Bureau de Change

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

صرافیشــریف

1470

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

Sharif

$

www.sharifexchange.ca

EXCHANGE

تداوم نگرانیها از اموج کرونا
...در ایران و جهان
• آسیبهای شدید کرونا به
کشورهای فقیر و در حال رشد

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

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس
Pars Plumbing
& Heating Inc.

مشاورامالک:آرزوگتمیری

pg. 17

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

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

2

4010 Ste-Catherine W.

(514) 561-3-561

نادرخاکسار
______________
Nader Khaksar
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
Courtier Immobilier Agréé

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

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

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Ramier Realty

Cell.: 514-969-2492

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

مشاور امالک در مونتریال

pg. 10

سفر به ایران

 ستاره5 صــرافی

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

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

pg. 5

ناهیدپاکروان

مسکونی و جتاری

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

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

(514) 571-6592

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

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
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

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

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

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

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

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

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

1399  فروردین27  1470  شماره 26 سال

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1470 Apr. 15, 2020

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

5
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تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

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

اسپشیال روزانه ما:

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com

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

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

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

رستوران برای فروش

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

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

کووید ...19

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

ویروس کرونا بحرانی سیاسی است نه پزشکی

آن کمک می کند.
هراری معتقد است که “ما به
طور کامل درک می کنیم که
با چه مشکلی دست به گریبان
هســتیم و فنــاوری و قــدرت
اقتصادی غلبه بر آن را داریم.
سئوال این اســت که چگونه
از این امکانات خود اســتفاده
کنیم .و این اساسا یک سئوال
سیاسی است”.

حتویلدرمحل:رایگان

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

یووال نوح هراری
Yuval Noah Harari

یــووال نــوح هــراری،
تاریخ شناس اسرائیلی و
نویسنده کتاب “انسان
خردمند” در مصاحبه با
بیبیســی میگوید ویروس کرونا
بحرانی سیاسی است نه پزشکی و
گزینههایی که امــروز انتخاب می
کنیم احتمــاال زندگی مــا را برای
سالهای سال شکل خواهد داد.
در پــی ایــن بیمــاری فراگیــر چه
جامعهای ظهور خواهدکرد؟
کدام کشورها متحدتر و کدام یک
منزوی تر خواهند شد؟
آیــا ابزار نظــارت بر نحــوه اجرای
محدودیــت هــای کنونــی بــرای
حفاظت یا ســرکوب شهروندان به
کار خواهد برده خواهد شد؟
یووال هــراری گفت“ :این بحران
ما را به اتخاذ تصمیم های بســیار
بزرگ و تصمیم گیری سریع ناگزیر
خواهد کرد اما ما دارای اندیشــه و
عقیده نیز هستیم”.

•

بحران سیاسی
به گفته او “شاید دو انتخاب بسیار
مهمی که با آنها مواجه هستیم این
اســت که آیا بایــد از طریق انزوای
ملیگرایانه با ایــن بیماری مقابله
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

کنیــم یــا راه همــکاری و
یکپارچگــی بینالمللی را
برگزینیم.
دوم اینکه ،در ســطح هر
کشور ،آیا باید با توسل به
نظارت متمرکز و تمامیت
خواهانه بر این بیماری غلبه کنیم یا
اینکه شیوه یکپارچگی و تواناسازی
شهروندان را به کار بگیریم”.
بــه گفتــه آقــای هــراری ،شــیوع
فراگیری ویروس کرونا ســئواالتی
را در چه در ســطح سیاســی و چه
در سطح علمی مطرح کرده است
اما در حالیکــه ما بعضی از چالش
هــای علمــی را در نظــرگرفتــه و
بر آنهــا تمرکز کرده ایــم ،کمتر به
نحوه واکنش به سئواالت سیاسی
پرداخته ایم.
او مــی افزاید“ :بشــریت هر آنچه
را که برای کنترل و شکســت این
بیماری الزم است در اختیار دارد.
مــا در قرون وســطی زندگی نمی
کنیــم و این بیمــاری هم طاعون
سیاه نیســت .شــرایط بدانگونه
نیســت که مــردم بمیرنــد و ما از
عامل مــرگ و میر آنها و چگونگی
برخورد با آن هیچ آگاهی نداشــته
باشیم”.
پژوهشــگران چینی پیــش از این
روند تحول و ســرایت ویــروس را
که در مرکز شــیوع بیماری اســت
تشــخیص داده اند و در بســیاری
دیگر ازکشورها تحقیقات مشابهی
در مــورد ایــن ویــروس در جریان
است.
اگــر ابتالی به کویــد ۱۹-درمانی
ندارد اما پژوهشــگران با اســتفاده
از جدیدتریــن فنــاوری هــا و
دســتاوردهای پزشــکی در مسیر
تولید واکسن این بیماری گام های
بزرگی برداشته اند.
ما می دانیم که روش هایی مانند
شســتن دســت و فاصلــه گیــری
اجتماعی به حفاظت از ما در برابر
این بیماری و جلوگیری ازگسترش

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

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

•

فنــاوریخطرآفرین
هــراری در مقاله ای کــه اخیرا در
روزنامــه تایمــز مالی منتشــرکرد
هشــدار داد کــه در جریــان یــک
وضعیت فــوق العــاده ،روندهای
تاریخــی به ســرعت بــه پیش می
رود و تصمیم هایی که معموال به
سالها بحث و تبادل نظر نیاز دارد
یک شبه اتخاذ می شود.
شــیوه هــای نظــارت بــر رفتــار
شهروندان با سرعت سرسام آوری
تکمیــل مــی شــود و بــدون طی
مســیر تکاملی الزم و پس از بحث
وگفتگوی عمومی مورد اســتفاده
قرار می گیرد.
به گفته او ،قرارگرفتن این شیوه ها
در “دست های خاطی” می تواند
بــه دولت ها این امکان را بدهد تا
“شیوه های نظارتی همه جانبه را
به کار اندازند به نحوی که بتوانند
بــه داده هــای شــخصی همگان
دست یابند و به صورت غیرشفاف
تصمیم گیری کنند”.
به عنوان مثال ،در اسرائیل دولت
نه تنهــا اختیارات ســازمان های
بهداشــتی بلکه اختیارات سازمان
های مخفــی را هم افزایش داده تا
بتواند به اطالعات در مورد مکان
یابی افراد دست یابد .این رویکرد
در کــره جنوبــی مــورد آزمایــش
قــرارگرفت هرچند بــه گفته آقای
هراری ،با شفافیت بیشتری در آن
کشور به کارگرفته شده است.
در چین که دارای یکی از پیشرفته
تریــن ســاختارهای دولتــی برای
نظارت بــر زندگی مردم اســت ،از
فنــاوری تشــخیص چهــره برای
جریمه کردن کســانی که مقررات
قرنطینه را نقض می کنند استفاده
شده است.
هــراری معتقد اســت کــه ممکن
است چنین روشی در کوتاه مدت
توجیه پذیر باشــد اما اگر به شیوه
ای همیشگی تبدیل شــود ،آنگاه
خطراتی را در پی دارد.
او میگوید “من طرفدار آن هستم

با
گارانتی

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
که دولت ها چه در زمینه بهداشتی
و چه اقتصادی به اقدامات قاطعانه
و حتی شدید دست بزنند اما شرط
دســت زدن به چنین اقداماتی در
درجه اول این است که دولت مورد
نظر نمایندگی همه مردم را داشته
باشد”.
او میافزایــد“ :در شــرایط عادی،
شــما می توانیــد یک کشــور را با
اتکای به حمایــت فقط  ۵۱درصد
مــردم اداره کنید اما در شــرایطی
مانند شــرایط کنونی ،باید دولت
نماینده خواســته های همه مردم
باشــد و از همــه مردم به یکســان
مراقبت کند”.

•

انزوا یا همکاری
بــه گفته یــووال هــراری ،در چند
ســال اخیــر ،دولــت هــا بــر موج
ملیــت و عامه گرایی ســوار شــده
اندکه نتیجه آن تقســیم جامعه به
دو اردوگاه متعــارض بوده و باعث
تشــدید نفرت از بیگانگان و ملت
های دیگر شــده است اما بروز این
بیماری فراگیری در سطح جهانی
نشــان داده اســت که این بیماری
قایــل بــه تمایز بیــن گــروه های
اجتماعی وکشورها نیست.
او می افزایدکه الزم اســت تصمیم
بگیریم که در رویارویی با شــرایط
دشــوار کنونــی راه اختــاف را در
پیش بگیریم یا بــه همکاری روی
آوریم
چندین کشــور در صــدد برآمدند
تا به تنهایی با این بیماری مقابله
کنند و برای این منظور به مصادره

زیرساخت ها و اقالم پزشکی بخش
خصوصــی روی آوردنــد .ایــاالت
متحده به خصوص به خاطر تالش
برای کنار زدن کشورهای دیگر در
زمینه خرید ماسک پزشکی ،مواد
شــیمایی و ونتیالتور مورد انتقاد
قرارگرفت.
این نگرانی وجــود دارد که ممکن
است واکسن تولیدی در آزمایشگاه
های کشورهای ثروتمند به میزان
الزم در دسترس ملت های توسعه
نیافته و فقیر قرار نگیرد.
در عین حال ،هراری می گوید که
با در نظر داشتن امکانات همکاری
در حــال حاضــر ،درس هایــی که
یک گــروه پژوهشــگران چینی در
روز فرا گرفته ممکن اســت شــب
هنگام برای نجات جان انسان ها
در تهران به کار رود.
او می افزایــد که “عقالنی تر” این
اســت که همــکاری بیــن المللی
را از طریــق تشــویق مبــادالت
علمــی و پیشــبرد توزیع منصفانه
منابع انســانی و مادی بین تمامی
کشــورهای درگیر بــا این بیماری
تقویتکنیم.
یــووال هــراری تاکیــد دارد “در
قرون وســطی هم ،بیمــاری های
همه گیری مانند طاعون سیاه در
قــرن چهاردهم بــه نقاط مختلف
گســترش مــی یافــت ،بنابرایــن
بازگشــت بــه شــیوههای قــرون
وســطایی از مــا در برابــر بیماری
حفاظت نخواهدکرد”.

•

آیا این بیماری می تواند فطرت

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

اجتماعی ما را تغییر دهد؟
به نظر یووال هراری ،نتیجه گزینه
هایی که انتخاب می کنیم هرچه
که باشــد ،ما در هر حال “انســان
اجتماعی” باقی خواهیم ماند و این
خصوصیت بشــری تغییر نخواهد
کرد.
او معتتقد است که این ویروس “از
بهترین بخش ازفطرت بشری سوء
اســتفاده می کند” یعنی از غریزه
انسانی احســاس عطوفت نسبت
به بیمــاران و نیاز به نزدیک بودن
به کســانی که بــه دام بیماری می
افتند.
یــووال هــراری تاکیــد دارد “این
ویــروس ســعی دارد کــه از ایــن
احســاس بشــری بــرای مبتــا
کــردن ما ســوء اســتفاده کند اما
ما باید هوشــیار باشــیم و به جای
احساسات قلبی ،به عقل و منطق
خودمــان گوش بدهیــم و انزوای
اجتماعی فعلی را برای جلوگیری از
گسترش بیماری رعایت کنیم .در
عین حال ،چنین رفتاری برای ما
به عنوان حیوان اجتماعی دشــوار
است”.
او مــی افزاید“ :به نظــر من وقتی
که این بحران خاتمــه یابد ،مردم
احســاس خواهنــد کرد کــه حتی
بیــش از گذشــته به پیوســتگی با
یکدیگــر نیاز دارنــد .من فکر نمی
کنم که این بیماری بتواند فطرت
انســانی مــا را به شــکلی اساســی
دگرگون کندBBC ”.
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ویروس کرونا...

ِ
جهان فردا؟
تصویر انسان در

ایرج سروآزاد
بیمــاری هولانگیز که همه ِ
ِ
ی
این
ســاحتهای وجود و هستی آدمی
را در چنبر خــود گرفته ،پدیدهای
ِ
حیــاتآدمی
بیســابقه در تاریــخ
ســت .علیرغم ســطحینگریها،
توجیهکاریها و سهل انگاریهای
نابخردانــه و در برخــی مــوارد
پنهانکاریها و فرصتطلبیهایی
کــه اســباب شــعلهور شــدن و
ِ
ِ
بــای جهانی را
گیــری ایــن
همه
باعــث شــده و هنوز مــیرود تا به
فاجعــهای بزرگتــر وپیچیدهتــر
قربانیان انبوهتری
تبدیل شــود و
ِ
را بــه نیســتی رهســپار کنــد .در
ِ
حیــات
بخشهــای مهمتــری از
بشــری چالشها و پرســش ِ
های
ِ
بــاب
بیســابقه و تــازهای را در
چرایــی و چگونگی ایــن رویداد و
ِ
جوی راهکارهای مهار و
جست و
پیشگیری از گسترش ،برانگیخته
است .بیتردید این بخش از حیات
بشری ست که پویاست و موانع را
برکنــار میکند ،پرده ِ
های جهل و
ِ
حیات
خودکامگی راپاره میکند و
انسان و روشنایی را برکره ِ
ی خاکی
دوام میبخشد.
و تاریــخ را به درســتی مینگارد ،و
در گذرگاه ِ
هایتاریک و هولناکش
چراغ میافروزد ،و براین سخن به
ظاهر پذیرفته شــده که “تاریخ را
خط بطالن
فاتحان مینویســند” ِ
میکشد.نه اینکه ً
قبال چنان بوده
و ازیــن پس نخواهد بــود .چراکه
تاریخــی که فاتحــان نگاشــتهاند
و مینگارنــد بســیار ناشــیانه و پر
از جعــل ودروغ و غلــط بــوده ،و
همــواره انســان ِ
های هوشــیار و
بیــداری بودهانــدکــه از غلط ِ
های

فاحش بــه حقیقت پی
بردهانــد .در عصــر مــا بر
تعــداد ایــن هوشــیاران و بیداران
به طرز چشــمگیری افزوده شــده
است.
از آنجا کــه در زمینه ِ
ی این فاجعه
ِ
ِ
حکومت
ســمت
انگشــت اتهام به
اســتبدادی و فروبســته ِ
ی چیــن
نشــانه رفته ،علیرغم اینکه تاریخ،
فرهنــگ و مردم چیــن جایگاهی
ِ
سوای
در خور احترام دارند ،و این
ِ
ِ
حکومت چین
کارکردهای
انتقاد از
در داخــل و خــارج از ســیطرهاش
در زمینههــای گوناگون و از جمله
ِ
کارکردهای اقتصادی ســت که با
زندگــی اجتماعی بشــر در جوامع
دیگر پیوند بر قرار میکند .واقعیت
ایــن اســت کــه در چنــد دهــه ِ
ی
گذشــته (اقتصاد چینی) که شاید
بیمناســبت نباشــد آن را اقتصاد
کثیف چینی بنامیــم ،ضربههای
ســختی بــر پیکــره ِ
ی اقتصادهای
محلــی و بومی (از جمله در ایران)
وارد آورده اســت .اقتصــادی که با
ِ
داخلی
باندهای
تکیه بر گروههــا و
ِ
ِ
ســودهای
پــی
پرنفــوذی کــه در ِ
ِ
کالن و آســان درخدمــت اقتصاد
چینی تمام قد ایستادهاند ،فعالند،
پاسخگو نیستند ،وبدیهی ست که
همانطور که دیدهایم و میبینیم،
اصلی
کوچکترین انتقاد به منبع
ِ
ِ
آمدهــای کالن خــود را بــر
در
نمیتابنــد .اقتصادیکــه در یک
ِ
فضای غیررقابتی و فرصتطلبانه،
ِ
به تولید انبوه کاالهای گوناگون با
ِ
کیفیت بسیار نازل و قبضه کردن
ِ
بازار به دلیلقیمــت ارزان ،منابع
ِ
اقتصادی بومی را درهم شکسته و
ویران کرده اســت .نمونه ِ
ی آشکار

آن صنایع چرم (تولیدات
چرم از قبیلکیف وکفش
که در ایران به صنف سراج
معروف اســت) در مقابل
ِ
واردات انبــوه و ارزان و
کمدوام و البته با ظاهری
فریبنــده و عامهپســند،
دچــار رکــود جدی شــده
اســت .بگذریــم که حرف
و حدیثهایــی در بــاب
غیر بهداشتی بودن ،به
دلیــل اســتفاده از مواد
اولیه ِ
ی نامرغوب در چرم
مصنوعی کــه از مواد نفتی
تهیه میشــود ،و ایجاد بیماریها
و حساسیت ِ
های پوستی در جامعه
رواج داشــتهاســت .و همینطــور
موضوع بسیار حیاتی
بگذریم از این
ِ
و مهم که این نوع تولیدات ارزان و
بیکیفیت بر سرعت تولید زباله و
زمین ستمدیده ِ
آلوده کردن
ی ما
ِ
بسیار افزوده است.
نمونه ِ
ی دیگر هنرو صنعت اصیل
ِ
پربهــای ایرانی ،هنــر قالی بافی
و
ســت کــهطرحهــا و رنگهــا و
ِ
سوی
نقشهای هنرمندانهاش از
چینیان کپــی برداری شــده و در
بازارهــای جهانــی آوازه ِ
ِ
“قالــی
ی
ِ
ایرانــی” راچه در نوع دســتباف و
نوع صنعتی بــه تاراج برده
چه در ِ
اســت ( .)۱و بسیاری موارد دیگر
ِ
اقتصــاد کشــورما که مــدام از
در
”خودکفایــی” دم میزنند ،دیده
میشــود که تولیــدات ایرانی (چه
در مصــارف داخلی و چه در زمینه
صادرات) میتوانست در آنحرف
اول را بزنــد ،اما داشــته ِ
های خود
ِ
پادوهای اقتصاد چینی (بنابر
را به
دالیل آشکار) وانهاده است.
در پایــان این بخش یــادآوریاین
نکته شاید دور از ضرورت نباشدکه
پیرامون کپیبرداری
در گزارشــی
ِ
تولیــدات چینــی میخوانــدم که
بیش از چهار هزارمحصول آرایشی
(و اغلــب برند ِ
های فرانســوی) در
چین تولید میشــود کــه برخی از
آنها بیماریزاست .محصوالتی که
در بساطدستفروشان و مغازه ِ
های
لوازم آرایشی به فراوانی وگاه فلهای
در دسترس ایرانیان قرار دارد.

{>> ادامه در صفحه}20 :
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CANADA

انتقاد کارشناسان از فرصتهای از دست رفته و اعتماد
بیش از حد دولت به سازمان بهداشت جهانی
 15آوریل  -برخی از کارشناسان
معتقدندکانادا فرصتهای خوبی را
برای ممانعت از گســترش سریع
بیماری در کشــور از دست داد و
درصورتی که ســریع تــر برخی از
اقدامــات را انجــام مــی داد  ،می
توانست خیلی ســریع تر از شمار
مبتالیان بکاهد .ریان چادهوری
جــراح گــوش و حلــق و بینی در
بیمارستان رویال الکســاندرا در
ادمونتون مــی گوید  «:دولت
حاال باید اقدامات زیادی برای
کنترل این بیماری انجام دهد
 .اقتصاد ما کامال متوقف شده
و شــمار کانادایی هــای بیکار به
حدنصاب تازه ای رســیده  .زندگی
مــردم برای همیشــه تغییــرکرد.
بــه نظرم زمان زیادی تلف شــد تا
دولــت درک کند موضــوع چقدر
اهمیت دارد و مشــکل چقدر می
تواند گسترش پیدا کند .در مقابل
دولتهایی چون نیوزلند ،تایوان ،
سنگاپور وکره جنوبی خیلی زود با
مشاهده شواهدی که ما هم به آنها
دسترسی داشتیم  ،تصمیم گیری
کردنــد .آنهــا مرزها را به ســرعت
کنترل کردند  ،ظرفیت تست را به
سرعت افزایش دادند و قرنطینه ها
از همان ابتدا اجباری بود .کشوری
مثــل تایوان حتی از همان ابتدا به
فکر تولید وســایل پزشــکی مورد
نیازش افتاد» .

این در حالی است
که دکتر ترزا  تام مدیر
بهداشــت عمومــی دولــت فدرال
در ژانویــه گفته بود احتماال کیس
هایی از کووید  19در کانادا خواهد
بــود ولی شــمار آنها بســیار اندک
است.
در تمــام ماه ژانویــه و اوایل فوریه
پتــی هاجــو وزیر بهداشــت دولت
فدرال و سایر مقامات دولت فدرال
کانادایی هــا را مطمئن کردند که
شانس ابتال به کووید  19در کانادا
اندک است.
با وجــود اخبار گســترش بیماری
در چیــن و ایــران  ،تمرکــز اولیــه
دولــت تخلیــه کانادایــی هایــش
مقیم ووهان و همچنین مسافران
کشــتی های کروز بود در شرایطی
که ورود پرشمار مسافران از مراکز

اصلــی بیماری در آن زمان – ایران
و چین – به کانادا تداوم داشت و با
اینکه قرنطینه مسافران ضروری به
نظر می رسید  ،اصال سخت گیری
در مبــادی ورودی هوایــی وجود
نداشت چون دولت کانادا با توصیه
ســازمان بهداشــت جهانی مبنی
بر عدم بستن مرزها و ممنوعیت
مسافرت از برخی کشورها موافق
بــود .هاجــو در این رابطــه در 17
فوریــه گفــت  «:تاثیــر بلند مدت
اجــرای بســتن مرزهــا در کنترل
بیماری زیاد نخواهد بود و در واقع
اصال تاثیری نخواهد داشت !!»
در مقابل برخی از تحقیقات حکایت
از تاثیــر این ممنوعیت ها در کند
کردن روند گسترش بیماری برای
چند روز تا چند هفته داشت .

{>> ادامه در صفحه}21 :

7

8

 سال  26شماره  27  1470فروردین 1399

کــرونا...

www.paivand.ca since 1993

عصر تازهای از شکوفایی منفی بافی
و سیاهنمایی زیر سایه کرونا

مجیدمحمدی
در شــرایطی که بیش از سهچهارم
کشــورهای دنیــا روزانــه بــا مرگ
هــزاران تــن و ابتالی دههــا هزار
تن از انســانها به ویــروس کرونا
درگیــر هســتند ،همــه زمینهها
برای منفیبافــی و دادن تصویری
ســیاه از آینــده و رونقبخشــی به
دیدگاههای آخرالزمانی و پایان دنیا
فراهم شده اســت .برخی از دوران
قحطی وکمبود مواد غذایی سخن
میگویند ،برخی دیگر وعده ظهور
دولتهــای اقتدارگرا و دیکتاتوری
را در دنیای دمکراتیک میدهند،
برخــی منتظر ظهــور امــام زمان
هســتند تا آن قدر خــون بریزد که
تــا زانوی اســبهای او را خون فرا
گیرد ،و گروهــی نوید پایان تمدن
غربی یــا قدرت ایــاالت متحده را
میدهنــد ،گروهــی نیــز از دنیای
تصویر شده در ســریال «مردگان
متحــرک» ()Walking Dead
ســخن میگوینــد کــه در آن،
«زامبی»هــا با باقی مانــده ابنای
بشــر در حال زد و خورد هستند.
باالخــص آنهــا کــه حــزب مــورد
نظرشان قدرت را در دست ندارد،
آب و روغن این سیاهنمایی را زیاد
میکننــد تــا از این بحران دســت
خالی خارج نشوند.
آیــا واقعــا دنیــا چنــان کــه اینان
میگوینــد ،با قحطی و شــورش
و هــرج و مــرج وگورســتانهای
جمعی و افول تمدنی روبهروست؟
آیادنیایپیشرفتهروبهاضمحالل
است؟
اگر چنین نیست ،چرا این تصویر
سیاه از دنیا ارائه میشود؟
رســانهها چه نقشی در ایجاد این
ذهنیتدارند؟
سیاهیساختگی
مرگ حتی یک نفر جانکاه اســت،
امــا در دنیای واقعی و در شــرایط
عــادی روزانــه میلیونهــا نفر در
کــره خاکــی از دنیــا میرونــد :در
تصادفــات رانندگی ،خودکشــی،
بیمــاری ،حــوادث ناشــی از کار و
جنگ .بشــریت نمینشیند زانوی
غــم و ماتم در بغل گیــرد و دنیا را
یکســره مرگ ببیند .چنــد روزی
برای عزیزان اشــک میریزد و بعد
به زندگی عادی باز میگردد .بعد از
تخت کردن منحنی مرگ و میر و
ابتالی کرونا نیز همین رخ خواهد
داد .میــزان مــرگ و میر ناشــی از
کرونــا بســیار پایینتــر از حداقلی
اســت که نخســت واگیرشناسان
پیشبینــی میکردنــد و حتــی با
میلیونهــا کشــته (در بدتریــن
حالت) بیــش از  ۹۹درصد آدمیان
بــا برخی تغییرات و انعطافها ،به
حیات خود ادامه خواهند داد.
با انتخاب ترامپ ،گفته میشد که
دمکراســی و آزادی در امریــکا بــه
پایان رســیده است و وی دیکتاتور
مادامالعمــر خواهــد شــد .تا قبل
از بحــران کرونا منفیبافــان نوید
پایان دنیا تا سال  ۲۰۳۰را به علت
تحوالت اقلیمی میدادند.

که در آن قبرستان تنها کسانی که
خانوادههاشــان بــه ســراغ جنازه
آنهــا نیامدهانــد (پــس از چهارده
روز نگاهداری در ســردخانه) دفن
شدهاند.

PAIVAND: Vol. 26  no.1470 Apr. 15, 2020

بیاید .آمار مرگ و میر هم از کسی
پنهان نشــده است تا کسی ادعای
افشــاگری داشته باشــد .در مورد
آمــار مرگ ومیــر هم بــدون هیچ
مبنایی گزارش شــدکه امار واقعی
نیســت ،در حالــی کــه در
ایاالت متحده این آمارها را
دولتهــای محلی و ایالتی
عرضه میکنند و نه دولت
فدرال که در مرحله تجمیع
دستکاری ممکن باشد.
رســانهها از یــک مــورد
پوشیدن کیسه پالستیکی
توســط چند پرســتار (به
دلیــل عدم توزیع درســت
منابع میان بیمارستانها)
یا هــول زدن چنــد نفر در
یک فروشــگاه برای خالی
کردن قفســهها ،کوهی از
فقــدان منابــع در کل یک
کشــور درســت میکنند،
در حالــی که مشــاهدات هر
روزه شــهروندان چیــز دیگــری را
حکایــت میکند .کمبود چند قلم
کاالی بهداشــتی بــه معنای پایان
دنیا نیســت .بشر میلیونها سال
بدون دستمال کاغذی یا مواد ضد
عفونی کننده صنعتی ادامه حیات
داده اســت و در صــورت کمبود،
روشهایــی دیگــر بــرای گــذر از
گردنهها یافته است و در این دوره
نیز خواهد یافت.

پیدا کردن نقطه تعادل
در کارتــون «یوگــی و دوســتان»
کــه بســیاری از ایرانیــان آن را به
خاطــر دارند ،شــخصیتی بود که
مــدام میگفــت «مــن میدونم،
ما موفــق نمیشــیم ».در برنامه
طنز شبهای شنبه شبکه ان بی
سی ،سالها پیش شخصیتی بود
داونر» که مدام در
به اســم «دبی ِ
هــر موقعیتی منفی بافی میکرد و
هیچگاه نمیتوانست نیمه پر لیوان
را ببیند .در شــرایط خانهنشــینی
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا
این دو شــخصیت جایگاه ویژهای
در فرهنــگ عمومــی و رســانهها
باالخــص در میــان گرایشهــای
چپ و اســامگرای ضد امریکایی
پیــدا کردهانــد .برای پیــدا کردن
نقطه تعادل ،نباید درکنار انتقاد از
سیاستها و ناکارآمدی دولتها از
تالش کادر پزشــکی وکمک مردم
بــه همدیگر و تالش بــرای آوردن
لبخنــد بر لبــان انســانهایی که
برای گــذر از این وضعیت به امید
نیــاز دارند ،غفلت کرد .همیشــه
واقع بینی بهداشتیتر از بدبینی و
خوشبینی است.

در قــرن گذشــته
نیــز کســانی بودنــد
کــه بــا تمســک بــه
زرادخانههــای اتمــی
یــا شهابســنگها و
دیگر بالیای طبیعی،
مــدام از پایــان دنیــا
ســخن میگفتند .در
این موارد صدها فیلم
ساخته شده است که
دنیای بعد از فاجعه را
به نمایــش میگذارند
(مثــل مدمکــس
 ،۲۰۱۵جنگ دنیاها
 ،۲۰۰۵یــا روز بعــد
تنفســی باقــی نمانــد و حــدود دو هفتــه پیــش از آن،
از فــردا  )۲۰۰۴امــا در
دنیــای بعــد از جنــگ قدرتطلبان
تعداد بیمــاران نیازمند رســانهها گزارشــی از یک پرستار
جهانــی دوم و باالخص تالش میکنند
بســتری رو بــه کاهــش پخــش کردنــد کــه از اســتفاده از
تریلر به عنوان ســردخانه مردگان
بعد از پایان جنگ سرد ،از این بحران بوده است.
شــرایط در مجمــوع دست خالی
در یک بیمارستان گزارش میداد
همیشــه برای بشریت خارج نشوند بشارت توخالی
و ایــن موضوع به عنوان وضعیتی
آنهــا کــه بشــارت افول کامال هولناک یاد شــد .در حالی
رو به بهبود بوده است.
دیدگا ه و نظرات ابراز شده در این مقاله،
تمــدن غربی یــا ایاالت که اگر ســردخانه بیمارســتانی پر
تنهــا در دو دهــه اخیر
نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع این
جمعیتی که در شرایط فقر مطلق متحــده را به دلیل بحــران کرونا شود ،طبیعی است که نباید جنازه
نشریه را منعکس نمیکند.
زندگی میکنند نصف شده است .میدهند ،متوجه نیســتند که اوال را در خیابان رها کنند و باید آن را
وضعیت بهداشت و درمان در همه تمدنهای بــزرگ با بیماریهای نگاه دارند تا خانواده به ســراغ وی
نقاط دنیا و حتی جوامع فقیر و در واگیــر زمینگیــر
و
نشــدهاند،
حال توسعه ،بهبود یافته است.
از این جهت تصویرســازی ســیاه کشورهای اروپایی و
از آینــده دنیــا با روندهایــی که در امریکا چندین مورد
چنــد دهه اخیــر در جریــان بوده بیمــاری همهگیــر را
است ،تایید نمیشــود و همه آمار در دو قــرن گذشــته
و ارقــام جهت دیگــری را ،البته با پشت سر گذاشتهاند ،مقامات جمهوری اسالمی ایران مجموعــهای از ذرات اتمــی پیشرفتهای عظیمی در جریان
افت و خیز ،نشــان میدهند .دنیا ثانیا تنها کشــورهای میگویند که بیــش از نیمی از بیهویــت و بدون قدرت میبیند است ،به طوری که زمان دریافت
در شرایط گل و بلبلی نیست یا در غربی با ایــن موضوع جمعیت ایران را در برابر ویروس که در هم میلولنــد و باید آنها را نتیجه آزمایش ،از چند روز به چند
همه نقاط رو به آن سمت نیست ،درگیــر نیســتند بلکــه کروناغربالگریکردهاند!
گلهوار هدایت کرد و با فضاسازی دقیقه رسیده است.
امــا در حــال ســقوط بــه تــه دره دشــمنان و رقبــای
 REUTERSبــه جهاتی خاص رانــد ،و نگاهی رقــم  ۶۱میلیونــی ،یــک رقــم
-----گرسنگی و بیماری فراگیر و جنگ آنهــا نیــز دارند بــا این
که جامعه را متشکل از افرادی با بیارزش اســت ،چــون حتی تب
ویــروس منابع و نیروی بیماریهــای واگیــر و همهگیر ،هویت فردی و داری حقوق خاص افراد را بادقت در چنین مقیاسی
جهانی نیز پیش نمیرود.
انســانی خود را از دست بخشــی ازواقعیت جامعه بشــری میبیندکه مشکالتش با همراهی نمیتــوان در یکی دو هفته گرفت
وضعیتمنابع
میدهنــد ،و ثالثــا امروز بودهاند و هستند .تنها در بیست و اقنــاع قابــل حل اســت ،و این یا از آنها پرسشــنامه تهیه کرد.
شــرایط امروز دنیا از حیث ذخیره بشــریت در یک کشــتی ســال قرن بیســت و یکم که یک همراهــی و اقناع تنها بر اســاس ایران دارای این تعداد از نیروهای
مــواد غذایــی اصوال در شــرایطی قرار دارد و افول و فالکت چشــم بر هم زدن در تاریخ بشــر دانــش و تجربه مشــترک محقق بهداشــتی آموزشدیده نیست تا
نیســت که حدود هشــت میلیارد در یــک نقطــه از دنیــا -اســت ،با ســارز ( ،)۲۰۰۳مرس میشــود .ایــن دو رهیافــت را در بیــش از  ۶۱میلیــون نفر را حتی
جمعیت موجود با گرسنگی مواجه هر جــا که باشــد -بدون ( ،)۲۰۱۲اچ  ۱ان  ،)۲۰۰۹( ۱و مواجهه با ویروس همهگیرکرونا ،از غربــال یک پرسشــنامه ســاده
بگذراند.
شــود .امروز نه تنها امریکا وکانادا پیامــد در دیگــر نقاط باقی ایبوال ( )۲۰۱۴مواجه بودهایم که بیشتر توضیح میدهم.
و اروپــا بــه انبار مــواد غذایی دنیا نمیمانــد .ناشــناختههای جان دهها هزار تن را ،حتی با فرض
گرفتــن درجه حــرارت افــراد در
تبدیل شــدهاند ،بلکه روســیه نیز مــا از پیامدهــای بحــران امکانات پزشکی امروز ،گرفتهاند .واکنش تودهوار
خیابان توســط ســربازان وظیفه
که زمانــی با کمبود مــواد غذایی کرونــا هنوز بســیار بیش از تفــاوت جوامــع و دولتهــا ،در مقامات جمهوری اسالمی ایران یا بســیجیان ،غربالگری نیست،
روبهرو بود ،در سالهای اخیر یکی شناختههاست.
مواجهــه با این بیماریهاســت؛ میگوینــدکــه وزارت بهداشــت ،چــون تــب میتواند نشــانه دهها
از تولیدکنندگان بزرگ گندم بوده
حتــی اگــر نخواهند واقعیــات را بیش از  ۶۱میلیون نفر را در برابر بیماری باشد.
اســت .از حیث بهداشت و درمان نقش رسانهها
الپوشانی و از مسئولیت فرارکنند .ویــروس کرونــا غربالگــری کرده در گزارش غربالگری آمده اســت
نیز نهادها و ســاختارهای موجود رســانههای امریــکا در دوران در یــک مقیاس کلیتر ،با دو نوع است.
که «پس از مشــخص شدن افراد
در جوامع بشری ظرفیت مواجهه ترامپ نقشــی جدی در تولید واکنــش با بیماریهــای واگیر و مشخص است که این  ۶۱میلیون واجد پیگیری ،درباره آنها پیگیری
با بیماریهای مهلک با ســاختن و توزیع مــواد مبتنی بر منفی همهگیر مواجه بودهایم :واکنش نفــر در ایــن دوره کوتــاه مــورد عادی یا فوری انجام میشــود که
واکســن و تولــدی دارو را دارند و بافی و سیاهنمایی ایفا کردهاند تودهوارکه میکوشد با روشهایی آزمایش پزشــکی واقع نشــدهاند ،در پیگیری فوری نیروهای درمانی
دولتها در مقامی هســتندکه اگر و از شــروع دوران کرونا به این دههــا میلیــون تــن را در فرایند چــون نه تنهــا ایــران ،بلکه هیچ در کمتر از  ۲۴ســاعت سراغ فرد
بخواهنــد ،میتوانند بــرای ماهها امر بیشــتر دامن میزنند .مواد درگیر کند و نســخه التیامبخش کشــوری چنیــن امکاناتــی را در مبتال میروند».
شــهروندان خود را تامین کنند تا این رســانهها در دیگر نقاط دنیا امــا کمخاصیتــی برای تســای اختیار نــدارد .ایــن بیماری تنها بالفاصلــه گفته شــده اســت که
این بحران پشت سرگذاشته شود .نیــز مــدام بازتولیــد میشــوند ،عمــوم فراهم کند و نشــان دهد برای چهار ماه شناخته شده بوده «بر اساس طرح غربالگری بیش
برخــی ترسهــا و اغراقهــا مانــع باالخص توسط دستگاه تبلیغاتی کــه دارد کاری انجــام میدهد ،و است و در باب تشخیص ،درمان از دو میلیون نفــر واجد پیگیری
از دیدن این شــرایط بوده اســت .کشــورهایی مثل ایران ،روسیه ،واکنش تخصصی -جامعهمحور و واکسینهســازی ،جامعه بشری هستند».
فرمانــدار نیویورک پس از شــیوع چین و کشورهای دشمن امریکا .که بر اساس دانش و علم و تجربه هنــوز در مراحل اولیه اســت .در هیچ نظام بهداشــتی و پزشــکی
ایــن ویــروس در این ایالــت ،ابتدا به عنوان نمونه ،رسانههای امریکا مدام ،روزآمد شده و جامعه را در جوامــع پیشــرفته صنعتــی ،بعد موجــود در دنیــا از جملــه ایران،
چهل هزار دستگاه تنفسی از دولت در دهــم آوریــل گزارشــی از یــک یک تقســیم کار تخصصی درگیر از دو مــاه ،تعــداد آزمایشهــای چنین توانی نــدارد تا دو میلیون
فدرال طلــب میکرد ،در حالی که قبرســتان جمعی در جزیرهای در
میسازد.
انجام شده به حدود چند میلیون نفــر را همزمان تحت پیگیری به
بعــد از دو هفته بیمارســتانهای شهر نیویورک منتشرکردندکه در
ایــن دو رهیافــت ،دقیقــا از دو رســیده اســت (یک میلیــون در خاطــر یک بیمــاری خــاص قرار
موقــت خالی مانــد و با حدود پنج تبلیغات سیاسی دشمنان امریکا به
نــوع نــگاه متفاوت بــه جامعه بر ایاالت متحده تا  ۳۰مارس  ۲۰۲۰دهــد .همــان طور که ایــن ارقام
تا هفــت هزار دســتگاه تنفســی« ،دفن مردگان کرونا در گورستان
میخیزند:
کــه در هفتههای آینده به چهارتا کیلویی هستند ،مواجهه با آنها
بیماری در آی س یو بدون دستگاه جمعی» تعبیر شده است ،در حالی
نگاهــی کــه جامعه را بــه صورت پنــج میلیــون خواهــد رســید ).نیزکیلویی خواهد بود.

واکنش تودهوار و واکنش جامعهمحور و
تخصصی به بیماریهای همهگیر
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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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

در كلیه سطوح
-------------

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

 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

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

وجــه دیگــر واکنش تــودهوار
بــه همــه گیــری کرونــا،
ســپردن مقابله با ویروس
بــه پاســداران و بســیجیان
است؛ یعنی کسانی که هیچ اطالع
و آموزشــی در ایــن زمینــه ندارند
و حضــور آنها در بیمارســتانها و
خانههای ســالمندان و خیابانها
صرفا جنبه نمایشی دارد تا ایرانیان
احســاس کننــد بســیج و ســپاه
«خاصیتــی» دارد .پاســداران و
بسیجیانی که ماموریت اصلی آنها
مزاحمت خیابانی و اسلحهکشــی
و تروریســم بوده است ،یکباره به
«پرسشــگران» موثــر طرحهــای
بهداشــتی غربالگری یا ضدعفونی
کننــدگان خیابانهــا و مراکــز
تبدیــل میشــوند .در موضوعــی
از موضوعــات کشــور نیســت که
بســیجیان و ســپاهیان روال امور
را در دســت نگیرنــد؛ از مقابلــه
بــا ســیل و خانهســازی بــرای
زلزلــهزدگان و شــیوع ویــروس
کرونا ،تا خاموشســازی اعتراض
به باال رفتن قیمت بنزین و توزیع

جهیزیه.
جالــب اســت کــه ایــن اقدامــات
نمایشــی و فلــهای در عین فقدان
اقدامات زیر انجام میگیرد:
پیگیــری فاصلهگیــری اجتماعی،
برپا کردن مراکــز آزمایش در حال
رانندگی ،تامین وسایل پیشگیری
باالخــص بــرای کادر پزشــکی و
نیز تامین تاسیســات بیمارستانی
(دستگاه کمک به تنفس) در برابر
بحــران کرونا .همــ ه راه حلهای
دولــت اســامی ایران بــا رهیافت
تــودهوار تنظیم و اجرا میشــود و
نــه اقداماتی کــه در عمل موجب
کاهش بحران میشود.

واکنش ختصصی و
جامعهمحمور
اگر پس از کشــف بیماری واگیر و
نشــانههای ابتدایــی همهگیری،
مقابله با آن به دســت متخصصان
و کارشناســان و مدیــران منتخب
مــردم و نهادهــای مدنــی واگذار
شــود ،در پنج مسیر با همهگیری
برخورد میشود:

•

 .۱قرنطینه منطقهای که بیشترین
آلودگــی را دارد (ووهــان ،البته نه
بــه روش دولــت کمونیســتی) یا
قرنطینه کل کشور (ایتالیا) ،کاری
که در قم انجام نشد .این کار البته
با دادن اطالعات و اقناع جامعه و
پاسخ به افکار عمومی و توصیههای
متخصصــان و درگیرکردن جامعه
انجــام میشــود ،و نه با دســتور و
اعالم حکومت نظامی.
•
 .۲دعوت عمومی از مردم مناطق
همجــوار بــرای مانــدن در خانــه
در ع÷یــن تعطیــل کــردن همــه
فعالیتها غیر از کارهای ضروری،
و پرهیز از گردهماییهای عمومی
(مدل سنت لوئیس در برابر مدل
فیالدلفیــا در دوران همهگیــری
آنفلونــزای اســپانیایی  )۱۹۱۸در
کنــار بســتن مرزهــای هوایــی و
زمینی برای پیش گیری از شــیوع
بــه دیگــر جوامــع .در ایــران هم

{>> ادامه در صفحه}21 :

_______________
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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در بهترین منطقه 
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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!

11

 سال  26شماره  27  1470فروردین 1399

دادخواهی...

www.paivand.ca since 1993

بیانیه «سرسخت» کانادا در صدمین روز انهدام
هواپیمایاوکراین

«پیگیری عدالت و جبران خسارت
سرسختخواهیمماند».

همزمــان بــا صدمیــن روز انهدام
هواپیمــای مســافربری اوکراین و
کشته شــدن  ۱۷۶سرنشین آن با
شــلیک موشک سپاه پاســداران،
وزرای خارجه وحمل و نقل کانادا
در بیانیــهای مشــترک بر پیگیری
عدالت و جبران خسارت از سوی
ایران تاکیدکردند.
همزمــان انجمــن خانوادههــای
جانباختگان پرواز با انتشار متنی
اعــام کردند« :عامــان جنایت
همچنــان ســواالت مــا را پاســخ
ندادهاند».
فیلیپ شــامپاین و مــارک گارنو،
وزرای دولــت کانــادا ،در بیانیــه
مشــترکی کــه روز پنجشــنبه 16
آوریل نوشتند:
«کانــادا به نمایندگی از خانوادهها
و عزیزان کسانی که در این حادثه
غمانگیز از بیــن رفتند ،همچنان
به پیگیری شفافیت ،پاسخگویی،
عدالــت و جبــران خســارت ادامه
میدهد و به صورت خستگیناپذیر
با ســایر ملتهای عزادار از طرف

 100روز گذشت و ما در میانهی
این توفان ایســتادهایم .شبها
کابــوس دیدیــم ،در بیابانــی
پی کودکان گمشــدهی
تاریــک ِ
پــی
خــود دویدیــم ،در خــواب ِ
همســری کــه از دســت
دادهایــم بر بالش ســرد
دست کشیدیم ،رویای
خواهــری ناپیــدا از
ســرمان گذشت گرمای
ســفرکرده
بــرادری
پیشمان نشست .گریه
کردیــم زار زدیــم از درد
به خود پیچیدیم .مشت
گــره کردیــم در تاریکی
آب شــدیم و روزها کنار
پنجــره ایســتادیم و
دگرگــون شــدن جهان
را شاهد بودیم .جهانی
کــه دگرگون میشــود و
بیمار اســت .جهانی که بیمار و
غمگین اســت .چون ما .چون
ما که معنــای از دســت دادن را
میدانیم.
 100روز گذشــت و به ما گفتند
بهارآمدهاست.مانمیدانستیم.
صــد روز گذشــت و به ما گفتند

آنها همکاری خواهدکرد».
این بیانیه همزمان با صدمین روز
حمله موشکی ســپاه پاسداران به
پروازبینالمللیهواپیماییاوکراین
در  ۱۸دیماه صادر شــده اســت.
در ایــن حادثه۱۷۶ ،نفــر از جمله
 ۵۵كانادایی جان خود را از دست
دادند.
این بیانیه در ادامه با تسلیت دوباره
به خانواده کشتهشدگان از همراهی
با آنها سخن گفته است.
همچنیــن دو وزیر دولت انتصاب
رالف گودال به عنوان مشاور ویژه
دولــت كانادا در مــورد هواپیمای
اوکراین را به عنوان «تالشی برای
حمایت از ایــن خانوادهها» مورد
اشاره قرار دادهاند.
در پایان این بیانیه آمده اســت که
کانادا جهت اجــرای عدالت برای
جانباختــگان و خانــواده آنهــا
«سرسخت» خواهد بود.
انجمن خانواده جانباختگان پرواز
نیــز در متنی کــه در اینســتاگرام
منتشرکرده نوشت« :پرواز سوزان
ما پــرواز دادخواهیســت و در روز
صــدم  ،صدای این پــرواز  ،فریاد از

پرندهها بــه النه برمیگردند .ما
بیخبر بودیم .زمســتان ادامه
بیماری
داشــت و ادامه دارد .در
ِ
جهــان ،در تنهایــی آدمهــا در
قرنطینه .ما همچنــان اما کنار

پنجره ایســتادیم چــون بهار با
یــار میآمد چون بهــار با خواهر
میآمد با بــرادر ،با پدر ،با مادر،
بــا همســر .بهــار بــا هلهلهی
فرزندمــان میآمد .مــا ندیدیم
بهــار بیاید .مــا نخواهیــم دید
بهار از اینجا برود .این زمستان

این ســتم  ،بلندتر و رساتر از پیش
شنیده میشود».
این انجمن همچنین از پاســخگو
نبودن «عامــان جنایت» انتقاد
کردهاند.
در متــن این انجمن آمده اســت:
«دو موشــک در قلــب ما منفجر
شــده است و اینک ما بازماندگان،
مسافران آن هواپیماییم».
پیــش از ایــن دولت کانــادا اعالم
کــرده بــود که رونــد تحقیق روی
ایــن هواپیما به دلیــل همهگیری
شــیوع کرونا و عدم امــکان اعزام
کارشناســان برای بررســی جعبه
ســیاه بــرای مــدت نامعلومــی به
حالت تعلیق در آمده است.
در حال حاضرکشــورهای آمریکا،
اوکرایــن  ،ســوئد  ،افغانســتان،
بریتانیا  ،فرانســه،آلمــان و کانادا
نمایندگان و کارشناســانی در روند
تحقیقــات ایــران روی پرونده این
هواپیما دارند.
هفته گذشــته پــس از اظهــارات
حســن نوروزی ،عضو کمیسیون
حقوقــی و قضایی مجلــس ایران،
مبنی بر درســت بودن اقدام سپاه
پاسداران در شلیک به این هواپیما،
بار دیگر این موضوع به چالش بین
ایران و اوکراین تبدیل شده بود.
در پی اظهــارات نــوروزی ،دولت
اوکرایــن از ایــران خواســت تا فورا
دربــاره این موضــوع توضیح دهد
و اعــام کرد که اجازه فرار ایران از
مسئولیت را نمیدهد.
ســازمان قضایی نیروهای مسلح
ایــران نیز ضمن رد اظهــارات این
نماینــده مجلــس ،از او شــکایت
قضایی کرد .ایران اینترنشنال

ابدیست.
 100روز گذشــت و عامــان
جنایت همچنان ســواالت ما را
پاســخ ندادهاند .دو موشک در
قلب ما منفجر شده است و اینک
ما بازماندگان ،مسافران
آن هواپیماییــم752 .
ســقوط کــرده اســت و
چیزی باقی نیســت اما
مــا ،بازمانــدگان پــرواز
همچنان در هواپیماییم
و شــعلههای آتــش را
میبینیموآبمیشویم.
 100روز گذشــته است
و مــا در هواپیماییــم.
میســوزیم بیآنکــه
ســقوط کنیــم .ممکن
اســت یکی یکی بیفتیم
و نشانی از ما نماند .اما
کســی از مــا هســت که
این پرچــم را برمــیدارد و ادامه
میدهد .پرواز ســوزان ما پرواز
 752پرواز دادخواهیســت و در
روز صــدم ،صــدای این پــرواز،
فریــاد از ایــن ســتم ،بلندتــر و
رساتر از پیش شنیده میشود.
PS752Justice
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
متلک انجمن فیزیک ایران به سپاه
دربارهدستگاهویروسیاب

پــس از آن کــه ســپاه پاســداران
جمهــوری اســامی ایــران از یک
دســتگاه «ویروسیاب» رونمایی
کرد،دستگاهیساختهدانشمندان
و مخترعان بســیجی کــه به بنا به
ادعای فرماندهان ســپاه در مدت
«پنج ثانیه» نقاط آلوده به ویروس
را کشــف میکند و آنتن دســتگاه
به ســمت آن نقطه نشانه میرود،
واکنشهــا و بحثهایی نیز در آن
زمینه بهراه افتاد.
مراســم رونمایــی از این دســتگاه
ویروسیــاب بــه صــورت زنــده از
تلویزیون ایران پخششد.
در آن برنامه ،حســین سالمی آن
دستگاه ویروسیاب را یک «پدیده
علمی شگفتانگیز» توصیف کرد
و مدعی شــد کــه آن دســتگاه در
بیمارســتانهای مختلف آزمایش
شده و بیش از  ۸۰درصد دقت دارد
و مبنای خوبی برای تشخیص هر
نوع ویروس است.
پس از رونمایی از آن دستگاه که به
«مستعان» نامگذاری شده است،
واکنشهای زیادی به این اختراع
و ادعاهای فرماندهان سپاه درباره
میزان کارایی آن در فضای مجازی
در گرفت.
در تازهتریــن موضعگیری در برابر
این «اختراع» ســپاه پاســداران،
انجمن فیزیک ایــران در بیانیهای
نســبت بــه آن و ادعاهای عجیب
مطرح شده درباره این ویروسیاب،
واکنش نشان داد.

در بیانیــه انجمن فیزیــک ایران،
بــا اشــاره به انتشــار خبــر اختراع
این وســیله در رســانههای رسمی
کشور ،آمده اســت« :در بیان این
خبر با عبارتهایی با ظاهر علمی،
ماننــد امــواج الکترومغناطیس،
دوقطبیهــای مغناطیســی و
الکتریکــی و دیگــر عبارتهایی از
حوزه فیزیک اشــاره شــده است.
بــا وجــود ایــ 
ن کــه روشهــای
تشخیص و شناســایی با استفاده
از مشــخصههای فیزیکی مواد در
علــم فیزیک بســیار پــرکاربردند،
ولی دانش بشــری در حال حاضر
تــوان شناســایی و آشکارســازی
ذراتی با ابعــاد حدود  ۱۰۰نانومتر
را از راه دور نــدارد و چنین ادعایی
باورناپذیــر و در حد داســتانهای
علمی و تخیلی است».
فرمانــده ســپاه در توضیح شــکل
کار آن دســتگاه گفتــه بــود کــه
«ایــن دســتگاه بــا اســتفاده از
ویروس دوقطبــی و ایجاد میدان
مغناطیســی تا شعاع  ۱۰۰متری،
ســطوح و افراد آلوده را تشخیص
میدهد».
در بیانیه انجمن فیزیک ایران آمده
است که «این ادعا آنقدر از علم دور
اســت که انجمن فیزیک ایران آن
را در مجموعه ادعاهای شــبهعلم
دستهبندیمیکند».
بنا به متن بیانیه یکی از مهمترین
مراجــع علمــی کشــور« ،اگــر بــا
احتمال نزدیک بهصفر این وسیله

کارکند ،از آنجا که با دانش روز بشر
همخوانی ندارد ،مخترعان نه تنها
برای آشکارسازی یک ویروس ،که
برای جابهجا کردن مرزهای دانش
بشــری باید مورد تشویق مجامع
علمی در جهان قرارگیرند».
انجمن فیزیک ایران در پایان بیانیه
خود آورده است« :این انجمن در
راســتای رســالت علمی خود و در
صورتیکه مخترعان وسیله مذکور
هنوز بر ادعای خود مصر هستند،
اعالم آمادگی میکندکه در صورت
دریافت مستندات مرتبط با شیوه
کار و آشــکاریابی وســیله ادعایی،
آن را در اختیــار متخصصــان و
دانشمندان این حوزه برای داوری
علمی قرار دهد».
پس از سیل انتقادات فراوان به این
اختراع عجیــب و غریب نیروهای
ســپاه پاســداران ،امــروز رمضان
شریف ،ســخنگو و مسئول روابط
عمومــی کل ســپاه پاســداران ،با
اشاره به این انتقادات ،مدعی شد:
«غالب واکنشهای اخیر در قبال
این دســتاوردها که بیشتر توسط
رســانهها و شــبکههای وابسته به
بیگانه طراحی و ضریب داده شده
اســت ،ناشی از احســاس ضعف،
حقارت و اســتیصال آنان از اقتدار
و اراده ایرانی برای حل مشــکالت
و مســائل مبتال بــه از جمله آنچه
در این روزها عالوه بر ملت ایران،
سایر ملل و جوامع را به خود درگیر
و مشغول ساخته است ،بوده و این
تهاجمــات بــه زودی رنگ خواهد
باخت».
•
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کــرونا...
درخواست تازه دانشمندان جهان از مردم:

لطفا همه ماسک بزنید!

ماســک ،به جــای اینکه به
عنوان یک اقدام محافظتی
برای افراد سالم عمل کند،
زنجیره انتقال را در کسانی
که از ناقل بــودن خود آگاه
نیســتند ،محــدود و قطع
میکند.
این گروه با بیان اینکه واضح
است که ماسکهای پزشکی
بایــد بــرای کادر درمــان
اســتفاده شــود ،به بررسی
میــزان فایده ماســکهای
پارچهای ساده پرداخت.
بابک جاوید ،دانشمند ایرانی
محققــان میگوینــد :اگرچه
در یک ســرمقاله بــا همکاری
شواهد بررسی کیفی دقیقی در
دو محقــق دیگــر از دانشــگاه
دست نیست ،اما برخی دادهها
کمبریج با اشــاره بــه اهمیت
نشان میدهندکه ماسکهای
پوشــاندن صورت با ماســک
پارچــهای تنهــا  ۱۵درصــد از
در دوران شــیوع بیمــاری
ماسکهای جراحی در مسدود
همهگیرکووید ۱۹-از همگان
کــردن راه انتشــار ذرات آلوده
درخواســت کرده اســت برای
موثر هستند و پنج برابر بیشتر
قطــع کــردن زنجیــره انتقال
از عدم استفاده از ماسک تاثیر
این بیماری ،ماسک پارچهای ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام کــرد دارنــد .بنابرایــن قطعــا زدن
بزننــد؛ چرا که مزایای فراوانی همچنــان که داروســازان و دانشــمندان ماســکهای پارچهای بهتر از
دارد.
در حــال تالش برای یافتــن درمان کرونا نزدن ماسک است.
در یــک ســرمقاله جدیــد هســتند ۷۰ ،واکســن کروناویــروس در بنابرایــن اگــر یــک ماســک
منتشرشــده در مجله  ،BMJســطح جهان درحالتوسعه است که سه پارچــهای حداقل انتقال ذرات
ســه تن از محققان دانشــگاه مــورد از آنها روی انســان آزمایش شــده ویــروس را کاهــش میدهد،
کمبریج پیشنهاد میکنند که است.
چرا هنوز تبدیل به یک توصیه
پوشیدن ماسکهای پارچهای یکــی از ایــن واکســنها توســط شــرکت عمومی نشده است؟
بایــد در طــول همهگیــری  CanSino Biologicsو موسســه زیرا به نظر میرســد که عموم
کوویــد ۱۹-توســط همگان بیوتکنولوژی پکــن ،در هنگکنگ تهیه مردم قادر بــه درک چگونگی
اجرا شود .این گروه استدالل شــده که در مرحلــه دوم قــرار دارد .و دو استفاده ایمن از این ماسکها
میکند که مزایــای بالقوه این مــورد دیگر نیــز بهطور جداگانه توســط نیستند و برخی از متخصصان
کار بسیار بیشتر از نقاط ضعف دو شــرکت  Modernaو  Inovioاز جملــه ســازمان بهداشــت
احتمالی آن است.
 Pharmaceuticalsدر آمریــکا تهیــه جهانــی( )WHOمیگوینــد
بابــک جاویــد ،مشــاور شدهاند.
کــه آنهــا میتواننــد صدمات
بیماریهای عفونی از دانشگاه پیشرفت در به نتیجه رسیدن واکسنها با بیشــتری را بــه بــار بیاورند تا
کمبریج توضیــح میدهد :ما سرعت بیسابقهای در حال انجام است ،اینکه مفید باشند.
میدانیــم که میــزان زیادی از زیرا به نظر میرسد که ویروس کرونا بعید ویلیــام کیویــل از دانشــگاه
انتقال و شــیوع کروناویروس است فقط با اقدامات پیشگیری و اعمال ســاوتهمپتون بــا اشــاره بــه
جدید قبــل از بــروز عالئم در قرنطینه مهار شود.
توصیههــای اخیــر WHO
افــراد رخ میدهــد ،بنابرایــن صنعــت داروســازی امیــدوار اســت تــا در مورد پوشــیدن ماســکها
پوشیدن ماســکها در درجه مدتزمان الزم برای تهیه واکسن به بازار بــه صورت گســترده ،توضیح
اول برای محافظت از دیگران (که معموال حدود  ۱۰تا  ۱۵سال است) را میدهد :عموم افــراد آموزش
و همچنیــن محافظــت از به یک سال کاهش دهد.
ندیــده بــه طــور مرتــب در
پوشنده است.
داروســازان بــزرگ وکوچــک نیــز بــرای تلویزیــون دیده میشــوند که
اســتداللهای مربــوط بــه تولید واکســن ،که مؤثرترین روش برای بــه طور مــداوم ماســک خود
استفاده از ماسک در مقیاس مهار ویروس اســت ،فعال شدهاند .طبق را لمــس و جــای آن را روی
بــزرگ و توســط اغلــب افراد گفته سازمان بهداشت جهانی ،غولهای صورت خود تنظیم میکنندکه
جامعه طی هفتههای گذشته دارویــی ماننــد  Pfizerو  Sanofiدر این کار موجب میشــود خطر
به شدت مورد بحث و بررسی مراحل بالینی آزمایش واکسن قرار دارند.
تماس با چشم افزایش یابد .در
قــرارگرفتــه اســت ،تــا حدی
واقع مردم باید از چشمان خود
کــه مرکز کنترل و پیشــگیری
که مسیری شناخته شده برای
از بیماریهــای آمریــکا ( )CDCدر خط مقدم مبارزه با این ویروس ورود ویــروس اســت ،محافظــت
به طور ویژه هفته گذشــته توصیه هستند از ماسک دور میکند و
کنند ،همان کاری که کادر درمان
کلی خود را تغییر داد و به استفاده سوم اینکه ماســکها باعث ایجاد با پوشــیدن عینک و یا یک نقاب
گسترده از ماســکهای پارچهای احساس امنیت کاذب در پوشنده کامل صورت انجام میدهند.
توصیه کرد.
و منجر به کاهش پیروی از ســایر تریــش گرینهــال ،متخصــص
سه اســتدالل کلی وجود دارد که اقدامات مهم بهداشتی میشوند.
مراقبتهــای بهداشــتی اولیــه از
اغلــب علیه اســتفاده گســترده و این مقاله به یادداشــتهای قبلی دانشگاه آکســفورد میگوید :این
عمومــی از ماســکهای صــورت که در مورد اســتفاده از ماسک در اســتدالل ،توانایی عموم مردم در
مطرح می شود:
رابطــه با مقابله با انتقــال آنفلوآنزا یادگیری چگونگی استفاده صحیح
اول اینکه ادعا میشود هیچ مدرکی نوشته شده اســت ،اشاره میکند از ماسکهای صورت را دست کم
وجود ندارد که ماسکها یک فرد کــه در برخــی از آنهــا آمده اســت میگیرد.
را از ارتبــاط بــا ویروس محافظت ماسکها هیچ گونه محافظت قابل وی افــزود :ایــن اســتدالل غلــط
کنند.
توجهی ارائه نمیدهند.
است که به مردم نمیتوان اعتماد
دوم اینکه اســتفاده همــگان از در حالــی کــه ایــن مقالــه نشــان کرد که دستورالعملهای مناسب
ماسک ،دســت کادر درمان را که میدهــد اســتفاده گســترده از برای پوشیدن و نگهداری ماسک
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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

 ۷۰پروژه تولید
واکسن کرونا در
حال اجنام است

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

4010 Ste-Catherine W.

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

را دنبــال کننــد ،چرا که افــراد در
حال حاضر بســیار انگیزه دارند تا
روشهای مناســب برای پوشیدن
ماسک را به درستی یاد بگیرند.
محققان دانشگاه کمبریج در این
مقالــه تأکیــد میکننــد :در حالی
کــه اســتدالل “احســاس امنیت
کاذب” نامعتبر نیست ،اما باید به
عموم مردم درباره نحوه اســتفاده
صحیــح و ایمــن از ماســکهای
پارچــهای آمــوزش داد .هماننــد
کمپینهای شستوشــوی دست
که راهاندازی شــد ،آموزش جمعی

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

اســتفاده بیخطر و دفع ماسکها
نیــز امکانپذیر اســت .نکته مهم
این اســت که اگر یک ماســک در
هنگام دفــع ،آلوده باشــد ،به این
معنی است که پوشنده را از ابتال به
ویروس محافظت کرده است.
نیــکالس ماتســون از موسســه
ایمونولوژی درمانی و بیماریهای
عفونی دانشــگاه کمبریج و یکی از
نویســندگان این مقاله همچنین
به تأثیر روانی پوشــیدن گســترده
ماسک اشاره میکند.
وی میگویــد :دیــدن پوشــیدن

ماسک توسط عموم مردم میتواند
به عنــوان یک یادآوری ارزشــمند
برای همهگیر بــودن این بیماری
باشد.
ماتسون نتیجه میگیرد :ما اکنون
برای ورود به یک روال عادی جدید
آماده میشــویم .پوشیدن ماسک
در مالء عام میتواند نشاندهنده
اتحاد مــا در مبارزه بــا این تهدید
مشــترک باشــد و اهمیت رعایت
فاصلهگذاری اجتماعــی را تقویت
کند.
•
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کــرونا...
بحران کرونا چگونه قدرت یادگیری اجتماعی
را آشکار میکند؟

انســان دائما در حال ســازگاری با
محیط است؛ مثال اگر چند بار به
یک رستوران رفته باشید و تجربه
خوبی از یک غذای داخل فهرست
غذاها داشــته باشید ،احتماال هر
دفعه دیگری که به این رســتوران
برویــد همــان غــذا را ســفارش
خواهید داد .چنین تغییر رفتاری،
بیش از یک قرن است که از سوی
روانشناســان به عنوان مصداقی
از «یادگیری» مــورد مطالعه قرار
گرفته است.
با این حال یادگیری به تجربههای
شخصی انسان محدود نمیشود.
در حقیقت ،بخــش قابل توجهی
از رفتــار ما نتیجه مشــاهده رفتار

بحران ناشی از بیماری کووید
 ۱۹بسیاری از ما را وادار به
یادگیری از دیگران کرده است
دیگران یا شنیدن و خواندن تعامل
آنها با دنیای پیرامونشــان است.
مــا چگونگی گره زدن بندکفش را
فقــط از طریق آزمــون و خطا یاد
نگرفتهایم ،بلکه این والدین بودهاند
کــه آن را به ما نشــان دادهاند .ما
ممکن اســت از مواجهه با سگها
بترســیم چون کســی بــه ما گفته
که یک ســگ او را گاز گرفته است
یا ممکن اســت محصول جدیدی
را بعــد از خواندن نظــرات مثبت

دیگــران در یــک وبســایت
بخریــم .در واقــع یادگیــری
اجتماعــی یا همــان یادگیری
از دیگران همه جوانب زندگی
روزمــره را تحــت تاثیــر قــرار
میدهد.
یادگیری اجتماعی در شرایطی
که همه دنیا با بحران ویروس
کرونا مواجه است نقش مهمی
دارد.
بــر اســاس تحقیقــات انجام
شــده ،تکیــه بــر یادگیــری
اجتماعی در شــرایط مبهم و
نامشــخص یا در شرایطی که
پیامدهــای احتمالی «یادگیری
فردی» پرهزینه باشد افزایش پیدا
میکند .در شرایطی که میخواهیم
بــا بحــران کنونــی مقابلــه کنیم
آموزش از طریق تجربیات شخصی
اهمیت کمتری از آموزش از طریق
مشاهده و اطالعات کالمی دارد.
توجــه کنیدکه تعــداد زیادی از ما
هنوز تماس مستقیمی با ویروس
کرونانداشتهایم.
با ایــن حــال براســاس اطالعات
منتقــل شــده اجتماعــی از افراد
دیگر ،اغلب ما به شکل گستردهای
تغییراتــی در ســبک زندگــی و
رفتارهایمانداشتهایم.
ایــن موضــوع یکــی از راههــای

سازگاری یادگیری اجتماعی یعنی
ترس را روشن میکند.
ترس میتواند از سوی دیگران به ما
منتقل شود .ترس قابلیت تغییرات
رفتاری را دارد و باعث میشــود ما
از تهدیدها اجتناب کنیم یا آن را از
بین ببریم.
این روزها مردم در سراســر جهان
عواقــب ویــروس بــرای دیگــران
را مشــاهده میکنند.ایــن باعــث
میشــود مــا نــه تنهــا از دیگــران
بیاموزیم که چیزی برای ترسیدن
وجود دارد بلکــه یاد میگیریم که
چگونه برای کاهش خطر و حفظ
سالمت خود و دیگران رفتارکنیم.
این موضوع به اشکال و شیوههای
مختلفــی اتفــاق میافتــد؛ مثــا
متخصصان حوزه بهداشت توضیح
میدهنــدکــه چه موقــع و چگونه
دستان را بشوییم یا فاصلهگذاری
اجتماعی را رعایت کنیم .همچنین
مــردم بــه طــور گســترده تصاویر
زیادی را در شــبکههای اجتماعی
بــه اشــتراک میگذارنــد کــه آنها
و همخانهایهایشــان از روابــط
اجتماعی پرهیــز میکنند .به این
ترتیب یادگیری اجتماعی میتواند
فشــار اجتماعی بــرای پیــروی از
چنین رفتارهایی ایجادکند.
بحران ویروس کرونا برای بسیاری
از مــا ،تغییــرات مختلفــی را در
ی ایجادکرده است.
محیط زندگ 
این تغییرات چالشهایی را فراهم

www.carsrtoys.ca

کرده که باید با آن هماهنگ شویم.
روابط اجتماعی ما به خاطر شرایط
بــه وجــود آمده به شــدت کاهش
پیدا کرده اســت ،مانــدن در خانه
باعث کاهــش فعالیتهــای بدن
شده اســت و برای خیلی از ما کار
از خانه ایدهال نیست .اما دقیقا در
این نقطه است که ما نقش آموزش
اجتماعی در مقابله با این چالشها
را متوجه میشــویم .زیــرا متوجه
میشویم که دیگران نیز با چالشها
و مشکالت مشابهی دستو پنجه
نــرم میکننــد و بنابرایــن نیــازی
نیســت به طــور جداگانــه راهحل
پیــدا کنیم و میتوانیــم از دیگران
بیاموزیم .همانطور که مشــاهده
میکنیــد در حــال حاضــر مــردم
توجــه زیــادی بــه پلتفرمهــای
کاربرپســند برای تماس تصویری
دارنــد .همچنیــن فعالیتهــای
جایگزیــن در خانــه یــا به شــکل
آنالین با دوســتان و خانواده دائما
در شــبکههای اجتماعی پیشنهاد
میشوند .در این میان توصیههایی
نیــز برای حفظ و بهبود ســامت
روان به اشــتراک گذاشته میشود
و راهبردهایــی برای موقعیتهای
دشــواری همزمانــی کار از خانه و
مراقبت از فرزندان پیشــنهاد داده
میشــود .در همــه این مــوارد ما
میتوانیم بر تجربه و توصیه دیگران
اعتمادکنیم و از آنها بیاموزیم.
البتــه بایــد این نکتــه را هم درک

کنیم که توانایی یادگیری اجتماعی
ممکن اســت جوانب منفی داشته
باشــد چون رفتارهای ناخواســته
نیــز بــه همیــن ترتیــب قابلیــت
انتقــال دارنــد؛ مثــا مشــاهده
تصاویــر فروشــگاههای خالــی یــا
توجه به شــخصی در سوپرمارکت
در حــال خریــد مقــدار زیــادی از
یــک محصــول ،میتواند مــا را به
الگوبرداری از رفتار احتکاری سوق
دهد .همچنین ممکن است افراد
از دســتورالعملها پیــروی نکنند
زیــرا افرادی در محیــط اجتماعی
یا رســانههای اجتماعی معتقدند
تهدید ویــروس کرونا اغــراق آمیز
است.
در مجمــوع بحــران کنونی نقش
یادگیــری اجتماعی در مقایســه با
یادگیری فردی و آموزش از طریق
آزمــون و خطا را نشــان میدهد؛
چون دیگر شیوههای یادگیری در
شرایط فعلی چندان تاثیری ندارند.
اگرچه یادگیری اجتماعی خطراتی
نیز در پــی دارد و الزمه آن اعتماد
و تکیــه بــر دیگران اســت امــا در
موقعیتی که همه ما با یک بحران
بیسابقه مشابهی مواجه هستیم
توانایی یادگیری انســان از طریق
دیگران بســیار ارزشــمند است و
میتواند به نفع ســامتی و حیات
ما باشد.
•

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
وی
زا
ی
دانشجویی
و
با پاسپورت ایرانی
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5pm

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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پزشکی...
برگردان از منابع دولت کانادا
-------

اگــر در حــال مراقبــت از
شــخصی هســتید کــه به
ویروس کرونا مبتال شــده
اســت ،برای محافظت از
خود و افراد دیگر خانواده
در منــزل و همچنیــن
محیــط اطــراف ،بــه
توجه فرمائید:
راهنمائی های زیر ّ
 ) 1فقط یک شخص سالم باید از
بیمار مراقبت کند.
 ) 2از وســائل شخص بیمار مانند
مســواک ،حوله ،مالفه ،وســائل
الکترونیکی ،قاشق ،چنگال و غیره
استفادهنکنید.
 ) 3در صــورت امکان از توالتی که
بیمار استفاده کرده است ،استفاده
نکنیــد و اگر امکان نــدارد ،بیمار
باید قبل از اســتفاده از ســیفون،
درب توالــت را ببندد و همچنین
حمام و توالت هم
باید درب سالن ّ
حتم ًا بسته باشد.
 ) 4برای محافظت از خود و عزیزان
تان اگرکسی به ویروس مبتال شد
نباید از بیمار قبلی محافظت کند.
به ویژه افراد سالخورده ،همچنین
افرادی که دچار مشکالت سالمتی
ُمزمن ماننــد بیماری های قلبی
عروقی و دیابت هستند ،یا افرادی
کــه سیســتم دفاعــی بدن شــان
ضعیف است.
 ) 5اگــر الزم باشــد کــه در فاصله
کمتر از دو متر از بیمار قرار بگیرید،
ماســک بزنید ،دســتکش یک بار
مصرف بپوشید و از محافظ برای
محافظت از چشمان تان استفاده
کنید.
 ) 6قبل از تماس با بیمار ،محیط
اطــراف او و وســائلی کــه احتمال
آلودگــی آن ها می رود دســتکش
یک بار مصرف به دست کنید.
 ) 7بــه هیــچ وجــه از ماســک و
دســتکش اســتفاده شــده دوباره

www.paivand.ca since 1993
* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

چ
ن
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ن
ک
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دکتر عطا انصاری

استفادهنکنید.
 ) 8دست های خود را
پس از تماس با بیمار
و برداشــتن ماسک،
دستکش و محافظ از
مدت
چشم حداقل به ّ
بیســت ثانیه بــا آب و
صابونبشوئید.
 ) 9دســتان خــود را حتم ًا با
حولــه هــای کاغذی یــک بار
مصرف خشک کنید.
 ) 10اگــر حولــه کاغــذی یک بار
مصرف در دسترس ندارید ،هرگز از
یک حوله معمولی دو بار استفاده
نکنیــد و آن حولــه را هــم پس از
خیس شدن عوض کنید.
 ) 11برای نظافت می توانید از یک
پارچه مرطوب استفاده کرده و پس
از اتمــام کار حوله ها و پارچه را در
محلولی که از مخلوط کردن آب و
موا ّد ضد عفونــی کننده و یا الکل
ضد عفونی
تهیه کرده اید شسته و ّ
کنید.
 ) 12پــس از اتمــام کار و قبــل از
تماس دســت ها با چشم ،بینی و
دهان ،دســتان خــود را به خوبی
بشوئید.
 ) 13محیط اطــراف خود را تمیز
نگه دارید .ماســک ها ،دستکش
ها و سایر وسائل آلوده را در کیسه
پالســتیکی مجزّا ریخته ،در آن را
محکم بسته و با ســایر زباله های
خانگی دور بیندازید.
 ) 14لبــاس هــا را در آب گرم 60
تا  90درجه ســانتی گراد با صابون
معمولی همیشگی شسته و خوب
خشک کنید.
 ) 15مالفــه و ســایر لبــاس های
بیمار را می توانید با سایر لباس ها
بشوئید.
حداقل یک بار در روز سطوح
ّ ) 16
لمس شده مثل توالت ،ظروفی که

لباس ها را برای شستشو در آن ها
می ریزید ،میزکنار تختخواب ،میز
کار ،دستگیره های درها ،تلفن ها
و وسیله کنترل از راه دور تلویزیون
ضد عفونی کنید
را مرتب ًا تمیز و ّ
 ) 17حداقل یک بار در روز دستگاه
هــای الکترونیکــی را کــه مر ّتبــ ًا
اســتفاده می کنیــد مانند صفحه
کلیدهــای رایانــه ،صفحه نمایش
تبلت و تلفن های دستی را با الکل
ضد عفونی کنید،
 70درجه تمیز و ّ
در این مورد یک دستمال آلوده به
الکل کافی است
 ) 18اگر مــاده ضد عفونی کننده
برای ســطوح ســخت ندارید ،می
توانید از محلول سفید کننده (آب
ژاول) اســتفاده کنیــد .برچســب
روی آن را به ّ
دقت بخوانید و به آن
عمل کنید و یا از دستورالعمل زیر
استفادهکنید.
پنج میلی لیتــر آب ژاول  %5برای
 250میلی لیتر آب.
یا بیســت میلی لیتــر آب ژاول %5
برای یک لیتر آب.

مراقب عالئم بیماری باشید.
 ) 19اگر همــه اقدامات احتیاطی
توصیه شــده را رعایت کــرده اید،
درطــی  14روز از آخریــن تماس با
فرد آلوده ،مواظب عالئم بیماری
در خودتان باشید.

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z
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Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692
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 ) 20اگــر بــا مایعــات
بــدن بیمــار در تمــاس
مســتقیم بوده ایــد (به
عنــوان مثال ترشــحات
سرفه و عطسه ،در حالی
که ماســک نداشــته اید) با مرجع
بهداشــت عمومی مح ّلی خودتان
تماسبگیرید.

 ) 21در صــورت بــروز عالئــم
بیمــاری ،خــود را در اســرع وقت
از دیگــران جــدا کنیــد و بــرای
گرفتن دســتورالعمل های بیشتر

بــا مقامات بهداشــت
عمومی محــل زندگی
تان تماس بگیرید.
باشــید
مطمئــن
محصــوالت زیــر را
همواره در منزل دارید.
 ) 22ماســک (هرگز از آن استفاده
مجددنکنید).
ّ
 ) 23محافــظ صــورت و
یــا عینــک ایمنــی ،فقــط
برای شــخصی کــه از بیمار
مراقبــت می کند .بــه ویژه
برای محافظت از چشــمان
شخص مراقب.
 ) 24دســتکش یــک بــار
مصــرف برای شــخصی که
از بیمــار مراقبــت می کند.
(دوبــاره از آن اســتفاده
نشود).
 ) 25حولــه کاغذی یک بار
مصرف.
 ) 26دستمال کاغذی.
 ) 27ظرف زباله که با پالســتیک
پوشانده شده است.
 ) 28درجه تب.
 ) 29داروهائــی که معمو ًال بدون

14

نسخه پزشــک می توان تهیه کرد
و بــرای پائین آوردن تــب از آن ها
استفاده می شود .مانند تایلنول.
 ) 30آب جاری.
 ) 31صابــون بــرای شستشــوی
دست ها.
ضد عفونی کننده برای
 ) 32مایع ّ
دســت ها که حــاوی حداقل %60
الکل باشد.
 ) 33صابون و یا مایع ظرفشوئی.
 ) 34صابون و یا پودر رختشوئی.
 ) 35محصوالتــی کــه حاوی یک
ضد عفونی کننده و یک ماده
ماده ّ
تمیزکننده باشد.
ضــد عفونی کننده ســطوح
) 36
ّ
ســخت یــا در صــورت عــدم در
دســترس بــودن آن ،از آب ژاول
 %5استفاده کنید .ظرفی هم برای
رقیــق کــردن آن بایــد در اختیــار
داشته باشید.
 ) 37الزم به یادآوری است که می
توان از دســتمال های آغشــته به
الکل که داخل پاکت های کوچک
قرار داده اند هم استفاده کرد.
•

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

آیا فاصلهگذاری اجتماعی کرونایی
باید تا سال  ۲۰۲۲رعایت شود؟
گروهــی از پژوهشــگران
دانشــگاه هــاروارد آمریــکا با
انجام مطالعاتی به این نتیجه
رســیدهاند که بــرای پرهیز از
بازگشت موجهای دیگرکرونا،
بهتر است وضعیت قرنطینه و
بازگشایی پس از آن به صورت
متناوب تکرار شود.
ایــن محققــان کــه نتیجــه
مطالعات خود را در نشریه ساینس
منتشــرکردهاند ،تخمین میزنند
که احتمــاال چندین دوره متناوب
تا ســال  ۲۰۲۲الزم خواهد بود تا
بیمارســتانهای ایاالت متحده از
بیماران کرونایی خالی شود.
آیا فاصلهگذاری اجتماعی
ادامه مییابد؟
پژوهشــگران هــاروارد در مــورد
لــزوم عمــل بــه ایــن توصیــه که
فاصلهگذاری اجتماعــی در دوران
شــیوع کرونا را باید تا سال ۲۰۲۲
ادامه داد ،تردید دارند.
یکی از اعضا این تیم پژوهشــی به
نام استفان کیسلر در یک نشست
مطبوعاتی مجــازی در این زمینه
گفت« :اقدام موقت فاصلهگذاری
اجتماعی احتماال برای جلوگیری
از مــوج بعــدی شــیوع بیمــاری
ســارس-کووید  ۲کافــی نخواهد
بــود .در واقع تا وقتــی که درمانی

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

پیدا نشــده ،رعایــت فاصلهگذاری
اجتماعــی در دورههــای متناوب
احتما ًال ضروری خواهد بود».
رسیدن به سطح مصونیت جمعی
مــارک لیپســیچ ،اســتاد
همهگیرشناسی نیزگفت« :هر چه
میزان ابتال بیشــتر شــود ،در طی
دورههــای پســاقرنطینهای گام به
گام ،ویروس به تعــداد فزایندهای
از افراد جامعه سرایت میکند و به
سراغ جوانان و افراد ایمنتر میرود
که احتمال مرگ آنها کمتر است».
به گفته لیپســیچ ،ایــن امر باعث
میشــود افــراد بیشــتری بیمــار
شــوند ،اما این مزیــت را هم دارد
که بــه تدریــج مصونیــت جمعی
ایجــاد میکنــد .مصونیت جمعی
همان ســطحی است که از آنجا به
بعد ویروس دیگر نمیتواند فردی
مســتعد ابتال را پیدا کند و چرخه
انتقال آن متوقف میشود.

در مقابــل ،قرنطینه بیــش از حد
مانع ایجاد ایــن مصونیت جمعی
میشــود .محققان دانشــگاه
هــاروارد بــا شبیهســازی
در مطالعــات خــود بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاندکــه
مؤثرتریــن رویکــرد همــان
حفــظ دورههــای متنــاوب
فاصلهگــذاری اجتماعی ،در
خانه ماندن ،تعطیلی مدارس
و مشاغل و غیره است.
هنوز مشــخص نیســت که
آیــا افــرادی که بــه ویــروس دچار
میشــوند مصونیت کوتــاه مدت
پیدا میکنند یا بلنــد مدت .برای
ویروسهــای پســر عمــوی کرونا
ماننــد ویــروس ســرماخوردگی،
ایمنــی بعــد از یــک ســال از بین
میرود امــا دوره مصونیــت برای
سارس طوالنی است.
بــه هــر روی ،بــرای نویســندگان
مطالعه علمی دانشــگاه هــاروارد
یــک چیــز تقریب ًا مســلم اســت و
آن ایــن که ویــروس جدیــد کرونا
یک شــبه از بین نمیرود .به گفته
آنها ،سیستم ایمنی بدن انسان آن
قدر قوی نیست که ویروس کرونا
در پایــان همین مــوج اول ناپدید
شــود؛ گرچه در مورد ســارس در
ســالهای  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۳خــاف
ایــن اتفاق افتــاد و چرخه بیماری
سریعا متوقف شد.
یورونیوز
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HAQUE

اشتباه هنگام استفاده از ماسک

بنابــر دســتورالعمل هــای جدید
مقامات بهداشت و سالمت ،تمام
افراد هنگام حضور در مکان های
عمومــی باید از ماســک یــا دیگر
پوشــش هــای صــورت اســتفاده
کنند .هدف از ایــن اقدام کاهش
سرعت انتشار بیماری کووید۱۹-
است.
به گزارش “ایت دیس” ،مشخص
شده اســت حتی افرادی که هیچ
نشانه و عالمتی از بیماری ندارند،
ممکن است ناقل ویروس باشند و
پوشیدن ماسک می تواند احتمال
قــرارگرفتن در معــرض ویروس را
برای دیگران کاهش دهد.
در ادامه با چند اشــتباه که ممکن
اســت هنگام اســتفاده از ماسک

CONSULTANTS

ضد عفونی کنید.

ریـاض حق

•

مرتکب شــوید ،بیشــتر آشــنا می
شویم.

•

آلودگی را به سطحی دیگر
انتقال می دهید
هنگامــی کــه یک بــار از ماســک
اســتفاده می کنیــد ،به هر چیزی
آلــوده مــی شــود .اگر ماســک را
درآورده و روی ســطح دیگری قرار
دهید ،آن ســطح نیز اکنون آلوده
شده است.
بهترین گزینه پوشــیدن ماســک
های یک بار مصرف و دور انداختن
آنها به روش درست پس از استفاده
است .اگر از یک ماسک پارچه ای
یا دستساز استفاده می کنید ،بین
هر بار اســتفاده باید آن را شسته و

ماسک را با دست های
آلوده ملس می کنید
اگر ماســک خود را حتی اگر
از ســطح بیرونی آلوده کرده
باشید ،همچنان این امکان
وجود دارد که به راحتی خود
را نیــز آلوده کنیــد .درآوردن
ماسک و پوشیدن دوباره آن
با دست های آلوده می تواند
باکتری یا ویروس را به بخشی
کــه تنفس می کنیــد ،انتقال
دهد.
پیــش از تنظیــم ماســک از تمیز
بودن دســت های خود اطمینان
حاصــل کنید .به طــور کلی بهتر
اســت کــه از لمس صــورت خود
پرهیزکنید.

•

در متام روز از یک ماسک
استفاده می کنید
یک ماسک باید هر دو ساعت یک
بار تعویض یا ضد عفونی شود ،در
غیر ایــن صورت ،ذرات ویروســی
می توانند روی آن انباشته شده و
احتمال تنفس آنها افزایش یابد.







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
{>> ادامه در صفحه}16 :

پرفسور دانشگاه آکسفورد :واکسن ضد کرونا تا سپتامبر سال جاری آماده میشود

 ۱۳آوریــل  -بــه گــزارش روزنامه
بریتانیایــی «دیلــی میل» ،ســارا
گیلبــرت اســتاد واکسنشــناس
دانشگاه آکسفورد و رئیس گروهی
از پژوهشــگران که مشــغول تهیه
واکسن ضد ویروس کرونا هستند،
گفته است به میزان  %80مطمئن
اســت که گروه تحت اشــراف او تا
آوایل پاییز موفق به تهیه واکســن

ضدکرونا خواهد شد.
پرفســور گیلبرت افزود کــه او ماه
گذشــته امیــدوار بــود کــه تولید
واکســن ضــد کرونا تا آواخر ســال
 2020به پایان برســد  ،اما در حال
حاضر او خوشبینتر شــده اســت
زیرا آزمایشــات بالینــی بر تعدادی
از انســانها در دو هفته آینده آغاز
میشود .پرفســور گیلبرت گفت:

«دولــت بریتانیا اعــام کرد ،روند
ســاخت میلیونهــا دوز از ایــن
واکســن که مراحل اولیــه امیدوار
کننــدهای را نشــان داه اســت را
تأمین خواهدکرد تا به ســرعت در
سطح گستردهای برای استفاده در
دسترس بیماران قرارگیرد».
علیرغم هشدارهای قبلی مبنی بر
اینکــه روند تولید واکســن ممکن

ویروس کرونا تا مسافت ۴متری در هوا منتشر میشود

 ۱۲آوریــل  -پژوهشــی جدیــد
مبتنــی بر بررســی نمونههای هوا
در بیمارستانی که در آن مبتالیان
به کووید  ۱۹بستری بودند ،نشان
داد کــه ویروس کرونــا میتواند تا
مســافت  ۱۳فوت ( ۴متر) منتشر
شــود؛ یعنی دو برابر فاصلهای که
تا کنــون به مردم توصیه میشــد
در مــراودات روزانه خود با دیگران
حفظ کنند.
نتایــج اولیــه ایــن پژوهــش کــه
توســط دانشــمندان چینی انجام
شــده اســت ،روز جمعــه در
نشــریه تخصصــی «Emerging
 »Infectious Diseasesایاالت
متحده آمریکا منتشر شد.
در این تحقیقات که با سرپرســتی
تیمــی از آکادمــی علــوم پزشــکی
نظامــی پکن انجام شــده اســت،
پژوهشــگران نمونههای اولیه را از
کف سالن همچنین هوای بخش
مراقبتهــای ویــژه و بخش مربوط
بــه بســتری مبتالیــان کووید ۱۹

در بیمارســتان هاوشنشان شهر
ووهان جمع آوری کردند.
آنها دریافتند غلظت میزان ویروسی
که در کف زمین وجود دارد بسیار
بیشــتر از دیگــر نقاط اســت و در
توضیح آن گفتند احتماال دلیل آن
جاذبه زمین یا جریان هوا است که
باعث شده ذرات ویروس روی کف
بیمارستان شناور شوند.
پــس از کف زمین ،در بخشهایی
که امکان تماس دســتها بیشتر
بــوده از جمله ماوس کامپیوترها،
ســطلهای زبالــه ،ریلهــای
تختخواب و دستگیره درها مقدار
قابل توجهــی از این ویروس یافت
شــده اســت .نیمــی از نمونههای
گرفته شــده از کفشهای کارکنان
بخش مراقبتهای ویــژه نیز دارای
ویروس کرونا بودند .به این ترتیب
کفش کارکنان بیمارســتان را باید
یک حامل ویروس دانست.
انتقال هوازی کرونا
تیم تحقیــق همچنیــن «انتقال

هــوازی» ایــن ویــروس را مــورد
بررسی قرار داد .زیرا برخالف سرفه
و عطسه که باعث خروج قطراتی از
دهان و بینی میشود و این قطرات
پس از چند ثانیه به زمین میافتد،
چنانچه ویروس قوی باشــد آنگاه
میتوانــد بــرای ســاعتها در هوا
معلق باقی بماند.
پژوهشــگران در ایــن زمینــه بــه
غلظت قابل توجهی از ذرات معلق
حامل ویروس دست یافتند که در
نزدیکی بیمار تا مســافت  ۴متری
دیده میشدند.
پیش از انتشار این گزارش نیز برخی
کشــورها از جمله ایــاالت متحده
آمریکا از شهروندان خود خواسته
بودند که در زمان حضور در اماکن
عمومی چهــره خود را با ماســک
بپوشانند تا از انتقال ویروس حتی
از مســیر تنفــس و صحبت عادی
دیگران نیز جلوگیری شود.
•

است  18ماه طول بکشد  ،پرفسور
گیلبــرت بــه روزنامــه تایمز گفت
ً
کامــا خوب پیش
کــه اگر اوضاع
برود ،انتظار میرود واکسن در ماه
سپتامبر تولید شود.
تیم تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد به
سرپرستی پرفسور گیلبرت ،یکی از
دهها تیم دانشمندان و محققان در
سراســر جهان که برای یافتن یک

واکسن ضدکرونا تالش میکنند.
این اظهارات امیدوارکننده پرفسور
گیلبرت در حالی بیان میشود که
کارشناســان بهداشــت میگویند
ویروس کرونا در مقایسه با بسیاری
از ویروسهای تنفسی بویژه آنفلوانزا
به کنــدی عمل میکند و به مدت
طوالنیتری در بدن باقی میماند.
برخی دانشــمندان و متخصصان

ویروس شناســی بر ایــن باورند که
تهیه و توزیع جهانی واکسن برای
ویــروس کرونــا تــا  18مــاه طول
میکشــد امــا پروفســور گیلبــرت
میخواهد روند آزمایش را تســریع
بخشــد و به داوطلبان امکان دهد
تا به سرعت به شکل طبیعی به این
ویروس مبتال شوند.
العربیه

قدرت کشندگی کووید  ۱۹ده برابر
آنفلونزای اچ ۱ان ۱است

 13آوریــل  -ســازمان جهانــی
بهداشــت اعــام کرد کــه قدرت
کشــندگی بیماری کووید  ،۱۹ده
برابر آنفوالنزای اچ ۱ان ۱است.
تدروس ادهانوم ،رئیس سازمان
جهانــی بهداشــت ،در ایــن باره
گفت« :دادههای جمعآوری شده
از چندین کشــور بــه ما تصویری
واضحتــر از این ویروس ،رفتارش
و نحــوه متوقــف ســاختن اش
میدهــد .ما میدانیــم که کووید
 ۱۹به ســرعت انتشــار مییابد و
میدانیم که کشــنده نیز هست:
 ۱۰برابــر بیشــتر از ویروســی که

موجــب همهگیری آنفوالنــزا در
سال  ۲۰۰۹شد».
ایــن مقام مســئول اضافــه کرده
اســت با توجه به ســرعت انتشار
ویروس کرونــا ،اقدامات کنترلی
وضعشده برای مقابله با گسترش
بیمــاری از جملــه قرنطینــه در
شهرها باید به آهستگی برداشته
شــوند .در عیــن حال کــه نباید
اقدامــات بهداشــتی عمومــی و
ردیابــی ناقــان و مبتالیان کنار
گذاشته شود.
ایــن اظهــارات در حالی بیان می
شود که پیشــتر گزارش شده بود

www.paivand.ca

کشورهایی نظیر آلمان با کاهش
آمــار مبتالیان درصــدد بازنگری
موقت در مقررات ســخت گیرانه
قرنطینه در شهرها هستند.
در بیانیه سازمان جهانی بهداشت
همچنین آمده است که رسیدن
به یک واکسن مطمئن وکارآمد
و توزیع سراسری آن برای توقف
کامــل ســرایت ویــروس کرونــا
ضروری است و تا آن زمان خطر
گــردش ایــن ویــروس در جوامع
ادامه خواهد یافت.

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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توصیه اساسی برای افزایش بهره وری
در زمان دورکاری

ر
شــما
کســانی کــه
بــه دورکاری روی میآورنــد ،در
دنیا در حال افزایش اســت .بنا به
تحقیقی در مؤسسۀ گالوپ حدود
 ۳۷درصد از نیروهای کار آمریکایی
دورکاری را تجربه کردهاند .این آمار
در مقایسه با آمار سال  ۱۹۹۵نشان
میدهــد کــه ایــن روش کارکردن
حــدود ۹درصــد افزایــش داشــته
است .بنظر میرســد شرکتهای
مختلــف در دنیــا دریافتهانــد کــه
روشهای دیگری هم برای جذب
نیروی کار و استخدام وجود دارد.
مختصــات دورکاری تاحــدی بــا
کارکردن به شیؤه حضوری متفاوت
اســت .کســانی که میخواهند به
افراد موفق و شایســتهای در حوزٔه
دورکاری بــدل شــوند ،باید نظم و
مقرراتی جدی بــرای خود در نظر
بگیرنــد و متفاوتتــر از شــاغالن
معمولی تالش کنند تا در کارشان
موفق شوند.

•

مزایای دورکاری
بــرای کارفرمایــان و شــرکتهای
مختلف ،جذب نیروهــای دورکار
بســیار ســودآور اســت .هزینههــا
بهشــکل درخور توجهی برای این
دســته از دوســتان کاهــش پیــدا
میکنــد؛ چون دیگر الزم نیســت
هزینههــای مــکان را بپردازنــد و
نیازهــای افــراد شــرکت را تأمین
کنند .عالوهبرایــن ،امکان جذب
نیرو از نقــاط جغرافیایی مختلف

هم فراهم میشود و دست کارفرما
در استخدام بازتر خواهد بود؛ مثال
اگر نیروهای کاری شرکتی از نقاط
مختلف دنیا باشــند ،امکان اینکه
همیشه کسانی برای پاسخگویی به
مشتریان حاضر باشند ،بهسادگی
فراهم میشود.
نیروهای دورکار هم از مزایای این
روششغلیبینصیبنیستند.آنها
میتوانند بدون وجود حواس پرتی
های رایج در محیط کار ،به شغل
خود رسیدگی و برنامهای منعطف
برای کارکردن در طول روز طراحی
کنند .ضمن اینکه دیگر نیاز نیست
بــه محل کار رفتوآمدکنند و این
یعنی هزینٔه تردد افراد کاهش پیدا
میکند و استفادهنکردن از وسایل
نقلیه هم در کاهــش آلودگیهای
محیطی ،مثال آلودگی هوا ،نقش
دارد.

•

معایب دورکاری
دورکاری معایبــی هــم دارد کــه
نمیتــوان از آنها چشــم پوشــید.
درواقــع ،دورکاری روشــی ایدئــال
برای گرداندن گروه کاری نیست.
یکی از مشکالت عمدهای که بر سر
راه این نوع از کارکردن وجود دارد،
دشــواری ارتباطات است .مهارت
های مدیریتی بســیارگســتردهای
الزم است تا بتوان نیروهای کاری
را از نقــاط مختلف کشــور یا حتی
دنیا باهم هماهنگ کرد.
اگر تعامــل و ارتباطات گروهی که
بهشکل دورکاری فعالیت میکنند،

 10اشتباه هنگام استفاده از ماسک...
از ماسک به روش نادرست
استفاده می کنید
شــاید افراد زیادی را دیده باشــید
که از ماســک تنها برای پوشاندن
دهان خود اســتفاده مــی کنند و
بینی آنها بدون پوشــش است .در
شــرایطی که این می تواند هنگام
سرفه یا عطسه همچنان مقداری
از دیگــران محافظت کنــد اما اگر
فردی مبتال به بیماری کووید۱۹-
در نزدیکــی وی عطســه یا ســرفه
کند ،محافظتی از خود فرد در برابر
این بیماری نخواهد داشت.

•

خیلی دیر ماسک می پوشید
بــدون ماســک ،افــراد مســتعد
استنشــاق ذرات موجــود در هــوا
هســتند .شما باید پیش از حضور
در منطقــه ای پر خطر ،به عنوان
مثــال ،پیــش از خــروج از خانه،
ماسک خود را پوشیده باشید.

•

بیش از حد به ماسک خود
اطمینان دارید
ممکن اســت فکــر کنیــد که یک
ماســک  ۱۰۰درصــد قابل اعتماد
است و شما را به طور کامل از گزند
ویــروس دور نگــه مــی دارد اما در
واقع این گونه نیســت .استفاده از
ماســک در واقع به معنای کاهش
خطر ابتال به بیماری است .حتی
در صورت پوشیدن ماسک ،فاصله

>> ادامه از صفحه15 :

گیــری اجتماعــی همچنــان باید
رعایت شود.
ماســک هــای جراحی بــه عنوان
مانعی بین دســتگاه تنفسی شما
و تمــام ویــروس هــا و باکتری ها
عمل نمی کننــد اما فاصله گیری
اجتماعی می تواند به محافظت در
برابر ذرات حاوی ویروس ناشــی از
سرفه و عطسه یک فرد آلوده کمک
کند.

•

مواد شیمیایی را روی ماسک
اسپری می کنید
اســتفاده از مواد شــیمیایی روی
ماســک که موجب مرطوب شدن
آن مــی شــود ،اقدامی نامناســب
اســت .اســپری ســبک بــرای
ضدعفونی کردن ماسک و سپس
قرار دادن ماسک در کیسه مشکلی
ایجاد نمی کند ،اما از اسپری بیش
از حد و موادی که موجب مرطوب
شدن ماســک می شــوند ،پرهیز
کنید.

•

بهخوبی در جریان باشد ،بسیاری
از مشکالت حل میشود .مدیریت
گروههای دورکار به مهارت فراوانی
نیاز دارد .اگر مدیریت در این زمینه
قوی باشد ،تعامل میان کارمندان
و سرپرستانشان افزایش مییابد.
البتــه معایــب دیگری هــم برای
دورکاری وجود دارد؛ مثال ممکن
اســت که نیروهای کاری به ورطٔه
انزوا بیفتند و کمی از انگیزههایشان
کاســته شــود .اگر این افراد نظم
و قانــون را بهخوبــی در کارشــان
در نظــر نگیرند یا از خود بهخوبی
مراقبت نکنند ،فرســودگی شغلی
و ازدســترفتن انگیزههای کاری
بسیار محتمل خواهد بود.
با درنظرداشــتن نکاتی که دربارٔه
مزایا و معایب دورکاری گفته شد،
نکاتی را در ادامه خواهید خواندکه

از مــاسک مرطوب استفاده
می کنید
زمانی که ماسک مرطوب می شود،
کارایی آن برای پیشگیری از نفوذ
ذرات کاهش می یابد و باید آن را با
یک ماسک خشک و تمیز تعویض
کنید .از لمس ماسک با زبان خود
پرهیــز کنید .ایــن کار مــی تواند

موجب مرطوب شــدن ماســک و
افزایش میزان نفوذپذیری آن شود.

•

ماسک را درست منی پوشید
ماسک ها دارای یک بخش بیرونی
کــه معموال رنگــی ،دارای بافت یا
نشان تجاری شرکت تولید کننده
است و یک بخش داخلی هستند
کــه معموال ســفید رنــگ و کتان
مانند است .روش درست پوشیدن
ماســک این گونه است که بخش
داخلی باید روی صورت قرارگرفته
تا ذرات موجود در هوا به درســتی
فیلترشوند.

•

همه مـــاسک ها را یکسان
می دانید
ماســک هــای مختلــف دارای
کاربردهای مختلف هستند .یک
ماســک  N95اگر به درستی روی
صــورت قرار بگیرد می تواند تا ۹۵
درصــد باکتــری ها و ویــروس ها
را فیلتــرکنــد .بر همین اســاس،
اســتفاده از این نوع ماســک برای
کادر درمانی که بیشتر در معرض
ویــروس قرار دارند ،توصیه شــده
اســت .از سوی دیگر ،یک ماسک
جراحی برای مهار قطرات تنفسی
و کمک به محافظت از افرادی که
اطراف شما هستند ،طراحی شده
است.
•

میتوانند بــه افزایش بهره وری در
زمان دورکاری کمک کنند.

•

 .۱برنامهای سفتوسخت
طراحی کنید
زمانــی که بهطور دورکار مشــغول
به فعالیت میشــوید ،بــه طراحی
برنامــهای دقیــق برای خــود نیاز
داریــد .اگــر برنامه ریزی نداشــته
باشید ،ساعتها و دقیقهها از زیر
دستتان لیز میخورند و نمیتوانید
بهــرهور عمل کنیــد .واقعیت این
اســت که چه خوشتان بیاید و چه
نه ،دورکاری به برنامهریزی دقیقی
نیــاز دارد کــه مانع از فرســودگی
شــغلی و ازدســترفتن انگیزه ها
میشود.
شاید فکر کنید داشــتن برنامهای
سفتوســخت باعث میشــود که
محدود شوید و از خالقیت هایتان
کاسته شــود؛ اما اینطور نیست.
الزمترین موضــوع برای موفقیت
در دورکاری ،برنامهریــزی و
متعهدشدن به آن است .هیچوقت
فریــب این را نخوریدکــه دورکاری
یعنــی کارکردن با پیژامــه و لباس
راحتــی در منــزل .بعضیهــا فکر
میکنند کــه دورکاری یعنی آزادی
مطلق.
خب ،درســت است و باید پذیرفت
که نداشــتن حضــور فیزیکــی در
اداره یا شرکت ممکن است شما را
راحتتر کند؛ اما اگر فکر میکنید
کــه دورکاری بدون نظم و مقررات
به موفقیت میرســد ،ســخت در
اشــتباهید .در زمان دورکاری هم
به تنظیم ساعت بیداری ،رسیدگی
به وضع ظاهری خود و شروع کار
ســر زمانی دقیــق نیاز داریــد .اگر
ایــن مقــررات را برای خــود وضع
نکنید ،حســاب مدیریــت زمان از
دســتتان خارج خواهد شد و مرز
میــان زندگی شــخصی وکاریتان
گــم میشــود .نظم و آمادهشــدن
برای کار در خانه در هر روز کاری،
انگیزههایتــان را بیشــتر میکند و
ازنظر ذهنی ،شــما را در وضعیت
پویاتری قرار میدهد.
یادتان باشــد که دورکاری با وجود
آزادیهایــی که بــه همــراه دارد،
مســئولیتهای بیشــتری هم بر
دوشــتان میگــذارد .بــرای اینکه
بهــره وری را در هنــگام دورکاری
افزایش دهید ،زمانی از روز را برای
انجام کارهایتان در نظر بگیرید که
بیشترین میزان بهرهوری را در آن

دارید .ببینید که در چه ســاعتها
و موقعیتهایی ،بهترکار میکنید
و همــان زمانها را برای پیشــبرد
شغلتان در نظر داشته باشید.
دورکاری بــا شــغلهای اداری و
بهقــول معروف پشتمیزنشــینی
فــرق دارد .پس ببینیــد که در چه
ساعتهایی از روز پرکارتر و فعالتر
هستید و در همان زمانها مشغول
بــه کار شــوید .در ایــن صــورت
اســت که از مغز و ظرفیتهایتان
بیشترین اســتفاده را میبرید و در
ساعتهای مناسبی هم به تفریح و
استراحت مشغول میشوید.
پس ابتدا باید از ظرفیتهای خود
و پویاییتان در ســاعاتی مشخص
از روز باخبــر شــوید و بعد از اینکه
دربــارٔه ایــن موضــوع بــه نتیجه
رسیدید ،برنامهای دقیق برای آن
اوقات طراحی و تنظیم کنید.

•

 .۲اولویتبندی را جدی
بگیرید
زمانی که در محیطی فیزیکی حاضر
نیســتید و خبری از سلسلهمراتب
اداری نیســت ،پیگیــری رونــد و
جریــان کاری و اولویــت بندی ها
دشــوار میشــود .به همین خاطر
است که باید اولویتبندی دقیقی
برایانجاموظایفتانداشتهباشید؛
مثــا تنظیــم فهرســت کارهایی
کــه باید انجــام دهیــد و کارهایی
کــه باید دورِ انجــامدادن آنها خط
بکشــید ،ازجمله اقدامــات مفید
بــرای افزایش بهــرهوری دورکاری
اســت .برای بهــرهور عملکردن،
بــه ارتباط و تعامل با مدیران خود
و اولویتبندی وظایف نیاز دارید.
در دورکاری ،همانقــدر کــه بایــد
بدانیــد چه زمانی کارها را شــروع
کنیــد و مشــغول شــوید ،دربارٔه
زمــان تمامکــردن کارهــا هــم به
آگاهی نیاز دارید .یعنی فقط به این
دقت نداشته باشیدکه چه زمانی از
روز ،کارتان را شروع کنید و فعال
باشید؛ بلکه گذاشتن نقطٔه پایانی
بــرکارهای روزانه هم مهم اســت.
پس اولویتبندی داشــته باشید و
هر زمان که فهرســت کارهایی که
باید در روز انجــام بدهید به پایان
رسید ،کارکردن را متوقف کنید.

•

حواسپرتی در دورکاری
دورکاری یعنــی دیگــر خبــری از
اســتراحتهای بیــن کاری و
نوشیدن چای با همکاران نیست.

دیگر همکاری نیست که در میانٔه
کار بهسراغتان بیاید و سر صحبت و
ِ
درددل را باز کند .جلسه وکارهای
ناگهانی هم گریبانتــان را نخواهد
گرفــت؛ امــا اینها بهمعنــای ِ
نبود
هیچگونــه حواس پرتــی در منزل
نیست .یعنی در منزل هم بهشکلی
دیگر ،ممکن است حواستان پرت
شود و بازیگوشی کنید.
بهمنظور اینکــه حواسپرتیها در
دورکاری بــه حداقــل برســد ،باید
برنامهریزی دقیقــی برای کارهای
شخصیتان طراحی کنید.
یعنی عــاوه بر برنامهریــزی برای
کارکردن ،برای کارهای شــخصی
خودتان هــم برنامهریزی داشــته
باشــید؛ مثــا باید بدانیــد که چه
ساعتیاستراحتکنید،چهساعتی
به خریــد بروید یا چــه زمانی را به
مطالعه شخصی اختصاص بدهید
و…  .از زمانســنج استفاده کنید
تا بخشبندی وظایف مختلف را به
شما یادآوری کند و به افزایش بهره
وری در زمان دورکاری کمک کند.

•

 .۳از ابزارهای کاری مناسب
استفادهکنید
اگر بنا باشــد کــه دورکاری کنید،
باید ابزارها و تجهیزات مناسبی را
هم در منزل داشــته باشید؛ مثال
اهمیــتدادن بــه ارگونومــی میز،
صندلــی و ابزارهایی ماننــد رایانه
به شــما کمک میکند تا راحتتر
کارکنیــد و بتوانیــد در طــول کار
بهخوبی تمرکز داشــته باشید .اگر
بدانیدکه ارگونومی چیست و چطور
میتوانــد بــه بهرهوریتــان اضافه
کند ،راحتتر و با جسمی سالمتر
مشغول به کار خواهید شد.
حواس تان بــه بدنتان و موقعیت
نشســتن خــود باشــد .در هنگام
کارکردن باید بدنتان کامال راحت
باشــد تــا زود خســته نشــوید و
مشکالت جسمی برایتان به وجود
نیاید .دور و اطرافتان را هم شلوغ
نکنید .شلوغی و بینظمی محیط
باعث میشود تا آشفته شوید و نیاز
به اســتراحت در شما افزایش پیدا
کند.

•

نرمافزارها و برنامههای
رایانهای مناسب
لپتاپ و رایانٔه شخصی مهمترین
ابزارهای افراد بــرای افزایش بهره
وری در زمــان دورکاری هســتند.
عــاو ه بــر اینکــه کار این افــراد با
رایانه پیش میرود ،ارتباطاتشــان
بــا مدیران و سرپرســتان خود هم
ازطریــق اینترنــت و رایانه اســت.
پس بــه برنامههــا و نرمافزارهایی
نیاز دارندکه بهکمک آنها ،مدیریت
طرحهــا ،تعامــات و امــور کاری
برایشــان ممکن شود .نمونههای
بســیار متنوعــی از نــرم افزارهای
کاربردی برای مدیریت ارتباطات و
طرحها وجود دارد .پس اگر دورکار
هستید ،از آنها غافل نشوید.

•

{>> ادامه در صفحه}18 :
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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
اســت؟
میترســد؟ ناامید شــده
اس��ت كه معموالً در اين س��ريالها از گروههايي از افراد جامعه مانند
ایــن کار
اســت؟
خوشــحال
به او
پليس
انتظامي و
نيروي
پزش��كان ،پرس��تاران يا كاركنان زحمتكش
حرف هم
تــااين
صاحبان
كش��ور ارائه ميش��ود كه در مواردي مورد
واژگان
دامنــه
نقدمیکند
کمــک
قرار ميگيرد.
بیشــتری پیــدا کننــد و راحتتر
اگر چ��ه گاهي ميتوان به س��ختي از كنار تصويره��اي متفاوتي كه از
خــود را
عواطــفتوان از
بتواننــدراحتي نمي
صاحبان حرف مختلف ارائه ميش��ود ،گذش��ت اما ب��ه
تجربه
شود،آن را
دیگــرميکــه
آدم بزرگهــا بــه ســختی
گذشت.
تصويري كه از پليس در سينما و تلويزيون كشوربارترسيم
نمادي
ملي
رسانه
در
ايران
پليس
تصوير
عرصه
اين
كارشناس��ان
عقيده
به
کردند ،تشخیص دهند.
از پــس مهــار احساســات
از قان��ون و حاكميت بوده و عالوه بر هويتي حرفهاي ،ماهيتي سياس��ي و
میتوانیــد بــه بچههــا
خودشــان برمیآینــد؛ چه
ديپلماتي��ك دارد ،ضمن اين كه مس��لماً اين تصاوي��ر مخاطبان گوناگوني
احساســات
برسد به بچههای کوچک.
کنید و دشمنان
کمــکمخالفان
دارد كه دس��تهاي از آنها مخاطب غيرايراني و گاه جزو
دنبال
خود به
کتاب
غيرانسانيهای
ايران اس��المي هس��تند كه همواره با افكار پليد وشخصیت
هایی
از اولین ســالهای کودکی
خوانند راعرصههاي
كشورمان در
بشناسند،
بهانهاي براي س��ياه نمايي و ضعيف نش��ان دادنکه می
مهارتهــای عاطفــی و
بينالمللي ميگردند.
بینند
هایی که م
یا
اجتماعــی بچههــا شــروع
ی كه
تصويري
برنامهديدن
دوس��تي ،ب��ا
حال در اين ش��رايط هر ايراني و ايران
بپرســیدآيدآیــا
از پليس كش��ورش در رس��انه ملي ارائه ميشود،و از
به شــکلگیری میکند .با
آنهــابه خود مي
ناخودآگاه
داننــدها واینرشادتهاي
موفقيت
شــخصیت
كه آيا اين همان پليس��ي است كه هر روز شاهدمی
درک درست از عواطف در
غيره
و
تخلف
و
قتل
و
جرم
مختلف
هاي
صحنه
در
آن
زحمتكش
پرس��نل
چــه احساســی دارد ،این
دوران کودکی ،فرد میتواند
هس��تيم ؟يا اين كه اين تصاوير با اخب��ار متعددي كه از تالشهاي پليس
های
ت
مهار
پرورش
به
کار
با دیگران بهتر ارتباط برقرار
اي��ران براي مقابله با ش��رارتها و هجمههايي كه عليه كش��ور ميش��ود،
غیرکالمــی بچهها کمک
کند و سالمت روانی داشته
ميشنويم،همخواني دارد؟
تعارف��ات اين تصوير
همه
از
دور
به
و
باش��يم
منصف
كمي
اس��ت
بهتر
میکند.
باشد.
غيرواقع��ي پليس ضعيف را از رس��انه ملي كش��ور پاك كني��م .ميگوييد
•
گفتگوی راحت و روراســت با بچه روشن و ســاده در مورد اینکه چه بیاوریــد یا مســئله را ســریع حل
غيرمنصفانه اس��ت ،كافي است مروري ساده در سريالهايي كه ماه رمضان
داشنت
بگوییددرکه
به آنها
مشکالتشــاندر اين.۳
ها در مورد احساســاتی که دارند و اتفاقی باعث شده است که چنین
کنــار آنها
موارد
بيشتر
خاص بلكه
مورد
داشته وباشيد .البته نه
کنیــد .شد،
پخش
ناآشنا به
ناآگاه و
احساساتتجربه،
کهيك پليس كم
كش��يدن
تصوير
به
ش��اهد
همواره
ندارد
اشکالی
دلیل آنها باعث میشود که بتوانند احساســی داشــته باشــد ،ادامــه بنشــینید و بــه آنها یــاد دهید
فرزندتــان گاه
کــهنميش��ود و
متوجه
گويد،
مافوق او مي
ترســناکكه هرچه
خود هس��تيم
وظايف
بداند
اســت
مهــم
احساســات و عواطــف مختلف را دهید .بــرای مثال" ،بــه من بگو
نیســتند و
احساســات
صحنههاي مهمي ازجرم و داستان آن را از دست ميدهد و گاه هم ماجرا
هیچ
احساسات
چه احساسی داری؟"" ،چه چیزی
بشناسند و به آنها پی ببرند.
زند،یتوانید
هم م
گوناگونشده
جنايت تصوير
داشتن قتل و
کناربه صحنههاي
آنهادير
پليس��يبا كه
همــراههمبا مي
را به
احساس
اگر
حتی
ندارد،
اشــکالی
را
احســاس
این
کــه
شــده
باعــث
توانید
ی
با همین چند گام ساده م
بیایید.
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
ِ
•
خوبی نباشــد .تجربٔه حسهایی
باب گفتگو با فرزندتان را باز کنید بکنی؟".
شده است.
و بــه اوکمک کنید تا از عواطفش به جای اینکه تالش کنید احساس  .۲برای احساس و عاطفه نام
مثل حســادت ،بدخواهی و حتی
منطقي اين اس��ت كه دست كم متوليان رسانه ملي و فيلمسازان كشور
بگذارید
کند
ی
م
کمک
آنها
به
خواهــی
د
خو
را برطــرف کنید و کنــار بزنید ،با
سر در بیاورد.
ازترس��يم نقش گروهها و حرف مختلف ،از كارشناس��ان و مش��اوران
قبل
دیگــرانازرااين
فيلم كنند ،تا
به س��اخت
آنها اقدام
تانبرده و با
بهره
هرگروه
مش��ورت چه
توضیح داد که
فرزند
کنجــکاوی درمــورد آن به بچهها وقتی
•
بهتر
خودشــان و
کــه
بيفزايند.
هم
خود
هنري
كار
غناي
به
طريق
 .۱گفتگو را شروع کنید
یاد میدهید که بتوانند با عواطف احساســی دارد بــه او کمک کنید بشناسند.
از فرزندتان بخواهیدکه احساسش پیچیده کنار بیایند .عجله نداشته که نامی بر این احســاس بگذارد .بــرای آنها توضیــح دهید که همٔه
را توضیح دهد و با پرســشهایی باشــید کــه زود بچــه را ســرحال آیا عصبانی اســت؟ نگران اســت؟ ما احساســات چالشبرانگیزی را
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ور و رئیس سازمان محیط زیست در گفتوگو با

ازحرف بزنیم
عواطف
های
بحراندرباره
کودکان
از چطور با
بحران ها
طبيعي
ميراث
دلويت قرار دارد
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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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Stay Home: Travellers to Canada
Must Quarantine for Two Weeks
Canada’s requirements
for travellers entering
the country with or
without coronavirus
symptoms
Canada now has mandatory quarantine requirements for travellers who
enter the country during the
coronavirus pandemic.
These requirements differ
depending on whether or
not the traveller has symptoms of COVID-19. People
with symptoms are not
permitted to board a plane
to Canada, though they are
still allowed to cross the
border by land.
Canada has restricted travel
to the country for many
foreigners, however, there
are exceptions. Citizens,
permanent residents, temporary foreign workers, immediate family members,
and a few other individuals
are still allowed to come

to Canada. International
students may be allowed
into the country if their
study permit was approved
before March 18.
It is still possible to leave
Canada, however, flights
have been restricted and
there is a travel health
notice to avoid all non-essential travel to all foreign
countries.
Everyone who is allowed
into Canada is required by
law to go immediately to
their homes, or the place
where they will quarantine
themselves for the next
14 days. Stopping at the
grocery store, or going to a
friend’s place on the commute between the Port of

Entry and home is strictly
prohibited, and if caught,
travellers could face fines
or jail time.
Visitors, work permit
holders, and study permit
holders may be required to
isolate even if they are not
showing symptoms.
•
What should I do if I
have symptoms of coronavirus?
If you have any of the
symptoms associated with
the novel coronavirus, such
as fever, cough, or difficulty breathing, you will need
to isolate as soon as you arrive. Violating the instructions provided upon entry
to Canada could mean up
to six months in prison, a
$750,000 fine or both, the
government website says.
Canada will provide symptomatic travellers immediate medical attention when

نان سنگک

)دلیـوری روزانه (تلفنی

)

،کیفیتعالی
بهای مناسب

پخــتروز

:>> ساعات کار

 عصر6  صبح تا8 :شنبه و یکشنبه
 عصر6  صبح تا9 :سه شنبه تا جمعه
تعطیل:دوشنبه
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca
با تع

یین وقت قبلی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

CGA  سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا20 بیش از
MTL_TILES@YAHOO.COM

(514) 652-7623 (514) 500-6186

: پیوند را آبونه شوید
) دالر (با پست سریع75 :ساالنه
:نشانی خود را به ما ایمیل کنید

info@paivand.ca

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

tions should avoid
using the same
bathroom as others,
if possible. Limit
contact with others
inside the home,
including children,
and do not have
guests. Officials
also recommend
isolating in a place
where you will not
www.michaelmonfared.com
have contact with
Immigration_Michael_Monfared vulnerable people,
immigrationmichaelmonfared
such as seniors
t.me/immigration_michael_monfared
and people with
underlying medical
needed.
conditions.
Isolating means you must
As you remain in isolago directly to the location
tion you must continue
where you will be staying,
to monitor your health. If
and remain there for 14
your symptoms get worse,
days. You must use private
contact your health care
transportation in order to
provider or public health
get there as taking a taxi,
authority and follow their
rideshare, or public transit
instructions.
is prohibited. Transit will
•
be arranged by the federal
What if I do not have
government for those who
coronavirus symptoms
do not own a vehicle.
when I come to Canada?
If you do not have a place
Even if you do not show
to isolate you will be
symptoms you are still at
required to go to a facility
risk of developing them
designated by the Chief
and infecting others. The
Public Health Officer of
rules for quarantine are less
Canada.
strict than isolation, howevOnce there, you must stay
inside your home. You may er, the consequences are the
same for violating instruconly leave if it is to seek
tions provided upon arrival;
medical attention.
six months in prison, a
The government recom$750,000 fine, or both.
mends that people who
Asymptomatic travellers
share living accommodamust go directly from the

16 :>> ادامه از صفحه
انجام بدهید و از ورزشهایی مانند
.یوگا در اوقات بیکاری غافل نشوید
دیگر ورزشهای متناســب با بدن
و وضعیتتان هم مفید است؛ مثال
 دقیقه دوچرخه سواری کردن۱۵
.فکر خوبی است

حرف آخر درباره افزایش بهره
وری در زمان دورکاری
توصیههــای بــاال میتواننــد در
افزایش بهرهوری در زمان دورکاری
 برای اینکه.نقش مثبتی ایفا کنند
 خود را ســالم و شاد،در دورکاری
 باید حواستان باشد که،نگه دارید
انرژیتان را بهشکلهای مختلفی
حفظ و تجدید کنید؛ مثال ممکن
اســت بهخاطــر اوضــاع کاریتان
.تا چند روز از خانه خارج نشــوید
این کار بسیار مخرب و نامطلوب
 حتما بیرون بروید تا هم از.اســت
نور خورشید و هوای تازه بهرهمند
.شوید و هم روحیهتان عوض شود
حتی اگر چندان هم از خانه بیرون
 به اســتراحت و چرت،نمیرویــد
نیــمروزی دقت داشــته باشــید تا
 اگر هم.انرژیتان متعــادل بماند
نمیتوانید از منزل خارج شــوید و
 داخل،به گردش مشغول شــوید
خانه را ُپر از انواع گل وگیاه کنید تا
فضایی سبز و پرانرژی در اطرافتان
.باشد
•
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airport or border to their
place of quarantine and
stay there for 14 days.
Unlike people who are
required to isolate, under
quarantine you can take
public transportation to
get home if you arrive in
Canada without symptoms,
though you may not stop
on the way. The government also recommends
staying at least two arms
lengths away from others at
all times.
During your period of quarantine, you can go outside
if it is in your own yard
or on your balcony. Do
not go out to public areas
and have someone pick up
groceries and medications
for you.
Monitor your health. If you
develop symptoms within
two weeks of your date of
arrival, you should isolate
yourself from others and
immediately call a healthcare professional. They
will need you to describe
your symptoms and travel
history.
The Government of
Canada provides a list of
locations where people
may have been exposed
to COVID-19. You can
see if you visited one of
these exposure locations by
checking the government
website.
From: CIC News

...افزایش بهره وری در زمان دورکاری

 تمــام روز را به کار،انجــام بدهید
، در این صورت.اختصاص بدهید
سالمت جسم و سالمت روان تان
. پس دقت کنید.به خطر میافتد

مراقبت از خود در دورکاری بسیار
 باید طوری زندگی کنید.مهم است
.که سطح انرژیتان متعادل باشد
آمارها نشــان میدهد که دورکاران
در مقایســه بــا کارمنــدان عادی
 یعنی مثال.مرخصی کمتری دارند
 همچنان،زمانی که بیمار میشوند
 این.به کارکــردن ادامــه میدهند
 اگر.رفتــار بســیار اشــتباه اســت
،حواستان به سالمتی خود نباشد
در خالل دورکاری از نشانههایی که
 دور خواهید،بدنتــان ابراز میکند
شــد و متوجــه نمیشــوید که چه
تغییراتــی در بدنتان در حال وقوع
است؛ مثال نیاز آن به استراحت یا
ورزش را نادیده خواهید گرفت که
.این بسیار بد است

 حد و حدود بگذارید.۴
تعیین مرزهایی میان زندگی کاری
و شــخصی برای دورکاران بســیار
 اگر قرار باشد از داخل.مهم اســت
رختخواب مشــغول به کار شــوید
و اصــا نظــم و ظاهــری شــکیل
برای کارکردن خود در منزل قائل
 بهرهوریتان کاهش پیدا،نشــوید
 طبیعــی اســت که همٔه.میکنــد
افراد محیطی مجزا برای دفتر کار
در منزل ندارند؛ اما دلیل نمیشود
که مکان و موقعیتی مناسب برای
کارکردن در خانه برای خود در نظر
.نگیرند
الزم نیست دفتری به بزرگی دفتر
خانگی ملکه الیزابت داشته باشید
و انــواع تجهیــزات را در آن قــرار
بدهیــد؛ امــا گوشــهای از خانه یا
اتاقی را بــرای کارکردن خود آماده
 جداکردن بخشی که به کار.کنید
مربــوط اســت از بخشهای دیگر
خانه بــه زندگیتان نظــم میدهد
و اگــر بخواهیــد کمی اســتراحت
، با رفتن به نقاط دیگر منزل،کنید
.حالوهوایتان عوض خواهد شد

اهمیت ورزشکردن
ورزشکــردن بــرای همــه واجب
 اجــرای برنامه.و ضــروری اســت
ورزشــی برای دورکاران راحتتر از
انجامدادنآنبرایکارمندانعادی
، پس اگر دورکار هســتید.اســت
حتمــا در فواصلــی کــه خســتگی
 کمی حرکات کششی،درمیکنید

جدایی کار از زندگی شخصی
اگــر نتوانیــد کار را از زندگــی
 کارکردن،شــخصیتان جدا کنید
ممکن است تمام اوقات خالیتان
 چــون در خانه.را در خــود ببلعــد
به سر میبرید و مشغول کارکردن
 احتمال دارد که وسوسه،هستید
شــوید و برای اینکه کار بیشــتری

•

 مراقب خودتان باشید.۵
افزایش بهره وری در زمان دورکاری

•

•
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اقتصاد کرونا...
آسیبهای کرونا به کشورهای فقیر و در حال رشد
در کشورهای فقیر و در حال رشد
بحران کرونــا تأثیــرات اقتصادی
منفی گذاشته است .این کشورها
با توقــف تولید و هزینه میلیاردها
دالر روبهرو شدهاند و بدون کمک
مالــی نمیتواننــد از ایــن بحــران
خارج شوند .برخی از این کشورها
وضعیت بهتری دارند.
بهگــزارش مجله اشــپیگل آلمان،
کریســتالینا جیورجیــوا ،رئیــس
ل میلیونها
صندوق بینالمللی پو 
دالر در سراسر دنیا توزیع میکند:
 ۴۴۲میلیون برای ســنگال۱۷۴ ،
میلیون برای آلبانی ۱۲۱ ،میلیون
بــرای قرقیزســتان ،یــک میلیارد
بــرای غنا و غیــره .اینها وامهای
اضطراری برای مبــارزه با ویروس
جدید کرونا هستند که یکی پس از
دیگری توزیع میشوند و همچنان
لیســت بلندباالیــی در دســت
ل است.
صندوق بینالمللی پو 
بیــش از  ۹۰کشــور تــازه صنعتی
شــده درخواســت کمــک مالی از
صندوق بین المللی پول را دادهاند.
بسیاری از کشورها از ورشکستگی
میترســند .جیورجیــوا میگوید:
«تاریکتریــن دوران بشــری
اســت که من شــاهد آن بودهام»
و اکنــون مســئله «محافظــت از
آســیبپذیرترین افــراد در ایــن
سیاره» است .صندوق بینالمللی
پــول بهتازگــی بدهیهــای ۲۵
کشــور از فقیرترین کشورها مانند
افغانســتان ،هائیتــی یــا مالــی را
کاهــش داده و  ۵۰۰میلیــون دالر
برای این برنامه در نظرگرفته شده
است.

•

بازارهای نوظهور حتت تأثیر
بحران کرونا قرار میگیرند
امــا ایــن مبالــغ در مقایســه بــا
خســارتهای اقتصادی واقعی که
بیمــاری همهگیــر درکشــورهای
تازه صنعتیشده و در حال توسعه
وارد کرده ناچیز اســت .براســاس
محاسبهمؤسسهداراییبینالمللی
( ،)IIFدر ماه مارس گذشته ۸۳,۳
میلیــارد دالر از بازارهای نوظهور
خارج شــده اســت .فرار ســرمایه
بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸
نیز شــدیدتر بــوده اســت .در ماه
آوریل جــاری این ارقام به احتمال
قوی کمتر نخواهند شد.
مائــورو تولــدو ،تحلیلگــر اصلی
بازارهای نوظهــور در «دکا بانک»
بــه اشــپیگل گفــت« :همــه
کشورهای تازه صنعتیشده تحت
تأثیــر ایــن بحران هســتند .هیچ
کــس نمیتوانــد پیشبینــی کند
که چقدر دشــوار خواهد بود و چه
مدت طول خواهدکشــید ».هیچ
بحرانــی در دهههــای گذشــته به
این اندازه گسترده نبوده است .از
ســویی قیمت نفت خــام ،مس و
سایر مواد اولیه رو به کاهش است
و کشــورهای صادرکننــده ماننــد
نیجریه ،شیلی و برزیل از این طریق
درآمد خود را از دست میدهند .از
سوی دیگر ،گردشگری نیز ناگهان
از دور خارج شــده است ،ضربهای

کاری بهویژه به کشــورهایی مانند
تایلنــد یا ترکیــه .از این گذشــته،
زنجیرههای عرضه و تولید جهانی
مســدود شــدهاند و ایــن امــر بــر
کشــورهایی ماننــد بنــگالدش و
مکزیک تأثیر منفی میگذارد.
ً
کامال نامشخص
در همین حال،
اســت که ویروس کووید ۱۹در چه
کشورهایی گسترش مییابد ،چه
مدت زندگی را فلج میکند و چند
نفر را مبتال میکند یا می ُ
کشد.
عمــران خــان ،نخســتوزیر
پاکســتان ،وضعیت کنونی را «راه
رفتــن بر یــک طنــاب» میخواند
و میگویــد از یک ســو ایجــاد
محدودیتهــا و تعطیلیهــا برای
کاهــش شــیوع و جلوگیــری از
گسترش کووید ۱۹ضروری است و
از سوی دیگر باید مطمئن شد که
مردم گرسنه نمیمانند و اقتصاد از
هم نمیپاشد.
پس از سالها رونق و دادن حرکت
بــه اقتصــاد جهانــی ،بســیاری از
ً
کامال
بازارهــای نوظهور بــار دیگر
ضعیف شدهاند .آنها سرمایههای
خارجی را در مقیاس گســتردهای
جذب کردهاند:
اغلب از طریق معامالت سوداگرانه
در گســترش بازده براســاس نرخ
بهره از ســرمایهگذاران کشورهای
صنعتی که نرخ بهره و بازدهشــان
بــرای این کشــورها بســیار پایین
بود .رونق ،طبقه متوسطجدیدی
را در بســیاری از کشــورهای تــازه
صنعتیشــده ایجاد کرده است اما
بدهیهــا را هــم انبارکرده اســت.
بهگفته مؤسسه دارایی بینالمللی،
بدهیهــای بازارهــای نوظهــور از
ســال  ۲۰۱۰دو برابــر شــده و بــه
حدود  ۷۲۰۰۰میلیارد دالر رسیده
است.
مائورو تولــدو میگویــد« :اکنون
معامالت سوداگرانه براساس نرخ
بهــره در حــال چرخش اســت».
بهگفتهاوبسیاریازسرمایهگذاران،
پول خود را از کشورهای جنوبی،
بــه خانــه بــاز میگرداننــد .در
نتیجــه ،ارزش پول این کشــورها
کم میشــود .این وضعیت بهویژه
در آفریقــای جنوبــی ،مکزیــک یا
اندونزی مشــاهده میشود .بدین
ترتیب بازپرداخت بدهیها به دالر
برای این کشــورها گرانتر خواهد
بــود .افزون بر این ،مؤسســههای
ســنجش اعتبــار یــا رتبهبنــدی،
اعتبار بسیاری از کشورها از جمله
آفریقای جنوبی ،مکزیک و نیجریه
را کاهش دادهاند .بنابراین میزان
ریســک اوراق بهادار در بسیاری از
این کشــورها افزایــش مییابد .بر
این اســاس ،بهدست آوردن مبالغ
جدید توســط دولتهــا بهمنظور
بازپرداخــت بدهیهــای قدیمــی،
گرانتر تمام خواهد شد.

اولین کشورها ورشکستگی خود
را اعالم میکنند
لبنــان در اوایــل مــاه مــارس
ورشکســتگی خود را اعــام کرد.
این وضعیــت اضطــراری در حال

حاضــر بهویــژه در آمریکای التین
مشهود اســت .دولت آرژانتین که
قبل از کرونا در آستانه ورشکستگی
قرار داشت ،با اعالم محدودیتها
و تعطیلیها همه بازپرداختهای
اوراق قرضــه محلــی را بــه حالت
تعلیق درآورد .اکوادور ،کشــوری
که ویروس کووید ۱۹در آن شیوع
باالیــی دارد ،از طلبــکاران خــود
خواســته اســت که مبلغ پرداخت
و نــرخ بهــره را پاییــن بیاورند .در
ونزوئــا ،کشــوری که بیشــترین
ذخایــر نفتی جهــان را دارد ،حتی
بنزین نیز کمیاب شــده است .در
شــبکههای اجتماعــی فیلمهایی
منتشر شدهاندکه کیلومترها صف
خودروهــا در مقابــل جایگاههای
سوخت را نشان میدهند.
اوضاع اقتصادی در همه جا چنین
وخیــم نیســت .تولــدو تحلیلگر
«دکا بانــک» میگوید« :بازارهای
نوظهــور مانند ویتنــام ،مالزی یا
حتی روسیه موقعیت بهتری دارند.
برخی از آنها بدهی کالنی مهمتر
از همــه بــه وامدهنــدگان داخلی
ندارنــد .برخی حتی در ســالهای
پررونــق توانســتهاند بــرای مواقع
بحرانی ذخایری ایجادکنند.
چین نیز بهعنوان کشــور در حال
توســعهای کــه بــه یــک ابرقدرت
تبدیل شــده اســت حتــی ممکن
اســت این سال بحران جهانی را با
کمی رشد پایان دهد .این کشور در
سالهای اخیر به یکی از بزرگترین
طلبکاران کشورهای در حال رشد
تبدیــل شــده اســت .موضع پکن
اکنــون اهمیــت دارد .آخــر هفته
نماینــدگان کشــورها در نشســت
مجازی صنــدوق بینالمللی پول
و بانک جهانی دربــاره بدهیهای
فقیرترین کشورها مذاکره خواهند
کرد.
کریســتالینا جیورجیــوا ،رئیــس
صندوق بین المللی پول جورجیووا
و دیویــد مالپــس ،رئیــس بانــک
جهانــی بــه هــدف نخســت خود
دست یافتهاند :به ابتکار آنها۲۰ ،
کشور برتر صنعتی (جی )۲۰عصر
چهارشــنبه در یــک مهلت قانونی
برایبدهیهاتصمیمگرفتند.آنها
به  ۷۷کشور از فقیرترین کشورها
مهلــت دوازده ماهه برای پرداخت
ســود و مبلغ اصلی پرداخت که در
کل  ۱۴میلیارد دالر است دادهاند.
این مبالغ در مقایسه با بستههای
حمایتی کشورهایی مانند آلمان و
آمریکا برای اقتصادهای خود ناچیز
هستند اما برای فقیرترین کشورها
تفاوت بزرگی ایجاد میکنند.
صنــدوق بینالمللــی پــول پیش
از ایــن اعــام کــرده بــود کــه
کشــورهای خاورمیانــه به ســبب
کاهش چشــمگیر قیمــت نفت و
همچنین تعطیلی کســب و کارها
در اثــر همهگیــری ویــروس کرونا
در مقایســه با ســالهای  ۲۰۰۸و
 ۲۰۱۵با انقباض اقتصادی بزرگتر
و بحرانهای مالی ژرفتری مواجه
خواهند شد.
•

همدردی

دوست دیرین و ارجمند،
سرکار مهری سعیدی عزیز ،
آقای آرش سعیدی
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه بزرگ درگذشت همسر و پدر دلبندتان
دوست ارجمند و دیرین مان،

شادروان جناب آقای خسرو سعیدی

این چهره بی جانشین و یار دوست داشتنی ،در مونتریال
با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

محمدرحیمیان
و همه ی دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

خروج حدود  ۵میلیارد دالر ارز بدون انجام
هیچ وارداتی در سال ۹۷
 10آوریل  -بخشهایی ازگزارش
دردناک تفریغ بودجه ( ۹۷بررسی
نحوه و میزان هزینٔه سازمانها،
پروژهها و پیشــرفت آنها) که در
صحن مجلس قرائت شد:
•
 .۱شــرکت پخــش فرآوردههای
نفتی بخشهایی ازدرآمد صادرات
فرآوردههای نفتــی به مبلغ ۴۱۴
میلیارد تومان ۱ ،میلیون و ۲۲۹
هزار دالر۱۱ ،میلیون و  ۵۵۸هزار
یــورو و ۲۲میلیــون و ۳۷۴هــزار
درهم را وصول کرده اما به خزانه
داری کل کشور واریز نکرده .این
مبلــغ طبق قانون برنامه ششــم
باید به حساب سازمان هدفمندی
یارانه ها نزد خزانه کل کشور واریز
میشد اما نشــده؛ دولت از سال
 ۹۶تا  ۹۸و همینطــور در الیحه
بودجــه  ۹۹این حکم را عملیاتی
نکرده است.
•
 ۲۴۱ .۲مدیــر دولتی در شــرکت
هــای زیرمجموعــه صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری ،بانــک
مســکن ،شــرکت هــای تابعــه
وزارت نفت و ...بیشــتر از سقف
 ۲۳میلیــون دریافتــی داشــته و
جمعا  ۱۱میلیارد و  ۳۵۰میلیون
تومان اضافه دریافتی داشــتهاند.
بیشترین دریافتی مربوط به یکی

از این مدیران به رقم  ۵۳میلیون
تومان بوده.
•
 .۳از  ۹هــزار و  ۶۵۸ردیف تامین
اعتبــار ثبــت ســفارش توســط
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
جمعا بالغ بــر ۴میلیارد و ۸۲۱میلیون دالر -بــا وجود دریافت
ارز  ۴۲۰۰تومانی وارداتی صورت
نگرفته است.
•
 .۴از تعــداد  ۳۷شــخص حقیقی
و حقوقــی با دریافــت ارز بیش از
۱۰۰میلیون دالر ۳۲ ،مورد [علی
رغم دریافت] بالغ بر یک میلیارد
و  ۲۰۰میلیــون دالر ،وارداتــی
نداشتهاند.
•
 .۵از تعــداد  ۴۸شــخص حقیقی
و حقوقــی با دریافــت ارز بین ۵۰
میلیــون تــا ۱۰۰میلیــون دالر،
تعــداد  ۳۱شــخص حقیقــی و
حقوقی [علیرغم دریافت] بالغ بر
 ۸۵۲میلیــون دالر ،کاالیی وارد
نکردهاند.
•
 .۶از تعداد  ۳۸۵شخص حقیقی
و حقوقــی بــا دریافــت ارز بیــن
 ۱۰تــا  ۵۰میلیــون دالر ،تعــداد
 ۲۱۲شــخص حقیقــی و حقوقی
[علیرغــم دریافت] بالــغ بر یک

میلیــارد و  ۲۳۷میلیــون دالر
وارداتی نداشتهاند.
•
 .۷تعــداد  ۹۹فقــره از تامین ارز
ثبــت ســفارش هــای بــاالی ۵
میلیون دالر[ ،علیرغم دریافت]
بالغ بر یک میلیارد و  ۹۹میلیون
دالر ،هیــچ وارداتــی بابــت ارز
دریافتینداشتهاند.
•
 .۸در  ۷۰فقــره ثبــت ســفارش
بــه ارز  ۲میلیــارد و  ۹۴میلیــون
دالر ،تعــداد  ۲۲شــرکت دربــاره
تعییــن ارزش کاالهــای وارداتی
بیشاظهاری کرده اندکه موجب
دریافت حداقل  ۱۷۲میلیون دالر
بیش از ارزش کاالهــای وارداتی
توسط اشخاص مذکور شده.
•
 .۹ســال ۹۷کــه کشــور درگیــر
تحریم وتامین کاالهای اساســی
ازجملــه غذا و دارو بــود ،معادل
 ۲میلیــارد و  ۷۰۶میلیــون دالر
ارز ۴۲۰۰تومانــی صــرف واردات
کاالهایــی نظیــر نــخ دنــدان،
عروسک و اسباب بازی ،تشک،
لوازم اشپزخانه ،لوازم بدنسازی،
المپ ،درِ قوطی ،درپوش،غذای
سگ وگربه ،چوب بستنی ،انواع
خاک و پارچه شده.
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iwamontreal@gmail.com

www.paivand.ca since 1993

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

تلنگرکرونا

آنیشااسداللهی
کرونــا یــک ویــروس
کشندهی ساده نبود.
کرونــا یــادآور تاریخــی
اصیــل ،اما از یــاد رفته
تاریــخ
اســت .یــادآور
ِ
فر ا مو ش شــد ه ی
بدنهــای مرتبــط و
متصل بــه هم ،یــادآور
تاریخ اجتماعها در حیات بشر .
کرونا ویروس رسواکنندهی جعل
تاریخی فردگرایی محض در عصر
ِ
زوال کنونی است.
ویــروس برمــا کننــدهی الف
تاریخــی "پدیده دولــت برای خیر
عمومی" .ویروسی که علیه تعریف
استانداردشده از بدنها ،به عنوان
سیســتمهای بیولوژیک مجزا از

هــم ،طغیان کرد و تعریف
بدنی چند میلیونی را به
ما یادآور شد.
کرونــا ویــروس
تصو یر گــر
پیو ند هــا ی
ناگسستنی انســانها با
هــم و با محیط زیســت
است.
ویروســی کــه "همــه ما
هموطنیم و باید هر جور
شــده تو خونــه بمونیم،
هــورا هورا" را نبش قبرکرد و بلند
فریاد زد :
"نه جانم .مشکل  ۷میلیون کارگر،
نیممیلیون کودک کار ،صدها هزار
زندانی و ســرباز در پادگانها ۱۹ ،
میلیون حاشیهنشین و  ...چیزی
نیست که با درخانه میمانیم شما
حل شــود و من همچنان مهمان
خودخواندهیتان باقی خواهم ماند"

کرونا:

بهیاریهموطنانبشتابیم

د

برای یاری رســانی بــه هموطنانمان که
دربرابرکورونا از امکانات اولیه پیشگیری
هم محرومند ،دســت یاری بسوی شما
دراز مــی کنیم تا با فرســتادن کمکهای
مالی خود به حساب انجمن زنان ایرانی
مونترآل جهت تهیه وســائل مورد نیاز
قطره ای باشیم درین اقیانوس بیکران.
شماره حساب :
Bank de Montreal
016810017122024

کرونا ویروس کوبیدن
بر طبل خالی
#درخانه_میمانیم،با
جیب عالی!
بله ،کرونا تلنگری تاریخی
بــه ما بــود کــه فراموش
کــرده بودیــم تضادهای
طبقاتــی و وضعیــت
معیشتی و اقتصادی افراد
چیزی جدا از زیستشان
نیســت ،کــه بــه دوران
رابینسون کروزوئه برگردد
و بــا ماندن در خان ه های

جهان فردا؟...
تصویر انسان در
ِ
و این نکته نیز بر کســی پوشــیده
نیست که در بحران شیوع همین
بیماری بسیاری از اقالم بهداشتی
چیــن غیراســتاندارد و غیــر قابل
اســتفاده تشــخیص داده شــده
است.
یکی دیگر از رویدادهای تاسف بار
در این موقعیت ،سوءاســتفاده ِ
ی
اقتصــادی و سیاســی ســت کــه
های آن در زمینه ِ
برخی از نشانه ِ
ی
انباشــتن
احتــکار و حتــا دزدی و
ِ
اقالم بهداشتی و مورد نیاز و ایجاد
ِ
بازار ســیاه دیده میشــود و برخی
از دیدههــا پنهان مانــده .درمورد
سوء استفاده ِ
های سیاسی در این
موقعیــت نیــز فرصتطلبیهای
ی توسعه ِ
بسیار و اغلب در زمینه ِ
ی
ِ
ِ
دیکتاتورهای عصر
سوی
قدرت از
ِ
اســباب
حاضر دیده میشــود که
شــگفتی و حیرت است و نه اینکه
بیان آن قاصر باشــد ،زبان
زبان از ِ
بــه هیــچروی در بیــان چنیــن
وقاحتهایی قاصر نیســت ،زبانی
کــه بخشهایــی از آن در کــوی و
برزن و ضربالمثلها رواج دارد و
هرچنــددر چنین مواقعی در ِ
ادب
کالسیک و معاصر جواز ورود پیدا
کــرده ،و چارهای به جز آن نبوده،
قــول زنده یاد غالمحســین
و بــه
ِ
ســاعدی در پاســخ به پرسشی در

جزیــره ای از بین برود یا
مثل همیشــه پنهان
بماند ،نه!
کرونــا به ما یــادآوری
صندلی
کــرد کــه اگــر
ِ
نــه چنــدان گرم و نــرم تان
بــا اعالم ناگهانی ســه برابرشــدن
قیمت بنزین تکان زیادی نخورد،
این بار قرار اســت تمــام پایههای
پوسیدهاشبشکند.
کرونــا ،ضــرورت مقاومــت و
همبســتگی همگانــی را برایمــان
با صدایی بلند تکــرار کرد و پیوند
ی مــا را بــا تجربــهی
ناگسســتن 
مقاومت آبان  ۹۸محکمترکرد.
اگــر آبان  ۹۸را تنهــا در اعداد و از
دســت دادن جانهایــی گران بها
جســت و جوکنیم که از ما ربودند
نمیتوانیم در برابر قربانیان ســیل
و زلزلــه ســالهای اخیر  ،کشــته
شــدن بــی ســر و صــدای روزانه
کارگران در حــوادث کار و جنایت
تاریخی سقوط هواپیما مسافربری
در حادثه ناگــوار دی ماه و هزاران
فاجعه قبلتر سکوت کنیم چرا که
همگی از جنایتهایی تاریخی و از
عاملین جنایتکار یکسانی سخن
میگویند.
جان جان اســت و قاتل هم همان
قاتل؛ گاهی با گلوله گاهی با قانون
و مقررات گاهی با دزدی و چپاول
وگاهی هم با موشک.
گاهــی در یک چشــم بــه همزدن
گاهی به درازای عمر.
اما اگر از مقاومت بگوییم ،آبان۹۸
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قدردانی از کادر درمانی فداکار میهن مان
هوریه فرج زاده طارانی
تاریخ پر اســت از وقایع ناگوار
و تلخ و در عین حال قهرمانی
های انســانهای فداکاری که
تــاش ،رشــادت و ایثــار آنها
مشــعل امیــد بــه فرداهــای
روشــن تر را زنده نگاه داشته
اســت .واقعیت این اســت که
تمامی دســتاوردهای بشری
و امکانــات رفاهــی کــه مردم
در دنیا از آنها بهره مند شــده
اند حاصل تالش انســانهای از
خــود گذشــته و پر تــاش بوده،
همه انقالبات اجتماعی علیه ستم
و بهره کشــی که به بار نشسته و
جوامع را به شــرایطی انســانی تر
رهنمــون شــده نتیجه رشــادت
و تالش انســانهایی بــوده که به
چیزی باالتر از منافع فردی خود
اندیشــیده اند و ســختی ها را بر
جان خریده اند.
دوبــاره در یک مرحله حســاس و
بحرانی در تاریخ قــرار گرفته ایم.
آشفته و پریشــانیم و غم بیش از
پیش بردلهامان چیره شــده  ،اما
ایــن نیز خواهدگذشــت و دوباره
شــب بــه روشــنایی روز تســلیم
خواهد شد و رو سیاهی برای آنانی
خواهد ماندکه در چنین شرایطی

هم دست از سرکوب و بی عدالتی
بر نداشته اند و نشان داده اند که
دشــواری های زندگی محرومان
جامعــه و دادخواهــی آزادگان
برایشان مفهومی ندارد.
در ســوی دیگر مردمی داریم که
یادگرفته اند با تالش از طوفان ها
بگذرند و سربلندی از آنانی خواهد
بود که سالمت و آرامش دیگران
اولویت آنها بوده است و شبانه روز
در تالش بوده اند تا دردمندی از
درد رها شــود و بیماری سالمتی
خــود را بــه دســت آورد و لبخند
به لبها بــاز گردد .دوباره شــاهد
فداکاری هســتیم و ایــن بارکادر
درمانی میهنمان با تالش پیگیر،
ایثار و فداکاری خود نشــان داده

نقطــه عطفی تاریخــی و بی بدیل
ســاخت کــه دیگــر در آن فقــط با
اعداد که با چهــره ها و جانهایی
آزاده روبــرو هســتیم .آزادگانــی
کــه شــاهدان صــرف تاریــخ باقی
نماندند ،بلکه تاریخ مقاومت را بار
دیگر از زیر خاکســترهایش بیرون

کشــیدند .کرونا یــادآور تاریخ این
مقاومتهاست؛ مقاومت به عنوان
تنها راه حل نهایی.
کرونــا بــه یادمــان آورد کــه ایــن
اولیــن و آخریــن کرونــای تاریــخ
نبــود و نخواهد بــود و بار دیگر به
شــکلی دیگر با موجهایی بلندتر و

>> ادامه از صفحه7 :

ِ
ِ
ِ
کتــاب دندیل:
بــاب
“ادبیــات ما
نمیتواند و نباید همیشه و همه جا
فته و اطو کشیده باشد”
شســته ُر َ
َ
کــهدر این زمینه نیز ضربالمثلی
بســیار هتاک و رسا وجود دارد که
با اندکی توسعه میتوان آن را به کار
ً
فعــا به احتراممخاطب از
برد اما
بیان آن چشم پوشی میشود.
ِ
شــیوع این
اثرهــای
از مهمتریــن
ِ
ِ
استیالی شک و تردید در
بیماری
تمامی باورهاست،
ذهنها و تقریب ًا
ِ
زندگی روزمره نیزاثر آن دیده
که در
ِ
میشود .یعنی تا دیروز اگر در مورد
انجــام کاری در آینــدهای نزدیک
سبیل تعارف
(فردا یا پس فردا) بر
ِ
گفته میشــد:اگر زنده بودیم ،اگر
عمری باقــی بود ،....امــروزه این
ســبیل تعارف که با
عبــارات نه بر
ِ
ِ
وقوع بســیار باال
درصــد
احتمال
ِ
ِ
گفته میشــود ،زیرا دیده و شنیده
قدمی هر
میشــود که مرگ در دو
ِ
انسانی انتظار میکشد .این تقریب ًا
امــری همگانی و گســترش یافته
زندگــی انسانهاســت ،هرچند
در
ِ
ِ
(همانطــور که در بند باال نوشــته
شــد) گروهی اندک در این حیص
ِ
ِ
هــای
کشــف راه
پــی
و بیــص در ِ
نویــنکالهبــرداری و بــه دســت
ِ
آوردن ِ
سود بیشتر هستند و برخی
ِ
حکومتها هم انگار از شــیوه ِ
های

ســاماندهی امور فقط
مدیریــت و
ِ
چرخاندن چرخ ِ
های
ســخنرانی و
ِ
زنگاربســته ِ
ی دروغ را نیــک
ً
آموختهاند و صرفا به تعریف از خود
میپردازند ،با توسل به شیوههایی
کــه “گوبلز” در مقابــل آنها لنگ
میاندازد.ضرورت ًا باید یادآوری کرد
که :اگر نخواهیم یــا در بضاعت و
وسع ماننباشدکه واقعیت
توان و ِ
را بپذیریــم ،کالهــی نخواهیــم
پیش
پس معرکه باشد یا ِ
داشت که ِ
معرکه....آویختــن بــه توهمــاتِ
تقدیستاریکخانههایی
پیشین و
ِ
ســتایش زنجیرهایی
که در آن به
ِ
پرداخته میشــود که دست و پایِ
وامانده و حقیرِ ما و دســت و ِ
پای
دیگــران را ازرفتــار باز داشــته ،نه
تنهــا چــاره ِ
ی کار نیســت ،بلکــه
لشــگری از بحران ِ
های پی در پی
را بر ســاحت ِ
های وجود و هســتی
ِ
حیاتاجتماعی مستولی خواهد
و
ِ
ابزارهای
کرد که حتــا درک آنها با
ِ
کهنه و ناکارآمد ،از عهدهی توهم
زدگان بر نخواهد آمد .آویختن به
ِ
توهمات بیپایه در مصاف با چنین
واقعیت ِ
های هولناکی و پرداختن
بــه تعریف و ســتایش از خود تنها
میتوانــد دســتمایههایی ازطنز و
مسخرگی ِ
های سیاه به وجود بیاورد
ِ
شــناخت بحران ِ
ِ
های
برای درک و
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امــروز و آینــده ،بــه اندیشــه ِ
های
چاالک ،تیز بین ،سنجیده و نقاد
ً
کامالضروری
و بیمالحظه نیازی
ســت .با ســخنرانی ِ
های لمیده بر
صندلی ِ
های نرم و یا چشم و گوش
دهان این و آن داشتن
به دست و
ِ
ِ
و حرفهاینامربوط و احمقانه را
تکرارکردن و ســرلوحه قرار دادن،
دوران بحران ِ
های فزاینده،
نــه در
ِ
که در شــرایط نســبت ًا عادی نیز،
نه تنهــاکاری بــر نمیآیــد ،بلکه
چنین رویکردهایی تنها نتیجهاش
ِ
هــای جدیدتــر و
پیدایــش بحران
ِ
ناشــناختهتر خواهد بود( :بحران
ً
کامال روشن ،آشکار
دربحران) .و
و بدیهی ست که جامعیت ِ
های یاد
شده در اندیشهورزی و نقادی ،در
هیچ فردیتی تا کنون دیدهنشده و
ازین پس نیز هرگــز دیده نخواهد
شــد مگــر در عرصــه ِ
ی دعــوی.
این کاری ســت کارســتان که در
عرصه ِ
ی تفکر جمعــی و بهادادن
بــه اندیشــهورزی در عرصه حیات
اجتماعی بشر در جهانی پیوسته،
احتمــال
ِ
پیدایش راهــکار در برابرِ
ِ
ِ
مشــکالت گســتردهای کهحیات
انســان و طبیعــت را بــه مخاطره
افکنده است را افزایش خواهد داد.
چشمانداز آینده – به ویژه در جوامع
تاریک و فروبســته – بسیار نگران

کننده به نظر میرســد .هر اندازه
جوامع بشری
زیان و آسیبی که بر
ِ
وارد شود تردیدی نیست که جوامع
بــاز و آزاد که بر پایه ِ
ی دموکراســی
ِ
رعایــت
و آزادی و تــا حــدودی
حقوقشهروندان اداره میشوند،
ِ
بیان
آنجا که شــهروندی به جــرم ِ
عقایــدش تهدیــد نمیشــود ،بــه
زندان نمیافتد ،از هســتی ساقط
نمیشــود،آنجا که دســتگاه ِ
های
دادگســتری و حقوقــی مســتقل
از حکومتانــد و ســتمدیدگان و
دادخواهان را به زخم ِ
های مضاعف
و بیدادمضاعف گرفتار نمیکنند،
ِ
شناخت ضعفها وکاستیها
امکان
و برطرف کردن آنها در پرتوِ آزادی
امکانبرون رفت
بیان و رســانه ،و
ِ
از چنبرِ بحران و ترمیم آســیبها
وجود خواهد داشــت .در فضاها و
ِ
ساختارهای فروبسته و ناپایدار
شبه
نه تنها چنینامکانی وجود نخواهد
داشــت بلکه پیدایش بحران ِ
های
فروپاشــی
تازه تر و گســترده تر به
ِ
محتــوم اجتماعی منجــر خواهد
ِ
ِ
رویکردهــای
گشــت .مگــرآنکــه
تــازه بتوانند در جایگاه مناســب و
گیرند.

اجتماعی خود قرار
و از آنجــا کــه ِ
طرح پرســش
برای ِ
تخصص ویژه نیست ،چرا
نیازی به
ِ
که پرسش در ضمیرِ مجهول شکل

اند که اســطوره های واقعی
تاریخ در بیــن همین مردم
هستند.
متاســفانه بخــش بســیار با
ارزشی از پزشکان و پرستاران
و کادر درمانــی میهنمــان
را در نبــرد با ویــروس کرونا
و شــرایط حاکــم از دســت
داده ایــم و کالم را تــوان
بیان افســوس از این ضایعه
نیســت .یاد آن عزیزان را تا
زنده ایــم در دلهامــان زنده
نگاه خواهیم داشــت و شایســته
است که در برابر آنها که مانده اند
و علیرغم نابسامانی ها و دشواریها
شــبانه روز در تالش و جانفشانی
هستند سر احترام خم کنیم و با
صدای بلند از این قهرمانان تقدیر
کنیم.
مــن به ســهم کوچک خــودم به
تمامــی کادر درمانــی فــداکار و
پرتــاش میهنمــان درود مــی
فرســتم و بــه احتــرام آنهــا و در
تقدیرشان سر خم می کنم.
عزیزان شما ثابت کرده ایدکه این
ســرزمین وطن قهرمانان است.
شماقهرمانید!
با مهر و سپاس و احترام
 30مارس  2020تهران
نزدیکتر به هم ،بــا اعداد و ارقامی
سهمناکتر باز میگردد.
کرونا به ما آموخت تنها راه ممکن،
ت آبانها در
راهی اســت که مقاوم 
تاریخ به ما آموختهاند.
•

میگیرد
و بــر پایــه ِ
یاحتمــاالت .یعنی بر
اساس پیش فرضها وگفتهها ،که
ِ
اگر چنین شد و چنان نشد -چه
میتوان یا چه بایــد کرد؟ برخی از
پیشفرضها در پیرامون آینده-
تــا جایی که دیده شــده اســت-
مبتنی بــر این تصور اســت که به
زودی این مشکل برطرف خواهد
شــد-هرکســی امیدوار است که
واقعیت چنین باشــد -اما اگر در
آیندهای نزدیک برطرف نشد چه؟
دادهها حکایــت از آن دارد که این
ِ
حــاالت متغیــر دارد .در
ویــروس
برخی از بهبود یافتگان دوباره فعال
شــده .نشــانه ِ
های بیماری تغییر
کــرده .گروهی بــر ایــن باورند که
شدن هوا اثری بر نابود شدن
گرم
ِ
کامل آن ندارد .ازین گذشــته اگر
نوع دیگری از سلســله ِ
ی کروناها
ِ
ســرو کلهاش پیدا شــد و چنگبر
زندگــی آدمی افکنــد ،چه تدبیری
بایــد اندیشــید؟ در زمینــه ِ
ی این
احتماالت چه راهــکاری میتواند
پدیــدار شــود؟ گویا عجالتــ ًا تنها
داده ِ
ی تردیدناپذیــر آن اســت که
انســان و جهان در منظر آیندگان
و آنان کــه ازین مهلکه جان به در
برند ،از بنیاد متفــاوت و دگرگون
خواهد بود.
/۲۴فروردین
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نـطـنـــز...

شیخ حاج آیت اهلل دکتر!
در پــی ُترکتازی شــیخ حــاج آیت
طب
الله دکتــر عباس تبریزیان در ّ
اســامی« ،جامیــا جومبــو»
طب آفریقائی در
پزشک متخصص ّ
کشور برادر نیجر هم اعالم کرد که
به زودی در ایران مطب باز خواهد
طب
کرد! یادآوری می کنیم که در ّ
سنتی نیجر سر بیمار را خیس می
ّ
کنند و با کف دست آن قدر شرق
و شورق توی َسرِ مریض می زند تا
یا بگوید خوب شدم یا دیگر نتواند
زبان باز کند و بگوید بیمار هستم!
داروی ضدّ شپش!
پژوهشگران دانشــگاه «موناش»
ضد َانگل
اســترالیا گفتنــد داروی ّ
شــپش ،کرونــا ویــروس را از بین
مــی بــرد! ایــن دارو بــه درد ایران
نمی خورد! چون اگر ما از این دارو
استفاده کنیم تمام َانگل هائی مثل
مداح ،روضه خوان ،ط ّلاب
آخوندّ ،
حتی آیت الله
حوزه های علمیه و ّ
ها و همچنیــن نمایندگان طویله
شوربای افالسی ،مجلس خفتگان
و دیگر مســئولین نظام کشته می
شوند!

www.paivand.ca since 1993
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زیده است

نــه آقا ایــن دارو به درد
مــا نمی خــورد چــون اگــر این
هــا بمیرنــد آن وقت چه کســی
دارائــی های ایران را بخورد یا به
بیگانگانببخشد؟
چه کســانی مزاحم زندگی مردم
شوند؟
کی با پیشرفت ها مخالفت کند؟
این دارو ارزانی خودتان!
کرونا :یا علی؟
«ســوزان هوالرتس» بانــوی 90
ســاله بلژیکی که مبتال به ویروس
کرونا و در حال مرگ بود ،استفاده
از دستگاه تنفسی را نپذیرفت و به
پزشــکان اش گفت :دستگاه را به
جوان ها بدهید من زندگی زیبایی
داشته ام ،این بانوی بزرگوار بر اثر
کرونا درگذشت.
امــا بعضی از مومنیــن و مومنات
ّ
مــا چنان از کنکــور نکیر و منکر و
گرز آتشــین و از مو آویزان شــدن
جهنم و مارغاشــیه می ترسند
در
ّ
که حاضر هســتند تمام نوجوانان
جهان فدا بشــوند کــه این ها یک
ساعت بیشتر تســبیح بیندازند و
یاعلیبگویند!
سگ خوری!
وزارت کشــاورزی و امور روستایی
کشور برادر چین اعالم کرد از این
پس سگ ،حیوانی همراه و همدم
محسوب شده و کشتن و خوردن
آن ممنوع است.
دیلــی میــل نوشــته :دولت چین
امیــدوار اســت با تغییــر فرهنگ

واکنش تودهوار و واکنش جامعهمحور و ...
مرزها را دولت ایران نبست ،بلکه
همســایگان مرزهــای خــود را به
روی ایران بستند .دولت دو ماه در
اعمال سیاست خانهنشینی تاخیر
داشت.
•
 .۳آزمایش همه افرادی که دارای
عالیم و نشانههای بیماری هستند
تا حد ممکن (مدل کره جنوبی و
ایاالت متحده) و تسهیل دسترسی
همگانی سریع به آزمایش و نتیجه
آن و بــه طــور مــوازی منــزوی
ساختن بیماران .این کار هنوز در
ایران شروع نشده است.
•
 .۴افزایــش ظرفیــت پذیــرش
درمانگاهی و بیمارستانی (تخت،
کادر پزشــکی و تجهیــزات مثــل
آی ســی یــو) و همــکاری میــان
بیمارستانها در توزیع بیماران با
کسب تجهیزات و دعوت نیروهای
بازنشسته و ذخیره کادر پزشکی.
چنین اقداماتی در ایران به چشــم
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نمی خورد.
•
 .۵تالش برای یافتن دارو و واکسن
(از ایــاالت متحــده تــا بریتانیــا و
استرالیا) و باالبردن ظرفیت تولید
دســتگاهها و تجهیــزات پزشــکی
مــورد نیــاز .انتظار ایــن اقدامات
آخــر را اصــوال در ایــران نمیتوان
داشــت ،چــون بخــش خصوصی
وجــود خارجی ندارد وکســانی که
در امور دارویی مشــغول هستند،
واردکننده و داللندکه از رانتهای
دولتــی برخوردار میشــوند (مثل
دختر نعمتزاده) ،و بخش دولتی
نیز منابع را صرف اسالمیسازی و
تربیت طلبه و روحانی برای سراسر
دنیا میکند و نه تحقیقات پزشکی
و دارویی .در عین حال ،تبلیغات
تهی مربوط به تولید دارو یا ساخت
«کیــت» آزمایــش افــراد ،ادامــه
داشته است.
کســانی کــه ایــن کارهــا را انجام
میدهند ،کارشناسان بهداشت،

www.paivand.ca

مردم ،جان  10میلیون ســگ که
ساالنه کشــته و خورده میشوند
را حفظ کنــد .مرد حســابی باید
خفّ اش را مقّ دس اعالم می کردی
که مردم دنیا را به دردسر نیندازی
و این همه مکافات نداشته باشند.
ظاهــر ًا این رســم خوردن جســد
اموات توسط بازماندگان آن مرحوم
در ت ّبت از این عادت ســگ خوری
چینی ها بی درد سر تر بوده است!
بخورید و بیاشامید؟
یادم هســت در دوران تحصیل در
کتاب تعلیمات دینی نوشــته بود
اش َر ُبوا وَ ال ُت ْسرِ ُفوا» یعنی
«وَ ُك ُلوا وَ ْ
بخورید و بیاشــامید ولی اســراف
نکنیــد .یعنی آن قدر داشــتیم که
بتوانیم بخوریــم رویش یک آبجو
حتی زبان مان الل
هم بنوشــیم و ّ
اســراف هم بکنیم .ولی اآلن باید
بنویســند اگرگیــر آوردید بخورید
ولی اگر بیاشامید شما را می گیریم
و ش ّلاق می زنیم و اموال تان را هم
مصادره می کنیم!
من کرونا منی گیرم!
کلیپی دیدیم که در آن گزارشــگر
صدا و ســیمای ِمیلی به مرد ژنده
پوشــی گفت :بابا جان چرا بیرون
از خانــه ات هســتی؟ طرف گفت
من کرونا نمی گیرم! تا حاال دیدی
یک معتــاد کرونا بگیــره! من هم
معتــادم کرونــا نمی گیــرم! ببین
تــوی گرمخانه ها هنوز یک مورد
مبتال هم پیدا نکرده اند! کســانی
که می گویندکشیدن مواد تاثیری
نــدارد حالی شــون نیســت ،عقل

>> ادامه از صفحه9 :
پزشــکان و پرســتاران و نیروهای
داوطلــب هســتند و مقامــات
منتخــب مــردم ایــن عملیــات
را هدایــت میکننــد و تــدارک
میبینند ،نه سپاهیان و بسیجیان
و روحانیــت .نیروهــای پلیــس و
نظامــی صرفا در برقــراری نظم و
پشــتیبانی عمل میکنند و رشته
کارهــای را در دســت ندارند .در
ایران ،هر پنج مرحلــهای که باید
به نحــوی روی هم افتــاده دنبال
شــوند ،از ابتدا غایب بوده اســت
و به نحــو پراکنــده و گاه و بیگاه
و بدون هماهنگی اجرا شــدهاند و
نظامیــان و روحانیون در تصمیم
گیریها نقش محوری داشتهاند.
___________
دیــدگا ه و نظــرات ابــراز شــده در
ایــن مقاله ،نظر نویســنده بوده و
سیاســت یا موضع این نشــریه را
منعکسنمیکند.

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

کار در ایام کرونا
ندارند! بهتر اســت شما هم پیک
نیک ها را روشــن یا منقل و وافور
را آمــاده کنید و یک یاعلی بگوئید
و خودتــان را از این هول و هراس
نجات بدهید.
کرونا :بی خیالی؟
چندی قبل زمانــی که آمریکا تازه
درگیر مشــکل ایــن کرونا ویروس
بــی ناموس شــده بود آمــار آلوده
شــدگان را  465هــزار تــن اعــام
کــرد در حالی کــه در همان زمان
سردمداران جمهوری افالسی که
مــدت ها قبــل به کمــک خفاش
ّ
های چینــی تمام کشــور را آلوده
کرده بودند اعالم کردند که تعداد
مبتالیان در سراسر کشور آقا امام
زمــان (عــج) فقــط  66هــزار تن
اســت! فکر می کنیــم رهبر جیب
بران جهان و حومه دستور فرموده
اند که مسئولین ،آمار را یک دهم
اعــام کنند .یا شــاید فقط اعالم
کنند که چند راس آخوند آلوده در
کشــور داریم و آدم ها را بی خیالی
طی کنند.

کرونا :بد تر از لیسیدن!
بــه دوســتی گفتیــم :باید بــه این
خواهران و برادران هندی و چینی
مــان بگوئیم هر َجــک و جانوری
کــه حرکت می کند را نپرســتید و
نخورید که این بال را به ســر مردم
جهان بیاورید .آن دوســت نگاهی
پولــدار اندر فقیر به مــا انداخته و
فرمودند :خراسانی درست است که
مردم ما این جانوران را نمی خورند
و نمی پرســتند ولی بــه آن ها رای
می دهند! خوب ّ
دقت کن همین
اآلن حســن روبــاه رئیس جمهور
است ،احمدکرگدن و احمد خر هم
در خبرگان! این بدبختی از خوردن
حتــی
و پرســتیدن و بوســیدن و ّ
لیسیدن هم بد تر است.
کرونا :کمپانی رو!
رهبر ّ
معظم انقالب فرمودند :این
مطلبی که من گفتم یک میلیون
نفر به خاطرکرونا کشــته شــدند،
اشــتباه بود .یک میلیون و ُخرده
ای مبتال شــده اند و تعداد کسانی
کــه از دنیــا رفتند در ســطح دنیا

انتقاد از فرصتهای از دست رفته و ...
با وجــود اینکه ســخت گیری در
مرزهــا و یا ممنوعیت مســافرت
از برخــی کشــورها می توانســت
گســترش ویــروس را بــه تاخیــر
بیانــدازد  ،عدم انجام ایــن کار را
می توان بزرگترین اشــتباه دولت
دانســت و شــاید یک مــاه بعدکه
دولــت فــدرال مرزهــا را بــه روی
تمامــی افــراد غیرمقیم بســت و
مسافرتهای غیرضروری به آمریکا
ممنوع شد  ،دیگر خیلی دیر شده
بود.
جیسون کنی نخســت وزیر آلبرتا
هم با اشــاره به این مسئله گفت:
«دکتــر تام به مــا می گفت نیازی
به بســتن مرزها بروی شهروندان
کشــورهای با میــزان ابتالی باال
نیســت و در ماه ژانویــه تکرار می
کــرد که شــواهدی بــرای انتقال
ایــن بیماری از انســان به انســان
نیست».
جالب اســت که حتی قبــل از این
اقدام هم مسافران ورودی به کانادا
به شــکل دلبخواهی  14روزه می

خیلی کمتره ،من اشــتباه ًا گفتم
یک میلیــون نفر از دنیــا رفتند یا
کشته شدند.
ای رهبــر فرســودهُ ،مخت هنگ
کرده و با این اشتباهات سی ساله
ایــران رو به باد دادی! باز هم از رو
نمیــری! تو به جای مغــز فقط رو
داری! تــوکمپانــی رو هســتی ،تو
دیگه کی بودی بابا؟!
شعبون؟
در ایران کالس ها مجازی شــده و
با اینترنت درس می دهند! بنابرین
دانــش آمــوز تا دلش مــی خواهد
حتی به مع ّلم
شــیطانی می کند و ّ
فحش می دهد بدون این که مع ّلم
بیچــاره بفهمد و بشــنود! از قدیم
گفته اند :همیشــه رمضون یه بار
هم شعبون!
دو بسته ماست!
دیــروز رفتیــم بقّ الی ایرانــی مح ّله
مون ،پرسیدیم :ماسک دارید؟
گفت :بله .پرسیدیم چنده؟ گفت
 5دالر.
فوری کارت مــان رو درآوردیم که
ماسک رو بخریم.
گفتیم دو بسته بده!
گفت بســته چیــه؟ ســطلیه! کی
ماســت رو بســته ای فروختــه یــا
خریــده؟! تــازه دریافتیم ماســت
رو میگــه! با لــب و لوچــه آویزون
برگشتیم.
---کانــادا – مدینــه منــوّره مونرآل –
پانزدهم ماه آوریل المبارک! ســال
 2020دربدری خون جگری!
برابر با بیست و هفتم فروردین ماه
سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

>> ادامه از صفحه7 :

رفتند و هیچ اجباری برای این کار
وجود نداشــت و تا روز  25مارس
طول کشیدکه قانون قرنطینه الزم
االجرا شــده و متخلفین مجازات
شوند.
از ســوی دیگر دکتر تــام در اواخر
ژانویــه هنوز معتقد بود که “حتی
اگرامکانانتقالبیماریازشخصی
به شخص دیگر وجود داشته باشد
 ،این موضــوع به ندرت اتفاق می
افتد ”.این موضوع در گزارشهای
سازمان بهداشت جهانی ابتدا دیده
شد و بعد از سوی برخی از مقامات
دولتی در سرتاســر جهان از جمله
دکتر تام تکرار شد .ولی خانم تام با
وجود تمامی شواهد تا اوایل مارس
صبرکرد تا این انتقال را تاییدکند!
همین اتفاق در مورد زدن ماسک
هــم رخ داد و او تــا اواخــر مارس
اعتقــادی بــه موثر بودن ماســک
نداشت !
بنابراین شاید بتوان گفت جاستین
تــرودو نخســت وزیــر و برخــی از
وزرای کابینــه او بیــش از حــد به

توصیــه های ســازمان بهداشــت
جهانــی اعتمــاد کردنــد و بخش
مهمــی از مشــکالت موجــود در
کشور ریشــه در این اعتماد دارد.
آنهــا برای الاقــل دو ماه هر بیانیه
ای را که از سوی سازمان بهداشت
جهانی صادر می شد را بدون کم و
کسر تکرار می کردند.
به باور کارشناســان هرکســی که
مسائل سیاســی را دنبال می کند
می داند این سازمان تصممیاتش
را تنها بر اساس مسائل پزشکی و
بهداشتی اتخاذ نمی کند .د رهفته
های اخیر این سازمان متهم شده
که بیش از حد از چین جانبداری
میکندوهمینمسئلهتصمیمات
این سازمان را تحت تاثیر قرار داده
اســت  .پــس از انتقادات شــدید
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا
 ،او امــروز اعالم کرد کمک مالی
کشورش به این سازمان را تا زمان
اتمــام بررســی عملکــرد آن قطع
کرده است.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

21

را بر روی سایت بخوانید

8 2 9 6 4
ل با دو شرح
ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را8با مداد 2حل 1کرده و5 3
 4878جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و
سال  26شماره  27  1470فروردین 1399
www.paivand.ca since 1993
22
 با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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کامیونیتی ایرانیان

آينده  -راجي
 -10هنوز بيگانه -
باشد بسيار بلند
اطالعات آگهی خود را به
admcondos@gmail.com.
4
نشانی زیر ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
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فروش سالن زیبایی
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abedi free
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نیـازمنـدی هـای پیوند
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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

4 2
6 1
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9 6
5 8
3 7
2 3
7 5
1 4

د،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!
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

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
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...

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

سوپر و فروشگاه

کتـابفروشی

موسیقی (جشن ها)

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

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

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

کلیسا

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

وام مسکن

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

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

گاراژ (درب)

وکیل دعاوی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

4
2
7
5

3
1
9
6

Puzzle 7 Solution
مراکز پخش پیوند

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

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

گلفروشی

6
3
2
8
9
1
5
7
4

7
8
1
6
5
3
4
2
9

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؟...

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

شیرینی پزی و قنادی

3
5
7
4
6
1
8
9

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

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

ویدیو

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

3
6
1
8
5
4
2
9
7

4
8
7
9
3
5
1
2
6
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گزارش سفر از الس وگاس...

در اواخــر پاییــز ســال گذشــته
سفری داشــتیم به دارالمومنین
«الس وگاس» و ســیر آفــاق و
انفــس را در «ســین ســیتی» به
انجام رساندیم! هر چند که علما
متفق القولندکه «هر چه در الس
وگاس دیــدی؛ همونجــا چالش
کن!» لکن تصمیم گرفتم که این
گزارش ســفر را تهیه کــرده و در
«پیوند» ،یا «زبور رحیمیان» به
انتشاربرسانم!
اعتــراف میکنم کــه تعطیلیهای
ویروس کرونا باعث شــد که عزم
خــودم را جــزم کــرده و باالخره
این گــزارش را که نیمه کاره رها
شــده بود ،به پایان برســانم( .از
خوبیهایکرونا!)
بــرای انجام گــزارش تصویری از
الس وگاس ،وســایل زیــر را بــه
همراه بردیم:
دوربین سونی آر ایکس 9
دوربین گو پرو هیرو 6
دو دستگاه موبایل سامسونگ
گاالکسی
یک دستگاه استابیالیزر دی
جی آی موبایل 3
قصــد داشــتیم کــه یــک پهپاد
کوچک و جیبی را هم با خودمان
ببریم ولی بعد از خواندن مطلبی
متوجه شــدیم کــه در اکثر جاها
نمیتــوان از آن اســتفاه کــرد.
بنابرایــن قیــد پهپــاد را زدیــم و
برای ثبت تصاویر هوایی ،مجبور
شدیم هلیکوپترکرایه کنیم.
بازدیدهــای الس وگاس را بــه
دو بخــش میتــوان تقســیم کرد:
بازدیدهــای داخــل شــهر و نیــز
بازدیدهای اطراف الس وگاس.
ویژگی جالب این شــهر این اســت
که بــه غیر از قمار ،اماکن بســیار
زیادی بــرای بازدید در این شــهر
موجود اســت که میتوان چندین
بار به الس وگاس سفرکرد و هر بار
چیزهایی جدیدی دید.
به عنوان مثال :
آکواریوم کوســه ها و تونل شیشه
ای معروفــش ،چند «زیپ الین»
در مناطــق مختلف شــهر ،چرخ

و فلــک عظیــم الس وگاس ،برج
استراتوســفر ،بــرج ایفــل هتــل
پاریــس ،کلوپ تیر انــدازی ،موزه
اتومبیل ،موزه انرژی هســته ای،
موزه تاریخ طبیعی ،شوهای زنده
در ســالنهای باشــکوه و بسیاری
مــوارد دیگــر .یکــی از زیباییهای
طبیعت که در تقریبا در همسایگی
این شهر -در ایالت آریزونا  -قرار
گرفته« ،گراند کنیون» است؛ که
شهره ی خاص و عام میباشد.
چنانچه به عکاسی و فیلمبرداری
از طبیعت عالقمند باشــی ،سوژه
های بســیار زیادی در این منطقه
موجود است.

البته دره «گراندکنیون» بســیار
بــزرگ و طوالنی بوده و نمیتوان
همــه را در یــک روز دیــد .برای
دیــدن زیباتریــن بخشــهای این
دره کــه در طی میلیونها ســال و
در بســتر رود «کلــرادو» به طور
طبیعی حفر شده است ،باید چند
روز وقت گذاشت.
یکی از بهترین کارهایی که در این
مکان میتوان انجام داد ،رزرو یک
تور عکاسی است که با یک عکاس
حرفه ای و در ساعتهای خاصی،
بــه مکانهایی میــروی تا بهترین
و زیباتریــن تصاویــر طبیعــت را
به ثبت برســانی .حتــی یک تور
عکاســی شــبانه هم وجود دارد
که در تاریکی شــب ،و بااستفاده
از تکنیکهای «النگ اکسپوژر»
و «الیــت پینتینــگ» تصاویری
متفاوت و عالی بگیری.
البته بــه علت ضیق وقــت ،این
تور عکاســی نصیب ما نشد ولی
همین موضوع به تنهایی دلیلی
خواهــد بــود کــه دوباره بــه این
مکان سفرکنیم!
ناگفته نماندکه در برخی مکانها،
نمیتــوان تصویــر بــرداری کرد
مثال در در زمان اجرای شوُ ،سر
خوردن با «زیپ الین» یا استفاده
از پهپاد در «گراندکنیون» و سد
«هوور  دم».
عــاوه بر ایــن تصاویــری که در
اینجا مالحظــه میفرمایید ،یک
ســفرنامه ویدئویــی هــم از الوس
وگاس ســاخته ام کــه در کانــال
«اســتودیو فوتوبــوک» در یوتوب
منتشر شده است.
یک توصیه مهم:
از آنجایــی کــه الس وگاس و دره
«گرانــد کنیــون» در یــک بیابان
بســیار بزرگ و بی آب و علف قرار
گرفته اند ،همیشــه به مقدارکافی
با خود آب آشامیدنی همراه داشته
باشــید و کاله آفتابگیــر ،عینــک
آفتابی وکرم ضد آفتاب را فراموش
نفرمایید .باشد تا رستگار شویم!
•

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

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

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران گرامی

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210
www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

23

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

PAiVAND

)

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

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

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

Vol.26, no.1470, 15 avr., 2020

info@expertfx.ca

ناهیدپاکروان

سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

شرکت حمل و نقل بین املللی

بدون وقت قبلی

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

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

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

کارت های بانکی ایران
با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


info@loadextransport.com

بهمدیریت:
بیژناحمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
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