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St-Laurent, QC H4N 1C8

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

$

www.sharifexchange.ca

وزیــران خارجــه ایــران و چین ســند
همکاری جامع دو کشــور را ،که برای
 ۲۵ســال تنظیم شــده اســت ،امضا
کردند .پس از امضای ســند نگرانیها
پیرامون مفاد این ســند ،چشــمانداز
آن و آنچــه کــه به عنــوان نظریه "تله
ی بدهــی" عنــوان میشــود افزایش
یافت .این سند را با قرارداد ترکمانچای
مقایسه می شود....

BioNTech, Pfizer
Johnson & Johnson
Moderna
Oxford, AstraZeneca

Immunization committee recommended provinces stop
giving AstraZeneca vaccine to those under 55...

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

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

نادرخاکسار

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

______________
Nader Khaksar

4010 Ste-Catherine W.

Ramier Realty

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

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

Cell.: 514-969-2492

100%

Financing
Approval

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

مسعود هاشمی

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
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

ELEGANCE LEASING

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

pg. 4

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

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

Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

2 :

NET Exchange
www.sarafinet.com

Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

1834 Ste Catherine W. Suite 200

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مشاور امالک در مونتریال

MASSOOD HASHEMI

کلینیکدندانپزشکیآریا

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

Notre Dame O. 1980
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 ا
كنون بوتا
:پزشکان خانواده
GMF medical group. Please contact: توسط جراح پكالس و فیلر
ستی
ک
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:

روز7
هفته

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

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

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
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• 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

Taschereau Blvd 7801-2
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

4
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مشاور امالک:
مسکونی و جتاری
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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

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

هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

4

ه

در بهتر
ین منطق

wn
به downto

ه

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

5
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NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
<< >> در وست آیلند

1400  فروردین12  1520  شماره 27 سال
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

نازگل فالح طوسی

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

: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
و بسیاری دیگر

ELEGANCE LEASING

100%
Financing

Residential Real Estate Broker
BLVD IMMOBILIER
111 - 4030 boul. de la Côte-Vertu
Saint-laurent, Quebec H4R1V4
Taassiris@blvdimmobilier.com
Montreal, QC H4B 1T8

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

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

سارا تاثیری
Sara Taassiri

Approval
6225A St-Jacques ouest,

 حضوری- • مشاوره تلفنی
• ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات رایگان برای خریداران
• همکاری با مشاوران دریافت وام مسکن
• شرایط استثنایی برای تازه واردین

Cell.: 514-929-8425
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بهارمانخجستهشد...
ویدا فرهودی

شعر بخوان و غم بهل که خامشی شکسته شد
ِ
همت قلم ببین بهارمان خجسته شد
به
شبنم سحر ،پیالههای آتشین
زالل
ِ
ِ
بداد دست عاشقان و بندها گسسته شد
شعار "مرده باد" را کالم از زبان بِ راند
و زندگی بهجای آن به روی لب ِن َشسته شد
جوانه سبز نغمهای به گوش ُت ِ
رد غنچه خواند
شنید چون طراوتاش درِ سکوت بسته شد
کجاوهی شکوفه را نسیم برد کوبه کو
و خار از خلیدناش گناهکار و خسته شد
ترانه دست مردمان گرفت و تا سرود ُبرد
هزارگل به مژدهاش ببین که دسته دسته شد
به دورکن فریب را و آه بی نصیب را
که سه م انتظارمان شکوفهای خجسته شد
هر سال
پشت شکوفه های بادام
یک تنه می رقصد
و با نای هزار مرغ خوشخوان می خواند
دخترک دیوانه ای که هر تار مویش
به یک رنگ است
و هر بار نامش را می پرسی
سرخ میشود و در چهچه بلبلی می گوید :
بهار
——-
بهار و نوروز خجسته باد
فرجام تان باد به درود و سرود و رامش و آرامش

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میالد اقاقی ها را
جشن می گیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها
برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیالس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت
برگ ها پژمردند
تشنگی با جگر خاک چه کرد
هیچ یادت هست
توی
تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد
با سرو سینه گلهای سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد
هیچ یادت هست
حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میالد اقاقی ها را
جشن می گیرد
خاک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی
تو چرا این همه دلتنگ شدی
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن...

www.paivand.ca since 1993
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گ ستهکماجانبهاری م...
شادی ورهما
اسماعیل خوئی

ام شما ن ه  /ایام همه
ک

خرم و ایام شما نه

کام همگان با د روا
زد و در جام شما نه
وز  /در جام همه ری
دکه گویی می نور
زان گونه عبوسی
گذرد ،شا م شما نه
ی
 /شا م همگان م 
که با صبح بهاری
ن گونه شب اندوده
تابد و بر بام شما نه
وا
نٔه ایران  /بر بام همه
را
ها
انگارکه خورشید ب
برد ،اسالم شما نه
و
دم  /هر دین به خدا ره َ
ن ،بپژوهیدم و دی
ای مرگ پرستا
آرد و پیغام شما نه
به شاد باش  /پیغام خدا َ
هاران بسوی خلق
قهقاه ب
دی و انعام شما نه
ن  /مایان همه را عی
گرآزاری انعام شمایا
ن بود و مام شما نه
ای جز د
ویی  /مام همگان ز
لید چنان دورکه گ
از عشق و جما
شوبد و آرام شما نه
ست  /خواب همه آ
علم در ارکان خرافه ا
وین زلزله کز
پردٔه اوهام شما نه
هانی  /زد آتش و در
ج
اعقه در پردٔه اوهام
رد و سر سام شما نه
وین ص
سر سام جهان دا
و عاطفه ،درمان /
و آنگه ز دوای ِخرد
رد و احکام شما نه
ل  /احکام ِنرون دا
دم که نشانی ز تکام
سنجیدم و دی
خورد ،ازگام شما نه
هنگ  /ازگام همه بر َ
پیشرو دانش و فر
وین قافلٔه
اد روا  ،کام شما نه
الم  /کام همگان ب
مال شما را ن ه جز آ
د ،الف الم شما نه
یآ
 ای معن 
بیح  /جز نیم پساین
ن الـم زان که به تس
یزش و الهام شما نه
ای دین شما دی َ
ت  /سر چشمٔه انگ
ته الم تا دگران راس
وی جز الـم ،الب
به جز انعام شما نه
َ
ریم  /ای ملت گریه
ست که ما جان بها
شادی گوهر ما
از قبل کام شما نه
ریم  /برکام خدا ،نه
خندٔه خود سر بدر آ
ما هم چوگل از
ت ،ولی رام شما نه
مید  /رام همٔه ماس
ن عید روان آهوی ا
وینگونه در ای
یبد و اندام شما نه
شر را  /اندام همه ز
عبا زیرا پوشاک ب
مهلکٔه دام شما نه
پوشید
ش  /بیرون شدی از
را بجز اندیشه و دان
ای مردم ما
کتب اوهام شما نه
ایران  /وا باد ولی م
هر سوی به سرتاسر
بس مدرسه
انک اصنام شما نه
کــ
م
وا
انـد و دُ ّ
هان دکٔه هر دین /
َ
بادا که به بازار ج
به جز اعدام شما نه
دد  /تدبیر سیاسی
ی اعدام نگر
تا به سیاست کس 
ی برم و نام شما نه
ای
ق  /نام همه شان م
ن خدا خواهم از خل
ما
ص
گر بخشش خ
و سر انجام شما نه
خواهم به سر انجام
/
کو
نی
ام همه
ی که سر انج ِ
دل آشام شما نه...
یعن 
گ  /از بهر دل خون
مان نوشی جز مر
ی از پس خون دل
ا

بو
ی باران ،ب
و
ی
س
ب
ز
ه ،ب
وی خاک
شاخ هها
ی شسته،
با
را
ن
خ
و
رده ،پاک
آس
مان آبی و
ابر سپید
بر 
گها
ی سبز بید
ع
طر نرگس
 ،رقص باد
نغمه ش
وق پرست
و
ها
ی
شاد

خلوت
گرم کبوت
ر
ها
ی
م
ست
نرم ن
رمک م 
یر
س
د
ای
ن
ک
بهار
خوش به
حال روزگار

خوش به
حال چشم

ه
ها
و
د
ش 
تها
خوش به
حال دان ه
ها
و
س
ب
ز
هها

خوش به
حال غنچ

ه
ها
ی
ن
ی
م هباز
خوش به
حال دختر
م
ی
خ
ک
که م 
یخ
ندد به ناز
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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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Tel.: (604) 921-IRAN
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

■ توضیــح مهم 2

خوش به
حال جام ل
ب
ری
ز
ا
ز
شراب
خوش به
حال آفتاب

ای
دل من گ
ر
چ
ه
د
ر
این روزگار
جامه رن
گین نم 
یپو
ش
ی
ب
ه
کا
م
باده رن
گین نم 
یبی
نی به جام

نقل
و سبزه در
م
یا
ن
س
ف
جام
ره نیست
ت از آن می
ک
ه
م

ی
ب
اید ت
هی است
ای د
ریغ از تو ا
گ
ر
چ
و
ن
ای د
گل نرقص
ریغ از من ا
ی با نسیم
گ
ر
م
س
ت
من
ای دری
سازد آفتاب
غ از ما اگر
کا
م
ی
ن
گ
ی
ریم از بهار
گر نکوب
ی شیشه
غ
م
را
ب
ه
سنگ
هفت
رنگش م 
یش
و
د
ه
ف
تا
فریدو
د رنگ
ن مشیری

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار
می یابد -تنظیم می شود.

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& ...all Surrounding suburbs
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرح روی جلد:
پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)
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سال نو مبارک...

دیدگا
ه های ابر
این مقاله ،ن از شده در
ظ
بوده؛ الزا ر نویسنده
ما
نشریه را منعک موضع این
س
ن
م

ی
ک
ند.

i

ایرانیان سال را با
خامنهای آغاز کردند
مجیدمحمدی
ســخنرانیهای علــی خامنهای
در آغــاز ســال مجموعــهای از
«رهنمودهــای» وی بــرای
جهت دادن به تبلیغات سیاسی
دســتگاههای حکومــت بــرای
سال پیش رو است .برای آنکه
خط تبلیغاتی رادیو و تلویزیون،
خبرگزاریهــا و روزنامههــای
حکومتی و دولتی و سایتهای
دولتی و شــبه دولتی در ســال
 ۱۴۰۰روشــن شــود ،بایــد به
جهــت گیریهــا و نــکات این
سخنرانی نگاه کرد.
در این نوشــته  8مسیری را که
خامنهای برای تبلیغات سیاسی
بوقهای حکومت عرضه کرده
مطرح میکنم و آنها را با مبانی
که دارند مورد نقد قرار میدهم.

انتخابات در ایران یعنی
حکمرانی آرای مردم
علی خامنهای در این سخنرانی
میگوید« :ســال  ۱۴۰۰ســال
انتخابات است ،یعنی حکمرانی
متکــی بــر اســتقالل و آرای
مــردم».نظارت اســتصوابی با
لــزوم وفــاداری نامزدها به علی
خامنهای ،پروندهســازی توسط
ســیصد هــزار ناظــر شــورای
نگهبــان به طــور دائمــی برای
نامزدهای بالقــوه و عدم امکان
چالش رد صالحیتها توســط
شــورای نگهبان ،در کنار نقش
تعیینکننده نیروهــای نظامی
در بیعتها و صــرف دهها هزار
میلیــارد تومان پــول کثیف در
آنها ناقض نقــش آرای مردم در
بیعتهــای جمهوری اســامی
اســت .بــه همیــن علــت در
نمایشهــای انتخاباتی ،گردش
نخبــگان صــورت نمیگیــرد و
هیچ سیاســتی با رفتــن عمر و
آمدن زید تغییر نمیکند .بیعت
در ایران ،رقابت میان خودیها
برای کســب مقامات حکومتی
و نمــای شــوی دمکراســی بــه
دنیاســت و اکثریت مردم هیچ
نقشی در انتخاب مقامات قوای
مجریه و مقننه ندارند.
جهش تولید
علی خامنــهای میگویــد« :در
بخشهــای مهمــی از تولیــد
پیشــرفتهایی حاصــل شــد
کــه در برخی مــوارد میتوان به
آن جهــش نیــز اطالق کــرد».
نمیشود کشوری رشد اقتصادی
منهای پنج و شش درصد داشته
باشــد و تولیــد در آن جهــش
داشــته باشــد .بــازار ایــران نیز
مملو از واردات اســت و در هیچ
زمینــهای کاالهای ایرانی قدرت
رقابــت بــا کاالهــای خارجی را

دروغ

در حــوزه دارو نیــز اگــر در
دورههایی کمبودهایی (مثل
انســولین) وجود داشــته ،نه
به دلیل تحریم بلکه به دلیل
عدم تخصیص ارز بوده است.
احتمــاال خامنــهای انتظــار
دارد که شــرکتهای دارویی
کاالهــای خود را مجانی یا بر
اســاس اعتماد بــه دزدهای
ســرگردنه در ایــران ،بــدون
پرداخت پول ارسال کنند.

راه قوی شدن ،شرکت در
انتخابات
خامنــهای بر این باور اســت
که «همه ،حتی کســانی که
ممکن اســت رهبــری را نیز
قبول نداشــته باشــند ،ایران
قــوی را بهعنوان راه مقابله با
دشمنیها قبول دارندکه یکی
از راههــای مهم قوی شــدن
ایران ،مشارکت در انتخابات
است».
تعبیــر «همــه» در ایــن
جملــه ،درســت هماننــد
ندارند .اگــر در حوزههایی مثل نظرســنجیهای ایــران پــل و
میوه و سبزیجات (با قیمتهای دانشــگاه مریلنــد سفارشــی و
غیرقابل اعتماد است.
نجو مــی )
بسیارند کســانی که راه
بازارها پر شده،
سفیدمنایینظام،
مهم قوی شــدن ایران
ایــن ناشــی از
نظریهتوطئه،
را ســقوط جمهــوری
محد و د یــت
شیطانمنایی
اســامی میداننــد.
صادرات بوده و
دیگران ،و
مثــل  ۶۴۰نفــری کــه
نه جهش تولید.
فروکردن سر در
بیانیــه کارزار «نــه بــه
صنــدوق بیــن
برف منشاء این
جمهوری اســامی» را
المللــی پــول،
دروغبافیها
امضا کردهاند .در ایران
رشــد اقتصادی
است
انتخاباتی آزاد ،رقابتی و
ایــران در ســال
منصفانهبرگزارنمیشود
 ۱۳۹۹را منهای
شــش درصد پیش بینــی کرده تا تاثیری در قدرت کشور داشته
اســت .این موسســات معموال باشد .خامن های مخالفان خود را
آمارهای پایهای خود را از منابع جزئی از این «همه» نمیداند.
دولتی میگیرند .در کشوری که
بنا به منابع رسمی ،میان یک تا انتقاد از بیعت توسط
یک و نیم میلیــون نفر به جمع دستگاهایجاسوسی
بیکاران پیوستهاند جهش تولید خامنهایمیگوید:
یک ســخن بــی پایه و اســاس «دستگاههای جاسوسی برخی
است .همچنین بودجه عمرانی کشــورها و از همه بدتر آمریکا و
در کشور هزینه نشده تا به تولید رژیم صهیونیســتی تالش دارند
تا انتخابــات را بیرونق کنند و
بیشتر دامن زده شده باشد.
به همین دلیل یا برگزارکنندگان
حتریم غذا و دارو
را بــه مهندســی انتخابــات ،و
خامنــهای در این ســخنرانی از یــا شــورای نگهبــان را متهــم
«تحریــم ملتها و مانعتراشــی میکنند».
در دســتیابی آنهــا بــه دارو و او در این ســخن همه منتقدان
مواد غذایی [به عنوان] جنایت انتخابات قالبی و مهندسی شده
حقیقی آمریکا» یاد میکند .هیچ در ایران را به جاســوس امریکا و
رسانه و مرکز و موسسه مستقلی اسرائیل تقلیل میدهد در حالی
در دنیــا از تحریــم دارو و مــواد که جاسوســان برای لــو نرفتن
غذایــی در ایران ســخنی نگفته خود در موضوعات روز اظهارنظر
(البته بجز تبلیغاتچیها و البی نمیکنند .نظریه توطئه از مبانی
جمهوری اسالمی).
اظهار نظرهای خامنهای اســت
ایــران در دو ســال تحریــم بــه که در سخن فوق به خوبی تجلی
خریــد انبوه مواد غذایی دســت یافته است.
{>> ادامه در صفحه}14 :
زده و ســیلوها را پرکرده است.
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

NDG

.Pièces d'Autos . .

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
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

اشتباه بزرگ کانادا در مقابله با پاندمی؟!

ظاهــرا چیزی در جریان پاندمی
تغییــرکرده اســت .در واقع با از
راه رســیدن معجــزه واکســن،
روزگار تاخت و تاز ویروس کرونا
در گرفتن جــان آدم ها به پایان
رسیده است .با واکسینه شدن
آســیب پذیــر ترین گروه ســنی
یعنــی گروه ســنی بــاالی  80و
 75ســال ،به ویژه ساکنان خانه
های سالمندان ،نرخ مرگ و میر
ناشی از کووید 19-به شدت رو
به کاهش است.
از مجمــوع آمــار جانباختــگان
پاندمــی در کانــادا 69 ،درصــد
بــاالی  80ســال 88 ،درصــد

بــاالی  70ســال و  96درصــد
باالی  60ســال ســن داشته اند
و بیشــتر آنها در مراکز مراقبتی
زندگی می کــرده اند .اما اکنون
بــا آغــاز واکسیناســیون ،آمــار
روزانــه جانباختــگان خانه های
ســالمندان از  25نفر ،در فوریه
به  7نفــر ،و در مارچ به  0.5نفر
کاهش یافت.
در واقــع اگــر دولــت کانــادا و
دولت های اســتانی بــه ویژه در
انتاریــو و کبــک از ابتــدا بــرای
مراقبت و محافظت از خانه های
ســالمندان به طور جدی فکری
کــرده بودند آمــار جانباختگان

پاندمی کووید 19-در کانادا
به  7500نفرکاهش می یافت
که از آمار جانباختگان ساالنه
ویروس آنفلوانزا ،بر اســاس
آمار اداره ســامت ،بیشــتر
نیست.
کافی بود دولــت ها با درس
گرفتن از پاندمی های گذشته
تعداد کمتری بیمار را در یک
اتاق نگهداری می کردند ،از
کارکردن همزمان کارکنان در
چند مرکز جلوگیری می کردند،
و انجام تســت در روزهای اولیه
پاندمــی را در ایــن مراکــز بــه
صورت مرتب و مداوم انجام می
دادنــد .هرچند به اعتقــاد اکثر
کارشناســان ،کانادا در قیاس با
سایرکشورها در مقابله با پاندمی
بد عمل نکرد ،اما می توانســت
با عملکــردی بهتر ،بدون انجام
اقدامــات عجیــب و غریــب ،از
بخش زیادی از هزینه هایی که
در نهایت بر مــردم تحمیل می
شود ،جلوگیری کند
•

آیا می دانستید :هرچند در قیاس با آمریکا ،واکسیناسیون در کانادا بسیار کندتر اجنام
می شود ،اما میانگین آمار جانباختگان کووید در آمریکا در هر  12روز ،از کل قربانیان
ویروس کرونا از ابتدای پاندمی تا کنون در کانادا بیشتر است.
اکنون وقت آن است که بیش از همیشه نسبت به ویروس موذی محتاط باشیم.

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

4010 Ste-Catherine W.

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

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

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

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

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

آنفلوآنزای  1918در مقایسه با کووید19

آیا می توان منتظر رونق سال  1921بود؟
حتما در مورد پاندمی
قبلــی یعنــی شــیوع
یــروس آنفلوانزا بین
ســال های  1918تا
 1920شــنیده ایدکه
جان  55میلیون نفر
را در سراســر جهــان
گرفت اما شــاید نمی
دانستیدکه آنچه آن
همه گیری در پی
داشت ،دهه ای پر
از رونق و شــکوفایی
اقتصــادی ،خالقیــت
هــای هنــری و اجتماعــی،
بریزوبپــاش و روحیــه ای فــوق
العاده بود.
برخی نشانه ها حاکی از آن است
که کانــادا نیــز پــس از تکمیل
روند واکسیناســیون یــک دوره
شــکوفایی اقتصــادی در پیش
خواهد داشت.
گزارشــات اداره آمارکانادا نشان
از افزایــش پس انــداز و کاهش
بدهی خانــواده ها ،بــه ویژه در
میان جوانان و قشــرکم درآمد،
دارد ،و به نظر می رســد تمایل
بــه خرید و خرج کردن از ســال
 2018تاکنون در باالترین سطح
خود قرارگرفته است.
با وجود اینکه بسیاری از جامعه
شناسان و حتی پزشکان مدافع
فرضیه رونق اقتصادی دهه دوم
قــرن  21ماننــد دهــه دوم قرن
 -20یعنــی دهه پس از پاندمی
آنفلوانزا هســتند -بــه نظر می
رســد یکــی از دالیــل رواج این
فرضیه نیــاز ما به خوش بینی و
شــنیدن خبرهای خوش است.
همه ما مشتاقانه انتظار بهاری
را می کشیم که بتواند خستگی
ســال ســیاهی را که پشــت سر
گذاشتیم از تن مان به در کند.
اما نمی توان تفاوت های ســال
 2021را با سال  1921فراموش
کرد .شاید پاندمی کووید به لطف
سرمایه گذاری ها و تالش هایی
که برای ساخت و توزیع واکسن
انجام شد ،امسال یا سال آینده
تمام شود ،شاید اقتصاد هم احیا
شــود و مشــاغل رونق از دست

رفته را باز یابند ،اما شرایط
پیش از این پاندمی شباهتی به
ســال های ماقبــل پاندمی قرن
پیش ندارد.
مــا ســال گذشــته یــک جنگ
ویرانگر را پشــت ســر نگذاشته
بودیــم .اما پاندمــی آنفلوانزا در
سال  1918در پی جنگ جهانی
خانمان ســوز اول ،اتفاق افتاد.
به مدت  4ســال ،مردان و زنان
از  4گوشــه جهان هر روز دسته
دســته ،به لطف تصمیم گیری
هــای غلــط و لج بــازی آنها که
در راس قدرت قرار داشــتند ،به
خاک و خون کشیده می شدند.
حوادث آن  4ســال ،محرومیت
هــا و دردهــا و رنــج هــا ،و
بازمانــدگان مرگ هــا و جراحت
ها ،شــکل جامعه را تغییر داد.
از دل بمــب و خــاک و خــون،
واقعیت نمایان شد و پرده از روی
ارزش های ساختگی جامعه کنار
رفت .هنجارها پوست انداختند
و مردم دریافتند خانواده و ثروت
و مقام فاقد ارزش ذاتی است .در
همین اثنا بود که از کنار جنگ
و بالهت ها و حماقت های آن،
پاندمی زاده شد.
تصور کنید ماه ها برای حفاظت
از کیــان کشــور و خانــواده و
مــردم تــان پرچمدار بــوده و در
خط مقدم جنگیده اید ،و برای
دفــاع از ارزش هــای ملــی تان
شــاهد خونین تریــن صحنه ها
و مــرگ نزدیک ترین دوســتان
و هم ســنگرهایتان بوده اید ،و
آن لحظــه که می خواهید نفس
عمیقی بکشــید و آالم جنگ را
التیــام دهید متوجه می شــوید

مــردم تــان ،خواهــر و بــرادر و
فرزندتان ،در خانه به ظاهر امن
و آرام ،قربانی دشمنی نامرئی به
نام ویروس آنفلوانزا می شوند.
در دهه دوم قرن بیســتم ،مردم
از پس  7ســال مــرگ و جنگ و
بیماری ،که  75میلیون کشــته
برجای گذاشــت ،دوباره متولد
شدند .روحیه ای که بازماندگان
آن همه مصیبت با خود به دهه
دوم قــرن بردند بــه واقع چیزی
نبود جز دم را غنیمت شــمردن
که نتیجه آن فــوران خالقیت و
ابتکار و حرکت و در نتیجه رونق
و شکوفایی و بالندگی بود.
اما آنچه ما تجربه کرده ایم ،یک
سال خانه نشــینی ،محرومیت
از تفریح و دورهمی ،تنهایی ،و
البته برای بسیاری نیز بیماری و
از دست دادن عزیزی از خانواده
بوده اســت .آیا مــی توان تجربه
یک سال گذشته را با  7سالی که
در ســال  1920بر مردم گذشته
بود ،مقایسه کرد؟
قطعا خیر.
در نتیجــه بــا پایــان پاندمــی
کوویــد ،19-بســیاری از مــا با
رهایی از قید و بندهای ســابق،
تجربــه تلخ ســال گذشــته را به
فراموشی خواهیم سپرد ،بخشی
از مــا بــه زندگــی در تنهایــی و
غمزدگــی ادامه خواهــد داد ،و
بعضی دیگر همچنان محتاطانه
پیش خواهند رفت.
در واقــع ،به شــکوفایی و رونق
اقتصادی می توان امید داشــت
اما نباید آن را پیامد قاطعانه همه
پاندمی ها فرض کرد.
•
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تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

حبابمسکنکانادادقیقاچهزمانیمیترکد؟!

دیویــد روزنبرگ -اقتصــاددان
ارشــد و استراتژیســت شــرکت
روزنبــرگ ریســرچ -در
مصاحبــهای تلویزیونــی گفــت
تقریبا بر اساس تمام معیارهایی
کــه او آنها را تحت نظــر دارد،
شرایط مالی در بازارهای مسکن
تورنتــو و ونکوور آنقدر بد شــده
کــه سیاســتگذاران را دچــار
نگرانیهای عظیمی می کند.
او گفــت« :مــن دارم بــه تمــام
معیارهایی نــگاه میکنم که در
سالهای  2005و  2006در بازار
مســکن آمریکا مدنظر داشتم؛
معیارهایــی چون نســبتهای
قیمت به اجاره مســکن ،قیمت
به درآمــد و گســتره در معرض
خطر قــرار گرفتــن صورتهای
مالی بخش امالک مسکونی ».
او اضافه کرد« :برایتان خبری
دارم :ارقــام در کانــادا ،در تمام
معیارهــا ،در حــال حاضر باالتر
از اوج حباب مســکن  13ســال
پیش آمریکا قرار دارند».
هشــدارهای پیاپــی روزنبــرگ
دربــاره حباب مســکن در حالی
از راه رســید ه که ترکیبی از نرخ
بهره پاییــن و تقاضای باال برای
خانههــای مســتقل در دوران
پاندمی باعث شده قیمت مسکن
گ کانادا به شدت
در دو بازار بزر 
باال برود .قیمــت میانگین یک

پیــش آمده ،روزنبــرگ میگوید
بازار در حباب قــرار دارد و آن را
با تجربه خــود در متقاعد کردن
آمریکاییها درباره بحرانی مشابه
بیش از  15ســال پیش مقایسه
کرده است.
او گفــت« :مثل گوش کردن به
حرفهــای بن برننکــی رییس
بانــک مرکــزی آمریکا در ســال
 2006میماند که به همه گفت
اصــا نگــران نباشــید،
قیمــت مســکن در
خانــه در تورنتو «حباب مسکن
ســطح ملی هرگز پایین
در فوریه شــاهد کانادا به مراتب
نمیرود ،نگران نباشید.
افزایش ســاالنه بدتر از شرایط
 15درصــدی
بایــد به شــما بگویم که
قبل از رکود
بــود و بــه
وقتی آن موقع به عنوان
مالی 2008
 1045488دالر
اقتصاددان ارشــد مریل
آمریکاست»
رســید و قیمت
لینچ آنجا بودم ،وقتی در
متوسط ونکوور
سالهای  2005و 2006
هــم با افزایشــی  7درصــدی به دربــاره حباب مســکن صحبت
 1084000دالر رسید.
میکردم با خنــده من را بیرون
ایــن وضعیــت حتی بــه جوامع میفرستادند».
حاشــیهای هــم گســترش پیدا بــا وجــود آن تعهــد ،روزنبــرگ
کــرده و حومههــای تورنتــو از هنوز آماده نیســت بگوید دقیقا
جمله برمپتون و اشــاوا شــاهد چه زمانی حباب میترکد .با این
رشــد قیمت دو رقمــی بودهاند .حــال گفــت در هر صــورت این
خریداران بیش از گذشــته برای اتفاق خواهد افتاد.
پیــدا کــردن فضای بیشــتر در به گفته روزنبرگ ،هرگونه حرکت
دوران محدودیتهــای پاندمی افولی در بازار امالک مســکونی
و کار از خانه به مناطق مختلف میتواند عواقب شــدیدی برای
میروند.
اقتصاد داشــته باشد .او هشدار
ایــن وضعیــت در بازار مســکن داد کــه کاهش قیمت مســکن
داخلــی خــاف جهــت انتظــار میتوانــد باعث شــود کانــادا به
بعضیهــا در دوران پاندمی بوده خاطــر افزایش ابر اقتصادی این
اســت .در ابتــدا تصور میشــد بخش وارد رکود شود.
پاندمــی باعــث کاهــش قیمت او گفت« :اگر روند بازار مسکن
خانــه به دلیل شــوک اقتصادی ناگهــان معکوس شــود ،اثر آن
کوویــد 19-شــود .ســازمان روی بازارهــای مالــی کانادایی
مسکن و وام مســکن کانادا در آنقدر شدید خواهد بود که شاید
ابتدا گفته بود انتظار دارد قیمت وارد همــان رکــودی شــویم که
مسکن در کشور با کاهشی  9تا اســتیون پولوز اخیــرا درباره آن
 18درصدی مواجه شود.
صحبتکرد».
با توجــه به افزایــش قیمتی که
•
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یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

مونتریال :زن  29ساله در پی حمله
خشونت آمیز دوست پسرش درگذشت

حامیــان قربانیــان خشــونت
خانگی نگران افزایش حمالت
بــر علیــه زنــان و کــودکان در
اســتان مــی باشــند .از ابتدای
ســال  2021حداقــل  7زن در
کبک توسط همسران یا شرکای
زندگی به قتل رسیده اند.
شنبه گذشته یک زن  29ساله
که توسط دوست پسرش مورد
ضرب و شتم قرارگرفته بود ،در
وضعیت وخیم به بیمارســتان

منتقل شد ،ولی تالش ها برای
درمان وی ناموفق بود.
ایــن زن جــوان در آپارتمانــش
(واقــع در  LaSalleدر حومــه
مونترال) پیدا و به بیمارســتان
منتقل شد.
پلیــس یک مــرد  32ســاله که
دوســت پســر قربانی بــود را به
اتهام حمله خشونت آمیز منجر
به فوت بازداشــت کرده است.
افسر پلیس رافائل برژرون گفت

که کالبدشکافی برای تشخیص
علت مرگ انجام خواهد شد.
فرانسوا لگو ،رئیس دولت کبک
گفت که استان سرمایه گذاری
بزرگی را در ایجاد پناهگاه های
امن بــرای قربانیان خشــونت
خانگی انجــام داده و در الیحه
بودجه جدید ،مبالغ بیشــتری
را برای حمایــت از قربانیان در
درنظرگرفته است.

KA B A B SAR A

روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد

فقط  10دالر

----------

سفارش فقط حضوری،
حتویل
حداکثر دو پرس برای هر نفر .در من فوری غذا
زل و
اسپیشال برای بیرون بر
محل کار
ش
م
ا
ب
ا
ک
م
ت
رین هزینه
KABABSARA

,Atwater Ave 755
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726

«احتمالموفقیتکودکانمهاجر
از کانادایی ها بیشتر است!»

گزارش جدیــد اداره آمــار کانادا
نشــان می دهد احتمــال اینکه
کــودکان مهاجــری کــه پیــش
از  15ســالگی وارد کانــادا مــی
شوند ،از خانواده های کم درآمد
آمده باشــند ،دو برابر بیشــتر از
همساالن کانادایی آنها است.
با این وجود ،احتمال راه یافتن
آنها به دانشــگاه وکســب درآمد
باالتر در  30سالگی نیز نسبت به
کانادایی ها همسالشان بیشتر
است.
بررسی پایگاه داده های مهاجران
کانادا در ســال  2018نشان داد
در حالی که پیشــینه  32درصد
کودکان مهاجر به خانواده های
کــم درآمد بــر می گــردد ،تنها
 15درصد کــودکان کانادایی در
چنین شرایطی قرار دارند.
امــا در همــان ســال ،از افــراد
غیرکانادایــی  20ســاله ای کــه
پیــش از  15ســالگی بــه کانادا
مهاجرت کرده بودند 70 ،درصد
در کالج ها و دانشگاه ها ثبت نام
شده بودند .این در حالی بود که
تنهــا  56درصــد از جمعیت 20
ســاله های کانادایی قصد ادامه
تحصیــل در کالــج یا دانشــگاه
را داشــتند .طبیعتا تحصیالت
باالتر مســاوی شــانس بیشــتر
برای داشتن شغل بهتر و کسب
درآمد بیشتر است.
همچنین ،در حالی که در سال

 2018میانگیــن درآمد افراد 25
ســاله در کانــادا  29710دالر
بــود ،میانگین درآمــد فرزندان
مهاجــران  30300دالر اعــام
شد.
در میان جمعیت  30ساله نیز،
در شرایطی که داده ها میانگین
درآمــد کلی ایــن گروه ســنی را
در کانــادا  41810دالر نشــان
مــی داد ،این میانگیــن در بین
غیرکانادایی هایی که از کودکی
بــه کانادا مهاجرت کرده بودند،
 47400دالر بــود کــه حاکــی
از اختــاف قابــل توجــه 13.4
درصدی است.
مقایســه این داده ها نشــان می
دهد فاکتورهایی مانند فرصت
تحصیــل در سیســتم آمــوزش
کانادا و تســلط بر زبان رســمی
کشور به کودکان مهاجر امکان
مــی دهد در بزرگســالی نه تنها
در شــرایط مساوی با همساالن
کانادایــی خود قــرار بگیرند که
حتی آنها را پشــت سرگذاشته و
از آنها جلو بزنند.
در ایــن گزارش اختالف بازدهی
کودکان مهاجر در بزرگسالی بر
اساس جنسیت نیز مورد بررسی
قرارگرفته است .بررسی داده ها
حاکــی از آن اســت که در ســال
 74 ،2018درصــد دختران 20
ســاله مهاجری که از کودکی به
کانادا آمــده بودنــد ،در کالج یا

ساعات کار:

سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

دانشــگاه ثبت نام کرده بودند،
در حالی که این میزان در پسران
 65درصد بود .در واقع دختران
مهاجر با مشــارکت  74درصدی
خود در تحصیالت دانشگاهی،
از همتایــان کانادایــی خود ،با
62درصــد مشــارکت دختــران
و 50درصــد مشــارکت پســران
کانادایی ،نیز جلوتر بودند.
از نظــر درآمــد نیــز ،دختــران
مهاجر  30ســاله ،که از کودکی
در کانــادا زندگی کــرده بودند،
بطــور توســط ســاالنه  43هزار
دالر درآمد داشتندکه با اختالف
 8هزار دالری ،دختران همسال
کانادایــی خــود را پشــت ســر
گذاشته بودند.
بــا ایــن وجــود ،آنها نســبت به
پســران مهاجری که در کودکی
وارد کانادا شــده بودنــد ،درآمد
کمتری کسب می کردند.
متوســط درآمــد این گــروه 51
هزار دالر بود و این در حالی بود
که میانگین درآمد کل جمعیت
30ساله مرد کانادا  48هزار دالر
در سال  2018گزارش شده بود.
بــر اســاس گــزارش اداره آمار،
این اختــاف درآمد بین زنان و
مــردان تاییدی اســت بر نتیجه
مطالعه دیگری که نشان داد در
کانادا زنان ،با تحصیالت و شغل
مشابه ،درآمد کمتری نسبت به
مردان دریافت می کنند.
اداره آمــار در پایان گزارش خود
اعالم کرد داده های سال 2018
در آینده به عنوان معیاری برای
مطالعه تاثیر پاندمی کووید19-
بــر بازدهی کــودکان مهاجر ،از
جملــه کودکانــی کــه در دوران
پاندمــی وارد کانــادا شــدند ،از
جهــت طــول مــدت الزم برای
سازگاری با محیط و همچنین
عملکرداجتماعی-اقتصادیدر
درازمدت ،استفاده خواهد شد.
iranjavan

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

«وابستگی نه! فروش و واگذاری آری!»

ف .م .سخن
خــب بــه ســامتی و میمنت،
قــرارداد  ۲۵ســاله جمهــوری
اســامی و چیــن امضا شــد ،و
وزرای خارجه ی دو کشــور ،به

ـــــــــــ
حراج واقعی...

هادیخرسندی
-------خانه ما ،درش فروخته شد
شیر زرین سرش فروخته شد
از قدیم و ندیم هرچه که بود
بهتر و بهترش فروخته شد
در نیویورک و لندن و پاریس
باغ ما نوبرش فروخته شد
تابلوی قهوه خانه قنبر
با خود قنبرش فروخته شد
پرده تعزیه به خارج رفت
ساقی کوثرش فروخته شد
خبر بد برای فردوسی
دستک و دفترش فروخته شد
دفترش را ورق ورق کردند
گل ما پرپرش فروخته شد
اولش در حراج رستم رفت
بعد زال زرش فروخته شد
خورد چکش به روی میز حراج
رخش با مهترش فروخته شد
گیو با سام و تور با ایرج
سلم با لشکرش فروخته شد
کاویانی درفش رفت از دست
پتک آهنگرش فروخته شد
شاهنامه که آخرش خوش بود
اول و آخرش فروخته شد
آش با جاش رفت در ایران
حزب با رهبرش فروخته شد
پیرافتادهعبادتگر
پیر و پیغمبرش فروخته شد
اصل دعوا لحاف مال بود
بعد دعوا خرش فروخته شد
همه اینها بگو فدای سرت
خلق ما باورش فروخته شد
(حاال باید یک بیت اضافه کرد)
ملتی زیر بیرق اسالم
پسر و دخترش فروخته شد

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

ایــن مناســبت ،آرنــج
بینــی هایشــان
می
که
شما
بــه آرنــج هــم زدنــد و
اشتباه نبوده ،ما
ایران
خواستید
تهران،
تبریز،
شیراز،
به
هوایی
سرویس
ل
جلسه ی توافق را ترک
فکر می کنیم که
س کام
نرخ ها
سروی
برا ی ویژه
بفروشید،
را
ی
ا
کردند!
بینی
پیــش
این
ر
ب
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ی
حمل
با اضافه
و
ت
امریکا
به
دستکم
ر
ِ
مبــارک روح امــام
فــروش مملکت
واردا کاالها ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
هوایی
م
س
ت
و می فروختید که
صادرا
خمینــی
به چینی ها هم
افران
بدبختی
همه
این
Tel.:514-234-3399 Fax.:514-685-3168
حضــرت امــام
اشــتباه نباشد و
info@loadextransport.com
www.loadextransport.com
نکشیم!
خامنــه ای کــه
عیــن حقیقــت
نتیجه ی انقالبی
باشد.
گری شان این شد و ایران حاال نکته ای هســت
دو دستی تقدیم چین شد .کــه کمــاکان بــر من
والله ما نفهمیدیم مشکل معلوم نشده ،و به قول زمانــی کــه وثــوق الدولــه بــا از زمان دارسی تا آخر حکومت هستند .همین که حکومت را
ایران زمان شاه ،وابستگی آخوندهــا ،محل بحث گرفتن رشوه از دولت بریتانیا ،پهلوی) مملکت را چنان زبون قوی نکنند ما راضی هستیم.
ِ
به امریکا بــود یا چه بود؟ اســت و آن این که شما قــرارداد  ۱۹۱۹را بســت وضع و ایزوله و فقیرکرده اســت که در حکومت ابتذال هیچ وقت
ظاهرا انقالبی که صورت کهمیخواستیدمملکت ایــران بــه قــدری آشــفته و برای حفظ قدرت ایــران را در نمی توان گفت که دیگر وضع
گرفت برای عدم وابستگی را بفروشید ،خب آن را به رشــته امور به اندازه ای از هم سینی گذاشــته و به چینی ها از ایــن بدتر نمی شــود؛ چون
به امریکا بود.
امریــکا مــی فروختیدکه گسســته بود که شاید برخی واگذار نموده است.
همیشــه مــی توانند بســاط
مــا کف دســت مــان را بو این همه بدبختی و ذلت فکر می کردند تنها راه نجات نه جامعــه مدنی حســابی در جدیــدی جور کننــد و تباهی
موجودیــت کشــور تقدیــم داخل وجــود دارد که صدایی تازه ای رقم بزنند.
نکرده بودیم که آقایانی که نکشیم!
بر ضد وابستگی مبارزه می • جنس های امریکایی که کردنش به انگلســتان باشد .داشــته باشــد و نه فریادها به اگــر بخواهــم در پیش فروش
کردنــد ،خواهــان فروش بهتر از جنس های چینی خوشــبختانه ایــن قــرارداد جایــی مــی رســد ،وقتــی که کــردن ایــران به چیــن نکته
ایــران بــه جــای وابســته ست بی برو برگرد!
ننگین بــا اعتراضــات داخلی کمترین اهرم فشــاری بر این مثبتی پیدا کنیم همین است
کردن آن بودند!
• مــردم ایــران فرهنــگ (از جمله مردم تبریز) و فشار حکومت که ترکیبی از فاتحین کــه دیگــر مالــه کــش و فالن
خــب بحمدللــه بعــد از امریکایی را بیشتر از فرهنگ خارجیبهبریتانیاکنارگذاشته قادســیه و خونخواران مغول جنــاح حکومتــی نمــی تواند
 ۴۰ســال فهمیدیــم کــه چینــی می شناســند بدون شــد و نهایتا با ظهور ســردار است ،وجود ندارد.
وعده سرخرمن بدهندکه پس
«وابســتگی نه! فــروش و شک و تردید!
سپه ،رضاشــاه بعدی ،گاری فشــار و رقابــت خارجــی هم از مــرگ خامنــه ای ،یک ولی
واگذاری آری!»
• زبان انگلیسی که زبان دوم شکســته و درگل مانده ایران نیســت کــه بــه نجات مــان فقیه جدید و مهربان ،اوضاع
البته هنوز مفاد قــرار داد اکثریــت قشــر تحصیلکرده تکان خورد به حرکت افتاد.
برخیــزد ،به مســتاجر جدید را بهتر خواهدکرد.
 ۲۵ســاله منتشــر نشده ،است بدون ذره ای اغراق!
حکومت ابتذال اسالمی ایران کاخ ســفیدکــه هــر ده دقیقه این ســند بیســت وپنج ساله
و ایــن که «مملکت بر باد • فیلم های امریکایی در ایران که مملکتی آبــاد و ثروتمند و یک بــار بایــد یــادآوری کنند تنها یک راه برای ملغی شدن
رفت» را مردم می گویند ،بســیار بســیار محبوب است محتــرم را تصاحب کــرد و در که رییــس جمهــوری ایاالت دارد و آن هــم چیزی نیســت
و چــون مــردم در این  ۴۰و شــما از حســنعلی بقال هم ایــن  40ســال  1500میلیارد متحده است و آدم های دور و به جز ســقوط این حکومت و
ســال هیچ کــدام از پیش که بپرسی اسم ده تا هنرپیشه دالر نفــت فروخــت (بیش از برش هم یــادآور "ما را به خیر ظهور یک رژیم م ّلی در ایران.
خارجــی را ببــر ،برای 10برابر همه درآمد نفتی ایران تو امید نیست ،ش ّر مرسان"
•
ات بیست تا اسم و سی
اسالم ایران را به چین داد
تا فیلمی که بازی کرده
هم آب داد و هم زمین داد
اند ردیف می کند ،اما • اگــر مملکت را بــه امریکا می ماند.
البدکشتید!
هرچند چین اقلیم کفرست
از ده هــزار نفــر بپرس فروختیــد این همه بــزن بزن با آن وقت شما گشتید و گشتید ،اصن به ما چه؟
شیخ این وطن در راه دین داد/
چند تا هنرپیشه چینی امریکایی ها نداشتیم و جنگ با ایران را به چین فروختید؟!
مملکــت ایــران کــه متعلــق به
تا بیضه اش محفوظ ماند /
می شناســی ،حداکثر عــراق هم رخ نمــی داد و نیازی آن هم به قیمت مفت؟
مــا ایرانیان نیســت .متعلق به
آن را به مشتی آهنین داد/
جواب شان جکی چان به صدور تروریست به کشورهای ایــن هــا را مــن نمــی گویــم و حضرت امام خامنه ای و ســپاه
با کفر چین و روس بیعت/
و بــروس لــی خواهــد مختلفنداشتیم.
قراردادتان را هم نه من دیده ام پاسداران و سید حسن نصرالله و
آری چنان کرد و چنین داد:
بود کــه دومی را هم از • ایــن همه خانــواده ها هم که نه کس دیگر ولی وقتی مردم می بشار اسد است! آن وقت ما داریم
/نیمی به شاگردان مائو
زمــان پادشــاه فقید و دنبال گرفتن ویزای امریکا برای گویند فروختید یعنی فروختید! خودمــان را به خاطر این فروش
اعقاب لنین داد
نیمی به
ِ
ِ
سینما «کسری» می دیدار فرزندان شان هستند آواره وقتی می گوینــد آزاده
نامداری پر ضرر تکه پاره می کنیم!
شناسند!
ی کشــورهای ترکــی و عربی و باردار را برای سر پوش گذاشتن
•
غیــره نمــی شــدند و حرمت ما بــر ایــن «فــروش» و منحــرف
ایرانیان ســرِ جــای خودش می کردن افــکار عمومی کشــتید،

دکتر شریف نائینی:

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973
_________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

جراحدندانپزشک

نان سنگک
•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز
.Sherbrooke W 6925

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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Financing

شمع تولد شوم بر بستر خاکستر

این رجن و مصیبت
را پایانی نیست!

انجــام داد تا از قدرت ایران و
شاخه قدس ســپاه پاسداران
و نفوذ شــبهنظامیان شیعی
لبنــان و افغانســتان در این
منطقهبکاهد.
در آوریــل  ۲۰۱۸و در پــی
حملهای مشــکوک به حمله
شــیمیایی در غوطه شرقی،
ایــاالت متحــده ،بریتانیــا و
فرانســه مراکــز نگهــداری
ســاح شــیمیایی در سوریه
را بمبــاران کردنــد .حمالت
شــیمیایی در غوطه شــرقی
جــان صدهــا غیرنظامــی را
گرفت ،اما روســیه و ســوریه
همــواره دخالــت در ایــن
حمالت را تکذیب کردهاند.
در اوایــل  ۲۰۱۸نیروهــای
دولتی ســوریه به پشــتیبانی
روســیه و با به عقــب راندن
گــروه
جیشاالســام،
شــبهنظامیان در دوما ،این
شهرکه بزرگترین شهر غوطه
شرقی اســت را از شورشیها
بازپس گرفتند .بمبارانهای
هوایــی بــرای تــاش برای
بازپس گرفتن کنتــرل دوما
صدها هزار ساکن این شهر را
از خانههایشان راند.
حاال اســد از شورش مردمی
جــان بــه در بــرده اســت
و بــا پشــتیبانی روســیه و
شــبهنظامیان مورد حمایت
ایران ،کنترل بیشــتر اراضی
سوریه را به دست گرفته ،اما
بزرگترین مشــکل او اقتصاد
است.
فســاد ناشــی از جنــگ،
سرســامآور
قیمتهــای
موادغذایــی ،تحریمهــای
سنگین آمریکا ،سقوط واحد
پول تــا آنجا کــه  ۴۰۰۰پوند
ســوریه با یــک دالر معاوضه
میشــود ،قطع برق و کمبود
گازوئیل ،زندگی سوریها را
با مشــکالت فراوانــی روبهرو
کــرده اســت .همهگیــری
کووید ۱۹-هم مزید بر علت
است.

نیمــه مــاه مارس ســالگرد
آغاز جنگ ویرانگر در سوریه
اســت .رویترز در گزارشــی
به گوشــههایی از داســتان
دهســاله مــرگ و کشــتار،
نقصعضو ،آوارگی ،بیثباتی
و فقر در این کشور پرداخته
است.
جنگی کــه در ســال ۲۰۱۱
آغاز شد ،تاکنون جان صدها
هزار تن در ســوریه را گرفته
است و میلیونها نفر را نیز
آواره کرده اســت .بر اساس
آمار ســازمان ملل ،بیش از
نیمی از جمعیت ســوریه یا
بــ ه اجبــار در داخل کشــور
کوچیدهانــد یــا بــه خــارج
پناهندهشدهاند.
جنگ سوریه که با تظاهراتی
صلحآمیز در درعا در جنوب
ایــن کشــور آغاز شــد ،بعد
از مدتــی به باقــی نقاط هم
کشــید .نیروهــای امنیتی
حکومت بشــار اسد ،جواب
تظاهرات صلحآمیز مردم را
با گلوله و بازداشــت دادند.
اعتراضات در سوریه بهعنوان
بخشی از جنبش بهار عربی
که در مصر ،الجزایر ،تونس،
لیبی و چند کشــور دیگر پا
گرفته بود ،شــروع شد ،اما
هیچ کشوری بهاندازه سوریه
ویرانی ندید.
سجمهوری
ژوئیه ۲۰۱۲ریی 
سوریه شهرهایی که علیه او
شــوریده بودنــد را بمباران
کــرد .در ایــن زمــان برخی
اعتراضکنندگان ،دست به
سالح برده بودند .درگیری
در این شهرها هزاران تن را
به کام مرگ کشاند.
در اوت  ۲۰۱۳حملــه
شــیمیایی دولت سوریه به
منطقــهای پرجمعیــت در
غوطــه شــرقی بــرای هدف
قرار دادن شورشــیان ،جان
صدهــا غیرنظامــی را نیــز
گرفت .آمریکا استفاده دولت
ح شــیمیایی را
اســد از سال 
خط قرمــز اعالم کــرد ،اما
همچنــان به اقــدام نظامی
متوسل نشد.
آتشــی که از سوریه ســر برآورده
بود ،تنها به این کشــور محدود
نماند .در ژانویه  ۲۰۱۴شاخهای
از القاعده ابتدا رقه را در دســت
گرفت و ســپس قلمرو خــود را
بــه ســایر نقــاط ســوریه وعراق
گســترش داد و نــام خــود را
«خالفــت اســامی» (داعش)

نامید.
سپتامبر  ۲۰۱۵روسیه با کمک
نظامی و هواپیماهای جنگی به
یاری اسد آمد .ایران هم پیوست
و ورق بهنــاگاه برای شورشــیان
سوریه برگشت.
مارس  ۲۰۱۷اســرائیل حمالت
هوایی علیه حزبالله در سوریه
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 ۱۲هــزار کــودک کشــته و
زخمــی؛ بــرکــودکان جنگ
سوریه چه میگذرد؟
صندوق کــودکان ســازمان
ملل (یونیســف) در آســتانه
د ه ســالگی جنگ در ســوریه
دربــاره وضعیــت کــودکان
سوری هشدار داده است .هنریتا
فور ،مدیر اجرایی یونیســف نیز
خواستار شتاب در یاری رساندن
جامعه جهانی به کودکان سوری
و بازگشــت صلح به این کشــور
شده است.
بهگزارش یونسیف ،در جنگ ده
ساله در ســوریه  ۱۲هزارکودک

Approval
Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com

visit us at:

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

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

KA B A B SAR A

رینی های
شی
وزی تازه
نور
کباب سرا
در

KABABSARA
755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726
کشــته و یا مجــروح شــدهاند؛
بهعبارتــی روزانــه بیش از ســه
کودک.
ده ســال پــس از آغــاز جنگ در
سوریه ،زندگی و آینده یک نسل
از کــودکان ســوری همچنــان
بــه یک تار مــو بند اســت .نیاز
کودکان ســوری بــه کمکهای
بشردوســتانه تنهــا در ســال
گذشــته  ۲۰درصد افزایش پیدا
کرد و هماکنــون نزدیک به ۹۰
درصد کودکان ســوری نیازمند
کمکهایبشردوستانهاند.
بنــا بــر اعــام یونیســف ،ایــن
ســازمان برای ادامه کمکهای
بشردوســتانه در ســوریه و
بــه ســوریهای پناهنــده بــه
کشــورهای همســایه در ســال
 ۲۰۲۱به دستکم  ۱/۴میلیارد
دالر نیاز دارد.
به گــزارش یونیســف ،تاثیرات
یک دهه جنــگ بر خانوادههای
ســوری سرســامآور است .سال
گذشته بهای ســبد موادغذایی
متوســط یــک خانــوار تــا ۲۳۰
درصد گرانتر شــد و رشــد نیم
میلیــون کــودک ســوری زیر ۵
سال نیز در اثر سوءتغذیه مزمن
با اختالل مواجه شده است.
جنــگ تحصیل کــودکان را نیز

تحتتاثیــر قــرار داده اســت.
نزدیک به  ۵/۲میلیون کودک
در ســوریه و همچنیــن ۷۵۰
هزار کودک ســوری پناهنده در
کشورهای همسایه ،از تحصیل
بازماندهانــد و ۴۰درصــد ایــن
کودکان دخترند.
حــدود  ۵۷۰۰کودک-ســرباز
کــه برخــی از آنان تنها  ۷ســال
ســن دارنــد در ســوریه وجــود
دارد .یونیسف خواستار آن شده
کــه کودکانی کــه بــه گروهای
نظامــی پیوســتهاند ،جــذب
جوامع محلسکونتشــان شوند
و کودک-ســربازهای خارجــی
در ســوریه نیز به کشورهایشان
بازگردانده شوند.
شــمار کــودکان ســوری کــه
نشــانههای اختــال روانی بروز
دادهانــد در ســال  ۲۰۲۰دوبرابر
شــده است چرا که این کودکان
دائما در معرض خشونت ،شوک
و ضربه روانی بودهاند.
در شــمال ســوریه وضعیــت به
مراتب نگرانکنندهتر اســت .در
شمال غرب بســیاری کودکان
بیخانمانند و برخی خانوادهها
بارها و بارها در جستجوی مکانی
امن جابهجا شدهاند .بیش از ۷۵
درصد موارد سوءرفتار جدی در

شمال غرب گزارش شده است.
در اردوگاه الهول در شمال شرق
سوریه نیز ۲۷هزار و  ۵۰۰کودک
مرتبط با گروههای مســلح ،در
اردوگاهها و بازداشتگاهها به سر
میبرند .زنگ خطر خشونت در
این اردوگاه اخیرا به صدا درآمده
است.
بســیاری کودکان نیــز به خارج
از کشــور گریختهاند ۸۳ .درصد
کودکان پناهنده سوری ساکن
کشورهای همســایهاند و شمار
آنان از  ۲۰۱۲دهبرابر شده است
و به  ۵/۲میلیون کودک رسیده
اســت .گرداننده یک خیریه در
شــهر دومــای ســوریه میگوید
تنها در خیریه او نام ســ ه هزار و
 ۲۰۰کودک یتیم به ثبت رسیده
است.
یونیســف در آســتانه د ه سالگی
جنــگ ســوریه بــا ذکــر اینکــه
کــودکان بیــش از همــه از این
جنــگ متضــرر شــدهاند ،از
طرفین جنگ خواســته است تا
سالحهایشــان را زمین بگذارند
و بــه میــز مذاکــره برگردند چرا
کــه «صلــح و دیپلماســی تنها
راه برونرفــت از ایــن چــاه ویل
است».
•
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نگاه...

استقبال از یک شاهزاده جمهوریخواه
اقدامی تاکتیکی و از سر زرنگی؟! یا ...

حمیدفرخنده
در پی سخنان اخیر شاهزاده
رضا پهلوی که اعالم داشت
شــخصا نظــام جمهــوری
را بــر یــک نظــام موروثــی
ترجیــح میدهــد ،برخی از
جمهوریخواهــان به جای
اســتقبال از ایــن ســخنان
جدیــد اوکه به خودی خود
مهم اســت ،به نیتخوانی
پرداختنــد یا آن را تاکتیکی
ارزیابی کردند .این واکنش
عجوالنــه و عجیــب ایــن
بخش از جمهوریخواهان
درحالی صورت میگیرد که
اوال کســی نمیتواند در ذهن و
مغز دیگران وارد شــود و از نیت
واقعی افراد باخبر شود،
ثانیا و مهمتر اینکه اگر در زندگی
فردی نیتخوانی جایی و نقشی
داشته باشد ،اصوال در سیاست
و عرصــه عمومــی از ایــن راه
نمیتــوان رقیب را تحلیل و نقد
کرد .چراکه اگر بنا بر نیت خوانی
باشــد طرف مقابل نیز میتواند
نیتخوانــی کنــد و مثــا نیتی
پشــت همین نقد سخنان اخیر
رضــا پهلــوی و یا دیگــر مواضع
سیاسی رقیب ببیند .نفی رقیب
به جــای نقد او مینشــیند و به
جــای بــاز کــردن میــدان فراخ
گفتوگــو ،راه بــه کوچه تنگ و
بنبســت نیتخوانی و اتهامزنی
میبرد.
از سوی دیگر بسیار شگفتانگیز
و غیرمنطقی اســت که همواره
رضــا پهلــوی را به دلیــل دفاع
از نظــام ســلطنتی بهخاطــر
کهنهشــدن این نظــام موروثی
در دنیــای مــدرن و اصــوال
غیردمکراتیکبودناینسیستم
سیاسی مورد انتقاد قرار داد ولی
بالفاصله بعــد از اینکه او به این
خواستجمهوریخواهانگردن
گذاشت و یا به عبارت دیگر خود
به همین درک و تعریف مدرن و
ترجیح از ساختار نظام سیاسی
یعنی جمهوری رسید ،به او ایراد

گرفت که اقدامش تاکتیکی و از
سر زرنگی یا هوشمندی است!
این چه نوع خــوش آمدگویی و
چگونه آداب متمدنانه معاشرت
و برخــورد بــا مخالــف ،آن هم
مخالفی که نظر شما را پذیرفته
است ،هست؟!
این ســخن اصال به معنای این
نیســت که نباید به نقد منطقی
و منصفانه شاهزاده رضا پهلوی
و یــا نقــد دوران پدربــزرگ و
بهویژه دوران پــدرش پرداخت.
البتــه که این حــق منتقدین از
هــر جریــان فکــری و سیاســی
اســت کــه خواهان روشــنگری
با شــفافیت بیشــتر او در نقد و
محکوم کردن سرکوب مخالفان
در دوران پدرش یا نقد عدم اعتنا
به آرای عمومی در آن دورههای
استبدادی شوند.
امــا در کجای دنیای مدرن یک
نفر را بهخاطر سیاستهای پدر و
پدربزرگش در صد یا پنجاه سال
پیش و بدون توجه به حرفهای
امــروزش ،تــا بدین حــد مورد
محاکمه قرار میدهند؟
این نوع داوری و ســلوک که به
فرهنگ قبیلــهای پهلو میزند،
آن هم از سوی کسانی است که
مدعی مدرنیته هستند!
از ایــن گذشــته نمیتــوان
موضعگیــری اخیــر و ســخنان
صریــح و مدلــل شــاهزاده رضا
پهلــوی در مورد ترجیــح دادن

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

یک نظام سیاســی بر نظام
دیگر را تاکتیکی خواند.
چراکــه این ســخنان مثل
تیــری اســت کــه از کمان
رها شده و حتی اگرگوینده
آن در آینــده قصــد دیگری
داشته باشــد و تیر دیگری
در ترکــش سیاســی خــود
بگذارد ،آن تیــر اول ارزش
و جایــگاه خــودش را از
دست نمیدهد؛ ارزشی که
میتواند به اعتبار سیاســی
تخطیکننــده از آن ضربــه
بزنــد و هزینه زیــادی روی
دست کسی که نظرش را دوباره
عوض کند ،بگذارد.
کســانی که سخنان رضا پهلوی
در مــدح جمهــوری را تاکتیکی
یا هوشــمندانه ارزیابی میکنند
مگــر خودشــان در سیاســت از
روشهــای تاکتیکــی اســتفاده
نمیکنند؟
مگــر خودشــان قــرار اســت
هوشمندنباشند؟
و یا اصوال مگر سیاســت چیزی
غیــر از داشــتن اســتراتژی و
بهکارگیــری تاکتیکها مختلف
بــرای موفقیــت در راســتای
استراتژی است؟
اگــر یــک سیاســتمدار بتوانــد
بــا تاکتیــک طرفــداری از نظام
جمهوری بــرای موفقیت نظام
سلطنتی بسیج نیرو کند نشانه
دو نکته است:
اول نشانه موفقیت تاکتیک بکار
گرفته شده از سوی سیاستمدار
سلطنتطلبو
دوم نشــانه ضعــف اردوی
جمهوریخواهــان کــه رقیــب
ســلطنتطلب میتواند چنین
آســان بــا یک تاکتیــک عجیب
و غریــب ابتکار مبــارزه در مورد
شــکل نظام سیاسی و مهمتر از
آن در عرصه راهبرد سیاســی را
از منتقــد جمهوریخــواه خود
برباید.
•
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ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

Cell. : 514 574-6162
HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

KAB A B S AR A

روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد

فقط  10دالر

----------

سفارش فقط حضوری،
حتویل
حداکثر دو پرس برای هر نفر .در من فوری غذا
زل و
اسپیشال برای بیرون بر
محل کار
ش
م
ا
ب
ا
ک
مت
رین هزینه
KABABSARA

755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726

ساعات کار:

سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب
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اقتصاد...

بزرگترین بحران بدهی تاریخ در راه است
خنیر ،خبری از جنات کشورهای فقیر نیست!



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

که بگذریم ،مســأله
وضعیــت نگــران
کننــده اقتصــاد
جنــوب جهانــی
اســت .پولــی برای
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
تزریــق بــه جنوب
نیست.
جراح دندانپزشک
دکتر فرانک هاشمی
دیویــد مالبــاس،
رئیس بانک جهانی
دکتر زهرا طباطبائی جراح دندانپزشک
گفته که پیامدهای
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
کرونــا «بدتــر از
.Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
بحــران مالی ســال Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
 ۲۰۰۸و بــرای Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
آمریــکای التیــن
و ســپس  ،تاریــخ
بدتــر از بحــران
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
،۲۰۲۰
سال
در
بحرانهــا و فجایــع
۱۹۸۰
دهه
بدهی
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
کشورهای
و بــه طــور مشــخص
است».
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
۱۲
ثرومتند
دنیا
 کاشتن دندان Implant
بحــران عالمگیــری
آنچه بحران کرونا
تریلیون دالر،
 درمان ریشه Root Canal
کووید.۱۹-
برای کشورهای
۳۱درصد از
Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
و البتــه بایــد اضافــه
بــه اصطــاح در
ناخالص
تولید

توســعه در  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
کــرد کــه میــان
حال
 دندان اطفال
داخلیشان
بحــران یــا شــوک و
آفریقــا و آســیا و
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








مهار
برای
را
سیا ســتگذ ا ر ی
آمریــکای التین
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
اثرات پاندمی

Implant
همــواره
نئولیبــرال
خواهد
ارمغان
به
CEREC AC Bluecam 
جلوگیری
و
نوعــی رابطــه ارتــزاق
آورد ،تعمیــق و
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
فروپاشی
از
متقابل وجود داشــته
تشــدید رابطــه
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
اقتصادیهزینه

Zoom 2 ACP
اشت.
کننــد ه
ُخر د
قبولکلیه
کردند.
در ســال ،۲۰۲۰
«بدهی» خواهد

بیمه های مدیکال
کشــورهای ثروتمند
بود .توجه! توجه!
تریلیــون
دنیــا نزدیــک بــه ۱۲
ی
لبنان
هر
از
بیــش
شــدن
خطر

و بیمه های دانشجوئی
دالر ،یعنــی بیــش از ۳۱درصد زمان دیگری کشورهای جنوب

از مجمــوع تولیــد ناخالــص جهانی را تهدید میکند.
داخلیشــان را برای مهار اثرات

عالمگیــری کرونا و جلوگیری از »منیتوامن نفس بکشم!»
نمیتوانم نفس بکشم».
که پرداخــت بهــره وامهای  ۷۷دربرنمیگیــرد و داســتان آنهــا

فقیر
کشــورهای
فروپاشی اقتصادی هزینه کردند .در بســیاری از
تکــرار عبــارت مشــهور جورج کشــور «کمتــر توســعه یافته»
کال چیــز دیگــری اســت .حتی
ً
Lumineers
ً
کامــا گویای
از داللتهــا و پیامدهای تزریق و در حــال توســعه پولــی برای فلویــد در اینجــا
ک
Veneerبــه بانــ 
جهانــی  ،صنــدوق شــامل وامهای مربوط به بانک
این «محرک مالــی» به اقتصاد تزریــق به اقتصاد وجــود ندارد .همهچیز است.
بینالمللــی پــول و کشــورهای جهانی نیز نمیشود .به طور کلی
شــمال جهانی (کــه البته صرف ًا در ماه نوامبــر ،کن افوری-اتا ،در جهان بســیار نابرابر پســا -ثروتمند غربی تا ژوئن  ۲۰۲۱به تنها در حــدود  ۴۰درصد بدهی
شامل بســتههای پولی نیست) وزیــر امور مالی غنــا گفت که « کرونایــی ،آنچه اشــیل امبمبه تعویق بیافتــد ؛ ابتکار عملی که کشــورهایی که در فهرست قرار
توانانی بانکهــای مرکزی «حــق جهانشــمول نفــس موسوم به «طرح تعلیق خدمات دارنــد ،مشــمول طــرح تعلیق
در غــرب برای پاســخ [به کشیدن» مینامد ،وجه مبرز و بدهی» ( )DSSIاست .تاکنون خدمات بدهی خواهند شد.
کشــور برای این
البتــه همــان طــور کــه جان
طرح اقدام و
Montreal,
Quebec
بحران کرونا] فرای تصور روشن اقتصادیای نیز داردH3H۴۴1M1 .
است و محدودیتهای ما مشکل در کشورهای فقیر جهان کردهاند.
اســمیت مینویســد ،این طرح
, Fax:
)(514
933-2861
درمانــی و
برای پاسخ به این بحران ،نظــام توســعهنیافته
البته این
پرداختهای به تعلیق کمک میکندکه کشورهای فقیر
بطــرز تکاندهنــدهای بهداشتی هم است.
درآمــده در نهایــت به مجموعه و مســتأصل راحتتر و با دست
نامطلــوب اســت ...آدم میانگین هزین ه سرانه سالمت بدهــی ایــن کشــورها افــزوده بازتــر بــه ســمت وامدهندگان
واقع ًا میخواهد فریاد بزند :در کشورهای ثروتمند در سال میشــود .خبــری از معافیت و خصوصــی برونــد .در واقــع،

شهر
مرکز
در
































 

 


















 









کیوان مسعودی
بحــران عظیم بدهی ،که پس از
عالمگیری کرونا کشورهای فقیر
را به گروگان گرفته ،نشانهای از
بحران ســاختاری نظام اقتصاد
جهانی اســت؛ بحرانــی که از آن
چ برونرفت سرمایهدارانهای
هی 
وجود ندارد.
در آغاز اجالس مجازی ســاالنه
گــروه  ۲۰به میزبانی عربســتان
ســعودی ،آنتونیــو گوتــرش
دبیــرکل ســازمان ملل هشــدار
داد که «جهان در حال توســعه
در لبــه پرتگاه یــک فاجعه مالی
و فقر فزاینده و گرســنگی و رنج
بیسابقه» است.
یکــی از نامهــای ایــن فاجعــه
«بدهی» است.
جان اســمیت ،نویسنده کتاب
مشــهور امپریالیســم در قــرن
بیســت و یکم ،در یادداشتی در
ســایت اوپن دموکراســی نوشته
اســت کــه بزرگتریــن بحــران
بدهی در تاریخ بشری ِ 
پیش روی
ما قرار دارد.
ایــن بحــران را در بایــد در
بســتر دو فراینــد تاریخی
فهمید:
نخســت ،تاریخ تحوالت
ســرمایهداری کــه حاکــی
از توفیــق ســرمایهداری
مالــی و نئولیبرالیســم در
پایان قرن بیســتم اســت
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 Tel : (514) 933-3337




























www.clinique-arya.com



















































































 



























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.: (514) 933-3337

Guy

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

www.clinique-arya.com

 ۲۰۱۸برابر بــود با  ۵۵۶۲دالر،
یعنی  ۱۵۶برابر بیشتر از ۳۵.۶
دالر هزینــه ســرانه ســامت
ساالنه در کشورهای کمدرآمد.
بنا بــه آمارهای بانــک جهانی،
در ایران هزینه ســرانه ســامت
در ســال  ۲۰۱۸رقمــی معــادل
 ۴۸۴.۲۹دالر است ،یعنی حدود
۱۱.۵برابــر کمتر از کشــورهای
ثروتمندغربی.

طرحی برای جنات
ثرومتندان
کشــورهای ثروتمنــد جهــان
البتــه مطلقــ ًا هــم بــه فاجعــه
بدهی کشورهای فقیر بیتوجه
نبودهانــد .در جریــان نشســت
گروه سران بیست پیشنهاد شد

لغو بدهی نیست و تا یک ِسنت
آخــر وامهــا بایــد طــی  ۵ســال
آینــده پرداخت شــود .وانگهی،
تعداد بســیارکمی از کشورها در
جنوب جهانی مشمول این اقدام
«سخاوتمندانه» قرارگرفتهاند،
و بــرای بقیــه فراینــد پایانپذیر
پرداخــت بدهی به کشــورهای
ثروتمنــد بــدون هیــچ وقفهای
ادامه خواهد یافت.
ً
مثــا در خاورمیانــه تنهــا
افغانستان و پاکستان در فهرست
قرار دارند.
مضاف بر این ،این طرح تعلیق
خدمــات بدهــی ،وامدهندگان
خصوصــی مثــل Blackrock،
JP
Morgan،
HSB،
 UBSو اشــخاص ثروتمنــد را

کمــک وامدهنــدگان رســمی و
دولــت بــه جیــب وامدهندگان
خصوصی میرود .نخیر ،خبری
از نجات کشورهای فقیر نیست،
کشــورهای ثروتمنــد در حــال
نجات سرمایهگذاران ثروتمند در
کشورهای فقیر اند.

بدهی همچون گناه
بدهی کشورهای فقیر تنها یک
وجــه از بحــران عظیــم بدهــی
جهانی است .اگر بدهی عمومی
و خصوصی کشورهای با درآمد
متوسط و ثروتمند را نیز در نظر
بگیریم،مجمــوع بدهی جهانی
چیزی در حــدود  ۲۷۷تریلیون
دالر است.

{>> ادامه در صفحه بعد}
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تحلیل...

بیبهرههستند.
در این مقاله ،سعی میکنم درباره
پولیکه رژیم ایران برای حمایت
و دفاع از شبهنظامیان حزبالله
ســرمایهگذاری کرده اســت ،با
آمار و ارقام صحبت کنیم .البته
آنچه را همه میدانند این است
که بازده این سرمایهگذاری ،جز
«فقــر» و «گرســنگی» ارمغان
دیگری بــرای ایران مردم در پی
نداشته است.
بــه گفتــه منابــع آمریکایــی و
اروپایــی ،حزباللــه عــاوه بــر

متحده گسترش یافته است برای
تحقق این هــدف کار میکند و
هنگامیکه مرحلــه تحویل پول
به شبهنظامیان میرسد ،از نظام
مالی لبنان و سامانه مالی جهانی
استفاده میشود.
طبــق گزارشهــای غربــی ،از
جمله گزارشهای منتشر شده
از ســوی واشــنگتن ،حزبالله
برای دســتیابی بــه منابع مالی
بیشــتر ،عالوه بر بهرهبــرداری
از مجراهــای تأمیــن مالــی،
پولشــویی و اقدامات مجرمانه،
به فعالیتهای متعــدد دیگری
همچــون تولید و قاچــاق مواد
مخدر ،تجارت اسلحه ،الماس،
اعضــای بــدن و قاچاق انســان
میپردازد.
حزبالله برای پیشــبرد اهداف

حزبالله لبنان که همهساله از
ایران تأمین میشود بین ۷۵۰
میلیون تــا یک میلیــارد دالر
است ،بدین معنی که در مدت
دســتکم  ۱۵ســال گذشته،
دولت ایران حدود  ۱۵میلیارد
دالر بــه حزبالله داده اســت،
این در حالی است که وضعیت
معیشــتی ایرانیــان در مــدت پول بســیاری که از طریق ایران
یادشــده به شدت رو به وخامت دریافــت میکند ،بر منابع مالی
بوده اســت .دولت ایران همواره دیگری نیــز وابســتگی دارد که
ســعی میکند نابهســامانیهای میــزان درآمــد آن را افزایــش
روزافــزون اقتصــادی را ناشــی میدهد.
از «محاصــره بینالمللــی» و به عنــوان مثال ،گــزارش اخیر
«تحریمهــا» قلمــداد کنــد ،در بنیاد دفــاع از دموکراســیهای
حالیکه واقعیت اوضاع ،خالف ایــاالت متحــده جزئیاتــی را در
ادعاهای بیاســاس دولت ایران مورد چگونگی اعتماد حزبالله
است.
بــه فعالیتهــای جنایتکارانــه
بهرغم اینکه ایران ،داراییهای بــه منظــور افزایش ثــروت این
هنگفت و بیشــماری دارد ،اما ســازمان و افرادی را که پشــت
همه ایــن داراییها
پــرده آن بــرای
اهلل
ب
حز
بودجه
در دست دولت و در
افــزودن ثــروت
دســترس گروههای لبنان که همهساله از رژیــم ایــران در
شــبه نظا می ایران تأمین میشود تالش هســتند
نزدیک به یک
اســت ،حتــی اگــر
فــاش کــرده
ســرمایهگذاریهای میلیارد دالر است
است .طبق این
دولت ایران در خارج
گــزارش ،یــک
از کشــور ســودی در پی داشته نظام پیچیــده پولشــویی که از
باشــد ،باز هم مردم ایران از آن آمریکای جنوبی تا آفریقا و ایاالت

اقتصادی خــود از مراکز قاچاق
کاال در مناطــق مــرزی ســوریه
و عــراق و ســوریه و لبنان که به
عنوان گذرگاههای غیر رســمی
شــناخته میشــوند اســتفاده
میکند .افــزون برآنکه تجارت
غیرقانونی حزبالله از طریق سه
گذرگاه رســمی به طور گسترده
ادامــه دارد .فــرودگاه رفیــق
حریــری در بیروت ،نخســتین
گذرگاه رسمی است که حزبالله
از آن اســتفاده میکنــد ،طبــق
اظهارات مقامات امنیتی وفادار
بــه حزباللــه ،شــبهنظامیان
وابســته به این ســازمان که در
فــرودگاه حضور دارنــد کاالهای
تجارتی گرانبها مانند ساعتها
و اتومبیلهای لوکس خریداری
شــده از پول به دســت آمــده از
تجارت مواد مخــدر را از طریق
این فرودگاه وارد لبنان میکنند

ت ایرانیان به دست حزباهلل
غارت ثرو 

بدیع یونس
در حالی که بیشتر از نیمی از
جمعیت ایران در فقر شدید
زندگــی میکننــد و بیــش از
۸۰درصــد آنها زیر خط فقر
قرار دارند ،ســخنان حســن
نصراللــه ،رهبــر شــبهنظامیان
حزباللــه لبنان مبنی بر اینکه
بودجــه ایــن ســازمان و تمــام
هزینههــای آن از جملــه حقوق
جنگجویــان ،پــول خریــد مواد
غذایی ،اســلحه و موشکهای
آنها از طــرف دولت جمهوری
اســامی ایران تأمین میشود،
میتوانــد بــرای مــردم ایــران
آزاردهنده باشــد ،به ویژه اینکه
رهبــر حزبالله این ســخنان را
در ســال  ،۲۰۱۸با افتخار بسیار
بیان کرد.
اظهاراتــی را که حســن نصرالله
معتقد بود به گوش مردم ایران
نمیرســد ،در سراســر ایــران
طنینانداز شــد و شــاید بتوان
گفت که تظاهرات اخیر در ایران
که ســرکوب آن به دســت رژیم
منجر به کشــته شــدن بیش از
 ۱۵۰۰تــن از معترضــان شــد و
شهروندان ایران علیه حزبالله
لبنان شــعار میدادند ،بهترین
نمونــه از آگاهــی مــردم ایــران
نسبت به آنچه حزبالله از آنها
گرفته است ،باشد.
مطالعات وگزارشهای بسیاری
کــه در ایــن زمینه انجام شــده
است نشــان میدهد که بودجه
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حسابداری و کلیه امور مالیاتی

مــواد مخــدر نشــان میدهند،
نمیشوند.
در مقالهای که به قلم آقای تونی
پولوس در «ایندیپندنت عربی»
انتشــار یافت ،به نقــل از منابع
نزدیک بــه بانک مرکزی لبنان،
آمــده اســت که اقتصــاد موازی
در این کشــور در ســال ،۲۰۲۰
از  ۵۰درصــد اقتصــاد لبنان نیز
فراتر رفته است و این واقعیت را
آشــکار میکند که بازار موازی از
مرزهای لبنان عبور کرده است،
طوریکه در حــال حاضر به نام
«بــازار شــام» یاد میشــود .در
واقع ،حزبالله چرخه اقتصادی
را در لبنان ایجاد کرده است که
در ســوریه با رژیم بشار اسد ،در
عراق با شــبهنظامیان «حشــد
شعبی» و از طریق کریدور زمینی
که سواحل دریای مدیترانه را با
ایران وصل میکند ،با تهران در
ارتباط اســت و پولــی که در این
بــازارگردش میکند حــدود ۱۷
میلیارد دالر برآورد شده است.
اکنون بــرای مــردم ایــران این
پرسشمطرح میشودکه چگونه
دولــت آیتاللههــا و گروههــای
وفــادار به آن ،این همــه دارایی
و ســرمایه را در اختیار دارند ،در
حالیکه شهروندان ایران همواره
در صفهــای طوالنــی منتظــر
دریافــت کمکهــای غذایــی،
مــرغ ،روغــن و ســایر نیازهای
اولیه هستند ،همانگونه که این
اواخر فیلمهای منتشر شده در
شبکههای اجتماعی این واقعیت
را آشــکار کرد .پرســش دیگری
کــه مطرح میشــود این اســت
که بازده مالی هنگفت حاصل از
سرمایهگذاریهای دولت ایران
در حزبالله کجاست؟
آیا رهبران شبهنظامیان تمام این
داراییهــا را برای خود پسانداز
میکننــد ،یــا بخشــی از آن بــه
حساب آیتالله خامنهای ،رهبر
جمهوی اسالمی ایران که ثروت
وی در ســال  ،۲۰۱۵بیشــتر از
 ۲۰۰میلیارد دالر برآورده شــده
است ،واریز میشود؟!
•
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تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

و آنهــا را بــه حزبالله تحویل
میدهند.
دومین گذرگاهــی که حزبالله
از آن بهرهبــرداری میکند ،بندر
دریایــی بیــروت اســت ،جایی
که فاجعه انفجار ســال گذشته،
پــرده از عملیــات غیرقانونی که
برای قاچاق کاالهای غیر مجاز
در ایــن بنــدر انجام میشــود،
برداشت .مطالعاتی که از سوی
بنیاد دفــاع از دموکراســیهای
آمریکا انجام شــده است ،نشان
میدهد که بندر دریایی الذقیه،
ســومین گذرگاهــی اســت که
حزبالله از آن استفاده میکند.
براســاس این گزارش ،شماری
از نماینــدگان خریــد کاالهــای
شبهنظامیان مانند دانی طراف و
حسن حدروج گواهی میدهند
کــه بنــدر الذقیــه به طــور کل
در کنتــرل حزباللــه اســت و
حزباللــه در معامالتــی که در
این بندر دریایی انجام میدهد
نیــاز به هیــچ اســناد و مدارک
رسمی ندارد و هرگاه الزم باشد،
میتواند تمام دوربینهای مدار
بسته را در بندر خاموش کند.
ســازمان حزباللــه عــاوه بر
ادامــه فعالیتهــای فوقالذکر
که بازده آنهــا صدها میلیون
دالر میشود ،اقدام به تأسیس
اقتصاد موازی یا «اقتصاد سیاه»
در داخل لبنان کرده است .آمار
و دادههــای صندوق بینالمللی
پــول نشــان میدهــد کــه نرخ
میانگین اقتصاد سایه در لبنان
در ســال  ،۲۰۱۵حــدود ۳۱.۵۸
درصــد از تولید ناخالص داخلی
بوده اســت که اداره آمار مرکزی
آن را حــدود  ۴۹.۹میلیارد دالر
برآورد کرده است.
این بدان معناست که همهساله
به طــور میانگین حــدود ۱۵.۸
میلیــارد دالر در لبنان (خارج از
اقتصادی ملی) تولید میشود که
شامل هیچ گونه مالیاتی نیست.
البتــه ایــن برآوردهــا بــه دلیل
اینکــه بســیار محتاطانه انجام
شده است ،شامل فعالیتهای
اقتصــادی و تولیدی غیرقانونی
مانند گزارشهایی که مشارکت
حزباللــه را در کشــت و قاچاق
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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

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

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

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

نگاه..

تاملی بر کارزار بزرگ «نه به جمهوری اسالمی»

علیرضاکیانی
در تاریخ مبارز ه سیاســی با
جمهوری اسالمی یک نکته
را میتــوان به عنوان نقطه
ضعــف جــدی شناســایی
کــرد؛ ناتوانــی از برقــراری
ارتبــاط تاثیرگــذار بــرون با
درون کشور.
تردیــدی نیســت کــه از همــان
ســالهای نخســت اســتقرار
جمهوری اســامی ،نارضایتی از
این رژیم در درون کشــور وجود
داشــت .ایــن نارضایتــی پس از
مــرگ روحالله خمینی در ســال
 ،۶۸کمکــم وجهــه میدانــی نیز
پیــدا کــرد .اعتراضات مشــهد،
اسالمشــهر ،قزوین سه اعتراض
خیابانی برجســته نیمه نخست
دهه  ۷۰شمسی بودند که اگرچه
خاستگاههای اعتراضی متفاوتی
داشــتند ولــی تابــوی اعتــراض
خیابانــی علیــه رژیم مســتقر در
تاریــخ جمهــوری اســامی را
شکســتند .خیزش دانشجویی
تیرمــاه  ۷۸نیــز بیــان سیاســی
نارضایتیهای تلنبارشــده در آن
سالها بود.
تردیدی نیســت کــه مخالفان و
مبارزان بیرون کشور نیز به میزان
باالیی همآوایــی و همصدایی با
چنیــن اعتراضاتی داشــتند ولی
همانطور که در آغاز نوشتار آمد،
به علل و دالیل از برقراری ارتباط
تاثیرگــذار با درون کشــور ناتوان
بودند .در اینجا درصدد شناسایی
چرایی آن ناتوانی نیســتیم ،ولی
در عینحــال باید اذعان کرد که
این ضعف اکنون بسیار کمرنگ
شده است.
تلویزیونهــای
گســترش
ماهــوارهای ،ظهور شــبکههای
اجتماعــی و درواقــع ،انقــاب
ارتباطی که طی  ۲۰ســال اخیر،
روابط انســانی را تحتتاثیر قرار
داده اســت ،روابــط مخالفــان و
مبــارزان بیــرون و درون کشــور
را نیز بســیار متاثرکرده اســت و
جمهوری اســامی را با چالشی
سخت و سهمگین مواجه کرده
اســت .ارتباط روزافــزون بیرون
و درون کشــور بــای جان رژیم
شــده اســت؛ ارتباطی که اگرچه
میتــوان آن را ضعیف کرد ،ولی
قطعشدنی نیست.
کارزار «نــه بــه جمهــوری
اســامی» یکــی از نمونههــای
برجسته ارتباط مبارزان درون و
بیرون ایران است.
ایــن کارزارکــه از اســفند ۱۳۹۹
کلید خورده است ،عمال از درون
کشور آغاز شده است .همهگیری
ویدئوها و تصاویری که در آن افراد
شعار «نه به جمهوری اسالمی»
را در دســت گرفتــ ه بودنــد ،بــه
کارزاری بیســابقه در خــارج از
کشور تبدل شد .در زمانی بسیار
کوتاه در خارج از کشور همهگیر
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دوچندان کرده است.
شــاهزاده رضــا پهلوی در
ســال  ۱۳۹۹نیز با صدور
پیام «پیمان نوین» تنها
یــک دوگانــه را در قالــب
یک پرســش به رســمیت
شناخته بود:
ساده و
ایــران یــا جمهــوری
شد و بیانیهای کوتاه و صریح؛
اسالمی؟
او از همــه خواســته بــود
مشترک در حمایت از وسط
مسئولیت فردی خود در
این کنش شهروندان بازی
قبال مبــارزه با جمهوری
ایرانی تهیه شد و بیش
ممنوع!
اســامی را بپذیرنــد .او
از  ۶۰۰تن ،نام خود را
خود با امضای بیانیه «نه
پای آن بیانیه نهادند.
عواملبرجستگی
به جمهــوری اســامی»
کارزار «نه به
همراه با صدهــا تن دیگر
جمهوری اسالمی»
نشــان داد که پــای حرفی که در
همهگیــری ایــن کارزار بســیار پیمان نوین زد ایســتاده است و
برجسته است و در تعداد کسانی دوشادوش هممیهنان خود برای
که به آن پیوســتهاند نمود دارد .رهایی ایران از جمهوری اسالمی
تا زمان نــگارش این یادداشــت تــاش میکنــد .ولیعهــد ایران
(فروردیــن  )۹۹نیــز این پویش همــه بهانهها را از مخالفان خود
کمــاکان ادامــه دارد و همچنان ستانده است.
افــراد نام خــود را پای این بیانیه یک کارزار ،نه یک تقاضا!
وجه دیگری از این کارزارکه کمتر
میگذارند.
این همهگیری ولی صرفا از لحاظ مورد توجه قرارگرفته ،دقیقا وجه
عددی برجســته نیســت .نکته کمپینی آن است.
بسیار برجسته دیگر در این کارزار بیشــتر بیانیههای سیاســی که
ملی ،وجه کیفی ماجراســت که طی سالهای اخیر به جمعآوری
از دو جنبه قابل بررســی اســت؛ امضاها در ســطح کالن دســت
اول اینکــه چهرههایــی نام خود میزدنــد ،خــود را در قالب یک
را پــای این متــن نهادهاندکه در خواست مدنی مطرح میکردند
جبهههــای مختلــف فکــری -ولــی در اینجا مــا با یــک کارزار
سیاســی قرار دارند .جبهههایی سیاســی روبــرو هســتیم که نه
کــه حتی بعضــا رقیب سیاســی تنها از کســی خواســتهای ندارد
یکدیگر محسوب میشوند .دوم بلکــه صراحتــا از لــزوم تــاش
اینکــه مشــهورترین چهرههای و همبســتگی بــرای ســرنگونی
سیاسی ،فکری ،ورزشی و هنری جمهوری اســامی میگوید .به
ایرانی پذیرفتهانــد پای این متن ایــن بخــش از این بیانیــه کوتاه
را امضــا کننــد .در طیف فکری دقت کنیم:
میتوان از چهرههای شــاخصی «این صــدای مردمی اســت که
همچــون آرامــش دوســتدار ،عــزم جــزم کردهانــد تــا بســاط
اســماعیل خویی ،تورج اتابکی ،جمهــوری اســامی ،ایــن مانع
جــال ایجــادی نــام بــرد .نــام اصلی دســتیابی به آزادی ،رفاه،
پرآوازهتریــن چهرههــای هنری دموکراســی ،پیشــرفت و حقوق
ایران از داریوش اقبالی و ابراهیم بشر را برچینند».
حامــدی تــا گوگوش و شــاهین ساده و صریح؛ وسط بازی
نجفی و اســفندیار منفــردزاده و ممنوع!
حتی نــام ورزشــکاران ناراضی و صراحــت شــعار ایــن کارزار نیز
نیــز نظامیان دوره شاهنشــاهی قابلتوجــه اســت و اینکه صدها
نیز در این متن برجســته است .چهره سیاســی و غیرسیاسی نام
چهرههای سیاســی برخاسته از خود را پای چنین متن صریح و
جبههبندیهای چپ و راست نیز بیتعارفینهادهاند،قابلتوجهتر!
ایــن متن را امضــا کردهاند فارغ سادهبودن شــعار این کارزار نیز
از اینکــه به عنوان مثــال دوگانه دیگر وجه ارزشــمند ایــن کارزار
پادشــاهیخواه /جمهوریخواه است .ســادگی ولی در عینحال
در ایــن میانــه بخواهــد نقشــی صراحــت ایــن شــعار ،موجــب
میشــود افراد شــناختی بســیار
شکافآفرین بازی کند.
در ایــن کارزار اتفاقی بیســابقه زود از هــدف کارزار پیــدا کنند و
نیــز رخ داده اســت .شــاهزاده تصمیم خــود را برای همراهی یا
رضاپهلــوی نیز نام خــود را کنار عدم همراهی با آن بگیرند.
دیگــر امضاکننــدگان قــرار داده بــر اســاس چنیــن ســادگی و
ط کشی پیرامون این
اســت؛ کنار نام کسانی که بعضا صراحتی ،خ 
اکنــون نیز جزو منتقــدان نظام کارزار نیز بسیار روشن است .به
پادشــاهی و حتــی شــخص او بیان دیگر و ســادهتر ،این کارزار
ط بــازی نمیدهد.
محسوب میشــوند .این رخداد فرصت وســ 
به تنهایی اهمیت ایــن کارزار را شما یا به جمهوری اسالمی «نه»
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مشــاورامالک

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

Cell. : 514 574-6162
HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com

میگوییــد یــا «آری» میگویید.
میــان ایــن دو انتخــاب ،هیــچ
انتخاب دیگری وجود ندارد.
حتقق خواستهای قدیمی؛
همبستگیمخالفان
درواقــع باید اذعان کــرد که این
کمپیــن تجســم عملــی مفهوم
«اتحاد اپوزیســیون» اســت که
سالهای سال ،توسط چهرهها
و گروههای مختلف سیاســی در
گروههای مخالف خارج کشــور
مطرح میشد ولی هیچگاه نمود
عینی به خود نمیگرفت .نگاهی
گذرا به چهرههایــی که پای این
متــن امضا خــود را گذاشــتهاند
نشــان میدهــدکه باالخــره این
همبستگی،تحققیافت.
مفهــوم اتحــاد ،همیشــه مورد
تاکید شــاهزاده رضا پهلوی نیز
بوده اســت و اینکه او در اقدامی
بیســابقه امضای خــود را کنار
صدها تن دیگرگذاشــته اســت،
کنش معناداری اســت که نشان
میدهــد فرزنــد ارشــد پادشــاه

پیشین ایران نیز به این کارزار به
چشــم یک اتحاد کالن سیاسی
علیه جمهوری اسالمی مینگرد.
نــگاه شــاهزاده به کمپیــن را از
خــال پیامی کــه او دربــاره این
کمپین صادر کرده است میتوان
دریافت .او در بخشی از پیام خود
که در اسفند  ۱۳۹۸منتشر شد،
این چنیــن گفت« :همســویی
نیروهای سیاســی میهندوست
در کمپیــن نــه بــه جمهــوری
اســامی ،گام نخست در مسیر
همگرایــی آنان اســت .امیدوارم
کــه این نیروهــا از این فرصت به
بهترین شــکل اســتفاده کنند و
گامهای بعدی را برای رســیدن
به هدف اصلــی که همان نجات
ایران است مصممتر بردارند».
جمهوری اســامی ،ســالهای
ســال تالش کرد نشــان دهدکه
گروههــای مخالــف جمهــوری
اســامی از اتحــاد بــا یکدیگــر
و ائتــاف بــر ســر خواســتهای
مشــترک ناتوان هستند .در این

راه جمهــوری اســامی حتــی
گروههای مخالف برون کشور را
مورد تمســخر قرار مــیداد .این
کارزارکه از قضا ،از درون کشــور
نیز کلید خورده اســت به صورت
نمادین نشانگر شکست دستگاه
تبلیغاتی جمهوری اسالمی علیه
ائتالف مخالفان و مبارزان رژیم
است.
بدیهی اســت که این همســویی
سیاســی و وجــه نمادین ائتالف
زمانی جنب ه عملیتــری به خود
میگیرد کــه بتواند ضمن حفظ
تــداوم خــود ،این ا َبــرکارزار را به
کارزارهــای خردتــر و عملیتــر
تقســیم کــرده و بروندادهــای
امیدبخش آن را به ســوی هدف
نهایــی که ســرنگونی جمهوری
اسالمی باشد ،هدایت کند .این
وجــه از کارزار «نــه به جمهوری
اسالمی» میتواند در نوشتههای
دیگر مورد بررســی بیشتری قرار
بگیرد.
•
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دکترکورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آبادwww.iraneabad.org :
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باید تصمیم بگیریم افق ایران را
در سده ی پیش رو چگونه می خواهیم
آغاز قرن ساخنت  -متدن نوین ایرانی

بــا بــه پایان رســیدن ســده ی
چهاردهــم هجری شمســی در
تاریــخ ایران پا به قــرن پانزدهم
می گذاریم 1400 .خورشــیدی
بســیاری از ویژگی هــای 1300
خورشــیدی را بــا خــود یــدک
میکشد:
کشور هنوز اسیر استبداد ،فقر،
هرج و مرج ،بیسوادی ،بیماری
و آینده ای نامطمئن است .اگر
در همیــن بازه ی صدســاله به
سرنوشت برخی دیگر ازکشورها،
ماننــد ممالک اروپــای غربی یا
برخی ازکشورهای جنوب شرقی
آسیا را بنگریم می بینیم که این
صد سال برای آنها به چه میزان
پیشرفت و ترقی با خود به همراه
داشته است و برای ما ،تا چه حد
ایستایی و درجازدن را.
به این ترتیب باید از خود بپرسیم
کــه آیــا گذر زمــان ،بــدون یک
حرکت ارادی فکر شده ،می تواند
آینده ی بهتــری برای ما تدارک
ببیند؟
پاسخ به طور قطع منفی است.
«جبــر تاریــخ» ،خیالــی بیش
نیســت ،آن چه واقعیتر اســت
عقل انسان ها و تالش مشخص
و برنامه ریزی شده ی آنها برای
تحقق خواست هایشان است.
اما این جا ،پرسشــی که مطرح
می شــود این است که خواست
ایرانیــان در آســتانه ی ورود به
سده ی جدید چیست؟
به راستی به دنبال چه هستند؟
آزادی؟ دمکراســی؟ الئیسیته؟
توسعه؟
اگــر بلی ،کجاســت آن شــور و
شــوق و همــت جمعــی بــرای
تحقق این ها؟ اشــاره ی من به
آن یکهزارم درصدی که در زندان
ها هستند و برای همین اهداف
در حال پوسیدن و زجر کشیدن
مــی باشــند نیســت؛ منظورم
حضــور میلیونی مردمی اســت
کــه حاضر باشــند ماننــد مردم
به خاک و خون کشــیده شــده
ی میانمــار ،در مقابل حکومت
ستمگر ،بایستند و برای آزادی و
کرامت خویش با پرداخت هزینه
ای سنگین مبارزه کنند.
نگارنــده برایــن بــاور اســت که
در ادامــه ی صــد ســال خطا و
سســتی ،در قرنی که پشــت سر
گذاشــتیم ،ملت ایران می تواند
آماده ی صد ســال دیگر دســت
و پــا زدن و َپســروی تاریخــی
دیگــر باشــد؛ چرا که بایــد واقع
بین باشــیم و با ذهنیبافیهای
خویش ،خــط تاریخی منحرف

دیگری را ترسیم نکنیم؛ این بار کوره راه های پرپیچ و خم شــبه
آن چــه را که هســت معیار قرار انقــاب های از بیــرون هدایت
دهیم:
شــده (ماننــد  )1357و یا قیام
آن چه هســت ،غارت و تخریب های بدون فردا و شــورش های
منظم منابع و ثروتها ،تخلیه مبتنــی بر احســاس و امثال آن
ی منظــم جامعــه از
هــدر نمــی دهیــم ،بلکه
نخبــگان خویــش در رهایی ،برعکس ،ســعی می کنیم
قالب فرار مغزها و عادت نیابتی کــه از هر روز و هفته و ماه
کردن آنها که می مانند ،نیست .و سال ،برای طی طریق به
بــه تهیدســتی مــادی،
سوی رهایی و سازندگی و
فقر فرهنگــی ،انحطاط
پیشرفتمیهنبهرهببریم.
اجتماعــی و فروریــزش اخالقی اماچگونه؟
است.
چنیــن حرکت یک قرنه ای نمی
اگر چنین روندی به این صورت توانــد بدون یک پایــه ی نظری
ادامه یابد ،آینده ی روشــنی در مستحکم صورت پذیرد.
انتظار ایرانمان نیست و با توجه در ایــن زمینه ،نخســت به یک
بــه عمق فاجعــه ی وارد شــده نگاه خاص بر انســان و جامعه و
به کشــور ،از حیــث اقتصادی ،جهان نیاز داریم:
اجتماعــی ،فرهنگــی و زیســت نگاهــی که بــه زندگــی معنایی
محیطــی ،در چهل و دو ســال متفــاوت از زنــده بــودن دهد،
گذشته ،بسیار بعید خواهد بود نگاهــی که عالقه ی به میهن را
که در ســال  1500خورشــیدی نه بر شــور که بر شــعور مستقر
چیزی به اسم ایران در نقشه ی ســازد؛ نگاهی که ســرافکندگی
جهان آن موقع باقی مانده باشد .ایرانی را با سربلندی او در جهان
این سرنوشــت محتمــل ایران تعویض و ســرانجام ،نگاهی که
اســت ،اگر تغییری بنیادین در حیــات بــدون آزادی را به مثابه
آن به وقــوع نپیوندد و تغییرات بردگی مطلق پذیرا نباشد.
بنیادیــن نیــز به طــور جبری و در یــک کالم ،برای تبدیل قرن
خودبهخودی رخ نمی دهند.
پیش رو به یک قرن سرنوشــت
پس ،دو گزینه ترسیم می شود :ســاز نیاز داریم به ایــن که از آن
ترس و تنبلی و تسلیم و محو و چه بودیم و هســتیم بــه آن چه
نابودی ایران و یا شجاعت و کار باید باشیم تبدیل شویم.
و مقاومت و نجات و ســربلندی گــذر از «بــودن» به «شــدن»
ایران.
یک درک فلســفی اســت که در
گذر از رویکرد نخستین به دومی دل خــود ،پویایــی و جهــش و
چیزی نیست که بتواند از جانب دگرگونــی را دارد و از ما به جای
نیروی خارجی برای مردم ایران افرادی حداقل گرا و محافظهکار
صورت گیــرد؛ رهایــی ،نیابتی انســان هایی تحول طلب و پویا
نیست.
و کنشگر می سازد که در مقابل
بخش قابل توجهی از نیروهایی جهــل و فقــر و ســتم آرام نمی
که فرانسه ی تحت اشغال نازی نشــینند .این نگرش فلســفی،
ها را آزاد کردند ،فرانسوی بودند تصور زیستن در استبداد و عقب
و این یعنی هیچ ملتی ،آزادسازی افتادگی را ناممکن می سازد و از
خویــش را نمــی توانــد ،تمام و هر یک از ما انسان هایی رزمنده
کمال ،به دیگــران واگذار کند و و رزمندگانی انســان دوست می
خود دست روی دست بگذارد و سازد؛ این آن کیفیت شخصیتی
به تماشا بنشیند.
اســت که نیروی تغییرطلب در
باید تصمیم بگیریم که افق ایران کشــورمان بایــد بــه آن مجهــز
در ســال  1500را چگونــه مــی باشــد :فکر رســیدن بــه آزادی
خواهیــم و این صد ســال پیش و رفتار مناســب برای کســب و
رو را بــه فرصتی برای تحقق آن استقرار آن؛ فکر ساختن کشوری
تبدیل کنیم .اگر از همین حاال شایسته ی کرامت انسان ایرانی.
بگوییم که مقصد ما برای سال بــا یک چنیــن زیربنــای فکری
 1500خورشــیدی ،ایرانی آزاد ،و فلســفی مــی تــوان به ســوی
آباد ،پیشرفته و قدرتمند است ،تغییــری زیربنایــی و تحولــی
آن گاه در طول ســال ها و دهه هدفمند حرکت کرد .از این جا به
هایــی کــه در پیــش رو داریم ،بعد به یک «پروژه ی» دگرگون
مسیر مناسب را می شناسیم.
ســازی نیاز داریم؛ پــروژه ای که
در ایــن صــورت ،دیگــر وقت و به مثابه نقشه ی راه ،مرحله به
انــرژی و امکانــات خــود را در مرحله ،کاری را کــه باید انجام
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شــود برایمان تعریــف و تعیین
کنــد .به طور بدیهــی این پروژه
شامل مراحل زیر خواهد بود:
•
 )1کنــار گذاشــتن حاکمیــت
استبدادی کهنهگرا از طریقی که
زمینه را برای استقرار حاکمیت
غیر استبدادی آماده کند.
•
 )2برپایــی حاکمیــت غیــر
اســتبدادی بــه طــور مانــدگار،
قانون ساالر و نهادینه.
•
 )3بازسازی عمیق وگسترده ی
کشور در عرصه های اقتصادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و زیســت
محیطی.
بعــد از طراحی این پروژه باید در
تدارک عناصر و عوامل مورد نیاز
برای اجرای آن بود:
• الف) نیروی انسانی الزم
• ب) امکانــات مــادی و مالــی
مورد نیاز.
مــا امروز بــرای این منظــور در
میــان ایرانیان هــر آن چه را که
در این راســتا نیازست ،به طور
بالقوه ،داریم:
نیروی انسانی ماهر و متخصص،
منابع طبیعی ،ثروت های مالی
و مادیــی که البته هنوز در ســر
جای درســت خود نیستند و از
همــه مهمتر ،یــک جهان بینی
مبتنی بر ِ
ِ
ِ
رشــد بی
قدرت
درک
نهایت انسان.
امــا آن چــه طراحی ایــن پروژه،
آمــاده ســازی تــدارکات اجرایی
و ســپس ،پیــاده کــردن آن را
ممکن و موفق خواهد ســاخت
ِ
قــدرت مدیریت ســازمان
یــک
یافتــه ،توانــا و ایــران دوســت
اســت .مدیریتی که از یک ســو
به کیفیت باالی حرفه ای برای
این کار عظیم مجهز باشــد و از
ســوی دیگر ،عالقه ی عمیق و
خدشه ناپذیر به چرایی ضرورت
سربلندی ایران به عنوان میراث
دار عشق به انسانیت و طبیعت.
در این راه الگوهای ارزشمندی
چــون زنــده یــاد دکتــر محمد
مصــدق را داریم که نشــان داد
برای عزت ملت خویش پذیرای
هر خطری است.
آوردن ایران به یک مدار تاریخی
جدیــد و همــه ی ایــن کارهــا
شدنی اســت .راهکارهای پیاده
کــردن این ایــده و طــرح های
اجرایی مرتبط با آن بی شمار و
شانس موفقیت ما ایراندوستان
انسان مدار در این زمینه ،بسیار
باالست .این باوریست عمیق که
نظریه ی «بی نهایت گرایی» آن
را این گونه فرموله می کند:
ِ
ِ
نهایت جهان مادی و
ترکیب بی
ِ
بی نهایت قدرت انسانی مساوی
ِ
نهایــت امکانات
اســت بــا بــی
برای تغییر ،تولید و پیشــرفت.

پــس ،اگر مــن و تــو ایرانی نیز
این توان بی نهایت خویش را با
بی نهایــت منابع مادی موجود
در کشــورمان ترکیب کنیم می
توانیم پیشرفته ترین ،زیباترین
و آزادتریــن مملکت روی زمین
را داشــته باشیم و حتی الگویی
شــویم برای همه ی ملت های
جهــان .الگویی براســاس پندار
بزرگ اندیش ،گفتار مهرپرور و
کردار سازنده.
این خــط حرکت تاریخــی برای
ملت ایران معادل بناسازی یک
«تمدن نوین ایرانی» است.
در این تمدن :
• ایران از آزادی برخوردار خواهد
بود،
• ایــران با نظام مردمســاالری
(دمکراسی) اداره خواهد شد،
• فاصله ی طبقاتــی به حداقل
و عدالــت اجتماعــی به حداکثر
خواهد رسید،
• ایــران ما با دارای نظام «دین
جداگری» (الئیســیته) خواهد
بود،
• قــدرت اجتماعــی ،در قالــب
قــدرت ســازمان یافتــه ی
شــهروندان ،به شــکل وسیع و
نهادینه ی خود در کشور مستقر
خواهد بود،
• ایــران دارای اقتصــادی
پیشرفته ،تولیدی و پیرو الگوی
توسعه ی پایدار خواهد بود،
• محیط زیست ایران از بهترین
مدیریت و حفاظت و سیاســت
هــای بهینــه ســازی و ترمیــم
برخوردار می شود،
• در آن ایران ،حقوق برابر زن و
مرد در تمامی عرصه ها به چشم
خواهد خورد،
• ایــران ،شــاهد زندگی شــاد و
صلح آمیز ،همبســته و برادارانه
ی ملتــی متشــکل از اقــوام،
فرهنگ ها ،زبــان ها و مذاهب
مختلف خواهد بود،
• ایــران در صلــح و دوســتی و
همزیســتی و همــکاری با تمام
کشــورهای همســایه و روابطی
عادالنه و محترمانــه با همه ی
کشــورهای جهان در راســتای
اعتالی بشریت خواهد بود،
• ایران ما کشوری در حمایت از
همه ی مظلومین ،ستمدیدگان
و محرومیــن از آزادی در جهان
خواهــد بود ،آری ،درد انســان،
درد ایرانی انساندوست خواهد
بود
• ایرانی قدرتمند در عرصه های
سیاســی ،دیپلماتیک ،دفاعی و
ایفاگــر نقش صلح و دوســتی و
همیاری میان ملت ها در سراسر
جهان،
• ایرانــی بــا طرح هــای بزرگ
منطقــه ای و جهانــی در عرصه
های تولید اقتصادی ،فن آوری،
تجــارت ،توســعه ی پایــدار و
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حفاظت از زیست بوم انسان در
کره ی زمین،
• ایرانــی بــا پروژه هــای عظیم
و هدفمنــد در همــکاری بــا
کشورهای دیگر برای اکتشافات
و اختراعــات کالن علمــی در
زمین و همکاری برای پروژه ها
و اکتشافات فضایی،
ِ
فرهنگ
• ایرانی با هنرِ شکوفا و
پویا که تولیدگر محتوای غنی و
انســانی برای گسترش آگاهی و
عشق و شادی در سراسر جهان
خواهد بود،
• ملتی ســالم ،شــاد ،باسواد،
بشردوست و مترقی که با صلح
و صفا با ســایر ملت ها مراوده و
روابط خواهد داشت،
• ایرانی کــه پذیرای میلیون ها
گردشگر درکشور خواهد بود که
برای کشف تاریخ و فرهنگ ایران
و مشاهده ی پایه های قدرتمند
خوشبختی ملت سرافراز ایران به
کشورمان خواهد آمد.
• ایرانی قــوی و فعال در عرصه
های ورزشــی و تفریحی و مروج
روح دوســتی میــان ملــت هــا
از طریــق برگــزاری بزرگتریــن
جشنواره ها و مسابقات ورزشی
و هنری و فرهنگی،
آری ایــن اســت ایرانــی کــه می
توانیــم در ســده ی پیــش رو
بسازیم.
• ایرانــی رهــا شــده از اعتیاد،
کودکان خیابانی ،کودکان کار،
گورخوابــان ،زنان تــن فروش،
مــردان کلیــه فــروش ،خانواده
هــای دخترفــروش و حاکمــان
وطن فروش.
شدنی است؟
تردیدی نیست .از کجا مطمئن
هستیم؟
چرا که امکان ها و فرصت های
رشد و پیشرفت و توسعه ،برای
هــر ملتی که اراده کند شــرایط
تاریخی خویش را تغییر دهد بی
شمار و بی نهایت هستند.
این گونه اســت «ایران به سوی
تمــدن نویــن» .ایرانــی توانــا و
انسان محور.
من می دانم که ،به سهم خود،
بســیار دورتر از پایان این ســده
به انتهای عمر خود رســیده ام،
امــا تردید نمــی کنم کــه برای
دســتیابی میهنم بــه آن نقطه
تاریــخ بشــری ،تا
درخشــان
ی
ِ
ِ
آخریــن نفــس از تالش دســت
برنخواهم داشــت .یگانه آرزویم
این که ،باشــد که فرزندان ایران
زمین ،در ایرانی آزاد و آباد زیست
کننــد .بیاییــد ایران را بــه مرکزِ
جهانی بهتر تبدیل کنیم .بیایید
محوری باشــیم برای حرکت به
ِ
نهایت خوشــبختی
ســوی بــی
ایران و انسان.
•
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اقتصاد...

جامعه ایرانی در  ۱۰سال گذشته در ابعاد
هراسآوری فقیرتر شده است
>> سالی که گذشت ،سال بد بود!

فریدون خاوند
از آغاز اســتقرار نظام جمهوری
اســامی تــا بــه امــروز ،زندگی
اقتصــادی ایرانیــان ســالهای
پرفراز و نشیبی را از سر گذرانده
و آزمونهای بســیار دشواری را
پشت سرگذاشته است.
ایــن دوره  ۴۲ســاله بــا یکــی از
چرخشهــای بــزرگ در تاریــخ
اقتصادی جهــان همزمان بود.
ســومین موج انقالب صنعتی،
که تکنولوژیهای دادهپردازی و
ارتباطی در قلــب آن جای دارد،
ســاختارهای تولیــد و مبادله را
دگرگون کرد و شــرایط فنی الزم
را برای شتاب بخشیدن به فرآیند
جهانی شدن اقتصاد فراهم آورد.
قدرتهای نوظهوری که دیروز
در زمــره «دوزخیــان زمیــن»
بودند ،به رقیبانی نیرومند برای
کشــورهای بزرگ صنعتی بدل
شــدند .مرزهــای ســنتی میان
دنیــای توســعهیافته و جهــان
ســوم ،و یــا آنچــه «شــمال» و
«جنوب» نامیده میشــد ،فرو
پاشیدند.
در مجموع تقســیم بینالمللی
کار در مقیــاس جهانــی ،آنگونه
که در قرون نوزدهم و نیمه اول
قرن بیستم میالدی شکل گرفته
بود ،یکسره دگرگون شد.
پیروزی انقالب اســامی ،ایران
را از مشــارکت در این فرآیند باز
داشــت و کشــور را ،در رودخانه
تاریخ ،به شــنا کردن در خالف
جریان آب محکوم کرد.
این ناهنجاری بزرگ زمینهساز
انحطاطی شــد کــه تا بــه امروز
بر زندگی ایرانیان ســایه افکنده
است.
در نخســتین دهــه نظــام
اسالمی ،میانگین درآمد سرانه
هر ایرانی کمتر از نصف شد.
دو دهه بعدی با نرخ رشــدهای
بسیار نازل گذشت .در چهارمین
دهــه نظام ،که آخرین دهه قرن
چهاردهــم خورشــیدی را در بر
میگیرد ،فرآیند ســقوط درآمد
سرانه ایرانیان تکرار شد.
زیر فشار پیامدهای این سقوط،
 ۱۳۹۹بــه یکــی از ســختترین
ســالها بــرای مــردم ایــران در

نیمقرن گذشــته
بدل شد.

•

مثلث شوم:
سیاست ،حتریم ،کرونا
دســتگاه
شــدن
فلــج
سیاســتگذاری ،شــدت گرفتن
تحریــم و نیز مصیبت تازهای به
نام کرونا ،سه ضلع مثلث شومی
را فراهــم آوردنــد کــه در ســال
 ۱۳۹۹فضــای اقتصادی ایران را
تنگترکرد:
یک) فلج شدن دستگاه
سیاستگذاری:
حسن روحانی ،آخرین تیر ترکش
جنــاح معروف بــه اصالحطلب
جمهــوری اســامی ،در مرداد
مــاه  ۱۳۹۲با ادعاهایــی بزرگ
زمام دستگاه اجرایی کشور را در
دست گرفت .نخستین ابتکار او،
افشای ویرانهای بود که از دوران
هشت ساله ریاســت جمهوری
محمــود احمدینــژاد بــر جای
مانده بود.
نهادهــای اقتصــادی دولــت
روحانــی بــه مــردم گفتنــد که
رئیس دولتهــای نهم و دهم،
بــه رغــم برخــورداری از حدود
 ۷۰۰میلیارد دالر درآمد حاصل
از نفت ،کشوری را با رشد منفی
 ۸.۵درصــد ( ،)۱۳۹۱نرخ تورم
باالی  ۴۰درصد ،هشت میلیون
بیــکار ،بدهــی ســنگین بخش
دولتــی به نظام بانکی ،ســقوط
سنگین سرمایهگذاری صنعتی
و مصیبتهایی دیگر به جانشین
خود تحویل داده است.
امروز که حسن روحانی به پایان
دوران زمامــداری خــود نزدیک
میشود ،کارنامه او درخشانتر
از محمود احمدینژاد نیســت.
بــه جــز «برجــام» و پیامدهای
اقتصادی آن ،کــه آنهم «دولت
مســتعجل» بود ،هیچ ابتکاری
که بتواند ســاختارهای پوسیده
اقتصادی جمهوری اســامی را
دگرگــون کند ،از او دیده نشــده
است .کسی که با شعار «تدبیر و
امید» بر سرکار آمده بود ،در دور
دوم زمامداری خود به یک گفتار
پوپولیســتی در ســطح محمود
احمدینــژاد روی آورد ،بــا این

تفــاوت کــه بــر خالف
ســلف خود درآمدهای
بــادآورده نفتــی را در
اختیــار نداشــت و از
هر ســو در تنگنــا بود.
کوتاه ســخن آنکه مرد
نیرومند بر آمــده از دل
ســرای اســامی تهران
آخرین ماههای ریاست
جمهوری خــود را ،زیر
فشــار شــدید توپخانــه
رقیبان ،در نقش فرمانده
یک لشکر شکســتخورده
به پایــان میبرد و ،در عرصه
حکمرانی اقتصادی ،جز «رتق
و فتــق» صفهــای خریــداران
ارزاق عمومی کاری از او ساخته
نیست.

دو) شدت گرفنت حتریم
اقتصادی:
جمهــوری اســامی ،از آغــاز
پایهگــذاری خــود تا بــه امروز،
هیچــگاه از موقعیت یک بازیگر
«عــادی» در صحنــه اقتصادی
منطقه و جهان برخوردار نبوده و
پرداخت هزینه برای «غیرعادی
بــودن» ،بــه یکــی از دادههای
دائمــی تأثیرگــذار بــر فضــای
اقتصادی کشور بدل شده است.
با این همه خروج ایاالت متحده
آمریکا از «برجام» در اردیبهشت
ماه  ۱۳۹۷و آغاز فشار حداکثری
مهمترین قدرت جهان بر اقتصاد
ایران ،ســطح هزینه را به شدت
بــاال برد ،بــا پیامدهایــی که در
سال  ۱۳۹۹به اوج رسید و بیش
از هــر زمــان دیگری بر ســطح
زندگی ایرانیها تأثیرگذاشت.
بازگشــت تحریمهــای آمریکا و
ســختتر شــدن آنها صــادرات
نفتــی ایران را بــه چند صد هزار
بشــکه در روز (رقــم دقیــق آن
هنــوز معلــوم نیســت) کاهش
داد ،تراکنشهــای مالــی ایران
بــا خــارج را دشــوارتر کــرد،
هزینههای مبادالت بینالمللی
آن را بــه شــدت باال بــرد ،راه را
بــر ســرمایهگذاری خارجــی در
کشــور (حتی در سطح محدود
گذشته) بســت ،میدان را برای
پولشویی بازترکرد و با رسمیت
بخشیدن به باندهای مأمور دور
زدن تحریمهــا ،ســلطه مافیا را
بر سیاســت و اقتصاد جمهوری
اسالمی شدت بخشید.
تحریمهــای اقتصــادی علیــه
ایران ،به ویژه تحریمهای مرتبط
با پرونــده هســتهای جمهوری
اسالمی ،که مسئولیت آن عمدت ًا
بر دوش سیاست خارجی مکتبی
اعمال شده از سوی نظام تهران
اســت ،نقــش بزرگــی را در بــه

حاشیه رانده شدن اقتصاد ایران
در  ۴۲ســال گذشته ایفا کردند.
تحریمهــای ناشــی از «فشــار
حداکثری» ،بعد از خروج آمریکا
از «برجام» ،تنگناها را هم برای
خزانهداری جمهوری اسالمی و
هم برای معیشــت مــردم ایران
بیشــتر و ســختتر کــرد .ایــن
تنگناهــا در ســال ۱۳۹۹به اوج
رسیدند.

سه) مصیبت تازهای به نام
کرونا:
ناکارآمدی نظام تصمیمگیری و
نیز تحریمهای اقتصادی پر فراز
و نشــیب ،در  ۴۲ســال گذشته
همــواره بــا نظــام جمهــوری
اســامی همــراه بــوده و بــرای
فعــاالن اقتصــادی پدیدههایی

شــناخته شــدهاند .در عــوض
شــیوع کرونا در ایران ،همانند
آنچــه در همــه نقــاط جهــان
گذشت ،جامعه و محافل کسب
و کار را غافلگیر کرد و اقتصاد به
شدت آسیبپذیرکشور را در کام
تنگناهایی تازه فرو برد.
در ســال  ،۱۳۹۹سطح مصرف
خانوادههای ایرانــی که پیش از
آن هــم زیر فشــار رکــود و تورم
کاهش یافته بود ،به دلیل شیوع
همهگیری کرونا سقوط تازهای
را تجربــه کــرد .کاهش مصرف
خانوارهایــی که بــه دلیل کرونا
درآمد خــود را از دســت دادند،
روی گردانــدن مصرفکنندگان
از بخشهــای خدماتــی (مراکز
تفریحی و آموزشــی و ورزشــی،
رستورانها و غیره )...و افزایش

پسانــداز احتیاطــی بهویــژه در
بخــش کموبیــش مرفــه طبقه
متوســط بــه دلیــل تــرس از
آینــده ،...همه و همــه به رکود
دامــن زدنــد .در همــان حــال
دســتیابی به بازارهای صادراتی
ایران نیز ،به دلیل سقوط قدرت
خرید درکشورهای طرف معامله
ایران و نیز موانع ناشی از شیوع
کرونا ،دشوارتر شد.
ســقوط مصرف ،شــمار زیادی
از واحدهــای تولیــدی را بــه
ورشکســتگی کشــاند و یــا
شکنندگی آنها را شدت بخشید،
از عرصههایی مثل تولید و توزیع
غذاهــای آماده گرفتــه تا مراکز
مربوط به گردشــگری و زیارت،
حمل ونقــل عمومــی ،تولید و

{>> ادامه در صفحه}26 :

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

KAB A B S AR A

روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد

فقط  10دالر

KABABSARA
755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 933-0-933
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«ویروس کرونا از بین خنواهد رفت»!

کرونا :پژوهش جدید:
«از پاییز رفته رفته به زندگی
عادیبرمیگردیم!»
برای کیفیت خواب را در دوران کرونا چه کنیم؟
جتربه خواب بد شبانه بسیار «پرهزینه» است!

یورونیــوز :آخریــن جمعه فصل
زمستان هر ســال به عنوان روز
جهانــی خــواب نام گــذاری می
شــود .هدف از این نــام گذاری
افزایــش ســطح آگاهــی درباره
اختــاالت خواب و پیشــگیری
از مشــکالتی است که انسان در
دوره خواب که تقریبا یک ســوم
کل زندگی او را تشکیل می دهد
تجربه می کند.
شــیوع ویروس کرونــا و تبعات
آن بــر روند عادی زندگی بر روی
زمان و کیفیت خواب افراد تاثیر
گذاشته است .ترزا پایوا ،پزشک
متخصص اعصاب کــه در مورد
اختــاالت خــواب تحقیق می
کند در مــورد تاثیر همه گیری
کرونــا گفــت« :در دوران همه
گیری مردم دیرتر می خوابند و
صبح هم دیرتر بیدار می شوند.
در حالــی که واکنش عده ای به
قرنطینــه [و محدودیــت هــای
دیگر] مثبت بوده [این تغییرات]
بر روی عده ای دیگر تاثیر منفی
گذاشته است».
این متخصص اعصاب همچنین
بــر اهمیــت اقتصــادی کیفیت

خواب انسان در دنیای امروزی
تاکید کرد .بــه گفته وی تجربه
خواب بد شــبانه می تواند برای
جامعه بسیار «پرهزینه» باشد.
اضطراب ،افســردگی ،تحرک
کمتــر و افزایــش اســتفاده از
تلفن هــای هوشــمند ،تبلت
و تلویزیــون از جملــه عواملــی
هســتند کــه ممکــن اســت در
دوران شــیوع بیماری همه گیر
«کوویــد  »۱۹کیفیــت خــواب
شبانه را کاهش دهند.
ایــن در حالی اســت کــه خواب
خوب شبانه می تواند به تقویت
سیستم ایمنی بدن و در نتیجه
مقابله با ویروس کرونا در صورت
ابتال به آن کمک کند.
در ایــن گــزارش بــه برخــی از
راههــای بهبود کیفیــت خواب
شــبانه بــه ویــژه در دوران همه
گیــری بیمــاری «کوویــد »۱۹
اشاره شده است.

•

زمان مشخص برای خوابیدن
و بیدار شدن
یکی از عوامل تاثیرگذار بر اختالل
خــواب بــه ویــژه در دوران همه

گیری کرونا از دست دادن برنامه
مشخص زمانی برای خوابیدن و
بیدار شــدن اســت .اختالل در
روند عادی زندگی با همه گیری
کرونــا می تواند منجــر به بیدار
شــدن دیرتر از زمــان معمول،
چرت های روزانه و بیدار ماندن
شبانه شود .این چرخه معیوب
باعــث خواهد شــد تا افــراد در
طول روز احساس خستگی کنند
و با چــرت های روزانــه نتوانند
شب ها راحت بخوابند.
پایبندی به زمان مشخصی برای
بــه رختخــواب رفتن شــبانه و
برخاستن از رختخواب در طول
صبح به بدن کمک خواهد کرد
تــا خود را بــا این برنامه تطبیق
دهد .به این ترتیب از احســاس
خســتگی در طــول روز و چرت
هــای روزانه جلوگیــری خواهد
شد.

•

حرکات ورزشی
در دوران شــیوع ویــروس کرونا
اغلــب افــراد تحــرک کمتــری
نسبت به قبل دارند .آنها یا کمتر
از خانه خارج می شوند یا فعالیت
ورزشی مورد عالقه خود را کمتر
از قبل انجــام می دهند .این در
حالی است که عدم تحرک کافی
در طول روز می تواند بر کیفیت
خواب شبانه تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر حرکات ورزشی در
کاهــش اضطراب کــه در دوران
شــیوع کرونا افزایش یافته موثر
اســت .بــه همین دلیــل انجام
حرکات ورزشــی در خانه ،پیاده
روی یا هرگونه فعالیت جســمی
می تواند به بهبود کیفیت خواب
و در نهایت سالمتی کمک کند.
پرهیز از زیادهروی دراستفاده
ازتلفنهمراه،تبلتوتلویزیون

 Ugur Sahinبنیانگــذار
ترکتبــار شــرکت داروســازی
بیونتــک امیــدوار اســت کــه
محدودیتهای مرتبط با کرونا
در پاییــز آینده برچیده شــود.
اوگــور شــاهین میگویــد اگــر
۷۰درصد شــهروندان واکســن
بزننــد ،وضعیت قابــل کنترل
میشــود؛ اما عادی شدن امور
یک سال طول میکشد.
این کارشــناس برجسته گفته
اســت« :بــه احتمال قــوی تا
پایان تابســتان در بســیاری از
کشورهای اروپایی و آمریکایی
دیگر مقرراتی مرتبــط با کرونا
الزم نخواهد بود».

او تأکیــد میکنــد:
«ویــروس کرونــا از
بین نخواهد رفت».
به نظر او دســت کم
یک سال دیگر طول
میکشــد تا وضعیت
کامال تحت کنترل قرارگیرد.
به گفته او احتمــال میرود که
در آینده تزریق ســاالنه واکسن
کرونــا ضــروری باشــد .اوگــور
شــاهین بر این نظر است که با
یــاری درمانگاهها و مطبهای
موجود واکســینه کردن سالی
 ۸۰میلیون نفر مشکل مهمی
نخواهد بود.
شــاهین میگوید هرگاه حدود

۷۰درصــد از کل شــهروندان
واکســن دریافــت کننــد،
وضعیت قابل کنترل میشود.
از آن پــس بــه گفتــه
ایــن کارشــناس:
"کرونــا و گونههای
جهشیافتــه آن
اینجا و آنجا سر بلند
میکنند ،امــا دیگر
ترســناک نخواهند
بود".
اوگــور شــاهین و همســرش
اوزلــم تورچــی که ســازندگان
واکسن بیونتک هستند ،روز
 ۲۰مارس ،نشــان شایســتگی
جمهــوری فــدرال آلمــان را به
ت علمی و پژوهشی
پاس خدما 
در مبــارزه با کووید  ۱۹دریافت
کردند.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
ب

ا تعی

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

Tel.:514-844-4492

بلی

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
652-7623 (514) 500-6186
(MTL_TILES@YAHOO.COM )514
شیوع ویروس کرونا باعث شده
است که انسان ها زمان بیشتری
را تنها باشــند و به همین دلیل
آنها وقــت آزاد بیشــتری دارند.
معاشــرت با دیگران ،حضور در
محل کار یا کالس های آموزشی
و تفریحــات بیرون از خانه جای
خود را اغلب به اســتفاده بیشتر
از تلفن های همراه ،تبلت ها یا
تلویزیون داده است.
کاهش زمان استفاده از صفحات
این وســایل در زمان نزدیک به
خواب شبانه می تواند به بهبود
خواب وکاهش مشکل به خواب
رفتن کمک کنــد .متخصصان
اغلب توصیه مــی کنند که افراد
یک ســاعت قبل از زمان خواب
شــبانه خود دیگر بــه صفحات
گوشــی ،تبلت و تلویزیون خیره
نشوند .خواندن کتاب یا مجله و
گوش کردن به رادیو یا پادکست
می تواند جایگزین مناسبی برای

خیره شــدن به صفحــات تلفن
های همراه ،تبلــت یا تلویزیون
باشد.

•

پرهیز از مصرف کافئین و
غذای سنگین
نتیجه یک پژوهش نشــان داده
اســت کــه کافئین اگــرکمتر از
شــش ســاعت پیــش از خواب
مصرف شــود می تواند منجر به
اختالل خــواب شــود .کافئین
مغــز را به بیــدار ماندن تحریک
می کند .به همین دلیل مصرف
قهــوه ،چــای ،نوشــیدنی های
انرژی زا و شــکالت در ســاعات
پیش از خواب شبانه توصیه نمی
شود.
از ســوی دیگــر مصــرف غذای
ســنگین به عنوان شام نیز می
تواند خواب شبانه را مختل کند.
به همین دلیل اغلب توصیه می
شود که شام ترجیحا سبک و با

فاصله حداقل دو ساعت با زمان
خواب صرف شود.

•

هوای خنک برای اتاق خواب
هــوای خنــک اتــاق بــه بهبود
کیفیت خــواب کمک می کند.
ایــن در حالــی اســت کــه بدن
انســان نیز برای به خواب رفتن
به کاهش دمای خود نیاز دارد.
بــه این ترتیب تنها دمــای اتاق
اهمیت ندارد بلکه دمای بدن نیز
برای به خواب رفتن مهم است.
اغلب دمای  ۱۸درجه سانتیگراد
به عنــوان دمای مناســب برای
اتاق خواب توصیه می شود.
لباس خواب و ملحفه مناســب
کــه از گرمای بدن و عرق کردن
جلوگیــری مــی کنــد از جملــه
عوامــل موثــر در بهبود کیفیت
خواب است.
•

بزرگترین بحران بدهی تاریخ >> ...ادامه از صفحه13 :

بهترین نرخ روز

ین و
قت ق

از سال  ۲۰۱۶تا سپتامبر ،۲۰۲۰
 ۵۲تریلیون دالر به میزان بدهی
جهانی اضافه شده است .و حاال
رقم بدهیها برابر با  ۳۶۵درصد
تولیــد ناخالص داخلــی جهانی
است.
ایــن جهــان غــرق در بدهــی
تنها محصول ضربــه اقتصادی
کرونــا نیســت و ریشــههای آن
را بایــد در سیاســتگذاریهای
پولی نئولیبــرال چند دهه اخیر
جســتجوکــرد .احتمــا ًال بدهی
مهمتریننشانهبحرانساختاری
اقتصاد جهانی است .این بحران
البتــه راهحلــی نــدارد مگــر لغو
ش عمدهای از بدهیها .و این
بخ 
یعنی اقلیت فوقالعاده ثروتمند
جهان از بخشــی از داراییهایی
که انباشت ه و غارت کرده ،بتواند

صرفنظرکند.
همان طور که نیچه خاطرنشان
کــرده ،واژه ماتریالیســتی و
اقتصادی بدهی ()Schulden
و واژه اخالقــی و متافیزیکــی
گناه ( )Schuldریشه مشترکی
دارند .هــر دورانی خالق مفهوم
خاص خویــش از گناه و خطای
تراژیــک اســت .انضمامیترین
تجلیگناهدرسرمایهداریمتأخر
چیزی نیســت جز همین رابطه
میان بدهکاران و طلبکاران.
امــروز مــا در جهانــی زندگــی
میکنیــم که نه فقط در ســطح
میــان دولتهــا ،که در ســطح
فــردی نیــز بدهــی بــه قــول
مائوریتزیو الزاراتو به «یک رابطه
اجتماعــی جهانشــمول» بدل
شده است؛ امری که خودآئینی

نسبتی دولتها و افراد را مطلق ًا
زیــر ســوال بــرده اســت .حــاال
کنترل زندگی و آینده و بالقوگیها
در ســطح فــردی و فرا-فردی
در دســت اقلیت طلبکار است،
همان طور که بخش عمدهای از
ثروت جهانی.
ما در جهانی زندگی میکنیم که
کمتر از یــک درصد از جمعیت
صاحــب نیمی از ثــروت جهانی
هســتند .حدود ســه میلیارد و
نیــم نفــر از جمعیت جهــان در
فقر زندگی میکنند و نزدیک به
یک میلیون نفر به معنای دقیق
کلمه گرسن ه اند .و حقیقت این
اســت که بحرانهای اقتصادی
ایــن جهــان جنونآمیــز ،هیچ
راهحل سرمایهدارانهای ندارند.
رادیو زمانه
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کرونا :پژوهش جدید:
کرونا از خفاش به واسطه یک
حیوان به انسان منتقل شد

خبرگــزاری آسوشــیتدپرس روز این گــزارش همچنین میگوید
دوشــنبه  ۹فروردیــن میگویــد تولیــد ویــروس کرونــا در یــک
براساس گزارش سازمان جهانی آزمایشگاهدرشهرووهان«بسیار
بهداشــت ،این نهاد
غیر محتمــل »
بین المللــی معتقد
است.
تولید ویروس
است انتقال ویروس
چین بعد از ده ماه
کرونا در
کرونــا از خفــاش به
مخالفت،سرانجام
آزمایشگاهی در
انســان بــه احتمال
دو مــاه پیــش بــه
ووهان «بسیار
زیــاد از طریق «یک
تیم تحقیقات بین
غیرمحتمل»
حیوان دیگــر» بوده
المللــی ســازمان
است.
است.
بهداشــت جهانی
تیــم تحقیقاتــی
اجــازه حضــور در
سازمان بهداشت جهانی ،چهار کشور را داد.
ســناریو برای چگونگــی انتقال چندیــن بــار تأخیــر در انتشــار
ویــروس کرونــا ترســیم کــرده گــزارش کارشناســان ســازمان
است .آنها در این گزارش ،انتقال بهداشت جهانی ،به نگرانیها در
مســتقیم ویــروس از خفــاش مورد تالش چین برای اثرگذاری
بــه انســان را نیــز «محتمــل» روی شیوه ارائه نتایج تحقیقات
دانســتهاند و میگوینــد پخش دامن زد.
ویــروس از طریــق «زنجیــره یک روز قبل از گزارش خبرگزاری
ســرد» محصــوالت غذایــی آسوشیتدپرس ،آنتونی بلینکن
نیــز «امکانپذیــر» اســت امــا وزیــر خارجه ایــاالت متحده در
«محتمل»نیست.
گفتوگو با تلویزیون «سیانان
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پیشبینی بیل گیتس در ارتباط به
بازگشت جهان به وضعیت عادی

بــرای واکسیناســیون و ایمن
ســازی پشــتیبانی» میشود،
بــرای تامیــن دو میلیــارد دوز
بیــل گیتــس در مصاحبــه بــا مایکروسافت کنارهگیری کرد؛ واکســن تــا پایان ســال ۲۰۲۱
روزنامه لهستانی گزت ویبورزکا بــا این حــال ،او از طریق بنیاد بــرای کشــورهای کمدرامــد،
و تلویزیون تیویان ،۲۴گفت :خیریه بیل و ملیندا گیتس ،به تالش می کند.
» گفته بود که آمریکا درباره «تا پایان ســال  ،۲۰۲۲اساســا پرداخــت حداقــل  ۱.۷میلیارد از زمــان شــروع همهگیــری
روششناســی و پروســه مــا بایــد بــه وضعیــت عــادی دالرکمــک برای مقابله جهانی کرونــا ،بیــل گیتــس آمــاج
تحقیقاتی این گزارش نگرانی بازگردیم».
علیه همهگیــری کووید ،۱۹-چندین اتهام مبتنی بر تئوری
جــدی دارد از جملــه اینکــه ایــن میلیــاردر ،همــه گیــری متعهد شده است.
توطئــه بــوده اســت .اتهاماتی
ظاهــر ًا دولــت در پکــن در بیمــاری کوویــد ۱۹-را یــک بیــش از  ۲۵۰میلیــون دالر مانند بهرهبرداری او از ویروس
نگارش آن کمک کرده است.
«تراژدی خارقالعاده» توصیف بــرای تــداوم در تحقیــق و کرونا و کشت/تزریق ریزتراشه
روز دوشــنبه سخنگوی وزارت کرد و افزود« :تنها خبر خوب ،توســعه واکســنهای جدید و (میکروچیــپ) به انســانها و
خارجه چیــن از اظهارات آقای امــکان دسترســی به واکســن  ۱۵۶میلیــون دالر هم به طرح کنترل آنها از این طریق.
بلینکن انتقادکرد و آن را اتهامی است».
کواکــس برای تســهیل امکان بیل گیتس به عنوان یک هوادار
بیاساس نامید.
این ابرازنظر بیل گیتس ،تنها دسترسی کشورهای کمدرامد ،سرســخت مقابلــه بــا بحــران
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی چنــد هفتــه پــس از آن بیــان اختصاص یافته شده است.
تغییراتآبوهواییهمشناخته
نیــز درکنفرانســی خبری گفت
میشود که وی در سخنانی در مبالغی هم از ســوی این بنیاد میشــود .او در مصاحبهای که
تمامی فرضیهها روی میز است.
شبکه اجتماعی کالبهاوس ،خیریه برای تشخیص بیماری و به تازگی با بیبیســی داشته،
او در مورد اینکه آیا فشار سیاسی
پیشبینــی کــرده بــود مــردم دیگر روشهای درمانی بیماری گفته است[« :مقابله با تغییرات
تأثیری بر تهیه گزارشی گذاشته
میتوانند نسبت به تغییر اوضاع کووید ،۱۹-در نظرگرفته شده آبوهوایــی] حیرتانگیزترین
در بهــار و تابســتان امســال است.
است یا خیر اظهار نظر نکرد.
کاری اســت که انســانیت تا به
امیدوار باشند.
همهگیری کرونا بیش از یکسال
طرح تســهیل کننده کواکس حال انجام داده است».
بیــل گیتس در ســال  ۲۰۱۴از که از ســوی «ســازمان جهانی
پیش از شهر ووهان در چین آغاز
•
ریاســت هیئتمدیــره شــرکت بهداشــت» و «ائتالف جهانی
شد .تاکنون  ۱۲۷میلیون نفر در
دنیا به کرونا مبتال شــدهاند و ۲
میلیون  ۷۹۷نفر جان خود را از
دســت دادهاند .در آمریکا بیش
از نیم میلیون نفر و در ایران نیز
 ۶۲هزار نفر جان خود را از دست
دادند• .

MONDIALE ELITE

مرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
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هشت دروغ خامنهای >> ...ادامه از صفحه7 :
رئیسجمهورغیرتدارکاتچی
محمــد خاتمــی در پایــان دوره
خود،رئیسجمهوردرجمهوری
اسالمی را یک تدارکاتچی نامید.
بخش قابــل توجهــی از اصالح
طلبان نیز قدرت رئیس دولت را
در برابر بیت و سپاه اندک معرفی
کردهاند .خامنهای در این سخن
تالش میکند به آنها پاسخ دهد:
«جایــگاه ریاســت جمهــوری،
مهمتریــن و مؤثرترین مدیریت
کشور است و طرح برخی مسائل
همچــون اینکــه رئیسجمهور
اختیاراتی نــدارد یــا تدارکاتچی
اســت ،خــاف واقــع و از روی
بیمســئولیتی یا بیاطالعی یا
غرضورزی است ...همه مراکز
مدیریتیواکثرامکاناتحکومتی
در اختیار رییس جمهور است».
به چهار دلیل ،سخن خامنهای
خالف واقع است:

D

 .۱ضــرورت گرفتــن تاییــد از
خامنهای برای نامزدی در بیعت
ریاست جمهوری؛ اگرکسی مثل
هاشمی رفسنجانی در سال  ۹۲یا
احمدی نژاد در سال  ۹۶چنین
نکند ،رد صالحیت میشود.

D

 .۲وابسته بودن گزینش حداقل

وزرای کلیــدی (اطالعــات،
کشور ،خارجه ،ارشاد ،و دفاع)
بر اساس نظر خامنهای وگزینش
وزیر دادگستری بر اساس معرفی
رئیس قوه قضاییه .رئیس دولت
نیــز در دیدارهــای چندگانه در
طول هفته همــه تصمیمات را
با خامنــهای هماهنگ میکند
(استمزاج) تا وی از رئیس دولت
کینه به دل نگرفته و انتقامجویی
نکند.

D

 .۳تماسهــای مکــرر بیــت با
وزرا و معاونــان آنها برای جهت
دادن بــه تصمیمگیری آنها .اگر
ایــن افراد اطاعت نکنند در نماز
جمعه کتک میخورند.

D

 .۴بسط قدرت امپراطوری سپاه
و بیت که بخش قابل توجهی از
اقتصاد و امنیت و امور خارجه و
فرهنگ و رســانه در کشور را در
اختیار دارند و دولت صرفا جنبه
نمایشی در آنها پیدا میکند .یک
نمونهسیاستخارجیمنطقهای
است که سپاه قدس و بیت آن را
تعیین میکنند تا حدی که وزیر
خارجه از سفر بشار اسد به ایران
مطلع نمیشود و ...

D

 .۵حضور منصوبان خامنهای در
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انواع شورای دولتی -حکومتی
(مثــل شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی) کــه دســت باالتری
در تعییــن سیاســتها و
تصمیمگیریهــا نســبت بــه
مقامات قوه مجریه دارند.

حتریمهای بی اثر
خامنــهای ادعــا دارد کــه «بــا
ابتــکار جوانــان و شــرکتهای
یاثر
دانشبنیــان ،تحریمها را ب 
کردهایم».
ســخنان وزیر نفــت و منتقدان
وی (مثل رستم قاسمی) حاکی
از کاهش جدی صدور نفت ایران
بوده اســت« :عملکــرد ۹ماهه
منابع بودجه  ۹۹نشان میدهد
از بودجــه ۵۷۰هزارمیلیــارد
تومانی امســال ،تاکنــون فقط
٩هزارمیلیارد تومان آن از درآمد
نفت بــوده اســت و خــود آقای
جهانگیری هم به این رقم اشاره
کردهاند .حال سؤال اساسی این
است که آیا درآمد  ۹هزارمیلیارد
تومانی در مقیــاس فروش نفت
عدد بزرگی است یا نه؟ شما فکر
میکنید  ۹هزارمیلیــارد تومان
معــادل چنــد تــا کشــتی نفت
اســت؟ اگر آمار دولتیها درباره
این  ۹هزارمیلیارد تومان درآمد
حاصــل از فروش نفت درســت

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

به ما بپیوندید!

باشــد ،یعنــی دولت بــه میزان
کمتر از  ۱۰کشتی نفت فروخته
است( ».خبر آنالین ۲۳ ،اسفند
)۱۳۹۹
در حوزههای بانکی هم مقامات
به صراحت از دشــواری معامله
بــا بانکهــای خارجــی ســخن
گفتهاند.
در ضمــن اگر تحریمهــا بی اثر
بــوده چرا مقامات پایــان آنها را
خواستار شده و میشوند؟
خامنــهای در ســخنان خــود با
گفتن این که «فشار حداکثری
شکســت خورده» نقد سیاسی
دمکراتهــا بــه دولــت ترامــپ
را تکــرار میکند تا رســانههای
امریکا که به دمکراتها نزدیک
هســتند همچنــان وی را رهبر
معظم و عالی مقام ایران بنامند

و از وی انتقادی به عمل نیاورند
امــا هفــت برابــر شــدن قیمت
ارز خارجــی در یــک کشــور بــه
معنــای کاهــش درآمــد ارزی و
کاهــش هزینــه کــرد آن دولت
در برنامههــای تروریســتی،
گسترشطلبیوهستهایکشور
اســت .این برنامهها به ســاالنه
دهها میلیاردها دالر نیاز دارد.

حمله به یمن به خواست
ایاالت متحده
«امروز این سؤال از آمریکاییها
وجــود دارد کــه آیــا از روز اول
میدانســتید دولت ســعودی را
در چه باتالقی گرفتار میکنید».
خامنهای در این سخن به تلویح
دستور حمله عربستان سعودی
به حوثیهــا را به دولــت امریکا

نسبت میدهد در حالی که برای
این ســخن هیچ شاهدی وجود
نــدارد و صــرف توطئه پــردازی
است .در عالم واقع ،آن کشوری
که سعودیها را در یمن درگیر
کرده جمهوری اســامی اســت
که با ارسال انواع سالح و منابع
مالی حوثیهــا را برای حمله به
عربستان سعودی یاری رسانده
است و نه ایاالت متحده.
اگــر خامنــهای از موضوعــات
فوق بی اطالع بود ،میشــد نام
سخنان فوق را خالف واقعگویی
یا جهل نامیــد .اما او از آنچه در
کشور و منطقه میگذرد مطلع
است و خالف واقعگویی در عین
وقوف به آن ،برای انحراف افکار
عمومی میشود؛ دروغگویی.
•
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پیامدهای پاندمی  :آمار واکسیناسیون در ایران:

کمتر از یکدرصد کل جمعیت!

براساس آمارهای اعالمشده ،تاکنون تنها کمتر از  ۰.۲درصد دز واکســن تاکنــون تزریــق
از جمعیت نزدیک به ۸۵میلیونی ایران واکسن کرونا دریافت شــده باشــد ،تعداد کســانی
کردهاند.
کــه تاکنون واکســن دریافت
واکسیناسیون عمومی کرونا واکســن کرونــای کوبایــی کردهانــد ،چیــزی کمتــر از
مجیدمحمدی
در ایــران از  ۲۱بهمنمــاه ،نیز برای انجام مرحله ســوم ۰.۲درصــد از کل جمعیــت
کرده است.
ساســی مانکن بــا ترانه و
زبــان ساســی ،همــان بــا واکســن اســپوتنیکوی آزمایــش انســانی وارد ایــران ایــران اســت .ضمــن اینکه
ویدیوی «تهران-توکیو»
زبان مردم عادی است و روسی آغاز شد .باوجود وعده شده اســت .آخرین محموله برای ایجــاد ایمنی حداکثری
همه حواشــیای که در
با 
اثری از سعدی و حافظ و وزارت بهداشــت ایــران برای واکســن واداتی۱۰۰ ،هزار دز مقابل بیماری کووید ،۱۹-به
یــک دوره یــک هفتــهای
سنایی و شاملو در آن دیده واکسیناســیون یکمیلیــون اسپوتنیکوی روسی بود که تزریق دو دز واکسن (درمورد
برای او فراهــم کردند ،به
نمیشود .اگر خوانندگان و  ۳۰۰نفــر تــا پایــان ســال روز پنجــم فروردینمــاه ،بــه واکســنهای مورد اســتفاده
پدیده فرهنگ

بزرگتریــن
نسل ما نوری و شجریان و  ،۱۳۹۹تاکنون تنها نزدیک به ایران ارسال شد.
ایرانبرایواکسیناسیون)نیاز
عمومــی ایــران در ســال
۷۰۰هزار دز واکسن کرونا در حســین کرمانپــور ،مدیرکل است و هنوز مشخص نیست
مرضیه بودند ،نسل جدید
 ۱۳۹۹تبدیل شد؛ تا حدی
شبکه بهداشتی کشور توزیع و روابــط عمومــی ســازمان چــه تعــداد از واکســنهای
هم حق دارد خوانندههای
که ویدیوی اصلی این ترانه
نزدیک به ۱۶۲هزار دز تزریق نظــام پزشــکی ایــران ،نهــم تزریقشــده ،بهعنوان دز دوم
خــاص و زبان خاص خود
در  ۲۴ســاعت اول۷۰۰ ،
شده است.
فروردینمــاه ،در گفتوگــو مورد استفاده قرارگرفتهاند.
را داشــته باشــد .هــر چه
هــزار و در  ۴۸ســاعت
ایــران تاکنــون ۷۹۵هــزار با خبرگــزاری ایرنا ،با اشــاره وزارت بهداشت ایران روز نهم
آثار موسیقایی و رقص در
اول ۱.۱ ،میلیــون تماشــا
ساســی با استفاده از مولفههای
دز واکســن وارداتــی شــامل بــه گذشــت بیــش از یکماه فروردیــن ماه ،از شناســایی
میان مردم بیشتر هواخواه
فقط در ســایت یوتیوب داشت .محبــوب و مــورد
۱۲۵هــزار دز واکســن از شــروع واکسیناســیون  ۹۳۱۰بیمــار جدیــد در ۲۴
داشته باشند ،بیشتر
کرونــای
ایــن ترانه بدون ویدیــو ،در یک توجــه در موزیک
«کووکســین» کرونــا در ایــران و تزریق تنها پیــش از آن و مرگ  ۸۱بیمار
موردحمل ه بوقهای
ساسی هرسال
هنــدی۴۲۰ ،هــزار واکســن حــدود ۱۶۱هــزار واکســن ،در اثــرکوویــد ۱۹-خبر داده
هفته اول ،بیــش از دو میلیون ویدیوهــای پــاپ توانسته با بخشی تبلیغاتــی حکومتــی
بــار (در دو آپلــود) ،در یوتیوب در دنیــا ،از جمله
«اســپوتنیکوی» روســی تعــداد افــراد واکسینهشــده است؛ بنابر آمارهای رسمی،
قرار میگیرند.
بزرگ از مردم
در
شــنیده شــد .این ارقام فراتر از رقصیــدن
و یــک محمولــه ۲۵۰هــزار در کشــور را «اندک» و روند مجمــوع جانباختــگان در
ایران ارتباط
اتهاماتپیچیده
استقبال از خوانندگان محبوب کلوپهــا ،پارتــی
دزی اهدایی واکســن شرکت واکسیناسیون را کند دانست .اثــر ابتال به این بیمــاری ،به
برقرار کند
در لفاف ه «فرهنگ
ایاالتمتحده مثل
کنــا ر
ســینوفارم چیــن را تحویــل جمعیت ایــران درحال حاضر  ۶۲۴۷۸نفر رسیده است.
حذف»
مورگیــن والــن در
گرفته اســت .همچنین یک حــدود ۸۵میلیون نفر اســت •
هم همعلمان
اســتخر ،کارواش پروندهســازی برای ساسی ،بعد
یوتیوب است.
محمولــه ۱۰۰هــزار دزی و اگــر فرض کنیــم ۱۶۲هزار
اخالق بوقهای
دختــران جــوان ،از انتشــار تکههایــی از ویدیو با
کانال اینســتاگرام
تبلیغاتیرژیم،
ساسی  ۴.۵میلیون آلکسیستگزاس پخش کــردن پول ،ادعای ســاختن ویدیــوی پورن
پو شــید نی ها ی بــرای کــودکان و نوجوانــان،
دنبالکننــده دارد
را از پیش
جــذاب ،رقصیــدن آغاز شــد .جالب اینجا است که
که به احتمال زیاد
میشناختند!
جمعــی در فضــای هم ه معلمان اخــاق بوقهای
صــدا و ویدیــوی
آزاد ،اتومبیلهــای تبلیغاتی رژیم ،آلکسیس تگزاس
ترانه را گوش داده
و تماشا کردهاند .قبل از دستور موردعالقــ ه مــردم ،و خلــق را از پیش میشناختند و با تمرکز
حکومتی برای ممنوع شدن این کاراکترهای بامزه ،موفق شــده بــر وی ،ویدیوی ساســی را نقد
ترانه در شــبکههای اجتماعی ،اســت مخاطبان خود را بهویژه میکردند.
بوقهــای
نســخه شــنیداری و ویدیوهای در میــان نوجوانــان و جوانان ،دســتاندرکاران
ترویجی آن در شبکههای داخلی گســترش دهد .تنها بــه دلیل تبلیغاتــی جمهــوری اســامی
ایــران ،همــه از
مثل سروش هم توزیع شده بود .حضــور یــک
حسا ســیتها ی
دهها «دابسمش» نیز از قسمت اتومبیل پراید در برچسبیمبتذلتر
فرهنگ عمومی در
«نرو سمیه» ترانه ساخته و آپلود ویدیو ،میلیونها از «مبتذل» برای
کشــورهای غربی
شده بود که حکومت آنها را هم ایرانــی از طبقات ارزیابی آثار هنری
Iranian Business Directory
اطــاع دارنــد و
ممنوع کرد.
کمدرآمــد دارای
وجود ندارد
تصور کردنــد که با
کارهای سالهای اخیر ساسی ،ایــن خــودرو ،با
اتهام سوءاستفاده
از جمله «وای چقدر مســتم» ،ساسیهویتیابی
«اســتاد»« ،جنتلمــن» و بعد میکنند .او در ویدیوهای قبلی از کــودکان و نوجوانــان،
«دکتــر» ،همه در میان اقشــار خود ،از پیکان نیز استفاده کرده میتواننــد موجب حــذف کار او
در شــبکههای اجتماعی شوند؛
مختلف ایرانی در داخل و خارج بود.
کشور ،محبوب و موفق بودهاند .خالقیت ساســی در ســالهای در حالی که ویدیوی رقص و آواز
(فقــط رقص یک دامــاد با ترانه اخیر متوقف نشــده و از همین نمیتواند مخاطــب اختصاصی
«وای چقدر مستم» ،بیش از دو رو بیشــتر موردحمل ه بوقهای نوجوان وکودک داشــته باشد و شخصی و خانوادگی ساسی هم گنــاه وی را مضاعــف میکند .گروهــی خواندهشــد کــه این،
میلیون تماشا در سایت یوتیوب تبلیغاتــی جمهــوری اســامی همچنین هیــچ قانونی در هیچ رفتند تــا او را بدنام کنند .برای این کشــف اختیاری حجاب در یعنی شکســت مربیان پرورشی
داشــته اســت) .او هــر ســال ایــران قرارگرفته اســت .در پنج جــای دنیــا نمیگوید اســتفاده ارعاب هنرمندان و کارکنان فنی مقیاس میلیونی دیــده و عادی اسالمگرایان.
توانســته اســت با بخشی بزرگ ســال اخیــر ،کارهــای ساســی از بازیگــر فیلمهــای پــورن در هنری ،حکومت ایران محسن و میشــود که از نظــر حکومت و •
از مردم ایران ارتباط برقرار کند .از نظــر متن ترانههــا (توجه به ویدیوهای رقــص و آواز ممنوع بهــروز منوچهری را ،که تنظیم بوقهای تبلیغاتی آن ،ولنگاری  .۳او با صراحت ،عناصر موجود
در تولیدات دستگاه تبلیغاتی و
ساسی ویدیوها و ترانههای خود اصطالحــات و زبــان روزمره) ،است؛ آن هم تنها با این توجیه و تولیــد فنــی ترانــه «تهــران فرهنگی است.
را در بهترین زمان ســال ،یعنی بانمک بــودن تکههایــی که در کــه نوجوانان هم ایــن ویدیو را توکیو» را بر عهده داشــتند ،در •
آموزشی جمهوری اسالمی ایران
منزل شــخصی آنها در شیراز .۲ ،رقص و خوشگذرانی که تابوی را هزل میکنــد .تک ه مربوط به
قبل از نوروز منتشر میکند .در متــن انداختــه شــده ،کیفیت میبینند.
ایدئولوژی ماتمزد ه اسالمگرایی «نرو ســمیه» ،هجو اســتادانه
ســالهای ده ه  ،۶۰هنرمندان ضبط ویدیویــی ،ادیت حرفهای بازیگــر فیلمهای پــورن در این بازداشت کرد.
است ،در هم ه ویدیوهای ساسی یکــی از فیلمهــای ســینمایی
ایرانــی ســاکن لسآنجلس نیز تصاویــر ،دوصداشــدن آوازها ،ویدیو فقط میرقصــد و اثری از
نوار کاست و ویدیوهایی منتشر تنظیم موسیقی ،جذابیتهای مولفههــای فیلمهای پــورن در چرا به خون ساسی تشنهاند؟ به وفور یافت میشود .بازگشت جمهوری اسالمی ایران است که

دشمنی ویژ ه جمهوری اسالمی شادی به
عرصه عمومی با تبدیل مملو از بدبختی است ،و ساسی
میکردنــد که بعــد از نــوروز به جنســی معمــول و جنبههــای این ویدیو نیست.
دســت ایرانیــان داخــل کشــور انتقــادی تصویــری از فرهنــگ غیــر از این موضــوع ،بازجویان ایران با ساســی تا حد تهدید به ویدیوها به پارتی ،کارکرد کارهای آن را بــه شــادی تبدیــل کــرده
اســامگرای حاکم ،مدام رشد رسانهای در ایران به سراغ زندگی ربودن وی ،چند علت مشخص ساســی اســت .آثــار او بهترین اســت .او در «دکتــر» نیز معلم
میرسید.
دارد:
«مجلس گرمکن» بــرای انواع اخالق بــودن تلویزیــون دولتی
•
مهمانیها اســت .در ویدیوهای یا نطقهای مجلس اســامی را
www.paivand.ca
 .۱در اکثــر ویدیوهای ساســی او ،حتــی دختــران مانتــو و هزل کرده بود.
 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
کشف حجاب میشود .معموال مقنعهدارهم میرقصند و طنازی •
 پخش وسیع
بعد از کشــف حجاب ،دختران میکننــد .ترانه «جنتلمن» او .۴ ،ساســی از نســل
ویدیوهای ساسی میرقصند که در برخی مدارس ایران به صورت خواننــدگان زیرزمینــی
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

«ساسی مانکن دوباره ِت ِرکوند»

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

ARBARG

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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یادواره...

شاهین پرهامی را به سرطان باختیم...
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«نشانه عقبماندگی جامعه است که نشود به
صدای بلند حرف زد!»

و بعــد درکنکوردیا ادامه داد.
آن ســالهای اول فیلمهــای
تجربی بســیاری ساخت که
اغلب ماها بازیگرانش بودیم
و اوکارگــردان و فیلمبــردار و
تدوینگر و صداگذار .آخرین
باری که از نزدیک دیدمش –
یک ســال و نیمی پیش بود،
پیش از این گیــر و دار کووید
– فیلمهای آن روزها را دوباره
آورد و نشان داد و خندیدیم.

شهرام تابع محمدی
اگــر ســرطان نبــرده
بــودش ســالهای
زیــادی را هنوز فرصت
داشــتیم تا از سینمای
شــاعرانهاش لــذت
ببریم .و شــبی را بــا گیتارش و
آهنگهایی که بر شعرهای فروغ
ســاخته بود به صبح برســانیم.
و بــه جوکهــای شــیرازیاش
بخندیم .و بازی کردنهایش با
اوی و میلــو – گربههایــش – را
تماشاکنیم.
شــاهین را اول بار ســال 1987
– یــا شــاید هم  – 88دیــدم .در
دانشــگاه آتاوا دانشــجو بودم و
داشــتیم مقدمات یک جشن را
میریختیم ،شــاید نــوروز .یکی
گفت کسی را میشناسدکه گیتار
میزند .با او قرارگذاشــتیم و در
ریدو سنتر مالقاتش کردیم .تازه
چند ماهی بود که به کانادا آمده
بود .گیتارش را هــم آورده بود.
با هم به خانه رفتیم و برایمان
زد .یکی دو آهنگ شناخته شده
و بعد هم چندتــا از آهنگهای
اســت و بــه همین دلیــل ،نگاه
انتقــادی خــود را حفــظ کرده
است .خوانندگان و باندهایی که
امروز میتوانند در ایران کنسرت
برگــزار کنند ،به رمههــای رامی
بــرای حکومت تبدیل شــدهاند
که در کنسرتهای خارج کشور
برای عکس گرفتــن با زنان ،به
آنهــا روســری میدهند
(چاپار) یا سرودی برای
امام زمــان میخوانند و
با بسیجیان میپرند (بنیامین)،
تا آلبومهاشــان از ارشــاد مجوز
بگیرد.

مخالفان کارهای ساسی در
اپوزیسیون
بخشــی از اپوزیسیون جمهوری
اســامی ایران به هرگونه تولید
فرهنگی و رویــداد اجتماعی ،با
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ذهنهای مختلف،
آزادی را بــه انســان
بدهم».
د ا ســتا ن ها ی
او بازآفرینــی و
بازگویــی پندارهای
شخصیتهاهستند
و کمتر بــه توصیف
واقعیــات عینــی
میپردازند.
•
 ۴۶ســاله بــود کــه
نشستهایهفتگی
داستانخوانی و نقد داستانهای
جوانان را بنیاد نهاد .این کار را تا
پایان عمر ادامه داد و با گسترش
آن بــه "کارگاه قصهنویســی"
نویسندگان سرشناسی پرورد.
•
او از اعضــای موســس "کانون
نویسندگان ایران" بود و همواره
بــرای از میــان بردن سانســور
میکوشید:
«نشانهعقبماندگیجامعهاست
که نشــود به صدای بلند حرف
زد .از خانههای تیمی و اتاقهای
دربسته چیز دندانگیری حاصل
نخواهــد شــد .بــا تنگنظــری
نگذاریــم که نویســندگان جوان
ما به جای نوشتن داستانهای
خوب،فیلمنامههایبدبنویسند
و کتابهای بد ترجمه کنند و از
آنها نویسندگان کوتوله به وجود
آید».
•
هوشنگ گلشیری در  ۶۲سالگی
در تهران درگذشت.

این تجربهها بــرای ما خنده
بود اما بــرای او تمرینهایی
تا به ســبک خــاص خودش
برسد ،و رســید" .الهوت" و
"ناسوت" و "جبروت" سهگانه
اولــش بــود کــه ســینمای
شاعرانهای که میخواست با آن
شــناخته شــود را بــرای اول بار
تصویرکرد .در "نسیان" با بازی
خیره کننده شهرام گلچین (از
آن اســتعدادهایی که سینمای
ایران مفــت به انقالب باختش)
بهخوبــی چهره یک ســینماگر
صاحب ســبک را میشــد دید.
اما فیلمی کــه من بیش از همه
دوســت دارم "امیــن" هســت.
داســتان موســیقیدان جوان و
با استعدادی از ایل قشقایی که
خانوادهاش حاضر شــدند شــب
گرسنه بخوابند اما نگذارند این
استعداد به هدر برود .هرچه در
بساطشان بود را جمع کردند و
اورا بــه اوکراین فرســتادند تا در
کنسرواتوار این کشور موسیقی
بخواند .فیلم داستان این جوان
است .پس از آن به سراغ شهرزاد
رفت .بازیگر پراستعدادی که به
شاعری روی آورد و پس از انقالب
در خیابــان میخوابید و دســت
آخــر ســر از باغ ســنگی کرمان
درآورد .آخرین ســاخته او – که
هنــوز ندیدهامش – "مارســل"
نــام دارد و درباره مجسمهســاز
مشــهور کبکی است .مجموعه

•
 ۲۵اســفند ۱۳۱۶؛  ۸۳ســال
پیش در چنین روزی هوشــنگ
گلشــیری در اصفهان زاده شد.
«اگــر آزادی در کار نباشــد،
نویسندگان ما با خودسانسوری،
معاملــه ،کرنــش و ریــا کوتوله
میشوند».
پدر هوشــنگ گلشــیری کارگر
ساختمانهای شرکت نفت بود
و بــه ایــن خاطــر او دبســتان و
دبیرستان را در آبادان گذراند.
•
 ۲۰ســاله بــود که به دانشــکده
ادبیات دانشگاه اصفهان رفت و
چهار ســال پــس از آن ترانهها و
بازیهای اصفهــان را گرد آورد
که بــه عنوان پایاننامــه اش به
چاپ رســید« :از  ۲۰ســالگی تا
یکی دو سال بعد از انقالب از اول
ابتدایی تا کالسهای دانشــگاه
درس دادهام کــه بــه اخــراج از
دانشــگاه انجامید .دو باری هم
به زندان افتادهام در زمان شــاه.
به گمانم از  ۲۲سالگی چیزهایی
نوشتهام .هم شعر گفتهام و هم

داستان نوشتهام و هم نقد».
•
نخســتین داســتانهایش را در
"جنــگ اصفهان" کــه خودش
ُ
بنیاد نهاده بود ،به چاپ رساند.
•
 ۲۸ســاله بــود کــه نخســتین
ُجنــگ داســتانهای کوتاهش
"مثل همیشــه" از چاپ درآمد:
«مســأله اساســی برای من در
داستاننویسیشناختنانسان
است».
•
 ۳۰ســاله بود کــه ماندگارترین
اثــرش "شــازده احتجــاب" را
نوشــت کــه در آن تداعیهــای
ذهن مــردی را در حال مرگ با
زبانی فاخر بازمیگوید تا فروپاشی
ســه نسل از شاهزادگان قاجار را
در زنجیــرهای از "خوروخواب و
خشم و شهوت" بیان کند:
«در داســتان ،روابــط علــت و
معلــول حاکم اســت .امــا من
میخواهم این جبر را برهم بزنم
و با اســتفاده از شک و تردیدها
و انعــکاس واقعیــت واحــد در

جایزههای ســینمایی شــاهین
و حضــورش در جشــنوارههای
جهانی از یک ســو به جشــنواره
جهانی فیلم مونترآل و جشنواره
بوســان میرسد و از سوی دیگر

به جشــنواره بینالمللی دوبی و
جشنواره آسیا پاسیفیک (اسکار
آسیایی).
نبودش دردی اســت بی چاره.

هنــوز بــه نبــود لــوون عــادت
نکردهام که این یک را هم تحمل
میبایــدم کرد .دلمــان خوش
است به اینکه درد نکشید!

ایــن توجیه که این آثــار مردم را کارهــا موجــب انحــراف افــکار
از جنایات و ســرکوبهای رژیم عمومی از اعمال رژیم میشود،
مغفــول مــیدارد ،با ســوءظن اصل داستان را که مردم در چه
نگاه میکنــد .در این که گوش دنیایــی زندگی میکننــد و چه
دادن به یک ترانه یا
نیازهایــی دارنــد،
تماشای یک مسابقه
گم کردهاند .مردم
فوتبــال تا چــه حد ساسی چه ترانه
ایران مســتأصل و
مردم را از ناکارآمدی «تهران -توکیو» افســردهانــد و در
و
مشــروعیت را بیرون میداد شــرایط امــروز به
داد،
ی
من
چه
و
نداشــتن حکومــت
شــادی و رقــص و
دیگر
و
چابهار
مغفول بدارد ،شک
طنــز و هــزل نیاز
منابع کشور را
و تردیدهــای جدی
دارند و ساســی در
بردند!
ی
م
وجود دارد.
یــک ویدیوی ســه
چــه ساســی ترانــه
دقیقــهای آن را به
«تهــران -توکیــو» را بیــرون مردم میدهد.
میداد و چه نمــیداد ،چابهار و
دیگر منابع کشــور را میبردند .مبتذل شدن صفت «مبتذل»
کســانی کــه کارهای ساســی را برای آثار عامهپسند
بــه رژیــم نســبت میدهنــد ،با چهار دهــه تــاش خوانندگانی
این نظری ه توطئــه که این گونه کــه بــرای مــردم کوچه و بــازار

میخواننــد ،مفهــوم مبتــذل و
مســتهجن را که اسالمگرایان،
چپها و روشنفکران فاشیست
و مارکسیســت بــرای مطیــع
کــردن مــردم و عــادت دادن
آنهــا به ســلیق ه خود ســاخته
بودنــد ،به ســطل زباله انداخته
اســت .کســانی که این روزها از
تاثیــرکارهای ساســی بر اخالق
جوانان ایرانی شکایت کردهاند،
چهار دهه است که در برابر فساد
و ســرکوب و اتــاف و جنایــات
جمهوری اسالمی ایران ساکت
بودهاند یا در این امور مشــارکت
داشتهاند.
آغاسی و سوسن و جواد یساری
خواننــده پاپــی کــه

و صدهــا
آثارشان بعد از انقالب به محاق
رفت ،برای مــردم کوچه و بازار
ایران میخواندند ،نه برای قشر

آریستوکرات ،و این جماعت ،با
کمک حکومــت ،از آنها انتقام
گرفتند .ساسی و اندی و شهرام
شــبپره و لیــا فروهــر و دهها
خواننــد ه دیگــر ،در چهــار دهه
اخیــر ،مبتــذل بودن ســخنان
«بــرج عاجنشــینها» را اثبات
کردند .کســانی کــه نمیتوانند
آثاری با استقبال چند میلیونی
خلــق کنند ،معموال برچســب
مبتــذل و مســتهجن را بــه آثار
دیگران حواله میکنند.
کارهــای ساســی ،صفــت
«مبتــذل» بــرای ارزیابــی آثار
موردپســند مردم را به حاشــیه
میرانــد .متاســفانه بخشــی از
اپوزیســیون جمهوری اسالمی
ایــران که هنوز با نگاه  ۴۰ســال
پیــش به فرهنــگ عمومی نگاه
میکننــد ،ایــن گونــه آثــار را با

همــان معیارهای زنــگزدهای
مثــل «هنــر متعهــد» (هنــر
ایدئولــوژیزده یــا حکومتــی)
ارزیابی میکند.
برچسبی مبتذلتر از «مبتذل»
بــرای ارزیابی آثــار هنری وجود
ندارد .آثار هنری را با معیارهای
تخصصــی هنــری ،موفقیــت
عمومــی و آزادیبخشــی و
فرحبخشیبهجامعهمیسنجند،
نــه بــا تعهــدات ایدئولوژیــک،
سیاسی ،یا مذهبی .آثار هنری
قرار نیســت پیام داشــته باشند
یا در جهت تحکیــم یا براندازی
حکومتها عمل کنند .اگر هم
چنین کننــد ،این امر محصول
فرعی آنها است و چندان جدی
نیست؛ مثل پاره کردن برجام در
یکی از ویدیوهای ساسی.
•

خودش .من مبهــوت ماندم از
آن همــه زیبایی .همان
دیــدار اول بــه دوســتی
دیرپایی تبدیل شد که تا
این آخر ادامه یافت.
گروه نهچندان کوچکی
بودیم کــه اگر نگویم هرشــب،
دســت کــم دو ســه بــاری در
هفته کنار هم جمع میشــدیم.
همهمان با مشقت کار میکردیم
و با سختی درس میخواندیم و
با لذت دور هم جمع میشــدیم
و بــا پشــتکار بــه فعالیتهــای
دانشجویی میرسیدیم .کیهان
کلهــر ســهتارش را مــیآورد و
شاهین گیتارش را و میگفتیم و
میخواندیمومیخندیدیم.
همیشــه فکر میکردم/میکنم
کــه اگــر شــاهین موســیقی را
حرفه اصلیاش کرده بود یکی از
خوشسلیقهترینوتاثیرگذارترین
موســیقیدانهایمان میشد.
امــا او نشــان داد که بــه همان
انــدازه در ســینما هــم میتواند
نام و نشان ازخود برجا بگذارد.
ســینما را او درکارلتــون خواند
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چطور بفهمیم تغذیه سالمی داریم؟
عالمتمشخص

تغذیه خــوب به معنای انتخاب
رژیم غذایــی متعادل و اجتناب
از غذاهــای مضر اســت .تغذیه
خــوب یعنــی محــدود کــردن
دریافت کالری از طریق شیرینی
هــا ،غذاهــای فــوری و  ...و
انتخاب میــزان کافی از میوه ها
و ســبزیجات ،پروتئین ها ،دانه
های کامل ،حبوبــات ،آجیل و
چربی های سالم.
پیــروی از یــک دســتور غذایی
ســالم ،همــراه بــا  ۱۰عالمــت
مشخص در بدن است:

قضیه هم صادق است :موهای
سالم هم نشانهای از بدن سالم
هســتند .موهای شــما نمودار
ســامت عمومیتان هســتند.
تغذیه خــوب ،بهترین شــرایط
را برای داشــتن موهایی قوی و
ی کند .تغذیه
درخشان فراهم م 
بــا عناصرکلیــدی غذایی مانند
پروتئین،

D

موهای قوی و درخشان:
همانطــور کــه موهــای
شــکننده و خشک و نازک
ی توانــد عالمــت ایــن
مــ 
باشــد که مشکلی
در بــدن وجود
دارد (مثــا
کــم کاری
تیر و ئیــد ،
اســترس یــا
عدم جــذب مواد
مغــذی) ،عکس این

ویتامی 
ن ها و چربیهای سالم،
در موهای شــما انعــکاس پیدا
کرده و نشــان مــیدهدکه بدن
تان قادر است تمام مواد غذایی
مفید را جذب کند.

سطوح انرژی ثابت:
ســطح انــرژی شــما مــی تواند
وابســته به تغذیه شــما باشــد.
دریافت مواد مغذی برای تامین
انــرژی به ویژه آهــن را نادیده
نگیرید .به یاد داشته باشید
که نگه داشــتن سطح قند
خــون در محــدوده ســالم
آنهــم با مصــرف فیبــر ،و
چربی های ســالم ،سطح
انرژی را باال نگه میدارد.
عملکرد ذهنی موثر:
ایــن کــه چطــور
رژیم غذایی روی
عملکــرد روانــی
تاثیر می گذارد،
هنــوز درک
نشده است با
این حال این

عاشق شوید
و بازیگوشی
کنید!
بازی و بازیگوشــی نــه تنها در
کودکان بلکه در بزرگساالن نیز
خصیصهای ارزنده به حســاب
میآیــد .بزرگســالی کــه از این
قریحه به رهمند اســت میتواند
فضایــی جذابتر اطــراف خود
آفریده و زندگی عاشــقانهتری را
تجربه کند.
مطابــق نتایــج یــک مطالعــه
بازیگوشــی
تحقیقاتــی،
بزرگســاالن میتوانــد روابــط
عاشــقانه را قابــل اعتمادتــر،
بادوامتــر و رضایتبخشتــر
سازد.
ایــن مطالعــه کــه در آن تیمی
از پژوهشــگران ،از جملــه
کارشناســان آلمانــی شــرکت

افراد بازیگوش معموال از نظر
دیگران آســانگیر ،روشنفکر
و تخــس و شــیطان بــه نظــر
میآیند.
رفتارهــای فــرد بازیگــوش،
ماننــد تمایــل او بــه متعجب
کردن شــریکش و اشتیاقی که
در بازگویــی وقایــع و تجربیات
مشــترک یــا بوجــود آوردن
تجربیات جدید نشان میدهد
میتواند زندگی مشترک را جانی
دیگرببخشد.
طبق نظرسنجیهای قبلی نیز
مشــخض شــده که بازیگوشی
ویژگی فردی مهمی ،از جمله در
انتخاب همسر و شریک زندگی
به حساب میآید.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با

تعیین

وق
ت 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

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

D

D

داشــتهاند و نتایــج آن در یــک
مجلــه تخصصی روانشناســی
به چــاپ رســیده مجموعهای
از تحقیقــات ،تجــارب و
نظرسنجیهای موجود در این
زمینه را شامل میشود.
بــر ایــن اســاس ،بزرگســاالن
بازیگــوش از ایــن قابلیــت
برخوردارنــد که به فعالیتهای
روزمره خود رنگی دیگر بخشیده
و آنهــا را ســرگرمکنندهتر،
چالشبرانگیزتــر و جالبتــر
سازند.
ایــن افــراد همچنیــن تمایــل
بیشتــری بــه پیچیدگــی،
فعالیتها ،موضوعــات و افراد
غیرمعمولدارند.
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نکته ثابت شده که تغذیه ضعیف
و بدون چربی هــای ضروری یا
سایر ویتامین ها می تواند منجر
بــه افت عملکرد ذهنــی و حتی
افســردگی شــود .جالب اســت
بدانیــد که عدم تعــادل باکتری
های مفیــد روده نیز بر عملکرد
ذهنی تاثیر می گذارد .در عوض
افزایش ســطح پروبیوتیک ها با
افزایش خلــق و خوی و کاهش
استرس همراه است.

D

سطح چربی خون سالم:
کلســترول و تری گلیســیرید،
چربیهــای اصلی در خون شــما
هســتند و آنچــه مــی خوریــد،
ورزش ،و ژنتیک می تواند روی
آنها تاثیر بگذارد.
تری گلیسیرید باال و کلسترول
ال دی ال هــر دو مــی تواننــد
خطر ابتال به بیماری های قلبی
عروقی را افزایش دهند و منجر
به کاهش کلسترول خوب خون
شــوند .ایــن در حالی اســت که
مصرف اســیدهای چرب امگا۳
صرف نظــر از دریافــت بیش از
حد کالری ،می تواند کلســترول
و تری گلیسیرید را در محدوده
سالم نگه دارد .مصرف فیبر نیز
در پایین نگه داشــتن ال دی ال
موثر است.

D

قندخون درمحدوده طبیعی:
بــه گــزارش مرکــز کنتــرل و
پیشگیری از بیماری های ایاالت
متحده ۲۹ ،میلیون آمریکایی به
دیابت مبتال است و این در حالی
اســت که از هر  ۴نفر ،یک نفر از
این بیماری در خود خبر ندارد.
این در حالی است که حفظ وزن
در محدوده سالم ،انتخاب یک
رژیــم غذایی متعــادل و ورزش
در کاهش قند خون موثر است.
محدودکردن غذاهای با قند باال
و کم فیبر یکــی از راه های موثر
کنتــرل قند خون به شــمار می
رود .مصــرف غذاهای پرفیبر و

چربی های ســالم مــی تواند به
نوسانات قند خون کمک کند.

D

فشار خون سالم:
داشتن فشار خون باال به معنای
افزایــش خطر ابتال بــه بیماری
های قلبی عروقی و سکته مغزی
اســت .خبر خوب این است که
شما مجبور نیستید برای کاهش
فشار خون ،رژیم غذایی پیچیده
ای را دنبال کنید .پیروی از یک
رژیم غذایی به نــام «دش» ،به
شما در کنترل فشــار خون باال
کمک می کند .این رژیم غذایی
سرشــار از میوه ها ،سبزیجات،
غالت کامل ،پروتیئی و لبنیات
کــم چربــی اســت .غذاهــای
شــیرین ،چرب و گوشــت قرمز
در ایــن رژیــم محــدود اســت.
رژیــم غذایی دش ،پرپتاســیم و
کم ســدیم اســت و می تواند در
کاهش فشار خون موثر باشد.

D

حرکات منظم روده:
یکــی از مشــخصه هــای اصلی
ســامت بدن ،حــرکات منظم
روده اســت .مصرف کافی فیبر
و مایعات دو عامل اصلی تنظیم
حــرکات روده هســتند .مصرف
غذاهای کــم فیبر خطر ابتال به
یبوســت را در شــما تقویت می
کند .داشــتن یک رژیم متعادل
حاوی محصــوالت پروبیوتیک
نیز به تنظیم دستگاه گوارش و
حرکات روده کمک می کند.
ماســت ،برخــی از انــواع پنیر،
محصوالت تخمیر شده و  ...از
محصوالت پروبیوتیک هستند.
اگــر بــه یبوســت مزمــن مبتال
هستید ،با پزشک تان در تماس
باشید چون یبوست مزمن خطر
ابتال به هموروئیــد و اختالالت
اورولوژی را افزایش می دهد.

D

سالمت پوست:
آنچه می خورید ،به طور مستقیم
بــر روی پوســت شــما تاثیر می

گذارد .پوســت بــه دریافت آنتی
اکسیدان هایی از جمله ویتامین
هــای ســی ،ای و آ برای کاهش
آســیب بــه ســلول ها ناشــی از
اشــعه ماوراء بنفش خورشــید،
آلودگی ،افزایش ســن و  ...نیاز
دارد .رژیم غذایی سرشار از میوه
هــا و ســبزیجات ،آجیــل ،دانه
هــا و حبوبات طیف وســیعی از
آنتی اکســیدان ها را به بدن می
رســاند .مصــرف آب کافــی نیز
بر روی پوســت شــما تاثیرگذار
است.

D

سیستم ایمنی قوی:
حتی اگر یک رژیم غذایی ســالم
داشــته باشــید ،هنــوز هم می
توانید بیمار شوید .با این حال،
تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن
شــما را قادر به مبارزه موثرتر با
بیماری ها می کند .سوء تغذیه
و اســترس شــما را در معــرض
ابتال به انواع عفونت ها ،ناشــی
از ضعف سیستم ایمنی بدن قرار
می دهد .دنبال کردن یک رژیم
غذایی سرشار از آنتی اکسیدان
هــا ،پروبیوتیــک هــا ،روی و
ســلنیوم برای تقویت سیســتم
ایمنی بدن ضروری است.

D

استخوانهایسالم:
دریافت مواد مغذی کافی مانند
کلســیم ،منیزیــم ،پتاســیم،
ویتامیــن دی و ویتامیــن کا
در تقویت ســامت اســتخوان
هــا مهــم اســت .متخصصــان
تغذیه توصیه می کنند که برای
جلوگیری از پوکی استخوان بعد
از سنین میانســالی و یائسگی،
یک رژیم غذایی سرشار از میوه
هــا ،ســبزیجات و حبوبــات را
انتخاب کنید و مصرف ویتامین
دی را به همراه غذاهای سرشار
ازکلسیم فراموش نکنید.

ارز :بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
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 54سال پيش وقتی ويليام هيگين
بوت��ام ب��ازی Tennis For Two
بوت��ام ب��ازی Tennis For Two
را س��اخت ،هرگ��ز گم��ان نميکرد
م شماره  5083دوشنبه  1خردادماه 29 1391جماديالثاني  21 1433مه 2012
را س��اخت ،هرگ��ز گم��ان نميکرد
دوشنبه 1
خردادماه 29 1391جماديالثاني  21 1433مه 2012
سال هجدهم شماره
صنعت عظيم ش��ده
 5083ي��ک
پايهگ��ذار
پايهگ��ذار ي��ک صنعت عظيم ش��ده
باش��د ،صنعتی که ام��روزه در جهان
باش��د ،صنعتی که ام��روزه در جهان
sinceدارد.
 1993درآمد
بيش از  13ميليارد دالر
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23
 سال  27شماره  12  1520فروردین 1400
 دالر درآمد دارد.
بيش از  13ميليارد

23
تع��داد
روز
ه��ر
اي��ن صنع��ت
ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺍﻣـــﺮﻭﺯ
اي��ن صنع��ت ه��ر روز تع��داد
ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺍﻣـــﺮﻭﺯ
ﻣﻌﻜﻮﺱپي��دا ميکند؛
ﺷﻤﺎﺭﺵ مخاطب
ﭘﺲ ﺍﺯ بيش��تری
ﺲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻣﻌﻜﻮﺱ
بيش��تری مخاطب پي��دا ميکند؛
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻚ
محدوديت
هي��چ
ک��ه
مخاطبان��ی
ﺩﻭﺷــــﻨـــﺒــــــــــــﻪ
ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻚ
باشد .این
داشــته
متوســط ،منفی بر بدن
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯطور
پژوهــش ،به
التهاب بیشتر مصرف می کنند.
محدوديت
ک��ه هي��چ
مخاطبان��ی
ﺳﻠﻮﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ 24/
ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ
س��نیﭘﺮﻭﺍﺯ
ﻭ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ
1391
 1ﺧـــــــــﺮﺩﺍﺩ
ﺯﻧﺪﺍﻥ
24/و مخاطب
کنند
ﺳﻠﻮﻝمي
ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯخلق
ﻓﻀﺎس��ازها هر روز دنيای جديدتری
ندارد.ﺑﻪبازی
هر روز•دنيای جديدتری خلق ميکنند و مخاطب
س��ازها
بازی
ندارد.
س��نی
1433
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﻤﺎﺩﻱ
29
ﮔﺮﺩﻥ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ
بودند.ها ،امــر زمانــی رخ می دهــد که به
کرده
وزن
کیلوگرم
۱/۳
انس��ان
بس��ياری از
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ
رؤيایﺯﺩﻥ ﻳﻚ
خود را در آن دنيا غرق میکنند و اينچنين به ﮔﺮﺩﻥ
 21ﻣــــــــــــﻪ
24/ 2012
ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ
خود را در آن دنيا غرق میکنند و اينچنين به رؤيای بس��ياری از انس��انها،
ﺟﺮﻡ
ابدیﻗﺘﻞدر24/آن يافت ميش��ود ،جای گوشــت مرتب ً
ﺳــــــﺎﻝ ﻫـﺠــﺪﻫــﻢ
پروتئین
از
ا
ی
مزه
غذایی
مواد
-۵
يعنی زندگی در دنيای ديگر که اکس��ير•
زندگی
ﻳﻚ
ﺁﻭﺭ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
ﻟﺤﻈﺎﺕ
يعنی زندگی در دنيای ديگر که اکس��ير زندگی ابدی در آن يافت ميش��ود،
ﺷــــــﻤـــــﺎﺭﻩ 5083
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺁﻭﺭ ﻳﻚ
جامه واقعيت ميپوشانند.
ﮔﺮﻭﮔﺎﻧﮕﻴﺮﻯ 24/
تحقیقات دیگری برایتان پیدا می کنند
کنید.
اســتفاده
هایتان می
 -۳هورمون
ميپوشانند.
واقعيت
سویا جامه
ﮔﺮﻭﮔﺎﻧﮕﻴﺮﻯ 24/
ﺩﺧﺘﺮ مي
ب��ازی ب��از در دنيای بازی زندگ��ی ميکند؛ اوﻗﺘﻞبيدار
ﻗﺘﻞ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ
23
مملــوخوابد،
ش��ود ،مي
گذاشــتنبيدار مي
کنــارميکند؛ او
بازی زندگ��ی
زیاددنيای
ب��از در
ش��ود ،ميخوابد ،نشان دادهب��ازی
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ
 23تواند تغییر
کند
سویا می
مصرف
رژیمــی
ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻜﻮﺕﺑﺮﻩﻫﺎ 24/
که
اس��ت
رازی
همان
اين
ميرد.
نمي
هرگز
و
کش��د
مي
نوش��د،
مي
خورد،
مي
24/
ﻫﺎ
ﺑﺮﻩ
ﺳﻜﻮﺕ
ﻓﻴﻠﻢ
ﺳﺒﻚ
ﺷﻮﻙ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
اس��ت که
همان رازی
فاقــد اين
نميميرد.
کش��د وازهرگز
مختلمي
ميرانوش��د،
ميخورد،
147
کند،
تیروئید
بياورند؛ تواند غده
جایگزین
هایمی
گرچه
غذایــی و
ارزش
مــواد
تواندروی
رايانهای
ســویابازی
باعث شده ميليونها نفر در سراسر جهان به
باعث شده ميليونها نفر در سراسر جهان به بازیهای رايانهای روی بياورند؛
مناســبیگرفته تا
مخاطب ميتواند اس��لحه خود را بردارد و از سربازهای دشمن
متعادل
کنترل
بــرایآدم غده ای که
حیوانی که
های
نمک ،تا آدم
دشمن گرفته
سربازهای
فرآوردهو از
خود را بردارد
تواند واس��لحه
کارمي
مخاطب
گوشــتبارها
فضايیه��ا و مردههای متحرک را نابود کند و اي��ن کار را بارها و
بــدن را
باشد،
دارد ،می
قنــد
چربی و
بارها انجام
زیــادیبارها و
اي��ن کار را
کند و
متحرک را نابود
هایهای
هورمــونو مرده
انجام کــردنفضايیه��ا
ﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘﺎﻯ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩ
دهد ،بدون آنکه خس��ته ش��ود و يا ميتواند در مزرعهای زيبا به کشت و
کشت و کار
مزرعهای زيبا
تواند در
ش��ود و يا
خس��ته
دارد.بدون
زیادکار برعهدهدهد،
تواند به
آنکهمی
این امر
مصرف
اما
چشــاییبهشــما
پرزهای
ميبر
تواند
حيوانات
آوردن
دست
به
و
مزرعه
گسترش
با
را
خود
فعاليت
ثمره
و
بپردازد
بپردازد و ثمره فعاليت خود را با گسترش مزرعه و به دست آوردن حيوانات
می تواند
بيشتر ،ببيند .اين بازیها که به واسطه آن
گرافيک ،برهم خوردن تعادل هورمون ها اثــر بگــذارد .بــا روی آوردن به
کودکانی که
کردند.
هر چه می گذرد افراد بیشــتری دارند احتما ًال کربوهیدرات های می
بهبود
کسب درآمد
اهلی و
اهلی و کسب درآمد بيشتر ،ببيند .اين بازیها که به واسطه بهبود گرافيک،
واقعيت
روز به
تصمیم به وگان شدن می گیرند .پیچیــده کمتر مــی خورند .این هر
واقعيتبهتر
بنابراین
شود،
نزديکتر ميش��وند ،راهی جديد برای ارتباطی حتیآثار
ارتباطیقطع
گیاهی و
استمي یک
در مدت
بودنــد
وگان
حتی فراتر
غذاییبرای
رژیــم جديد
ش��وند ،راهی
نزديکتر
روز به
فراتر منجر هر
اند.
يافته
ای
ويژه
محبوبيت
امروزه
آنالين
های
بازی
اند.
کرده
فراهم
مرزه��ا
يافتهاند.
ويژهای
محبوبيت
آنالين امروزه
بازیهای
کردهاند.
فراهم
دنبال مرزه��ا
از
دیگری
های
جایگزین
به
های
چربی
فرآورده ها و
مصرف
این کار نه تنها می تواند تغییراتی کربوهیــدرات ها باعث ترشــح ازبرگــز ا ر ی
از آنجا که انس��انها به طور ذاتی اجتماعی هستند ،اينگونه بازیها راه خود
پرزهــایراه خود
اينگونه بازیها
هستند،
اجتماعی
ذاتی
طور
به
ها
انس��ان
که
آنجا
از
در بدن ایجادکند بلکه اثر مثبتی ســروتونین مــی شــوند ،امری را به س��رعت در ميان بازی بازها يافتهاند ،زيرا تجربه نبرد يا شهرس��ازی به برای گوشت باشید.
حیوانــی ،حساســیت
را به س��رعت در ميان بازی بازها يافتهاند ،زيرا تجربه نبرد يا شهرس��ازی به
هم بر کره زمیــن دارد .وگان ها که به خوابیدن شــما کمک می صورت دس��تهجمعی مطمئناً بس��يار لذتبخشتر از هر چيز ديگری خواهد •
امر
این
کند.
می
تغییر
چشایی
صورت دس��تهجمعی مطمئناً بس��يار لذتبخشتر از هر چيز ديگری خواهد
عالقمند شدن
تواند به
هایتانبه راحتی می
مختلف را در
معنیبا زبانهای
مختلف
مخاطبان
مفصل آنالي��ن
التهاببازیهای
می تواننــد تجربیاتــی متفاوت کند .این بدان معنی اســت که بود .بازیهای آنالي��ن به راحتی مخاطبان مختلف با زبانهای مختلف را در  -۴بود.
محيطی مش��ترک گرد يکديگر ميآورد و با زبانی مشترک که همان بازی و
پیشبازی و
باشدهمان
مشترک که
شود مش��ترک گرد يکديگر مي
محيطی
کمتر می
زبانیغذایی
آورد وبهبامواد
شــما
از افراد گوشــتخوار و گیاهخوار خوردن مواد غذایی نشاسته دار
مأموريتهاي آن باشد ،آنها را در مسير و هدفی مشترک همراه ميکند.
مأموريتهاي آن باشد ،آنها را در مسير و هدفی مشترک همراه ميکند.
داشــته
ش��ايد سؤال اصلی جامعهشناسان و روانشناس��ان اين باشد که بازیهای مــواد غذایی مانند کــره ،پنیر و از ایــن هرگز عالقــه ای به آن ها
باشــند ،از ســامت مثل برنج و ســیب زمینی پیش
ش��ايد سؤال اصلی جامعهشناسان و روانشناس��ان اين باشد که بازیهای
ﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﺎﻯ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ
هر
و
شوند
نمي
اجرا
شخصی
های
رايانه
روی
تنها
ديگر
امروزه
که
کامپيوتری
برگرها به دلیل
های
ﻫﺎﻯها و
مفصل
خواب می تواند به برخورداری
از ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
آن ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
اســتخوانﺯﻳﺎﺩﻯ
ﻫﻤﺴﺮﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ
ﻢ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ
نداشتید.های شخصی اجرا نميشوند و هر
شدهتنها روی رايانه
اشباعديگر
چربیامروزه
کامپيوتری که
بازیهای رايانهای طراحی کرده است ،چه رده
از یک 22
مخصوص •
کنس��ولیدارند می
ش��رکتدر خود
خواب بهتر شــبانه کمک ش��رکت کنس��ولی مخصوص بازیهای رايانهای طراحی کرده است ،چه رده ی زیادی کــه
ها گرفته تا کیفیت خواب شان.
سنی را به خود جذب کرده است.
کرده
التهاب جذب
باعثرا به خود
توانند،سنی
ﺗﻌﻴﻴﻦ
بعد ﻣازﺴﻴﺮ ﻣ
هااست -۶.بیشتر نفخ می کنید!
مفصل
وگانﺪﺍﺭشــدن چه تغییراتی کند.
کشورهای
ميان
بندی
تقس��يم
يک
بايد
س��ؤال
برای پاس��خگويی به اين
برای پاس��خگويی به اين س��ؤال بايد يک تقس��يمبندی ميان کشورهای
ﺷﻬﺎﺏ
ﮓ
ﻫﺎ
ﺳﻨبدن ﻯ
رخﻣﻬﺎ
همچون
سبزیجاتی
ميانزیاد
مصرف
•
نشان
جدید
شوند.
میﺟﻢدهد.
در
صنعتی و در حال رش��د قائل شد .در ميان کشورهای در حال رشد که ايران
که ايران
حال رشد
کشورهای در
قائل شد .در
رش��د
تحقیقاتحال
صنعتی و در
ﺑﻪ
ﻛ
ﺮﻩ
ﺧﺎﻛ
ﻰ
ﻣﺎ
 -۲ممکن است مقداری وزن نيز در اين قس��مت طبقهبندی ميشود ،بررسی وضعيت سنی نشان ميدهد
•
بروکلی
بروکســل،
کرم
غذایی
دهــداينرژیم
نشان وميدهد
کلــمسنی
وضعيت
شود ،بررسی
بندی مي
هایطبقه
قس��مت
مینيز در
از برخي بازيهاي رایانهاي:
که بيش��تر ،اين کودکان و نوجوانان هس��تند که عالقه به انجام اين بازیها
تولیدبازیها
انجام اين
اســت به
ممکنکه عالقه
هس��تند
وگاننوجوانان
کودکان و
بيش��تر ،اين
که
 -۱ممکن است خواب بهتری کم کنید
باعث
کلــم
ویــژه رژیم
گیاهــی به
در
كه
است
حالی
در
اين
است.
سال
22
تا
7
بين
افراد
اين
سنی
رده
دارند.
دارند .رده سنی اين افراد بين  7تا  22سال است .اين در حالی است كه در
داشته باشید
تحقیقــات متعدد نشــان
می توانند به رفع نشانه های گاز بیشتر در معده شود .این امر
کش��ورهای صنعتی سن بيش��تر بازی بازها بين  25تا  40سال است .خيال
کش��ورهای صنعتی سن بيش��تر بازی بازها بين  25تا  40سال است .خيال
و وه��م موج��ود در اين بازیه��ا ميتواند ذهن کودک را برای آينده ش��کل
چــون وگان ها در مجموع مواد داده وگان شــدن بــر وزن
ذهنمی
تواندنفخ
باعــث
کمک
بدنش��کل
چونآينده
شــودبرای
کودک را
بازیه��ا مي
مفصلــیاين
روماتیســمموج��ود در
و وه��م
که
آنجا
از
کند.
گيری
نتيجه
خود
خياالت
با
و
غيرواقعی
را
او
خياالت
ده��د،
فیبرآنجا که
کند .از
گيری
نتيجه
خود
خياالت
با
و
غيرواقعی
را
او
خياالت
ده��د،
گــذارد.
غذایی فیبردار بیشــتر و چربی بــدن تأثیــر مــی
کنند .یک علت این مســأله قادر بــه پــردازش آن همه
ﮔﺮﻭﻩ ﺷـﻮﻙ :ﺳــﻘﻮﻁ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ
ﺳــﻘﻮﻁ
ﺷـﻮﻙ:
ﻛﻮﺩﻙهايی
انجامﻳﻚبازی
شود،
ﮔﺮﻭﻩخم
مخاطب نوجوان میتواند همچون نهالی به هر سو
بازیهايی
بنابراینخم شود،
نیست.به هر سو
همچون نهالی
هاتواند
وگانمی
نوجوان
ﻣﺘــﺮﻯ،
تحقیقــی10،
ﺩﺭ ﻋﻤــﻖ ﭼــﺎﻩ
افــراد
هــم
هــای اشــباع شــده کمتــر می2ﺳــﺎﻟﻪدر
انجامشود
توصیه می
چربی
مخاطبکه
آن اســت
ﭼــﺎﻩ 10
گيریﺩﺭ ﻋﻤــﻖ
2ﺳــﺎﻟﻪ
ﻣﺘــﺮﻯ،بويژه
منفی او
شخصيت
که با س��ن او قرابتی ندارد ،میتواند در شکل
که با س��ن او قرابتی ندارد ،میتواند در شکلگيری شخصيت منفی او بويژه
ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﺮﻓﻮﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﺯﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺣﺸﺖ
ﻭﺣﺸﺖ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺯﺭﻧﺪ
ﺩﺭ
ﺑﺮﻓﻮﻳﻴﻪ
ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ
بنوشید تا
به زیاد
توجهآب
رژیم باوگان
مصرف
اشباع شده ی
ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.به شکلگيری شخصی در
خورند .تحقیقات نشان داده اینﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.بزرگســال و هــم کودکانــی که در بزرگسالی تأثير بگذارد که اين موضوع با توجه
شخصی در
شکلگيری
که ايندرموضوع
زیادیبگذارد
بزرگسالی تأثير
در
ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﻮﻙ :ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨـﻰ ﻭ ﻫ
ﺸـﺪﺍﺭ
خورد.
می
چشم
به
کمتر
ﺟﺎﺭﻯ پروتئین ،سنين باال در ميان مخاطبان کشورهای
وگان ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ
روش برای داشتن ﺭﻭﺯ 30
بهترین
شاید
داشــتند
رژیــم
علت دیگر
باالودریک
کننــد
مخاطبان کشورهای پيشرفته کمتر به چشم میخورد.
ميان
نمیسنين
پيشرفته 30ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﺭﻭﺯ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺩﺭﺑ
ﺳﻨ
ﺎﺭﻩ ﮕﺒﺎﺭﺍﻥ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ
{>> ادامه در صفحه}25 :
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺶ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻳ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺶ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﺳـ
ﺎﻳﻰ
ﺍﺻ
ﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﺎ یک ﻠﻰﺗ
ﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
خوب شــبانه باشد.
خواب
چربیﺁﺏاشباع
کلســترول و
اینکه این افراد مواد غذایی ضد
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ
ﺷﻬ
ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﭼﺎﻩ
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺳــﺮ ﺍﺯ
ﺎﺏ
ﺳـﻨ
ﮓ
ﻫﺎ،
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺳــﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ
ﺩ
ﺍﻧﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗ
ﺤﻘﻴﻖ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺩﺭﺑ
یکﺎﺭﻩ ﺍﻳ
یک جدول با دو شرح ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ.
غذایی
ـﻦ ﮔﻠکه
کســانی
گیاهیﺩﺭﺁﻭﺭﺩ.شــده ی کمتــری مصرف
شرح
رژیمدو
جدولﻫﺎﻯبا
ﻮﻟﻪ
ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻪ

13

ﻦ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ
سالمت...
ﺻﻰ ﺯﻣﻴﻨﮕﻴﺮ ﺷﺪ

13

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ
شدنﺷﺪ
ﺯﻣﻴﻨﮕﻴﺮ
ﺧﺼﻮﺻﻰ
ازوگان
تغییریکهپس

		
		

10

در
بدن رخ می دهد؟
ﻧﺠﺎﺕ

ﻧﺠﺎﺕ
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﻱ
ﻛﻮﺩﻙ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﻋﻤﻖ 10ﻣﺘﺮﻱ

ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﻱ
ﻛﻮﺩﻙ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﻋﻤﻖ 10ﻣﺘﺮﻱ

ﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ
ﺧﻄﺮ
ﺑﻴﺦﮔﻮﺵ
ﺯﻣﻴﻦ

حقيقياز دنياي حقيقي
يايمجازي
اي
ﺍﺳ
ﺖ .ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺧﺒﺮﻯ
ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ
ﺷﻬﺎﺏﺳﻨﮓ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍ
ﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻏﻮﻝﻫﺎﻯ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ  10ﻧﻘﻄﻪ ﺟ
ﻬﺎﻥ
ﻓﺮﻭ
ﺧﻮﺍ
ﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺍﺩ
ﺍﻣﻪ
ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ 23

5083

ﻣــﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳــﻦ ﻛــﻮﺩﻙ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ

ﻣــﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳــﻦ ﻛــﻮﺩﻙ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ

5083

ﻣﺴــﺠﺪکرده
دارایحل
مداد
ها را با
از
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
دارای دو
روزنامه ایران
جدول
ﻣﺴــﺠﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺯ
ﻧﻮﻩﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
«شرحو عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دو
ایران
روزنامه
جدول
ﺭﻭﺳﺘﺎ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺯ
شرحﻧﺎﻡ
ﻧﻮﻩﺍﻡ ﺑﻪ
بپردازید.
دوم
شرح
حل
به
اول،
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
ﺣﺮﻛﺖ
ﺩﺭ
ﺷــﻮﻫﺮﻡ
ﭘﺪﺭ
ﺧﺎﻧﻪ
ﻃــﺮﻑ
ﺑﻪ
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
ﺑﻪ ﻃــﺮﻑ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭ ﺷــﻮﻫﺮﻡ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ
ﺑﻮﺩﻳــﻢ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﭼﻨــﺪ ﻗﺪﻣﻰ ﺍﺯ ﻣﻦ

ويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
ﺑــﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺧﺎﻧــﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﺟﻠﻮﺗــﺮ
عادي
جدول
ﺟﻠﻮﺗــﺮ ﺑــﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺧﺎﻧــﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
____________________ >>
ویژه
____________________ عادی و
های
جدول
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀــﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳــﺪ ﺷــﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻮﺩﻳــﻢ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﭼﻨــﺪ ﻗﺪﻣﻰ ﺍﺯ ﻣﻦ

ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀــﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳــﺪ ﺷــﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ
ﻓﻜﺮ ﻛــﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﺎﻟــﻪﺍﻯ ﻳﺎ ﺟــﻮﻯ ﺁﺑﻰ
ﻓﻜﺮ ﻛــﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﺎﻟــﻪﺍﻯ ﻳﺎ ﺟــﻮﻯ ﺁﺑﻰ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
حرفﺍﺳﺖ.
 -7ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
نداري – جد – نوعي ش��تر
افقي:
افقي15 14 13 12 11:
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ 10 9 8 7 6
ﻣﺤــﻞ 5
ﺑﺴــﺮﻋﺖ 2ﺧﻮﺩﻡ3ﺭﺍ ﺑﻪ 4
1
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ 7 6
ﻣﺤــﻞ 5
ﺑﺴــﺮﻋﺖ 2ﺧﻮﺩﻡ3ﺭﺍ ﺑﻪ 4
1
ﺑﻴــﺮﻭﻥ
ﺩﺯﺩﻯﻭﻯ20ﺑﻰﺧﺒﺮﻡ.
ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺯ
ﺭﻓﺘﻴﻢ.
ﺑﻴﺮﻭﻥ
اص��لﻫﻢ
ﺑﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠــﻪ ﺳﺮﺍﺳــﻴﻤﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻴــﺮﻭﻥ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺑﻰ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ
ﺷـﻮﻙ :ﻣﻌﻤﺎﻯ
ـﻪﮔﺮﻭﻩ
ﺧﺒﺮﻡ .اص��ل صد و پنجاه – زنگ چارپا
پنجاه
و
صد
طبق
–
-1نش��اني
ﺁﻳﻔﻮﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ -1نش��اني – طبق
ﺩﺧﺘﺮﺻﺪﺍ
ﻚﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﻭﺳﺖﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺁﺩﺭﺱ
ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰﻫﺎ
ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪﻓﺮﻳﺒﺎ
ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻯ
ﺭﺳــﺎﻧﺪﻡ ﺑﺎ
ﻧﻮﻩﺍﻡﺣﺘﻰ
ﺷــﺪﻥﻛــﻪ
ﺧﺎﻧﻪﺑــﻪ ﺟﺎﻳﻰ1ﻛﺸــﻴﺪ
ﺩﻭﺳــﺘﻰ ﻣﺎ
ﻛﻤﺎﻝﺯﻧﮓ
ﺁﻣــﺪﻩ ﻭ
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﺎﻧﻪ
 1ﺷــﺪﻥ ﻧﻮﻩﺍﻡ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻡ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻯ
ﺩﺭﻧﺎﻣﺰﺩ
ﺷــﺪﻥ
و نه��م تش��كيل دادگاه ًه��ا و تعيين  -8اث��ري از خواند مير در ذكر احوال
تعيين
ﻧﻤﻰ و
دادگاه ًﻼه��ا
نه��م
ﻤﻴﻤﻰﺍﺵ و
ﻋﺖ 6
ﺩﺍﻧﺴــﺖ
تش��كيلﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺻ
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﻭ
ﺑﻪ
ﺳﻘﻮﻁ
ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ
ﺑﭽﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺩﻳﺪﻡﻗﺮﺍﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ
ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ
ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  6ﺻﺒﺢ
ﻋﻤﻴﻘﻰﺯﻥ
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻳﻢ.
ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺴــﺖ
ﺩﻳﺪﻡ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ ﻋﻤﻴﻘﻰ ﺳﻘﻮﻁ
ﺻﺒﺢﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺭﺍﺷﺪ.
اس��ت 2
اسالم تا عهد مؤلف
وزراي
منوط
صالحيت
اس��ت 2
ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ
ﻣﺪﺕﻫﺎ
ﻣﻦ
ﻛﺠﺎ
ﻛــﻪ ﻣﺮﻳﻢ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰﻛﺮﺩﻩ
منوطﻣﻰبه
ﺍﺳﺖ.ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﻭ
ﻭﺁﻣﺪ
حكم...ﺭﻓﺖ
ﻛﻨــﺪﺑﺎﻭﻫﻢ
ﻣﻰبه ﻭ
ﺭﻭﺯ 26ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ
حكم...ﻣﺪﺕﻫﺎ
ﻛﻨــﺪ ﻭ ﻣﻦ
آنهاﺯﻧﺪﮔﻰ
صالحيت ﻛﺠﺎ
ﻛــﻪ ﻣﺮﻳﻢ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺯﻧﺪﮔﻰﻛﻪ
آنهاﺣﺎﻟﻰ
ﺟﻮﺍﻧــﻰ ﺩﺭ
ﭘﻴــﺶ ﺩﺧﺘﺮ
ﺎﻡﭼﻨﺪﻯ
خودرو
نوعي
ﺻﺪﺍﻳﺶ –
ﻓﺮﻳﺎﺩاش��اره
ني��اكان –
ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
ﺑﻪ
ﺍﺳــﺖ
ﺩﻳﺪﻩﺑﭽﻪ ﺑﺎ
ﻛﺮﺩﻡ ﻭ
ﺷﺪﻳﻢ .ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺻﺪﺍﻳﺶ
ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﻣﻮﺍﺩﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ
فريدونﻭﻯ ﺑــﻪﺩﻭﺗﺎ
ﺍﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪﻣﺎﻥ
ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ
پسران
ﺷــﻔﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ–ﺑﻪاز
ﺑﭽﻪ ﺑﺎ
ﻛﺮﺩﻡ ﻭ
فريدونﻭﻯ ﺑــﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ  -9ﺑﺎ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ
11
ﺷــﻌﺒﻪ
پسران
– از
3
3
ﺩﺳــﺮﺍﻯﻣﻦ
ﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ
ﭼﻜﺎﺭ
ﺩﺍﻧﻢ
ﻧﻤﻰ
ﻫﺴــﺘﻢ ﻭ
ﻗﻬــﺮ
ﺗﻬــﺮﺍﻥﺩﺧﺘﺮ
ﺍﻳــﻦ
ﻫﺎﺷــﻤﻰﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕﺩﺍﺩ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦﺍﺯﺍﻳﻨﺠﺎﻡ .ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺴــﺮﺩﻯ
ﺑﻪ
ﺟﺎﺭﻯ
ﺳــﺎﻝ
ﻣﺎﻩ
ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
24
ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ
ﺗﺎ
ﻣﻦ
ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﺯﻥ
ﻛﻪ
ﻇﺎﻫﺮﻯ
ﺩﺍﻧﻢ
ﻧﻤﻰ
ﻭ
ﻫﺴــﺘﻢ
ﻗﻬــﺮ
ﺩﺧﺘﺮ
ﺍﻳــﻦ
ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺴــﺮﺩﻯزياده
ﭼﻜﺎﺭ فرانسوي –
جويي ﺍﻳﻨﺠﺎﻡ .ﺑﺎ ﺩﺍﺩ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ:
ﻭ
ﺭﻓــﺖ
شكن
بت
پيامبر
–
جات
صيفي
 -2از
 -2از صيفيجات – پيامبر بتشكن
ﻛﺎﺭﺩﺍﺭﭘﻴﻤﺎﻥ
ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪﻫﺎ
ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻳﻢ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑــﺮﺍﻯ ﭼﻨﺪ 4ﻭ
ﻣﺴــﺎﻓﺮﺕ
ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊﺳﺮﻗﺖ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪﻫﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
-10ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻳﻢ
ﺧﺮﻳﺪ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﻰ ﻣﺎﻩ
ﭼﻬﺎﺭ
ﻫﺴــﺘﻢ،
ﺕﺎﺯﻩ
4
ﺟﻤﻊنفس
زاري –
گري��ه و
س��الك –
–
خرم��ا
ش��هر
–
خس��ته
نف��س
-3
ﺩﺧﺘﺮ–،
خرم��ا
خس��ته
ﻣﻰﺑﻪﺩﺍﻧﺴﺖ
ﺭﻓﺘﻴﻢ.ﺍﻳﻦ
ﻫــﺎﻯ ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻰ
ﺍﺻﺮﺍﺭ
ﻫﺎﻯﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ.ﻳﻚ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺩﺧﺘﺮ،ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺷــﺪﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﻢ ،ﺩﺭ
ﺳــﻪ ﺭﻭﺯ
ﺣﺎﻟﻰﺁﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻧﺎﻣﺰﺩ ﻓﺮﻳﺒﺎ
ش��هرﺍﻳﻦ
ﻫــﺎﻯ–ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻰ
نف��سﺍﺻﺮﺍﺭ
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺖ  -3ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺷــﺪﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻧﺘﻮ
سركش
ﺷــﺐ ﺑﻮﺩ5 ،
برآيد
ﺯﻥﺩﺍﺭﺩگاه
ﺍﺻﺮﺍﺭ–
خيزاب
نهادﺟﺰبرآيد
خيزابها
ﭘﺸﺖ
ﻧﺖ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
ﺩﺧﺘﺮ
ﻛﺲ
ﻫﻴﭻ
ﺁﻧﺠﺎ ﺧﻴﻠﻰﻣﺮﻳﻢ
ﺭﺳــﺎﻧﺪ
ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ
ﻃﻨــﺎﺏ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻨــﮕﺎﻡ
ﻧﻴﻤﻪﻫﺎﻯ
نهادﺟﺰﻛﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ
ﻃﻼﻫﺎﻳﻤﺎﻥ
ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
گاهﻫﻴﭻازﻛﺲ
ﺍﺻﺮﺍﺭ–ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺮﻳﻢ
 5ﻃﻨــﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ ﺭﺳــﺎﻧﺪ
ازﻛﻪ
ﺟﻮﺍﻧﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻗــﻰهاﺑﺎ
ﺘــﻢ.ﻭ ﺩﺭ
مضراب يا
برخورد
از
كه
صداي��ي
-11
ﻧﺒﻮﺩﻩ–ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﻭﻯ
ﻛﻴﻒ
ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺩﺭ
مخفف
ش��دن
پير
ريزه
باران
ﭘﻴﻤﺎﻥﺑﻮﺩﺑﻪﻭ ﺯﺑﺎﻧﻰ-4
ﻛﻤﺪﺑﭽﻪ ﺭﺍ
ﺷﻮﻛﻪﻳﻚ ﺳﺒﺪ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺭﻭﺑﻪ ﻭﺭﻭﺑﺎﺷــﺪﻳﻢ.
ﻟﺒﺎﺱﺑﻪﺍﺳــﺖ
ﻧﺒﻮﺩﻩ–ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﻭﻯ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﻴﻒ
مخفف
ش��دن
ريزه – پير
ﺑﺎﻻﻯﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻓﺮﻳﺒــﺎ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ -4ﺩﺭ باران
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻯ
ﺁﺷﻨﺎ–ﺷﺪﻡ.
ﺩﺍﺷﺖ
ﭼﺮﺏ
ﻭﻭﺷﻨﺪﻩ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺷﻜﺴــﺘﻪ 6
6
س��ازﺩﺍﺩ.ايجاد شود – كميابي –
ﺳﭙﺮﺩﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
ﮔﺰﺍﺭﺵ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﺑﺎ ﺩﺍﺩ.
ﺍﺛﺎﺛﻴﻪ
ﭼﺎﻩﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻯ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷــﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ
ﺷــﺪﻩ ﻭﺑﺎﻭﺍﺭﺩ
ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺯﺩﻯ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
ﮔﺰﺍﺭﺵ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺩﺧﺘﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﺩﻥ ناخنﭼﺎﻩباﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
تلفنيﺭﺍ
ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ
ﺗﻠﻔﻦ
ميوه
ﺷﻤﺎﺭﻩ–
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ،ﻭﻯآتش
تلفني
ميوه
آتش –
ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻰ ﺁﺯﺍﺩ
ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ
ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺍﻳﻦﭼــﺎﻩ
ﻛﻪ ﺑﭽــﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺍﻳــﻦ
گروههاي
ﻣﺮﺩﻛﻴﻒ
ﺑﺮﺩﻳﻢ
ﺷــﺪﻳﻢ ﻭ ﭘﻰ
ﺭﻭﺑــﻪ
ﺭﻳﺨﺘﻪ
ﺑﻬﻢ
ﺩﺧﺘــﺮ
ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻛﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻰ ﺁﺯﺍﺩ
رنجيدهﺭﻭ 7
مردمﻛﻪ ﺑﭽــﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼــﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺍﻳــﻦ ﻣﺮﺩ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ
ﻭﺛﻴﻘﻪﻫﻢ
ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺩﺍﺩ ﻭ
رنجيده 7
آزرده،
طينت –
ﻛﻔﺎﻟﺖ–
نيرنگ
ﺳــﺮﻗﺘﻰ ﺭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ-5
ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺳــﺮﻗﺘﻰ ﺭﺍ  -5نيرنگ – طينت – آزرده،
ﮔﻔﺖ :ﻭﺍﻗﻌﺎً
ﺷــﺪ ﻭ ﺗﺠﺴــﺲﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺸــﺎﻯ ﺍﻳﻦ
ﺷــﮕﻔﺖ
ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺍﺳــﺖﻣﻦ ﻭ
ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ
ﺳﺮﻗﺖﻛﻪ ﺳــﺮﻭﻳﺲ
ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﺘﻰ ﺭﺍ
ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 20
ﺷــﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ
ﺍﺳــﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺷــﺪ ﻭ ﺗﺠﺴــﺲﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺸــﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻗﺖ -12ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
قراول –
پنهانﻭﺍﻗﻌﺎًكردن –
گ��رو –
ها
رنگ
از
پرچم
–
غم
-6
ﺣﺎﻟﻰها
ﺩﺍﺭﺩازﺩﺭرنگ
پرچم -
ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰﻫﺎ ﮔﻔــﺖ :ﻣﻦ ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻢ  -6غم
ﭘﻴﻤﺎﻥﭼﻨﺪ 8
8
ﻭﻗﺘﻰﮔﻨﺎﻫﻢ
ﻦ ﺑﻰ
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻌﻤﺎﻳــﻰ
ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻙ
ﻓﺮﻳﺒﺎﺍﻳﻦ
ﺑﻮﺩﻩﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﺑﺎﻭﺭﻡ
ﻫﻨﻮﺯﺁﻥ
ﺑﻮﺩ.ﺩﺍﺧﻞ
ﺳــﻜﻪ ﻃﻼ
ﻛــﻪﺑﻪﺍﺯﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰﻣﺎﺩﺭﻡ
ﻛــﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﺎﻥ
– ﺍﺩﺍﻣــﻪ
ﻣﻌﻤﺎﻳــﻰ
نذريﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ
ﺑﻮﺩ .ﻫﻨﻮﺯ
ﻧﺠﻴﺐ ﻭ
ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺩﺧﺘﺮ
غذاي
حتمﻭاً
حتماً
آيد –
ﺍﺳﺖ.مي
خورد
ب��ه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺵ ﺭﺍ-7
ﺍﺳﺖ.ميآيد –
خورد
ﺁﺑﻰﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ -7
ﺖﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ
ﻧﻪ
ﺷﺪﻩ
ﻓﺮﺍﺭﻯ
ﭼﻨﺪﻳﻦﻭﻯ
ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﺧﺒﺮﻯ
ﻣﺪﺗﻰﻫﻢ ﭼﺎﻩ
ﭼﺎﻩ ﺁﻥ
ﺭﻓﺘﻪﺑﻪﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﻗﺖ
ﻛﻤﺪ ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ
دنبالش ﺍﺯ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻋﻤﻖ  10ﻣﺘــﺮﻯ ﻭ
دنبالشﺷﺪﻩ
ب��هﻭﻯ ﻓﺮﺍﺭﻯ
ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﺧﺒﺮﻯ
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  10ﻣﺘــﺮﻯ ﭼﺎﻩ ﺁﻥ ﻫﻢ ﭼﺎﻩ ﺁﺑﻰ
ﺟﻠﺴﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ
9
9
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ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺧﻔﮕﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
زهرهﻣﻰ–ﻛﻨﻨﺪپرده
–
پا
و
دس��ت
بي
حش��ره
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺧﻔﮕﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
زهرهﻣﻰ–ﻛﻨﻨﺪپرده
–
پا
و
دس��ت
بي
حش��ره
ﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﺭﻯ ،ﺳﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻣﺤﻜﻢ ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﺭﻯ ،ﺳﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻣﺤﻜﻢ ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ
مساوي
اسكارلتﻭ–
 10ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﭼﺮﺧﺎﻧﻰ«
ﺳﻨﺖ
ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ
 10ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﺣﻘﻮﻕ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ
»ﺳﮓﺍﻳﻦ
ﻣﻰﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ.
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
دريدن
دريدن
ﺍﺳﺖ.آثار ديدني و باس��تاني كازرون
 -14از
ﺍﺳﺖ.
 -8از بازيگ��ران فيل��م س��ينمايي
 -8از بازيگ��ران فيل��م س��ينمايي
 11ﻋﺒــﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﺗﻴﻢ
ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﺗﻴﻢ
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ
غذاهاي ﺯﺍﺩﻩ
–11از ﻋﺒــﺎﺱ
گيالن
محلي
ﺑﻠﻐﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺳــﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﻠﻰ
ﺳــﮓ ﺭﺍپرده سينماها) به
ﺍﻳﻨﻜﻪ(روي
هاي ﺍﺯطال
قالده
به
سينماها)
پرده
(روي
طال
هاي
ه
قالد
ﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ
ﻧﻴﺰ
115
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ
ﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ
ﻧﻴﺰ
115
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ
 Local residentsﭘــﺲ
 -15س��رزمين – س��ازي ك��ه با لب
12
12
طالبي
ابوالقاسم
كارگرداني
طالبي
ابوالقاسم
كارگرداني
ﺩﺭ
ﺣﺎﺩﺛــﻪ،
ﺍﻳﻦ
ﺍﻋــﻼﻡ
ﺍﺯ
ﭘﺲ
ﮔﻔــﺖ:
ﺣﺎﺩﺛــﻪ ،ﺩﺭ
ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﻳﻦ
ميﭘﺲ ﺍﺯ
ﮔﻔــﺖ:
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧــﺪ ﻃﻨــﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺗــﺎ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺩﺭ
كوچولو!
شود –
نواخته
ﺣﻘﻮﻕنزديك – تاالر –  13ﻛﻢﺗﺮﻳــﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺑــﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ
 -9ضمير اش��اره به نزديك – تاالر –  13ﻛﻢﺗﺮﻳــﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺑــﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ
اش��اره به
ضمير
ﺷــﻮﺩ .ﻓﻌﺎﻻﻥ
-9ﻏﺮﻕ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭ
عمودي:
ﺍﻋــﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻳﻢ ﻭ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺍﻋــﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻳﻢ ﻭ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
بزرگﺍﺯ
ﺟﻬــﺖ–ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﻫﻔﺘﻪ
ﺣﻴﻮﺍﻧــﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ
مرتبه
و
قدر
بزرگ
–
مرتبه
و
قدر
ديدني و
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰازﻫﺎآثار
قدي��م –
 14ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰﻫﺎ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ
ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ
-1اس��تاندارﻳﻜﻰ ﺍﺯ
 14ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﺎ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻭﻩ
ﻫﺎﻳﻲ آذربايج��ان –
كش��ور
 -10مرك��ز
 -10مرك��ز كش��ور آذربايج��ان –
ﭼــﺎﻩاستان
باستاني
ﺍﺯ ﭼــﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
كرمانشاهﺍﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﺯ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺳــﻮﺍﺣﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭﻟﻜﺎ ﺩﺭ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ
15
15
روسي
نژاد
ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ .خدمتكار مرد –
خدمتكار مرد – نژاد روسي
ﺳﻘﻮﻁ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺳﻴﺒﻰ ﻧﺪﻳﺪﻩ
ﻫﻴﭻ–ﮔﻮﻧﻪ
 -2ﺳﻘﻮﻁ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ
ﻧﺪﻳﺪﻩو ي��ا
ﺁﺳﻴﺒﻰكاال
مق��دار
هيدرول��وژي
كاغذفروش – الگو
هديه –
جمع
ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ-11
گوسفندﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻳــﻢ
ﻣــﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺮ
ﺑﻮﺩ ﻭ
افقي -11:جمع هديه – كاغذفروش – الگو
مقايس��هﺁﻥ
گوسفندﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﺎﻭﺭﻳــﻢ
توليدﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺮ
ﻣــﺎ
خدمات ﻭ
ﺑﻮﺩ
ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﭘﻨﻜﻮ ﺩﺭ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺍﻳﻦ در
ش��ده
جنگي – حرف
دستي –
آتشي
جنگيبا–هرحرف
دستي –
آتشي
ﻫﺴﺘﻨﺪزوبين – مطلبي را ﻫﻨﮕﺎﻡ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 -12خوراك سفر – زوبين – مطلبي را ﻫﻨﮕﺎﻡ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺪﻳﻤﻰ
ﺧﻴﻠﻰ
ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﻨﺖ
–
سفر
خوراك
-12
ﺷــﻮﺭﺍﻯش��ده
ﺭﺋﻴــﺲهزينه
ﺯﺍﺩﻩ يا كار
ان��رژي و
-1بلندمرتب��ه – آئينه��اي س��نتي – واح��د از
همراهي
همراهي
ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺣﺴــﻴﻦ
خواندنﺷﺒﻪ
تابﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻳﻚ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻤﻰ
www.printablesudoku99.com
آسياب
سنگ
–
و
آب
ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕبا
آسياب
سنگ
–
خواندن
تاب
و
آب
با
كيفيت
كاهش
اس��الم – در فسادكننده
پنج اصل
ﺍﺳﻼﻣﻰيكي از
-10
اس��الم – در
پنج اصل
يكي از
بدون -10
دينﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻓﻮﻳﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ
دينﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻓﻮﻳﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
مان–– تكبر
پس��تانداران– وطن
ح��رف مفعولي
قابل تحسين  -2تي��ره-13
نش��انه
فعاليتبه
كلمهاي
عنوان–
دهان
فعاليتﻛﻪ ﺩﺭ
يكﻭﺟﻮﺩﻯ
ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻛﻮﺩﻙ2
 -13ح��رف مفعولي – وطنمان – تكبر ﺍﻳﻦ
دريايي
اي از
ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻭﺟﻮﺩﻯ
ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻛﻮﺩﻙ2
 -3ﺍﻳﻦ
عنوان
قرآن به
تحسين
قابل
يك
اط��رافبه
قرآن
– كتف
كتف
–
ﺑﺮ
ﻋــﻼﻭﻩ
ﻭ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺳــﻘﻮﻁ
ﭼﺎﻩ
ﻋﻤــﻖ
ﺑﺮ
ﻋــﻼﻭﻩ
ﻭ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺳــﻘﻮﻁ
ﭼﺎﻩ
ﻋﻤــﻖ
آخرت –
و
دني��ا
–
حي��رت
و
تعج��ب
بنين
پايتخت
جمعي ذكر شده است – درويش
جمعي ذكر شده است – درويش
ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ
ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ
ﺳﻨﮓ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺩﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎﻩ ﺑﺎ
نمايش��يﻫﺎﻯﺍﻳﻨﻜﻪ
گاهﺩﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻋﻜﺎﺳﻰمس��كن – ب��ه كارهاي
ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ -14
كارهاي
ب��ه
 -14مس��كن –
ﻳﺘﻴﻢ
ﺳﻨﺠﺎﺏ
راس��تﺍﺯ
ﮔﺮﺑﻪ
ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
نمايش��يمخفف
ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
–ﻛﻨﺪ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰ
ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ–ﺍﻭ
 -3س��ماق – خوب ﻭ ﮔﺮﺑﻪ
زارع
نيس��ت
ابراهيم
همس��ر
–
يافته
راه
-11
همس��ر ابراهيم
–
يافته
راس��ت
راه
-11
خطرناك��ي كه ش��خص ورزي��دهاي در ﭼﻴﻦ ﺩﺭﺳــﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ
ﺷــﺪﻩ
ﭼﻴﻦ ﺩﺭﺳــﺖ
در
اي
ورزي��ده
ش��خص
كه
خطرناك��ي
مايهﺑــﻪ–ﺍﻳﻦجنگل
عطر
–
ورزش��ي
عدد
-4
آتش مازني
راحتي
صندلي
نبي(ع) –
راحتي
صندلي
نبي(ع)
ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ
ﺁﺳــﻴﺒﻰ
ﻛﻮﺩﻙ
ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ
ﺁﺳــﻴﺒﻰ
–ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻴﭻ
ﻛﻮﺩﻙ
ﮔﻮﻧﻪﻫﻔﺘﻪ
ﻫﻴﭻﭼﻨﺪ
ﻳﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﺷﻮﻙ :ﺳﻨﺠﺎﺏ
فيلمها و نماهنگها به جاي ﮔﺮﻭﻩ
نماهنگها به
ي��ك پ��ا –  -4پ��ولفيلمها و
هنرپيش��ه
سهولت
هنرپيش��هدرختﺑﻮﺩ ﻭ–
جايتخته
تاب��ان –
كش��ور آفتاب
ي��ك پ��ا –
ﻫﻴﭻگام
پادش��اهي –
 -12كاله
ﻫﻴﭻگام
پادش��اهي –
كاله
-12
ﺗﺮﺳﻰ
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﭼﺎﺭ
ﺗﺮﺳﻰ
ﻣﻴﺸﻴﮕﺎﻥﺩﭼﺎﺭ
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺩﺭ
ﺍﻯ
ﺳﺎﻟﻪ
اصلي انجام ميدهد ميگويندﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺧﺘﺮ 8
گويند
مي
دهد
مي
انجام
اصلي
سوز آيد
ﻣﻌﺠﺰﻩ– با
اندكيگانه
زرنگ،
-5
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
زيركﺑﻪ–ﺟﺰ
ﺑﻮﺩ
ﻧﺸﺪﻩ
ﻫﻢ
ﭼﻴﺰ
ﻫﻴﭻ
ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﺟﺰ
ﺑﻪ
ﺑﻮﺩ
ﻧﺸﺪﻩ
ﻫﻢ
س��تبر – خوان��دن گوس��فند – جواب
تنديس –
ﺟﻤــﻊ اندك
تنديس –
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ
ﺑﭽﻪدر
 -15پوشيده ،مخفي – واحدي
ته��ران –
تفرج��گاه
كلمه–
زيردس��ت
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻧﻤﻰ
 -6ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻰ
ﺩﻳﮕﺮﻯ
سطحﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﻯ
دشمن
ﺷﻜﺮ–
اطالع
ش��گفتي –
ﺷﻜﺮ– دشمن هاي  -15پوشيده ،مخفي – واحدي در سطح -13
اطالع
ﭘﻴﻮﺳﺖ.ش��گفتي –
كلمه
-13
ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﺠﺰﻩﺁﺳــﺎﻳﻰ
ﻃﻮﺭ ﻣﻌﺠﺰﻩﺁﺳــﺎﻳﻰ
ﺑــﻪ
ﻛﻮﺩﻙ
ﺍﻳﻦ
شده
آماده
و
مهيا
–
– مهيا و آماده شده
بزرگان
ﻣﺎﺩﻩ
ﮔﺮﺑﻪ
ﻳﻚ
ﻛﻪ
ﺍﻯ
ﺻﺤﻨﻪ
ﺩﻳﺪﻥ
ﺷــﺎﻳﺪ
معرب
–
خ��زرج
كنار
در
اي
قبيل��ه
-5
ﺍﻳﻦ–ﻛﻪدندانه
سخت
ﺍﻳﻦ–ﻛﻪدندانه
سخت
سوهانﺧﺮﺍﺷﻰ
ﻛﻮﭼﻚ
سوهانﺧﺮﺍﺷﻰ ﺑﻪ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ
ﺍﺯ ﺳــﻨﺠﺎﺑﻰ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺪﻭﻥ
عمودي:
گندمﺑﻪسوده
ﺗﺮﻳﻦ–
فرانسوي
ﺑﺪﻭﻥفوتبال
 -7تيم
ﻛﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰ
عمودي:
نرگس – ماده قندي ميوهها
بين –
-14
بين –
واقع
ﺗﻌﺠﺐﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ-14
سرانجامﺩﺭ ﺑﺮﺩ.
ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
واقعﺷﻮﺩ
ﺑﺪﻧﺶ ﻭﺍﺭﺩ
سرانجامﺩﺭ ﺑﺮﺩ.
ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﺷﻮﺩ
ﺑﺪﻧﺶ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻭﺍﺭﺩﻳﻚ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ
مثبت
پاسخ
–
داستان
نوعي
–
از
كنايه
–
زنجان
اس��تان
در
-1ش��هري
از
كنايه
–
زنجان
اس��تان
در
-1ش��هري
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭼﺎﻩ ﻭ
ﻭﻯ ﻣﺤﺼﻮﺭ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭼﺎﻩ ﻭ
ﻣﺤﺼﻮﺭ
ق��اره آفريقا –  -6گندم خردك��ن بادي – بزن بزن –
ق��اره آفريقا –
ﻧﺒــﻮﺩﻥمرك��ز
كش��وري در
-15
ﻧﺒــﻮﺩﻥمرك��ز
ﻣﻴﺸﻴﮕﺎﻥدر
كش��وري
ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ-15
ﻭﻯ ﺑﻨﮕﻮ
ﺧﻠﻴﺞ
تاريخي
 -8اثر
اجنه
اجنه
ورامين ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﻛﺎﻓﻰ ﺭﺍ ﻋﻠﺖ
ﺩﻳﺪ
ﻧﺒﻮﺩ
ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﻭﺯ
ﻋﻠﺖ
ﺭﺍ
ﻛﺎﻓﻰ
ﺩﻳﺪ
ﻧﺒﻮﺩ
پاپوش سنتي
اندازه لباس
ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻯ ﻳﺘﻴﻢ
ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺳــﻨﺠﺎﺏ
اندازه لباس
ﻣﺮﺑﻮﻁجنگ
دفاع در
 -2عالم و بسيار دانا – مراسم
وس��يلهﭼﺎﻩ ﺁﺑﻰ
-9ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻩ ﺁﺑﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﮔﻔﺖ:
ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺩﺭﺧﺘﻰ
 -2عالم و بسيار دانا – مراسم ) (orphanedﺭﺍ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ
– ﻛﻪ
ﺍﺳــﺖ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
جدول ويژه شماره 5082حل ﺑﻪ ﻗﻨﺎﺕ
بريدن
پرس��ش
عادی–
جدولقديم
شمارهﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺩﺧﺘﺮﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ
ﻗﻨﺎﺕ
بزرگداشت
بزرگداشت
5082
شماره
حل
5082
عادی
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ً ﺍﺯحل
جدولﺑﺮﺩ ﻳﻚ
ﻣﻰ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰﺑﻪﺭﻧﺞ
ﻣﻘﻨﻰ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﻨﻰ ﺩﺭ
دشنام
هرزﺍﺯ –
شاخه ﺑﺎهاي
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺭﺍﺑﺎﻛﻨﺎﺭ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ
 -3رف��وزه – ش��ماره رمز –  8ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻟﻰ ﺷﻮﺗﺰ ﭘﻴﺪﺍ
–
رمز
ش��ماره
–
رف��وزه
-3
ﺍﺯ 15 14 13
ﺍﺳــﺖ ﻭ 11
ﻣﺮﻣﺖ 10 9
ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﻭ 8 7
ﺣﺎﻝ 6 5
4 314 213 112 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15
ﺍﺯ 15 14 13
ﭘﺲ12
ﺍﺳــﺖ ﻭ 11
ﻣﺮﻣﺖ 10 9
ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ 8 7
ﺣﺎﻝ 6 5
4 3 2 1
ﭘﺲخ –12رود
معطر
س��بزي
-10
ﺑﺮﺩ.ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ
مشورت – دو يار بلندقد! ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩﺍﺵ
مشورت –
ﺍﻳﻤﻨﻰ ي ل ي
ﺍﺻﻮﻝ ت
ﺑﺎﻳﺪ ي
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭل م
ع
بلندقد!ز ك و  1ه د نو ود رك
ا
ب دو يارر
ا
د
 1س ر
ﺍﻳﻤﻨﻰ ي ل ي
ﺍﺻﻮﻝ ت خ
ﺑﺎﻳﺪ ي
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭل م
ع
ﭘﺎﻳــﺎﻥش
د ك
و
 1د
ﭘﺎﻳــﺎﻥشﻛﺎﺭ
ﻛﺎﺭ
ﺳــﻨﺠﺎﺏ ﻳﺘﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫــﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫــﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ
روشنايي
فاقد
ترسيمي – ز  2ا ا ول رو ﻭ انﻋﻼﻳﻢك كارهام –
ﺍﻃﺮﺍﻑ ا ي ا
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ه د
ر
ﻫﺸــﺪﺍﺭ ا
ا
و
زهر –خ آدرسه
 -4ر
 2ن ي م
ﺍﻃﺮﺍﻑ ا ي ا
د
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ه
ر
ﻫﺸــﺪﺍﺭ ا
م
ك
ل وﻭ ن
ا
 -4زهر – آدرس ترسيمي –
2
ﻋﻼﻳﻢ
راهﻣﺎﺩﺭ ﻭ
یکﮔﺮﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧــﻪ ﺟﺪﻳﺪﺵ ﺑﺎ
ﭘﻴﺪﺍ
سالم ابرای
ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻭ ا–
يخچ��ه
ش��هريسدرل ك
م
ﺩﻳﺪ ي د
 -11ر
فﻭ ل و
خطر ر
بي د
جاي ي
ا
ش –ن
ا
 3ت ز
 3لن ا ا ن ه
ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ س ل ك
م
ﺩﻳﺪ ي د
ر
ف ل و
 3ن ا
ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ
ﭼﺎﻩ
جانشين او
ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻭ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﭼﺎﻩ
ﺩﺍﺭﺩ.بيﺁﻧﻬﺎخطر
جاي
ﺁﻥ –
جانشين او
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﻮﺭﺩ.
ﺑﺮﺍﻳﺶ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮﻧﻤﻰ
ﺁﻥ
ﭼﺸﻢ ﺍﺯ
ﻣﻘﺎﺑــﻞﺣﺘﻰ ﺍﺯ
ﻛﻨﺪ.ﻭﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﺗﻮﻟﻪﻫﺎﻳﺶ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺮﻧﻤﻰ
ﭼﺸﻢ ﺍﺯ
لرس��تانل –
اس��تان
چل��هي ر
ﺣﻮﺍﺩﺙ م
ﺍﻳﻦ م
ك ا
ﻗﺮﺍﺭ ا
ش ب ب و  4ش خي يخ ز
ا
ا
 4م
ﺣﻮﺍﺩﺙ م
ﮔﻮﻧﻪ ل
ﺍﻳﻦ م
کــاهش ا
ك
ﺩﻫﺪ ﺗﺎس
 4ش ي خ ﻗﺮﺍﺭ ا
وزن:
ﮔﻮﻧﻪ
ﺑــﺮﻭﺯ
ﺩﻫﺪ ﺗﺎسﺍﺯ
ﻛﻨﺪﺍﺯ ﺑــﺮﻭﺯ
ﮔﻮﻳﺪ:يﮔﺮﺑﻪرﻛﺎﻣ ً
وحشت –
گشاد
ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺭﺍو -5س جامه
ﻼ
ﺷﻮﺗﺰ ﻣﻰ
ﺑﺎﻟﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺖﺷــﺎﻥ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ–ﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﻫﻤﺪﻳﮕــﺮ
گشاد
جامه
ﻣ ًﻼ ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺭﺍ -5
ﺳﻨﺠﺎﺏ
ﺳﻌﻰ ﻣﻰ
ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ
وحشت –ﺍﻭ
ﻃﺒﻴﻌﺖﺷــﺎﻥ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ–ﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﻫﻤﺪﻳﮕــﺮ
ي
ن ا ن
ب ا ن
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ و
نا ت
ث  5ب ا تت
كمان
ك ي م و ن و
ا
ي
ن ا ن
ب ا ن
ا
ا
5
ﺷﻮﺩ.
5
ﺷﻮﺩ.
ﻣﻰ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺳﻨﺠﺎﺏ
غذاییﺍﺯ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ
ﺍﻧﺪ.
تكﻛﻨﺎﺭ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪم از ﺧﻮﺏ ﺑﺎ
ﺷــﻮﺗﺰ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ وﺑﺎﻟﻰ
اگر ﺭﺍتﻛﻪ
ﻫﺎﻳﻲ
ﺩﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭتﺁﺟﻴﻞ
ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ
ﺍﻧﺪ.
تكﻛﻨﺎﺭ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﻮﺏ ﺑﺎ
ﺁﻣﺪﻩاي
ياخته
جانوران
رژیم
مورد
در
ﺁﻣﺪﻩاي
ياخته
جانوران
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ketogenic diet

 -6كت��اب لغ��ت – از صفات
باريتعالي – سدي در استان
خوزستان
 -7لحظ��ه – لقب اروپايي –
ماركي بر خودروهاي سنگين
– آب چشم
 -8كنايه از فتنه انگيختن
 -9بده��ي – نوع��ي س��الح
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 -12حش��ره پ��ركار – رنج
 -6كت��اب لغ��ت – از صفات
و محن��ت – هول��ه – از
باريتعالي
خواهران برونته1
4
استان 6
خوزستان – سدي در 8
 -13قاعده و روش – آشكار
 -7لحظ��ه – لقب اروپايي –
 –2پشه
– مايه
5
ماركي بر 8
خودروهاي سنگين
 -14خالي از س��ر و صدا –
– آب چشم
آشپز ضحاك
كنايه از فتنه
 7شنيتسلر
 -15اثري از آرتور
8
س��الح 2
انگيختن3
6
1-8
 -9بده��ي – نوع��ي
پ

ي

و

ر

ش

ا

س

و

ر

م

ه

م

ا

ن

ا

م

ر

ت

ش

10

م

ي

پ

ر

11

ا

ا

م

12

ي

س

ر

گ

ا

13

ب

ن

ا

ر
خ

3
6
2

ا

ش

ه

ب

ت

و

ن

14

ا

ت

ي

ا

ن

ا

ن

ي

15

خ

و

ش

ن

ش

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

م

س

ي 6رم

م

ق  7يو

را

و

ا

س

ه

و

ب

ت

ر

و

ج

د

ي

ا

ق 10و ب تن

م

ر

د  11م د

ا

ن

ا

ن

د

و

ا

ر

ا

ي

ش
اا س

يب
ر

ا

و

ي

ر

ا

م

ب

ت

ي

رد

ا

وا

ب

ت

ار

غ

ه زز

هم ي

ه

وس نه

 9ي

يم

ا

ب

خ 13شك

ا

و

ز

ن

ا  14ر ا

اغ

دن يي

ن

ه

ا

ن 15م ر ني

س
اي ك

ا

ن

ي س

ن

ن

سم

خ

ا

س پ

ه  8ل ز يي وت مو
اي

ر

ا

ج

ر

ش

ر

ن

ر 12

م

ي

ا

ه

4

ر

ك

ا

م

س

ر

ن

ا

ش ت

ن

م

ي

ي

ا

ت

ي

ك

ر

ت

ن

ا

م

ر

ا

ي

ي

خ

ا

خ

ي م
آب و و ر
ج –م ه
مرطوب
هواي

م

ك
ا

ن

ن

ا
ف

پ

ر

ا

م

گ

ا

ت

و

ن

ا

ن

ي

جدول ويژه
حل در صفحه28 :
....

 -7 15 14 13 12 11 10 9 8حرف نداري – جد – نوعي ش��تر
– زنگ چارپا
 -8اث��ري از خواند مير در ذكر احوال
وزراي اسالم تا عهد مؤلف
 -9ني��اكان – اش��اره – نوعي خودرو
فرانسوي – زيادهجويي
 -10س��الك – گري��ه و زاري – نفس
سركش
 -11صداي��ي كه از برخورد مضراب يا
ناخن با س��از ايجاد شود – كميابي –
گروههاي مردم
 -12گ��رو – پنهان كردن – قراول –
غذاي نذري
 -13ش��امهنواز – دوس��تان – همسر
اسكارلت – مساوي
 -14از آثار ديدني و باس��تاني كازرون
– از غذاهاي محلي گيالن
 -15س��رزمين – س��ازي ك��ه با لب
نواخته ميشود – كوچولو!
عمودي:
-1اس��تاندار قدي��م – از آثار ديدني و
باستاني استان كرمانشاه
 -2هيدرول��وژي – مق��دار كاال و ي��ا
افقي:
خدمات توليد ش��ده در مقايس��ه با هر
-1بلندمرتب��ه – آئينه��اي س��نتي – واح��د از ان��رژي و يا كار هزينه ش��ده
بدون كاهش كيفيت
فسادكننده
 -2تي��رهاي از پس��تانداران دريايي –  -3اط��راف دهان – كلمهاي به نش��انه
تعج��ب و حي��رت – دني��ا و آخرت –
پايتخت بنين
 -3س��ماق – خوب نيس��ت – زارع – مخفف گاه
 -4عدد ورزش��ي – عطر مايه – جنگل
آتش مازني
 -4پ��ول كش��ور آفتاب تاب��ان – تخته درخت – سهولت
Sudokuگوس��فند – جواب  -5زرنگ ،زيرك – يگانه – با سوز آيد
س��تبر – خوان��دن
هاي Puzzle
 -6زيردس��ت – تفرج��گاه ته��ران –
 -5قبيل��هاي در كنار خ��زرج – معرب بزرگان
 -7تيم فوتبال فرانسوي – گندم سوده
نرگس – ماده قندي ميوهها
– نوعي داستان – پاسخ مثبت
 -6گندم خردك��ن بادي – بزن بزن –
 -8اثر تاريخي ورامين
پاپوش سنتي
 -9وس��يله دفاع در جنگ
قديم – پرس��ش – بريدن
حل جدول ويژه شماره 5082
شاخههاي هرز – دشنام
1س ر 2د 3ا5 4ب  6ر 7ا 8ز 9ك 10و 11ه 12ن 13و 14ر -10 15س��بزي معطر – رود
1
ز ا و ر ا كارها – فاقد روشنايي
ا
ه و
 2ن ي م ر خ
ل ا ن ه  -11يخچ��ه – ش��هري در
ا ش ن ا ي د ر
 3ت ز
خ ي ز اس��تان لرس��تان – چل��ه
ش ب ب و
ا
ا
 4م و س
ن كمان
ث ب ت
ك ي م و ن و
 5ا م
م س ي ر
ا
پ ي ش و
 6ر
ر ي  -12حش��ره پ��ركار – رنج
م ق ي ا س
س ه و
 7ي و ر ش
و محن��ت – هول��ه – از
ب ت ر
 8ن ا س و ر
ه ل ي و م خواهران برونته
و ج د
م ه م ا ن
9
ي س ا ر  -13قاعده و روش – آشكار
و
ي ا ق و ت
ا
ا م ر
 10م ي
ي ا – مايه – پشه
ن ا م ر د م
ا ت ش
 11ا
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iwamontreal@gmail.com
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

به یاد نوال سعداوی ،نویسنده
وکنشگرفمینیست
نیره نوحیدی
به دنبال مدتی مبارزه با بیماری،
نــوال ســعداوی ،نویســنده،
کنشــگر ،و پزشــک فمینیست
مشــهور مصــری در ســن ۸۹
ســالگی در قاهــره درگذشــت.
مقالههــا و کتابهای انتقادی و

تحلیلی او بر علیه پدرساالری و
زن ســتیزی ،از جملــه “زن در
نقطه صفر” و “چهره عریان زن
عرب” ،بســیاری از کلیشههای
مربــوط به زنان عــرب را هم در
ذهن مردساالران و هم بسیاری
از شــرق شناســان بــه چالــش

کشــید و دنیا را با فمینیســمی
پیشــرو و دلیر در جهــان عرب
آشنا ساخت.
نوال ســعداوی به دلیل پزشک
بودنش و تماس با زنان ،آشنایی
مســتقیمی با دردها و رنجهای
جســمی و روانی آنان پیدا کرده
بــود .به رغــم نقدهایــی که به
بعضی خصوصیات شــخصیتی
او از طرف دیگر فمینیستهای
مصر شــده اســت ،نوشتههای
قوی و فعالیتهای شجاعانهاش
در زمینه حقوق زنان ،خشونت
خانگی ،چند همسری ،حجاب
اجبــاری ،آزارهای جنســی ،به
خصوص مثله کردن آلت تناسلی
زنان (ختنه) ،فصل تازه و تحول
مثبتــی را در گفتمان مربوط به
جنسیت و سکسوالیته در مصر
ایجادکرد.
از جمله غیر قانونی شدن ختنه
زنان در سال  ۲۰۰۸تا حد زیادی
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مدیون سخنرانیها و مصاحبهها دســتور بــه طــاق دادن او و دیدگاههای جهانی او و همسرش
و نوشــتههای او بود .هم دولت حــرام اعــام کردن نــوال برای را همزاد حزب کمونیست مصر
مدرن انور سادات و هم روحانیت همسرش شریف حتاته که خود و چپ سنتی یافتم.
ســنت گرا و شــریعت پناه مصر پزشــک ،نویســنده  ،و کنشگر بــار اول شــانس دیــدارش را در
تحمــل نظــرات و تالشهــای سوسیالیستسرشناسیبود.
دانشگاه نایروبی ،در کشور کنیا
رادیکال او را نداشتند.
اما این زوج هر دو شجاعانه علیه داشتم طی ســومین کنفرانس
در سال  ۱۹۸۱سعداوی توسط فتواهای مفتیان مصر ایستادگی جهانی زنــان که ســازمان ملل
دولــت انور ســادات دســتگیر و کردند.
برگزار کــرده بــود ( )۱۹۸۵و بار
زندانی شد.
بســیاری از آثار نوال ســعداوی دوم در گرانــادا ،اســپانیا کــه از
او بعــد از آزادی از زنــدان که به به زبــان های مختلف ،از جمله طــرف ائتــاف زنــان مدیترانه
دنبال ترور ســادات اتفاق افتاد ،فارســی ،ترجمه شــده اســت و دعوت شده بودیم (.)۲۰۰۸
کتاب “خاطرات از زندان زنان” بعضیها او را “ســیمون دوبوار بار آخر در طی تماسهای ایمیلی
را نوشــت .نقدهای شجاعانه و دنیای عرب” نامیدهاند.
مــا وقتــی در آمریکا پژوهشــگر
تاثیرگذار سعداوی علیه شریعت من شخصا شانس آن را داشتهام مهمان بــود ،موفق به دعوتش
رایــج و تفاســیر مردســاالر در کــه در دو کنفرانس بین المللی به دانشگاه مان برای سخنرانی
اســام ،از جمله بــر علیه چند فرصت آشــنایی و حتی بار دوم نشدم چون هزینه مورد قبولش
همســری و حجاب اجباری که بحثهــای داغ بر ســر مســایل بســیار باالتــر از تــوان رایــج
آن را نوعــی بــرده کــردن زنــان نظری با او و همســرش داشته دانشگاههای ایالتی بود.
میدانســت ،خشــم متولیــان باشم بر سر چرایی انقالب ایران نوال ســه بار ازدواج کرده بود و
محافظــه کار و فتواهایــی علیه و نقش مناسبات بینالمللی در از همسر سوم و آخرش ،شریف
او را بــه دنبال داشــت؛ از جمله وضعیت بد خاورمیانه و راستش حتاته در ســال  ۲۰۱۰جدا شد.
از او دو دختــر به جا مانده
اســت و بســیار نوشتهها و
آموختههــا و دو نهاد مدنی
کــه خــود از پایــه گزارانش
بود:
“انجمن همبســتگی زنان
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
عــرب” و “انجمــن اعراب
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
طرفدار حقوق بشر”.
ایرانی
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و
یــادش گرامی و تالشهای
است و شما را گام به گام یاری میکند
حق طلبانهاش پر رهرو باد.
اگر آرامش خاطر میخواهید تلفن را بردارید و با ما تماس بگیرید
•
514-274-8117

بیست و دوم مارس ،روز جهانی آب:

بیش از  ۲میلیارد انسان به آب
بهداشتیدسترسیندارند

روز  ۲۲مــارس ،از
ســوی ســازمان ملــل
متحد ،روز جهانی آب
نامگذاری شده است.
همزمــان با بیســت و
یکمین جلسه محیط
زیســت و توســعه
سازمان ملل متحد در
ســال  ۱۹۹۲در شــهر
ریودوژانیرو ،موضوع روز جهانی
آب بطور رســمی مطرح شد و از
تمامی کشورهای عضو این نهاد
جهانی درخواست شد تا این روز
بعنــوان روز ترویج و آگاهســازی
مردم در سراسر جهان درباره آب
اختصاص یابد.
شــعار ســازمان ملل متحد ،در
روز جهانــی آب در ســال ۲۰۲۱
«ارزشــگذاری آب» عنوان شده
است.
همزمان با شــیوع ویروس کرونا
در سراســر جهان ،مصــرف آب
بدلیــل شستشــوهای بیشــتر
افزایش یافت .بــا توجه به ارزش
حیاتــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
آب ،نامگــذاری روز جهانــی
آب در ســال جــاری بــا عنــوان
«ارزشگذاری آب» با هدف تمرکز
بر آموزشهای آبی صورت گرفته
است.
کمیســاریای عالی حقوق بشــر
سازمان ملل متحد نیز همزمان
بــا روز جهانــی آب ،بــه ارزش
«اخالقی» آب تاکیدکرده و یادآور
شده است :در روز  ۲۲مارس باید

به یاد بیــش از  ۲میلیارد و ۲۰۰
میلیون بشــر روی زمین باشیم
کــه از دسترســی به آب ســالم و
بهداشتی محروم هستند.
این نهــاد جهانــی مدافع حقوق
بشــر با اشاره به شعار روز جهانی
آب« ،ارزشــگذاری آب» ،تمامی
جهانیــان را بــا ایــن پرســش به
چالش کشیده است« :آب برای
شما چه معنا و مفهومی دارد؟».
در بیانیه کمیساریای عالی حقوق
بشــر ســازمان ملل متحد آمده
اســت :ارزش و اهمیــت آب ،از
دیدگاه حقوق بشــری ،جایگاهی
باالتــر از ارزش اقتصــادی دارد و
حاوی ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و
زیستمحیطیمیباشد.
بنا بر اعالم این نهاد ارشد حقوق
بشری در جهان ،ابعاد و مفاهیم
ذکر شــده ،نیازمند توجه ویژه از
ســوی جهانیان است به ویژه در
شرایطی که باید سالمت عمومی
افــراد درنظــر گرفتــه شــود ،در
شــرایطی که بایــد روابط عمیق
میان آب و طبیعت مورد بررسی
قرار بگیرد.

گزارشها درباره وضعیت آب در
ایران ،کشوری واقع در یک اقلیم
خشــک و نیمه خشــک ،نگران
کننده اســت .پیشینیان ساکن
در این سرزمین ،آب را
با بکارگیری راهکارهای
متفــاوت قــدر و ارزش
میگذاردند.
امــا زندگــی مــدرن،
برداشــتهای بیرویــه
از آبهــای زیرزمینــی
شــیرین ،حفــر بیرویه
عمیــق
چاههــای
ونیمهعمیق ،ولع به سدسازی و
تغییرات اقلیمی از جمله عواملی
هســتند که بر بحــران کمآبی و
بیآبی در ایران دامن زدهاند.
منابــع آبی در ایــران ،با توجه به
شــرایط اقلیمی ،محدود است.
از ســوی دیگر تمامی منابع آبی
موجــود در ایران قابل اســتفاده
نیست .بخشی از آبهای موجود
در ایران ،آبهای شور هستندکه
با توجه به شرایط زیستمحیطی
روز به روز میــزان این منابع آب
شور در حال افزایش است.
کارشناســان زیســتمحیطی،
یکــی از عوامــل مهــم در بحران
کمآبــی و بیآبی در ایران را عدم
برنامهریزی دقیق و سوءمدیریت
عنوانمیکنند.
اصالح الگوی مصرف ،در بخش
شــهری و در بخش کشــاورزی،
مدیریــت و برنامهریــزی کالن،
اشــاعه مصرف بهینــه  ،از جمله
گامهــای موثــر در رفــع چالش
کمآبی و بیآبی در کشور است.
•
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حسابداریوکلیهامورمالیاتی

آیا می دانستید...
بهــار زمــان خوبــی بــرای
تجدیدنظر در مورد رژیم غذایی،
فعالیــت بدنــی ،روال
خــواب و مــوارد دیگــر
اســت .متخصصــان
بهداشت در آستانه بهار،
پیشــنهادهایی را برای
شروع ســالم این فصل
ارائه دادهاند:

•

بشقاب خود را با میوهها
و سبزیجات تازه و فصلی
پرکنید.
بهــار و تابســتان زمــان خریــد
میوههــا و ســبزیجات تــازه
فصل اســت .توصیه میشود تا
درصــورت امــکان محصــوالت
ارگانیــک را خریــداری کنیــد و
بــه جای اســتفاده از روغنهای
تصفیهشــده ،چربیهای سالم
مانند آووكادو ،آجیل و دانهها را
مورد توجه قرار دهید.

•

در مصرف گوشتهای کبابی
افراط نکنید.
مجبور نیســتیدکه از این غذاها
صرفنظرکنید ،اما برای کاهش
مصــرف چربیهای ناســالم که
باعث مســدود شــدن شریانها
میشوند ،به دنبال گوشتهای
کمچرب باشید و از مصرف میان
وعدههای سرخ شده خودداری

ً
کامال
است .باز هم الزم نیست
از آن اجتنــاب کنیــد .اگــر زن
هســتید ،به یک نوشــیدنی در
روز و اگــر مــرد هســتید ،به دو
نوشیدنی در روز بسنده کنید.

•

غذای جدید امتحان کنید.
ضربالمثلــی قدیمــی میگوید
تنوع ادویه زندگی است .انتخاب
غذاهــای مختلف بــا رنگهای
مختلف و از گروههای مختلف،
یــک رژیــم غذایی غنــی از مواد
مغذی را فراهم میکند .بنابراین
دفعه دیگــر که به بــازار مراجعه
کردید ،میوه یا سبزیهایی را که
ً
قبال امتحان نکردهاید ،انتخاب
کنید.

•

سبزی چلیپایی بخورید.
سبزیجات چلیپایی مانند انواع
کلم حــاوی ویتامین  ،Cفیبر و
فــوالت هســتند و کالری کمی

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

دارند .این ســبزیها سرشــار از
مواد گیاهی شــیمیایی هستند
کــه خاصیــت
آنتیاکســیدانی
دارنــد و از ابتال
بــه بیماریهای
مزمــن ماننــد
بیما ر یهــا ی
قلبــی و برخــی
ســر طا ن ها
جلوگیریمیکنند.

ما هر بار شــنیدیم که مثال
می گویید چه پوست لطیفی
دارید و یا چشمانتان چقدر
قشــنگ اســت و … از این
حرفها همه مــی زنند اینها
خوب هســتند ولی دوست
داریم یک خصلت شخصیتی
ما را که دوست دارید نشان
دهید .این نشان می دهدکه
برای ما ارزش قائلید.

•

•

مراقب برنامه خوابتان
باشید.
اگــر روزهــای تاریــک و ســرد
زمستان برنامه خواب شما را از
مسیر خارج کرده است ،دوباره
میتوانید آنرا تنظیم کنید.
 چهار ساعت قبل از خواب ازانجام ورزشهای با ریتم تند و
 مصرف غذاهــای پرچرب بههمراه الکل و یا کافئین
اجتنابکنید.
 هــر روز در یــک ســاعتمشخص بیدار شوید؛ در حالت
ایــدهآل با قرارگرفتن در معرض
نور روز.
 اتاق خواب را شبها تاریک وخنک نگه دارید.
•

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

دو نویســنده مســائل زناشویی
 Emma Taylorو Lorelei
، Sharkeyمعتقدنــد مــردان
نااهل از شگردهایی استفاده می
کنند که به طــور غریزی زنان با
آنها احســاس آرامــش و امنیت
می کنند .مردان خوب باید این
فرمول ها را رعایت کنند:

•

اعتماد به نفس
برای ما زنها مهم نیســت با چه
کلکــی تمرین اعتمــاد به نفس
مــی کنید :جلو آینه بایســتید و
حرف ها و حرکات خود را تمرین
کنید ،زنــان روبروی خــود را با
دماغ های بســیار زشــت تصور
کنیــد یا… به هر حال وقتی به
مالقات ما می آیید باید حرکات
شما سرشــار از اعتماد به نفس
باشد.
من ،من ،من
قهرمان هر داســتانی نباشــید
و پشــت ســر هم ،از خودتان و
خاصیــت های خودتــان حرف
نزنید ،چون ما در همان دقیقه
اول متوجــه مــی شــویم با این
کار دارید پشــت یک شخصیت
ضعیف پنهان می شوید.

•

ُغ ُ
رغرونباشید
قبــل از هــر چیــز خوب اســت
بدانید که غُ ر زدن و ایراد گرفتن
اصال جذاب نیســت .فکرش را
بکنید با هم رفتیم به رستوران
و شما مرتب از گارسن شکایت
می کنید .یا یک ریز از مشکالت

•پخــت روز
.Sherbrooke W 6925

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

652-7623

چرا مردهای خوش قلب ،تنها هستند؟!

•

نان سنگک

با تع

یین وقت قبلی

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

استقبال از فصل بهار با پنج پیشنهاد سالم
کنید .یک اقدام احتیاطی مهم
دیگر ،اعتــدال در مصرف الکل

PAIVAND: Vol. 27  no.1520  Apr. 01, 2021

25

محــل کار حرف می زنیــد .یا از
غم و بدبختی هــای واقعی دنیا
گله می کنید.

•

احترام زیادی
خــوش قلبی زیاد هم توی ذوق
مــی زند .اینطوری که بعد از هر
جمله بگویید ببخشید یا شوخی
می کنم و جدی نگیر و … خیلی
کالفه کننده است.
عین این صورتک های خنده و
شادی توی شبکه های اجتماعی
از آن اســتفاده می کنند نباشید
که با هر حرکت ما ،لبخند بزنید
یا هر چه گفتیم برای تان خیلی
جالــب باشــد و … نــه… این
کارها احســاس خوشایندی که
شــما انتظار دارید را در ما ایجاد
نمی کند.

•

تعریف کنید ...اما!

متاس فیزیکی
در اولین فرصت به شــکلی
عادی و صمیمی ،تماس فیزیکی
ایجــاد کنید .با شــانه تان موقع
خنده به شانه ما بزنید .در حین
یــک خنــده از ته دل ،با دســت
بــه زانوی ما بزنیــد .اگر فرصت
رقص فراهم شد در حین رقص،
تمــاس های کوچک بــا بدن ما
ایجادکنید.

•

با دوستان مونث خود به
سراغ ما بیایید.
حتمــا همه شــما دوســتانی از
مدرســه و دانشــگاه داریــد یا از
طریق شبکه دوســتان و اقوام،
با دختران و زنانی آشنایی دارید.
اگر ما شما را با زنان دیگر ببینیم
احساس امنیت خاطر بیشتر می
کنیم چــون حدس می زنیم که
شما دوستی های تان فقط برای
کشاندن ما به رختخواب نیست.
(مردروز)

15 Ways You Can Become More
Confident As A Man.

1) Confident men have a vision.
2) Confident men know themselves.
3) Confident men take action.
4) Confident men have failed.
5) Confident men take care of themselves.
6) Confident men push themselves.
7) Confident men think positive.
8) Confident men are generous.
9) Confident men are open to learning.
10) Confident men don't need to be heard all the time.
11) Confident men are perseverant.
12) Confident men ask questions.
13) Confident men are not people pleasers.
14) Confident men are not agreeable.
15) Confident men know how to listen.

 10تغییری که پس ازوگان شدن  >> ...ادامه از صفحه23 :
دستگاه گوارش تان بتواند مواد
غذایی را به درستی هضم کند.

•

 -۷ممکن است پوست تان صاف
تر شود

مواد غذایی کــه می خوریم می
توانند مســتقیم ًا بر پوســت ما
اثر بگذارند .تحقیقات می گوید
رژیــم هــای غذایــی گیاهی می
تواننــد جوش ها را از بین ببرند
و در مجموع ســامت پوســت
را ارتقــا دهنــد .کاهش مصرف

مواد لبنی و خوردن بیشتر مواد
غذایی که آنتی اکسیدان طبیعی
محسوب می شود ،ممکن است
لطفی به پوست تان باشد .از قرار
معلــوم مصرف زیاد مــواد لبنی
ممکن است اثر منفی بر پوست
داشته باشدکه علت آن هورمون
ها و استروئیدهایی است که به
طور طبیعی در این محصوالت
وجود دارد.
•
-۸بویبدنتانتغییرمیکند

گرچــه خــوردن گوشــت مــی
تواند باعــث آزاد شــدن بوهای
ناخوشــایندی از بدن شود ،اما
ســبزیجات و حبوبــات هم می
توانند بوی بدن را تغییر دهند.
برخی ســبزیجات ماننــد کلم و
پیــاز ،گوگرد طبیعی زیــادی در
خــود دارند .وقتــی رژیم غذایی
تان مملوء از چنین ســبزیجاتی
باشــد ،عرق و نفس تــان بویی
شــبیه به مواد غذایــی پیدا می
کنــدکه در بدن تــان تجزیه می

شود.
•
 -۹انرژی بیشتری پیدا
میکنید
از قرار معلوم رژیم وگان می تواند
به افزایش ســطح انرژی کمک
کند .هضــم رژیم هــای غذایی
گیاهی برای بدن ساده تر است،
یعنی کار زیادی از آن نمی کشد.
کار بیــش از اندازه ی دســتگاه
گوارش باعث می شود احساس
سستی کنید و کم انرژی باشید.

بنابراین با داشــتن رژیــم وگان
می تواند انرژی بیشتری داشت
و ممکن اســت متوجه شویدکه
بازدهی بیشــتری در طــول روز
دارید.
•
 -۱۰ممکن است استخوان
هایتان راحت تر بشکنند!
با رژیم وگان ممکن است نسبت
به سایرین کلسیم و ویتامین دی
کمتری داشته باشید .بر اساس
تحقیقــات جدید ،ایــن امر می

تواند خطر پوکی استخوان را در
شما بیشترکند .در این حالت به
دلیل کاهش تراکم استخوانی،
اســتخوان هــا راحت تــر دچار
شکســتگی مــی شــوند .یــک
دلیل این مسأله پایین تر بودن
شــاخص تــوده بدنــی ()BMI
وگان ها است ،به همین دلیل،
احتمال بروز شکستگی در لگن،
پاها و ستون فقرات آن ها بیشتر
است.
•
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عالمت و نشان ه کمبود ویتامین D

ویتامیــن  Dویتامیــن بســیار
مهمی است که تاثیر زیادی روی
چند سیستم بدن دارد .ویتامین
ن ها،
دی ،برخالف سایر ویتامی 
ی کند و
ماننــد هورمون عمل م 
ل های بدن برای
تکتک ســلو 
آن گیرنده دارند.
ی که پوســت در معرض نور
زمان 
ی گیــرد ،بدن
خورشــید قرار م 
از کلســترول ویتامیــن دی می
سازد .ب ه عالوه ،در بعضی غذاها
مانند ماهی چرب و محصوالت
ی شده وجود دارد اما
لبنی فراور 
دریافــت ویتامین دی بــه اندازه
ی کافــی از رژیم غذایی دشــوار
اســت .توصیه میشــود روزانه
حدود  ۴۰۰تا  IU ۸۰۰ویتامین
دی مصــرف کنیــد امــا اکثــر
ی گوینــد میزان
متخصصــان م 
مصرف روزانه باید بیشتر از این
باشد.
کمبــود ویتامیــن دی بســیار
شایع است .تخمین زده شده
میــزان ویتامیــن دی در خون
حــدود یــک میلیــارد نفــر در
سراسر دنیا پایین است.
در ادامه به  ۷عامل پرخطر اشاره
ی کنیم کــه در بــروز کمبود
مــ 
ویتامین دی موثرند:
• تیره بودن پوست • .کهولت
ســن • .اضافــه وزن یــا چاقــی
مفــرط • .نخــوردن ماهــی و
لبنیات به اندازه کافی • .زندگی
در مناطقی از کــر ه ی زمین که
در طــول ســال نور کافــی به آن
ی رسد • .استفاد ه ی دائمی
نم 
از کــرم ضدآفتــاب • .در خانــه
ماندن.
افــرادی کــه نزدیــک بــه خــط
ی کننــد و مدام
اســتوا زندگی م 
در معرض نور خورشید هستند
کمتر دچار کمبود ویتامین دی
ی شوند زیرا پوستشان بهاندازه
م
ی کافی ویتامین دی تولید می
کند تــا نیازهای بــدن را تامین
کند.
اکثر افــراد نمیداننــد که دچار
کمبود ویتامین دی هستند زیرا
عالئم آن معموال خفیف است.
حتی اگر این عالئم ب ه طرز بارزی

روی کیفیت زندگی شــما تاثیر
منفی بگذارد نیز ممکن است به
سادگی متوجه کمبود ویتامین
دی نشوید.
عالئم و نشان ه های کمبود
ویتامین D
 .۱بیماری و عفونت مداوم
یکــی از مهمتریــن وظایــف
ویتامین دی قوی نگه داشــتن
سیســتم ایمنی اســت تــا بدن
بتوانــد با ویــروس و باکتری که
ی شــود مبارزه
باعث بیماری م 
کنــد .ایــن ویتامین مســتقیما
ل هایی که مســوولیت
با ســلو 
مبارزه با عفونت را برعهده دارند
در تعامل است.
اگر اغلــب بیمار میشــوید ،به
خصوص دچــار ســرماخوردگی
ی شــوید ،کمبود
یــا آنفلونــزا م 
ویتامیــن دی میتوانــد یکی از
دالیل باشد.
نتایج چند تحقیق مشاهدهای
نشــان داد بین کمبود ویتامین
دی و عفونت دســتگاه تنفســی
مانند سرماخوردگی ،برونشیت
و ذاتالریــه ارتباط وجود دارد.
تعــدادی از تحقیقــات نشــان
مــیدهد مصــرف روزانه  ۴هزار
 IUمکمل ویتامیــن دی خطر
عفونــت دســتگاه تنفســی را
کاهش میدهد .در یک تحقیق
که روی افــراد مبتال به بیماری
مزمن انســدادی ریه انجام شد،
فقط کســانی که کمبود شــدید
ویتامیــن دی داشــتند بعــد از
مصرف مکمل قوی بهمدت یک
سال مزایای آن را تجربه کردند.
خالصــه ویتامیــن دی نقــش
مهمی در عملکــرد ایمنی دارد.
یکی از شایعترین عالئم کمبود
افزایش خطر بیماری یا عفونت
است.
 .۲خستگی مفرط و ضعف
ی توانــد
احســاس خســتگی مــ 
دالیل مختلف داشــته باشــد و
کمبود ویتامین دی یکی از این
دالیــل اســت .متاســفانه ،این
وضعیت ب ه عنوان علت احتمالی
ی شود.
اغلب نادیده گرفته م 
تحقیقات موردی نشان میدهد

پایین بــودن ویتامین
دی در خــون منجــر
به خستگی مفرط می
شــود که روی کیفیت
زندگــی تاثیــر منفــی
زیادی دارد.
در یک نمونه تحقیق،
مشــخص شــد میزان
ویتامین دی در خانمی
که از احساس خستگی
و ســردرد در طول روز
رنج میبــرد فقط ۵.۹
 ng/mlبود .این عدد
بســیاری پایین اســت
زیــرا هر چیــز کمتر از
 ng/ml ۲۰کمبــود
محسوب م 
ی شود.
زمانــیکــه ایــن خانم
شــروع بــه مصــرف
مکمــل نمود ،میــزان ویتامین
دی بــه  ng/ml ۳۹افزایــش
یافت و عالئم برطرف گشت.
بــا این حــال ،حتی اگــر میزان
ویتامیــن دی در خــون بــه این
اندازه پایین نباشد ،باز هم تاثیر
منفی روی سطح انرژی فرد می
گذارد.
 .۳درد کمر و استخوان
ویتامین دی به طرق مختلف به
حفظ سالمت استخوان کمک
میکند.
مثــا ،توانایــی جذب کلســیم
ی برد.
توسط بدن را باال م 
درد اســتخوان و کمر میتواند از
نشان ه های کمبود ویتامین دی
باشد.
از مطالعات مشاهدهای چنین
ی آیدکه بین کمبود ویتامین
برم 
دی و کمــردرد مزمــن ارتبــاط
وجود دارد.
یک تحقیــق به بررســی ارتباط
میــان میــزان ویتامیــن دی و
کمــردرد در بیــش از  ۹هزار زن
میانسالپرداخت.
محققــان دریافتنــد احتمــال
کمردرد ،شــامل درد شــدیدی
ت های روزمره
که در انجام فعالی 
ی کند ،در زنان
اختالل ایجاد م 
دچارکمبود ویتامین دی بیشتر
بود.
 .۴افسردگی
افسردگی هم میتواند نشان ه ی
کمبود ویتامین دی باشد.
محققــان ،بــه خصــوص در
بزرگساالن ،کمبود ویتامین دی
را به افسردگی ربط م 
ی دهند.
براســاس یک ارزیابــی %۶۵ ،از
تحقیقات مشاهدهای حاکی از
ارتباط میان کمبود ویتامین دی
و افسردگی بود.
ل شــده
بعضــی تحقیقات کنتر 
حاکــی از ایــن بــود کــه تجویز
ویتامیــن دی بــه افــراد دچــار
کمبود به بهتر شدن افسردگی،
شامل افسردگی فصلی که در ماه
های سرد اتفاق میافتد ،کمک
م
ی کند.
 .۵نقص درتوانایی ترمیم
زخم
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اگر جای زخــم بعد از جراحی یا
بروز آسیب ب ه کندی درمان می
شــود ،ممکن اســت فرد دچار
کمبود ویتامین دی باشد.
نتایج تحقیقات نشــان میدهد
ویتامیــن دی باعــث افزایــش
ی شود که برای
تولید ترکیباتی م 
تشــکیل پوست جدید ب ه عنوان
بخشــی از فراینــد التیــام زخم
حیاتی است.
براســاس یک تحقیــق که روی
افرادی که جراحی دندان داشتند
انجام شد ،برخی جوانب درمان
تحت تاثیر کمبود ویتامین دی
قرارگرفت.
ی شــود نقش
همچنین گفته م 
ویتامیــن دی در کنترل التهاب
و مبــارزه با عفونت برای درمان
مناسب اهمیت دارد.
در یک ارزیابــی بیماران دیابتی
کــه از عفونت پا رنــج میبردند
مورد بررسی قرارگرفتند.
نتایج نشان داد احتمال التهاب
که روند درمان را کند میکند در
افــرادی که دچارکمبود شــدید
ویتامین دی بودند بیشتر بود.
متاســفانه ،در حــال حاضــر
تحقیقــات کمی پیرامــون تاثیر
ل هــای ویتامین دی روی
مکم 
فرایند التیام زخم در افراد مبتال
به کمبــود ویتامیــن دی انجام
شده است.
 .۶پوسیدگی استخوان
ویتامین دی در جذب کلسیم و
متابولیزم استخوان نقش حیاتی
دارد.
بســیاری از افراد مسن که دچار
پوســیدگی اســتخوان هســتند
فکر میکنند باید کلسیم بیشتر
مصرف کنند .درحالیکه ممکن
است دچار کمبود ویتامین دی
هم باشند.
پایین بــودن تراکم مواد معدنی
ی دهــد
اســتخوان نشــان مــ 
اســتخوان کلسیم و ســایر مواد
معدنی را از دســت داده اســت.

ی شــود افراد
ایــن امر باعــث م 
مســن ،بــهخصــوص بانــوان،
بیشتردرمعرضخطرشکستگی
استخوان قرار بگیرند.
محققان در یک تحقیق مشاهده
ای روی بیــش از  ۱۱۰۰زن
میانسال یائسه یا درحال یائسگی
دریافتند بین کمبــود ویتامین
دی و کاهش تراکم مواد معدنی
استخوان ارتباط وجود دارد.
بــا این حــال ،تحقیقات کنترل
شــده نشــان میدهد زنان دچار
کمبــود ویتامیــن دی بعــد از
ل هــای قــوی از
مصــرف مکم 
نظــر میــزان ویتامیــن دی در
خون به وضعیت مطلوب دست
یافتند اما تراکم مواد معدنی در
استخوان آنها بهتر نشد.
بــهرغــم ایــن نتایــج ،مصرف
کافــی ویتامیــن دی و حفــظ
میــزان مطلــوب آن در خــون
روش خوبی بــرای محافظت از
تراکم اســتخوان و کاهش خطر
شکستگیاست.
 .۷ریزش مو
ریــزش مــو اغلــب بــه مســائل
هورمونی و استرس نسبت داده
ی شود که مطمئنا علت شایعی
م
است.
با این حال ،اگر ریزش مو شدید
باشد ،ممکن است در نتیج ه ی
بیماری یا کمبود ماد ه ی مغذی
رخ دهد.
ریزش مو در زنان با پایین بودن
میزان ویتامین دی در خون در
ارتبــاط اســت البته تا بــه امروز
تحقیقــات کمی در ایــن زمینه
انجام شده است.
طاسی منطقهای نوعی بیماری
خودایمنــی اســت که بــا ریزش
شــدید موی سر و سایر قسمت
ی شــود.
هــای بدن شــناخته م 
ایــن وضعیت با بیمــاری ریکت
در ارتبــاط اســت کــه بــه دلیل
کمبود ویتامین دی باعث نرمی
ی شود.
استخوان در کودکان م 
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بســیاری از غذاها و مواد مغذی
نیز روی سالمت مو تاثیر دارند.
 .۸درد عضالت
در اغلــب موارد ،بهســختی می
تــوان علــت درد عضــات را به
درستی تشخیص داد.
برخــی شــواهد نشــان میدهد
کمبــود ویتامیــن دی میتواند
علت احتمالــی درد عضالنی در
کودکان و بزرگساالن باشد.
براســاس یک تحقیــق که روی
مــوشها انجــام شــد ،کمبود
ویتامین دی بــهدلیل تحریک
گیرنــد ه هــای درد در عضالت
منجــر به درد و حساســیت می
شود .تعدادی از تحقیقات نشان
ل های
میدهــد مصرف مکمــ 
قــوی ویتامیــن دی مــیتواند
باعث کاهش انواع درد در افراد
مبتال به کمبود شود.
یک تحقیق که روی  ۱۲۰کودک
دچار کمبود ویتامین دی انجام
شدکه از درد رشد رنج م 
ی بردند
نشــان داد یــک دوز از ویتامین
دی میزان درد را تا  %۵۷کاهش
ی دهد.
م
کالم آخر
کمبــود ویتامین دی بهشــدت
رایــج اســت اکثــر افــراد از آن
بی اطالعهستند.
زیــرا عالئــم آن اغلــب خفیف و
نامشخص است یعنی ب ه سختی
ی توان دریافت این عالئم ناشی
م
از کمبود ویتامین دی اســت یا
علت دیگری دارد.
خوشــبختانه ،معمــوال درمان
کمبود ویتامین دی ساده است.
میتوانید بیشتر در معرض نور
خورشید قرار بگیرید یا بیشتر از
غذاهای سرشار از ویتامین دی
(مانند ماهی چرب و محصوالت
ی شــده) اســتفاده
لبنــی فراور 
کنید .همچنین م 
ی توانید انواع
مکمــلهای ویتامیــن دی را از
آمازون خریداری کنید.
•

اقتصاد :جامعه ایرانی فقیرتر شده است >> ...ادامه از صفحه17 :
توزیع پوشــاک و کفش و آجیل
و شیرینی ،و نیز کسبوکارهایی
چون صنایع دســتی ،آرایشگاه،
گرمابه و غیره.
کشــور های زیــادی در جهان،
هم در دنیای پیشــرفته و هم در
مناطق در حال توسعه ،به دلیل
کرونا با دشواریهای اقتصادی
شــدید روبهرو شــدند و در برابر
گزینه دشــوار «جان یا نان» قرار
گرفتنــد .شــمار فراوانــی از آنها
مالحظات بهداشتی را در درجه
اول اهمیت قرار دادند و سقوط
تولید ناخالــص داخلی را ،حتی
در ابعــادی چشــمگیر ،با هدف
حفاظت از شــهروندان خود در
برابر ویروس پذیرفتند.
شــمار دیگــری از کشــورها ،به
دلیل محدودیتهای گوناگون،
هــم در نجات «جــان» از قافله
بازماندند و هم در حفظ «نان»؛
ایران به گروه دوم تعلق دارد.

•

گسترش فقر
مهمترین پیامد «مثلث شوم»
بــرای ایرانیان در ســال ،۱۳۹۹

گســترش دردناک فقر درکشور
بــود .در واقــع بخــش بزرگی از
طبقه متوســط ایران ،در سالی
کــه گذشــت ،بــه زیر خــط فقر
فروغلطیدند.
دربــاره خط فقر در ایران تعریف
رســمی در دســت نیســت و به
همین ســبب در ایــن زمینه با
دادههــا و آمار گوناگــون روبهرو
هســتیم .ماده  ۹۵قانون برنامه
پنجم جمهوری اسالمی از دولت
میخواهــد بــه منظــور اجرای
برنامه فقرزدایی ،با تعریف خط
فقر شــمار خانوارهای غوطهور
شده در فقر مطلق را شناسایی
کنــد .بــا توجــه به حساســیت
موضــوع در فضــای جمهــوری
اســامی ،که با شــعار مقابله با
فقر و نابرابری بر کرســی قدرت
نشســت ،خــط فقــر در ایــران
تعریف نشده و شمار خانوارهای
زیر خط فقر نیز معلوم نیست.
«فقر مطلق» بر پایه طبیعیترین
نیازهای مادی انسانها تعریف
میشــود کــه مهمتریــن آن
برخــورداری از دســتکم ۲۲۰۰

کالــری در روز اســت .بــر پایــه
ارزیابیبانکجهانی،فقیرمطلق
کسی است که کمتر از یک دالر
و  ۹۰سنت در روز درآمد داشته
باشــد .ایــن رقم طبعــ ًا در همه
جای جهان وزن مشابهی ندارد
(خط فقر در آمریکا نمیتواند با
بورکینا فاسو مشابه باشد) و به
همین سبب باید بر پایه برابری
قــدرت خریــد در کشــورهای
گوناگون تعدیل شود.
از دیــدگاه بانک جهانــی ،ایران
در طبقهبندی جهانــی به گروه
کشورهای دارای درآمد متوسط
تعلق دارد و ،در مورد این گروه،
از ســوی همان نهــاد ،خط فقر
بــرای هــر نفــر  ۵.۵دالر در روز
تعیین شده است .به بیان دیگر
یک ایرانی که کمتر از  ۱۶۵دالر
در ماه درآمد داشــته باشــد ،زیر
خط فقر قــرار میگیرد .با توجه
به اینکه در آمار رسمی ایران یک
خانوار به طور متوســط  ۳.۳نفر
را در بر میگیرد ،خط فقر برای
یک خانوار ایرانی  ۵۴۴دالر
است ( ۱۶۵در .)۳.۳

27

 سال  27شماره  12  1520فروردین 1400

نطــنـز...
ازدواج؟
قــرار شــده دو بچه  6و  7ســاله
کازرونی با هم ازدواج کنند! این
دو کودک برای آزمایش خون به
مرکز بهداشت مراجعه کرده اند!
مردم می پرسند چرا خانواده ها
به این امر رضایت داده اند؟ شما
فکر می کنید آن ها نمی دانندکه
ســن شناخت و
این کودکان در
ّ
البته که می دانند
بلوغ نیستند؟ ّ
و خــوب هم می دانند آن ها می
بچه ها
خواهند از وام ازدواج این ّ
بچه های
استفاده کنند و سایر ّ
شان را زنده نگاه دارند!
پس ندادنی ها؟
آموزش و پــرورش زنجان اعالم
کــرد :دانش آمــوزان باید تبلت
هــای اهدایــی را پــس بدهند!
قالیباف چی؟ آن چند میلیاردی
را که باال کشیده پس می دهد؟
همســایه هــای کانادایــی مــا
چطور؟ پس می دهند؟ سیستر
مری و سایر آمریکا نشینان چی؟
اســترالیا رفتــگان چــی؟ هیچ
کدام؟ هیچــی؟ فقط زور دولت
عــدل الهی به چند تا دختر بچه
دبستانی می رسد؟!

دست و پا چلفتی ها؟
در خبــر هــا آمــده بــود کــه:
دانشــمندان بــرای اوّلیــن بار،
وجــود آب و مــوا ّد آلــی را در
نمون ه کوچکی از یک سیارک به
نام "ایتوواکا" کشــف کرده اند.
عمه جان ما هم
ایــن کار را کــه ّ
بلد اســت! اگر راست می گوئید
آب شــیرین را در سیســتان و
بلوچستان و نوار ساحلی کشور
مــا ایران پیدا کنید! دســت و پا
چلفتی ها؟!
یونیک؟!
نمی دانیم شما عزیزان خواننده
مــا ،این جوک جدید را شــنیده
اید؟ اخیر ًا آخونــد ها در یکی از
مســاجد شــهرک فردیس کرج
برای دختــران و زنان مســابقه
گلــف برگــزارکرده انــد! گفتار و
اعمــال آقایــان علمــاء اعــام و
حجج اسالم در طول این چهل
و دو ســه ســال حکومت نشان
داده کــه رفتارشــان عجیــب و
غریب یا به قول کفآر «یونیک»
اســت و جهانیان را شگفت زده
مــی کند! مثل فــروش و پخش
یخچــال و کولــر در مســجد،

www.paivand.ca since 1993

مونتریال!
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a
برگزاری نماز در دانشگاه ،تبدیل
زنــدان بــه دانشــگاه و گماردن
دزدان و جنایتکاران در ُپست
جاسوس؟!
های مهم مملکتی!
در روزهــای نزدیک به نوروز ایرج
صلوات؟
ّ
حریرچی معاون کل وزارت بهداشت
به تازگی حساب کرده اند
گفتــه :تبلیغ بــرای ســفر ممنوع
که شــهرداری تهران در
اســت .ولی ســفر به مناطــق تائید
طول ســال  1400مبلغ
اما تبلیغ برای سفر ممنوع
 300میلیــارد تومــان از
شده آزاد ّ
ّ
است .درســت مثل سفر و کوچ به
محل قطــع و فروش تن ه
کانادا که خودشــان با میلیون ها و
گاهــی میلیاردها دالر پــول دزدی
بــه آمریکا یا کانــادا می آیند و تحت
تدابیــر پلیس کانادا به حال و صفا و
خوشی مشــغول ،فقط باید بی سر
و صدا باشــد تا مردم ایران نفهمند
چنــد تا نماینده و وزیــر در آمریکا و
کانادا ســاکن و میلیونر اند! ولی به
یک بدبختی مثل ما که از دستورات
اسالم عزیز به تنگ می آید و با هزار
دالر بــه کانادا مهاجرت می کند می
گویند :نوکر انگلیس! جاسوس!؟

درختــان درآمــد کســب
می کند! جالب است که
این پول هیچ جا منظور
نمی شــود! یعنی کســی
خبــردار نخواهــد شــد
کــه از کجا آمــد ،به کجا
رفت؟! و جالب تر این که
درختان را می ُبرند ولی به
جــای آن ها درختی نمی
کارند! حتم ًا برای روح ُپر
فتوح کارنده آن درختان
مرحــوم صلوات خواهند
فرستاد!
شنبه های مرحوم؟
حاج شــیخ حســن آقای
پرزیدنت گفته :واکسن به اندازه
کافــی وارد خواهد شــد .ســال

ن
زیرسایهچی 

در حــال حاضــر ارزش یک
دالر در بازار آزاد ارز ایران
معادل ۲۵هــزار تومان
اســت .بــا ایــن حســاب،
درصورتی که رهنمودهای بانک
جهانــی را مــاک قــرار دهیم،
خانوارهایی که در ایران کمتر از
 ۱۳میلیــون و  ۶۰۰هزار تومان
در ماه در آمد داشته باشند ،زیر
خط فقر هســتند .ایــن رقم در
سطحی باالتر از آن چیزی است
که از سوی محافل کارشناسی و
سندیکایی ایران ارائه میشود.
نمایندگان تشــکلهای کارگری
مجــاز در جمهــوری اســامی،
خط فقر را برای یک خانوار  ۹تا
 ۱۰میلیون تومان در ماه ارزیابی
میکننــد (مراجعــه شــود بــه
سخنان حمیدرضا امامقلیتبار
بازرس مجمــع عالی نمایندگان
کارگران کشــور ،و هادی ابوی،

دبیرکل کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران).
مرکــز پژوهشهــای مجلــس
میگویــدکه خط فقــر در تهران
بــرای یــک خانــوار در فاصلــه
سالهای  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۸از ۲.۵
میلیون تومان بــه  ۴.۵میلیون
تومان افزایش یافته است.
با توجه به شدت گرفتن تورم در
سال  ۱۳۹۹و سقوط سرگیجهآور
ارزش پول ملی در همان ســال،
میتوان گفت که خط فقر برای
یک خانوار تهرانی در پایان سالی
که گذشت در سطحی به مراتب
باالتر از آنچه از ســوی این مرکز
برای ســال  ۹۸ارائه شــده ،قرار
میگیرد.
میبینیم که ارزیابیها در مورد
خط فقر در ایران یکسان نیست،
ولی در یک نکته تردید نمیتوان
داشت و آن سقوط شدید قدرت

خرید ایرانیان و کوچکتر شدن
ســال به سال ســفره آنها است.
درآمــد ماهانــه چهــار میلیون
تومان در آغاز سال  ۱۳۹۷معادل
حدود هــزار دالر آمریــکا در ماه
بــود .همان درآمد اگــر امروز به
شش میلیون تومان هم افزایش
یافته باشــد ،تنها معــادل ۲۵۰
دالر آمریکا در ماه است.
در گزارشــی کــه خــرداد مــاه
گذشته از سوی محمد قاسمی،
سرپرســت مرکــز پژوهشهای
مجلس ،به دستگاه مقننه ارائه
شــد ،گفته میشــود که درآمد
ســرانه کشور از  ۱۳۹۰تا ،۱۳۹۸
 ۳۴درصدکاهش یافته است.
با توجه به آنچه در ســال ۱۳۹۹
در صحنــه اقتصــادی کشــور
گذشــت ،میتــوان گفت که هر
ایرانی در  ۱۰ســال گذشــته ۴۰
درصد فقیرتر شده است.
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آینــده ســال غلبه بر ویــروس و
احیــای مشــاغل خواهــد بود.
حســن جان حاال شــاید کمی از
پول های آزاد شــده صرف خرید
واکسن شود ولی احیای مشاغل
هرگز ا ّتفاق نخواهد افتاد .چون
رهبر ّ
معظم تقریب ًا همه کارخانه
ها را گرفته ،وسایل اش را به پول
نزدیک کرده و زمین های شان
را هم متری خدا تومان فروخته!
بنابراین شــما زیادی بــه مردم
قول نده مثل زمانــی که پس از
شیوع کرونا ویروس بی ناموس
گفتی کــه کارهــا از روز شــنبه
شــروع می شود ،که هرگز نشد!
و از آن روز چند ده تا شــنبه هم
آمده ،درگذشته و رفته و مرحوم
شده است؟

امن ّیت؟!
یکی از مواردی که آخوندها با
آن ُپز می دهند موضوع امن ّیت
اســت! که ما اگر این را نداریم
عوض اش امنیــت داریم ،اگر
آن را نداریــم به جایش امنیت
اما امــروز بازار ُپر رونق
داریم! ّ
دوربین مداربســته نشان می
دهد دزدی خیلی زیاد شــده و
این بار دزدان محترم می آیند
و دوربیــن را با همه متع ّلقات
اش مــی دزدند! و کار به جائی
رســیده که باید ســگ بخری
تــا مراقب دوربین ات باشــد،
خودت هــم نگهبانی بدهی تا
ســگ ات را نبرنــد! و خانواده
هم مواظب باشــند تــا دزدان
گرامــی ،خودت را خفه نکنند
و نبرند!
دعا برای شیطان؟!
تمام پیامبران خودشــان را پاره
می کنندکه بشــر از زندگی لذت
نبــرد و همیشــه در حــال گریه
و عبــادت باشــد ولی شــیطان
بــا هوش و پشــتکاری کــه دارد
همیشــه راهی پیــدا می کندکه
فاتحه بخواند به این هدف شان
و مردم را شاد و مست و رقصان
نگاه دارد! ما هــم برای پیروزی
اش دعا می کنیم!
کار حضرت فیل؟!
تعزیرات ،سردخانهای را کشف
غ تنظی م
کــرده که ُ 100تــن مر 
بــازاری را احتــکار کــرده بــود.
د ّلاالن برای جلوگیری از کشف
غ ها را مــدام بین
ایــن بار ،مــر 
ی کردند!
سردخانهها جا به جا م 
مشــکل ایــن جاســت کــه وارد
کننده ،فروشــنده ،گرانفروش،
محتکر ،دزد و پلیس همه خود

فقیرتر شــدن جامعــه ایرانی در
 ۱۰سال گذشته ،آنهم با ابعادی
چنیــن هــراسآور ،بــه صورت
مشــخص از ســه عامــل عمده
منشأ گرفته است:

کاهش یافت اســت .مرکــز آمار
ایــران نرخ بیکاری کشــور را در
پاییــز گذشــته  ۹.۴درصد اعالم
کرده اســت .مرکز پژوهشهای
مجلس ،با تکیه بر شمار افرادی
که به دلیل یــأس خود را از بازار
کارکنــارکشــیدهاند ،نرخ اعالم
شده از ســوی مرکز آمار ایران را
«گمراهکننــده» میداند و نرخ
واقعی بیکاری در کشور را ۱۸.۴
درصد (دو برابر نرخ اعالمشده از
سوی مرکز آمار) ارزیابی میکند.

ب) اوجگیری بیکاری از جمله
زیر تأثیر بیماری کرونا.
در بهار و تابستان و پاییز ،۱۳۹۹
شــمار شــاغالن به ترتیب یک
میلیــون و  ۵۰۰هــزار نفر ،یک
میلیــون و  ۲۰۰هزار نفر ،و یک
میلیــون و  ۳۳هزار نفر نســبت
بــه فصــول مشــابه ســال قبل

ج) اوجگیری نرخ تورم
ایران.
مرکــز آمــار ایران تــورم نقطه به
نقطه کشور را ،در فاصله بهمن
 ۹۸تــا بهمــن  ،۹۹بــاالی ۴۷
درصد اعالم کرده اســت .برای
خوراکیهــا و آشــامیدنیها ،که
در ســبد معیشــت خانوارهــای

•

الف) نرخ رشد منفی کشور
در ســالهای  ۱۳۹۷ ،۱۳۹۱و
 ،۱۳۹۸و نرخ رشــد در محدوده
صفر تا یک درصد در ســالهای
 ۱۳۹۴و بــه احتمــال فــراوان
.۱۳۹۹

•

•
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رهبر درمانده و ّ
معظم مسلمین
و مســتضعفین جهــان و حومه
و ســپاه ماســتخواران انقــاب
افالســی هســتند! و کشــف و
ضبط این گونه کاال ها از دست
حضرت فیل هم بر نمی آید؟!
ُگنده گوزی ها؟!

قهار به
یکی از ســاندیس خوران ّ
ما گفــت :خراســانی بهت قول
میــدم یه روز کاخ ســفید رو می
گیریم!گفتیمکرونایابمستعان
ســپاه یادت هســت؛ که سردار
سالمی تون گفت :از صد کشور
دنیا درخواست خرید داشتیم؟!
ولی ما به جز آمریکا به تمام دنیا
می فروشیم ،آمریکا باید برود از
کشور ثالث بخرد! راستی اخوی
ممکنه بفرمایید مــورد مصرف
این ُگنده گوزی ها چیست؟!
ما حیرانیم!
اولیــن رده بنــدی باشــگاهی
فوتی رنکینگ اعالم شــد که در
آن پرســپولیس ایران به عنوان
بهترین تیم آســیا انتخاب شد.
چــه عجــب آخوندهــا دو قران
برای نام و نشان یک تیم ایرانی
خرج کردند؟! چرا تیم حماس و
حزب الله در رنکینگ اول نشدند
ما حیرانیم!
--------کانــادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل مــاه آوریل المبارک! ســال
 2021دربــدری خــون جگری!
برابر بــا دوازدهــم فروردین ماه
ســال  1400مهــرورزی زنجیره
ای! شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

کمدرآمــد نقش اساســی دارند،
نرخ تــورم از ســوی همان نهاد
در همــان بازه زمانــی حدود ۷۰
درصد محاسبه شــده است .در
اینجا سخن بر سر آمار رسمی و
کلی است .نرخهای واقعی برای
اقالم مشــخص را باید از کسانی
پرسید که واپسین روزهای سال
 ۱۳۹۹را در صفهــای خریــد
کاالهای مورد نیاز برای ســفره
نوروزی خود گذراندهاند.
فروریــزی  ۴۰درصــدی درآمــد
ایرانیــان در فاصلــه ســالهای
 ۱۳۹۰تــا  ،۱۳۹۹از آنچه در ۱۰
سال نخست جمهوری اسالمی
در ایــران انقالبزده و جنگزده
گذشت ،چندان دور نیست.
-----•

ل با دو شرح
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Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در شمال آفريقا – تير پيكاندار
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -7وسلليع و پهن – مركز كوبا –
بتدايي – گونهاي
امورنصب فورا نیازمندیم.
1
وقت ،بتي
در ابتدا بصورت پاره نام
عمللوالً در مناطق
 -8شللهري در اسللتان گيان –
2
تمام وقت
مجروح
– inte
restedاز رژه
ديدني
وم – صورت
We are
hiring
individuals
3
as Handyman
قفسلله
assistant.مخلللوط –
 -9چربللي
ا – كسللي كه در
Full time/Part time/On call.
4
شيشهاي – شش عرب
اطالعات آگهی خود را به
Experience is an asset, but not necessary.
کنید:
ایمیل
زیر
نشانی
 (trainingدلير
 –willعموي
آذري
سللفيد
-10
مت و سو – لقب
be provided).
5
سياحتي PARTICIPATE in our
Positions
available
immediately.
پيامبر (ص) – شللهري
info@paivand.ca
6
COMMUNITY
Please
كيلومتريsend
application25
درat:
اردبيل
زهوشي – ستاره
https://sam-thehandyman.com/career/
7
مشتري –
ستاره
–
قفل
يار
-11
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
همسر اسكارلت
زني در طافروشي
توجه 8
خامنها
قابل
 -12نانجيللب – فهميده – ادات
Panneton
&
Panneton
شرکت
9
تشبيه – پول زور
ركرافت – واژهاي
قهـوه
فال
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
ظرفشوی
نفر
یک
به
 -13CARWASHشللماره بينالمللي كتاب –
10
و همچنین راننده با حقوق مناسب
گفتيسللرازيري –و ورق
و کمک آشپز
شترمرغ
نوعي
–
شيون
–
کارگر
نفر
چند
به
استخدام می کند.
11
• باتجربه •
ی
نغملله –
و
سللرود
–
آواره
-14
هاي
سياست
راي
شاد
توسط
وقت)
تمام
یا
وقت
(پاره
های
تلفن
شماره
با
تمایل
صورت
در
برای کار در رستوران
Published Since 1993
12
 514939009و ( 5145721356پیمان)
ات ايشان است
www.printablesudoku99.com
برا ی کار در کارواشلم يزرع کبابسرانیازمندیم.
(678-6451 )514
BIWEEKLY NEWSPAPER
نیازمندیم.
فورا
info@pannetonpanneton.com
ایمیل
ویا
در
تللوپ
حمللل
خطللاي
-15
راهنمللاي
قللو –
FOR PERSIAN COMMUNITY
13
Tel.: 514-933-0-933
بگیرید.
تماس
(احمد)
اطالعات:
تلفن
(Montreal, Toronto, Ottawa,
بسكتبال – حومه بوشهر
اك
14
)Victoria, Calgary & Vancouver
Tel.: 514-651-2661
عمودي:
اصلي
هاي
نوشته
خدماتمالیاتی
چيني – : Mailing Address
15
 -1شركت
خودروسازيﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
4010 Ste-Catherine W.
– زحل – سوغات
نجات
چتر
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
MONTRÉAL QC
Little
Hollywood
presents
روشن
–
مهربان
–
زننده
گول
-2
ثبت شرکت و دفترداری
Sudoku Puzzle 1 Solution
Sudoku Puzzle 2 Solution
و درخشان حسابها با نازل ترین قیمت
– حنا -نگاه خيره –  -8نوعي پيراهن آستين كوتاه – زمين
افقي:
514-996-9692
7ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 6
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
ANIMAL
FARCE
اسللتان 1 4 2 8 9
ﺳﺎﻝ 3
5
1
2
8
6
9
4
7
3 5
در
سللدي
–
عللارف
دل
-3
آماده كشت – قنات
حمايت
براي
كه
گفتاري
يا
نوشته
1
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
A Comedy Film by
عراق
عزيز
شهر
–
مركزي
514-242-6034
نذري
غذاي
–
فراواني
– توانايللي – ماده  -9يكدنده –
رود
مي
كار
به
مدعي
ادعاي
رد
يا
ادعا
از
7 6:Email
3 4 2 5 1 8 9
5 7 Dowlatshahi
3 1 8 2 9 6 4
Nader
نقاشي
دست
و
سللر
برايش
شللكارچيان
-4
غم
–
اسرار
–
ناگهاني
 -10به طور
قيمتي
نيمه
هاي
سنگ
از
–
info@paivand.ca
8www.paivand.ca
مخلللوط 9 5 6 1
غللات –7 3
جايگاه – ميشللكنند – از2 4
ملوديك اپرا6 –4
قسمت 9 7
رزمايللش –5 3-2 1
دار كودك – ابزاري  -11آواز گروهللي – 2 8
كدو
5وجو
جست
بلندمرتبه
حواريون
عموجان
کلبه
کمدی از8نادر2دولشتاهی
هرهفته
درونکـــــوور2
پیوند 1 7 9
6 4 8
كردن – پسوند3
خائن 1
فیلمی5
 3 4 9از6 7
له كارگرداني اميد  -12روترش كردن -بيحس – اشاره  -3الكپشت كارتوني – روز آينده –  -5ويرايش –به چند
ویترسكج
نفر – برج
مأيوس
منتشرمیشود:
حیوانات)
( 1 6 5 7با2الهام8از
9 Vancouver:
نمللود3 4 5 8 – 1
نمايللشتمامو 2
 -6سللعي•–نیمه7وقت و6
قلعه 3 9
قاليچه 4
وقت •
يمحمللدي با بازي به دور – مخفف بدتر
رنگ قرمز
پروردگار برای کار در کلبه عموجان
قسمت
یوتیوب ،در 12
 -13نوعي دسللر يخزده – شللهري در  -4در
ف
صنايع
محصللول
ترين
شللاخص
Ramin
Mahjouri
نیازمندیم5 8 6 3 7 2 9 .
4 1
7 5 6 4 3 9 8 1 2
داراي
–
نفللرت
حللرف
-7
خرگوش
–
زنجان
استان
اشعه
–
جامد
–
بوشهر
استان
دستي
زیر نظللم Tel.: (604) 921-IRAN,
>> به زبان انگلیسی
لطفا با شماره
765
4 GREENWOOD
اسللتخوان 5 1 2Rd., 3
تلفن6 7
و ترتيبللي 8
حيوان 5درنده4 6
مجهول3 –7
 1دم 9كردن8 2
–9
خوشللايند
ز مركبات محصول  -14كام درويللش – ظرف
بگیرید:
تماس
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
هجدهم
3 2 8 7 5 9Tel.:4 514-484-8072
الفبللاي8ابجد – سرانگشت 1 6
3 2
حللرف 9
چاي – از وسايل هندسي 1 5-5 4 7 6
----------------------- -8سرزمين افراسياب – مانند – ترنج
ن كردستان – گل  -15پللرده داخلللي مغللز – تاجللر ،استان شمالي – عابد
كلمه 6 7 9 1 4
هند – 8
شللهري 3در 5
كوچكترين9كشللور  -9بيابان – 2
سللاز – 1 7
2 4
ين مايعات
سوداگر
 6نوعي
-6 5 8 3
ویژه :از صفحه 23
و
 حل سودوکو | جدولهای عادی
اخطار
امللام
حل جدول ویژه شماره 5083
حل جدول عادی شماره 5083
مللادر
نللام
–
حللاال
-10
د قبل از
Sudoku Puzzle 3 Solution
Sudoku Puzzle 4 Solution
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1حضللرت مهللدي (عج) –
ن گفتن
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ل دومي  1ا د ر س ق ا ن و ن ت 2و 3ر ج8 1 1و ا  9ل ا 4م 7ر 6ا س 5م م ف س د صداي 8درد4 5 7 6 9 1 3 2
2
ا
 2ب3ب ا 1ز ا 8ن  4پ 9ر ت و ن و و 1-11نللت6سللوم
ق
7 – 5نللام 2 9 8 3 4
 23هب ان د م جب ام ن ا ام وب ار اج 7ه 5اي هم6
ت ش
ز گ ر
ب ر
ب د
 3ل ش
ه و ي دخترانه – آشكار
–
ردني!
ر
ه
سللاكنان 4خانلله6 3 1 2 8 – 5
7 9-12
شاورزي  4ر ش ك ه و ل ت ت ش  4ا 8ل و6 4 9ي ن 7ا 5ل و 1ا 3ر 2
5
5
گ ل و ك ز
ن ر ج س
و س
ا
د ل گ ي ر
س ر ش ت
م ك ر
ادويلله1دار –
س ي6 2
ه
گ ي و
و 3ا
ا 6ب  4د 7ع
 9س8ي
ا
 2از 9 4 6 8 3
چاشللني 5
7
جنابعالي  6ا ن د و ه د ر ف ش ي 5ا 1
ا
م
ا
ل
ا
ن ي
 7ب ي
د ر ا آثللار ژان باتيسللت مولير
ه ت ك
و ن و س
ك ر م
د
 7ز
فرانسوي –4عامل 2باران1 8 5 9 7 6
3
قيمتها  8م ك ي ا ن و ش گ ر ا م 8ي  9ن5 8 7
ل
ا
ر
ز
ل 1و
 6ر 2ا
 3ت و
4د س
ش
9
9
ب گ
ر ج
ا
ل ن
س ا
ا ي ن
ز
ا
ر ن و
ا
ي م
ا
ا ب ا
 8آلو –
افشرده
ك
كشوري 7 2 3 1 5
4 9
 7ه  1ر و 2ن 5ا 9ل ه 8ا م ا ر ه 6-13
 6ل 4ا و3
ا س
ن و ك ر
 10ب ا ك و
 10ر
در قاره كهن – اسمي
لقللب
–
11
ر ي ن گ
خللودرو3 1 4 5 6 – 8
زاپللاس 7
 3ن 8دي رس 6ات و ال م ام ش 9 2-14
1د ه 5ن 7
 1112هت ود اش ي ام ك و رد اك لق م هم 9د 2ال س4
ه
د س
 12ر
ها
رسانه
از
–
تاريخ
ملعون
از
روفي
ا
خ
ن ب
ن
ا
ا ي ر
ا
 13ر
ي ر
ر ت
ن
ا
ر
ا
ي
 13ب و
5 6 2 7 1 9 8 3 4
4 5 2 9 6 3 8 7 1
ر ي
ب د ل ك ا
م ب خ ش
ا
ر
 14ا
ر
ا
 14ن ر گ س ز
س ي ر ا ب ي ج  -15پايتخت كنيا – مركز
– پيمان
گرانادا 8 7 9 4 2 3 6
 15ن ه ا ن ه ك ت ا ر م 3ج 6ه ز4 15 5د ي 2ا ر 8ن 9ي 1ل ب 7ك ن ق ل ي كشور1 5

نیازمندیهای

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

کامیونیتی ایرانیان

استخـــدام

استخدام استخدام

Sudoku Puzzles 1

Easy
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

Sudoku Puzzle 6 Solution
هـای پیوند
نیـازمنـدی
3 2 5 9 4 7 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 ................................

6 8
ازدواج 8 2 5
7 9 3
موسسهخوئی341-2235 ..............................
8 9 3 366-1509بیمه7اتومبیل
صالــح1 6.......................
شــیخ4 2 5
ارز
482-4500 ...................................
 7 223-6408اتو 6الگانس5 3
8 1.........................................
شریف9 4 2
بیمه و مشاور مالی
 4 871-1119م8 .ملــک1 9
6 2...........................
صرافی7نــت3 5
438-793-9168 .................
 5استار585-2345........................................... .
خضر 989-2229 ................................................علیپاکنـژاد296-9071...................................
2 4 7 5 937-5192
9 3..........................
موندیال6 8.
الیت 1
پزشــکی
6 7 2 1 844-4492
5 4................................Expert-FX
8 3 9
آلفامدیککلینیک933-8383......................
288-4864.............................
حجازی8 ..
بنفشه 1
مسکن 4 2 3
امالک و9 5
7 6
فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
تاکـسی
9 5 3 6 969-2492
7 8......................
نادرخاکسار2 1.
4
341-2235 ..............................
خوئی 4
موسسه 6
1

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

مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
Sudoku Puzzle
8 Solution
574-6162
هایک هارتونیان...............
تبلیغات
290-2210
....................
شهریان
شهره
996-9692 ..............................................
پیوند.
9 5 7 4 298-4567
1 2................
هاشمی8 .
3 6
مسعود
813-3633
مرزبانپور.
6 4 3 8 971-7407
5 7.........................
1 ....9
عرفان2
ترجمه
کاظم تهرانی................................ .
آناهیتابروجردی  978-9962 .........................خاطره یکتــا 438-390-0694 .................
شهریاربخشی8 .
2 1 9 6 3 7 4 5
624-5609 ............................
آرزوگتمیری561-3-561................................
3 8 2 6 967-5743
7 4...............................
مینواسالمی 5 1.
9

حسابداریومالیاتی

سازمانها3 2
اجنمن6ها و8 4
7
1 932-2953
مهاجرین9 5........ .
8CSAIکمک به3 2
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
7 www.zaq.org
زرتشتیانکبک8 1 ......6.
انجمن5 4
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
5 1 8 2 249-4684
4 6 ........................................IBNG
9 7 3
حمل و نقل
انجمن زنان مونترال516-3007...................
939-0099 ...................................
4 7Panneton
6 5 848-2424
دانشجویان:کنکوردیا3 9..............2.
8 1

حسن 1 9
5
انصاری735-0452 ............................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب 7 6
4
ثقفی567-3169 ................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ریاض 2 3
9
حق362-0382 ....................................

کتابخانه نیمــا485-3652 .........................

مونتریال442-8056 ....................................... .

Sudoku Puzzle 5 Solution

7 2 6 9 5

 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

9 5 4 1 2
دندانپزشک
933-3337
3 8 ..................
(آریا) 7
شهروزرضانیا 2
4
شریف نائینی731-1443............................... .
2 1 9 5 3
(کلینیک) 5
دندان8سازی7 1
6
افخم هادی737-6363 ................................. .
8 9 5 6 7
رستــوران
4 6 ...............................
پیتزااطلس 8 3
1
524-0-524
کبابسرا 933-0-933 .....................................
1 3 ...............
عموجان2 4.
کلبه 9
484-8072

8 1 4 3
ز488-7121.................................................
1فتو ُر5 9 2
3 7 8
عینک6سازی
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
1 6 5 9
فـرش
4 7 8 6
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
9 2 3 4
فـیزیوتراپی
دنـــــــــا3 4
1 2
900-3633 .............................
2 5 9 7
فـال
5شادی7 8 6.
678-6451 ............................................

5 7 1 2 8
روانشناسی  /روانکاوی
بیتــا4 9 ...............................
دکتر 7 3 5
999-2482
فروشگاه 8
4سوپر9و 2 6
369-3474
2 3............................
ماهیسن1لوران5 7.
کوه نور450-676-9550 ............................... .
()613
9 594-3636
1 2..........................
(اوتاوا)4 .
آریا 6
قنادی 7
شیرینی 8پزی3و 6
9
نرگس690-4808..............................................
3 8...........................................
سروین4 6 7.
562-6453
6 5 8 1 3
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
846-0221
فتوشاپ1 4...........................................
9 5 2

6 9 4 3
سینا2 .
کلینیکابن1
8 6
849-7373........................
5 3 7 1
کتـابفروشی
223-3336 ................................
8تپش4 6 9.
8 7 3 5
کلیسا
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
1 2 5 4
گاراژ(9درب)
5 1 2
249-4684 ............................ .UNI-TECK
7 4 2 9
گلفروشی
983-1726 .........................................
وحیــد 3 8
6 7

المپیک935-3300...........................................
6 4..........................
مونترال/تورونتو3 7.
8
887-0432

فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کــــارواش
Sudoku Puzzle
7 Solution
کوپولــی....................................
484-2644 .................................................
 989-8580هما.
بیبلوس523-9596...........................................

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

کلینیککایروپرکتیک

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...

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  12  1520فروردین 1400

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.1520  Apr. 01, 2021

آپارمتان برای اجاره

USED-CAR LOT

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 نفر
برای انجام کارهای جنرال
درنمایشگاهاتومبیل
فورانیازمندیم.
(گواهینامه رانندگی ضروری است)
لطفا تماس با «هادی» 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

514-249-4707
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Tel.: 514-249-1643

514-266-1355
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استخدام

Select









¡






£



¨












¡


¢





©

£
ª



تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

K ABABS AR A

Wholesale - Distribution
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IMPORT - EXPORT

POISSONERIE & BOUCHERIE
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رستورانی واقع در مرکز شهر
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نیازمندیم.
مونتریال
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بگیرید:
«جی»
با
تماس
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www.paivand.ca since 1993

1400  فروردین12  1520  شماره 27 سال

TIME TO
MEET AGAIN

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

30

31

 سال  27شماره  12  1520فروردین 1400

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1520  Apr. 01, 2021

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

31
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Tel.: 514-996-9692

Vol.27, no.1520, 01 avr., 2021
()Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

Published by: PAYVAND comm. inc. Advertising: PAIVAND
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Babak V.
 Mailing Address:

since
1993

1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337

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

www.clinique-arya.com

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

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

Dr. Raymond Rezaie

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

پزشکخانواده

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

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

هایکهارتونیان

o
Call f
nt
مشــاورامالک
t
appoin me
r

• 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

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

Tel.: (514) 933- 8383

MONDIALE ELITE

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

E
X
C
H
A
N
G
E

انتقـال ارز

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

شرکت حمل و نقل بین املللی

  انتقالارزبهسرتاسر

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


LOADEX TRANSPORT INC

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

در ارائه خدمات ارزی با بیش از  30سال پیشینه

به ایـــران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

www.loadextransport.com

مجهزبه کلیه
کارت های بانکی ایران

در قلب مرکز شهر

Cell. : 514 574-6162

Fax.:514-685-3168

Email:

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

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)H3H 1M2 (Corner: St- Marc

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

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

ضمان
ت
م
ی
ش
و
خانه ای را که از م د:

ا
خریده اید
 در صورت عدم
ر
ض
ای
ت
از ش
ما بازخری
د می کنیم
تایماز انصاری

همایون انصاری

توجـه:
درصدی از کمیسیون دریافتی از طرف
ریفرالشما،بهبیمارستانکودکان
مونتریالهدیهمیشود.

NET Exchange

www.sarafinet.com

Tel.: 514- 845-5959

Tel.: 514-871-1119

ﺳﺮﻋﺖ ،دﻗﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد

