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

www.sharifexchange.ca

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

$

Sharif
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کرونا ما را به مست ساخنت
.جهانی نو سوق داده است
دل این روزهای سخت بارقه
ِ از
انسان
امیدی سوسو میزند که
ِ
خسته از وضعیت کنونی را به
.. .خود امیدوار نگه میدارد

الیت
صرافی

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

مشاورامالک:آرزوگتمیری
www.ParsPlumbing.ca
Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

2

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

(514) 561-3-561

ناهیدپاکروان

Pars Plumbing
& Heating Inc.

pg. 17

سفر به ایران

Tel: (514) 290-2959
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

4010 Ste-Catherine W.

نادرخاکسار
______________
Nader Khaksar

مشاور امالک در مونتریال

pg. 10

رستوران خراسان کباب
:نشـــانیجدید
5625 Sherbrooke St W

Cell.: 514-969-2492
¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

(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

مسکونی و جتاری

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

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

Courtier Immobilier Agréé

Montreal, QC H4A 1W4

 ستاره5 صــرافی

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

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

pg. 5

¥°¶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

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

_____________________
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
11 :

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
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مشارکت در ساخت
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

We build your future

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

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

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

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

آرش جامی

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

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

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

_________________________

Cell.: (514) 561-0-561

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

Cell.: (514) 561-3-561

2
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

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
__________________________

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
VAN TINH DUONG
 ساعت24  جواب درDr.
 پزشکان متخصص جهت امراض
__________________
Specialist doctors

سالگی

خ
 تنه کودکاE
6 - 0 :ن
U

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

روز7
هفته

:پزشکان متخصص

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

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













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

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

Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia

3
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• دکتر مهرنوش البرزی

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

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

Tel.: 514-731-1443

•

:>> از ابتدای آوریل در براسارد

7801-A Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

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

4

ُرزا محمدی

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

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

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

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

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

 اجاره امالک، فروش،خدمات به شما عزیزان بابت خرید

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

182155 04/18

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

خدمات رایگان برای خریداران امالک

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

خدمات کامل برای مستاجران

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

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

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

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

آناهیتابروجردی

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

Cell.: 514-978-9962

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

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

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

ته چین مرغ ،ساندویچ های كالباس ،سوسیس آملانی ،زاپاتا ،ساندویچ مخصوص عموجان ،مغز،
زبان ،سوسیس بندری ،كتلت ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان ،آش رشته ،سوپ جو،
كشک بادمجان  ،میرزاقامسی ،كوفته ،سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و ...

اسپشیال روزانه ما:

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه
هر شنبه و یكشنبه آبگوشت
گردنگوسفندموجودمیباشد

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

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

رستوران برای فروش

Roya Esfahani

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

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507

5
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ویروس کرونا...

بیانیه صد نفر از اساتید
دانشگاه ،فعاالن
سیاسی و مدنی
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

«خامنه ای مسئول تبدیل اپیدمی کووید ۱۹به
یک فاجعه ملی است»
بنا به گفته مقامات رسمی وزارت
بهداشــت در ایــران حــدودا هــر
دقیقه یک ایرانی به ویروس کووید
 ۱۹مبتال و هــر ده دقیقه یک نفر
فوت میشــود .آمار مرگ و میری
که رســما اعالم میشــود از سوی
پزشــکان ایــران و نیــز مقامــات
ســازمان بهداشــت جهانی بسیار
کمتــر از میــزان واقعــی ارزیابــی
میشــود .آن چه از قرائن برمیآید
این است که ما داریم به سمت یک
فاجعه ملی پیش میرویم.
اینــک همــگان میداننــد کــه
پنهانکاریهــای اولیــه توســط
حکومــت و نیروهــای امنیتیاش
چه فرصت طالیی را از مردم ایران
برای مهار ایــن ویروس خطرناک
گرفــت .فدا کردن غیرمســئوالنه
و ضــد انســانی جــان ایرانیان پای
مصالح سیاسی حکومت در داخل
(از جمله راهپیمایــی  ۲۲بهمن،
انتخابات مجلس و قرنطینه نکردن
به موقع شهر قم) و خارج از کشور
(از جملــه سیاســتهای مرتبط با
حکومت چین) چه ضربات مهلکی
بر ما ایرانیان وارد کرده است.
و برخورد غیرمسئوالنه حکومت و
دولت در برابر ارتجاع سنتی چگونه
به شــیوع تصاعدی ایــن ویروس
کمک کرده و…
اینک نیز شاهد هستیم باالترین و
قدرتمندترین فرد حکومت که همه
تصمیمهای مهم از سوی او اتخاذ
میگــردد ،با نــگاه توطئه محور و
بــرای توجیه تصمیم نابخردانۀ رد
کــردن بعضی کمکهــای جهانی
از نظریــه مضحک ترور بیولوژیک

بازدرکنارتانبرایاجرای
مراسم زیبای عروسی تان
مبتنی بر رزرو قبلی
قیمتویژهبرایاگوست۲۰۲۰
مجری مراسم زیبای

عقــدایرانی
و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

949-298-0204

دفــاع میکنــد .در بحبوحــه این
اجنــه را
بحــران کــه رهبر نظــام ّ
هم بــرای پیوســتن به دشــمنان
همیشگیاش به میدان میکشد،
کمک پزشکان بدون مرز پس زده
میشــود .و در شرایطی که مراسم
تشــییع بــرای همــه شــهروندان
ممنــوع اعــام شــده ،نظامیــان
تحت امر رهبر وســط شــهر برای
مرگ کرونایی سردارســپاه مراسم
تشــییع راه میاندازند و این عمل
را بــا توهین به شعورشــهروندان،
بــا فریبــکاری تمــام ،خودجوش
مینامند!
اینــک جــان و حیــات تــک تــک
شــهروندان ایران به گروگان رهبر
نظــام ،مشــاورانش و نیروهــای
نظامــی -امنیتی درآمده اســت.
دولــت گوش به فرمــان نیز دنباله
رو همین سیاست شده و علیرغم
همه هشــدارهایی که مســئوالن
بهداشــتی و پزشــکی میدهنــد
اقدامات ضروری را انجام نمیدهد.
در ایــن میان مــردم ایــران و کادر
درمانی فداکارکشور است که هزینه
ایــن نوع بالهتهــا و ناتوانیها را
میپردازنــد .در رابطه با گروههای
کم درآمد نیز فعال جز وعده چیزی
به آنان تحویل داده نمیشود.
در همه جای جهان سیاستمداران
گوش به ســخنان و رهنمودهای
متخصصاندادهاند.
در ایــران امــا ایــن کارشناســان
هســتند که باید گــوش به فرامین
و رهنمودهای مقامات سیاســی و
نظامیبدهند!
اینک خانــه را آتشــی دربرگرفته و
وظیفــه مقدم بــر هــر کار دیگری
خاموش کردن آن است .بنا به نظر
کارشناسان برجسته ایران و جهان
آنچــه امروز بیــش از پیش اولویت
دارد:
• الــف -جلوگیری از گســترش
شــتابان این ویروس برای انطباق
آن بــا گنجایش سیســتم درمانی
کشور
• ب-حل مســئله کمبود منابع
مالی و تجهیزات برای مقابله با این
بیماری
• پ -حمایــت مالــی ازاقشــار
آسیب پذیر است.
مواجهــه مؤثر با این بحران و ســه

معضل یاد شــده در گرو مدیریتی
کارا همراه با برجسته سازی نقش
کارشناسی پزشکی ،همیاری مردم
و بکارگیری نهادهای مدنی وکمک
گرفتن از نهادهــای بین المللی و
دولتهاست.
مــا جمعــی از اســاتید دانشــگاه،
فعاالن سیاسی و مدنی با گرایشات
مختلف فکری و سیاســی با توجه
به مجموعه اتفاقات جــاری آقای
خامنهای را مســئول اصلی کنونی
و آینــده بحــران ویــروس کوویــد
 ۱۹در ایــران میدانیــم کــه اگر به
صورت فوری و ضربتی تصمیمات
کارشناســانهای در بــاره آن اتخاذ
نگردد میتواند به یک فاجعه ملی
بیانجامد.
اینک بیش از پیش آقای خامنهای
در افــکار عمومــی ایرانیــان مورد
پرسش و استیضاح است که :
• * آیــا صنــدوق توســعه ملــی

(صندوق ذخیره ارزی) که متعلق
به همه شــهروندان ایران است اما
تحت ســیطره ولیفقیه قرارگرفته
میبایست صرف سپاه قدس گردد
و نبایــد در امــر حیاتــی ســامت
مردم هزینه شــود تا شرایط برای
بــه حداقل رســاندن تــردد مردم
فراهم شــود ،بیمارستانها تجهیز
گردند و گروههای کمدرآمد دچار
تنگدستیبیشترینشوند؟
• * آیــا حکومتــی که کوچکترین
اعتراض مردمی را سرکوب میکند
نمیتوانــد تــردد درون شــهری و
بین شهری را کنترل و به حداقل
ممکنبرساند؟
• * آیا سرمایهها و امکانات فراوان
َا َبرموسساتاقتصادیزیرمجموعه
آقای خامنهای (مثل آستان قدس
رضوی ،بنیاد مستضعفان ،ستاد
اجرایــی فرمان امــام و …) که در
اصل همگی متعلق به ملت ایران
اســت ،تنهــا بایــد در راهپیمایی
اربعیــن و مخــارج گســترده بیت
ولیفقیه بــکار رود و نه در این امر
خطیر ملی؟
• * چرا در حالی که شخص رهبر

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

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

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
(و دیگــر مقامات باالی حکومت)
در بهترین شرایط قرنطینه هستند
ِ
اســتبدادرای و
بــا خودخواهــی و
لجبازی تمام و بهانههای مضحک
کمکهــای بینالمللــی از مــردم
ایران دریغ میشود؟
• * چــرا در زلزلــه بم کمکهای
آمریکاییها و حضور مستقیم آنها
در منطقه پذیرفته شد و بیمارستان
صحراییشان تا مدتها به خدمات
رسانی مشــغول بود و اینک حتی
نیروهای ســازمان معتبر پزشکان
بدون مرز از ایران رانده میشوند؟
• * چرا رهبر و نیروهای امنیتی و
قوه قضائیه تحت فرمانش درارتباط
بــا آزادی همــه زندانیان سیاســی

لجبازی و مانعتراشی میکنند؟
چرا در این شــرایط نیز دســت
به بازداشت کسانی میزنند که
به گــردش آزاد اطالعات یاری
میرسانند؟
• * چــرا صدا و ســیمای ضدملی
مطیع ولیفقیه در این امر حیاتی به
جای شفاف سازی ،اطالع رسانی
دقیــق و موثــر و هماهنگ جهت
گسترش همکاری ملی در مبارزه با
کرونا به پنهانکاری ،خرافه پروری،
مقصر جلوه دادن مردم و… دست
میزند؟
• * چرا در ماجرای افزایش قیمت
بنزین که میخواســت مشــکالت
بودجــهای را بــر مــردم تحمیــل
کند ،شــخص رهبــر بالفاصله به
صحنه آمد و دهان همه منتقدان
از جملــه بعضــی مراجــع تقلیــد
ســنتی دولتی را بست اما در مورد

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

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

بحرانی که جان مردمان را نشــانه
گرفته اســت رهبر نظام در مقابل
خرافه پرستان و ارتجاع سنتی که
هفتهها زمان طالیی برای تعطیلی
تجمعات و قرنطینه قم را گرفتند،
فرصتطلبانه سکوت کرده است؟
نیــازی به طرح انتقــادات بنیادی
بیشــتری که در باره پنهانکاری و
دروغگوییهای آغازین (و مستمر)
وجــود دارد و امــروزه دیگــر برای
همگان آشکار شده ،نیست.
از نظــر امضاکننــدگان این بیانیه
مسئول اصلی تبدیل بحران کنونی
به یک فاجعه ملی شخص ولیفقیه
است.
حســن روحانــی نیز با همســویی
با آقــای خامنــهای در پنهانکاری
و مرتبط کــردن بحــران کرونا به
توطئههای دشمن در تشدید این
روند سهیم بوده است.

دلیـوری روزانه (تلفنی)
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ویروس کرونا...

کرونا و عیان شدن آسیبهای گفتمانی و
ایدئولوژیکاسالمگراییشیعه

سیاستها ،کارآمدی و
عملکرد جمهوری اسالمی
زیر ذرهبین افکار عمومی

مجیدمحمدی
 ۳۰مــارس  -بحــران انســانی و
اجتماعی بیماری تنفســی ناشــی
از اپیدمــی ویــروس کرونا ،نه تنها
سیاســتها ،کارآمدی و عملکرد
نهادهــای جمهــوری اســامی
ایــران را زیر ذره بین افکار عمومی
قــرار داده اســت ،بلکــه گفتمــان
اسالمیســازی و کلیت ایدئولوژی
اســامگرایی را در معرض داوری
قرار داده است.
ایــن بحــران فقط بــه نفــع نظام
نیست (استفاده از آن برای گرفتن
میلیاردهــا دالر از بانــک جهانــی
یــا بازی کردن نقــش قربانی برای
رفــع تحریمهــا ،در حالــی کــه در
عراق به نیروهای آمریکایی حمله
میکنند) ،بلکــه در حوزه مصالح
عمومی و کارآمــدی و ایدئولوژی،
تحت نظاره قرار دارد.
بــه علــت مواجهه کلیــت نظام با
این بحــران ،میتــوان واکنشها
را مبنــای داوری قــرار داد .ایــن
بحــران ،پیامدهــای تصمیمات و
سیاستهای مبتنی بر گفتمانها
و ایدئولوژی اســامگرایی شــیعه
را یک بار دیگر به آزمون گذاشــته
است.
سه مولفه گفتمان اسالمیسازی
پــروژه احیــای تمدن اســامی و
اسالمیسازی همه امور و نهادها
که هدف غایی اسالمگرایان بوده
است ،در پنج دهه گذشته صاحب
یک گفتمــان مشــخص در حوزه
عمومی شده اســت .این گفتمان
ســه مولفه عمده داشته است؛ به

ایــن معنا کــه آن قدر ایــن عوامل
در گفتمــان فــوق نقــش دارندکه
نمیتوان گفتمان اسالمیسازی یا
احیای تمدن اسالمی را بدون این
سه تصور کرد:
•
 .۱سیاستگذاری ،مدیریت
و رفتار جهادی در برابر
سیاستگذاری ،مدیریت و رفتار
علمی.
حاکمان جمهوری اســامی ایران
در برابــرگســترش ویــروس کرونا
خواستند نشان دهندکه مدیریت و
رفتار جهادی آنها با شرکت تودهای
طالب و بســیجیان ،موثر اســت.
این ویروس سراسرکشور را آلوده و
بر اساس آخرین گزارشها ،تاکنون
بیش از  3هزار نفر را روانه قبرکرده
اســت .حکومت میخواهد نشان
دهدکه نهادهای مذهبی -نظامی
حالل همه مشکالت هستند ،اما
مشکل حادتر و حادتر میشود ،و
این وضعیت در برابر چشم همگان
اســت .تاکید بر رفتار جهادی (که
معنــای عملــی آن ،نادیده گرفتن
قانون و حقوق فردی است) متوجه
اســت بــر هدایــت از باال و دســت
باالی منابع قدرت برای مهندسی
افــراد در همه ســطوح اجتماعی؛
حتی در شرایط بحران انسانی.
•
 .۲نظریه توطئه در برابر

در پایان سخنی نیز با هم
میهنان آگاه ،پرتالش اما
در خطر و نگران مان:
هموطنانعزیز!
در غیاب حکومتی مسئول ،کارآمد
و راســتگو ،تنهــا کارشناســان و
کارکنان بخش پزشکی و بهداشت
کشور هستندکه با ازخودگذشتگی
از شــهروندان در برابر این ویروس
دفــاع میکننــد و میتواننــد بــا
وجــود همــۀ محدودیتها مرجع
شــهروندان درشــکل دادن رفتار
روزمره شان باشد.
یاریهای خودانگیختــه مردم در
بسیاری از شهرها به نظام درمانی
کشــور وکمــک آنان به اقشــارکم
درآمد بیکار شده در روزهای اخیر
ستودنی است.

اما همچنان جای تاکید است که:
حساسیت کامل و رعایت تک تک
هشــدارهای ایمنــی بــه خصوص
رعایت بهداشت وکاهش حداکثری
ترددهای بیرون از منزل باالترین
نقــش را در قطــع زنجیره انتشــار
شــتابان این ویروس و همیاری با
کادر درمانی فداکار اما تحت فشار
و ریزش در کشور دارد.
همیاری عمومی از طریق نهادهای
مردمــی بــرای کمــک رســانی به
مراکز درمانی جهت تجهیز هر چه
بیشــتر برای مقابله با این ویروس
یک وظیفه ملی و انســانی اســت.
پشــتیبانی همه جانبــه و حمایت
گسترده از کادر فداکار درمانی یکی
دیگر از این وظایف است.
همیــاری تــا ســرحدامکان بــا

واقعگرایی و اتکا بر حقایق.
حاکمان مثل همیشه مشکالت
ناشــی از تصمیم راهبردی خود
(سیاســت نگاه به شرق و کار با
شــرکتهای چینی) را بر گردن
ایاالت متحــده انداختنــد و به
دروغ ،اپیدمــی ویروســی را که
شیوع آن از ووهان نشات گرفته
است«،بیوتروریسم»نامنهادند
ِ
واقعیت را که این ویروس
و این
از چیــن به نقاط دیگر دنیا رفته
است ،نادیده گرفتند.
خامنهای نشــر اخبار مربوط به
کرونا در ایران را توطئه دشــمن
نامید« :در دو روز آخر نیز به بهانه
یک بیماری و ویروس ،رسانههای
آنهــا از کمتریــن فرصــت بــرای
منصــرف کردن مردم از حضور در
انتخابات چشمپوشــی نکردند».
( ۴اســفند  )۱۳۹۸از کارکردهــای
نظریــه توطئــه ،کاهــش توجه به
واقعیات ملموس و از کار انداختن
قوه تحلیل و ارزیابی مبتنی بر آن
واقعیات اســت .برخی رسانههای
غربی ،صرف بیان واقعیت شیوع
ایــن ویــروس از چیــن را بیگانــه
هراســی تلقی کردهانــد ،در حالی
که بیگانه هراسی نه نفی واقعیات،
بلکــه نفی حقــوق فردی افــراد به
علت محل تولد یا میهن آنهاست.
•
 .۳تقدسباوری در برابر
عقلباوری.
همه شهروندان ایرانی و غیرایرانی
بــه عیــان دیدنــد کــه مقامــات
مســئول مذهبی در قــم ،بیش از
یک ماه در برابر بســته شدن مرکز
شــیوع ویروس در کشور مقاومت
کردهاند؛ بــا این توجیه که ضریح
معصومه شفابخش است و نام قم
نبایــد با این ویروس گــره بخورد.
تقدسبــاوری در این مورد خاص،
بــه مرگ هــزاران و بیمــاری دهها
هــزار تن دیگر و اختالل در زندگی
دههــا میلیون ایرانی دیگر و نشــر
این ویــروس از طریــق ایرانیان به
حدود بیســت کشور دیگر منتهی
شــد .مراکز مذهبــی بیش از یک
ماه بــاز ماندند تا هر چــه بتوانند
مردم را آلوده ســازند (حرم رضا تا

هموطنــان کــم درآمــدی کــه از
قرنطینهها ،تعطیلی کسب وکارها
و کاهــش شــدید ترددهــا لطمــه
میبینند نیز بخشی از نوع دوستی
ما ایرانیان است که به خصوص در
آغاز سال نو بس ضروری است.
غلبه بر شــیوع ویروس کشــنده و
ویرانگــر کرونا تنهــا در گرو جدی
گرفتن این خطر و افزایش همیاری
ملی و بین المللی است .به امید آن
روز!
-----اســامی به ترتیــب حــروف الفباء
درسایت زیر:
www.iran-emrooz.net/
index.php/news1/83478
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ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
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ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)87159570

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com
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ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

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

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00
 ۲۵اســفند باز بود و تنها برای سه
روز تعطیل شــد ،حرم معصومه و
عبدالعظیم و مســجد جمکران تا
 ۲۶اسفند هنوز باز بود ).بازداشت
افــراد بــا اتهام «قم هراســی» ،در
جهت تحکیم تقدسبــاوری بوده
اســت .تقدسباوری از این جهت
مورد توجه اســامگرایان است که
اعمال قدرت بر قوه درک و آگاهی
انسانها را تسهیل میکند.
خطرجدیگفتماناسالمیسازی،
از اینجــا نشــات میگیــرد کــه
مدیریت جهــادی ،نظریه توطئه،
و تقدسباوری را در کنار هم جای
داده است.
چهار ستون ایدئولوژی
اسالمگرایی
اسالمگرایی بر چهار ستون استوار
است:

• شــریعت گرایی • ،نظامیگری
(میلیشیاسازی)•،ر ّبانیساالری،
و • اسالمیسازی تمامیتگرایانه.
هــر چهــار ســتون ،در مواجهــه
باورمنــدان بــه این ایدئولــوژی به
اپیدمــی ویــروس کرونا مشــاهده
شــدند .عدالــت گرایــی کــه
اسالمگرایان همیشــه ادعایش را
داشتهاند ،در واکنش به پیامدهای
اقتصادی ویــروس کرونا و فقیرتر
شدن فقرا کامال غایب بوده است.
دولــت جمهــوری اســامی ایران
غیــر از یک بســته حمایتی تقریبا
بیارزش ( ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان
در مــاه بــرای چهــار ماه بــرای ۳
میلیون ایرانی که حدود  ۵۰تا ۱۵۰
دالر خواهد شــد) و تعدادی وعده
توخالی (یارانه کرونا) هیچ اقدامی
بــرای تامین میلیونهــا نفری که

روزمــزد بــوده و درآمد خــود را از
دست دادهاند ،انجام نداده است.
کل پرداخــت دولت به ســتاد ملی
مقابلــه بــا کرونا تا  ۲۴اســفند ۹۸
حدود  ۱۶۰۰میلیارد تومان ،یعنی
حدود  ۱۰۰میلیون دالر بوده است
(تابناک) که در برابر چنین بحرانی
بسیار اندک است.
ایــن بودجه را باید بــا بودجههای
اختصاصی به حمــاس و حزبالله
و نیر بودجههای دولتهای دیگر
برای ایــن بحران ،مقایســه کرد.
تخصیــص ایــن میــزان بودجــه،
همچنیــن نشــان میدهــد کــه
درخواست وام پنج میلیارد دالری
از بانک جهانی بیشتر فرصتطلبی
اســت تا تالش برای رســیدگی به
بحران.

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

مشاور رمسی وام مسکن

 اخذ وام برای افراد خوداشتغال  اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود
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www.paivand.ca since 1993

کرونا و عیان شدن آسیبهای...
•شریعتگرایی
مقاومت شدید روحانیون در برابر
ضــرورت تعطیل کردن مســاجد
و برنامههــای مذهبــی مبتنی بر
شریعت ،ناشــی از شریعت گرایی
نظام سیاســی جمهوری اسالمی
ایران اســت .تنها پس از رســیدن
بیماری به در خانههای روحانیون
و مراجع و مقامات و بیمار شــدن
حلقه نزدیکان نظام بود که برخی
از این برنامهها تعلیق شد.
دســتگاه تبلیغات حکومتی حتی
رجوع به پزشــک و رعایــت موارد
بهداشتی را که عقل اقتضای آن را
دارد ،منــوط به فتواهای مراجع و
روحانیون شیعه میکردند؛ با این
توجیه که مردم ایران مســلمان و
باورمند به شریعت هستند (هیچ
دلیــل مســتندی بر این گــزاره به
طور کلــی نداریم) و با دســتورات
فقها موثرتر به امور بهداشتی توجه
میکنند.
• نظامیگری
خامنــهای بــا نگــرش امنیتــی به
واگیــری ویــروس ،مواجهــه با آن
را به یک قرارگاه نظامی با ریاســت
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح
سپرد .او در دســتوری خطاب به
این نظامی میگوید« :الزم اســت
سازماندهی این خدمات بهشکل
یک قرارگاه بهداشتی و درمانی بوده
و عــاوه بر درمــان و ایجاد مراکز
درمانی مانند بیمارستان صحرایی
و نقاهتگاه و غیره ،به پیشگیری از
شیوع بیشتر بیماری با شیوههای
الزم نیز بپردازد .تقســیم وظایف

>> ادامه از صفحه7 :

و مأموریتهــای ســازمانها و
بخشهــای نیروهــای مســ ّلح از
وظایــف این قرارگاه اســت۲۲( ».
اســفند  )۱۳۹۸در هیچ کشــوری
مواجهه اصلی و مستقیم با اپیدمی،
به نظامیان واگذار نشــده اســت و
آنهــا صرفا نقش پشــتیبانی را ایفا
میکنند .علت ایــن نظامیگری،
نگرش توطئهآمیز و دشمنمحور
خامنهای به هر موضوعی در عالم
است« :این اقدام با توجه به قرائنی
که احتمال حمله بیولوژیکی بودن
این رویداد را مطرح کرده میتواند
جنبــه رزمایــش دفــاع بیولوژیک
نیز داشــته و بر اقتدار و توان م ّلی
بیفزاید( ».همان دستور)
بر آن مبنا ،بســیج و ســپاه از آغاز
اپیدمــی حــرف اول و آخــر را در
موضوعقرنطینهوضدعفونیسازی
و دفن مردگان داشتهاند.
• ر ّبانیساالری
در دوران واگیری ویروس ،به جای
متخصصان بهداشتی و اقتصادی،
این روحانیون بودندکه سیاستها
را تعییــن میکردنــد .روحانیــون
برای حفظ منافــع اقتصادی خود
در اقتصــاد رانتــی ایــران ،تــداوم
کار بخشهــای اقتصــادی را بــر
ســامت عمومــی ترجیــح دادند
و بدیــن ترتیب ،به هر دو آســیب
زدنــد ،چــون در شــرایط اپیدمی
بخــش اقتصــادی نیــز نمیتواند
عملکرد مناســبی داشــته باشد.
روحانیون در هر ســه امپراطوری
اقتصــاد دولتــی ایــران (دســتگاه
رهبــری ،ســپاه و شــرکتهای
دولتی) سهم قابل توجهی دارند و

همیشــه منافــع خــود را بــر
مصالــح عمومی ترجیــح دادهاند.
ر ّبانیســاالری متوجه است بر این
نکته که «خوب ،اخالقی ،درست
و مطلوب» ،باالخص در شــرایط
بحران ،توسط روحانیت تعریف و
تبیین شود.
• متامیتخواهی اسالمگرایانه
حضــور طراحــان و مجریــان
برنامههــای اسالمیســازی در
بوقهــای تبلیغاتی حکومت برای
توصیههای بهداشتی و درمانی بر
اساس طب اســامی و نقشهای
کلیدی آنها در تصمیم گیریها ،در
دوران اپیدمی ویروس کرونا رونق
بیشتری یافت .حتی یک وجب از
فضای عمومی و سیاســتگذاری و
تصمیمگیری ،به نهادها و افراد و
برنامههای عرفیگرا و متخصصان
غیرخودی واگذار نشــد .در دوران
اپیدمــی مراکــز زیارتــی تعطیــل
نشد ،اما کسانی که در برنامههای
چهارشنبهسوری شرکت کنند ،به
چهارده روز قرنطینه تهدید شدند.
در ایــن قلمــرو نیز هماننــد دیگر
قلمروهای زندگی ،اســامگرایان
نقشــی برای دیگران قائل نبودند
و به اولویتهــای خود پرداختند.
اسالمگرایان ،بحرانها را معموال
فرصتیبرایاعمالتمامیتخواهی
خود میدانند.
______
دیــدگا ه و نظــرات ابــراز شــده در
ایــن مقاله ،نظر نویســنده بوده و
سیاســت یــا موضع این نشــریه را
منعکسنمیکند.

دیــد .کمبود تختهــای مراقبت
ویــژه (در ایتالیــا  ۵۲۰۰تخــت در
مقایســه با آلمــان  ۲۸۰۰۰تخت)
نبود وســائل ایمنی از ماسکهای
ویژه و غیــره و غیره که باعث نرخ
باالی مرگ ومیر در این کشــورها
شده است.
در فرانســه تنهــا  ۱۷هــزار تخــت
بیمارســتان طی ســالهای اخیر
از بیــن رفت اســت وکلیــه مراکز
درمانی با کمبود منابع و امکانات
مالی وکادر پزشکی روبرو هستند.
سالهاســت کــه مــوج واگــذاری
بیمارستانها به بخش خصوصی با
هدف سودآوری حداکثری در تمام
کشورهای اروپائی در جریان است.
سالهاست (نه امروزپس از شیوع
ویروس کرونا) که هزاران پزشک و
پرستار و کادر درمانی در کشورهای
اروپائی با اعتصابها و اعتراضهای
سراسری خود نســبت به نابودی
تدریجی سیستم بهداشت و درمان
در کشــورهای خــود در نتیجــۀ
خصوصــی ســازیهای بیوقفــه
هشدار میدهند.
حــال پــس از همهگیــر شــدن
ویــروس کرونــا ،امانوئــل مکرون
رئیــس جمهور فرانســهکه یکی از
از طرفــداران پروپا قــرص اقتصاد
نئولیبرالی و بازار محور به حساب
میآیــد در پیــام تلویزیونی خود به
مناســبت همه گیر شدن ویروس
کووید۱۹میگوید:
«ایــن پاندمی به روشــنی نشــان
میدهــد که نباید تمام بخشهای
تولید و توزیع و«دولت رفاه» را به
بازار محــول کرد .دیوانگی محض
است که دولت کنترل بخشهای
مربوط بــه رفاه عمومــی ،تغذیه،
بهداشــت و درمــان و امنیت را به
کند .دولت
بخشخصوصی واگذار 
بایــد در فرانســه و در اروپا کنترل
دوبــاره را بــر روی ایــن بخشهــا
بدست آوردو استقالل و سرنوشت
این بخشهــا را تضمیــن کرده و
»
کاملن در دست گیرد 
•
- ۲جهانی شدن
به دنبال شــیوع ابوال در سالهای
 ۲۰۱۴تــا  ۲۰۱۶ســازمان جهانی
بهداشــت و بانــکجهانــی و یک
کارگروه بحــران ســازمان ملل در
امور بهداشت
The Global( GPMB
Preparedness Monitoring
)Board

بگذارنــد.
صنــد و ق
بینالمللی پول و بانک مرکزی
اتحادیــه اروپــا نیــز میلیاردها
دالر برای مقابلــهبا پیامدهای
ایــن بیمــاری در نظر
گرفتهاند.
ســازمان همــکاری
و توســعه اقتصــادی
پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را
بزرگترینچالش اقتصادی جهان
پــس از بحــران مالی ســال ۲۰۰۸
اعــام کــرده اســت .حتــیگفته
میشــود کــه نرخ رشد اقتصادی
جهانمیتواندبهنصفکاهشیابد .
شــوربختا کــه کشــورهای بزرگ
ســرمایهداری پــس از بحران مالی
۲۰۰۸و بحــران یورودر آغاز ســال
 ۲۰۰۹و بحــران محیط زیســت،
درسهــای الزم را نگرفتنــد و بــه
توصیههای متفکــران اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و محیط زیست
که جایگزینکردن تولید و اقتصاد
استوار بر «توسعه پایدار» را به جای
اقتصاد نئولیبرالیستی وبازارمحور
پیشنهاد میکردند ،توجه نکردند
و تا آنجا کــه ممکن بود (البته در
کشــورهای مختلــف بــا درصدی
متفاوت)بخشهایمختلفتولید
را به بخــش خصوصــی (باهدف
متحقــق کردن ســود حداکثری)
واگذارکردند.
امروز بحران کرونا اقتصاد جهانی
را به زانو در آورده است .
با آغــاز ســال  ۲۰۰۹بحــران یورو
اتحادیه اروپا را با مشکالت فراوانی
مواجــه کرد وکشــورهای ایرلند،
پرتغال ،ایتالیا ،اســپانیا و به ویژه
یونان را تا مرز ورشکستگیرساند
و هنوز ایتالیا اسپانیا و یونان با آن
بحران دست بگریبانند.
بحرانــی کــه بــر رونــد همگرایی
اتحادیه اروپا در چارچوب مباحثی
مانند ارزش یورو،افزایش شــکاف
اقتصــادی ،رشــد رونــد واگرایی،
افزایــش بیــکاری ،گســترش
ناآرامیهــای اجتماعی و ســقوط
زودهنــگام برخــی دولتهــای
حاکم ،رشــد ملیگراییافراطی و
گرایشهای ضــد اروپایی ،خروج
انگلستان از اتحادیه اروپا و مطرح
شدن احتمال فروپاشی حوزه مالی
یورو ،تاثیر فراوان داشــت و هنوز
هم برطرف نشده است.
ریاضتهای اقتصادی دیکته شده در گزارشــی هشــدار دادنــد که با
از طرف اتحادیــه اروپا با پیروی از جهانی شــدن اقتصاد با گسترش
نســخههایاقتصــاد نئولیبرالی ،و جهانی شدنارتباطات و تجارت
با خصوصی کردنهای گســترده در کنار رشد بیسابقه گردشگری و
و تضعیــف مســتمر قوانیــن و روندتغییراتاقلیمیوافزایشخیل
قراردادهای کار ،پایههای «دولت پناهجویان و پناهندگان در سطح
جهان به همــراه افزایش ناامنیها
رفاه» را فرسوده کرده است.
ریاضتهــای اقتصــادی از طــرف در ســطح بینالمللی ،جهــان در
اتحادیه اروپا در تمام کشــورهای یک وضعیت اضطراری قرار گرفته
اروپائــی و بویــژه در کشــورهای است .اینگزارش هشدار میدهد
ایتالیــا ،اســپانیا و یونــان باعــث که بیماریهای بیشمار و همهگیر
شدند که دولتهای دست راستی و از جمله یکپاندمی بسیارکشنده
اینکشــورها در اولیــن گام خود ناشی از یک پاتوژن تنفسی جهان
بودجههــای خدمــات اجتماعی و ما را تهدید میکنــد .اینبیماری
سیستم بهداشــتی رابطور چشم همهگیر میتواند  ۵۰تا  ۸۰میلیون
نفر در جهان را به هالکت برساند
گیری کاهش دهند.
امــروز در شــرایط بحــران کرونــا و ۵درصد از اقتصاد جهان را ویران
نتیجه کاستن بودجههای سیستم کند.
بهداشتی و درمانرا در کشورهای این گزارش در پایان به این نتیجه
ایتالیا و اسپانیا به روشنی میتوان میرسدکه دولتها و سازمانهای

دنیا
پ
س
ا
ز
ب
حرا
به چند دلیل بسیار مشکل است:
ن کرونا؟

ویــروس کرونا (کوویــد  )۱۹جان
هــزاران نفــر را گرفتــه و جــان خنست اینکــه الزمه پاســخ به این بینشنئولیبرالیسم
میلیونهاانسان را در سراسر دنیا پرســش دانشــی کافــی در تمــام و بازارمحــور بر اقتصــاد و تولید را
به خطر انداخته و پایههای زندگی حوزههائی که درباال بر شمردیم را نشان میدهد.
ویــروس کرونا به اقتصــاد جهانی
اجتماعی و اقتصــادیمیلیونها طلب میکند.
نفــر را بــه لــرزه در آورده اســت .دوم اینکــه تجربــه تاریخی نشــان ضربه مرگبــاری وارد کرده اســت
زندگی روزمره و «عادی» انسانها میدهــد که انســان فرامــوشکار و اقتصــاد جهانــیمبتــا بــه تب
است و پرســشاینجاست چگونه شدیدی شــده است .منحنی وال
تعطیل شده است.
در سراسر دنیا و از جمله در کشور بایــد این فاکتور فرامــوشکاری را استریت و دیگر بورسهای جهان
ما ایران مردم در خانههایشــان در در پاسخ به پرسش باال واردکرد و شدت این تب را نشان میدهند.
این فاکتور چه ســهمی را در رفتار پرســش این است که آیا این بیمار
حالقرنطینه بهسر میبرند.
گالریهــا بســته ،مــدارس و انسانها پس از بحران کرونا بازی (اقتصــاد جهانــی) نیــز همچون
دانشــگاهها تعطیــل شــدهاند ،خواهدکرد.
بعضی بیمارانســالمند مبتال به
دربهای رستورانها بسته است پس شــاید بهتر باشــد پرســش ویــروس کرونا از پــای در میآید و
و نمایشخانهها و موزهها سوت و را چنیــن مطــرح کنیــم ،چــه یا میتواند بار دیگر لنگان لنگان از
کورند ،سینماهاتاریک و خیابانها درسهائــی را میتــوان از ایــن جای برخیزد.
خلوت و مترو و اتوبوسها هم کم بحران گرفت و چه دنیائی را پس پیامدهای احتمالی شیوع بیماری
مشــتری شدهاند .شــهرها حالت ازکرونا آرزومندیم؟
کرونــا بــرای اقتصــاد جهانــی در
فیلمهای تخیلــی را بهخود گرفته ویروس کرونا مانند جراحی شــکم کانون توجهرسانهها و تحلیلگران
مریــض را باز کــرده و اکنون علل مســائل اقتصــادی قــرار دارد.
است.
در این شرایط همه پزشکان همه بیماری مریض،شکنندگی و ضعف پیشبینی میشود که هرگاهشیوع
روانشناســان همــه دانشــمندان او پدیدار شده است.
این بیماری طــی هفتههای آینده
علوم اجتماعــی واقتصادی همه علل این بیماری کدامند؟
کنترل و مهار نشود ،اقتصاد جهان
سیاســتمداران ...کــه در فکــر •
از نفسبیافتد.
مدیریت این بحران هستند نیز به  -۱شکنندگی بینش
امروز تمام کشورهای سرمایهداری
اینفکر میکنندکهما با چه جهانی نئولیبرالیسم
میلیاردها میلیارد دالر و یورو آماده
نخست گســترش جهانی ویروس کردهاندتا ایــن بار هم این بحران
پس از کرونا روبرو خواهیم بود.
پاسخ نهائی و قطعی به این پرسش کرونا پیش از هر چیز شــکنندگی اقتصــادی پیش رو را پســت ســر
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غیردولتــیبــرای مقابلــه بــا این
پاندمی (اپیدمی یا شــیوع جهانی
یک بیماری) بــزرگ به هیچوجه
آمادهنیستند.
حال در پرتوگزارش این سازمانها
کارنامه دولتها و سیاستمداران را
بر پایهآنچه که در باال نوشــته شد
چگونه باید ارزیابی کرد؟
ایــن دولتهــا بــه جــای اینکــه
در سیســتم بهداشــت و درمــان
ســرمایهگذاری کننــد بــهجــای
اینکه همکاریهای علمی و مالی
بینالمللی خود را در مبارزه با این
پاندمیگســترش دهنــد به جای
اینکه سیستم بهداشــت و درمان
گســتردهی جهانی بوجــودآورند
کــه همــه در تمام کشــورها از آن
برخوردار باشند به جای همکاری
وسیع باسازمان بهداشت جهانی
برای آماده ساختن تمام کشورها
بــرای مقابله با اینپاندمی ،به کم
کردن بودجه سیســتم بهداشت و
درمان خــود اقدام کردند و امکان
بوجــود آمــدن چنیــن پاندمــی را
کتمان و دیوار ملیگرای را بلندتر
کردند.
باور نکردنی اســت که امروز در
متام دنیا ابتدائیترین وسائل برای
پیشگیری و گسترش این اپیدمی
کمیاب است .ماسک و دیگر وسائل
ایمنی بــرای کادر پزشــکیوجود
ندارد و در بازار سیاه ارائه میشود.
امروز بر سر خرید ماسک ،رو پوش
ایمنــی که ارزش یک یا دو ســانت
داشــتند دربــازار جهانــی جنگی
سخت در گرفته است.
ویروس کرونا مانندکودکی بیگناه
امروز فریاد میزند پادشــاه برهنه
است.
بــرای ویــروس کرونــا مرزهــای
کشــوری بیاعتبار است ،ویروس
کرونا نشــان داد کــهبرایش تبعه
چین ،ایــران ،ایتالیا و فرانســوی
فرقی نمیکند ،نشان داد که برای
اوفقیر و ثروتمند فرقی نمیکند و
سرنوشت یک چینی با یک ایرانی و
یک امریکائیبهم گره خوره است.
هیچ ملت وکشوری به تنهائی قادر
به مبارزه با آن نیست.
یووال نــوح هراری ،نویســنده و
مــورخ اســرائیلی در مقالــهای در
نشریه تایم در رابطهبا پاندمی کرونا
مینویسد:
جهــان بــرای مبــارزه بــا پاندمی
کرونــا باید بر تالشهــای خود بر
علیه فقــر ومحرومیــت بیافزاید.
دولتهــا بایــدکوشــشهای ویژه
و موثــر ی بــرای فراگیرشــدن و
تقویتسیستم درمان و بهداشت
جهانی بــکار گیرند .بــه گفته این
مورخ و نویســنده «دنیا حتی اگر
به واکسن کرونا دسترسی یابد ولی
بهاین درک نرســدکه این واکسن
باید در دسترس همگان قرارگیرد
و درمان وبهداشــت باید در همٔه
جهان به یکسان تقویت گردد ،فردا
ویــروس مهلکتری درانتظارمان
»
خواهد بود ..
امروز بیماری «کووید »۱۹جهانی
اندیشــیدن را به ما تحمیل کرده
اســت امیدوارمفــردا آنرا فراموش
نکنیم.
 •
 .۳محیط زیست
ویروس کرونا نشان میدهد
که زیر پا نهادن کلیه مرزها
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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
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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
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info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

در كلیه سطوح
-------------

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

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

و قوانین زیستشناســی،
طبیعــی و بهرهکشــی
بیحد وحصــر از طبیعت چه
پیامدهائی برای تمام جامعهبشری
بهمراه میآورد.
تخریــب وحشــیانه اکوسیســتم
بدســت انســانها ،مــا را بیش از
هر زمــان دیگری بهحیات وحش
نزدیک کرده است.
کارشناســان محیــط زیســت
هشــدار میدهنــد درصورتــی که
بشــر به اقدامات خود درراستای
تخریب طبیعت و منابع طبیعی،
جنگلزدایی و شکار حیوانات پایان
ندهــد ،در صورتی که روند نادیده
گرفتــن ارتباط بیــن بیماریهای
عفونــی و نابــودی طبیعــتادامه
پیداکنــد در آینده شــاهد شــیوع
بیماریهایــی دیگــری همچــون
«کووید»۱۹خواهیم بود.
اما باید هشیار بود که اثرات بحران
کرونــا بر اقتصاد ملــی و جهانی و
کمبــود منابــعمالی پــس از این
بحران میتواند بــار دیگر بهانهای
باشــد در دســت نئولیرالهــا تــا

جلــوی اجرای طرحهــای محی 
ط
زیستی ،از جمله استفاده از انرژی
خورشیدی ،بادیو  ...را بگیرند.
هم اکنــون کاهــش بیســابقه و
تاریخــی قیمت نفــت در بازارهای
جهانی که بازتابی از بحران شیوع
کرونــا در جهــان اســت ،میتواند
اســتفاده از نفــتارزان را دوبــاره
جایگزین منابع دیگر انرژی نماید
و بر بحران محیطزیستی بیفزاید.
•
 -۴شیوه کار و تغییر معنای آن
امروز در عصرکرونا میلیونها انسان
در خانههایشــان در حال قرنطینه
بسر میبرند .شــرکتهای گوگل،
مایکروســافت  ،توییتر ،هیتاچی،
اپل و بسیاری دیگر ازشرکتهای
فراملی در تمام جهان در این شرایط
به کار در منازل روی آوردهاند .هم
اکنون ویروس کرونا تمرکز نیروی
کار در محیطهای بسته و ثابت را
زیرسئوال برده است.
سالهاســت که جامعهشناســان و
پژوهشگران علوم اجتماعی در باره
اثرات دنیایدیجیتال بر بازارکار ،

شیوه کار ،دگردیسی کار و معنای
آن تحقیق میکنند.دانشــمندان
معتقدنــد و هشــدار میدهنــدکه
بینــش اقتصاد نئولیبرالیســتی و
بازارمحــور بــه کار و شــیوه کار و
تقسیم کار ،در آینده جوامع ما را با
مشکالت فاجعهباری روبرو خواهد
کرده و باعث ناآرامیهای گسترده
خواهــد شــد .ایــندانشــمندان
تنهــا راه پیشــگیری را گریز از این
بینش اقتصــادی و روی آوردن به
اقتصادی استوار بر تولید «توسعه
پایدار» و جوامعی که استوار بر پایه
ارزشهای انســانی ،همبســتگی،
تعاونی و حفظ محیط زیســت بنا
شده باشد میدانند.
پرســش نهايى اين اســت كــه آيا
دولتمــردان ،مســئولین امــور
اقتصادی ،مالی،بهداشــتی و تک
تک ما پس از بحران «كووید »١٩
درسهای الزم را برای دفاع ازاين
ســياره به نام کــره زمین خواهیم
گرفت؟
سیاوش قائنی
(از مدیران شرکت داروئی )Sanofi

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

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

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
در مرکز شه چهار نفره
ر یا در و
ست آیلند
تلفنـی :
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مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

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.






















 

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

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
 دندان اطفال
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)

Implant
CEREC
AC Bluecam 
______________

























 
















 
 Cell.: 514-969-2492











نادرخاکسار 
1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






Nader Khaksar
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Real Estate Broker

Zoom 2 ACP























Ramier Realty
قبولکلیه
3675 DES SOURCES، SUITE 109
 Tel : (514) 933-3337


















مدیکال
های
بیمه
D.D.O., QC H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686











و بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
nader.khaksar@gmail.com



















































































 

























 Lumineers Veneer

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N

بهروزباباخانی

سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

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

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

Guy

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

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

5263

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani

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

Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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اقتصاد ایران

www.paivand.ca since 1993

فاجعه در سالی که گذشت...

ســال  ۹۸بــرای ایران بــا حوادثی
بســیار ناگــوارگذشــت؛ از توقــف
معافیتهای آمریکا به مشــتریان
نفتــی ایران ،ســیالبها ،کشــتار
معترضان آبانماه و ســاقط شدن
هواپیمای اوکراینی توســط ســپاه
پاسداران گرفته تا شیوع گسترده
ویروس کرونا در کشور.
سهم اقتصاد شــکننده ایران طی
دوران جمهــوری اســامی ،یعنی
 ۴۱ســال گذشــته از کل اقتصــاد
جهانــی حــدود نصــف شــده و به
زیــر یــک درصــد رســیده اســت.
اوایل انقالب اقتصــاد ایران با کره
جنوبی برابری میکرد ،اما اکنون
یکچهارم آن اســت و مشــکالت
اقتصادی که پارسال از سر اقتصاد
ایران گذشت ،چشمانداز را باز هم
تیرهترمیکند.

درآمدهای نفتی
دولت در بودجه پارســال صادرات
روزانه  ۱.۵میلیون بشــکه نفت با
بشکهای  ۵۰دالر را پیشبینی کرده
بود ،اما آمارهای شرکت اطالعات
انرژی و ردیابی نفتکشها نشــان
میدهد که متوسط بارگیری نفت
ایران در ســال گذشته خورشیدی
حدود  ۵۷۰هزار بشکه در روز بوده
است.
بدین ترتیب حجــم صادرات نفت
ایــران در ســال گذشــته نســبت
به ســال  ۹۷تقریبا بــه یکچهارم
کاهش یافت و تنها یکسوم رقمی
کــه در بودجه  ۹۸بــرای صادرات
نفــت در نظــر گرفتــه شــده بود،
محقق شد.
البته قیمت نفت ایران بر اســاس
آمارهــای اوپــک در ســال ۹۸
خورشــیدی به طور متوســط ۶۲
دالر بوده اســت که بیشــتر از رقم
لحاظ شــده در بودجه اســت ،اما
مشکل اینجاست که ایران بهخاطر
بدهی به شرکتهای سیانپیسی
و ســاینوپک چیــن از بابــت
ســرمایهگذاری  ۵میلیــارد دالری
آنها در میادین یادآوران و آزادگان،
روزانــه حــدود  ۱۴۰تــا  ۱۶۰هزار
بشــکه نفت تحول این شــرکتها
میدهد و پولی نمیگیرد.
به همین خاطر ،مرکز پژوهشهای
مجلــس اواخــر بهمن با انتشــار
گزارشــی اعالم کرد که در بودجه
سال  ۹۸حدود  ۱۵۳هزار میلیارد
تومــان درآمــد صــادرات نفــت و
محصــوالت نفتــی در نظــرگرفته
شــده بود ،اما در هفت ماه ســال
تنها  ۲۶هــزار میلیــارد تومان -
معادل تنهــا  ۱۷درصد درآمدهای
نفتی بودجه  -محقق شده است.

برای کشوری که  ۴۰درصد بودجه
و  ۶۰درصــد صادراتــش متکی به
نفت است ،این موضوع یک فاجعه
است.
برای سال جاری ایران دچار معضل
مضاعفی شده است.
در بودجه سال  ۹۹صادرات روزانه
یک میلیون بشــکه نفت به قیمت
 ۵۰دالر در نظــر گرفته شــده ،اما
متوسط صادرات نفت ایران در سه
ماه اخیر تنها  ۲۵۰هزار بشــکه در
روز بوده و قیمت نفت ایران نیز هم
اکنون به زیر  ۲۵دالر سقوط کرده
است.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه
یابــد ،بهجای  ۱۸میلیــارد و ۲۵۰
میلیون دالری که ایران از صادرات
نفت در ســال جاری خورشــیدی
پیشبینی کرده ،تنها  ۲.۳میلیارد
دالر درآمــد خواهد داشــت ،یعنی
کمتر از یکپنجم پارســال و کمتر
از  ۱۳درصــد رقمی کــه در بودجه
لحاظ شده است.

جتارت غیر نفتی
گمرک ایران از ابتدای سال ۱۳۹۸
انتشار جزئیات بازرگانی خارجی را
کال متوقف کرده و دقیقا مشخص
نیست صادرات غیرنفتی ایران چه
میزان بوده است.
مهــدی میراشــرفی ،رئیــس کل
گمرک ایــران دوم فروردین اعالم
کرد کــه تجارت خارجی غیر نفتی
ایران در ســال  ۹۸بــه  ۸۵میلیارد
دالر رسید.
البتــه گمــرک ایــران صــادرات
میعانات گازی که نوعی نفت خام
ســبک است را نیز به همراه برخی
محصوالت خام نفتی مانند پروپان،
بوتــان و غیــره در آمارهــای خود
میگنجانــد .حتی بــا لحاظکردن
این محصوالت خام نفتی ،ایران در
سال  ۹۸کمی بیش از  ۴۰میلیارد
دالر صادرات غیرنفتی داشــته که
نسبت به سال  ۹۷حدود  ۱۰درصد
کاهش نشان میدهد.
کل تجارت غیرنفتــی ایران نیز در
ایــن دوره حدود  ۱۰درصد کاهش
نشان میدهد.
آمارهای اسفند ماه جالب است.
در این مــاه کل صادرات غیرنفتی
ایــران تنها  ۲.۲میلیارد دالر بوده،
در حالــی کــه این رقم در اســفند
 ۹۷حــدود  ۴.۲۳میلیارد دالر و در
 ۱۱مــاه ابتدایی ســال  ۹۸به طور
متوسط ماهانه حدود  ۳.۵میلیارد
دالر بوده است.
این آمار نشــان میدهدکه شــیوع
کرونا در ایران به شدت بر صادرات
غیر نفتی ایران تاثیرگذاشته است.
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بخــش عظیمــی از
صــادرات غیرنفتی
ایــران در واقــع
محصــوالت خــام
معدنی و پتروشیمی
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
اســت کــه ارزش
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک
آنهــا نیــز بــا افــت
نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
اقتصــاد جهانــی و
قیمت نفــت خام،
همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش
بــه شــدت کاهش
با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مییابــد .بدیــن
مشاوره و ارزیابی رایگان
ترتیــب ،اگــر ایران
بتواند صادرات غیــر نفتی خود را
به میزان اسفندماه نگهدارد  -که
بسیار بعید است  -انتظار میرود
که صادرات غیر نفتی این کشــور
در ســال جــاری حــدود  ۲۶تا ۲۷
میلیارد دالر باشــد ،که  ۳۵درصد
کمتر از ســال گذشته خورشیدی
است.
البتــه از دســت رفتــن درآمدهای
Immo-Plus
صادراتــی تنها نوک کوه یخ فاجعه
MASSOOD HASHEMI
مهندس راه و ساختمان
اقتصادی ایران است.
Residential Real Estate Broker
از پلی تکنیک تهران
صــادرات نفــت و محصــوالت
1980 Notre Dame O.
غیرنفتــی ،حتــی در دورانــی کــه
با بیش از  30سال سابقه
Montreal Qc H3J 1M8
تحریمی علیه ایران وجود نداشت
در سرمایه گذاری
Tel.: 514.933-1221
 یعنی بعد از برجام تا اردیبهشتFax.: 514.933-1251
و ساخت مسکن
 - ۹۷معــادل تنها یکچهارم کل
massood.hashemi@century21.ca
تولید ناخالص داخلی کشور بود.
بخش خدمــات بیــش از نیمی از
اقتصاد ایران را تشــکیل میدهد،
در حالی که طی روزهای گذشــته
شــیوع ویروس کرونا این بخش را
به شــدت تحت تاثیر قــرار داده و
بسیاری را بیکارکرده است.
آ خر یــن
گــز ا ر ش
مرکــز آمار
ایران نشان
یشود.
کشور بارگیری م 
می د هــد
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اقتصــادی در
و
زار نفت عربســتا
جنگ قیمت در با
در ماه آوریل تولید
به
ن
بخش خدمات داد
مزمان با کرده که
عدكند؛ جنگی که ه
خــود را بــه ۱۲.۳
قا
مت
طــی  ۹مــاه
ی جهانی روزانــه
وع ویروس کرونا بها
یون بشکه میرساند.
ابتدایی پارسال شی
الر رســانده میل
ت را به ســطح  ۲۰د
بــل وزارت انــرژی
صفر بوده است .نف
ی دونالد در مقا
ــتاوردهای اقتصاد
یه هم قصد دارد با
ادامــه شــیوع و دس
ـد نفــت و روســ
پ از جهــش تولیـ
ردن ظرفیت خالی
صفر
مــ
ویــروس کرونا این ترا
تا رشد فعال ک
دکنندگان با پرداخت
صهای بورس گرفته
ـکهای خــود نصاب رسیده و تولی
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بخش را به شــدت
مانده  ۵۰۰هزار
متقاضیان را برای
ی و اشتغال را  ۷ماه
 ۱۱میلیون بشکه در پول قصد دارند
تحــت تاثیــر قــرار اقتصاد
ی جدید تولید .۸
نفت ترغیب کنند.
ت ریاســت جمهور
حمل
خواهــد داد .بــرای بــه انتخابــا
به نمایش بگذارد.
کرده است .روز را
رین گــزارش اداره
شــد عرضــه نفت همزمــان تازهت
االت متحده کمرنگ
بدیــن ترتیب ر
نمونه چین که مانند ای
رژی ایــاالت متحده
تان پس از شکست
ت تقاضــای جهانی اطالعــات انــ
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ها
آن
ت
کرا
ذا
م
ل
لی
با هدف نفت به د
نصف اقتصادش وابسته
بــه طور متوســط
اعــام کردهاند که
جهان موجب شده  ،۲۰۱۹آمریــکا
به بخش خدمات است ،تولید،
کرونا در سراسر
یون بشــکه نفت از
ــازار خــود ،تولید و
هر بشکه نفت پایه روزانه  ۷.۷میل
حفظ ســهم ب
تا قیمت جهانی
در دو ماهــه گذشــته
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برنــ
 ۶۳درصد مجموع
ات  ۶ژانویــه بــه این رقم معادل
خواهند داد.
دالر طــی معامــ
ناخالص
درصــدی تولیــد
ن کشور بوده است.
بلومبرگ،عربستان
ریــان معامــات روز تولید نفت ای
مطابقگزارش
ج
در
ته پایانی  ۲۷دالر
داخلی در این بخش مواجه
طی با کاهش سطح
فــت خود را در هف
در چنین شرای
جشنبه سقوط کند.
ن
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ول
ت
تهای آمریکایی به

شد.
یلیون بشــکه پن
یهای رویترز فعالیت شــرک 
مارس به روزانه  ۹م
حالــی کــه بررســ 
روس کرونا نه تنها
در هــر دو کشــور ،نیمــی از
یلیون بشکه در
که محدوده قیمت دلیل شیوع وی
سانده که حدود  ۲م
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صادی و اشتغال را
ور در ابتدای نش
شــاغالن در بخــش خدمات
بــرای حوز ههــای ادامه رشــد اقت
ش از تولید این کش
ی قابــل تحمــل
فعــال هســتند .چیــن اعالم بی
تهدید میکند بلکه
میالدی است .بخش
شیل آمریکا بین ۳۹تا در این کشــور
ماه گذشته
در مختلف نفت
صهای بورس
کــرده که طــی دو مــاه ابتدایی
ید
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قرار دارد ،بهای هر
صع
 ۴۸دالر
یز خنثی کرده است.
سال  ۲۰۲۰حدود  ۵میلیون نفر
سازی در مصر است.
ریکا (وســت تگزاس نیویورک را ن
حال ذخیر ه
از نفت پایــه آم
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اما ایــران هنوز جزئیاتــی از تاثیر
ربســتان برای یافت
جهانی به  ۲۲دالر مذاکــره را بــرا
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کــرونا...
قدرتمخربویروسبهدلیلاین

ویــروس کرونــا تــا دهــم
فروردیــن ۶۶۸۶۴۴ ،نفــر را
در سراسر جهان مبتال کرده
و جــان  ۳۱۰۶۳تــن را گرفته
اســت ،زندگــی را از ســرعت
انداختــه و زندگــی اجتماعی
را فلــج کرده اســت ،اقتصاد
را بــه نفس نفــس انداخته و
سیســتمهای درمانی را با چالشی
بزرگ روبرو کرده است .کرونا همه
کشورها را برای مقابله و یافتن راه
چاره بسیج کرده است.
اما رمز موفقیت کرونا در چیست؟
•
ویروس کرونا میتواند پرواز
کند
هنوز دانستهها در مورد چگونگی
انتقــال ویــروس جدیــد کرونــا
( )2-SARS-CoVکامل نیست
اما بــر پایه آنچه تاکنون میدانیم،
انتقال ویروس به صورت ســرایت
قطرهای ،از طریق تماس یا قطره
صورت میگیرد .قطرات ناشــی از
بازدم ،سرفه یا عطسه و شاید حتی
ســخن گفتن فرد بیمار میتوانند
باعث انتقال بیماری از طریق قطره
به دیگــران شــوند .در این حالت
"قطرهها" میتوانند وارد هوا شده
و از ســوی دیگر ســوار بر دَم ،وارد
دهان و دستگاه تنفسی افراد سالم
شــوند .در مورد انتقــال از طریق
ذرات هوا (آئروسل :ترکیب ویروس
با ذرات بسیار ریز معلق موجود در
هــوا) هنوز پاســخی قطعی وجود
ندارد.
احتمال دیگری که در مورد راههای
انتقال این ویروس از آن ســخن به
میان است ،انتقال از طریق هوا به
مخاط چشم است.
نتیجهگیری که از دانستهها در این
باره تا بدین جا میتــوان کرد این
اســت که ویروس میتواند در هوا
در حال چرخش باشد.
هرچندگفته میشود ،محدودهای
کــه ویــروس در هوا معلق اســت
کم و بیــن "یک و نیم" تا حداکثر
"یــک متر و هشــتاد ســانتیمتر"
اســت ،امــا در فضاهای بســته یا
در کالنشــهرهای شــلوغ مملــو
از جمعیــت ،همین برد کوتاه هم
برای انتقال کفایت میکند.
یک نقطه قوت دیگر این ویروس در
مقایسه با دیگر ویروسهای مشابه
این اســت کــه در مرحله آغاز پس
از ورود بــه بدن ،در گلو جا خوش
میکند و در آنجا تکثیر میشود و
در حقیقــت میتواند از گلو به گلو
بپرد یا به عبارتی دقیقتر ،منتقل
بشود.
•
ارتشی مخفی ،ناقل بیخبر
آنچه پژوهشــگران را شــگفتزده
کرده ،شمار باالی مبتالیان است
که نه پیشتر در مناطق به شدت
آلوده به این ویروس به سر بردهاند
و نــه در تماس با بیمارانی بودهاند
که ابتالیشــان به کرونا تأیید شده
اســت .یک توضیح ساده آن است
که کووید ۱۹مخفیانه عمل میکند
به ایــن ترتیب کــه از بیمارانی که
خودشــان از وجود این ویروس در

بدن بیاطالع هســتند ،به عنوان
تخته پرش بــرای انتقــال به بدن
انسانهای دیگر استفاده میکند.
محققان چینی در پژوهشهایشان
با فــرد آلودهای برخــورد کردند که
هیچ گونه عالئم بیماری نداشــت
امــا دقیقا به انــدازه یک فرد بیمار
با عالئم مشــخص ایــن بیماری،
حامل ویروس بود .گفته میشــود
این ناقالن بیخبر و بیعالئم یا با
عالئم خفیف میتوانند تا ۶۰درصد
جمعیت افراد آلوده بــه ویروس را
تشــکیل دهند .البته مرکز کنترل
و پیشــگیری بیماریها در آمریکا
میگویــد" ،انتقــال مخفیانــه" یا
انتقال از طریق ناقالنی که از وجود
ویروس در بدنشــان بیاطالعند،
نمیتوانــد عامــل اصلــی پاندمــی
کنونی باشد.
بــر پایه نتایــج یک تحقیــق تازه،
مبتالیــان به بیمــاری کووید ،۱۹
دو تا ســه روز پیش از آشکار شدن
نخستین نشانههای بیماری ،قادر
بــه مبتال کردن دیگران هســتند.
در این جا ویروس جدیدکرونا فرق
س ســارس دارد.
اساســی با ویــرو 
نخستین ویروس ســارس ،اول از
همــه ریهها را درگیر میکرد که به
همین خاطر فرد مبتال خیلی زود
احساس بیماری میکرد و همین
مسئله باعث میشــد که سریع به
پزشــک مراجعه کند .بــا مراجعه
به موقع به پزشــک بــه این ترتیب
امکان ایزوله کردن به موقع بیمار
پیــش از آنکه دیگران را مبتال کند
به وجود میآمد .دروستن ،ویروس
شناس آلمانی معتقد است همین
ویژگی سارس کمک کرد که در آن
زمان جلوی ایــن اپیدمی به موقع
گرفته شود .در مورد ویروس جدید
کرونا اما اینگونه نیست.
•
مهاجمی با قدرت تطابق باال
علت دیگر موفقیت ویروس کرونا
را بایــد در ســاختار آن جســت؛
تاجهای پروتئینی کــه از دورتادور
ویروس کروی شکل بیرون زدهاند
و به وسیله آنها ویروس میتواند به
راحتی به سلول میزبان بچسبد و
در گام بعــدی ،ریه را بــه کارخانه
کوچک تولید ویروس تبدیل کند.
یک ویژگی خاص تاجهای ویروس
جدیــد کرونا این اســت که به نظر
میرســد آنها میتوانند به شــدت
محکــم ،به گیرندههــای "آنزیم ۲
مبدل آنژیوتانســین" یــا ACE2
متصل شــوند .یک تحقیق نشان
میدهــد که قــدرت پیونــد آنها با
 ،ACE2ده برابر بیشتر از ویروس
سارس است.
یــک تفــاوت دیگر ویــروس جدید
کرونا با ویروسهای همخانوادهی
پیشــیناش ایــن اســت کــه این
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ویــروس به عنــوان تنها
ویــروس این خانــواده از
"فیوریــن" بــرای نفــوذ
بــه ســلولهای بــدن
بیمار اســتفاده میکند؛
فیوریــن در ســلولهای
میزبان هــم وجود دارد.
به اعتقــاد گری وایتیکر،
ویروسشــناس دانشــگاه کرنــل
آمریکا ،این ویژگی احتماال بر ثبات
ویــروس و در پی آن امکان انتقال
آن تأثیر میگذارد.
آنچــه در مــورد دیگــر ویروسهــا
صــادق اســت در مــورد ویــروس
جدید کرونا هم معتبر اســت و آن
اینکه ویروسها در خارج از سلول
میزبــان کــم و بیــش بیحفاظ و
ع هســتند .اما نشانههایی
بیدفا 
وجــود دارد که بر پایه آنها ویروس
جدیــد کرونــا ،در جهــان بیــرون
از ســلول به طرز شــگفتانگیزی
مقــاوم اســت .تحقیقــات نشــان
میدهنــد کــه هرچنــد ویروسها
خارج از بدن پس از چند دقیقه یا
ساعت از بین میروند اما برخی از
ویروسها طوالنیتــر از این مدت
فعال باقی میمانند و به طور بالقوه
ناقل بیماریاند .این تحقیقات از
ماندگاری ویروس تا  ۲۴ساعت بر
روی کاغذ و مقوا و تا دو یا سه روز
بر روی پالستیک و سطوح فلزی
در شــرایط آزمایشــگاهی ســخن
میگویند.
•
ویروس جدید کرونا اجازه
اشتباه منیدهد
س کرونا به دلیل نسخههای
ویرو 
(کپیهای) فراوانی که در ســلول
میزبان میتواند تولیدکند ،به طور
طبیعی مستعد جهش هم هست.
این مسئله لزوما یک مزیت نیست.
چرا که جهشها میتوانند مزاحم
و مانع روند حمله و تکثیر ویروس
در میزبــان شــوند .امــا در مــورد
ویروس جدید کرونــا این احتمال
داده میشــود کــه ایــن ویــروس
همانند دیگر ویروسهای خانواده
کرونا دارای مکانیســمی است که
هنــگام کپی کردن "توالی اســید
نوکلئیک" از بروز اشتباه جلوگیری
میکند؛ به اصطالح قادر به نوعی
نمونهخوانی یــا Proofreading
اســت .در پروســه همانندسازی،
ژنــوم دوبــاره بازخوانی (بررســی)
میشود و از جهشهای ناخواسته
که میتواننــد ویروس را ضعیف یا
قدرت ســرایت را کاهــش دهند،
جلوگیریمیشود.
اینهــا نمونــهای از ویژگیهــای
ویروس جدیدکرونا است که گمان
میرود به چیرگــی و موفقیت این
ویروس تا بدینجا کمک کردهاند.
در برابر این ارتش قوی ،سریع و تا
کنون دستکم در  ۳۰۸۹۱مورد،
مرگبار (تا ظهر  ۱۰فروردین) ،اما
محققان و دانشــمندان هم بیکار
ننشستهاند .جستجو به دنبال دارو
و واکســنی برای مداوای بیماران
و پیشــگیری از کرونا با شــدت در
بسیاری کشورها ادامه دارد.
•
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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

ترامپ :جنگ قیمت در بازار نفت...،
جمهــوری روســیه و محمــد بن
سلمان ،ولیعهد سعودی در حال
تدارک نشســتی ســه جانبه برای
اصالح قیمت جهانی نفت اســت.
آقای ترامپ هر چندکه پیشتر روند
نزولی قیمت نفت را به دلیل دامن
زدن بــه افت قیمت بنزیــن برای
مردم آمریــکا لذتبخش توصیف
کرده بــود ولــی در مصاحبه اخیر
خود با شبکه تلویزیونی فاکسنیوز
نیز به صراحت از قیمت پایین نفت
ابراز نارضایتی کرد.
اما با شکســت دوباره تالش اوپک
برای برگزاری نشســت اضطراری
احتمــال موفقیــت آقــای ترامپ
هــم برای متقاعدکردن روســیه و
عربستان کاهش یافته است.

>> ادامه از صفحه11 :

به همیــن دلیل برخی مشــاوران
دولــت آمریــکا و نیز ســناتورهای
جمهوریخواه گزینههای جدید را
مطرح کردهاند:
از جمله قطع خرید نفت عربستان
توسط آمریکا و تهدید این کشور با
آغاز خروج نیروهــای آمریکایی از
خاورمیانه.
بــا این وجــود ،برآوردهای صورت
گرفته نشــان میدهد کــه اقتصاد
روســیه و عربســتان فعــا تــوان
تــابآوری قیمــت پایین نفــت را
دارند.
بدیــن ترتیب برخــی تحلیلگران
پیشبینــی میکننــد انتخابــات
ریاســت جمهــوری مــاه نوامبــر
آمریکا در شــرایطی برگــزار خواهد

شــد که رشــد اقتصاد آمریکا کند
است ،تولید نفت شــیل تا حدود
زیادی متوقف شــده ،نرخ بیکاری
باالی  ۱۰درصد اســت و بازارهای
ســهام نیز از اوج رویایــی خود در
فوریه فاصلــه گرفتهاند .در چنین
شــرایطی اگــر دونالــد ترامــپ در
مدیریت بحران اجتماعی شــیوع
ویــروس کرونا نیز عملکرد موفقی
نداشته باشد ،نتیجه دومین رقابت
او بــرای کســب کرســی ریاســت
جمهوری آمریکا میتواند برخالف
پیشبینیهــای امیــدوار کننــده
ماههــای اخیــر جمهوریخواهان
باشد.
یورونیوز

Tel.:514-844-4492

6:40 PM
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آیا مبتالیان کرونا پس از بهبودی
مصونمیشوند؟

 ۲۹مــارچ -تا کنــون بیش از
 ۱۲۷هزار مبتال به ویروس کرونا
بهبــود یافتهاند ،آیا آنها در برابر
ابتالی جدید مصونیت دارند؟
بســیاری از پژوهشــگران
مصونیت فرد بهبودیافته را تائید
کردهانــد اما اغلب آنها میگوید
دوره مصونیت هنوز مشــخص
نیست.
اغلب ویروسشناسان ،از جمله
مالنــی برینکمن ،از انســتیتو
هلمهولتــس آلمــان معتقدند
امکان مصون شــدن افــراد در
برابر بیماری کووید  ،۱۹پس از
ابتال به ویروس کرونا و بهبودی
"بسیار محتمل" است.
او میگوید میدانیم که مبتالیان
بهبودیافته ویروس کرونا نسبت
بــه ابتــای دوبــاره مصونیــت
دارند ،اما از آنجا که آشــنایی با
ویروس جدید به نیمه ماه ژانویه
بازمیگــردد هنوز نمیدانیم که
این مصونیت تا چه مدت دوام
دارد.
پژوهشــگران برای یافتن پاسخ
قطعــی به این پرســش در حال
تحقیق هستند و در این زمینه
تمرکز بر نحوه فعالیت آنتیبادی
یا پادتنها بسیار ضروری است.
آزمایشهای اولیه فعال شــدن
پادتنهــا بعد از ابتال به ویروس
کرونا را اثبات میکنند.
تحقیقــات انجام شــده بر روی
نوعــی از میمونهــا نیز نشــان
میدهد که آنها پــس از ابتال به
کرونا و بهبــودی ،دوباره به آن
مبتال نشدهاند ،گرچه با میزان
قابل توجهی ویــروس کرونا در
تماس قرارگرفتهاند.
کلینیــک دانشــگاه شــهرکلن
آلمان یکی از پژوهشــکدههای
پیشــتاز در زمینــه سیســتم
دفاعی بدن و مصونیت شناخته
میشــود .در ایــن کلینیــک
فلورین کالین همراه با تیمی از
پژوهشــگران در مورد پادتنها
تحقیقمیکند.
او میگویــد ایــن تیــم در حال
حاضر مشــغول تحقیق درباره
چگونگی پاسخ سیستم دفاعی

بــدن و شــکلگیری پادتنهــا
هنــگام ابتــای شــخص بــه
ویروس جدیدکرونا است.
این تیم واکنش سیستم دفاعی
بدن به ویروس کرونا و چگونگی
شکلگیری و فعالیت پادتنها
برای جلوگیری از ابتال را بررسی
میکند.
به گفته ویروسشناس کلینیک
کلــن آزمایشهــا در مــورد
پادتنهــا در مراحــل ابتدایــی
هســتند و هــدف رســیدن به
مرحلــهای اســت که بتــوان با
قطعیت در مــورد عملکرد آنها
اظهارنظرکرد .او افزود در ادامه
این مرحله و "پس از هفتهها و
ماهها" میتوان به دریافتهای
دقیقتر درباره این مسئله دست
یافت.
•
مصونیت آری ،دوام آن
نامشخص
مصونیت بهبودیافتگان ابتال به
ویروس کرونــا در برابر بیماری
کوویــد  ۱۹را بســیاری دیگر از
کارشناسان کشــورهای دیگر،
از جملــه در چیــن و آمریکا نیز
تائیــد کردهاند امــا تقریبا تمام
آنها بر این نکته هم تاکید دارند
که دوران ایــن مصونیت هنوز
مشخصنیست.
لــی کینگیــوان ،دبیــر بخــش
جلوگیــری و درمــان ذاتالریه
در بیمارســتان دوســتی چین
و ژاپــن در پکــن ،چندی پیش
گفتــه بــود بدن کســانی که به
کووید  ۱۹مبتال میشــوند یک
پادتن محافظتی بــرای مقابله
بــا آن تولید میکنــد ،اما زمان
کارآمدی و دوام این محافظت
مشخصنیست.
مطابق فهرســتی که دانشــگاه
آمریکایــی جانز هاپکینز بر پایه
آمــارکشــورها تنظیــم میکند
تــا بعدازظهــر جمعــه هشــتم
فروردیــن نزدیــک بــه ۵۶۰
هــزار نفــر در سرتاســر جهــان
به ویــروس جدیــد کرونا مبتال
شدهاند .در این فهرست تعداد
بهبودیافتگان حدود  ۱۲۷هزار

و  ۷۰۰نفر ثبت شده است.
در کنــار تحقیقاتــی کــه در
مــورد مصونیــت احتمالــی
در برابــر ویــروس کرونــا در
جریان است مراکز پژوهشی
و انســتیتوهای مختلفی در
سرتاســر جهان برای یافتن
دارو برای معالجه یا واکسن
علیــه بیمــاری کوویــد ۱۹
تالش میکنند.
تا کنون هنــوز دارویی برای
مداوای بیمــاری کووید ۱۹
تهیــه نشــده و داروهایــی
کــه روی مبتالیــان بــه
کرونــا آزمایــش میشــوند
همانهایی هستندکه برای
مقابلهبابیماریهایدیگری
نظیــر ابوال یا ایدز اســتفاده
شدهاند.
مشخصه عمومی داروهایی
کــه اکنــون مورد اســتفاده
قــرار میگیرند نقش آنها در
تقویــت سیســتم دفاعــی بدن
انسان است .انستیتو کخ آلمان
احتمال میدهد در آینده نزدیک
دارویــی بــرای درمــان قطعــی
بیماری کووید  ۱۹یافت و تولید
شود.
•
مـــوفقیتها و راه
طوالنی تولید واکسن
شرکت داروســازی CureVac
شــهر توبینگن در زمینه تولید
واکســن کرونــا در مرحلــه
حساســی قرار دارد .فرانتس-
ورنر هاس ،رئیس هیئت مدیره
شــرکت میگوید همکارانش بر
این باورندکه میتوانند به زودی
مرحله آزمایش واکســن را آغاز
کنند.
او میگویــد کارشناســان ایــن
شــرکت موفــق شــدهاند از
میــان نمونههــای مختلــف
آزمایشــگاهی ،نمونههایــی بــا
بیشترین ضریب احتمال موثر
بودن را جــدا کنند و امیدوارند
فاز نخســت آزمایش واکسن بر
روی افراد سالم تابستان امسال
آغاز شود.
ویروسشناسکلینیکدانشگاه
کلن تاکید میکند تا زمانی که
واکســنی علیه ابتال به ویروس
جدیــد کرونــا تولیــد نشــده و
مطابق یافتههای کنونی ،فقط
کســانی در برابر بیماری کووید
 ۱۹ایمــن هســتند که یــک بار
به آن مبتال شــده باشند ،اما با
توجه به ناروشــن بــودن دوران
ایــن مصونیــت هــدف نهایی
واکسینه کردن افراد است.
گرچــه شــرکتهای مختلفــی
شــبانهروز برای یافتن واکسن
بیمــاری کوویــد  ۱۹تــاش
میکننــد اغلــب کارشناســان
معتقدنــد بــا توجه بــه زمانبر
بودن دوره آزمایشهای بالینی
و روند کسب مجوز برای تولید
و عرضه ،به احتمال زیاد چنین
واکســنی پیش از ابتدای ســال
 ۲۰۲۱وارد بازار نخواهد شد.
دویچه وله
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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

2

باال رفتــن درجه
حــرارت بــدن
>
جزو برنامه های
> بخ
ش
پ 2
دفاعــی طبیعــی
ایانی
بــدن بــر علیــه
عفونت هاســت.
نظــر
طبــق
انجمن پزشکان
متخصــص
اطفــال کانــادا
برای پائین آمدن
تــب و عــوارض
دکتر عطا انصاری
بــی حالی و درد می شــود از
استامینوفن مثل تایلنول،
کانادایی هایی که ســن
تمپــرا ،پانــادول اســتفاده
شــان بین  2تا  59ســال
کــرد ولی اگر تــب از 39/5
اســت اینک بــه بعد می
درجه ســانتی گــراد (103
تواننــد از واکســن ضــد
فارنهایت) بیشتر شد بسیار
گریپ که در بینی پاشیده
مهــم اســت که به پزشــک
می شــود استفاده کنند.
مراجعه شــود .باید در نظر
این واکسن که Flu Mist
داشــت کــه بــرای کــودکان
نام دارد توســط سازمان بهداشت فقط باید از اســتامینوفن استفاده
کانــادا در ماه ژوئن  2010تصویب شــود .فقط بزرگساالن می توانند
شــده و مقاومــت بیشــتری برای از آسپرین استفاده کنند .آسپرین
ویــروس های زیــادی ایجــاد می در نزد کودکانی که واکسینه شده
کنــد ،زیرا سیســتم دفاعی عکس اند یــا گریپ دارند می تواند تولید
العمل شــدیدتری با این واکســن ســندروم  Reyeبکنــد کــه یــک
انجام می دهد .این واکســن را در بیمــاری دســتگاه عصبی بســیار
استان کبک فقط با نسخه پزشک خطرناک وگاهی کشــنده اســت.
می شــود تهیه کرد .مواد موجود از ایبوپروفــن (ادویل) هم ممکن
در آن با واکســن تزریقی فرق دارد اســت اســتفاده شــود ولــی ایــن
و حاوی ویــروس های زنده گریپ آنتی انفالماتوار غیر اســتروئیدی
می باشــد .این ویروس ها توسط هم کتراندیکاســیون (موارد منع
البراتوارهــای مخصــوص ضعیف مصرف) دارد و ممکن است باعث
شده اند تا تولید گریپ های شدید تولید زخم معده شود.
داروهای ضد ویروس:
و خطرناک نکنند.
این واکســن برای سالخوردگان و داروهایی هستند که ویروس ها را
افرادی که سیستم دفاعی ضعیف از بین می برند ولی فقط در موارد
ً
(مثال آنهایی که تحت درمان خاصــی مثل موارد زیــر به کار می
دارند
سرطان ها یا ایدز هستند) مناسب روند:
نیست .همین طور ممکن است به • برای پیشگیری از گریپ هنگام
خاطر استفاده از راه بینی سیمپتوم اپیدمی و در شروع اپیدمی مصرف
می شود.
های آسم را شدیدترکند.
درمان های دارویی
• بــرای کــم کــردن ســیمپتوم
در هنــگام اپیدمــی داروهای ضد هــا وکوتــاه کردن مــدت بیماری
ویروس برای پیشــگیری از گریپ (تقریب ًا یک روز) در نزد اشــخاصی
برای اشخاص در خطر تجویز می که ســامتی صدمــه پذیــر دارند
به شــرطی کــه به محض شــروع
شود.
بعضــی از داروهــا بــرای آرامــش سیمپتوم ها از آن استفاده شود.
ســیمپتوم ها تهیه شــده اند مثل داروهــای ضد ویروس دیگری هم
داروهایی که تــب را کم می کنند هســتند که برای طوالنی نشــدن
و بعضــی ها مثل ضــد ویروس ها مطلب از اسامی آنها خودداری می
کمک می کنند که شــدت و مدت کنم.
عفونــت کم شــود به شــرطی که درمان در خانه
خیلــی زود در اول بیماری مصرف مقادیر زیادی مایعات بنوشید مثل
شود .بعضی از افرادکه خیلی شدید آب ،آب میوه ،ســوپ های گرم و
مریض شده اند باید در بیمارستان غیره زیــرا کمک می کند که دچار
بستری شوند و از درمان های قوی دزهیدراسیون (کم آبی) نشوید و
مخاط ریوی رقیق تر شده و بهتر
تر استفاده کنند.
داروهای تب بر:
دفع می شوند.

گریپ یا آنفلوانزا
واکسیناسیون
برای محافظت از بیماری باید قبل
از زمستان واکسن گریپ را دریافت
کرد که در عضله تزریق می شود.
در کانــادا معمو ًال اوایل ماه نوامبر
انجام می شــود و برای افرادی که
بیــش از دیگــران در خطــر مبتال
شدن و یا دچار عوارض خطرناک
بیمــاری هســتند ،مجانی اســت
مثل:
ـ کودکان از  6ماهه تا  23ماهه.
ـ اشخاصی که به بعضی از بیماری
های مزمن دچار هستند.
ـ افراد  60سال به باال.
ـ کســانی که در سیستم بهداشتی
کار می کنند.
باید در نظر داشت که میزان موثر
بودن واکســن ضد گریپ معمو ًال
 70تا  90درصد است ،ولی بعضی
سال ها می تواندکمتر از این باشد،
زیرا مواد موجود در واکسن در هر
سال با سال قبل متفاوت است.
قدرت محافظت واکســن  2هفته
پــس از تزریق شــروع می شــود.
زمــان محافظت تقریب ًا شــش ماه
است .واکسن تزریقی باعث مبتال
شدن به گریپ نمی شود ،زیرا هیچ
گونه ویروس زنده ندارد.
واکسن ضدگریپ از مبتال شدن به
سرماخوردگی جلوگیری نمی کند.
همین طور برای گریپ مرغی این
واکســن فقط برای انــواع ویروس
هایی به کار برده شــده در واکسن
موثر است نه ویروس های دیگر و
عفونــت های سینوســی ـ ریوی و
برونشیت.
در نزد افراد سالخورده واکسن ضد
آنفلوانزا امکان تولید مشکالت به
وجود آمده توسط گریپ را کم می
کند.
همه ساله متخصصان کشورهای
مختلــف تحــت نظــر ســازمان
بهداشــت جهانی در ژنو جمع می
شــوند تا تصمیم بگیرند که از چه
انواعــی از ویروس های فعال برای
تهیه واکسن مورد استفاده در ماه
های آینده استفاده شود.
واکسن غیر تزریقی
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خدمات حسابداری و دفترداری
; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

ترس خانگی از ویروس

نه تنها از تفنگ و تانک و توپ و تیر میترسم

به حصر خانگی حتی ز ناخنگیر میترسم

هراسم از پلنگان نیست در جنگل ،که در خانه
به وقت دست شستن ناگهان از شیر میترسم

من از الله اکبرگفتن و تکبیر میترسم

رفیقم قادر آورده برایم میوه ،اما من

من از مذهب ،تعصب ،خشک اندیشی و نادانی

از این انگور میترسم ،از این انجیر میترسم

کجا دشمن کمین کرده؟ چه وقت آید سراغ من؟

من از اندیشه های در قل و زنجیر میترسم

برای بردن من آمده ست آیا؟ نمیدانم

من کافر همینطوری از آن شمشیر میترسم

من از این وَ هم گاهی زود و گاهی دیر میترسم

شمایل را که می بینم ،علی و ذوالفقارش را

صدای آمبوالنس آمد ،من از آژیر میترسم

شبی در خواب دیدم خودنویسم پر شده از خون

خیاالت است اما من از این تصویر میترسم

به نسرین ستوده پیشکش این شعر ناقابل

اگر باطل نباشد خواب ،از تعبیر میترسم

کرونا با عبا عمامه میآید به سروقتم!

که من برعکس او ،از چشم آن جنگیر میترسم

نه ،از ویروس نه ،ترس از عقب افتادگان دارم

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

اســتفاده از بخار آب برای مرطوب
کردن فضای اتاق هم همین کار را
انجام می دهد.
در رختخواب ماندن و اســتراحت
کردن کمک می کند که سیســتم
دفاعی بهتر با عفونت مقابله کند.
در صورت گلودرد ،قرقره کردن با
آب و نمک بــرای آرامش آن مفید
است.
طب مکمل
• جنســینگ (ریشــه گیــاه
 :)Ginsengبــرای پیشــگیری،
جنســینگ سیســتم دفاعــی را
تقویت می کند و استفاده از آن به
پیشگیری از گریپ کمک می کند
اگــر همراه با واکســن ضــد گریپ
اســتفاده شــود .در نزد افرادی که
واکســینه شــده بودند  100میلی
گرم  2بار در روز جنسینگ آسیایی
یــا  200میلــی گــرم  2بــار در روز
جنســینگ آمریکایی امکان تولید
عفونت دســتگاه تنفسی را کم می
کند.
• اکیناشــیا  :Echinaceaتعداد
زیادی از مردم برای پیشــگیری از
ســرماخوردگی وگریپ از اکیناشیا
اســتفاده مــی کننــد ولی بیشــتر
مطالعــات انجــام شــده بــر روی
اکیناشــیا برای پیشگیری از سرما
خوردگــی اســت و نتیجــه مثبت
بــوده ،به نظــر می رســد به علت
داشتن خواص تانیر روی سیستم
دفاعــی می تواند بــرای گریپ هم
موثر باشد ولی مطالعات اخیر برای
اثبات آن کافی نیست.
• اســتراگال :ریشــه خشک شده
ایــن گیــاه در طــب ســنتی چین
برای بــاال بردن قدرت دفاعی بدن
در مقابــل بیماری های ویروســی
به کار مــی رود .مطالعــات انجام
شــده بر روی تعداد کمی از افراد با

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

info@loadextransport.com

متدولوژی غیر علمــی بوده و این
ریشه باید فقط در پیشگیری انجام
شود.
• زنجبیل :طبق طب سنتی چین
اگر به محض شروع سیمپتوم های
ســرما خوردگی وگریپ از زنجبیل
اســتفاده شــود از عفونــت هــای
دستگاه تنفسی جلوگیری می کند.
• اندروگرافی :Andrographis
قسمت های هوایی این گیاه صدها
ســال اســت که برای درمان تب و
عفونت های دســتگاه تنفســی در
طب های سنتی آسیایی به کار می
رود .یک سنتز روی چهار مطالعه
و یک ســنتز دیگر نشــان داده که
ایــن گیاه به تنهایی یــا با گیاهان
دیگــر از پالســبو (روش درمانــی
تلقینی با استفاده از دارونما) برای
درمان عفونت های تنفســی بهتر
جواب داده .مطالعات نشــان داده
کــه ایــن گیــاه دارای آثــار تقویت
کننده سیســتم دفاعی بدن ،آنتی
انفالماتوار و تب بر است.
• هومیوپاتــی :یــک مطالعــه
سیســتماتیک کــه در ســال
 2006چــاپ شــد نشــان داد کــه
داروی مشــهور هومیوپاتی به نام
 Oscilloccinumکــه بــرای
پیشــگیری و درمــان گریپ به کار
می رود اثری در پیشگیری ندارد و
اثر درمانی آن هم بسیارکم و ناچیز
است.
• آقطــی ســیاه(Sambucus
 :)nigraیــک مطالعــه همــراه با
گروه شــاهد که بــر روی  27بیمار
انجام شــد نشــان داد که این گیاه
برای آرامش ســریع سمپتوم های
گریــپ از دارونمــا بســیار موثرتر
بوده اســت .انجمن گیــاه درمانی
انگلســتان پیشــنهاد مــی کندکه
از گل هــای ایــن گیــاه در هنگام

وجود تب استفاده شود و سازمان
بهداشت جهانی استفاده سنتی آن
را برای تحریک ترشح خلط ریوی
و خروج آن قبول دارد.
بیــد ســفید(:)Salix alba
کمیسیون  Eو  ESCOPخواص
درمانــی بید ســفید بــرای درمان
بیماری های تب دار ،روماتیســم
و ســردرد را قبول دارند و انجمن
گیاه درمانی انگلســتان نیــز آن را
برای درمان سرماخوردگی و گریپ
پیشنهاد می کند.
• طــب ســوزنی و فشــاری :طب
ســوزنی مــی توانــد بــه ســرعت
بهبــودی در بیمار مبتال به گریپ
کمک کند .یک مطالعه غیرعلمی
در چین نشان داده که طب سوزنی
باعــث کــم شــدن تب می شــود.
یک مطالعــه غیر علمــی دیگر در
جمهوری چک نشــان می دهدکه
فشــار درمانی که در شیاتسو برای
آرامش سیمپتوم های گریپ موثر
اســت .در ایــن مطالعــه از روش
 Chromassiکــه مخلوطــی از
ماساژ درمانی و فشار درمانی (فشار
با انگشــت در نقاط طب ســوزنی)
اســتفاده شــد .این روش بر طبق
عقیده ریتم های بیولوژیک و طب
سنتی چین بنا شــده و مثل طب
ســوزنی فشــار بر روی مریدین ها
باعــث ایجاد تعــادل جریان انرژی
می شود.
• تغییر رژیم غذایــی :خانم هلن
بــاری بو متخصــص تغذیه عقیده
دارد که تغییر رژیم غذایی در مدت
بیماری و استفاده از سوپ جوجه
در ســرعت بهبودی موثر اســت.
این موضوع در طب ســنتی ایران
نیــز وجود دارد مثل خــوردن آش
گشنیز و لیمو شیرین.
•
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ویروس کرونا...

HAQUE

از ایستگاه فضایی تا قرنطینه خانگی:
توصیه
یک فضانورد

CONSULTANTS

7

اســکات کلــی ()Scott Kelly
فضانــورد آمریکایــی کــه ســابقه
 ۵۲۰روز حضــور در فضــا را دارد،
ک تایمز،
در یادداشــتی در نیویور 
توصیههایی برای مردم به منظور
سپری کردن بهتر روزهای حضور
در خانه کرده است.
خانهنشینی میتواند دشوار باشد.
نزدیــک یــک ســال در ایســتگاه
فضایی زندگی کــردم که اصال کار
سادهای نبود .وقتی به رختخواب
میرفتم ،هنوز سرکارم بودم .وقتی
بیــدار میشــدم ،باز هم ســرکارم
بودم .وقتی به فضا سفر میکنیم،
در واقع  ۲۴ساعته سر کار هستیم
و راهــی بــرای تمایــز کار و زندگی
نداریم.
اما تجربه زندگی در فضا درسهای
زیادی برایم داشت که مایلم آنها را
به شما هم بگویم؛ زیرا فکر میکنم
این روزهــا که بــرای جلوگیری از
شیوع هر چه بیشترکرونا در خانه
هستیم ،میتواند سودمند باشد.
•
 .۱برنامه زمانی داشته باشید
زمانبنــدی در ایســتگاه فضایی،
بسیار ســختگیرانه و دقیق است.
از لحظــهای که بیدار میشــدم تا
وقتی که بــه خواب میرفتم ،برای
تمام طول مدت بیــداری ،برنامه
مشخص داشت .گاهی اوقات باید
عملیاتی را بیرون از ایستگاه انجام
میدادم که بیش از  ۸ساعت زمان
میبــرد و گاهی هم کاری داشــتم
که  ۵دقیقه بیشــتر زمان نمیبرد؛
مثل بررســی وضعیت گیاهانی که
در ایســتگاه فضایی داشتیم .شما
هم به این نتیجه خواهید رسیدکه
داشتن یک برنامه زمانی مشخص
بــه خودتــان و نیــز خانوادهتــان
کمک میکند بتوانیــد کارهایتان
را بهتــر انجــام داده و همچنیــن
بهتــر بــا وضعیــت موجــود بهتر
کنار بیایید .وقتی از فضا به زمین
برگشتم ،خیلی دلم برای این برنامه
زمانبنــدی تنــگ شــد و متوجه
شدم زندگی بدون این برنامه خیلی
دشوار است.
•
 .۲آرامش را فراموش نکنید
اگــرکار و زندگیتــان در یــک جــا
باشــد ،کار میتوانــد بخــش قابل
توجهــی از زمانتــان را به خودش
اختصاص دهد .وقتی در ایستگاه
فضایی بودم ،همیشه به کارهایی
آرامشبخــش هــم میپرداختــم،
زیرا میدانســتم قرار اســت مدت
زمان زیادی آنجا باشــم .وضعیت
ایــن روزهــا هــم مشــابه آن دوره
اســت .حتمــا بــرای فعالیتهای
آرامشبخــش وقــت بگذارید .این
فعالیت میتواند تماشــای فیلم و
سریال یا هر تفریح دیگری باشد.
و البتــه فراموش نکنیــد که زمان
خواب و بیداریتان را هم مشخص
کنید.






دانشمندان ناسا به دقت به بررسی
خواب فضانوردان میپردازند .آنها
به این نتیجه رسیدهاند که کیفیت
خواب ،ارتباط مستقیمی با دقت،
روحیــه و نیز ارتباطات بین فردی
دارد .همــه این مــوارد از اهمیت
باالیی برای انجــام ماموریتهای
فضایی و نیز دوران قرنطینه خانگی
برخوردارند.
•
 .۳بیرون بروید
یکی از چیزهایی که در دوره حضور
در فضا ،دلم به شدت برایش تنگ
میشــد ،بیرون رفتن و حضور در
طبیعت بــود .پس از چنــد ماه از
حضور در ایستگاه فضایی ،رفتن به
طبیعت ،دیدن رنگ سبز ،بوئیدن
خاک و احساس گرمای خورشید
روی پوســت برایم به یک خواسته
عمیق تبدیل شد .به همین دلیل،
ســر زدن بــه گیاهان در ایســتگاه
فضایی برایم بســیار لذتبخشتر
بود .بعضی از دوســتانم صداهای
ضبط شــده طبیعی مثــل صدای
پرندگان ،لرزش بــرگ درختان در
بــاد و چیزهایی مثل این را پخش
میکردنــد .همــه اینها مــرا به یاد
زمین میانداخت.
البتــه بیــرون رفتــن در ایســتگاه
فضایی کاری بسیار خطرناک است
و نیازمند این است که آمادگی الزم
را کسب کرده باشیم.
بــه همیــن دلیــل ،ایــن روزهای
قرنطینه به مراتب وضعیت بهتری
دارم ،زیــرا حداقــل میتوانم هر از
چند گاهی برای پیــادهروی بیرون
بــروم و اینکه بــرای ایــن کار نیاز
بــه پوشــیدن لبــاس فضایــی هم
نیســت! پژوهشها نشان داده که
ســپری کردن زمــان در طبیعت،
برای سالمت ذهنی و جسمیمان
سودمند اســت .الزم نیست مثل
یــک فضانــورد ،روزی دو و نیــم
ساعت ورزش کنید ،اما میتوانید
هر روز بخشــی از زمانتان را برای
بیرون بودن اختصاص دهید .البته
بایــد حداقــل فاصلــه دو متری با
دیگران را رعایت کنید.
•
 .۴فعالیتهای منظم
سرگرمکننده داشته باشید
وقتی بــه مدتی طوالنی در فضایی
بسته هستید ،به یک فعالیت نیاز
داریدکه کار نباشد و در عین حال،
بتوان در همان جا به انجام رساند.
بعضی افــراد از اینکه با خودم یک
ســری کتاب از زمین به ایســتگاه

فضایــی بــردم تعجــب میکنند.
جذابیت و آرامشــی که یک کتاب
کاغذی دارد ،فوقالعاده ارزشمند
اســت؛ یعنی بــر خــاف خواندن
کتــاب روی تبلــت یا گوشــی که
وسوســه میشــویم پیــام دریافتی
را بــاز کــرده و یــا بــه کاری دیگــر
بپردازیم .خوانــدن کتاب کاغذی
میتوانــد زمان تفریحــی خوبی را
برایمان رقم بزند.
همچنین میتوانیــد نواختن یک
ساز را تمرین کنید یا به سراغ هنر
بروید .فضانوردان هم در ایستگاه
فضایــی بــه چنیــن فعالیتهایی
میپردازند.
•
 .۵یادداشت روزانه بنویسید
ناســا چندیــن دهــه اســت که به
بررســی اثــرات انــزوا بــر انســان
میپردازد .یکی از یافتههای جالب
ناســا ،اهمیت نوشــتن خاطرات
و یادداشــتهای روزانــه را نشــان
میدهد .طی ماموریت یکسالهام
در فضــا ،تقریبــا هــر روز بخشــی
از زمانــم را بــه نوشــتن تجربیات
روزانــه اختصــاص مــیدادم .اگر
فکر میکنید بــا این کار فقط یک
ســری موارد روزمره را مینویسید
(کــه در دوران قرنطینــه ممکــن
است تکراری باشــد) ،به جای آن
ت گذشــتهتان
میتوانیــد خاطــرا 
را نوشــته و یــا احساســاتی را کــه
دارید ،در قالب احساسات پنجگانه
بنویسید .حتی اگر مثل من موفق
نشــوید که این یادداشــتها را در
قالب کتاب منتشر کنید ،نوشتن
هر روزه به شــما کمک میکند تا
در آینــده ،تجربیاتتان را بهتر به
یاد آورید.
•
 .۶زمانی را برای ارتباطات
انسانی اختصاص دهید
بــا تمــام وظایفی کــه بــه عنوان
فرمانده ایســتگاه فضایی داشتم،
هرگز از فرصتهــای موجود برای
ارتباط تصویری با اعضای خانواده
و یــا دوســتانم غافل نمیشــدم.
دانشــمندان بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاندکــه انزوا نــه فقط برای
سالمت ذهنی ،بلکه برای سالمت
جسممان (به ویژه سیستم ایمنی
بــدن) زیانبــار اســت .فنــاوری
این امــکان را به مــا میدهد تا به
شکل ســادهتری با دیگران ارتباط
برقرار کنیم کــه البته این مالقات
غیرحضــوری ،بــرای ســامت
طرفین و نیز مقابله با ویروس هم

15

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

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

Phone: (514) 362-0382

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
سودمندتر است.
•
 .۷به توصیه کارشناسان گوش
دهید
به این نتیجه رســیدهام که بیشتر
مســائل ،آن قدرهــا هــم پیچیده
نیســت .بــا ایــن وجــود ،وقتی با
مشــکل پیچیدهای روبرو شــدیم،
باید به یک کارشناس رجوع کنیم.
زندگــی در فضــا چیزهــای زیادی
بــه من دربــاره اعتماد بــه توصیه
کارشناسانی که اطالعات بیشتری
دارند آموخت.
در وضعیــت حســاس فعلــی کــه
همه ما با آن درگیر هســتیم ،باید
اطالعات مورد نیاز را از کسانی که
د ر این زمینه متخصص هستسید
به دست آوریم و البته به آنها عمل
کنیــم .شــبکههای اجتماعــی و
بسیاری دیگر از منابع دیگر ممکن
اســت اطالعات نادرست را انتقال

دهند .به همین دلیل ،حتما باید
به منابع قابل اعتماد در این زمینه
نظیر ســازمان بهداشت جهانی و
یــا مرکز منابــع کروناویروس جانز
هاپکینزمراجعهکنید.
همه به هم متصلیم
اگــر از فضــا به زمین نــگاه کنیم،
هیچ مرزی نمیبینیم .گســترش
جهانی کروناویروس نیز به ما نشان
داد که مشابهتهای انسان با هم،
بسیار بیشتر از تفاوتهایمان است
که البته در ماجرای کروناویروس،
اصــا چیــز خوبی نبــود .همه ما
انســانها بــه هــم متصلیــم و هر
قدر برای حل این مشــکل بیشتر
در کنــار همدیگر باشــیم ،امکان
موفقیتمان نیز بیشتر میشود.
یکی از مزایای دیدن زمین از فضا،
حداقــل بــرای مــن ،این بــود که
احســاس محبت بیشتری نسبت
بــه دیگران میکــردم .ایــن روزها

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

که خانهنشــین شــدهایم ،شاید به
نظر برسدکه کاری از دستمان بر
نمیآید .اما واقعیت این اســت که
همچنان میتوانیم کارهایی برای
دیگران انجام دهیــم .برخی افراد
این روزها از طریق تماس تصویری
برای بچهها داســتان میخوانند،
برخی زمان و پول خود را به صورت
آنالین در اختیار موسسات خیریه
قرار میدهند و بعضیها هم برای
سالمندان محله ،خرید میکنند.
بارهــا دیــدهام که انســانها برای
حل برخی از سختترین چالشها
در کنــار یکدیگــر قــرارگرفتهاند و
میدانــم که این بــار هم میتوانیم
پیروز شویم ،به شرطی که همه ما
نقشمان را انجام داده و به عنوان
یک تیم در کنار دیگران باشیم.
و البته دستهایمان را هم مرتب
بشوییم!
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•

 .26مهربانی بخشی از موفقیت
است :
مهربانی و بخشــندگی یک ویژگی
مشترک بین افراد موفق بلند مدت
است و مهم اســت که از کمک به
دیگران لذت می برند .
•

 .27فروتنی بیشتر ،تکبر کمتر:
افــراد موفق متواضع هســتند و از
اشتباهاتشان معذرت خواهی می
کننــد و به این دلیل اســت که آن
ها در توانایی خود مطمئن هستند
و خوشــحال هستند که از دیگران
یاد می گیرند و بیشــتر خوشحال
می شوند که به دیگران خوشحالی
بدهند تا به دنبال افتخار شخصی
خود باشند.
•

 .28تغییر درهای جدید را باز
می کند:
افرادی که موفق هســتند سازگار
هستند و تغییر را در بر می گیرند،
در حالــی کــه اکثریــت موجودات
راحتــی و عــادت را دوســت دارند
و آن هــا با آغوش باز به اســتقبال
چیزهای جدید و نو می روند.
•

 .29بدن سالم برای موفقیت:
این فقط حرف نیست ،بلکه راهی
برای موفقیت اســت و افراد موفق
اهمیت فیزیکی خــود را درک می
کنند ،نه به دالیل پوچ ،بلکه چون
در حالت بســیار خوبــی از زندگی
شــخصی می خواهند به موفقیت
برسند.
•

 .30انعطاف زیادی دارند:
زمانی که به سختی ها می رسند،
اغلب افراد بهم می ریزند ،اما افراد
موفق تنها با آنها گرم می شوند .و
برای ادامه راه شارژ خواهند شد .
•

 .31بازخورد شانس دیگری
برای بهبود است:
نحــوه واکنــش مــردم نســبت به
بازخــورد ،پتانســیل آن هــا برای
موفقیت را مشخص می کند و باز
بودن برای انتقادات سازنده و عمل
کردن به آن برای بهبود بیشتر در
کسانی که موفق هستند دیده می
شود.
•

 .32شنا در برابر جزر و مد:
موفق ها کســانی نیستندکه برای
پیشروی به جلو ،نیازی به تایید از
دیگران را داشته باشند و آن ها به
خودی خود به ســمت اهدافشان
روانه خواهند شد.
•

 .33منی توانید آن را کنترل
کنید؟ فراموشش کنید:
افــراد موفــق زمــان و یــا انــرژی
احساســی را روی چیزهایــی کــه
هیچ کنترلی روی آنها ندارند  ،نمی
گذارند.
•

 .34زمان تنهایی یک زمان
ارزشمند برای آن ها است:
خود ارزشی بیشتر به این معناست
که بــا روابط خود راحت باشــید و
موفق ها بیشتر خوشحال می شوند
و ارزش زمان تنهایی را می دانند.

•

 .43برای آن ها خود
استانداری باالتر از هر چیزی
است:
هــر کســی حــق انتخــاب
استانداردهای باالیی برای خود را
دارد و افراد موفق این کار را انجام
می دهنــد که به نوبه خــود باعث
ایجاد تعهد بیشتر ،حرکت بیشتر،
اخــاق کاری بهتــر و البته نتایج
بهتر می شود.
•

 .35شکست منطقی نیست:
در حالــی کــه بســیاری از ســن،
ســامتی ،فقــدان زمان ،شــانس
بد ،یا فقدان فرصت برای توضیح
شکستشان استفاده می کنند ،اما
کلیــد موفقیت یافتــن راهی برای
موفقیت علی رغــم مواجهه با این
چالش ها است.
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انسان موفق که
باید یاد بگیرید
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•

 .36پایین آوردن زمان بخش
مهمی از برنامه روتین است:
خامــوش کــردن و گرفتــن زمان
بــرای انجــام کارهایی کــه باعث
خوشحالی شــان مــی شــود ،یک
ویژگی مشترک در بین افراد موفق
است.
•

 .37شغل شان هویتشان
نیست ،بلکه کاری است که
اجنام می دهند:
موفق ها می دانند که حرفه شــان
هویــت آن هــا نیســت و آن هــا
چندبعدی هستند و خودشان را با
کارشان تعریف نمی کنند.
•

 .38آن ها به مسیر های میانبر
عالقه ای ندارند:
در حالی که اکثر مردم به ساده ترین
راه و یا میان بر نگاه می کنند ،افراد
موفق بیشتر به موثرترین راه عالقه
نشــان می دهند و آن ها به دنبال
مسیر حرکت هســتند که بهترین
نتایــج را در طــول مــدت طوالنی
تولید خواهدکرد.
•

 .39آن ها پیگیری می کنند:
بســیاری از افراد زندگــی خود را با
شــروع چیزهایی سپری می کنند
کــه هرگز به پایان نمی رســند ،اما
افراد موفــق ایــن کار را انجام می
دهنــد و حتی وقتــی که هیجان و
تازگی آن از بین رفته اســت ،آن ها
هنوز هــم به دنبال آن هســتند و
کارشان را تمام می کنند و چیزی
را نیمه کاره رها نخواهندکرد.
•

 .40آنها در متام ابعاد مختلف
سرمایه گذاری می کنند:
ما نه تنها موجودات فیزیکی و روانی
هستیم ،بلکه عاطفی و معنوی نیز
هستیم و موفق ها آگاهانه کار می
کننــد و در تمام ســطوح مفید و
خوب عمل می کنند و در هر جایی
که به صالح باشــد سرمایه گذاری
خواهندکرد .
•

 .41سحرخیزی قانون مهم
افراد موفق است:
یکــی از ویژگــی مشــترک تمامــی
افراد موفق سحرخیز بودن است.
ســحرخیزی بدیــن معنــا اســت

که شــما زمان بیشــتری دارید تا
کارهایتان را بدون اســترس انجام
دهید.
ســحر خیــزی عملکــرد حافظــه
و هوشــیاری و توجــه را افزایــش
مــی دهــد و افــراد ســحر خیــز از
ســامت ذهنی بهتر و شخصیت
پایدارتری برخوردارند ،بنابراین از
سایرین موفق تر هستند پس اگر
مــی خواهیــد در راه موفقیت گام
بردارید ،تا لنگ ظهر نخوابید!
•
 .42افراد موفق هر روز ورزش
می کنند:
بسیاری از افراد موفق ورزش روزانه
را در برنامــه خود قــرار می دهند.
ایــن افراد که بســیار ســحرخیزند
پس از برخاســتن از خواب ورزش
می کنند زیرا ورزش در صبح باعث
افزایش سطح انرژی بدن در طول
روز خواهد شد و کارایی افراد را باال
می برد .
•
 .43مراقبه و تاثیر آن بر ذهن
افراد موفق:
مراقبــه راهــکار بســیار رایجــی
بــرای خالی کردن ذهــن و تمرکز
کردن اســت .مراقبه فواید فراوانی
ماننــد خواب بهتر ،بهبــود روابط
زناشویی ،بهبود روابط با فرزندان
و همکاران دارد  .همچنین مراقبه
موجب بهره وری و خالقیت بیشتر
می شــود بنابراین افراد موفق هر
روز بیست دقیقه مراقبه می کنند.
مراقبه موجب بهبــود میگرن نیز
می شود.
•
 .44مدیران موفق جلسات را
کوتاه برگزار می کنند:
مدیران موفق زمان برگزاری جلسه
را کاهش داده یا حذف می کنند زیرا
معتقدندکه جلسات زمان و نیروی
انســانی را خیلی تلــف می کنند و
غیرضروری هســتند مگــر زمانی
که جوش خــوردن یک معامله در
میان باشــد .برای برقراری ارتباط
همزمان یا غیرهمزمان شیوه های
مختلفی وجــود دارد که می تواند
از برگــزاری جلســات غیر ضروری
جلوگیرینماید.
•

 .45مدیران موفق جامع
کنند .دستیار اجرایی این مدیران اعتمــاد بــه نفس ،تمرکــز ذهنی،
سازماندهی می کنند:
برای آنها همیشــه یک یادداشــت انعطاف پذیری و … برخوردارند و
مدیران موفق و پرمشغله که برنامه روزانه همراه با برنامه فردا را برای خالقیت را فقط ایجاد ارتباط میان
چیزها می دانند.
هــای زیادی دارند از ســازماندهی آنها می فرستد.
کمک مــی گیرند  .ســازماندهی• ،
نــوآوری و خالقیــت بیشــتر یک
عملکــردی اســت کــه مدیــران  .46افراد موفق خالق و
فعالیت فکری و ذهنی اســت و به
مســئول برای طراحی و ساختار و مبتکرند:
معنای توانایی ترکیــب ایده ها در
یک سازمان
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را برای تسهیل دستیابی به اهداف کــه در کارهای خود دســت به نو پیوســتگی بین ایده هاست .افراد
سازمان طراحی می کنند.
آوری مــی زنند  .این افراد خالق و موفق معموال نســبت به وضعیت
برخی از مدیرعامل های پرمشغله مبتکر تمایل به همرنگی و همگونی موجــود احســاس نارضایتــی می
یک سیســتم یادداشــت بــرداری نداشته و دچار عادت زدگی نبوده کننــد و معتقدنــدکــه روش های
دارندکه به آنها کمک می کند تا به و از انتقاد و شکســت پذیری نمی جاری انجام کار را می توان بهبود
تمام مسئولیت هایش بدون وقفه ترســند .مدیران خــاق و مبتکر ،بخشید بنابراین به موفقیت دست
•
های متعدد در طول روز رسیدگی مدیرانــی هســتند کــه از ابتــکار ،می یابند.
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م��اه رمضان يا عيد نوروز به منظور س��رگرمي و پر كردن اوقات فراغتمان
تهيه ميشود ،آشنا شدهايم.
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پيشبيني اس��ت ،متأس��فانه در انتها گاه ب��ه اندازهاي بيمحت��وا به پايان
ميرسد كه پشيمان ميشويم از دنبال كردن آن!
اما بح��ث ما نه نقد س��ريالهاي تلويزيوني اس��ت -كه الحق جاي
نق��د صحيح و منصفانه آنها خالي اس��ت -بلكه موضوع اصلي تصويري
اس��ت كه معموالً در اين س��ريالها از گروههايي از افراد جامعه مانند
پزش��كان ،پرس��تاران يا كاركنان زحمتكش نيروي انتظامي و پليس
كش��ور ارائه ميش��ود كه در مواردي مورد نقد صاحبان اين حرف هم
به نظرکارشناسان ،آنچه میخورید سعی کنید هر روز حداقل
قرار ميگيرد.
روی واکنش بدن در برابر استرس  ۵سبزیجات در رنگهای
اگر چ��ه گاهي ميتوان به س��ختي از كنار تصويره��اي متفاوتي كه از
تاثیــر میگذارد .پرهیــز از مصرف مختلــف بخورید .حداقل
صاحبان حرف مختلف ارائه ميش��ود ،گذش��ت اما ب��ه راحتي نميتوان از
بعضــی خوراکیها باعــث کاهش نتیجــه مــواد خوراکــی
تصويري كه از پليس در سينما و تلويزيون كشور ترسيم ميشود ،گذشت.
به عقيده كارشناس��ان اين عرصه تصوير پليس ايران در رسانه ملي نمادي
اســترس بر بدن و زندگــی روزمرٔه کامل تولید فیبر است که
از قان��ون و حاكميت بوده و عالوه بر هويتي حرفهاي ،ماهيتي سياس��ي و
میشود .در اینجا  ۴تغییر در رژیم بهترین برای باکتریهای
ديپلماتي��ك دارد ،ضمن اين كه مس��لماً اين تصاوي��ر مخاطبان گوناگوني
غذایی را برای مهار بهتر اســترس رودٔه بزرگ است".
دارد كه دس��تهاي از آنها مخاطب غيرايراني و گاه جزو مخالفان و دشمنان
ايران اس��المي هس��تند كه همواره با افكار پليد و غيرانساني خود به دنبال
آوردهایم.
چگونهعملمیکند؟
بهانهاي براي س��ياه نمايي و ضعيف نش��ان دادن كشورمان در عرصههاي
•
بــدن مــا نمیتوانــد فیبر
بينالمللي ميگردند.
بیشتر میوه و سبزی بخورید
را هضــم کنــد ،فیبــر در
حال در اين ش��رايط هر ايراني و ايران دوس��تي ،ب��ا ديدن تصويري كه
عالوه بر ســیر شــدن ،غذایی که بســیاری از میوههــا و
از پليس كش��ورش در رس��انه ملي ارائه ميشود ،ناخودآگاه به خود ميآيد
كه آيا اين همان پليس��ي است كه هر روز شاهد موفقيتها و رشادتهاي
میخوریــد باید میلیــون میلیون سبزیها وجود دارد پس
پرس��نل زحمتكش آن در صحنههاي مختلف جرم و قتل و تخلف و غيره
باکتریهایی را هم که در رودههای دررودهها تخمیر میشود
هس��تيم ؟يا اين كه اين تصاوير با اخب��ار متعددي كه از تالشهاي پليس
های
شــما زندگی میکنند ،سیر کنند .و بــه رشــد میکروب
اي��ران براي مقابله با ش��رارتها و هجمههايي كه عليه كش��ور ميش��ود،
بعضی پژوهشها نشان داده است مفیدکمک میکند.
ميشنويم،همخواني دارد؟
بهتر اس��ت كمي منصف باش��يم و به دور از همه تعارف��ات اين تصوير
کــه تنظیــم باکتریهــای روده از در بخشی از فرآیند تخمیر،
غيرواقع��ي پليس ضعيف را از رس��انه ملي كش��ور پاك كني��م .ميگوييد
طریق رژیم غذایی اثرات مثبتی بر باکتریها ،مواد شیمیایی
غيرمنصفانه اس��ت ،كافي است مروري ساده در سريالهايي كه ماه رمضان
نشانههای اضطراب و نگرانی دارد .ضــروری و اســیدهایی
پخش شد ،داشته باشيد .البته نه در اين مورد خاص بلكه در بيشتر موارد
ناآشنا به
ناآگاه و
تجربه،
پليسوكم
كش��يدن
تصوير
به
ش��اهد
همواره
بعد از
ناگهانی
سقوط
شاید
تواننديك قند"
مقدار و نــوع باکتریهــای درون آزاد میکنند کــه در تعامل با بقیٔه او میگویــد باکتریهــا می
متوجه نميش��ود و گاه
گويد،
هس��تيم
وظايف خود
باشید.
مافوق اوآنميآشنا
هرچهمثل
تخمیركهشــده
غذایی
رودههــا بــا رژیم غذایــی ما تغییر ســلولهای بــدن عمــل میکند .از مــواد
صحنههاي مهمي ازجرم و داستان آن را از دست ميدهد و گاه هم ماجرا
مصرف
زیادی قنــد
وقتــی
زند،متــرش،
ميکل
تــرش یا
تصوير شده
مقــدارجنايت
هاي قتل و
کیمچی،به صحنه
پليس��ي كه دير
میکنــد و بنا به نظــر دکتر رنگان فلیسا جاکا ،رئیس مرکز فوداندمود کلرامبه هم
جذب
بــرای
شــما
بدن
کنیــد
ی
م
و
کنند
تغذیــه
کفیــر
و
کومبوجــا
چاترجی ،رژیم غذایی خوب "باعث دانشگاه دیکن استرالیا میگویدکه
ميرسد .پليس��ي كه آخر از همه متوجه اصل قضيه ميشود و ...گاه از آن
اغراق
آن
حقيقي
نق��ش
ايفاي
در
كه
پليس��ي
يعني
افتيم؛
مي
بام
س��وي
این عمل بر مغز و سالمت سیستم ایــن مواد را تخمیــرکنند و باعث گلوکــز اضافی و تنظیم میزان قند
آرامش ذهن" میشود.
شده است.
خون ،انسولین آزاد میکند.
سالمتی بیشتر ما شوند.
دکتر چاترجی میگوید" :ارزانترین ایمنی ما اثر دارد.
منطقي اين اس��ت كه دست كم متوليان رسانه ملي و فيلمسازان كشور
کارشناس
مدلین،
سوفیا
نظر
به
بنا
•
هایی
ا
غذ
که
کنــد
و آســانترین کاری کــه میتوانید جاکا توصیه می
قبل ازترس��يم نقش گروهها و حرف مختلف ،از كارشناس��ان و مش��اوران
شدناز اين
كنند ،تا
س��اخت
کنیدو با مش��ورت آنها اقدام به
بهره برده
هرگروه
میزان
فيلمپایین
باال و
تغذیه  ،این
پرهیز
بــرای داشــتن باکتریهای خوب از رژیم غذایی مدیترانهای بخوریم از قند
بيفزايند.
هم
خود
هنري
كار
غناي
به
طريق
و متنــوع در رودههــا انجام دهید مانند" میوه ،ســبزیجات ،غالت ،اگــر فکر میکنید بهترین راه مهار قند خون ،عوارض منفی دارد مانند
افزایش گوناگونی موادغذایی است و دانههــای کامل که حاوی مقدار استرس یک سطل بستنی است ،از دست دادن تمرکز و خستگی که
بایــد با پدیدٔه "بــاال رفتن ناگهانی باعث میشــود "توانایی فرد برای
که میخورید...
زیادی فیبر هستند".
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همه ما ديگر با سبك سريالهاي تلويزيوني كه معموالً براي ايامي چون
م��اه رمضان يا عيد نوروز به منظور س��رگرمي و پر كردن اوقات فراغتمان
تهيه ميشود ،آشنا شدهايم.
س��ريالهايي ك��ه گاه از ابت��دا به راحت��ي انتهاي داس��تان را ميتوان
PAIVAND:
انتهاي 26
 2020و01,
غيرقابل 17
 no.1468
Vol.براي بيننده
داستان
موارد كه
Apr.اين
در غير
پيشبيني كرد
پيشبيني اس��ت ،متأس��فانه در انتها گاه ب��ه اندازهاي بيمحت��وا به پايان
ميرسد كه پشيمان ميشويم از دنبال كردن آن!
موقعیت
امامقابلــه
هایهاي تلويزيوني اس��ت -كه الحق جاي
س��ريال
بــا نه نقد
بح��ث ما
اس��ت -بلكه موضوع اصلي تصويري
پیداآنها
منصفانه
صحيح و
کند".
کاهش
نق��دتنشزا
خالي •
اس��ت كه معموالً
مانند
جامعه
افراد
از
هايي
گروه
از
ها
س��ريال
اين
در
استرس و گرسنگی را با هم
•
پزش��كان ،پرس��تاران يا كاركنان زحمتكش نيروي انتظامي و پليس
نکنید
ترکیب
چقدر
باشد
تان
س
حوا
كش��ور ارائه ميش��ود كه در مواردي مورد نقد صاحبان اين حرف هم
کافئین
گيرد.مصرف میکنید ســوفیا مدلین میگوید" :هرگز با
قرار مي
از
كه
متفاوتي
تصويره��اي
كنار
از
س��ختي
به
توان
مي
گاهي
چ��ه
اگر
منفــی
و
مثبــت
اثــرات
شکم خالی وگرسنه ،خودتان را در
صاحبان حرف مختلف ارائه ميش��ود ،گذش��ت اما ب��ه راحتي نميتوان از
کافئیــن بــر نگرانــی و موقعیتهای تنشزا قرار ندهید...
تصويري كه از پليس در سينما و تلويزيون كشور ترسيم ميشود ،گذشت.
ثابــت
اضطــراب
دریافته
مدت
ایــم
هاســتدرکــه
نمادي
مــاملي
رسانه
پليس ايران
شــده تصوير
اين عرصه
كارشناس��ان
به عقيده
سياس��ي و
باعثماهيتي
حرفهاي،
است.و حاكميت بوده و عالوه بر هويتي
از قان��ون
آزردگی
حساسیت و
گرسنگی
تصاوي��ر مخاطبان گوناگوني
مس��لماًیاين
ضمن اين كه
ديپلماتي��ك دارد،
تحقیقــات بــر
بیشــتر
شود".
مبنــای م
دارد كه دس��تهاي از آنها مخاطب غيرايراني و گاه جزو مخالفان و دشمنان
كه دچار
هس��تندکه
افرادی اســت
دنبالتان
قندبهخون
هستید،
گرسنه
خود
غيرانساني
وقتیپليد و
همواره با افكار
بررســیاس��المي
ايران
اند اما
اضطــراب بوده
کورتیــزول و
دادنیآیــد و
پاییــن م
كشورمان در عرصههاي
ضعيف نش��ان
نمايي و
نگرانــیايوبراي س��ياه
بهانه
گردند.
مي
المللي
بين
سوفیا مدلین ،کارشناس تغذیه آدرنالین که همــان هورمونهای
ايراني و ايران دوس��تي ،ب��ا ديدن تصويري كه
هر
ش��رايط
اين
در
حال
گوگریــز در بــدن هســتند،
میگویــد این نتایــج معمو ًال در جن 
از پليس كش��ورش در رس��انه ملي ارائه ميشود ،ناخودآگاه به خود ميآيد
هماناسترس
ايندچار
کسانیآياکه
فرایند
کنند .این
شاهدپیــدا م
افزایش
رشادتهاي
یها و
موفقيت
روزمرهكه هر روز
پليس��ي است
كه
است وکهتخلف
اینو قتل
دلیلجرم
شود .صحنههايبهمختلف
زحمتكشی آن در
پرس��نل
هم دیده م
هستند
غيرهدها
نورووپپتی
پليس
بــرایهاي
هااز تالش
متعددينكه
واکنــشبا اخب��ار
گویــد":اين تصاوير
؟يا اين كه
هس��تيممی
مدلیــن
مواد
کنترل
کــه از نورو
اي��ران براي مقابله با ش��رارتها و هجمههايي كه عليه كش��ور ميش��ود،
ميبستگی دارد
شما
حساسیت شیمیایی مغز ترشح میشود ،برای
شنويم،همخوانيبهدارد؟
کافئیــن و
شــما بــه
ژنتیکــی
هستند.
یکسان
خشم
گرسنگی و
اين تصوير
تعارف��ات
همه
باش��يم و به دور از
كمي منصف
بهتر اس��ت
گوييد
كني��م .مي
كش��ور پاك
رس��انه ملي
ضعيف را
غيرواقع��ي
قهوازهای
پليسمقدار
شــما و
جنسیت
بشــر
همان
کمابیــش
"بــدن مــا
غيرمنصفانه اس��ت ،كافي است مروري ساده در سريالهايي كه ماه رمضان
کــه مینوشــید و همچنیــن به اولیٔه غارنشــین مانده است" .این
پخش شد ،داشته باشيد .البته نه در اين مورد خاص بلكه در بيشتر موارد
که دارید".
تنشی
اضطراب و
وقتی
که چرا
دهــد
توضیح می
ناآشنا به
ناآگاه و
تجربه،
كش��يدن يكامرپليس كم
تصوير
ش��اهد به
میزانهمواره
ش��ودیو گاه
متوجه نمي
گرسنهگويد،
هرچهاثرمافوق او مي
هس��تيم كه
وظايف خود
خــواب
کافئیــن بــر
نوشــیدن
شویم.
بداخالق م
هستیم
ماجرا
هم
گاه
و
دهد
مي
دست
از
را
آن
داستان
و
ازجرم
مهمي
هاي
صحنه
میگــذارد کــه بــه نوبــه خــود بر اضافه کردن گرسنگی به موقعیتی
را به هم ميزند ،پليس��ي كه دير به صحنههاي قتل و جنايت تصوير شده
واکنش
احساســات
متوجهشزا
استرش تن
افزایشو ...گاه از آن
باعثميشود
اصل قضيه
برابرآخر از همه
در كه
پليس��ي
چگونگیرسد.
مي
نوشیدن
هــای
خوراکی
ايفايمی
شــود.
منفــی
اغراق
حقيقي آن
نق��ش
پليس��ي كه در
خوردن ويعني
اگرميافتيم؛
است .بام
مؤثر س��وي
شده بــر
کافئیــن
است.شــما اثر منفــی دارد کوچــک و ســالمی در دســترس
منطقي اين اس��ت كه دست كم متوليان رسانه ملي و فيلمسازان كشور
بهتر اســت از نوشیدنیهای بدون داشته باشید تا جلوی گرسنگی را
قبل ازترس��يم نقش گروهها و حرف مختلف ،از كارشناس��ان و مش��اوران
کنیــد (هر
کافئین
روزی
فيلم در
ویژه اگر
بگیرد ،به
انتظار اين
كنند ،تا از
س��اخت
چندآنها اقدام به
مش��ورت
اســتفادهبرده و با
هرگروه بهره
بيفزايند.
هم
خود
هنري
كار
غناي
به
طريق
این کار را کمکم و به تدریج انجام سختهستید.
دهید چون ترک کافئین شــوخی
•
نیست).
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دلويت قرار دارد

Puzzlesدو شرح
یک جدول با
Easy Sudoku
1

یک جدول با دو شرح

4877

4877

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
www.printablesudoku99.com
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

ويژه
جدول
جدول
جدول
ویژهعادي____________________ >>
عاديهای ____________________ عادی و
جدول
سودوکو و
افقي:

-1پ��رزور و نيرومن��د  -مظل��وم 1

1

2

3

4

5

6

7

شاهنامه
 -2خبر ش��ادي  -قصاب  -از نامهاي
خ��داي باريتعال��ي به معني بس��يار 3
بخشنده
4
كلمه
جن��گ
س��مي
حش��ره
-3
5
تصديق
 -4ردپاي آب!  -زاپاس  -فاش كردن 6
 زن همنشين7
دهم
سوره
كردن
پوشي
 -5چش��م
8
 آب منجمد -6مخفف اگر  -شهر صنعتي  -چند 9
زائر
10
 -7آگهي چاپ ش��ده تبليغاتي  -برد
11
معروف  -عقايد
 -8قص��د  -ميدان جنگ و نمايش 12 -
لرزش ،جنبش
13
 -9گويشي در كشورمان  -آخرش ته
14
چاه است!  -غوطه خوردن در آب
 -10واح��د وزن  -همس��ر زن 15 -
دوستي ،عالقه
 -8عظم��ت و ش��كوه  -ب��االي كوه -
 -11پهلوان  -نوعي س��س  -بيش��هزار
پدربزرگ بخاري
ني
 -9كاشف گردش خون  -حاال  -آينده
معصومين
از
ش��ده
نقاش��ي
چهره
-12
 -10جانور پوست قيمتي  -سنگ ترازو
 منق��ار كوتاه  -ماچ آب��دار  -ربالنوع  -بزرگي ،شكوهمصريان
 -11مرك��ز ويتن��ام  -آرم��ان  -بارش
جس��مي
با
آب
امت��زاج
ق��دم
-13
مشكل به مقصد برسد
ضروري
و
واجب
 -12ضمي��ر بيگان��ه  -س��وره زن��ان -
 -14مسافر س��رزمين عجايب  -دروغ گرماي غيرعادي بدن  -دين برتر
نيست  -واحد انرژي
 -13خطاب بيادبانه  -دستگاهي جهت
 -15ش��هر محل كتيبهه��اي گنجنامه توليد انرژي اتمي  -ايزد
 طبق قانون اساس��ي پ��س از رهبري  -14بازديد و رس��يدگي  -واحد بوكسبزرگترين مقام رسمي كشور است
 ذخيره ،پساندازعمودي:
 -15تعزيه  -بازسازي
 -1ماده رنگي جامدي براي
حل جدول عادی شماره 4876
نقاشي  -تصفيهخانه
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
و
اصل
 -2ع��دد ترتيب��ي
1
ه م چ ش م ي
چ ش م و
و
ا ب ر
نژاد  -آكنده و پر
ا
و ي د
ه
ن ر م ي
ا ب ل
 2ز
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3
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د
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 4د ر ب يیک
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د
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ت
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 5ي س
کــاهش وزن:
 -4فرم��ان مغولي  -دويدن
6
ش ح
ل
س ي ا
م
ا ي ت ا
 اشاره به شخص نامعلوم -غذایی ح ل م
رژیم ا ن
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اگر درم ر
ا
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 7پ ر
ادات تشبيه
ت و ك ي و
ا ي ز
 8ي ت ي م ه
کتوژنیککنجکاوهستید:
 -5يادداشت  -درآوردني از
ل ي
ا
ه
ا ن ج ي ن
ل
و ن
 9ر
ا ي ن هfollow
م
ن ا ك ا
 10خ ش
روزگار  -پرستو
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ب د
 11ر
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ك ا ش
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 12ا
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ketogenic diet

بيزاري
 -7 15 14 13 12 11دربرگيرنده  -بيميلي و
10 9 8افقي:
6 5 4 3 2 1
-1پ��رزور و نيرومن��د  -مظل��وم 1-صندلي راحتي
 -8نوع��ي پارچه  -رم��زدار  -نقطه
شاهنامه
2
شروع
 -2خبر ش��ادي  -قصاب  -از نامهاي
 -9تظاهر به نيكي  -جمع مصيبت
3
خ��داي باريتعال��ي به معني بس��يار  -مزه دلچسب
بخشنده
4
 -10ترام��وا  -سرس��راي هت��ل -
كلمه
جن��گ
س��مي
حش��ره
-3
دروازه
5
تصديق
 -11ي��ك خودمان��ي  -دوري از
 -4ردپاي آب!  -زاپاس  -فاش كردن 6
مسابقه  -راننده كشتي
 زن همنشين -12دس��تورها  -بلي در مكالمه -
7
 -5چش��م پوشي كردن  -سوره دهم بيماري جلدي  -عدد يك رقمي
8
 -13نيتوخالي  -بروسلوز  -بخش
 آب منجمد -6مخفف اگر  -شهر صنعتي  -چند 9
اصلي و آهنگين اپرا
 -14مي��ل خانم ب��اردار  -چنگ -
زائر
10
 -7آگهي چاپ ش��ده تبليغاتي  -برد فريب دادن
11
 -15هنر هفتم  -نهادي در سيستم
معروف  -عقايد
پروندهها كه (گروهي از) پرونده و يا
 -8قص��د  -ميدان جنگ و نمايش 12 -
پوشهها را در خود دارد
لرزش ،جنبش
13عمودي:
ته
آخرش
كشورمان
 -9گويشي در
 14انع��كاس ص��دا  -از اصح��اب
-1
آب
در
خوردن
غوطه
چاه است! -
كهف
 15ابزاري در مطبخ  -قوري بزرگ
 -10واح��د وزن  -همس��ر زن -2 -
افقي:دوستي ،عالقه
سهوگانه
نيروهاي
ش��كوه  -ب��االي كوه -
عظم��ت
 از -8بيش��هزار
س��س -
پهلوان  -نوعي
بخاريپيوست  -همين
ديگر -
س��وي
-3
عملكرد
و
ساختار
 -1دانش-11بررسي
پدربزرگ
حاال
پروتئينني
ب��زرگ
مقي��اس
ه��ا در
 -9كاشف گردش خون  -حاال  -آينده
 -4تربيت نم��ودن  -نيزه كوچك -
معصومين
از
ش��ده
نقاش��ي
چهره
-12
خوردن
شكست
 -10جانور پوست قيمتي  -سنگ ترازو
نوعي تره  -مركز فراري
 -2س��پهبد فرنگ��ي  -كالغ  -مركز
 منق��ار كوتاه ماچ آب��دار  -ربالنوع  -بزرگي ،شكوه -5پهلوان  -نوعي پارچه  -تلخي
بنگالدشمصريان
نگهداريبارش
ال��رأي  --آرم��ان -
متفقويتن��ام
-11ومرك��ز
 -6رفيق
آب بالغزان
بلبل -
محبت -
-13و
 -3دوستي
جس��مي
امت��زاج
ق��دم
خوببه مقصد برسد
س��وداي نال��ه  -ع��دد ترتيبي  -شده -مشكل
-4
واجب و ضروري
زن��ان -
بيگان��ه  -س��وره
 -12ضمي��ر
مادهاي اس��فنجي و آتش��گير كه به
منطق��هاي
جمجم��ه -
 -7درون
 -14مسافر س��رزمين عجايب
دين-برتر
ييالقيبدن
كوهس��تاني وغيرعادي
درختان -دروغ گرماي
وس��يله نوعي قارچ بر تن��ه
يار
در -كرج
كاسنيانرژي
نيست --واحد
عروس -13خطاب بيادبانه  -دستگاهي جهت
زرد
پديد ميآيد
نامه
گنج
ه��اي
كتيبه
محل
 -15ش��هر
ايزد
اتمي
انرژي
توليد
 -5آغ��از -
س��خن چي��ن  -خمره  -8زي��ن و ب��رگ  -كام��ل كردن -
بزرگ  -طبق قانون اساس��ي پ��س از رهبري
توان  -14بازديد و رس��يدگي  -واحد بوكس
كشور
الملليرسمي
بين مقام
بزرگترين
زمان
فيلم -
 -6جشنواره
پ��رآب پس
است  -9رود -ذخيره،
انداز -نوار تزئيني -
ايران
بيآغاز  -رونمايي
عمودي:
تعزيه  -بازسازي
اشتباه-15
معروف
 -1ماده رنگي جامدي براي
 -10ب��ه وس��يله  -اجازه
ويژه
جدول
حل
عادی
تصفيه
نقاشي -
4876نان
شمارهنوع��ي
ش��ده -
خانهشماره 4876حل جدولداده
شكل15 14 13 12
اي11 10
لوله 9
باريك 8
7 6 5 415 314 2 13 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -2ع��دد ترتيب��ي  -اصل و
چ ش م و ه م چ ش م ي
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و ش ي ز
د
 1ش و ف ر
هندسه
درس
ابزار
-11
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

جدول ويژه
حل در صفحه22 :
....

 -7 15 14 13 12 11 10 9 8دربرگيرنده  -بيميلي و بيزاري
 صندلي راحتيSudoku
 -8نوع��ي پارچه  -رم��زدار  -نقطه
Puzzle
شروع
 -9تظاهر به نيكي  -جمع مصيبت
 مزه دلچسب -10ترام��وا  -سرس��راي هت��ل -
دروازه
 -11ي��ك خودمان��ي  -دوري از
مسابقه  -راننده كشتي
 -12دس��تورها  -بلي در مكالمه -
بيماري جلدي  -عدد يك رقمي
 -13نيتوخالي  -بروسلوز  -بخش
اصلي و آهنگين اپرا
 -14مي��ل خانم ب��اردار  -چنگ -
فريب دادن
 -15هنر هفتم  -نهادي در سيستم
پروندهها كه (گروهي از) پرونده و يا
پوشهها را در خود دارد
عمودي:
 -1انع��كاس ص��دا  -از اصح��اب
كهف
 -2ابزاري در مطبخ  -قوري بزرگ
 از نيروهاي سه گانهافقي:
 -1دانش بررسي ساختار و عملكرد  -3س��وي ديگر  -پيوست  -همين
پروتئينه��ا در مقي��اس ب��زرگ  -حاال
 -4تربيت نم��ودن  -نيزه كوچك -
شكست خوردن
 -2س��پهبد فرنگ��ي  -كالغ  -مركز نوعي تره  -مركز فراري
 -5پهلوان  -نوعي پارچه  -تلخي
بنگالدش
 -3دوستي و محبت  -بلبل  -لغزان  -6رفيق و متفقال��رأي  -نگهداري
 -4س��وداي نال��ه  -ع��دد ترتيبي  -شده  -خوب
مادهاي اس��فنجي و
Sudokuآتش��گير كه به  -7درون جمجم��ه  -منطق��هاي
وس��يله نوعي قارچ
Puzzleبر تن��ه درختان كوهس��تاني و ييالقي در كرج  -يار
پديد ميآيد  -كاسني زرد
عروس
 -5آغ��از  -س��خن چي��ن  -خمره  -8زي��ن و ب��رگ  -كام��ل كردن -
بزرگ
توان
 -6جشنواره بينالمللي فيلم  -زمان  -9رود پ��رآب ايران  -نوار تزئيني -
بيآغاز  -رونمايي
اشتباه معروف
 -10ب��ه وس��يله  -اجازه
حل جدول ويژه شماره 4876
داده ش��ده  -نوع��ي نان
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10
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Canada Updates Immigration
Instructions Amid Coronavirus Response
New instructions
are available for
citizenship, permanent residence,
temporary residence applicants
and their families
as Canada works to
stop the spread of
COVID-19
Canada has refined
the special coronavirus prevention measures made last
week affecting immigrants
and their families.
Despite the calls to stay
inside, Canada is still
working to get residents
home, and keep families
together.
At the same time, Immigration Refugee and Citizenship Canada (IRCC) is still
processing immigration
and citizenship applications, taking measures to
avoid delays in processing
and refusals. The immigration department has refined
the following measures
for citizenship, permanent
residence, and temporary
residence applicants:
More time for immigration
and citizenship applications
All immigration applicants
can expect to see delays
with some IRCC offices
operating with essential
staff only.
There will be no expedited
processing for the time
being, except for special
circumstances which will
be decided at the discretion
of the Migration Program
Manager of the responsible
IRCC office.
IRCC may also continue to
request additional documents necessary for all citizenship and immigration
applications. These may
include police certificates,
biometrics, passports,
medical examinations,
and any documents that
must be issued by Chinese,

Iranian, or South Korean
authorities.
Applicants will have 90
days to respond to the
request letter for additional
documentation. If IRCC
sent a request for additional
documentation previously,
but the applicant was unable to comply, they will be
given an additional 90 days
to respond.
Even though the biometrics instruction letter will
continue to say applicants
have 30 days to give their
biometrics, officers are
instructed to allow the applicant 90 days to complete
this step.
More immediate family
members exempt from
travel restrictions
Canada is restricting
non-essential international
travel in an effort to protect
the health and safety of
residents.
During the coronavirus outbreak, only Canadian citizens, permanent residents,
and protected persons may
board an aircraft to Canada,
as long as they pass health
screening measures. Foreign nationals have been
prohibited from boarding
an aircraft destined for
Canada from any country
except the U.S.
However, some foreign
nationals may be exempt
under the interim order,
such as accredited officials,
people whose presence in
Canada has been deemed to
be in the national interest,

and immediate family
members of Canadian
citizens and permanent
residents.
Canada has expanded the definition of
immediate family
members from spouses,
common-law partners,
dependent children of
the resident or their
partner, and any children of
those dependent children.
Now immediate family
members include parents,
step-parents, the parents
and step-parents of the
spouse or common-law
partner, as well as their
guardian or tutor.
“Dependent child” is
defined as the parent’s biological child, who has not
been adopted by any person other than the spouse
or common-law partner or
is the adopted child of the
parent.
There are two types
of dependent children,
according to Immigration
and Refugee Protection
Regulations. They may
be younger than 22 years
old and not married or in
a common-law partnership, or they can be age
22 or older and have been
financially dependent on
their parents since before
turning 22 and are unable
to be financially self-supporting due to a physical or
mental condition.
There is no age requirement to sponsor a parent or
step-parent.
The location of the Canadian resident’s family
member is not a factor.
If travellers are exempt
from the travel ban, they
are expected to self-identify to airlines at the point
of boarding by presenting
documentation to establish
their family member’s
status in Canada and their
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processing.
Those in Iran and
South Korea are
asked to submit an
online application
using the web form
for urgent processing.
Migration Program Managers
have the delegated
authority to exempt
applicants from
www.michaelmonfared.com
the requirement for
Immigration_Michael_Monfared biometrics abroad
immigrationmichaelmonfared on urgent or humant.me/immigration_michael_monfared itarian and compassionate grounds.
relationship to them.
Applicants in China and
IRCC recommends
Iran who are unable to
showing immediate famprovide their biometric
ily members’ Canadian
data, submit travel docucitizenship or permanent
ments due to the closure of
resident status documentavisa application centres or
tion such as:
a travel ban can still submit
• Canadian passport
their applications online.
• Canadian permanent
Applicants in South Korea
resident card
who experience delays
• Canadian permanent
in obtaining immigration
resident travel document
medical exams due to lack
(visa counterfoil)
of access to doctors will be
• Visa-exempt foreign
given an additional 90 days
passport and IRCC Special
to respond to this request.
Authorization for Canadian
Temporary residents who
Citizens
wish to withdraw their
In addition, travellers
application for temporary
should provide docuresidence and who reside
mentation showing their
in an area where travel
relationship to that family
restrictions are imposed are
member such as a marriage
asked to follow the normal
or common-law status
procedure for withdrawal
certificate, birth certificate,
requests.
a Confirmation of PermaTemporary residents
nent Resident for Family
who are unable to leave
Class, or other documents
the country have several
supporting an immediate
options depending on their
family connection. These
current status:
documents will be accept• Foreign nationals whose
ed in paper and electronic
temporary resident status
copies.
may soon expire may apply
Family reunification
online for an extension to
The interim order also
maintain their temporary
exempts foreign nationals
resident status in Canada.
whose travel to reunite
• Foreign nationals who
family members has been
have an extension applicaauthorized by a consular
tion currently in progress
officer in writing.
may remain in Canada
The same definition of “imunder what’s called implied
mediate family” applies,
status until a decision is
only the foreign national
rendered on their applicain Canada does not have to
tion.
be a citizen or permanent
• Foreign nationals whose
resident. They may be in
temporary resident status
Canada as a worker, stuhas expired may apply for
dent, visitor, or protected
restoration.
person.
Canada still approving
Instructions for Temporary
permanent residence appliResidence applicants
cations
Temporary residence appliIRCC will continue to
cants who have an urgent
process new applications
travel request and are in
for permanent residence.
China are asked to submit
Files with missing docuan online application and
ments will be retained in
then flag the application to
the system and reviewed
IRCC Beijing for urgent
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

within 90 days.
Complete applications will
be processed according to
normal procedures.
New applications with
missing supporting documentation will need to
include an explanation
that they are impacted by
service interruptions due to
the new coronavirus.
IRCC will take into account processing delays
that may occur for principal applicants who are in
Canada and have dependents abroad in China,
Iran or South Korea who
are unable to travel at this
time. These applicants will
not be granted permanent
residence until travel is
possible and they will be
informed of the next steps.
Applicants for permanent
residence who are in possession of a Confirmation
of Permanent Residence
(COPR) and a Permanent
Resident Visa (PRV) and
who inform the IRCC that
they are unable to travel
will be able to maintain the
validity of their documents.
Flexible citizenship appointments
IRCC citizenship officers
will reschedule missed citizenship appointments (e.g.,
knowledge tests, retests,
interviews, hearings, and
oath ceremonies) once it
has learned that an individual has returned to Canada.
IRCC is responsible for
rescheduling the appointments within a reasonable
timeframe to avoid delaying processing times.
IRCC’s citizenship officers
are also required to provide
applicants with an additional 30 days to send their
documents to IRCC once
applicants have notified
IRCC they have returned
from China, Iran, or South
Korea.
Applicants who have
returned to Canada will
have an additional 45 days
to submit their request for
medical opinion forms.
Finally, permanent residents applying for citizenship upon return from
China, South Korea, or Iran
must still meet Canada’s
physical presence requirements as per normal
procedure.
From: CIC News
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نگــاه...

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

دکتر کورش عرفانی

کمیتههای مردمی در ایران :جایگزین عملی
دولت ورشکستهی حاکم ،کورش عرفانی

با گســترش نگران کنندهی شــیوع
ویــروس کرونــا در ایران از یکســو و
ناتوانی رژیم ورشکســته در مهار آن
از سوی دیگر ،جامعهی مدنی دست
به کار شــده اســت تا در حد امکان
از جــان و هســتی خود دفــاع کند.
در ایــن راســتا کمیتههــای مردمی
برای فعالیت هایی مانند سمپاشی
محــات ،شستشــوی خیابانها و
معابر ،کنترل وکاهش رفت و آمد بی
دلیل ،تهیــه و توزیع مواد خوراکی،
ارائــهی خدمــات درمانــی حداقلی،
تامین جابجاییهای ضروری و امثال
آن تشکیل شدهاند .این کمیتهها یا
شــوراهای مردمی بیانگر زنده بودن
و پویایی الیه هایی از جامعه اســت
که قادرند ،علیرغم جو انفعال و بی
خیالــی عمومی ،درجــهی باالیی از
احساس مسئولیت را از خود نشان
دهند .به همین ترتیب که فداکاری
ستودنی خدمهی پزشکی ،پرستاران
و نیز پزشکان دلسوز نمونهی دیگری
از بقای همحســی و عشق به حفظ
جان انسانهاســت میان باشــندگان
میهن است.
ایــن پدیدههــا در واقــع ســرمایهی
اجتماعی مردم ایران هستند .وجود
این هموطنان از این حیث ارزشمند
اســت کــه نشــان میدهــد بعــد از
چهل و یک ســال قلع و قمع روح و
روان شــهروندان و تیشه به ریشهی
جامعهی مدنی زدن ،باز هم هستند
هموطنانــی کــه بنــا بر مســئولیت
اخالقی و وظیفهی شهروندی خود
دست به کار میشوند و نمیخواهند
منفعل و منتظر یک نجات بخش از
غیب باشند.
از ایــن ســرمایهی اجتماعــی نباید
انتظــار بیــش از اندازه داشــت و بر
روی دوش آن بــاری را گذاشــت که
نمیتواند بکشــد .بلکه هوشمندانه
ترین نوع برخوردهمانا تقویت مادی
و معنوی آنست .تقویت مادی یعنی
پیوســتن به کمیتههای مردمی و یا
تدارک همیاری و رســاندن امکانات
مادی و مالی به آنها و تقویت معنوی
یعنی ایده و درک شهروندی مندرج
در این عمل جمعی را تبلیغ و ترویج
کردن.
شــرایط کنونی کشــور در ســال ۹۹
بــه خوبی آمادگــی دارد که این روند
تقویت شــوراهای مردمی بتواند در
یک مقطع پیشــرفتهی خــود حتی
امــکان یک تغییر سیاســی را فراهم
کند.

ویژگی سال کنونی

در سال جاری چشــم انداز از دست
رفتــن کنترل اوضاع از دســت رژیم
ورشکســتهی آخوندی بارز اســت.
ضعف شدید منابع مالی ،نبود امکان
بهبود وکســب درآمد ارزی ،کاهش
شــدید درآمدهای داخلی ،واگذاری
اختیارات نهادهــا از باال به ردههای
پایین ســاختار دولتی ،نبود بودجه
بــرای بســیاری از موارد حســاس و
حیاتی کشور ،به هم ریختگی نظام

تصمیم گیری در کشور و در نهایت
گسترش فضای مرگ و میر ناشی از
بیماری کرونا و به دنبال آن ،خشم و
نفــرت آحاد ملت ،همه و همه ،یک
کوکتل انفجاری را برای کشور فراهم
کرده اســت .این معــادل ضعیف و
ضعیف ترشــدن دولت و رسیدن آن
به مرحلهی سرنوشــت ســاز حذف
طبیعی است.
ایــن دو پدیــده را کنــار هــم قــرار
دهیــم :افزایــش قــدرت جامعــهی
مدنی از یک ســو و ضعف روزافزون
دســتگاه حکومــت از ســوی دیگر.
ایــن همــان فرمولی اســت که یک
اپوزیسیون هوشمند و حواس جمع
برای دســتیابی به هدف تغییر رژیم
میتواند مورد اســتفاده قــرار دهد.
اما به شــرط آن که از افراط و تفریط
پرهیز کند و چند نکتــه را با دقت و
وسواس به کار بندد:
 )۱کمیتههای مردمی را در راستای
شــرایط کنونی یعنی گســترش یک
ویروس کشــنده به طور جدی مورد
تقویت مادی و معنوی قرار داده و آن
را فراگیر و مستحکم سازد.
 )۲انتظــار و توقــع خــود از ایــن
شوراهای مردمی را در حد توان آنها
تنظیم کند نه در حد آرزوهای خود.
 )۳با تقویت و توسعهی این کمیتهها
به فکر ایجاد پیوند میان آنها و شبکه
سازی باشد.
 )۴پیونــد خــود با نیروهــای فعال
داخــل کشــور را افزایش دهــد و با
ارائــهی آموزش و رهنمود آنها را به
فعالیت در قالب الگوی کمیتههای
مردمی تشویق کند.
 )۵پدیــده را سیاســی نکنــد ،اجازه
دهــد روند کاری شــبکه شــوراهای
مردمی خود به ســوی سیاست گام
بردارد.
کمــی و کیفی این
در ســایهی رشــد ّ
شــوراهای مردمــی و تبدیل شــدن
تدریجــی و کارکــردی آنهــا بــه یک
شــبکه ،در واقــع امــر ،نخســتین
نطفههــای ســاختار دولــت مردمی
جایگزیــن دولت ضدمرمــی کنونی
فراهــم میشــود .به عبــارت دیگر،
زمانی که مردم بتوانندکنترل سطح
ُخــرد زندگی اقتصــادی و اجتماعی
را بــر عهــده گیرنــد میتواننــد ،در
یک نقطه از رشــد خویــش ،در پی
کنترل ســطح کالن مدیریت کشور
هم باشند .مدیریتی که توسط یک
دولت جایگزین مورد تایید نیروهای
کنشــگر جامعــه اعمــال خواهــد
شــد .همــان نیروهایی کــه از حاال
در راســتای یک کار امدادرســانی و
شــهروندی ،با ســازماندهی خود از
پایین ،زمینهی تعیین تکلیف در باال
را برای خویش فراهم میآورند.
یــک روند روشــن قابل پیش بینی
اســت :جامعهی ایران که از کشتار
آبــان مــاه ســال گذشــته و شــکار
هواپیمای مســافربری توسط سپاه
توانســته اســت براندازی نظام را به
گفتمان غالب فضای سیاسی کشور
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تبدیل کند ،باید بتوانــد در ادامهی
کار و در جنبشــی که مــوج به موج
در حال پیشرفت است ،امر براندازی
را از گفتمان به گرایش عملی غالب
رهنمون سازد .فاصله بین گفتمان
تــا واقعیــت همین روندکنشــگری
ســازمان یافته و تدریجــی در قالب
فعالیت کمیتههای مردمی اســت،
بــدون آن که از همیــن ابتدا چنین
منظوری بخواهد بر این فرایند سایه
افکند.
هوشــمندی سیاســی در تبدیــل
تهدیدهــا به فرصت اســت .ویروس
کرونــا بــرای کشــور ما یــک تهدید
اســت ،آیا میتوانیم آن را به فرصت
تبدیــل کنیم؟ زمینــهی آن موجود
است :تشکیل و تقویت کمیتههای
مردمی برای شــبکه سازی و تبدیل
شــدن بــه زیربنــای دولــت مردمی
جایگزین.
بســیاری خواهندگفت کــه رژیم در
مقابل این امر بیکار نخواهد نشست.
حتما چنین خواهد بود.
مثــل همیشــه درصدد ســرکوب بر
میآیــد .اما تفاوت موضــوع در این
اســت که این بــار ســرکوب در یک
جــوّ متشــنج ،پرتالطــم و عصبی
خواهــد بــود .هــر اقدام خشــنی از
جانب رژیــم میتوانــد جرقهی یک
انفجــار اجتماعــی رادیکال باشــد.
خشم و نفرت مردم از رژیم اسالمی
در حدی اســت که اشتباه حاکمیت
بتواند بزرگترین خطرها را برای کل
نظام آخوندی-پاسداری پدید آورد.
بدیهی است که جریانهای مختلف
سیاسی و اجتماعی که خود را از قبل
سازماندهی کرده و آموزش دیدهاند
در هدایــت و رهبری این اعتراضات
احتمالی نقش مهمی را ایفاء خواهند
کرد.
جان کالم این که ابتکار تشــکیل و
رشد و گسترش کمیتههای مردمی
بهتریــن و واقع گراترین تاکتیک در
راستای استراتژی تغییر سیاسی در
ایران است .هر تشکل سیاسی واقع
گرایــی در داخــل و خارج از کشــور
روی ایــن موضوع ســرمایه گذاری
کــرده و تالش خواهد نمود که وجه
بی مانند این موقعیت را مورد بهره
برداری ســالم و مفید قرار دهد .این
امر در قالب سوء استفاده نمیتواند
صــورت پذیــرد .نیروهای سیاســی
باید وجه انســانی و امدادی کار این
کمیتههای مردمــی را مورد احترام
قرار دهند و تالش در سیاسی کردن
کاذب فعالیتهــای آنهــا نکننــد.
منظور این نوشــتار نشان دادن این
بود که این ســازماندهی اجتماعی،
به طــور طبیعی و منطقــی ،با خود
نتایج و دســت آوردهای مشــخص
سیاســی خواهد داشت .به شرط آن
کــه منطقــی و حرفهای بــا موضوع
برخوردکنیم.
•

همدردی

دوست ارجمند و گرامی

جناب آقای اکبر خجسته
یاران و عزیزان سوگوار

این هفته که گذشت،
در میان بسیاری رنج های بزرگ ،دوست دیرین مان را،

زنده یاد مجید خجسته
از چهره های قدیمی ایرانیان مونتریال
 زودهنگام و تالم برانگیز  -در مشهد از دست دادیم.فقدان آن عزیز را به خانواده ،وابستگان ،یاران و عزیزانش در
کانادا و ایران ،صمیمانه تسلیت گفته ،برای همگان آرامش و
روزهای روشن آرزو داریم.

رضا امیری ،علی چنگیزی،

ناصرباجگیران،نادرباجگیران،

محمد پازوکی ،محسن طالبیان،
احمد ترشیزی ،محمد رحیمیان

از پیش تو چون ارب بهاران همه رفتند...

همدردی

دوست دیرین ،جناب آقای رضا امیری
خانواده امیری :بابک ،یامسن ،سارا ،کاوه
یاران و عزیــزان سوگوار
درگذشت غم انگیز و نابهنگام مادر و مادربزرگ دلبند شما،

شادروان حاجیه خامن زهرا دورانی (امیری)
را در مشهد ،به شما دوستان مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند تسلیت گفته؛
برای فرد فرد شما آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

علی چنگیزی ،اکبر خجسته

ناصرباجگیران،نادرباجگیران،

محمد پازوکی ،محسن طالبیان،
احمد ترشیزی ،محمد رحیمیان
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فاصلهگیریاجتماعی:
مفهومی تازه در ادبیات اجتماعی
مجیدمحمدی
ویروس کرونا از دســامبر  ۲۰۱۹تا
مــارس  ۲۰۲۰رنج و آالم بســیاری
برای بشریت آفریده است:
از مــرگ دههــا هــزار تــن تــا قرار
دادن صدهــا هزار نفر در شــرایط
دشــوار بیماری ،و چند برابر آنها
کسانی که از این بیماران نگهداری
میکنند .همچنین ،آالم اقتصادی
ایــن همهگیــری مقیاسهــای
عظیمی در نزدیک به ســه چهارم
کشــورهای جهان داشــته است.
این بیماری همهگیر برای عالمان
علــوم اجتماعــی دو پدیده تــازه را
به ارمغــان آورده اســت :پرداخت
مبالغــی از جانب دولتهای غربی
به افراد برای کار نکردن و نه بیکار
شدن (امری که هیچ وقت سابقه
نداشــته اســت) و تــاش بخــش
عمومــی و مدنی و خانوادهها برای
فاصلهگیــری اجتماعــی .در ایــن
نوشته به عنوان یک جامعهشناس
به پدیده دوم میپردازم.
واژهای تازه؟
بر خــاف ادعاهــای رســانهها در
دوران همهگیری ویــروس کرونا،
فاصلهگیری اجتماعی یک مفهوم
تازه نیست.
این مفهوم پیــش از این در متون
بهداشــتی و دانش واگیرشناسی،
بــه عنــوان روشــی بــرای کنترل
گســترش عفونــت بیماریهــای
واگیــر بــه کارگرفتــه میشــد .در
بافت و سیاق واگیرشناسی ،برخی
تعبیر «فاصلهگیری فیزیکی» را بر
«فاصلهگیــری اجتماعی» ترجیح
میدهند ،چون آنچه رخ میدهد،
فاصله انداختن میان افراد از حیث
فیزیکی است و نه اجتماعی .افراد
در دوران همهگیــری میتواننــد
همچنان از نظر اجتماعی با یکدیگر
مرتبط باشــند ،بی آن که به نحو
فیزیکی در مجاورت هم قرارگرفته
باشند .وســایل ارتباطی جدید که
ارتباط از راه دور از هر نقطه به هر
نقطه را میسر ساختهاند ،به خوبی
مرز میان فاصلهگیری اجتماعی و
فیزیکی را برای ما روشن کردهاند.
از این رو ،آنچه در دوران همهگیری
ویروس کرونا در عالم واقع رخ داده
اســت ،فاصلهگیری فیزیکی است
و نــه اجتماعی .امــا آنها که تعبیر
اخیــر را بــه کار میگیرنــد ،بر این
باورندکه فاصلهگیری فیزیکی عمال
بــه فاصلهگیــری اجتماعی منجر
میشــود ،چــون ارتبــاط صوتی و
تصویری ،بســیاری از ابعاد ارتباط
مثل مبادله اطالعات یا احساسات
بــه نحــو زبانی یا ایمــا و اشــاره را
محقق میســازند ،اما از بسیاری
از ابعاد آن نیز تهی هســتند؛ مثل
احســاس نزدیکــی و رابطه چهره
به چهــره چند بعدی و شــبکهای
و حــس در جمع بــودن و تعلق به
آن .کارکردهای ارتباطات از راه دور
اصوال بــا ارتباطــات از راه نزدیک
متفاوت هستند و نمیتوان یکی را
به جای دیگری گذاشت.
چرامغفولبرایجامعهشناسان؟
جامعهشناسان اصوال به این تعبیر
بیتوجه بودهاند ،چــون اوال آن را
امری غیرعادی ،بسیار کوتاهمدت

و موقت برای جوامع در
در شــرایط همهگیــری
جوامع
شرایط نادر و استثنایی
بیماری ،میتوان اطالعات
اقتدارگرا
میدانستهاند (قرنطینه
تحــرک اجتماعــی را بــا
از شرایط
بــه طــور ســنتی یــک
میزان همهگیــری و مرگ
بحرانی برای
دوره چهــل روزه بــرای
افراد مبتال مقایســه کرد.
مهندسی
بازرگانان در دوران رواج
از روی «گــوگل مپ» نیز
جامعه
بیمــاری بــوده اســت،
میتــوان میــزان تحــرک
استفاده
یــا انــزوای مســافران و
افــراد یا الگوهای تجمع را
میکنند
مهاجران قبل از ورود به
تشخیص داد.
جامعه میهمان ،و نه راه
بــه علت عدم انتشــار آمار
حلی اجتماعی و درونزا) ،ثانیا برای و اطالعات واثــق مروبط به کرونا
آنان همبستگی و وفاق اجتماعی در در ایران (و احتماال عدم گردآوری
شرایط عادی و تسهیل این امور ،درســت و کامــل آنهــا) و نیز عدم
اهمیت بیشــتری داشــته اســت .انتشــار اطالعات تحرک اجتماعی
یکی از سه بنیانگذار جامعهشناسی کــه وزارت ارتباطــات در اختیــار
مــدرن (دورکیم ،وبــر ،و مارکس) دارد ،مــا از الگــوی فاصلهگیــری
بنیــاد نظریــه خــود را بــر وفــاق اجتماعی و فیزیکی جامعه ایران در
اجتمای گذاشــته است (دورکیم) نقاط مختلف کشــور و تاثیرات آن
که بــدون داد و ســتد و ارتباطات بر شیوع بیماری بیخبریم.
مستمر ممکن نیســت .و ثالثا ،با فاصلهگیری:علیهجامعه
فــرض این که انســان یک موجود بــه دلیــل تــاش بــرای کاهــش
اجتماعی اســت (فرضــی که همه ابتــا و تلفــات ،کنســرتها،
جامعهشناسان دارند) فاصلهگیری کالسهــا ،برنامههــای زنــده و
اجتماعی امری نابهنجار است که غیر زنــده تلویزیونــی و رادیویی با
همگان باید تالش کنند راهی برای حضور تماشاگر ،گردهماییهای
نهادهای مدنی ،مسابقات ورزشی،
گریز از آن بیایند.
الگــوی شیوع در جوامع باز
میخانهها ،باشگاهها و صدها نوع
و تودهوار
دیگــر از مجــاری گردهماییهــا
در فهرســت ده کشــوری کــه و برنامههــای گروهــی در جوامــع
بیشترین موارد ابتال به همهگیری غربی ،معلق مانده است.
ویــروس کرونــا را دارنــد ،نــام ایــن شــرایط مقبــول هیــچ کس
کشورهای پیشــرفته (کشورهای نیســت و تنهــا برای حفــظ جان
غربی) و تمدنهای باسابقه (ایران آدمیــان (نوعدوســتی) یا مراقبت
و چین) را میبینیم که سنتهای از خــود ،توســط اکثریــت رعایت
دیرپایــی برای روابــط اجتماعی و میشــود .حتــی پــس از دو هفته
گردهماییداشتهاند.
بعد از اعمال فاصلهگیری فیزیکی
البته داستان شیوع این ویروس در و اجتماعــی ،میتــوان پیامدهای
کشورهای غربی با ایران/چین دو مخرب این امر را در جوامعی که آن
داستان کامال متفاوت است.
را رعایت میکنند ،دید.
در ایران و چین ،با جوامع تودهواری همچنیــن ،افــراد راههایــی برای
مواجه هستیم که گردهماییها و کاهش پیامدها پیدا کردهاند؛ مثل
فرایند اجتماعی شدن در آنها در حضــور در خیابانهــا و پارکها و
اختیــار دولت اســت و گردهمایی سالم و علیک از راه دور ،یا برگزاری
بزرگی بدون نظارت دولت شــکل کنســرتها و دیدوبازدیدهــای
نمیگیرد.
آنالین.
از همیــن جهت اســت کــه موارد فاصلهگیری فیزیکی و اجتماعی در
بسیاری از ابتال در میان قشر حاکم تاریخ معاصر بشر ،بیشتر از سوی
به چشــم میآیــد .در کشــورهای حکومتهــای نظامــی و اقتدارگرا
غربی ،ســرمایه اجتماعی به علت برای کنترل و مهندسی اجتماعی
آزادی تشکل وگردهمایی باالست ،مورد توجه و اعمال قرار میگرفته
و همیــن ســطح از گردهمایی در است.
شــهرهای بزرگ این کشورها ،در از ایــن جهــت ،تالشهــا بایــد
شیوع ویروس نقش بازی میکرده بــرای رفــع هرچه ســریع تــر این
است.
محدودیتها باشد و نه کش دادن
الگوهایفاصلهگیری
آنها .جوامع اقتدارگــرا و گروههای
میزان تحرک اجتماعی افراد در هر چــپ ،معمــوال از ایــن شــرایط
نقطهای از دنیا با امکانات ارتباطی بحرانــی اســتقبال میکننــد تا به
امــروز (مثــل ردگیری تحــرک از سیاســتهای تمرکزگرایی دولت،
طریق تلفن هوشمند همراه) قابل توزیــع عادالنه منابــع و امکانات،
اندازهگیری است.
و دســت باال گرفتن در مهندســی
بر اســاس اطالعات به دست آمده اجتماعی ادامه دهند.
از ردگیــری تلفنهای هوشــمند ،بــه همیــن جهــت نیــز بایــد هر
میتوان میزان متوســط مسافرت مجرایی برای ارتباط گیری تسهیل
یا جابهجایی افراد را در هر منطقه شود؛ درست برخالف مسیری که
اندازه گرفت .یک شرکت امریکایی حکومت ایران برای محدود کردن
این کار را در ایاالت متحده در ماه ارتباطــات آنالیــن در پیش گرفته
مارس انجــام داده اســت و برخی است.
نتایج آن نیز منتشر شده است.
----پــس از شــیوع کرونــا ،ایاالتی که
دیدگا ه و نظرات ابراز شده در
بیشترین موارد ابتال را داشتهاند،
این مقاله ،نظر نویسنده بوده و
کمترین میزان جابهجایی را نشان
سیاست یا موضع این نشریه را
دادهاند.
منعکسنمیکند.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
کرونا چه گسست فکری و اجتماعی را در
ایران امروز ایجاد میکند؟
ِتکانههای معرفتی «کرونا»

زندگــی و روابــط و
مناسبات افراد با هم
را دســتخوش تغییر
کرده است.
کرونــا فلســفهی
وجــودی بســیاری
از نهادهــای عریض
و طویــل فرهنگی و
آموزشــی ،قواعــد و
نظامهای حکمرانی
و آداب و هنجارهای
زندگــی را بــا تردیــد
مواجهه کرده است.
کرونا در حال ِق ِلقلک
دادن اندیشه بشری
شــیوع امــراض وبا و طاعــون در علمی از نهادهای آموزشــی سنتی است و افقهای جدیدی را به روی
ایران ،که سراســر ســده سیزدهم بــه نهادهــای آموزشــی جدیــد را انسان گشوده است؛ نظام معرفتی
و اوایــل ســده چهاردهــم را چون فراهم آورد .این تغییر گفتمانی در و علمی که بشــر در یکــی دو قرن
طوفانی پرتالطم در نوردید ،زمینه قبال موضوع بــدون واکنش نبود اخیــر اندوخته و بــه محک تحربه
دگرگونیهای مهمی را در اندیشه و و اعتراضــات فرهنگی بســیاری را و عمل گذاشــته را «مســئله دار»
عمل انسان ایرانی فراهم آورد.
برانگیخت .با وجود این مقاومتها کرده است.
بــه گفتــه «توکلــی طرقــی» و مخالفتها ،گسستی که در نظام ایــن ویــروس غوغایــی شــگرف
شــالوده ِ
جــان عقالنیــت کنونــی اداره
های نخســتین تجــدد معرفتی پیشــین بوجود آمده بود بــه
ِ
روزمره ایرانی و همچنین گسترش زمینه ســاز تحولی بزرگ در شیوه جوامــع ،نظام اقتصادی حاصل از
و نهادینگــی دولت مدرن یا دولت زندگی مردم و نوع حکمرانی شد .تا این عقالنیت و فرهنــگ و دانش
«فضــول» -دولتــی کــه بــرای قبل از وقوع این رخدادها ،حیات حاصل از چنین اندیشهای انداخته
پیشبرد منافع عامه در بسیاری از انسان ایرانی در حوزه کنترل دانش و عیــوب و نقصانهای بســیاری
امــور زندگی دخالت میکــرد -در نبــود ،امــا از این دوره بــه بعد به را متوجــه آن کــرده اســت .بدون
ایران پاســخی بود به بحرانهایی تدریج زندگی و سازوکارهایش وارد تردید بسیاری از مسائل ،از جمله
که در اثنــای وقوع این بیماریها عرصه حسابگریهای آشکار قدرت چگونگی اداره جمعیتها ،حدود و
ثغور دخالت دولت در اداره جامعه
بوجود آمد .گذشته از این ،تلفات و دانش میشود.
گسترده این امراض منجر به طرح امروز نیز «کرونــا» ،به مثابهی و نسبت جامعه و دولت از مسائلی
گفتمانی نو در کشــور و به نسبت طاعون و وبا در قرن گذشته ،زمینه هستندکه در عصر «پساکرونایی»
بیاعتباری گفتمان سنتی شد.
چرخشهایمعرفتیعظیمیفراهم نیازمند تامل جدی هستند.
گفتمان سنتی وقوع این پدیدهها آورده است.
کرونا ما را به جهانی جدید پرتاب
جهان «پســاکرونا»
و راههــای درمان آنها را براســاس کرونا همانطور که نســبت ما را با کرده اســت.
ِ
منطق پیشــین توضیح مــیداد .بدن و دســتهایمان در موقعیت جهانــی متفــاوت اســت و قاعدتا
ِ
این منطق معطوف به بیمار ،نوع متفــاوت قــرار داده اســت ،دیگر اندیشــه ای متفاوت برای اداره آن
بدن بیمــار نبود ،بلکه مناســبات ما را دچار تحول کرده بایسته است .نســخههای کنونی
بیمــاری و ِ
فهمــی «تقدیرگرایانــه» از پدیــده اســت .این ویروس به مانند َس َلف ادارۀ جامعــه و جمعیتهــا بایــد
داشــت .نقل اســت مــردم وقوع خود گفتمــان دین را به چالشــی جای خود را به مناســباتی جدید،
امــراض همه گیر وبــا و طاعون را پرتنش کشانده ،آیینها و مناسک طرحهایــی نو و رویکردهای بدیل
به «خشم الهی نسبت میدادند» جمعــی را تعلیــق کرده و ســبک بدهــد؛ رویکردهایــی کــه بتواند
یــا آنرا «کفــاره گناهــان»
شــرایط مطلوبتــری را بــرای
میدانســتند .چرخــش از
زندگی انسانها رقم زند.
وباالخرهاینکه،همهیواقعیتِ
گفتمــان «تقدیرگرایانــه» به
ِ
«کالبدشناســانه»ی
گفتمان
«کرونا» سایه سنگین مرگ،
بهیاریهموطنانبشتابیم
مبتنــی بر طــب پاســتوری ،برای یاری رســانی بــه هموطنانمان که قرنطینه شــهرها و انســانها
لحظــهای اتفــاق افتــاد کــه دربرابرکورونا از امکانات اولیه پیشگیری و تعلیــق برخی از مناســک و
گفتمــان طب ســنتی در ارائه هم محرومند ،دســت یاری بسوی شما آیینهای جمعی نیست؛ کرونا
پاسخهای کارآمد برای عبور از دراز مــی کنیم تا با فرســتادن کمکهای ما را به سمت ساختن جهانی
بحرانهــای پیش آمده ناتوان مالی خود به حساب انجمن زنان ایرانی نو سوق داده است.
دل این روزهای سخت بارقه
مانــد .همچنیــن پافشــاری مونترآل جهت تهیه وســائل مورد نیاز از ِ
انسان
طرفــداران ایــن گفتمــان بــر قطره ای باشیم درین اقیانوس بیکران .امیدی سوسو میزندکه
ِ
خسته از وضعیت کنونی را به
اصــول معرفتــی خــود کــه شماره حساب :
مستخرج از احکام دینی بود،
 Bank de Montrealخود امیدوار نگه میدارد.
016810017122024
•
زمینــهی انتقــال مرجعیــت

کرونا:

www.paivand.ca

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

21

 سال  26شماره  13  1468فروردین 1399

نـطـنـــز...

فداکاری؟
معــاون وزیــر بهداشــت دولــت
جمهوری افالســی گفتــه :آمریکا
در برابر کرونا ناتوان است ما آماده
کمک بــه آمریــکا برای مبــارزه با
کرونا هستیم! میگم جناب وزیر؛
حاال که شــما فداکاری می کنی و
زحمت می کشــی پس یک دستی
هم به ســر و گوش اقتصــاد و بازار
کار و صنعــت آمریکا بکش بلکه از
ایــن وضع در بیان! بیکاری شــون
کم بشه ،جامعه شون امن بشه! از
این محاصره اقتصادی و تحریم در
بیان که دیگه بحرین براشون شاخ
و شونه نکشه!
سال موش!
با خودمــان فکر می کردیم در این
ســال موش چــه بالئی به ســر ما
البته آثارش از همین
خواهد آمدّ ،
حاال ظاهر شده است ،مثل موش
رفتیم توی سوراخ ،از هم فرار می

www.paivand.ca since 1993
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زیده است

کنیــم ،
هرچه داشتیم انبار
کردیــم و باز هم به
فکــر جمع کــردن
هــر چــه بیشــتر
آذوقــه هســتیم.
بدون ایــن که فکر
کنیم همشهری و
همسایه مان هم حقّ ی
دارد.
و من اهلل التوفیق؟
ایــن روزهــا دل مان
بــرای آخوند جماعت
خیلی تنگ شده است
چــون در تمام شــهر بگردید یک
حتی برای گذاشــتن روی
آخونــد ّ
زخــم هم پیــدا نمی شــود! همان
هائی که فریاد می زدند جانم فدای
رهبر تا صحبت ویروس کرونا شد
با این که رهبرگفته بودندکه کرونا
چیز مهمی نیست و کلک دشمن
برای کــم رونق کردن انتصخابات
اســت ،فرار را بر قــرار ترجیح داده
و هریــک مثل موش در ســوراخی
پنهــان شــدند! آقایــان پــس کجا
در رفتیــد فوق فوقش شــهید می
شوید و به بهشت می روید هرکدام
تان بیش از  150ســال سن دارید
برگردیــد و بــه عرعر کــردن ادامه
بدهید و من الله التوفیق!
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خوشبختترین؟
بر اســاس گــزارش ســازمان ملل
متحد :فنالند برای سومین سال
ّ
متوالی به عنوان خوشبخت ترین
کشــور جهان و ایران نیــز در بین
دویست کشــور به عنوان دویست
و یکمین کشور خوشبخت جهان
انتخاب شده است!
فرمایشاتفیگارو!
ما فکر مــی کنیم ایــن «فیگارو»
معظم ما را بهتــر از ِ
رهبــر ّ
خود ما
مــردم ایــران مــی شناســد .چون
نوشــته :آمار مرگ و میــرکرونا در
ایــران ده برابر بیشــتر از آن رقمی
است که آخوند ها اعالم می کنند!
رهبر ایران دســتور داده اســت که

عمد ًا آمار را یک دهم رقم واقعی
اعالم کننــد چون به خوبی
مــی دانــد کــه باعــث و بانی
شیوع کرونا ویروس در ایران
شخص خودش است وقتی که

گفت این ها شایعات دشمن است
کــه می خواهد انتصخابات ما را از
رونق بیندازد.
آتش به اختیار!
والله ما نمی دانیم شما در چه فکری
هستید ولی دل ما به قول معروف
مثل ســیر و ســرکه می جوشد که
نکنــد در ایــن روزهائی که شــیوع
ویروس کرونا در میهن ما بیداد می
کند دوباره دیوانگی رهبر ّ
معظم ما
ُگل کند و ناگهان دستور صادر کند
که دلواپســان آتش به اختیار چند
موشک به یک جائی از منطقه بزنند
و صدای شیطان بزرگ را در بیاورند
و اوضاع میهن و مردم ما از این که
هست بی ریخت تر شود.

آمار واقعی؟
حریرچــی معــاون وزیر بهداشــت
گفتــه :در هــر ســاعت 43 ،نفر به
کرونــا مبتال میشــوند کــه در هر
ساعت سه نفر جان خود را از دست
می دهنــد .خب جنــاب معاون،
ساعتی ســه نفر میشه شبانه روز
 72نفــر و اگر یک ماه هم باشــه
میشه  2160نفر درحالی که آمار
ماهانه شــما زیر هــزاره! من می
دونم شما خبرچین آخوند هستید
و ناچار به پوشاندن واقعیت؛ ولی
آمار واقعی بسیار بیشتره و همون
آمــار لو رفته خودتون رو هم نمی
گیــد و همیشــه یــک دهــم آمار
میدید؛  1280نفر در یک ماه؟!
روغن بنفشه؟
یــک روزنامه عکســی از آخوند بر
بالین بیمارکرونایی گذاشته و در
زیرش نوشــته که :با چه مجوّزی
بــه این ها اجازه حضــور بر بالین
بیمــاران را می دهیــد؟ مگر جان
مردم بازیچه دســت این هاست؟
عزیزم ســال هاســت که جــان ما
بازیچــه دســت آخوند اســت .هر
وقت بخواهند می کشند ،هرکس
را بخواهنــد باال می برند ،هرکس
را بخواهنــد از باال بــه پایین پرت
می کنند ،هر کس را که بخواهند
نــه تنها آلوده مــی کنند بلکه پنبه
آغشته به روغن بنفشه هم به یک
حساس اش فرو می کنند آره
جای ّ
بابا جان!
معلوم احلال!
امیر حسین رستمی بازیگر سینما
و تلویزیــون در برنامه فرمول یک
در شبکه یک سیما انتقاداتی را به
دولت ،به خاطر وضعیت معیشتی
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کشور انجام داد و همچنین عنوان
کرد که چرا به خاطر ویروس کرونا
کارمنــدان تعطیل نشــدند که در
خانــه بمانند ،همیــن صحبت ها
باعث شــد در وســط حــرف های
او برنامــه فرمــول یــک بــا اجرای
علی ضیاء قطع شــود و آنتن زنده
از ایــن بازیگرگرفته شــود .حیرت
انگیز اســت که این بازیگر تا دیروز
پای ثابت همه فیلم های آخوندی
بود .تا بیچاره این چندکلمه حرف
حســاب را زد ،فــوری نوشــتند او
فــردی معلــوم الحــال و چنین و
چنان است!
نسل آینده؟
چــون حدس می زدیم که احتما ًال
بچه ها شلوع و دست
شب عید َسرِ ّ
مــا به جائی بند نخواهد بود ،چند
روز قبــل از نوروز فرمان دادیم نوه
را کت بسته بیاورند تا ما با ایشان
دیــداری تــازه کنیــم وارد شــد نه
ســامی ،نه علیکی و نه تشکری!
یک راســت آمد کنترل را به دست
مــا داد که بزن آهنــگ بیاد تا من
برقصــم! این هــم از نســل آینده!
دیگه رهبرمسلمین و مستضعفین
جهــان و حومه چه جــوری دل به
کار بده و اسالم رو گسترش بده؟
از حاال معلومه جنگ رو باخته.
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه آوریل المبارک! سال
 2020دربدری خون جگری!
برابر با دوازدهم فروردین ماه سال
 1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

بحران کرونا و جمله کلیدی هویدا
عمادالدینباقی
نویسنده و فعال حقوقبشر
-----ســالها پیش(حــدود )۱۳۶۳کــه
صورتجلســات کابینههای قبل از
انقــاب را مطالعــه میکــردم ،به
جملــهای از امیرعبــاس هویدا در
یکی از جلسات کابینه برخوردم که
عمیقا بر دلم نشست .جملهای زیبا
و کلیدی بود“ :ما باید پیشــاپیش
حــوادث حرکــت کنیم؛ نــه اینکه
دنبالهروی حوادث باشیم”.
از آن زمــان ایــن جملــه ،کلیــد
بســیاری از نگاههای من شــد .از
جمله در همین روزهای کرونایی
به تجربه میبینیم که بحران کرونا
شــبیه بحران دوران جنگ است.
انســانها تنهــا وقتــی کــه در دل
یــک حادثه قرار دارنــد ،تمام نیرو
و ذهنشــان معطوف به اکنون و
مشــکالت حال و گذر از آن است.

درحالیکــه معمــوال پــس از عبور
از بحرانهایــی ماننــد جنگ (چه
جنگ گرم و چه جنگ میکروبی یا
جنگ با ویروس ،جنگ اقتصادی
و )...گاهــی بحرانهــا ،بزرگتر از

باال میگیرند و عدمتعادل عرضه و
تقاضا را ایجاد میکنند.
بحران آب ،حاد خواهد شــد؛ زیرا
به دلیل توصیههای بهداشتی دوره
کرونــا و تاکیــد بر شستوشــوی
پیوسته دست و صورت

بدون شــک ،پس از پایــان دوران
کرونایی ما با مشکالتی عظیمتری
روبهرو خواهیم بود که به دلیل آزاد
شدن از سختیها و محدودیتهای
شــرایط کرونایی ،دچار نشئگی و
نادیدگی موقت عوارض آن در دوره
پسابحرانمیشویم.
کرونا تمام شــده ،ولی آثار ویرانگر
اقتصــادی آن تــا مدتهــا بعــد
باقــی خواهــد مانــد .اصنــاف و
اقشاری که آســیب دیدهاند ،برای
جبــران آن دســت بــه کار
میشــوند .جامعــه بــرای
جبــران آســیبدیدگیها،
عقبماندگیها و مسائل و
مصائبی که در این دوران
بــه وجــود آمــده ،دچــار
فــوران میشــود .فــوران
دیدوبازدیدها ،جشنها و
جواد ایراخنواه
____________________
ســوگهای درگذشتگان
.Sherbrooke W 5655
ایــن دوران یکــی از اولین
NDG, H4A 1W6
و کوچکتریــن آنهاســت.
Tel.: 514-481-0671
تقاضاها در برخی زمینهها

شستوشــویهای دیگــر ،و عدم
آموزش و آمادگی کافی برای مصرف
بهینه آب ،ذخایر آبی در تابستان با
کمبود جدی روبرو شده و محتمال
به کاهش برقرسانی هم میانجامد
و خود کمبــود آب میتواند منبع
بیماریهای دیگری باشد.
تاکیــد مکــرر در بــه کاربــردن
شــویندهها در شستوشــوی
دســت و میوه.ها و دیگر وســایل
با توجه به تجزیه و تصفیه نشــدن
مولکولهــای شــیمیایی آن،
ســفرههای زیرزمینــی و محیط را
با مشــکل مواجــه میکند .حجم
پســماندهای تجزیهناپذیــر مانند
کیســههای پالســتیکی کــه قبال
امکان اســتفاده مجدد داشــت و
دســتکشها و ...بهشدت افزایش
یافتــه و عامــل تخریــب بیشــتر
محیطزیســت اســت؛ درحالیکه
کرونا خود از واکنشهای طبیعت
به رفتار مخرب انســان با طبیعت
است.
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مشکالت دوران جنگ است.
و اســتحمام مکــرر و

عینکفرهت

تاثیرات مخــرب و مانــدگاری که
تــرس از کرونــا در ذهــن کودکان
به وجود آورده اســت و پیامدهای
روانی آن در آحاد جامعه ،ســقوط
اقتصاد جهانی و بیم از تکرار تجربه
بحــران اقتصادی جهــان در قرن
بیســتم کــه از زمینههــای جنگ
جهانــی شــد و شــرایط داخلــی و
بینالمللی ایران میتواند کشور را
به ورطه چنین بحرانی پرتاب کند.
همچنیــن ،شــکلگیری مجلس
اصولگــرا بــه مــوازات فرســایش
شدید سرمایه اجتماعی که سقوط
کمنظیــر مشــارکت در انتخابــات
از نشــانههای آن بــود و ضعــف
روزافــزون اعتماد و اقتصاد مردم،
کاهش امید و آســیبهای ناشــی
از کرونــا ،احتمال بــروز تنشها و

مشــکالت داخلــی و فشــارهای
خارجی را افزایش خواهد داد.
دههــا مثــال دیگــر از مشــکالت
پســاکرونا میتــوان ذکــر کــرد.
ازایــنرو ،دوران پســاکرونا خــود
منشــاء چالشهــا و مشــکالت
دیگری خواهد بود و برای کشوری
که در شدیدترین تحریمهای تاریخ
بهســر میبــرد ،تحمل آن دشــوار
است.
هماکنــون ضــرورت دارد کــه
متخصصیــن علــوم اجتماعــی،
اقتصاددانــان ،جامعهشناســان،
روانشناســان ،مدیران ،پزشــکان
و ...همــه بــه آینــده و به شــرایط
پســاکرونایی بیندیشــند ،مسائل
و مشــکالت محتمل را بررســی و

راهکارها و پیشنهادهایی را آماده
کنند.
بههمیندلیل،هماکنونپیشنهاد
این است که شایسته است “ستاد
مقابله با کرونا” که تحت مدیریت
رییسجمهور قــرار دارد؛ نگاهش
را از اســارت در شرایط حال بسط
دهد و معطوف بــه آینده کند و از
هماکنــون ،خــود را بــرای دوران
پساکرونایی آماده کند و گمان نبرد
کــه با پایان بحران کرونا مأموریت
و مســئولیت این ســتاد هم پایان
گرفته است.
از هماکنون باید این ستاد .بخشی
را در نظر بگیرد برای هماندیشــی
دربــاره شــرایط پســاکرونایی و
فراخوانی برای متخصصین منتشر
و ایدههــا .نظــرات و راهکارهــا را
گردآوری؛ آنالیز و جمعبندی کند.
•

www.paivand.ca
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باشد بسيار بلند
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admcondos@gmail.com.
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبه عموجان484-8072 ............... .
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی
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Puzzle 3 Solution

9 1 3 2 8
نیازمنــدیها
4 7 5 6 1
آنها 8
اول را4به 5
شانس 7
9
بدهید!3 2 1
5 7
ایرانیان2تازه وارد7 6
بسیاری از 4
3
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
آژانس5،
فروشگاه9،گاراژ4 ،
کارخانه8 ،
اداره6 ،
کارواش و...
6 8 7 9 2
آنـان را استخدام کنید!
1 9 ---------------8 3 4
کارمند و2...
کارگر3 ،
کمک6 ،
 اگر جویای1 5

هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
Puzzle 5 Solution
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هستید؟4 3 7 2 6 9
هم صحبت 5
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
شناسید که به2 1 6
 آیا فنی و8حرفه7ای می4 3
میخورد؟7 8 9 5 4 1
درد دیگران 2
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟ 5 9 3 8 7 2 4
 1اجاره،
جایی برای
8 6 2
فروش9 ،
برای 5
 چیزی 3
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

5 7 1 8 6
جای شما در این صفحه
8 9 5 6 7
خالی است!
4 6 8 3 1
با ما تماس بگیرید.
1 3 info@paivand.ca
2 4 9

Puzzle 7 Solution
مراکز پخش پیوند

مونتریال5 7 :
مرکزشهر1 2
8

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
4 9 7 3 5
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون2 6،NDG9 auto4،
فتوشــاپ8،ارز
مارشه
لوموند ،خضر،
اکس2 ،
5اف 3
فایواستار ،آپادانا7 1،
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
کبابسرا و9 1 2 4...
متروپولیس6 ،
مارشه 7
آدونیس6 ،
نور1و3 8،2
ریوسود :کوه 9
افغان،
و...
مراکزفرهنگی3
کلینیک6میرا8 4 ،
مارشه آریا7 ،
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
6 5 8
1 3
شاتوکباب ،و...
فروت 1
سمی 4
آدونیس9 ،
لوران5 :
سن 2
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

فـرش

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

فـیزیوتراپی

دنـــــــــا 900-3633 .............................

فـال

شادی678-6451 ............................................ .

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

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

Tel.: 514-953-3570
لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

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

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

سوپر و فروشگاه

کتـابفروشی

موسیقی (جشن ها)

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

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

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

کلیسا

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

وام مسکن

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

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

گاراژ (درب)

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

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

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

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

ویدیو

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

چند پیشنهاد برای سرگرم شدن
در دوران خانه نشینی اجباری

تصویر ،سال  ،1920از روی یک نگاتیو شیشهای قدیمی
از آرشیو استودیوی خودمان ،اسکن کرده ام.

مدتیســت که همه ماهــا به خانه
نشینی اجباری تن داده و از ترس
جانمــان ،رســما بــه عزلــت پناه
آورده ایم! همانطــور که میدانید،
حفظ جــان هــم از اهــم واجبات
است! یکی از پیامدهای این پدیده
اجتماعی ،بی حوصلگی و خســته
شدن از خانه نشینی است.
علما ،اعمــال خیــر و فعالیتهای
بســیاری را برای چنین روزهایی
پیشــنهاد میکنند! اما از دید یک
عــکاس و فیلمبــردار ،جالبترین
کاری کــه در ایــن روزها میتوانیم
انجــام دهیم ،بازبینی عکســهای
قبلی و دسته بندی کردن آنهاست.
مثال عکســهای مربوط به ســفر،
اتومبیل ،هواپیما یا تصاویر مربوط
بــه طبیعت گــردی و غیــره را در
پوشــه های مختلفی دسته بندی
و کالســه کرده و عکسهایی را که
نمیپســندیم ،حــذف کنیــم .هم
کلی فضــای جدید بــاز میکنیم و

هم عکســهایمان را دســته بندی
میکنیم تا در زمان مراجعه بعدی،
راحت تر بتوانیم آنها را پیدا کنیم.
همچنیــن میتوانیــم عکســهایی
را کــه در میهمانیهای گذشــته از
دوســتانمان گرفته ایم و فراموش
کــرده ایــم برایشــان بفرســتیم،
بصورت ســورپرایز برایشان ارسال
کنیم تا خوشحال شوند!
یکی دیگر از کارهای جالب دیگر در
این زمینه ،تهیه ویدئو از عکسها،
یا به اصطالح تهیه «اسالیدشو»
است.
بدین ترتیب میتوانیم عکســهای
خانوادگــی ،ســفر ،خوراکیها و هر
موضوع دیگری را پشــت سر هم و
در یک ویدئو به نمایــش درآورد و
بر روی آن موزیک گذاشــت .پس
از تهیه «اســاید شــو» میتوانیم
آن را برای خانواده و یا دوستانمان
بفرســتیم و آنها را سورپرایز کنیم!
همچنین میتوان نتیجه نهایی را

در شــبکه های اجتماعی منتشــر
ســاخت و از نظر بقیه دوســتان و
رهنمودهایشان استفاده کرد.
اخیــرا بنــده نیــز در ایــن عمــل
خداپسندانه شرکت کرده و بخشی
از کاردســتی های خودم در رشته
«عرق سازی» را به تصویرکشیده
و در گــروه فیســبوکی مردمــی و
پرطرفــدار «همــه چیــز در مــورد
مونترآل» منتشرکرده ام!
در ایــن ویدئو میبینیــم چگونه با
کمترین امکانات میتــوان از انواع
میوه های بهشــتی ،عرق و لیکور
تهیه کرد!
یــک کار جالــب و هیجــان انگیز
دیگــر ،اســکن بــرداری از نگاتیو،
اســاید و یــا عکســهای قدیمی و
تبدیل آنها به فایل دیجیتال است.
بعد از دیجیتالی کردن این تصاویر
میتوان آنها را رتوش کرده و در یک
«اسالید شو» دیگر منتشر نماییم.
اگر احتماال قبال همه ی این کارها
را انجام داده اید و هیچ چیز دیگری
باقی نمانده ،میتوانید چند ویدئوی
خانگی و ساده از برخی موضوعات
مثل آشپزی ،عکاسی از گوشه کنار
منــزل و میوه ها و یــا از اهل بیت
خودتان تهیه نمایید.
برخی از دوســتان بــا ذوق در این
روزها ،مشغول کلیپ سازی بوده
و قطعــات موســیقی معــروف را
بازخوانی و یا لب خوانی میکنند.
طبــق ســفارش اکیــد ســردبیر
محترم پیوند ،با توجه به شــرایط
فعلی جامعه و کم شــدن صفحات
این نشــریه وزین ،از آب بستن در
متن(!) و طوالنی کردن الکی مقاله
خودداری نموده و ُلـــب مطلب را
بــدون قلمفرســایی و پامنبری به
حضورتانتقدیممینمایم.
اعتــراف میکنــم کــه شــخصا از
پیشنهاد ســنجیده و عالی ایشان
بسیار خوشحال شدم!
از کورونا به دور باشید!
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صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح
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----------------

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

سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

شرکت حمل و نقل بین املللی

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

LOADEX TRANSPORT INC
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

7روز
هفته

بدون وقت قبلی

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






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

مشاور رمسی وام مسکن

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
مجهزبه کلیه
به اقصی نقاط جهان
کارت های بانکی ایران
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


info@loadextransport.com
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به مدیریت :بیژن احمدی

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.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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