Bureau de Change

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

صرافیشــریف

1472

. 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
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•«مردم ایران
،اتفاقیمنیمیرند
»!بلکه اتفاقی زنده هستند
• آیا «طوفان کامل» در ُش ُرف
 کارگران در دو راهی جان و نان...شکل گیری است ؟

الیت
صرافی

فارکس

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Pars Plumbing
& Heating Inc.

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
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Tel: (514) 290-2959

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

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc H9R 4S2
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

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

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

4010 Ste-Catherine W.

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

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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 ستاره5 صــرافی

Courtier Immobilier Agréé

مشاورامالک:آرزوگتمیری

مشاور امالک در مونتریال

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

South shore و

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
Courtier Immobilier Agréé

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

¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

2

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

(514) 561-3-561

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

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

مینو اسالمی

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

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3ED.M.D.
1T8

:دکتر شریف نائینی

1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

جراحدندانپزشک

_________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

_____________________
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

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

3
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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!!

Dr. Raymond Rezaie

• 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
__________________________

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

4

ُرزا محمدی

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

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

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

Cell.: 514-867-3114
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

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

خدمات رایگان برای خریداران امالک
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

¥°¶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

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

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

5
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NOTAIRE-NOTARY

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

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

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

اسپشیال روزانه ما:

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

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

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

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

رستوران برای فروش

Roya Esfahani

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

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507

5
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

چشم انداز تیرگی ها...

آیا «طوفان کامل» در ُش ُرف شکل گیری است
و بار دیگر در خطر جنگ قرار داریم؟

امیرحسین الدن
اصطــاح "طوفــان کامــل"،
بــا
ِ
حتم ًا آشنائی دارید .این اصطالح
را زمانی به کار میگیرند ،که همه
ِی عوامل مربوط دســت به دست
هم میدهند و باعث بروز حادثهای
بزرگ و ناگوار میگردند.
"طوفان کامل" در دریا ،در صورتی
ُرخ میدهد که درجهی حرارت آب
و ســرعت باد و ارتفاع موج ،همه
در یک زمان در حد بســیار باالئی
قــرار میگیرنــد و همه چیــز را در
مسیر خود در هم میشکنند.
در حــال حاضــر ،ایــن مصیبت،
درحال شــکل گیری برای میهن
مان میباشد .عواملی در کنار هم
قرارگرفتهاند ،تا بار دیگرمیهن مان
را در معرض جنگ قرار بدهند.
متأسفانه این بار مسأله از همیشه
جدی تر میباشد.
اول اینکه اوضاع اقتصادی جهان
بخاطر حضور چند ماههی ویروس
کرونا ،بشــدت تضعیف شــده ،و
حد یک ســوم
تولیــد و درآمــد به ّ
معمــول رســیده؛ در ضمنــی که
مخارج افزایش پیدا کردهاند.
چنــد میلیــون مبتال بــه ویروس
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

کرونــا ،تخت ِ
های بیمارســتانها
را ُپــرکــرده انــد؛ دههــا میلیــون
بیکار نیاز بــه یارانه و تغذیه دارند؛
لیســت خدماتی که دولتها باید
بدهنــد و تأمین یاری رســانیها،
آنقدر گســترده هســتند که برخی
چالش مالی روبرو و
از کشــورها با
ِ
بشدت آسیب پذیرکرده است.
در رابطه با اوضاع کشورمان ،رژیم
ِ
بســت بی سابقهای
فقاهتی به بن
رسیده است.
سه عامل اصلی که این بن بست
را بودجود آورده اند:
خنست ،روش حکومتی و سیاست
خارجی رژیم؛
ِ
دوم ،تحریمهای گستردهی آمریکا
که رژیم را بشدت ناتوان کرده؛ و
ســوم ،شــیوع بیمــاری کرونا و
ِ
صدمات گستردهی ناشی از آن.
این ســه عامل دست به دست هم
داده و "طــوان کامــل" را بوجــود
آوردهانــد .همــه مان با شــعرِ "ابر
و بــاد و مه و خورشــید و فلک در
کارنــد" ،...که نتیجــه ِی مثبتی
دارد ،آشــنا هستیم؛ ولی "طوفان
کامــل" برعکس اســت؛ یعنی ابر
و بــاد و خورشــید و فلــک ،تبانی
میکنند ،تا تو نتوانی نانی بیابی که
بخوری!
بن ِ
بست رژیم:
بخش خنســت ایــن بن بســت،
ِ
ارجحیتهــای فرقــهای حکومت
پیدایش
اسالمگراســت که از آغازِ
ِ
شــوم خود ،غیر ایرانــی و مغایر با
منافع مردم وکشور بوده است.
طی چهار دههی گذشته ،سیاست
ِ
عــدی رژیــم در
و برنامــهی یــک ُب
گســترش
کشــورهای منطقــه،
ِ
دید و نفــوذ روحانیون حاکم بوده
است .سیاســت و برنامه هائی که
نه تنها برای منافع کشــور ،بل که

در تضــاد بــا منافع جمعی و
ملی ایــران بوده اســت .این
ارجحیتها ،همراه با فساد
گستردهی دست اندرکاران،
و بــی کفایتــی مزمــن در
مدیریــت و بــی برنامگــی؛
همراه با شعارهای خصمانه
و رجزخوانیهــای توهیــن
آمیز که نتیجهای جز دشمن
تراشی نداشــت .تمرکز نوک
تیز نیزهی رژیم فقاهتی روی
اسرائیل ،رژیم را زیر ذره بین
قــرار داد و ایــران را آرام آرام
منزوی کرد.
دوم ،تحریمهــای کمرشــکن
آمریکاســت که از سوی نئوکانها
(محافظــه کاران) آن کشــور ،بــا
مشورت و تبانی تندروهای حزب
ِ
لیکــود اســرائیل ،برنامــه ریــزی
و دقیــق دنبــال میگــردد .ایــن
تحریمها ،توانائیهــای مالی رژیم
را بســیار محــدود و آســیب پذیر
کردهاند.
رکــود اقتصــادی ،بحــران نظــام
بانکــی ،تورم و بیکاری گســترده،
چنــد نمونــه از ایــن چالشهــا
میباشــند .طبق بــرآورد صندوق
بین المللی پول ،پیش از پیدایش
ویروس کرونا ،نــرخ تورم در ایران
 ۳۵درصد و نرخ بیکاری  ۱۷درصد
بوده است.
سوم ،عامل کرونا و نتایج تخریبی
حکم این
حاصل از آن اســت کــه
ِ
زبانزد:
"پرِ کاهی که کمر شتر را شکست"،
را دارد .از عواقــب کرونــا ،بســته
شــدن شــهرها ،محدودیت رفت
و آمدهــا ،ممنوعیــت مســافرت،
و تعطیــل کارخانههــا و صنایــع
میباشــد .ایــن بســتن و محدود
کردن و تعطیلیها ،مصرف انرژی
را بشــدت کاهش داد ،و نرخ نفت
سقوط فاحش داشت.
ِ
طبــق بــرآورد آژانس بیــن المللی
انرژی" :افت شــدید تقاضا در بازار
حد
انرژی ،همراه با تولید بیش از ّ
عربســتان و روســیه ،قیمت نفت
را به پائیــن ترین میزان در هجده
سال گذشته رساند .اوضاع نفت،
تهدیدی برای تولیدکنندگان مانند
ایــران و فرصتی برای کشــورهای
مصــرف کننــده ماننــد چیــن
میباشد" .
جنگ ،نیاز به دو طرف دارد؛

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
نان سنگک

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca
طرف دیگر ،آمریکاست.
حرفهــای بــی ســر و تــه و
چرندگوئیهــای ترامپ ،او را مورد
تمسخر بیش از  ۵۵درصد از مردم
آمریــکا کرده بود؛ تا اینکه هفتهی
گذشته پیشنهاد کرد ،برای مبارزه
بــا ویــروس کرونــا میتــوان مواد
ضدعفونی و تمیز کردن آشپزخانه
و دستشوئی را در بدن بیمار تزریق
کرد!؟
ِ
بیــان چنین پیشــنهاد احمقانه و
خطرنــاک وکشــندهای ،ترامپ را
تبدیل کرده به سمبول حماقت!
چنانچه کم دانی و نا آگاهی ترامپ،
شــانس دوباره انتخاب شدنش به
ریاســت جمهوری را از بین نبرده
باشد ،بشدت کاهش داده است.
جمهوریخواهان
برای نخستین بار
ِ
کنگــرهی آمریــکا ،از او فاصلــه
گرفتهانــد .نــه بخاطــر نادانــی و
چرندیات ترامپ ،بل که احســاس

ِ
شــغلی
موقعیــت
میکننــد کــه
ِ
خودشــان در انتخابــات بعدی در
خطر میباشد.
بنابرایــن ،هم رژیــم فقاهتی و هم
دولــت ترامپ ،بشــدت درمانده و
برای رهائی ،نیازمند به یک معجزه
هستند:
رژیم مالهــا بــرای ادامهی حیات
حکومتــش و دولت ترامــپ برای
انتخاب دوبارهاش.
برای ترامپ ،هیچ موضوعی مهم
تر و حیاتــی تر ،از دوباره انتخاب
شدن وجود ندارد.
بــرای رژیم مالها نیــز در چنین
اوضاعی ،جنــگ  -یک گزینهی
نجات بخش  -میباشد.
ایــن گزینــه ارمغانش بــرای ملت
ایــران ،ویرانــی و مــرگ و نا امنی،
خواهد بود .گزینهای که خاورمیانه
را بــه آتــش خواهــد کشــید ،و
ملتهای منطقه را سالها دچار نا

امنی و فقر و آوراگی خواهد ساخت.
ایــن جنگ نزدیک بــه ده میلیون
آواره و مهاجر ،رهسپار کشورهای
منطقه و غربی خواهدکرد.
طــی دو هفتــهی گذشــته ،هر دو
طــرف با حــرکات تحریــک آمیز و
سخنان خطرناک ،درجه حرارت را
باال بردهاند:
ِ
هــای تندروی نیرو
از جملــه قایق
دریائی ســپاه ،ناوگان پنجم آمریکا
را در فاصلــهی کوتاه و خطرناکی،
دور میزدند .چند روز بعد ،ســپاه
پاســداران ،نخســتین ماهوارهی
نظامی خود را با موشک ماهواره برِ
قاصد ،به فضا پرتاب کرد و در مدار
قرار داد .چند ســاعت بعد ،ترامپ
اعــام کرد کــه به نیــروی دریائی
ِ
تندروی ایرانی
دستور داده هر قایق
که مزاحمتی برای نــاوگان آمریکا
ایجاد میکند بزنند و غرق کنند.

{>> ادامه در صفحه}20 :
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ویروس کرونا...
مردمایراناتفاقینمیمیرندبلکهاتفاقیزندههستند
دوســت و و همپیمان
خــود هســتند .در
مــاه بهمــن ،تاجران
چینی مشــغول خرید
موجودی ماســک در
ایران بودند.

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

•

 ۱۰تصمیــم و اقــدام جمهــوری
اســامی در دوران بحران کرونا به
یاد ماندنی هستند
مجیدمحمدی
فراتــر و خطرناکتر از ســخنان و
مواضع عجیب و غریب و فریبکارانه
مقامات جمهوری اســامی ایران
(مثل حضور اجنه یــا تجویزهای
مبتنی بر طب اسالمی) در دوران
بحران کرونا ،تصمیمات خطیر و
نادرست آنهاست .اقدامات افراد،
بیش از سخنان آنها اهمیت دارند.
در زیــر بــه ده اقــدام و تصمیم به
یادماندنــی حکومــت در این دوره
اشاره میکنم:

•

تداوم پروازها از چین
ســعید نمکــی روز جمعــه ۲۹
فروردین  ۱۳۹۹در نامهای خطاب
به مســعود نیلی ،مشــاور پیشین
اقتصادی حسن روحانی ،نوشت:
«همان روزی که در اواخر دی ماه
در کشور چین مورد بیماری اعالم
شــد ،اینجانب تقاضای تشــکیل
جلسه اورژانســی و در روز تعطیل
با حضور معاون اول محترم رئیس
جمهــور(ی) کــردم تــا پروازهای
مســتقیم از چیــن به کشــورمان
و بالعکــس قطــع شــود ».بدیــن
ترتیب ،میان زمــان درک خطر و
اعــام عمومــی آن در آخر بهمن،
یک ماه فاصله بوده است.
اکنــون میدانیــم کــه نشســت
اضطــراری دولــت ایــران دربــاره
شــیوع ویروس کرونــا ،روز جمعه
 ۱۱بهمــن ،بــا حضــور مقامهای
وزارتهای بهداشت ،امور خارجه،
ث فرهنگی،
راه و شهرسازی ،میرا 
گردشــگری و صنایعدســتی،

اطالعــات و کشــور ،بــا
ریاست اسحاق جهانگیری،
معــاون اول رئیــس جمهــوری
اســامی ایران برگزار شد و پس از
آن نشست ،علی ربیعی ،سخنگوی
دولت جمهــوری اســامی ایران،
از لغــو موقت پروازهای مســتقیم
ایــران به چین و بالعکس خبر داد
و دلیل آن تصمیم را «اندیشــیدن
به تمهیدات بیشــتر» اعالم کرد.
امــا پروازهای چین بــا وجود این
تصمیم دیرهنــگام ،در هفتههای
بعــد باز هم ادامــه یافت .برخالف
ادعای حکومت جمهوری اسالمی
ایــران ،پروازهــای میــان ایــران و
چیــن ،علیرغــم گســترش کرونا
در کشــور ،لغو نشــده بــود و این
پروازهــا همچنــان ادامه داشــت.
شرکت هواپیمایی ماهان ،از تاریخ
 ۱۲بهمــن تــا  ۱۵اســفند ،۱۳۹۸
دســتکم  ۳۴پرواز داشــت که ۱۸
پرواز از ایران به چین و  ۱۶پرواز از
چین به ایران بود.

•

برگزاری مراسم همدلی با مردم
چین در میدان آزادی
در حالی که اخبار شــیوع ویروس
کرونا در ایران از طریق مســافرت
طالب یا پیمانکاران چینی پنهان
نــگاه داشــته میشــد ،در روز ۲۹
بهمن مراســمی در میــدان آزادی
با حضور سفیر چین و خبرنگاران
رســانههای این کشــور برای ابراز
همدلی با مردم چین برگزار شد .در
آن مراســم به گونهای رفتار شدکه
گویی این ویــروس در ایران وجود
خارجی نــدارد و دولــت چین هم
نقشی در شیوع آن نداشته است و
مردم ایران نگران این بلیه در کشور

You can speak to me in English, French, Persian and Italian
ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)87159570
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

•

•

رژه سالمت
برنامههــای رژه ســامت ســپاه
در شــهرهای مختلــف ،از جملــه
اهــواز ،در عمــل نقض غــرض در
برابر فاصلهگیــری اجتماعی بود.
در نیمه شعبان نیز سپاه پاسداران
در شهرهای مختلف مراسم جشن
برگزارکرد که به گردهمایی صدها
نفــر در هر جشــن انجامیــد .این
رژهها و جشــنهای مخرب ،هیج
نقشــی در مقابله با بیماری ندارند

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

مشاور رمسی وام مسکن

Regulated Canadian
Immigration Consultant

توقف کار پزشکان
بدون مرز
متوقف کردن فعالیت
پزشــکان بــدون مــرز
که با تجهیــزات کافی
بیمارســتانی (پــس از
کســب مجــوز ورود) بــه
اصفهان آمده بودند (پس از اتهام
جاسوسی به آنها توسط مقامات و
بوقهایتبلیغاتی)،ازشاهکارهای
جمهوریاسالمیایرانوتیراندازی
به خود بود .این کار در حالی انجام
شد که بیماران در راهروها و روی
زمین در بیمارستانها جای داده
میشــدند و جمهــوری اســامی
ایران با ســروصدا و مظلومنمایی
در پی کسب پول نقد از نهادهای
بینالمللی و رفع تحریمها بود.
حشدالشعبی در قم
آوردننیروهایحشدالشعبیبهقم
برای ضدعفونی کردن خیابانها،
در حالی انجام گرفت که میلیونها
جــوان ایرانی بیکار هســتند .این
امــر صرفا در جهــت توجیه صرف
هزینــه در عراق بــرای این نیروها
و خوشنامســازی تروریســتهای
همکار ســپاه قدس انجام گرفت.
ایــن نیروها را در دوران ســیل نیز
به خوزســتان آوردند ،در حالی که
داوطلبــان ایرانی را از رســیدن به
منطقه منع میکردند.

 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

Michael
Monfared

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com
6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

غیر از ابراز قدرت حکومت و دادن
اعتبار توخالی به نیروهای نظامی
بــرای انجام کارهــای بی حاصل.
ایــن گردهماییهــا در شــهرهای
دیگر نیز در مراســم تشییع جنازه
کشتههای سوریه تکرار شد.

•

به مسلخ فرستادن باورمندان
سنتی
میــان تعطیلــی نمــاز جمعهها و
امامزادهها ،حدود دو هفته فاصله
بود .معنای این نحوه رفتار آن است
که حکومت بــرای جان طرفداران
نظام احســاس خطر کرده است و
نماز جمعهها را تعطیل میکند ،اما
برای جان مومنان سنتی تا این حد
احساس خطر نمیکند ،چون زوار
این امامزادهها بالضروره در خدمت
بقــای نظــام نیســتند .مقاومــت
آســتانهای قدس در بســتن این
مراکز ،مایه به خطر انداختن جان
دهها هزار تن در ایران شده است.

•

اطالعیه بعد از دو ماه
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا صدور
اطالعیههایش بــرای آگاهی دادن
به عموم و نیز بسیج نیرو و امکانات
عمومــی را دو مــاه بعد از شــیوع
ویروس در کشور آغازکرد .اطالعیه
شــماره یــک (فاصلهگــذاری) در
 ۷فروردیــن ،و اطالعیــه شــماره
دو (خــودداری از انجــام ترددها و
ســفرهای غیرضــروری در داخل
شــهرها ) در  ۱۰فروردیــن ۱۳۹۹
صادر شــد .این در حالی است که
بــه اذعان مســئوالن بهداشــتی،
ویروس کرونــا از اوایــل بهمن در
ایــران در حال شــیوع بوده اســت

و در  ۳۰بهمــن رســما شــیوع آن
توسط مقامات دولتی اعالم شده
بود .به نظر میآید که مقامات باید
مراسم  ۲۲بهمن ،بیعت  ۲اسفند و
مراسم دید و بازدید عید نوروز خود
را انجام میدادهاند و بعد به ســراغ
این بحران میرفتهاند.

•

گزینه کمک مالی به
آسیبدیدگان از کرونا در
تارمنای رهبری
رهبــر جمهــوری اســامی ایــران
که ثــروت نهادهای تحت نظرش
(بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایی
فرمــان امام ،آســتانهای قدس و
دههــا بانک و شــرکت و موسســه
دیگــر) صدهــا میلیــارد دالر و
درآمدهــای ســاالنه آنهــا دههــا
میلیارد دالر تخمین زده میشود،
بــه دنبــال آن اســت کــه همانند
یــک نوجوان یــا جوان یــکال قبا
در کشــورهای غربــی کمکهای
مردمی را جمع کند و به نیازمندان
برساند .او همانند فعاالن اجتماعی
که کارزارهای  Go Fund Meراه
میاندازند ،عمل میکند.
به همین خاطر ،گزینه کمک مالی
به آسیبدیدگان در تارنمای وی باز
شده اســت .این درست مثل این
است که بیل گیتس ،وارن بافت،
یا مایکل بلومبرگ ،تارنمایی برای
کمک به نیازمندان بــاز کنند و از
افــراد بخواهند تا کمکهای چند
یــا چنــد ده دالری خــود را به این
تارنماها بدهند تا بعد توزیع شود.
اینها اقداماتی اســت کــه در تاریخ
بشرکمتر سابقه دارد.

•

آبپاشی معابر برای منایش
ضدعفونی
بنا به گفته یکی از اعضای شورای
شهرخرمشهر،دستگاههاینظامی
در پاتــک خود به حمله بیولوژیک
ادعایی حکومت ،به آبپاشی معابر
میپرداختند تــا مردم تصور کنند
معابر عمومی ضدعفونی شــدهاند
و با خیال راحت به خیابان بیایند.
ایــن کار دســتکمی از جنایــت و
کشــتار جمعی ندارد؛ چون صدها
هزار نفر مردم کوچــه و خیابان را
با خیال راحت و بدون ضد عفونی
قبلی یا حفاظت از خود با ابزارهای
محافظتــی ،در معــرض تماس با
اشیای آلوده قرار میدهد.

•

فاصلهگیریهوشمند
در حالی که مســئوالن بهداشــتی
وضعیــت شــیوع کرونــا در همــه
اســتانهای کشــور را قرمز اعالم
کرده بودنــد ،دولت روحانی اعالم
کــرد که از  ۲۳فروردین شــرکتها
و صاحبان کســب و کار میتوانند
کار خــود را شــروع کننــد و از ۱۶
فروردیــن نیز بخشــی از نیروهای
دولتــی و بانکهــا کار خــود را
شــروع کردند .این امر در مســیر
خــاف با همه جوامعی اســت که
بــه مقابلــه بــا کرونا مشــغولند و
بــرای تصمیمگیری ،به ســخنان
متخصصان توجه میکنند .نام این
اقدام کمهوشــانه را هم گذاشتند
«فاصله گیری هوشمند».
------دیدگا ه و نظرات ابراز شــده در این
مقاله ،نظر نویسنده بوده و دیگاه
این نشریه را منعکس نمیکند.
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www.paivand.ca since 1993

کــرونا...

کارگران در دو راهی جان و نان

شــبحی بر جهان سایه
انداخته و معاش یک و نیم
میلیارد کارگر را تهدید میکند.
امنیت شغلی و مز د مطالبه اصلی
اســت ،اما اولویتها و دستاوردها
اینک مخدوش شــدهاند .در ایران
نیــز جامعــه کارگری اولیــن آماج
ت اقتصادی خواهد بود.
فالک 
 ۳۰۵میلیــون موقعیــت شــغلی
تماموقت از دست رفتهاند.
این رهآورد کروناســت و جهان در
آستانه بدترین رکود اقتصادی طی
 ۹۰سال گذشته قرار دارد.
در رکود بزرگ  ،۱۹۲۹نرخ بیکاری
در آمریکا به ۲۵درصد رسید.
حال ســازمان جهانی کار هشــدار
میدهــد کــه وخامــت شــرایط
اقتصادی ،بر معاش یک میلیارد و
 ۶۰۰میلیون کارگر در سراسر دنیا
تاثیر خواهدگذاشت.
گــی رایــدر ،مدیــر ایــن ســازمان
میگویــد برای میلیونها کارگرکه
اندوخته یا اعتبار مالی ندارند ،قطع
درآمد چیزی جز قطع دسترسی به
غذا ،امنیت و آینده نیست.
در سراسر جهان  ۳/۳میلیارد نفر
از روزمزدی و مشــاغل غیررسمی
نان در میآورنــد .این عده بیمه و
امکانــات درمانی ندارند ،چیزی از
"هوم آفیس" نشــنیدهاند و وجود
ارزان و ملموسشــان مــورد نیاز
کارفرماست.
ســازمان جهانــی کار میگوید در
اولین ماه بحران کرونا ،درآمد این
گــروه از کارگران حــدود ۶۰درصد
کمتر شده است.
در ایران وزارت کار ســاکت است،
امــا مرکــز پژوهشهــای مجلس
برآورد کــرده که بین دو میلیون و
 ۸۷۰هزار تا شــش میلیون و۴۳۱
هزار نفر از شــاغالن فعلی ،تحت
تاثیر شــیوع ویروس شغل خود را
از دست بدهند .این آمار اعشاری
بــا توجه به جمعیــت  ۱۴میلیونی
کارگران ،کمی تا قســمتی غلط به
نظر میرســد .تنهــا در یک فقره،
۷۰درصــد کارگــران ســاختمانی
و فصلی شــغل خــود را از دســت
دادهاند .عــذر انبوهــی از کارگران
واحدهای خدماتی و تولیدی را نیز
خواستهاند؛ گفتهاند بروید خبرتان
میکنیم.

روز جهانــی کارگــر
در چنین شــرایطی فرا
رسید.
از همه خواستهاند در خانه بمانند،
غافل از آن که این توصیه باید برای
کارگران و محرومان مشروط شود:
«اگر پول ،سرپناه و بیمه دارید،
در خانه بمانید».
•
سال بد ،سال شوک
امســال گردهمایــی ،راهپیمایی،
تجمع یا مراسمی به مناسبت روز
کارگر برگزار نمیشود.
حداقــل حســن ماجرا این اســت
که کســی صرفا به اتهام شرکت در
مراســم اول ماه مه ،به بازداشتگاه
نمیرود!
فعــاالن کارگری در ایران ،کارزاری
توییتری با مطالبه حداقل دستمزد
 ۹میلیون تومانی به راه انداختهاند
و تشکلهای مستقل ،بیانیههایی
صادر کردهاند .اولین بند قطعنامه
 ۱۵مادهای "اتحادیه ازادکارگران"،
به افزایش فوری حداقل دستمزد،
پرداخت بیمه بیــکاری به کارگران
بیــکار و جوانــان آمــاده بــه کار
اختصاص دارد .سندیکای کارگران
شرکت واحد و تشکلهای مستقل
معلمان ،کارگران و بازنشســتگان
نیــز خواســتار آزادی کلیه فعاالن
سیاســی و صنفــی زندانی ،حقوق
برابر برای زنــان و مردان ،حداقل
دستمزد متناسب با تورم و توقف
فوری کارکودکان شدهاند.
جامعــه کارگــری ایــران بــا تــورم
۴۰درصــدی و بــازار کار نحیــف،
بیبضاعتتــر از همیشــه شــده
اســت .تهدیــد کرونــا ،فرصتــی
بــرای کارفرماهــا فراهــم کــرد تا
ارزان ســازی نیــروی کار ،تعویق
دســتمزد و قراردادهای شفاهی را
نهادین ه کنند .کارگران ساختمانی،
روزمزدها ،دستفروشها ،کارگران
واحدهــای صنفــی و خدماتــی،
شــاغالن غیر بیمــه ...همگی در
بحــران کرونــا بدون هیــچ درآمد
و پشــتوانهای ،بــه حال خــود رها
شــدند .آنهــا حتــی نمیتوانند به
روال معمول با مسافرکشی پولی در
بیاورند؛ مسافری در کار نیست...
ایلنا مینویســد ،بعضی از کارگران
کارخانــه قند فســا بــه خاطر عدم

دریافــت ماههــا حقــوق و
دستمزد به زبالهگردی و خرید
و فروش پالستیک کهنه و مواد
ضایعاتی روی آوردهاند .رئیس
اتحادیه دارندگان رســتوران و
سلفسرویس تهران از اخراج
 ۱۱۰۰کارگــر طــی دو ماهــه
گذشته در تهران خبر میدهد.
 ۷۰۰راننده ناوگان حمل و نقل
درون شــهری قزویــن دو ماه
است نیمه شیفت کار میکنند
و حقوقشــان روزی ۵۵هــزار
تومــان اســت ۵۰ .کارگــرکارخانه
شین بافت سنندج اخراج شدهاند.
 ۲۰۰کارگر "ایران مرینوس قم" را
به اداره بیمه ارجاع دادهاند...
همزمــان بــا بحــران کرونــا ،آوار
دیگری بر سر خانوارهای کارگری
خراب شــده اســت .شــورایعالی
کار پایه دستمزدی را تصویب کرد
کــه تنها کفاف نان و پنیر روزانه را
میدهــد .خط فقر چهــار میلیون
و ۹۴۰هــزار تومــان اســت ،اما به
تشــخیص کارفرماهــا و دولــت،
حداقل حقوق کارگران یک میلیون
و ۸۳۵هزار تومان تعیین شد .این
به معنای تسهیل و تسریع فالکت
نیست؟
•
نصف بعالوه یک جمعیت
در سرشــماری ســال  ۹۵ایــران،
تعداد کارگران کشــور  ۱۴میلیون
نفر ثبت شده است .این رقم شامل
کســانی میشــود که زیر پوشــش
قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
قــرار دارنــد .خویشفرمایــان،
روزمزدهــا وکارگران فصلی یا فاقد
قــرارداد ،در ایــن آمــار محاســبه
نشدهاند .همان آمـــــــــار رسمی
بــا احتســاب دامنــه  ۳/۲نفری
خانوار ،نزدیک ۶۰درصد جمعیت
ایران را در بر میگیرد.
این جمعیت بــا آب باریکه درآمد،
بــه زحمت از عهــده حداقل خورد
و خــوراک بــر میآید ،چه برســد
به هزینههای مســکن ،پوشــاک،
رفتوآمد ،دارو و درمان یا آموزش.
رکود اقتصادی و تعطیلی واحدهای
تولیــدی اما ایــن تکیــهگاه لرزان
مالی را هــم از خانوارهای کارگری
میگیــرد .رئیــس انجمن صنفی
کارگران ساختمانی مازندران اعالم
کــرده که کارگــران این صنف پول
خرید نان را هم ندارند.
جوانمیــر مــرادی ،عضــو انجمن
صنفــی کارگــران کرمانشــاه و از
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران
بــه دویچه وله میگویــد« :بحران
کرونــا ،چالشهــای کارگــران را
تشدید کرده است .کارگران فصلی
و ســاختمانی لنــگ ماندهانــد و
بیشترین آسیب را دیدهاند .آنها هم
فشــار عمومی ناشــی از مریضی را
تحمل میکنند و هم مجبورند سر

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
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ویروس کرونا؛ واکسن «ممکن است تا پایان
سال میالدی آماده باشد!»

 30آوریــل -پاســکال
مدیرعامــل
ســوریوت،
شــرکت دارویــی اســترازنکا
 AstraZenecaگفته است
که ممکن است واکسن ضد
ویروس کرونا تا پایان ســال
میــادی جــاری (اوایل دی
ماه امســال) برای اســتفاده
جهانیان آماده باشد.
شرکت پاسکال سوریوت ،که یک
شرکت دارویی بزرگ بریتانیایی و
سوئدی است موافقت کرده است
که در صورت موثر بودن واکســن
ضــد ویــروس کرونــا ،که توســط
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در
بریتانیا در دست آزمایش است ،آن
را تولیدکند.
آقای سوریوت تاکید دارد که "برای
غلبه بر این ویروس ،تهیه واکسن
موثر فوریت دارد".
اولیــن آزمایش واکســن ضدکرونا
روی انســان در یک کشور اروپایی
هفته گذشته در آکسفورد آغاز شد.
مدیرعامل شرکت استرازنکا گفته
اســت که گروه پژوهشی دانشگاه
آکسفورد سابقه بسیار نیرومندی
در تحقیقــات دارد ،فناوری مورد
اســتفاده آن بسیار پیشرفته است
و تــا یکی دو ماه دیگر این شــرکت
دارویــی خواهــد دانســت کــه آیا
اعتمــادی که به این گروه داشــته
موجه بوده است یا نه.
ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــا
پژوهشگران دانشگاه در تحقیقات
پیرامــون تهیــه واکســن کــه در
موسســه جنــر در جریــان اســت
مشــارکت دارد .بــه گفته دســت
انــدرکاران این تحقیــق ،احتمال
دارد اطالعــات گردآوری شــده در

مورد نتایج آزمایش
نمونــه واکســن تــا
اواســط مــاه ژوئن -
حدود شــش هفته دیگر  -در
دسترس قرارگیرد.
برنامه این است که نمونه مورد نظر
برای گذر سریع از مراحل اداری در
سه ماهه آخر سال در اختیار مراکز
بررســی و تایید مــواد دارویی قرار
گیرد و تا پایان سال برای استفاده
عمومی تولید و عرضه شود.
آقای سوریوت گفته است که "امید
داریــم کــه بــا روی هم گذاشــتن
توانمندیهایمــان بتوانیــم بــه
فرآیند عرضه جهانی این واکســن
برای مقابلــه موثر با ویروس کرونا
سرعت بخشــیم تا از بشر در برابر
کشــندهترین بیمــاری فراگیــر در
نسل حاضر حفاظت کنیم".
پرفسور سر جان بل ،استاد کرسی
ســلطنتی علوم پزشــکی دانشگاه
آکســفورد در مصاحبه با رادیو بی
بی ســی گفت که توافق دانشــگاه
بــا شــرکت اســترازنکا از آن جهت
اهمیت دارد که "بتوانیم اطمینان
یابیــم که این واکســن هــم موثر
اســت و هم اینکه با سرعت تولید
و در بریتانیا و سطح جهانی توزیع
خواهد شد".
وی افــزوده اســت" :چالشــی که
در برابر ماســت این است که پس

از کســب تاییدیــه موسســات
نظارت بــر دارو ،بازهم مجبور
نباشــیم بــه اول کار برگردیم و
به دنبال کسی باشیم که آن را
در مقیاس وسیع جهانی تولید
کند".
هــدف از مشــارکت
دانشــگاه و شــرکت
اســترازنکا این است که
در صورت موثر بودن این
واکسن ،تا پایان سال جاری
پیشاپیش ظرفیت الزم برای تولید
دهها میلیون دوز آن جهت توزیع
جهانی آن وجود داشته باشد.
پرفســور بل گفته است" :ظرفیت
تولیــدی ما در بریتانیا در حد الزم
نیســت و ما از طریق مشــارکت با
استرازنکا این ظرفیت را به شکلی
قابل توجه گسترش داده ایم".
الوک شــارما ،وزیر بازگانی بریتانیا
گفته اســت کــه توافق دانشــگاه
آکســفورد و شــرکت اســترازنکا
"گامی حیاتی" بــوده که می تواند
فرآیند تولید و توزیع واکسن را "به
سرعت به پیش ببرد".
آقــای شــارما گفتــه اســت" :این
همــکاری تضمین می کندکه اگر
واکسنی که در حال حاضر توسط
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در
موسســه جنر در دســت آزمایش
اســت موثر باشــد ،هر چــه زودتر
برای اســتفاده عموم آماده شود و
از زندگــی هزاران نفــر در برابر این
بیماری حفاظت کند".
انتشــار خبــر همــکاری شــرکت
استرازنکا و دانشگاه آکسفورد برای
تهیه واکسن ضدکرونا بهای سهام
شرکت را  ۳درصد افزایش داد.
•

کار بروند در حالی که پروتکلهای
بهداشــتی در محیــط کار رعایت
نمیشــود .عجیب آن که به جای
آزاد کردن زندانیها در این شرایط،
تعداد دیگــری از فعاالن کارگری و
مدنی را احضار و دستگیرکردهاند.
سایه بیکاری ،ناامنی و تهدیدهای
امنیتی همچنــان بر ســر کارگران
هســت آن هــم در شــرایطی کــه
همــه باید متوجه حفظ جان افراد
باشند».
•
مـــرگهایبیصدا
تامیــن اســتانداردهای ایمنــی بر
عهــده کار فرماســت امــا به دلیل
قراردادهای توافقی و بیمه نبودن
کارگــران ،نظارتی قانونی در مراکز
تولیدی وجود ندارد .در نیمه اول
سال  ،۹۸پزشکی قانونی  ۸۹۸مرگ
ناشی از حادثه کار را ثبت کرده که
 ۳۵۴مورد آن به ســقوط از ارتقاع
مربوط بوده اســت .بر این اساس،
روزانــه به طور میانگین پنج کارگر
ایرانــی جــان خــود را در ســوانح
یدهند .از هر ســه
کار از دســت م 
کارگر ســاختمانی ،یک نفر به سن
بازنشستگی میرسد و دو نفر دیگر
از کارافتاده میشوند .ساالنه دهها
کولبر جــان خــود را در ارتفاعات
کردســتان از دســت میدهند .در

تازهتریــن ســانحه ،دو کارگــر در
کارخانــهای در شــهرک صنعتــی
نجفآبــاد ،حیــنکار در قســمت
چرخکننده مقوا ،به داخل مخزن
دستگاه افتادند و له شدند.
علیرضــا نوایــی ،عضــو "اتحــاد
بینالمللی حمایــت از کارگران در
ایران" میگویــد« :تعداد کارگرانی
که به دلیل نقض اســتانداردهای
کار قربانــی میشــوند ،شــش
برابــر حــوادث کار اســت .آنها در
کارخانههــا و واحدهــای تولیدی
سل میگیرند ،مشکالت ریوی پیدا
میکنند ،دچار رماتیسم استخوانی
میشــوند ...در موضوع کرونا هم
هیچ آمار شــفافی نیست که بتوان
گفــت چه انــدازه کارگران آســیب
دیدهانــد .از قــرار در پتروشــیمی
ارومیــه  ۴۰نفر مبتال شــدهاند اما
پنهانکاریمیکنند».
او در بررسی کارنامه کارگری سال
 ،۹۸بــه افزایش ســرکوب و رخنه
جریانهای امنیتی به تشکلهای
کارگری اشــاره میکنــد۱۲۵۹ « :
مــورد اعتــراض در ســال  ۹۸ثبت
کردهایــم که کاهــش ۲۵درصدی
به نسبت ســال  ۹۷نشان میدهد
و اولیــن دلیــل آن ســرکوب لجام
گسیخته بود .همه ساله بیشترین
اعتراضاتکارگریدراسفندصورت

میگیرد اما امسال جامعه کارگری
مثــل بقیه درگیرکرونــا بود .نکته
بعدی این که بعد از اعتراضات ۹۷
در مجتمع نیشــکر و فوالد اهواز،
دانشــجویان بســیجی و نیروهای
امنیتــی توجهشــان بــه حضــور
مســتقیم در واحدهــای تولیــدی
جلب شد .آنها به کارگران میگویند
الزم نیست اعتراض و تجمع کنید.
حرفهــا و خواســتهایتان را بــه
ما بگویید ،ما واســطه میشویم و
حقتان را میگیریم».
دو ســال قبــل ،صدهــا کارگــر به
دعوت تشکلهای مستقل در برابر
مجلس شعار دادند« :نان مسکن
آزادی ،حق مســلم ماست» .حاال
کارگران بــرای بدیهیترین حقوق
اولیــه ،از جملــه دریافت ماســک
یــا مــواد بهداشــتی در محــل کار
بایــد بــا کارفرمــا چانه بزننــد و از
بیم تصفیه ،بــه حداقلها رضایت
دهند .پیامدهای اقتصادی پاندمی
هنوز آشکار نشدهاند اما صدای فقر
و نابرابری میآید .دور نیســت که
خانوارهای کارگری برای نان خالی
نیز محتاج شوند و اجارهنشینها
بیخانمان .شاید تبریک روز کارگر
در ایــن شــرایط ،نمکی باشــد بر
زخمهای این خانوارها.
•
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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

info@loadextransport.com

ویروس کرونا از طریق بستههای
غذاییمنتقلنمیشود!
علیرغم ترس از آلودگی
احتمالــی بســتهبندی
مــواد غذایــی ،در حال
حاضــر هیــچ مدرکــی
مبنــی بر خطــر انتقال
ویــروس کرونا از طریق
بســتههای غذایــی
وجــود نــدارد و ایــن را
کارشناسان سازمان غذا و داروی
ایاالت متحده آمریکا میگویند.
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا
()FDA؛ ایــن ســازمان به تازگی
به مصرفکنندگان اطمینان داده
که ویروس کرونا از طریق عطسه
و ســرفه ،قابلیت انتقــال از طریق
انسان به انسان را دارد؛ بر خالف
ویروسهای دستگاه گوارش مانند
نورو-ویــروس و ویروس هپاتیت
 Aکــه معمــوال افــراد را از طریق

غذای آلوده بیمار میکنند.
بــا ایــن حــال کارشناســان ایــن
ســازمان تاکیــد میکننــد بــرای
کاهش اســترس و ترس ناشــی از
آلودگی بستههای غذایی ،هنگام
خرید چند نکته را در نظر داشــته
باشید:
• در فروشــگاه و هنگام خرید ،از
دستکش و ماسک استفاده کنید.
• دستمال مرطوب حاوی الکل به
همراه داشــته باشید و سبد خرید

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

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

را پــاک کنیــد .اگر از کیســههای
خرید قابل استفاده مجدد استفاده
میکنید ،قبل از هر بار استفاده آنها
را تمیزکنید.
• در حیــن خرید،
فاصله اجتماعی را
رعایــت و حداقــل
 ۲متــر از دیگــران
فاصلــه داشــته
باشید.
• هنگام بازگشت
بــه خانــه دســتان
خود را با آب گرم و صابون بشویید.
اگرچــه هیــچ مدرکــی مبنــی بر
خطــر انتقال از طریق بســتههای
غذایی وجود نــدارد ،با این حال،
در صورت تمایل میتوانید بســته
بندی محصــول را پاک کرده و به
عنــوان یک احتیــاط اضافی اجازه
دهیــد در مجــاورت هوا خشــک
شود.
(دویچه وله)

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

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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پساکرونا...

آشتی انسان با محیط زیست یا انتقام از آن

آیــا همه گیری ویروس کرونا
روزهای بهتری برای محیط
زیســت بــه دنبــال دارد؟ يا
انســان با شــتابی بيشتر به
سمت تغييرات اقليمی پيش
می رود؟
همهگیری ویروس کرونا
مدتیســت باعــث
توقــف و یــا کاهــش
چشــمگیر بســیاری
از تولیــدات ،حمل و
نقل و حتی توقف برخی
کشمکشهای سیاسی و
جنگها شده است .شاید در نگاه
اول بر این باور باشیم که این نتایج
برای محیط زیســت به تاراج رفته
زمانــی برای بازیابی و تجدید قوا و
یا حداقل به مثابه استراحتی باشد.
حاال بهتر میتوان محیط زیست را
رویت کرد ،حتی حتی با چشم غیر
مسلح ،از جمله با مشاهده آبزیان
مختلف در نزدیکی آبراههای ونیز
گرفته یا دیدن پرســه حیوانات در
شهرها یا نگریستن به آسمان آبی
این روزها.
آمــار و ارقــام نیز نشــان از کاهش
چشــمگیر آلودگی هــوا و گازهای
گلخانهای در این مدت کوتاه دارد.
کاهشــی که نشســتهای متعدد
سازمان ملل قادر به عملی ساختن
آن نبودند .به طور مثال در چین که
رتبه اول تولید گازهای گلخانهای
را دارد شــاهد کاهــش حــدود ۲۵
درصدی ایــن گازها در طی حدود
دوهفتــه بودهایم .آمریــکا و اروپا
با رتبــه دوم و ســوم در تولید این
گازها نیز به دلیل کاهش مصرف
سوختهای فســیلی از این قاعده
مســتثنی نبوده اند.بــه طوریکه
انتظار میرود کشور صنعتی آلمان
به هدف خــود در کاهش گازهای
گلخانه ای در سال  ۲۰۲۰برسد.

سرعت احیای محیط زیست در
مقایسه با ختریب آن
بیــش از نیمــی از جمعیت جهان
در قرنطینه و یا شــبه قرنطینه به
ســر میبرند که این امر نه تنها به
معنــی کاهش تــردد بلکه کاهش
مصرفگرایی میباشد .سوال مهم
و تعیین کننده این اســت که آیا با
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

توجــه به وقایــع اخیر
نقطــه عطفی مثبــت برای
محیط زیست حاصل شده است؟
در ابتــدا بایــد به این نکتــه توجه
داشــت که محیط زیست و منابع
آن به سرعت شــهرها و جادهها و
صنایــع طی هفته ها و ماهها قابل
بازسازینیستند.ایننکتهایاست
کــه بیش از پیش نیاز همزیســتی
مســالمتآمیز و محتاطانه ما را با
محیط زیست عیان میسازد.
بطور مثال احیای آبهای زیرزمین
به شرط فراهم بودن شرایط دههها
طــول خواهــد کشــید .جنگلها
و اكوسيســتم هــای مربوطه بعد
از آتشســوزی گاه ســدهها بــرای
احیا زمــان الزم دارند .طبق آمار
سازمان ملل  ۶۰درصد از جمعیت
جانوری از سال  ۱۹۷۰از بین رفته
اســت .جانوران وگیاهان منقرض
شــده مثالهایــی از غیرقابل احيا
بــودن بســیاری از منابــع محیط
زیست می باشند

گلخانــه ای بــه ســرعت  ۵درصد
افزایش یافت .به طور کلی بسته به
اینکه سیاستمداران و قدرتهای
جهانی چگونه و با چه اولویتبندی
و استراتژی اقتصاد خود را بازیابی
نماینــد می تــوان شــاهد تخریب

برای
بیشــتر و یا آرامش بیشتری
محیط زیست بود.


آشتی یا انتقام
در صورتــی کــه محیط زیســت و
منابع آن همچنان قربانی منفعت
و قدرتطلبی انســان باشــد حتی
دوران ناخوشــایندتری نســبت به
قبــل از پاندمی کرونــا قابل تصور
اســت ،زیرا اوال تجربه نشان داده
است در زمان مشکالت اقتصادی
حفاظــت از محیــط زیســت در
اولویــت نمیباشــد .دومــا جبران
عقب ماندگی اقتصادی با سرعتی
بیشتر از پیش دور از انتظار نیست.
همانطورکه مــدت کوتاهی بعد از
رکــود اقتصــادی جهانی در ســال
 ۹/۲۰۰۸میــزان تولیــدگازهــای

پیچیده تر از کرونــا بوده ،هرچند
شــاید هنور بــرای بســیاری قابل
احساس و درک نباشد .این دوران
باعــث تجربه زندگــی آگاهانه تر ،
قدرشناسی از حضور در طبیعت و
نعمتهای فراوان آن شد .مديريت
فراكشــوری ،اســتفاده گسترده و
بهينه از اینترنت در زندگی روزمره
از جملــه دورکاری ،آمــوزش بــه
صــورت مجــازی و همبســتگی و
همدلی در این دوره میتواند توشه
راهی برای آینده باشدکه هستی در
این برهه از زمان در اختیارمان قرار
داده است.
•

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
گذاشتندندانهای مصنوعی

Rapid Orthodontics








روی مثبت سکه و درسهای
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
این دوران
Implant
CEREC
AC Bluecam 























 
















 













الزمه تداوم کاهش فشــار برروی
1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






توسعه
محیط زیست تغییر رویه از
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
دادن
اولویــت
ناپایــدار به پایــدار،
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول
بــه حفاظــت از محیــط زیســت،
 Tel : (514) 933-3337



















فسیلیبا
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بیمه های مدیکال
آموختن
و
انرژیهــای تجدیدپذیر








باشــد.
و
بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
از این دوران پاندمیک می
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مواجه
کشــورها در مدیریــت و
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خــوب بــرای برخــورد و



 

اقلیمی
مشابه در مواجه با تغییرات























 Lumineers Veneer
باشــد که مشــکلی بــس بزرگتر و

Guy

Courtier Immobilier Agréé
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Cell : (514) 571-6592

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



حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N
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.: 514-777-3604
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
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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جهــان...
سال  ۲۰۵۰میالدی

 5ابر قدرت حاکم بر جهان

در  ۳۰سال آینده ،اغلب قدرتهای
اقتصــادی جهــان کشــورهایی
خواهنــد بــود کــه امــروز جــزو
کشورهای در حال توسعه هستند،
کشورهایی که از قدرتهای فعلی
مثل آمریکا ،ژاپن و آلمان پیشــی
خواهندگرفت.
برگزیت ،ویروس کرونا و تعرفههای
تجاری ممکن اســت باعث ایجاد
مشــکالت اقتصادی شــوند ،ولی
پیشبینی میشود که در چند دهه
آینده اقتصاد جهانی حتی با وجود
این مشکالت به سرعت رشدکند.
تخمین کارشناسان این است که
بازارهای جهانی تا سال  ۲۰۵۰دو
برابــر میشــود ،در حالی که طبق
پیشبینی ســازمان ملــل متحد،
جمعیت جهان در همین بازه ۲۶
درصد بیشتر رشد نخواهدکرد.
این رشد اقتصادی باعث تغییرات
بسیاری خواهد شد.
پیشبینی آنکه این تغییرات دقیق ًا
چه خواهد بود آســان نیست ،اما
بســیاری از اقتصاددانــان در یک
مورد هم نظرند :اینکــه بازارهای
در حال رشد امروز ،ابرقدرتهای
اقتصادی فردا خواهند بود.
شرکت خدمات حرفهای بینالملل
( )PwCدر گزارشــی بــا عنــوان
"جهان در سال  "۲۰۵۰پیشبینی
کــرده در ســی ســال آینده شــش
کشور از هفت اقتصاد بزرگ جهان
اقتصادهــای نوظهــور امــروز
باشــند .در مقابل ،قدرتهای
اقتصــادی امروز بــه رتبههای
پایینتر خواهنــد رفت :آمریکا
از رتبــه  ۲بــه  ، ۳ژاپــن از رتبه
 ۴بــه  ۸و آلمان از رتبه  ۵به .۹
براســاس این گزارش ،طی سه
دهــه آینده حتــی اقتصادهای
نسبت ًا کوچکتری مانند ویتنام،
فیلیپین و نیجریه نیز جهشی
قابــل مالحظــه در رده بندی
اقتصادها خواهند داشت.
ما بــا ســاکنان پنج کشــوری
که پتانســیل باالی رشد دارند
صحبــت کردیــم کــه بفهمیم
آنهــا چگونه بــا ایــن تغییرات
ســریع کنــار میآینــد ،زندگی
در ایــن مناطــق چــه مزایایی
برایشان دارد ،و به مرورکه اقتصاد
کشورشــان رشــد میکنــد با چه
مشکالتی روبرو میشوند.
• چین
اگر مبنای محاسبه برابری قدرت
خریــد ( )PPPباشــد کــه تفاوت
ســطح قیمــت در کشــورهای
مختلف را در نظر میگیرد ،چین
هم اکنون بزرگترین اقتصاد جهان
اســت .در چند دهه گذشته ،قاره
آســیا غول اقتصادی کم نداشته،
امــا اقتصاددانان بــر این باورندکه
این تازه اول کار است.
شــهروندان چیــن زیرورو شــدن
اقتصــاد را جلــوی چشمشــان
میبیننــد .روان کول ،نویســنده
مجموعــه کتابهــای "چینی در
یک دقیقه" میگوید" :خانه من در
پارک صنعتی سوژو طی چند سال
گذشــته پر از مرکز خرید پر زرق و

برق و پارک و رســتوران و ترافیک
شده .در حالیکه پانزده سال پیش
کــه من بــرای اولین بــار به چین
آمــدم ،تمام این منطقــه باتالق و
زمین کشــاورزی بــود .همه جای
چین داســتان همین اســت .کل
کشور در حال تغییر است".
ایــن تغییــرات باعــث جــذب
کارآفرینــان شــده ،و همینطــور
افرادی که در میانه این رشد ظاهر ًا
بی پایــان به دنبــال فرصتی برای
پول درآوردن هســتند .بسیاری از
این کارآفرینان تازه کار از شانگهای
شروع میکنند که بزرگترین شهر
چین است.
جان پابــون ،بنیانگــذار آمریکایی
شــرکت مشــاوره فولکــروم در
شــانگهای ،میگویــد" :ذهنیــت
حاکــم بــر شــانگهای کارآفرینی و
تجــاری اســت .از خرده فروشــان
در بازارهــای ماهــی و گوشــت
شهر تا موتورســوارهایی که مدام
پشــت چراغ قرمز بــوق میزنند و
کســانی که تا آخر شب در دفترها
مشغولند ،همه به فکر پیشرفتند".
امــا بر خــاف نیویورک ،شــهری
ً
قبــا در آن زندگی می
کــه پابــون
کرده و به نظرش ساکنانش بسیار
محافظــه کار بودند ،شــهروندان
اینجا "همیشــه آمادهاند حرفت را
بشنوند و مشاوره درست بدهند".
اما کســی که بخواهد اینجا زندگی

هندیها به چشم میخورد.
ســاوراب جینــدال ســاکن هنــد
اســت و مدیــر اپلیکیشــنی به نام
تاک تــراول .او میگوید" :از پایان
قــرن بیســتم میــادی ،مــن به
معنای واقعی کلمه دگرگونی هند
را پیش چشمان خود دیدهام .رشد
اقتصادی ســبک زندگی مردم را از
جهات مختلــف عوض کــرده ،از
حال و هوای شهرگرفته تا برخورد
مردم در جامعــه و عادات روزمره.
مثال در  ۱۵ســال گذشته کیفیت
تلویزیونهــا ،تلفنهــای همراه و
مدل خودروها به شکلی محسوس
بهتر شــده ،امــکان ســفر هوایی
به مراتب بیشــتر شــده و خانهها
لوکستر شدهاند".
البته این پیشرفتها بدون مشکل
نبــوده .هزینــه زیرســاختهای
شــهر تامین نمیشــود .ماشــین
در خیابانها بیشــتر شده و چون
مقــررات مربــوط به آلودگــی هوا
درســت اجرا نمیشود ،شهرهایی
مثــل دهلــی نــو آلودهتــر از قبــل
شدهاند.
نکته دیگر اینکه این رشد اقتصادی
در زندگــی همــه بــه یــک انــدازه
تأثیر نداشــته .جیندال میگوید:
"بخشهایــی از جامعــه هنــوز
کیفیت زندگی بسیار پایینی دارند:
محلههای پرجمعیت وکثیف کنار
برجهای گران".

کند باید زبان ماندارین یاد بگیرد.
پابون میگوید" :دانستن زبان دیگر
مزیت نیست .بدون ماندارین اینجا
کاری از پیش نمیبرید .در محافل
اجتماعی و فرهنگی هم همینطور.
حتی ممکن است راهتان ندهند".
• هند
بر اســاس گزارش  ،PwCاقتصاد
دومین کشور پرجمعیت جهان نیز
در سه دهه آینده رشدی چشمگیر
خواهد داشــت  -میانگین سالی
پنج درصد ،که بین کشورهای در
حال توسعه از سریعترینهاست.
پیشبینی میشــود تا سال ۲۰۵۰
میالدی ،هند از آمریکا هم پیشی
بگیــرد و دومیــن اقتصــاد بزرگ
جهان بشــود (بــا  ۱۵درصد از کل
تولیــد ناخالــص داخلــی جهان).
بعضی پیامدهای مثبت این رشــد
اقتصادی همین حاال نیز در زندگی

نامیتا کولکارنی ،وبالگ نویسی در
میسور ،در این باره میگوید" :رشد
یک کشور با توجه به میزان احترام
بــه حقوق شــهروندی آن کشــور
سنجیده میشود ،بنابراین ما هنوز
راه زیادی در پیش داریم .تا زمانی
که زنان در فضاهای عمومی ایمن
نباشــند' ،رشد اقتصادی' پشیزی
نمیارزد".
او معتقــد اســت کســانی کــه
میخواهنــد بــه هنــد مهاجــرت
کنند باید درســت تحقیق کنند،
مخصوصــا بــه ایــن دلیــل کــه
بخشهای مختلف کشــور با هم
تفاوت چشمگیر دارند .میگوید:
"اینجــا هر ایالت زبانهــا و غذاها
و آداب و ســنن مخصوص خود را
دارد .من شــخصا ایاالت شــمال
شرقی را بیشتر دوست دارم".
جینــدال اضافه میکند که کســی
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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

نبایــد ســعی کنــد ســبک زندگی
قبلیاش را در هند بازسازی کند،
بلکــه باید ســعی کنــد راه و روش
زندگــی در اینجــا را یــاد بگیــرد.
میگوید" :ســعی کنید خــود را با
هند وفــق دهید ،هند خــود را با
شما وفق نخواهد داد".
• برزیل
ایــن غــول اقتصــادی آمریــکای
جنوبی در آینده پنجمین اقتصاد
بزرگ جهــان میشــود و از ژاپن،
آلمان و روسیه پیشی میگیرد.
اقتصاد برزیل در چند دهه گذاشته
به لطف منابع طبیعی فراوان این
کشــور به سرعت رشــد کرده ،اما
برای کنترل فساد دولتی و تورمی
که این کشور را در سالهای اخیر
گرفتارکرده مشکل دارد.
کایو برست که در برزیل به دنیا آمده
میگوید" :من سرخوشــی دوران

رشد اقتصادی اواخر دهه
 ۲۰۰۰و اوایل دهه ۲۰۱۰
میــادی را از نزدیــک
دیــدم .در ایــن دوران
طبقه متوسط جدیدی در
برزیــل به وجود آمد .همه
برزیلیها به این معروفیت
تــازه یاب کشورشــان که
ســخت هم به دست آمده
بــود میبالیدنــد .امــا در
همیــن دوران شــهرهای
بزرگــی مثــل ریودوژانیرو
و سائوپائولو بســیار گران
شدند .کار به جایی رسید
کــه به نظــر میآمد برزیل
ســریعتر از آنچــه که باید
رشــد کرده .جــاده و خط
آهن و بندر و مســیرهای بازرگانی
موجود پاسخگوی این رشد نبود".
بعضی از این مشکالت باعث شده
برزیل سریعتر از بسیاری کشورها
خــود را با فنــاوری روز وفق دهد.
آنالیــزا نــش فرنانــدز کــه پیش از
این در ســائوپائولو زندگی میکرده
میگوید" :در بسیاری ازکشورهای
در حال توسعه ،رشد باال یعنی تورم
باال .برزیل برای اینکه از نقدینگی
در برابــر تورم محافظــت کند ،به
فــن آوری رو آورد .معــادل بومــی
ابزارهایی مثل پی پل ()PayPal
یــا ونمــو ( )Venmoبیشــتر از
بیســت ســال اســت که بخشی از
زندگی روزمره برزیلیهاست .حتی
پیش از آنکه مردم تلفن هوشمند
داشته باشــند ،روی دستگاههای
خودپرداز از این امکانات اســتفاده
میکردند".

رکــود اقتصــادی ســال ۲۰۱۶
میالدی ضربه ســنگینی به برزیل
زد .امــا آنطــور که در گزارشــی از
رویترز آمده ،نشانههای رشد دوباره
پدیدار شــده و به نظر میرســد با
روی کار آمدن دولت جدید در این
کشــور ،ســال  ۲۰۲۰سالی حیاتی
برای اقتصاد برزیل باشد(.گزارش
پیــش از شــیوع گســترده کرونــا
نوشته شده)
یکــی از برزیلیهایی کــه برای این
گــزارش بــا او صحبــت کردیــم،
ســیلوانا فراپیر بــود .او میگفت:
"ایــن کشــور درگیــر مشــکالت
اقتصادی است ،اما قطع ًا به سمت
آیندهای روشــن حرکــت میکند.
برزیــل یکــی از غولهــای جهــان
در معــدن وکشــاورزی و تولیدات
صنعتی است ،بخش خدمات هم
اســتوار و روبه رشــد است .ضمن
اینکــه ســرمایهگذاری در بخــش
جهانگردی هم بیشتر شده".
وضعیــت اقتصادی هرچه باشــد،
آغــوش برزیلیها عموما بــه روی
خارجیها باز است ،مخصوصا اگر
زبــان یاد بگیرند .ســیلوانا فراپییر
میگویــد" :برزیــل کشــوری گرم
و صمیمــی اســت کــه از خارجــی
اســتقبال میکند .برزیلیها کمتر
فردگرا و بیشتر اجتماعی هستند.
ذوق میکننــد وقتــی یک خارجی
به فرهنگ و زبان آنها عالقه نشان
میدهــد .اگــر زبــان پرتغالــی یاد
بگیرید ،دیگر انگار در خانه خودتان
هستید".
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کــرونا...
نبرد نافرجام  30ساله برای شکست همه گیری

برنامــ ه ریــزی
بــرای جلوگیری
از شــیوع یــک
بیماری ویروسی جدید
قدمتی سی ساله دارد .اما پرسش
اصلی اینجاست که چرا این برنامه
ریزیها محکوم به شکست بود؟
دالیــل ایــن شکســت نبایــد بــه
اقدامــات دولتهای حاکم تقلیل
داده بشود ریشه این دالیل بسیار
فراتــر از عملکرد نه چنــدان قابل
قبول ترودو یا ترامپ است.
نگاهی به عملکرد سیاســتمداران
از طیفهــای متفــاوت حاکــی از
شکســت جمعی در جلوگیــری از
شیوع بیماری کووید  19است.
دهم مــارس خبرنــگاری از ترودو
ت وزیرکانادا میپرسد:
نخس 
مسافران کانادایی که از سفرهای
خارج از کشــور برمیگردند بسیار
از نبود تمهیداتی در فرودگاه برای
جلوگیری از ورود بیماری از طریق
مسافرین متعجب شدهاند .به نظر
میرســد کانــادا جلوگیــری از این
بیماری را جدی نگرفته است؟
اما نخســت وزیرکانادا اعتقاد دارد
همه اطالعات کافی به شهروندان
بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن
بیماری داده شده است و عملکرد
دولــت کانــادا منطبق بــا توصیه
متخصصیناست.
کمتــر از یک هفته بعد دولتهای
اســتانی آلبرتــا و نوااسکوشــیا و
شــهرداری مونتــرال کارمنــدان
خودشــان را بــه فــردودگاه هــا
میفرســتند تــا کمبــود اقدامات
دولــت فــدرال را جبــران کنند و
بــا آگاه ســازی مســافران از آنهــا
درخواســت کننــد کــه بــه اختیار
خود چهارده روز در خانه قرنطینه
باشند.
در همیــن بــازه زمانــی وزیــر
امــور خارجه کانــادا در پاســخ به
خبرنگاری در مورد اینکه خود وزیر
چه روشی برای جلوگیری از آلوده
شدن به مریضی در سفرهایش به
کار میبرد؟ میگوید :دست دادن

در خون من است.
گرچــه دوســت داریــم
عملکرد ضعیــف دولت را
مقصر شــیوع بیماری در کانادا
بدانیم ولی با نیم نگاهی به وضعیت
اسفبار آمریکا بخاطر سیاستهای
دولــت ترامــپ ،پی مــی بریم که
شکســت در ایــن مبــارزه فراتر از
ت و جنــاح سیاســی حاکــم
دولــ 
در کشــورها می باشــد .در همان
جلســه دهــم مــارس رهبر حزب
محافظــهکار بــه جای زیر ســوال
بردن برنامه دولت برای پیشگیری
از شیوع بیماری در کانادا ازکسری
بودجه دولت انتقاد میکند.
دو روز بعــد  12مــارس داگ فرود
نخست وزیر دولت استانی انتاریو به
مردم انتاریو گفت که بدون نگرانی
به مســافرت برونــد و از تعطیالت
بهاری لذت ببرند.
چهــار روز بعد شــهردار دموکرات
نیویورک علیرغــم همه توصیهها
بــرای انجــام ورزش روزانه خود به
باشگاه بدنسازی میرود.
در نهایت اکثریت دولتها اقدام به
بستن کسب وکارکردند و تصمیم
به تعطیل کردن اقتصاد کشــورها
گرفتنــد تا با در خانه نگه داشــتن
مــردم از شــیوع بیشــتر بیماری
جلوگیریکنند.
سرپرست سابق بهداشت عمومی
آمریکا در دوره کلینتون و بوش در
این باره گفت :بستن اقتصاد خیلی
اقدامی بر اســاس تفکــر و تحلیل
نبــود؛ اقدامــی بــود در راســتای
پذیــرش ایــن واقعیت کــه ما نمی
دانیم چه اتفاقی دارد می افتد پس
ی امور زندگی را تخته
باید در هم ه 
کنیم و تازه بنشینیم و فکرکنیم که
چه باید بکنیم؟ به سختی می شود
بستن کسب و کار را اقدامی خوب
و متفکرانــه دانســت در حقیقــت
تصمیم دیگری برای گرفتن نبود
و بدون آن غرق کشتی حتمی بود.
در ســال  1970بر کســی پوشیده
نبود که تحوالت بشری با بیماری
های نوظهور گره خورده است.

سرعت در تحوالت بشری
به همان اندازه به پیدایش
بیمــاری هــای جدید هم
ســرعت بخشــیده است.
بیماریهــای جدیــد بــا
عوض شــدن نــوع زندگی
بشــر راه خــود را بــرای
انتقال به بدن انسان پیدا
می کنند.
از نمونه بیماریهایی که
همگی بعد از جنگ جهانی
دوم شیوع پیدا کردند می
توان بــه بیماریهای تــب درهی
ریفت از انتقال دام به انســان ،تب
دنگی توسط پشه و ویروس هانتا از
طریق خزندگان اشاره کرد.
چآیوی بود
اما این شیوع ویروس ا 
که باعــث افزایش آگاهی عمومی
نسبت به بیماریهای نوظهور شد
و زنگ خطر را برای دستاندرکاران
بهداشت عمومی به صدا در آورد.
در ســال  1989سازمان بهداشت
ملــی آمریــکا در ســمیناری برای
اولین بار از اصطالح بیماریهای
نوظهور استفاده کرد و این سمینار
نقطه آغاز مبارزه برای جلوگیری از
شیوع بیمارهای نوظهور بود.
جالب اســت که بدانید که آمادگی
برای مبارزه جهانی با شــیوع یک
بیماری همیشــه در اجالسهای
بینالمللــی در ســطح وزیــران
بهداشــت مــورد بحث و بررســی
قــرار میگیــرد .در اجالسهایــی
همچون نشست سران کشورهای
هفت ،اجالس ســران کشورهای
بیســت ،ســازمان همــکاری و
توسعه اقتصادی نزدیک به نصف
روز زمــان بــه بررســی ایــن امــر
اختصــاص داده میشــود .نصــف
روز برای نشستهای جهانی زمان
زیادی اســت که حاکی از اهمیت
موضوع اســت .در اجالس سران
کشــورهای 20در برلیــن هشــت
ماه پیش وزیران بهداشــت در کار
گروهــی پاســخ اقدامات احتمالی
خــود را بــرای مقابلــه بــا شــیوع
یک بیمــاری در ســطح جهانی را
شبیهسازیکردند.
حتی اکتبر سال گذشته اجالسی
ویژه توسط مرکز امنیت بهداشت
دانشــگاه جان هاپکینــز ،انجمن
اقتصــاد جهانی و موسســه بیل و
ملیندا گیتس برگزار شدکه به طور
اختصاصی موضوع مقابله با شیوع
نوعی جدیدی از ویــروس کرونا را
مورد بررسی قرار داده بود.
اما پرسش اصلی این است که چرا
هیچ کدام از این اقدامات در عمل
منجر بــه آمادگی بــرای مقابله به
شیوع بیماری کووید  19نشد؟
توصیــه هــا و گزارشهــای
متخصصین و دانشمندان در
طول ایــن چندیــن دهه تنها
در ســازمانهای دولتی بایگانی
شد و هیچگاه بودجه ای برای
اجرایــی کردن ایــن گزارشها
تخصیص داده نشــد .معدود
اقدامات عملــی هم که در این
زمینه در کشــورهای مختلف
اجرایی شــده بود آنقدر جسته
و گریختــه بــود کــه درعمــل
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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

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
نتوانســت نقشــی در آمادگی برای
مقابله با شیوع بیماری کووید 19
بازی کند .بخشــی از این جسته و
گریختگی ریشه درعدم تخصیص
بودجه به این امــور در دولتهای
متفاوت دارد.
برنامههایی از این دست قربانی اول
تغییــر اولویت هــای دولتها می

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

شــدند .سرپرست سابق بهداشت
عمومی آمریکا در دوره کلینتون و
بوش این مطلب را اینگونه خالصه
میکند:
این حادثه پیش بینیپذیر بود .می
دانســتیم در زمانی اتفــاق خواهد
افتــاد اما امیــدوار بودیــم که این
اتفاق بــه زودی نیافتد .در صورت

اتفاق امیدوار بودیم که به وضعیت
اســفباری ختــم نشــود؛ ولی می
دانستیم که آماده نیستیم.
The doomed 30-year battle
to stop a pandemic
By Paul Wells
برگردان :رضاپدرامی  -مونتریال
April 21, 2020
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کانادا :کــرونا...
 7اصل برای بازگشـــایی فعالیتهای
اقتصادی در استانها
 29آوریــل  -بــه گــزارش
سیتیوی ،جاســتین ترودو و
نخستوزیراناستانهایکانادا
در بیانیــهای ،اصول مشــترک
برای آغاز دوبــاره فعالیتهای
اقتصادی را اعالم کردند.
چنــد روز پیش بود کــه اعالم
شــد دولت فدرال و دولتهای
اســتانی برای تدوین یک سری
اصول بــه منظــور وحدترویه در
آغــاز بــه کار دوبــاره فعالیتهای
اقتصــادی ،بــه توافــق رســیدند.
توافــق نهایی بر ســر ایــن اصول
باالخره دیروز انجام شد و استانها
بایــد فعالیتهــای خــود در ایــن
خصوص را بر اساس اصول مذکور
پیش ببرند.
در این بیانیه مشــترک آمده است
کــه آغــاز فرآینــد اتمام مــوج اول
همهگیــری ،تدابیــر جــدی برای
جلوگیری از انتقال و شیوع ویروس
بایــد همچنان اجرایی شــود و در
عین حال ،فعالیتهای جامعه نیز
باید بر اساس این وضعیت جدید،
دوباره آغاز شود.
دولــت فــدرال و نیــز دولتهــای
استانی و منطقهای موافقت کردند
که پیش از بازگشایی فعالیتهای
اقتصادی در منطقه ،هر دولت باید
از موارد زیر برخوردار باشد:

•توانایی کنترل انتقال کووید۱۹-
تا سطحی که نظام درمانی بتواند
آن را مدیریــت کندکه این شــامل
تثبیت تعداد موارد بستری و موارد
جدید ابتالست.
• ظرفیــت کافــی بــرای تســت،
شناسایی منشاء ابتال و نیز اطالع
به کســانی که با فردی که تستش
مثبــت اعــام شــده ،در ارتبــاط
بودهاند و قرنطینه سریع فرد مبتال
توانایی نظام سالمت برای مراقبت
از بیمــاران کوویــد ۱۹-و ســایر
بیماران که اشــمل اطمینان از در
دســترس بودن تجهیــزات و دارو
خواهد شد.
• مکانهــای اضافــه اضطــراری
بــرای گروههــا ،جوامــع و افــراد
حاضــر در مراکــز آســیبپذیر
نظیر آسایشــگاههای سالمندان،
زندانها یا مراکز نگهداری از افراد
بیخانمان.

• پروتکلهای ویژه مکانهای
شــغلی و نظارت بر اجرای آنها
به منظور جلوگیری از شــیوع
کووید ۱۹-در مواردی که افراد
به ســرکار خود بازمیگردندکه
شامل ارائه تجهیزات شخصی
حفاظتــی بــرای کارگرانــی که
نمیتواننــد فاصلــه فیزیکی را
حفظ کنند هم میشود.
• تسهیل محدودیتها در زمینه
سفرهای غیرضروری به شکلی که
از پیش هماهنگ شــده باشد تا از
خطر انتقال ویروس طی سفرهای
داخلی کاسته شود.
• اطمینان از توانایی جوامع برای
مدیریت مــوارد محلی شــیوع در
مدارس یا حملونقل عمومی
در این بیانیه مشارک عنوان شده
کــه چون وضعیــت همهگیری در
استانها و نواحی مختلف کشور،
متفاوت است ،هر ناحیه میتواند
گامهــای ضــروری بــرای کاهش
محدودیتهــا را بر اســاس برنامه
زمانــی مــورد نظر خــودش پیش
ببرد.
گفتنی است دکتر ترزا تم (مسئول
ارشــد ســامت عمومی فــدرال)
دیروز اعالم کرد که روند صعودی
منحنی شــیوع ویــروس در برخی
استانها از بین رفته است.
medad.ca

در صورت داشتن عالئم

COVID-19

هزاران کسبوکار کانادایی به انتهای خط رسیدهاند

اداره کانــادا بــه تازگی ،گزارشــی
مفصــل از تاثیــر همهگیــری
کروناویــروس بــر وضعیــت
کسبوکارهای کانادایی منتشر
کرده است.
به گــزارش سیبیســی ،تازهترین
گزارش اداره آمار و نیز اتاق بازرگانی
کانادا حکایت از آن دارد که بیش از
نیمی از شرکتهای کانادایی طی
دوره همهگیــری کروناویــروس،
حداقــل  ۲۰درصد از درآمد خود را
از دست دادهاند.
در فاصلــه  ۳تــا  ۲۴آوریــل ،بیش
از  ۱۲۶۰۰شــرکت کانادایــی بــه
پرســشنامه ای که در وبســایت
اداره آمــار کانــادا قــرار گرفته بود،
پاســخ دادنــد و بــه بیــان اثــرات
وضعیــت اضطــراری موجــود بــر
کسبوکار خود پرداختند.
نتایــج نهایــی ایــن نظرســنجی،
نشانگرپیامدهایناگوارهمهگیری
کویید ۱۹-بر اقتصادکشور است.
حدود یک سوم از شرکتها اعالم
کردنــدکه  ۴۰درصد از درآمد خود
را طی ایــن دوره از دســت دادند.
همچنیــن ۲۱درصــد نیــز گفتند
کــه درآمد آنها حداقــل  ۲۰درصد
کاهش یافته است.
روی هــم رفته ،بیش از  ۸۰درصد
از کســبوکارهای کانادایی اعالم
کردندکه تقاضا برای محصوالت و
خدماتشان با کاهش متوسط یا
شدید روبرو شده است.
با وجــود اینکــه همــه حوزههای
اقتصادی تحت تاثیر این وضعیت

بــوده
ا ســت ،
میــز ا ن
آســیب وارد به این
حوزههــا با هــم برابر
نیست.
کســبوکارهای بخش
گردشــگری و خدمــات
غذایی بیشــترین آســیب
را دیدنــد و پــس از آن نیز
کســبوکارهای حــوزه
ســرگرمی و نیز خردهفروشی
بیشــترین ضــرر
را متحمــل شــدند.
بیش از  ۶۰درصد از کسبوکارهای
این حوزهها اعالم کردندکه حداقل
 ۲۰درصــد از درآمــد معمــول آنها
کاسته شده است.
از ســوی دیگر ،بیش از  ۴۰درصد
از کســبوکارها در حوزههــای
کشاورزی ،جنگلداری ،شیالت و
شــکار اعالم کردند که تغییری در
درآمد آنهــا روی نداده و یا حتی با
افزایش درآمد روبرو بودهاند.
کاهــش درآمــد در سراســر کانادا
یکدســت هــم نبــوده و برخــی
استانها ،آسیب بیشتری متحمل
شدهاند.
بیش از نیمــی از کســبوکارهای

چگونه تصمیم بگیریم
Québec.ca/aidealadecision
مشــارکتکننده در ایــن
نظرســنجی از آلبرتــا ،انتاریــو،
بریتیــش کلمبیــا ،نیوفاوندلند و
البــرادور و ساســکاچوان اعــام
کردنــد کــه حداقلــی یــک پنجم
درآمدشان را از دست دادهاند.
حــدود یــک ســوم شــرکتها در
جزیره پرنس ادوارد ،قلمروها و نیز
نیوبرانزویک هم گفتندکه تغییری
در درآمدشــان نداشــته یا افزایش
درآمد داشتهاند.
حتــی در مناطقــی کــه وضعیــت
شــرکتها چنــدان بــد نبــوده،
بسیاری از شرکتها به تعدیل نیرو
و یا کاهش حقوق یا ساعات کاری
روی آوردند• .
2020-04-26 12:32
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پیشبینیدانشگاهسنگاپور؛

Does the Pandemic Have a Purpose

شیوع ویروس کرونا در هر کشور
جهان چه زمانی به پایان میرسد؟
بخش داده پردازی دانشگاه فناوری و طراحی سنگاپور پیشبینی کرد
که ویــروس کرونا در جهان تا  ۳۰ماه مه ( ۱۰خرداد)  ۹۷درصد چرخه
شــیوع خود را طی میکند و تا ابتدای دســامبر ( ۱۱آذر) فراگیری این
ویروس در جهان به پایان خود میرسد.
مرکــز نــوآوری در داده پــردازی چهارمیــن کشــور ،تــا  ۱۷مه(۲۸
دانشگاه ســنگاپور تحت مدیریت اردیبهشــت) به ســطح  ۹۷درصد
جییانشــی لوا ،بــا طراحی مدلی خواهد رســید و اتمام دوره شیوع
بر پایه آمار رســمی افرد مشــکوک آن تــا  ۲۸ســپتامبر( ۷مهر) طول
به ابتال بــه ویروس کرونــا ،تعداد خواهدکشید.
مبتالیــان بــه بیمــاری کووید ۱۹در میان کشورهای مورد بررسی،
و شــمار بهبودیافتــگان ایــن عربســتان ســعودی در انتهــای
بیمــاری ،تالش کــرده تا با لحاظ جــدول قــرارگرفتــه و پیشبینــی
پیش فرضهــای ناشــی از تجربــه شــده که فراگیری ویــروس کرونا
تاریخــی بیماریهای همهگیر و با در این کشور تا پایان ژانویه ۲۰۲۱
اتکاء به ابزار «رگرسیون» ،چرخه ادامه داشــته باشــد .امــا در میان
زندگی ایــن ویــروس را پیشبینی همسایگان ایران ،آذربایجان پیش
کند.
از ســایرین و در فاصله  ۷مه تا ۱۵
این مدل وضعیت شــیوع ویروس ژوئــن شــاهد محو فراگیــری این
کرونــا در  ۸۶کشــور جهــان از ویروس خواهد بود .این پیشبینی
جملــه ایــران را مورد بررســی قرار حاکیســت که محو ویروس کرونا
داده و بــرآورد کــرده کــه در  ۱۵در عــراق و ترکیــه نیــز تــا پایــان
کشــور جهان از جمله چین ،کره ژوئیه(اوایل مرداد) محقق خواهد
جنوبی ،استرالیا ،اتریش ،لبنان ،شد.
اردن و ســوئیس تــا  ۲۸آوریل ( ۹در کانــون اصلــی شــیوع ویروس
اردیبهشــت) ۹۷ ،درصــد چرخــه کرونــا در اروپــا  -یعنــی ایتالیا-
شــیوع ویروس کرونا سپری شده دوره حیــات این ویــروس تا  ۹مه
است.
به ســطح  ۹۷درصد میرســد و ۳
پیشبینی این مدل نشان میدهد درصد باقیمانده آن نیز تا  ۳۱اوت
کــه چرخــه فراگیــری ویــروس تکمیلمیشود.
کرونــا در ایران به عنــوان چهل و اما در آلمان و فرانســه محو کامل

نظر یک فیلسوف در باره هدف ویروس کرونا

ا یــن
ویروس به ترتیــب در  ۶و  ۱۰اوت
محقق خواهد شد و تکمیل چرخه
 ۹۷درصدی عمر ویروس در  ۴و ۷
مه پیشبینی شده است.
مدل پیشبینی دانشگاه سنگاپور
نشان میدهد که فراگیری ویروس
کرونا در آمریکا نیز در  ۱۶مه به ۹۷
درصد روند خود را طی میکند و
تا  ۹سپتامبر به سطح صفر خواهد
رسید .اما این روند در کانادا به
ترتیب بــا  ۶و  ۱۲روز تاخیر رخ
خواهد داد.
البته در مقدمه پژوهشی این مدل
تاکید شده که چرخه زندگی ویروس
کرونا بر اساس سازگاری با محیط
و اکوسیستم ،سطح مراقبتهای
فردی و نیز برنامــه دولتها برای
اجرای صحیــح قرنطینه عمومی
در کشــورهای جهــان متفــاوت
اســت و هر گونه تغییــری در این
عوامــل ،نتایج حاصل از این مدل
را در آینــده تغییــر خواهــد داد.
همچنین به خوانندگان نتایج این
مدل توصیه شده تا برای اجتناب
گرفتار شدن در خوشبینی کاذب،
احتمال وجود خطــا در طراحی و
نتایج حاصل از این مدل را مدنظر
داشته باشند.
•

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
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فیلســوف دانشگاه شیکاگو
«اســتفان آزمــا» می گوید
بشــر زمان قدیــم وقتی که
وســیله ای بــرای مبــارزه بــا
مرض هــا و بالیا نداشــت به
تعریفــی جــادوی و مذهبی از
طبیعــت پناه برد .بــه این صورت
که طبیعت را دشــمن مــی دید و
درندگان و همه جانوران مرگبار را
منحوس و بد طینت می انگاشت.
بشر به ناگزیر به این تخیل میدان
داد کــه با طلب بخشــش از انواع
خدایان و بت ها ،خطر و بال را دفع
کند .جادوگران ،ریش سفیدان و
بعدهاروحانیونخداهایمختلف،
از بشر می خواستند برای رفع بال،
نــذر و قربانی کنند؛ دعا بخوانند؛
روزه بگیرند.
بــه نظــر او ایــن تفکــر مذهبی و
جادویــی هنــوز در اردوگاه آدم
هــای ســکوالر و اردوگاه مذهبی
پابرجاست .لیبرال ها و سکوالرها
می گویند ما طبیعت را اذیت کردیم
و بــه همیــن خاطر ایــن ویروس،
هشــداری است برای رعایت رفتار
انسانی تر با طبیعت.. .
همه مذهبیون دنیا نیز بر اســاس
تفکر جادوی قدیــم ،معتقدند که
ویروس یک موجود مضر اســت و
ما با نذر و نیایش با آن می جنگیم.
در رده هــای خیلــی ســنتی تــر
مذهب ،صحبت از گناهکار بودن
بشــر می شود که باعث این مرض
مرگبار شده است.

ایــن فیلســوف طرفــدار دارویــن
معتقد است بی شک دانش علمی
و پزشکی ما واکسن ویروس کرونا
را پیدا می کنــد و قبل از آن هم با
روش هــای علمی ،تلفاتــش را به
حداقل می رساند.
تفکرات مذهبی و جادویی تالش
می کنند برای ویروس ،هدفی مضر
پیدا کنند .چون برای طبیعت یک
شــخصیت و هدف قائل هستند.
تالش ساده و طبیعی یک ویروس
برای تکرار خود را نتیجه یک نیت
منفی می دانند.
اما به هر حال بخشی از تالش ذهن
خالق بشر برای ساختن دنیایی از
روابط جادویــی و متافیزیک ،می
تواند مثل زمان های قدیم ،از نظر
روحی باعث افزایــش قدرت دفاع
بدن شــود .همه زیبایی انسان به
قــدرت تخیلش اســت و از همان
طریــق هم به تحول دســت یافته
است.
از نظر این فیلســوف ،هر روشــی
کــه کمک به بقــای بشــر و روبرو
شدن با ناهمواری ها داشته باشد
طبیعتــا مفید اســت .پنــاه بردن
انســانها به مذهب و نذر و نیایش
و کنترل رفتــار و مصرف ،هم می

توانــد در ایــن دوره کرونایــی
موثر باشــد .البته به شــرطی
که به رفتارهای ضدقرنطینه یا
استفاده از داروهای غیرعلمی
یــا رفتارهــای غیربهداشــتی
منجر نشود.
ویــروس کرونــا بــا اهلــی کــردن
حیوانات به ما نزدیک شــده است
یا وارد بدن ما شده است .از همان
دوران قدیــم کــه مــوش ،طاعون
را بــه جامعــه انســانی اورد تا قرن
 ۲۰که شهرنشــینی مرض را بین
انسانها مدام منتقل کرد .با افزایش
متراکم انسانها در شهرها ،فرصت
جهش و انتقال ســریع ویروس ها
و میکروبها خیلی زیاد شده است.
حتمــا ،هم علم بشــر وهم قدرت
تخیل بشــر متحول تر می شود و
به همان نسبت شانس بقای ما نیز
بیشتر …
در نهایت اینکه طبیعت هیچ ارزش
ویژه ایی برای هیچ موجودات زنده
در نظــر نگرفته اســت و بــه قول
تئــوری داروین برای طبیعت فرق
نمی کند که میلیونها نوع حیات،
چطور بقای خودشــان را از طریق
انتقــال ژن و تکــرار خودشــان،
تضمین می کنند .بشر اگر این را
بفهمــد می تواند بــا علم و تخیل
جدید ،حدس بزندکه اگر هوشمند
رفتار نکنــد ممکن اســت از روی
سیاره زمین محو شود.
بازنویسی :ونداد زمانی

خدمات حسابداری و دفترداری

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

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604
www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

info@loadextransport.com

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

 5ابر قدرت حاکم بر جهان ...
• مکزیک
در گــزارش شــرکت فولکــروم
پیشبینی شده که مکزیک تا سال
 ۲۰۵۰میــادی بــه اقتصاد هفتم
دنیــا بدل شــود  -یعنی چهار پله
باالتر از جایگاه فعلی .بخش عمده
رشد مکزیک در سالهای اخیر با
تمرکز بــر تولید و صــادرات بوده،
اگرچه شــرایط اقتصــادی کنونی
جلوی رشد بیشتر را گرفته.
فدریکو آریتزوباالگا که بالگر سفر
اســت و در پورتــو بایارتــا زندگــی
میکند میگوید" :درســت اســت
کــه اقتصاد مکزیک طی ده ســال
گذشته رشــد کرده ،اما نه آنقدری
که فکر میکــردم و قطع ًا کمتر از
آنچه میتوانسته رشد کند .قیمت
بنزین در هشــت سال گذشته دو
برابر شده ،و ارزش پزو مکزیک در
مقایســه با دالر آمریکا در ده سال

>> ادامه از صفحه11 :

 ۵۰درصد افت کــرده .با این حال
اگــر فرصت شــغلی مناســب پیدا
کنید و سخت کارکنید ،میتوانید
خــوب پــول دربیاوریــد ،و قدرت
خریدتان در مقایسه با کشورهای
گران بیشتر خواهد بود" .
خدمات بهداشتی و حمل و نقل در
مکزیک به مراتب ارزانتر از آمریکا،
کانادا و اروپا است .سوزان هسکینز
آمریکایی که ســردبیر ارشد سایت
"زندگی بینالمللی است و در ایالت
بوکاتــان مکزیــک زندگــی میکند
میگوید" :من اخیرا مکزیکوسیتی
بودم .کرایه اوبر به هر جای شــهر
چهار تــا ده دالر بود ".در مکزیک
هــم مثل بســیاری از اقتصادهای
در حال رشــد ،تأمین بودجه برای
زیرســاختهای شــهری دشــوار
اســت .هرچند به گزارش رویترز،
دولت مکزیک اعالم کرده در چهار

سال آینده  ۴۴میلیارد دالر به این
منظور اختصاص دادهاست.
بخشهای مختلف مکزیک آب و
هوا و فرهنگ متفاوت دارند .برای
همین بومیها به کسانی که قصد
مهاجرت دارنــد توصیه میکنند
درســت تحقیق کنند و شهرهای
مختلــف را ببینند .بــا این حال،
مهماننــوازی مردم کار را آســان
میکند ،بهخصوص یادگیری زبان
اســپانیایی را ،که برای زندگی در
مکزیک ضروری است.
هسکینز میگوید" :مردم اینجا هر
کار از دستشــان بر بیاید میکنند
که کمک کنند راحــت تر ارتباط
برقرارکنید".
• نیجریه
نیجریــه یکــی از بزرگتریــن
اقتصادهایآفریقااست.پیشبینی
شــرکت فولکروم این اســت که تا

ســال  ۲۰۵۰میــادی ،نیجریه به
طــور متوســط ســالی  ۴.۲درصد
رشد میکند و از رده  ۲۲به رده ۱۴
اقتصادهای بزرگ جهان میرسد.
دولت در نیجریــه همواره معضل
فســاد داشتهاســت .با ایــن حال،
روحیــه کارآفرینــی مــردم اقتصاد
کشور را جلو میبرد .طبق گزارش
"دیــده بــان کارآفرینــی جهانی"،
بیش از ۳۰درصد از مردم نیجریه یا
کارآفرین جدید هستند یا مالک و
مدیرکسب وکار خودشان  -که از
باالترینها در جهان است.
کولــت اوتوشســو ،مدیرعامــل
اکســلریت تی وی کــه در الگوس
زندگــی میکند ،میگویــد" :اینجا
فضــا شــلوغ و زنده اســت .مردم
ً
کامال
نیجریهسختکوشهستند.
عادی اســت که یک نفر همزمان
مشــغول چنــد کار باشــد .یعنــی
همیشه کاری در جریان است".
حتی مشکالت کشور ،مثل مشکل

حمل و نقل عمومی ،باعث ایجاد
فرصــت کاری شــده .اوتوشســو
میگویــد" :اینجا یک اپلیکیشــن
برای پیک موتوری داریم که خیلی
شــبیه اوبر اســت .پیــک موتوری
همیشــه بیشــتر از بقیــه راههای
حمل و نقل استفاده میشده ،اما
در گذشــته قابل اعتماد نبود .اما
االن میتوانیم حرکــت موتورها را
دنبال کنیم ،دقیقــ ًا همانطور که
مســیر حمل و نقل و تحویل بار با
اوبر ردیابی میشود".
نیجریهایهــا عمومــا بــه آینــده
کشورشــان خوشــبیناند ،امــا
نگران فســاد دولتی و سرمایههای
خارجی هســتند .چیزوبا آنیااوها،
بنیانگذار اپلیکیشــن گردشــگری
تروســولو ،با اشــاره بــه تاریخچه
بهره بــرداری کشــورهای دیگر از
منابع طبیعی نیجریــه ،میگوید:
"باید مراقب باشــیم از کدام کشور
پول میگیریم ،به چه کســی اجازه

میدهیم برای بهبود زیرساخت ها
کمــک مــان کنــد ،و در ازای این
کمکهــا چه تعهداتی به این افراد
یا کشورها میدهیم".
تازه واردان باید در الگوس یا ابوجا
زندگی کنند ،هر دو شهر بزرگاند
و مدرسههای خوب و زندگی شبانه
و غذای عالی دارند .درســت مثل
هر شهر بزرگ دیگر ،مهارتهای
زندگی شهری در نیجریه هم مهم
اســت .آنیااوها میگوید":بهترین
راه بــرای جا افتــادن در اینجا این
است که یک شخص مورداعتماد
داشــته باشــید کــه اینجــا زندگی
کند .فهمیدن اینکه کسی مهاجر
اســت آســان اســت .و ایــن باعث
میشود طعمه آسانی باشید .باید
ســعی کنید زیاد به چشم نیایید.
احتیاط کنید ،همیشه به محیط
اطراف خود و افراد دورو برتان آگاه
باشید".
لیندزی گلووی
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احتماال سطح پایین ویتامین دی باعث ابتالی
شدید به کرونا میشود
نتایــج مطالعــه جدیــدی
در ایــاالت متحــده آمریکا
نشان داد که احتماال بین
کمبــود ویتامین دی در
بدن و ابتالی شــدید به
کووید ۱۹رابطهای وجود
دارد.
ویتامیندیکهویتامینی
محلــول در چربــی
است ،نقشــی اساســی در تقویت
واکنشهــای ایمنــی بــدن دارد و
از آنجا کــه در حال حاضر معموال
مواد غذایی مورد استفاده توسط
انســانها از ویتامیــن دی کافــی
برخوردار نیست ،افراد برای تامین
ویتامیــن دی ،وابســته به اشــعه
ماوراء بنفش خورشید هستند .از
سوی دیگر مکملهای غذایی نیز
میتوانند سطح ویتامین دی بدن
را افزایش دهند.
پیــش از ایــن در متاآنالیزی که در
ســال  ۲۰۱۷با اطالعات  ۱۱هزار
بیمــار در  ۱۴کشــور انجام شــد،
محققان تاکید کردند که ویتامین
دی و مکملهــای آن میتوانــد از
عفونتهای حاد تنفسی جلوگیری
کند .نتیجه این تحقیق نشان داد
که مصرف روزانــه قرص ویتامین
دی میتوانــد باعــث کاهــش
عفونتها شود.
بنابراین طبق تحقیقات چندگروه
پژوهشــی در سراســر دنیا بســیار
محتمل اســت کــه ویتامین دی
در عفونتهای مربوط به ویروس
جدیدکرونا نقش محافظتی داشته
باشد.
به این منظور یک گروه تحقیقاتی
به سرپرســتی دکتر فرانک الئو ،از
دپارتمانجراحیمرکزعلومپزشکی
دانشگاه ایالتی لوئیزیانا مطالعات
گستردهای را در این زمینه بر روی
مبتالیان به کووید ۱۹آغاز کردند.

بررسی دادههای ثبت
شــده از بیماران در مراکز درمانی
این ایالت نشان دهندۀ کمبود قابل
توجه ســطح ویتامین دی در بدن
آنها بوده است.
این سطح کمبود در  ۸۴.۶درصد از
مبتالیان بخش مراقبتهای ویژه
( )ICUو  ۵۷.۱درصد از مبتالیان
کوویــد ۱۹در دیگــر بخشهــای
بیمارســتانی ،دستکم بین  ۳۰تا
 ۴۰درصد بوده است.
نکتــه دیگــر اینکــه  ۱۰۰درصــد
بیماران بخــش مراقبتهای ویژه
که سنی کمتر از  ۷۵سال داشتند
نیــز دچــارکمبــود ویتامیــن دی
بودند.
از ســوی دیگــر کارلــوس کامارگو
پژوهشــگر تحقیــق دوم کــه در
بریتانیا منتشر شده است ،درباره
نتایــج پژوهش گروه خــود گفت:
«بیشتر مردم میدانندکه ویتامین
دی بــرای ســامت اســتخوان و
ماهیچههــا حیاتی اســت .تجزیه
و تحلیــل مــا نشــان داده اســت
کــه ویتامیــن دی بــرای مقابله با
بیماریهــای حاد تنفســی نقش
مثبت دارد».
سطح متوسط و مورد نیاز هر فرد
به ویتامین دی حدود  ۵۶نانومول
در لیتر است.
میانگین ســطح ویتامیــن دی در
سالمندان اسپانیایی ،ایتالیایی و
کشورهای شــمال اروپا به ترتیب
 ۲۶نانومــول در لیتر ۲۸ ،نانومول

در لیتــر و  ۴۵نانومــول در
لیتر بــرآورد شــده اســت.
ســطح زیــر  ۳۰نانومول در
لیتر به معنی کمبود شدید
این ویتامین در بدن است.
در خانههــای ســالمندان
سوئیس میانگین ویتامین
دی  ۲۳نانومــول در لیتــر
تخمین زده شده است.
گزارشهای اخیر نشــان میدهد
تقریبا نیمی ازکسانی که در کانتون
تیچینو ســوئیس در اثرکووید ۱۹
جــان باختهاند افراد ســاکن خانه
سالمندانبودهاند.
نتایــج تحقیقــات نشــان میدهد
بــا وجــود اینکــه در کشــورهای
اســکاندیناوی و شــمال اروپــا
روزهــای آفتابــی کــم اســت امــا
بــه دلیــل سیاســتهای غذایــی
دولتهای این کشــورها در اضافه
کــردن ویتامیــن دی بــه مــواد
غذایی ،سطح این ویتامین در بدن
شهروندان این کشورها باال است.
از طــرف دیگــر دادههــای جهانی
درباره میزان شیوع ویروس کرونا
در این کشــورها نشان میدهد که
شهروندان کمتری در شمال اروپا
به نسبت کشورهای جنوبی تر به
بیماری کووید  ۱۹مبتال شدهاند.
عــاوه بر این دو تحقیق ،مطالعه
مشــابهی نیــز در کالــج ترینیتــی
دوبلین ایرلند انجام شــده که این
مطالعه نیز به تاثیر ویتامین دی در
شدت عفونت در کسانی که مبتال
به کووید  ۱۹شــدهاند اشاره کرده
است.
غــات و برخی ســبزیجات ،کره،
روغن کبد ماهی ،زرده تخممرغ،
خامه ،جگر ،ماهی ســاردین و ...
حــاوی مقادیر زیــادی از ویتامین
دی هستند.
•

هوشعاطفینمیگذاردمرتکباین ۴رفتارشوید

هــوش عاطفی یــک توانایی قابل
کسب نیســت؛ این یک خصیصه
انســانی اســت و اکثــر بشــر از آن
برخوردارند ولی عواملی در زندگی
و تربیت وجود دارندکه این قابلیت
بــی نظیــر را شــدیدا تضعیف می
کند:
•
 – ۱انتقاد مداوم از دیگران
انتقــاد از دیگــران در درجــه اول
مخفــی کــردن شــکنندگی و عدم
اطمینان به خودمان است.
دیگران را احمق دانســتن یا ترسو
یا خودخواه یا بد سلیقه ،این حس
مطبوع را موقتا ایجاد می کند که
ما با دیگران فرق داریم.
•
 -۲نگرانی مداوم از آینده
نگرانــی در باره اتفاقاتــی که هنوز
نیفتاده اســت در درجه اول یعنی
اینکــه آینده یــک مســیر از پیش

تعیین شده و بر اساس سرنوشت و
تقدیر است .بدبینی و سیاه دیدن
آینده ،نوعی برگه تسلیم است چون
نگرانی مــا ،از بدی احتمالی آینده
نمی کاهد فقط توانایی های امروز
ما را تلف می کند.
•
 -۳دنبال بازسازی گذشته
نباشیم
همه مــا اشــتباهات ناگــواری در
زندگی داشــته ایم ولی چون عمال
کاری نمــی توانیــم بــرای کنترل
یــا جلوگیــری از اشــتباهات قدیم
بکنیم مــدام در بــاره آنها فکر می
کنیم .با این کار اشتباهات مان را
حین بازســازی در ذهن ،به خیال
خودمان ،کنترل می کنیم.
واقعیــت ولــی این اســت که هیچ
تدبیری نمی تواند جلوی اشــتباه
انجــام شــده را بگیرد .بــرای فرار
از احســاس گنــاه یا پشــیمانی یا

15

افســوس ،مــدام بــه گذشــته باز
نگردیم چون چیزی تغییر نخواهد
کرد.
مــا فقط بــا پذیرش اشــتباهی که
صورت گرفته اســت و درک اینکه
فرصتی که داشــتیم سوخته است
قــادر خواهیم بود دســت از درجا
زدن در گذشته برداریم.
•
 -۴توقعات غیروقعی از
دیگران نداشته باشیم
تصــور و برداشــت مــا از دیگــران
اســت که توقع ما را می آفریند .ما
پیروزی ،ســخت کوشی و افزایش
شــعور دیگــران را طالب هســتیم
چــون توقــع داریم همــه آنطوری
باشــندکه مــا می خواهیــم .توقع
غیرواقعی ،چون معمــوال برآورده
نمی شوند باعث تلخی و خشونت
و عصبانیت نسبت به دیگران می
گردد• .







ریـاض حق

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

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی
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Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382

•

بهترین آدمها معموال تنها هستند

 -۱تنهایی اجتناب ناپذیر است
تنهایی ،بخش غیرقابــل گریز در
زندگی انسان های بسیار حساس،
باهــوش و پیچیــده اســت .ایــن
انسانها دیر یا زود متوجه می شوند
قسمت مهمی از انگیزه ها و افکار
درونی شــان با عادت های مرسوم
اجتماع همخوانی ندارد .آدمهای
تنهــا مــدام در برابــر انتخاب بین
صــادق بودن بــا خود یــا پذیرفته
شــدن توســط دیگــران از طریق
پنهان کردن احساسات خود ،قرار
می گیرند.
•
 -۲صمیمت کامل با دیگری
ممکن نیست
بعضی ها تنهایــی را برمی گزینند

چــون دیــر یــا زود پــی مــی برند
تحمــل کنار آمــدن با ســلیقه ها
و تفــاوت هایی که در شــخصیت
دیگران وجود دارد را ندارند .برای
آنها اختالف مــداوم با دیگران که
طبیعتا در هر رابطه ایی پیش می
آید سخت است برای همین راحت
ترندکه تنها باشند.
•
 -۳تنهایی ،شخصیت ساز است
آدم هــای تنها ،قدر و تاثیرکلمات
را در حیــن گفتگو می دانند .افراد
صمیمی تــری می توانند بشــوند
چون فرصت فکرکردن شان بیشتر
اســت .دقــت در دنیــای پیرامون
باعث می شود نگاه و سبک خاصی
از زندگی بیابندکه کمیاب است.
•

 –۴بهترین آدم ها ،تنها هستند
تنهایــی ،نشــانه یک جســتجوی
درونــی اســت .انســانها اگــر در
طــی زندگــی بخواهنــد در مرحله
«همرنگ جماعت شدن» بمانند
کار فــوق العــاده ای نکردند .افراد
تنهــا ،اصــراری ندارنــد همرنــگ
جماعتباشند.
•

 -۵تنهایی بهتر از دوست بد
است
تنهایی ســخت اســت ولی کوتاه
آمدن های ناگزیــر به خاطر اینکه
درون یک جمع نامناســب باشیم
ســخت تــر اســت .تنهایــی برای
بعضی ها هزینه ایی اســت که می
پردازنــد تا مــرام دوســتی واقعی،
حفظ شود.
www.theschooloflife.com

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca



16

 سال  26شماره  12  1472اردیبهشت 1399

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1472 May 01, 2020

نکته بر یا
ح
م
ا
ی
ت
ا
مبتال ب ز عزیزان
ه
ک
ر
و
ن
ا
و
ی
ر وس
آیا کســی را میشناسید
که به ویــروس کرونا مبتال شــده
باشــد ،و آیــا از خــود میپرســید
بهتریــن روش و راه حــل بــرای
حمایت از عزیــزان مبتال به کرونا
ویروس چیســت تــا ایــن عزیزان
شــما به بهبودی کامل برســند؟
ممکن اســت این فرد حتی نتواند
پاسخ تلفنتان را بدهد ،ولی شما
میدانید وی در حال دست و پنجه
نرم کــردن با این بیماری اســت.
با اینکه قطعــا نمیتوانید در کنار
فردی باشــید که هماکنون تحت
قرنطینه یا مبتال به ویروس کرونا
اســت ،مطمئنا همچنــان نگران
وی هســتید و نمیدانیــد چگونه
میتوانید به وی کمک کنید.
نگرانیهایتــان کامال بجاســت؛
بخصوص در این روزها و لحظات
پراســترس کــه فاصلــه گــذاری
اجتماعــی و خودقرنطینگــی بــه
سرعت به یک عرف و هنجار جدید
تبدیل شده است.
بــر اســاس مطالعــهای در ۲۰۱۲
دربارهی تاثیر ســارس بر سالمت
روان انســانها کــه نتایــج آن در
نشریهی روانپزشکی جامع منتشر
شدند،دانشمنداندریافتندماندن
در قرنطینه احتمال ابتال به عالئم
افســردگی را ظرف ســه سال بعد
افزایش میدهد.
بــه عــاوه ،نتایــج ایــن مطالعــه
نشان دادند آدمهایی که وضعیت
سالمتیشان از قبل دچار مشکل
بوده اســت ،بیــش از دیگــران در
معــرض خطــر پیامدهــای روانی
منفی ناشی از خود قرنطینگی قرار
دارند.

بــه ویــژه ،عــدم
اشــتغال بــه کارهــای روزمره
و فقــدان تمــاس فیزیکــی و
اجتماعی با دیگران مشــخصا
به ایجاد احساساتی نظیر انزوا،
اگر میخواهید بیشتر از برقراری
ناامیــدی ،و خســتگی روحــی
یــک تماس تلفنی معمــول با فرد
منجر میشود.
به همین دالیل ،بهترین کاری که مبتال به کرونا در ارتباط باشــید،
میتوانید انجام بدهید این اســت میتوانیــد از برنامههــای تمــاس
س تایم یا واتس
که فراتر از محدودیتها فکرکنید و ویدئویی نظیر فی 
روشهایی برای حمایت از عزیزان اپ نیز اســتفاده کنیــد؛ البته باید
مبتال به کرونا ویروس بیابید که از ببینید طرف مقابل تا چه با کاربرد
طریــق آنها بتوانید حمایتتان را فناوری آشنا و راحت است.
از راه دور به عزیزان مبتال به کرونا اگر چندیــن بار تمــاس گرفتهاید
و وی پاســخ نداده اســت ،و شــما
ارائه دهید.
در ایــن مقالــه به برخــی ایدهها و واقعــا نگــران وضعیت دوســت یا
روشهایی اشــاره میکنیــم که از عزیزی هســتید که به کرونا مبتال
طریق آنها میتوانید به آدمهایی شده است ،در صورت اطمینان از
که به ویروس کرونا مبتال شدهاند ایجاد وضعیتی غیر عادی دربارهی
(یــا به طــور فعال در حــال تالش وی ،میتوانید بــا اورژانس تماس
برای اجتناب از ابتال به این ویروس بگیریــد و وضعیــتاش را به آنها
هســتند) کمک کنید ،و در عین خبر دهید.
حال خودتــان نیز از ابتــا به این •
 .۲خوب گوش دهید و ببینید
بیماری در امان بمانید.
چگونه میتوانید کمک کنید
•
اگر دوست یا عزیزتان تمایل داشته
 .۱متاس تلفنی برقرار کنید
شــاید آســانترین و نخستین گام باشد از طریق تلفن با شما صحبت
بــرای آگاهی از وضعیــت و احوال کند ،بهتریــن کاری که میتوانید
یکــی از عزیزانتــان کــه بــه کرونا انجام دهید این است که به گوش
مبتال شده است ،ارتباط مستقیم شنوندهی خوبی برای وی تبدیل
و برقــراری تمــاس تلفنــی با وی شوید .به خوبی به حرفهای وی
باشــد .شــاید بهتر باشــد بیشتر گوش دهید و تا آنجا که میتوانید
از قبــل به وی زنــگ بزنید؛ به این کمکهــای الزم را بــه وی ارائــه
ترتیــب ،نه تنهــا از احــواالت وی دهید؛ ایــن کار مهمترین اقدامی
باخبر میشوید ،بلکه میتوانید از اســت که میتوانیــد در طول این
ایجاد حس تنهایــی و انزوا در وی دوران برای وی انجام دهید.
پیشگیریکنید.
از وی بپرســید چگونــه میتوانید

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما...

مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!

کمــکاش کنیــد؛ همچنیــن،
پیشــنهاد دهیــد در انجــام برخی
کارهای خــاص یا تهیــهی برخی
اقــام خاص بــه وی کمک کنید.
آیا وی حیوان خانگــی دارد و الزم
اســت آن را به پیادهروی ببرید ،یا
آیا در خــارج از خانه کارهایی دارد
که شــما میتوانید برایاش انجام
دهیــد؟ البتــه احتمــال دارد وی
از لحــاظ ذهنی و روانی به شــدت
آشفته باشد ،و در آن لحظه نتواند
به خوبی دربارهی نیازهایاش فکر
کند ،یا نخواهد شما را به زحمت
بیندازد.
•
 .۳تهیهی آذوقه و مواد غذایی
فرد مبتال به ویروس کرونا ممکن
است زمان و شــرایط الزم را برای
خریــد و ذخیرهی مایحتاج و مواد
غذایــی کافــی بــرای کل دوران
قرنطینــه نداشــته باشــد .شــما
میتوانید برای فرد بیمار مقداری
مواد غذایی منجمد و ســالم تهیه
کنید یا چند بسته مواد غذایی تازه
از فروشگاه خریداری کنید.
تهیهی مــواد غذایی ســالم نظیر
غــات کامــل ،ســبزیجات ،و
میوهجات به همــراه خوراکیهای
بســتهبندی شده با تاریخ انقضای
طوالنی یکی از هوشــمندانهترین
کارهایی اســت که میتوانید برای
فــرد بیمــار انجــام دهید .ســایر
اقالمــی که میتوانید به فهرســت
خریــد اضافه کنیــد شــامل پودر
لباسشــویی ،صابــون ،خمیــر
دندان ،مادهی ضدعفونی کنندهی
دســت ،دســتمال توالــت و غیره
میشــوند .فقط به خاطر داشــته
باشــید ،هنــگام خرید ایــن اقالم
کمترین تماس ممکــن را با آنها
داشته باشید تا از گسترش بیشتر
آلودگی جلوگیری کنید.
•
 .۴از طریق شبکههای
اجتماعی با آنها در متاس
باشید
آیــا در میــان این اپیدمــی جهانی
میتوان بدون شبکههای اجتماعی
زندگی را ســپری کرد؟ اگر دوست
یا عزیز مبتال بــه کرونا عضو یکی
از شــبکههای اجتماعــی نظیــر
فیس بوک ،توییتر ،اینستاگرام ،یا
اسنپ چت باشد ،با استفاده از این
شــبکهها با وی در ارتباط باشید و
عکسها یا ســایر مطالبتان را با

وی به اشتراک بگذارید.
بهترین روش استفاده از شبکههای
اجتماعی در این شرایط این است
ت گرایی و واق ع بینی
که میان مثب 
تعادل ایجاد کنیم .الزم نیست به
فــردی که به دلیل ابتــا به کرونا
همچنان در قرنطینه یــا انزوا قرار
ن”.
دارد ،بگوییــد “در خانــه بما 
چنیــن فــردی بیــش از هــر چیز
دیگری در این زمان نیازمند روابط
اجتماعی و حمایت بیشتر است.
•
 .۵نامه بفرستید!
نامــه بفرســتید ؛ به خصــوص اگر
دوســت یا فــرد عزیزتان ســالمند
و باالی  ۶۵ســال باشد؛ این افراد
احتماال بــا دریافت نامــه یا کارت
پســتال از طریق پســتچی بســیار
خوشحال میشوند .کارت پستال
دستنویس جزء هدایایی است که
احتماال این افراد بارها و بارها آن را
بخوانند ،و در مواقعی که احساس
نیــاز به حمایــت دارند یــا با حس
انزوا دســت و پنجه نرم میکنند،
میتواند به آنها قوت قلب دهد.
•
 .۶از خدمات ارسال یا دلیوری
استفادهکنید
اگر شخصا نمیتوانید به فروشگاه
بروید و برای دوست یا عزیز مبتال
بــه بیمــاری کرونا مــواد غذایی و
مایحتــاج روزانه بخرید ،میتوانید
از گزینهی دیگــری مانند خدمات
ارسال یا دلیوری استفاده کنید.
این نــوع خدمــات ممکن اســت
شــامل خدمات ارســال رایگان از
ســوپر مارکتهــا ،فروشــگاههای
لوازم مراقبتهای شخصی ،و دارو
باشد یا اینکه حتی شامل خدمات
ارسال از جانب شرکتهای پخش
کنندهی کتــاب ،مجله ،و غیره یا
سایر اقالمی باشدکه به آنها کمک
میکنند وقتشان را سپری کنند.
همچنین میتوانید بررســی کنید
آیا انجمن محلــی از قبیل گروهی
از همســایههایی کــه دور هــم
جمع میشــوند و به یکدیگرکمک
میکنند یــا گروهها و انجمنهای
ف خانهی فرد مبتال
خاصی در اطرا 
وجــود دارند که به افــراد مبتال به
کرونا وگرفتار در قرنطینه خدمات
ارسال رایگان ارائه دهند.
در انجمنهــای محلــی اطــراف
خانهی دوســت یا فرد عزیز مبتال
به کرونا ملحق شوید تا در ارائهی
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چنیــن خدماتــی بــه آنهــا
کمک کنید؛ این انجمنها را
میتوانید درگروههای تلگرامی
یا مالقــات حضوری بــا افراد
خیــر و یاریرســان در اطراف
خود بیابید یا تشکیل دهید.
•
 .۷فعالیتهای مشترک
اجنام دهید
یکــی از راههای حفــظ روابط
اجتماعــی انجــام برخــی
فعالیتهای مشــترکی اســت
کــه شــما و عزیزانتــان را
بــه طور مرتــب در تمــاس با
یکدیگــر قــرار میدهند .مثال
این فعالیتهای ممکن است
شامل خواندن روزان ه یک فصل
از یک کتاب و صحبــت کردن در
مورد آن به صورت آنالین ،نوشتن
یادداشــتهای روزانــه بــا صورت
آنالین با کمک یکدیگر ،یا تماشای
یــک فیلم بــه صــورت همزمان و
ارســال پیــام به یکدیگــر دربارهی
بخشهای مورد عالقهتان باشند.
از جمله سایر ایدهها و انجام فعالیت
مشترک عبارت هستند از تماشای
ســریالهای تلویزیونــی ،انجــام
بازیهــای آنالیــن با یکدیگــر ،یا
گوش دادن به کتابهای صوتی به
طور همزمان .انجام فعالیتهای
مشترک باعث میشود فرد مبتال
به کرونا به خوبی ســرگرم شــود و
برای شما نیز میتواند دلیلی باشد
برای برقــرار تماس مرتب و حفظ
ارتباط با آنها.
•
 .۸آنها را از اخبـــار
مطلع نگه دارید
بــا اینکــه نبایــد فــرد مبتــا به
کرونایی را که در قرنطینه به ســر
میبرد ،بــا اخبار منفــی دربارهی
وضعیــت کنونــی جهان نگــران و
آزرده کنیــد ،میتوانیــد به منبعی
قابل اعتماد بــرای بیان اطالعاتی
تبدیل شوید که قادر است هرگونه
ی و شایعهای را که فرد
دروغ پرداز 
ن رو به
مبتال در دنیای مجازی با آ 
رو است ،خنثی کند.
برای این کار ،ابتــدا خودتان باید
به منابع معتبر خبری و اطالعاتی
از قبیل آژانسهای خبری بزرگ،
سازمانهای بهداشتی عمومی ،و
سخنگوهای دولتی گوش دهید.
آنهایــی کــه مجبــور بــه ماندن
در قرنطینــه هســتند ،بیــش از
دیگــران ممکن اســت تحت تاثیر
منفی اطالعات و روابط نادرســت
و غیرشــفاف قــرار بگیرنــد؛ ایــن
وضعیــت یکــی از معضــات رایج
در هنــگام شــیوع یک همهگیری
جهانی به شمار میرود .هر آنچه
میتوانید برای به حداقل رساندن
تاثیــر این قبیل مشــکالت انجام
دهید؛ بهترین کار این است که تا
آنجا که میتوانید اطالعات موثقی
را که باعث آســودگی خاطر خود و
فرد بیمار میشوند ،به وی انتقال
دهید.
•
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نخست
بخش
ميكند-
ي
•
نخست
فضاي دانشگاهي را بررسي ميكند -بخش
رهبري در
مطالبات
حقق

به جای آنکه دائما غرق داســتانی قــوت و ضعف هــر یــک از این راه
شــوید کــه خودتــان از مجمــوع حلها را نیز به وی گوشزد کنید،
حرفهــای طــرف مقابلتــان در نهایت حتما به راه حلی دســت
روزوی
خــود
کامــا
ســاختهاید،
وضعیت
تواند
کهومی
یافت
مواجه بود
رگبار
باران
خواهدشديد
اخير با بارش
بــه چند
حالي در
تهران در
ميهمان
پائيزي
باران
هنوز
و
داريم
قرار
ش��هريورماه
اول
دهه
در
اكنون
تمرکزكهکنیــد تا حالاش کمی بهتر زندگیاش را بهبود ببخشــد .حتی
شهروندان پايتختنشين نشده است.
شود .اگر م
در به
تمرکزتان
خواهید
كرد ،راه
نتوانــد به
ماه سوماگــر
فرایندغافلگير
ایــنمردم را
طی اكثر
تابستان
مداوم باران
ی بارش
اگرچه
معطوف
مقابل
طــرف
ســرعت به
بارانياین
یابد ،از
دســت
مناســبی
حل
هشدار داد كه ما همچنان در دست و پنجه نرم كردن با مشكات
اما
به
تهراني
شهروندان
براي
ديگر
كه
معابر
آبگرفتگي
قصه
هس��تيم.
مغلوب
شــود ،میتوانیــد اتفاقــات که توانســته است به شما صحبت
يك مسئله كام ً
اشكهرا باديگر نه
مكرراتيتاست
همان
شده تكرار
برایتبديل
کهعادي
ا
خودتان
مشابهای را
شما در
احساســا
کند و
داد مردم كه فرياد مسئوالن را هم درآورده است.
بزرگراه و
بیان کنید
است،
افتاده
خواهدازبود
بگــذارد،
میان
راضــیشدن آب
س��رازير
پي در پي،
ها،بهتصادفات
س��نگين
ترافيك
خيابان را به
صحبت
پيادههی
سرعتو رشت
دســت
مي به
خــوب
احســاس
وی راهي
مانند تا
رودخانه
هايي كه وبيش��تر به
روها و
جويها
هميشه لذت بارش باران را به
مقابل اس��ت كه
مش��كاتي
بازگردانید .آن
وی عبور از جمله
براي
طرف
خواهد داد.
كام مردم تلخ كرده اس��ت و البته تلختر ،شنيدن پيغام مسئوالني است كه
به خاطر ایــن توجه و تمرکز •
به ش��هروندان اطمينان ميدهند «آبگرفتگي در بزرگراهها وجود نداشته و
جمع
تان را
حواس
است».متام
ش��ده .۶
سپاسگزار
بسیار
هاي
خيابان
افراد در
گويا اين
خوشــحالآب جمع
در بعضي نقاط
فقط
کنیدكردند كه ديگر نه پيادهروها كه
باعثاذعان مي
داشتند
ندارند كه
شهر
ایــناگرکار
ترددشــد؛
خواهد
است!
شده
آب
از
پر
گودالي
به
تبديل
هم
شهر
هاي
بزرگراه
حتي
میشــود وی احســاس کند گاهی اوقات ،آدمها وانمود میکند
مس��ئله آبگرفتگ��ي معابر كه با آمدن باراني زخم ب��از ميكند و با قطع
گوش
مقابل
طــرف
های
حرف
گرفته
اهمیت
واقعا
پائيز به
نزديكي
نبايد در
حتم
ش��ود ،بهبهطور
قرارمي
بس��ته
مورددوباره
ش��دن آن
میدهنــد ،ولــی در حقیقت فقط
است.
فراموشيشده
و درک
سپرده شود.
و
شهري
خدمات
كه
دهد
نش��ان
ما
به
تا
تابس��تان
در
هم
آن
آمد
• باران
انتظــار میکشــند دوستشــان
امكاناتمان در حد مقابله با آن نيس��ت .بايد بپذيريم كه تا مش��كلي پيش
 .۵برای یافنت یک راه
صحبتهــایاش را تمــام کنــد تا
نيايد ضعفهاي ما نيز پنهان ميماند و امروز البته نقاط ضعف ش��هر ما به
کنید
عيانکمک
كاملوی
حل به
آنها بتواننــد آنچــه را از قبل در
شده است.
طور
ها
خيابان
و
رو
پياده
طرف
دو
از
سيل
همچون
كه
ها
جوي
آب
آمدن
باال
بــه جــای آنکــه از همــان ذهنشــان آماده کردهاند ،به زبان
كوچكترين
نشانمداد
بــهآش��نايي است
تصاوير
گفتگــوهمان
ابتــدای از جمله
جاري بود
شــروع
وانمود
ها فقــط
بیاورنــد؛كهاین آد
زباله ،بزرگترين فاجعه را ايجاد ميكند.
ش��دنکنید و
کــردن وی
گوش
حرفها
کننــد
مدامدر می
تان اين
ی بارز
مث��ال
بــه اخير
هفت��ه
كش��ور در
چندين نفر
نصیحتمج��روح
کنکاش
مسیر
و
صحبت
رشــتهی
معموال
مقابــل
طــرف
دهند.
ی
م
ماجراس��ت ،چرا بايد به علت يك بارندگي چند س��اعته كه بهترين فرصت
تابس��تان
در
آب
بندي
جيره
از
جلوگيري
و
آبي
منابع
س��ازي
ذخيره
ب��راي
احساساتاشراقطعکنید،منتظر میتواند متوجهی این رفتار شود؛
آينده اس��ت ،هموطنان ما با مش��كل تردد و جابهجايي مواجه ش��وند ،آيا
بمانید تا کامال احساسات خود را و حقیقتــا از ایــن رفتــار ناراحــت
در ش��أن مردم ماست كه براي عبور و مرورشان تا زانو در آب گلآلود فرو
های
هیجان
بیــاورد و
به زبان
معموال
كثيرالمس��افرها
شد .این گونه آدم
اتوبوس
خواهدصفوف
اشطوالني در
توقف
براي
ش��ان هم
روند و پاي
بارندگي
متوجــهما
اينكه مديران
فقط براي
در هم
ســپس آن
تاول بزن��د!
تاكس��ي
را و
پیــدا
کنــد؛
تخلیــه
تــان
ش��دتفهای
ی حر
اصــا
مش��غول
پنجره
پش��ت
از
مردم
كه
آنند
خيال
به
و
نك��رده
بين��ي
پيش
را
کردن راه حلهای مناسب به وی نخواهند شــد ،زیــرا حواستان به
حظ بردن از تماشاي بارش باران تابستانياند!
کمک کنیــد .اگر بــه آنها کمک حرفهای شما نیست ،بلکه فقط
کنید ایدههــای جدیدی برای رفع
{>> ادامه در صفحه}18 :
مشــکالتاش پیــدا کنــد ،نقــاط

ت گوش
دينيتقویت مهار 
اورهاي توصیه برای
باورهاي ديني
تعميق
با
نافع
علم
دادن برای بهبود رابطه دوستی

9

تقویت
مهارت
گــوش دادن برای حفظ ســامت
یک رابطه بســیار ضروری اســت.
چه بخواهید رابطهای را مستحکم
کنید ،یا یک اختالف یا درگیری را
برطرف کنیــد ،و چه بخواهید در
مواجهه با یک بحــران به دیگران
کمک کنید ،مهارت خوب گوش
دادن میتوانــد راه نجاتــی بــرای
رســیدن به صلح و آرامش باشــد.
یاد بگیرید چگونه به یک شنونده
و پشتیبان واقعی تبدیل شوید ،تا
خــود را در میــان آدمهایی بیابید
که آنها نیز قادر هستند به خوبی
به حرفهایتان گوش بدهند و از
شماپشتیبانیکنند.
در ادامــه ،به چنــد توصیهی مهم
ت گوش دادن
برای تقویت مهــار 
اشاره میکنیم:
•
 .۱گوش دهید ،گوش دهید،
گوش دهید
از دوســتان بپرســید چه مشکلی
بــرایاش پیــش آمــده اســت ،و
یک جدول با دو شرح
واقعا به خوبی به پاســخاش گوش
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دهید .بــه وی اجازه
دهیــد ترسهــا،
و
ســرخوردگیها
سایر احساسات مهم
دروناش را خالــی
کند؛ تماس چشمی
را با وی حفظ کنید،
و به وی نشــان دهید
چهقدر حرفهایاش
برایتــان جالــب و
مهــم هســتند .در
برابــر وسوســهی
ارائهی نصیحتهای
ناخواســته و بیجــا
مقاومت کنید و فقط
اجــازه دهیــد طــرف
مقابلتان حرفهایاش را با خیال
راحت به شما بزند.
•
 .۲شنیدههایتان را در یک
قالب جدید به زبان بیاورید
هــر آنچــه را از گفتههــای طرف
مقابلتــان درک کردهاید ،خالصه
کنیــد و مجددا بــه زبــان بیاورید
تا وی متوجه بشــود شما واقعا به
حرفهــایاش گــوش دادهاید؛ و
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 .۳دربارهی احساسات سوال
بپرسید
تــانمواجه بود
مقابولرگبار
طــرف باران
بارش شديد
بخواهیــد
تهران در حالي در چند روز اخير با از
كه اكنون در دهه اول ش��هريورماه قرار داريم و هنوز باران پائيزي ميهمان
شهروندان پايتختنشين نشده است .احساســاتاش را برایتــان بــاز
چنین
بگویــد
شــما
اگرچه بارش مداوم باران در ماه سوم کند و
چراكرد،
غافلگير
مردم را
تابستانبهاكثر
باراني
مشكات
كردن با
اما هشدار داد كه ما همچنان در دست و پنجه نرم
تجربه می
طرح
کند.
احساساتی را

مغلوب هس��تيم .قصه آبگرفتگي معابر كه ديگر براي شهروندان تهراني به
يك مسئله كام ً
ا عادي تبديل شده تكرار همان مكرراتي است كه ديگر نه
داد مردم كه فرياد مسئوالن را هم درآورده است.
ترافيك س��نگين بزرگراهها ،تصادفات پي در پي ،س��رازير شدن آب از
جويها و پيادهروها و خيابانهايي كه بيش��تر به رودخانه ميمانند تا راهي
براي عبور از جمله آن مش��كاتي اس��ت كه هميشه لذت بارش باران را به
كام مردم تلخ كرده اس��ت و البته تلختر ،شنيدن پيغام مسئوالني است كه
به ش��هروندان اطمينان ميدهند «آبگرفتگي در بزرگراهها وجود نداشته و
فقط در بعضي نقاط آب جمع ش��ده است ».گويا اين افراد در خيابانهاي
شهر تردد ندارند كه اگر داشتند اذعان ميكردند كه ديگر نه پيادهروها كه
حتي بزرگراههاي شهر هم تبديل به گودالي پر از آب شده است!
مس��ئله آبگرفتگ��ي معابر كه با آمدن باراني زخم ب��از ميكند و با قطع
ش��دن آن دوباره بس��ته ميش��ود ،به طور حتم نبايد در نزديكي پائيز به
فراموشي سپرده شود.
باران آمد آن هم در تابس��تان تا به ما نش��ان دهد كه خدمات شهري و
امكاناتمان در حد مقابله با آن نيس��ت .بايد بپذيريم كه تا مش��كلي پيش
نيايد ضعفهاي ما نيز پنهان ميماند و امروز البته نقاط ضعف ش��هر ما به
طور كامل عيان شده است.
باال آمدن آب جويها كه همچون سيل از دو طرف پيادهرو و خيابانها
جاري بود از جمله همان تصاوير آش��نايي است كه نشان داد كوچكترين
زباله ،بزرگترين فاجعه را ايجاد ميكند.
ش��دن ممکن
هایی که
بر هیجان
طرف
دربارهی
احساسات اين
اخير مث��ال بارز
ســوالهفت��ه
اســتكش��ور در
چندين نفر در
مج��روح
فرصت
بارندگي چند
تانعلت يك
بايدلبه
ماجراس��ت،
باشــند،
طرفچرامقاب
در وجود
بتواند
بهترينوی
كهشــود
س��اعتهمی
مقابــل باعث
ب��راي ذخيرهس��ازي منابع آبي و جلوگيري از جيرهبندي آب در تابس��تان
تمرکــز کنیــد .بــرای مثــال ،اگر بــه خوبی از لحاظ هیجانی تخلیه
آينده اس��ت ،هموطنان ما با مش��كل تردد و جابهجايي مواجه ش��وند ،آيا
مشــکالت
دربــاره
دوســت
بسیار
عبور و شــود؛
است فرو
ممکنگلآلود
کاردر آب
اینزانو
مرورشان تا
ی كه براي
ماست
تانمردم
ش��أن
در
كثيرالمس��افربراتوبوس
طوالني در
توقف
ش��ان هم
پاي
روند و
کند،
برايمی
صحبــت
اش
خانوادگــی
حقایقی
صفوفاز تمرکز صرف
مفیدتــر
ش��دتیبارندگي
مديران
تان براي اينكه
همنفقط
این بزن��د!
استتاول
تاكس��ي
و
آن زبا
جمله به
ممکن
شــرایط
ویمادربــاره
باشــد کــه
را پيشبين��ي نك��رده و به خيال آنند كه مردم از پش��ت پنجره مش��غول
همه
رســد
بــه نظــر
بیایــد“ ،
اند!یاش برایتان بازگو میکند.
زندگ
تابستاني
باران
تماشايمیبارش
بردن از
حظ
چیــز در زندگیتــان خصومتآمیز •
باشــد .کامال میتوانــم رنجش و  .۴مترکزتان را بر طرف مقابل
ناراحتیتان رایک
جدول”.با دو شرححفظ کنید
درک کنم
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حلدوکرده و
ایرانمداد
روزنامه را با
جدولشرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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It is far better to be deceived than to be undeceived by those we love.
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جدول ويژه
حل در صفحه22 :
....

 15 14 13 12 11 10 9 8حيات
 -8دني��ا و آخ��رت  -بدون درنگ
 اختياري -9دل نازك��ي ،لطاف��ت  -آوي��ز
ساعت ديواري  -جمع نكته
 -10هنوز بيگانه  -آينده  -راجي
 -11جوانمردي  -مركز بحرين
 -12هذي��ان  -س��ازمان پيم��ان
آتانتيك شمالي  -طرز پوشاك -
بازداشتن از انجام كار ناشايست
 -13شيريني شاخهاي  -ثروت -
شنونده
 -14ن��ورد  -فراوان��ي  -بودن��ش
بر سر س��فره نوروزي باعث رونق
ميشود
 -15اثري از كن فالت نويس��نده
معاصر انگليسي  -هيزم
عمودي:
 -1به معني نامهاي گيتاشناختي
(جغرافيايي) است  -از قديميترين
جواهرات شناخته شده جهان
 -2وس��ط  -دوس��تي  -ش��رف و
افقي:
ناموس
 -1زيب��ا  -از غذاه��اي مع��روف  -3س��اخ ش��تر  -چپ��اول  -جار
خوزستاني
زننده
 -2بازگش��ت  -تعدادي ساختمان  -4چغندر پخته  -جمله دستوري
كنار هم  -نامي پسرانه
 نشانه اسم مصدر  -جزيره ايرانياز
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 -3مركز كهگيلويه و
 -5زن برادر شوهر  -الهه دريا  -هر
دخترانه
رنگها  -نام
فصل يسنا
 -4لوس  -مايه روشنايي  -بيباك  -6مخف��ف خ��وب  -بصي��ر  -پدر
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دوات
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14
جدول اعداد سودوکو در صفحه 14
Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.
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16 :>> ادامه از صفحه
انجام فعالیتهــای خود مراقبتی
 حتی اگر احساس،اختصاص دهید
میکنید در این دنیای شلوغ هیچ
.وقت اضافهای برای این کار ندارید
بــه انجــام فعالیتهــای ورزشــی
بپردازید؛ به اندازهی کافی بخوابید؛
قرصهای ویتامین مصرف کنید؛
رژیم غذایی ســالم داشته باشید؛
به انجام مراقبه بپردازید؛ و به طور
کلی هنگام ســپری کردن دورهی
تحول یا پر استرس در زندگی سعی
کنیدکارهای معمول و روزانهتان را
با قــدرت و انرژی بیشتری انجام
.دهید
•
سخــن آخر
با اینکــه قرار گرفتــن تحت تاثیر
مشــکالت روانی ناشــی از ویروس
کرونــا در این روزها به مســئلهای
،جهانــی تبدیــل شــده اســت
روشهایی وجود دارندکه از طریق
آنها میتوانید به عزیزانی که به این
 کمکرسانی،بیماری دچار شدهاند
 اساســیترین کارهایی که.کنیــد
میتوانیــد انجــام دهیــد عبــارت
هســتند از توجه و گوش ســپردن
 بودن در کنار،به حرفهای بیمار
 و استفاده،وی – هرچند از راه دور
از راهحلها و مشــورتهای ســایر
آدمها برای ارائهی بهترین کمکها
و مراقبتهــا بــه دوســت و عزیــز
.بیمارتان در این دوران سخت
verywellmind :منبع

world’s lowest birth rates
and one of the world’s oldest populations. As more
Canadians retire, it will
struggle to replace them
in the labour market since
the country is not having
enough children. This is
where immigration comes
in.
Immigration has been the
main driver of Canada’s
population growth since the
1990s, and will be the only
driver of it by the early
2030s.
Population growth is important because it fuels labour force growth. The two
ways to grow an economy
is by adding more workers
and using those workers
more productively.
Today, immigration tends
to account for all of Canada’s labour force growth, or
the vast majority of it, in a
given year. This means that
Canada would constrain its
economic growth potential if it welcomed fewer
immigrants.
•

...  نکته برای حمایت از عزیزان مبتال به۱۱
رفتن به تختخواب در یک ساعت
مشــخص هنــگام شــب در طول
دوران قرنطینه به اندازهی وضعیت
عــادی در ســایر دوران زندگــی از
.اهمیت برخوردار هستند
اگر احســاس میکنید دوســت یا
عزیــز مبتال بــه کرونا بــا وضعیت
جدیــد خــود در دورهی قرنطینــه
نمیتواند کنار بیاید و زندگیاش را
 ســعی،بــه روال عادی ادامه دهد
کنید در ایجاد یک برنامهی روتین
در زندگــی بــه وی کمــک کنید تا
بتوانــد دورهی انــزوا و قرنطینه را
.راحتتر پشت سر بگذارد
•
 خودتان را برای این کار.۱۱
آماده کنید
اگــر احســاس میکنیــد در ایــن
دورهی همهگیری بیماری کرونا به
خوبی نمیتوانید به حفظ سالمت
روان دوستان و عزیزانتان کمک
 میتوانید از برخی مقاالت و،کنید
دورههای آموزشی کمک به دیگران
در دوران همهگیــری بیمــاری
بهرهمند شوید؛ مثال دانشگاه جان
هاپکینز از طریق ســایت کورســرا
دورهی آموزشی کمکهای اولیهی
روانی را ارائــه میدهد که از طریق
آن میتوانید خود را برای کمک به
.عزیزانتان به خوبی آماده کنید
 در طول ایــن دورهی،همچنیــن
ســخت از ســامت روان خود نیز
بــه خوبــی مراقبت کنیــد؛ یعنی
بایــد زمــان بیشتــری را بــرای

correct economic
decision to make.
One significant
reason for the low
unemployment rate
pre-coronavirus is
many of Canada’s
over 9 million baby
boomers were retiring, which caused a
shortage of workers
as the economy was
expanding. This
benefitted Canadiwww.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared an-born workers
immigrationmichaelmonfared and immigrants
t.me/immigration_michael_monfared alike.
Similarly, CanaCanada will see a full
dian-born workeconomic recovery
ers and immigrants are
The consensus among
poised to benefit from the
economists is that the
post-coronavirus economic
Canadian and global
rebound. In the coming
economy should rebound
years, it is realistic to
fairly quickly once social
expect Canada to deal with
distancing measures have
worker shortages again,
been eased.
and even more so than
This means that more
prior to COVID-19 as all
Canadians will be back to
of Canada’s 9 million baby
work, and there will also be boomers reach the age of
more job opportunities for
retirement within the next
immigrants.
decade.
Canada’s economy
Immigration policy always
pre-coronavirus is very tell- has long-term economic
ing of what we can expect
implications and we should
once the economy is back
not lose sight of that even
to normal.
in the wake of the coronaLeading up to the coronavi- virus crisis.
rus pandemic, Canada’s un- •
employment rate was at re- Immigrants will help
cord lows and its economy
to create more jobs
enjoyed a decade of growth post-coronavirus
following the 2008 global
Canada’s economy is facfinancial crisis. Remember
ing tough times, but immithat Canada maintained
gration will play a pivotal
high levels of immigration
role in supporting Canada’s
even following that crisis,
economic recovery since
which in hindsight, was the immigrants will help to
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

After Coronavirus: Immigrants Will Be
Key to Canada’s Economic Recovery
--------------------------------------Why the global economic slowdown is unlikely to
change Canada’s immigration plans post-coronavirus.
---------------------------------------------------------------The coronavirus pandemic
may lead one to legitimateis having a devastating imly question whether Canada
pact on economies around
should continue with its
the world.
immigration plan, or scale
The IMF projects the globit back.
al economy will contract by There is no doubt that
3 per cent in 2020, in what
COVID-19 will require
it calls the worst economic
Canada to adjust its immidownturn since the Great
gration plan.
Depression.
However, it would not be
Just days before it ansound economic policy to
nounced travel restrictions
significantly reduce Canto help contain the spread
ada’s immigration levels
of COVID-19, Canada said beyond the coronavirus
it would welcome over 1
crisis.
million immigrants beThe reason for this is that
tween 2020- 2022, mainly
Canada needs immigrants
to help grow its economy.
more than it ever has in its
Of course, little did Canamodern history to promote
dian government officials
economic growth.
know at the time of the
•
announcement that the
Why Canada needs more
global economy would be
immigrants?
heading towards such a
Canada’s desire to welcome
major contraction.
over 300,000 immigrants
•
per year is meant to help
Should Canada welcome
alleviate its demographic
more immigrants?
challenges.
The current state of affairs
Canada has one of the
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 دربارهی وضعیت مالی بیمار.۹
سوال کنید
با اینکه شاید طرح سوال دربارهی
وضعیــت مالــی از دیگــران باعث
،ناراحتی و آزردگی خاطرشان شود
اگر میدانید دوســت یا عزیزی که
،به ویروس کرونا مبتال شده است
شاید با فشارهای مالی یا مشکالت
معیشــتی رو به رو اســت که برای
ادامــهی زندگــی مجبور اســت از
 منطقی،پسانــداز خود خرج کند
است از وضعیت سالمت مالی وی
.نیز باخبر شوید
اگر خود شما در وضعیتی هستید
که میتوانید به دیگران کمک مالی
 این کار را انجام دهید تا، ارائه دهید
بتوانید به طور موقت وی را از فشار
 بســته به اینکه.مالی رها ســازید
چهقــدر فرد بیمار را میشناســید
،یا چهقدر بــه وی اطمینان دارید
میتوانید در ســاماندهی وضعیت
مالی و نحــوهی پرداخت بدهیها
بــه وی کمــک کنید تا دســتکم
این فشار روانی را برای وی کاهش
.دهید
•

 برای وی برنامهی روتین.۱۰
تهیهکنید
انجــام برنامــهی روتیــن زندگــی
به طــور منظــم در دوران انــزوا و
قرنطینه میتواند به حفظ سالمت
.روانــی و خلقی بیمــار کمک کند
 انجام،خوابیدن بــه اندازهی کافی
 و،مرتــب فعالیتهــای ورزشــی

17 :>> ادامه از صفحه
مقابل توانست تمام احساساتاش
 راه حلهای مناسب،را خالی کنید
بــه طــور خــودکار بــه ذهــناش
.خواهند رسید
•
 اجازه دهید همه چیز به.۹
مرور زمان سر و سامان مییابد
وقتــی بتوانیــد ایــن چنیــن بــر
مشــکالت دوســتان خــود تمرکز
،کنید و بــرای آنها وقت بگذارید
قطعا قادر خواهید بود همین وقت
را برای حل مشکالت خودتان نیز
 در مواجهه، به عالوه.صرف کنید
با مشکالت خیالتان راحت است
که هــر گاه به کمک دوســتانتان
 آنها نیز برایتان،نیاز پیــدا کنید
وقت میگذارند و به حرفهایتان
 اگر به.بــه خوبی گوش میدهنــد
طور پیوسته هر آنچه از دستتان
بر بیایــد برای دوســتانتان انجام
 میتوانید پویایی این روابط،دهید
 ولی.را بــه خوبــی آزمایش کنیــد
 اگر بتوانید مهارت،گذشته از اینها
 به،خوب گــوش دادن را بیاموزید
انسانی قویتر تبدیل میشوید که
میتوانــد از دیگران مراقبت کند و
به عنوان تکیهگاهی برای آدمهای
• .اطرافاش شناخته شود

با تع

یین وقت قبلی
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fill newly-created jobs and
also support job creation in
other ways.
Statistics Canada research
shows that immigrants
have a high propensity to
start businesses. In one of
its recent studies, Statistics
Canada found that immigrant entrepreneurs created
25 per cent of new private
sector jobs between 2003
and 2013, even though they
accounted for 17 per cent
of companies studied. In
other words, immigrant entrepreneurs punched above
their weight when it came
to job creation.
Hence, immigrant entrepreneur’s post-coronavirus
will create businesses that
will create new jobs for
fellow Canadians.
Finally, immigrants bring
significant savings with
them which helps to fuel
the economic activity that
is critical to fueling job
creation in Canada.
Consider the useful proxy
of international students.
According to the federal government, the over
600,000 international students in Canada contribute
over $22 billion in economic activity each year which
supports nearly 200,000
Canadian jobs.
Canada has over 8 million
immigrants, who make an
even bigger contribution to
economic growth and job
creation than international
students.
From: CIC News

... ت گوش دادن
 توصیه برای تقویت مهار9
 دوســتتان فقــط.مقابــل شــود
میخواهــد حرفهــایاش را بــه
گوش شــما برســاند و انتظار دارد
،شما احساساتاش را درک کنید
 در پیــدا کــردن راه،و در نهایــت
حل مناســب به وی کمک کنید؛
 تا وقتی که وی صریحا از،بنابراین
شما درخواست نصیحت و توصیه
 از ایــن کار اجتناب،نکرده باشــد
.کنید
•
 به نتیجهی این کار اطمینان.۸
داشته باشید
شــاید از اینکــه مجبــور باشــید
بنشــینید و کامــا بــه حرفهای
دوســتتان گــوش دهیــد – بــه
احساســات ناراحت کننــدهای که
ممکن اســت حتی به ایجاد حس
درماندگــی و ناراحتــی در خودتان
 بــه، و در نهایــت،منجــر شــوند
دوســتتان کمک کنیــد راه حلی
 کمی،برای این مشــکل پیدا کند
.احســاس تــرس و نگرانــی کنید
 وقت،ولی معموال گوش ســپردن
 و پشــتیبانی کــردن از،گذاشــتن
یک دوست در فضایی آرام بهترین
کمکی اســت که میتوانید به وی
ارائــه دهید؛ و هنگامــی که طرف

به دنبال یافتن جملههای زیبا برای
چیزهایی هستند که در ذهنشان
.برای گفتن آماده میکنند
•
! نصیحت نکنید.۷
در بخشهــای بــاال در ایــن مورد
صحبت کردهایم؛ ولی این مسئله
 زیــرا،بســیار بــا اهمیــت اســت
نصیحتهــای ناخواســته و بیجا
واقعا میتوانند باعث ایجاد استرس
 بســیاری از آدمها معموال.شــوند
پس از شــنیدن مشــکالت طرف
 احساساتی میشوند،مقابلشــان
و ســعی میکننــد بــه ســرعت
نصیحتهایی بــه وی ارائه دهند
که بتوانند در حل این مشــکالت
 ولی.به دوســت خود کمک کنند
شــما هرگز این کار را نکنید؛ مگر
آنکه طرف مقابل صریحا از شــما
.چنین چیزی را خواســته باشــد
بــا اینکــه تالشتــان بــرای حل
مشــکالت طرف مقابل ســتودنی
 ولــی هر آنچه برای شــما،اســت
و حل مشــکالتتان کارساز بوده
 لزومــا بــرای دوســتتان،اســت
،نمیتواند مفید باشــد؛ همچنین
نصیحــت کــردن میتوانــد باعث
ایجاد حس تحقیر شدگی در طرف

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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نگــاه...

با فرا رسیدن بحران کرونا گمانه
زنی ها در مورد آثار و نتایج آن نیز
رونق گرفته است.
برخی بــا خوشــبینی و بعضی با
بدبینی بــه ارائه ی احتمال های
ســیاه و ســفید پیرامون آینده ی
جهان در این راستا پرداخته اند.
تعدد و تفاوت این نقطه نظرات،
در عیــن حــال ،امــری طبیعــی
است .متفکرین و صاحب نظران
تالش دارند بــه نوعی این پدیده
ی سرکش را به مهار نقد و درک
درآورند و چشم اندازهای ممکن
را تصور کنند.
بدیهی اســت که قضاوت در مورد
درســتی یا نادرســتی دیدگاه های
مطرح شده در این باره تابع زمان
و رویدادهای آینده اســت ،اما هر
نظری که بر اساس بدیهیات شکل
گرفته باشد و وارد حوزه ی تخیل
و رویاپــردازی هــای ایدیولوژیــک
نشــود ،می توانــد اعتبار خــود را
حفظ کند تا سیر رویدادهای پیش
روی جهــان آن را مــورد راســتی
آزمایی قرار دهد.
نویسنده نیز در اینجا به سهم خود
برخی از اندیشــه هــا را در پیوند با
پدیده ی بحران کرونا به اشــتراک
می گذارد تا شاید چارچوبی باشد
برای قرائت آن چه در راهست .این
اندیشه ها بر روی رخدادها و نیز بر
اساس احتمال هاست .به هر روی
در عرصه ی گمانه زنی می مانیم.

برشماری چند امر برجسته
بحــران ویــروس کرونــا دیگر یک
پدیــده ی مربــوط به بهداشــت و
سالمتنیست،بلکهدربرگیرندهی
ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
اســت .هر چند که موضوع اصلی
شــیوع ویروس و همــه گیری آن
اســت اما به واســطه ی گستره و
توان خود ،کووید 19-بسیاری از
ضعف ها و ایرادات جوامع بشــر را
به نمایش گذاشت.
• تاریــخ جهــان در آینــده بــه دو
بخش پیش از کرونا و بعد از کرونا
تقسیم خواهد شد .اما این خبر از
پایان یک دوران نمی دهد.
• کرونــا یــک بحــران زمانمند و
کمی
محــدود نیســت ،یک رونــد ّ
اســت که تا ایجاد تغییرات کیفی

ما نسل بازی خورده ایم

دکتر کورش عرفانی

ادامــه پیــدا می کنــد .بــرای این
ویروس عمر نمی توان تعیین کرد.
بســیاری از بیماری هــای فراگیر
قبلی نیز ،مانند طاعون و وبا ،پایان
نیافته اند ،مهار شــده انــد؛ اما در
مورد ویروس کرونا حتی صحبت از
مهار هم دشوار است ،چرا که این
ویــروس انعطاف پذیــر ،با هوش،
انطبــاق پذیــر و از همــه مهمتر،
غافلگیرکننــده اســت؛ منطبق با
دنیای جهانی شــده است .شیوع
ویروس مطمئنــا در آینده محدود
می شــود اما حضور آن و نیز آثار و
عوارض فردی و اجتماعی ماندگار
آن به شــکل های مختلف خود را
بازتولید و تمدن بشری را به چالش
خواهــد کشــید .یا همیــن روایت
کووید 19-یا اگر شرایط ادامه پیدا
کند به شکل کووید 20-یا باالتر.
• بــه دلیل دو ویژگــی فراگیری و
ختریبگری باال ایــن ویروس موفق
شد چرخ زندگی جهان را از حرکت
باز دارد.
• یکــی از کارکردهای این توقف،
اندیشیدندرموردمنطقکارکردی
حاکم بر جهان بود .منطقی که بر
اساس سودسازی فزاینده عمل می
کرد و می رفت که کره ی زمین را
با خطر نابودی مواجه سازد.
ویروس ایــن منطق را زیر ســوال
برد.
• ویــروس نشــان داد در پشــت
ثروت تریلیونی سرمایه داری یک
نظام درمانی و بهداشــتی فقیر،
ضعیف و ورشکسته نهفته است.
معلــوم شــد ســرمایه داری آن
جایــی پول خرج کرده که پول می
ســاخته؛ نه آن جا که جــان و رفاه

(همای)
انگار نفرین کرده اند این خاک را اجداد ما
تا بوده زاری بوده و تا مانده غم در یاد ما
ما نسل بازی خورده ایم آتش به پرهامان زدند
شاهان به آتش بازی و نیرنگ و استبداد ما
بازندگان بازی شطرنج قدرت نسل ماست
پایان بازی مات بود ازکیش مادر زاد ما
یا زیر آواریم و سنگ یا غرق سیالبیم و جنگ
انگار نفرین کرده اند این خاک را اجداد ما
من با تو همدردم رفیق خنجر به پشت من نزن
هرگز نمی خواهد رسید جز ما کسی بر داد ما
روزی فرا خواهد رسید روزی که ما هم نیستیم
غم جای خود را می دهد بر چهره های شاد ما

انسان تامین می شده است.
• معلوم شــد صدها برابر بیش از
آن چه بــرای نجات زندگی آدمیان
پول خرج شده باشد ،برای نابودی
آنها در قالب تسلیحات هسته ای
و شــیمیایی هزینه شــده اســت.
جان انسان در مقام آخر محاسبات
سرمایه داریست.
• معلوم شــدکه تحریــف و دروغ
پــردازی دربــاره ی واقعیــت مرگ
مردم برای دولت ها و حکومت ها
ساده ،عادی و متداول است.
• معلــوم شــد کــه در مقابل یک
تهدیــد ســامت همگانــی ،فقــرا
هزاران بار شــانس بیشتری دارند
بمیرند تا ثروتمندان.
• معلــوم شــد که انســان ها باید
هوای یک دیگر را داشــته باشند و
روی دولــت هــای دزد ،دروغگو و
نوکر طبقه ی حاکم نباید حســاب
آن چنانی باز کنند.
• معلوم شد که بشریت به راحتی
آماده اســت کــه از هر مدار تمدنی
که در آن به ســر می برد به واسطه
ی فقر ،گرســنگی ،آشوب و ترس
به مدارهــای توحــش و نامدنیت
سقوط کند.
• معلوم شد که فاصله ی طبقاتی
و نابرابری طبقاتی در عریان ترین
شــکل خود در تمام جوامع جهان
حاکم اســت و دهن های گشادی
که ایــن واقعیــت ها را بــه تخیل
پــردازی کمونیســت هــا ربط می
دادند اینک بسته شده اند.
• معلــوم شــد فاصلــه ی عظیم
میان جهان فقیر و جهان ثروتمند
آشــکار اســت و در درون هــر دو،
حیات انســان ها به طور مشخص
به پایــگاه اجتماعی-طبقاتی آن
ها بــاز می گردد .ویــروس کرونا
حقایق جامعه شناختی را به دور
از دستگاه های ایدیولوژیک چپ
و ضد چپ در مقابل همگان قرار
داد.
ویروس مــردم را کنج خانه ها و
سیستم را به کنج رینگ واقعیت
فرستاد .سیستم ســرمایه داری
که از اســب تک تاز سودســازی
جنــون وار زمین خــورده ،دچار
یک سرگیجگی شده است.
در ایــن میــان نگرانــی اصلــی
قدرتمندان از این است که زمان
بحــران بــه داراز کشــد و به این
واسطه اتفاقاتی در افکار عمومی
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فرصت تدوین
بحران کرونا:
د برای بشریت
لسفه ای جدی
ف

رخ دهدکه غیر قابل جبران باشد.
برای همین با وجود تمام خطرات
مســلم اصرار دارند هر چــه زودتر
اقتصاد بازگشــایی شــود تــا مبادا
اکثریت به حقایق زیر پی ببرد:
• جامعــه در یابد کــه این منطق
«زندگــی بــرای کار» در تضــاد
ماهوی و انســانی بــا منطق «کار
برای زندگی» است.
• جامعه دریابد که ترس و هراس
«یک ســاعت تعطیلی سیســتم و
فروپاشی همه چیز» دروغی بزرگ
بوده است.
• جامعه دریابد که ضرورتی برای
این همه آلودگی ،شلوغی ،فشار و
اضطراب در کار و زندگی نیست.
• جامعــه دریابد زندگــی ،روابط،
شــهر و محیط می توانست چهره
ی دیگری داشــته باشــد کــه تا به
حال با شــلوغی و آلودگی و نگرانی
از او پنهان کرده بودند.
• جامعه دریابدکه آه و ناله و بهانه
گیری های دولت برای حذف چند
ده یا چند صد میلیــون دالر برای
خدمات مشخص رفاهی و درمانی
برای مردم رفتاری شــرم آور بوده
است و به موقع خود سیستم برای
نجات خــود هزاران میلیــارد دالر
پول پیدا می کند.
همــه ی ایــن موضوعــات اینــک
بشریت را می آورد بر سر این سوال
کــه دنیــای پــس از کرونــا چگونه
خواهد بود.

جهانپساکرونا
مهم است از حاال انتخاب کنیم آیا
می خواهیم کرونای دیگر یا پدیده
ای معادل آن بازگردد یا خیر.
هرگونه تالشــی برای از ســرگیری
فعالیت ها بر اساس منطق مشابه
گذشــته نتیجه ای مشــابه نیز به
دنبــال خواهد داشــت .یعنی باید
منتظــرکویــد 20-یــا کوید21-
یا باقی باشــیم .علت های مشابه
معلول های مشابه پدید می آورند.
هرگونــه توهمی دربــاره ی امکان
پذیر ی شروع فعالیت ها با همان
مبنای سود-محور و خردستیزانه
ی مخرب قبلی نتیجــه ای جز آن
چــه دیدیــم و می بینیــم نخواهد
داشت.
اگر مردم پذیرای تالش تبهکارانه
ی قدرنمندان و بهره وران سیستم
برای بازگشایی اقتصاد و جامعه بر

پایــه ی همان شــکل بندی غلط
ضد طبیعت و ضد انسان باشند،
تردید نباید کنیم که روند سقوط
تمدن بشر تسریع خواهد شد.
یگانــه راه بــرای بهبــود اوضــاع،
تغییر کیفــی اوضاع اســت و این
یعنی مسیری متفاوت منطبق با
ضروریات دیکته شده ی طبیعت
از یک سو و منطبق با ذات تحریف
نشده ی انسان ها از سوی دیگر.
ایــن تغییر اما بدون یک فلســفه
بــه دســت نمــی آید .فلســفه ای
کــه بتواند راه تــازه ای پیش پای
بشــریت بگذارد .در این راستا اگر
ماجرای ویروس کرونــا را یک امر
بشر ساخته تلقی کنیم در می یابیم
که مسیر تحول زندگی انسان توام
بــا ایجاد فراهم زجــر و مرگ برای
خود شده است .به این موضوع به
بهانــه ی ویروس کرونا اما در واقع
در ورای آن نگاه عمیق تری کنیم.

کرونای فلسفه ساز:
راه غلط تاریخ بشر بیانگر مسیری
است که در آن ،رشد تمدن با رشد
رنج یکی شده است .در طول قرن
ها ،هر پله از ترقی مادی به قیمت
زجر ،درد ،کشــتار و غارت بیشتر
بوده است .این واقعیت کل تاریخ
بشر است که از تمدن انسانی تفاله
ی انباشته شده از رنج ،زجر ،مرگ
و تخریب می سازد .چنین تمدنی
نه فقط ارزش نیست که ضدارزش
اســت .ارزش اخالقــی تمــدن در
کاهــش رنج انســان هاســت ،در
حالــی که تمــدن کنونــی حاصل
افزایش رنج انســان ها بوده است.
تمدنی که برای بقای خویش باید
میلیاردها موجود زنده (انســان و
حیوانات و طبیعت) را زجر دهد و
از بین برد ارزش نگه داشتن ندارد.
به همین خاطر باید کــه این روند
متوقــف شــود تــا در یــک فرایند
درازمــدت انســان بــه مســیری
بازگردد که در آن ،پیشرفت معادل
زجر و غارت نیست؛ رشد و ترقی،
معادل تخریب و مرگ نیست.
برای این منظور نیاز به باز تعریف
هوشــمند مســیر چرخه ی تاریخ
اســت .بازگرداندان آن به راهی که
هدف دیگر ،نه پیشــرفت علمی و
صنعتی ،نه رشــد اقتصــادی و نه
ترقی مادی ،که بیش و پیش از هر
چیزی کاهش رنج انســان و سایر
موجودات زنده خواهد بود.
همه ی پیشــرفت و ترقــی تمدن
فقط زمانــی ارزش و معنا دارد که
از رنج انســان ،حیــوان و طبیعت
بکاهد.
• چگونه می توان شمار بیشتری
از انســان ها را از رنــج و درد فقر و
بیماری وگرسنگی رهانید؟
• چگونــه مــی تــوان به کشــتار
میلیاردی حیوانات بی دفاع برای
تهیه ی خوراک خاتمه داد؟
• چگونــه مــی تــوان بــه تخریب
گســترده ی طبیعت برای کسب

منابع تولید اقتصادی پایان داد؟
انجــام ایــن ســه بــا پیــروی از
کلیشه های گذشته ممکن نیست.
باورهــای پایه ای انســان نســبت
بــه خــود ،طبیعت و هســتی باید
تغییرکند .تغییرکیفی نگاه بشر بر
انســان ،حیوان و طبیعت انقالب
واقعی است:
• انســان دیگر نباید خود را مرکز
هســتی بپندارد ،بلکه جزیی از آن
می شود که می بایست در همراهی
بــا قانونمنــدی های حاکــم بر آن
حرکــت کند .انســان بــرای بقای
خویش نباید بقای سایر موجودات
زنده را تهدیدکند.
• انســان دیگر نبایــد حیوانات را
به مثابه فاقد شــعور و عقل وکهتر
از خــود بپنــدارد و بــرای آنها حق
حیات برابر با انسان قائل شود .رنج
حیوان معادل رنج انســان اســت.
انسان حق ندارد به اسم بقای خود
یــا علم یــا امثال آن به شــکنجه و
کشتار حیوانات روی آورد.
• انسان دیگر طبیعت را به عنوان
امری که باید مهار کند نمی بیند،
بلکــه امــری که با آن همســویی،
همکاری و همیاری کند .انســان
بایــد دریابــد چگونه مــی تواند در
خدمت حفــظ ســامت طبیعت
عمــل کنــد نــه آن کــه طبیعــت
را بــه خدمــت گرفتــه و آن را بــه
ســوی نابودی به پیش برد .کرونا
هشداری در این باره بوده است.
این ســه انقالب نگرشــی از انسان
موجودی خواهد ساخت متواضع،
مهرورز و خردمند .به واسطه ی
این سه ویژگی( ،تواضع ،مهرورزی
و خردگرایی) بشریت می تواند به
درکی نــو از جهان دســت یافته و
جهانی نو بسازد .روندی سخت و
طوالنی اما ضروری و ممکن.
اینــک در شــرایطی کــه سیســتم
ســرمایه داری ماننــد مــار زخمی
در کمین بازگشــایی وحشیانه ی
فراکرونایی اســت تــا مالباختگی
خــود را به قیمــت هــل دادن هر
چه بیشــتر بشریت و کره ی زمین
به ســوی نابودی جبــران کند ،ما
شهروندان می توانیم با تجهیز خود
به فلسفه ی پایان بخشیدن به رنج
موجــود زنــده و تخریب طبیعت،
یک جنبش فکری و بعد ،اجتماعی
را بــه پا کنیم و نظــام ضدعقالنی
ســرمایه داری را با توســری وادار
کنیم که از مســیر نابودســازی به
مســیر تصحیح خود پا گذارد .اگر
قابلیــت تصحیــح داشــت که چه
خــوب ،و در غیر این صورت ،باید
جای خود را به نظامی بدهد که در
آن ،حفظ و حرمت زندگی موجود
زنده (انسان ،حیوان و طبیعت) در
راس امور خواهد بود.
کرونا زمینه را برای ساختن جهانی
نو پدید آورده است .این با تک تک
ماســت که از این فرصت استفاده
کنیم.
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
و دوازدهم اردیبهشت روز معلم

امســال در حالی به اســتقبال روز
همبســتگی جهانــی کارگــر و روز
معلم میرویم که شرایط معیشتی
کارگران ،معلمان ،بازنشســتگان
و ســایر حقوقبگیــران و نیــروی
کار نســبت به سال گذشته بسیار
ســختتر و بحرانیتر شــده است.
پیامدهای ویرانگر و خانمانبرانداز
سیاســتهای چند دهه دولتها؛
تعدیل اقتصادی ،خصوصیسازی
و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی
و خدماتــی ،خصوصــی کــردن
بیشازپیــش آموزش و بهداشــت
عمومی هرروز بیش از گذشته خود
را نشــان میدهد .سیاســتهایی
کــه فراتــر از دولتهــا ،سیاســت
کل حاکمیت اســت و جناحهای
سیاسی بر روی آن اتفاقنظر دارند.
در این میان سقوط بیپایان ارزش
ریــال در برابــر ارزهــای خارجــی،
افزایش دویســت درصدی قیمت
بنزین و تورم رســمی چهل و یک
درصــدی موجــب کاهش شــدید
قدرت خرید مزدبگیران شد.
در کنار این سیاســتها دولت در
همراهی کامل با صاحبان سرمایه
که اکثــر آنان از رانت وفــاداری به
سیســتم برخوردارند ،بــا افزایش
 ۲۱درصدی حداقل دستمزد برای
ســال  ،۹۹نهتنهــا چهرهنمایشــی
سهجانبه گرایی را از قبل آشکارتر
نمود؛ بلکه نشان دادکه میخواهد
وضعیت معیشت حقوقبگیران را
از قبل سختتر و سفرههایشان را
خالیترنماید.
اول مــاه مــه و روز معلــم ،یادآور
این اســت که کارگران ،معلمان و
دیگر حقوقبگیران باید در جهان

و ایــران متحدتــر شــوند و برای
سازماندهی خودشان بیشتر از
گذشتهتالشنمایند.
چراکه سیســتم مبتنی بر ســود و
ســرمایه با ثروتاندوزی برای یک
درصدیهــا و اســتثمار اکثریــت
کارگران و حقوقبگیران برای
ســود بیشتر ،نشــان داده که
حتــی در شــرایط بحرانهای
بهداشــتی همچون کرونا نیز
قادر به مراقبت از شهروندانش
نیست.
هرچند امسال شرایط تجمع
و برگزاری مراســم جشن روز
جهانــی کارگر و معلم به علت
شــیوع ویروس کرونــا فراهم
نیست ،اما فراموش نمیکنیم
که مــا در ایران همهســاله به
خاطــر برگــزاری روز جهانی کارگر
و روز ملــی معلم ،توســط عوامل
امنیتــی ســرکوب و بازداشــت
میشــویم و حتــی اجــازه برگزاری
مراســمی مربــوط به خودمــان را
نداریم .در سال گذشته دهها تن از
اعضای سندیکای کارگران شرکت
واحد ،تعدادی از فعاالن کارگری،
بازنشســته ،دانشــجویی و صنفی
فقط به دلیل شــرکت در مراســم
اول ماه مــه و دهها تن از معلمان
عضو تشکلهای صنفی در سراسر
ایران به خاطر شرکت در مراسم روز
معلم بازداشــت ،توبیخ و بعض ًا به
حبسهــای طوالنیمدت محکوم
شدند؛ که این محکومیتها و روند
سرکوب همچنان ادامه دارد.
• ما ،تشــکلهای صنفی ،مدنی
اعم از معلمــی یا کارگری بهعنوان
امضاکننــدگان ایــن بیانیــه اعالم

آیا «طوفان کامل» در ُش ُرف شکل گیری ...
کش
اســرائیل نیــز ،نقش هیــزم ِ
ِ
افــروزی خانمانســوز را
ایــن آتش
دارد .برنامــهای کــه بیــش از دو
دهــه در دســتور کار حزب لیکود
اســرائیل و جنگ طلبــان آمریکا،
قرار داشــته است .طرح و نقشهی
این سیاست ،در "انستیتو اورشلیم
برای مطالعات استراتژِ یک" که یک
مؤسســه محافظــه کار و تندروی
اسرائیلی است ،برنامه ریزی شده
بود .هدف این برنامه ،آزادگذاشتن
دست اسرائیل در تعیین سرنوشت
مناطق اشغالی فلسطین ،و پیاده
کــردن طــرح "اســرائیل بــزرگ"
(گسترش سرزمین اسرائیل) بود.
()۱
طی ده سال گذشته ،اسرائیل آرام
آرام" ،شمشــیر را از رو بســته" و
آشکارا ،مواضع جمهوری اسالمی
را در ســوریه بمبــاران و موشــک
باران کرده است.
طی ده روز گذشــته ،اسرائیل سه
حملــهی نظامــی بــه پایگاههــای
وابســته به ایران در ســوریه انجام

داده اســت" .نفتالــی بنــت ،وزیر
دفاع اسرائیل ،در گفتگوئی رادیوئی
خطــاب بــه رهبــران جمهــوری
اســامی ایران هشــدار داد :خوب
گوشهایتــان را بــاز کنیــد مــا از
سیاســت محدود کردن ایــران در
ســوریه به سیاســت بیرون راندن
ایران از سوریه عبور کردیم)۲( " .
همانطــور که میبینیــم ،درجهی
حرارت جنگ مرتب بــاال میرود؛
در این راســتا ،ستاد کل نیروهای
مسلح ایران به آمریکا و متحدانش
هشــدار داده کــه "هنــگام عبــور
از آبهــای انحصــاری اقتصــادی
جمهوری اسالمی ایران در دریای
عمــان و خلیــج فــارس و فضــای
هوائــی این مناطق شــامل فضای
تحــت مدیریــت هوائــی کشــور و
منطقه شناســائی پدافنــد هوائی
بــه قوانین و مقــررات بین المللی
احترام بگذارنئد و از ایجاد هرگونه
تنش و درگیری خودداری کنند" .
()۳
معجــزهای کــه ملــت ایــران نیاز
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میداریم که حق داشتن تشکیالت
مســتقل ،تجمع ،اعتراض و حق
اعتصاب ،سندیکایی و کانونهای
صنفــی را برای همــهی کارگران،
فرهنگیــان و حقوقبگیــران دیگر
به رسمیت میشناسیم و برگزاری

مراسم روز جهانی کارگر ،روز ملی
و روز جهانی معلم ،روز دانشجو و
روز جهانی زن را از حقوق مســلم
خود میدانیم.
• مــا خواســتار آزادی تمامــی
کارگران ،معلمان ،دانشــجویان و
همه فعاالن مدنی و سیاسی دربند
هســتیم و از مقامــات قضایــی و
امنیتیمیخواهیمکهبهسرکوبها
پایان دهنــد و منع تعقیب تمامی
بازداشتشدگان روز جهانی کارگر
ســال  ۹۸و فعاالن صنفی معلمان
را صادر نمایند.
• ما خواســتار حقــوق برابر برای
زنان و مــردان در همه زمینههای
اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی
هستیم.
• مــا خواهــان افزایــش حداقــل
دســتمزد ،متناسب با تورم واقعی
و هزینههــای معیشــتی واقعــی

>> ادامه از صفحه6 :
دارد با معجزهای که رژیمئ فقاهتی
دنبالش میباشد ،با هم  ۱۸۰درجه
تفاوت دارند .ملت ایران ،زیر زور و
ستم و آقاباالسری و قیمومت رژیم
فقاهتی ،پشــتش خم شده است.
مردمــی که بیکاری وگرانی و تورم
و فاصلــهی دارا و ندار ،کمرشــان
را تــا حد شکســتن آســیب دیده
کرده است .ملت در مانده و ستم
دیدهی ایــران ،نیاز به استشــمام
نســیم آزادی و عدالــت دارد .نیاز
ِ
دارد که بتواند قدی علم کند و در
امنیت و آســایش ،کارکند ،درس
بخواند و از زندگی انسانی برخوردار
باشد.
آیا این انتظار ،نادرست یا غیرعادی
است؟
ahladan@outlook.com
( )۱دســتاویز برای جنگ ،جیمز
َبنفیلد
( )۲ناصــر اعتمــادی ،رادیــو بین
المللیفرانسه
( )۳روزنامه دنیای اقتصاد

فدراسیون بینالمللی جامعههای
حقوق بشــر و چند سازمان دیگر
بــا انتشــار بیانیــهی مشــترک از
دولتها،سازمانهایغیردولتی،
روزنامــه نگاران ،ســازمان ملل و
دیگر ســازمانهای بیــن المللی
خواســتند تا برای آزادی کلیهی
زندانیان سیاسی به منظور نجات
جــان آنها بــر دولتمــردان ایران
فشار وارد آورند.
کرونا
بیمــاری
با شــیوع
نظام
اســامی خبــر از آزادی بیــش از
صد هزار زندانی را بد ین مناسبت

خانوارهایکارگرانوهمسانسازی
حقوق معلمان شاغل و بازنشسته
با سایر حقوقبگیران هستیم.
• مــا معتقدیــم ،درحالیکه خط
فقر حدود هشــت میلیون تومان
اســت ،تعیین حداقل دستمزد به
میــزان یکمیلیون و هشــتصد
هــزار تومــان ،بیتوجهی آشــکار
بــه معیشــت و زندگــی اکثریــت
زحمتکشاناست.
• ما خواستار فراهم کردن شرایط
الزم برای دستیابی تمام کودکان
بــه آمــوزش رایــگان ،باکیفیت و
عادالنه ،خدمات بهداشتی رایگان
و امکانــات ورزشــی و تفریحــی
مناسبهستیم.
• مــا خواهان لغو سیاســتهای
خصوصیســازی ،سیاســتهای
ارزانسازی و بیثباتسازی نیروی
کار ،تعدیــل اقتصــادی ،تعطیلی

اعالن میدارد در حالی که  29تن
از زنان زندانی سیاسی در شرائط
غیربهداشتی بسر میبرند و ازین
آزادی بی بهره مانده جانشان در
خطر است .
ایران یکی از کشورهایی است که
قربانی زیانبار ترین و مرگبارترین
موارد وقوع این ویروس در جهان
شده است.
هفتــهی گذشــته ،مرکــز
پژوهشهــای مجلــس ایــران
گزارشــی را بــه قلم کارشناســان
مستقل منتشــرکرد که بنا بر آن

آمــار واقعــی فوت ممکن اســت
بیــش از دو برابــر آمار رســمی و
آمار مبتالیان  ۱۰برابر آمار رسمی
باشد.
در صورت تایید این آمار ،شــمار
مبتالیــان در ایــران بیــش از هر
کشور دیگری در جهان است.
پژوهشــی که در دانشــگاه معتبر
شریف در ایران انجام شده هشدار
میدهد که آمــار فوق ،در بدترین
سناریو ،ممکن است به سه و نیم
میلیون تن برسد.

کارگاههــا و اخراجهــای
بیرویه ،توقف خرید خدمات
آموزشــی و برخــورداری از
امنیت شغلی معلمان خرید
خدمت و نیروی کار آموزشی
در بخش خصوصی هستیم.
• ما خواســتار توقف فوری
کار کــودکان و بازگردانــدن
کودکان بازمانده از تحصیل
به چرخه مدرسه هستیم.
• مــا خواهــان اجــرای
قانون مدیریت خدمات کشــوری
بهصــورت کامل ،بهخصوص برای
بازنشستگانفرهنگیوتأمینبیمه
پایــه فراگیر ،کارآمد و رایگان برای
تمامبازنشستگانهستیم.
• ما ضمــن قدردانــی از خدمات
کادر درمانــی در شــرایط دشــوار
کنونــی ،خواهــان پرداخــت همه
مطالبات پرستاران و کارکنان کادر
درمانی فداکار ،افزایش دستمزد و
کاهش ساعات کار آنان و همچنین
در اختیارگذاشتن تمامی امکانات
ایمنی و بهداشــتی بــرای مقابله با
ویروس کرونا هستیم.
• ما خواســتار برخــورداری همه
کارگران ،معلمان و بهویژه معلمان
بازنشســته و دیگــر حقوقبگیران
از تأمین اجتماعــی کارا و مؤثر ،از
جمله بیمه بیکاری کافی هستیم
• مــا تمــام کارگــران ،معلمــان،

بازنشســتگان ،دانشــجویان و
حقوقبگیــران را بــه همبســتگی
بیشــتر فرامیخوانیــم و تنهــا راه
احقــاق حقــوق پایمالشــده آنان
را ،گســترش و تقویت تشکلهای
مدنی مســتقل و اتحاد عمل بین
تشکلها بر سر مطالبات اساسی و
مشترکمیدانیم.
بیشــک مطالبــات فــوق درگرو
برخــورداری از آزادی بیان و آزادی
حق تشکلیابی است .ما با هر نوع
ســرکوب آزادی به شــکل آشکار و
پنهان مخالف هستیم.
به امید تحقق جامعهای آزاد و برابر
به همراه صلح و شادی و رفاه

اســامی تشــکل ها صنفــی فرهنگیان و
تشکل های کارگری امضاءکننده بیانیه :
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
و حومه
کانون صنفی معلمان اسالمشهر
کانون معلمان همدان
کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر
انجمــن صنفــی معلمــان کردســتان_
مریوان
انجمن صنفی معلمان کردستان_ سقز
و زیویه
انجمن صنفی بازنشستگان کشوری
انجمــن صنفــی فرهنگیــان شــاغل و
بازنشستهکرمانشاه
کمیته هماهنگی بــرای کمک به ایجاد
تشکلهایکارگری
کمیتــه پیگیری ایجاد تشــکلهای آزاد
کارگری

زوجها در دوران قرنطینه همدیگــــــر را
زیر ذرهبین نبرند

•
ویروس کرونا در واقع
به همه ما یادآور شدکه
زندگی کوتاه است و باید
قدر یکدیگر را بیشتر بدانیم.
بــا یکدیگــر مهربــان تر باشــیم و
بیشتر از قبل با خانواده خود وقت
بگذرانیم و لذت ببریم.
•
اکنــون که شــرایط بســیار خوبی
ایجاد شده تا زن و شوهرها اوقات
بیشــتری را بــا هم ســپری کنند

•

باید ســعی کنند با
یکدیگــر مهربانتر
رفتارکننــد و به هم
نزدیک تر شوند.

زن و شوهرها نباید رفتار همدیگر
را زیــر ذره بیــن ببرنــد ،آنها نباید
دائمــا در حــال رصد کــردن رفتار
طرف مقابل باشــند و بــا یادآوری
مسائل گذشته اعصاب یکدیگر را
به هم بریزند.
•

در ایــن شــرایط کــه همــه افراد
ممکن است کمی دچار استرس
بوده و ناخوش احوال باشند ،به
هیج وجه فرصت مناسبی برای
بازگشــت بــه گذشــتهها و مورد
انتقاد قرار دادن یکدیگر نیست.
•
پیگیری مداوم خبرهای مرتبط
بــا شــیوع کرونــا کــه بیشــتر
منفــی هســتند ،بــه طــور حتم
استرسزاست.
•
روانشناسان باید راهکارهای ایجاد
آرامش در افراد و چگونگی غلبه بر
اضطراب و نگرانی را به شهروندانی
کــه ترس و اضطــراب آنها بیش از
حد طبیعی است ،آموزش دهند.
------دکتر فردوسی ،روانشناس و
استادیارگروه روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
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نـطـنـــز...

جای ماسک؟
وزیر بهداشــت چیــن گفته :کرونا
ویــروس ممکــن اســت از طریــق
بادِ شکم هم خارج شود! والله گیج
مان کردید نمی دانیم حاال ماسک
را بایــد کجــای مــان بگذاریــم؟!
پس بیچــاره آیت الله حاج شــیخ
دکترعباس تبریزیان درست گفته
بود که برای درمان کرونا باید پنبه
آغشته به روغن بنفشه را به ماتحت
فــرو کرد! ما قدر این دانشــمند را
ندانســتیم حــاال از آمریکا می آیند
و ایشــان را مــی برنــد و در یکی از
دانشــگاه های معتبر کشورشــان
برایش یک کرســی استادی ممتاز
دانشــگاه هــم می خرند! درســت
مثل حسین موسویان سفیر سابق
جمهوری افالســی در آلمان و آمر
جنایت در رستوران میکونوس ،که
اکنون استاد یکی از دانشگاه های
آمریکاست!
سرمایه کالن!
مــا نمــی دانیــم شــما چه نقشــه
ای بــرای ایــن  62دالر بخشــش
ســخاوتمندانه حاج شــیخ حسن
آقای پرزیدنت کشیده اید؟
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زیده است

مــا کــه قصــد داریم با
این سرمایه کالن شرکتی بزنیم
و همــه اعضاء فامیــل خودمان
و اختــر عیال مان را اســتخدام
کنیم با قســمتی از بق ّیه اش هم
پســرمان را داماد کنیم و اندکی
هم به دختر مان بدهیم تا دیگر
غُ ر نزند که چرا به داداشم بیشتر
دادی؟
و آن چه که می ماند را هم در بانک
به عنوان سپرده بگذاریم تا بتوانیم
از محل سودش تا آخر عمر راحت
زندگی کنیم!
نور علی نور؟
مــی خواهیم از خواهران و برادران
اختــاس گــری که لطــف کردند
مــدت این چهل و یک ســال
و در ّ
ســکوی نفتی و میلیاردهــا دالر را
با کمک رهبر ّ
معظم غیب کردند
و به ســرزمین های کفر مهاجرت
فرمودنــد ،خواهــش کنیــم از
کشــورهای کافــر برگردنــد و این
کرونــای لعنتــی را هم غیب کنند
البته اگر آن را با رهبر مســلمین و
ّ
مستضعفین جهان و حومه بخورند
که دیگر نور علی نور است!
جیب گشاد رهبر ّ
معظم!
باز هم در دم و دســتگاه دولت آقا
امــام زمــان (عــج)  4/8میلیارد
گم شــده و تعــدادی از نمایندگان
مجلــس و دیگــر مســئولین چــه
حرصی می زنند و چه افسوسی می
خورنــد که چرا ما شــریک نبودیم
یک نفر هم جرات نمی کند بگوید:

جیــب گشــاد رهبر ّ
معظــم را هم
بگردید!
دستگاه ویروس یاب!
دانشمندان اسالم ناب می گویند:
ما دســتگاهی اختراع کرده ایم که
ایــن کرونا ویروس بــی ناموس را
از فاصلــه  100متری شناســائی و
دســتگیر می کنــد .زیــاد زحمت
نکشــید همین قدر کــه خوابیده
های مجلس خفتگان و شــوربای
افالسی را کشف و سمپاشی کنید
مشکالت کشور حل خواهد شد!
کمیخندیدیم؟
بــه دنبــال معنــی کلمه فــردوس
بودیــم به یکــی از دوســتان زنگ
زدیم و پرسیدیم گفت :چون خدا
موفرفــری هــا را دوســت دارد نام
بهشت را ِفردوست گذاشته است!
بعد هم در اثرکثرت استعمال شده
فردوس! برای ما که کلمه فردوس
حداقــل کمی
معنــی نشــد ولــی ّ
خندیدیم.
انشااهلل؟
فرمانده سپاه ماستخواران افالسی
گفته :هواپیمــای اوکرائینــی را با
موشــک کــروز امریکایی اشــتباه
گرفته بودیم .وزیر بهداشــت هم
مــی گوید :ما اوایــل بهمن عالیم
کرونا را با بیماری آنفلوآنزا اشتباه
گرفتــه بودیــم .رهبــر ّ
معظم هم
وقتی انشاالله آواره دنیا شد خواهد
گفت :مــا مردم را با گوســفند در
کشــتارگاه اشتباه گرفته بودیم هر
بالیی خواستیم سرشان آوردیم و
فکر می کردیم نمی فهمند.

دومین جان باخته ی جبهه فرانسه
در مقابله با جمهوری اسالمی :بابک داد
ف .م .سخن
در چهــل و یــک ســال گذشــته،
جبهه هــای مختلفــی در مقابــل
جمهوری نکبت اســامی گشوده
شده و ســربازانی در این جبهه ها
بــا عوامل ایــن حکومــت ننگین
جنگیده اند.
جبهه های گشــوده شــده از نظر
جغرافیایــی ،در دو نقطــه بــوده
است:
داخل ایران
و خارج از ایران.
در طــول ایــن چهل و یک ســال،
چند جبهه در کشــورهای خارجی
علیه جمهوری اســامی گشــوده
شد ،از جمله جبهه ی فرانسه.
مشــهورترین جان باختــه ی این
جبهه ،دکتــر شاپور بختیار بود که
به طــرزی ناجوانمردانه به دســت
آدمکشان حکومت اسالمی کشته
شد.
کارِ بختیــار ،کامال سیاســی بود و
عمال در جهت سرنگونی حکومت
گام بر می داشت.
از نویســندگان و اهــل فکــری که
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کارش قلمــی بــود و جــزو اولیــن
نفــرات جــان باختــه و دقمــرگ
شــده در جبهه فرانسه غالمحسین
ساعدی بود که اگــر در اینجا به او
نمی پردازم به خاطر تفاوت نســل
اوســت با نســلی که قصد صحبت
درباره ی آن ها را دارم.
در ســال های اخیر اما ،افرادی به
جبهه ی غرب و فرانسه آمدند ،که
هر چند علیه جمهوری نکبت می
ِ
جنگ آن ها بیشتر
جنگیدند؛ اما
قلمی بود تا سیاسی.
آن هــا سیاســتمدار نبودنــد بلکه
نویسندهبودند.
از میــان ایــن نویســندگان در
چنــد ســال اخیــر ،دو نویســنده
در ســال های جوانــی بــه شــکلی
غیرمنتظرهجانباختند:
علیرضارضایی
و بابک داد.
هر دو ی این ها از نظر ســنی ،در
مرحله ای نبودند که بیماری های
جســمی ،مثل ناراحتــی قلبی ،یا
دیابت و قند ،از پا بیندازدشان.
بــه زندگی در خارج این ها که نگاه

می کنیــم متوجه عامــل دیگری
برای مرگ این ها می شــویم و آن
افســردگی و ســرخوردگی از خارج
نشــینی و خارج نشــینان و عالقه
و میل بسیار به بازگشت به کشور
عزیزمان ایران است.
در اصل این بیماری جسمی نبود
که این دو عزیز را از پا انداخت بلکه
آســیب روان این ها بود که جسم
بیمارشــان را تــا حد مــرگ ناتوان
کرد.
مــن طبق تجربــه به ایــن نتیجه
رســیده ام کــه بــرای مهاجرت به
خــارج و خاصــه ورود بــه جبهــه
ی مبــارزه با جمهــوری نکبت در
کشورهای دیگر ،باید «سه مرحله،
رفت و برگشت داشت».
در مرحلــه ی اول کــه همــه چیز
در غــرب جالب و زیبا و متفاوت و
آسان می آید ،باید آمد و سرخورده
شــد و مجددا به آغوش گرمی که
در خیال انسان ساخته و پرداخته
شده بازگشت.
در مرحله ی دوم بعد از بازگشــت
به ایران ،متوجه می شویم که از آن
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ناکرده قتل؟
غصه خواب
چند شــب است که از ّ
مــان نمی برد به این موضوع مهم
فکر می کنیم با این اوضاع و قیمت
نفت که به صفر و زیر صفر رسیده
است ،تکلیف آقایان علماء اعالم و
حجج اسالم و دیگر اراذل و اوباش
حاکم بر میهن مان چه می شود؟
حاال این اختالس گران بیچاره چه
کار بایــد بکنند؟ ســال ها جنایت
کرده اندکه روزی بتوانند بهره اش
را ببرند ،چند سال دیگر باید صبر
کنند تا قیمت نفت تکانی بخورد و
این بینوایان بتوانند چند میلیون
دالری به جیب بزننــد حاال از این
هم بگذریم که این وسط باید ک ّلی
حق و حساب به این و آن و به ویژه
سهم رهبر ّ
معظم را هم بدهند تازه
بعد هم می مانــد مبالغ گزافی که
باید به کســانی بدهنــد تا حضرت
شــیخ را رد کننــد و بفرســتند به
کشور کانادا ،شاعر می فرماید:
میسرنمیشود
ناکردهقتل،اختالس ّ
خونی بریز و بی سر خر اختالس کن

مادر مهربان خبری نیست و مردم
در حــال دریدن یکدیگــر و تنازع
برای بقا هستند.
در ایــن دور ،نــکات واقعــا مثبت
غــرب بر اســاس شــناخت قبلی
در مقابل شــخص مهاجر رخ می
نمایاند.
و در مرحلــه ی ســوم اســت کــه
زندگــی در غــرب ،چه بــه صورت
عــادی ،چه به صــورت مبارزاتی،
حالت متعادل خود را پیدا می کند
و ذهنی گرایی نســبت بــه ایران و
غرب جای خود را به عینی گرایی
و واقع گرایی می دهد.
دو درگذشته ی جوان ما متاسفانه
فقط ســفر دورِ اول نصیب شــان
شــد ،و جدایــی از مــادر ظاهــرا
مهربان ،آن ها را دق مرگ کرد.
ای کاش فرصتــی مــی یافتند تا با

جتربه و مهارت؟
پــس از چند هــزار ســال خداوند
تبارک و تعالی تصمیم گرفت آیت
جنتــی یگانــه فســیل زنده و
اللــه ّ
ّ
حامی رهبر معظــم را نزد خودش
بیاورد! ملک الموت را صدا کرد و
جنتی را بگیر! ملک
گفت :برو جان ّ
الموت من من کرد و گفت :ارباب
مرا معــاف کن! ً
قبال چند بار رفته
ام و هــر بار نزدیک بود او جان مرا
بگیرد این فقط یا کار خودتان است
و یا باید رهبر ّ
معظم مســلمین و
مستضعفین جهان و حومه را برای
ایــن ماموریت بفرســتید که هم از
شما قدرتمند تر است و هم بیشتر
آدم کشــته و در ایــن کار تجربه و
مهارت بیشتری دارد.
کرونا و بابا طاهر عریان؟
اوضاع مملکت با شیوع این کرونا
ویــروس بی نامــوس خیلی خراب
شده است .دیروز بابا طاهر عریان
مشما
را دیدیم که هم خودش را با
ّ
پوشانده و هم ماسک وهم عینک
زده و یــک کاله هم کشــیده روی
ســرش و ســانه ســانه در کنــار

یک رفت و برگشــت ،نسبت به آن
چــه در غرب دارند ،با نگاه بهتری
می نگریســتند و به زندگی شان با
درونی آسوده ادامه می دادند.
البته داشــتیم نمونه برگشــت در
مرحلــه ی دوم که با چشــم باز به
زنــدان درازمــدت ختم شــد و آن
بازگشــت طنــز نویــس جــوان ما
کیومرث مرزبان به آغــوش مادر

کوچه قدم می زند .گفتیم بابا ُاغُ ر
به خیر! گفت :فکر می کنم کرونا
گرفتــه ام دارم میرم بیمارســتان
گفتیم بابا پــول داری؟ گفت نه،
پولــم کجا بــود این روزها کســی
برای شعر پول نمیده شعر خریدار
نداره اون هم شــعر مــو! گفتیم:
پس بابا جان زحمت بیهوده نکش
توی بیمارستان هم بهت خواهند
گفت برو خونه خودت رو قرنطینه
کــن خوب میشــی! البتــه دارو و
دستگاه هست فراوان هم هست
ولــی فقط برای پولدارها ،نه برای
مو و تو ،احتما ًال مسئول پذیرش
بیمارستان هم به تو خواهدگفت.
حضورت گشته اسباب عذابوم
برو بگذار تا راحت بخوابوم
توکه پولی به جیب خود نداری
چه می خواهی از این ابزارکاروم
ایــن هم سرنوشــت یکــی دیگر از
افتخارات ما!؟
من و گرگ ها؟
بابای خدا بیامرزم می گفت :برای
کسی بمیرکه برات تب کنه! االن
که سال هاست که در کنار بعضی
از گــرگ ها زندگی کرده و با تجربه
تر شــده ام فکر مــی کنم ُخب این
چکاریــه؟ یکــی مریض و تــب دار
بشه ،خوب تب کنه که چی بشه؟
به چــه درد مــن می خــوره؟ من
برای کسی باید بمیرم که تا به من
رســید کارت بانکی شــو با رمزش
توی دستم بذاره و بگه هر چه می
خواهی خرج کن ،نگران نباش اگر
کم شد دوباره ُپرش می کنم!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – اوّل ماه
می المبارک! سال  2020دربدری خون
جگری!برابر با دوازدهم اردیبهشت ماه
سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

نامهربان بود و محکوم شدن اش
به زندان دراز مدت.
رضایی و داد نتوانستند مرحله ی
دوم را تجربــه کننــد و هــر دو
جوانمرگ شــدند و جــوان از دنیا
رفتند.
یادشان گرامی.

www.paivand.ca

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

21

را بر روی سایت بخوانید

با دو شرح

4879
22

اردیبهشت
ایران شماره
1399
www.paivand.caکرده و
sinceشرحها را با مداد حل
1993یکی از
است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا
ویژه»
«شرح12عادی و
دارای دو
روزنامه
 1472
سال 26
جدول 
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

ين فتحعليشاه

ي در قاره كهن

1

2

3

CLASSIFIEDS
های
نیازمندی 9 8
7 6 5

4

1
2
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جدول ويژه استخدام

Experienced handyman needed

-------------------س��ر بلوطي رنگ –
 -8 15 14 13 12 11 10پرن��دهاي با
Experienced handyman
 withداماد
 –drivingتازه
 licenceتنگه
and working tools needed for a construction
 -9واض��ح – س��رب س��ياه – لقب
company; position available immediately. Seبانوان
lected applicant will be hired as
an employee.
جهش به
منفيus–byداير –
 -10پاسخ
Please
contact
email:

info@paivand.ca

استخـــدام

استخدام
CARWASH

نیازمنــدیها

استخدام

aznov152104nikpour

استخدام

استخــد ام

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

کامیونیتی ایرانیان

در مديترانه – 3
جلو – صف
اطالعات آگهی خود را به
admcondos@gmail.com.
4
نشانی زیر ایمیل کنید:
 -11پيشخانه – نوعي ماهي كوچك
PARTICIPATE in our
ي تهران – قله
– بوي ماندگي
5
COMMUNITY
 -12ربودن – حشره سمي – سوار
سگ ميشود – 6
 -13گلي خوشبو – نااميد – پشت سر
قابلتوجهخامنها
شرکت Panneton & Panneton
زابلس��تان
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال  -14گرايشها – تهمتن
7
به یک نفر ظرفشوی
قهـوه
فال
گرم – جنگ
قاصد
–
و همچنین راننده با حقوق مناسب
و کمک آشپز
8
و ورق
ملك��وت –
 -15بازيگ��ر
استخدام می کند.
س��ريالباتجربه •
•
�ون – انقباض 9به یک نفر
مايعات
نشين
ته
در صورت تمایل با شماره تلفن های
برای کار در رستوران
توسط شادی
از تنظيم
(پیمان)
5145721356
و
514939009
کبابسرانیازمندیم.
عمودي:
صندوقـــدار
10
–
آب
– جوي
info@pannetonpanneton.com
ایمیل
ویا
)(514
678-6451
514-933-0-933مزمن
-1نوع��ي اخت��الل التهاب��ي
Tel.:
بگیرید.
تماس
11
وره 64
Published Since 1993
آقـــا،
و وابس��ته ب��ه دس��تگاه ايمن��ي –
BIWEEKLY NEWSPAPER
كه
كوچك
رم
ً
تجربه
با
ا
ترجیح
ماهيفروش
12
FOR PERSIAN COMMUNITY
کار
جهت
نش��انه
درازش
چ��راغ دريايي – ت��ازه به ثروت
-2
(Montreal, Toronto, Ottawa,
Offer
of employment
در13
dépanneur
عموجان
)Victoria, Calgary & Vancouver
کلبهشيرين
رسيده – ميوه ترش و
سخن زشت – واقع در مرکز شهر
A
community
organisation
has
a
vacancy
for
ویترس
نفر
چند
به
14
وقت–•  Mailing Address:
دخترانه
 -3 the position of a community case workerاز انواع ش��نا – ن��ام
به صورت پاره وقت
• نیمه وقت و تمام
ها
4010 Ste-Catherine W.
گاز
برای به
فرآيند تبديل مايع
نیازمندیم.
وعي شيريني 15
عموجان
کلبه
در
کار
Needs
an
academic
background
MONTRÉAL QC
نیازمندیم– .نشانه
 -4 in social sciences, social work or psychologyعنصر بدن – نت ششم
ن – جا
Tel.:5144737376طرز و قاعده
گسترده –
افقي:
زیر
تلفن
اسم مصدر – مقعرلطفا با شماره
514-996-9692
Languages required:
–
مهربان
��ده و
تماسبگیرید:
 -9شامي – چاشني ش��له زرد – توانايي
فيلمي از
Farsiظالم –
خونريز و
-1 Dari
مسلسل –
حسن  -5فرق سر – ش��ليك با
French,
English,
and/or
مالي
هدايت
 Commensurate salary basedبيكاره
Tel.: 514-484-8072
on academic
ده – نصب و عزل
Email:
كودكان
سينه
جناغ
پشت
در
اي
غده
-10
آين��ده – ب��دكار –
-2
 backgroundتنبيه  -6جگر سفيد – ديرنشين – به قول
ف��رود and
experience
ستاد مشترك از
info@paivand.ca
آرايشمالیاتی
خدمات
– مرد بخشنده – ماه سرد
اداري
دانش...
 For those interested please callابوعلي س��ينا زينت و
Nancy Libo:
www.paivand.ca
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
��ينمايي جدايي  -11جگر سفيد – در جنگ ميگيرند –  -3عل��م آموخت��ن
 – 514-274-8117برت��ري – است
پیونددرونکـــــوورهرهفته
فلز سكه زني
ﮐﻮﭼﮏ
سابق –
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﺷﺨﺎص و
سوره44
مش��هد
 -7حجم فرعوني –
ني اصغر
منتشرمیشود:
ثبت شرکت و دفترداری
کارگر
فرهادي چند نفر
به
تاك آيد – نگاه خيره – سخني از
 -12با
سوي
به
–
محبت
–
سرزمين
-4
زنانه
دستبند
اردبيل
استان
هر
حسابها با نازل ترین قیمت
Vancouver:
(پاره وقت یا تمام
وقت)– حبلالوريد
ناخرسندي
اي
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ كوه
 -5ضمير اول شخص مفرد – آئينها  -8س��اقه زيرزميني –
ﺳﺎﻝ
افسانه 
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
و
مش��جر
هاي
وه
Ramin Mahjouri
استتیک در قلب ان .دی .جی در منطقه ای خیلی مناسب ،با بهترین امکانات:
– زیبایی
سالن
-13کارواش
برا ی کار در
كوبنده مطبخ
فرومايگان و اوباش
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
كااليمژه،وازده
فشیال ،وکس–،
ترسا
معبد
اصالح ابرو و صورت ،میزانپلی ،با دو اتاق–
یک
و
مجزا
کاشت
مانیکور،
پدیکور،
Tel.: (604) 921-IRAN,
514-242-6034
نیازمندیم.
كننده
فورا – نهي
شهرهاي
قديميترين
 -6از
()1389
رسد .فروش – سريالي
مقابل
765 GREENWOOD Rd.,
-9می
خوزستانبه فروش
اجاره ی مناسب
کوتاهی مو با
اضافه کردن
سالن بزرگ و فضای موجود برای
(احمد)
تلفن اطالعات:
 -14قان��ون چنگيز – ماه��ر و چاالك
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
آربی پيچ و
كلف��ت –
خریدارانگردن
ديري��ن –
قیمت– –
آوانسیان بسيار زيبا و متفاوت از محمدحسين
شماره تماس:
استثنایی برای
كه اثر قيمت را بر
Tel.:
514-651-2661سفالي
كوزه
-----------------------لطيف��ي با بازي الناز شاكردوس��ت و
تاب514-983-7046
ي بررسي ميكند
 -15خرم��ي ،پاكدامني – از رش��تههاي  -7نماينده – شيريني يزد – باال
امين حيايي – بيداد
ورزشي
دي��وار آويزند
-10
Intermediate
Sudoku
by KrazyDad,
1
صفحه–27
ویژه:ب��ه از
و
های عادی
 Volumeحل جدول
 1, Book
ني و
ماش��ين زراعت – نش��انه
حل جدول ويژه شماره 4878
حل جدول عادی شماره 4878
يز –
Sudoku #1
Sudoku #2
فعل استمراري
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
آسياب5بدن6 2 4 3 8 7
��رخ  1پ د ا ل م ع ر ك  3ه گ 5ر ف 9ت ن 41 6ج م 7ي 1ل 2خ و 8ر ش د ا ل ع د س  -11كتف9 – 1
ي ا ش ا ر – آنفلوانزا
2
ب ل و ك
ا ي ا ب
2
م
ا
ح ر
ا
ه ل
ك ا
و
ا ب ر
پ��ول –8پ��اره1 3 9 4 5 6
به��ره 2
7
 6ج5 9
8 1 3
م و ي  4ز  2ل ا7
ت ي ن ا -12
ي ا س ي
 3ي ا س و
راهي
ر ك
ر
ا
 3د ي و
ر ا ن كردن – كالم
ن ت ر س
ا ب
 4ن ن ر
س م ن
و س
 4گ ر م
يم –
7
4
3
2
5
9
8
ش��گفتي –7 5 8 1 9 2
4 3 6
ا د 1ر س6
5
ل ي ق ه
ر ي ك ه
ا
ا
5
گ سالمندان
ش
ن ي س ت
ر
ا
ل
ت ا
ا
ل��ب – 7
ت��اول 5
ي –  6ن ا ف ر ج ا م ا 2ي س 3ت  1ا ن 86 7م ر 9غ 5م ي  6ن ا 4م ي ن و ك ش 2 -13
زور و4 9 6 8 1 3
7
ا س پ ر غ م
ر
ف ا
7
ا
م ن
خ و ش ب خ ت
ر س
ه
م و ت سنگيني – بازار سهام
– من  8ا م و ا ت خ و ن 6
عربس��تان2 8 3 7 6 5
 28 5د ا 3ر 7ي ن 1ا 9ن ي ا ر ا د ي  -14واحد9پول1 4
 4و س
م 8ا ي
ن ك ت
و ل
ن د
پ ا
 9ر ق ت
ر
م و
ر ت ش ب د
ا
 9ن ي ش
8 4ا ت3ي ه 2ا م ي د و ا ر –
طلبي��دن 3 –6ي��ك5 1 7 9 2 4
8
1
من��د
10
 6ي ت
 5ي چ
ا 9ر پ
ا 7ن
م ت و ن
 10د ت
ا خودروي سواري ،محصول
م ه
ا
م ن
و ت
م ر
 11ا
ي
ا
ا ت ي ل
ب ش ا ش
 11ي
واقب  12ش ت ا ر ن ج ش 9ا س2 7
جنوبي 9 4 1 2 3 8 6 7
 312 8ي ا 1ن  4ن  5ا ت 6و ز ي ن ه ي كره 5
خ م س
آبگوش��ت9 8
آور –  1314من اب ري ام ب ك ام هت دي  8ا ت 1او ري 6اد ا4ت  91314ون رب 5اد 2نت ه 7م ون 3اف ول ر ن ي و ش ا 4 -15
س��اده –3 6 2 5 7 1
ق ر ا ن كتاب��ي در لغ��ت عربي به
ه ي م ه
ا ب
ب ا 8ل ع 1ق
يض 15 ،د ه ك د ه ج ه ا ن 5ي  4ت د 3ي ن 715 2ر و 6ي 9
زمخشري 8 7 5 6 4 9 2
فارسي از1 3

استخدام

PAIVAND

فروش سالن زیبایی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

شانس اول را به آنها
بدهید!

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!

abedi free

azmr19f

Answers

نیـازمنـدی هـای پیوند
Sudoku #4

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

8

3
481-6765
............................................EVE
فاطی 706-8324 ..............................................

7

آژانس مسافرتی

4

اسکای.الن 388-1588 ...................................
6
842-8000
فرنازمعتمدی................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
2
484-4000
سلطـــان....................................
همامهر438-228-9266 ............................
9
849-7711
یونی گلوب(نسرین)..................

آموزشموسیقی 1
549-4697
صابرجلیل زاده............................
5

ازدواج 9 2 3
7 4 6 5
شــیخ صالــح366-1509 .......................
ارز 7 4 1
8 6 2 9
1شریف
3223-6408
6 9.........................................
2 5 4
آپادانا 933-1719 .............................................
8585-2345
7 5...........................................
 53استار6 2 1.
خضر989-2229 ................................................
2937-5192
موندیال1 .
3 8..........................
7یونیون9 5
844-4492 ................................Expert-FX
5 1 4 3 7 9 8
امالک و
6827-6364
مسکن 8
2 5 1 3 4
فیروزهمتیان ...........................
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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«خود فیلمبرداری» و تهیه محتوا
برای کانال یوتوب «استودیو فوتوبوک»
به عنوان یک عکاس و فیلمبردار،
همیشــه در پشــت ایــن وســایل
مشغول به کار بوده ام و هیچ وقت
دوست نداشــتم که در مقابل لنز
دوربین قرار بگیرم .نمیدانم چرا،
ولی همیشه از این که مورد قضاوت
دیگران قرار بگیــرم ،فراری بودم!
یکی از خوبی های عزلت نشــینی
های دوران ویروس کرونا این بود
که باالخره پس از مدتها ،تصمیم
خود را گرفتم و بر «فوبیای» ظاهر
شدن در مقابل دوربین غلبه کردم.
بنابراین شــروع کردم به ســاخت
چند ویدئوی کوتاه ،و سوژه هایی
را انتخاب کردم که برای اکثر افراد
جالب باشد .برای آنکه راحت تر با
مخاطب ارتباط برقرارکنم ،مجبور
شدم که خودم هم در این ویدئوها
حضــور داشــته باشــم .از آنجایی
کــه همیشــه آدمی بــوده ام که به
رضایت جمع فکر میکند ،تصمیم
گرفتــم کــه ویدئوهایــم بــه چهار
زبان انگلیســی ،فرانسه ،فارسی و
اســپانیایی باشد تا رضایت جمیع
خلق الله را بدست بیاورم! البته در
ظاهر خیلی ســاده به نظر میرسد
ولی وقتی دست بکار میشوی ،به
قول شاعر« :که فیلمسازی آسان
نمود اول ولی افتاد مشکلها»!
بزرگترین مشــکل من در ساخت
ایــن ویدئوها این اســت کــه باید
همزمــان در چندیــن نقش ظاهر
شوم :مجری برنامه ،صحنه پرداز
و دکوراتــور ،فیلمبردار ،ســناریو
نویــس ،کارگــردان ،نورپــرداز،
صدابــردار ،مونتــاژکار و چندیــن
مورد دیگر.
صحبت کــردن در مقابل دوربین
کار ساده ای نبوده و برای خواندن
یــک متــن یــک دقیقــه ای حتی
به زبان فارســی ،مجبور میشــوم
چندیــن بــار آن را ضبــط نمایم تا
نتیجه دلخواه حاصل گردد .وقتی
هم که برنامه به زبان دیگری غیر از
فارسی باشد ،کار پیچیده تر شده

و بایــد متنی را چندیــن بار از قبل
بخوانم تا بتوانم ،آن را حفظ کرده
و در مقابل دوربین ،با تسلط کامل
اجرا نمایــم .بعضی اوقــات تعداد
سکانســهای ضبط شده آنقدر باال
میرود که پیدا کردن سکانســی که
خوب ضبط شــده ،چندین دقیقه
زمان می برد!
نکته دیگر این اســت که وقتی که
بخواهــم در مــورد چیــزی برنامه
بســازم ،بایــد اطالعات خــودم را
درباره ســوژه مورد نظر باال برده و
بتوانم اطالعات صحیحی را منتقل
کنم .خالصه کلی برای خودم کلی
دردسر درست کرده ام!
البته با تمام این وجود ،از آنجایی
که به این کار عالقه دارم ،از انجام
دادنــش لذت میبــرم .لذا به جای
بدگویــی از مومنیــن و مومنات و
«سبزیپاککردنباهمسایه ها»،
سرم به کار خودم گرم است! بعضی
شبها وقتی که سرگرم کار میشوم،
زمان را فرامــوش میکنم تا زمانی
که بطور ناگهانی متوجه میشــوم
که خورشید در حال طلوع است.
نتیجــه ی کارهایــم را در کانــال
یوتــوب «اســتودیو فوتوبــوک»
منتشر کرده و لینک آنها را هم در
فیسبوک قرار میدهم.
خالصــه اینکه میخواهــم به یک
«یوتوبر» حرفه ای تبدیل شــوم
و مخاطبــان بــی شــماری در
سراسر جهان داشته باشم .البته

این پــروژه نیــاز به چندین ســال
تالش مستمر و پیگیر داشته و به
سادگی میسر نخواهد شد .ضمنا
«یوتوبرهــای حرفــه ای» معموال
پس از جلب مخاطب زیاد ،بخشی
از برنامــه هــای خــود را بصــورت
«الیو» اجرا کرده و نیازی به ادیت
و مشکالت سر صحنه ندارند.
صد البته ،انتشــار محتوا بصورت
«الیــو» ،الزمه داشــتن مهارت و
اعتماد بــه نفس باالیی بــوده که
پس از کسب تجربه فراوان حاصل
خواهد شــد .ضمنــا ،ویژگی مهم
اجرا بصــورت زنده این اســت که
امــکان ادیت در برنامه زنده وجود
ندارد و دوربین ،خطای شخص را
نخواهدبخشید.
یک ویژگی جالــب برنامه بصورت
زنــده ایــن اســت کــه ارتبــاط بــا
مخاطبان در آن واحد انجام شــده
و مجــری و مخاطبــان در یــک
ســالن کنفرانس بزرگ به وسعت
دنیــا ،در حــال «تاثیــر متقابل»
یا بــه اصطالح «اینتر اکشــن» با
یکدیگر میباشــند .اگر هنوز عضو
کانــال ما نشــده ایــد ،لطفا کلمه
STUDIOPHOTOBOOK
را در یوتوب جســتجو نموده و به
اصطالح «سابسکرایب» کنید .با
فعال کردن «زنگوله یوتوب» ،هر
زمان که ویدئوی جدیدی بسازم،
بــا زبان خــوش و لبخنــد ،مطلع
خواهید شد! •

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
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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
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