Bureau de Change

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

صرافیشــریف

1474

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

Sharif

$

www.sharifexchange.ca

EXCHANGE

الیت
صرافی

فارکس

)(خضر

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
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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

مشاورامالک:آرزوگتمیری

4010 Ste-Catherine W.

pg. 5

 ستاره5 صــرافی

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

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
Courtier Immobilier Agréé

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 H3E 1T8

_____________________
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
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

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

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

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

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

VAN TINH DUONG
 ساعت24  جواب درDr.
  پزشکان متخصص جهت امراض

__________________
Specialist doctors

سالگی

خ
 تنه کودکاE
6 - 0 :ن
U

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

روز7
هفته

:پزشکان متخصص

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

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













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

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

Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia

3
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• دکتر مهرنوش البرزی

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

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

Tel.: 514-731-1443

•

:>> از ابتدای آوریل در براسارد

7801-A Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

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

4

ُرزا محمدی

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

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

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

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

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

 اجاره امالک، فروش،خدمات به شما عزیزان بابت خرید

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

182155 04/18

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

خدمات رایگان برای خریداران امالک

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

خدمات کامل برای مستاجران

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

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

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

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

آناهیتابروجردی

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

Cell.: 514-978-9962

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

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

5

 سال  26شماره  26  1474اردیبهشت 1399

www.paivand.ca since 1993

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

ویروس کرونا...

چرایی تفاوت تلفات ویروس کرونا در جهان

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

کاظم علمداری
توضیح:
• چــرا در کشــوری
مانند بلژیک بیش از
 ۸۷۰۰نفر از بیماری
کرونا جان باختند و در همسایگی
آن در کشــور دانمــارک فقط ۵۳۳
نفر؟
• چرا شــهر نیویورک با جمعیت
 ۸.۴میلیــون نفــر ۱۸۵ ،هزار نفر
به کرونا متبال شــدند و حدود ۲۴
هــزار نفر فوت کردهانــد؛ در حالی
کــه در هنگکنــگ در مجــاورت
چین ،مرکز اصلی اشاعه بیماری،
با جمعیــت تقریبــا مشــابه۷.۴ ،
میلیــون نفر با همــان ویژگی ِ
های
بزرگ شــهر (متروپولیتن) ،تنها
 ۱۰۴۵نفر به کرونا متبال شــدند و
فقط  ۴نفر فوت کردند؟
• چــرا تعــداد تلفــات در ایالــت
نیویــورک ده برابر تلفات در ایالت
کالیفرنیــا بــوده اســت؟ در حالی
کــه دو ایالت از یک کشــور و یک
سیستماند.
نگاههــای ایدئولوژیــک و نقــد
پوپولیســتی ســرمایهداری کــه
بخواهــد تعــداد مرگومیــر را بــه
نئولیبرالیســم و کودتای  ۴۷سال
پیــش پینوشــه در شــیلی پیونــد
بزنــد ،از توضیــح تفــاوت فاحش
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

تلفات میــان دو ایالــت نیویورک
و کالیفرنیــا ،یــا تلفــات حــدود
یک درصدی کره جنوبی نســبت
به تلفات نیویورک بازمیماند .این
تفاوتها ،و همچنین تلفات پائین
کرونا در قاره آفریقا پیچیدهتر از آن
اســت که بتوان به ایســمی پیوند
زد .مگــر تلفات  ۳۰تا  ۵۰میلیونی
آنفلوآنزای اسپانیایی در سال۱۹۱۸
به نئولیبرالیسم مربوط بود؟
در قــاره آفریقــا ارقــام تلفات بطور
چشــمگیری پائیــن بوده اســت و
بزرگتریــن رقــم مربوط به کشــور
آفریقــای جنوبــی بــا جمعیت ۶۰
میلیونــی ،درآمــد ســرانه (PPP
قــدرت خریــد)  ۱۳,۹۶۵دالر،
شــاخص توسعه انســانی  ،.۷۰۵و
ضریب جینی (فاصله فقر و ثروت)
بسیار باالی  ، .۶۳و امید به زندگی
 ۸۲سال ،تنها  ۱۸۶نفر بوده است.
نیجریه با جمعیت  ۲۰۴میلیونی،
درآمدســرانه  ۶,۱۷۲دالر ،ضریــب
جینی  ،.۴۳شاخص توسعه انسانی
( .۵۳۴پائین) ،تنها  ۱۴۲نفر فوت
کردهاند.
برای یافتن دالیل این دو0گانگیها
برآن شدم تا به منظور یافتن دالیل
و الگــوی مشــترک ()pattern
میــان کشــورها بــا تلفات بــاال و
پائیــن به یک مطالعه مقایســهای
دســت بزنم .بدین منظــور برخی
ویژگیهای  ۱۸۹کشــور را بررسی
و ادامه بررســی را روی  ۵۰کشــور
متمرکزکردم...
پرسشهایبیشتر
• چــرا در افغانســتان ،جامعهای
عقبمانده و ویرانشــده از جنگ
چهل ســاله تنهــا  ۱۰۶نفــر ،و در
پاکســتان فقرزده با  ۲۱۲میلیون
جمعیت تنها  ۵۱۴نفر قربانی کرونا
شــدند؟ در حالی که چهار کشــور
پیشرفته اسپانیا ،ایتالیا ،انگلستان
و فرانســه ،بــا مجمــوع جمعیتی
نزدیک به جمعیت پاکستان بیش
از  ۱۱۰هزار نفرجان باختهاند؟

• چرا دو کشــور کوبــا و هایتی با
جمعیتی برابر ،هر دوکمی بیش از
 ۱۱میلیون نفر ،اولی  ۱۷۴۰مبتال
و  ۷۳فوتی ،و دومی با  ۱۲۹مبتال و
 ۱۲فوتی داشته است .دلیل پائین
بودن میزان ابتال به کرونا و مرگ و
میر در این دو کشور با دو سیستم
سیاســی و شاخصهای اقتصادی
متفاوتچیست؟
• جمهوری دومینیکن ،همسایه
و هم مرزهایتی با جمعییت ۱۰.۵
میلیونــی ،درآمد ســرانه ۲۰,۶۲۵
دالر ،ضریب جینی  ،۴۳.۷شاخص
توســعه انســانی  ۳۷۳ ،۰.۷۴۵نفر
فوتی داشته است.
• چــرا بلژیک با میــزان جمعیت
مشابههایتی  ۱۱.۵میلیون ،اما با
در آمد سرانه  ۵۰,۹۰۴دالر یعنی ۲۵
برابر درآمد سران ه هایتی با ضریب
جینــی ( ۲۳.۶فاصلــه فقر و ثروت
یکی از پائینترینها در جهان) ،و
امید به زندگی  ۸۲ســال( ،یکی از
باالترینها درجهان) ،درمقایسه با
کشور فقر زدههایتی ،درآمد سرانه
 ۱,۹۱۶دالر ضریــب جینی ،۶۰.۸
(یکی از باالتریــن در جهان) ،و با
امید زندگی  ۶۳سال ،تعداد ۸,۶۵۶
نفر فوتی داشــته اســت؟ آنهم در
منطقهای که کشورهای مجاورش
کمتر از یک بیستم بلژیک تلفات
داشتهاند.
• هــم زمــان ،کشــور ثروتمنــد
ســنگاپور با جمعیت نزدیک به ۶
میلیون و درآمد ســرانه ۱۰۵,۶۸۹
دالر ،ضریــب جینــی  ،۴۵.۶یعنی
فاصله طبقاتــی دو برابــر بلژیک،
فقط  ۲۰نفر تلفات داشته است.
• چرا کشور آمریکا با درآمد سرانه
 ۶۷,۴۲۶دالر ،بــه تنهایی بیش از
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار
مبتال و  ۸۱هزار نفر فوتی؛ وکشور
شــیلی با جمعیت  ۲۰میلیونی ،با
درآمــد ســرانه  ۲۷,۱۵۰تنها ۲۷۵
نفر ،و کره جنوبی با  ۴۶,۴۵۲دالر
درآمد سرانه ،جمعیت  ۵۲میلیونی

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

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
همانند شــیلی ،با میزان  ۲۵۶نفر
تلفات نمونه بسیار موفق مقابله با
بیماری کرونا در جهان بوده است.
• چگونه است که شیلی -الگوی
نئولیبرالیسم -یکی از پائینترین
تلفات را داشته است؟
• چــرا در جمهــوری آذربایجان با
جمعیــت  ۱۰میلیون فقط  ۳۱نفر
قربانی شدهاند؟
• در اوکراین با  ۴۲میلیون جمعیت
 ۳۷۶نفر؟
• در بالروس با جمعیت  ۹میلیونی
 ۱۲۶نفر ،در عربســتان  ،۲۳۷و در
کشــور یمن گفته میشــود  ۷نفر
قربانی دادهاند.
روســیه با جمعیــت  ۱۴۵میلیون
ضریــب جنینی بــاال یعنــی ۴۳.۵
مدعــی اســت تعداد رســمی فوت
پائین داشــتهاند .با توجه به اینکه
تعــداد متبالیان در روســیه باالی
 ۲۲۱,۳۴۴نفر اعالم شــده اســت
میتوان حدس زد که تعداد مرگ و
میر باید حداقل  ۷درصد میانگین
جهانی ،یعنی  ۱۵۵۰۰نفر باشد.
مواردی از مدیریتهای بد
واقعیــت ایــن اســت کــه میــزان
مرگومیر درصدی از ابتال به کرونا
است .کسی شک ندارد که امکانات
بهداشــتی در هایتی ،افغانستان و
پاکستان قابل مقایسه با کشورهای
پیشرفته غربی نیست .اما امکانات
کره جنوبی و شیلی و هنگکنگ با
کشــورهای پر تلفات اروپا و آمریکا
تقریب ًا هماندازهاند و از نظر سیستم
اقتصادیهمهمهسرمایهداریاند.
بهطــور مثــال دلیل پائیــن بودن

تعداد تلفات در هایتی ،افغانستان
و پاکستان وضعیت بهتر بهداشت
و امکانات پزشــکی آنها نســبت به
اسپانیا و ایتالیا ،انگستان ،فرانسه
و آمریــکا که تلفات باال داشــتهاند
نیست.
دلیــل پائیــن بــودن مبتالیــان و
فوتشــدگان در کشــورهای کــره
جنوبی ،شیلی ،هنگکنگ و ایالت
کالیفرنیا هم اگر ربطی به امکانات
پزشکی داشته باشد ناچیز است.
امکانات پزشــکی از جملــه تعداد
تخت بیمارستان مربوط به مرحله
ثانوی اپیدمی است.
در مرحله نخســت باید به چرایی
تعــداد باال یــا پائیــن مبتالیان به
بیماری پاســخ داد .طبیعت ًا وقتی
تعــداد مبتالیان باال باشــدکنترل
و معالجــه بیمــاران هم دشــوارتر
میشــود و درصد تلفات تصاعدی
باال میرود .زیرا نخســت امکانات
بایــد بــه تعــداد مبتالیــان توزیع
گــردد ،دوم ،احتمــال واگیری از
فردی به فرد دیگر افزایش مییابد.
بــا آغاز کرونــا در شــهر ووهان در
چین دولــت رفتوآمــد میان این
شهر و شــهرهای دیگر چین را به
طور کامل قطع کرد ،اما رفتوآمد
از ایــن شــهر به کشــورهای دیگر
ادامه یافت .در نتیجه بیماری اندک
اندک به سراسر جهان سرایت کرد.
هنوز دقیق روشن نیست چند نفر
در چیــن قربانی شــدند .میدانیم
که گسترش بیماری کرونا حداقل
در فرانســه ،کره جنوبی و ایران از
اماکن مذهبی شروع شد.

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

تنها در کره جنوبــی بود که رهبر
کلیسای مسیحی ،بعد از شکایت
دولــت از آنهــا ،پذیرفــت از مردم
عذرخواهــی کنــد .در ایــران اما،
رهبر جمهوری اسالمی همچنان
بــه خرافهگوییهــای خــود ادامه
میدهد.
در ایــران
از جمله رفتوآمد طالب چینی به
قم و تهران ،ادامه پروازهای روزانه
هواپیماهای ماهان میان ووهان و
شــهرهای ایران و از ایران به دیگر
کشــورهای خاورمیانه حتا زمانی
کــه این ویــروس در نقاط مختلف
ایران گســترده شده بود ،توسل و
تمسک برخی به “طب اسالمی”
و اماکن مذهبی و توطئه خواندن
خبــر کرونا توســط خامنــهای که
گویــا بــرای آنکــه مردم بترســند
در تظاهــرات ســالگرد انقــاب و
انتخابات شــرکت نکننــد از جمله
عوامل گســترش ســریع بیماری
در ایــران بــوده اســت .خامنهای
کرونا را مانند یک ســرماخوردگی
زودگذر دانســت و به مردم توصیه
کرد برای رفــع آن دعا بخوانند .با
جدیشــدن داستان و به قرنطینه
رفتن خــود ،خامنــهای همچنان
بــه نظریهپردازیهــای ســخیف
ادامــه داد و اعــام کــرد ویــروس
را بــرای ژن ایرانیــان ســاختهاند؛
و ســر آخــر همکاری دشــمنان با
اجنــه را به میان کشــید .نمایش
اختــراع “دســتگاه کرونایاب” از
فاصله صدمتری و در  ۵ثانیه ادامه

{>> ادامه در صفحه}18 :
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ویروس کرونا...

رهبر آینده را سپاه انتخاب خواهد کرد،
نه روحانیت شیعه

مجیدمحمدی
ضعف و شکنندگی جسمانی علی
خامنهای و غیب زدن وی از عرصه
عمومــی در دوران شــیوع کرونا،
بسیاری را به تامل در باب رهبری
آینــده جمهــوری اســامی ایران
واداشــته است .ضعف جسمانی و
دماغی وی در یکی از سخنرانیهای
اینترنتــی او کامــا آشــکار بــود.
اعتراضات گســترده در سالهای
اخیــر ،تحریمهــا ،تنشهــای
منطقهای و مدیریت رسوای بحران
کرونا ،به بحران رهبری در کشور
دامــن زده اســت .از این رو ،رهبر
و دستگاه رهبری آینده سرنوشتی
خطی و بــدون تالطــم را در برابر
خویش ندارند .رهبرسازان از امروز
در حال تعیین نقشــه سیاســی و
جابهجا کردن مهرهها برای کیش
و مــات اقشــار اجتماعــی و حتی
نهادهای رسمی جمهوری اسالمی
ایران ،مثل خبرگان و دیگر عوامل
موثرهستند.

اسلوب برونیابی
هنگامــی که به تبییــن و توصیف
آینــده میرســیم ،باالخــص آینده
سیاسی کشــورها ،کار تحلیلگر و
پژوهشــگر نه پیشبینی است و نه
حدس وگمان ،نه ذهنخوانی و نه
رفتارگزینشی با اطالعات و دادهها،
و نه ارائه دیدگاههای اخرالزمانی و
نه ســناریوهای نابودی همه چیز.
پژوهشگر تالش میکند تا روندها
و فرایندهای موجود را با قراردادن
قطعههای جورچین در کنار هم ،به
درستی بفهمد و منحنی تغییرات
را تا حدی در چارچوب یک انگاره
قابل فهم عرضه کند .بر اساس این
چارچوب ،بســیار ســاده میتوان
چنــدگام بعــدی را برونیابــی یــا
فرایابــی کــرد .با ایــن مقدمه ،در
مورد رهبر آینده جمهوری اسالمی
ایــران (اگر نظام تا مرگ خامنهای
دوام بیــاورد) و چگونگــی تعیین
وی ،چه میتوان گفت؟
میزان توانایی دخالت جامعه
جامعــه ایــران در دو ســال و نیــم
اخیــر بــا ســیلهای پــی در پی،

جامعه ضعیف ورودی
چندانی در تعیین
رهبران آینده ندارد
تورمهای پنجاه درصدی ،سه موج
اعتراضــات دی  ،۹۶آبان ( ۹۸پس
از گرانــی بنزیــن) ،و دی ( ۹۸پس
از ســقوط هواپیمای اوکراینی) ،و
شــیوع ویــروس کرونا در سراســر
کشــور بــا بیــش از ده هــزار مرگ
و صدهــا هزار مبتال روبــهرو بوده
است.
فالکت در حال بسط است.
افســردگی در میــان ایرانیــان
بیــداد میکنــد و امیــد بــه آینده
در پایینتریــن ســطح خــود قرار
دارد .در چنین شــرایطی ،جامعه
حتــی به عنوان یکــی از حلقههای
همیشــه ضعیف در حکومتهای
دیکتاتوری (که باید لحاظ شود ،اما
تعیینکنندهنیست)،توانچندانی
برای دخالت در تعیین رهبر آینده
نخواهد داشت .نهادهای موجود،
نقشی به مراتب تعیین کنندهتر در
این زمینه خواهند داشت.

بیخاصیتیمجلسخبرگان
مجلــس خبرگانی که بعــد از مرگ
خمینــی ،خامنهای را بــه رهبری
برگزید ،هم در میان اقشار مذهبی
سنتی و هم در میان پیروان خمینی
مشروعیت داشــت ،چون اعضای
آن اکثــرا روحانیون شناختهشــده
در منطقــه خــود یــا مدرســان
شناختهشــده حوزههــای شــیعی
بودند .انتخاب خامنهای از ســوی
آنهــا ،مورد قبول برخی از پیروان
خمینی (باالخص عالقهمندان به
حســینعلی منتظری) واقع نشد،
اما آنها در مشــروعیت مذهبی/
ایدئولوژیک مجلس خبرگان شک
و تردیدی نداشتند.
اما امروز به مجلس خبرگان رهبری
کــه محصــول ســه دهــه نظارت
اســتصوابی شــورای نگهبــان،
انتخــاب ائمه جمعــه و جماعات
توســط دفتر خامنهای و سه دهه

سرکوب روحانیون مخالف و منتقد
است ،نگاه کنید:
اکثرا روحانیون دستآموز «بیت»،
بدون هــچ گونه پایــگاه اجتماعی
مستقل که با یک حکم خامنهای
یــا منصوبــان وی بــاال میروند و
بــا حکمــی دیگــر ،به شــهروندی
ناشــناخته بــرای دیگــران تبدیل
میشوند.
همچنیــن ،بســیاری از اعضــای
مجلــس خبرگان بــه دلیل حضور
در کســب وکارهــای تجــاری و
شرکتهای «خصولتی» ،با فساد
و امتیازات دولتی درگیرند و حتی
میــان افــراد مذهبــی ،خوشــنام
نیســند .از ایــن رو ،میتــوان بــا
اطمینان گفت که اعضای مجلس
خبرگان به نحو مســتقل انتخاب
کننده رهبر آینــده نخواهند بود،
بلکه با یک مکالمه تلفنی از سوی
افــراد دارای رتبههــای بــاال در
نهادهای امنیتــی و نظامی ،مثل
بلبــل انتخــاب آنهــا را در مجلس
خبــرگان تعییــن رهبــری اعــام
خواهند کرد .آنها چــون میدانند
که نهادهــای امنیتــی و حفاظت
اطالعــات نهادهــای نظامــی و
انتظامی پروندههاشان را در اختیار
دارنــد ،بــه حــرف مقامــات موثر
گــوش خواهنــد کــرد .روحانیون
شــیعه به رانتخــواران حکومتی
و امتیازگیــران تبدیــل شــدهاند و
نــه توزیــع کننــدگان رانتهــا در
سرچشــمه .از ایــن رو ،اهرمهای
قدرت در جای دیگری است.
اشتباهنکنید.
نام رهبــر آینده از مجلس خبرگان
بیرون خواهد آمد؛ همان طور که
به ظاهر قوانین کشــور از مجلس
بیــرون میآینــد ،و تصمیمــات
توســط دولت گرفته میشــود ،یا
احــکام زنــدان و اعــدام را قضات
صــادر میکنند ،اما تصمیمات در
جایی دیگرگرفته میشود .اعضای
مجلــس خبرگان به نحــوی آزاد و
مســتقل و بدون تهدیــد و پاداش
بیرونی ،تصمیــم نخواهند گرفت.
آنهاآخرینحلقهاینتصمیمگیری،
و تنها اعالم کننده آن خواهند بود.

بهروزباباخانی

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Regulated Canadian
Immigration Consultant
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

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

دانشگاه ،بازار و اهل فرهنگ
هم توان دخالت خنواهندداشت
با حذف روحانیت شیعه از صحنه
انتخاب رهبــر آینده ،چه نهادها و
اقشاری سخن اول و آخر را در این
زمینه خواهند زد؟
دانشــگاه و دانشــجویان دو دهــه
است که نفوذ سیاسی و مرجعیت
فکــری خــود را در جامعــه از
دســت دادهانــد .مــدارک قالبی و
فارغالتحصیــل شــدن میلیونها
نفر در دانشگاههای بدون کیفیت،
پنبه تحصیالت دانشگاه به عنوان
عامل اقتدار اجتماعی را زده است.
دســت بازاریــان در دو دهــه اخیر
در معامــات و کســب وکارها در
دســت سپاه بوده است و این قشر
نیز از لحاظ سیاسی نفوذ چندانی
در جامعــه نــدارد .کارکنان بخش
دولتــی و حکومتــی ،از معلمــان
گرفتــه تــا کارکنــان ارتــش نیز با
گذران دشوار معیشتی خود درگیر
بودهاند و صدای چندانی در جامعه
ندارند .بخش فرهنگ در ایران به
زائده دستگاه تبلیغاتی تبدیل شده
است که در دست سپاه و روحانیت
همراه با آن قرار دارد.
نهادی که سرخنهارادردست دارد

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

Michael
Monfared

تنها نهادی که باقی میماند ،سپاه
اســت .چرا ســپاه اســت که رهبر
آینده را انتخاب خواهد کرد؟ چهار
روند نشان میدهد که فرماندهان
ســپاه نقش تعییــن کننــده را در
شــکل دادن بــه رهبــری آینــده
خواهند داشت:
•
 .۱قدرت اقتصادی.

در سه دهه اخیر سپاه پاسداران هر
روز از لحــاظ اقتصادی قدرتمندتر
و ثروتمندتر شــده اســت .سپاه و
قرارگاههــا و پیمانکارانش امروز در
همه بخشهای اقتصادی کشــور
حضــور دارند و صدهــا هزار نفری
کــه بــرای آن کار میکنند ،گوش
به ســخنان فرماندهان سپاه برای
جهتگیری سیاسی کشور دارند؛
•
 .۲نقش تعیین کننده در
سیاست خارجی.
در ســه دهه حکومــت خامنهای،
ســپاه به تدریــج نفوذ خــود را در
منطقه افزایش داده است و تعیین
کننده سیاســت خارجی کشور در
منطقه است .رهبر آینده بدون آن
که با سیاست خارجی سپاه همراه
باشــد ،اصوال در مقام رهبری قرار
نمیگیرد؛ چه برســد به این که در
مجلس خبرگان نامزد شود؛
•
 .۳دستگاه تبلیغاتی.
ســپاه امــروز هــم گــروه تئاتــر و
موسیقی در اختیار دارد و هم فیلم
تولید میکنــد ،هم روزنامــه دارد
هــم چند خبرگزاری ،هــم رمان و
داستان کوتاه منتشر میکند و هم
قدرتمندتریــن نهادهای تبلیغات
تجــاری و مذهبــی در اختیــار آن
اســت .ایــن امکانات در ســه دهه
اخیر فراهم آمده اســت .نمیشود
کســی را در فضای سیاسی داخل
کشــور به مقام و رتبهای رســاند،
بدون آن که فرماندهان سپاه با وی
موافق باشند؛ که اگر نباشند ،وتو
خواهند شد؛
•

 .۴رامسازی قوای قهریه.
هــر فــردی که بــه رهبــری آینده
انتخاب شــود ،بــرای حفظ نظام
بــه ســازمان ســرکوب قبــراق و
خوشبودجه موجود در نظام نیاز
دارد .این ســازمان ،توسط سپاه و
نهادهــای امنیتی و قضایی که هر
دو بــدون ســپاه آب نمیخورنــد،
اداره میشود .رهبر آینده جمهوری
اســامی ایــران بــرای مانــدن در
قدرت ،ناگزیر از ادامه سرکوبهای
موجود است و این امر ،بدون سپاه
ممکــن نیســت .از همین جهت
است که فرماندهان سپاه خواهند
گفت چه کســی رهبر خواهد بود.
حتــی اگــر در چند ســال آینده به
فرض اندک ،سپاه تضعیف شود و
نهادهای دیگری قدرت پیدا کنند،
باز رهبر آینــده از میان نامزدهای
سپاه انتخاب خواهد شد.
تصور این که سپاه از همه اهرمها
و ابزارهــای فــوق بــرای بــر تخت
نشاندن کسی که منتخب قشری
یا اقشاری دیگر باشد و منافع آنها
را تامین کند یا احتماال مدیریت و
سیاستهای موجود را تغییر دهد،
بسیار دشوار است.
ســپاهیان باید اطمینــان کافی از
تامین منافع خود داشــته باشند،
یــا حداقل مطمئن باشــندکه فرد
انتخاب شــده توســط خبــرگان،
منافع آنها را مخدوش نخواهدکرد.
--------

نظرات ابراز شده در این مقاله ،سیاست یا

موضع این نشریه را منعکس نمیکند.
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در صورت رعایت”فاصله اجتماعی” برای بیش از سه ماه،
40درصد بیزنس های کانادایی ورشکست می شوند

چرا منحنی مبتالیان کووید  19در کبک با
وجود شمار باالی تست هنوز صاف نشده است؟

 11مــی  -اســتان کبــک
در ادامــه روند تســت گیری
پرشــمار ،اعــام کرد اســتراتژی
انجام تست را گسترش خواهد داد
تا بتواند شرایط را تغییر دهد.
مسئوالن بهداشتی این استان که
مرکز کووید  19در کانادا محسوب
می شود ،شمار قابل توجهی تست
به نســبت جمعیــت انجــام داده
انــد ولی به نظر می رســد هدف از
انجام این تســتها تامین نشــده و
اســتان همچنان با شــمار باالی
مبتالیان جدیــد و فوتی ها در هر
روز روبروست.
مونتریــال تــا تاریــخ ایــن گزارش
 20200کیــس و  2100کشــته
داشــته که بدتریــن آمــار در بین
تمامی شــهرهای کانادا محسوب
می شود .برای این شهر مشکل با
اکثر شهرهای کانادا متفاوت است
و در کنار انتقال بیمــاری در خانه
های ســالمندان و مراکز درمانی،
در برخی از مناطق شهر هم شاهد
انتقال بیمــاری بین شــهروندان
هســتیم و ایــن نگران کننــده تر
است.

مسئولین شهر شمار تست ها در
مناطقی از شهر که انتقال بیماری
بین شــهروندان بیشــتر مشاهده
شــده را افزایــش داده انــد و دو
اتوبــوس هم بــه صورت ســیار در
مناطق مختلف در حرکت بوده و به
افرادی که به هر دلیل به کلینیک
نمی روند و یا مشــکل زبان دارند،
کمک می کنند.
دکتر هوراسیو آرودا  ،مدیر سالمت
عمومی کبک قبال گفته بود انتظار
دارد روزی  14هزار تســت در شهر
انجام شــود ولی بعد متوجه شــد
نهایــت توان اســتان بــرای انجام
تست  ،حدود روزی  10هزار است.
ولی با توجه به شــمار باالی تست
هــای صــورت گرفتــه در ســطح
اســتان ،به نظر می رســد مشکل
کبک تنها شمار تست ها نیست.
دکتــر آرودا در ایــن زمینــه
گفت«:افــرادی که تســت شــان
مثبت است  ،به دستورات مقامات
بهداشتی توجهی ندارند و یا نشانه
هــای بیماری را بــه موقع گزارش

نمی دهنــد و یــا اینکه اصال
در قرنطینــه نمــی ماننــد.
این وضعیت بســیار مشکل
ســاز بوده و به شــدت به کار
تیمهــای مــا که شــب و روز
برای جلوگیری از گســترش
بیماری زحمت می کشــند ،
ضربه می زند».
اما این تنها مشــکل استان
نیست.
به گفتــه برخی از پزشــکان،
کبک فاقــد نیروی الزم برای
تحقیق ســریع دربــاره افراد
مبتــا و تعقیــب رد
افرادی است که ممکن
است پس از ابتال با آنها
برخورد داشته اند .گفته
می شود نزدیک به 200
نفر در بخــش تحقیقات و ردیابی
فعال هسنتد که روزانه  500مورد
گزارش را در مورد بیمارانی که 24
ســاعت از تســت مثبت شان می
گذرد ،انجام می دهند.
ولی این تعــداد گزارش اصال کافی
نیست .استان باید با افزایش شمار
تست ها  ،تعداد افراد فعال در این
بخش را هم بیشتر می کرد که به
دالیلــی این اتفاق صــورت نگرفته
و برخــی از بیمــاران پس از مثبت
شدن تست  ،ردیابی نمی شوند.
برای تکمیل اطالعات کسب شده
از تســت هــا  ،نیــاز به اســتخدام
دست کم  100نفر دیگر در بخش
ردیابی اســت و در کنار آن افرادی
که نتیجه تســت شــان مثبت می
شــود باید همــکاری بیشــتری با
کارکنانبخشهایمختلفسیستم
سالمت و بهداشــت کبک داشته
باشــند و پروتکل هــای قرنطینه
 14روزه و گــزارش وضعیــت را به
درستی رعایت کنند.
•

کـــــووید۱۹-

آسیب سنگین بازار امالک مونترال

مونتــرال بیشــترین آســیب را از همهگیــری
کووید ۱۹-نسبت به ســایر شهرهای کشور
متحمــل شــده اســت .آمارهــا از کاهش ۶۸
درصــدی آمار معامالت امالک مســکونی در
مونتــرال حکایت دارد .بــا این وجود ،قیمت
امــاک طی چند مــاه اخیر بــا افزایش قابل
توجهی نیز روبرو شده است.
بــه گزارش مونتــرال گــزت ،پــس از  ۶۱ماه
متوالــی افزایش در فروش امالک مســکونی
مونتــرال ،باالخــره این بازار با افت شــدیدی
روبرو شــد .آمارها نشــان میدهدکه از آوریل
 ،۲۰۲۰تعداد معامالت امالک مســکونی در
مونترال با کاهش  ۶۸درصدی نسبت به سال
پیش روبرو شــد .بر اســاس ایــن آمار جدید،
 ۱۸۹۰معاملــه فروش واحد مســکونی در ماه
پیش به انجام رسید.
جالب است بدانید افت ایجاد شده در این بازار
در مونترال به مراتب شدیدتر از سایر شهرهای
کانــادا بوده اســت و این افت در همه شــش

ناحیه اصلی مونترال برزگ دیده میشود.
افــت فروش در هر ســه دســته اصلی امالک
مســکونی به خوبی مشــاهده اســت .فروش
خانههــای تکخانواری بــا  ۶۸درصد افت به
 ۱۰۴۸مورد رســید .فروش امالک پلکس نیز
کاهشــی  ۶۷درصدی داشــت و به  ۱۶۱مورد
کاهــش یافــت .در نهایت هم فــروش کاندو
بیشترین افت را تجربه کرد و در این بازار تنها
شــاهد  ۶۷۵مورد فروش بودیــم که افتی ۶۹
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته
نشان میدهد.
اما شــاید انتظار داشــته باشــیدکه با کاهش
تعداد معامالت ،کاهش قیمت مسکن را نیز
روی دهــد .اما آمارها چیز دیگری میگویند.
متوسط قیمت یک خانه تکخانواره با افزایشی
 ۹درصدی به  ۳۶۰هزار دالر رســید ،در حالی
که متوسط قیمت کاندو نیز با  ۱۲درصد رشد
به  ۲۸۹هزار و  ۹۰۰دالر افزایش یافت.

پیتزافروشی پازو در شهر استرتفورد
انتاریو مثل هزاران رستوران دیگر
بخاطر همه گیــری ویروس کرونا
هفته هاســت که تعطیل شــده و
کارکنان آن خانه نشــین شده اند.
اما تفاوت عمده ای که این بیزنس
بــا دیگــر رســتورانها دارد ،عــدم
پرداخت اجاره رســتوران و تعویق
پرداخت اقساط وام آن است.
با ایــن حال لری مک کیب مالک
آن مــی دانــد خطــر بزرگتــری در
انتظــار رســتورانش در زمــان
بازگشــایی اســت و بیزنــس دیگر
به شــکل قدیــم آن نخواهــد بود:
«می دانم کار کردن خیلی مشکل
خواهد بود .تعدادکارکنان به اندازه
قبــل نخواهــد بود و فضــای قابل
استفاده داخل رستوران به مراتب
کوچکتر خواهد شد  .به نظرم در
بهترین حالت در صورت بازگشایی
مــی توانیــم از  50درصــد فضای
رســتوران اســتفاده کنیم و البته
همیشه هم باید آماده باشیم که در
صــورت وجود موج دوم بیماری ،
دوباره رســتوران را ببندیم .با این
شــرایط واقعا نمی دانم چطور می
شــود برای مشتریان میز رزروکرد
»
البته ایــن ماجرا تنهــا محدود به
رستورانها نیست و هر بیزنس که
با مشتری و مراجعه کننده سروکار
دارد بایــد به فکر راهی تــازه برای

استفاده از فضای دفتر و یا
محل کار باشد .برای
مثال خطوط هوایی
به برداشتن صندلی
های میانی فکر می کنند
و تمــام مســافران بایــد داخل
هواپیما ماسک داشته باشند.
در همیــن راســتا اتــاق بازرگانــی
کانادا و مرکز آمارکانادا نظرسنجی
مشــترکی داشــته انــدکه طــی آن
مشخص شده نزدیک به 40درصد
بیزنس های کانادایی در صورتی که
قرار باشــد رعایت فاصله اجتماعی
بیش از ســه ماه به طول بیانجامد
 ،ورشکست می شوند.
جالب اســت که  17درصد بیزنس
ها اشاره کرده اند اصال تحت چنین
شرایطی نمی توانند فعالیت کنند.
با اینکه مشــخص نشــده منظور
از فاصلــه اجتماعــی دقیقــا چقدر
فاصله بین مشتریان باشد ،واضح
است که ضاحبان بیزنس اصال دل
خوشی از این ماجرا ندارند.
با اینکه برخی رســتورانها طی این
مــدت به صــورت بیرون بــر فعال
بوده اند و اپلیکشن های سرویس
تحویل غذا به کمک رستورانها آمده
اند ولی به عقیده مک کب این نمی
تواند راه حلی حتی برای بازماندن
رستورانها در ماه های آینده باشد:
«آنها نزدیک به 30درصد از پول را
برمی دارند و شــاید حتی به زودتر

ورشکست شــدن رستوران کمک
کنند.
طبق آمــاری دیگر نزدیــک به 53
درصد از رستورانهای کانادا درحال
حاضر فعال هستند ولی مشخص
نیست اواخر ماه جون چقدر از آنها
همچنان فعال باشند.
مک کب تخمین مــی زند پس از
بازگشایی او تنها بتواند  30درصد
درآمــد دوران قبــل از کووید  19را
داشــته باشــد «:ما تابستان قبل
 70نفر پرسنل داشتیم ولی
فکر می کنم الاقل دو سالی
طول بکشــد تــا بتوانیم به
همان شرایط برگردیم.
البته تمام این برآوردها بستگی به
این دارد که موج دوم در راه نباشد
چون ما نمــی توانیم دائم در حال
بســتن و باز کردن باشیم  .با این
شرایط اصال نمی شود کارکرد».
مــک کب از تســهیالتی که دولت
بــرای پرداخــت حقــوق کارکنان
ایجــاد کــرده راضی اســت ولی به
نکته جالبی اشــاره می کند و می
گوید  «:برای من ســخت اســت
کــه از دولــت پــول بخواهم چون
اصــا نمی دانــم قرار اســت چند
نفر برای من کار کنند.هر چند که
این کمک هم موقتی اســت و راه
حل نمی تواند باشد .ما بزودی به
جایی می رسیم که حمایتی در کار
نیست و باید به صورتی خودمان را
اداره کنیــم .حاال ما صاحب محل
کارمان هستیم و مشــکلی از این
بابــت نداریم ولی هــزاران بیزنس
کــه باید اجاره بها پرداخت کنند ،
راه ســختی برای ادامــه کار دارند.
شاید بشــود اجاره را برای سه ماه
به تعویق انداخت ولی بهر حال نیاز
به آینده نگری برای چند سال دیگر
است »
•

همهگیری ویروس کرونا
احتماال دو سال طول میکشد!

با اســتناد بــه گــزارش گروهی از
کارشناسان منتشــر شده ،همه
گیــری ویروس کرونا تا دو ســال
ادامه مییابد و تا زمانی که حدود
دو ســوم جمعیت جهان مصون
نمانندکنترل نخواهد شد.
در روزگار شــبیخون کرونــا ،در ایــن
روزها که چرخ جهان بر پایه ی دیگری
می گردد ،و حس همدلی ،همبستگی
و ایثار بیش از همیشه به کار جهانیان
می آید ،باخبر شــدیم دوستان قدیمی
ما ،در رستوران کبابسرا ،هفته پیش ،بر
سبیل مهر و احســان ،پرسنل وگروه
پزشــکان بخش بیماری هــای روانی،
بیمارســتان جنــرال مونتریــال ،ایــن
قهرمانان خط مقدم جبهه ی نبرد را،
مهمان خوان گســترده ی خود کرده
اند .آفرین بر این دوستان
_______________
نامه ی ضمیمه ،پیام سپاس دست
اندرکاران بیمارستان است به مدیریت
رستورانکبابسرا

مرکــز تحقیقــات بیماریهــای
عفونی دانشگاه مینهسوتا ،کنترل
این ویروس به دلیل عدم توانایی
شناســایی آن در بیمــاران بدون
نشــانگان (افــرادی کــه بــه نظر
نمیرسد مریض باشند) دشوارتر

است و همین موضوع شیوع آن
را رقم میزند.
همه گیری کرونا ویروس جدید به
احتمال زیاد در موجهای دیگری
ادامــه دارد کــه میتوانــد فراتر از
سال  ۲۰۲۲نیز باشد( .بلومبرگ)

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

«آیه کرونا در تونس نازل شد!»

هزار و چهارصد ســال اســت می گوینــد اگر می

توانیــد یک آیه مثل قــرآن بیاورید ،حــاال هم که
دختری تونسی بنام آمنه شرقی یک سوره کامل

آورده ،ایشان را بجرم محاربه وکفر تحت تعقیب

قرار داده اند ،مرض داشــتید مردم را به آوردن آیه
تحریککردید...

 -آیه کرونا

 -کوید

 -ویروسی است کشنده

 -تعجب می کنیدکه از چین آمده

 -پس کفار می گویندکه ویروسی است یکدنده و

لجوج

 -هیچ فرقی بین شاه وگدا نمی گذارد

 -پس به علم و دانش بیاویزید و تقلید را رها کنید

 -و برای خرید از خانه خارج نشوید

 -و بتمرگید در خانه که این بالی بزرگی است

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

 -و دست های خود را با صابون بشویید....

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

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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کــرونادرجهان ...

 3سناریویاحتمالیبرایماههایپیشروچیست؟

پیش بینی میزان شــیوع ویروس
جدید کرونا طی ماههای آینده چه
در ســطح کشــورهای مختلف و
چه در ســطح جهان به این دلیل
که عوامل مختلفی بر آن تاثیرگذار
هستند دشوار است.
متخصصان بیماریهای واگیردار
تاکید میکنند کــه امکان اینکه با
اطمینان روند همه گیری بیماری
«کوویــد  »۱۹را در ماههای آینده
پیش بینی کنند وجود ندارد .با این
حال دانشمندان آمریکایی در مرکز
تحقیق و خط مشی بیماریهای
عفونــی در دانشــگاه مینه ســوتا

( )CIDRAPسه
سناریو را برای همه
گیری «کووید  »۱۹طی
ماههای آینده مطرح کردهاند.
تحقیــق دانشــمندان دانشــگاه
مینــه ســوتا یکــی از معتبرتریــن
پژوهشهایــی اســت کــه اخیــرا
در مــورد ســیر شــیوع ویــروس
جدیدکرونا منتشــر شــده اســت.
پژوهشــگران در ایــن تحقیــق از
دادههای شیوع بیماریهای همه
گیر در ســطح جهان در گذشــته
استفاده کردهاند.
بــه ایــن ترتیــب در ایــن پژوهش

به همیــن دلیل نباید در خصوص
دوره زمانی پایان آن گمانهزنی کرد.
به گــزارش رویتــرز ،مایــک رایان
خواســتار تالش گســترده جهانی
برای کنتــرل ویروس کرونا شــده
است.
مدیــر امــور اضطــراری ســازمان
بهداشــت جهانی اضافه کــرد ،به
نظرم مهم است که واقع بین باشیم
و فکــر نکنیــم که کســی میتواند
پیشبینی کند که این بیماری چه
موقع از بین خواهد رفت .به نظرم
وعدهای در کار نیست و تاریخی را
نمیتوان تعیین کرد .این بیماری
ممکن اســت به یک مســاله دراز

را یــاد بگیرد ،هرچند مهــار آن با
وجود یک واکســن هم مســتلزم
تالشی عظیم است.
رویتــرز میگویــد ،بیــش از ۱۰۰
واکســن احتمالــی بــرای ویروس
کرونــا پیشــنهاد شــدهاند و حتی
برخــی از آنهــا مراحــل کلینیکــی
را میگذراننــد ،امــا متخصصــان
معتقدنــدکــه به ســختی میتوان
واکسن موثری علیه ویروس کرونا
پیدا کرد.
مایک رایان با این حال تاکیدکرده
اســت بیماریهای دیگری وجود
دارنــدکــه به رغم واکســن ریشــه
کن نشــدهاند ،از جمله میتوان به
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
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طباطبائی
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تالش شده است تا با استفاده
از تجربههای گذشــته شرایط
شــیوع ویــروس جدیــدکرونا
طی ماههای آینده پیش بینی
شــود .یکی از دادههای مورد
اســتفاده در این تحقیق سیر
همه گیری انواع آنفلوانزا طی
دهههای اخیر بوده اســت.
دانشــمندان پیــش بینی
همــه
کردهانــد کــه دوره
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
گیری «کووید  »۱۹در هر Dr. Mehri Heidari D.M.D.
صورت بین « ۱۸تا  ۲۴ماه»
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
طــول خواهد کشــید .این مدت Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
زمانی است که به گفته آنها ایجاد
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
«ایمنی گروهی» در میان انسانها
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
طول خواهدکشید.
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
از ســوی دیگر محققان دانشــگاه
 کاشتن دندان Implant
مینه سوتا تاکیدکردهاندکه تاکنون
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
مختلف به
بخش کوچکی از جوامع
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

اند.
ویروس جدیدکرونا مبتال شده


 دندان اطفال
این در حالی اســت که درصد ابتال
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







است.

از نظر جغرافیایی نیز متغیر






















 
























 
















 

New


 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
Implant










CEREC
AC Bluecam

}20
{>> ادامه در صفحه:
1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






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





















سازمان بهداشت جهانی :
کلیه
قبول
 Tel : (514) 933-3337


















مدیکال
های
بیمه
ویروس کرونا ممکن است مانند بیماری











و بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
اچ آی وی (ایدز) هرگز ناپدید نشود





















مدیــر امــور اضطــراری ســازمان مدت بدل شــود ،این احتمال هم سرخک اشاره کرد.






























بهداشت جهانی هشدار داده است وجود دارد که چنین نشود.
این گــزارش میافزاید ،پیامدهای
































که ویروس کرونا مــی تواند مانند بــا این حال مایک رایان تاکیدکرد اقتصــادی ویــروس کرونــا بــرای



 


جهــان
بیمــاری اچ آی وی (ایــدز) به یک جهان تا حدودی توانســته اســت بســیاری از کشــورهای























 Lumineers Veneer
بیماری بومی و دائمی بدل شود و نحوه مقابله با شیوع ویروس کرونا ســنگین بــوده اســت و دولتهــا
درحال ارزیابی چگونگی بازگشایی
کار و کسب هستند.
تاکنــون بیش از چهــار میلیون و
 ۳۰۰هــزار نفــر به ویــروس کرونا
مبتال شدهاند و بیش از  ۲۹۳هزار
نفــر در جهــان بــه دلیــل ابتال به
این ویروس جان خود را از دســت
دادهاند.
ماریا فان کرخُوفه ،همهگیر شناس
و مدیــر امور فنی ســازمان جهانی
بهداشت سازمان جهانی بهداشت،
هم گفته اســت ،مــا باید بــه این
درک برسیم که گذر از این بیماری
•
همهگیر زمان میبرد.

Guy

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

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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دوران همهگیری...

www.paivand.ca since 1993

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

 5روایت تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران

مجیدمحمدی
اگر هر کســب و کار و برنامهای در
ایــران تحــت جمهوری اســامی
تعطیل شود ،دو ماشین همچنان
با قدرت کامل حرکت خواهندکرد.
این دو ماشین عبارتند از
ماشینهایسرکوبوتبلیغات.
در اوج آزادی زندانیان (حدود ۸۵
هزار) کــه انواع جرایــم را مرتکب
شدهاند ،نه تنها زندانیان سیاسی
و عقیدتی آزاد نشدند ،بلکه هرکس
که با سیاســتهای رژیــم در برابر
بحــران کرونــا مخالفــتورزی ،یا
اطالعاتی را افشــا کرد ،بازداشــت
شد.
بوقهــای تبلیغاتــی حکومت نیز
به همیــن ترتیب فعــال بودهاند.
یک وجه مهم از فعالیت دســتگاه
تبلیغاتــی حکومــت ،روایتهایی
اســت کــه آنهــا مطــرح میکنند
و پررنــگ میســازند .بوقهــای
تبلیغاتــی نظــام در دوران کرونا 5
روایــت را بــه طور مــوازی تقویت
میکردهاند:

•

وضع غربیها بدتر است
حجم عمده پخش و نشر بوقهای
تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران
بــه اخبــار ویــروس کرونــا از زبان
رسانههای «لیبرال» یا متمایل به
چپ امریکایی اختصاص مییافت،
چون این رسانهها برای مخالفت با
ترامپ مدام مشغول به سیاهنمایی
و منفیبافی بودند.
مطلبــی از ســی ان ان و ام اس
ان بی ســی ،ســی بی اس ،ان بی
سی ،ای بی سی و دیگر رسانههای
ضدترامــپ نبود کــه در بوقهای
تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران
تکــرار نشــود (مثــل خبــر دروغ
ممنوعیت پوشیدن ماسک توسط
رانندگان حمــل و نقل عمومی در
آمریکا ).در عین حــال ،خبری از
قربانیان کرونا و مسایل و مشکالت
بیمارســتانها و کادر درمانــی در
ایران مشاهده نمیشد.
رلهکردنتبلیغاتمنفیرسانههای
امریکایــی و دروغهــا و اغراقها و
ارعابهای علیه دولت ترامپ برای
ســیاهنمایی وضعیــت در آمریکا،
در صــدر روایتهــای جــاری قرار
داشت؛ نمونه جالب این تبلیغات،
تکرارگزارش نیویورک تایمز در باب
قرار دادن اجســاد تلفات کرونا در
سردخانههای متصل به تریلی بود؛
گویی اگر سردخانه بیمارستان پر
شد ،باید جنازهها را در خیابان رها
کرد یا بدون دستورالعمل به دست
خانواده داد تا (همانند رشــت) در

گودالهــا پرتــاب
کنند.
بوقهــای تبلیغاتــی
رژیــم مــدام از قبرها و
قبرستانها در کشورهای غربی
گــزارش میدهنــد ،بــدون آن که
حتی یک گزارش از قبرستانهای
داخل کشور عرضه کنند.
در کنــار ایــن ســیاهنمایی جوامع
غربی« ،کمکهای سخاوتمندانۀ
چیــن و روســیه» بــه جمهــوری
اســامی ایران در زمینــۀ مبارزه با
کرونا تبلیغ میشدند ،بیآن که در
خصوص پنهانکاری این دو کشور
در گــزارش ایــن بیمــاری یا خرید
ماسک از ایران در ماه بهمن توسط
تاجران چینی ،کمترین گزارشــی
پخــش کنند .همچنین ،بخشــی
از هدایــای دولتهــای دوســت
جمهوری اسالمی ایران ،در ایران
گم شــد؛ مثل دســتگاه زبالهسوز
اهدایی شــهرداری ووهان به شهر
تهران.

•

کار «منافقین» است!
دســتگاه تبلیغاتــی حکومت همه
اطالعات مربــوط به ناکارآمدیها
(درخواســت و دریافــت ودیعــه
و نیــز صورتحســابهای چنــد
میلیونــی بیمارســتانها بــرای
بیمــاران کرونایــی) ،فســادها
(فــروش اقالم بهداشــتی عمومی
توسط قاچاقچیان) ،برخوردهای
ایدئولوژیک و مبتنــی بر باورهای
مذهبی (طرح تحقیقاتی دانشگاه
علــوم پزشــکی قم بــر آثــار روغن
بنفشه بر درمان کرونا) و سرکوبها
(احضــار و بازداشــت منتقــدان
سیاستها و تصمیمات حکومت
و گزارشدهنــدگان واقعیات) را به
عنوان تبلیغات سازمان مجاهدین
خلق («منافقیــن» به قول آنها)،
بهاییان و ســلطنتطلبان معرفی
کرد.
در میانه این داستان ،بهاییان ایران
به ســرقت «ژنوم» ایرانیان متهم
شــدند ،در حالی کــه حکومت به
قبرســتان آنها هم رحم نمیکند.
در همــان روزی که دولت مدارس
را تا آخــر فروردیــن تعطیل کرد،
بوقهای تبلیغاتی حکومت اعالم
تعطیلــی تــا اول اردیبهشــت را
«دروغ منافقین» اعالم کردند.

•

فقط «جهادیها»
در دوران بحران شــیوع کرونا نیز
هماننــد دورههــای پیــش از آن،
گروههایــی به عنــوان «جهادی»
متشــکل از روحانیان و بسیجیان
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و میلیشیای شیعه
در دیگــر کشــورها
خلــق شــدند تــا
در راس اخبــار
مربــوط بــه کمــک
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بــه آســیبدیدگان
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک
و تــاش بــرای
نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
ضدعفونــی کــردن
معرفــی شــوند.
همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش
بوقهــای تبلیغاتی
با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مــدام از ایــن
مشاوره و ارزیابی رایگان
نیروهــای جهــادی
خبــر و گزارش تهه
میکردنــد .معرفی
کــردن نیروهــای
ســرکوب فکــری و
فرهنگــی و اجتماعــی
(بســیج ،ســپاه و روحانیــت
حکومتی) بــه عنوان خدمتگزاران
جامعه بشــری و دلسوزان بشر ،از
اقداماتی است که تنها در رژیمهای
Immo-Plus
تمامیتخــواه و اقتدارگــرا قابــل
MASSOOD HASHEMI
مهندس راه و ساختمان
انتظار است.
Residential Real Estate Broker
از پلی تکنیک تهران
دســتگاه تبلیغاتی ،این گروههای
1980 Notre Dame O.
جهــادی («جهاد علیه کرونا») را
با بیش از  30سال سابقه
Montreal Qc H3J 1M8
در
نه تنها موفــق در کنترل کرونا
در سرمایه گذاری
Tel.: 514.933-1221
ایران ،بلکه قادر به عملیات جهانی
Fax.: 514.933-1251
و ساخت مسکن
معرفــی میکند .مدیــر حوزههای
massood.hashemi@century21.ca
علمیه کشور در نامههایی جداگانه
بــه پنجــاه رهبر مذهبــی جهان،
از آمادگــی حوزههای علمیه ایران
برای انتقــال تجربیات (البد مثل
آبپاشــی خیابانها یا بردن پرچم
بــارگاه امــام اول
شــیعیان بــه
بیما ر ســتا نها
بــرای بوســه
یک سوم تمامی موارد شناختهشده اســتفانی ســیلورا ،متخصــص کل جمعیــت آمریکا رقــم باالیی
همگانی) به همه
ابتال به ویروس کرونا در جهان در اپیدمیولــوژی از دانشــگاه ایالتــی نیست .سیلورا میگوید« :در چند
استفاده
کشورها و
س مونتكلر در نیوجرســی به شــبکه کشــور دیگر جهان تعداد تستها
آمریــکا ثبتشــده اســت .رئی 
از تجربیــات بــرای
جمهــوری آمریــکا میگویــد ،دولتی رادیو و تلویزیونهای آلمان در هر یک میلیون نفر جمعیت ،به
مقابلــه بــا ویــروس
مــا تســتهای بیشــتری انجــام میگویــد« :این گفته که ما موارد مراتب از آمریکا بیشتر بوده است،
است.
کرونا خبر داده
میدهیم و مبتالیان بیشــتری را بیشــتری ابتال به کرونا شناسایی در کشورهایی مثل آلمان ،ایتالیا،
پیش از آن ،گروهی از
هم شناسایی کردیم .کارشناسان کردیــم ،چــون بیشــتر تســت اسپانیا و روسیه».
اعزام
طالب خواســتار
نظر او را تأیید نمیکنند .در آمریکا میكنیم ،درســت نیست .آمریکا دونالــد ترامــپ مدعــی اســت که
شــدن بــه اروپــا بــرای شــمار افــرادی که در پــی ابتال به با توجه و نسبت به جمعیت این این کشــور بیــش از مجموع کل
کمک به دیگر کشــورها
ویــروس جدیدکرونا جان خود را از کشور ،بیشــتر از سایرکشورها کشــورهای دیگــر جهان ،تســت
روحانیون
شــده بودنــد.
کرونــا انجــام داده اســت .اما آمار
دســت دادهاند ،به حــدود  ۸۰هزار تست انجام نداده است».
شــیعه میداننــد کــه این نفر رســیده اســت .دونالد ترامپ ،آمریــکا پــس از مشــکالتی کــه نشان میدهد تنها سه کشور یعنی
گونه ادعاها از نوع «روغن رئیس جمهوری آمریكا در مصاحبه ابتــدای پاندمــی بــرای راهاندازی روسیه  ،ایتالیا و آلمان روی هم ده
بنفشه» یا ادرار شتر است و با شبکه ایبیسی ( )ABCگفت :آزمایشگاههای انجام تست داشت ،میلیون تست انجام دادهاند.
خریداری ندارد ،اما صفحات «آیــا میدانیــدكــه ما بیــش از یك تا کنــون بیش از هشــت میلیون مایــکل تنــگ ،ویروسشــناس
و دقایق بوقهای تبلیغاتی را میلیون پرونده پزشــکی تشــکیل تست تشــخیص کرونا انجام داده آمریکایــی میگویــد« :حتــی اگر
دادیم؟ ما بیش از هركشور دیگری است .این کشور حال روزانه حدود در مورد گفتههــای رئیسجمهور
به این وسیله پر میکنند.
(شهروندانمان) را تست میکنیم ۳۰۰ .هــزار نفر دیگر را هم تســت آمریکا هم چندان سختن گیریم،
•
باید بپذیریم که شمار باالی تست،
اگر خیلی کمتر تســت میکردیم ،میکند.
حتریمهامنیگذارند
در گزارشهــای بوقهــای موارد کمتری هم ثبت میکردیم» .این رقم هرچند از هرکشور دیگری کمــک چندانی به ارزیابی شــیوع
در جهان بیشتر است ،اما با توجه
تبلیغاتــی جمهــوری اســامی ماجرا اما به این سادگی نیست.

مسعودهاشمی

Cell.: 514-298-4567

چرا شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا باالست؟

ایران« ،تحریمها» مسئول فقدان
امکانــات ،و دولــت امریکا و غرب
مســئول شــیوع کرونا در کشــور
معرفــی میشــوند ،بــدون آن که
انتقادی به رهبر جمهوری اسالمی
ایران یا نهادهای تحت نظر وی یا
منصوبان وی متوجه شود.
کمبــود ابزارهــای آزمایــش در
آزمایشــگاه یــا دارو یــا تجهــزات
پزشکی ،همه به تحریمها متصل
میشــوند ،امــا در عیــن حــال،
بوقهــای تبلیغاتی ادعــا دارند که
کشور خودکفاست و به کشورهای
دیگــر نیاز نــدارد و دســت کمک
آنها پس زده میشود .همچنین،

{>> ادامه در صفحه}18 :

رئیس دولت اعالم آمادگی کرد که
ابزراهــای آزمایش کرونا را به دیگر
کشورها صادر میکنند و بعد ادعا
شــد به آلمان چهار هزار «کیت»
آزمایش ارســال شــده اســت ،در
حالی که دولت آلمان سه میلیون
بســتهابزار آزمایش از شرکت روش
خریداری کرده بود.

•

حملهبیولوژیک
گرچــه نظریــه توطئــه و حملــه
بیولوژیک ایاالت متحده با ویروس
کرونا به ایران در برابر چهار روایت

قبلــی در طــول بحــران تــا حدی
کــم رنــگ شــد ،امــا کامــا کنار
گذاشــته نشده اســت .این روایت
البته توضیــح نمیدهد که چگونه
ایــاالت متحــده در آن واحــد بــه
 ۱۸۴کشور دنیا ،از جمله خود آن
کشور و متحدانش مثل اسرائیل،
با این ویروس حمله کرده اســت.
همه اقدامات نیروهای نظامی در
شــهرهای مختلف کشــور ،تحت
عنــوان «دفــاع بیولوژیــک» در
بوقهای تبلیغاتی مطرح میشوند.
برخــی از نظامیــان همچنــان در

ایــن چارچوب ســخن میگویند و
ادعاهــای عجیــب و غریبی مثل
وجــود  ۲۴آزمایشــگاه بیولوژیــک
امریکا در منطقــه ،مطرح کردند.
جالب است که از نظر این مقامات،
ایــن  ۲۴آزمایشــگاه خیالی ،همه
روی ویــروس کرونــا کار میکنند
و اطالعات خــود را نیز با مقامات
سپاه در میان میگذارند.

•

دیدگا ه و نظرات ابراز شده در این مقاله،
نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع این
نشریه را منعکس نمیکند.
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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

در سراسر دنیا ،پرســتاران درگیر
همهگیری جهانی کرونا هســتند.
ایــن شــغل بــه ســامت روانــی
و فیزیکــی بعضــی از آنهــا لطمــه
شــدیدی زده است و تعداد زیادی
هم به دلیل این بیماری جان خود
را از دست دادهاند.
ویــروس کرونــا در دنیــا بیــش از
چهار میلیــون نفر را آلــوده کرده
و بیمارســتانها نزدیک اســت از
پادربیایند .این باعث شده که کار
پرستارها در کانون توجه همگانی
قرارگیرد.
پرســتاران بیمــاران را تمیــز نگه
میدارند و آنها را میشویند ،به آنها
غذا میدهند و عالئم حیاتیشــان
را زیــر نظــر دارنــد ،با اینحــال در
بســیاری از نقــاط دنیا پرســتاری
شــغلی کم درآمد اســت که به آن
اهمیت زیادی داده نمیشود.
"از مردمی که ما را حمایت
کردند تشکر میکنم"
مهدی دانشــجوی پرســتاری در
قم میگویــد" :از روزهــای اول
اپیدمی کرونا چون احساس وظیفه
میکردم و میدانستم کمبود نیرو
هست از ده اسفند تا ده اردیبهشت
دریکیازبیمارستانهایقممشغول
کار شدم .مدت شصت روز .نه عید
نه سیزده بدر پیش خانواده نرفتم.
خودم را در بیمارســتان قرنطینه
کردم".
"خانــه نرفتــم تــا خانــواده مبتال
نشــوند .روزهــای اول کل
بیمارســتان پرشــده بود .حتی در
بخــش اورژانس  ۴۵نفر بســتری
بودنــد .ماســک کــم بــود .گان
نبــود .ولی خیرین کنــار ما بودند
و کمــک کردنــد .در ایــن بیــن
برخی متخصصــان بــرای ویزیت
نمیآمدنــد .فقــط پزشــکهای
متخصــص بیماریهــای عفونی
میآمدند.
"ما تازهدامــاد دیدیم از دنیا رفت.
حتی دیــدم دختر  ۱۳ســاله فوت
کــرد .مادر بزرگ خــودم را آنجا از
دســت دادم .روزهــای ســختی را
گذراندیم .بودند همکارانی که کل
خانوادهشان درگیر بیماری شدند
اما باز به محیط کار برگشــتند .از
مردمــی که مــا را حمایــت کردند

تشکرمیکنم".
"رفتاری که دیگران با ما دارند"
پرســتار یکــیاز بیمارســتانهای
دولتی ایران میگوید" :قبل از اینکه
اعالم رســمی شود که این ویروس
وجود دارد بسیاری از همکاران ما
بــه دلیل کمبود امکانات مبتال به
این بیماری شدند.
در کنــار ایــن مــوارد خیلــی از
همــکاران ما به مرحله افســردگی
رسیدند .دلیلش هم رفتاری است
که دیگران با آنها دارند.
آنها سعی کردند خانوادهها را آلوده
نکنند .مثال اعضای خانوادهشان را
به شهرستان فرستادند یا با پدر و
مادرشان رفت و آمد نکردند .حتی
به مکانهای عمومی هم نمیروند
تــا خدای نکــرده اگر ناقل باشــند
کسی را مبتال نکنند .همین باعث
افسردگی برخی شده".
"یکی از همکاران ما در تاکســی با
موبایلش در مورد شیفت و کارش
با یکی دیگــر از همکاران صحبت
میکرده که راننده تاکسی متوجه
میشــود که او پرسنل بیمارستان
است و ا و را از ماشین پیاده میکند.
همین مزید بر علت میشود برای
افسردگی".
"شــنیدهایم که مرکز مشــاورهای
در نظــر گرفتهانــد ولــی چگونگی
دسترسی به آن را نمیدانیم".
"حاال همه میدانند ما چه
میکنیم"
ماریامورنوخیمنزپرستاراسپانیایی
میگویــد" :ایــن ویروس بشــدت
مهاجم و مســری اســت .ما وقتی
بــرای آمادهســازی و برنامهریــزی
نداشــتیم ".خانــم خیمنــز ۳۲
ســاله در بخش مراقبهــای ویژه
بیمارستان بارسلون کار میکند.
پس از شایع شــدن کرونا در شهر
بارســلون در مــاه مــارس ،ماریا و
همکارانــش دو ســاعت آمــوزش
دیدنــد چگونه از لــوازم محافظت
شخصی استفاده کنند و بالفاصله
در خــط مقــدم درمــان کرونا قرار
گرفتند.
"اواسط مارس بود که اولین مبتال
بــه کرونا را دیــدم ،مردی هفتاد و
چند ساله ".یک ماه مراقبت جان
او را نجات داد.

ماریا میگوید" :وقتی او را بیرون از
بخش دیدم خیلی خوشحال شدم.
به اوگفتم من یکی از آنهایی هستم
که در بخش مراقبتهای ویژه از او
نگهداری میکردم".
او کامــا متوجــه منظــور ماریــا
نشــد .به اکثر بیمــاران در بخش
مراقبتهــای ویــژه داروهــای
آرامبخش داده میشــود و آنهایی
که مــدت طوالنــی در این بخش
بستری میمانند ممکن است پس
از ترخیص کمی گیج باشند.
ماریــا میگویــد" :بیمــاران مثــل
فیلمها احساســاتی نمیشوند و از
شما تشکر نمیکنند .بیمارانی که
از بخش مراقبتهای ویژه مرخص
می شوند مثل زمان قبل از بستری
نیســتند و چیز زیادی را به خاطر
نمیآورنــد و زیاد حرف نمی زنند.
من خیلــی خوشــحال شــدم که
فهمیدم او به خانه برمیگردد".
همســر ماریا هــم پرســتار همان
بیمارســتان اســت .بعضــی از
همکاران آنها به کرونا مبتال شدند
ولی خوشبختانه همه زنده هستند
و حالشان رو به بهبودی است.
بعد از اعمال مقررات سختگیرانه
محدودیت و تعطیلی در اســپانیا،
مردم به بالکنهای خود میرفتند
و برای کارکنان بهداشت و درمان
دست میزدند.
"در اسپانیا معموال فقط پزشکان
هستند که کادر درمان به حساب
میآیند .مردم از پزشــکان تشــکر
کردنــد ولی پرســتارها را فراموش
کردند".
خانم خیمنز امیدوار است که این
دیدگاه بعد از این همهگیری جهانی
تغییر کند" :فقط بیماران بستری
در بیمارستان ارزش کار ما را درک
میکردنــد .خیلی خوب بــود اگر
مردم هم قدر کار ما را میدانستند.
یکی از کارهایی که برای تشکر از ما
میتوانند انجام دهند به یاد آوردن
ما و اسم ماست".
"همه باالی  ۷۰سال داشتند و
زنده ماندند"
گابریال ســرانوريال پرســتاری در
آمریکا ،بــا خوشــحالی از روزی
یادمیکنــدکه اولیــن بیمار مبتال
به کرونایش مرخص شــد" :وقتی

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
داشــتم او را با صندلــی چرخدار از
بیمارســتان بیرون میبردم خیلی
خوشحال بود .اوگفت دیدن آفتاب
و تنفــس هوای تــازه خیلی خوب
است" .
خانــم ســرانو هفت ســال اســت
پرستار است .در زمان همهگیری
کرونا او در بیمارســتانی در حومه
سانفرانسیسکوکارمیکرد:
"مــن از دو بیمــار مبتال بــه کرونا
مراقبــت میکــردم کــه بیمــاری

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

زمینهای هم داشتند و هر دو باالی
 ۷۰سال بودند .هر دوی آنها زنده
مانند و این من را امیدوار میکند".
با این حال گابریالی  ۳۱ســاله در
دو ماه گذشــته شــاهد ســه مرگ
بوده که ناشی از کرونا نبودهاند .او
توضیح میدهد چگونه از یک خانم
در حال مرگ مراقبت کرده است:
"روز اول کمــی هوشــیار بود ولی
نمیتوانســت حــرف بزنــد .مــن
هــرکاری را کــه میکــردم برایش

توضیــح میدادم حتی بــا اینکه او
نمیتوانست جواب بدهد".
روز بعــد بیمار حتی چشــمهایش
را هــم بــاز نمیکرد .در واپســین
ســاعات عمر ،بیمارســتان اجازه
مالقات به اقوامش داد .متاسفانه
او خانواده نزدیکی نداشت و نزدیک
ترین دوستش هم تصمیم گرفت
به بیمارستان نیاید.

{>> ادامه در صفحه}16 :
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جمهوری اسالمی..

وضعچقدرخرابه؟کیبیرونمیریزند؟
بــرای نشــان دادن اینکــه وضــع
حکومتداری و اقتصادی جامعهی
ایران در چه شرایطی است نیازی به
ذکر آمارهای رشد اقتصادی ،تورم،
بیــکاری ،جرائم ،افســردگی ،نرخ
بهــره ،بازرگانی خارجی و بهرهوری
نیســت گرچــه همهی ایــن آمارها
نمایانگر بیسر و سامانی اقتصاد و
جامعهی ایران و شکاف عمیق میان
حکومت و جامعه اســت .در مورد
هر یک از این شاخصها اطالعات
و آمــار کافی بــرای نتیجهگیری در
دسترس است .اقدامات نهادهای
عمومــیو دولتــی کامــا نشــان
میدهد که «وضــع چقدر خرابه».
در ادامه به چند مورد بسیار روشن
در حوزهی معیشــت مردم اشــاره
میکنم.

اجاره دادن پیادهروها
آمدن یک الیحه به شــورای شــهر
تهران برای اجــاره دادن پیادهروها
(کــه از فــرط زشــتی و بازنمایــی
اســتیصال شــهرداری در تامیــن
هزینههــای خــود رای نیــاورد) به
خوبی نشــان میدهد که وضعیت
ی در
اقتصادی و مالی بخش عموم 
ایــران چگونه اســت .این وضعیت
شــهرداری تهران اســت کــه زمام
امور ثروتمندترین شهرکشور را در
اختیار دارد .در این شرایط وضعیت
دیگــر شــهرهای ایــران را میتوان
حــدس زد .پروژههــای عمرانی در
شــهرهای بــزرگ متوقف شــده و
شهرداریها با فروش هر چیزی که
در اختیــار دارند تــاش دارند امور
روزمــره مثل جمع کردن زبالهها را
انجام دهند.
ورود کاالهای اساسی با دالر
۱۶هزار تومانی
بــه دلیــل محدودیتهــای ارزی،
دولت اعتبار برای توزیع دالر ۴۲۰۰
تومانی جهت ورود کاالهای اساسی
را در ســال  ۹۹به نصف رســانده و
حداکثربه  ۸میلیــارد دالر محدود
خواهد کرد .به دلیل سقوط قیمت
ی حتی
نفت و گاز و مواد پتروشــیم 
در تــوان دولــت بــرای تأمیــن ۸
میلیــارد دالرِ  ۴۲۰۰تومانــی هــم
تردیــد جدی وجود دارد .این یعنی
گرانی حدود چهار برابری بخشــی
از کاالهــای اساســی کــه بر قیمت
کاالهای اساسی دیگر (به علت باال
رفتــن مصرف آنهــا) و دیگرکاالها
تاثیر خواهدگذارد.
عرضه سهام شرکتهای دولتی
در بورس
عرضهیسهامشرکتهایدولتیدر
بورس و خریدن آن توسط مردم بر
خالف نظر حسن روحانی که به این
موضوع به عنوان نشــانهی اعتماد
ی به دولــت اشــاره میکند
عمومــ 
ناشی از اســتیصال مردم در حفظ
پساندازهــای خــود در برابر تورم
افسارگسیخته و اســتیصال دولت
در تامین هزینههای جاری اســت.
در شــرایطی که فروش نفت بسیار
کاهش یافته و فروش آن خسارتبار
است (با  ۱۲دالر هزینهی استخراج
و توزیع و  ۱۱دالر قیمت فروش یک
بشــکه نفت ایران) و امکان گرفتن

مالیات از ســه امپراتوری «بیت»،
ســپاه پاســداران انقالب اســامی
و شــرکتهای دولتی وجــود ندارد
دولت بــرای پر کــردن جیب خالی
خود با هزینههای سرسامآور چوب
حراج بــه اموال دولتی زده اســت.
دولــت همچنین مشــغول ارائهی
شــرکتهای دولت به بازار سهام و
بورس برای کسب درآمد است.

خودداری از اعالم ورشکستگی
بانکها
بانکها عمال ورشکسته هستند و
دولت دیگر نمیتواند با تزریق پول
مثل چند ســال پیش آنها را نجات
دهــد .در دور قبلــی ورشکســتگی
مالــی بانکهای تحت نظر ســپاه
پاسداران و مداحان دولت  ۳۶هزار
میلیارد تومــان هزینه کرد (حدود
 ۱۲میلیــارد دالر به نرخ ارز ســال
 )۹۶تا نظام اقتصادی کشــور بهم
ی یزد مدیرعامل
نریزد .احمد حاتم 
اســبق بانــک صــادرات معتقــد
اســت که «هیچکدام از بانکهای
خصوصی و دولتــی ،یا بهتر بگویم
بانکهایخصولتی،کفایتسرمایه
الزم را ندارنــد و بــر اســاس قانون
تجــارت ،باید اعالم ورشکســتگی
کنند» (اعتماد  ۷دی  .)۱۳۹۸این
موضوع به قبل از شــیوع ُکرونا باز
میگردد و بحران ُکرونا به احتمال
زیاد آن را تشــدید کرده اســت .باال
بردن مدام نقدینگــی برای جبران
کمبود ســرمایه (چهار برابر شدن
نقدینگی در عرض شــش سال ۹۲
تــا  )۹۸از این ورشکســتگی اعالم
ناشده حکایت میکند.
برداشت مکرر از صندوق
ذخیرهی ارزی یا قلک نظام
غیر از مقامات باالی کشــور کسی
نمیدانــد کــه موجــودی صندوق
ذخیره ارزی یا صندوق توســعهی
ملی چقدر اســت .در دو سال اخیر
مــدام بــه دالیــل مختلــف از ایــن
صندوق برداشت شده اما مشخص
نیســت که چقدر در ایــن صندوق
گذاشته شده است .میزان ورودی
صندوق (تاســیس شــده در سال
 )۱۳۸۹تا ســال  ۱۳۹۲حــدود ۵۵
میلیارد دالر و میزان برداشــت ۲۰
میلیارد دالر بوده اســت (وبسایت
رســمیصنــدوق توســعه ملی ۱۲
آبان  .)۱۳۹۲هفت سال بعد بنا به
یک تخمین اعالم شــد که ورودی
صنــدوق  ۱۰۰میلیــارد دالر و
برداشت  ۱۹میلیارد دالر بوده است
که با آمارهای قبلی و برداشتهای
 ۹۲تــا  ۹۹همخوانی نــدارد .جالب
است که مردم ایران در هفت سال
گذشته رسما از موجودی صندوقی
که به آنها تعلق دارد مطلع نیستند.
از ایــن جهــت روی ایــن صنــدوق
برای پر کردن چالهچولههای نظام
در مواجهــه با مشــکالت عمومی
نمیتوان حســاب کــرد چون قلک
نظــام اســت تا صنــدوق ملــت! با
توجــه به هزینههای زیــاد نظام در
عراق ،سوریه ،لبنان و یمن ،صرف
ســاالنه میلیاردهــا دالر بــر روی
نهادهای مذهبی در داخل و خارج
و تحریمهــای دو ســاله مشــخص
نیست چه میزان ارز در این صندوق
باقی مانده است.

نرخ ریسکپرهیزی سیاسی پایین
خواهد رفت
مشــاطهگران جمهوری اســامی
دارنــد حداکثر تالش خود را به کار
میبرنــد کــه تصویــری گل و بلبل
یــا عــادی از وضعیــت ایــران -بر
خالف واقعیتهــای موجود که در
باال نیز یادآوری شــد -به جهانیان
ارائــه دهند تــا ادعا کنند تحریمها
اثر نداشــته ،مقامات همــه از یک
جنس نیســتند و همــه چیز تحت
کنترل است و این مشکالت خاص
جامعهی ایران نیســت .آنها از این
طریق میخواهند بــه جامعه امید
واهی تزریق کنند و بگویند شرایط
عادی اســت .اما بــا وجود انعطاف
و انطباقپذیــری جامعهی ایران در
برابر چهار دهه ناکارآمدی و فســاد
و امتیاز و ســرکوب ،اکثریت مردم
ایــران حتــی در نظرســنجیهای
ت  »۹۸نشان دا دهاند
دولتی و «بیع 
که از وضعیت موجود آگاه هستند
و فریــب ســبز و بنفــش را دیگر را
نخواهنــد خــورد .جامعــهی ایران
ضعیف شــده امــا مشــاعرش را از
دســت نداده است .در نقاطی مثل
دی  ۹۶و آبــان و دی  ۹۸دیــگ
جامعــه بــه جــوش آمده و بــاز هم
خواهــد آمد به ویژه آنکه هر روز که
میگذرد شرایط بدتر و نا امیدی از
آینده بیشتر میشود.
اعتراضات گســتردهای در راه است
بهخصوص آنکه قشر حاکم در دوران
ُکرونا با خرید تســت به پارتیهای
مذهبی و غیرمذهبی خــود ادامه
میداده و جیبهایشان در معامله
بــا چین و روســیه وکره شــمالی و
عراق در حال پر شــدن بــوده و در
عین حال جامعــه در برابر ویروس
ُکرونا رها شــده اســت .با یکدست
شــدن مجلس شــورای اسالمی و
بعدا تغییر دولت ،اندک کسانی هم
کــه امید داشــتند دولت و مجلس
به ظاهر میانــهرو یا اصالحطلب از
فشارها بکاهند به سر عقل خواهند
آمــد و آمادهی ریســک بیشــتر در
برابر فالکت دائمییا مرگ دفعی و
تدریجی خود خواهند شد.
اگر نرخ ریســکپرهیزی سیاســی
شــهروندان (میــان صفــر و یک)
را بــا میــزان امید به آینــده (میان
صفر تا یــک) ضــرب در رضایت از
شــرایط موجــود (از صفــر تا یک)
تعریف کنیم این نرخ در ایران رو به
کاهش بــوده و خواهد بود .هرقدر
این نرخ به صفر نزدیک شود میزان
ریســکپرهیزی کاهــش یافتــه و
امکان شورش و اعتراضات عمومی
افزایش خواهد یافــت .صرف عدم
رضایت موجب شــورش یا اعتراض
عمومینمیشــود بلکه افــراد باید
احســاس کننــد ریســک اعتراض
پاییــن آمده اســت .حتی بــا پایین
آمدن ریسک اعتراض ممکن است
براندازی به دالیل مختلفی میســر
نشــود اما شورشها برای تخلیهی
فشــارها و تضعیف نظام در داخل
و خارج اســت و نه ضرورتا پیگیری
یــک برنامــهی سیاســی خــاص.
سازمان سرکوب در این شرایط تنها
کارکــردی که دارد این اســت که با
تاخیر برانــدازی هزینهی تغییر در
جامعه را باال میبرد اما تغییر ناگزیر
را گریزپذیر نمیکند.
مجید محمدی
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ویروس کرونا از طریق بستههای غذایی منتقل نمیشود!
علیرغم تــرس از آلودگی احتمالی
بســتهبندی مواد غذایی ،در حال
حاضر هیچ مدرکی مبنی بر خطر
انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق
بســتههای غذایــی
وجــود نــدارد و ایــن را
کارشناسان سازمان غذا
و داروی ایاالت متحده
آمریکامیگویند.
 FDAبــه تازگــی
بــه مصرفکننــدگان
اطمینــان داده کــه
ویــروس کرونا از طریق
عطسه و ســرفه ،قابلیت انتقال از
طریق انســان بــه انســان را دارد؛
بــر خــاف ویروسهای دســتگاه
گــوارش ماننــد نــورو ویــروس و
ویــروس هپاتیــت  Aکــه معموال
افراد را از طریق غذای آلوده بیمار
میکنند.

بــا ایــن حــال کارشناســان ایــن
ســازمان تاکیــد میکننــد بــرای
کاهش اســترس و ترس ناشــی از
آلودگی بســتههای 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
را پــاک کنیــد .اگر از کیســههای

خرید قابل استفاده مجدد استفاده
میکنید ،قبل از هر بار استفاده آنها
را تمیزکنید.
• در حین خرید ،فاصله اجتماعی
را رعایت و حداقل  ۲متر
از دیگران فاصله داشته
باشید.
• هنــگام بازگشــت به
خانــه دســتان خــود را
بــا آب گــرم و صابــون
بشویید.
اگرچــه هیــچ مدرکــی
مبنــی بر خطــر انتقال
از طریق بســتههای غذایی وجود
نــدارد ،بــا ایــن حــال ،در صورت
تمایــل میتوانیــد بســته بنــدی
محصــول را پاک کرده و به عنوان
یک احتیاط اضافی اجازه دهید در
مجاورت هوا خشک شود.
•

کووید  ۱۹در طوالنیمدت با بدن چکار میکند؟

بــه گفتــه کارشناســان بیماری
کوویــد  ۱۹حتی بعد از بهبودی،
ممکن اســت باعث آســیبهای
طوالنیمدت شود.
بــه گــزارش هافینگتون پســت؛
محققــان بعــد از آنکه با بررســی
نشــانگرهای بیولوژیکی بیماران
بهبودیافته ،شاهد ضعف عملکرد
کبد و آســیبهای شدید قلبی و
ریوی برخــی از آنها بودند ،اعالم
کردنــد که با از بین رفتن عفونت
کووید  ،۱۹مشــکالت بهداشتی
ناشــی از ایــن بیمــاری پایــان
نمییابد.
هنگامــی کــه بــدن در معــرض
عفونت کوویــد  ۱۹قرار میگیرد،
دچار التهاب بســیار شدید ناشی
از مبــارزه سیســتم ایمنی بدن با
ویــروس میشــود .واکنشهای
التهابی در برخی افراد آنقدر شدید
اســت که منجر به فیبــروز ریوی

کدام غذاها افسردگی خانهنشینی را از شما دور میکنند؟

"شما آن چیزی هستیدکه میخورید".
ایــن ضربالمثل انگلیســی نــه تنها به
نقــش انتخابهای غذایی بر ســامت
جسم شما اشاره دارد بلکه بر تاثیر غذا
بر روحیه و خلق و خوی شما نیز تاکید
میکند.
برخی از گزینههــای غذایی وجود دارند
که بهترین انتخاب برای بهبود عملکرد
مغز و پیشگیری از افسردگی هستند.
• غذاهــای غنــی از امگا  ۳یکــی از این

گزینهها اســت .اســیدهای چرب امگا
 ۳عمدتــا در ماهیهــای چــرب یافــت
میشوند .این اسیدها بخصوص اسید
دكوزهگزاوائیــک یــا  DHAدر بهبود
عملکرد مغز ،کاهــش التهاب در بدن،
افزایــش ســطح ســروتونین (هورمون
مرتبط با احساس شادی) ،و در نهایت
کاهش خطــر ابتال به افســردگی نقش
دارند.
• ســبزیجات تیــره رنــگ ماننــدکلــم

بروکسل ،اسفناج ،کلم بروکلی و  ...نیز
سرشار از فوالت هستند .گفته میشود
که فوالت یکی از مهمترین منابع تولید
انتقال دهنده عصبی سروتونین است.
فقر فوالت فقط خطر ابتال به افسردگی
را افزایــش نمیدهد بلکه باعث افزایش
خستگی و ضعف حافظه میشود.
• پروبیوتیکهــا را فرامــوش نکنیــد.
پروبیوتیکهایــی کــه در مــواد غذایی
ماننــد ماســت ،کیمچــی ،کفیــر و ...

هند با جمعیت بیش از ۱۳۰۰
میلیون نفر تاکنون ،جزو
کشورهایی بود که توانست به
همراه خیلی ازکشورها نظیر
افریقایجنوبی،نیوزیلند،
تایوان وکره شمالی ،بهترین
مدیریت ها را به خرج دهد و
جلوی شیوع بیماری کووید ۱۹
و تلفات ناشی از آن را بگیرد.
حکومت هند از روزهای اول
بهار قرنطینه کامل برای کشور
وضع کرد و بعد آن را تا این
هفته تمدیدکرده است که به
نوبه خود یکی از طوالنی ترین
قرنطینه های سراسری سیاره
ما است.
براساس تازه ترین آمار به ازای
هر میلیون هندی  ۱نفر به خاطر
کرونا جان خود را از دست داد
که کمترین تعداد تلفات در
جهان است.

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

میشــود .کوویــد  ۱۹همچنین
استرس شدیدی بر قلب تحمیل
میکنــد .متخصصان دانشــگاه
هاروارد میگوینــد التهاب ایجاد
شده توســط ویروس کرونا باعث
ضعــف عملکــرد قلــب و افزایش
خطر لخته شدن خون میشود.
دکتر لــن هوروویتــز ،متخصص
داخلی بیمارســتان لنوکس هیل
در نیویــورک میگوید» :برخی از
افراد که با یک دوره شــدیدکووید
 ۱۹مبارزه کردهاند ،ممکن است
به آریتمی قلبی ،نارسایی احتقانی
قلب و میوکاردیت (التهاب عضله
قلــب) و همچنیــن آســیبهای
عصبی مانند اختالل هوشیاری،
ســردرد ،ســرگیجه و  ...مبتــا
شوند«.
عالوه بــر این ،ویــروس کرونا به
طور مســتقیم بــه کلیهها حمله
میکنــد .مطالعــات نشــان داده

موجــود اســت ،نــه تنها باعــث بهبود
عملکرد دستگاه گوارش میشود ،بلکه
خطــر ابتال بــه افســردگی را نیزکاهش
میدهد.
• غالت کامل مانند جو ،برنج قهوهای
و نــان گنــدم ســبوسدار دارای فیبر و
ویتامینهای گروه ب هستند و مصرف
آنهــا بــه جلوگیــری از نوســانات خلقی
کمک میکند • .مصرف غذاهای حاوی
پروتئین (مانند مرغ ،ماهی ،حبوبات،
گــردو) همراه با غــات کامل نیز باعث
آزاد شدن نوراپینفرین و بهبود خلق و

ایــن ویروس با اتصال به یک نوع
گیرنده بــر روی ســلولها به نام
 ACE2به بدن نفوذ میکند .این
گیرنده نه تنها در سلولهای قلب
و ریــه ،بلکه در کلیه ها نیز یافت
میشود.
محققان دانشــگاه جان هاپکینز
نیز تاکید میکنند که اســتراحت
در بســتر میتوانــد عواقب جدی
برای بدن داشــته باشــد و منجر
بــه تحلیــل عضــات و ضعــف
استخوانها شود.
بــه گفتــه کارشناســان حــوزه
بهداشــت ،اگرچــه بســیاری از
بیماران مبتال به کووید  ۱۹بهبود
مییابنــد ،امــا بــه دلیــل این که
ماهیت ایــن بیمــاری و عوارض
طوالنیمدت آن هنوز به درستی
درک نشــده ،بهتــر اســت که با
جدی گرفتن نکات پیشــگیرانه،
هیچوقت به آن مبتال نشویم

خو میشود.
• مصــرف ویتامیــن  Dنیــز بــا بهبود
ســامت روان مرتبط اســت .ویتامین
 Dکه به طــور عمده در نور آفتاب یافت
میشود ،در ماهیهای چرب ،تخممرغ
و غذاها و نوشــیدنیهای غنی شده نیز
وجود دارد.
• مصرف شــکالت تلخ در حد اعتدال
نیــز میتوانــد باعــث افزایــش خلــق و
خــو شــود .شــکالت تلــخ سرشــار از
آنتیاکســیدانهایی اســت کــه باعــث
بهبود عالئم افسردگی میشود.

چطور بدون تحمل گرسنگی الغر شویم؟

رویارویی قاطع هند با کرونا

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
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روز جهانــی "بدون رژیم غذایی"
مصــادف با  ۶ماه مه روزی برای
آگاهــی از ایــن نکتــه اســت که
تحمل رژیمهای غذایی ســخت
باعث بروز مشــکالت بهداشتی
جبرانناپذیرمیشود.
بــه گــزارش Prevention؛
نخســتین بــار در ســال ۱۹۹۲
توســط مری ایوانز ،فمینیست
بریتانیایی ایــن روز را نامگذاری
کرد تا به زنان و مردان در سراسر
جهــان بــرای دوستداشــتن
بدنشــان کمک کنــد .به گفته
متخصصان ،پیروی از رژیمهای
ســخت غذایی شــاید در تئوری
امکانپذیر باشد ،اما در درازمدت
امری محال است.
ولی برخی شیوههای سالم زندگی
هــم وجود دارد که به کاهش وزن
موثــر بدون احســاس گرســنگی
کمک میکند:
آهسته غذا بخورید.
شما باید  ۲۰دقیقه برای یک وعده
غذایــی زمــان بگذارید .دســتگاه
گوارش برای ارسال هورمونهایی
به مغز برای اعالم ســیری ،به این
زمــان نیــاز دارد .اگــر ســریع غذا

بخوریــد ،حتمــا دچــار پرخــوری
میشوید.
بشقاب غذای خود را کوچک
کنید.
دو چهارم بشقاب غذای شما باید
شــامل رنگینکمانی از سبزیجات
باشد .یک چهارم از بشقابتان را با
غــات کامل و یک چهارم دیگر را
با پروتئینهای ســالم مانند مرغ،
ماهی و حبوبات پرکنید .پروتئین
اثــر قدرتمندی در کاهش اشــتها
دارد.

فیبربخورید.
فیبرهــای محلــول (موجــود
در لوبیــا ،جــوی دو ســر ،کلــم
بروکســل ،مارچوبــه ،پرتقال و
دانــه کتان) هنگامی کــه در آب
حل میشــوند ،مــاد ه ژلمانند
غلیظی را شــکل میدهند .این
مــاده بــا عنــوان فیبر چســبان
شناخته میشــود .این نوع فیبر
فرایند هضم و جذب مواد مغذی
را کندتر کرده و اشــتهای فرد را
کم میکند.
آب بنوشید.
در بســیاری از موارد ،احســاس
گرســنگی ناشــی از کمآبی بدن
اســت .در هنــگام غــذا ،موبایــل
را از خــود دور کنیــد .مطالعــات
نشان داده کســانی که حین غذا،
بــا موبایــل و بازیهــای رایانهای
مشغولند۱۰ ،درصد بیشتر از سایر
زمانها غذا میخورند.
خوب بخوابید.
کمبــود خــواب هورمونهــای
تنظیمکننــده اشــتها را مختــل
میکنــد و باعــث افزایش ســطح
هورمون کورتیزول و افزایش اشتها
میشود.

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

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604
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کــرونا...
چـــاقی خطر ابتال را بیشتر میکند؟
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HAQUE

CONSULTANTS

خود بدن در مقابله با
ویروس اهمیت دارد
کــه همــان واکنــش
ایمنــی بــدن اســت.
این واکنــش در افراد
عمل
چاق بــه خوبی
 سرویس کامل حسابداری و دفترداری
نمیکند.
 تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
بــه دلیــل التهــاب
 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
ســلولهای ایمنی به
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
نام ماکروفاژها و ورود
 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
بــه بافتهای چربی،
باعــث اختــال در
 نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
واکنش ســلولهای
و افرادی که از کمک های
بدن در برابر بیماری
دولتی استفاده می کنند
میشوند.
بنا به نظرکارشناسان،
قابل اعتماد
این امر منجر به توفان
و سرویس سریع
سیتوکین میشود که نوعی
خدمات مشاوره ای به
واکنش شــدید و کشند ٔه سیستم
زبان های فارسی ،انگلیسی،
ایمنی بدن است که ایجاد التهاب
اردو و پنجابی
و عفونــت و آســیبهای جــدی
میکند .
_________________
نوع ویژهای از بافت چربی بیشــتر
در معــرض حملــه ماکروفاژهــا
Haque Consultants
ter
4216 rue Wellington 207
قــرار میگیرد .این موضوع شــاید
Fas nd
u
f
Verdun, QC, H4G1W2
e
روشن کندکه چرا افراد اقلیتهای
R ugh
)(Metro: De L'eglise
hro ile
t
تبارها،
 نــژادی و آفریقاییی 
قوم 
haqueconsultants.com
EF
که مقدار بیشتری از این نوع بافت
info@haqueconsultants.com
در بــدن خود دارند؛ به گفتٔه دکتر
Phone: (514) 362-0382
ســایا " :میزان باالتری از ابتال به
دیابــت دارند و همچنیــن در برابر
ویروس هم آسیبپذیرترند".
•
آیا ممکن است
مشکالتنهفت ٔه
دیگری در میان
باشد؟
سندرم دیسترس تنفسی حاد یاARDS
چاقی به طور معمول
عامــل اصلی مــرگ و میــر در بیماران
بــا مشــکالت دیگــر
مبتــا بــه  19-COVIDاســت .اما
سالمتی همراه است،
تحقیقات جدید نشان میدهد ورزش
مانند مشــکالت قلب
با تحریک یک آنتیاکسیدان خاص در
و ریه یا کارکرد ضعیف
بدن ،خطر ابتال به این عارضه کشنده
کلیههــا و دیابــت نوع
را کاهش میدهد.
دوم.
به گزارش بیزینس اینسایدر و به گفته
همــه ایــن مشــکالت
پروفسور ژان یان ،متخصص قلب و
ممکن است تا زمانی که
عروق و محقق دانشــکده پزشــکی
بیماری شــدیدی مانند
دانشگاه ویرجینیا ،شما باید درکنار
کووید ـ  ۱۹از راه نرســد،
تمام رفتارهای محتاطانه در دوران
خود را نشان ندهند و در
چنیــن وضعیتی شــرایط
همهگیــری ،از قبیــل ماندن در خانه ،شستشــوی ورزش همچنین میتواند به گردش این آنتیاکسیدان
بدنی فرد وخیمتر میشود.
مداوم دستها و رعایت فاصله اجتماعی ،رفتارکلیدی در بدن کمک کند و از سایر بافتهای درگیر بیماری
دیگری را به یاد داشته باشید:
خلتههــای خونی هم
محافظتنماید.
احتمال بیشــتری دارد که
ورزش و فعالیت بدنی منظم.
به گفته پروفسور یان ،در حالی که تمرینهای هوازی
تشکیل شــوند که دلیل آن
پروفســور یان به تازگی ثابت کــرده که ورزش باعث بهترین راه افزایش تولید  EcSODاست ،تمرین با
هنوز روشن نیست.
افزایــش تولید آنتیاکســیدانی به نــام «ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ وزنه نیز نباید فراموش شود.
•
دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺧﺎرج ﺳﻠﻮلــی» یا  EcSODمیشــود که وی حداقــل ورزش بــرای  ۳۰دقیقــه در روز را برای
مراقبتهایبیمارستانی
میتواند در برابر سندرم دیسترس تنفسی حاد و سایر کســانی که به ویروس مبتال نشدهاند ،توصیه کرد.
چگونه خواهد بود؟
عوارض محافظت ایجادکند.
همچنین افرادی که آلوده هســتند و عالئم خفیفی
مراقبــت از بیمــاران چاق در
این ســندرم در  ۴۵درصد موارد ،کشنده است و  ۸۵دارند ،باید سعی کنند در حد متوسط فعالیت بدنی
بخش مراقبتهــای ویژه کار
درصد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه را داشته باشند ،زیرا استراحت طوالنی مدت میتواند
دشــواری بــرای کادر درمــان
تحت تاثیر قرار میدهد.
عوارض درازمدت دیگری به دنبال داشته باشد.
است و لولهگذاری تنفسی نای
آنتیاکسیدان  ،EcSODاز بافتها در برابر استرس
(انتوبه) و اســکن به دلیل وزن
اکسیداتیو محافظت میکند و باعث کاهش التهاب
زیاد به آسانی ممکن نیست.
حاد در بدن میشود.
بیماران سنگینوزن مشکالتی
برای نفــس کشــیدن دارند و به
ســختی میتوانند تنفــس خود را
از طرف دیگر تالش کنید تا آهســته غذا بخورید و از
غذایی متعادل و فعالیت بدنی منظم.
تنظیمکنند.
•
راهرفتن سریع ،دویدن و دوچرخهسواری انتخابهای موقعیتهایی که وسوسٔه پرخوری به سراغتان بیاید،
چه کنیم تا سالمت مبانیم؟
خوبی هستندکه حتی در دوران فاصلهگیری اجتماعی پرهیزکنید.
•
بهترین راه تغذیٔه سالم است ،رژیم هم ممکن است.

ریـاض حق

تحقیقــات مقدماتــی نشــان داده
است که چاقی ممکن است باعث
احتمال بیشتر ابتال به کوویدـ ۱۹
شود .چرا؟
آیا شواهدی مبنی بر ارتباط چاقی و
خطر ابتال به ویروس وجود دارد؟
ایــن پرســش موضــوع چندیــن
تحقیق بوده است وکارشناسان در
تالشند تا پاسخی برای آن بیابند.
در تحقیقــی کــه بــر روی بیش از
 ۱۷هزار بیمار مبتال به کوویدـ ۱۹
بستری در بیمارستانهای بریتانیا
انجام شد ،کسانی که چاق بودند و
شاخص تودٔه بدنی (بیامآی) آنها
بیش از  ۳۰بود ۳۳٪ ،درصد بیشتر
در معــرض خطر مرگ بــر اثر این
بیماری بودند تا کســانی که چاق
نبودند.
تحقیق دیگــری روی پروندههای
بهداشــتی الکترونیکــی نظــام
خدمات بهداشت ملی بریتانیا (ان
اچ اس) نشان داد که خطر مرگ بر
اثرکوویدـ ۱۹در افراد چاق دو برابر
افراد دیگر است.
پژوهشــگران میگوینــد اگــر
بیماریهــای دیگــری مربــوط به
چاقــی مثــل بیماریهــای قلبی
و دیابــت نــوع دوم را هــم در نظر
بگیریم این احتمال بســیار باالتر
میرود.
در پژوهــش دیگری روی بیمارانی
که در بخش مراقبتهــای ویژه و
در وضعیــت حاد بســتری بودند،
دریافتند که حــدود  ۳۴،۵٪از آنها
اضافــه وزن داشــتند و ۳۱،۵٪
از آنهــا چــاق بودنــد و  ۷٪به طور
بیمارگونهای چاق بودند (به طور
کلی )۷۳٪در مقابل  ۲۶٪از افرادی
که بیامآی سالمی داشتند.
این ارقام در مقایســه با  ۶۴٪افراد
دارای اضافــه وزن و چــاق در کل
بریتانیاست ۳۵٪ ،با بیامآی  ۲۵تا
 ۲۹و باقی با بیامای  ۳۰و باالتر.
شــاخص تودٔه بدنی یا بــیامآی با
تقســیم وزن فرد در واحدکیلوگرم
بــر قــد او در واحــد متر به دســت
میآید.
فدراســیون جهانی چاقی میگوید
با توجه به میزان بــاالی چاقی در
جهــان ،درصــد باالیــی از افرادی
که مبتال به ویروس کرونا شدهاند
"بیامآی باالتر از  ۲۵داشــتهاند".
پژوهشهــای اولیــه در ایــاالت
متحده ،ایتالیا و چین هم آن را به
عنوان عامل مهم خطرســاز تأئید
کرده است.

ســالمندی ،مذکر بودن
و بیماریهــای زمینــهای
همه از عواملی است که باعث
میشود افراد دچار عوارض شدید
کوویدـ  ۱۹بشوند.
•
چرا چاقی خطرساز است؟
هرچه اضافه وزن بیشتری داشته
باشــید ،بدن شما چربی بیشتری
دارد و تناسب بدنی کمتری دارید
و گنجایش ریههای شما هم کمتر
است .به این معنا که بدن شما باید
تالش بیشتری کند تا اکسیژن را
به خون و سراسر بدن شما برساند
که این خود برکارکرد قلب وگردش
خون هم اثر میگذارد.
پروفســور نوید ســتار ،از دانشگاه
گالسگو میگوید ":بیشتر افرادی
که اضافه وزن دارند ،نیاز بیشتری
به اکســیژن دارند .به این معنا که
بــدن آنها مورد تهدید شــدیدتری
قرار میگیرد".
در دوران بیماریهایــی ماننــد
ویروس کرونا این موضوع خطرساز
است.
دکتــر دیــان ســایا ،از دانشــگاه
ردینگ میگوید ":بدن افراد چاق
به تدریج بر اثر کمبود و نرســیدن
اکســیژن به اعضــای اصلی تحت
فشار قرار میگیرد".
ایــن یکی از دالیلی اســت که افراد
چاق یا دارای اضافه وزن در بخش
مراقبتهــای ویژه بیشــتر نیاز به
کمکهــای تنفســی و حمایت در
موردکارکرد کلیهها پیدا میکنند.
•
سلولهای چربی چه نقشی
دارند؟
پژوهشــگران دریافتنــد که آنزیمی
به نام آنزیم  ۲مبدل آنژیوتانســین
( )ACE2که در ســلولهای بدن
وجود دارد ،راه اصلی ورود ویروس
به بدن است.
میــزان باالیی از ایــن مولکول در
بافتهــای چربی قــرار دارد که در
افراد چاق بیشــتر در زیر پوست و
اطــراف اعضای داخلی بدنشــان
وجود دارد.
ایــن یکی از دالیلی اســت که افراد
چاق احتمال بیشــتری برای ابتال
به این ویروس و بیمار شــدن با آن
دارند.
•
آیا چاقی بر سیستم ایمنی بدن
هم اثر میگذارد؟
مهمتر از هر چیز دیگری ،توانایی
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قرنطینه:
این نکته بر یا
ک
ه
ب
ه
ت
ر
ب
خوابید
کیس هٔ آبجوش را آماده کردید،
یک ســاعت هــم هســت که
بــه تلفنتان نــگاه نکردید،
ششــص د تا گوسفند را هم
از اول تــا آخــر و از آخــر به
اول شــمردید اما هنوز که
هنوز است خوابتان نبرده
است .شما هم همین مشکل
را دارید؟
از زمــان قرنطینه به دلیل ویروس
کرونــا ،هشــتگ "نمیتوانــم
بخوابم" رواج پیدا کرده اســت ،با
داســتانهای آدمهایی که تالش
میکنند شبها به خواب بروند.
یکی از این افراد الرا کوپل است.
الرای  ۲۶ســاله میگوید":پیش از
قرنطینه ،مثل خرس میخوابیدم،
اما حاال برعکس شده است".
اگر شما هم چنین تجربهای دارید،
چنــد را ه بــرای رفــع این مشــکل
آوردهایم.

•

 .۱روال معمول
الرا میگویــد روال معمــول
ً
کامــا از دســت رفته
زندگــیاش
است.
او میگوید":بــه طــور معمــول،
صبح زود از خواب بیدار میشدم،
بــه ورزش میرفتــم ،بعد ســرکار
میرفتم و دوباره به ورزش میرفتم
و میخوابیدم" .حاال او در مرخصی
اجباری است ،یعنی بدون این که
سر کار برود بخشی از حقوق خود
را دریافت میکند که به معنای آن
اســت که زندگی روال قبلی خود را
ندارد.
بنا به نظر پروفسور کوین مورگان،
استاد روانشناسی دانشگاه الفبورو
که سالهاست به پژوهشهایی در

زمینٔه •

مشــغو ل
خــو ا ب
است ،روال معمول از عوامل مهم
در خواب خوب است.
کویــن میگویــد در شــرایطی که
قرنطینــه باعــث "اختــال" روال
معمول زندگی افراد شــده اســت،
تعجبی ندارد که شرایط دشواری
برای آنها ایجاد شود.
او میگوید":روال معمول ،فرشتٔه
نجاتبخش خواب خوب است و از
خواب ما محافظت میکند".
کوین اینطور ادامــه میدهد که با
اینکه شرایط شــما در مدت اخیر
تغییرکرده است اما اگر میخواهید
خواب خوبی داشته باشید ،تالش
کنید الگوی همیشگی خواب خود
را رعایت کنید.
"در همــان ســاعت معمــول
همیشگی بیدار شوید و در ساعت
همیشــگی هم بخوابید ،حتی اگر
وسوســه شوید که غیر از این رفتار
کنید".
و آن چرتهــای بیــن روز چطور؟
خبر بــدی برایتان داریم" .شــما
باید خســتگی خود را بــرای زمان
خواب نگه دارید .خوابآلود شدن
و خســتگی را به چشــم موضوعی
ارزشــمند نــگاه کنیــد و آن را بــا
چرتهای نیمروزی هدر ندهید".

پرستاران در ایران و جهان از جتربه کرونا ...

گابریال میگوید" :پیشش نشستم،
دستش را گرفتم و به اوگفتم همه
چیــز خوب اســت و مــن کنارش
هســتم .او کســی را دارد پیشــش
بمانــد .در آن لحظه نمیدانســتم
آیــا او صدایم را میشــنود ولی این
بهترین کاری بود که میتوانســتم
برایش انجام دهم".
ش گابریال نتوانســت شــغلش
تال 
را برایــش حفظ کنــد و او در حال
حاضر پرســتار ســیار اســت .این
اصطــاح بــرای افرادی اســتفاده
میشــود کــه قراردادهــای کوتاه
مدت دارند.
چــون مــردم از تــرس ابتــا بــه
کرونــا بــرای درمانهــای غیــر
فوری بــه بیمارســتان نمیروند و
پذیرش بیماران عادی کم اســت،
بیمارستان گابریال تصمیم گرفت
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به اســتخدام او پایــان دهد" :من
امیدوارم که در یک ماه آینده کاری
پیــدا کنم .هــرکاری بتوانم انجام
میدهم".
"هنوز خیلیها میترسند"
اوزموند سلستین ماندا ،پرستار ۲۸
ســاله در تانزانیا میگوید" :مردم
میترســند به ما نزدیک شوند اما
این چیز بدی نیســت چون خطر
ابتال برای همه هست".
او در بخــش مراقبهــای ویــژه
نوزادان در دارالســام ،بزرگترین
شــهر تانزانیــا کار میکنــد .ایــن
بیمارســتان بیماران را برای کرونا
آزمایش و موارد مشــکوک به ابتال
را به مرکز قرنطینه منتقل میکند.
اوزموند میگوید با وجود اقدامات
گســترده و اطالعرسانی مستمر،
هنوز مردم خیلی میترسند:

 .۲نـــور روز
مــا مثــل گذشــته بیــرون از خانه
نمیرویــم و این خبــر خوبی برای
خواب ما نیست ،چون کمبود قرار
گرفتــن در نــور روز عواقب زیادی
دارد.
چشــمهای ما باید در برابر نور روز
قــرارگیرد ،چون هورمونی در بدن
ما به نام مالتونین الگوی خواب و
بیداری ما را تنظیم میکند.
" این تنها راهی اســت که بدن ما
درمییابد روز است یا شب"
وقتــی داخــل خانــه میمانیــم،
یعنــی در معــرض نور کافــی قرار
نمیگیریم و میزان مالتونین در
بدن ما پایین میآید.
کوین پیشــنهاد میکند که ورزش
روزانــه خود را بیرون از خانه انجام
دهیــم یا حتم ًا از مهلتی که روزانه
برای بیرون رفتن دارید ،اســتفاده
کنید.
او میگوید":حتی وقتی هوا آفتابی
است ،عینک آفتابی نزنید ،بگذارید
چشــمهای شــما در معــرض نور
آفتــاب قرارگیــرد .ایــن کار باعث
بهبود حال عمومی وکیفیت خواب
شما میشود".
چــه کنیم کــه بــه نتایــج بهتری
برســیم؟ هر روز در ساعت معینی

>> ادامه از صفحه12 :
"چند روز پیش خانم زایمان کرد.
نوزادش مشــکل تنفسی دارد و در
بخش مراقبتهای ویژه است .پدر
ایــن نــوزاد از ترس ابتــا به کرونا
بــرای دیدن همســر و فرزندش به
بیمارستان نیامده است".
پرستاران هســتند که به این مادر
دلگرمی و روحیه میدهند.
آمــار رســمی قربانیــان کرونــا در
تانرانیا کمی بیشتر از  ۲۰نفر است
ولی برخی رســانههای بینالمللی
صحــت ایــن آمــار را زیــر ســوال
بردهانــد .اوزمونــد میگویــد همه
حداکثر تالششــان را میکنند که
آلوده نشــوند" :بعضــی از کارکنان
مــا خانوادهشــان را بــه روســتا
فرستادهاند".
در حال حاضــر اوزموند با خانواده
برادرش زندگی میکند ولی دوست
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بیرون برویم که همین نوعی روال
معمول روزانه برای ما بشود.

•

" .۳استرس را کنار بگذارید"
در چنین موقعیتی طبیعی است که
نگرانی و استرس داشته باشیم .الرا
میگویدکه میزان استرس و نگرانی
او از زمان شــروع قرنطینه بیشتر
شده است.
"خیلــی چیزهــا نامعلــوم اســت،
مــا هرگــز پیــش از ایــن در چنین
موقعیتــی نبودیــم ...آیــا دوبــاره
اوضاع عادی خواهد شد؟
یا این وضعیت عادی جدیدی است
که باید به آن عادت کنیم؟
همٔه این چیزهــای نامعلوم باعث
میشود که دچار استرس و نگرانی
بشوم".
کویــن میگویــد "همــه مــا
نگرانیهایی داریــم ،خانوادهمان،

ســامتی خودمــان یــا موقعیــت
کاریمان .نمیشــود کــه در خانه
ماند و در قرنطینه بود ،بدون اینکه
فکــرکنیم در چه موقعیت دشــوار
جهانیهستیم".
کوین ادامه میدهد با اینکه نگرانی
ً
کامال طبیعی و پذیرفتنی است اما
نباید تالش کنیم این نگرانیها را با
خودمان به رختخواب ببریم.
"به خودتــان بگویید هر چه در آن
روز از شما برمیآمده است را انجام
دادهایــد و دیگــری کاری برای آن
روز نمانده است .هر چه هم مانده
باشد را فردا به آن فکر خواهیدکرد،
پس از یک شب خواب خوب"

•

 .۴جــایی برای خودتان
آماده کنید
اگر دورکاری میکنید یا در خانه کار
میکنیــد و از این امکان برخوردار
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هســتید که میتوانید جایی برای
کار خــود در خانــه انتخاب کنید،
ایــن مکان نباید اتاق خواب شــما
باشــد ،ذهن شما باید اتاق خواب
را فقــط در ارتباط با خواب و زمان
خوابیدنبشناسد.
"کنــار تخــت نرویــد ،روی آن
ننشــینید و دراز نکشــید تا زمانی
کــه واقعــ ًا نیــاز دارید کــه بروید و
بخوابید".
کویــن پیشــنهاد میکند کــه اگر
چنین کاری ممکن نیست ،شکل
و ظاهر تختخواب را عوض کنید.
" روانــدازی روی آن بیاندازیــد ،به
طوری که فقــط وقتی میخواهید
بخوابید آن را کنار بزنید".
" و در نهایت باید ذهنتان را گول
بزنید که همهچیز به روال معمول
است".

•

 .۵مصرف الکل...
ایــن روزها وقــت بیشــتری برای
تماشــای تلویزیون و فیلــم دارید،
فعالیتی که وسوسه میشوید همراه
با آن نوشیدنی الکلی هم بنوشید.
کویــن میگوید با اینکه الکل به ما
کمک میکند کــه زودتر به خواب
برویــم امــا در طوالنیمــدت تأثیر
مثبتی ندارد.
" درطوالنیمدت به نظم و کیفیت
خواب ما آسیب میزند".
کوین پیشــنهاد میکند کــه "اگر
میخواهیــد نوشــیدنی الکلــی
بنوشــید باید در همان زمانهای
معمول همیشگی بنوشید و همان
مقدارهمیشگی"
مانیش پاندی

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
دارد جایی بــرای خود پیدا کند تا
خطر انتقال بیماری کمتر شود.
پرستاری در قبایل دورافتاده
شــانتی تــرزا الکرا میگویــد۲۴" :
مــارس ،اولیــن مبتال بــه کرونا را
پذیــرش کردیــم .بالفاصله به فکر
دو بیمــار از قبایل بومی افتادم که
بســتری بودند .از آنها خواستم از
بیمارستانبروند".
شــانتی پرســتار به نامی است و به
قبیلههــای رو به اضمحالل جزایر
آندامــان و نیکوبــار هند خدمات
بهداشــتی میدهد .او از یک پســر
پنج ســاله از قبیله جاراوا مراقبت
میکنــد کــه عفونــت ریــه دارد.
همچنیــن پرســتار زنــی از قبیله
شــومپن است که به دنبال درمان
ناباروری اســت .قبیله جاراوا برای
اولین بار در ســال  ۱۹۹۷با دنیای
خارج تماس پیدا کرد.

ایــن شــکارچی-گیاهچینهای
برهنه در جنگلی محافظت شــده
زندگــی میکنند کــه با پــورت بلر
هشتادکیلومتر فاصله دارد .شانتی
در ایــن منطقــه کار میکند .یک
هفته بعد از مرخص شــدن پســر
بچه ،شانتی به جنگل رفت تا به او
سر بزند" :حال اوکامال خوب شده
بود .من میتوانم کمی به زبان آنها
صحبت کنم ،بــه آنها گفتم که به
اعماق جنگل بروند و آنجا بمانند".
هزاران سال بود که زندگی در انزوا
این گروههای بومــی را محافظت
کرده بود ولی گسترش شهرها در
قرن گذشته باعث کاهش جمعیت
آنها شده است .شانتی میگوید از
قبیله جــاراوا فقــط  ۴۵۰نفر باقی
مانده" :مصونیت آنها پایین است و
یک فرد آلوده میتواندکل جمعیت
آنها را به خطر اندازد".

شــانتی میگوید بعــد از پایان این
همهگیری جهانی ،درمان ناباروری
زن شــومپن ادامــه پیــدا میکند.
شــومپنها هــم شــکارچیان-
گیاهچیــن هســتند و در جزیــره
بــزرگ نیکوبــار زندگــی میکنند.
جمعیتشانبهاندازهجمعیتقبیله
جاراواست.
شانتی  ۴۸سال دارد و پرستاری را
بعد از پیوستن به وزارت بهداشت و
درمان هند آموخته و در حال حاضر
به عنوان ماما و نیروی کمکی کار
میکند .او موفق به کســب جایزه
فلورانس نایتینگل شــده است که
در هند باالترین دستاورد در حرفه
پرستاری است.
او میگویــد" :وقتــی بــرای قبیله
جاراوا خطری نداشته باشد به آنها
سر خواهم زد".
•
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نمين جشنواره ملي پایاننامههاي قرآني دانشجویان

دانشگاه ها
قرآني در دانشگاه ها
جدرمعارف
میخواهیدزندگیبهتریداشته
باشید؟یادبگیریدنهبگویید

نه گفتن ،نشانه سنگدلی
و غیراجتماعی بودن
نیســت .هر انسانی
در طول روز و هفته
حتمــ ًا ســاعاتی می
یابــدکه مــی تواند به
دیگــران کمــک کند
ولی مهمترین ســوال
این است که چه اتفاقی
برای من می افتد.
ما معمو ًال جواب منفی نمی دهیم
چون می ترسیم بد شناخته شویم
یا از طــرف دیگران طرد شــویم و
همه حساب و کتاب هایی که فکر
می کنیم با بله گفتن نصیب ما می
شــود .اما ما تا وقتــی از خودمان
و احســاس و توانایی مــان ،درک
درســتی نداشته باشــیم هر کاری
برای دیگران بکنیم تاثیر چندانی
نخواهــد داشــت .چــون دیگران
آنطوری ما را می بینندکه خودمان
فکر می کنیم هستیم.
ناگفتــه نمانــد که بخشــی از ما با
بله گفتن ها و خوشحال ساختن
یک جدول با دو شرح
دیگــران به فکــر تاثیر مــورد نظر

4879

خودمــان و تــا حــدودی
کنترل طرف مقابل هستیم.
بخشــش های
ولــی

یکطرفه دیر
یــا زود نیت واقعــی ما را
برمال خواهندکرد.
ســالمترین و انســانی تریــن راه
برای روبرو شــدن با دنیا این است
کــه در درجــه اول بــا خودمان رو
راست باشــیم .ه همان اندازه هم
بهتر است شجاع باشیم .خیلی از
کسانی که توقع کمک دارند چون
همیشــه کمک می گیرند قادر به
رفع و رجوع زندگی شان نخواهند
بــود .ما بدون اینکه بدانیم از ســر
دلسوزی و بی احترامی به قابلیت
شــان ،وابســتگی و ضعف شان را
بیشتر می کنیم.
اگر یاد بگیریم همیشــه نه بگوییم
شانس اینکه بلههای واقعی و موثر

چگونه سپاسگزار زندگی باشیم

میماه مبارك رمضان و آغاز موج دوم س��فرهاي تابس��تاني
يافتن
بگوییمپايان
با
بیشتر
با پايان يافتن ماه مبارك رمضان و آغاز موج دوم س��فرهاي تابس��تاني
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استقبال مس��افران و گردشگران مدتها در ليست
استقبال مس��افران و گردشگران مدتها در ليست شهرهاي بدون طرفدار
زندگی بچینیم غنیمت اســت و ساده ای را که هر روز برآورده می یک اتفاق نادر در بین میلیونها
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 -۲همه چیز می تواند بدتر
بر روی ســیاره زمین هســتیم
نقش می بندد.
شاننیستیم.
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بودنكهخودمان را
ترکیب
تطبیق وكهبقــا…
ســال
جلبوکنیم.
گذشتن و
مقاصد
بس��ياري از
شاداست
تأس��ف فراواني
توجهتعجب
ایثار جاي
راس��تي
به
مقاصد
بس��ياري از
فراواني است
منوباتأس��ف
تعجب
راس��تي
نکنیم  -۴به
ها
خانواده
و
مس��افران
كافي
اطالع
عدم
علت
ب��ه
تنها
داخلي
گردش��گري
فقط بــه خاطــر اینکــه دیگران دیگران نیست
خودی
کــه به
نظیری
بــه جــای آن فرصــت بیشــتری
خودها
خانواده
مس��افران و
كافي
بی اطالع
گردش��گري داخلي تنها ب��ه علت عدم
شادترمقاصد
بسياري از
حالي كه
آرامشبهوسر برند در
مس��افري ايام
خودمــانو بي
در بيخبري
مقاصد
جهانی بسياري
هدیهحالي كه
یکبرند در
انســان به سر
مس��افري ايام
باشند .نیــازدروبيخبري و
موقعیــتبيهــر
است از ما
ممکن
اســت.ازقدرش
بدهیم تــا
بــه
آستانه
به
جمعيت
ازدحام
و
ترافيك
فرط
از
شمالي
شهرهاي
مانند
تكراري
آستانه
به
جمعيت
ازدحام
و
ترافيك
فرط
از
شمالي
شهرهاي
مانند
تكراري
•
متفاوت است .اصال مسابقه ای را بدانیم و آن را با چیزهایی که
احساس خوشــایندی از خودمان
انفجار نزديك شوند آن هم در حالي كه ميتوان به آساني با يك جستوجو
انفجار نزديك شوند آن هم در حالي كه ميتوان به آساني با يك جستوجو
مقاصد آشنا شد -۳.هر آنچه که در زندگی
در کار نیست .همه ما بر اساس نداریــم و نمی توانیم به دســت
ابــراز وجود
باشــیم.
داشــته
ایــن با اين
مناسب
پرسوجوي
و
و پرسوجوي مناسب با اين مقاصد آشنا شد.
داریم مهم است
وضعیت بســیار خاص هر کدام بیاوریم مخدوش نسازیم.
ســالم و طبیعی ،به خوبی توسط
هر انســان دیگری قابل تشخیص
خواهد بود.یک جدول با دو شرح

4879

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.

ويژه
جدول
جدول
جدول
ویژهعادي____________________ >>
عاديهای ____________________ عادی و
جدول
سودوکو و
افقي:
 -8 15 14 13 12 11پرن��دهاي با س��ر بلوطي رنگ –
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1افقي:
6 5 4 3 2 1
 -1جهان – عهدنامهاي بين فتحعليشاه
 -1جهان – عهدنامهاي بين فتحعليشاه تنگه – تازه داماد
1
قاجار و ناپلئون
 1-9واض��ح – س��رب س��ياه – لقب
قاجار و ناپلئون
كهن
قاره
در
كشوري
–
قديمي
 -2ساز
بانوان
2
 -2ساز قديمي – كشوري در قاره كهن 2
– پايتخت فرهنگي ايران
 -10پاسخ منفي – داير – جهش به
– پايتخت فرهنگي ايران
 -3تپش قلب – كشوري در مديترانه – 3
 -3تپش قلب – كشوري در مديترانه – 3
جلو – صف
ظرفي در آشپزخانه
4
 -11پيشخانه – نوعي ماهي كوچك
ظرفي در آشپزخانه
4
 -4نام يكي از خيابانهاي تهران – قله
 -4نام يكي از خيابانهاي تهران – قله – بوي ماندگي
5
5
– نهاد و سرشت
 -12ربودن – حشره سمي – سوار
– نهاد و سرشت
6
–
شود
مي
سگ
عوعو
كنيد
 -5تكرارش
6
 -5تكرارش كنيد عوعو سگ ميشود –  -13گلي خوشبو – نااميد – پشت سر
خانه
–
بر
پرنده نامه
خانه
–
بر
نامه
پرنده
 -14گرايشها – تهمتن زابلس��تان
7
7
 -6زود ميش��كند – ماه گرم – جنگ
 -6زود ميش��كند – ماه گرم – جنگ – قاصد
8
8
تن به تن – شايعه
تن به تن – شايعه
 -15بازيگ��ر س��ريال ملك��وت –
انقباض
–
صاب��ون
ش��مارش
 -7واحد
9
انقباض
–
صاب��ون
ش��مارش
واحد
-7
ته9نشين مايعات
ناگهاني عضالت – خارج از تنظيم
ناگهاني عضالت – خارج از تنظيم
10عمودي:
10
 -8انگشت بزرگ انسان – جوي آب –
 -8انگشت بزرگ انسان – جوي آب – -1نوع��ي اخت��الل التهاب��ي مزمن
11
ضرر كردن است و نام سوره 64
11
64
سوره
نام
و
است
كردن
ضرر
و وابس��ته ب��ه دس��تگاه ايمن��ي –
 -9روش��نايي – سالح گرم كوچك كه
كه
كوچك
گرم
سالح
–
روش��نايي
-9
ماهيفروش
12
12
در جي��ب ج��ا بگيرد – درازش نش��انه
در جي��ب ج��ا بگيرد – درازش نش��انه  -2چ��راغ دريايي – ت��ازه به ثروت
13
13
پرگويي است
است
پرگويي
رسيده – ميوه ترش و شيرين
–
زشت
سخن
–
س��وزناك
 -10نفس
–
زشت
سخن
–
س��وزناك
نفس
-10
14
14
 -3از انواع ش��نا – ن��ام دخترانه –
ها
خويشي
–
ميمون
كشور
ها
خويشي
–
ميمون
كشور
فرآيند تبديل مايع به گاز
 -11خوشگل – تأثير – نوعي شيريني 15
 -11خوشگل – تأثير – نوعي شيريني 15
 -4عنصر بدن – نت ششم – نشانه
 -12آتش عرب – داستان – جا
افقي -12:آتش عرب – داستان – جا
گسترده – طرز و قاعده
گسترده– –مقعر
اسم مصدر
طرز و قاعده
 -13دبي��ر – نوازشكنن��ده و مهربان –
–
مهربان
و
كنن��ده
نوازش
–
دبي��ر
-13
توانايي
–
زرد
ش��له
چاشني
–
شامي
-9
شامي –ش��ليك
-9سر –
 -1خونريز و ظالم – فيلمي از حسن  -5فرق
مسلسل– –توانايي
چاشني باش��له زرد
مركز تبت
مركز تبت
مالي
هدايتIntermediate Sudoku by KrazyDad,بيكاره مالي
Volume 1, Book 1
 -14نامراد – تباه و گنديده – نصب و عزل
 -14نامراد – تباه و گنديده – نصب و عزل
كودكان
سفيداي–در پشت
 -10غده
سينهقول
جناغ– به
ديرنشين
 -10غدهاي در پشت جناغ سينه كودكان  -2ف��رود آين��ده – ب��دكار – تنبيه  -6جگر
و قبول اس��تعفاي رئيس ستاد مشترك از
و قبول اس��تعفاي رئيس ستاد مشترك از
– مرد بخشنده – ماه سرد
زينت–وماه سرد
بخشنده
ابوعلي– مرد
اداري
آرايش دانش...
س��ينا
وظايف ايشان است
وظايف ايشان است
 -11جگر سفيد – در جنگ ميگيرند –  -3عل��م آموخت��ن – برت��ري – است  -11جگر سفيد – در جنگ ميگيرند –
 -15بازيگر خانم فيلم س��ينمايي جدايي
 -15بازيگر خانم فيلم س��ينمايي جدايي
فلز سكه زني
حجم سكه زني
 -7فلز
سوره44
فرعوني – مش��هد سابق –
نادر از سيمين به كارگرداني اصغر فرهادي
نادر از سيمين به كارگرداني اصغر فرهادي
 -12با تاك آيد – نگاه خيره – سخني از
زنانهتاك آيد – نگاه خيره – سخني از
 -12با
سوي
به
–
محبت
–
سرزمين
-4
دستبند
– از ويژگيهاي اين ش��هر استان اردبيل
– از ويژگيهاي اين ش��هر استان اردبيل
ناخرسندي – حبلالوريد
حبل–الوريد
ناخرسندي –
آئينها
مفرد –
شخص
كوه افسانهاي
زيرزميني
 -8س��اقه
مش��جر و
كوههاي
طبيعي و
اولمناظر
وجود مناظر طبيعي و كوههاي مش��جر و  -13فرومايگان و اوباش – كوبنده مطبخ  -5ضميروجود
فرومايگان و اوباش – كوبنده مطبخ
– معبد-13
وازده
ترسا
پاركهاي زيباست
هاي زيباست
– كااليپارك
– نهيكننده
 -6از قديميترين شهرهاي خوزستان – -9
كننده – سريالي ()1389
مقابلنهيفروش
عمودي:
عمودي:
چاالك –
چنگيز – ماه��ر و
زيبا وقان��ون
 -14قان��ون چنگيز – ماه��ر و چاالك – – ديري��ن – گردن كلف��ت – پيچ و بسيار -14
محمدحسين
متفاوت از
-1ي��ك مدل اقتصادي كه اثر قيمت را بر
-1ي��ك مدل اقتصادي كه اثر قيمت را بر
كوزه سفالي
سفالي الناز شاكردوس��ت و
كوزهبا بازي
لطيف��ي
روي مقدار در بازار رقابتي بررسي ميكند  -15خرم��ي ،پاكدامني – از رش��تههاي تاب روي مقدار در بازار رقابتي بررسي ميكند
پاكدامني – از رش��تههاي
خرم��ي،
امين -15
شيريني يزد – باال
–
نماينده
-7
بيداد
حيايي –
– باران شاعر
– باران شاعر
ورزشي
ورزشي -10ب��ه دي��وار آويزند –
 -2م��ادر باران – ش��يريني و
 -2م��ادر باران – ش��يريني و
نش��انه
زراعت –
س��نتيويژه
كلوچهجدول
حل
حل جدول عادی شماره 4878
كلوچه س��نتي لذيذ تبريز –
4878
ماش��ينشماره
شماره 4878حل جدول عادی
لذيذ تبريز –
فعل استمراري
ميوه بهشتي
بهشتي
ميوه
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 4 153 142 131 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11كتف – آسياب بدن
 -3ناگزي��ر – قلوب – س��رخ
س��رخ
قلوبر – ش د
– و
ناگزي��ر خ
 -3ل
 1ج م ي
م ع ر ك ه گ ر ف ت ن
ل
ا
 1پ د
م ع ر ك ه گ ر ف ت ن
ا 1ل پع د د ا س ل
آنفلوانزا
ي 2ا اش ب ا ر ر و –
مايل به كبود
ا ح ر ا م  2ا ي امايلببه كبود
ب ل و ك
2
ه ل
ك ا
و
ا ب ر
ا م
ا ح ر
ه ل
ك ا
پ��اره
پ��ول –
همراهي 3ت دي ين و ا ا ر -12به��ره
حرف س ي
خجسته – ي ا
 -4و ج
 3ي ا س
 -4خجسته – حرف همراهي
ر ك
ل ا
م و ي ز
ر ك
ا
ل
م و ي ز
ر
ا
 3د ي و
برای
سالم
ویکسراه
ن ت
– شهر ا ب
 4ن ن ر
عبدالعظيمر – س  4گر ر ا م ن
ش��گفتيس– م ن
كالم ر س
د
كردن – ا
و س
س م ن
ر س
د
ا
 4گ ر م
حضرت
– شهر حضرت عبدالعظيم –
5
ر ي ك ه
ا
ل ي 5ق ا ه
5
ش
ن ي س ت
ر
گت ا ل ا
سالمندان
ش
وزن :س ت
ن ي
ر
ا
ل
ت ا
ا
کــاهش
موي اگردن شير
موي گردن شير
ا
 6م ر غ م ي ن
ل��بس– تزور و ا ن
 -13مت��اول ا ي
م ي ن 6و ن ا ك فش ر ج ا
ن
ا
ا ي س ت
م
ا
ا ف ر ج
 6ن
چيزي ي��ا كاري –
 -5وق��ت
 -5وق��ت چيزي ي��ا كاري –
غذایی
رژیم
مورد
در
اگر
7
ا س پ
ر
ف ا
م ن ا
خ و ش ب خ
7
ا
م ن
خ و ش ب خ ت
ر س
ه
بازار تسهام
خودپس��ند ر– غمن م  7م ه و ر ت س سنگيني –
خودخواهن و
خودخواه و خودپس��ند – من
ن ي
ا
ر ي
ا
 8د
م ا ي و س
خ و ن
ا 8ر ا ا م د و ي ا ت
8
هستید :ي و س
ا
م
کتوژنیک خ و ن
ا ت
م و
ا
کنجکاو
واحد بپولد عربس��تان
ا-14
 9ر ق وتجنابعالي
و جنابعالي
و ل
ن د
پ ا
م و ر
ر ت ش
9ن نك يت ش
ر
م و
ر ت ش ب د
ا
 9ن ي ش
follow
طلبي��دن ن ا– ي��ك
–
تي��م
 -6آرواره – تي��م قدرتمن��د
ر پ ي چ
ا
ر م ت و ن
م
ا
آرواره –ي ه
 10ي ت  -6ا ت
قدرتمن��د ي 10د د و ت ا
ر پ ي چ
ا
ن
ا
م ت و ن
 10د ت
ب ش ا شDr. Berg
محصول
ي
سواري ،ل ا
خودرويا ت ي
با ش ا ش
عواقب م 11ه ي
اس��پانيايي ت–
ا
تبعات و ن
م
و
م ر
 11ا
ي
ا
ا ت ي ل
 11ي
اس��پانيايي – تبعات و عواقب
خ م س
ا س
كره ج ش
ر ن
جنوبي
ا ت و
ن
ن
 12ي ا
ز ي  12شن ت ه ا ي
خ م س
س
ر ن ج ش
 12ش ت ا
 YOUTUBEا on
كار
كار
س��اده ر – ا ت
آبگوش��ت ت و
 -15ا ت د
ك
ن 13ي م و بش ر ا م
ل
ا
م ن
 13ن ب ا ت
ا ت
ر
ت و
ك ا ت د
 13م ب ر م
وحش��تآور –
روز عرب –
-7
and
here:
 -7روز عرب – وحش��تآور –
ا
ا ي د
م ه ي ا
د ن ه
م ه ي ا
ا ي ا ب
 14ن
لغ��ت عربي به
اول يونانيو ف و ر 14ق نر ا ا ي ن ا بكتاب��ي در
 www.drberg.comا ي د ا  14و ر حرف
حرف اول يوناني
ت د ي ن
ا ن ي
15ه دي ه م ك ه د ه ج ه
ا ب
ل ع ق
و ي ب ا
 15ر
ت د ي ن
ن ي
ا
ه ج ه
ه ك د
 15د
زمخشري
فارسي از
 -8حومه كاش��ان – عريض،
 -8حومه كاش��ان – عريض،
7

Broken Mirror Law: Everyone breaks more than the seven-year bad luck
allotment to cover rotten luck throughout an entire lifetime.
-- Rozanne Weissman
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3
1

 -8 15 14 13 12 11 10 9 8پرن��دهاي با س��ر بلوطي رنگ –
تنگه – تازه داماد
 -9واض��ح – س��رب س��ياه – لقب
بانوان
 -10پاسخ منفي – داير – جهش به
جلو – صف
 -11پيشخانه – نوعي ماهي كوچك
– بوي ماندگي
 -12ربودن – حشره سمي – سوار
 -13گلي خوشبو – نااميد – پشت سر
 -14گرايشها – تهمتن زابلس��تان
– قاصد
 -15بازيگ��ر س��ريال ملك��وت –
تهنشين مايعات
عمودي:
-1نوع��ي اخت��الل التهاب��ي مزمن
و وابس��ته ب��ه دس��تگاه ايمن��ي –
ماهيفروش
 -2چ��راغ دريايي – ت��ازه به ثروت
رسيده – ميوه ترش و شيرين
 -3از انواع ش��نا – ن��ام دخترانه –
فرآيند تبديل مايع به گاز
 -4عنصر بدن – نت ششم – نشانه
افقي:
اسم مصدر – مقعر
 -1خونريز و ظالم – فيلمي از حسن  -5فرق سر – ش��ليك با مسلسل –
هدايت
بيكاره
 -2ف��رود آين��ده – ب��دكار – تنبيه  -6جگر سفيد – ديرنشين – به قول
اداري
ابوعلي س��ينا زينت و آرايش دانش...
 -3عل��م آموخت��ن – برت��ري – است
سوره44
 -7حجم فرعوني – مش��هد سابق –
 -4سرزمين – محبت – به سوي
دستبند زنانه
 -5ضمير اول شخص مفرد – آئينها  -8س��اقه زيرزميني – كوه افسانهاي
– كاالي وازده
– معبد ترسا
 -6از قديميترين شهرهاي خوزستان  -9مقابل فروش – سريالي ()1389
– ديري��ن – گردن كلف��ت – پيچ و بسيار زيبا و متفاوت از محمدحسين
تاب
لطيف��ي با بازي الناز شاكردوس��ت و
 -7نماينده – شيريني يزد – باال
امين حيايي – بيداد
 -10ب��ه دي��وار آويزند –
ماش��ين زراعت – نش��انه
حل جدول ويژه شماره 4878
فعل استمراري
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1كتف – آسياب بدن
ا ل ع د س
خ و ر ش د
 1ج م ي ل
ي ا ش ا ر – آنفلوانزا
ب ل و ك
 2ا ي ا ب
ت ي ن ا  -12به��ره پ��ول – پ��اره
ي ا س ي
 3ي ا س و ج
ر ا ن كردن – كالم ش��گفتي –
ن ت ر س
ا ب
 4ن ن ر
ل ي ق ه
ر ي ك ه
ا
 5ا
گ سالمندان
م ي ن و
 6م ر غ م ي ن ا
ك ش  -13ت��اول ل��ب – زور و
7
ا س پ ر غ م
ر
ف ا
م و ت سنگيني – بازار سهام
د ي
ا
ر
ا
ا ن ي
ر ي ن
ا
 8د
 -14واحد پول عربس��تان
ن ك ت
پ ا ن د و ل
 9ر ق ت
ا م ي د و ا ر – طلبي��دن – ي��ك
ا ت ي ه
 10ي ت
ا خودروي سواري ،محصول
م ن ا م ه
م ر و ت
 11ا
ن ه ي كره جنوبي
ز ي
ن ا ت و
 12ي ا ن
م ن ا ل
 13ن ب ا ت
ن ي و ش ا  -15آبگوش��ت س��اده –
و ف و ر
 14و ر د ن ه
ق ر ا ن كتاب��ي در لغ��ت عربي به
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Canada refines definition of
essential travel during coronavirus

Even foreigners who are exempt from coronavirus
travel restrictions have to demonstrate they are
coming to Canada for an essential reason
quarantine period for new
With travel restrictions
arrivals and the restriction
still in place, Canada has
clarified what types of trips on travel for sick individuals are still at play. With
are considered “essential”
few exceptions, everyone
in order to gauge which
travellers should be let into who enters Canada from
abroad must undergo 14
the country.
Foreigners who are exempt days of self-isolation.
Furthermore, they must
from Canada’s coronavirus
demonstrate that they have
travel restrictions, such as
temporary foreign workers, an adequate quarantine
immediate family members plan.
At the end of the day, it is
of Canadians, and certain
international students, must up to the officer to assess
demonstrate the purpose of whether or not the reason
their trip is for an essential
for the trip is permissible
reason. In the government’s for entry to Canada.
words, the reason must be
Some of the travel pur“non-optional” or “non-dis- poses that are considered
cretionary.”
essential may be:
• economic services and
Meanwhile, the mandatory

6 :>> ادامه از صفحه
 بنابراین.به موقع قرنطینه نکردند
.شیوع بیماری ازکنترل خارج شد
 نخســت وزیر،بوریس جانســون
انگلستان به دلیل این که خطر را
 خود نیــز به کرونا،جــدی نگرفت
مبتال شــد و تا آستانه مرگ پیش
.رفت
در حالــی کــه هنــد بــا جمعییت
 با درآمد ســرانهی، میلیاردی۱.۳
 کمتر،تقریبی یــک دهم آمریــکا
 نفر۲۱۰۹  هزار مبتــا فقط۶۳ از
، آنوپ ماالنی.فوتی داشته اســت
آرپیــت گوپتــا و روبــن ابراهیم در
مقالــهای زیر عنوان “چــرا میزان
۱۹-مــرگ و میرناشــی از کوویــد
پائین است” به چهار عامل اشاره
.میکنند
) اپیدمی دیر به کشور هند وارد۱(
.شد
 روز۲۱ ) دولــت هنــد مــدت۲(
قرنطینه و رعایــت فاصله فیزیکی
.اعالم کرد
) ممکن است آماری که منتشر۳(
.شده دقیق نباشد
) ادامه واکسیناســیون ســل و۴(
ماالریا در هند مردم را دربرابرکرونا
.مقاوم کرده است
هندوســتان بــا درسآموزی
از تجربــه کــره جنوبــی و

supply chains;
• providing service that
is essential to the health,
safety, security, or economic well-being of Canadians
and the government, in
other words, “critical infrastructure support;”
• health (immediate
medical care), safety and
security;
• supporting Indigenous
communities;
• transiting through Canada
for essential purposes;
• studying in Canada if
approved before March
18, 2020, Canada is still
accepting applications for
international students and
will advise them when
travel opens to them;
• tending to sick family
members who have no
one else to help them in
Canada; or
• any other activities that
are deemed “non-optional”
or “non-discretionary” by
the Canadian government.
The government defines
“optional” or “discretionary” travel as coming to
Canada for the purposes
of tourism, recreation,
and entertainment among
others. Some examples of
trips that the government

...چرایی تفاوت تلفات ویروس کرونا در جهان

 یعنی،اپیدمــی در صد ســال بعــد
 دستور تشکیل کمیته ویژه،۲۰۱۸
و بودجــه اختصاصی بــرای ایجاد
.آمادگی و مقابله بــا اپیدمی را داد
بــاراک اوباما نیز با توجه به تجربه
،اپیدمــی آنفلوآنــزای اســپانیایی
 بر ســرمایهگذاری،ســارس و ابوال
بیشــتر و آمادهســازی بهداشــتی
.تأکیدکرد
اما ترامپ توجهی به این هشدارها
 و این سیاســت را در مدت،نکــرد
سه ســالی که در کاخ سفید است
 به دلیل نقشی مخربی.پی نگرفت
که ترامپ در ممانعت از گســترش
اپیدمی کرونا داشته آمریکا با مرگ
تعــداد زیادی از مردم روبرو شــده
 روزنامــه معتبر بوســتون،اســت
گلوب نوشت “دستهای ترامپ
.”به خون آغشته است
 رئیس جمهور،در برزیل بولسانارو
 همتــای ترامــپ ویروس،کشــور
.کرونــا را یــک “فانتــزی” خواند
۱۱۶۲۶ ،۲۰۲۰تــا تاریخ یازده مــه
نفــر جان خود را از دســت دادند و
 نفــر نیز مبتــا گزارش۱۶۹۱۴۳
.شده است
،کشورهای توریستی مانند اسپانیا
 انگلستان و فرانسه به موقع،ایتالیا
خطر را جدی نگرفتند و شهرها را
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عوامفریبی و جدی نگرفتن خطر
گســترش بیماری در ایــران بوده
.است
الزم بــه تأکیــد و قدردانــی فراوان
اســت کــه بهرغــم سیاســتهای
مخرب رهبران جمهوری اسالمی
،در اشــاعه بیماری کرونا در ایران
 پرستاران، (پزشکان،کادر پزشکی
وکارکنان بیمارستانها) توانستند
با به خطر انداختن سالمت و حتا
از دست دادن جان خود بهبودی و
سالمت هزاران فرد مبتال به کرونا
.را تضمین کنند
دالیل گسترش کرونا در آمریکا
 رئیــس جمهــور،دانالــد ترامــپ
، علیرغم هشدارهای اولیه،آمریکا
خبر بروز ویــروس کرونا را دروغ و
حقــهی انتخاباتی حــزب دمکرات
نامید و به جای برنامهریزی فوری
خواهان ادامه زندگی به روال عادی
 زمانی که روشن شــد دروغ.شــد
 رؤسای جمهور،و توطئه نیســت
پیشــین آمریــکا را متهــم کرد که
پیشبینــی و آمادگــی الزم بــرای
.مقابله با اپیدمی را نکرده بودند
.درحالی که اینگونه نیست
 با آگاهی۲۰۰۳ بوش پسر در سال
یافتن در باره آنفلوآنزای اسپانیا در
 و احتمال برگشــت،۱۹۱۸ ســال

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

who are coming to
Canada to live with
immediate family
members;
• caring for sick
family members
or family members
who are otherwise
unable to care for
themselves when no
other arrangements
can be made, the
14-day quarantine
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared for travellers will
immigrationmichaelmonfared • still factor into
t.me/immigration_michael_monfared whether the travel is
considered discredoes not consider essential
tionary; or
include:
• shared custody agree• visiting family for a vaca- ment across borders, as this
tion;
would be in compliance
• coming to Canada for
with a court order.
the birth of a new family
This is not an exhausmember, although they
tive list. Foreigners are
may make an exception for also allowed to spend the
the baby’s parent;
pandemic period with their
• visiting a secondary
immediate Canadian family
home even for the purposes members to help ensure
of upkeep and mainteeach other’s health, safety,
nance; or
and well-being. This allows
• attending the funeral of a
families to be together
family member, as quarduring this difficult time,
antine measures in Canada
the government webpage
already limit the number
says.
of attendees allowed at
Travellers must demonfunerals under provincial
strate they have an aderestrictions.
quate quarantine plan
What about family reuni- All foreigners travelling to
fication?
Canada must self-quaranFamily ties will not
tine for a period of 14 days
automatically qualify as
upon arrival. They will be
essential travel. Travelling
asked to provide their quarfamily members of Canadi- antine plan, with answers
an citizens and permanent
to questions such as:
residents must prove that
• Where will they stay?
they are travelling for an
• How will they get groceressential reason such as:
ies and medicine without
• taking up full-time
going to the store?
residence in Canada,
• Will there be vulnerable
which includes prospective people where they are
permanent residents as
staying?
well as temporary residents

11 :>> ادامه از صفحه
ترسیدهاند و به کارفرمایان اعتماد
 بــا ایــن حــال رئیــس.»ندارنــد
جمهــوری آمریکا تأکیــد دارد که
کشــتارگاهها باید به کارشان ادامه
.دهند
 مدیر مالی،استوارت گلدندنینگ
 بزرگتریــن تولیدکننده،تایســون
گوشــت در آمریــکا میگویــد
کارفرمایــان به زمان نیــاز دارند تا
بتوانند تمام توصیههای بهداشتی
 به گفتــه او در حال.را اجــرا کنند
حضار دمای بــدن کارگران هنگام
ورود بــه محــل کار اندازهگیــری
، ماســک صــورت،میشــود
اســتراحت منظم و فضای بیشتر
برای حفظ فاصله از یکدیگر هم در
.نظرگرفته شده است
اما واقعیت اینجاســت که کارگران
بــرای بســتهبندی گوشــت بایــد
شــانهبه شانه بایستند و سریع کار
 دالر حقوق۱۵  آنها ساعتی.کنند
 در.میگیرنــد و اغلب بیمه ندارند
 کمک مالی،نتیجه اگر بیمار شوند
.دریافتنمیکنند
کوین کرامر سناتور جمهوریخواه
: میگوید،که خــود دامدار اســت
.«اما یک مشــکل دیگر هم داریم
 درصد گوشت مورد نیاز کشور۸۰
 در.را چهار شــرکت تهیه میکنند
نتیجه رقابت و انگیزه چندانی برای
• .»بهبود شرایط وجود ندارد

18

If they cannot prove that
they have an adequate
quarantine plan, travellers
may be forced to stay in
a hotel or another facility
that the government has
deemed suitable for quarantine.
Certain work permit holders could be exempt from
completing the self-isolation period if they work
in occupations that are
critical for health, safety,
and food security reasons.
These work-permit exempt
foreign nationals include:
• providers of emergency
services for the protection
or preservation of life or
property, which includes
firefighters and medical
service providers;
• people who are allowed
to work for the primary
purpose of training as a
student in a health field,
including as a medical elective, or a clinical clerk at a
medical teaching institution
in Canada. They will need
written approval from the
body that regulates the
field;
• workers in the marine
transportation sector who
are essential for the movement of goods;
• workers who are entering Canada to deliver,
maintain, or repair medical
equipment and devices; or
• people entering Canada
to make medical deliveries
required for patient care
in Canada such as cells,
blood, and organs.
Canada has asked officers
to prioritize these work permit exemption applications.
From: CIC News

... چرا شمار مبتالیان در آمریکا باالست؟

 اما متأسفانه در آمریکا تست.شد
و یافتن افراد مبتال زمانی آغاز شد
که اوضاع برای مهار اوضاع خیلی
.»دیر شده بود
او هــم تأکیــد میکنــد که شــمار
مطلق تســتها اهمیــت چندانی
نــدارد و مهــم این اســت که چند
درصد جمعیت یک کشــور تست
۲ /۵  در آمریکا تا کنون.شــدهاند
درصدکل جمعیت کشــور تست
.شدهاندکه رقم باالیی نیست
از آن گذشــته هنوز برنامهای قابل
اطمینان بــرای مهار ویــروس در
.تمام کشور وجود ندارد
بــه عنــوان مثــال کشــتارگاهها و
کارخانههای بستهبندی گوشت در
آمریکا همچنان با شیوع گسترده
.کرونا دست و پنجه نرم میکنند
حدود پنــج هــزار نفــر از کارکنان
کشــتارگاهها و بستهبندی گوشت
در این کشــور بــه ویــروس کرونا
.مبتال شدهاند
 نفر از آنها در پی ابتال۲۰ دســتکم
 دهها.به این ویروس جان باختهاند
کشتارگاهها تعطیل شده و آنهایی
که هنوز فعال هســتند به گونهای
بــه مراکز پخــش ویــروس تبدیل
.شدهاند
 رئیــس اتحادیــه،مــارک پــرون
تولیدکننــدگان مــواد غذایــی در
 «کارگران:ایاالت متحدهمیگوید

.ویــروس در یک کشــور نمیکند
.»مهم زمان اجنام تست است
------کارشناسان میگویند کشورهایی
کــه ابتدای پاندمی به سرعت وارد
 با تســت و قرنطینه،عمل شــدند
افــراد مبتال گســترش ویــروس را
بهتر مدیریت کردند
-----او توضیــح میدهــد اهمیت زمان
وقتــی مشــخص میشــود کــه
میبینیــم کشــورهایی مثــل کره
دای پاندمــی4جنوبــی در ابــت
تســتهای زیادی انجام دادند و با
قرنطینه افراد مبتال مانع گسترش
.ویروس شدند
 متخصص اپیدمیولوژی،ســیلورا
 مشــکل آمریکا،هم معتقد اســت
در ابتدای پاندمی برای تستگیری
یکی از دالیلی اســت که این کشور
اکنون نسبت به ســایر کشورهای
 مــوارد بســیار بیشــتری،جهــان
آلودگــی به ویــروس جدیــد کرونا
 او معتقد است نه تنها دولت.دارد
فدرال در واشنگتن بلکه ایالتهای
آمریکا هم خیلی دیر به این پاندمی
.واکنش نشان دادند
 «در حالت:سیلورا توضیح میدهد
 هنگام شیوع پاندمی باید،ایدهآل
هرچــه ســریعتر وارد عمل شــد و
مانع گســترش ویروس در جامعه
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یادواره...

حــزب تــوده بــه مطالعــه جــدی
مارکسیسم پرداخته است.
او انشــعاب خلیل ملکی و یارانش
از حزب تــوده ،در ســال  ۱۳۲۶را
(مقدمه) انحرافی جدی در مبانی
اعتقــادی حــزب و تبدیــل آن "به
یک حزب کمونیســت اســتالینی
تمامعیار" دانسته است.

نجف دریابندری؛ زیروب 
م
کارنامه مترجمی خالق و
نویسندهایتوانا

نجف دریابندری نویسنده و مترجم
نامدار ایران روز  ۱۵اردیبهشت ،در
سن  ۹۱سالگی درگذشت.
میــراث گرانبــار و مانــدگار نجف
دریابنــدری ،در تألیــف و ترجمه،
نــام او را در صــدر نویســندگان و
مترجمان چیرهدست روزگار ما قرار
داده اســت .این دســتاورد بزرگ
البته به آسانی فراچنگ نیامده ،بل
رهآورد سرگذشتی پرفراز و نشیب
همراه با تالش و تقالیی سخت و
پیگیرانه بوده است.
تا چند ســال پیش اهــل فرهنگ
و ادب چیــز زیادی از زندگی نجف
دریابنــدری نمیدانســتند .او،
شــاید با عبرت از گذشته ،ترجیح
مــیداد در گوشــهای امــن و آرام
بنشیند و بیسروصدا به کار خود
بپردازد .کم نبودند کســانی ،حتی
از اهــل دانش و قلــم ،که از زندگی
نــاآرام او در روزگار جوانــی چیزی
نمیدانستند.
در ســالهای اخیر و پس از آن که
نام نجف به برکت کارهای سترگ او
به سر زبانها افتاد ،گفتوگوهایی
با او منتشر شدکه از زیروبم زندگی
او پرده برداشت .چندین مصاحبه
کوتــاه و بلند بــا او صورت گرفت،
به ویژه چند گفتوگوی بلند که در
نگارش این نوشتار از آنها استفاده
شــده ،بــه همــت کســانی مانند
ناصرحریــری ،حســین میرزایی و
مهدی مظفری ساوجی .این کارها
بر ابعاد گوناگــون زندگی و کار این
مترجم پرتوی تازه افکندند.

چین فرنطینه و استفاده از
ماســک را خیلی جدی به
اجرا گذاشت.
یافتههای مقدماتی این مطالعه
در عیــن پیچیــده بــودن دالیل،
میتــوان عوامل زیــر را در ابتالی
تعداد بیمــاران به کرونــا و تلفات
ناشی ازآن مهم دانست.
•
( )۱رفــت آمدهــای میلیونــی
توریســتی در شــهرهای پرازدحام
و فشــرده و پر جمعیــت اروپایی و
نیویورک ،و همچنین تلفات بسیار
بــاال در بلژیــک به دلیــل مرکزیت
اتحادیه اروپا در شهر بروکسل که
همراه با تماسهای انســانی زیاد
قابل توجه است.
•
( )۲مدیریــت بســیا نادرســت و
جــدی نگرفتــن خطــر بیمــاری
اپیدمیک توســط مقامات دولتی
این کشورها.
•
( )۳نبود آمادگی امکانات پزشــکی
و ســرمایهگذاری نکــردن بــه
موقــع توســط کشــورهای بزرگ
ســرمایهداری بــرای پیشگیری،
مهار و جلوگیری از پخش ویروس.

بچه آبادان!
نجف دریابندری در محله "حمام
جرمنــی" آبــادان پــا بــه جهــان
گذاشت .در شناسنامهاش تولد او
اول شهریور  ۱۳۰۸قید شده ،اما
خود او زمســتان  ۱۳۰۹را درست
میداند.
پــدرش ،ناخدا خلف ،کشــتیران
یا مالحی توانگر بــود ،اما پس از
مرگ او خانواده به فقر و تنگدستی
دچار شد.
نجــف از همــان کودکی هوشــی
سرشار داشــت ،زود و آسان سواد
آموخت ،تا آنجا که از همان اولین
سالهای دبستان به راحتی کتاب
و مجله میخواند.
آبادانی کــه او در دهه  ۱۳۲۰در آن
پــرورش یافت ،از دیگر شــهرهای
ایــران متمایز بود :حضور شــرکت
نفت انگلیس که با خود هم طبقه
کارگــر را آورد و هــم مظاهر مدرن
غرب را.
دریابنــدری آن گونــه کــه تعریف
کــرده ،زبان انگلیســی را نزد خود
و با مشــاهده فیلمهای سینمایی
یــاد گرفــت .در آبــادان ســینماها
فیلمهــای خارجی را به زبان اصلی
نشــان میدادنــد ،و او کــه "خوره
سینما" بود با تماشای آن فیلمها
کمکم انگلیسی یاد میگیرد.
هــم طبع شورشــی و هــم انگیزه
معــاش او را بــه تــرک تحصیل وا
میدارد.
بــه گفته خــودش« :من تا ســال
نهــم در مدرســه رازی بودم و بعد
تحصیل را رها کردم .حاال چی شد
که رها کردم خیلی ســاده اســت.

•

( )۴ویژگیهــا فرهنگی مــردم ،از
جمله توســل به خرافات مذهبی
توســط برخــی مســیحیها،
یهودیهــای ُارتودکس و افراطی،
و برخی مسلمانها .در ایران برای
توجیه و مقابله با کرونا ،خامنهای
خرافیترین نظرات مذهبی را ارائه
داد و دولت در برابر خرافهپراکنیها
ســکوت کــرد .درکــره جنوبــی
کلیسای مسیحی با بسیج مردم در
کلیساعاملبزرگترینواگیریهای
ویروس کرونا شــد .بعد از شکایت
دولت از رهبران کلیسا ،آنها مجبور
شــدند از مردم عذرخواهی کنند.
در اســرائیل پلیس برای پراکندن
تجمع مردان متعصب به زور و گاز
اشکآور متوصل شد.
•
( )۵پنهــانکاری برخــی دولتها
ماننــد چین و جمهوری اســامی
و روســیه .چین که منشا ویروس
کرونا بــوده اجازه نداده اســت که
خبرنگاران خارجی و پژوهشگران
مستقل دسترسی به اطالعات پیدا
کنند.
•
( )۶تأخیر در قرنطینهی شــهرها

معلمی داشتیم به اسم آقای علوی
که معلم ریاضیات و هندســه بود.
یک روز که درس رســم داشتیم و
من رسمام را نکشــیده بودم ،آمد
پرسید رسم شما کجاست؟ گفتم
که نیــاوردم .گفت که خیلی خب
پاشــو برو بیار .من هــم از کالس
رفتم بیرون که رســمام را بیاورم و
دیگر برنگشــتم (میخندد) بعد از
حــدود هفت ـ هشــت ده ما رفتم
شرکت نفت».
دریابندری حدود  ۱۶ســال داشته
کــه بــه اســتخدام شــرکت نفــت
درمیآیــد و در بخــش انتشــاراتی
آن مشــغول میشود .در اینجا هم
بیش از پیش با زبان انگلیسی آشنا
میشــود و هم با کارگران و مبارزه
آنها برای زندگی بهتر.
همین شــور و انرژی جوانی است
که به جهانبینی او شــکل و قالب
میدهد:
نخســت پیــرو اندیشــههای
احمدکسروی بود که در آن روزگار
رواج داشــته اســت .امــا نظریات
کســروی بیشــتر جنبــه فرهنگی
داشــت و پیــکار با خرافــات دینی
را وجهــه همــت قــرار داده بــود؛
و ادامــه آزادی رفتوآمــد بــه ویژه
درشهرهای توریستی و مذهبی.
•
( )۷معمای آفریقا هنوز بیپاســخ
اســت .اما احتمــا ًال “آنتیبادی”،
“پادتــن” ( )Antibodyناشــی
از اپیدمــی واکسیناســیون ابــوال
( )Ebolaهمــراه بــا تجربــهی
چگونگــی مدیریــت و مقابلــه بــا
بیماری اپیدمیک بــه مردم آفریقا
کمــک کــرده اســت کــه در برابر
اپیدمــی کرونــا مقــاوم باشــند.
رفتوآمدهای توریستی هم درقاره
آفریقا کمتر است.
ویــروس آبوال دو بار بــه قاره آفریقا
حملــه کــرد .نخســت در ســال
 ۱۹۷۶کــه ســریع کنتــرل شــد.
بــار دوم در ســال  ۲۰۱۳رخ داد.
همراه با گســترش ویــروس ابوال
در کشــورهای کنگــو و ســودان
جنوبی و مبتالشــدن بیش از ۲۸
هــزار نفــر و تلفــات  ۱۱۳۱۰نفر،
سازمان بهداشــت جهانی آن را به
عنــوان یــک اپیدمی کــه میتواند
جهانگیــر شــود اعالم نمــود و به

{>> ادامه در صفحه}20 :

درحالیکه آبادان آن روزکوران پرتب
و تاب اندیشــهها و کشمکشهای
سیاسی بود.
در میــان کارگــران آبــادان آگاهی
طبقاتی همراه با تشــکل و مبارزه
طبقاتی به نســبت ایــران آن روز،
در باالترین ســطح بــود .با وجود
ثروت نفت ،کارگران زندگی سختی
داشتند و از این ستم به خوبی آگاه
بودند .تحــت تأثیر ایــن مبارزات
خیلی از روشنفکران به اندیشههای
عدالتخواهانه حزب تــوده ایران
روی آوردند.
دریابندری نیز در نیمه دهه ۱۳۲۰
تحت تأثیر مبارزان تودهای که در
تشــکالت کارگری فعال بودند ،به
حزب گرایــش پیدا میکند و چند
ســالی از زندگی خود را در خدمت
به ایدههای این حزب میگذراند.
با کودتای  ۲۸مرداد و سقوط دولت
قانونی دکتر محمد مصدق جنبش
ملی ضربه جبرانناپذیری متحمل
شــد .رژیــم برخاســته از کودتا به
سرکوب شدید و خشــن مبارزات
کارگــری پرداخت .دریابندری یک
سالی پس از کودتا دستگیر شد:
«در دادگاه هــم اتهاماتــی مثــل
خیانت به کشــور ،جاسوسی برای
خارجــی و از ایــن قبیــل را بــه ما
تفهیمکردند».
دریابنــدری در دادگاه نخســت به
اعــدام ،ســپس بــه حبــس ابد و
ســرانجام با تخفیف به  ۱۵ســال
زنــدان محکوم شــد .او که در این
فاصله به زندان لشگر زرهی تهران
منتقل شده بود ،در دادگاهی تازه
باز هم تخفیف گرفت .او روی هم
چهار سالی در زندانهای گوناگون
سپری میکند ،تا این که در اواخر
 ۱۳۳۷از زندان آزاد میشود.
علت حکم ســنگین بــرای او این
بوده که ظاهــرا عالوه بر تبلیغات
حزبــی و فعالیــت در تشــکیالت
کارگری ،با سازمان افسران حزب
که در سال  ۱۳۳۳لو رفت و لیست
اعضــای آن بــه دســت فرماندهی
نظامــی به رهبری تیمــور بختیار
افتاد ،همکاری داشته است.
دریابندری با طنزی تلخ گفته است
کــه تازه پس از زنــدان و جدایی از

مترجم حرفهای
دریابندری پس از آزادی از زندان،
تصمیم میگیرد خــود را وقف کار
فرهنگی و ترجمه متون ادبی کند.
او کار ادبی را در  ۱۷یا  ۱۸ســالگی
در آبادان با ترجمه داستانهایی از
ویلیام فاکنر و ارنست همینگوی،
نویسندگان آمریکایی شروع کرده
بود.
او در "فرصــت" زنــدان به ترجمۀ
کتاب ســه جلدی "تاریخ فلســفۀ
غــرب" نوشــته برترانــد راســل
پرداخت.
دریابنــدری در اوایل دهــه ۱۳۴۰
به استخدام انتشــارات فرانکلین،
که توســط همایون صنعتــیزاده
پایهگــذاری شــده بود ،اســتخدام
شــد .در این بنیــاد انتشــاراتی او
نخســت ویراســتار بود و ســپس
چندین سال سردبیری را بر عهده
داشــت .او عالوه برکار ترجمه ،به
تألیف نیز دست میزد.
باید به یاد داشت که هنر دریابندری
در کار ترجمــه به تدریــج و با دود
چراغ خوردن به دست آمده است.
زبان روان و نثر استادانه اوکتاب به
کتاب پیشرفت کرد تا به خلق آثار
مهمی انجامید که بــه ویژه پس از
انقالب منتشر شدند.
ترجمه خالق
ترجمه را کاری ســرگردان مابین
امانت و سالست دانستهاند.
فــرض آن اســت کــه هــرکاری به
روانــی تمایل یابــد ،خواهناخواه از
متــن اصلی دور میشــود .وظیفه
بسیار دشوار و "مأموریت ناممکن"
مترجم ماهــر و باذوق این اســت
که بر لبه باریک امانت و سالست
حرکت کند ،یعنی بیشترین سادگی
و روانی زبان را با حداکثر امانت به
متن اصلی همراه کند.
بــرای دریابنــدری ترجمــه کاری
در حد تألیف اســت؛ البتــه کار او
پیچیدهتر از آن است که به سادگی
نثر خود را وارد ترجمه کند.
او ســعی میکنــد ســبک و زبــان
نویســنده را "فارســی کنــد" .از
خود میپرســد :اگر نویســنده این
اثــر ایرانــی بــود و به زبان فارســی
مینوشت ،چگونه مینوشت؟
خود گفته اســت :ترجمــه باید به
صورتی باشد که خواننده احساس
کند با اصل یک اثر روبهرو است نه
با ترجمه آن.
در ترجمههای گوناگون دریابندری
سبک هر نویسنده خارجی یا زبان
مبدأ به روشنی به خواننده منتقل
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میشــود .مثــا دربــارۀ "وداع بــا
اســلحه" میگویــد« :ایــن اولین
کتابی است که من ترجمه کردهام.
جوان هم بودم ،در حدود بیست و
دو سه ساله .وقتی که این کتاب را
خواندم دیدم که نویسنده به زبان
خاصی حرف میزنــد .بنابراین در
ترجمۀ آن ،در جستجوی نظیر آن
زبــان در زبان فارســی بودم .یعنی
میخواستم به زبانی دست پیدا کنم
که همینگوی در زبان انگلیسی به
آن دست پیدا کرده بود».
کتاب "چنین کنند بزرگان" که در
سال ۱۳۵۱منتشر شد ،زبانی چنان
شیرین و روان داشت ،که بسیاری
از افراد کتابخــوان گمان بردند که
خود دریابندری آن را نوشته است؛
تنها ســالها بعد بود که معلوم شد
واقعا طنزنویســی آمریکایی به نام
ویل کاپــی جســتارهای دلانگیز
این کتــاب را قلمی کرده و ترجمه
اثر به همت دریابندری زبانی چنین
مأنوس و روان پیدا کرده است.
دریابندریاینهنررادرترجمههای
پختهتــری مانند "رگتایم" و "بیلی
باتگیــت" از دکتــروف و "بازمانده
روز" نوشــته کازو ایشــیگورو بــه
اوج رســاند .از محاســن کار او،
و بســیار آموزنده بــرای مترجمان
تــازهکار آن اســت ،کــه بر بیشــتر
کتابها مقدمهای پرمایه نوشته و
شیوه کار خود را شرح داده است.
برای نمونه در پیشــگفتاری پرمغز
بــر رمان "بازمانــده روز" از وظیفه
دشوار انتقال سبک و لحن و زبان
نویسنده به خواننده سخن گفته و
شرح داده است که با چه درایت و
مشقتی زبان متأخر قاجاری را برای
نثرکتاب انتخاب کرده است.
خوشــبختانه مقدمههای پراکنده
ترجمههای دریابندری به تازگی در
کتابی در ایران منتشر شدهاند.

در هیئت استاد آشپزی!
"کتاب مستطاب آشپزی" آخرین
اثر بزرگ نجف دریابندری اســت،
کــه عــاوه بــر درونمایــه جالب و
مطالب متنــوع و آموزنــده ،زبان
روان ،شوخطبعی شادمانه و طنز
گیرای او را آشکار مینماید.
حسین معصومی همدانی ،مدرس
ادبیات فارسی ،در اهمیت کتابی
که در قالب ساده و "عوامانه" رشته
آشپزی عرضه شده ،گفته است که
این کتاب «یک اثرکالسیک از نثر
فارسی خواهد بود چرا که بسیاری
از مــوارد که در حــال از بین رفتن
بوده در این کتاب جمعآوری شده
اســت و شیوهی بیان کتاب از نوع
فارسی گویا و سالمی است که قادر
اســت به سادگی منظورش را بیان
کند و به غیر از نحوه و دستورالعمل
طبخ ،بهــرهی ادبی نوعی نگارش
فارســی نیز بــه مخاطــب منتقل
میشود».
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی
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کـــارزار آنالین :اجتناب از پرواز در آمسان ایران

اجتناب از پرواز در آسمان ایران

خانــواده قربانیــان حمله
موشــکی سپاه پاســداران
به هواپیمای مســافربری
اوکراینــی پــرواز ۷۵۲
از شــرکت هواپیمایــی
لوفتهانــزای آلمــان و
همچنینسایرشرکتهای
هواپیمایی خواستهاند تا با
اعمال فشــار بر دولــت جمهوری
اســامی ایــران ،مســئوالن ایــن
کشور را وادار به همکاری با مراجع
بینالمللی پیرامون روشــن شدن
این حمله موشکی کنند.
جمهوری اســامی ایران زیر فشار
بینالمللــی پــس از ســه روز انکار
و تکذیــب ،اعتــراف کــرد کــه به
هواپیمــای مســافربری اوکراینــی
شــلیک کرده اســت .روز هشــتم
ژانویه هواپیمای مســافربری پرواز
 ۷۵۲اوکرایــن در مســیر خــود از
تهران به سوی کییف هدف حمله
موشــکی ســپاه قــرارگرفــت و در
اثر این حمله همه  ۱۷۶مســافر و
خدمه آن جان باختند.
کارزار آنالین خانواده قربانیان
کارزار آنالیــن خانــواده قربانیــان
در واکنش بــه خبری به راه افتاده
اســت کــه از ســوی رســانههای
ایــران اخیرا بازتاب یافتــه بود .در
آن خبــر آمده بود که شــرکتهای
هواپیمایی اروپایی به سرپرســتی
شــرکت هواپیمایــی لوفتهانــزا

گفتوگوهای خود را بر سر پرواز در
آسمان ایران آغاز کردهاند.
این کارزار آنالین روز یکشــنبه ۱۰
ماه مه آغاز شــد و تاکنون امضای
بیش از  ۲۰هزار نفر را در پشتیبانی
از خــود گردآورده اســت .در متن
ایــن کارزار آنالیــن از جملــه آمده
است« :کشــورهای عضو اتحادیه
اروپا نمیباید تا زمانی که حکومت
ایــران آمادگی کامل خــود را برای
همــکاری با مراجــع بینالمللی و
معرفی و محاکمه کردن مسئوالن
این حمله موشکی ثابت نکنند ،از
حریم هوایی ایران برای پروازهای
خود استفاده کنند».
اظهارات حامد امساعیلیون
حامد اســماعیلیون ،ســخنگوی
انجمن خانــواده قربانیــان حمله
موشــکی ســپاه بــه هواپیمــای
مســافربری اوکراینی ،گفته اســت
که ایــن کارزار دو هــدف را دنبال
میکند.
هدف خنست این کارزار برای تامین
عدالت اســت .اسماعیلیون گفت

چرایی تفاوت تلفات ویروس کرونا در جهان...
ســرعت اقدام به مقابلــه از جمله
آماده کردن واکسن بیماری نمود.
بــه احتمال زیــاد تزریق واکســن
Zaire Ebola virus (rVSV )ZEBOVبــه شــهروندان آفریقا
بــرای مقابلــه بــا ابــوال ،و تولیــد
“پادتــن” ( )Antibodyافراد را
در برابرویــروس کرونا مقاوم کرده
ومصونیــت ایجــاد کــرده اســت.
همانگونه که واکسن سل و ماالریا
سبب شــد مردم هند از مصونیت
نسبی برخوردارشوند .این میتواند
یکی از دالیــل میزان پائین ابتال و
مرگ و میر در آفریقا باشد .در حالی
که تلفات سیاه پوستان در آمریکا به
مراتب بیشتر از سفید پوستان بوده
اســت عامل نژاد و فقر را نمیتوان
در میــزان مــرگ و میــر پائین در
آفریقا دخیل دانست.
شتاب سوئد
در میــان پنــج کشــور اروپایــی،
دانمارک ،لهستان ،نروژ ،و فنالند،
دولت ســوئد در میانه راه مغرور از

که جمهوری اســامی تــا کنون
هیچ تالش جدی بــرای تحقیق
پیرامــون ایــن حملــه موشــکی
انجام نداده ،با مراجع بینالمللی
همکاری نکرده و جعبههای سیاه
این هواپیما را تحویل نداده است.
حامد اســماعیلیون که همسر و
فرزنــد خــود را در جریــان حمله
موشــکی به این هواپیما از دست
داده اســت پرســیده اســت ،در
چنیــن شــرایطی چــرا
مسئوالن لوفتهانزا اقدام
بــه گفتوگــو بــا مقامات
اســامی
جمهــوری
نمودهاند؟
سخنگوی انجمن خانواده
قربانیان حمله موشکی به
هواپیمای اوکراینی هدف
دوم ایــن کارزار را مانــع
شــدن از تکرار چنیــن جنایتی در
آینده اعالم کرده است.
اســماعیلیون گفت« :چه کســی
میتوانــد تضمین بدهدکه چنین
چیــزی در آینــده اتفــاق نخواهد
افتاد؟ وقتی آنهــا یک هواپیما را
منهــدم میکننــد و بــه هیچکس
پاســخگو نیســتند ،میتوانند بار بــرای مالــه مــاالن و تفالــه های و امســال اســت .به این فهرست
دیگر نیز دســت به چنیــن کاری صادراتی جمهوری اســامی که از اضافــه کنیــد بیش از هشــتصد
کارزار "آســمان ایران امن نیست" هزار نفرکشته و مجروح ایرانی در
بزنند».
تــال موســکال ،ســخنگوی برآشفته شدند .شمع افروزان دورو جنــگ بیهوده ایران و عراق و ترور ندارد....
لوفتهانــزا ،در واکنــش بــه این و مــزور دیــروز و کرم های حقیر و مخالفین دردنیا وکشتن انسانهای
***
ً
کارزار آنالین اعالم کرده است که نگــران جیــره و مواجب امــروز که بیگناه در شکنجه گاههای بی نام ضمنا ایــن کارزار انجمن خانواده
این شــرکت در حال حاضر پروازی هیچگاه طعم هواپیما با موشــک و نشان را... .
هــای قربانیــان اســت و نــه یــک
مجاورتــی و گوشــت ســوخته را
***
در آسمان ایران ندارد.
شخص .آری! خانواده های داغدار
سخنگوی لوفتهانزا گفته است :نچشیده اند! همان ها که به یکباره اینها فقط اعداد نیستند! هر یک از و انسانهای عاشقی که بسیار بیشتر
«ما با دقت اوضاع را رصد میکنیم یادشان افتاده که قرص های مادر این انسانهای پرآرزو ،دنیایی بوده از شــما مدعیان دروغین ،دل در
و همه شرکتهای هواپیمایی نیاز بزرگشان را با لوفتانزا به ایران می اند برای خودشــان ،عزیزکرده ای گروی میهن شان دارند... .
بــه آن دارندکــه تحقیقات به طور فرستادند....
بوده اند برای عزیزانشان .زیباترین
***
شــفاف درباره ایــن پرونده صورت
عاشقان آن سال بوده اند! هرچند ،از صفحه Mahmoud Zibaie
گرفته و به این شــرکتها تضمین ایــن تصاویــر تنها برگهــای اندکی شما را با عشق چه کار؟تا سرطانی كه همســر و فرزندش را در حمله
داده شود که چنین پدیدهای هرگز از آلبــوم جنایــت هــای کشــتار به نــام جمهوری اســامی بر این عمدى سپاه تروريستى پاسداران
تکرار نخواهد شد».
خونخوارتریــن و پلیدتریــن نظام کره ی خاکی ریشــه می دواند ،نه به هواپيماى اوكراينى ازدست داد.
• حاکم در زمین در سالهای پیشین آسمان و نه زمین و نه دریا امنیت

«آسمان ایران امن نیست!»

>> ادامه از صفحه19 :

پائین بودن تلفات بهناگاه احتیاط
را رهــا کــرد و رفتوآمد عــادی را
به شــهرها برگرداند .اما در فاصله
کوتاهی تعداد تلفات بطور عجیبی
اوج گرفت و تعداد قربانیان از تعداد
انگشتان دســت در نیمه آوریل به
 ۱۴۰۰نفردر آخر ماه رسید.
به عبــارت دیگر ،بــه ازای هر یک
میلیون نفــر  ۱۱۳نفر (در برابر ۵۳
نفر در دانمارک و  ۱۳نفر در فنالند)
در سوئد جان باختند.
از نظر شاخصهای اقتصادی این
کشورها تقریبا مشابه هم هستند.
تلفات تا کنونی دانمارک  ۳۲۱نفر،
نــروژ  ۱۵۲و فنالنــد  ۷۵نفــر بوده
اســت( .منحنی زیر) درآمدسرانه
نروژ  ۵۲هــزار دالر ،ضریب جینی
 ،۲۷و شــاخص توســعه انســانی
.۹۳۱؛ درآمــد ســرانه دانمارک ۶۴
هــزار دالر  ،ضریب جینــی ،۲۷.۵
شــاخص توســعه انســانی .۹۳۱؛
درآمدســرانه فنالند  ۵۰هزار دالر،
ضریــب جینــی  ،۲۶.۵شــاخص

توسعه انسانی  .۹۲۵است.
در مقایسه با کشورهای اروپایی و
آمریکا که تلفات باال داشتهاند این
شاخصها تفاوت زیادی ندارند .در
فرانسه درآمد سرانه  ۴۸,۶۴۰دالر،
ضریــب جینــی  ۲۸.۵و شــاخص
توســعه انســانی .۸۹۱؛ انگلستان
درآمد سرانه  ۴۸,۱۶۹دالر ،ضریب
جینی ،شــاخص توســعه انســانی
.۹۲۰؛ اســپانیا درآمدســرانه ۳۹
هــزار دالر ،ضریب جینــی ،.۳۱۷
توسعه انسانی .۸۹۳؛ ایتالیا درآمد
ســرانه  ۴۳,۰۰۷دالر ،ضریــب
جینــی  ،۳۵.۲شــاخص توســعه
انسانی ۸۸۳.؛ آمریکا در آمد سرانه
 ۶۷,۴۲۶دالر ،ضریت جینی ،.۳۸
و شــاخص توسعه انســانی .۹۲۰؛
این شاخصها نشانهی رفاه نسبی
همگانی در این کشــورها شــاهد
دیگــری بــرای نتیجهگیــری این
مطالعــه در مدیریت خوب و بد در
کنترل بیماری است.
•

 3سناریوی احتمالی برای ماههای پیشرو چیست؟ >> ادامه از صفحه10 :
امــری که باعث خواهد شــد دوره
همــه گیری ویروس جدیدکرونا تا
دو سال ادامه پیدا کند.
پژوهشــگران آمریکایی همچنین
بــر این باور هســتند که تــا زمانی
بدن بین « ۶۰تــا  ۷۰درصد»
کــه ِ
جمعیت در برابر نوع جدید ویروس
کرونا مقاوم نشده است ،نمیتوان
از «پایــان» همه گیری در ســطح
جهان سخن گفت .آنها در تحقیق
خود شباهتها و تفاوتهای همه
گیری کنونی در سطح جهان را با
شــیوع بیماریهای همــه گیر در
گذشته بررسی کردهاند.
بــه گفته آنهــا یکــی از تفاوتهای
مهم همــه گیری بیماری «کووید
 »۱۹شیوع «آسان تر» آن به دلیل
وجــود بیمارانی اســت کــه عالئم
ابتال به بیمــاری را ندارند اما ناقل
ویروس کرونا هستند.
محققــان بــا در نظــرگرفتن همه
این عوامل سه سناریو احتمالی را
برای شــیوع ویــروس جدید کرونا

طی ماههای آینده مطرح کردهاند.
به نظر میرسد که مدیریت بحران
در سومین سناریو برای مسئوالن
حوزه بهداشت و سالمت آسان تر
خواهد بود .این در حالی است که
دومین سناریو میتواند «کابوس»
مقامات بهداشتی وکادر درمانی در
کشورهای مختلف محسوب شود.

•

سناریوی اول؛ موجهای
متناوب در راه است
در این ســناریو جهان پس از موج
اول شیوع ویروس جدید کرونا که
از اواخر زمستان و اوایل بهار در نیم
کره شــمالی آغاز شــده است تا دو
سال مرتبا شاهد موجهای ضعیف
تری از شیوع بیماری «کووید »۱۹
خواهد بود .با این حال دولتها در
برابر این موجهای ضعیفتر شیوع
ویروس کرونا نیز مجبور به اعمال
محدودیتهایــی از جملــه اجرای
قرنطینه خواهند شد.
به گفته متخصصان بیماریهای

واگیردار شــدت موجهای شــیوع
ویروس جدید کرونا در این سناریو
از سال  ۲۰۲۱میالدی کاهش پیدا
خواهدکرد.
با این حال آنهــا تاکید کردهاند که
شدت موجهای پیش روی شیوع
نوع جدیــد ویروس کرونا به محل
شیوع و تدابیری که برای مقابله با
آن اتخاذ میشــود بستگی خواهد
داشــت .به گفته آنها ممکن است
که مقامات کشورها در این سناریو
مجبور شوند به دفعات محدودیت
هایــی را بــرای مقابلــه با شــیوع
بیمــاری «کوویــد  »۱۹بــه اجــرا
بگذارند .از جمله این محدودیتها
اجرای چند بــاره قرنطینه خواهد
بود.

•

سناریوی دوم؛ موج اصلی در
راه است
دانشمندان دانشگاه مینه سوتا در
دومین سناریوی احتمالی
پیــش بینــی کردهاند که
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نـطـنـــز...

دانه در دام؟
یکــی از دوســتان از مــا پرســید:
خراسانی به نظر تو رهبر ّ
معظم که
از ماتحت شــپش عرق بیدمشک
می گیــرد ،چطور حاضر شــده به
مــردم ســهام بدهــد؟ گفتیم این
همــان دانــه ای اســت کــه برای
گرفتــن پرنده ها مــی ریزند یعنی
کمــی خــوراک می ریزنــد تا صید
بیاید به طرف تله وقتی به دام افتاد
ص ّیاد پرنده را با همان دانه ها می
خورد! رهبر ّ
معظم هم دو تا پانصد
تومــان داده تا ببیند تو چقدر پول
تــوی خانــه ات داری؟ وقتی وارد
بــورس شــدی و خریــد و فــروش
کــردی آن وقــت تو را مــی گیرند
به جرم تشــویش اذهان عمومی و
سیاه نمایی جیب مبارک! بعد یک
فقره لــواط و فروش
مشروبات هم رویش
می گذارند تا خوردن
پــول هایــت حــال
شود پس این بورس
و بورس بازی همان
طعمه ایست که رهبر

دو موج شــدید شــیوع
ویــروس جدیــد کرونــا
همچنان در راه است .به
گفته آنهــا این احتمال وجود دارد
که موج اصلی شــیوع این ویروس
هنــگام پائیز یــا ابتدای زمســتان
ســال جاری در نیم کره شمالی به
وقــوع بپیوندد .پــس از پایان این
موج اصلی که احتماال دولتها را
مجبور به اعمــال محدودیتهای
گســترده خواهدکرد موج دیگری
از شیوع بیماری «کووید  »۱۹نیز
در سال  ۲۰۲۱روی خواهد داد.
در ایــن ســناریو پیش بینی شــده
اســت که جهان تا دو ســال آینده
عالوه بر این دو موج شدید شیوع
ویــروس جدید کرونا شــاهد چند
موج ضعیف تر شیوع این ویروس
نیز خواهد بود.
ســناریوی دوم مشابه همه گیری
آنفلوانــزای اســپانیایی در ســطح
جهــان طــی ماههای آخــر جنگ
جهانی اول و ماههای پس از پایان
آن جنگ اســت .شیوع آنفلوانزای
اســپانیایی در مــاه مــارس ســال
 ۱۹۱۸میالدی آغاز شد و تابستان
آن ســال نیــز ادامه یافــت .با این
حال موج اصلی شیوع آنفلوانزای
اســپانیایی در پائیز آن ســال روی
داد .ســومین مــوج شــیوع ایــن
بیماری نیز از ابتدای ســال ۱۹۱۹
آغاز شــد و تــا بهار ادامه داشــت.

www.paivand.ca since 1993
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مونتریال!
ی

یر خراسان
پ

طنـز
ش پناهی گ
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و
خ
کس برای
ودو» ایم!
هر
«الیوت تر
پناه وارث
ما در
pirekho
@rasani
yahoo.c
a

زیده است

ّ
معظم و شرکا در دامی
که برای تان پهن کرده اند،
گذاشــته اند تا تــو را به دام
بیندازند!
مرگ خردساالن!
آیــت اللــه امینی با داشــتن
ُ 33پست خفتگان و امامت
جمعــه و ریاســت ،باالخره
ُمرد! فکر می کنیم ایشــان یکی از
جنتی
شاگردان خردسال آیت الله ّ
بود کــه او را فرســتاده و گفته برو
ببین اوضاع اون جا چه جوریه؟ با
این کشــورداری که ما کردیم باید
فلنگ رو ببندیم .اگه
اون جــا خــوب بود
به من بگو آخرهای
قــرن  22بیــام بلکه
اون جــا هــم بــر
مومنان رفته و خفته
و اخته و پولباخته باز
هم حکومت کنیم!
بچه ُپررو!
ّ
حاج شیخ حسن آقای پریزیدنت باز
هم برای جهان ّ
خط و نشان کشید
وگفت :من در نامه به سران 4 + 1
در پاراگراف آخر نوشتم که اگر شما
چنین کنیــد ،ما چنان می
کنیم و آن ها می دانند چه
شکســتی نصیب شان می
شود! آخوند دو قرانی تو اگر
حتی کمرت را
چنان کنی و ّ
کمان کنی هیچ غلطی نمی
توانی بکنی! تو فقط زورت

همه گیری آنفلوانزای اســپانیایی
در نهایت در تابســتان آن سال به
پایان رسید.

•

سناریوی سوم؛ موجهای ضعیف
تا دو سال ادامه مییابد
در سومین سناریوی مطرح شده
از سوی متخصصان بیماریهای
واگیردار در دانشــگاه مینه ســوتا
پیش بینی شــده اســت کــه موج
شدید شــیوع ویروس جدید کرونا
دیگــر به وقــوع نخواهد پیوســت
امــا پایــان همــه گیــری بیماری
«کووید »۱۹طوالنی خواهد بود.
بر این اساس دانشمندان احتمال
دادهاندکه جهان بین  ۱۸تا  ۲۴ماه
شاهد موجهای ضعیف شیوع نوع
جدید ویروس کرونا (ضعیف تر از
آنچه در ســناریوی اول پیش بینی
شده است) خواهد بود.
به گفته پژوهشگران در این حالت
بیمارســتانها وکادر درمانی دیگر
با هجوم بیماران مبتال به «کووید
 »۱۹روبرو نخواهند شد .مقامات
کشورها نیز دیگر مجبور به اعمال
محدودیتهــای شــدید ماننــد
تعطیلــی فعالیتهــا ،ممنوعیت
تجمع یا قرنطینه نخواهند بود .با
این حال پایان همه گیری زمان بر
خواهد بود و به محیط جغرافیایی
بستگی خواهد داشت.
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بــه مردم بــی پناه و دســت خالی
ایران می رســد وگرنه این ُپز ها را
اوّل شــروع تحریم ها هم دادی و
گفتی که چنین و چنان می کنیم
چه غلطی توانســتی بکنــی؟ این
هــا در حقیقت ضجــه مویه های
بچه ُپرروی مفلوکی اســت قبل از
ّ
خوردن کتک اصلی!
مهم نیست؟
چنــدی قبــل شــبی در جمعی از
دوســتان خواســتیم ُپزی بدهیم
ژست دانشــمندان را به خودمان
گرفتیــم و گفتیــم :دوســتان می
دانید وقتی سوخت خورشید تمام
بشه تبدیل به غول ُسرخ میشه
و طبق برآورد اخترشناسان به
انــدازه  320میلیــون کیلومتر
گســترش خواهد یافت! و کره
زمیــن را خواهد بلعید! یکی از
ّ
حضــارگفت :قبــل از افطارکه
نیست؟ شکم مون سیر باشه
هر چی شد بشه! مهم نیست!
قدرت خورش قیمه؟
حضرت امــام راحــل (ج) با همه
مشــنگی اش یک نکتــه ظریف را
درست می گفت که محرم و صفر
است که اسالم را زنده نگه داشته
اســت! اگر بنا بود همیشه روزه و
گرســنگی و بدبختــی و بیچارگــی
در کار باشــد تا حــاال همه ما کافر
شده بودیم ولی بوی مح ّرم و صفر
که مــی آید یاد پلو با خورش قیمه
و چلوکباب مساجد و حسینیه ها
مردم ما را دوباره به ســوی اسالم

هــر ســه ســناریوی مطرح شــده
حکایــت از ایــن دارد کــه بشــر تا
ماههــا همچنــان درگیــر شــیوع
ویروس جدیــد خواهد بود .میزان
شیوع ویروس و تاثیر آن بر زندگی
انســانها با این حال در این ســه
سناریو متفاوت است.
محققان دانشــگاه مینه ســوتا به
مقامات کشورهای مختلف توصیه
کردهانــد کــه در هر صــورت افکار
عمومــی را بــرای شــیوع مجدد و
حتی گســترده تــر بیمــاری همه
گیر «کوویــد  »۱۹آماده کنند .به
گفته آنها مقامات بهداشــتی همه
کشورها باید برای دومین سناریو
که بدترین حالــت ممکن خواهد
بود آمادگی داشته باشند .آنها تاکید
میکنند که دولتها در طرحهای
خود بــرای ماههــای آینــده نباید
به تولید واکســن یا کشف درمان
برای «کووید  »۱۹امید ببندند تا
در صــورت تحقق ســناریوی دوم
غافلگیرنشوند.
دانشــمندان دانشــگاه مینه سوتا
همچنیــن بــه دولتهــا توصیــه
کردهانــد که طــرح هایــی را برای
فاصله گذاری گســترده اجتماعی
و اجــرای اضطــراری قرنطینــه
سراسری تهیه کنند.
•

ســوق می دهد! ً
فعال این
روزهــای گرســنگی و
بدبختی را به یاد مح ّرم
و صفر ســر کنیــد مبادا
بــه ســرتان بزنــد برویــد
مســیحی بشــوید کــه در
کلیســا نه پلو می دهند و نه
چلو! نه خورش قیمه هســت
و نه کباب!
عدالت اسالمی؟
پس از گذشــت ســه ســال از
وقوع زلزله در ســر پل ذهاب
و در حالــی کــه مــردم ایــن
منطقه هنوز ســر و ســامان
نگرفته اند چند روز قبل پسر
بچه ده ســاله ای بــر اثر برق
گرفتگــی در یکــی از کانکس
های (موقت) درگذشت .در عوض
خواهران و برادران شــیعه لبنانی
تمــام مخــارج خودشــان از کرایه
خانه گرفته تا لوازم و خرج خوراک
حتی پول کاغذ
و پوشــاک و ّ
توالت و کلینکس و کتکس
خودشــان را هــم از جیب
مردم ایران گرفته اند .این
یعنی عدالت اسالمی!
پوشک ایزی الیف؟
در روز  22بهمــن امســال
جنتی
خبرنگاری از آیت الله ّ
می پرسد حاج آقا پس چرا ماسک
نزده اید؟ ایشان جواب می دهند:
من پوشک ایزی الیف دارم! نگران
نباشــید! خبرنــگار مــی گوید چه
ربطــی دارد؟ آن حضــرت هم می
فرماینــد :آخه من خیلــی وقته از
پایین نفس می کشم!
کمک؟!
شــب جمعــه ای کــه زلزلــه آمــد
خواب دیدیم کــه در محضر رهبر
ّ
معظم مســلمین و مستضعفین
جهان و حومه هســتیم خطاب به

احوال بورس تهران!

ما فرمودند :خراســانی یک توک پا
برو خونه شیخ حسن بیدارش کن
باز صبح نگه من فقط صبح جمعه
خبردار شدم زلزله اومده! گفتیم:
آقــا جــان وضــع مــردم
چطــوره؟ از خســارات
وارده بــه مــردم خبــر
داریــد ؟ گفتند :نترس
شب جمعه بوده بیشتر
مردم بیــدار بودند زود
فرارکردند الزم نیســت
این جا بیائی! تو نیا من
خودم شخص ًا میخوام برای کمک
برم مــرده ها رو از زیــر آوار بیرون
بیارم! گفتیم :آقا شــما کــه از این
عادت های زشت نداشتید! گفتند:
ممکنــه توی جیب برخــی زیر آوار
مونده ها پول مولی باشــه خوبیت
نداره به دست نامحرم بیفته!
کارزار؟
چندی قبل ســردار رشــید اسالم
امیــر علی حاجــی زاده گفتــه :ما
با شــکار پهپادهای آمریکا تمامی
ُکدها و فرکانس های آن ها را پیدا
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کــرده ایم .یعنی نه فقط
رهگیری می کنیم بلکه
از تهران قادریم تا فاصله
چند هزار کیلومتری آن
هــا را بی اثــرکنیم! این
هــا برای ما هرکدام یک
گنــج هســتند! حاجــی
جــان ایــن هائــی که تو
بلدی صــد برابــرش رو
اون ها بلدند .روز جنگ
آشکار میشه اونی که رجز
می خونه در کارزار چند
مــرده حالجــه! تــو اگه
خیلی هوافضات ســرریز
شــده همون هواپیمای
برجــام رو آپدیت کن که
بتونی در اروپا بپری! اگر
هم میگی مال کافر نجسه خودت
یک هواپیمای صد نفره بســاز که
هر روز یک سانحه دلخراش هوائی
عــده ای از هــم
نداشــته باشــی و ّ
میهنان ما رو به کشتن ندهی!
انرژی مثبت؟
اجــازه بدهیدکمی روحیه و انرژی
مثبــت بدهیــم بــه هــم میهنان
شریف مان ،شما مردم صبور ایران
مطمئن باشــید با کرونا نخواهید
ُمرد چون ده ها ســال با وایتکس
داخل شیر ،کاه در آبلیمو ،پارافین
روی میوه ،مرغ مریض ،گوشــت
حتی
خر برزیلی ،سوسیس گربه و ّ
زهــر ماری به نــام پرزیدنت منفور
ابلهی نژاد زنده ماندید ،کرونا سگ
کی باشدکه بتواند شما را بکشد؟
کانــادا – مدینه منــوّره مونرآل –
پانزدهــم مــاه مــی الحرام! ســال
 2020دربدری خون جگری!
برابر بیست و ششم اردیبهشت ماه
سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

صابر جلیل زاده

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

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

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

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

ل با دو شرح

4880
22

روزنامه  شماره
 سال26
www.paivand.caکرده و سپس
sinceاز شرحها را با مداد حل
1993یکی
1399است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا
اردیبهشتویژه»
26عادی و
«شرح
دارای دو
جدول
 1474
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

CLASSIFIEDS
نیازمندیهای
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جدول ويژهاستخدام

Experienced handyman needed

------------------- - 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1انتها
handyman
with driving
-Experienced
هيتل��ر  -رمزدار
حكوم��ت عصر
-8 licence
هار مبدأ
1
and working tools needed for a construction
عدد ترتيبي
يرگ��ول  -زن
company; position available immediately. Se2
ب
ا
خزان
معالجه
اول!
بعد
-9
م
lected applicant will be hired as an employee.
شارکت
��وش چركي 3 -
 - usديدن
متهم
 -10مرداب
Please contact
by -email:
در تقوی خود،
ت
آ
ن
به
را
خود
آگهی
اطالعات
فارس��ي
ش��عر
در
صنعت��ي
-11
ب
admcondos@gmail.com.
ک
4
وشیم!
نشانی زیر ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
آئينهاي سنتي  -گرداگرد لب
ر ع��رب  -به پا
 -12جزيره ايراني  -وسايل بنيادين PARTICIPATE in our -
5
COMMUNITY
ده!  -ده ه��زار 6
الهه خورشيد  -ولگرد
 -13نش��اني  -روشن و درخشان  -از
ونده
قابل 7
توجهخامنها
شانس اول را به آنها
CARWASH
شرکت Panneton & Panneton
ن  -رفي��ق و
ماههاي فرنگي به یک نفر ظرفشوی
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

Sudoku #4
مونتریال....................................... .
فتوبوک984-8944...........................................
1 9 2 3442-8056
7 ..........................................
المپیک4 6 5 .
8
935-3300
فتو ُرز488-7121.................................................
5 7 4 1887-0432
8 ..........................
مونترال/تورونتو6 2 .
9 3
عینک سازی
فرهت 3
دندانپزشک 6 9 2
5 4 1 7
481-0671.........................8
(ایرانخواه).
شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
9 8 7 5731-1443
6 ...............................
نائینی2 1 .
شریف 3
4
فـرش
4فرش739-4888...............
شوییکارگاه
قالی 2
سازی 1 9
7 6
(کلینیک) 3 8
دندان 5
افخم هادی737-6363 ................................. .
6 5 1 4 3 7 9 8 2
فـیزیوتراپی
دنـــــــــا 900-3633 .............................
رستــوران 7 6 8 2 5
1 3 4 9
پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
3 4 5 6فـال
933-0-933
9 8.....................................
کبابسرا 7 2
1
کلبه عموجان 484-8072 ............... .شادی678-6451 ............................................ .
3 8 6 5
2 1 9 270-8437
فاروس7 4 .............................................

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

کــــارواش

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

Sudoku
کایروپرکتیک
کلینیک

روانشناسی  /روانکاوی #6
دکتر بیتــا 999-2482 ...............................کلینیکابنسینا849-7373.........................
1 3 8 9 5 4 6 2 7
کتـابفروشی
فروشگاه9 4 6 3 2
سوپر و7 1
5 8
ماهیسنلوران 369-3474.............................تپش223-3336 ................................ .
5 2 7 1450-676-9550
8 6 ...............................
کوه3نور9 4 .
()613
594-3636
..........................
آریا(اوتاوا).
کلیسا
8
7
3
4
1
5
9
6
2
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
شیرینی پزی و قنادی
3 ..............................................
نرگس 5 8 7
2 9 4 6
1
690-4808
گاراژ (درب)
سروین562-6453........................................... .
249-4684 ............................
6 .UNI-TECK
5 1 8 7 2 4 3 9
گلفروشی
(فیلمبرداری و 6
عکاسی3 7 1
5
آتلیه)4 8 9 2
فتوشاپ 846-0221...........................................وحیــد 983-1726 .........................................
7 1 2 5 4 8 3 9 6
3 6 5 7 1 9 2 8 4

وکیل خدمات حقوقی
4 2 7 3
نیــوشا ریاحی
دادگستری6استان4کبک8
وکیلرسمی 1
حقوق تجاری در کانادا
قرارداد1 9 ،
تاسیسشرکت8 5،
/سهام 9 7
خریدوفروش 2
شرکت 5
حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و9غیر 1
توافقی5 6 ،
تقسیماموال4 ،
فرزندان6 8 3
Tel.: 514-953-3570
3 1 2 6
کشی7 3 9
لوله8
پـارس.
2290-2959
7
5 4.......................................
مهاجرت

5
7
6
3
8
2
4
1
9

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگل فالح . .
1697-0225
9 4....................
5

(جشن2ها)7
موسیقی 3

6
تپش دیجیتال223-3336 ........................ .
2 8 1 6
وام مسکن
8606-5626
6 3..........................
9
بهروزباباخانی.
7 1 8 4
وکیل دعاوی
2 5.............................
امیرکفشداران7 .
3 574-4540
ویدیو 9 3 7
2
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
5 4 9 8
4 5 6 1

8

4
3
5
6
9
1
7
2
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کرونـــافقروگرسنگیراتشدیدمیکند
تا روز پنجشــنبه ۲۵ ،اردیبهشــت
حــدود چهار میلیــون و  ۳۷۰هزار
مورد ابتال بــه ویروس جدید کرونا
در  ۱۸۸کشــور جهان شناســایی
شــده و نزدیک به  ۲۹۸هزار نفر بر
اثر ابتــا به بیمــاری کووید۱۹ -
جان خود را از دست دادهاند.
در حالــی کــه اغلــب کشــورهای
پیشــرفته غربــی ،بــه خصــوص
کشــورهای اروپایی در مسیر مهار
همهگیری کرونا قرار دارند نگرانی
در مــورد وضعیــت کشــورهای
محــروم و فقیــر در مواجهــه بــا
بیمــاری کوویــد ۱۹ -روز بــه روز
افزایش مییابد.
کرونلیــا فولکــروگ -وایتســل،
رئیــس ســازمان امداد کلیســای
پروتستان آلمان گفت در حالی که
به نظر میرسد کشــورهایی چون
آلمان در حال پشــت سرگذاشــتن
دوران اوج بحران کرونا هســتند،
سختیها در کشورهای فقیر مدام
رو به افزایش اســت و وضعیت آنها
مدام وخیمتر میشود.
او میگوید بیم آن میرودکه مبارزه
علیه شــیوع کرونا ،کمکها برای
مقابلــه با دیگــر بحرانهایی را که
همزمان در بسیاری از کشورها در
جریان است ،ناکارآمدکند.
به گزارش آژانس خبری کلیســای
پروتســتان ،ســازمان بهداشــت
جهانی بــه تازگی با ارائــه برآوردی
ابراز نگرانی کرده که شمار قربانیان
بیماری ماالریا در جنوب صحرای
آفریقــا میتوانــد تا  ۷۰۰هــزار نفر
افزایــش یابــد و این رقــم دو برابر

تعــداد قربانیــان در ســال ۲۰۱۸
خواهد بود.
شــرق آفریقا نیز درگیر هجوم ملخ
است که تعداد آنها با شتاب افزایش
مییابد و بیم آن مــیرود به زودی
به کشورهای درگیر مناقشه ،مانند
سومالی و تونس جنوبی نیز برسد
که معنایی جز نابودی محصوالت
کشــاورزی و تشــدید تنگدستی و
گرسنگی نخواهد داشت.
فولکــروگ -وایتســل هشــدار
میدهد که باید پیامدهای شــیوع
کرونــا بــرای کشــورهایی کــه
هماکنــون نیز به طریق گوناگون،
از جمله جنــگ ،فجایع طبیعی و
هجوم ملخ در رنج هســتند را مد
نظر داشت.
او میگویــد هیــچ کشــوری قادر
نخواهــد بــود بــدون کمکهــای
بینالمللی از عهــده مقابله با این
همه بحران همزمان برآید .رئیس
سازمان امداد کلیسای پروتستان
تاکیــد کرد بــه همین دلیــل الزم
اســت ســریع و همهجانبه به این
بحرانها واکنش نشان داد زیرا در
غیر این صورت شمار انسانهایی
که بر اثرگرســنگی جان` خود را از
دست میدهند به طرز وحشتناکی
افزایش خواهد یافت.
محدودیتهایی که بــرای مقابله
با شــیوع وگسترش ویروس کرونا
در کشــورهای مختلف در دستور
کار قرارگرفته ،از جمله محدودیت
جا به جایی و سفر ،هم به افزایش
بیکاری انجامیده و هم کار نهادها
و ســازمانهای امدادرســانی را

دشوارکرده است.
سازمان امداد کلیسای پروتستان
آلمان میگوید فعالیتهای خود در
سراسر جهان را با محدودیتهای
کرونایــی هماهنــگ کــرده و
پروژههــای جدید کمکرســانی را
آغاز کرده است.
نگرانی از دو برابر شدن تعداد
گرسنگان
هشــدار درباره تاثیر بحــران کرونا
بر افزایش فقر و گرســنگی پیش از
این نیز از ســوی برخــی نهادهای
امدادی و سازمان ملل متحد تکرار
شده است.
نهاد موسوم به برنامه جهانی غذا،
وابسته به سازمان ملل ماه گذشته
اعالم کــرد که با توجــه به بحران
کرونا احتمال دارد تعدادکسانی که
از سوءتغذیه و کمبود مواد غذایی
رنج میبرند تا دو برابر افزایش یابد.
این سازمان میگوید تعداد کسانی
که در ســال گذشته درگیر کمبود
مواد غذایــی و گرســنگی بودهاند
 ۱۳۰میلیون نفر بــوده و احتمال
مــیرود این تعــداد تا پایان ســال
جاری میالدی به  ۲۶۵میلیون نفر
افزایش یابد.
آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان
ملل نیز بارها هشدار داده که بحران
کرونــا فشــار بر مردم کشــورهای
بحــرانزدن و فقیــر را افزایــش
میدهــد و خواســتار همــکاری
بینالمللــی بــرای ارســال هرچه
سریعتر کمکهای انساندوستانه
به این کشورها شده است.

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

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

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

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

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

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

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

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

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:
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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

بهمدیریت:
بیژناحمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119
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1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

