Bureau de Change

خدمات ارزی

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

 مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

St-Laurent, QC H4N 1C8

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

صرافیشــریف

www.sharifexchange.ca
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فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

)(خضر

GUY

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

 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

COVID-19

ویروس کرونا؛ هشدار در مورد خطر همهگیری جهانی و ابعاد شیوع در ایران

سازمان بهداشت جهانی می گوید موارد ابتال به
ویروس جدیدکرونا در ایران باالتر از آمار موجود است؛
.جهان به طور بالقوه در آستانه همه گیری قرار دارد

مشاورامالک:آرزوگتمیری

www.ParsPlumbing.ca
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

(514) 561-3-561

Pars Plumbing
& Heating Inc.

ناهیدپاکروان

pg. 17

Tel: (514) 290-2959

سفر به ایران

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

4010 Ste-Catherine W.

نادرخاکسار
______________
Nader Khaksar

رستوران خراسان کباب

Cell.: 514-969-2492

Montreal, QC H4A 1W4

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

Courtier Immobilier Agréé

(514) 488-9191ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
Courtier Immobilier Agréé

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

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

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Ramier Realty

به محل جدید به نشانی
:زیر نقل مکان کرده است
5625 Sherbrooke St W

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

مشاور امالک در مونتریال

pg. 19

توجه توجه

 ستاره5 صــرافی

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

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

pg. 5

مسکونی و جتاری

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

¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
ÁnHm¬
¾ÄI¶ow
Cell
: n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

(514) 571-6592

IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
EmailI¿TºH
: masoudrealty@gmail.com

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

مسعود هاشمی

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

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

 مینو اسالمیEmail : masoudrealty@gmail.com
Cell : (514) 571-6592
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

2

کلینیک مدیکال آلفامدیک

مشارکت در ساخت

We build your future

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

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

Dr. Raymond Rezaie

Clinic alpha medic is looking for
 اورژانس:پزشک خانواده
physicians to join & work with their
GMF medical group. Please contact:  هم اكنون بوتاكس و فیلر:پزشکان خانواده
توسط جراح پالستیک
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

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

ختنه
: کودکانQUE ، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
0
6
س
ا
UR
لگی
UIS BO
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
AN LO

DR JE

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

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

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

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

Tel.: (514) 933-8383

روز7
هفته
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1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

.درخدمت هموطنان عزیز می باشد

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

آرش جامی

www.vbuildholding.com

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

_________________________

Cell.: (514) 561-0-561

2020 RAV4 LE FWD
Starting at $ 29,995 + Taxes

2020 PRIUS PRIME

Starting at $ 29,495 + Taxes
Including Government Refund

بامدیریت

CERTIFIED USED VEHICLES AVAILABLE

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

for certain
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی
cars only
Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who
lease or buy a vehicle at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions.
The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notlce.

6807, boul. De Lorimier
Montréal (Québec), H2G 2P8

514 376-9191
www.alixtoyota.com

2
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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

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

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

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

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

• دکتر علی شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر شیما عبداحلسین

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

Tel.: 514-731-1443

PAIVAND: Vol. 26  no.1464  Mar. 01, 2020
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ُرزا محمدی

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

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

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

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

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

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

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

Cell.: 514-867-3114

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
،• مسافرت های جتاری
182155 04/18
با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی
با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکت های
)هواپیمائی و کشتیرانی (کروز
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

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

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

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

5
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
اسپشیالترکیشایرالین:
سه چمدان

هر نرخی
دارید،
از ما ارزان تر
بخواهید

برای اطالعات بیشتر
با ما تماس بگیرید.
____________

بهتری
برا ن قیمت ها
یپ
کیج های
آمریکا
ی
جن
وبی
(کوبا ،د
م ومینکن،
کزی
ک و)...

با ضمانت
بهترین قیمت ها
برای ایران
و از ایران
به متامی
نقاط جهان

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588

)Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید:

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

رستوران برای فروش

Roya Esfahani

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

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507

5

رستوران بر
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

م .آزرم

1464

no.

Vol. 26, mar. 01, 2020

ایران ،کانون شیوع کرونا
در خاورمیانه

 7اسفند  -ایران اکنون در حالی بعد از چین بهعنوان دومین
کانون شیوع کرونا شناخته می شود که اولین موارد ابتالی به
این بیماری در بسیاری از کشورهای غرب آسیا به ایران مرتبط
هستند.
زائران ،کارگران ،تاجران ،سربازان و روحانیون مرتبا از مرزهای
ایران به کشورهای منطقه در حال آمد و شد هستند و از آنجا
که بسیاری از این کشورها فاقد یک دولت و سیستم بهداشتی
کارآمد هستند ،کنترل چندانی بر این روند اعمال نمیشود.
به گزارش نیویورک تایمز در روز سه شنبه ،موارد مشاهده شده
در عراق ،افغانســتان ،بحرین ،کویت ،عمــان ،لبنان ،امارات
متحده عربی و حتی یک مورد درکانادا همگی از ایران نشــات
گرفته اند.
به گفته کارشناسان ،خاورمیانه نقطهای بسیار مناسب برای
همهگیری بیماری هاســت و جمعیت باالی مسافران که بین
کشــورهای منطقه در حال آمد و شد هستند میتوانند حامل
بیماریباشند.
اقتصاد ایران در نتیجه تحریمها بســیار ضعیف شــده و مردم
اعتمادشان را به دولت از دست دادهاند .رهبران ایران نیزکه در
انزوای جهانی شدیدی قرار دارند ،در ارتباط با وضعیت موجود
عملکرد چندان شفافی از خود نشان نمیدهند.
شهر زیارتی قم که کانون شیوع کرونا در ایران است ،همچنان
مملو از مسافرانی ازکشورهای منطقه است که در زیارتگاهها در
گروههای بزرگ مراسم عبادیشان را انجام می دهند.
روز دوشــنبه ،دکتر محمدرضا غدیر ،رییس دانشــگاه پزشکی
قم ،در تلویزیون دولتی ایران عنوان کرد که وزارت بهداشت از
مقامات خواسته است تا در ارتباط با شیوع کرونا «هیچ آماری
را منتشر نکنند» .وی افزود وضعیت بسیار حاد است و بیماری
به سراسر شهر رسیده است.
ایرانیها که اعتمادشان را نسبت به مقامات از دست دادهاند،
به توصیههای مسئوالن در مورد لزوم دوری کردن از فضاهای
بیمارستانی بیتوجه هســتند و برعکس ،برای آزمایش سالم
بودن خود در مراکز اورژانس مراجعه میکنند.
قیمــت ماســکهای بیمارســتانی در ایران و سراســر منطقه
افزایشی چشمگیر داشته و در مناطقی حتی به سی برابر قیمت
معمولی خود به فروش می رسند.
کارشناسان معتقدند تعدادکمی ازکشورهای خاورمیانه آمادگی
واکنش کارآمد به کرونا را دارند.
به گفته مقامات افغانستان ،اولین مورد تایید شده کرونا مردی
 ۳۵ســاله در هرات بوده اســت که به تازگی از ســفر زیارتی قم
بازگشته بود .دولت افغانستان از روز یکشنبه تمامی سفرهای
هوایی و زمینی به ایران را به حالت تعلیق درآورد.
در عراق که بیشــترین مرز مشــترک را با ایران دارد ،تنها یک
مورد ابتال به کرونا ثبت شده و آن هم یک طلبه ایرانی در شهر
نجف بوده است.
روز جمعــه در پایتخــت لبنــان ،زن چهــل و یک ســالهای که
روز قبل از ســفر زیارتیاش به قم بازگشته بود ،مبتال به کرونا
تشخیص داده شد .اما با این حال ،تا پیش از روز دوشنبه که
دولت محدودیتهای مســافرتی به مناطق تحت تاثیرکرونا را
در لبنان اعمال کرد ،هیچ وضعیت اضطراری اعالم نشده بود.
جنگهای داخلی و یا ناآرامیهای چندین ســاله در بسیاری از
کشــورهای منطقه از جمله سوریه ،عراق ،افغانستان و یمن،
سیستم بهداشت و درمان آنها را به کلی خراب کرده است.
عــاوه بر ایــن ،بیشــتر کشــورهای منطقه توســط حاکمان
خودکامهای اداره می شــوندکه ســابقه ضعیفی در شــفافیت،
پاسخگویی و ارائه خدمات بهداشتی دارند.

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

ته چین مرغ ،ساندویچ های كالباس ،سوسیس آملانی ،زاپاتا  ،ساندویچ مخصوص عموجان ،مغز،
زبان ،سوسیس بندری ،كتلت ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان ،آش رشته ،سوپ جو،
كشک بادمجان  ،میرزاقامسی ،كوفته ،سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و ...
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاورامالکمسکونی
در سراسر مونتریال

•
•
•
•
•
•

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

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

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

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

■ توضیــح مهم 1
برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

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

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.

آخــــرین مهلت!

خدمات به شما عزیزان بابت خرید ،فروش ،اجاره امالک
خدمات رایگان برای خریداران امالک

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

■ توضیــح مهم 2

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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جمهوری اسالمی؛ تسلیم کرونا یا فقیهان؟

شعر و ترانه...

“قاصدک! هان ،چه خبر آوردی؟
ازکجا ،وز که خبر آوردی؟
اما
اماّ ،
خوش خبر باشیّ ،

 8اســفند  -نگاه غالب در نظام جمهوری اسالمی
به ویروس کرونــا نگاهی مذهبی-امنیتی به جای
رویکردی علمی-کاربردی است .آیتالله خامنهای،
رهبــر جمهوری اســامی ،از کرونا بــه عنوان تالش
دشمن برای کاهش مشارکت در انتخابات یاد کرده و
حسن روحانی ،رئیسجمهور ،نیز آن را تبلیغ سیاسی
دشمن خوانده است.
روحانیــون ارشــد در قم نیــز با نگاهــی مذهبی-
اقتصــادی تــا آنجا که برایشــان ممکن بــوده مانع
انجام تدابیر بهداشــتی و مراقبتــی عمومی در این
شــهر شــدهاند .در حالی که نظر مقامات بهداشتی
بر تعطیلی اماکن زیارتی مهم در قم و مشهد بوده،
روحانیون متولی در این اماکن با انواع مقاومتهای
رســمی و غیررسمی بر ســر راه اجرای قاطعانه این
تصمیمــات مانعتراشــی کرده و حتــی تصمیمات
شــورای تأمین استان قم و ستاد کشوری مقابله با
کرونا را نیز بیاثرکردهاند.
ســؤال این اســت کــه چرا بــا وجود آنکــه مقامات
سیاســی و مذهبی جمهوری اسالمی از خطرناک

گرد بام و در من

بی ثمر می گردی.

انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری نه ز دیاری ،باری،

برو آنجا که بود چشمی وگوشی با

کس،

برو آنجا که ترا منتظرند.

قاصدک!

در دل من همه کورند و کرند.

دست بردار از این در وطن خویش

غریب.

قاصدک تجربه های همه تلخ،
با دلم می گوید

که دروغی تو ،دروغ

که فریبی تو ،فریب.

بودن ویــروس کرونا و
شیوع روز به روز آن در
کشور آگاه هستند (۱۹
اســتان از  ۳۱اســتان
کشــور تا زمان انتشــار
این نوشــته) همچنان
بانگاهمذهبی-امنیتی
مانــع رویکــرد علمی-
کارکردی برای مهار این
ویروس میشوند؟
چرا و چگونــه آنها قادر
هستند رویکرد علمی و
بهداشتی را دور زده و بیخاصیت کنند؟ و بهرغم به
خطر انداختــن جان میلیونها تن در ایران ،منطقه
و حتی جهان به این رویکرد غیر کارکردی خود ادامه
دهند؟
فقه و فقیهان در برابر علم و پزشکان
جمهــوری اســامی در  ۴۱ســال گذشــته منتقدان
و مخالفــان سیاســی خــود را به بهانههــای امنیتی

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

بازدرکنارتانبرایاجرای
مراسم زیبای عروسی تان
مبتنی بر رزرو قبلی
قیمتویژهبرایاگوست۲۰۲۰

با توام ،آی کجا رفتی؟ آی!...

راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

مجری مراسم زیبای

مانده خاکسترگرمی ،جایی؟

عقــدایرانی

در اجاقی

و کانادائی

 -طمع شعله نمی بندم -

و بسیاری دیگر

سفرۀ
ع عقد
روس

اندک شرری هست هنوز؟

قاصدک!

{>> ادامه در صفحه بعد}22 :

NOTAIRE-NOTARY

قاصدک! هان ،ولی ...
راستی آیا رفتی با باد؟

بازداشــت ،محاکمه ،زندانی ،شــکنجه و اعدام کرده
است .نظام با این رویکرد نه تنها مخالفان و معترضان
را ســرکوب کرده بلکه مانــدگاری خود تا کنون را نیز
تضمین کرده است.
در حوزه مذهبی نیز نظام والیت مطلقه فقیه ،نه تنها
پیروان ســایر ادیان و مذاهــب از جمله اقلیت بزرگ
ســنی را از دایره توزیع قدرت حذف کرده ،بلکه حتی
منتقدان شیعه خود را نیز سرکوب کرده است.
حــاال اما ویروس کرونــا در حالی کارآمدی جمهوری
اسالمی را به چالش طلبیده که نه میتوان آن مانند
یــک منتقد و مخالف سیاســی بازداشــت ،محاکمه
و مجبــور بــه اعتــراف اجبــاری کرد و نــه مانند یک
دگراندیــش مذهبی میتوان چماق تکفیر و خروج از
دین را بر سر اوکوبید و حذفش کرد .دست روحانیون
و فقهــا بــرای مقابله با کرونا خالی اســت و مردم نیز
این را میدانند ولی روحانیون حاضر به تسلیم شدن و
پذیرش نظر پزشکان و متخصصان نیستند.

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

لیلیصمیمی

ابرهای همه عالم شب و روز

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

در دلم می گریند ”...

949-298-0204

مهدی اخوان ثالث

Voyages Lexus

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

آژانسمسافرتییونیگلوب

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |

نشانی:

تلفن514-366-1509 :

و

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
514-247-1732

مرکزکاریابیجوانان

نسرین پارسا

•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cel.: 514-942-4178

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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ویروس کرونا
تفاوت  ۲۰۰برابری آمار رسمی و غیررسمی
مبتالیان به کرونا در ایران

حسن روحانی :هیچ تصمیمی برای قرنطینه شهرها نداریم

روزنامه گلف نیوز
چاپ امارات
متحده عربی ،
ایران را بعنوان
مقصر اصلی در
متام  ۱۴۰مورد
ابتال به کرونا که در
خاورمیانهشناسایی
شده است ،معرفی
کرد

دادهانــد و  ۱۳۹مــورد ابتــا
نیز به ثبت رســیده است .اما
آمار غیررســمی اعداد بســیار
بزرگتــری را اعــام میکند.
همچنیــن اســتانداردهای
جهانی نشان میدهدکه حدود
 ۲درصــد مبتالیان بر اثر ابتال
بــه کرونــا جــان
دســت
خــود را از
• نــوروز  ،۹۹عیــد نخواهد بود ،ویــروس مرگبــارکرونــا در داخل همزمــان بــا این فاجعــه جدید،
میدهنــد .بــه این
روز عــزای ملی  ۸۵میلیون ایرانی ایران را افشا کرد ،رقمی هولناک گــران شــدن لجام گســیختهی
ترتیب حتی براساس
است! چندی پیش دولت فدرال که چندین برابر آمار ادعایی دولت قیمــت دالر در کشــوری کــه
آمار رســمی منتشــر
کانادا اولین نظام رسمی خارجی جمهوری اسالمی است.
حکومت کنترل اوضاع را از دست
شــده ( ۱۵مرگ) نیز
بود که در باره شلیک موشک به بر اســاس تخمین پژوهشــگران داده (دالر از مــرز  ۱۶هزار تومان
فراگیری کروناویروس در
ِ ۲۶فورِ یــه « -شــرایط تحت
نفر
تعداد مبتالیان صدها
هواپیمــای اوکراین که به کشــته دولــت کانــادا ،بیــش از  ۱۸هزار هم گذر کرد) ،لغوکامل پروازهای
جهانی
شیوع
به
ایران،
کنترل اســت»« ،واقعیتها
بیشــتر از رقم  ۱۳۹نفری
شدن ۱۷۶انسان بیگناه در آسمان شــهروند ایرانــی (از میــان آنهــا شــرکتهای هواپیمایــی ترکیه،
زند.
ی
م
دامن
آن
تر
ه
گسترد
را بــه مــردم گفتیــم»؛ «آمار
اســت که به طور رســمی
تهران منجر شد ،حدس درستی چنــد تــن از مســئوالن دولت و امارات و چند ایرالین بزرگ دیگر
فوت شدگان و مبتالیان اعالم
است.
شده
اعالم
زده بــود و این حقیقــت ناگوار را نمایندگان مجلس) طی یک ماه به ایران ،از دیگر عواقب مصیبت
شــود» .ایــن جملههای حســن شــد  ،ناگهان چهارشــنبه گذشته از سوی دیگر محققان کانادایی
برای اولین بار تنها چند ســاعت گذشــته از زمــان اپیدمی شــدن جدیدی است که تنها چند هفته
روحانی در نخســتین جلسه ستاد خبر رســید که دو نفــر در قم جان میگوینــد تعــداد مبتالیان در
پس از حادثه و در اوج پنهانکاری کرونــا تــا کنــون مبتــا بــه این بعــد از فاجعــه ســرنگونی پــرواز
ملــی مبارزه با کرونا اســت که روز خــود را بر اثر ابتــا به این ویروس ایران حدود  ۲۰۰برابر رقم اعالم
مقامات جمهوری اسالمی ایران ویروس خطرناک شده و از میان اوکراین برای ملت ایران و کشــور
گذشــته و یک هفته پس از اعالم از دســت دادهانــد .ایــن ویــروس شده است.
در سطح جهان منتشر کرد .این این جمعیــت بیمار ،تا شــامگاه مــا رخ میدهــد .بــرای اولین بار
محققان
این
مدلسازی
مــرگ دو نفر بر اثر ابتــا به کرونا میتواند دو هفته یا بیشتر در بدن بر اساس
بار هــم دولت کانادا حقیقت تلخ چهارشنبه به وقت ایران  ۳۵۰نفر در تاریخ ،ایــران در انزوای کامل
برگزار شد.
بدون عالمت بماند .این به معنی در بیمارســتان عمومــی تورنتــو
دیگــری را در باره آنچه اکنون در در شــهرهای مختلف کشورمان جهانی قرارگرفته است.
مشابه این جملهها قبال در مواجهه مبتــا شــدن این افــراد در همان و دانشــگاه تورنتــوکــه چکیدهای
شبکهنگین()
ایران میگذرد ،برمال کرده است! کشــته شــدهاند و این رقم روزانه
با ســرکوب خونیــن اعتراضهای زمانی است که شیوع آن در کشور از آن در تاریــخ  ۲۴فوریه منتشــر
روزنامه تورنتو اســتار بــه نقل از رو به افزایش است .به این ترتیب
مردمــی آبانمــاه و ســرنگونی تکذیب میشد و هواپیمایی ماهان شــده ،با توجه به تعداد مسافران
مقامات و پژوهشگران کانادایی ،ایران بعد از چین ،دومین کشور
هواپیمای اوکراینی در دیماه بیان مشتاقانه پروازهایاش را در مسیر ایرانی مبتال به کرونا در کشورهای
تعــداد مبتالیــان و جانباختگان «کرونــازده»ی جهــان اســت!
مختلف ،تعداد مبتالیان در ایران
شده بود و نتیجه آن اعالم نشدن چین برقرار نگاهداشته بود.
آمارکشــتههای ایــن اعتراضها و پنهــانکاری و عدم اطالعرســانی  ۱۸هــزار و  ۳۰۰نفــر برآورد شــده
جعب ه سیاهی اســت که در جریان شــفاف در یک هفته گذشــته نیز است.
به طور تلویحی اســتقبال اندک از از  ۲هــزار و  ۷۰۰نفــر را قربانــی و در عیــن حال در پیامی ویدئویی
گروکشــی سیاســی و تالش برای ادامه داشــته اســت .دوشنبه این پنجشنبه گذشته  ،زمانی که ایران انتخابات مجلس شورای اسالمی کــرده ،حدود  ۸۰هــزار نفر به آن شــعار میدهد« :کرونا را شکست
امتیازگیری ،بازنشــده باقیمانده هفتــه،در همــان روزی کــه وزیر تعداد مبتالیان بــه ویروس کرونا را به دشمن و کرونا ربط داده بود .مبتال شــده و بیش از  ۳۰کشور با میدهیم»! تاکید کارشناســان بر
است.
بهداشــت در جلســه غیرعلنــی را  ۵نفــر اعالم میکــرد ،بریتیش ارتباطــی کــه ایــن روزهــا بیــن آن درگیر شدهاند نیز خطری جدی قرنطینه قم نیز از نظر مســئوالن
عالیترین مقــام اجرایی کشــور ،مجلــس شــورای اســامی تعداد کلمبیا در کانادا از شناســایی یک «آمریکا» و «کرونا» برقرار شــده ،و فوری برای ســامت شهروندان اقدامــی قــرون وســطایی اســت.
ســه ماه اســت که از «مسئوالن» جانباختگان را  ۱۲نفر اعالم کرد ،مورد جدید ابتال به کرونا خبر داد عجیب نیســت .چــرا کــه کارکرد بهشمار میرود.
روحانــی هــم امــروز گفت«:هیچ
میخواهد آمارکشتههای اعتراض احمد امیرآبادی فراهانی  ،نماینده کــه اخیرا به ایران ســفرکرده بود .شعار «مرگ بر آمریکا» پیوند دادن در شــرایطی که سازمان بهداشت تصمیمــی بــرای قرنطینــه محل
آبانمــاه را اعــام کننــد .روحانی قــم در مجلــس گفــت که شــمار یک زن  ۳۰ســاله دیگر نیز هنگام بحرانها با این دشمن خودخوانده جهانی در مورد همهگیری جهانی یــا شــهری مطــرح نیســت،
در آبانمــاه ،تهدیــد معترضان به قربانیان در این شهر  ۵۰نفر است بازگشــت از ایران بــه کانادا مبتال اســت .آیتالله خمینی ،بنیانگذار کروناویروس هشدار داده ،نه تنها تصمیمگیری در مورد تعطیلی و یا
رصد شــدن با دوربینهای سطح و این ویروس از ســه هفته قبل در به کرونا شــناخته شده بود .موارد جمهوری اســامی  ۴۱ســال قبل چیــن به عنــوان منشــاء ویروس ایجاد هرگونه محدودیت به خاطر
شــهر و ایزوله مردم یک کشور به قم شیوع پیدا کرده بود و نخستین دیگری از مسافران مبتال به کرونا پیشبینــی کــرده بــود که ریشــه کرونا در سه ماه گذشته ،بلکه هیچ کرونا با ســتاد ملی مبارزه با کرونا
کمک قطع اینترنت را نیز «کنترل مورد فوت نیــز  ۲۴بهمن به ثبت در هنــگام بازگشــت از ایــران در همه مشــکل حال و آینــده ایران ،کشور دیگری هنوز ادعای کنترل است».
لبنان ،عــراق ،کویــت  ،بحرین و آمریکاست.
شرایط»خواندهبود.رئیسجمهور رسیده است.
شــدن آن را ندارد ۵۰ .میلیون نفر تنهــا در یک هفته اخیــر باالترین
ایــران ،ســه روز انــکار و تکذیــب پاسخ وزارت بهداشت به اظهارات امارات متحده عربی گزارش شده اما بین شــعار «مرگ بــر آمریکا» از جمعیت اســتان هوبی و شــهر میزان مرگ ناشی از کرونا در خارج
حقیقت جان باختن  ۱۷۶انســان نماینده قم ،تکذیب بود ؛ همانگونه است.
و کرونــا ارتباط دیگــری نیز برقرار ووهــان به عنوان منشــاء شــیوع از چیــن در ایران به ثبت رســید و
در نتیجــه برخــورد دو موشــک که گــزارش روزنامه ایــران در  ۲۳ایــن تحقیق میگوید کــه ویروس اســت .به همان انــدازه که تحقق کرونــا در چین  ،بیــش از یک ماه تعداد به ســرعت در حال افزایش
مجاورتی به پرواز شماره  ۷۵۲خط بهمنمــاه در مــورد مــرگ زن  ۶۳کرونا از یک ماه و نیم قبل در ایران رویــای ســقوط آمریــکا در چهــار است که در قرنطینه به سرمیبرند اســت .آمار واقعی تعداد مبتالیان
هوایــی بینالمللــی اوکراین را هم ساله مشــکوک به کرونا در تهران شیوع پیدا کرده بود.
دهــه گذشــته بــدون در اختیــار و محدودیتهــا همچنــان ادامــه در دســت نیســت ،قم بــر خالف
«شفافیت و صداقت» تعبیر کرده تکذیب شد.
بــر اســاس بــرآورد ایــن تحقیق ،داشتن ابزار الزم امکانپذیر نبود ،دارد .دیگر کشورهایی که مواردی شهر ووهان چین به عنوان کانون
تفاوت  ۲۰۰برابری آمار رمسی
بود.
فراگیری کروناویروس در ایران ،به شعار «شکســت کرونا» نیز بدون از ابتال به کرونا در آنها گزارش شده ویروس کرونا قرنطینه نشده ،هیچ
روحانی روز گذشته گفت «:مردم و حتقیقی
شیوع جهانی گستردهتر آن دامن پشــتوانه علمــی و عملــی محقق نیز قرنطینه را اعمال میکنند .از برنامهریزی منســجمی برای مهار
باید به وزارت بهداشــت،درمان و خــط ثابــت پنهــانکاری و میزند.
نمیشــود .چهــار دهه اســت که جملــه اســترالیا کــه یــک جزیره بحران وجود نــدارد ،ظرفیتها و
آموزش پزشــکی که از طریق صدا بیمســئولیتی در مدیریــت یــک نگاه ایدئولوژیک ،از آمریکا تا
آمریکا بر خالف پیشبینی مقامات دورافتــاده را به این منظور تجهیز امکانات مراکز درمانی پاسخگوی
و ســیما درباره کرونا اطالعرسانی بحــران انســانی همچنــان ادامه کرونا
جمهوری اسالمی ســقوط نکرده کرده یا ایتایــا که به محض ظهور نیازهــا نیســت و پنهــانکاری و
میکند  ،اعتمادکنند».
دارد .بر اســاس آمار رسمی اعالم روحانــی در بخــش دیگــری از و تنهــا حاصل آرزوی مــرگ برای نخســتین نشــانههای بیمــاری ،اطالعرســانی قطرهچکانــی ادامه
فــارغ از اینکه قــرار دادن نام صدا شــده از ســوی مرکز اطالعرسانی اظهــارات روز گذشــته خود گفت آمریکا بــرای مردم ایران ،تحریم و قرنطینه را اعمال کرد.
دارد .امــا به گفتــه رئیسجمهور
و ســیمای جمهــوری اســامی وزارت بهداشــت در ظهــر امــروز کــه دشــمن میخواهد بــا هراس انزوای سیاســی و اقتصادی هرچه اما ســعید نمکی  ،وزیر بهداشــت کشور از روز شــنبه به روال عادی
در عبارتــی که قرار اســت اعتماد (چهارشنبه) ،تا کنون  ۱۹نفر جان افکنــی در مــورد کرونا  ،کشــور را بیشتر بوده است.
ایــران کــه تا هفتــه قبــل در خط بازمیگــردد تــا ثابــت کنــد کــه
مردم را برانگیخته کند ،چه اندازه خــود را بر اثر ابتال به کروناویروس تعطیل کند .پیش از او نیز آیتالله ســادهانگاری و امنیتیکــردن مقدم تکذیب شیوع کرونا در ایران تســلیم «هراسافکنی» دشــمن
کارآیــی دارد ،عملکــرد مقامــات جدیــد (کوویــد )۱۹-از دســت خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ویروسی که در حدود  ۳ماه ،بیش قرار داشــت  ،اکنون ادعای «مهار نشــده اســت .مردم در ایران جان
تهــران در یــک هفتــهای که خبر
قطعــی» کروناویروس را مطرح میسپارند تا مقامات تهران نشان
است!
جزئی
خیر!
جواب:
نظم
كمال
طهران
است!
حاصل
رسمی شیوع کرونا در کشور اعالم
میکنــد .از ســوی دیگــر ،ایرج دهند در مواجهه با یک «ویروس»
یک محاوره ی تاریخی!
شده ،در خوشبینانهترین حالت با
 ...احــوال هــا خیلــی خــوب و وفور را دارد! جنس بـه قاعـده ناصرالدین شاه :حالت اصفهان حریرچی ،معاون اوکه خبر فوت نیز این ایدئولوژی است که بر همه
اســت .تازه[ای ] كه قابل عرض به انبارها میرسد! به هیچ قسم و فارس چطور است؟
اعتمادسازی فاصله دارد.
 ۵۰نفــر در قم را کذب خوانده و اســتانداردهای بهداشتی پذیرفته
فارس
و
اصفهان
حالــت
جواب:
باشید!
نداشته
نگرانی
تهران
از
در حالــی کــه در یک ماه گذشــته
گفته بود در صــورت صحت آن شده جهانی تقدم دارد.
همایون باشــد هیچ نیست ...
از هـرجهت ،امنیت و آسودگی ناصرالدیــن شــاه :ناخوشــی خیلی خوب است!
همه گزارشهای مربوط به شیوع
از مقــام خود اســتعفا میکند،
آزاده افتخاری
خیر؟
یا
است
سختی
(وبای)
کرونــا در ایــران قاطعانــه تکذیب
اکنون خود به کرونا مبتال شده
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ویروس کرونا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

آیا “کرونا” مهار می شود؟
جیمزهمبلین
 5شــنبه 27 ،فوریــه  -جیمــز
همبلین استاد دانشکده بهداشت
عمومی دانشــگاه ییل در نشــریه
«آتالنتیــک» نوشــت :در مــاه
می ســال  ،۱۹۹۷پســری  ۳ساله
بــا عالئمی شــبیه ســرماخوردگی
بیمــار شــد .هنگامــی کــه عالئم
وی شــامل گلو درد ،تب و ســرفه
بــه مدت شــش روز ادامــه یافت،
وی به بیمارســتان ملکــه الیزابت
در هنــگ کنــگ منتقل شــد .در
آنجا ســرفه او بدتر شد و شروع به
نشان دادن عالئم تنگی نفس کرد
و در نهایــت با وجود مراقبت های
ویژه ،این پسر درگذشت .پزشکان
نمونــه ای از بزاق دهان این پســر
را به وزارت بهداشــت چین ارسال
کردند .اما پروتــکل های آزمایش
اســتاندارد نمی توانستند ویروس
دخیــل در این بیمــاری را به طور
کامــل شناســایی کنــد .رئیــس
بخش ویروس شناسی بیمارستان
تصمیم گرفت برخــی از نمونه ها
را به همکارانش در ســایرکشورها
ارسال کند.
در مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از
بیمــاری هــا در آتالنتــای آمریکا،
نمونه بزاق پســربچه به مدت یک
مــاه بایگانــی شــد و ســپس روند
آهســته آنالیز آنتی بــادی روی آن
انجــام شــد .این نتایــج در نهایت
تأیید کــرد که این بیمــاری نوعی
آنفلوانزا اســت؛ ویروسی که باعث
کشته شــدن تعداد زیادی از افراد
در طول تاریخ شــده است .اما این
نوع ً
قبال در انسان دیده نشده بود.
این گونــه از بیمــاری H5N1 ،یا
“آنفلوانزای مرغی” بود که دو دهه
قبل کشف شــد ،اما فقط به آلوده
کردن پرندگان مشهور بود.
در ماه اوت دانشمندان در سراسر
جهــان اعالم خطرکردنــد .دولت
چین به سرعت  ۱٫۵میلیون مرغ
(بر اثر اعتــراض پرورش دهندگان
مرغ) را کشت.
موارد بعدی از نزدیک مورد بررسی
و جداســازی قرارگرفتند .در پایان
ســال  ۱۸مورد شــناخته شده در
انســان وجود داشــت و شش نفر
درگذشتند.
ایــن رونــد به عنوان یــک واکنش
جهانی موفق ظاهر شد و گسترش
ویــروس طــی ســالهای بعــدی
مشاهده نشد .با وجود این که این
بیماری بســیار شدید بود :کسانی

کــه بــه آن مبتــا
معمــوال چهــار نــوع
شــدند ،به شــدت ساخت واکسن ویــروس کرونا انســان
را آلــوده مــی کننــد و
بیمــار شــدند ،اما بسیار دشوار،
مهــارش ممکــن
باعث سرماخوردگی می
پرهزینه و
به نظر می رسید.
شــوند .اعتقــاد بر این
اســت که این ویروسها
 H5N1نرخ مرگ پرخطرست
و میــر در حــدود
در انســان تکامل یافته
 ۶۰درصد داشــت
اند تا حداکثر گسترش
و به سرعت مشخص شد وضعیت خود را داشــته باشــند .این یعنی
شیوع خطرناکی دارد .با این وجود مردم بیمار می شوند اما الزاما نمی
از ســال  ،۲۰۰۳ایــن ویروس تنها میرند .دو شیوع کروناویروس قبلی
 ۴۵۵نفر را کشته است.
شامل سارس (سندرم حاد تنفسی
در مقابل ،ویروس های آنفلوانزای حــاد) و مرس (ســندرم تنفســی
بســیار خفیــف ،به طور متوســط خاورمیانه) می شــد کــه اولین بار

کمتر از  ۱/۱درصد از افراد آلوده را
می کشند ،اما مسئول صدها هزار
مرگ و میر ساالنه هستند.
بیمــاری شــدید ناشــی از ویروس
هایــی ماننــد  H5N1نشــان می
دهدکه افراد آلوده باید به ســرعت
شناسایی و قرنطینه شوند و در غیر
این صورت خطر مرگ وجود دارد.
پس از آن نوبت به شهرت خانواده
کرونا ویروسها رســید که از لحاظ
علمــی بــه 2-SARS-CoV
معروفند .این ویروس ها در سراسر
جهــان رواج یافته اند و می توانند
باعث بیماری تنفسی حاد شوند.
در جدیدترین نســخه کرونا یعنی
 19-COVIDنــرخ مــرگ و میر
کمتــر از  ۲درصد اســت که از نظر
ظاهــری پاییــن تر از اکثر شــیوع
بیماری های جهانی محسوب می
شود .اما این ویروس علی رغم این
میزان مرگ و میر اندک زنگ خطر
جهانی را به صدا درآورده است.
ویروس کرونا شــبیه ویروس های
آنفلوانزا اســت به این دلیل که هر
دو حاوی رشــته های تک RNA
هستند.

در حیوانات مشــاهده شــده بود.
درست مثل  H5N1این بیماری
ها برای انسان بسیار کشنده بود.
در نهایت سارس و مرس هر کدام
کمتر از  ۱۰۰۰نفر را کشتند.
گــزارش شــده اســت کــه
 19-COVIDبیــش از دو برابــر
این تعداد را کشته است.
این ویــروس با ترکیبــی از ویژگی
هــای قدرتمند ،برخالف بیشــتر
مــواردی که توجه مردم را به خود
جلب می کند :کشنده است (اما نه
خیلی کشنده) .این ویروس باعث
می شــود افراد بیمار شوند ،اما در
بسیاری از موارد ،بیماری آنها قابل
تشخیصنیست.
هفتــه گذشــته ۱۴ ،آمریکایــی با
وجود احســاس ســالم بودن روی
یــک کشــتی در ژاپــن آزمایــش
دادند و پاســخ آزمایششان مثبت
بــود .ویروس جدید ممکن اســت
خطرناک ترین ویروس از خانواده
کرونا باشــد زیرا به نظر می رســد
گاهــی هیــچ عالئمی ایجــاد نمی
کند.
جهان با سرعت و بسیج منابع بی
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Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
بیماری و اپیدمیک
آمادگی الزم برای مبارزه با هر
اپیدمی از پیشگیری شروع می شود شــدن آن طی چند
روز اول وجود دارد.
از ژانویــه ،چیــن
شروع به قرنطینه مناطقی کرد که
به تدریج بزرگتر می شدند .دولت
کار خود را از شــهر ووهان شــروع
کرد و سرانجام حدود  ۱۰۰میلیون
نفر را قرنطینه کرد .ممنوع الخروج
بــودن افــراد از مراکــز قرنطینه از
اقدامات مهم چیــن بود اما با این
وجود ،این ویــروس اکنون در ۲۴
کشور جهان یافت شده است.
علی رغم ناکارآمدی ظاهری چنین
اقداماتی (با توجــه به هزینه های
سابقه ای به این ویروس پاسخ داده نامناســب اجتماعــی و اقتصادی
است.
آنها) ،این نوع ســرکوب همچنان
ویــروس جدیــد بســیار ســریع در حال افزایش است .تحت فشار
شناســایی شــد .ژنوم آن توســط سیاســی برای “متوقــف کردن”
دانشــمندان چینی توالی شــده و ویروس ،پنجشــنبه گذشته دولت
طی چند هفته در سراسر جهان به چین اعالم کرد که مقامات استان
اشتراک گذاشته شد .جامعه علمی هوبــی به صــورت درب بــه درب
جهانی داده های ژنومی و بالینی را جلوی خانه های شــهروندان می
با نرخ های بی ســابقه به اشتراک رونــد و افراد را برای تب و بیماری
گذاشته است .کار روی واکسن در آزمایش می کنند و به دنبال عالئم
حال انجام است.
بیمــاری می گردند ،ســپس همه
دولت چین اقدامات مهار مهیجی مــوارد بالقــوه را بــه اردوگاه های
را بــه تصویب رســانده و ســازمان قرنطینه می فرســتند .اما حتی با
بهداشتجهانیوضعیتاضطراری مهار ایــده آل ،گســترش ویروس
بین المللی را اعالم کرد .همه اینها ممکن است اجتناب ناپذیر باشد.
در کسری از مدت زمان الزم برای اگر افراد ناقل و بدون عالئمی مثل
شناسایی حتی  H5N1در  ۱۹۹۷تــب ،ویــروس را گســترش دهند
اتفاق افتاد.
وضعیت بســیار خطرناک خواهد
با ایــن حال شــیوع ایــن ویروس شد.
همچنــان ادامــه دارد .اســتاد لیپسیچ پیش بینی می کند که ظرف
اپیدمیولوژی دانشــگاه هــاروارد؛ یک سال آینده ،حدود  ۴۰تا ۷۰
مارک لیپسچ در این باره می گوید :درصد از مردم در سراسر جهان به
“به نظر من نتیجه احتمالی همه ویروس 19-COVIDآلوده شوند.
این تالشها این است که در نهایت او به طور واضح و روشــن توضیح
ویروس قابل کنترل نخواهد بود ”.می دهد ،این بدان معنی نیست که
مهــار ،اولین قدم برای پاســخ به همه مبتالیان ،بیماری های شدید
هر شــیوع بیماری است .در مورد خواهند داشــت .وی گفت“ :این
 ،19-COVIDاحتمال (هرچند احتمــال وجود دارد که بســیاری
غیرممکن) جلوگیــری از ابتال به از افــراد به بیمــاری خفیف مبتال

شوند یا ممکن است بدون عالمت
باشد.مانند آنفلوانزا ،که اغلب برای
افرادی که شرایط سالمتی ضعیف
تری دارند یا ســن باالتری دارند،
تهدیدکننده تر است.
امــا در مواردی که افراد سیســتم
ایمنــی قــوی تــری دارنــد ،بدون
مراقبت پزشــکی ویروس را پشــت
ســر می گذارنــد( .به طــور کلی،
حــدود  ۱۴درصد از افراد مبتال به
آنفلوانزا عالئمی ندارند”).
لیپسیچ معتقد است این ویروس
بــه گســترش گســترده اش ادامه
خواهد داد  .اغلب اپیدمیولوژیست
هــا معتقدند که به احتمــال زیاد،
گســترش ایــن بیمــاری ،نتیجه
شــیوع یک بیمــاری فصلی جدید
اســت .در واقع همانطــور که می
دانیم در فصل سرما خطر آنفلوانزا
افزایش می یابد.
بهتر اســت بدانیم کــه به اعتقاد
برخی از محققان ،فصل سرما از
این پــس بــا  19-COVIDنیز
همراه است.
در ایــن مرحلــه ،حتی مشــخص
نیست که چند نفر به این ویروس
مبتــا هســتند .براســاس اعالم
ســازمان بهداشــت جهانی ،از روز
یکشــنبه ۳۵ ،مورد تأیید شده در
ایاالت متحده وجود داشته است.
اما تخمینهای بدبینانه تر این رقم
را بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰مبتالی قطعی
در ایاالت متحده حدس می زدند.
همیــن تعــداد کافــی اســت کــه
نگران یک اپیدمی بزرگ باشــیم.
روز جمعــه ،دانشــمندان چینــی
در ژورنــال پزشــکی  JAMAیک
مورد بیمــار بدون عالمت ویروس
را با اســتفاده از بررســی ســی تی
اسکن قفسه سینه گزارش کردند.
محققان با کمــال احتیاط به این
نتیجه رســیدند که اگــر این یافته
یک ناهنجــاری عجیــب و غریب

{>> ادامه در صفحه}23 :

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

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,
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کرونا و
سیاست

مسعود نقره کار
۱
27فوريــه  -کرونــا ،همچــون
بیمــاری ایدز ،یکــی ازعلت های"
اپیدمی اضطراب" در جهان شــده
ویروسی
اســت .کرونا یک بیماری
ِ
مسری ســت که درشهر "ووهان"
چین شیوع پیدا کرد و ازآن منطقه
به سراسرچین و جهان انتشاریافته
اســت .کرونــا جــان ها ربــوده ،و
خسارت های اقتصادی و اجتماعی
به بــار آورده کــه درعرصه اقتصاد
صدها میلیارد دالرتخمین زده اند.
یکی از کشــورهائی که این ویروس
و بیماری به آن راه یافته میهنمان
ایران اســت ،که با توجه به پنهان
کاری هــا و دروغ پــردازی هــای
رهبــران حکومــت اســامی،
مسؤالن وزارت بهداشت و درمان
و ســایرارگان هــای حکومتی ،آمار
دقیقی از میزان مبتالیان و قربانیان
این بیماری در دست نیست.
۲
ســرایت ،شــیوع و گســترش یک
بیمــاری مســری از یــک منطقه
جهــان بــه مناطق دیگر بــا انجام
اقدام هــای بهداشــتی و مراقبتی
قابل جلوگیری ست .محدود سازی
بیماری های مســری و اپیدمیک
با توجه بــه بحران ها و تغییرهای
اقلیمی و زیســت محیطی ،پیدائی
انــواع جدید ویروس هــا ،افزایش
میزان مسافرت ها ،وجود مرزهای
متعدد و نیزگسترش مبادله کاالها
و مواد مختلف ،به آمادگی ،توانائی
و مدیریتی کارآمد نیاز دارد.
ورود و گســترش کرونا درایران بار
ناتوانی مسؤالن
دیگرعدم آمادگی و
ِ
حکومتــی در ممانعــت از ورود
موردهای آلوده و مبتال ،و نیز ناکار
آمدی در اموربهداشتی و مراقبتی،
ناتوانــی درکنترل و جدا ســازی (
قرنطینه) موردهای مبتال و آلوده،
عــدم آمادگــی جهــت پیشــگیری
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St. Laurent Adult
Education Centre

واقعیت ها
را باید به
مردم گفت
اما به گونه
ای که سبب
اضطراب و
ترس مردم
نشوند.

از گســترش
مبتالیــان بــه
بیماری را نشان
داده اســت.
درکنــار ضعــف
هــا و ناتوانــی
هــای اشــاره
شــده حکومت
اســامی بــه
جای اقدام های
ســریع و عاجل
برای جلوگیــری از ورود ویروس به
ایران ،رفت و آمد مسافران و پرواز
هواپیماها به چین را متوقف نکرده
اســت( .بــرای نمونــه هواپیمایی
ماهــان بــه پروازهــای خــود بــه
کشورچین ادامه داده است).
اتخاذ سیاســت هــای نابخردانه،
پنهــان کاری هــا و دروغ پــردازی
های امنیتی – سیاســی حکومت
اســامی در رابطه بــا این بیماری
مسری اما قابل پیشگیری ،و نظام
بهداشتی و درمانی نا کارآمد ،فاسد
و فلج ازدالئل مهم گســترش این
ویروس و بیماری بوده است.
حکومت اسالمی با امنیتی کردن
شــیوع ایــن بیمــاری مســری و
اپیدمیــک به بهــره بــرداری های
سیاســی و ایدئولوژیک -مذهبی
از این بیماری روی آورد ،عملی که
حکومت اســامی با هدف پنهان
کــردن ناتوانــی هــا و بــی لیاقتی
هایــش در حفظ ســامت جامعه
 ،برای ســالم جلوه دادن جامعه "
اسالمی" ،و نیز به دلیل کم ارزش
دانستن جان مردم ،بارها مرتکب
شده است.
برای نمونــه ،حدود  ۸ســال پس
از شناخته شــدن بیماری ایدز در
جهان ،وزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی جمهوری اسالمی
ابتدا درســال  ۱۳۶۶و سرانجام به
طور رسمی در آذرماه  ۱۳۶۷اعالم
کرد ":ایدز در ایران هم وجود دارد
امــا به تعداد انگشــتان دســت" و
زمزمه ی ضــرورت ایجاد "کمیته
کشــوری مبــارزه بــا ایــدز" برای
بیمارانــی که به ادعای مســؤلین
رژیم تعدادشــان از تعدادانگشتان
دست هم تجاوز نمی کرد ،مطرح

شــد .هنــوز صحبــت از "تعداد
انگشــت شــماربیماران مبتــا
بــه ایدز" بــود که علی یونســی،
دادســتان عمومــی تهــران ،در
ســال  ۱۳۶۹در یــک مصاحبــه
مطبوعاتــی اعالم کــرد  ":تعداد
افراد آلوده به ایــدز در ایران ۴۰۰
نفر هستند ،ویکی ازعلل شیوع
این بیماری روسپیانی هستندکه
ازکشورهای همسایه به ایران می
آیند" و…
حکومــت اســامی تــاش کرد
وانمود کندکه جامعه پاک و پاکیزۀ
اسالمی به ُیمن اسالم و حکومت
اسالمی ازبیماری هائی شبیه ایدز
مصون اســت .تابوی سکس ،تن
فروشی ،اعتیاد و همجنس گرائی
این بیماری را برای همۀ مرتجعان
جهان از جمله حکومت اسالمی به
یک پدیده ی "اخالقی" بدل کرده
بود ،اما چنیــن عوامفریبی هائی
عمرچندانی نکرد و حکام اسالمی
نتوانستند مانع گســترش ایدزدر
جامعه اسالمی شوند.
اکنون در ایران کرونا ،به گونه ای
دیگر جای " ایدز" را گرفته است.
جدا از ناتوانــی ها و بی لیاقتی ها
درعرصــه سیاســت گــزاری های
بهداشــتی ،درمانــی ،آموزشــی و
رســانه ای  ،ورود وگسترش کرونا
به ایران با تبلیغ های رژیم در بارۀ
معرکه " انتخابات" همزمان شد.
حکومت اســامی ازاین ویروس و
بیماری هم به ســود شارالتانیسم
سیاسی اش بهره گرفت .در مورد
کرونا وجود موارد آلوده به بیماری
به اطــاع مردم رســانده نشــد ،
این ســکوت عمدی و عدم اطالع
رســانی همراه با فقدان تمهیدات
و اقــدام هــای ضروری گســترش
بیماری را سبب شد .رژیم اسالمی
نمی خواســت با طــرح وجود این
بیماری مســری در جامعه ســبب
شــود طرفدارانش ازترس ابتال به
بیماری پــای صندوق هــای رای
نروند.
از طرفــی دیگــرکرونــا را بهانه ای
می پنداشــت برای روزی که نتایج
آرا به ســودش نباشــد ،که چنین
نیز شــد .برخی از مســؤالن رژیم
کاهش میزان شــرکت کنندگان را
ترس مردم از حاضر شدن در جمع
و ابتــای به کرونا اعالم کردند ،و
دهان هائی دیگر ،مثل خامنه ای،
ازاین بیماری بهره گرفتند و گفتند
حتــی کرونا مانع حضــور مردم به
پــای صندوق هــای رای نشــد" .
انتخابــات" و کرونــا واقعیت هائی
شدند تا بازنشــان دهند حکومت
اســامی از هــر وســیله ای بــرای
ادامه حیات اش اســتفاده خواهد
کرد .و البته جای شگفتی نیست،

514-337-3856
www.slaec.ca

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
WINTER SESSION

DECEMBER 2, 2019 TO MARCH 19, 2020
_____________________________
BASIC ENGLISH | DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
December 4, 10, 17 & January 8 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
BASIC ENGLISH & FRENCH | EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
DECEMBER 4, 10, 17 & JANUARY 8 FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma
?Want to get into a trade? CEGEP and University
---------------------------!We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION
December 5, 2019
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
PLACEMENT TESTS
December 4, 2019
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

حکومــت جنایتــکارو عوامفریبی
کــه ده ها هــزاراز مخالفان خود و
دگراندیشان سیاسی و عقیدتی ،و
قربانیان ستمگری های اقتصادی
و اجتماعی را به قتل رسانده است
بــی تردیــد نگــران شــیوع کرونا
باختن مــردم و
بــه قیمــت جــان
ِ
پیامدهای آن نیست.
۳
ما در خارج کشورچه باید
بکنیم؟
•
 -۱اســتفاده از هــر امکانی برای
آمــوزش دادن به مردم در رابطه با
بیماری کرونا و چگونگی جلوگیری
از ابتال و گسترش آن (رسانه های
خارج از کشور نقش مهمی در این
راستا می توانند ایفا کنند).
•
 -۲ارســال وســائل ضــرور برای
پیشــگیری از بیمــاری بــه ایــران
(ماســک ،مواد ضدعفونی کننده
و…) .این وظیفه دولت اســت که
این وســائل را رایگان و وســیع در
اختیار مــردم قرار دهد ،که چنین
نکرده اســت .درمیهن ما توانایی
ضرور پزشکی و بهداشتی و آموزشی
برای حل این مشکل وجود داشته
اســت اما نگاه سیاســی ،مذهبی
و امنیتــی ،و فســاد حکومتــی و
مدیریتــی و رواج " خرافــه" و "
طب اسالمی" سبب گسترش این
بحران شده است.
درخارج از کشــورازدو طریق می
توان به هموطنان کمک رساند:

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

الف :ســازمان دادن یک ســتاد
کمک رسانی و به یاری طلبیدن از
مجامع و محافل بین المللی برای
رســاندن ایــن کمک ها بــه مردم
نیازمند.
ب :کمک رسانی از طریق مسافران
به ایران( .با توجه به اینکه وسائل
مورد نیاز ،به ویژه ماسک که حجم
زیادی ندارد ،واین کارعملی ست).
•
 -۳بحــران اپیدمی یــک بیماری
مسری در محدوده یک کشور باقی
نمی ماند و به سرعت گسترش می
یابد و بر همۀ عرصــه های زندگی
مــردم در سراســردنیا تاثیــر مــی
گذارد .فقــط با نظارت و همیاری
بین المللی می توان چنین بحران
هائــی را مهــار کــرد .ما مــی باید
خواســتار هرچه گســترده تر این
نظارت و همیاری شویم.
•
 -۴یــاری خواســتن از مجامــع و
محافل بین المللی بــرای توجه و
رسیدگی به وضع زندانیان ،پادگان
های نظامی و محل هائی که افراد
به ناچــار جمعی زندگــی و کار می
کننــد .در این میانه جان زندانیان
و اسرای حکومت اسالمی بیش از
سایر اقشــار مردم در خطر است،
زندانیان در ایران از فقدان امکانات
بهداشــتی و درمانی رنج می برند،
شــیوع بیمــاری های مســری در
زندان به سرعت رخ خواهد داد.
•
 -۵ســامان دهــی ِ یــک کمیتــه

حقوقی جهت درخواست از مجامع
و محافل بین المللی برای رسیدگی
و مجــازات عوامــل حکومتــی ای
که باعث ورود و گسترش بیماری
درایران شده اند.
•
 -۶فضــای بحران زده و شــرایط
روانی خــاص در جامعه به ّجو ضد
خارجــی ،به ویــژه در مــورد اتباع
کشــورچین درایــران ،دامــن زده
است .گفته و تکرار شود که چنین
ّجــوی نــاروا و غیرانســانی ســت.
خارجی ها در ایران به ویژه چینی ها
نیز قربانیان این رخداد بهداشتی،
اما سیاسی شده هستند.
•
 -۷واقعیــت هــا را باید بــه مردم
گفــت امــا بــه گونه ای که ســبب
اضطراب و ترس مردم نشوند.
اضطراب و اســترس بدن را برای
پذیرش ویروس و بیماری آماده تر
خواهدکرد.
اپوزیسیون حکومت اسالمی ضمن
روشنگری در بارۀ نقش پنهانکاری
هــا و عوامفریبــی های سیاســت
بازانه حکومت اسالمی در گسترش
این بیماری ،به یاری رســاندن به
مــردم میهنمان بایــد فکر و عمل
کنــد و در جهت اجرای عدالت در
رابطه با عامالن بروز این فاجعه در
میهنمان اقدام کند.
واقعیت ها را باید به مردم گفت اما
بــه گونه ای که ســبب اضطراب و
ترس مردم نشوند.
•
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انتخابات :نگاه ...

نتوانستند تنور را گرم کنند
 10برداشت از بیعت بی رمق ۹۸

مجیدمحمدی
 ۲۳فوریــه  -بیعــت ۹۸
نیز مثل بیعتهــای چهار
دههی اخیر با مهندســی از
بــاال انجام شــد .خامنهای
مثــل همیشــه در روزهای
نزدیک به بیعت به یاد ملیت
و مدنیت افتاد و نامزدهای
قشــر حاکــم از مشــکالت
اقتصادی مردم (بدون هیج
برنامهای برای کاهش آنها)
ســخن گفتنــد .خامنهای
بــه "مجلــس قــوی" مورد
نظرش کــه متشــکل از نیروهای
امنیتــی و نظامــی و آقازادهها بود
رســید و به خودش تبریک گفت.
این رویداد می تواند برای اقشاری
از جامعــهی ایــران و نیز جامعهی
جهانــی درس آموز باشــد .در این
نوشــته به ده برداشت محتمل از
این رویداد اشاره می کنم.
•
برداشت اول :بالموضوع شدن
استمرارطلبان
پــس از آن کــه اســتمرار طلبــان
خارج کشــور بــه دلیــل تاخیر در
فهم شرایط داخلی و نگاه مقدس
انگارانه به اصالح رژیم بالموضوع
و بی تاثیر شــدند ،بخشــی از آنها
برای این که از قافله عقب نمانند،
بیعت  ۹۸را تحریم کردند با تصور
این کــه میتواننــد در رویدادهای
داخلی تاثیر گذار باشند .نیروهای
سیاســیای کــه از چارچوبهــا و
اصــول خاصــی پیــروی میکنند
میتواننــد در دراز مــدت تاثیــر
گذار باشــند ،اما آنها که بر اساس
مد زمانــه یا میــزان دریافت رانت
در داخــل یــا عوامل دیگر تصمیم
میگیرند نمیتوانند .حتی آنها که
میخواســتند اعتــراض به نظارت
اســتصوابی و تحریــم انتخابات را
جــدا کرده و افراد را بــه رای دادن
تشــویق کنند در ایــن دوره گوش
شنوایی پیدا نکردند چون تحریم
بهتریــن روش بــرای اعتــراض به
نظارت استصوابی است.
•
برداشت دوم :نظامیان و بیت
دیگر نیازی به بازی "میانه رو-
رادیکال" ندارند
تا ســال  ۹۶این نیاز از سوی سپاه
پاســداران و بیت احساس میشد
کــه نمایــش انتخابــات رقابتی در
ایــران برگزارکنند تــا چپ اروپایی
و آمریکایــی و ناراضیــان داخلــی
را فریــب دهند و دولــت اوباما در
آمریکا مشکلی برای مذاکره (با آنها
که میانه رو جازده شدند) نداشته
باشــد .اما با بر هم خوردن توازن
نیروهای سیاســی در کشــورهای

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

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

غربی وکم شــدن قــدرت چپها،
دیگر دول غربی وانمود نمیکنند
که جمهوری اســامی در مســیر
عــادی شــدن و دمکراتیزه شــدن
اســت .در داخــل نیز دیگــر وجود
نیرویــی به نــام اصالحطلب مورد
باور عمومی نیست و حکوت تنها
راه برخورد با اعتراضات را شــلیک
گلوله میدانــد .از این جهت دیگر
نیــازی به گرم کردن تنور بیعت با
دوقطبی اصالح طلب -اصولگرا
احساس نمیشود .تایید صالحیت
برخی از اعضای جناح موســوم به
اصالحطلــب بعــد از رد صالحیت
آنان نه برای دو قطبی سازی بلکه
برای پــاداش به وفــاداران نظام و
میدان دادن به داللیها بود.
در ایــن دوره اصالحطلبــان چون
میداننــد کــه بازندهانــد بــا هم یا
با بخشــی از اصولگرایــان ائتالف
نکردنــد .هــرگــروه اصالحطلــب
فهرســت مد نظرش را بر اســاس
مبانی واقعی خودش بدون مصالحه
اعالم کرد .جالب است که این بار
بــرای باختن مصالحه نمیکنند و
بار پیش برای برد مصالحه کردند.
•
برداشت سوم :اصالح طلبان را
منی توان از شیر رانتها گرفت
از بیعت ســال  ۹۶بدین سو در سه
موج دی  ،۹۶آبــان  ،۹۸و دی ۹۸
بخش قابل توجهی از مردم کوچه
و بازار نشــان دادهاندکه جمهوری
اسالمی را نمی خواهند .نارضایی
عمومی حتی در نظر ســازیهای
دولتی منعکس شــده است (البته
بــرای زدن دولــت روحانــی) .امــا
گروههایی که خــود را بدون هیچ
نشــانهای اصالحطلب میخوانند
نیــز نشــان دادهانــدکــه بــه ایــن
اعتراضات هیچ گونه توجهی ندارند
و به کسب وکار سیاسی خود مثل
گذشته ادامه میدهند .کشتار آبان
 ۹۸می توانســت بسیاری از آنها را
بیدارکندکه نکرد .بیعت  ۹۸نشان
دادکه اصالحطلبان را به هیچ وجه
نمیتوان از شیر حکومت گرفت.
•

برداشت چهارم :مداحی قدرت
همیشه کار منی کند
گروههای اصالحطلــب از دی ۹۶
تــا دی  ۹۸همــهی ســرکوبهای
حکومتی را مــورد تایید یا تمجید
قرار دادند یا در برابر آنها ســکوت
کردنــد ،امــا در هنــگام بررســی
صالحیتهــا از ایــن جانبــداری
و ســکوت نتیجه نگرفتنــد .علی
خامنهای و وفادارانش نمیتوانند
بــه آنها اعتماد کنند .آنها در ذهن
و زبــان خامنهای هنوز فتنه گر به
حســاب میآینــد .اصالحطلبــان
میتوانند از این رد صالحیتهای
گســترده بیاموزندکه نقد سرکوب
مــی تواند حتی بیش از مداحی آن
به کســب قدرت سیاسی (نه فقط
قدرت اجتماعی) بیانجامد.
•
برداشت پنج :با پول همه چیز
را میتوان یکجا در جمهوری
اسالمی خرید
رد صالحیت و بعد تایید صالحیت
تاجگردون (بعد از دیدار با اعضای
شــورای نگهبان) ،یکی از اعضای
ثروتمنــد مجلــس دهم ،نشــان
داد کــه وقتــی اعضــای شــورای
نگهبان رنگ پــول را ببینند افراد
را از صافــی تنگ خود به ســرعت
عبــور میدهنــد .برخــی نامزدها
(تاجگردون ،الهیار ملکشــاهی ،و
علیرضــا ورناصری) پــس از تایید
صالحیت در ستادها و برنامههای
انتخاباتیشــان کارناوال (رقص و
موســیقی و آوازه خوانــی و کبــاب
خوری و تیراندازی) برگزار کردند.
کســانی که دســت در جیبشــان
میکنند هم صالحیــت میخرند
هم کارناوال و هم رای.
•
برداشت ششم :مصباح و یزدی
باز میگردند
اگر یادتان باشــد اســتمرارطلبان
بــرای حذف یــزدی و مصبــاح از
خبرگان در بیعت  ۹۴حاضر شدند
بــه دری نجف آبــادی رای بدهند
(پناه بــردن از مار به عقــرب) .در
بیعت  ۹۸رژیم آنها را از حوزههای
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مشــهد و قم به مجلــس خبرگان
بازگرداند تا نشــان دهــد که حتی
دســتاوردهای
کوچکتریــن
اســتمرارطلبان بی حاصــل بوده
است.
•
برداشت هفتم :بازار سیاست
اقتدارگرا آهنربای پولهای
کثیف است
در بیعــت  ۹۸پولهــای کثیــف
برای خرید رای به سوی کاالهای
مورد نیــاز مردم مثل بنزین رفت.
صاحبــان این پــول هــا میدانند
که بــا اعطای چند لیتر بنزین می
توان رای خرید و چنین کردند .در
همیــن دوره برخــی نامزدها برای
رای جمع کــردن چای و قهوه نیز
دادند .در دورههای قبل بســته به
شــرایط کاالهــای دیگــری توزیع
شدهاند :خام یا پخته .در جمهوری
اســامی دیگر بدون هزینه کردن
نمیتوان رای به کیســه ریخت .از
این جهت صندوق رای دیگر محلی
نه بــرای تمرین دمکراســی،بلکه
بــرای رقابت درونی قشــر حاکم بر
سر منابع عمومی و فساد است.
•
برداشت هشتم :این "همه پرسی
نظام" نیز به اجنام رسید
جمهوری اسالمی نشان داده است
که در بیعتها "جبرا" پیروز است
و بنابرایــن اکثریــت مــردم در هر
شرایطی در بیعت شرکت کردهاند.
نظــام در هر بیعتی این را به اثبات
میرساند چون بدان نیاز دارد .در
بیعت  ۹۸نیز ســخنگوی شــورای
نگهبــان از پیــش اعالم کــرد که
باالی  ۵۰درصد شــرکت میکنند.

مراکــز نظرســازی رژیــم (مثــل
ایســپا) نیز رقم  ۵۲درصد را پیش
از انتخابــات اعالم کردنــد تا رای
ســازیها توجیه مناســبی داشته
باشــند .به همین دلیل مشارکت
 ۲۵تــا حداکثــر  ۴۰درصــدی از
پیش باالی  ۵۰درصد اعالم شــد.
مقامــات مربوطــه (وزیر کشــور و
ســخنگوی شــورای نگهبــان) در
حالی کــه زمان رایگیری به پایان
نرســیده بود باالتفاق این ســخن
خالف واقع را تکرارکردندکه میزان
مشارکت همانند دورهی قبل است
تا جلــوی گزارشهــای میدانی را
بگیرند و مصلحت نظام مخدوش
نشــود .همچنیــن پــس از اعالم
اعداد  ۱۱و  ۱۷میلیونی در ساعات
 ۳و  ۷بعــد از ظهــر روز رایگیری
اعالم میزان مشارکت متوقف شد
تا در آشــپزخانه نظام بتوانند آن را
دستکاریکنند.
•
برداشت نهم :انتظاری بیش از
این نداشتند
براســاس ماده  ۸قانــون انتخابات
مجلــس و براســاس اصالحیــه
 ، ۳/۳/۱۳۹۵فرد برنده در بیعت
در مرحلــهاول بایــد حداقــل ۲۰
درصــد از کل آرا را کســب کند .تا
بیعت دورگذشــته ،این میزان ۲۵
درصــد بود .مشــخص اســت که
مقامات جمهوری اسالمی همیشه
انتظــار دارندکه مشــارکت در رای
دادن پاییــن بیاید چون خود بهتر
از همــه میدانند که کارنامهشــان
چگونه بوده اســت .آنهــا از فقدان
مشــارکت در دورههــای گذشــته
درس میگیرنــد امــا بخشــی از

رایدهنــدگان از بینتیجــه بودن
رای خود درس نگرفتهاند.
•
برداشت دهم :بیعت تنفس
مصنوعی است
جمهوری اسالمی در شرایط بسیار
دشــواری قرار دارد .نه تنها ذخایر
ارزی به اتمام رسیده بلکه حکومت
مشــغول باال آوردن قرض خارجی
اســت .بر اساس برخی تخمینها
قــرض خارجی حکومــت به حدود
 ۱۰میلیارد رسیده است .نقدینگی
در پایان آذر  ۹۸با رشــد  ۲۸درصد
از مرز  ۲۲۶۳هــزار میلیارد تومان
عبور کرد که بــه معنای چاپ بی
دریغ اسکناس است و به تورم باال
در ســال بعد دامــن خواهد زد (تا
حدود  ۳۰درصــد) .وضع خزانهی
حکومت آن قدر بحرانی اســت که
شهرداری تهران ده میلیارد تومان
برای برگزاری بیعــت  ۹۸به دولت
کمک کرد .در این شــرایط رمقی
برای شــهروندان برای گرم کردن
تنــور بیعــت باقــی نمانده اســت.
همان  ۵تــا  ۱۰درصــدی که ریزه
خوار حکومت هستند در این ماجرا
شرکت کردند .درسی که حکومت
از این دوره باید بگیرد این است که
وقتی جیب آن خالی است و چیزی
گیــر شــهروندان نمی آید بــر رای
دادن اصرار نکند.
_______
دیدگا ه و نظرات ابراز شده در
این مقاله ،نظر نویسنده بوده و
سیاست یا موضع این نشریه را
منعکسنمیکند.
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ویروس کرونا

تالش جهانی برای ساخت واکسن
بشر درگیر مبارزه با چیزی
شده است که پنج میلیون
بــار از خــودش کوچکتر
اســت .ویــروس کرونای
جدیــدی که نخســتین
بار در شــهر ووهان چین
پدیدار شد در عرض چند
ماه از دشمنی ناشناخته
بــه اضطرابــی جهانــی
تبدیل شده است.
همزمان با انتشــار این ویروس در
سراسر دنیا ،دانشمندان نیز سعی
میکننــد راهی برای مبــارزه با آن
پیدا کنند .تالش ویروسشناسان
بــر ســاخت واکســنی بــرای این
ویــروس متمرکــز شــده اســت و
دیگران نیــز دارند دنبــال دارویی
برای درمان مبتالیان میگردند.
امــا این نخســتین بار نیســت که
دانشــمندان با یک ویروس کرونا
مواجه میشوند و شکست دادنش
هم بــه آن راحتی که فکر میکنید
نیست.
برخی از شــایعترین امراض نتیجه
این مدل ویروس اســت ،از جمله
سرماخوردگی که ما هنوز واکسن
موثــری بــرای آن پیــدا نکردهایم.
دو بیماری نشــانگان تنفسی حاد
(ســارس) و نشــانگان تنفســی
خاورمیانــه (مرس) نیــز به خاطر
ابتال به این ویروس در انسان بروز
میکنند.
ایــن نوع ویــروس در بین انســان
و حیــوان مشــترک اســت و بعضا
میتواند از حیوان به انسان منتقل
شــود .برای نمونه ،بیماری مرس
در ســال  ۲۰۱۲از شــتر به انسان
منتقل شد.
به نظر میرســد کــه نمونه جدید
ویــروس کرونــا کــه (SARS-
 )۲-CoVنــام گرفتــه اســت،
ویروس جوانی باشــد کــه احتماال
در اواخر ماه دسامبرگذشته پدیدار
شده باشد .با اینکه در ابتدا تصور
میشــد که این ویــروس از خفاش
بــه انســان منتقل شــده اســت،
امــا تحقیقات بعــدی نشــان داد
که مورچهخــوار پولــکدار ناقل
احتمالی این ویروس به انسان بوده
اســت .از پولکهای ایــن حیوان
در طــب ســنتی چینی اســتفاده
میشود.
با وجود اینکه نخستین افراد مبتال
به این ویروس احتماال از نزدیک با
حیوانات آلوده در تماس بودهاند،
عمده موارد ابتال به این ویروس از
انسان به انسان منتقل شده است.
کریســتل دانلی ،همهگیرشــناس
آمــاری در دانشــگاه آکســفورد،
میگویــد "آن بــازاری کــه ما فکر
میکنیــم محل انتقــال اولیه این
ویروس بوده اســت حــاال تعطیل
شده اســت .شکی نیست که حاال
دارد از انســان بــه انســان منتقل
میشود".
در داخــل ویــروس کرونا رشــته
ژنتیکــی بــه نــام آرانای وجــود
دارد کــه هنگام انتقــال میتواند
به راحتی قاطی شــود .به همین

خاطــر ویروسهــای کرونا خیلی
راحت تغییر پیدا میکنند.
دلیــل ســختی مبــارزه بــا ایــن
ویروسهــا هــم همین اســت -
هــدف گرفتن چیزی کــه مرتب
تغییر میکند با واکسن و دارو کار
راحتینیست.
پروفســور دانلی میگویــد ما برای
رســیدن به درک دقیقی از شــیوه
انتشــار بیماری به چنــد چیز نیاز
داریم.
اینکه
اول
از زمان انتقال ویروس تا
بروز عالئم چقدر زمان الزم است.
دوم اینکه شــخص مبتــا تا چه
زمانــی میتواند بقیــه را نیز مبتال
کند.
و آخر هــم اینکه ویــروس با چه
سرعتی میتواند باعث مرگ شود.
عامل مهــم دیگر عــدد بازتولید
ویروس اســت که نشــان میدهد
یک شخص آلوده چند نفر دیگر را
میتواند آلوده کند .پروفسور دانلی
و همکارانــش میگوینــد که عدد
بازتولیــد این ویــروس جدید ۲.۶
است.
البته این عدد برای همه یکســان
نیســت .مثال یکی از مبتالیان به
این ویروس  ۱۴نفر از پرســنل یک
بیمارستان را آلوده کرده بود.
بــه ایــن افــراد در اصطــاح
"ابرپخشکننده" میگویند .چنین
افرادی مبارزه با شــیوع بیماری را
ســختتر میکنند ،ولی شناسایی
آنهــا کار راحتــی نیســت .بعضی
از آنها به خاطر داشــتن دستگاه
ایمنی قوی عالئم بســیار خفیفی
دارند و کسی متوجه بیماری آنها
نمیشــود .بعضیهــا نیز برعکس
عمل میکنند و عالئم شدیدشان
باعــث ســرفه و عطســه بیــش از
حد میشــود که یکی از مهمترین
عوامل پخش ویروس است.
در عیــن حال ،فناوری جدید دارد
تشخیص انواع خاص ویروسها را
آسان تر میکند ،اتفاقی که میتواند
به محدودکردن شیوع آنها منجر
شود.
مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری
ایــاالت متحده کیت تشــخیصی
جدیــدی تولیــد کــرده اســت که
ظرف چهار ساعت نتیجه آزمایش
را اعــام میکنــد ،ولی بــرای کار
بــه دســتگاههای گرانقیمــت
آزمایشگاهی نیاز دارد.
همچنیــن گــزارش میشــود که
دانشــگاه کالیفرنیا در حال یافتن
راهی سریع برای تشخیص ویروس
اســت که بــه امکانــات تخصصی
محتاجنباشد.

اما یافتن درمانی موثر
برای چنین ویروســی
همچنــان ســخت
خواهد بود.
روش اصلــی درمــان
عفونتهای ویروســی
یافتــن مولکولهــای
کوچکی است که مانع
تکثیر ویروس در داخل
سلولهامیشوند.
متاســفانه داروهــای ضدویروس
موثــر در برابر ویروسهــای کرونا
بسیارکم است.
یکی از داروهایی که شاید در برابر
( )۲-SARS-Covموثــر باشــد
دارویی است که ابتدا برای درمان
بیماری ویروســی ابوال تهیه شده
بود.
در آمریــکا یکــی مبتالیــان بــه
ویــروس کرونــا را ظــرف چند روز
بــا ایــن دارو درمان کردنــد .البته
پزشــکان میگویندکه با اطمینان
نمیتــوان گفت که این دارو چقدر
در درمان آن شخص نقش داشته
است ،اما تحقیقات نشان میدهد
که موشهــای مبتال بــه ویروس
بیماری مرس را درمان میکند.
چیــن هم در حال حاضــر دارد در
بیمارســتان ووهــان دو دارویی را
که بــرای درمــان  HIVاچآیوی
استفاده میشوند امتحان میکند.
اما داروهای ضدویروس همیشــه
پاســخ مثبت نمیدهند و سرعت
جهش در ویروسهای کرونا به این
معنی اســت که میتوانند در برابر
درمانهــای ضدویروســی مقــاوم
شوند.
البتــه درمانهــای رادیکالــی در
مســیر توســعه قرار دارند .ســال
گذشــته مقالهای منتشــر شد که
نشــان مــیداد اســتفاده از ذرات
بســیار ریزی که خواص رســانایی
غیرعادی دارند ممکن است مانع
ایجــاد عفونت در ســلول توســط
ویروس کرونای انسانی شود.
در عیــن حال تالش گســتردهای
نیز برای ساخت واکسن در جریان
اســت ،چرا کــه واکســینه کردن
بخــش بزرگی از جمعیت میتواند
مانع همهگیر شدن بیماری شود.
ســرعت جهــش در ویروسهــای
کرونــا و در نتیجــه تغییــر در
مشخصاتشانبرایواکسیناسیون
مشــکلزا اســت .واکســنها بــه
دســتگاه ایمنی بدن یاد میدهند
که یک مشــخصه خــاص را هدف
بگیرد .اما تغییــرات مرتب باعث
میشــود که دستگاه ایمنی نتواند
عفونتهای مختلف را تشــخیص
دهد.
شما برای ســاخت واکسن باید از
نســخه درســت ویروس استفاده
کنیــد .اما پیدا کردن این نســخه
درســت ممکن است مدت زیادی
طول بکشد.
امیلی لپروست مدیرعامل شرکت
توئیســت بایوســاینس اســت که
در ســاخت واکســن برای ویروس
کرونــای جدیــد مشــارکت دارد.
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قرنطینه شخصی چیست و شامل چه کسانی میشود

با توجه به این که بیش از  ۸۰هزار
نفر در جهان بــه ویروس کرونا یا
«کووید  »۱۹آلوده شدهاند ،اداره
بهداشت ملی بریتانیا هشدار داده
کــه ممکن اســت از شــهروندان
بیشــتری خواســته شــود بــرای
پیشگیری از شیوع بیماری ،خود
را در قرنطینه شخصی قرار دهند.
در بریتانیا برخی مدارس تعطیل
شــده و از دانــش آموزانــی کــه از
تعطیــات در خــارج از کشــور
بازگشتهاند خواسته شده خود را
در قرنطینه قرار دهند.
هرچند دولت در فرودگاهها تدابیر
نظارتی پیشرفتهای را تعبیه کرده،
قرنطینه داوطلبانه در خانه اقدام
مهمــی بــرای حفاظــت جامعــه
از شــیوع بیمــاری کرونــا تلقــی
میشود.
امــا «قرنطینه شــخصی» یعنی
چه؟ چه کســانی باید آن را انجام
دهنــد؟ جزئیــات آن از ایــن قرار
است:
•
«قرنطینهشخصی»چیست؟
قرنطینه شخصی در واقع حفاظت
از دیگــران و کمــک بــه متوقــف
کــردن روند شــیوع بیماریهای
عفونی از جمله کروناست.
کسانی که به آنها گفته شده باید
خــود را در قرنطینه قــرار دهند،
بایــد در خانــه یــا محیط بســته
مانــده و برای اجتناب از ســرایت
ویروس به افراد خانواده ،دوستان
و جامعه اطرافشان از تماس با آن
ها و دیگران خودداری کنند.
توصیه اداره بهداشت عمومی
• در خانه بمانید.
• به مدرســه ،محل کار و اماکن
عمومی نروید.
• تا زمانی که مسئوالن بهداشتی

اجــازه ندادهانــد ،از اســتفاده از
وســائل نقلیــه عمومــی از جمله
اتوبــوس ،مترو ،قطار و تاکســی
اجتنابکنید.
• از پذیرفتــن مهمــان در خانه
خودداری کنید.
• از دوســتان ،افــراد خانواده و
سرویس خدمات تحویل به خانه
بخواهید اقالم مورد نیاز از جمله
غذا و دارو را تامین کنند.
•
چه افرادی باید در قرنطینه
شخصی قرار گیرند؟
قرنطینــه شــخصی تنها شــامل
گروههــا و تعداد خاصــی از مردم
از جملــه افرادی میشــود که در
انتظار پاسخ آزمایش کرونای خود
هستند و نیزکسانی که با بیماران
مبتال بــه کرونا در تماس نزدیک
بودهاند.
در میان کشورهای آلوده به کرونا،
ایران ،بخش شمالی ایتالیا ،کره،
ویتنام ،کامبــوج ،چین ،تایلند،
ژاپن و سنگاپور است.
•
چگونه میتوان خود را در
میان خانواده و هم خانه ای
ها در قرنطینه قرار داد؟
مهم اســت فردی که بــه او گفته
شده باید خود را در قرنطینه قرار
دهــد ،از تماس با همخانههایش
اجتناب کند.
توصیه میشود که فرد در قرنطینه
در یک اتاق که به پنجره و هوای
آزاد دسترســی دارد ،خــود را از
سایرین جدا نگهداشته و از حمام
و دستشویی مجزا استفاده کند.
اگر حمام و دستشویی مجزا مهیا
نیست ،باید برنامه زمانی دقیقی
برای اســتفاده نوبتی از آن درنظر
گرفته شــود که فــرد در قرنطینه

پیــش از نظافــت کامــل محل،
آخرین کسی باشــد که از حمام و
دستشویی استفاده کرده است.
اگــر آشــپزخانهتان را بــا دیگران
شــریک هســتید (مثل خوابگاه
دانشــجویی یــا مشــابه آن) باید
از اســتفاده از آن در اوقاتــی کــه
دیگــران در آشــپزخانه حضــور
دارند خودداری کنید .اگر ممکن
نیســت ،بایــد در آشــپزخانه از
ماسک صورت اســتفاده کنید و
غذایتان را در اتاقتان صرف کنید.
•
در صورت نیاز به کار یا مراقبت
از کودکان ،چه باید بکنید؟
در صورت بروز یک اپیدمی ،مهم
است که افراد تالش خود را برای
جلوگیری از گســترش بیماری به
کارگیرنــد .این مســتلزم درک و
حمایت کارفرمــا ،افراد خانواده و
دوستان است.
با اطرافیانتان از جمله کارفرما در
مورد اهمیت قرنطینه شــخصی
برای کاهش خطر سرایت بیماری
در محیط کار ،صحبت کنید.
افزون بر این ،به گفته مســئوالن
این نهاد ،میتوان با افراد خانواده
و دوســتان در مــورد رســاندن
کــودکان بــه مدرســه و بالعکس
ترتیباتی درنظرگرفت ،اما هشدار
میدهنــد دیگــران نبایــد مدت
زیــادی را در فضــای خانه شــما
بگذرانند.
میتوانید برای خرید مواد غذایی،
دارو و دیگر مایحتاجتان از دیگران
کمک بخواهید یا از خدمات خرید
و تحویل اینترنتی اسفاده کنید.
هنگام سفارش ،باید قیدکنیدکه
جنــس خریداری شــده در خارج
از در خانه گذاشته شود (شخصا
تحویل داده نشود).
© The Independent

او میگویــد "میتوانیــم بــا ایجاد
تغییر در توالــی دیانای ویروس
نســخههای جهشیافته جدیدی
ایجاد کنیم .بعضی از نســخههای
جهشیافتــه واگیــری بیشــتر از
نســخههای دیگــر دارنــد .ایــن از
خیلی جهات شــبیه اتفاقی اســت
که هنــگام جهش بــرای خیلی از
ویروسها میافتد".
تفــاوت اصلی در این اســت که در
محیط آزمایشگاهی و تحت نظارت

انجــام میشــود .ایــن دیانای
مصنوعــی تقریبــا هیــچ فرقــی با
ویروس زنده نــدارد ،اما نمیتواند
تکثیر و پخش شود.

را بازتولیــد کنیم تــا ببینیم که آیا
میتوانند واکســنی فعــال و موثر
باشند یا نه".
اما هنوز مشخص نیست که ساخت
واکســن چند ماه طول میکشد یا
چند سال .به گفته پروفسور دانلی،
تا آن زمان تنها کاری که میتوانیم
بکنیم تحت نظرگذاشتن ویروس و
جلوگیری از شیوع آن است.
ابیگیل بیل -
خبرنگارعلمی

روش دیگر ساخت واکسن استفاده
از ســلولهای فــردی اســت کــه
بیماری را پشت سرگذاشته است.
دکتر لپروســت میگویــد "در این
سلولها دنبال پادتن میگردیم و
میتوانیم نقاط مشابه این پادتنها
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آژانس مسافرتی

انتخابات :نگاه ...

انگشتان
شرم
ِ
ِ
رنگین

آیا بــرای نخســتین بــار در
زندانهــای رژیــم کســانی
شــکنجه و اعــدام شــده
بودند؟
آیــا بــرای نخســتین بار
چرا پرستندگان دیروزین
همه “ َبدتر” بودند و دیگر “ َبد”ی
صندوق رای ،این بار چنین به
برجای نمانده بود که دلبستگان
تکاپوافتادند؟!...
رژیم اسالمی به آنها رای بدهند؟
براستی راز این چرخش گفتمانی
مزدک بامدادان در میان کســانی که چهل سال با
درپی پرهیز بیشینه مردم از بازی چنگ و دنــدان به دامان این رژیم
در نمایش دلآزار انتخابات ،شــور واپسگرای ایرانستیز آویختهبودند
بیماننــدی بخش بســیار بزرگی چه بود؟ چــرا اکنون و چرا چنین
از آنچــه را که خود را اپوزیســیون یکباره؟
مینامد دربرگرفته است .بسیاری به گمانم نیــاز چندانی به یادآوری
چنــان از پیروزی مــردم بر والیت این نکته نباشد که من و بسیارانی
فقیــه ســخن میگوینــد ،کــه تو چــون مــن دو دهه اســت که رای
گویی کار رژیم شکنجه و سنگسار دادن در رژیم شــکنجه و سنگسار
دیگــر پایان گرفتــه و همین امروز را نه تنها بیهوده میدانیم ،که آن
و فــردا هُ مای آزادی و ســربلندی را کاری در راســتای خواستههای
بر شــانههای مردم ایــران خواهد ولی فقیه و پشــتیبانی از دســتگاه
نشســت .در روزهــا و هفتههــای گسترده سرکوب و شکنجه وکشتار
پیش از دوم اســفند به چشم خود میشــماریم .خواننــدگان “ایران
دیدیــم و خواندیــم کــه گروههــا امــروز” به نیکی بیــاد میآورند که
و ســازمانهای بســیاری مــردم را نوشــتههای من چگونه با خشم و
بــه آنچه کــه خــود آن را “تحریم گاه لودگــی دلباختــگان صندوق
انتخابات”مینامیدند،فراخواندند رأی و رقصنــدگان رنگیندســت
و از آنان خواســتند “اینبــار” در روبرو میشــدند و من و مانندگان
خانه بمانند و رای ندهند.
من چگونــه “متوهم” و “بیخبر
مــن در همان روزهــا نیز از خود و از شــرایط اجتماعــی” و “بــرج
دوســتانم ،و همچنین از کســانی عاجنشین” خوانده میشدیم.
که تا همین چند ماه پیش هر راه دستکم درباره خود میتوانم گفت
دیگری جز صندوق رای را بیراهه و که دشمنی من با نمایش انتخابات
پنداربافانه میدانستند پرسیدم چه بوارونــه آنچــه که رنگیندســتان
شــده اســت که اکنون و به یکباره اینروزها بــا فرار به جلو میگویند،
همگان از کعبه اصالحطلبی روی از ســر لجبــازی و یکدندگی نبود.
گرداندهانــد و به لشــگرکمشــمار من به گواهی تکتک نوشتههایم
“تحریمیان”پیوستهاند؟
به پرســمان رأیگیــری از دیدگاه
راســتی را چــه چیــزی ایــن بــار راهبــردی و ســاختاری نــگاه
دیگرگــون شــده بــود کــه حتــا میکــردم .بــرای نمونه در ســال
دلبستگان دلباخته رژیم اسالمی  ۱۳۹۵در نوشــتهای بنــام «رای
نیز به صندوق رای پشت کردند و خواهم داد اگر  »...یازده پرســش
در خانه نشستند؟
را با هواداران صندوق رأی در میان
آیا برای نخســتین بار پای شورای گذاشــتم که هیچکدام از آنانی که
نگهبــان و نظارت اســتصوابی به همیشه و همیشه در همین صفحه
میان آمده بود؟
بارهــا و بارها مردم را به رای دادن
آیــا برای نخســتین بــار ولی فقیه فراخوانــده بودند ،در خــود یارای
فرمان به ردصالحیتهای گسترده پاســخ دادن به آنهــا را ندید .یا در
داده بود؟
جــای دیگری با بازنمائی ســاختار
آیا برای نخستین بار خیزش مردم انتخابات در آلمان و نشــان دادن
در خیابان به خاکوخون کشیده اینکه رأی شــهروند از آن دمی که
شده بود؟
در صنــدوق افکنــده میشــود تــا

هنگامی که شمرده
میشــود چه راهی
را میپیمایــد و چه
کســی رأیهــا را
میشــمارد و چــه
کســی نگاهبــان
اســت،
آنهــا
پرســیده بــودم
بــرای خوانندگان
بنویســند ایــن
ســاختار در ایــران
به چه سان است و
چگونه کار میکند .از میان
این لشــگر انبوه شــیفتگان
صنــدوق رای بازهم کســی
پیدا نشــدکه به این پرسش
ساده پاسخی کوتاه دهد.
همچنین بارها و بارها نوشتم که
تنها نادانان (و نه حتا ناآگاهان)
میتوانند باور کنندکه رژیم والیت
فقیــه گزینــش رئیسجمهــور را
بهدست همان مردمی بسپارد ،که
به آنان حق گزینش در سادهترین
زمینههای روزانه چون رنگ جامه،
اندازه آستین پیراهن یا پاچه شلوار،
خوراک ،نوشــاک  ...را نمیدهد.
این اندازه از خودفریبی وکورنمائی
برای من باورکردنی نیست.
بدینگونه خوانندگان آگاه میتوانند
خــود بخواننــد و داوری کنند که
نــگاه من و کســانی چــون من به
رایگیــری در این بیســتواندی
ســال گذشــته نه یک نگاه ایســتا
و از ســر خیرهســری و یکدندگی،
که نگاهی موشــکافانه به ساختار
رژیم شــکنجه و سنگسار ،جایگاه
ی فقیه ،شــورای نگهبان و
نهاد ول 
سنگینی نهادهایی چون مجلس
و ریاســت جمهوری بوده اســت.
در همه این سالها من این نمایش
دلآزار را از نگــرگاه خردگرایانــه و
آیندهنگرانــه بــه چالــش گرفتم و
همچنیــن نشــان دادم کــه رفتار
انتخاباتــی بخش بســیار بزرگی از
هواداران صنــدوق رای رفتاری از
ســر سرســپردگی مومنانه است و
در چارچوب آئینهــای دینی جای
میگیرد.
با اینهمه من نیز میتوانستم انباز
شــادی و شــور برآمــده از دوری
جستن صندوقگرایان دیروزین از
نمایش انتخابات باشم ،اگرکه رنگ
پرچــم برخــی از اینــان با چرخش
وزشباداینچنیندگرگوننمیشد.
اینکه کسی از بیراهه بیستواندی
ســاله بازگردد بخودیخود نیکو و
نشانی از رویکرد خردمندانه است.
ولــی خردمنــد بودن َکســان تنها
هنگامی باورپذیر میشــود ،که بر
آن بیراهه پیشــین ُخرده بگیرند و
بر آن بتازند و به نیوشندگان خود
بگویند چــرا در آن بیراهه افتادند
و چرا گوش به سخن خردمندانی
ندادند که بیســت ســال پیش در

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

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکتهای
هواپیمایی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

اینک با

فرنازمعتمدی
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Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
یجدیدMaison de Voyages :
نشان
1175, Avenue Union
Montréal, Québec H3B 3C3

T: (514) 842-8000 Ext.296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

جایگاه امروزین آنان ایستاده بودند
و اینکه کســانی که تا همین چند
ماه پیش انگشــتان آلوده به ننگ
خــود را در چشــم ایــن و آن فــرو
میکردند ،امروز همان انگشت را از
سر سرزنش بسوی آن و این نشانه
برونــد و پرچم رهبــری “جنبش
تحریــم انتخابــات” را برافرازنــد،
کاری است که همه مرزهای شرم
و آزرم را درمینوردد.
راســتی را چنین اســت کــه مردم
ایــران درپی زمینلرزه کردســتان
در آبانمــاه  ۱۳۹۶آنچــه را کــه تا
آنروز هم میدانســتند ،با پوســت
و اســتخوان خــود حــس کردند.
هنگامی کــه دولت تدبیــر و امید
نه تنها کمکی به مــردم نکرد ،که
پس از بزرگترین بسیج خودجوش
مــردم بــا راهبندانی بیــش از ۳۰
کیلومتر به ســوی کردستان حتا
کمکهای مردمی را نیز به ســپاه
پاســداران بخشــید تــا آنهــا را به
سوریه و لبنان بفرســتد ،ایرانیان
از سویی دریافتند که هیچ دولتی،
چــه اصالحطلب و چــه اصولگرا
پــروای رنــج آنــان را نــدارد ،و از
دیگر ســو بلــوچ و آذری و گیالنی
و مازنی و ترکمن و عرب و پارســی
یکدیگــر را دوبــاره در جادههــای
کردســتان بازیافتنــد .زمینههای
جنبــش سراســری دیمــاه  ۹۶و
شــعار «اصالحطلــب ،اصولگرا،
دیگه تمومه ماجرا!» اینچنین پدید
آمدند .آنچه که در این دو ســال و
اندی رخ داد ،پسلرزههای همان
زمینلرزه است.
اما اینکه چرا پرستندگان دیروزین
صندوق رای اینبار چنین به تکاپو
افتادنــد و اعالمیــه پشــت بیانیه

پیرامون “اسفند بدون رای” بیرون
دادند ،ریشه در رخدادهای دو ماه
گذشــته دارد .دیگر کمهوشترین
شهروند ایرانی نیز این را میدانست
که اگرکســی مزدور نباشــد و پس
از افزایــش یکشــبه بهای بنزین،
کشــتار چندیــن هــزار ایرانــی در
خیابانهای سرتاسرکشور ،دریافت
پول تیر از کشتهشــدگان ،بســتن
اینترنت برای پوشاندن اندازههای
کشتار و شکنجه ،شلیک خواسته
و دانسته به هواپیمای اوکرائینی و
 ...باز هم دلقک نمایش دلبهمزن
انتخابات بشود ،بیگمان نه نادان،
که دیوانه اســت .از دیگر سو رژیم
نیز از پیش نشان داده بود که پروای
شمار رایدهندگان را ندارد و اینبار
حتا همان نمایش مســخره “بد و
بدتــر” را هم بروی صحنه نیاورد.
در پیش روی چنین پسزمینهای
صندوقســتایان دیــروزی بخوبی
دریافتندکه اینبار باید سوار بر موج
دوری مردم از صندوق رای شــوند
و با فراخوانهایی هرچه گستردهتر
فرجــام ایــن رایگیــری را نیــز به
جیبهای خود سرازیرکنند.
اگر این چرخــش گفتمانی در نزد
من شادمانی برنمیانگیزد ،بیشتر
از آن رو است که پشتیبانی همگانی
از دستگاههای ســرکوب و کشتار
و شــکنجه در سالهای گذشته و با
رای دادن به کسانی چون روحانی،
د ّری نجفآبــادی ،ریشــهری،
رفسنجانی ،پورمحمدی ،آوایی ،و
سدها تن دیگر که دستانشان را تا
آرنج در خون مردم این ســرزمین
فروکردهاند ،کار را بجایی رســانده
اســت که دیگر از این “تحریم”ها
نیــز آبی بــرای مــردم ایــران گرم

نخواهد شــد .سه ســال پیش در
اینباره نوشته بودم:
«مردم فلســطین با پایفشــاری
بــر روشــی کــه حــق آنــان ،ولــی
بســیار زیانمند بود ۹۰ ،درســد از
سرزمینهایشــان را در گــذر ۷۰
ســال از دســت دادنــد .گفتمــان
اصالحطلبی و صندوق رأی نیز بر
آن بود که آزادیهای مدنی و حقوق
شــهروندی را گســترش بخشد و
از قــدرت بیمرز ولیفقــه بکاهد.
مردم ایران با پیروی از دلبستگان
صندوق رأی نه تنها سرسوزنی به
این خواســتهها نزدیک نشدهاند،
که هر بار با شــرکت در انتخابات،
بخش بسیار بزرگی از حقوق خود
را نیز بدست خود به شکنجهگران و
سرکوبکنندگانشان واگذاشتهاند.
دلبســتگان بــا ایســتادگی
بیچونوچرا و مؤمنانهشان بر سر
راهکار صندوق رأی (که در جایی
یــا زمانی دیگــر میتواند بهترین و
درستترین راه باشد) بخش بسیار
بزرگی از حقوق مردم را به جمهوری
اسالمی و ولی فقیه واگذارکردهاند
و بــه بهانــه «خردگرائــی» کار را
بجایــی رســانیدهاند ،کــه بمانند
سرنوشــت آرمان فلسطینی ،روند
گذر بــه دموکراســی در ایــران نیز
بــا یــاری بیدریغ آنان بــه نقطهای
بازگشــتناپذیر رســیده و امید به
دستیابی به اندکی آزادی و حقوق
شهروندی امروز از هر روزی اندکتر
است».
امیــدوارم پیشبینــی آن روز مــن
نادرست از آب درآید...
خداوند دروغ ،دشمن و
خشکسالی را از ایرانزمین بدور
دارد.
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

برنامه دورهمی

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

روزهایدوشنبه:

گروهرقصخورشیدخانوم

شنبهها:
از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر

(514) 377-8005

Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com

اجنمندوستدارانزرتشت

مدرسه فرزانگان

(514) 731-1443

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

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

Tel: 514-909-1972

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

کانون فرهنگی خانهما

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

)2900 Lake (DDO

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

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

کتابخانهنیما

کتابخـانه نوروززمین

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

دوستداران موسیقی کالسیک

ایران-مونترال
www.addhi.net

IBNG

همبستگیبازرگانی

514-624-4579

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

)(Dialogue
514-484-8748

www.ibng.ca

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

Association des diabétiques persanophones du Québec

اجنمن دیابتیهای فارسی زبان کبک
ی پزشکی مکمل و بهداشت پا
بخشی از انستیتوی عال 

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie

است .همه هموطنان عزیز میتوانند مقاالت و تجربههای خودشان در باره
دیابت را در صفحه فیس بوکی آن بگذارند و از مطالب آن استفاده کنند
و در صورت تمیل عضو این صفحه بشوند

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:
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اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران -مونترال

شرایط انتخابات سالم و آزاد وضوابط حقوق بشر

انتخابات ،عرصه حضور شهروندان
یک کشــور در فضای عمومی برای
تعیین سرنوشت خود و جامعه شان
را فراهــم می کنــد .روندی عمومی
که یکی از ســتونهای اصلی جامعه
مدنی به حساب میآید ،فرآیندی که
مردم میتوانند رهبران سیاسی خود
را آزادانــه انتخاب کنند که با رعایت
قانون اداره کشور را بدست بگیرند.
ضوابط حقوق بشری انتخابات سالم
و آزاد از این قرار است:
الف -منشور جهانی حقوق بشر
یکــی از منابع اصلــی و مرجع درباره
رفتــار انتخاباتــی در جهــان که پایه
بســیاری از قوانیــن انتخابــات در
کشــورهای مختلــف اســت ،ماده
بیست و یکم اعالمیه جهانی حقوق
بشر است .این ماده میگوید:
 .1هرکــس حــق دارد در حکومــت
کشــور خود مســتقیما" یا بواسطه
نمایندگانی که آزادانه انتخاب شــده
باشند مشارکت کند.
 .2هــرکــس حــق دارد کــه برابر با
دیگــران به خدمات عمومی کشــور
خود دسترسی داشته باشد.
 .3اراده مردم اساس اقتدار حکومت
است.
ب -میثاق بین المللی حقوق مدنی
و سیاسی
مادۀ  ۲۵میثــاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی نیز حق هر شهروند را
برای شرکت در اجرای امور عمومی،
حــق رای دادن و انتخــاب شــدن و
حق دسترســی بــه خدمات عمومی
را به رسمیت می شناسد ".این حق
باید مورد استفاده قرار بگیرد و بدون
محدودیتهای غیر منطقی تضمین
شــود" .هر نوع شــرایطی برای این
حق باید "مبتنی بر معیارهای عینی
و معقــول" و بدون قاِیل شــدن هر
نوع تمایزی شامل :نژاد ،جنسیت،
مذهب ،و عقاید سیاسی وغیره ،قرار
بگیرد.
در ایــران طــی چهــل و یــک ســال
گذشــته ،محدودیتهای اساســی و
غیر منطقی رژیم جمهوری اسالمی
برای شهروندان ایرانی که عالقمند
بــه رقابــت آزاد جهــت شــرکت در
انتخابات مجلس شــورای اسالمی
هســتند ،مشــروعیت انتخابــات را
بــی اعتبــار کــرده ونســبت به حق
آنان برای مشــارکت در امور عمومی
کشــور از طریــق نماینــدگان اصلح
کــه با آزاد ی انتخاب شــده باشــند
اند مکــررا تجاوز مینماید .در اظهار
نظر عمومی سازمان ملل متحد در
خصوص مادۀ  ۲۵روشــن اســت که
“عقاید سیاسی نباید به عنوان زمینۀ
محرومیت هیچ فردی از حق شرکت
در انتخابات گردد.
با توجه به اینکه اراده مردم اســاس
اقتدار حکومت است ،این اراده باید
از طریق انتخابات ادواری و ســالم،
بــا برخــورداری عمــوم از حــق رای
مســاوی و اســتفاده از آرای مخفی،
بــا روش هــای رای گیــری آزاد ابراز
گــردد .ما برایــن باوریــم که خیمه
شــب بازی رژیم جمهوری اسالمی
بعنــوان انتخابات مجلس نه تنها از
مشــروعیت الزم برخوردار نیســت،
بلکه قانون اساسی جمهوری اسالمی
نیز از اســاس بستر مناســبی برای
برگزاری یک انتخابات سالم  ،آزاد و
عادالنه نیست.

پ  -ضوابط اتحادیه بین المجالس
چنــد دهه پــس از تدویــن اعالمیه
جهانی حقوق بشــر ،در سال ۱۹۹۴
یکــی از چارچوبهــای بینالمللــی
برای تعیین استانداردهای الزم برای
یک انتخابات آزاد و عادالنه توســط
اتحادیه بینالمجالس تصویب شد.
در بخشهایی از این اعالمیه که در
پاریس به تصویب رسید ،به موضوع
نظارت بر انتخابات نیز تأکید شــده
اســت .از جمله در بخــش حقوق و
مسئولیتهای یک حکومت آمده که
نهاد قــدرت میتواند برای اطمینان
از عملکرد در مراحل مختلف مانند
ثبت نام یا رأیگیری از کمک ناظران
داخلــی و بینالمللی بهــره بجوید.
ایــران نیز این اعالمیــه را پذیرفته و
تصویب کرده است.
حدود  ۱۰سال بعد در سازمان ملل
متحد نیز در ســال  ۲۰۰۵میالدی،
«بیانیه اصول نظارت بینالمللی بر
انتخابات» به تصویب رسید از جمله
سازمانهای بینالمللی امضاکننده
آن ،اتحادیــه بینالمجالــس اســت
کــه ایران نیــز عضوی از آن اســت.
امــا ایران هیــچگاه از حضور ناظران
بینالمللــی بــرای بررســی شــرایط
انتخابات اســتقبال نکرده است .در
این راستا گروهی از فعاالن سیاسی
و مدنی ایرانی بارها خواستار نظارت
بینالمللی بر انتخابات شدهاند.
در اوایــل دهــه هشــتاد کمیتــهای
در ایران شــکل گرفت تحت عنوان
«کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم
و عادالنــه» که قانونهای انتخابات
در ایران را بررسی میکرد و روندهای
انتخاباتی را بر مبنای قوانین داخلی و
بینالمللی تحلیل میکرد .پس از سه
تا چهار ســال فعالیت ،در فروردین
ماه ســال  ۱۳۸۸و پیــش از برگزاری
انتخابات مناقشــه برانگیز ریاســت
جمهــوری در ایران  ،ایــن کمیته با
انتشــار بیانیهای خواســتار نظارت
نهادهای مستقل مدنی و بینالمللی
برای تضمین تحقــق انتخابات آزاد
 ،ســالم و عادالنه شد .دلیل صدور
بیانیه مذکور خروج شورای نگهبان
از اجرای قانون اساسی بود و اینکه از
مرحله نظارت گذشته و به اصطالح
دخالــت میکنــد و کاری
انجــام میدهد کــه قانونا"
قــوای مجریــه ،مقننــه و
قضائیه بایــد انجام دهند.
الزم به یا د آوری است که
در کلیه انتخابات گذشته
نظارت استصوابی صراحتا
حقوق متعلق بــه مردم را
نقض کرده است.
انتخابات مجلس شــورای
اســامی امســال در
شــرایطی برگــزار میشــود
کــه در آبــان ماه گذشــته
اعتراضــات مدنــی مــردم
برای برخورداری از حقوق
اولیــه زندگی با خشــونت
بسیار ســرکوب و درعرض
کمتــراز یک هفتــه 1500
نفر کشته و بیش از 7000
نفر دستگیر و روانه زندانها
شدند که از سرنوشت آنها
خبری منتشــر نمی شود.
درماه گذشــته هواپیمای
توســط
مســافربری
نیروهای ســپاه ســاقط و

دراثــر آن  176نفر افراد بیگناه جان
باختند .حاکمیت جمهوری اسالمی
تا کنون از بیان علت حادثه ســر باز
زده و از ارسال جعبه سیاه به مقامات
ذیصالح برای روشــن شــدن علت
فاجعه طفره میرود .دراین شــرایط
تاســف بــار و نابســامان کــه مردم
درشوک از دست دادن عزیزان خود
هستند ،حکومت با رد صالحیت ها
در تدارک مجلســی یکدســت است
و از مــردم میخواهــد در انتخابــات
فرمایشی شرکت کنند .این دو نمونه
از رعایت حقوق مردم ایران توســط
رژیم جمهوری اسالمی است.
ارزیابــی پرونده نقض حقوق بشــر
رژیم جمهوری اسالمی پس از چهل
و یک سال نشان میدهدکه این رژیم
بطور مســتمر و برنامه ریزی شــده
حقوق مدنی و سیاســی مردم ایران
منــدرج در منشــور جهانــی حقوق
بشــر و میثاق های وابســته به آن را
که دولت ایران از امضاءکنندگان آنها
اســت نقض کرده است که تنها پاره
ای از آنها میتواند از مصادیق جنایت
علیه بشریت باشد .الزم به یادآوری
اســت که مــاده  28اعالمیه جهانی
حقوق بشر اعالم میکند:
"هرکس حق دارد خواستار برقراری
نظمی مدنی و بین الملی باشدکه در
ان تحقق کلیه حقوق و آزاد ی های
مقرر در این اعال میه میسرگردد"
مــا بر این باوریم که انتخابات زمانی
معنــی دارد کــه رژیــم اصــول اولیه
دمکراســی از جمله  ،آزاد ی احزاب
و ســازمان های سیاســی و مدنی ،
آزاد ی اجتماعــات ،آزاد ی بیــان و
آزادی رســانه های گروهی و ضوابط
حقوق بشری انتخابات را رعایت کند
 .متاســفانه پرونده قطور جمهوری
اســامی در نقض حقوق بشر و آزاد
ی های اساسی نشان میدهدکه این
حقوق بطور مســتمر و برنامه ریزی
شده نقض میشوند و از نظر ما نتایج
انتخابــات در چنین شــرایطی فاقد
مشــروعیت و معرف اراده آزاد مردم
ایران نیست.
 16فوریه 2020

آشپزخانههاتعطیل!

کیترینگ بلبلی :انواع غذاهای ایرانی ،سنتی و خارجی

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC
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کانادا...

پنج چیزی که بیش از کرونا ویروس شهروندان
کانادایی را به کام مرگ می کشاند

اینک کرونا ویــروس  20,000نفر
را در سراســر دنیا به خود مشغول
کــرده ،به نگرانی هــای مربوط به
سالمتی و ســفر دامن زده ،سبب
بیگانــه هراســی و واکنــش های
شــدید در رســانه هــای اجتماعی
شده ،و تقاضا برای ماسک صورت
را بسیار باال برده است.
کرونــا ویروس تاکنــون جان 400
نفر را گرفته است (اکثرا در چین)،
شــانس ابتال بــه این بیمــاری در
کانادا بسیار پایین است.
تــا  4فوریه هیچ فردی در کانادا بر
اثرکرونا ویروس فوت نکرده است.
نــرخ میزان مرگ و میر بر اثرکرونا
در جهان نزدیک به  %3اســت ،که
به نسبت سارس بسیارکمتر است.
نــرخ مــرگ و میر ســارس در دنیا
 %9.6و درکانادا  %12.4بود.
بنابراین نیازی نیست مردم آنقدر
وحشت کنند ،با این حال به عنوان
فردی که در کانادا زندگی می کنید
شــانس مرگ بر اثــر بیماری های
قلبی بیشتر از کرونا ویروس است.
احتمال مرگ در کانــادا بر اثر چه
عواملی بیشتر است؟
•
سرطان
مرکز آمار کانادا اعالم کرد در سال
 2018نزدیک بــه  80,000نفر در
کانادا بر اثر ابتال به ســرطان فوت
کرده اند .مهم ترین دلیل سرطان

چیست؟
سیگار.
هرچه زودتر ســیگار را ترک کنید،
احتمال مرگ شما کمتر می شود.
•
بیماری های قلبی
در سال  ،2018نزدیک به 53,000
نفــر درکانــادا به دلیل مشــکالت
قلبی جــان باختند .ایــن دومین
دلیل مــرگ در کانادا اســت ،و در
هر ســاعت  12فرد بالغ با تشیص
مشکل قلبی فوت می کنند.
•
تصادفات ،شامل تصادف ماشین
نزدیــک بــه  12,300نفر در ســال
 2018بر اثــر جراحات غیرعمدی
فــوت کــرده انــد .و درحالــی کــه
شــمار تصادفــات رانندگی طی 20
ســال گذشــته نزدیک بــه 3,000
مورد کمتر شــده است ،همچنان
تصادف یکــی از اصلی ترین دالیل
فوت محسوب می شود و بیش از
کرونا ویروس قربانی می گیرد.
•
آنفلوآنزا
آنفلوآنــزا و ذات الریــه در ســال
 ،2018جان  8,511نفر را گرفت.
شاید شما با خود بگویید این فقط
آنفلوآنــزا اســت ،امــا شــمار فوت
شدگان این بیماری هرساله حدود
 1,000نفــر اســت .در کانــادا هر
ســاله از هر  300,000نفر  1نفر بر

اثر ابتال به آنفلوآنزا جان خود را از
دست می دهد.
•
خــودکشی
آمار نشان می دهد هرساله صدها
نفــر در کانادا خودکشــی کــرده و
جــان خود را از دســت می دهند.
در ســال  3,811 ،2018نفــر بــه
واســطه خودکشــی فوت کره اند.
متخصصان می گویند اگر به مبارزه
علیه بدنامی ادامه دهیم ،داده ها
را بــه هم مربــوط ســازیم ،و روی
اطمینان از دسترســی هــر فرد به
درمان مورد نیاز کارکنیم ،این امر
قابل پیشگیری است.
اگــر ســرطان ،مشــکالت قلبی و
تصادفات به انــدازه کرونا ویروس
شــما را نمی ترســاند ،باید بگویم
شما تنها نیستید .مردم تروریسم
و تصادفات را راحت تر می پذیرند،
چرا که بــا آنها آشــنایی دارند ،در
حالــی که ســارس وکرونــا جدید،
ناشــناخته و در نتیجــه نامطمئن
هستند.
برخی کارهایی که برای جلوگیری
می توانید انجام دهید:
• واکســن بزنید • ،دســت های
خود را بشــویید • ،گوشــت را در
یخچال بگذاریــد • ،هنگام آماده
سازی غذا مراقب باشید • ،هنگام
رانندگی کمربند ایمنی را ببندید• ،
در آب و هــوای بد رانندگی نکنید،
• ورزش کنید.
انجمــن جلوگیری از خودکشــی،
آســیب هــای افســردگی ،وکمک
بــه کــودکان بــا شــماره تمــاس
 1-800-668-6868و Trans
 Lifelineبــه شــماره -6366
 1-877-330آمــاده کمــک بــه
شــما ،یا هر فرد دیگری در زمینه
مشکالت روحی و روانی می باشند.
ترجمه الهه بیات

میزان افزایش اجاره بها در بسیاری از شهرهای
کانادا سه برابر رشد درآمد است
دادههــای جدیــد از ســایت اجاره
مســکن  Padmapperنشــان
میدهد که بســیاری از شــهرهای
متوســط کانــادا در مــاه ژانویــه
بــه مشــکل افزایــش شــدید نرخ
کرایهخانه برخوردهاند ،آن هم حتی

با وجود اینکه افزایش اجارهخانهها
در بزرگترین ناحیههای شــهری
کمی کند شد.
دادههــای مرکــز آمارکانادا نشــان
میدهد در ژانویه امســال نســبت
به ســال قبل دســتمزدها به طور

متوســط  3.8درصــد افزایش پیدا
کــرد که برای این دوره رقم خوبی
است.
اما تورم اجارهخانهها در  14شــهر
از  24شــهر -کــه توســط پدمپر
پوشــش داده شده – بیشتر از این

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم جدید:

( 30سپتامبر تا  15دسامبر)

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

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

Fall session
)(Sep. 30–Dec. 15

محل ثبت نام
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند
FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168

هایکهارتونیان
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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
رقم بــود و در بعضی
موارد به ســه برابر یا
نزدیک به چهار برابر
رشــد دســتمزدها
میرسید.
اجارهخانه واحدهای
تکخوابه در تعدادی
از شهرهای انتاریو از
جمله اتــاوا ،منطقه
کیچنر  -و ا تر لــو ،
کینگستون و الندن
طی یک ســال اخیر
 15درصــد افزایــش
داشــته اســت .ســن کاتریــن و
ویندزور هم هر دو شــاهد افزایش
بیش از  10درصدی بودهاند .دیگر
شهرهایی که شــاهد افزایشهای
چشمگیر بودند شامل هلیفکس،
ساسکاتون و ویکتوریا میشوند.
پدمپــر درگزارش خــود گفت این
ارقام نشــاندهنده «یک بازار داغ
هســتندکــه بــه احتمال زیــاد در
حالیکه وارد ماههای بهار میشویم
به رشد خود ادامه میدهد».
بعد از چند سال رشد جدی ،نرخ
اجارهخانه در بزرگترین شهرهای
کانادا دارد کمی نفس میکشد.
نرخ اجاره واحدهــای تکخوابه
در مونترال تکرقمی بود و اجاره
واحدهــای دوخوابــه  7.3درصد
افزایش پیدا کرد.
اجــاره واحدهــای تکخوابــه در

تورنتــو در مــاه ژانویــه بــا افزایش
قیمــت روبه رو نشــد و واحدهای
دوخوابه  4.6درصد رشد قیمت را
تجربه کردند.
در میــان یک بازه تصحیح قیمتی
در ونکــوور ،واحدهــای تکخوابه
 3.4درصد رشدکردند و واحدهای
دوخوابــه  8.8درصــد کاهــش
داشتند.
بســیاری از متخصصان میگویند
افزایش تقاضا برای مسکن اجارهای
زمانــی رخ داد کــه سیاســتهای
جدیدی برای کاهش رشد قیمت
مسکن اعمال شــد و نرخ بهره در
ســالهای  2017و  2018افزایش
پیدا کرد .این مســئله باعث شــد
بسیاری از افرادی که میخواستند
خانــه بخرنــد مجبور شــوند پول
بیشتری پسانداز کنند و بیشتر در
بازار اجارهای باقی بمانند.

عالوه بر این ،رشــد
ســریعتر جمعیــت
که بــه خاطر افزایش
درجــات مهاجــرت
مشــاهده شــده،
باعث شده در زمینه
مســکن اجــارهای
کمبودهایی شــکل
بگیرد که این مسئله
بعضــی مواقــع در
جاهــای غیرمنتظره
از جملــه پرینــس
ادوارد آیلنــد هم دیده

شده است.
بعضیهــا هم میگویند کانــادا در
چنــد دهه اخیــر عرضه مســکن
اجارهایجدیدچشمگیرینساخته
و سازندگان بیشتر متمرکز برکسب
ســود بیشــتر در پروژههای کاندو
بودهاند .این کشور در دهه هشتاد
میالدی تا حدود زیادی دســت از
توساز مسکن
یارانهایسازی ساخ 
اجارهای برداشت.
امــا با توجه به اینکه نرخ مســکن
اجــارهای رو بــه افزایــش اســت،
ســازندگان حاال دارند دوباره وارد
توســاز آپارتمان
طرحهــای ساخ 
میشوند .رقم واحدهای اجارهای
توساز درکانادا در پاییز
تحت ساخ 
سال  2019به  72هزار واحد رسید
که دو برابر پنج سال قبل بود.
•
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HAQUE

CONSULTANTS







ریـاض حق

سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های
دولتی استفاده می کنند

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی

ter
Fas nd
u
Ref ugh
o
thr ile
EF

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382
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سالمت...

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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چطور بدون نگرانی از ویروس کرونا سفر کنیم؟

در حالی که با همهگیری ویروس
کرونا ،مردم در سراســر جهان از
بــودن در جمع و یا مســافرت با
هواپیما بســیار نگران شــدهاند،
متخصصــان بهداشــت اکنــون
توضیــح میدهنــد کــه چطــور
میتوان با هواپیما مسافرت ایمن
کــرد و به ویــروس کرونــا مبتال
نشد.
به گــزارش نیویورک تایمز؛ دکتر
تیرنــو ،اســتاد میکروبیولوژی و
آسیبشناسی دانشگاه نیویورک،
در مــورد اســتفاده از ماســک
میگوید:
در مکانهایــی که احتمــال ابتال
به بیماری زیاد است ،افراد باید از
ماسک  N95استفاده کنند.
ایــن ماســک  ۹۵درصــد از ذرات
بسیار ریز را فیلتر میکند.
«فقط به این فکر کنید که دستان
شــما در  ۲۴ســاعت گذشــته چه
چیزهایی را لمس کرده است .حاال
به تمام دستهایی که صندلیهای
هواپیمــا و ســگکهای کمربنــد
ایمنــی را لمــس کردهانــد ،فکــر
کنید .تصور کنید کــه چند بار در
روز صورت خود را لمس میکنید
یــا چشــمان خــود را میمالید».
دکتر تیرنو میگویــد :کثیفترین
عضو بدن شــما ،انگشتان دست
شماست.
طبــق اعــام مراکــز کنتــرل و
پیشگیری از بیماریهای آمریکا،

شســتن دســتها میتواند خطر
ابتال به عفونتهای تنفســی را ۱۶
درصدکاهش دهد.
اگــر صابــون و آب در دســترس
نباشــد ،ضدعفونیکنندههــای با
بیــش از  ۶۰درصــد الــکل را باید
استفاده کرد.
یکنکته:
دکتــر تیرنــو میگویــد :اطمینان
حاصل کنیــد که ضدعفونیکننده
روی دســت شــما خشــک شــده
اســت .در غیر این صورت دســت
شما مکانی برای رشد میکروبها
خواهــد بــود .برخــی از افــراد از
دســتمال مرطــوب بــرای پــاک
کردن صندلیها ،میزهای سینی،
دســتگیرههای دستشویی و حتی
دریچههای هوا استفاده میکنند.
اما ایــن کار به هیچ وجه درســت
نیست.
دکتــر تیرنو تاکید میکنــد :غذا را
از ظرف اصلی خارج نکنید و روی

میز قرار ندهید .فراموش نکنیدکه
خدمه پرواز مدت زمان محدودی
بــرای تمیز کــردن کابیــن قبل از
ورود مســافران پرواز بعدی دارند.
ورقهای کاغذی را روی میزهای
سینی قرار دهید تا لپ تاپ یا سایر
وسایل با سطح آن تماس نداشته
باشند .وی پیشنهادکرد که هنگام
باز و بسته کردن درب دستشویی
هواپیمــا از یــک حولــه کاغــذی
استفادهکنید.
هرچه سیســتم ایمنی بدن شما
ســالمتر باشــد ،احتمال ابتال به
بیماریکمترمیشود.
دکتر تیرنو میگوید:
• شبها شــش تا هشت ساعت
بخوابید.
• اســترس را با ورزش از خود دور
کنید و
• تا میتوانید میوه و ســبزیجات
بخورید .دویچه وله

رازهایی درباره ماندگاری ویروس کرونا در محیط
متخصص بیماریهای عفونی با
بیان اینکه ماندگاری ویروس کرونا
در محیط بسته به دما و رطوبت
میتواند تا  ۳روز نیز باشد ،گفت:
مردم باید رعایت نکات بهداشتی
را جدی بگیرند.
شــروین شــکوهی متخصــص
بیماریهــای عفونی بــا تاکید بر
ضرورت رعایت بهداشت فردی و
عمومی در راستای مقابله با همه
گیــری ویروس کرونا در کشــور،
گفت :عمر این ویروس بســته به
دمای محیط میتواند تا چند روز
نیز باشد.
وی بــا بیــان اینکــه افــرادی که

مشکوک به سرماخوردگی هستند
بایــد در خانه اســتراحت کرده و
از تماس با ســایر افراد خودداری
کنند ،افزود :افراد سالم نیز باید
از حضــور در مکانهای شــلوغ
و ســفرهای غیر ضرور اجتناب
کرده و از دست دادن یا روبوسی
نیز به جد دوری کنند.
ایــن متخصــص بیماریهــای
عفونی با تاکید بر اینکه افراد باید
در حین عطســه یا ســرفه جلوی
دهــان خــود را بگیرنــد ،تصریح
کــرد :ایــن ویــروس میتوانــد از
طربق تنفس یا حتی لمس جسم
آلوده منتقل شــود از این رو افراد

باید ضمن شســت و شوی مدام
دســتهای خود از دست زدن به
اجسام خودداری کنند.
شــکوهی بــا بیــان اینکــه افــراد
اگــر مجبــور بــه لمــس اجســام
در اتوبــوس و متــرو شــدند باید
بالفاصلــه قبل از دســت زدن به
چشم ،بینی یا دهان خود نسبت
به شســت و شــوی مــکان آلوده
بدن اقدام کنند ،تصریح کرد :آب
ژاول و الــکل نیــز مهمترین پاک
کنندهها برای مقابلــه با ویروس
کروناهستند.

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

مها
جران عزیز

 مشـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
هار نفره
ر
ک
ز
در م ش
هر یا در و
ست آیلند
تلفنـی :

>>
تـوجه ت

پی

ه

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

ویروس کرونا چگونه تشخیص داده میشود؟

بــرای تشــخیص ویــروس جدید
کرونــا ( )SARS-CoV-۲کــه
عفونــت تنفســی کروناویــروس
C( )۱۹-OVID ۲۰۱۹را ایجــاد
میکند از یک روش آزمایشــگاهی
رایج اســتفاده میشــود کــه برای
تشخیص ویروسهایی مثل ایدز یا
سارس استفاده میشده است.
پژوهشــگران چینــی در نیمه اول
ژانویه توالی ژنوم (فرمول ژنتیکی)
ویــروس جدید کرونا را مشــخص
کردنــد و در اختیــار همــگان قرار
دادنــد .بــرای تشــخیص ویروس
جدیــد کرونا ،فرمول ژنتیکی آن با
آنچه دانشمندان چینی مشخص
کردند سنجیده میشود تا روشن
شود آیا فرد به ویروس جدید کرونا
آلوده شده یا نه.
بــرای آزمایش از گلو یــا بینی فرد
مشــکوک به ابتال نمونه برداشــته
شــده و بــه آزمایشــگاه فرســتاده
میشــود .گاهی هــم نمونه خلط
یا ترشــحات فرد مشــکوک هم به
همــراه نمونه خون به آزمایشــگاه
فرستاده میشود.
نمونه معمــوال از کســانی گرفته
میشــود که تب ،تنگــی نفس و
سرفه دارند.
بــرای تشــخیص آزمایشــگاهی
ویــروس جدیــد کرونــا از روشــی
اســتفاده میشــود به نام واکنش
زنجیــرهای پلیمــراز کمــی
(quantitative polymerase
 )chain reactionبا اســتفاده از
آنزیمی به نام نسخهبردار معکوس
(.)Reverse transcriptase
واکنــش زنجیــرهای کمــی یــا
"همزمــان" این مزیــت را دارد که
عالوه بر تشخیص ویروس ،از روی
تعداد ژنوم میتوان تعداد ویروس
را هــم در نمونــه آزمایــش شــده
تعیین کرد.
آنزیم نسخهبردار معکوس از بخشی
از ژنــوم ویروس که تکرشــتهای
اســت ( )RNAنســخهبرداری
میکند و بعد از روی آن یک نسخه
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دورشــتهای مکمــل (ِ )DNA
ســاخته میشــود .ایــن محتوای
ژنتیکــی بــا اســتفاده از واکنــش
زنجیرهای تکثیر میشــود و بعد با
نور فلورسانس و روشی موسوم به
'در لحظه' ( )Real-timeیا کیفی
مقــدار و نوع ماده ژنتیکی ویروس
مشخص میشود.
ایــن آزمایــش در دو مرحله اصلی
انجام میشــود ،تشــخیص اولیه
و تائیــد تشــخیص؛ در مجمــوع
ســه آزمایش انجــام میشــود که
هــر آزمایــش در واقــع بررســی و
اندازهگیــری یــک توالــی ژنتیکی
ویروس است.
ویــروس عامل این بیماری اکنون
سارس-کرونا-دو (SARS--۲
 )CoVنــام گرفتــه و  ۸۲درصد با
ویروس ســارس ()SARS-CoV
شباهت ژنتیکی دارد.
برای تشخیص این ویروس جدید
ابتدا تست برای شناسایی ویروس
خانــواده کرونــا انجــام میشــود،
بعد نتیجه با آزمایشــی دیگر تائید
میشــود و اگر هر دو تست مثبت
بــود با تســت ســوم نــوع ویروس
کرونا (ســارس ،مرس یا سارس-
کو )۱۹-مشخص میشود.
به گفته کیانوش جهانپور ،رئیس
کمیته اطالع رسانی قرارگاه مقابله
با کروناویروس وزارت بهداشــت،
"سه مرحله تست برای تشخیص
ویروس کرونا داریم که مرحله آخر
تســت تشــخیصی ویــروس کرونا
 ۲۰۱۹اســت و کیتهــای آن بــا
همکاری سازمان جهانی بهداشت
به میزان مورد نیاز به ایران ارسال
شــده اســت کــه عمدتــا آلمانــی
هستند".
در ایران جواب آزمایش بین  ۲۴تا
 ۷۲ساعت طول میکشد.
در بریتانیــا جــواب ایــن آزمایــش
همان روز آماده میشود.
در آمریکا هم تقریبا یک روز طول
میکشد.
علیرضا رئیسی  ،معاون بهداشت

وزارت بهداشت ایران میگوید
"به طور خــاص برای بیماری
کرونا ویروس دو نوبت تســت
پیسیآر به فاصله  ۲۴ساعت
انجــام میدهیم .اگــر هر دو
تســت منفــی باشــد بــه این
معنی اســت که فرد دچار این
نوع بیماری نیست و میتواند
ترخیص شــود ولی همچنان
تحت مراقبت قرار دارد".
در کشورهای مختلف دنیا از جمله
آمریکا نقص یا ناکارآمدی این تست
گزارش شده در حالی که تشخیص
آزمایشــگاهی بــا روش واکنــش
زنجیــرهای دقت باالیــی دارد .به
هر حال جــواب بعضی آزمایشها
قطعی نبوده اما پزشکان با در نظر
گرفتن عالئم بالینی یا آزمایشهای
دیگــر مثل عکــس از ریــه ممکن
است به تشخیص برسند.
به جز نقص تولید دالیل دیگری هم
باعث غلط شــدن جواب آزمایش
میشوند .اینکه نمونهبرداری ازگلو
یا بینی به درســتی انجام نشود که
اگر این کار برای بیمار ناخوشایند
باشد احتمالش بیشتر میشود.
عامل بعدی مدتی اســت که برای
انتقــال نمونه به آزمایشــگاه طول
میکشد و اگر بیش از چند ساعت
طول بکشــد نمونهها بیاستفاده
میشــوند از این رو انتقال ســریع
نمونه نقش مهمی در تشــخیص
درست دارد.
عامــل دیگر ،آزمایشــگاه و نیروی
آموزش دیده و مجرب است .برای
چنین تشــخیصی ،میزان تجهیز
آزمایشگاه و مهارت کارکنان نقش
مهمی در جواب درســت دارد .در
تمام مراحل نمونهبرداری ،انتقال
یــا آزمایــش ،آلــوده شــدن نمونه
جواب آزمایش را مختل میکند.
بــرای تشــخیص ویــروس کرونــا
آزمایشهایسرمشناسیهموجود
دارند که پادتنهای ضدویروس را
در خون اندازه میگیرند .این نوع
آزمایــش ابتالی قبلی بــه ویروس
کرونــا را نشــان میدهــد و بــرای
تشخیص سریع بیماری احتمالی
فعلی استفاده نمیشود.
تقریبــا در تمام کشــورها آزمایش
ویروس کرونا در آزمایشگاه مرجع
یا ملی انجام میشوند و امکان آن
در تمام آزمایشگاههای تشخیص
طبی وجود ندارد.
BBC

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

وجـه

ش خرید

در بهتر
ی
ن
م
ن
ط
قه

wn
به قی downto

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
د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

م

ت
مناسب!

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
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
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Hiring new doctors!! اورژانس:پزشکخانواده
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
:پزشکان خانواده










هاشمی


فرانک







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر
اجنام آزمایش خون









طباطبائی


زهرا







 
در محل کلینیک
Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

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

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

Clinic alpha medic is looking for
physicians to join & work with their
GMF medical group. Please contact: هم اكنون بوتاكس و فیلر
توسط جراح پالستیک
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
پزشک خانــواده
بدون وقت قبلی
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Family Physician
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
(Without Appointment)
Dr. HANY KAMEL
 اورژانس
Dr.
VAN TINH DUONG
ساعت
24
در
جواب
 پزشکان متخصص جهت امراض
__________________

:پزشکان متخصص

Specialist doctors

ختن
 ه کودکانUE
:
0
6
س
Q

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
R
U
الگی
O
B
S
I
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
N LOU
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
DR JEA
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
 OSTEOPATH
 ORTHOPEDIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. Lucien Dick
Dr. Faramarz Dehnade
Dr. A.-F. Doss
Root Canal  درمان ریشه

Dr Shirin BAHRAM,
 ONCOLOGIE:
 PSYCHOLOGUE:
Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
naturopathic doctor,
Dr. George Wakil
Dr. Mahnaz kazemi
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل

OPTHAMOLOGIST
 ORL:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
w

e
N
Dr. Samir Antaki
Dr. Samir Abboud
Dr. Bahman Fashipour
 دندان اطفال
 ENDOCRINOLGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 PODOLOGUE:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








Dr. Jack Elstein
Dr Joseph Loutfi
Dr. Ata Ansari
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
 UROLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
 NUTRITIONISTE :

Implant
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr. Théodore Kass
Nasim Saberi, RD (Counseling
CEREC
AC Bluecam 






















 
























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 
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های
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و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
روز7
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 Lumineers Veneer

 ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue

 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N

GESTION FINANCIERE LOYALE

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

5263

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
H3H 1M1; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

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

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

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

:مشاور امالک در مونتریال
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 دالر1300 پرداخت هزینه محضر تا

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

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

کاظم پرتو تهرانی

Facebook.com/
paivand.montreal
!به ما بپیوندید

Guy Concordia

بهروزباباخانی

سرورصدر

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

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

Guy

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

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
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ویروس کرونا
راه های پیشگیری از کرونا چیست؟

درحالحاضر هیچ واکســنی برای
پیشــگیری از کرونــا یــا بیمــاری
کروناویــروس nCoV-2019
وجود ندارد.
بهتریــن راه پیشــگیری از ابتال به
این بیماری قرارنگرفتن در معرض
ویروس کرونا است.
بااینحال ،مرکزکنترل و پیشگیری
از بیماری هــا در آمریکا ()CDC
اقدامــات پیشــگیرانهای را جهت
یادآوری اعالم کرده است.
ایــن عــادات روزانــه بهســادگی
میتوانند از شــیوع انــواع ویروس
ازجمله ویروسهای خانواده کرونا
جلوگیریکنند.
در ایــن مطلــب میخوانیــد کــه
چــه کارهایــی بایــد انجــام دهید
تــا خودتــان و خانوادهتان ســالم
بمانید.
•
 .۱مرتبا دستهایتان را بشویید
دســتان خــود را بهطــور مرتب با
آب و صابــون بهمــدت حداقل ۲۰
ثانیه بشــویید .اگر دســتهایتان
بهظاهرکثیف نیســت ،آنها را باید
ضدعفونــی کنیــد .ایــن کار را بــا
محلــول الکلی مخصوص دســت
انجام دهید کــه حداقل  ۶۰درصد
الکل دارد .اگرکثیفبودن دستها
بهوضوح مشــخص اســت ،حتما
ب و صابون بشویید.
باید آنها را با آ 
ن دلیل که اگر ویروس
چرا؟ بــ ه ای 
روی دســتهایتان وجود داشــته
باشد ،شستن آنها با آب و صابون یا
با محلول الکلی میتواند ویروسها
را از بین ببرد.
•
 .۲بهداشت دستگاه تنفسی را
رعایت کنید
هنــگام ســرفه و عطســه ،دهان
و بینــی خودتــان را بــا آرنــج یا با
دستمالکاغذیبپوشانید.
بالفاصلــه دســتمالکاغذی را در
سطلزباله دردار قرار دهید.
بعد از فینکردن یا عطسه یا سرفه
در دستمالکاغذی ،دستهایتان
را بهروشیکه گفتیم با آبوصابون
بشویید یا ضدعفونی کنید.
چرا؟ پوشــاندن دهــان و بینی در
هنگامسرفهوعطسهازپخششدن
میکروبها و ویروسها جلوگیری
میکند .اگر در دســتتان عطسه
یا ســرفه کنید ،بعد از آن به هرچه
دست بزنید ،آن را آلوده میکنید.
•
 .۳فاصلهتان از دیگران را
حفظ کنید

تب و سرفه از عالئم اولیه
کروناست

حداقل یک متــر از دیگران فاصله
بگیرید ،بهویژه افرادی که سرفه یا
عطسه میکنند یا تب دارند.
چرا؟ وقتی فردی به بیماری های
تنفســی ماننــد nCoV-2019
آلوده اســت ،ســرفه یا عطسهاش
قطــرات ریــز حــاوی ویــروس را
پخــش میکنــد .اگر خیلــی به او
نزدیــک باشــید ،ممکن اســت با
نفسکشــیدن ،ویروس را بهدرون
بدنتان هدایت کنید.
•
 .۴از ملس دهان ،بینی و
چشمها خودداری کنید
چرا؟ دســتها بسیاری از سطوح
را درهرجایــی لمــس میکننــد و
ایــن ســطوح ممکن اســت آلوده
به ویروس باشــند .اگر با دســتان
آلودهتان چشــم ،بینی و دهانتان
را لمس کنید ،ویروس میتواند به
بدنتان وارد شود.
با اســتفاده از اســپری تمیزکنندٔه
خانگی ،اشیا و سطوح پرتماس را
ضدعفونیکنید.
•
 .۵اگر تب ،سرفه و مشکل در
تنفس دارید ،سریعا به مراکز
درمانی مراجعه کنید
در این دو حالت ،حتما به پزشــک
مراجعه کنید و به او اطالع دهید:
اگــر بــه منطقــهای از چین ســفر
کردهایــدکه در آن ویروس کرونای
جدید گزارش شــده اســت؛ اگر از
نزدیک با کســی تماس داشــتهاید
که از چین بازگشته و دارای عالئم
تنفسی بوده است.
چــرا؟ بهطورکلــی ،تب ،ســرفه و
مشــکل در تنفس ممکن است با
عفونتهای تنفسی یا بیماریهای
جــدی دیگــری درارتباط باشــد؛
بنابرایــن ،این عالئم بســیار مهم
هســتند و باید به پزشــک اطالع
دهیــد و تحــت مراقبتهــای
بهداشتی قرار بگیرید.
عالئم تنفسی و تب میتواند دالیل
مختلفی داشــته باشــد .بســته به
تاریخ ســفر شــما و شــرایط ،یکی

از ایــن دالیــل میتوانــد
ویــروس کرونــای جدید
باشد.
•
 .۶اگر عالئم تنفسی
خفیف دارید ،ضمن
رعایت بهداشت ،در
خانه مبانید
اگر عالئم تنفسی خفیف
دارید و ســابقٔه مسافرت
به چین ندارید ،با دقت،
بهداشــت دســتها و
دســتگاههای تنفسی را
رعایــت کنیــد (همانطور
که توضیح دادیم) و در صورت
امکان ،در خانه بمانید.
•
 .۷رعایت بهداشت در
بازار محصوالت حیوانی
قاعــدٔه کلــی ایــن اســت که
هنــگام بازدیــد از بازارهــای
حیوانــات زنــده ،بازارهــای
روباز یــا بازارهای محصوالت
حیوانــی ،معیارهای بهداشــتی را
رعایت کنید.
هنگامیکــه بــه حیوانــات یــا
محصوالت حیوانی دست میزنید،
دستها را بهخوبی با آب و صابون
ب و صابــون
بشــویید .اگــر بــه آ 
دسترســی نداریــد ،بــا خودتــان
ضدعفونیکننــدۀ الکلــی همــراه
داشته باشید .به چشمها ،بینی و
دهانتان دســت نزنیــد .از تماس
با حیوانــات بیمار یــا محصوالت
حیوانی فاسدشده خودداری کنید.
از هرگونه تماس با حیوانات دیگر،
از جمله گربهها و سگهای ولگرد،
جونــدگان ،پرنــدگان و خفاشها
بهشــدت پرهیــز کنیــد .مراقــب
باشید دســتها و لباسهایتان به
فضوالت حیوانی یا مایعاتی مانند
خون آنها (که روی زمین یا وسایل
مغازهها در بازار ریخته شده است)
برخورد نکند.
•
 .۸نکتههای مهم
ی که عالئم ابتال به این
همٔه افراد 
ویــروس را دارند ،باید از ماســک
استفاده کنند تا از انتشار ویروس
جلوگیری شــود .کارکنــان مراکز
ی که در هر جایی
بهداشتی و افراد 
(حتی در منزل) از بیماران مراقبت
میکنند باید از ماســک اســتفاده
کنند.
بیماری ناشی از کرونا ویروس هیچ
درمان خاصی ندارد.
افراد مبتــا فقط باید برای کمک
به بهبــود عالئم ،تحــت مراقبت
قرار گیرند .در موارد شــدید ،الزم
است مراقبتهای ویژه از عملکرد
اندامهای حیاتی فرد به عمل آید.
از مصرف محصوالت حیوانی خام
یا نیمپز خودداری کنید .گوشت،
شیر یا سایر اعضای بدن حیوانات را
حتما مطابق فرایندهای بهداشتی
آمادهکــردن غذا تهیه کنیــد تا از
انتقــال ویروسهــا و باکتریهای
ناشی از غذاهای نپخته جلوگیری
کنید.
•
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
آشپزخانههاتعطیل!

کیترینگ بلبلی :انواع غذاهای ایرانی ،سنتی و خارجی

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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بازار مسکن:

پیش بینی می شود قیمت مسکن بازهم فزونی یابد

مونتریال و اتاوابیشترین رشد
قیمت را در ژانویه داشته اند.

هیچ راهی برای پایین نگه
داشتن قیمت مسکن در
کانادا وجود ندارد ،حداقل
نــه با سیاســت هایی کــه تاکنون
توسط دولت تعیین شده است.
به گفته انجمن امالک و مستغالت
کانادا ،قیمت مســکن در کانادا از
سال  2016تا کنون ،سال به سال
رشد سریع تری داشته ،در نتیجه
انتظــار مــی رود که قیمــت ها در
سال جاری نیز دوباره افزایش یابد،
به ویــژه در جنوب ،مرکز و شــرق
انتاریو ،نیوفاندلند و البرادور.
گرچه فروش ماه ژانویه نســبت به
مــاه گذشــته  2.9درصــد کاهش
یافتــه ،اما متوســط قیمــت خانه
های فروشــی  11.2درصد نسبت

به سال گذشته افزایش یافته است،
یعنی چیزی حدود  504,000دالر،
کــه بــدون در نظرگرفتــن تورنتو
و ونکــوور -دو بازار گــران قیمت
کانادا -این مبلــغ  395,000دالر
یعنــی  9.7درصد بیشــتر از ســال
گذشته ،می باشد.
 ،Shaun Cathcartاقتصاددان
ارشد  ،CREAخاطرنشان داشته
کــه در این موقــع از ســال تعداد
مساکن فروشــی کاهش می یابد.
چرا که فروشندگان معموال تا فصل
بهــارکه هم آب و هــوا مطلوب تر
بوده و هم خریداران بیشــتری به

تسلیم کرونا یا فقیهان؟...
در حالی که ساختار تصمیمگیری و
هرم نفوذ در کشور فقهی-امنیتی
اســت ،امنیتیهــا و روحانیــون
نمیخواهند قبول کنند که حریف
کرونا نیســتند و باید میــدان را به
متخصصان بسپارند .طبق تجربه
انباشــته بشــری ،دانشــمندان،
متخصصان و پزشکان کشور -اگر
بتوانند -تنها کســانی هستندکه
میتوانند ویروس کرونا را کنترل و
مدیریت کنند و در نهایت به عنوان
بخشــی از دانــش بههمپیوســته
بشری راهی برای درمان آن بیابند.
اما مشــکل اینجاســت کــه اصو ًال
جمهوری اســامی با تمام اجزای
این رویکرد علمی مشکل دارد.
نخست آنکه رهبر ،رئیسجمهور و
روحانیون ارشد ،جملگی به عنوان
روحانیونی که خود را نماینده امام
معصــوم ،پیامبر و خــدا در زمین

دنبال خانه مــی گردند ،صبر می
کنند ،که همین هم ،موجب افت
فروش ژانویه گشته است.
سایر ناظرین بازار نیز دلیل افزایش
قیمــت ســریع مســکن را طــرح
تشــویقی خریــد اولیــن خانه می
دانند ،که گرچــه تاکنون چندان
محبوبیتی بین خریداران نداشته،
امــا دالالن را بــه افزایــش قیمت
مسکن متقاعد نموده است.
مونتریال و اتاوا شــاهد بیشترین
رشــد قیمت در ژانویــه بوده که به
ترتیب  13.5درصــد و  9.7درصد
رشد داشته است .اما در شهرهای
غربــی بــه جــز رجینا کــه قیمت
مســکن در آن  6.9درصــدکاهش
داشته ،عمدتا ثابت بوده است.
به گفته  ، CREAقیمت مسکن
در ونکــوور  1.7درصــد کاهــش
یافته ،اما با توجه به رشــد قیمت
هــای اخیر ،احتمــا ًال در ماه های
آتی قیمت های آن افزایش خواهد
یافت.
ایــن در حالی اســت که نســبت
تعداد مســاکن فروخته شــده به
تعداد مســاکن موجود مونترال
در ماه ژانویه 95 ،درصد و در اتاوا
97درصد بوده است.
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INSCRIPTION EN COURS POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE

INSCRIPTION + RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, POSTE 1043 OU 8900

langues.uqam.ca/fls

ترجمهنفیسهحسینی

>> ادامه از صفحه7 :

میدانند ،حاضر نیســتند بپذیرند
کــه راهحــل برخی مشــکالت نزد
آنهــا نیســت و بایــد تابــع نظرات
متخصصان و کارشناسان باشند.
از نــگاه رهبــر ،رئیسجمهــور و
روحانیــون ارشــد چنیــن بدعتی
اساس برتری فقها و روحانیون در
نظام سیاسی کشــور و نیز مبنای
نظام اقتصادی زائر-نذورات را زیر
سؤال میبرد.
درســت به همین دلیل اســت که
رهبر و رئیسجمهــور از باال کرونا
را به دشــمن ربط میدهنــد و در
ســطح پایینتر روحانیــون متولی
زیارتگاهها حاضر بــه پذیرش نظر
پزشــکان و متخصصان بهداشتی
برای بسته شدن امکان زیارتی در
مشــهد ،قم و شــیراز نمیشوند و
حتی حاضر نیستند مناسک دیگر
مانند نماز جماعــت را نیز به طور

FLS COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE
کالس های فرانسه :زبان دوم

موقــت تعطیــل کنند .امــری که
حتــی به لحاظ نظــری با نظریات
فقهی خــود روحانیــون که صدها
ســال اســت آن را بر منبرهــا و در
حوزههای علمیه تدریس میکنند،
در تضاد است.
بســیاری از فقها در درس و بحث
فقهــی خــود میگوینــد بایــد در
مصادیــق بــه نظــر متخصصان و
کارشناســان عمل کــرد ولی حاال
که وزیــر بهداشــت رســم ًا اعالم
کرده که نظر این وزارتخانه و ستاد
کشــوری مبــارزه با کرونــا اعمال
محدودیتهایبهداشتیبیشتردر
اماکن زیارتی قم ،مشــهد و شیراز
است ،تولیت این اماکن همچنان
در مقابــل اجــرای ایــن تصمیــم
بهداشتی-مراقبتی سنگاندازی
میکننــد .چــرا که به زبــان عامه
مردم ،تعطیلــی این اماکن ،دکان

آرزوگتمیری:مشاورامالک

Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

(514) 561-3-561

3 :

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
و کاســبی روحانیــون و تمامــی
زنجیرههــای فرعــی و تابعــه آن را
کســاد میکند و بدعت خطرناکی
در مورد امکان تعطیلی این اماکن
در آینــده و بــه دالیل دیگــر ایجاد
میکند.
از زاویه دیگر ،نظــام در حالی که
در اکثــر عرصههای حکومتداری
ناکارآمد نشان داده ،حاضر نیست
این ناکارآمــدی را بپذیرید و برای
اینکه ناکارآمدی را نپذیرد مجبور
بــه دروغگویی و انتشــار دادهها و
اطالعات نادرست و مخفی کردن
واقعیتهــای مربــوط به انتشــار
ویروس کرونا شده است.
نظــام در مرحلــه بعد بــرای اینکه
ناکارآمــدی خــود را مخفــی کند،
به ســنت گذشــته تالش کــرده با
محــدود کردن روزنامههــا ،روایت
خاص مذهبی-امنیتی خود را از
صداو سیما تبلیغ کند ،اما مشکل

آنجاســت کــه امروزه شــبکههای
اجتماعــی انحصــار خبررســانی
در ســطح ملــی را از صداو ســیما
گرفتهانــد .شــبکههای اجتماعی
مانند توئیتر ،اینستاگرام و تلگرام
بــا امکانی که در انتشــار ســریع و
گســترده اخبــار دارنــد ،بــه همه
شــهروندان فرصــت میدهنــد به
اخبار و اطالعات دقیق دسترســی
داشــته باشــند و ناکارآمــدی و
دروغگویی مسئوالن نظام آشکارتر
میشود.
بــا وجــود ایــن و بــه رغــم قدرت
شــبکههای اجتماعــی در
اطالعرســانی به مردم و نیز قدرت
آنهــا در پاســخگو کــردن نســبی
مســئوالن ،مشــکل اصلــی امروز
ایران در مقابله با کرونا این اســت
که تصمیمگیران اصلی کشــور در
موضوع کرونا همچنان امنیتیها،
ســرداران ســپاه ،روحانیون ارشد

و متولیان اماکن زیارتی هســتند
و نــه پزشــکان ،دانشــمندان و
متخصصان.
تا زمانی که این گروه قادر باشــند
تصمیمات فقهی-امنیتی خود را
مبنای تصمیات ملی وکشوری در
مقابله با کرونا قرار دهند و نظرات
علمــی و تجربه شــده پزشــکان و
متخصصان را نادیده بگیرند ،امید
بــه مقابله مؤثــر با کرونــا کاهش
مییابد .تنها راه خروج موفق ایران
و ایرانیــان از بحــران ملــی کرونا،
تســلیم شــدن روحانیون ارشد و
امنیتیها و نیز متولیان آستانهها به
نظرات متخصصان ،دانشمندان و
پزشکان ایرانی است که حلقهای از
زنجیره بزرگ همکاران منطقهای
و جهانــی خــود و دانــش بشــری
هستند.
مراد ویسی (رادیو فردا)
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ره سال رس آدم و نیادم نوروز !

مسال برگ
ا

آیا “کرونا” مهار می شود؟ ...
نباشــد ،جلوگیــری از عفونــت
 19-COVIDبه چالش کشیده
خواهد شــد .چرا که افــراد بدون
عالمت نیز ناقالنی فعال هستند.
حتــی اگر تخمین های لیپســیچ
دقیق نباشند ،اما پیش آگهی کلی
خطرناک بودن کرونا را تغییر نمی
دهند.
لیپســچ گفت“ :حداقل دویســت
مورد بیمــاری ماننــد آنفلوانزا در
فصــل شــیوع آنفلوانزا دیــده می
شود که ســرماخوردگی تشخیص
داده مــی شــوند و آزمایــش نمی
شــوند .این موضوع ثابت می کند
که وضعیت تشخیص کرونا نیز به
همین ترتیب است”.
در ابتــدا بــه پزشــکان آمریکایــی
توصیه می شــد افراد مشکوک به
کرونا آزمایش نشــوند ،مگر اینکه
بــه چین رفته باشــند یا با کســی
کــه بــه این بیمــاری مبتال شــده
بود تماس داشــته باشند .طی دو
هفته گذشــته CDC ،اعالم کرد
که شــروع به غربالگری افــراد در
پنج شهر آمریکا می کند ،تا تالش
کند درباره اینکه چند مورد واقعی
بیماری در آنجا وجود دارد تحقیق
کند .امــا آزمایش ها هنوز به طور
گســترده ای در دسترس نیست.
انجمن آزمایشــگاه های بهداشت
عمومــی ایــاالت متحــده اعــام
کــرد که فقط کالیفرنیا ،نبراســکا
و ایلینویــز توانایی آزمایش افراد را
برای تشخیص ویروس دارند.
بــا در اختیــار داشــتن اطالعــات
اندک ،پیش آگاهی دشــوار است.
امــا نگرانــی از اینکه ایــن ویروس
فراتــر از حــد مهــار باشــد باعــث

منی شود
زار

>> ادامه از صفحه9 :

شده بســیاری از شــرکت ها برای
دســتیابی به واکســنی بــرای این
ویروس با یکدیگر مســابقه دهند.
طی یک ماه گذشته ،قیمت سهام
یک شــرکت دارویی کوچک به نام
 Inovioبیــش از دو برابــر شــده
اســت .چرا که در اواســط ژانویه،
طبق گــزارش ها ،واکســنی اولیه
بــرای کروناویروس جدید توســط
این شــرکت کشف شــد .این ادعا
در بســیاری از گزارش های خبری
تکرار شده است ،حتی اگر از لحاظ
فنی نادرست باشد.
مانند ســایر داروها ،واکسن ها به
یک آزمایش طوالنــی نیاز دارند تا
مشخص شــود آیا واقع ًا مردم را از
بیماری محافظت می کنند یا خیر.
آنچه این شــرکت و دیگــران انجام
داده انــد ،کپــی کــردن از RNA
ویروس است که یک روز می تواند
به عنوان واکسن کارکند .این قدم
اول امیدوار کننده اســت اما کافی
نیست.
اگرچه توالی ژنتیکی و روند بررسی
درمانها بســیار ســریع اســت ،اما
ساخت واکســن یک هنر علمی و
دقیق است .این کار شامل یافتن
یک دنباله ویروسی است که باعث
می شــود حافظه سیســتم ایمنی
بــدن از خــود محافظت کنــد .در
عین حال این دنباله ویروسی باعث
ایجاد یک پاسخ التهابی حاد نمی
شــود که خود باعــث ایجاد عالئم
است.
 Inovioتنهــا شــرکت کوچــک
زیســت تکنولــوژی نیســت که به
دنبال درمان این ویروس است.
ســایر موارد شــامل Moderna،

 CureVacو  Novavaxاست.
محققــان دانشــگاهی نیــز در این
مــورد ،در امپریــال کالــج لندن و
ســایر دانشــگاه هــا و مؤسســات
بهداشــتی در تالش بــرای یافتن
پاســخ هســتند .آنتونی فاوســی،
رئیــس مؤسســه ملــی آلــرژی و
بیماریهای عفونی  ،NIHدر ژانویه
در  JAMAنوشــت که این آژانس
در حال کار با سرعت تاریخی برای
پیدا کردن واکسن است .در حین
شــیوع ســارس در ســال ،۲۰۰۳
محققــان بــرای به دســت آوردن
توالــی ژنومــی ویــروس و آزمایش
آزمایشــگاهی بالینــی مرحلــه ۱
واکسن حدود  ۲۰ماه زمان صرف
کردند .فاوس نوشــت که تیم وی
ایــن جدول زمانــی را در ســه ماه
فشرده کرده است و آنها امیدوارند
که حتی سریعتر حرکت کنند.
در ســال هــای اخیــر مــدل های
جدیــدی نیز ظاهــر شــده اند که
نوید بخش ســرعت بخشــیدن به
پیشــرفت واکســن اســت .یکی از
آنهــا ،ائتــاف بــرای آمادگی همه
گیری ( )CEPIاســت که در سال
 ۲۰۱۷در نروژ برای تأمین اعتبار و
هماهنگی در زمینه تولید واکسن
های جدید راه اندازی شد.
بنیانگذاران آن شامل دولت های
نروژ و هند و کمپینWell Well
 Trustو بنیاد بیل و ملیندا گیتس
هستند.
هــم اکنون کمک هــای مالی این
گروه در  Inovioو سایرگروههای
بیوتکنولــوژی کوچــک در جریان
اســت و آنها را ترغیــب می کند تا
وارد بخش توسعه واکسن شوند.

مدیــر عامــل ایــن گــروه ،ریچارد
هچــت ،معتقــد اســت واکســن
 19-COVIDآماده مراحل اولیه
آزمایش ایمنی در ماه آوریل اســت
و بــا آزمایــش اواخر تابســتان می
توان فهمیدکه آیا واکســن واقعا از
بیماری جلوگیری می کند یا خیر.
به طور کلی حدس زده می شــود
کــه  ۱۲تا  ۱۸ماه طول می کشــد
تــا محصــول اولیه ایمــن و موثر
تلقی شــود .حتی اگر طرح ریزی
یکســاله تحقق یابــد ،محصول
جدید هنوز به تولید و توزیع نیاز
دارد.
هچت گفت“ :نکته مهم این است
که آیا این رویکرد اساسی می تواند
با میلیون ها دالر یا حتی میلیارد ها
دالر در سال های آینده تامین مالی
شود یا خیر .به خصوص در مواقع
اضطــراری که ویروس آماده حمله
به جامعه اســت و زنجیره تولید و
توزیع باید سریع عمل کند”.
به نظر می رسید خوش بینی اولیه
فاوسی نیز اکنون کمی تقلیل یافته
اســت .هفته گذشــته او گفت که
روند تولید واکسن “بسیار دشوار
و بسیار ناامیدکننده” بود.
از نظر علوم پایــه ،این روند بدون
آزمایشــهای بالینی گسترده نمی
تواند به یک واکســن واقعی منجر
شــود .تولید بســیاری از واکسن
ها به نظــارت دقیق بر نتایج افراد
نیاز دارد .ایــن روند در نهایت می
توانــد صدها میلیــون دالر هزینه
داشــته باشــد  .پولی کــه ،NIH
آزمایشگاهها و دانشگاه ها ندارند.
آنهــا همچنیــن امکانــات تولید و
توزیع انبوه واکسن را ندارند.
تولیــد واکســن از مدت هــا قبل
به ســرمایه گذاری یکی از شــرکت

هــای عظیم جهانــی داروســازی
وابســته بوده است .هفته گذشته
در انستیتوی آسپن ،فاوسی اظهار
تأســف کــرد که هیچ کــس هنوز
نتوانسته اســت متعهد به ساخت
انبوه واکسن شــود .وی گفت” :
حتی اگر شرکت های بزرگ ،درمان
ایــن بیمــاری را کشــف کنند ،به
دست آوردن کاالی جدید و مهمی
مانند این می تواند به معنای ضرر
زیاد باشــد ،به خصوص اگر مردم
به دالیل پیچیده ،اســتفاده از یک
واکسن نوظهور را انتخاب نکنند”.
ســاخت واکسن بســیار دشــوار،
پرهزینه و پرخطر اســت به طوری
کــه در دهــه  ،۱۹۸۰هنگامــی که
شــرکت هــای دارویــی شــروع به
پرداخت خســارت شــکایت های
مطرح شده درباره مضرات واکسن
ها کردند ،بسیاری تصمیم گرفتند
بــه ســادگی از کنار تولید واکســن
بگذرند .دولت آمریکا برای ترغیب
صنعت داروسازی برای ادامه تولید
این محصوالت حیاتی ،پیشــنهاد
دادکه خسارت افرادی را که مدعی
هســتند از تزریق واکســن آسیب
دیده اند پرداخت کند.
بــا این حــال ،حتــی هنــوز هم،
شــرکت هــای دارویــی ســرمایه
گــذاری در داروهــای مصرفــی
روزانــه را به واکســن ترجیح می
دهند.
بنابراین تولید واکسن کرونا به آن
سادگی که تصور می شود نیست و
ممکن است واکسن های کرونا نیز
مانند آنفلوانزا نیاز به توسعه مداوم
داشته باشند.
اگر ما برنامه بررســی واکســن هم
خانواده کرونای جدید یعنی سارس
را کمرنگ نکرده بودیم ،اکنون می

توانستیم از تحقیقات پیشین خود
در این ویروس جدیدکه به نوعی به
سارس مرتبط است استفاده کنیم.
اما ،ماننــد ابوال ،بودجــه دولت و
توسعه صنعت داروســازی پس از
برطرف شــدن احســاس وضعیت
اضطراری ،از بیــن رفت .برخی از
تحقیقات اولیه به پایان رسیدند و
تقریبا متوقف شدند
جیسون شوارتز ،استادیار دانشکده
بهداشــت عمومــی ییــل کــه در
زمینه سیاست گذاری های حوزه
واکسن فعالیت می کند ،می گوید:
“در بهتریــن حالــت و بــا بهترین
ســناریوها ،پیشــرفت در تولیــد
واکسن بسیار دیر اتفاق می افتد.
مشکل واقعی این است که آمادگی
الزم برای مبارزه با هر اپیدمی از
پیشگیری شروع می شود.
اگر ما برنامه بررســی واکســن هم
خانواده کرونای جدید یعنی سارس
را کمرنگ نکرده بودیم ،اکنون می
توانستیم از تحقیقات پیشین خود
در این ویروس جدیدکه به نوعی به
سارس مرتبط است استفاده کنیم.
اما ،ماننــد ابوال ،بودجــه دولت و
توسعه صنعت داروســازی پس از
برطرف شــدن احســاس وضعیت
اضطراری ،از بیــن رفت .برخی از
تحقیقات اولیه به پایان رسیدند و
تقریبا متوقف شدند”.
روز شنبه ،پولیتیکو گزارش داد که
کاخ سفید در حال آمادگی است تا
 1میلیــارد دالر بودجه اضطراری
بــرای مبــارزه با ویــروس از کنگره
بخواهد .این سرمایه گذاری های
بلند مــدت دولــت اهمیــت دارد
زیرا ایجاد واکســن ،داروهای ضد
ویروسی و ســایر ابزارهای حیاتی،

{>> ادامه در صفحه}30 :
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* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

پزشکی...

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی
،Kisanganiمقیم کبک.
ataansari@videotron.ca
>

> بخ
پ ش2
ایانی

آلرژی یا حساسیت چیست؟

2

چه کسانی در معرض خطر
هستند
ـ کودکانــی که یک یــا هر دو
___________
والدین یا خواهر و برادرشان از
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu
آلرژی رنج می برند.
توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.
St-Laurent, QC H4N 1C8
ـ کســانی که در سنین جوانی
Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
یونجه شده
دچار اگزما یا تب
Sharif
Tél.: (514) 561-6408
اند.

Bureau de Change

1444
•

EXCHANGE

اه د
ش
و
ا
ر
ر
سیدن ب

Tel.:514-844-4492

خدمات ارزی

صرافیشــریف

$

بهترین نرخ روز

صرافی  5ستاره

 مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

www.sharifexchange.ca

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca
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عوامل خطرزا
سیگارکشیدن مادر در هنگام
بــارداری و در معــرض دود
ســیگار ثانویه قرار داشتن نوزاد و
کودک باعث امکان تولید آسم در
کودک می شود.
کثیفــی هوا یک عامل خطر و یک
عامل تشدیدکننده حاد آسم و تب
یونجه می شــود ،ضمن ًا تغییرات
وضــع هوا باعث زیاد شــدن تولید
گرده گلهــا و درختان در بعضی از
مناطق دنیا می شود.

ه

مطال
ب
ا
ت
ی
ساده

31 :

دکتر عطا انصاری

(خضر)

انتقـال ارز

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

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

چند دقیقه.
آلرژی هــای تولید
4010 Ste-Catherine W.
5Star I.P.M. Inc.
شــده بــر اثر بــادام
غذاهای آلرژن خودداری کرد.
St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6
Tel.: (514) 585-23451449
زمینــی ،آجیل ها،
توجه :با این کــه خیلی کم دیده
Tel: 514 989-2229
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
(514) 846-0221Tel:
514 289-9003
شــده ولی بعضی افراد به شــدت
ماهی ها و حیوانات
Toll Free : 1-866 989 2229
GUY
E-mail: GIT110@yahoo.ca
در مقابل موادی که به خوراکی ها
دریایی بیشتر از همه
اضافه می کنند حساسیت دارند و در تولید عکس العمل آنافالکتیک
فارکس
می توانند یک آلرژی شدید به این شرکت دارند.
مواد حتی اگر پروتئین هم نداشته کســانی که به ماهی آلــرژی دارند
•
باشند نشان بدهند مانند بستنی مــی تواننــد پــس از تنفــس بخار
آلرژی غذایی
ســویا که آلرژن نیست ولی ممکن هنگام پختن غــذای ماهی یا گرم
عکــس العمــل تولید شــده بر اثر اســت که به پروتئین ســویا آلوده کــردن غذای ماهــی یا بوی ماهی
تحقیقات جدید نشان دادهاند که
بنا بر اعالم ســازمان بهداشــت
آلــرژی غذایــی می توانــد به طور شده باشــد .البته در بیشتر موارد دچار سیمپتوم های سبک تنفسی
بازمانــدگان حمله قلبی که دچار
جهانــی ،خطــر ابتــا بــه
ناگهانــی پــس از دو ســاعت از عدم تحمل غذایی تولید می کند بشوند.
چاقی شکمی هستند ،در معرض
بیماریهای قلبی عروقی مانند
خــوردن آن و یا به طور تاخیری تا که سیمپتوم های آن شبیه آلرژی امروزه  5تا  6درصد کودکان دچار
خطر حمله قلبی دوم قرار دارند.
حمله قلبی یا ســکته مغزی در
 48ســاعت پس از آن پیش بیاید .است .مواد دیگری مانند سولفیت آلــرژی غذایی هســتند .بعضی از
به گزارش نشریه بریتانیایی سان؛
مردانــی که ســایز کمــر بیش از
در اینجا فقط درباره عکس العمل ها ،تارترازین و سالی سیالت ها می آلرژی ها با رشــد آنها کم شده و یا
نتایــج یــک مطالعه که توســط
 ۹۴ســانتیمتر و زنانی که سایز
های ســریع و فوری تولید شده بر توانند عکس العمل آنافیالکتیک یا به کلی از بین می روند و به نظر می
محققانمؤسسهسلطنتیپزشکی
کمر باالی  ۸۰سانتیمتر دارند،
تهـران از
مونتــــرال به
حمله آسم تولید کنند .از هر  100از
اثر آلرژی غذایی بحث می شود.
دچار
افــراد بالغ
رســد که  4درصد
کارولینســکا انجــام و در ژورنال
بیشتر است.
آلــرژی غذایــی ،عکــس العمــل نفــر بیمار آســماتیک یــک نفر به آلرژی غذایی هستند.
اروپایی قلب و عروق منتشر شده ،ارتبــاط بین ســایز کمــر و خطر چربی شــکم با یــک رژیم غذایی
غیرطبیعیسیستمدفاعیبدنپس سولفیت ها حساسیت دارد.
طبق گزارش آژانس دولت ایاالت
نشان میدهد که چربی احشایی گرفتگی شــریانها ،تأکید کردند سالم و ورزش منظم بهتر از بین
از ورود غذا به معده است .در اغلب •
متحــده که مســئول پیشــگیری
خطــر ابتــای مجدد به ســکته که سایز کمر مهمتر از چاقی کلی میرود .مطالعات نشــان دادهاند
موارد سیمپتوم ها سبک هستند شوک آنافیالکتیک و عکس
اســت میزان آلرژی هــای غذایی
مغــزی و حمله قلبــی را افزایش بدن اســت و به پزشــکان توصیه که انجام ورزشهای کاردیو مانند
مثل ســوزش لــب ها ،خــارش و العملآنافیالکتیک
در بین افراد کمتر از  18ســال 18
میدهــد و ایــن خطــر در مردان میکنند که ســایز کمر بیماران را مانند پیادهروی برای حداقل ۳۰
کهیرهای پوستی ولی برای بعضی به نظر می رسدکه یک تا دو درصد درصد فزونی داشته و در بین سال
بسیار بیشتر از زنان است.
برای شناســایی افراد در معرض دقیقه در روز میتواند به مقابله با
لیسانسدر رشته مدیریت
کانادا
در
کاری
سابقه
25سال
با
مالی میزان عکس
2007
اشــخاص آلرژی می تواند شدید و مردم کانادا در خطر عکس العمل های  1997تا
محققــان با مطالعه بیــش از  ۲۲خطر حمله قلبی و سکته مغزی ،خط افزایش سایزکمر موثر باشد.
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
6600 Trans-Canada, Suite 750
CGA
حسابداران
انجمن
شده
بیشتر
هم
شدید
کاندیدایهای
مرگ آور باشد بنابراین هرگز نباید آنافیالکتیک هستند که خطرناک العمل
(دویچه وله)
Pointe-claire,و مطالعه اندازهگیریکنند.
بیمــارQcســوئدی
هــزار H9R 4S2
1155 Rene Levesque W. #2500
 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
Montreal Qc. H3B 2K4
از غذاهــای آلــرژی زا بخورند .در و ناگهانی است .از هر سه نفر یکی است.
برای شرکت ها و اشخاص
مالی
های
مشاورت
انواع
Tel.: 514.426.7200
فرانسه سالیانه  50تا  80نفر بر اثر بــه آلرژی مــواد غذایــی دچار می بهنظر می رســدکه بیماری هایی
Fax: 514.313.5660
 آموزش استفاده
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
تولید می شــوند کامــل شــدن
تشــخیص آزمایش که در کشــورهای اســکاندیناوی به میوه ها و ســبزی های تازه هم
آلرژی
رس آلرژی غذایی جانشــان را از دست شود که اگر درمان نشود می تواند که ازبــر اثر
حسابداری
سیستم های
msaghafi@miagesolutions.com
پیشــرفت کــرده تبدیل به شــوک ماننــد اگزما ،تب یونجه ،آســم و های زیر را درخواست می کند.
 Parsمی دهند.
ماهی اســت و درکانــادا  90درصد داشته باشــد ،زیاد است که به آن
ً
 & Hآلــرژی های غذایــی معموال قبل آنافیالکتیک شــود یعنی ســقوط کهیرهای پوستی نیز امروزه بیشتر ـ آزمایش های پوستی:
آلــرژی های خطرنــاک مربوط به ســندروم آلرژی دهانی می گوییم.
امالک
:مشاور
این اشخاص اگر ً
بر روی نقاط مختلف پوســت یک خوراکی های زیر است:
مثال یک سیب یا
از  4ســالگی دیده می شــوند ،زیرا فشار خون سرخرگی و غش کردن از  20سال قبل دیده می شوند.
دســتگاه گوارش و دستگاه ایمنی و بیهوشی و احتما ً
ال مرگ در عرض •
قطــره از محلول هایــی که حاوی ـ بادام زمینی
هویج خام بخورند دچار خارش لب
تشخیص
هنــوز بــه بلــوغ خود نرســیده
مقــدار کمــی آلــرژن هســتند می ـ آجیــل ها ماننــد بــادام ،گردو ،ها ،زبان ،ســقف دهــان و گلو می
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
کــودکان آمادگی
اند بنابرایــن
پزشــک معمو ًال درباره گذشته گذارند و با کمک یک سوزن پوست پسته،بادامبرزیلی،بادامهندی ،شوند .سیمپتوم های این سندروم
درمتــام نقاط دنیا،
Arezou
Gatmiri
ً
فندق ،گردوهای بیضوی و ....
خراش می دهند.
بیمار و فامیل او ســئواالتی می زیر قطره را
شــدن
دچــار
بــرای
بیشــتری
معموال ســبک هســتند و امکان
دارید
زمان نیاز
دقیقه
فقط به 10
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe
 – SurـSutton
کنــد و درباره چگونگــی L’île
تولید
ـ شیرگاو
های خون:
آزمایش
دارند.
خطر آنافیالکســی کم اســت .این
4010 Ste-Catherine W.
مقدار آنتی ـ تخم مرغ و پرندگان
ســیمپتوم هــا و مــواد غذایی آزمایــش UNICAP
)(514غذایــی
 585-2345آلــرژی
درمانــی بــرای
عکس العمل فقط هنگام مصرف
Tel.:
3 :
pg.
5
خورده شــده می پرســد و برای کور مخصوص یک غذا را در خون ـ ماهی ها
) (514مصرف
فقط باید از
وجود ندارد،
مواد خــام تولیــد می شــود ،زیرا
846-0221
نشــان می دهــد (ایمنوگلوبولین ـ حیوانــات دریایــی مخصوصــا پختن آنها باعث تغییر ساختمان
pg. 2
خرچنگ و میگوها
های )E
پروتئین آنها شــده و مواد آلرژی زا
دختر ادریس
حقایق درباره ی
ـ سویا
ـ آزمایش تحریک کننده:
از بین می روند.
•
این آزمایش فقط در بیمارستان و ـ گندم و مشابه آن
اثر بهرام بیضایی | کارگردان علی امساعیلی
یکم و پانزدهم ماه
پیشرفتبیماری
تحت نظر متخصص آلرژی انجام ـ کنجد
مــی شــود و به تدریج میــزان یک آلرژی نســبت به شــیرگاو در بین آلــرژی هایی کــه در طــول زمان
نوامبرسایت بخوانید
 17روی
مونتریال، 16 ، 15 :را بر
______________
Firouz Hemmati
غــذای تولیدکننده آلرژی را که به شیرخواران ،قبل از این که به آنها کمتر می شوند و یا از بین می روند
Chrtrd. Real Esta
Courtier Immobilier Agréé
groupe SuttonCl
غذاهای ســفت بدهند ،زیاد دیده عبارتند از آلرژی به شیر گاو ،تخم
بیمار می دهند زیادتر می کنند.
courtier immobil
¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT
9515 Lasalle bo
•
می شــود و در حــدود  2/5درصد مرغ و ســویا و آلــرژی هایی که در
Lasalle Qc. H8R 2
ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
Bur.: (514) 364-33
تمام طول عمر مقاومت می کنند
بیشتر غذاهایی که تولید آلرژی نوزادان به آن مبتال می شوند.
fhemmatiyan@s
I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
Courtier Immobilier Agréé
می کنند
امکان این که شــخصی که به شیر عبارتند از آلــرژی به بادام زمینی،
; ;امور دفترداری
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
مشاور امالک در سراسر مونتریال
غذاهایی که تولید آلرژی می کنند گاو آلرژی دارد به شیر بز هم آلرژی آجیــل هــا ،ماهــی هــا ،حیوانات
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
¶kÄoi I
¶}~hT
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
و حسابداری RI¶ki
ر مونتریال
مسکونی و در
جتاری کشــورهای مختلف متفاوتند داشته باشــد یا اگر به پسته آلرژی دریایی وکنجد.
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه
مالیاتی
¬ÁnHm
¾ÄI¶ow
n¼¶H
nj
Â~~hU
¶¥nk
ÁHnHj
Cell :
 ارزیابی رایگان ً
; ;21 :تاسیس و ثبت شرکت ها
•
مثال در ژاپن باالترین میزان مربوط دارد به گردو هم داشته باشد یا اگر
I¿TºH
IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
Email
:
masoudrealty@gmail.com
جتاری
مسکن و
آلرژی
 تهیه وام های به
به برنج اســت در صورتی به گــروه گیاهان حساســیت دارد

صرافی

الیت

سایز کمر مهمتر از چاقی کلی بدن است!

چربیهای شکم با قلب چکار میکنند؟

$1070

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

آرزوگتمیری

Tel: (5

(514) 561-3-561

ناهیدپاکروان

لیــال

www.paivand.ca

سفر به ایران

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

(514) 571-6592

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

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

MA

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami
Real State Broker

25
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سالمت...
زمان طالیی در «سکته مغزی»

سکته مغزی پیش از وقوع عالیمی
دارد کــه به آن ســکته مغزی گذرا
میگوینــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه
فــرد در  ٢٤ســاعت حالــت گزگز،
مورمورشــدن ،کرختــی ،ضعف و
فلج را در صورت و دست و پا حس
میکنــدکه تــا پیــش از آن چنین
حاالتی نداشته است.
ســکته مغزی دومین علت اصلی
مرگومیــر در ا یــران به حســاب
میآیــد ،اما این حملــه ناگهانی به
شــریانهای مغــزی تنهــا کارش
کشــتن افراد نیست؛ گاهی چنان
فرد را دچار ناتوانی مغزی میکند
که معلولیــت ،زندگی فرد مبتال را
کامال فلج میکند.
آمارهای وزارت بهداشــت نشان
میدهــد میــزان ســکته مغــزی
بــه دلیل بــاال بودن اســترس در
کشور ما زیاد است و روزانه ٤٠٠
نفر درکشــور دچار سکته مغزی
میشوند.
یعنــی بــا حســابی سرانگشــتی
میتوان بــه این نتیجه رســید که
ساالنه ١٦٠هزار نفر در ایران دچار
ســکته مغزی میشــوند که از این
تعــداد ١٥درصد آنهــا جان خود
را از دست میدهند و تعدادی نیز
دچار معلولیتهای شــدید مغزی
میشوند.
•
زمــان ،نکتــه طالیی در
سکته مغزی
بــا وجــود خطرنــاک بــودن ایــن
بیمــاری ،تشــخیص بهموقــع آن
بســیار اهمیت دارد ،زیرا پزشکان
میگویند اگر در چهار ساعت اولیه
سکته مغزی بیمار سریع به مراکز
درمانی منتقل شــود ،عوارض آن
از فرد دور میشــود و کامال بهبود
مییابد .اصوال وقتــی فردی دچار
ســکته مغــزی میشــود از قبــل
عالیمــی به صــورت گــذرا برایش
اتفاق میافتد.
دکتــر مصطفی محمــدی ،عضو
انجمن ســکته مغزی با تأیید این
مطلــب میگوید« :ســکته مغزی
پیش از وقــوع عالیمی دارد که به
آن ســکته مغزی گذرا میگویند؛
بــه ایــن ترتیــب کــه فــرد در ٢٤
ساعت حالت گزگز ،مورمورشدن،
کرختی ،ضعف و فلج را در صورت
و دســت و پــا حس میکنــدکه تا
پیش از آن چنین حاالتی نداشــته
است .اختالل در گفتار ،بینایی و
تاری دید هم نباید ســاده انگاشته

دارد فرقــی اساســی
نیز با سایر بیماریها
دارد و آن هــم زمــان
طالیی اســت که این
بیماری بــرای نجات
فــرد دارد؛ بــه ایــن
معنا که برای مداوای
افرادی که دچار سکته
مغزی میشوند ،زمان
طالیی وجود دارد که
متأسفانه در سیستم
بهداشــتی کشــور،
ناآگاهــی مــردم باعث
یعنی با حسابی سرانگشتی
میشــود این بیمــاران
میتوان به این نتیجه رسید که
دیرهنگام به بیمارستان
ساالنه ١٦٠هزار نفر در ایران برسند و از اینرو ،زمان
دچار سکته مغزی میشوند
طالیــی را از دســت
میدهند.
شود و باید به آن توجه شود.
معمــوال زمــان طالیی رســاندن
ایــن حالتها ممکن اســت گذرا فردی که دچار سکته مغزی شده
باشــد و پس از  ٢٤ساعت برطرف اســت به بیمارســتان ،بین سه تا
شود.
چهــار ســاعت و نیم اولیه اســت
برخی هم گمان میکنند شاید باال که پزشــک میتواند او را با داروی
رفتن سن سبب بروز این حالتها TPA درمان کند .این دارو لخته
در آنها شده است ،اما این عالیم را از میان میبرد.
را نباید ساده انگاشت ،زیرا افرادی امکان اســتفاده از ایــن دارو فقط
کــه ایــن عالیــم را یکبــار تجربه بیــن ســه تا چهــار و نیم ســاعت
میکنند برای بــار دوم نیز ممکن اولیه اســت ،بنابراین بیمــار باید
اســت با آن بهطور جدیتر روبهرو بالفاصلــه به مرکــز درمانی انتقال
شــوند؛ به همین دلیل افرادی که یابــد .با درمان ســکته مغــزی در
این عالیم را دارند حتما به پزشک زمان طالیی بسیاری از مشکالت
مراجعهکنند».
جســمی ،حرکتــی و ذهنــی بیمار
•
برطرف میشــود و طــول عمر او
عالیم سکته مغزی چیست؟
افزایش پیدا میکند.
کوچکترین تغییر در سیستم بدن •
به مغز آسیب میزند و ممکن است زمان طالیی جنات را از دست
ندهید
سکته مغزی ایجادکند.
باال بودن قند خون ،چربی خون حســن نــوری ،معــاون فنــی و
و فشار خون از عوامل اصلی بروز عملیات ســازمان اورژانــس ایران
توضیــح میدهد کــه سکته مغزی
سکته مغزی به حساب میآید.
بیماریهای قلبــی ،مصرف الکل دومین عامل معلولیت در کشــور
و اســترس نیز هر کدام به تنهایی است.
ممکن است عامل سکته مغزی در در ســالهای گذشــته بهدلیــل
افراد شوند .مدیریت استرس بسیار آمــار باالی ســکته مغــزی میزان
اهمیــت دارد ،زیرا اســترس قابل معلولیتهــا نیز بــاال بــود ،اما با
اندازهگیری نیســت و برای کنترل وجود این ،بــروز برخی بیماریها
را نمیتــوان به صفر رســاند ،ولی
آن به زمان نیاز است.
تغذیه نامناسب و مصرف فستفود میتوان با کنتــرل دیابت ،ورزش
در بــروز ســکته مغــزی بیتأثیــر و حذف سیگار آمار آن را کم کرد.
او ادامــه میدهد« :ســکته مغزی
نیست.
وقتــی غذاهــای ناســالم در کنــار دو نمونــه دارد که یــک نمونه آن
کمتحرکــی قرار میگیــرد احتمال بــا خونریــزی همــراه اســت .این
نوع ســکته درمــان ســختی دارد
بروز سکته مغزی را باال میبرد.
امــان از وقتــی کــه ایــن تغذیــه و در صورتــی کــه فــرد بهموقع به
نامناســب وزن فرد را نیز باال ببرد بیمارســتان رسانده شــود باید با
و سیگار هم در دست چنین فردی جراحی آن را درمان کرد .اما بیش
باشد ،آن وقت است که هر لحظه از ٨٠درصــد ســکتههای مغــزی
ایســتمیک اســت و ســبب ایجاد
باید منتظر سکته مغزی بود.
وقتــی ســکته مغــزی رخ میدهد لخته در سر میشود.
کــه خون به مغز فرد نرســد و این ایــن ســکتهها درمانپذیرنــد .در
سبب ایجاد لخته در مغز میشود ،این نوع ســکتهها قسمتی از بافت
به همین دلیل نباید از مشــکالت مغز که مرکز خونرســانی اســت،
قلبی غافل شد ،زیرا حتی نامنظم آسیب میبیند ،اما مشکل در این
بــودن ضربــان قلب باعــث ایجاد ســکته این اســت که هر چه زمان
لخته خون در قلب میشود و لخته بیشــتری بگــذرد ،بافــت اطراف
هم ممکن است از راه عروق گردن محل آسیب کمکم از بین میرود.
به مغز برســد و باعث آمبولی و در بهصورت کلی در هر دقیقه بیش از
دومیلیون سلول عصبی در اطراف
نهایت سکته مغزی شود.
بــا همه خطری که ســکته مغزی بافت آســیبدیده از بین میرود و
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هــر دقیقه که میگذرد ،جبران آن
سختتر است.
این عارضــه حداکثر چهــار و نیم
یا حداقل ســه و نیم ساعت بعد از
آسیب بافت مغز درمانپذیر است و
اگر یک ساعت بعد از حادثه درمان
شود ،فرد میتواند به زندگی عادی
برگردد».
•
باید عالیم را بدانید
وقتی ســه عالمت همزمــان یا هر
کــدام به تنهایــی در فــردی دیده
شود باید به وقوع سکته مغزی در
او شک کرد.
کلمــه  Fastرا همیشــه در ذهــن
داشته باشید.
•  .Fحــرف اول کلمــه  Faceبــه
معنای صورت است .در صورتی که
عالیم کجشدگی در صورت فردی
مشاهده کردید باید به وقوع سکته
مغزی شک کنید.
• حرف .A
در این کلمه به حرکت دســت و پا
اشــاره دارد و اول کلمه  Armsبه
معنای دستها و بازوهاست؛ اگر
متوجه شــدید در حرکات دســت
و پای فرد تغییــری به وجود آمده
است باید زنگ سکته مغزی برای
شما به صدا درآید.
• امــا  .Sدر این کلمــه به معنای
 Speakاســت و به این معناست
که اگر فــردی در تکلم بــه یکباره
دچــار مشــکل شــد و نتوانســت
درســت صحبت کند بایــد او را به
بیمارستانمنتقلکنید.
اگر ایــن کار را انجام ندهید قطعا
پشــیمانی به بار خواهد آورد ،زیرا
ممکن است در چنین شرایطی فرد
دچار ســکته مغزی شود و هر چه
زمان بگذرد شــانس کمتری برای
زنده ماندن داشته باشد .به همین
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دلیل باید درکمتر از ســه ســاعت
این فرد به بیمارستان منتقل شود.
تکنیسینهایاورژانسوقتیباالی
سر بیماری با این عالیم میروند در
اولیــن قدم میزان قند خون فرد را
کنتــرل میکننــد .اگر قنــد خون
پایین نبود با بیمار ســکته مغزی
روبهرو هستیم .در مرحله بعد ،نوع
سکته مغزی بررسی میشود ،زیرا
اگر فرد دچار سکته مغزی همراه با
خونریزی شده باشد نوع درمانش
با سکته مغزی همراه با لخته خون
متفاوت است.
زمانی که فرد دچار لخته شده باشد
با تزریق دارو دوباره احیا میشود،
اما نکته اینجاست که اگر این دارو
به فردی که دچار خونریزی شــده
تزریق شود ،او در دم جان میدهد؛
به همین دلیل در اولین قدم از فرد
سیتیاسکن گرفته میشود تا نوع
بیماری ســریعتر تشــخیص داده
شود و زمان از بین نرود».
•
برای جلوگیری از سکته مغزی
چه باید کرد؟
کنتــرل بســیاری از بیماریها راه
حلی ســاده دارد و میتوان از بروز
بســیاری از فجایــع کــه در آینــده
گریبانگیر فرد میشود ،جلوگیری
کــرد .مصرف قندها را باید کنترل
کرد وکاهش داد ،زیرا قندها عامل
اصلی بسیاری از مشکالت در افراد
است .فشــار خون را باید کنترل و
مواد چرب را کمتــر مصرف کرد.
بایــد ورزش را بهصــورت برنامــه
روتین خود درآورد تا بدن همیشه
آماده و سالم بماند.
با همه این پیشگیریها نمیتوان
صددرصد گفت :افرادی که به این
موارد توجه میکنند به این بیماری
مبتالنمیشوند.

به همین دلیل همیشه باید عالیم
 Fastمــد نظر قــرار گیــرد ،یعنی
اگــر در چهره فــردی عالیم تغییر
ماننــد کجی لب و صــورت رخ داد
یا اندامهای بدنش فلج یا در تکلم
دچار ضعف شد باید بالفاصله فرد
را به بیمارستان منتقل کرد.
نــوری توصیــه دیگری نیــز کرد و
گفت« :برخی از سکتههای مغزی
گذراســت ،یعنــی عالیــم ســکته
مغزی ممکن اســت در فردی رخ
دهــد ،اما بالفاصلــه از بین برود،
ولی نباید با این خیال در رساندن
فرد به بیمارستان تعلل کنید .بعد
از مشاهده عالیم با اورژانس تماس
بگیرید و اجازه دهید پزشکان نوع
سکته را مشخص کنند».
•
منک کم بخورید تا سکته مغزی
نکنید
یکــی از عواملی که ســبب ســکته
مغزی میشود فشار خون باالست
و فشــار خون وقتی باال میرود که
نمک زیــاد مصرف کنیــد .آمارها
نشــان میدهد که مردم ایران سه
برابر بیشــتر از اســتاندارد جهانی
نمک مصرف میکننــد و مصرف
این سم سفید نیز رابطه مستقیم
با سکته مغزی دارد.
بدن هر انســانی به پنج گرم نمک
در روز نیاز دارد و این میزان نمک
در غــذای همــه مــا وجــود دارد،
بنابراین بهتر اســت نمکــدان را از
سر ســفرهمان برداریم .در کنار آن
تا جایی که میتوانید آب بخورید،
زیرا خوردن آب زیاد میتواند خطر
سکته مغزی را کاهش دهد.
به همیــن دلیل پزشــکان توصیه
میکننــد روزانــه هفت تا هشــت
لیوان آب بخورید.
•
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هر موقعیت و هر جایی،
ملزم بــه رعایــت آداب مخصوص
بــه خــودش اســت و هواپیما هم
از ایــن قاعده مســتثنی نیســت.
درست است که اختراع وسیله ای
به نام هواپیما توانســت به راحتی
پای انســان را به کیلومترها دورتر
از محــل زندگــی او بــاز کنــد ،اما
گذراندن چندین ساعت در وسیله
ای پرنده آن هم به صورت نشسته،
برای هر کسی خسته کننده است
و گاهی باعث می شود که مسافر،
دســت به رفتاری نه اشــتباه ولی
کمی مغایر با قوانین هواپیما بزند.
امــروز در ایــن نوشــته مــی
خواهیــم کمــی از آداب و فرهنگ
هواپیماسواریبرایتانبگوییم.

•

آموزش های مهمانداران را
جدی بگیرید
قطعا تــا به حال در ابتدای پرواز با
این صحنه روبرو شده ایدکه دو تن
از مهمانداران هواپیما قبل از این
که هواپیما از رو زمین بلند شود،
آموزش های ویژه ای را به مسافران
می دهند .این آموزش ها شــامل
نکاتی از جمله ،موقعیت درب های
خروج اضطراری هواپیما ،طریقه
عملکرد ماسک اکسیژن ،کمربند
ایمنی و مواردی از این قبیل است.
از آن جایی که حادثه هیچگاه خبر
نمی کند ،لطفا در هنگام آموزش
این نکات با دقت گوش کنید و با
رعایت فرهنگ هواپیما ســواری و
تکریم حقوق دیگر همسفرانتان،
سکوت را رعایت نمایید و نکاتی که
برایتان گفته می شود را تک به تک
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و با دقت به خاطر بسپارید.

•

لطفا کفش های خود را در
هواپیما در نیاورید!
هــرکســی دوســت دارد تــا در هر
شــرایطی راحت باشــد و این حق
واضح و طبیعی هرکسی است .این
که کسی بلیط هواپیما می خرد و
خودش را به یک سفر راحت و بی
دغدغه مهمــان می کند ،مصداق
همین شرایط راحت برای هرکسی
است.
یکــی از کارهایــی کــه برخــی از
مسافران هواپیما انجام می دهند
درآوردن کفششــان است .این که
برای مدت هــا پاهایتان در کفش
باشد ،واقعا خسته کننده است اما
یکی از مهم ترین آدابی که باید در
هواپیما رعایت کنید این است که
کفش های خــود را در از پاهایتان
درنیاورید .با این که درآوردن کفش
در طول سفر از لحاظ امنیت پرواز
هم ممنوع اســت و مهمانداران با

•

دیدن این صحنه ســریعا از شــما مــی اندازیــد .در ضمــن ،احتمال •

خواهند خواست که کفش هایتان
را بپوشید؛ اما پیشنهاد می کنیم
که هر وقت که خواستید این کار را
انجام دهید ،به همسفران خود در
سراسر هواپیما فکرکنید و خودتان
را جــای آن هــا بگذارید .مطمئنا
بــا ایــن شــرایط احســاس راحتی
نخواهیدکرد.

•

در مورد مواد منفجره و مسائل
امنیتی شوخی نکنید!
درســت اســت که شــما مسافری
طناز و شــوخ طبع هستید اما هم
آداب هواپیما سواری و هم الزام به
رعایت مســائل امنیتی ایجاب می
کندکه به هیچ عنوان در هواپیما،
درباره وجود بمب ،اسلحه و یا هر
وســیله و موضوعــی کــه منجر به
مسائل امنیت پرواز شود ،به هیچ
عنوان شــوخی نکنید .بــا این کار
هم آرامش مســافران و پرواز را می
گیرید و هم خودتان را در دردســر

این که با این کار بعد از اتمام پرواز
دارای پرونده قضائی بشوید ،بسیار
زیاد است.

•

در پرواز با صدای بلند صحبت
نکنید
هرکســی بــا خرید بلیــط هواپیما
و انتخاب این وســیله برای سفر،
متعهــد به رعایت برخــی از بایدها
و نبایدها می شــود که در مجموع
با رعایت ایــن آداب و قوانین ،یک
مسافر خوب و حرفه ای می شود.
یکی از دیگــر آدابی که باید چنین
مســافری در پرواز رعایت کند این
اســت که اگر به صــورت گروهی و
بــه همراه دوســتان و خانواده اش
سفر می کند ،در ارتباط با آن ها با
صدای بلند صحبت نکند .فضای
هواپیمــا باید کامال آرام و ســاکت
باشد.

 5آزمایش پزشکی ضروری برای زنان از  ۴۰سالگی

جدا از اولویت دادن به تغذیه و تناســب
اندام ،چند آزمایش پزشــکی اساســی
وجــود دارد که زنان باید با شــروع ۴۰
سالگی آنها را انجام دهد.
بــه گزارشــصص نشــریه تایمــز؛ ایــن
دهــه از زندگی یک زمان ایــدهآل برای
بررسی وضعیت سالمت زنان ،جبران
عادتهای ناسالم گذشته و آمادهسازی
بدن بــرای چنــد دهه دیگــر از زندگی
است.
• متخصصان توصیه میکنندکه زنان
با شــروع  ۴۰سالگی از اهمیت کنترل
منظم فشارخون غافل نشوند.
با شروع دهه چهارم زندگی ،خطر ابتال به فشارخون
باال بیشــتر میشود اما خبر خوب این است که شما
میتوانید فشار خون خود را از طریق ترکیبی از رژیم
غذایی ،ورزش و دارو پایین بیاورید.
نگه داشتن فشار خون در محدوده سالم یک عامل
مهم بــرای افزایش طول عمــر و همچنین کاهش
خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سکته مغزی است.
• تست چربی خون نیز یک آزمایش ساده است که
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میتواند به نجات جان شما کمک کند.
شما باید از  ۲۰سالگی سطح کلسترول خود را بررسی
میکردیــد .اگر این کار را نکردهاید ،فورا به پزشــک
مراجعه کنید .به یاد داشته باشیدکه با افزایش سن،
خطرکلسترول باال بیشتر میشود.
• در عیــن حــال ،انجمــن دیابــت آمریــکا توصیه
میکند از ســن  ۴۵سالگی به بعد حتما ساالنه برای
اندازهگیری سطح قند خون ،غربالگری شوید.
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مراقب فرزندتان باشید
یکــی از بزرگ تریــن چالش هایی
که مســافرینی که با کودکان خود
با خرید بلیط هواپیما و سفر با این
وســیله دارند ،کنترل رفتار آن ها
به شــکلی درست اســت .کودکان
خردسال به اقتضای سن کم شان
حوصله شــان زود ســر مــی رود و
ممکن است اعتراض خود را با گریه
کــردن و جیغ زدن نشــان دهند.
در ایــن مواقع ســعی کنید تا قبل
از پــرواز ،بهترین راه برای ســرگرم
کــردن او را پیدا کنید تا در صورت
بروز چنین حالتی ،وی را ســرگرم
کنید تا آرامش همسفرانتان بر هم
نخورد .این کامال قابل درک است
که نمی توان از هیچ کودکی انتظار
داشــتن رفتــاری بالغانــه در طول
پرواز داشت اما با توجه به فرهنگ
هواپیما سواری ،والدین کودک باید
مراقب رفتارهای او باشد.

• انجمن ســرطان آمریکا نیز هشدار
میدهد که زنان از اوایل تا اواسط دهه
چهارم زندگی باید غربالگری ســرطان
ســینه را بــا ماموگرافی انجــام دهند.
ایــن انجمن همچنین توصیه میکند
که زنان  ۴۵تا  ۵۴ســاله باید هر ســال
ماموگرافی کنند ،در حالی که زنان ۵۵
ســاله به باال باید هر  ۲سال یک بار به
ماموگرام مراجعه کنند.
معاینه لگن و پاپ اســمیر نیز از دیگر
معاینات ضروری است.
تحمــل چنــد دقیقــه ناراحتی خفیف
برای انجام این تســت میتواند به شما
در محافظت از ســرطان دهانه رحم و بیماریهای
مقاربتی کمک کند؛ البته اگر فعالیت جنسی مکرر
دارید .انجمن سرطان آمریکا توصیه میکندکه زنان
بین  ۳۰تا  ۶۵سالگی ،آزمایش پاپ اسمیر به همراه
تست  HPVرا هر  ۵سال یکبار انجام دهند .تست
پاپ اســمیر به تنهایی باید هر سه سال یکبار تکرار
شود( .دویچه وله )

حریم مسافر کنار دستی خود را
رعایت کنید
اگــر قصــد دارید بــا خریــد بلیط
هواپیمــا اکونومی کالس به ســفر
برویــد ،طبیعتا آن قدر فضا ندارید
کــه زیاد هــم راحت باشــید .از آن
جــا که در این نوع پرواز ،برای این
که مســافران بیشــتری جا بشوند
و بلیــط هواپیما بیشــتری در این
قسمت به فروش برسد ،روز به روز
بر تعــداد صندلی های این کالس
پروازی اضافه می شود و در نتیجه
فاصله بین صندلی ها کمتر شــده
اســت .با این وجود رعایــت آداب
هواپیماسواری ایجاب می کند که
شــما به عنوان یک مســافر حرفه
ای ،پاهــای خــود را خیلــی دراز
نکنید و دســت هایتــان را بر روی
دسته صندلی بغل دستی خود قرار
ندهیــد و در انتها هم اگر خوابتان
برد ،ســرتان را بر روی دوش بغل
دستی خود نگذارید.

•

لطفا در هواپیما غذاهای بودار
خنورید
این خیلی خوب اســت که با خرید
بلیط هواپیما می توانید از پذیرایی
آن هــا و غذاهایــی کــه ســرو می
کنند ،اســتفاده نمایید .اما گاهی
پیش می آید کــه غذایی که برخی
از مسافرین قبل از پرواز میل کرده
اند شــامل مــواد غذایی همچون
ســیر بــوده باشــد .از آن جایی که
کابیــن هواپیمــا محیطــی کامال
بســته است ،پیشــنهاد می کنیم
که برای رفاه حال دیگر مســافرین
پرواز ،مواد غذایی که ممکن است
موجب ناراحتی دیگر مسافرین می
شود را میل نفرمایید.
منبعeligasht.com :

ویروس کرونا

ویــروس کرونــا در آببینی و دهــان فرد بیمار
زندگی میکند و با عطســه و سرفه او در فضای
منتشر میشود و روی تمام سطوح مینشیند.
ایــن ویروس پس از ورود بــه بدن فرد جدید به
سرعت در ریههای او تکثیر میشود و دوباره در
فضا پخش میشود.
****
اگــر در شــرایطی هســتیدکه خطرگســترش
ســریع ویرس شــما را تهدید میکند ،خود را
آماده کنید تا در صورت لزوم بتوانید چند هفته
در خانه بمانید .اگر بیمار هستید و نیاز به دارو
دارید بنا بر نیاز خود برای دســتکم یک ماه آن
را تهیــه کنید .انبــارکوچکــی از خوردنیها با
ماندگاری زیاد در خانه فراهم کنید .به حفاظت
از دوستان و نزدیکانتان فکرکنید .افراد مسن
و بیمارکه سیســتم ایمنیشان ضعیف است،
نیازمند کمک شــما هســتند .بــرای مراقبت
کودکان خردســال برنامهریــزی کنید .خود را
آماده کنید تا بتوانید در صورت نیاز از اعضای
بیمار خانــواده ،بدون آلوده شــدن خودتان به
ویروس ،مراقبت کنید.

حقوق بشر درباره اتفاقات داخلي كشور خاطرمان هست.
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همانهاي��ي كه دم از نقض حقوق زن��ان ميزنند و نگران آينده و
اشتغال جوانان كشور هستند .آنهايي كه ميگويند امروزه در بسياري
از كش��ورهاي پيش��رفته جهان ديگر ناديده گرفتن آزاديهاي فردي
اص�� ً
ال معناي��ي ندارد و صلح و نوعدوس��تي بايد ج��اي تمام جنگ و
نزاعها را بگيرد.
هر چند بسياري از اين مسائل جزو حوزه داخلي كشورها محسوب
ميش��ود و اص ً
ال به دخالت و نظريهپردازي س��اير كشورهاي به قول
خودشان مدافع حقوق بشر نيازي ندارد.
نكته جالب و قابل توجه اينجاست •كه امروز درست در شرايطي كه
هستند می
کشتن خود
اوليهکه
افرادی
در بس��ياري از كشورها انسانهايي از-3
نيزبهمحروم
حقوق
صادر نمي
كسي نگران نيست و بيانيههاي انساندوستانه
كند.خصوصیتی
خاطر دو
اندیشــند به
مدتي اس��ت بحران خشكسالي كشور سومالي مدام به عنوان يكي
کــه توضیح داده شــد ،طبیعتا به
از فجايع قرن از اين طرف و آن طرف به گوش ميرس��د تا جايي كه
کنید.
نیز می
اينغلط
منطق
دامازیــک
دیگربر اثر
كش��ور
كودكان
طبق برآوردها تا دو ماه آينده  10درصد
خواهند اند
متوجه شــده
محققین
گرسنگي و فقر
مرد.ذهن افتنــد .بــرای آنها حل مشــکالت
و
خانه
فقر،
اث��ر
بر
كش��ور
اين
روس��تائيان
از
زيادي
عده
روز
انســانی
ه��ر کــه به انجام خودکشــی یا تصمیماتی که باید گرفته شــود
كاش��انه خود را رها ميكنند و به اميد نجات از مرگ راهي شهرهاي
فکر می کند به طور همزمان سه
هــای
روش
بــه
و
اســت
ســخت
اطراف ميشوند .تمامي اين بحرانها در شرايطي است كه فقط حدود
شدن با
نوع
متنوع دیگر
كشورهای
جانشــین یا راه
كافي است!
نجات مردمان اين
روبروبراي
شیوه دالر
منطق وميليارد
يك و نيم
مطرح
هاي
شركت
برخي
سهام
ارزش
خواندم
جايي
هست
خاطرم
در
که
دهد
می
بروز
خود
از
را
دنیا
برای حل هر نوع مسئله ،بها نمی
دهند .ميرس��د و اين به غير از
ميليارد دالر هم
نیــز 364
جهان به
ثروتمن��د
و
خودنمایی
شــان
حرف زدن
بودجه و درآمد بس��ياري از كش��ورهاي ثروتمند است .عجيب است
می
 242این
ذهنــی کــه
محدودیــت
کند.س��هام ش��ركتي مثل اپل يا ســه
باي��د  364و
مايكروس��افت
ارزش
•ميليارد دالر باش��د در حالي كه هزاران انس��ان و كودك بيگناه فقط
نيم ميليارد دالر بايد يكي يكي جلوي چشمان
نداش��تن يك و
یکدنده و
برايآنها ذهن
-1
دهند!
جان
همديگر
سختگیریدارند.
نميدان��م كس��ي ميداند كه چ��را اين روزها مدعيان حقوق بش��ر
مــدام بــه
زندگــی،
در طــی
چندرنگارنگ و انساندوستانه نيست؟ چرا
بيانيههاي
خبري از
ساكتند؟ چرا
گیری
برای تصمیم
بيماري و وبا و خشكسالي كسي نگران
گرس��نگي و
محدودفقر و
شیوه در اوج
حاال
خاطر بهفقر پايمال شده است ،نيست؟ سكوت
مــی به
بســنده فقط
قضاوتعدهاي كه
 Suicidal Ideation: 19اســاس مشــاهدات کلینیکــی ،یا حقوق
کنند و
كشورهاي ثروتمند جهان در چنين مواقعي به معناي دلسوزي آنهاست
 Words to Watch out Forتحقیقات و حتی یادداشت های به خودشان اجازه نمی دهند روش و
يا فكر ميكنند چنين اتفاقاتي جزو مس��ائل داخلي كشورها محسوب
نبايدنظر
كس��يرا در
تصمیمات دیگر
تالش یا
خبر شــنیدن خودکشی اغلب آدم جا مانده از آنها که خودکشی کرده
ش��ود و اصوالً
در آنها دخالت كند! سومالي اين روزها
مي
يكي از بزرگترين و بيسابقهترين قحطيها و خشكساليهاي جهان
با
بگیرند.
هایــی که مــی شناســیم در وهله اند متوجه بعضی عالئم بشوند.
اول باورنکردنــی اســت .خیلی ها یکــی از مهمتریــن آثــار کمابیش • روبهرو است و عالوه بر آن جنگهاي داخلي نيز شمار قربانيان اين فاجعه
طبيعي را چند برابر كرده است اما ظاهراً هيچ كدام از اين مشكالت ،نه
اصال نشان نمی دهند یا اعالم نمی
خودکشــی ودر آنها
هاي که
افرادی
گرسنگي موضوع مهم و رسانهاي بسياري
داخلي و نه فقر
نامحســوس ،نحــوه حــرف زدن -2جنگ
همه چیز
بیشتردردارد
شانس وقوع
کنند که چه در سرشان می گذرد .افرادی اســت کــه به پایــان دادن
معمول هميشه مدعي حقوق بشر هستند،
شرايط
كشورهايي كه
از
بد انگار اين جور وقتها بش��ر حقوقي
اس��ت.
عجيبي
ماجراي
نيس��ت.
را دو سویه می بینند .همه چیز یا
خودکشی یک امر خیلی شخصی و زندگی شان ،فکر می کنند.
ندارد و ش��ايد از نگاه مدعيان حقوق بش��ر ،مردم س��ومالي بش��ر به
خصوصی است.
برای همین اگر نگــران عزیزان یا است یا خوب… آدم ها ،کارها و
حساب نميآيند.
با این وجود ،تجربه دنیای پزشکی دوستان تان هستید به کلماتی که فرصت های زندگی ،معموال برای
و روانشناســی توانســته اســت بر در گفتگو استفاده می کنند دقت شان دو سرانجام دارد.
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سالمت..

كارشناسان درباره بوميسازي علوم انساني

شودخودکشی هستند
يکه به فکر
الميمهایی
ي آدم
كهبوميواسالميميشود
این کلمات را بیشتر تکرار میکنند!

حقوق بشر درباره اتفاقات داخلي كشور خاطرمان هست.
آنهايي كه براي اجراي احكام قانوني و اس��المي مدام اين و آن را
به نقض حقوق بشر متهم ميكنند ،از برخورد با مجرمان و تبهكاران
سياسي.
Mar.هاي
هنجارشكني
PAIVAND: Vol. 26  no.1464
گرفته تا01, 2020
27
همانهاي��ي كه دم از نقض حقوق زن��ان ميزنند و نگران آينده و
اشتغال جوانان كشور هستند .آنهايي كه ميگويند امروزه در بسياري
از كش��ورهاي پيش��رفته جهان ديگر ناديده گرفتن آزاديهاي فردي
اص�� ً
ال معناي��ي ندارد و صلح و نوعدوس��تي بايد ج��اي تمام جنگ و
نزاعها را بگيرد.
هر چند بسياري از اين مسائل جزو حوزه داخلي كشورها محسوب
ميش��ود و اص ً
ال به دخالت و نظريهپردازي س��اير كشورهاي به قول
ندارد.
نيازي
بشر
حقوق
خودشان
شــرایط
افراد دارند
مدافعشان را به نظر ســه ویژگی محــدود کننده ذهن
نكته جالب و قابل توجه اينجاست كه امروز درست در شرايطي كه
غیرقابــل تغییــر می ســازد .برای شــان است به نمایش می گذراند.
در بس��ياري از كشورها انسانهايي از حقوق اوليه نيز محروم هستند
بيانيهافکار
مملو از
وجودشــان
همین،
نظیر:
هاي کلماتی
صادر نميكند.
انساندوستانه
نيست و
كسي نگران
عنوان يكي
مدام سومالي مدام به
خشكسالي كشور
بحران
اس��ت
منفی و مدتي
اســت …
تحمل
غیرقابل
حتمی
کل جايي كه
اصال گوش ميرس��د تا
آن طرف به
و
طرف
اين
از
قرن
فجايع
از
بن بست بودن ،روح و
احساس در
طبق برآوردها تا دو ماه آينده  10درصد از كودكان اين كش��ور بر اثر
شدت می
روان شان را
باید
فرساید .همیشه
خواهند مرد.
به و فقر
گرسنگي
احساس
دلیل،
درســت به
فقر،چیز
هیچ
هرگز
خانه و
اين كش��ور بر اث��ر
روس��تائيان
زيادي از
همینعده
ه��ر روز
کال شهرهاي
نجات از مرگ راهي
عنوان به اميد
ميكنند و
خود را
خوبیكاش��انه
رهابــه
مرگ
نســبت به
مطلقا
اطراف ميشوند .تمامي اين بحرانها در شرايطي است كه فقط حدود
بدون تردید
یک وســیله برای عبــور از این بن همه
يك و نيم ميليارد دالر براي نجات مردمان اين كشور كافي است!
جايينوع
هستاین
خاطرمکنند.
بست پیدا می
همگی
سهام برخي شركتهاي مطرح
افراد ارزش
خواندم
تماماهم ميرس��د و اين به غير از
ميليارد دالر
وضعیت364
بدانندجهان به
ثروتمن��د
شان را
بدون واینکه
مدام ثروتمند است .عجيب است
كش��ورهاي
از
بس��ياري
درآمد
و
بودجه
با بــه کار بردن کلماتی که حاصل
ارزش س��هام ش��ركتي مثل اپل يا مايكروس��افت باي��د  364و 242
ميليارد دالر باش��د در حالي كه هزاران انس��ان و كودك بيگناه فقط
براي نداش��تن يك و نيم ميليارد دالر بايد يكي يكي جلوي چشمان
همديگر جان دهند!
نميدان��م كس��ي ميداند كه چ��را اين روزها مدعيان حقوق بش��ر
ساكتند؟ چرا خبري از بيانيههاي رنگارنگ و انساندوستانه نيست؟ چرا
حاال در اوج فقر و گرس��نگي و بيماري و وبا و خشكسالي كسي نگران
حقوق عدهاي كه فقط به خاطر فقر پايمال شده است ،نيست؟ سكوت
كشورهاي ثروتمند جهان در چنين مواقعي به معناي دلسوزي آنهاست
يا فكر ميكنند چنين اتفاقاتي جزو مس��ائل داخلي كشورها محسوب
ميش��ود و اصوالً كس��ي نبايد در آنها دخالت كند! سومالي اين روزها
با يكي از بزرگترين و بيسابقهترين قحطيها و خشكساليهاي جهان
روبهرو است و عالوه بر آن جنگهاي داخلي نيز شمار قربانيان اين فاجعه
طبيعي را چند برابر كرده است اما ظاهراً هيچ كدام از اين مشكالت ،نه
جنگهاي داخلي و نه فقر و گرسنگي موضوع مهم و رسانهاي بسياري
از كشورهايي كه در شرايط معمول هميشه مدعي حقوق بشر هستند،
نيس��ت .ماجراي عجيبي اس��ت .انگار اين جور وقتها بش��ر حقوقي
ندارد و ش��ايد از نگاه مدعيان حقوق بش��ر ،مردم س��ومالي بش��ر به
حساب نميآيند.

www.paivand.ca

یک جدول با دو شرح

4871

یک جدول با دو شرح
Easy Sudoku
4871 Puzzles 1

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

حلدوکرده و
ایرانمداد
روزنامه را با
جدولشرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
کردن
پاک
با
سپس
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازیدwww.printablesudoku99.com .

ويژه
جدول
جدول عادي
عادي
جدول
____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
سودوکو و جدول
افقي:
الدين
شهاب
آثار
از
صحرا-
و
 -1دشت
1
سهروردي
2
 -2گرامي -گذران زندگي -اقيانوس
3
ساكت
 -3سر سلسله مادها -كوچك ،خرد4 -
جمع مزيت
5
 -4جايگاه مهر و كين -رنگ آرامش-
6
اسلحه كمري -ناسيونال
7
 -5گناهكار -نام گاگارين
 -6يادداشت -س��ر خوردن -آدرس 8
ترسيمي -مخفف گاه
9
 -7ق��وه ،توانايي -كناي��ه از نزديكي
10
مرگ كسي
 -8خوش��حال -افزون��ي -پهل��وان11 ،
دلير -درجه حرارت
12
 -9جنون جواني -پرورش دهنده
 -10م��كان -بيبهره و نامراد -مركز 13
يونان -ضمير فرانسوي
14
تقدير
چوگان-
 -11ورزش توپ و
15
 -12صندلي راحت��ي -نوعي آچار-
قسمتي از پا -محلي خوشآب و هوا
شباهت
در اطراف تهران
 -9گياه پيچنده -رود آلمان -ميدهند
 -13كيشها ،آئينها -دكمه -آباداني
و ميگيرند تا مدرك شود
 -14اخمو -خيمه -ثروتمند
 -10مرط��وب -مركز اس��لووني -بچه
 -15روز قيامت -محاكمه
ميكشد
عمودي:
 -11قاتل امام هادي(ع) -چشمداشت
 -1س��پس -هرگونه كوش��ش جمعي  -12مال ياران كش��يدني است! -تپق
براي پيشبرد منافع مشترك ،يا تأمين زدن -خو ،سرشت -كمك
هدف اصلي از طريق عمل جمعي خارج  -13خ��ط باس��تاني -غ��زوه معروف
از حوزه نهادهاي رسمي است
مسلمانان با دگركيش��ان مكه -دوباره
گنديده
 -2ملعون تاريخ -تنبل-
كاري
در
موج��ود
گاز
 -3اس��تان -زاپ��اس-
 -14عالقهمند -شكمو -ميوه كال
سطح خورشيد
 -15از آثار خواجوي كرماني -حلقوم
 -4آرايش قديميها -تقويت
حل جدول عادی شماره 4870
راديوي��ي -ش��هر صنعت��ي
آلمان -شبيه
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا ب ن و ي س
م ي ر ز
 1ب ا ن گ
 -5زمي��ن هم��وار ميان دو
ر و د س ر
د و م ا
ا
 2ز ي ر
كوه -زادگاه عبيد
م ا ن ي
ز ي ر ه
ا
 3ه م گ ر
و
آث��ار
از
 -6رم��ق آخ��ر-
ي ا ل
سالم ا م
یکتراه ا ي
د
 4ك ن س
برای
ا
م ر ب ع
ك ب و ت ر
 5ا
بناهاي تاريخي ش��يراز -از
وزن:
کــاهش
ت ن
ا ت
د و
ز ي ا ن ه
ا
 6ر
خانمها هرگز مپرسيد!
7
غذایی ر ش ك
رژیمن س
موردس ا
اگر درل ي
ت و ن
ب��ازي
 -7گل��ي معط��ر-
ا
و ر
م ا
د ر ر
ه م
 8ت ف ا
هستید:
کنجکاو
کتوژنیک
فوتبال
س��از
ويدئويي شبيه
ن س ي
ه
د م س ي ا
 9ل ا ل
 EA Sportsك��ه در ايران
ز ي ا ف ت
 followا
ب
ا ن ت
و
 10و ق
ا
Dr.ر و س
 Bergي
س
ا س و ه
 11ي
ني��ز طرفداران بيش��ماري
ب خ ش
پ ز
ه ي
م ا
 12ز ب ل
on YOUTUBE
دارد -ديد
ه م ي ش ك
ج ا م ه
 13ي ر ن ا
and
here:
جم��ع
زيباي��ي-
 -8نم��اد
ا ت ا ن
ل ر ز ش
ا
ا گ ر
 14و
نكت��ه -خاك قبر -پس��وند
www.drberg.comل ا ب د
 15ن ي و ش ا ض ي غ م ي
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ketogenic diet
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افقي15 14 13 12 :
11 10 9 8
فرگوسن6 5 4
لقب 3
مغضوب2 -
1
 -1دشت و صحرا -از آثار شهابالدين  1-7س��بيل -يك��ي از معروفترين
رمانهاي سيمون دوبوار
سهروردي
 -2گرامي -گذران زندگي -اقيانوس 2-8گيج و سرگشته -خمره بزرگ-
3
سرخ كمرنگ -افسون
ساكت
 -3سر سلسله مادها -كوچك ،خرد 4-9 -موس��يقيدان آلمان��ي معروف-
كلمه خطاب
جمع مزيت
5
 -4جايگاه مهر و كين -رنگ آرامش -10 -پنهان كردن -سياره زهره -از
6
حبوبات -آش
اسلحه كمري -ناسيونال
 -11سؤال -معادل فارسي اتيكت
7
 -5گناهكار -نام گاگارين
 -12منف��ك -پايتخ��ت باس��تاني
 -6يادداشت -س��ر خوردن -آدرس 8
اروپا -ضمير جم��ع مخاطب -الهه
ترسيمي -مخفف گاه
9
خورشيد
 -7ق��وه ،توانايي -كناي��ه از نزديكي
10
 -13پرداخت -ش��هري در اس��تان
مرگ كسي
فارس -نام مردانه
پهل��وان،
افزون��ي-
خوش��حال-
-8
11
 -14بخش اصل��ي و آهنگين اپرا-
حرارت
درجه
دلير-
12
 -9جنون جواني -پرورش دهنده خداي هندوان -اشاره
 -10م��كان -بيبهره و نامراد -مركز 13
 -15در هن��گام اعت��راض و اظهار
نارضايت��ي گويند -مع��روف ترين
يونان -ضمير فرانسوي
14
بازيگر سينماي وسترن
تقدير
چوگان-
 -11ورزش توپ و
15
 -12صندلي راحت��ي -نوعي آچار -عمودي:
ضددخ��ل -اث��ري از آل��دوس
افقي :قسمتي از پا -محلي خوشآب و هوا  -1شباهت
تهران
 -1خوراكيدرازاطراف
مخلوط
انگليسيپيچنده -رود آلمان -ميدهند
آرد و تخممرغ -هاكسلي -9گياه
ثروتمند
گرفته-
نمونه-ميانس
دكمه -آباداني
تلويزيونيآئينها-
پخش كيشها،
س��امانه -13
ديجيتال كه
مدرك شود
گيرند تا
 -2و
شهرهاي اروپا
نژاد -عروس
ثروتمند
خيمه-
 -14اخمو-
تلويزيون
نسبت به
وضوح باالتري
اس��لووني -بچه
مرط��وب -مركز
هاي  -3لذيذ-10-
كشدامر به روفتن -نانجيب-
گريب��ان-
محاكمه
وضوحروز
سنتي با -15
قيامت-دارد
استاندارد
 -4مي
-11اسب
موي گردن
عمودي:گل هميشه بهار
 -2راه يافتن -آهو-
قاتل امام هادي(ع) -چشمداشت
مخالف
جمعيتفنگدار
هرگونه كوش��ش -5
س��پس-چراغ
 -1روزي-
 -3گوهرها-
كش��يدني است! -تپق
سواره-ياران
 -12مال
كمكاثري از
ترتيب-
ش��كل و
تأمينبه همان
كتاب يا -6
مشترك،
منافع
براي پيشبرد
پيش-
گوس��فند-
 -4خوان��دن
سرشت-
زدن -خو،
خ��ط آواي
شيرازي-
هزاراز طريق عمل جمعي خارج
هندوان-اصلي
مقدس هدف
درشتغ��زوه معروف
باس��تاني-
حميدي-13
كراهت
اسفنجي-
آسيا-
رسمي است
نهادهاي
از
تهران در
حوزهاستان
ش��هري در
-5
حوالي  -7كشورمسلمانان با دگركيش��ان مكه -دوباره
خارج��ي -روغ��ن -حس��ن
تاريخ-ازتنبل-
شهرس��تان -2ملعون
گازه��اي
فيروزك��وه-
گنديده  -8پ��ولكاري
عالقهسرو
-14صفت
معاشرت-
-3بواس��تان -زاپ��اس -گاز موج��ود در
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مند -شكمو -ميوه كال
مرد
نانخ��ورش-
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ره��اورد
خورشيد
 -6ش��هر سطح
ايتالي��ا-
كش��ت -فرش��ته  -15 -9از آثار خواجوي كرماني -حلقوم
بخشنده
 -4آرايش قديميها -تقويت
حل
ش��اعران-
عادیقل��ب
شماره  4870حل جدول-10
شماره 4870
ويژهصنعت��ي
جدولش��هر
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شهر
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م ا ه ي
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دارد-
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فقر
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 13يز رو نم ا
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ر
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جم��ع
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ويژه در صفحه34 :
جدول حل
....

 15 14 13 12 11 10 9 8مغضوب -لقب فرگوسن
 -7س��بيل -يك��ي از معروفترين
Sudoku
رمانهاي سيمون دوبوار
Puzzle
 -8گيج و سرگشته -خمره بزرگ-
سرخ كمرنگ -افسون
5
 -9موس��يقيدان آلمان��ي معروف-
كلمه خطاب
 -10پنهان كردن -سياره زهره -از
حبوبات -آش
 -11سؤال -معادل فارسي اتيكت
 -12منف��ك -پايتخ��ت باس��تاني
اروپا -ضمير جم��ع مخاطب -الهه
خورشيد
 -13پرداخت -ش��هري در اس��تان
فارس -نام مردانه
 -14بخش اصل��ي و آهنگين اپرا-
خداي هندوان -اشاره
 -15در هن��گام اعت��راض و اظهار
نارضايت��ي گويند -مع��روف ترين
بازيگر سينماي وسترن
عمودي:
 -1ضددخ��ل -اث��ري از آل��دوس
افقي:
 -1خوراكي از مخلوط آرد و تخممرغ -هاكسلي انگليسي
س��امانه پخش تلويزيوني ديجيتال كه  -2نمونه -انس گرفته -ثروتمند
وضوح باالتري نسبت به تلويزيونهاي  -3لذيذ -نژاد -عروس شهرهاي اروپا
 -4گريب��ان -امر به روفتن -نانجيب-
سنتي با وضوح استاندارد دارد
موي گردن اسب
 -2راه يافتن -آهو -گل هميشه بهار
 -5تفنگدار سواره -مخالف
 -3گوهرها -روزي -چراغ
گوس��فند -پيش -كتاب  -6به همان ش��كل و ترتيب -اثري از
 -4خوان��دن
Sudoku
حميدي شيرازي -آواي درشت
هزار
هندوان-
مقدس Puzzle
 -5ش��هري در استان تهران در حوالي  -7كشور آسيا -اسفنجي -كراهت
شهرس��تان 6
فيروزك��وه -از گازه��اي  -8پ��ول خارج��ي -روغ��ن -حس��ن
معاشرت -صفت سرو
بيرنگ و بيبو
 -6ش��هر ايتالي��ا -كش��ت -فرش��ته  -9ره��اورد زنجان -نانخ��ورش -مرد
بخشنده
حل جدول ويژه شماره 4870
 -10قل��ب ش��اعران-
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1وسيعترين شهر تانزانيا-
 1ا ش ن ا
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ك  -12از سبزيجات -آينده-
ل ا ل ا
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ق ا
 5م
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 6ه ل س ي ن ك ي
و ر مهمتر -حمام تكي
پانزدهم ماه
هر
7
و ج و ر و
یکم ا
م
ب ر م
ا س د  -13ش��اعر از آنان چشم
ن س ر ي ن
ك و ك
ا ش ت ن
 8د
ياري داشته -فرزند زاده-
ر ي ل
د ر ت
م ب ا
 9ا ل ك
ا ر ه م ا ه ي بايگاني
ا ن
گ ر
 10ك ب
م ن ا م ه
م ز و ر
 11ت
ا  -14وخام��ت امر -فرزند
سایت بخوانید
رویي ر
را بر د ب
 12ي ق ر
م س ن ا ر رستم -فقر الدم
ر ي ز و م
ر و د ه
 13ل ه ي ب
ا و ا ن ك ا ي ن  -15بازيگر فيلم سوگند-
و ر ي
 14ي ا
 15ت ر س ا ز ز ن د گ ي م ر ن د لباس اتاق عمل
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Coronavirus disease (COVID-19):
Travel advice
Health risks
All travellers should be
aware that there are health
risks when you travel. It
is important to check your
destination before you
leave to know the risks and
to be prepared.
While you are away, and
when you return, it is
important to monitor your
health. If you become sick
while travelling, call ahead
to a health professional
to explain your symptoms.
If you become sick upon
your return, call your local
Public Health Authority for
further instructions.
People can contract coronaviruses after coming into
contact with an infected
person. Current evidence
suggests person-to-person
spread is efficient when
there is close contact.
There is no vaccine or
treatment to prevent coronaviruses. Most people
with common coronavirus
illness will recover on their
own.
You can reduce your risk
by taking precautions when
travelling to areas where
there is risk of coronaviruses.
If you are concerned that

you have symptoms of
COVID-19 such as fever,
cough or difficulty breathing, contact your local
public health authority for
further instructions.
If you have travelled
outside Canada, you can
reduce the risk of spreading infection by following
prevention measures when
returning to Canada.
Safety and security abroad
Travellers should expect
increased health screening
measures at points of entry
for international destinations, including airports.
To determine travel
restrictions and entry and

exit requirements for your
destination, check with the
appropriate foreign diplomatic mission.
To ensure you are aware of
the latest developments on
this evolving situation, we
recommend:
• monitoring the news
•reading all travel advice
and advisories for your
destination
If you are in an affected
destination, we recommend:
•following the instructions
of local authorities
•signing up to our Registration of Canadians
Abroad service to receive
important updates

 گسترش گوگل و استخدام نیرو:مونتریال
 و،مصنوعــی گــوگل
.سرویس ابری
در حال حاضر تیم مرورگر
امــن گــوگل در مونتــرال
"یکی از مهمترین خدمات
ایــن شــرکت در سراســر
جهان بــه شــمار رفته که
 میلیارد دستگاه4 درواقع از بیش از
در سراسر جهان محافظت نموده
 میلیون250 و هر ســاله بیــش از
هشــدار امنیتی در ماه ارسال می
.کند
 گوگل درStadia استودیوی بازی
مونترال در نوع خود بهترین بوده
و به عنــوان محلی بــرای پرورش
"اســتعدادهای فراوان" در شــهر
انتخــاب گشــته و در حوزه هوش
مصنوعی نیز بهترین استعدادها را
.در اختیار دارد

ترجمه نفیسه حسین

دفاتر جدید گوگل مونترال شــامل
پنــج طبقــه خواهنــد بــود که هر
طبقه انعکاســی است بر پنج مورد
از محبــوب ترین محلــه های این
Little Italy ،Le Village شهر
 و،Le Plateau ،Chinatown
 و همچنین قرار استOld Port
آرم ســردرگوگل مونترال به سبک
Farine Five عالمــت نمادیــن
. مونترال طراحی گرددRoses
موقعیــت های شــغلی کلیدی در
 مرورگر:دفاتــر جدیــد عبارتنــد از
 هــوش،) (بــازیStadia ،امــن

گوگل اعالم داشــت که با
افتتاح ســه دفتر جدید در
، تورنتو و واترلو،مونتــرال
ردپــای کانادایــی خــود را
 در.گســترش خواهد داد
حــال حاضــر دفتــر گوگل
McGill مونترال در کالج
 و بــه زودی دفتــر،واقــع گشــته
425rue Viger. جدیــد آن در
 در مونترال افتتاح خواهد شــدO
 کارمند را در خود جای1000 کــه
 این بدان معناست که.خواهد داد
گوگل کارمنــدان مونترالی خود را
 حدود، نفر فعلــی200 نســبت به
 یعنی، برابــر افزایش خواهد داد5
 نفر در ســه5000 چیــزی حــدود
.شعبه جدید
شــایان ذکر اســت که دفتــر اولیه
 با2004 گوگل در مونترال در سال
.تنها سه کارمند افتتاح شد

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید
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یکم و پانزدهم ماه

For more details on any aspect of
immigration, please do not hesitate
to contact my office. You can
speak to me in English, French,
Farsi and Italian. As my mother
would always say, keep safe, stay
healthy and make sure laughter is
in your everyday life.
_________
Immigration
Michael Monfared
Regulated Canadian
Immigration Consultant

last 14 days, limit
your contact with
others for a total of
14 days from the
date that you left
Hubei. This means
self-isolate and
stay at home. In
addition, contact the
local public health
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared authority in your
immigrationmichaelmonfared province or territory
t.me/immigration_michael_monfared within 24 hours of
arriving in Canada.
All travellers from
For returning travellers
mainland China are advised
The risk to Canadian
to monitor themselves for
travellers abroad is
symptoms and to contact
generally low but will
the local public health auvary depending on the
thority in their province or
destination. The Public
territory if they feel sick.
Health Agency of CanaEven if you have not been
da is closely monitoring
to mainland China, should
the spread of COVID-19
a fever, cough, difficulty
in other countries. Please breathing or any other
consult the destination
symptom arise within 14
page on travel.gc.ca for
days after returning to Canthe latest travel advice.
ada, seek medical attenIf you have travelled
tion immediately. Inform
outside Canada, it is
your health care provider
important to monitor your
or local health authority
health when you return to
about symptoms and travel
Canada. While abroad, you history.
may have come in contact
During your return to Canada
with the novel coronaviIf you develop symptoms
rus. PHAC asks that you
of coronavirus before you
monitor your health for
are scheduled to leave, do
fever, cough and difficulty
not get on board any form
breathing for 14 days after
of public transportation.
you arrive in Canada. If
Seek medical attention.
you have these symptoms,
If you experience sympcall the public health
toms of COVID-19 during
authority in the province
a flight, tell the flight attenor territory you are in to
dant before you land or the
inform them. They will
border services officer as
provide advice on what you you enter the country. They
should do.
will notify a quarantine
If you have travelled to
officer who will assess your
Hubei province in the
symptoms.
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If you do not have symptoms but believe you were
exposed to a source of
COVID-19, report this
information to a Canada
border services agent on
arrival in Canada. This is
required under the Quarantine Act. The Canada
border services agent will
provide instructions for you
to follow.
We have put messaging on
arrivals screens at international airports that will help
guide travellers to inform
a border services officer if
they are experiencing flulike symptoms.
In addition, pamphlets with
additional information on
what symptoms to identify
and how to contact local
health authorities will be
provided to travellers.
During the 14 days after your
return
If you develop symptoms
of COVID-19, call your
appropriate public health
authority immediately.
Describe your symptoms
and document your travel
history. Your health care
professional or health
authority will provide
instructions for you to
follow, including appropriate arrangements for your
medical assessment.
If you are not already
isolated, self-quarantine
yourself in your home.
Help reduce the spread
COVID-19.
From:
Government of Canada

 در کانادا تعطیل می شوندPIER1 متامی شعب
.تغییرات بــازارش وفق دهد
او معتقد اســت ایــن روند در
دیگر فروشــگاه ها نیــز ادامه
 با این حال اگر،خواهد داشت
فروشگاه های معمولی بخش
انالینشــان را هم فعال کنند
می توانند به فعالیتهایشــان ادامه
.دهند
او گفــت "خواهید دیــد که برندها
و کمپانــی هــای قــوی کــه از هر
دو کانــال اســتفاده میکنند قوی
خواهند ماند و بقیــه از دور خارج
".خواهند شد
این کمپانــی در مــاه ژانویه اعالم
450  شــعبه کانادا942 کرد که از
 آنها.تای آنها را تعطیل خواهدکرد
دلیل این اقدام را "همسویی بهتر
.با محیط فعلی" اعالم کردند

 طی ماه هــای اخیر ما قدم.اســت
های رو به جلوی خوبی در جهت
کاهــش هزینــه ها و تغییــرات در
".کمپانی مان برداشته ایم
 تــا1 Pier مغــازه هــا و وبســایت
.اطــاع ثانوی بــاز خواهند ماند
هنــوز دقیق مشــخص نشــده که
فروشــگاه ها کی تعطیل خواهند
شــد و چه مقداری شغل از دست
.خواهد رفت
 تحلیلگر خردهBruce Winder
 گفتCTV فروشی در این باره به
 نتوانســته خودش را با1 Pier که

 تمامی شــعبه هایش در1 Pier
 این.کانادا را تعطیل خواهد کرد
اقدام در نتیجه ورشکستگی این
خرده فروش وسایل تزیینی منزل
.است
مطابق بیانیه ای که در وبســایت
1 Pier ،ایــن کمپانی آمده اســت
قصــد دارد که کمپانی را در آمریکا
.بفروشد
در ادامــه آمده اســت کــه "در این
 کمپانی تصمیم گرفته است،رابطه
که تمامی شــعبه هــای کانادایش
 ما از وفــاداری و.را تعطیــل کنــد
همراهی مشتریانمان در کانادا طی
".این سالها متشکر هستیم
 مدیرعامــلRobert Riesbeck
این شرکت در بیانیه ای جدا گفته
کــه "این اقدامــات در جهت تهیه
منابــع مالــی الزم بــرای کمپانی

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
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فرهنگ...
«آقــــای لغت ایران»

 ۵۰سالگی درگذشت سلیمان حییم
حسنامرایی
سلیمان حییم اگرچه ۵۰
ســال پیش ( ۲۵بهمن)
و در ســن  ۸۲ســالگی
درگذشت ،تا همین اواخر
و قبل از این که اینترنت و
اپلیکیشنهایجوارواجور
بازار و بنایــی پیدا کنند،
آثارش در زمره کتابهای
پرفروش قرار داشت.
پیــش از ایــن کــه
دســت ناشــران حــوزه
فرهنگنــگاری بــه نوعی
بسته شود و به قول اهالی
کتــاب ،نانشــان را آجــر
کننــد ،گفته میشــد که
کتابهــای او بعد از قرآن
در رده دوم کتابهــای
پرفروش قرار میگرفتند.

روزآمدی  ۱۳کتاب فرهنگ
دوزبانه حییم
همت انتشارات فرهنگ معاصر،
کــه ایــن کتابهــا و امتیــاز آن را
از موسســه بروخیــم خریــداری
کرده بــود ،و نــگاه تخصصی این
ناشــر برجســته به روزآمدســازی
فرهنگهای دوزبانه ،سبب شد تا
او ضمن حفظ این نام تجاری ،آن
را با ابزار روز نشــر و نیز محتوایی
بروزشــده بــه بــازارکتــاب عرضه
کند .تا همیــن اواخر  ۱۲کتاب از
مجموعــ ه فرهنگهــای حییم و
کتاب فرهنگ ضربالمثلهای او
از فروش باالیــی برخوردار بودند،
امــا فضــای مجــازی و امکانــات
آن تقریبــا آخرین نفسهــای این
فرهنگها را گرفته است.
عنصــر و نقطــه اتــکای اصلی این
فرهنگها همانا ســلیمان حییم
بود ،مردی یهودیتبارکه عشــقی
شگفتانگیز به زبانآموزی داشت
و عالوه بر آن از اســتعداد ویژهای
در یادگیــری زبانهــای گوناگون
بهرهمنــد بــود .بــه همیــن دلیل
بــه او لقــب «آقــای لغت ایــران»
داده بودنــد .همیــن ویژگیها ،به
همــراه وسواســی کــه در انتخاب
معادلهای دقیق و درســت برای
کلمــات داشــت ،فرهنگهــای
نگاشتهشده از سوی او را کاربردی
و بسیار پرطرفدارکرده بود.
گ یــک جلدی کوچک،
چه فرهن 
چه فرهنــگ یک جلــدی بزرگ،
دوجلدی بــزرگ و نیز یک جلدی
قطع رحلی  ،خواستاران خاص خود
را داشــت .ضمن آن که تقریبا در
تمامی کتابخانههای ریز و درشت
عمومــی کشــور و حتی بســیاری
از کتابخانههــای مهــم اروپایــی و
آمریکایــی ،میشــد اثــری از این
فرهنگ را دید و تورق کرد.
چرا فرهنگ حییم این همه
اقبال یافت؟
فرهنــگ حییــم در دورهای
کتــاب همــراه دائمــی برخــی از
مهمتریــن مترجمان کشــور بود،

کتابهای حییم بعد
از قرآن در رده دوم
کتابهای پرفروش قرار
داشتند
و در دفترخانههــای ترجمههــای
رســمی نیز کتاب کاربــرد فراوانی
داشــت .در واقع اثــری بود که هم
بــه کار متخصصــان میآمد و هم
عمــوم از آن بهــره میبردنــد .رمز
چنیــن توفیقی را بایــد در دو چیز
جســت؛ نخســت دانش و عشقی
کــه حییم مولف به فرهنگنگاری
و معادلیابی بــرای کلمات غربی
داشــت ،و دوم پرکاربرد بودن این
فرهنگها و نشســتن بســیاری از
معادلهــای فارســی بر ســر جای
درســت خود .به همین دلیل بود
که بهرغم تولید فرهنگ دو جلدی
و پنــج جلــدی انگلیســی آریانپور
از ســوی انتشــارات امیرکبیــر،
کتابهای حییم همچنان جلودار
ایــن عرصه بودنــد و خواســتاران
فراوانی داشتند و فرهنگ آریانپور
هیــچگاه نتوانســت در برابر نفوذ
و کیفیــت فرهنگهــای حییــم
سربرافرازد.

عمق بخشیدن به کار
از ویژگیهای مهم سلیمان حییم
عمــق بخشــیدن بــه کارهایــش
بــود .برای نمونه او جلد نخســت
فرهنگ را در ســال  ۱۳۰۸و تحت
تاثیرمراوداتش با گــروهآمریکایی
میلســپو و مدرســهآمریکاییهــا
منتشــر کرد .پس از آن ،بالفاصله

و در سال  ۱۳۱۱جلد دوم
آن را انتشــار داد .سپس
بــه ســراغ فرهنگهــای
بزرگتــر و بروزکــردن
گ قبلــی پرداخت و
فرهن 
در سال  ۱۳۲۰تا  ۱۳۲۲و
ویرایش تاز ه و روزآمدشده
ایــن فرهنــگ را منتشــر
کــرد ،چــرا کــه دریافــت
حجــم لغــات و عبــارات
بسیار زیادتر از تصور اولیه
اوســت .فرهنــگ رحلی
بــزرگ او ،در ســالهای
پایانی دهه هفتاد از سوی
کریم امامی بروز و منتشر
شد .حییم با زبان فرانسه
هم آشــنا بــود و فرهنگ
فرانسه به فارسی و فارسی
به فرانســه را نیــز تالیف و
منتشــرکرد .شناخت عمیقش از
زبان مبداء و مقصد ،ســبب شــد
تا عمــد ه فرهنگهای او خصلت
دوسویهای داشته باشند.
حییم ساز مینواخت و نمایشنامه
هم مینوشت .از جمله کتابهای
او که عمــق اطالعاتش در زمینه
زبــان را نشــان میدهــد ،کتــاب
«ضربالمثلهــای فارســی-
انگلیسی» است ،که نخستین بار
در سال ۱۳۳۴و از سوی انتشارات
یهودا بروخیــم در تهران به چاپ
رسید .این اثر،صرفا یک فرهنگ
فارســی بــه انگلیســی محســوب
نمیشود ،بلكه ثمره تالش ۳۰ساله
حییم اســت در جهت شناساندن
فرهنــگ و ادبیــات ایرانیــان بــه
فارســیآموزان انگلیســیزبان.
همچنین راهی است برای كمك به
مترجمان كشــور برای انتقال این
مفاهیم به زبانهای دیگر.
دانــش و احاطــه به زبــان مبداء و
مقصــد در حییم به انــدازهای بود
که ادیبی و محققی برجسته ،چون
مجتبی مینوی ،او را شایستهترین
فرد برای نوشــتن فرهنگ فارسی
میدانست.
یکــی دیگــر از آثــار مهــم حییم،
فرهنــگ عبری به فارســی اســت
کــه در ســالهای پایانــی عمرش
به تدوین آن همت گماشــت ،اما
نتوانست آن را به پایان برساند.
پــس از مرگ حییم چهــارگروه در
دورههــای گوناگون بــه ادامه این
کار پرداختنــد .در نهایــت یونس
حمامیزاده اللهزار ،خاخام بزرگ
یهودیان ،در نشســت رونمایی از
این اثر(شــب ســلیمان حییم در
مجموعه شبهای بخارا -هفتم
دی  )۱۳۹۳گفــت کــه بــه عنوان
سرویراستار باید بگویم ،ما همان
خط فکــری و چارچوبــی را ادامه
دادیم که سنگبنای آن را سلیمان
حییم ،با دستنوشتههایش از این
اثر به جای نهاده بود.
در همان نشست که متن گزارش
آن در ســایت بخارا موجود است،
محمدرضــا باطنــی ،فرهنگنگار
نامی ،کــه کتاب فرهنگ پویای او

گلچ
ین روزگار عجب خوش سلیقه است
نم
می چیند آن گلی هک هب عالم وهن است

همدردی

دوست دیرین و ارجمند،
جناب پرویز گل گیری عزیز
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه درگذشت خواهر دلبندتان در ایران
با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه پی یر الیوت ترودو
(دوروال)

جایزه کتاب سال را برای او و ناشر
آثــارش به ارمغــان آورد ،گفت که
هیچ دانشــجوی مقطع لیسانسی
نمیتوانــد مدعی شــود که ســر و
کارش بــه فرهنــگ حییم نیفتاده
است.

بازار رو به افول فرهنگهای
دوزبانه
اکنــون کــه ایــن ســطور نوشــته
میشــود ،بــازار فرهنگهــای
دوزبانــه عمــا کســاد و بیرونق
شــده اســت .اگر نگاهی به سایت
انتشارات فرهنگ معاصر بیندازید،
از مجمــوع  ۱۳کتابــی کــه با نام
ســلیمان حییم روی ســایت قرار
داده شده ۷ ،کتاب موجود نیست
و تمام شده است .در این موقعیت
بعید به نظر میرســد که ناشــر به
چــاپ مجدد آنها همــت گمارد،

چــرا که بــازاری نــدارد و قطعا در
آینــده نزدیــک بــازار آن کســادتر
خواهد شــد .شــاید اگر ایــران در
زمره کشــورهای دارای کپیرایت
قرار داشــت و ناشــر نیز خود را به
ابزار روز فرهنگنگاری وکتابهای
الکترونیکی مجهــز میکرد ،مثال
کاری کــه انتشــارات بزرگی چون
النگمن انجام داد ،میتوانســتیم
امیدوار باشیم فرهنگهای دوزبانه
حییم در فضای مجازی هم با قوت
و قدرت قبل ،به حیات خود ادامه
میدهند.
امــا تحریــم ایــران و نیــز نبــود
کپیرایت ،ناشری کهنهکار چون
فرهنــگ معاصــر را هــم از نفــس
انداخته اســت .در حالی که نشــر
فعالیتــیاســت توأمــان فرهنگی
و اقتصــادی ،و اگــر برای ناشــری
بازگشــت ســرمای ه از آثار منتشره

فراهــم نشــود ،ادامــه حیاتــش
غیرممکن خواهد بود.
در تمامی این ســالها کتابهای
دوزبانــه حییم و فــروش آن قوت
قلبی بود برای ناشر ،و البته امکان
مالــی مناســبی که بتــوان از ِقبل
آن فرهنگهای تخصصی دیگر را
انتشــار داد .اما اکنــون و به دلیل
تحول شــگفتی که در دنیای نشر
صورت گرفته است ،انتشار فیزیکی
این کتابها نه تنها ســودی ندارد
کــه زیانآور و بر باد دادن ســرمایه
دیده می شود.
حییم اما همچنان در ذهن و ضمیر
بسیاری از دوســتداران زبان حک
شده و سهم او در انتقال دانش از
زبانی به زبانی دیگر بیتردید انکار
نشدنی است.

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

در رابطه زناشویی پرخاش و دعوا
چیز بدی نیست ...چرا؟!

Why Anger Has a Place in
Love...

یــک توقع قدیمــی در زندگی های
زناشــویی هســت که بســیاری از
رابطــه ها را به روز ســیاه نشــانده
اســت .خیلــی هــا فکر مــی کنند
زندگــی کــه در آن داد و بیــداد،
پرخاش و بی احترامی وجود دارد
رابطه مرده و در حال پایانی است.
برای همیــن خیلی ها با تحمل و
ســرکوب احساسات شــان ،سعی
می کنند یک محوطه به نظر آرام
و بی دردسر را در زندگی زناشویی
ایجادکنند.
نکتــه حیاتــی کــه بایــد در نظر
بگیریم این است که زندگی با یک
انسان دیگر خیلی خیلی سخت
است و می تواند خیلی هم اذیت
کنندهباشد.
اگر عشــق و محبتی بین یک زوج
وجود دارد بایــد این حق و امکان

را نیز در خود داشــته باشــدکه هر
یــک از زوج هــا گاهــی ناراحتی و
عصبانیت و استیصال خودشان را
بروز دهند.
ایــن را همــه زوج هــا بهتر اســت
متوجه باشــند که بعضــی از انواع
احترام ها و قید و بندها ،دشــمن
عشق هستند .ما اگر قادر نباشیم
خشــم و غیــظ مــان را کــه گاهی
همه وجودمان را دارد مسموم می
کند ،بیرون بریزیم مطمئن باشید
شخصیت تلخ و سرکوب شده مان،
نمی تواند دیر یا زود یادش می رود
مهربانی و عاشق چیست؟
عشــق و محبــت در همســری،
در درجــه اول بایــد واقعی باشــد.
واقعی بودن مصادف اســت با بروز
احساســات غیرقابــل فهمــی که
گریبــان را می گیرد .یک عشــق
زمینــی و متکــی بــر صداقــت و
صمیمیت حتی می تواند لحظات

آیا “کرونا” مهار می شود؟ ...
حتــی اگر تقاضــا کم باشــد ،نیاز
بــه چندیــن دهه ســرمایه گذاری
جدی دارد .اقتصادهای مستقر در
بازار غالب ًا در تالشــند تا محصولی
را تولیــدکنندکه تقاضــای آن باال
باشد .دسترســی عادالنه عمومی
به داروهای حیاتی موضوع دیگری
است که باید شفاف سازی شود.
بدیهی است که برای جلوگیری از
شــیوع گســترده بیماری ،ذخیره
کافی واکسن و منابع دیگر درمانی
کمک خواهدکرد و ضروری است.
به عنــوان مثال ،در طول شــیوع
آنفلوانزای  H1N1در سال ،۲۰۰۹
مکزیک به شدت مورد حمله قرار
گرفــت امــا اســترالیا بهتر بــا این
مشکل رو به رو شد چرا که دولت
از صادرات در صنعت داروســازی

نفــرت از همدیگــر را
داشته باشد
ما باید به شریک زندگی
مان این حــق و فرصت
را بــا اعتمــاد کاملی که
از وی در طــول زندگــی
داریم بدهیــم که گاهی
بر ســر ما فریاد بزند و به
ما بگویدکه نمی فهمیم.
ما زندگی شــان را خراب
کردیم .ما خودخواه و بد
طینت هستیم و …
این حق پرخاش به عزیز
زندگــی مــان ،یک هدیه
زیبای تسکین بخش به او است…
ایــن در حقیقــت یــک دعــوت به
صمیمت و اعتماد بیشتر است.
عصبانیت و خشم شریک زندگی را
بایــد به این صورت دیدکه ما امید
و توقع و پشتیبان اصلی زندگی اش
هستیم و بروز احساســاتش دارد
همین واقعیت ســاده را فریاد می
زند.
ما نباید بترســیم که هر از چندگاه
یکی از ما عصبانی می شویم و داد و
بیداد راه می اندازیم و حرف هایی
می زنیم که نباید می گفتیم .اینها
عالئم پایان یک عشــق نیســتند
بلکه نشانه های تحمل یک زندگی
واقعیهستند.
و صد البته این نــوع دعواها ها یا
لبریز شــدن خشم ها ،فرق دارد با
تحقیر و خشــونت و تهدید مداوم
کــه در بعضــی خانواده هــا وجود
دارد - .مرد روز

چرا بشر مدام بیحوصلهتر میشود؟!

Boredom is but a window
to a sunny day beyond the
gloom...

آلبــرت کامــو در قصــه معروفش
«ســقوط» از فردی یــاد می کند
کــه  ۲۰ســال آزگار همــه زندگــی
و عشــقش را به پــای یکی ریخته
اســت .از خواب و خوراک و هدف
و تالشــش برای فردی که دوست
داشت کوتاهی نکرد .ولی به یکباره
پــی بــرد کــه او را اصال دوســت
نداشــته اســت .او چــون انگیــزه
دیگری بــرای فرار از بی حوصلگی
نداشــت برای خودش یک عشــق
آفریده بود.
برترانــد راســل فیلســوف معروف
قرن بیستم در کتابش «تسلط بر
شادی» می نویســد« :افرادی که
حوصله خودشــان را در وقت های
شــخصی ندارند ،مثل یک شاخه
گل کنده شده از باغچه هستندکه
سریع می پوسند»
روایت شده است یک راهب بودایی
جــوان به یک معبد مــی رود تا راه
و رسم رســیدن به درجات باالی
روش بــودا را فــرا گیــرد .اولیــن

ســوالش از پیر معبد ایــن بود که
چقدر طول می کشد من به مرحله
واالی آموزش شــما برسم .استاد
مــی گوید  ۱۰ســال کافی اســت.
جــوان در جــواب مــی گویــد اگر
سخت تالش کنم و دقت و تمرین
بسیار زیاد از خودم بروز دهم چند
ساله می توانم همه سطوح را طی
کنــم .معلم معبــد مــی گوید ۲۰
سال…
فیلسوف و معلم دانشگاه اکسفورد
« نیل برتون» معتقد اســت دلیل
اصلــی احســاس ماللــت و بــی
حوصلگــی انســان این اســت که
بیش از حد مشــغول نگاه داشــته
شده اســت .از کودکی به همه یاد
می دهند هــر لحظه ،توقع اتفاقی
در بیرون از وجودشــان را داشــته
باشــند .چیزی بخورند .بنوشند.
فیلمــی ببینند .بــازی کننــد .به
مالقات دوستی بروند و …
انسان های دوران ما اگر هر لحظه
مشغول نباشــند اصال نمی دانند
چکار بکنند .تشــویش می گیرند.
بــرای خــود عالئقــی کاذب ایجاد
می کنند .از تنهایی و رها ساختن

ذهن برای تخیــل و تصور و مرور
خاطــرات و اعمــال و رفتارشــان
پرهیز می کنند.
دنیای سرگرمی ها از همیشه قابل
دسترس تر شده است .درون تلفن
هر فرد یــک دنیا ماجرا و تماس و
بازی و خبر و گزارش و موسیقی و
هر چه که طلب کنند نصب شــده
است .برای همین هیچ کار نکردن
و ذهــن را در حالــت ســکون نگه
داشتن برای خیلی ها غیر ممکن
اســت و آن را به عالمت افسردگی
ربــط مــی دهنــد .اضطــراب می
گیرند و تنها راه حل ،فرار بیشــتر
به دنیاهای ســاخته شــده توسط
دیگران است.
سعی کنید بعد از کار ،گاهی همه
وسایل و خواسته های قابل انجام
را کنــاری بگذاریــد و به درون مغز
سرشار از آرشیو زندگی تان بروید.
شــیرجه ای عمیق و آرام به درون
روح و وجــود خــود بزنیــد و یــک
صــدف زیبا از آنجا بــرای خودتان
هدیه بیاورید.
نویسنده ونداد زمانی

>> ادامه از صفحه23 :

خود جلوگیــری کرد تا بر اســاس
دستورالعمل های پزشکی ،جامعه
را از دارو و واکســن مورد نیاز خود
اشباع کند .ارزیابی هشیارانه خطر
و توزیــع موثر ابزارها ،از واکســن
ها و ماسک های تنفسی گرفته تا
مواد غذایی و صابون دستی بسیار
مهم اســت و هر اندازه یک دولت
بی پروا تر عمل کند بیشــتر ضربه
خواهد خورد.
ایتالیا ،ایــران و کره جنوبی اکنون
در بین کشــورهایی هستند که به
سرعت در حال رشد تعداد عفونت
های  19-COVIDکشــف شده
هستند.
بسیاری از کشورها علیرغم تردید
در کارائــی روش چیــن و عواقــب
مخرب آن ،می کوشند با محصور
کــردن بیمــاری را کنتــرل کنند.

www.paivand.ca

البتــه برخــی از اقدامــات مهــار
مناسب خواهد بود ،اما ممنوعیت
مســافرت ،تعطیل کردن شهرها
و احتــکار منابــع ،راه حــل هــای
واقعا مناسبی برای کنترل شیوع
بیماری نیست .همه این اقدامات
بــا خطــرات خــاص خــود همراه
اســت .در نهایت ،برخی از پاســخ
های مناســب به همــه گیری نیاز
به باز کردن مرزها دارند و بســتن
مرزهــا کاری از پیــش نمــی برد.
انتظار اینکه برخی کشورها بتوانند
از اثرات  19-COVIDفرار کنند
عجیــب اســت و منطقــی به نظر
نمی رسد .این بیماری باید مشکل
همگانی تلقی شود.
برگردان :رویا پاک سرشت

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

www.paivand.ca since 1993
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
محمدرضاجالئیپور
عاشــقان طبیعــت کــه همــهی
عمرشــان را بیمزد و منت صرف
صیانت از حیات وحش و طبیعت
ایــران کردهانــد و بزرگتریــن
ِ
«تماشاگری طبیعت»
لذتشــان
است و حتی شــهرهایی به بزرگی
تهران هم برایشــان تنگ اســت و
مــدام نیاز به فرار بــه دل طبیعت
دارنــد ،در ســلولهای تنــگ و
فضــای امنیتیترین بازداشــتگاه
ایران با عشقشــان به طبیعت چه
میکنند؟
•
️ امیرحســین خالقــی نازنیــن در
تمــاس اخیر با خانــوادهاش گفته
که چند روزیاست که با تولد چند
بچهگربه در هواخوری بازداشتگاه
دو الــف کیفور شــدهاند .فقط اگر
مدتها با او همسلول بوده باشید
متوجه میشــویدکــه این خبر چه
میزان شــور و ولولــهای در فضای
زندگــی او در بازداشــتگاه دو الــف
ایجادکرده است.
•
️ هواخــوری زنــان روی پشــت
بــام هواخــوری مــردان ایــن بند
است .ســپیده کاشانی به نشانهی
عشق به همســرش هومن جوکار
کــه در طبقــهی پایین بازداشــت
بــود گلبرگهــای گل ســرخ را به
هواخوری مردان پرت میکرد و هر
بارکــه این گلبرگها را روی زمین
هواخوری مردان میدیدیم و دست
نمیزدیم تا هومــن این گلبرگها
را جمع کند ،بازداشــتگاه دو الف
عاشقانهترین فضای جهان میشد
و مــا هم با دیدن نشــانههای این
عشق ســرخ در فضای خاکستری
زنــدان گرم میشــدیم و دزدکی از
زیباییاش اشک میریختیم.

دهمین سالروز تاسیس مادران پارک
الله ایران را گرامی می داریم
تیرماه ســال  ،۱۳۸۸اولین شنبه روزهــای قبل و بعــد از آن ده ها
پس از آن که نـدا با شلیک گلوله تــن از دیگــر هموطنان مــا دور
ای بر ســنگ فرش خیابان افتاد و از چشــم دوربین ها در کوچه و
هرگز برنخاست و دوربین چشمان خیابانهــای ایــران در خون خود
باز و متعجب ندا رابرای همیشــه غلتیدند ،جمعی از زنان به تنگ
در تاریــخ ایران ثبت کــرد تا ننگ آمده از این همه خشــونت و بی
ابــدی باشــد بــرای حاکمیتی که رحمی در پــارک الله تهران گرد
پاســخ اعتراض و پرسش از حقوق هم آمدند تا اعتراض و درد خود
شــهروندی را باگلولــه داد ،پــس را در قبال این جنایات به نمایش
از آن کــه معلــوم شــد در آن روز و بگذارنــد و از حاکمیت بخواهند
بــه ایــن رویــه غیــر
انسانی و وحشتناک
پایان دهد ،جواب اما
تداوم خشونت بود و
یکشنبه  1مارس 2020
ضرب و شــتم و بگیر
در دفتر انجمن زنان
و ببند ،گویی که راه
از ساعت  11تا 13.30
دیگری نمی شناسد و
برگزار میگردد.
کار دیگری نمی داند.
حاکمیــت در پــی
به همــه زنان عالقمند
تکمیل کودتای خود
خوش آمد می گوئیم:
علیه خواســت و رای
8043 St Hubert
مردم بــود ،از این رو
Montréal, QC H2R 2P4

جلسه اجنمن زنان

)(Metro: Jarry
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عتراض و مقاومت:
ا

چرا ناامید ش

دن انتخاب ما نیست؟

رویکردهای جدید و
زنجیــرهای،
ل تجرب هها به وجود
لها از خال
مثا 
دور هی کنشــگری
میآینــد .هــر
ســت کــه نتایــج آن
تجربــهای ا
تها
برای ســایر موقعی 
یتوانــد
م
کاربردی باشد.

نچه میتواند
ذهن باز و دقیق به آ 
نقشی که میتوانیم
•
ـه اتفاق بیفتد و
ل  ۲۰۰۳شــروع بـ
یــم ،بنگریم .برای
ــا
س
مــن در
از در آن ایفــا کن
«امیــد» کــردم.
یم نیروی الزم برای
از
ت
صحبــ
نم این کــه بتوان
هواخــوری و ســلولها
مید» استفاده میک
این امید را کســب
اصطالح «ا
ی دســتیابی به
به
آماری دقیق داشتند و
ت میان خوشبین
همــواره نگاهی به
زیرا راهی اس
ی ،کنیــم ،بایــد
دقت جزییات زندگیشان
بدبینــی و نارضایتــ
شیم ،به تاریخ• ،
کاذب و
ضای جامع هی مدنی
گذشته داشــته با
را دنبــال میکردنــد.
ها ،اگر یکی از اع
ـه هرکــدام از این دو
ت
یها ،شکس 
و انفعالــی کـ
اعتراض میکنید،
به هم هی پیروز 
گاهــی حــس می
کــردم
ی هســتید ،اگر
در
نبــال خود دارنــد.
صهای
بغرنج و تمام نق 
حــس به د
لــی کــه داریــد وارد
ط
رای
بدون تالش شــ
و بــرای اصو
لذتی کــه از تماشــای یک خوشبینی هم هچیز
که در تاریخ دیدهایم.
وید ،باید به قدرت و
ملــخ ،سوســک ،گربــه،
یشــ
یشــود و در بدبینی
کارزار م 
مــا محقق م 
اد داشته باشید .باید
ت که این درد و •
کالغ ،مورچــه ،مارمولک،
ند تأثیرتان اعتق
فرض بر این اســ
یکن
ی از آد مها فکــر م 
شیدکه بزرگترین
یار
ســ
منشدنی است .ب
ی به یاد داشته با
کمرکولــی کوچک ،ســهره
رنج و مصیبت تما
مال مــا یا باید فور
ما چیزهایی است که
اع
ج
تای
ن
که
در
سینهی سرخ و گنجشک
یهای
ما را دچار انفعالی
ً تیجهای پیروز 
نها
هردوی ای 
ند یا این که اصال ن
یشوند
ســرعت ناپدید م 
ـه بمانیم و باشــ
فضــای هواخــوری و ارتباط
عنی که اغلب به
کننــد کــه در خانـ
نیســت ،بــه این م
نها
با آنها میبرنــد ،از ارتباط با می
ش میکنیــم که آ 
کار
در
ست زیــرا فرامو
ندهیم .اما «امید»
یشوید یا شک
کاری انجــام
یکنیم
شما یا موفق م 
شتند .فراموش م 
همسلولیهایشانهمبرایشان
ده
چوبــی وجود دا
نــی اســت کــه آین
بــه ایــن مع
وریــد .چنیــن چار
یم و برنده شــدیم.
خ
ی

ت و هیچکس م
از که تالش کرد
ضروریتر است.
پیشبینیناپذیر اس
شــود که بســیاری
هم میتواند بخشی
ی
چه ســبب م 
ک حتی شکست
هــای
ش
بار
از
مطمئنــم بعــد
دقیقــ ًا بگویــد که
ت در زمان ایجاد ی
یتوانــد
وزی باشــد ،همان

نم
ســ
در
چیزی که افراد
ی از این روند پیر
شــدید نوروز که شکل پوشش
ش خواهد آمــد .اما
یهایــ
ش و کســب پیروز 
هی لغو بــرد هداری
پی
بــ
جن
د ،طــور که الیح
گیاهی و آبهای سطحی اغلب
ن اســت که شــاید
ی آن از راه میرســ
بایــد بدانیم ای
ریتانیا بارها و بارها
ده را که در ادام ه
د .در امپراتوری ب
تغییر
دشتها وکوههای ایران را
بتوانیم بخشی از آین
ند و به خانه برگردن
خودمان
اما تفکر اساسی آن
ـو
شـ
یم
سل
اعتقاد به این ت
ها شکست خورد
داده و زیباییشان را افزوده ،دل
رقم بزنیم« .امید»
ی که هم هی ما بار
لها بعد
ش پیدا کرد تا سا 
دهیم اشتباه بزرگ
بچههای محیط زیستی لک زده
ســیاری از گســتر
ی
نچه انجــام م 
اســت که آ 
بارها دیدهایم .برای ب
ضع شد و سرانجام
ـد و درک این و
ها ،اولین قانون و
ها
برای ســفر دوباره به این دشت
یتوانــد مهم باشـ
ش
شها و شــور 
م
گرو هها ،جنب 
مرحله پایان یافت.
و کوههــای ایران .حــق دارند این
نوشته نشده است.
شهای این
@NashrAasoo
دومینووار ،واکن 
که آینده هنوز
ند که با تأثیرات
کنید.
زیباییها را ببینید .آزادشان
سئله ما را آگاه میک
این م
•

عشق به طبیعت در بازداشتگاه دو الف
•
️ برگهــا وگلبرگهــای افتــادهی
چندگلی که در باغچهی هواخوری
با همکاری نگهبانــان و بچههای
محیط زیســت پــرورده بودیم را با
امیرحسینبهسلولبرمیگرداندیم
و با تماشــا و لمسشان ساعتها
کیف میکردیم.
•
️ باران شــدیدکــه میبارید به جای
رفتــن زیــر درخت با امیرحســین
تن و صورت به بــاران میدادیم تا
هیــچ قطــرهای از این ســهمیهی
جیرهبندیشدهمان از طبعیت در
زندان حیف نشود.
•
️ هــر کانــال تلویزیون کــه قابی از
طبیعــت ایــران را نشــان مــیداد
دریچــهای میشــد بــرای ســفر
ی و فــرار ذهنــی بچههــا به
خیالــ 
آنجا .امیرحســین گویی همهی
کوهها و دشــتهای ایــران را مثل
محلهاش میشناخت .اسم هر رود
و کوه و دشــتی که نشان میداد را
میپرسیدیم سریع پاسخش را از او
میگرفتیم.
•
اضافهی برنجها را نگه میداشتیم
کــه مورچههــا جمــع شــوند و
تماشایشانکنیم.
•
️ بچههــا هــر چه از غــذا میماند
و بــه درد حیوانــات هواخــوری
میخورد را به هواخوری میبردند
تــا حیوانات بخورنــد .پرندهها و
گربههــای اویــن چشمشــان به
دســت بازداشــتیهای محیــط
زیستی است.
•
بچههای محیط زیستی از همهی
انــواع حشــرات و جنبنــدگان
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دکتر کورش عرفانی

پاسخ به یک سوال:

«رژیم چه موقع میرود؟»

بســیاری از هموطنــان ،کــه
خشمگین یا ســرخورده هستند،
بــا توجــه بــه شــرایط وخیــم و
فاجعه بارکشــور از خود میپرسند
«چرا جمهــوری اســامی از بین
نمیرود»؟
این سوالی اســت بجا اما قدری نا
دقیق.
برای شفاف سازی در این باره ،در
ورای خبرها وگزارشهای داخلی و
خارجی مرتبط با ایران ،باید برخی
از واقعیتهای ساختاری کشور را
یاد آور شویم.
ســاختار قــدرت در یک کشــور از
راههــا و روشهای مختلفی تغییر
میکند .اما وقتی در مورد شرایط
کنونی ایران صحبت میکنیم باید
بحث را دقیق ارائه دهیم که سبب
ابهام یا ناامیدی کاذب نشود.
در این نوشتار تالش کردهایم که به
اختصار شرایطی را که بر اساس آن
میتوانیم به سوی «ازبین رفتن»،
«فروپاشــی» یــا «ســرنگونی»
جمهوری اســامی برویم توضیح
دادهایم .البته لیســت بلندباالیی
از مشــکالت اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعــی و فرهنگی قدرت حاکم

مادران پارک الله ...
این زنان و مادران هم موردهجوم
و ضرب وشتم قرارگرفتند ،چندین
نوبت اتوبوســی به زنــدان منتقل
شدند برای اکثریت قریب به اتفاق
پرونده ســازی شد ،تعدای مجبور
بــه ترک وطن و عده ای مجبور به
تحمل حبس چند ساله در زندان
گشتند.
ده ســال از آن روزها می گذرد اما
در این مدت رد این زنان در گرامی
داشــت یاد و خاطره شهدای  ۸۸و
سالهای مشابه چون دهه شصت،
کــوی دانشــگاه  ۷۸و  ...دیده می
شود.
با خانــواده عزیزان از دســت رفته
گریســته اند و تالش کردند با هم
دردی و دل جویــی کمی از بار غم
آنان بکاهند.
در ایــن ســالها مادرانــی از نســل
مادران داغدار در گذشــتند بدون

در ایــران را میتوان تهیه کرد و در
آن صدها مورد را بایدگنجانید.
اما این نوشــتار با ارجاع خواننده،
بــرای بــرای ایــن منظــور ،بــه
مجموعــهی اخبــار و گزارشهای
روزانهای که در رســانهها منتشــر
میشود به شرح ساختاری موضوع
بسندهمیکند.

وجه نظری
بــرای تدقیق بحث ،چهــار واژه را
تعریف میکنیم و توصیه میکنیم
کــه در جای جای متــن به کاربرد
مشخص هر تعریف دقت فرمایید:
نظـام :یا سیستم به مجموعهی
ساختارهای سیاســی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی (ایدئولوژیک)
که قــدرت انحصاری یک طبقهی
اجتماعــی را بــر جامعــه ممکــن
میسازد.
رژیـم :مجموعهی نهادهایی که
یک نظــام اســتبدادی در خدمت
میگیرد تا قدرت انحصاری خود را
اعمال کند.
حکومت :مجموعهی ســه گانهی
قوا و نهادهایی اســت که مدیریت
امــور مختلف کشــور را بــر عهده

دارد.
دولت:مجموعهیدستگاههای
اداری و اجرایــی که امور جاری
کشور را بر عهده دارند.
در نظــر داشــته باشــیم که در
بســیار مــوارد ،بــه درســت یا
نادرست ،این واژهها به صورت
متــرادف یــا جابجــا نیــز مورد
استفاده قرار میگیرند.
هم چنین بنا به این که معادل
ایــن واژههــا را در چــه زبــان
خارجی جســتجو کنیم میتوانیم
برخی ابهامها را دریابیم .اما این جا
به طور مشخص در استفاده از هر
یک از این واژهها تعریف ارائه شده
در باال مد نظر بوده است.

فرضیهی اصلی
ایــدهی اصلی این نوشــتار چنین
است:
"بــه دلیل شــرایط خــاص کنونی
دولت جمهوری اســامی در حال
رهاکــردن مســئولیتهای خــود
میباشــد ،این امر بــا خود ضعف
جــدی حکومت را به همــراه دارد.
ضعــف حکومت رژیم را شــکننده
کــرده و در نبود اقدام اساســی در
یک مقطعی نظام فرو میپاشد".
توضیح هریک از این موارد نیازمند
بحثی طوالنی با استناد به مطالب
بسیاری است که برای حفظ ایجاز
متن از آن میگذریم.
الف :موقعیت دولت
ضعف مالی شــدید دولت روحانی
سبب شده است که اقتصاد دولتی
به معنــی فنــی و حســابداری آن
ورشکسته شود.

>> ادامه از صفحه31 :
این که شــاهد معرفــی و مجازات
آمــران و عامالن قتل ها باشــند،
دوستانی از جمع مادران پارک الله
نیــز در حالی که تا آخرین لحظات
زندگی شــان پیگیر مطالبات شان
بودنداز میان ما رخت بربستند.
واینک مائیم کــه همچنان وامدار
این عزیزان هســتیم ،برخواســته
هایمان پای می فشاریم چرا که آن
را تنها راه پایان دادن به خشــونت
ها و حفظ حرمت انسانی و حقوق
شهروندی ایرانیان می دانیم:
• لغو مجازات اعدام
• آزادی بدون قید وشرط زندانیان
سیاسی -عقیدتی و مدنی
• محاکمــه و مجــازات عامالن و
آمران جنایات  ۴۰ساله
حاکمیــت امــا هــم چنــان نه می
بینــد و نه می شــنود ،یــک روز با
نام نیروهای خودســر عامالن این

جنایــات را نادیده می انگارد و روز
دیگــر در قالب نیروهــای آتش به
اختیــار مجــوز جــرم و جنایت به
آنان می دهد و خیال شان را ازهر
گونه پیگرد آسوده ساخته ،مراسم
تقدیر و سپاس از آنان به عمل می
آورد ،کــه اگر غیر از این بود دلیلی
برای تکرار و بــاز تکرار جنایات در
برهه هــای تاریخی مختلف چون
دهه شــصت ،قتل هــای زنجیره
ای ،کــوی دانشــگاه ،اعتراضــات
ســال۸۸و ۹۶و...و هزاران جنایت
ریز و درشــت از جملــه مرگ های
مشــکوک چون ادعای خودکشی
کاووس ســید امامی ،مرگ در اثر
اعتصاب غذای هدی صابر و وحید
صیــادی ،در طــول این  ۴۰ســال
وجود نداشت.
مادران پارک الله ایران
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عــدم اعــام ورشکســتگی بــه
معنایورشکستهنبودننیست.
دولــت روحانی ظرف پنج ســال،
نقدینگی را چهاربرابر افزایش داده
اســت و میــزان بدهــی دولــت به
بانکها را بســیار باال برده اســت.
هــم اکنــون صندوقهــای دولت
خالیســت .درآمــد ارزی و داخلی
محدود و ناکافی دارد.
کســر بودجه شــدید اســت وبرای
جبران آن ،پول بدون پشتوانه وارد
بازار میکند .افزایش نقدینگی تورم
شــدید ،بی ارزش شدن پول ملی،
کاهش قدرت خرید و رکود حاد را
موجب شده است.
بــه دلیل نبود درآمــد ،دولت یکی
بعد از دیگری مسئولیتهای مهم
و حتی اختیارات خود را رها کرده
و دیگر آنها را انجام نمیدهد .این
روند گســترش مییابد تا نقطهای
که مردم در سراسرکشور به وضوح
شــاهد غیبت کامل دولت در امور
جاری کشــور خواهند بود .دولت
کــه در ســالهای اخیــر بــه طور
بادکنکی بزرگتــر ،پرهزینه تر و در
عین حال ناتوان تر شــده اســت،
تمــام ثروت ،امکانــات و ابزارهای
خود را برای حفظ کارکرد حداقلی
خویــش واگذار خواهد کرد اما این
یک مسکن کوتاه مدت برای یک
بیماری مشابه سرطان در اقتصاد
زمین خوردهی ایران است.

میکشــد .عــدم امــکان تعذیهی
شــبکههای پرهزینــهی رژیــم در
سراسر منطقه یا در داخل و خریدن
وفاداری نیروهای وابسته میتواند
به قیمت آمادگی آنها برای نافرمانی
و یــا خیانت بــه رژیم تمام شــود.
در این موقعیــت مافیاهای درون
رژیم فعال شــده تا دستهای رقبا
را از ســفرهی کم رونق باقی مانده
کوتاه کنند و این با خود تضادهای
علنی ،تسویه حسابهای سنگین
و جنگ مافیاهای محلی ،استانی،
منطقــهای و بعــدکشــوری را بــه
همــراه خواهــد داشــت .ضرورت
حرکتهای کودتاوار در میان برخی
از نیروها به فکر اصلی و وســواس
آنها تبدیل خواهد شد .نیروی گریز
از مرکر میان جریانهای وابسته و
مزدوری داخلی و خارجی زیاد شده
و ریزش و هرز نیروها و نهادها آغاز
میشود .شــرایطی که به طور بی
سابقهای نظام را به چالش خواهد
کشــید .جامعه که با خشونت دو
چندان ســرکوب مواجه اســت آن
را به حســاب ترس و وحشت رژیم
گذاشته و به دلیل آن که هزینهی
ایــن موقعیــت بــر دوش اوســت
خود را آمادهی اســتفاده از فرصت
مناسب برای تغییر میکند .بحث
تغییر رژیم در این شرایط قبح خود
را از دســت داده و به یک ضرورت
بدیهی تبدیل میشود.

ب :موقعیت حکومت
با کوچک شــدن دســتگاه دولت،
این کل حکومت اســت که امکان
مدیریت کشور را از دست میدهد.
در نبــود حداقل هایی کــه دولت
بــرای جامعــه بایــد تامیــن کنــد
مشروعیت حکومت زیر سوال رفته
و مــردم این نکته را بــاور خواهند
کرد کــه این مجموعــه دیگر قادر
به نگه داشــتن کشــور در شرایط
عادی نخواهد بود .امنیت مرزها و
جادهها به همراه امنیت اجتماعی
زیر سوال خواهد رفت .هماهنگی
نهادهــای حکومتــی بــه حداقــل
رســیده و اختالفــات بــاال خواهد
زد .مردم به حکومت پشــت کرده
و به طور علنی مخالفت ،دشمنی
و نفرت خود را نسبت به آن نشان
داده و درکمین انتقام خواهند بود.
دستگاههای حکومتی بی اعتبار و
بی کارکرد شــده و با عدم دریافت
بودجــهی الزم به ســوی تعطیلی
یا شــبه تعطیلــی خواهنــد رفت.
بیکاریهای گســتردهی کارکنان
نهادهــای حکومتی در راه اســت.
نارضایتی به سطوح مختلف ادارات
دولتی و نهادهــای دو قوهی دیگر
کشیده شده و زمانی که به نیروهای
نظامی و امنیتی برسد خطر جدی
از درون ساختار قدرت متوجه رژیم
خواهد شــد .فقر معیشتی اقتصاد
مــوازی و زیرزمینــی را فعال کرده
و روحیهی قانون شــکنی افزایش
خواهــد یافــت .جامعه به ســوی
تنازع بقا برای مشروعیت میرود و
حکومت در این میان نقش مزاحم
را پیدا خواهدکرد.

ت :موقعیت نظام
بــا متزلــزل شــدن رژیــم حاکم،
تمامــی الیههای وابســته به آن در
طبقهی برتر و سایر اقشار اجتماعی
جیره خــوار دچار هــراس و تردید
در مورد آیندهی خود میشــوند و
حرکتهای خودسرانه در الیههای
مختلف نظام اوج میگیرد.
با از دســت رفتن پایگاه اجتماعی
نظــام (کــه در شکســت نمایــش
 ۲۲بهمن و امثال آن آشــکار شد)
نظام در مییابدکه الیههای دفاعی
خــود در جامعه را از دســت داده و
به نوعی در سراشــیبی قرار گرفته
است .این برداشت ضرورت اقدامی
را مطرح میکنــد و این که باید یا
تغییری جدیی در شرایط به وجود
آورد و یا این که واقعیت فروپاشی و
اضمحالل در راه را قبول کند.
صاحبــان قــدرت و ثــروت بایــد
تصمیمات مهم و حیاتی بگیرند.
در صورتــی که انجماد ســاختاری
به نظام اجازهی استحاله و تحول
را ندهد به ســوی جوّ ناامیدی در
باال و آشــوب کالن در درون نظام
میرویم .با حاکم شــدن احساس
محاصــره از ســوی مــردم فــرار
گسترده الیههای برتر طبقهی باال
تشدید خواهد شد.

پ :موقعیت رژیم
تکانههای شدیدی که حکومت را
متزلزل ساخته است بقای سیاسی
و بعــد فیزیکــی رژیــم را به چالش

نتیجهگیری
بر اساس فرضیهی عنوان شده در
این نوشــته ،روند آب رفتن دولت
در ایران سبب ناکارآمدی حکومت
شــده و رژیم را با موقعیت متزلزل
مواجــه کرده اســت .اگــر تغییر و
اصــاح مهمــی در رژیــم صورت
نگیــرد تا حکومــت را کارآ بســازد
و تــوان اجرایی دولت را بازســازی
کنــد ،به احتمال بســیار قوی ،به
سوی شــکنندگی رژیم و فروپاشی
نظام خواهیم رفت.
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در ایــن میان فرامــوش نکنیم که
عالوه بر سوء مدیریت ،بی لیاقتی،
فساد و غارتگری ،یک محاصرهی
همزمــان خارجــی و داخلی نیز به
مــرور زمان دولت و حکومت را در
ایران هدف قرار داده و به واسطهی
آن تزلزل رژیم و احتمال فروپاشی
نظام تقویت شده است.
بدون ضرورت پیشــگویی یا گمانه
زنیهــای عجیب و غریــب ،با اتکا
بــه آمار و شــواهد و اخبار میتوان
موقعیــت جمهوری اســامی را تا
حد زیادی پیش بینی کرد.
ایــن موقعیــت روندی مشــخص
و مرحلــه به مرحلهای پیــدا کرده
است:
تضعیفدولت،
ناکارآمدیحکومت،
تزلزل رژیم و
فروپاشینظام.
در این میان هم قدرتهای خارجی
میتوانند از طریق تحریم یا جنگ
این روند را تشدیدکنند و هم مردم
و مخالفــان میتواننــد بــا تکیه بر
آگاهی ،اراده گرایی و سازماندهی،
آن را بــا مبارزه و جنبش و انقالب
تسریعکنند.
دقت کنیم!
دولت و حکومت جابجا میشوند،
تغییر مییابند اما همیشه هستند.
سرنوشــت یــک کشــور در گــرو
ماهیت رژیم و نظام حاکم است.
اینک شــرایط مشــخص اســت و
در آن دو حالــت عمده قابل تصور
است:
•
 )۱نظام (سیســتم انحصار قدرت
و ثروت در دســت طبقــهی برتر)
درصدد بر میآیدکه رژیم جمهوری
اســامی را قربانــی کنــد و در این
صورت سهم قابل توجهی از قدرت
و ثــروت کنونــی را در رژیــم آینده
برای خود حفظ میکند.
•
 )۲نظام (سیســتم انحصار قدرت
و ثروت در دســت طبقــهی برتر)
بــه دنبــال حفظ رژیم برمــی آید و
در ایــن صــورت ،تضعیــف دولت
و ناکارآمــدی حکومــت ،رژیــم را
متزلزل و قابل سقوط میکند.
بــه دنبال ســرنگونی رژیــم ،نظام
(سیســتم انحصار قــدرت و ثروت
در دست طبقهی برتر) با تغییراتی
مهــم مواجــه میشــود و بخــش
عمدهای از قدرت و ثروت در رژیم
آینده از دست طبقهی حاکم بیرون
خواهد آمد.
بنابر آن چه آمد میبینیم که وقتی
هموطنانی میخواهند بدانند «چه
زمانی جمهوری اســامی سقوط
میکند» ،این امر را بیشتر از آن که
به صورت یک واقعه ببینند به شکل
یک روند ببینید .البته وقتی روند
به مرحلهی پختگی خود میرســد
یک واقعــه آن را متحقــق کرده و
متبلور میسازد .روند سقوط رژیم
جمهوری اسالمی با احتمالهای
مختلف در جریان است.
از خود بپرسیم آیا آمادهایم یا خیر.
نقش ما در این میان چیست؟
هر چه اراده گراتر و خالق تر باشیم
این روند زمــان کمتری را به خود
خواهدگرفت و رهایی و بازســازی
میهن زودتر فرا خواهد رسید.
•
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زیده است

جنایت عریان!
اشتباهتایپی؟
کریمی قدوسی گفته :آمریکا،
در
مــردم
مشــارکت
آخوندهــا میــزان
هواپیمــای مســافربری را در
انتخابات روز دوّ م اسفند را  42.5درصد رادار به موشــک کروز تبدیل
اعالم کرده اند .ولی ما فکر می کنیم این کــرد! مــردک ،اوال همیــن
یک اشتباه تایپی یا بهتر بگوئیم عوض که تــو این مزخــرف را گفتی
شــدن جای عددهــا بوده اســت! زیرا از پس دروغ اســت! بعد هم اگر
قرائــن پیداســت که در حقیقــت میزان آمریــکا مــی توانســت چنین
انتصخابات!
واقعی مشارکت  5.24درصد بوده است! کاری را بکند هواپیمای رهبر
ّ
در انتصخابــات روز جمعه دوّم چــون آخوندکه هرگــز دروغ نمی گوید!
معظم یا مش قاسم را تبدیل
اســفند مــاه طویلــه شــوربای پــس فقط همان فرضیه جا به جا شــدن به موشــک کروز مــی کرد نه
افالســی حوزه های انتخاباتی اعداد درست است!
ایــن کــه هواپیمــای
حدی خالی بود که مع ّلمان
مسافربری اکرائینی آن
به ّ
فیزیک برای یاد گیری مبحث
هم با مســافران عادی
رفــت! از طــرف دیگــر آمریکا هم
خالء دانــش آموزان را می بردند و احتمــا ًال مش رمضــان آبدارچی و را به این روز بیندازد .آخوند
حوزه های رای گیــری و صندوق نگهبان ســایت هوا فضای سپاه را ممکن است عمد ًا بزند ولی
هــای رای را بــه آن ها نشــان می تحریــم خواهد کــرد! و دلیل اش کفّ ار معمو ًال چنین جنایت
دادند .ولی رهبر ّ
معظم مسلمین هــم این اســت که احتمــا ًال چای عریانی را نمی کنند.
جریمهغیبت؟
و مستضعفین جهان و حومه از رو مش رمضان ُپر مالت بوده و باعث
امت شناســنامه پرت شــدن حواس و فضا پیمایی هــم زمــان با آســان کردن
نرفت وگفت :اگر ّ
عکــس دار ندارند مهم نیســت با کارکنــان ســایت مربوطــه و عدم ویزای شــنگن؛ در ایران با
ّ
موفق ّیت پروژه پرتاب ماهواره شده تصویب اضافه کــردن صد
شناســنامه بی عکس بیایند! بعد
هــا هزار تومــان به عوارض
گفت شناســنامه هم ندارید مهم است!
گور پدر امنیت!
خــروج از کشــور در طویله
نیســت با کارت شناسایی بیایید!
بعــد گفت کارت هــم نمی خواهد شــرکت هلندی که امنیت پرواز را شــوربای افالســی؛ بیشتر
فقط وجود مبــارک خودتان کافی مهــ م ترین اولویت خــود می داند خــارج نشــینان رقــص و
اســت! و بعــد هــم اعــام کردند اعــام کــرده پرواز بر فراز آســمان پایکوبــی راه انداختنــد که
مهر زدن و انگشــت زدن هم نمی کشورهای ایران و عراق امن است! خــوب در رفتیم هــا! ولی با
خواهــدکــه بعضــی از کســانی که ذهن اقتصادی غربی این اســتُ ،پرروئی و طمعی که ما در جماعت
به انگشــت زدن معتادنــد در این حساب می کند اگر هواپیما هایش آخوند ســراغ داریــم همین روزها
شــدت اعتــراض کردند! ایــران و عــراق را دور بزنند در هر یک اخطار به دســت همه تان می
مــورد به ّ
ولی منظور حضرت آقا این بود که پــرواز صد ها دالر هزینه ســوخت رساندکه هرکدام فالن مقدار دالر،
همه مسلمین و مسلمات بتوانند باالتــر می رود پس گور پدر امنیت یورو یا پوند بابت سال ها غیبت در
البته ســال ها و زنده باد سود بیشتر! همان طور ایــران و حاضر نبودن در پای منبر
صد بار رای بدهند ّ
قبل ما این سیســتم را بــرای رای که می گویند ما به نفت خاور میانه آقایان علماء اعالم و حجج اسالم
محمدی آدم کش نیاز نداریم ولــی عالیجناب دانالد بدهکار هســتیدکه باید در اســرع
دادن به ع ّباس
ّ
دیــده بودیم ولی حــاال و با فرمان ترامپ می گوید ما نفت ســوریه را وقت به حساب دولت اسالم ناب،
ولــی وقیــح ایــن کار بــرای همــه داریم و ســربازان ما از آن حفاظت واریز کنید ،در غیر این صورت یک
والیتمــداران قانونی شــده اســت می کنند!
یا چند راس از سربازان گمنام آقا
پلیس خوب؟
امام زمان (عج) را برای وصول آن
تا تعــداد رای دهندگان به شــش
میلیون نفر برســد که مســئولین ژوزف بــورل مســئول سیاســت خواهیم فرستاد خدمت تان!
عدم استجابت دعا؟
هم بتوانند آن را  60میلیون اعالم خارجی اتحادیــه اروپا گفته :قصد
یادمــان هســت در یــک نمــاز
نداریــم برجــام را با توافقــی دیگر
کنند.
ً
نامه ای از ایران!
مثال اروپــا دارد جمعه ،جضرت گوریل االســام و
جایگزین کنیــم.
دوستی از ایران برای ما نوشته :به نقــش پلیس خــوب را بــازی می المسلمین احمد خاتمی -ملقّ ب
تازگــی دیدم روی فیش های آب و کند کــه ایران را بچاپنــد و بیچاره بــه احمــد بوفالــو -بــرای انجام
ّ
موفق ّیت آمیز عمل ترموستات آقا
برق مبلغی قید شده و درکنار اش ترکننــد! ژوزف جان نیازی به این
نوشته اندکمک به مالیات! احتما ًال کارها نیســت همین رهبر ّ
معظم دعا کرد و مومنین از ته دل آمین
همیــن روزها بایــد منتظر ظهور ما خودش به تنهائی از صد تا وبا و گفتند .حــاال آقا ،بر اثر لجاجت با
ردیــف هــای دیگری ماننــد مادر طاعون برای مردم و میهن ما بدتر آمریکا دچار ضایعه پارگی خشتک
مالیات ،پدر مالیات ،برادر مالیات ،و خطرناک تر اســت .مــردم ایران شده اند و از اگزوز نفس می کشند
خواهر مالیات و مشــوّق مالیات و هم این حقیقت را فهمیده اند بی و در حــال ســکرات هســتند .اگر
البته همه خود نیســت که شــعار می دهند دعای احمد بوفالو مستجاب شده
امثالهم باشــیم که صد ّ
این ها برای این است که آخوندها ننگ ما ،ننگ ما ،رهبر الدنگ ما! بود امروز ترموســتات آن حضرت
جاسوس اسرائیل!
و برادران قاچاقچی ســپاه بتوانند
نشتی نداشت.
امن ّیت؟
خوب و خوش بخورند و بکشند و محســن حاجــیمیرزایــی ،وزیــر
اســراف کنند! انشاالله مورد قبول آموزشو پرورش ،در سفر به سوریه  به دلیل اوضاع و احوال کشور ما،
توجه به تجربــه ایران در ایــن روزها دیگر هیچ گردشــگری
درگاه حق باشد!
گفته :بــا ّ
ّ
پروژه ناموفق؟
بازسازی ،ایران آماده است در روند بــه میهن ما نمی آید .ورزشــکاران
ماهــواره ظفر کــه مخــارج اش از بازســازی مدارس ســوریه شــرکت کشورهای دیگر هم که نمی آیند،
جیب مردم بی پناه ایران پرداخت کند .یک سال و نیم حقوق معلمان شرکت های هواپیمایی جهان هم
شــده بود؛ به سفر نرفت و بلکه به حق التدریسی را نداده اند آن وقت که به دالیل امنیتی و مشکل انتشار
هدر رفت و رهبر افسرده مسلمین می خواهند برای کشوری که کنار ویروس کرونا ،آسمان اش را تحریم
عده که جیره خور
اما یک ّ
و مســتضعفین جهان و حومه که اســراییل اســت ،میلیــاردی خرج کرده اندّ .
خود را آماده کرده بود تا با رسیدن کننــد تا هــر روز در آن جا بمباران آخوندها هستند ،راه می روند و می
ماهــواره ظفر به فضــا الف بزند و شــوند .بالهت تا کجا؟ وجدان ًا اگر گویند :اگر نان نداریم ،آب نداریم،
دشمن دشمن کند ،دهانش بسته رهبر ّ
معظم ما جاســوس اسراییل محیط زیست مناسب نداریم ،دارو
ضد نداریم،سردمدارانفهمیدهنداریم،
شــد و ناچار دوبــاره از راه دیگر و بود می توانست بیشتر از این بر ّ
عوض اش امن ّیت که داریم!
توســط ماهواره بر وافور  2به فضا ایران و به سود اسراییل کارکند؟
ّ
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کرونا در قم!

میشود .یعنی اگر مسافر سهل
تشویش اذهان
عمومی؟
شــنیدیم متاســفانه ویــروس کرونــا در انگاری کند تاوان را باید راننده
مدارک نشــان می دهد که شــهر قم بــه شــدت رواج پیدا کــرده و بدهــد! گفتیم :ما ایــن درآمد
ّ
دولت چین یــک ماه پیش عــده ای از آقایان علمــاء اعالم و حجج جدیــد را به رهبر مســلمین و
از اعالم شیوع ویروس کرونا اســام را هم مبتال کرده اســت .ضمن نشــخوار کنندگان بیت المال
از وجود آن اطالع داشته ولی این کــه امیدواریم هم میهنان شــریف مــردم ایــران تبریــک گفته و
هشــدارگران را به جرم شایعه قمی ضــد انقالب ما که جزء ســرطویله امیدواریم که مال مردم اســیر
ّ
پراکنــی و تشــویش اذهــان آخوند هــای جنایتکار نیســتند ،از این ایــران از دماغ شــان باال بیاید
عمومی دستگیر و زندانی کرده بال به دور باشــند ولی انــگار دارد فرجی انشااللهتعالی!
کارستان!
اند .فکر می کنیم آخوند های حاصــل مــی شــود .اگر حضــرت رهبر
معظم هم بــه خاطر صله رحــم و انجام بعضی ها می گویند :مشکالت
ما در کشور برادر چین هم به
ّ
عنوان مشاور مشغول خدمت یک وظیفه شرعی و به دست آوردن دل ایــران دیگــر راه حل نــدارد و
هستند .چون در ایران هم اگر آقایان مراجع و برای عیادت آن ها به قم ما به دســت آخوندها اسیریم
کسی بگوید بیماری و بیکاری تشریف ببرند ،نور علی نور خواهد شد! و صدســال دیگــر هــم اســیر
داریم ،مشــکل محیط زیست یعنی شما هم مثل ما فکر می کنید؟ این خواهیم ماند تا ایران تبدیل به
داریم ،به ا ّتهام نشر اکاذیب و ویروس کرونا به ایران آمده تا نسل آخوند خاکستر شود ولی اخیر ًا اتفاقی
افتاده که امیدوار شــدیم! یک
تشویش اذهان عمومی و اقدام را در میهن ما براندازد؟
جوان نخبه و مبتکر به روزنامه
علیه امنیت کشــور بازداشت
کیهان رفته و گفته :برای من
زیر عبای آقا:
یــک آگهی چاپ کنیــد با این
وقتی کرونا از دید مردم پنهان بود
متــن 250 :راس گوســفند
برای فــروش به نصف قیمت!
تخفیــف هم مــی دهــم و زیر
ایــن آگهــی هم شــماره تلفن
روابط عمومی طویله شوربای
افالســی یــا به قولــی مجلس
شورای اسالمی را داده است!
کاری کرده کارستان!؟
درآمد حالل؟
فرودگاه استانبول اعالم کرده
است :مسافران چینى را فقط
ایرالین ایرانى مــی پذیرد و آن
هــا را به ایران و ســپس چین
منتقــل مــىکنــد! در حالــی
که همه کشــورهای جهــان از
کن شــد حاال مانده ایم حیران بار
البته چینی دیگر که قرار شد محرومیت زدایی ویــروس کرونا فرار می کنند رهبر
و زندانــی می شــود!؟ ّ
ّ
هــا هم در ایــن موارد کــم تجربه کنند از کجا می خواهند محروم و معظم مــا در این گیــر و دار برای
فقیر پیدا کنند؟ مگر این که چند خودش راه درآمد حالل پیدا کرده
نیستند.
راس فقیر تــوی بیت رهبر ّ
فقر زدائی؟
معظم اســت .فــوق فــوق اش این عمل
رئیــس بنیاد مســتضعفان گفته :مانده باشــند وگرنه فقر ریشه کن باعث آلودگی ده بیست تن خلبان
ســود هــای آزاد راه تهــران  -شده! آخوند جماعت که دروغ نمی و مهماندار و مرگ آن ها می شود
مهمی نیست پیشمرگ
شــمال صرف محرومیــت زدایی گوید!
که مسئله ّ
انشاءاهلل تعالی!
می شــود! ما مانــده ای معطل و
اسالم و مسلمین! شما هم سخت
نمــی دانیم این همــه فقرزدایی را دوســتی از ایران برای مــا درد دل نگیریــد فقــط بــرای ثواب اســت
البته حاج می کرد که :معاون اجتماعی پلیس والسالم.
کجــا باید جا بدهیــم؟ ّ
آقای مسئول بنیاد ،این مرد خدا! راهور نیروی انتظامی اعالم کرده:
کانادا – مدینه منوّره مونرآل
راســت می گوید مگر شــما مردم بستن کمربند ایمنی صندلیهای
– اوّل ماه مارچ المبارک! سال
ندیدید که سود حاصل از سه برابر عقب برای همه سرنشینان خودرو
 2020دربدری خون جگری!
شــدن قیمت بنزین صرف بهبود هــا در جاد ه های برون شــهری و
برابر با یازدهم اسفند ماه سال
معیشــت رهبر ّ
معظم مسلمین و بزرگرا ه ها الزامی است ،در صورتی
 1398مهرورزی زنجیره ای!
مستضعفین جهان و حومه شد؟ که سرنشینان کمربند ایمنی خود
شاد و آزاد و سربلند باشید.
شــکر خدا فقرکه از کشور ما ریشه را نبندنــد ،راننده خــودرو جریمه
پیر خراسانی

www.paivand.ca

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

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

ل با دو شرح

4872
34

حل کرده و
sinceاز شرحها را با مداد
ابتدا یکی
ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح
عادی و
دارای
ایران
جدول
«شرح اسفند
1464دو 11 
شماره
 سال26
1398
روزنامه
www.paivand.ca
1993
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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asy Sudoku Puzzles 1
www.printablesudoku99.com

Experienced handyman needed

-------------------ب��ه روفتن  -نوعي -8 15 14 13 12 11 10بازدي��د  -امر
Experienced handyman with
driving licence
شترمرغ
and working tools needed for a construction
 -9زب��ان كش��يدن  -داد و س��تد -
company; position available immediately. Seبرقرارlected applicant will be hired
as an employee.
contactدهنده -
ده��ان -usش��رح
 -10درون
Please
by email:

Sudoku
Puzzle 2 Solution
ایرانیان
کامیونیتی
مرض سر و صدا
admcondos@gmail.com.

ل��ه ،س��رعت -
4
info@paivand.ca
نيست
خوب
تلخي
گهواره
-11
5
س��مت 3چ��پ  7-تفالهPAR1TICIP2ATE8 in 6our 9 4
 -12قرض -
گ��ي  -آش��نا 5 -
COM7
5
كنجد  -جمع 4
دولت MUN3ITY 1 8 2 9 6
6
قابلتوجهخامنها
��ن كبود  -هوو
متناسب -1يك6 4 9 7 5 3
موزون و 2
شرکت  -13 Panneton & Pannetonصوت 8
7
ظرفشوی هم
نفردر ايران
یکكه
هندي
اصل
در
بازي
گذارند
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
به
فال قهـوه
گندمگونآشپز2 8 1 5 6 7 3
و همچنین راننده با حقوق مناسب رواج دارد  -زن  9و 4
 معروف8
کمک
و ورق
زينتي -
استخدام می کند.
پرنده•
باتجربه
 -14از گلهاي •
ن ،پ��اره كردن -
فاخته3 9 4 8 2 1
6
5
7
به 9یک نفر
در رستوران
برای کار
راعي
در صورت تمایل با شماره تلفن های  -فيلمي از مجتبي
سوا كنند!
توسط شادی
 514939009و 5145721356
نیازمندیم.
کبابسرا
ف��ي  -عبادتگاه 10
صندوقـــدار
امريكاي��ي7 5 6 4 3 9
خان��م8 1
(پیمان) -15بازيگ��ر 2
ویا ایمیل
(514) 678-6451
Tel.:
514-933-0-933
اسكار براي
info@pannetonpanneton.comاستراليايي و برنده جايزه
11
بگیرید.
تماس
Published
Since
1993
آقـــا،
فيلم ساعتها 1-زيور 4 6 5 3 7 8 2 9
BIWEEKLY NEWSPAPER
12با تجربه
امر به شنيدن -ترجیح ًا
عمودي:
FOR 8
PERSIAN
COMMUNITY
ريقا
3 2 9 1 5 4 7 6
جهت کار
(Montreal, Toronto, Ottawa,
13
ش��ركت
بزرگتري��ن
گرام��ي
1
Offer
of
employment
نبندي  -نماياندر dépanneur
عموجان
3کلبه
)Victoria, Calgary & Vancouver
ویترس 9 1 7 2 4 6
چند8نفر 5
 A community organisation has a vacancy forخودروساز اروپا
14مرکز شهر
واقع در
تمن��د  -س��اقه
به
هايي  Mailing Address:
به صورت پاره وقت
لقب
جمله
نیمهاز
العمل -
 -2عكس
•
وقت
تمام
و
وقت
•
the
position
of
a
community
case
worker
4010 Ste-Catherine W.
15
نیازمندیم.
عموجان
برای کار در
ذكر
کلبه(عج)
موع��ود
كه ب��راي مهدي
Needs an academic background
اه  -از ميوههاي
Sudoku
Puzzle
MONTRÉAL
QC 4 Solution
 in social sciences, social work or psychologyشده  -رام و مطيع نیازمندیم.
افقي:
پ��وش ،جامه  -فراري  -خوبي و
 -9تن
 1زیر
شماره-تلفن
Tel.:5144737376
مرطوب5 6 7 4 9 8
لطفا با 3
 -3رستگار 2 -
514-996-9692
Languages required:
چيني
بيماري
ي پي��از  -گهواره -
تماسبگیرید:
هميشه
كه
انار
درخت
شبيه
درختي
1
نيكويي
French, English, Farsi and/or Dari
طالفروش��ي-6
 -4عدل  -وزني در
ه
شاد9 4 8 1 3 2
5
7
فاگوسيت
سبز است
 -10پدر ش��عر عرفاني  -نام دخترانه -
 Commensurateنشده!  -مرهونTel.: 514-484-8072
salary-based
on academic
Email:
ازدواج
پيون��د
andقطره آب
هرگ��ز -
-2
شخص مبهم
background
experience
2info@paivand.ca
ياقوت3 1 5 7 6
8نوعي9
صبحگاهي روي  -5اثري از جوزف 4
اونيل -
مالیاتی
خدمات
pleaseترسا
 -callمعبد
Nancyگلها
چماقدار
 -11هنوز قاچ نشده!  -نگهبان
Libo:
www.paivand.ca
ﺗﻬﯿﻪ جلو بردن
 - For those interestedتكان خوردن و به
5ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ1ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ2ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
3
7
4
6
8
9
فرود
مقابل
رفتار
شيوه
الغر
-3
پل پيروزي  -جايز  -زيارتكننده
514-274-8117
پیونددرونکـــــوورهرهفته
 -6برف ري��زه  -باطل ،ضايع  -بازيچه
CARWASH
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
-12
کارگرواحد مقاومت الكتريكي  -خودم!  -4 -حيلهگ��ر  -لنگ��ه در  -س��احل  -دخترانه
میشود1 :
منتشر 2
دفترداری 6 3 4 5
9و 7
8
ثبت شرکت
ش��اعر
چند نفر
من جامي به
تهران
در
ميداني
سعادت
پرنده
گندم
پوست
ترین-قیمت
حسابهادربا نازل
Vancouver:
شل
قرآن
 -7دوست  -سورهاي
(پاره وقت یا تمام وقت)
جنس فلز مادر
ﻃﻮﻝ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
همدس��ت -
 -13كل و همگ��ي  -ثب��ات و بقا  -كف  -5نوع��ي رنگ مو -
8Ramin
9 Mahjouri
ﺳﺎﻝ 5 2 1 7-
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭروز3
م��اده قندي 6
عرب
ه��ا-4
ميوه
مناسب ،بابهمبهترین-8
امکانات:
سالن زیبایی استتیک در قلب ان .دی .جی در منطقه ای خیلی
برا ی کار در کارواش
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻦ
>>
پدیکور ،مانیکور ،فشیال ،وکس،سوده
دست يا پا
رفوزه و یک
شدناصالح ابرو و صورت ،میزانپلی ،با دو اتاق مجزا
کاشت مژه،
Tel.: (604) 921-IRAN,
فورانیازمندیم.
ته��ا  -پادش��اه
6 GREENWOOD
8 3 7Rd., 5 1 514-242-6034
4 2 9
765
مركزبه فروش می رسد.
مناسب
مركزيتبا اجاره ی
کوتاهی مو
کردن
اضافه
موجود برای
فضای
بزرگ و
 -14باركش سالن
خارطوم
با
كشوري
-6
مايعات
واحد
ش��هري
استان
در
ش��هري
نشاس��ته
مايع
-9
(احمد)
تلفن اطالعات:
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
شماره
قیمت استثنایی برای
كمان
خریدارانچله
آذربايجان -
ضرب شمشير
تماس :آربی آوانسیان مازندران  -از اعداد1ترتيبي4 5 2 9 6 3 8 7
Tel.: 514-651-2661
-----------------------ركوه  -پيامبر زيبا  -15از آثار و ابنيه تاريخي مشكين شهر  -7آه و ناله  -زرنگي،
514-983-7046زيركي  -شهري  -10بختآزماي��ي  -ش��هري در
كاروان 7 1 9 8 2 4 5
خودروي 6
افغانستان 3 -
در هندوستان
ن موش  -جمع روح  -داراي يك امتداد ،همسويه
يكند -
وگوه��اي27
 -11در ازگفتصفحه
ویژه:
و
 حل جدولهای عادی
قورباغه
حل جدول ويژه شماره 4871
حل جدول عادی شماره 4871
Sudoku Puzzle 6 Solution
ام��روزي به معني نفوذ به
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
سيس��تم
كامپيوتري3 2 5 9 4 7
1 6
شمال  1ب ي ا ب ا ن پ ر ت و ن ا م ه  1خ ا گ ي ن ه ا چ د ي ت ي و ي يك 8
ر ا ب و ميباشد  -مليح  -شهري
ل
ا
ر
ا
م
 2ر س و خ
م
ا
ر
ا
ر
ا
م ر
ا
 2ع ز ي ز
ن��گ و
خراسان7رضوي4 6 1 8 2 5
استان 9
جعلي  3د ي ا ك و ر ي ز م ز ا ي ا  3ج و ا ه ر ر ز ق ن ب ر ا س در 3
4
ل ف
ا
ا
د
و
د
ن ز
ر
ه
4
م ل ي
ك ل ت
ا ب ي
د ل
فرزن��د2صال��ح - 4آب7 8 9 3 1 6
ش كردن  5ج ت ر د ا م ن ي و ر ي و  5ا ا ر ج م ن د ا ت ا ن م 5 -12
ه ا ر و ت س ر در لغت محلي  -وسيله -
ز
ر
و
 6ر م
گ ه
و ك ي
ك ر
ل ي ز
 6ن ت
جمجمه 5 3 6 7 8 1 9
يرايهاي  7ب ن ي ه ا ف ت ا ب ل ب ب ا م  7ش ا ر ب م ا ن د ا ر ي ن ه ا درون4 2
ا
د م
ي ل
ر ي
د
 8ش ا
ل
ا
ه ب
 8م ن گ
زي گاه
بيم��اري1 9 8 4 6 2
عام��ل 3
و ر د 5 7 -13
9
م ر ب ي
و ف ر ن ي
ا س ك ي ز
م س
ا
ا ن ب ر
ه
 9ي و
ا ه ا ي  -اس��مي  -به��ر پخ��ت
داري از
و
و
ا ت ن
م
ن ا ك ا
 10ج ا
ب ا
ل پ ه
ه ي د
ن ا
 10د س
خريد 2 4 7 5 9 3
آبگوشت مي8بايد 6
1
برات
ن
س ر ن و ش ت
ا ك ي
ه
 11ت
 11جس د اپ ر اس تش ن ب هش ام ان م ار ا ن  -14س��خت نيس��ت -
ظاميان
ك ن
س ا ق
ل ن
ا
 12م ب ل
12
 9باد و3باران6 7 2 1 5 4 8
ه و ش ن گ يرقان -
ج��ب ...
ا ن
ع م ر
گ و ي
د ي ا ن
 13ا
ف س ا
ر ي ز
ا
 13و
كريستي8 1 4 2 3 9
اثري از7آگاتا 5
و زشت  14ع ب و س س ر ا د ق د ا ر ا  14ا ر ي ا ب ر ه م ا ا ي م ا 6 -15
ر س ي
د
ا
د
ل ن ش ر
ا
 15ي و م
م ت ي
ا
 15ن ا س ل
ج ا ن و ي ن  -راهنمايي كردن
اطالعات آگهی خود را به
نشانی زیر ایمیل کنید:

استخـــدام

استخدام

استخدام

aznov152104nikpour

استخدام

استخــد ام

استخدام

PAIVAND

فروش سالن زیبایی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

azmr19f

نیـازمنـدی هـای پیوند

9 5 3 6 7 8 2 1 4

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

939-0099 ................................... Panneton
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3 6 7 5
نیازمنــدی1ها5
8 9
آنها 7
اول را2به 3
شانس 4
بدهید! 4 8
5 3
1 2 6 7
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
کارگاه،
رستوران2 ،
کـارند :در9 4
در جستجوی 1
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
و6 7 ...
کارواش 9
8
کنید! 9
استخدام 4
آنـان را 1 6
---------------8
کارگر5 ،
کمک3 ،
 اگر جویای 2
کارمند و...

هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
zle 3 Solution
 جویای
خانه6 9 1 ،
همسر ،هم 3
هستید؟ 2
صحبتدوست8،
هم
خانه برای6فروش5دارید؟3 4 7
 آیا وسائل 1
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
میخورد؟ 2 8 5 4 7
درد دیگران 9
 آیا به سفر می7روید5،جویای1همسفر8 3 2
هستید؟
اجاره9 7 ،
برای 6
فروش4 ،جایی 2
 چیزی برای 3
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

4 9 8 6
صفحه
این 8 7
جای شما2در 9
است!9 8
خالی 3
4
با ما تماس بگیرید.
3 6info@paivand.ca
1 5

9 5 7 4 1 2 8 3 6

مونتریال 442-8056 ....................................... .فتوبوک984-8944...........................................
المپیک935-3300...........................................
ز488-7121.................................................
 8 887-0432فتو ُر6 4 3
5 7..........................
مونترال/تورونتو1 .
9 2

عینک8سازی
2

دندانپزشک1 9 6 3
7 4 5
شهروزرضانیا (آریا) ..................
3 8 2 6 933-3337
7 4...............................
شریف9نائینی5 1.
731-1443
فـرش
کارگاهفر1
(کلینیک)  3 2قالی5شویی 9
7دندان6سازی8 4
ش739-4888...............
7 6 4 1 737-6363
9 5.................................
افخم8هادی3 2.
فـیزیوتراپی
900-3633 .............................
دنـــــــــا2 3
رستــوران9 7 8 1
6 5 4
پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
فـال
5 1 8 2 933-0-933
4 6 .....................................
کبابسرا 9 7
3
کلبه عموجان 484-8072 ............... .شادی678-6451 ............................................ .
4 7 6 5 270-8437
فاروس3 9.............................................
2 8 1
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

روانشناسی  /روانکاوی

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

حقوقی 5
خدمات7 1
وکیل2 8
نیــوشا ریاحی
دادگستری7استان9کبک4
رسمی 3
وکیل 5
در کانادا8 2 6
تجاری9
حقوق 4
تاسیسشرکت،قرارداد،
/سهام2 3
شرکت5
خریدوفروش 7
1
کبک 9 1
خانواده4در 2
حقوق 6
طالق توافقی و غیر توافقی،
فرزندان7 6 3
تقسیم9اموال8،
3 8Tel.: 4514-953-3570
6 7
3لوله1کشی6 5 8
1290-2959
4 9.......................................
پـارس5 2 .
مهاجرت

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

محضر

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

سوپر و فروشگاه

کتـابفروشی

موسیقی (جشن ها)

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

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

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

کلیسا

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

وام مسکن

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

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

گاراژ (درب)

وکیل دعاوی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

گلفروشی

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

3
1
8
9
6
4
2
7
5

zle 7 Solution

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

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

1
5
7
4

مراکز پخش پیوندzle 5 Solution

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

شیرینی پزی و قنادی

5
6
1
2

مونتریال7 2 6:
شهر 9
مرکز 5
تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
6 4 3 7 8
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
فتوشــاپ ،ارز9
5 4 ،NDG
اتوکلیفتــون1 2auto ،
خضر ،اف7اکس8،مارشه3
لوموند2 ،
فایواستار ،آپادانا4 ،
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا3و2 1 9 5 ...
افغان5 ،
مارشه 7
آدونیس1 ،
نور1و8 ،2
ریوسود :کوه 6
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
پنراسلکت8
9 5
 6فروت،
 7سمی
وست آیلند  :آدونیس،
شاتوکباب3،و4 6 8 ...
1
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
آدونیس4،سمی2فروت3و1 ...
الوال :کوه نور9 ،

Sudoku Puzzle 8 Solution

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

9
2
1
6
8
7
3
5
4

8
4
6
9
5
3
2
7
1

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

ویدیو

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

3
6
1
8
5
4
2
9
7
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استخـــدام

فروش بیزنس

پانسیون

Driving School for Sale:

Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
امورنصب فورا نیازمندیم.
در ابتدا بصورت پاره وقت،
تمام وقت

PAIVAND: Vol. 26  no.1464  Mar. 01, 2020

شیـــرینی گیالنی

• شیرینیگیالنی

به یک خانم کارمند

•رشتهخوشکار

ویا خانم دانشجو

We are hiring interested individuals
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary.
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://www.sam-thehandyman.com/career.htm
And send CV to: info@sam-thehandyman.com

ماهانه  ۵۰۰دالر

• با مغز گردو و شکر

با تمام امکانات

• دارچین ،آرد برنج

و اینترنت ومبله

یکاوکازیــوناستثنائی

• باسفارشقبلی

در منطقه

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

تلفن( :شكوفه)

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
بیشتر تماس بگیرید:

Contact:

514 531 8783

35

438-994-4115

Tel.: 514-400-7879
free

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

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

Cell. : 514 574-6162

HAYK HARTOUNIAN

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

>> حتی در محل شما <<
Tel.:(514) 663-9116

اینستاگرامM.Royal.Beauty :
PendJn01

خدماتآرایشی

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

مشاورامالکمسکونی
آناهیتابروجردی

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

خاطره حتویلداری یکتا
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ترجمـــهمدارک
514-624-5609

pg.: 6

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

Cell.: 514-978-9962

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

• ترجمهرسمیکلیهمدارکوخدماتمربوطبهترجمه
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(438) 390-0694

مترجم رمسی
نغمه سروران

ارزشریف

کیترینگ بلبلی :انواع غذاهای ایرانی ،سنتی و خارجی

 



 































































آشپزخانههاتعطیل!







 




دارالترجمه رسمی فرهنگ

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
















































Tél.: (514) 223-6408
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Tél.: (514) 561-6408
محل:مرکزشهرمونترال
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

152

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1464 Mar. 01, 2020

36

«والگ» چیست و «والگر» کیست؟

حدود بیست و پنج سال پیش
و قبل از فراگیر شــدن شــبکه
های اجتماعی ،برخی افراد که
قلم و نگارش خوبی داشــتند و
میخواستند مطالب خود را در
اینترنت منتشرکنند ،مقاالت خود
را در «بالگ»ها منتشر میکردند
که آن هم خالصه شده ی واژه ی
«وبالگ» بود.
«بالگ» به نوعی وبسایت ساده و
بدون زرق و برق گفته میشود که
تمرکز آن بر روی متون نوشــتاری
و دلنوشته های «بالگر»هاست.
شــاید اگر بخواهیم معادلی برای
«بــاگ» ذکرکنیم ،بتوانیم آن را
«دفتر خاطرات آنالین» نامگذاری
نماییــم .مطالب مختلف و دنباله
داری در «بــاگ» هــا منتشــر
میشــد :از شــعر و خبــر و خاطره
گرفته تا دســتور آشپزی و تفسیر
سیاسی و سفرنامه های خواندنی.
خیلی هــا هم به خاطــر «بالگر»
بودن به زنــدان افتاده و هنوز هم
می افتند .امکانات «بالگ»ها هم
بســیار محدود بود و توانایی های
یک وبسایت امروزی را نداشت.
البته میشــد چند عکس را هم در
آن گنجاند و آب و رنگ محدودی
به آن اضافه کرد .حجم داده ها هم
محدود بود و اگر از حدی بیشــتر
میشد ،میبایست فضای بیشتری
خریــداری و مبالــغ بیشــتری را
هزینه نمــود .به دلیل امکانات آن
زمان و محدودیتهای فنی ،امکان
نصــب ویدئــو بــر روی «بــاگ»
وجود نداشــت و یــا اگر بعدا بطور
محدود اضافه شد ،دارای کیفیت
بسیار پایینی بود و تصاویر آنچنان
واضح نبوده و بسیار کوچک دیده
میشدند.

بعــد از گســترش شــبکه هــای
اجتماعــی مختلف ،رفتــه رفته از
مشــتریان «بالگ»ها کاسته شد
و اکثــرا جذب پلتفــرم هایی مثل
فیسبوک شدند که امکانات بسیار
بیشتری داشت و مخاطبان فراوانی
از مطالب منتشره بازدید میکردند.
مجانی بودن ،دسترســی آســان و
سرعت باالی انتشار مطالب در این
شــبکه های اجتماعی همه دست
به دســت هم داد تــا از مخاطبان
«بالگ»ها کاسته شود.
البتــه «بالگ»ها همچنان وجود
دارنــد و از بیــن نرفتــه انــد ،ولی
محبوبیت آن به نســبت گذشــته
کمتر شده است.
در طی چند سال اخیر و پیشرفته
تر شــدن دوربین های عکاســی و
فیلمبرداری و بویژه دوربین گوشی
های تلفن همراه ،باعث شــده که
ویدئوهای فراوانی با سرعت انتشار
بســیار باال در همه جای دنیا قابل
دسترس باشند .بنابراین «بالگی»
که امکانات ویدئویی داشته باشد،
تبدیــل به «والگ» شــده و دلیل
اینکــه اینگونــه نامیده میشــود،
همین است .طبیعتا کسی هم که
«والگ» داشته باشــد« ،والگر»
نامیده میشــود! بخــش عظیمی
از «والگر»هــا ،کارهــای خــود را
در شــبکه های اجتماعــی ،بویژه
یوتوب ،فیســبوک و اینســتاگرام
منتشرمیکنند.
اگر تا به حال یک بار برای تهیه یک
موضــوع جــدی در مقابل لنز یک

دوربیــن فیلمبرداری
قرارگرفته ای ،بخوبی
میدانی کــه بیان یک
مطلب ساده در مقابل
دوربین ،کار ساده ای
نبوده و ممکن اســت
چندین بار به اصطالح
«تپق» بزنی!
بنابراین برای «والگر»
شدن باید قدرت بیان
و اعتماد به نفس خوبی
داشته باشیم .ظهور امکانات
جدید شــبکه های اجتماعی
مثــل «الیــو» کــه ویدئــو را
در آن واحــد و بصــورت زنده
پخش میکند ،انقالبی را در
زمینه انتشــار مطالب در مقیاس
بسیار وسیع و با سرعت فوق العاده
باال بوجود آورده است.
به عبــارت دیگر ،در روزگار ما ،هر
دســتگاه تلفن همــراه ،یک واحد
ســیار فرســتنده و منبــع تولیــد
اخبار ویدئویی است! تسلط برخی
«والگــر» هــا آنقــدر باالســت که
گزارشــات موضوعــی و دنباله دار
خــود را بصــورت «الیو» منتشــر
میکنند.
یکی از خصوصیات دوربین «الیو»
این است که هیچکس را نمیبخشد
و هیچ اشتباهی را نمیتوان در آن
تصحیح یا ادیت کرد .بنابراین قبل
از شروع باید حسابی تمرین کرد تا
اشتباهات به صفر برسند.
بعضــی «والگ»هــا تخصصــی
هســتند و موضوعات مختلفی را
دنبال میکنند .برخی «والگر»ها،
در زمینــه غــذا تســلط دارنــد و
اصطالحا «فود تیستر» هستند.
برخی دیگر مختصص سفر و تهیه
ســفرنامه های جالــب و آموزنده.
گروه دیگــری در زمینه اتومبیل و
برخی دیگر در مورد امورات مربوط
به کودکان ،آموزش مطالب درسی
و یــا حتی تربیت حیوانات دســت
آموز فعالیت میکننــد .هر کدام از
این گروهها ،مخاطبان خاص خود
را داشــته و دائمــا با هــم در حال
تعاملهستند.
دوربینهایعکسبرداریکوچک،
سبک و جالبی در چند سال اخیر
به بازار عرضه شــده که امکاناتی را
به «والگر»ها میدهد .مثال صفحه
نمایش پشــت دوربیــن ،چرخان
بــوده و «والگــر» در زمان ضبط
تصاویر ویدئویی ،تصویر خودش
را در همــان لحظــه میبینــد و
«فریم بندی» میکند .میکروفون
های خاصی هم در بازار هســتند
که مخصــوص «والگر»ها بوده و
سبک و ساده میباشند تا کیفیت
صــدای ضبط شــده هــم باالتر و
بدون «نویز» باشد.
حتــی ســه پایــه هــای کوچک و
ســبک ،لرزه گیرهــای کم حجم

و نیــز تجهیزات نورپردازی ســاده
و ارزانــی در بازار موجود اســت که
مخصوص کار «والگر»ها بوده تا
در هر شرایطی بتوانند تصاویر قابل
قبولی تهیه نمایند.
زمانی «بالگر» یا «والگر» بودن،
نوعیتفریحوسرگرمیحسابمیش
د ولی امروزه با گســترش شــبکه
هــای اجتماعــی و باالرفتن تعداد
مخاطــب ،ایــن فعالیتهــا تبدیل
به شــغل شــده اســت .مثال برای
دسترســی به برخی «والگ»های
تخصصی که مطلبی را بطور حرفه
ای آموزش میدهند ،باید مبالغی را

برای ثبت نام پرداخت کرد .برخی
افراد تبدیل به «یوتوبر» شده و در
ازای جلــب مخاطــب و گنجاندن
تبلیغــات شــرکتهای مختلف ،بر
روی پلتفــرم «یوتــوب» ،پــول
میســازند .ایــن کار برای کســانی
کــه از کارهــای روتیــن دفتــری و
پشــت میز نشینی خسته شده اند
و میخواهند همیشه در سفر و در
حال تفریح باشند ،بهترین انتخاب
اســت .با کمــی صبــر و حوصله و
پشــتکار میتــوان ایــن فعالیتها را
بطور تخصصی ادامه داد و تغییرات
اساسی در زندگی ایجاد کرد.

خالصــه اگر می بینی کــه در کنار
تخصص اصلی خودت ،قدرت بیان
خوبی داری و بــه تصویربرداری و
رشــته های پیرامون آن عالقمند
هستی ،بیشتر درباره اش تحقیق
کــن و خــودت را از روتین شــغل
های کسالت آور و کالسیک پشت
میزنشــینی خالص کن و بقیه ی
عمر پربرکتت را حال بنما ،چرا که
عمر آدمی بسیارکوتاه است!
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

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

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






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه

Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
 دندان اطفال
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
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Tel : (514) 933-3337 
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www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی
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 مسکونی و جتــاری:مشاور امالک در مونتریال

پیش فروش
• One block from Concordia University
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• 8 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. Five-Star
Signature Club includes:
Swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• Central A/C system
• ACQ warranty

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

Cell.: (514) 971-7407

کاظم تهرانی

 اجاره امالک مسکونی و جتاری، فروش،خرید
مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره
پرداخت هزینه محضر توسط ما
پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال
تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره
ارزیابی رایگان منزل شما
به همراه تیم حرفه ای ما
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جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
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Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ARCHITECTE

انتقـال ارز

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
مجهزبه کلیه
به اقصی نقاط جهان
کارت های بانکی ایران
 تضمینبهتریننرخروز
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

514.803.5240

به مدیریت :بیژن احمدی

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

آژانسمسافرتیآلفا

بهکمکمجربترینمشاورانامورمسافرتی
یک سفر خوش و به دور از استرس
برنامهریزینمایید.

• تور آمریکا
Las Vegas
New York
Disney World
• تــورهای
کوبا ،دومینیکن ،مکزیک ،باهاماس

پاریس،اسپانیا،ایتالیا،پرتغال

• تور  2روزه تورونتو
نیاگارا • تور یک روزه
نیــاگارا

 647-847-1847بلیت هواپیما • تورهای تفریحی
• خدمات مسافرتی • ویزا

