 ...................................
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................مونتریال442-8056 ....................................... .

 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
مرکزشهرمونتریال:

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
فایواســتار ،آپادانا ،الیت موندیــال ،اف اکس،
مارشه  ،PAکلینیک آریا ،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 Puzzle 3 Solution

4 5 7 6 9 1 3 2 8
المپیک935-3300...........................................
ز488-7121.................................................
 3 887-0432فتو ُر2 9 8
4 7..........................
5 6
1
مونترال/تورونتو .
دندانپزشک6 3 1 2 8 5
4 7 9
عینک سازی
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
9 4 6 8 933-3337
3 2..................
(آریا) 1
شهروزرضانیا 5
7
شریف نائینی731-1443............................... .
فـرش
1 8 5 9 7 6 2 4 3
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
دندان سازی (کلینیک)
7 2 3 1 737-6363
5 4.................................
هادی9 8 .
افخم 6
فـیزیوتراپی
3 1
4 5 6 8 7 9 2
900-3633 .............................
دنـــــــــا
رستــوران
5 6 2 7 524-0-524
1 9 ...............................
پیتزااطلس 8 3
4
فـال
کبابسرا 933-0-933 .....................................
شادی8 7 .
9 4 484-8072
2 3 ...............
عموجان6 .
کلبه 1 5
678-6451 ............................................

فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کــــارواش
Sudoku Puzzle 5 Solution
کوپولــی 989-8580 ....................................هما484-2644 ................................................. .
بیبلوس523-9596...........................................

8 1 4 3 7 2 6 9 5
روانشناسی  /روانکاوی
کلینیکابن9سینا5.
2 1 999-2482
بیتــا6 4...............................
دکتر 3 7 8
849-7373........................
6 3 7 8 9 5 4 1 2
کتـابفروشی
سوپر و فروشگاه
223-3336 ................................
تپش.
369-3474
1 6 5 9 3 8............................
سنلوران7 2.
ماهی 4
کوه نور450-676-9550 ............................... .
4 7 8 6 )613(2594-3636
1 9
(اوتاوا)5 .
آریا 3
..........................
کلیسا
فارسیزبان999-5168.....................9.
انجیلی 2
قنادی3 4 5
1و 7
8 6
شیرینی پزی
8 9..............................................
نرگس5 6 7
4 1 2 690-4808گاراژ(3درب)
سروین562-6453........................................... .
249-4684 ............................ .UNI-TECK
2 5 9 7 4 6 8 3 1
گلفروشی
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
وحیــد 7 8
6 5 846-0221
فتوشاپ1 3...........................................
2 4 9
983-1726 .........................................
کلینیککایروپرکتیک

فتوبوک984-8944...........................................

Sudoku Puzzle 8 Solution

Sudoku Puzzle 7 Solution

9 5 7 4 1 2 8 3 6

6 9 4 3 5 7 1 2 8

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

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993

 سال  27شماره  11  1514اسفند 1399

استخدام

جویای آرایشگرومتخصص زیبایی
سالن آرایش بسیار شلوغ واقع در
الشین ،با مشتری ثابت،
با حداقل  3سال تجربه ،به یک آرایشگر
 Hairdresserمستقل نیازمند است
(برخی از مشتری های خود را
به فرد می دهیم).

PAIVAND: Vol. 27  no.1514  Mar. 01, 2021

آپارمتان برای اجاره

پیتزامیکـــر

همچنین  :جــویای متخصص
زیبایی esthetician

آپارتمان  2خوابه مدرن ،به زیبایی
تزئین شده و کامال مبله
شامل همه چیز ،همراه با wifi
با ورودی جداگانه
در Plateau mont Royal
مدت کوتاه یا طوالنی
 1675.00دالر در ماه
لطفا تماس با «جی» بگیرید:

به یک پیترامیکر برای کار در
رستورانی واقع در مرکز شهر
مونتریالنیازمندیم.
>> با تجربه یا بی تجربه <<
(آموزش داده می شود)
لطفا تماس با «جی» بگیرید:

برای کار در اتاق خصوصی در آرایشگاه
و یا متخصص زیبایی
با هر نوع محصول زیبایی یا ماساژ بدن
1040 Rue Notre-Dame,
Lachine, QC H8S 2C2
www.salonninonamesse.com

514-266-1355
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فروش وسائل
مو ســیقی
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MONDIALE ELITE

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
به مدیریت :بیژن احمدی و یحیی هاشمی
در قلب مرکز شهر

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

انتقـال ارز

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________
GUY

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

Tel.: 514-289-9003

Toll free: 1866-989-2229

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

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

TIME TO
MEET AGAIN

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

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

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

• دکتر مهرنوش البرزی

----------------•

دکتر محمد ال بذال
>> دفتر بروسارد:

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

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

Tel.: 514-731-1443
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بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

در همه انواع حمل و نقل
عمومی و در مکانهای
عمومی تا حدی محصور
برای سنین  10سال و باالتر
اجباری است.

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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 Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337

Montreal, QC H3Z 1P2

www.clinique-arya.com

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

Email:

info@paivand.ca www.paivand.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

دکتر ریموند رضایی

بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

MONDIALE ELITE

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

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

Dr. Raymond Rezaie

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

پزشکخانواده

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

1253 Rue Guy (Metro: Guy)
o
Call f
nt
مشــاورامالک
t
appoin me
r

 فروش و اجاره امالک مسکونی،• مشاور شما در خرید
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
• پرداخت هزینه محضر شما
• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 بیژن احمدی و یحیی هاشمی:به مدیریت
در قلب مرکز شهر

E
X
C
H
A
N
G
E

Cell. : 514 574-6162

انتقـال ارز

  انتقالارزبهسرتاسر

ایران و برعکس
 ساعت24 در کمتر از
)(حتی پس از ساعات اداری
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


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

GUY

NET Exchange
www.sarafinet.com

Tel.: 514- 845-5959

اﻋﺘﻤﺎد
، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ
www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

Laurent Montreal
X 2S8

شرکت حمل و نقل بین املللی
 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،به ایـــران

____________________

Tel.: 514-871-1119

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

 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل

 سال پیشینه30 در ارائه خدمات ارزی با بیش از
Tel.: 514-289-9003
Toll free: 1866-989-2229

HAYK HARTOUNIAN

LOADEX TRANSPORT INC

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Tel.: 514-973 51 92
Tel.: 514-989-2229

هایکهارتونیان

یکم و پانزدهم ماه

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

Fax.:514-685-3168
www.loadextransport.com

