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توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

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

Cote vertu, Bus 121 E

Sharif

EXCHANGE

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

$

www.sharifexchange.ca

ایران و چین:
هیاهوی بسیار بر سر هیچ؟!
-------قرارداد با چین خیانت به منافع ملی است!

کرونا بشریت را در معرض نابودی
یا گــذار به تمدنی جدید قرار داده است؟

الیت
صرافی
(خضر)

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

انتقـال ارز

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

مسعود هاشمی

pg. 5

دکتر شریف نائینی:

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

جراحدندانپزشک

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364

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

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
11 :

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

1855 Ste-Catherine W.
H3H 1M2
)(Corner: St- Marc

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

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

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

نشانی
جدید

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

pg. 17

فیروزهمتیان

فارکس

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

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

دفتر ترجمه رمسی
فیروزه مسیحا

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک ( )OTTIAQو انتاریو ()ATIO

کارشناسارشدمترجمیودانشجویدکتریرشتهزبانشناسی

• ترجمه و تایید اسناد و مدارک • ترجمه شفاهیدر جلسات رسمی ،اداری ودادگاهی
• تایید امضا اشخاص و کپی برابر اصل • تهیه و تنظیمدعوتنامه و انگیزه نامه
• ترجمه مهرهای گذرنامه جهت تمدید کارت ( )PRو درخواست شهروندی کانادا
• ارایه خدمات ترجمه حتیدر روزهای تعطیل و آخر هفته
• تخفیف ویژه برای دانشجویان و تازه واردین عزیز

Tel.: 438-920-9305

email: firoozehmasiha@yahoo.com

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

1155 Rene Levesque W. #2500
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

آرزوگتمیری:مشاورامالک

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

(514) 561-3-561

2

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

2
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مشارکت در ساخت
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

We build your future

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

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

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

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

آرش جامی

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

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

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

_________________________

Cell.: (514) 561-0-561

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

Cell.: (514) 561-3-561

2

3

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

 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













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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• دکتر بهروز شریف نایینی

ت
آغاز به کوجه
ت
و
 ار دف جهu Blvd

ت
a
 ر بروaschered,
س
ا
ر
T
r
 د1-2 ossa A3
780

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

Tel.: 514-731-1443

Br 4Y 1
J
QC

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

• دکتر مهرنوش البرزی

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

دکتر محمد ال بذال
:آغــاز به کار دفتر بروسارد

7801-2 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
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NOTAIRE-NOTARY

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

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

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

اسپشیال روزانه ما:

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

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

رستوران برای فروش

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

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507
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ایران
قرارداد با چین خیانت به
منافع ملی است!
ترکمنچای دوم

عطاهودشتیان(مونتریال)

قرارداد جمهوری اســامی با کشــور
چیــن خیانت بــه منافع ملــی ایران
است!
قرارداد  ۲۵ســاله با کشــور چین که
توســط دولت روحانی و با پشتیبانی
مستقیم خامنهای تائید شــده است ،خیانتی مستقیم
به منافع ملی میهن اســت .براســاس این قــرارداد ،که
نخســتین گام آن در ســال  ۲۰۱۶متحقــق گردیده ،و
برطبــق اطالعــات تاکنون اعالم شــده ،چیــن درنظر
دارد یــک ســرمایهگذاری  ۲۸۰میلیــارد دالری بــرای
توســعه بخشهای نفــت ،گاز و پتروشــیمی در ایران،
بهعالوه یک ســرمایهگذاری دیگر به مبلغ  ۱۲۰میلیارد دالر برای
ارتقــاء زیرســاختهای حمــل و نقــل و زیرســاختهای تولیدی
ایــران انجام دهد .لیکــن در مقابل ،چین نفت وگاز و محصوالت
پتروشیمی ایران را با تخفیف  ۳۰درصد خواهد خرید .بهعالوه آنکه
پرداختهای چین به ایران براساس “یوآن”( ،پول چین)  -و نه به
دالرکه ارز بینالمللی ست  -خواهد بود .اما درصورت تخطی چین
در پرداخت به ایران ،روشن نیست که چین به شکایتهای ایران در
دادگاههای بینالمللی گوش فرابدهد.
همچنین ،این قرارداد ننگین تائید میکند تا دو سوم مبلغ پرداختی

بدهی جهانی به باالترین رقم
پس از جنگ جهانی دوم رسید

PAIVAND: Vol. 26  no.1482 July 15, 2020

https://orientxxi.info/

دو مقام در صندوق بینالمللی
آنها از کشــورها خواســتند
بماند.
پــول میگوینــدکــه بدهــی
تــا بــا در نظــر گرفتــن
مقامهــای ایــن نهــاد بینالمللــی
عمومــی جهانی امســال به
دشــواریهای مربــوط
معتقدندکه هنوز چشمانداز خروج
یک سطح تاریخی بیسابقه
به تواناییشان در حفظ
جهــان از بحــران کنونــی اقتصاد
برابــر بــا  ۱۰۱،۵درصــد از
ســطح بدهیهــای قابــل
ناروشــن اســت و همچنیــن توان
تولید ناخالص داخلی جهانی راهکار پرداخت ،هزینههای خود
دولتها برای استقراض و مدیریت
خواهد رسید؛ رقمی فراتر از گسترش را ادامه دهند ،مگر آن که
هزینههاشــان نیز مشــابه یکدیگر
بیماری کرونا پایان یابد.
آنچــه پس از جنــگ جهانی چتر
نیست.
دوم رخ داد.
در مجمــوع ،دولتهــا
مالیاتی
گ در راه است؟
رکود اقتصادی بزر 
بااینحال«،گیتاگوپینات»
حدود  ۱۱هزار میلیارد دالر
و «ویتــور گاســپار» ،و حذف
آنها میگوینــد که در نتیجه ،نرخ
برای کمک به خانوادهها و
بهره میتواند بهویژه در اقتصادهای
اقتصــاددان ارشــد و مدیــر رایانه
شرکتهایی هزینه کردهاند
نوظهور به ســرعت افزایــش یابد،
بخش مالیه دولــت در این به جای که از بحران اقتصادی ناشی
بنابرایــن دولتها بایــد راهی برای
نهاد بینالمللــی ،تخمین انقباضی از کرونا آسیب دیدهاند.
تعــادل بخشــیدن بــه بودجــه و
هماکنون بانــک جهانی به
زدهانــد كه دولتهــا باید از کردن
پایدارسازی منابع در شرایطکنونی
برخی دولتهــا وامهایی با
تشــدید کاهش هزینههای بودجه
بیایند.
دولتــی خــودداری كننــد
نرخ بهره بســیار پایین داده
ایــن کارشناســان از دولتهــا
تــا بازگشــت اقتصادهــای
اســت تا توان آنهــا را برای
خواســتند كه به سمت تدوین یک
بحرانزده به وضع طبیعی با چالش فائق آمدن بر شرایط کنونی افزایش
«بودجــه قابــل تحقــق و معتبر»
مواجه نشود.
دهد.
حرکــت كننــد ،چرا کــه ایــن امر
ایــن دو مقام افزودنــد« :در زمانی ایــن دو متخصــص صنــدوق
میتواند بــا تجمیع بهینه منابع و
که رشد بدهیهای عمومی در حال بینالمللــی پول گفتهانــد ،از آنجا
«خصوص ًا با به حداقل رساندن فرار
افزایش است ،انقباضیشدن بودجه که بســیاری از اقتصادها در سطح
مالیاتی» ،به کشورها برای عبور از
دولتها ،تهدیدی بهمراتب جدیتر جهانی اکنون کمتر از ظرفیت خود
بحران کنونی کمک کند.
برای اقتصاد جهانی است».
فعال هستند ،الزم است فشارهای
ایــده دیگــری کــه توســط ایــن دو
آنهــا تأكیدكردندكه این معادلهای تورمی کنترل شود.
کارشناس مطرح شده است ،کاهش
دشــوار اســت ،زیرا دولتهــا باید صندوق بینالمللی پول پیشبینی
هزینههــای عمومی با حــذف یارانه
اقتصاد خود را كه تحت تأثیر بحران کــرده اســت کــه بدهــی عمومی
سوختهای فسیلی است.
کرونا است به شکلی پایدار تحریک کشــورهای جهــان ،به اســتثنای
(ایندیپندنت)
كنند ،بدون آن كه بدهیهاشان از ایــاالت متحــده و چین ،در ســال
كنترل خارج شود.
 ۲۰۲۱نیز در همین حد فعلی باقی

ایران و چین :دیپلماسی دل خوشکنک!

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

م .آزرم
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الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

نشانی
جدید

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

1855 Ste-Catherine W.
H3H 1M2
)(Corner: St- Marc

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

امیر طاهری
 ۱۰ژوئیه-فرشتهنجاتجمهوری
اســامی یا هیوالی استعمارگری
کــه میخواهد ایران را زیر ســلطه
در آورد؟ در روزهــای اخیــر ،ایــن
پرســشها در محافــل سیاســی
ایرانی به بحثها و مشاجرات داغ
منجر شــده اســت .کلید زن این
بحثها و مشاجرات انتشار متنی
اســت که وزارت خارجه جمهوری
اســامی به عنوان سند راهبردی
همکاریهای ایران و چین منتشر
کرده است .مخالفان این سند ،از
جمله محمود احمدی نژاد رئیس
جمهوری پیشــین ،آن را گامی در
راه صدمــه زدن به حاکمیت ملی
ایران خواندهاند .هــواداران تغییر
رژیــم در ایران ،از ایــن هم جلوتر
رفتهاند و از «ترکمانچای» چینی
سخنگفتهاند.
اما ،در آن ســوی طیف سیاســی،
آقای اســحق جهانگیری ،معاون
اول رئیــس جمهــوری اســامی،
وعده میدهــد که مــردم ایران به

جمهوریاسالمیحاضر
است برای بقای خود متامی
ایران را به حراج بگذارد،
اما چین واقعبینتر از آن
است که برای جنات یک
کشتی توفانزده ،منافع
خود را در خطر بیندازد
زودی «خیر و برکت» این همکاری
با چین را خواهند دید.
روزنامه کیهان تهــران ،از این نیز
فراتــر مــیرود و از تشــکیل محور
ایران -چین -روسیه برای عرضه
نظم نوین جهانی سخن میگوید.
خوب ،جریان چیست؟
این سر و صداها تا چه حد بازتابگر
واقعیتاند؟
یک بررســی دقیق از مساله نشان
میدهدکه اینبار نیز ،مانند بسیار
مــوارد دیگــر در دوران ۴۰ســاله
جمهوری اســامی ،با آمیزهای از
فانتزی و جاهطلبی کودکانه از یک

ســو و کین و نفرت بیمارگونه از
سوی دیگر روبرو هستیم.
رهبــران جمهــوری اســامی
قابلیــت زیســتن در جهــان
واقعیــات را ،در بســیار موارد از
دســت دادهانــد و آرزوهای خود
را حتــی پیش از شــکل گرفتن،
تحقق یافته میپندارند.
به یک معنا میتوان گفت که در
ســند ۱۸صفحــهای وزارت امور
خارجه ،چیــزی جز یک تصویر
خیالینیست.
رهبران تهران هنوز نتوانســتهاند
حتــی بر ســر عنــوان ایــن تصویر
خیالــی توافق کننــد .در روزهای
گذشــته ،مقامــات گوناگــون در
تهــران از «برنامــه همکاریهای
جامــع» پیمــان فرابــردی ایــران
و چیــن «تفاهــم نامــه» و حتــی
«معاهــده فرابــردی» ســخن
گفتهاند ،بی آنکه متوجه باشندکه
هر یک از این اصطالحات مفهوم
حقوقی و ویژهای را القا میکنند.
از ســوی دیگــر ،ســخنگویان
جمهوری اسالمی تاکید میکنند
که «ســند» مــورد بحــث چیزی
جــز یــک «نقشــه راه» نیســت و
نباید بــه عنوان متنی نهایی تلقی
شــود .بــا این حــال عنوان ســند
منتشر شده از ســوی وزارت امور
خارجــه «ویرایش نهایی» اســت
برای «برنامه همکاریهای جامع
۲۵ساله ایران و چین».
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

هیاهوی بسیار بر سر هیچ؟!

چین بهصورت نقد و یک ســوم به صورت کاال و ارســال خدمات
صــورت بگیــرد .بدین طریق بیتردید پکن در نظر دارد تا کشــور
مــا را به مرکز تولید کاالهای چینــی در منطقه بدل بکند تا عمال
بنیاد تولید صنعتی داخلی میهن هرچه بیشتر رو به نابودی برود.
بیشــک طرح چین اســتفاده از نیروی کار در ایران برای ساخت
کارخانههای خود است.
اگــر چه خود قرارداد هنوز اعالم نشــده امــا برطبق آنچه از منابع
خبری داخل و خارج از کشور قابل دسترسی ست میتوان دریافت
که در کنار همه اینها ،آنچه در این قرارداد از همه شرمآورتر است،
ارســال  ۵۰۰۰نیروی مســلح چین به ایران برای حفاظت از منافع
چینیهاست!
یعنیعملیکامالاستعماری.
نکته مهم دیگر آن است که برطبق این قرار داد ،شرکتهای چینی
در تمامی پروژههای مربوطه در ایران حق تقدم خواهند داشت.
اگر در آینده قراردادی از ســوی کشــوری به ایران پیشنهاد شود،
این چین اســت که حق رای ،قبول یــا رد آن را برای ایران خواهد
داشــت .به عبارت روشــنتر این کشور بیگانه است که برای ایران
تصمیــم خواهدگرفت .به همین منــوال ،و در طی تصمیم رژیم،
جزیره کیش به مدت  ۲۵سال به چینیها واگذار میشود .و این به
معنای استعمار و تاراج منابع و خیانت به منافع ملی ماست.
به چه حقی رژیم اسالمی ،برای بستن قراردادهای آینده تقدم را به
چین داده و خاک ما را به کشور بیگانه واگذارکرده است؟ آیا رژیم
اســامی هرگز از مردم اجازه خواسته است؟ ایران از آن جمهوری
اســامی نیست ،از آن مردم اســت .و مردم ایران هرگز از جزئیات
این توافق مطلع
{>> ادامه در صفحه}9 :
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار
می یابد -تنظیم می شود.

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرح روی جلد:
پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)
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برنامه هستهای..

حساب شده ترین و پرهزینهترین برنامه
جمهوری اسالمی در چهل سال اخیر

جمهوری اسالمی :با برنامه هستهای و بدون برنامه هستهای
مجیدمحمدی
 ۱۲ژوئیــه -انفجارهــای نطنز و
خجیر (در تیر  )۱۳۹۹که دو سایت
کلیدی هستهای در ایران را هدف
گرفت ،یــک بار دیگــر مخاطرات
برنامــه اتمــی جمهوری اســامی
ایران را برای صلح و امنیت ملی،
منطقهای و جهانی ،محیط زیست
ایران و کشورهای همسایه ،رفاه و
ســعادت جامعه ایران و دمکراسی
و حقــوق بشــر در ایــران ،در برابر
چشمان همگان قرار داده است.
ایــن برنامه تا کنون غیــر از ضرر و
خســارت برای ایران به بار نیاورده
است.
برای فهم بهتــر این برنامه ،باید
وجــوه مثبت و منفــی آن را برای
رژیمسنجید.
برنامه اتمی هم مخاطرهآمیزترین
و پرهزینهتریــن برنامــه جمهوری
اســامی ایران در چهل سال اخیر
بوده است و هم حساب شدهترین
آنها برای بقای آن و پیشبرد برنامه
اخــال در امنیــت جهانــی .برای
فهم اهمیت این برنامه در چشــم
مقامات جمهوری اسالمی ایران و
نیز اهمیت آن در آینده ایران ،باید
به هر دو وجه توجه کرد.
از یک ســو ،برنامــه اتمی میتواند
عامل بقای رژیم در برابر مخاطرات
از بیرون شــود (با درســت کردن
بمب یا داشــتن ظرفیت درســت
کــردن بمــب) ،چــون تجربــه به
مقامات نشــان داده اســت که در
نظم جهانی پــس از جنگ جهانی
دوم ،هیچ دولتی در دنیا با داشتن
بمــب اتمی مــورد حملــه نظامی
تمامعیار یا براندازی از بیرون واقع
نشــده اســت .از میان بــردن یک
رژیــم یاغــی دارای برنامــه اتمی با

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

«بدون برنامه هستهای»،
«رویا»ی قرارداد ۲۵
ساله با چین به مجموعه
ختیالت مقامات جمهوری
اسالمی اضافه منیشد.
حمله نظامی به آن تاسیســات ،با
مخاطرات زیست محیطی و انسانی
روبهروســت که کشــورهای غربی
بدانها توجه جدی دارند.
رژیمهای طالبان ،داعش ،صدام،
و قذافی ،با داشــتن بمب اتمی به
احتمال بسیار زیاد هنوز بر سرکار
بودند (مثل رژیم کره شمالی).
مقامــات جمهــوری اســامی
ایــران در عیــن دنبال کــردن این
رخدادهــا از نزدیــک ،میدانند که
تا چه حد کرســیهای قــدرت آنها
متزلــزل اســت؛ مگر آن کــه برای
خود حفاظــی ایجاد کننــد .البته
تجربه اتحاد جماهیر شــوروی به
مقامات نشان داده است که برنامه
اتمی نمیتواند مانع از فروپاشی یا
براندازی در داخل شود.

•

بدون برنامه هستهای
«بــدون برنامــه هســتهای»،
تحریمهــای معطــوف بــه فشــار
حداکثریبرایرانتحمیلنمیشد،
چون دولتهــای اروپایی و امریکا
علیرغم یاغیگــری حکومت ،آن
را تهدیــد امنیتی جدی برای خود
تلقی نمیکردند .تحریمهای نفتی
و بانکــی دوره اوبامــا معطوف بود
بــه برنامــه هســتهای (و در پرانتز
قرار دادن دیگر مشــکالت رژیم) و
تحریمهــای دوره ترامپ معطوف
است به پر کردن حفرههای برجام
که آن هم ریشه در برنامه هستهای
رژیم دارد .تحریمهای قبل از برنامه
هستهای ،هیچگاه رگهای حیاتی
رژیم را هدف قرار نمیدادند.
خطر بزرگ ایران؛ سالح
هستهای یا پروژه امپراتوری؟
«بــدون برنامــه هســتهای»،
شــعارهای محــو اســرائیل رژیــم
توسط جامعه جهانی جدی گرفته
نمیشــد ،چون قدرت ایــن کار را
در رژیم نمیدیدند و چشــم بر سر
و صداهای توخالی آن میبستند.
بدون برنامه هستهای ،حاکمان و
مردم اسرائیل نیز خطر جمهوری
اســامی ایــران را کمتــر جــدی

میگرفتنــد .امــروز اســرائیل در
مقابلهبابرنامههستهایجمهوری
اسالمی ایران ،در واقع دارد برای
بقا و امنیت خویش تقال میکند و
نه مدعاهای آن نظام در برقراری
نظــم نوین اســامی یــا مدیریت
جهانی.
«بــدون برنامــه هســتهای»،
موضوعــات مرتبــط با تروریســم
و جــاه طلبیهــای منطقــهای در
راس مســائل غــرب بــا جمهوری
اســامی ایران قــرار میگرفت ،اما
کار بــه دیپلماســی و گزارشدهی
ســازمانهای بینالمللی محدود
میماند.
در یک دوره صد ســاله ،جمهوری
اسالمی ایران میتوانست مخالفان
خود را در اروپا و امریکا و آسیا ترور
کند ،بعد عفــو بینالملل گزارش
دهد (دیدهبان حقوق بشــر اخیرا
ایــران را از رادار خــود حذف کرده
است) ،کمیسر ویژه سازمان ملل
ساالنه گزارش دهد ،و دول غربی
محکوم کنند ،و هیچ اتفاق دیگری
نیفتد.
در محــدوده جاهطلبیهــا نیــز
بــا آمدوشــد دولتهــای مختلف
در امریــکا و اروپــا و بــروز تنــش
در کشــورهای عربــی ،باالخــره
روحانیون شیعه و سپاه راهی برای
تزریق شیعه انقالبی و نفوذ در آنها
مییافتنــد .تنها برنامه هســتهای
اســت که ایــن رفتارهــا را به جای
روبیدن بــه زیر قالی یا کم اهمیت
تلقی شدن ،پررنگتر میسازد.
«بدون برنامه هستهای» ،رویای
قرارداد ۲۵ساله با چین که متضمن
نقض حاکمیت ملی ایرانیان و قرار
گرفتن تحت قیمومت چین است،
بــه مجموعــه تخیــات مقامات
جمهــوری اســامی ایــران اضافه
نمیشد.
جمهــوری اســامی ایــران تحت
فشارهای ناشی از برنامه هستهای
اســت که از سیاست موازنه منفی
(نه شــرقی نه غربی) به سیاســت
«نگاه به شــرق» (نــه غربی بلکه
شــرقی) روی کرده اســت و برای
تحتالحمایگــی چیــن و روســیه
اشتیاق نشان میدهد.
البته «بدون برنامه هســتهای»،
دولت اوباما منطقه را به امید واهی
توازن قوا میان عربستان سعودی

{>> ادامه در صفحه}20 :

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE
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PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
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WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
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کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

ورود دالر به کانال ' ۲۳هزار تومانی' همزمان
با سختگیری بیشتر دولت ایران برای بازگشت ارز
یورو  ۲۶هزار تومان ،پوند  ۲۹هزار تومان

 ۱۳ژوئیــه  -بانــک
مرکزی امــروز اعالم
کــرد کــه از میان ۴۷
ارز موجــود در بــازار
ایران ،نرخ رسمی ۲۳
ارز افزایش یافت.
امروز نرخ ارز در بازار
آزاد هــم بــا افزایش
چشــمگیری مواجه
بــود .دالر آمریــکا با
 ۵۷۵تومــان افزایش بــا  ۲۳هزار
و  ۵۰تومــان رســید .هــر یورو به
 ۲۶هزار و  ۹۶تومان رســید .پوند
انگلســتان هم پس از رســیدن به
نقطه اوج  ۲۹هزار و  ۱۰۱تومان،
 ۵۰۱تومان کاهش یافت و حوالی
ظهــر بــه  ۲۸هــزار و  ۶۰۰تومان
رسید.
با توجــه به افزایش آمار مبتالیان
به کرونــا در سراســر دنیا ،قیمت
فلــزات گرانقیمــت از جمله طال
در بازارهــای جهانی افزایش یافته
اســت .در بازار ایران هم یک گرم
طالی  ۱۸عیار به  ۹۷۸هزار و ۸۱۰
تومان و هر سکه بهار آزادی به ۱۰
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان رسید.

دولت حســن روحانی در ماههای
اخیــر بیــش از همــه در کنتــرل
نوســانات ارز ناموفــق عمل کرده
اســت .نــرخ ارز در ماههــای اخیر
روزبهروز با سرعت بیشتری افزایش
پیدا میکند ۳۰ .خرداد  ۱۳۹۹هر
دالر آمریکا در بــازار آزاد  ۱۸هزار و
 ۳۵۰تومــان و هر یــورو  ۲۰هزار و
 ۳۵۰تومان معامله میشد.
در نخستین روزهای کاری پس از
تعطیالت نوروز و قرنطینه کرونا،
در تاریــخ  ۱۶فروردیــن  ۱۳۹۹هر
دالر آمریــکا  ۱۴هــزار و  ،۸۹۶هــر
یــورو  ۱۶هزار و  ۹۰۳و هر پوند ۱۹
هــزار و  ۹۸۸تومان معامله شــده
بود.

گذشــته
هفتــه
محسن زنگنه ،عضو
کمیسیون اقتصادی
مجلــس شــورای
اســامی ،در گفتگو
با رسانهها دو دسته
عوامــل «واقعــی»
و «کاذب» ،و
تحریمهاییکجانبه
آمریــکا کــه منجر به
کاهش فروش نفت وکاهش منابع
ارزی شــده را از دالیــل افزایــش
قیمت ارز دانست.
حســن روحانــی نیز کــه دو هفته
پیش گفته بود مردم درباره قیمت
ارز نگرانی غیرواقعی دارند و نرخ ارز
به زودی کاهشــی خواهد شد ،در
روزهای گذشته تحقق وعده خود
را منوط به طبیعیشدن وضعیت
صادرات کشور و بازگشت ارزهای
ناشی از آن دانسته است.
پیشتر اسحاق جهانگیری ،معاون
اول دولت گفتــه بود که وضعیت
دولــت از لحــاظ ذخایــر ارزی در
بدتریــن موقعیت پــس از انقالب
قرار دارد.
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پرداخت سوبسید دستمزدها به بیزنسها تا آخر
دسامبر تمدید شد
CEWS

Canada Emergency Wage Subsidy

برنامهپرداختسوبسیددستمزدها
بــه کمپانیهــای کانادایــی تا آخر
دسامبر تمدید شد.
ایــن سوبســید معــادل  75درصد
دســتمزد کارکنــان اســت کــه به
کمپانیها و بیزنســهایی پرداخت
می شود که به علت بحران کووید
نوزده درآمدشان حداقل  30درصد
کاهش یافته.
این برنامه ابتدا در ماه اپریل و برای
مدت  12هفته اعالم شده بود.
بیزنســهای کانادایی از چند هفته
پیش منتظر اعالم تمدید احتمالی
این برنامه توسط دولت بودند.
جاستین ترودو نخست وزیر نیمروز
دوشنبه  13جوالی خبر تمدید این
برنامه را اعــام کرد و گفت تا آخر
سال  2020ادامه خواهد یافت.

موتور احیای اقتصاد
برنامه سوبسید دستمزدها ،موتور
برنامههای اصلی دولت کانادا برای
کمک به بیزنسها و احیای اقتصاد
اســت .دولت ترودو قول داده بود
حتی اگــر اقتصاد کند به جلو برود
و کووید نوزده به آسانی کنار نرود،
به بیزنســها کمک کند تا به کار و
فعالیتبازگردند.
تــا تاریخ  6جــوالی دولــت مبلغ
 18میلیــارد دالر بابت سوبســید
دســتمزدها به بیــش از  252هزار
کمپانی و بیزنس پرداخته است.
دولت ترودو هفته گذشــته با ارائه

چشــم انداز کالن وضعیت اقتصاد
کشــور اعــام کــرد کــه بودجــه
سوبســید دســتمزدها را به 82.3
میلیارد دالر افزایش می دهد.
منتقدان می گویند شرایط پرداخت
سوبسید دستمزدها طوری است
که بعضی ازکارفرمایان را از دریافت
کمک مورد نیازشان باز می دارد.
برنامــه سوبســید دســتمزدها
75درصــد دســتمزدها را حداکثر
تا هفتهای  847دالر به کمپانیها
و ســازمانهای غیرانتفاعــی واجد
شرایط می پردازد.
هــدف دولــت از اجــرای برنامــه
سوبسید دســتمزدها این بوده که
رابطه بین کارکنان و بیزنسهایی که
به دلیل کووید نوزده بسته شده یا
فعالیتشان به شدت کم شده ادامه
پیدا کند.
کمک اضطراری ماهی  2000دالر
 CERBســبب شــده کــه بودجه
برنامه سوبسید دستمزدها کم ولی

بودجه بخش  CERBبیشتر شود.
دولــت تا تاریــخ  5جــوالی 54.8
میلیارد دالر بابت کمک اضطراری
«سرب» به  8.25میلیون کانادایی
ِ
پرداخته.
بودجه برنامه سرب به  80میلیارد
دالر افزایش یافته و قرار اســت در
فصل پائیز خاتمه پیدا کند.
بیل مارنو وزیر دارایی کانادا هفته
گذشته گفت محدودیتها روبه کم
شدن است و بیزنسهای بیشتری
در حال بازگشــت به کار هستند و
افــراد بیشــتری از برنامه CERB
خــارج و بــه ســمت سوبســید
دستمزدها خواهند رفت.
وی اشــاره کــرد کــه در مــاه مــی
 1.2میلیون نفــر از تعداد دریافت
کنندگان ســرب کاســته شده که
اغلب آنها به کار بازگشتهاند.
•

«کانادایی ها به کمک مالی  2000دالری
دولت «معتاد» شده اند؟!»
رییــس یکــی از بزرگتریــن
شرکتهای سرمایه گذاری مسکن
کانادا میگویــد کاناداییها بیش
از حــد وابســته بــه کمــک مالی
اضطــراری دولتــی در دوران
پاندمــی کوویــد 19-شــدهاند و
دولت فدرال باید مردم را تشــویق
به بازگشت به کارکند.
مایکل کوپر مدیــر عامل صندوق
سرمایهگذاری امالک دریم آفیس
در مصاحبــ ه بــا بلومبــرگ گفت:
«مــردم بایــد از حمایــت فاصلــه
بگیرنــد .باید بــه نحوی مــردم را
دوبــاره ســرکار بازگردانیم و کاری
کنیم از خودشان مراقبت کنند».
او در اشــاره بــه پرداختهایی که
به افرادی میشود که برای برنامه
مزیــت پاســخ اورژانســی کانــادا
( )CERBثبت نام کردهاند ،اضافه
کــرد 2« :هــزار دالر در مــاه طی
تابســتان بســیار بهتر از کارکردن
است ،بنابراین به نظرم یک خطر
اخالقی واقعی اینجــا وجود دارد و
به نظرم این خیلی جدی است».

هزینــه حمایــت مســتقیم برای
کســ 
بوکارها و خانوارها امســال
 212میلیــارد دالر خواهــد بــود.
این شــامل  80میلیارد دالر برای
 CERBو  82.3میلیــارد
دالر بــرای برنامــه یارانــه
خطر
کوپــرگفــت:
دستمزد میشود.
«بنابراین اخالقی
بــاور دارم این مشــکل
کوپر گفت دولت فدرال باید
واقعــی اســت و مــردم خیلی
همچنیــن محدودیتهای
بوکارها
دارنــد بــه پــول گرفتن جدی ؟ دوباره بازکردن کس 
و کار نکــردن معتــاد
را تســهیل کنــد و کمــک
میشــوند و فاصلــه
اورژانســی بــه کاناداییها را
گرفتن از این شــرایط برای برخی کاهش دهد.
از آنها سخت خواهد بود».
او گفت« :من نگران رســتورانها
بوکارها هستم چون
کوپر این صحبتها را یک روز پس و دیگرکســ 
از آن انجــام داد که بیل مورنو وزیر مطمئــن نیســتم که ســود آنها
امــور مالی اعالم کرد دولت فدرال بــا هزینــه کار کــردن بــا ظرفیت
بــه خاطر مخارج شــدید و تمدید 50درصد جور در بیاید».
برنامههای کمک مالی اضطراری او اضافــه کــرد« :همیــن حاال در
در پاســخ به پاندمــی ،انتظار ثبت وضعیــت خیلــی بدی هســتیم و
بوکارها دوباره
کســری بودجــه  343.2میلیــارد پیش از اینکه کس 
دالری را برای سال مالی  -2020بتوانند هزینههای خود را پرداخت
 21دارد.
کنند باید بازگشــت به کار خوبی
دولــت پیشبینــی کــرده کــه صورت بگیرد».

درخواست احیای برنامه مهاجرت سرمایه گذاری
میلیونرها برای ترمیم چالشهای اقتصادی کانادا !

 6جــوالی  -حامیــان مهاجــرت
میلیونرهــا بــه کانــادا میگوینــد
برنامه دولت فــدرال برای مهاجر
ســرمایهگذارکــه پــس از جنجالی
شــدن در دولت قبلی ملغی شــد،
بایــد به خاطــر شــرایط اقتصادی
ناشی از کووید19-احیا شود.
انجمــن ســرمایهگذاری صنعــت
کانادا اخیرا نامــهای به بیل مورنو
وزیر اقتصاد نوشت وگفت پیشنهاد
میکندکه دولت فدرال «برنامهای
برای جــذب ســرمایهگذاریهای
مستقیم خارجی به کانادا از طریق
یک برنامه سرمایهگذاری مهاجرت
رســمی دوباره معرفی کند» تا این
برنامــه بتواند بخشــی از تالشها
بــرای بازگشــت از کروناویــروس

باشد.
وزارت مهاجــرت کانــادا میگوید
هیــچ نقشــهای برای احیــای این
برنامه ندارد؛ اما نامه انجمن بخشی
از البیگری طوالنیمدت از سوی
صنایع مهاجرت و ســرمایهگذاری
بــرای دوباره آغــاز کردن مهاجرت
میلیونرها به کانادا است.
در مقابل منتقــدان میگویند این
برنامه که زمانی به طور عمده تحت
تاثیردرخواستهایمهاجرتیچینی
قــرار داشــت ،مرتبــط بــا مقرون
بــه صرفه نبودن مســکن ،ســود
مالیاتی پایین ،کالهبرداری و دیگر
مشکالت و چالشها است.
برنامه مهاجــرت ســرمایهگذاری
مسلما یکی از برنامههای مهاجرتی

ثروتمحور در سراسر جهان بود.
این برنامه بین سالهای  1986و
 2014اجرا شــد و تحــت آن 190
هــزار مهاجــر ثروتمنــد بــه کانادا
مهاجرت کردند .این برنامه و یک
برنامه مشابه دیگرکه در کبک اجرا
شــد ،به مهاجــران بــا دارایی 1.6
میلیــون دالر کانادا اجــازه میداد
ملک دائم بخرند و به جای آن یک
وام  800هزار دالری بدون بهره به
مدت پنج سال به دولت بدهند.
این برنامه مورد انتقاد شــدید قرار
گرفت و دولــت محافظهکار قبلی
آن را در ســال  2014فســخ کــرد.
بیشتر درخواستکنندگان از سال
 2000بــه بعد اهل چین بودند اما
تــا پیــش از آن هنگکنگیهــا در

صدر آن حضور داشــتند .بسیاری
از کاربران بعد از اخذ شهروندی از
کانادا رفتنــد و آنهایی که ماندند
درجه درآمد مهاجری ثبت کردند
که باعث شد مالیات کمی پرداخت
کنند.
با اســتناد به یک مطالعــه فدرال
کــه در ســال  2014انجــام شــد،
درآمد قابل اخذ مالیات متوســط
که توســط نــانآور اصلــی در یک
خانــوار مهاجــر میلیونر بــه ثبت
رســید فقــط  15800دالر کانــادا
بود .مالیات آنها به طور متوسط
 1400دالر در سال یا کمتر از یک

پنجم مالیات متوسط یک شهروند
کانادایی بود.
همچنیــن  65هــزار نفــر دیگــر
درخواســت ثبــت کــرده بودندکه
وقتی دولت برنامه را متوقف کرد،
درخواست آنها حذف شد .بیش
از  45هــزار نفــر از این افــراد اهل
چین بودند .کبک برنامه مهاجران
میلیونــر خــود را ســال گذشــته
متوقــف کــرد و در پروســه اعمال
تغییرات اساسی در آن است.
نامهای که انجمن نوشته میگوید
برنامه جدید میتواند شــامل یک
بخش بدون بازگشــت باشــد .در

نامه آمــده که به طور مثال ،اگر 4
هزار ســرمایهگذار مهاجر طی 12
ماه آینده وارد کانادا بشوند ،باید در
معرض یک سرمایهگذاری اجباری
یک میلیــون دالری قــرار بگیرند
که  800هــزار دالر آن بازپرداخت
تضمینی اســت .بــه ایــن ترتیب
 4میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
خارجی مستقیم در اقتصاد کشور
انجام میگیرد و یک میلیارد دالر
هم پول رایگان بــه اقتصاد تزریق
میشود.
انجمــن گفــت حــاال وضعیــت
اقتصادی کشــور نســبت
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Justin Trudeau & WE Charity

جاستین ترودو :معذرت می خواهم؛ جوانان
بخاطر این اتفاق باید کمی بیشتر منتظر بمانند!

 13جــوالی  -جاســتین تــرودو
نخســت وزیر نیمروز دوشــنبه در
اتــاوا مقابــل نمایندگان رســانهها
به خاطــر آنکه خــود را از تصمیم
گیــری در مــورد واگــذاری پروژه
 900میلیــون دالری کمــک بــه
دانشجویان کنار نگذاشته معذرت
خواهی کرد.
مدیریــت برنامــه اهــدای 900
میلیون دالرکمک به دانشجویانی
که در تابستان کار داوطلبانه انجام
دهند ،به بنیاد خیریه  WEواگذار
شده بود.
تــرودو گفــت روابــط طوالنــی
خانوادهاش با این بنیاد باید سبب
می شــد کــه او از تصمیــم گیری
کنار بکشــد ،اما اشــتباه کرده که
کنار نکشــیده ،و به همین خاطر
معذرت می خواهد.
معــذرت خواهی جاســتین ترودو
خیلیها را ســورپرایز کرد زیرا چند
هفته گذشــته تــرودو از واگذاری

مدیریــت برنامــه مذکور بــه بنیاد
 WEدفاع کرده بود.
هفته گذشــته ناگهان اعالم شــد
که مادر ،برادر و همســر جاستین
ترودو در طی سالها نزدیک به 300
هزار دالر برای انجام ســخنرانی از
سازمان  WEپول گرفتهاند.
تــرودو روز دوشــنبه  13جــوالی
گفت« :من اشــتباه کــردم که به
دلیــل تاریخچــه همــکاری های
خانــوادهام با این بنیــاد ،خودم را
بالفاصلــه از بحثهــای مربــوط به
واگــذاری قــرارداد به بنیــاد WE
کنار نکشــیدم ،و از این بابت جدا
معذرت می خواهم».
ترودو گفــت« :وقتی صحبت این
ســازمان برای اجرای ایــن برنامه
بــه میان آمــد ،من بایــد به خاطر
همکاریهایی که در گذشته داشتم،
و همکاریهایــی کــه هماکنــون
خانــوادهام دارند ،خودم را از بحث
کنار می کشیدم .و بسیار متاسفم

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

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

ممنوعیت ورود مسافرین خارجی به کانادا تا
 ۳۱جوالی تمدید شد

دولــت کانــادا ممنوعیــت ورود همچنیــن دولت کانــادا و دولت بــاز کردهاند اما توصیه میشــود
مســافرین خارجــی —در اکثــر ایــاالت متحــده امریــکا توافقــی هر نوع مســافرت غیرضروری به
که اینکار را نکردم».
ترودو بخصوص از این مــوارد— را تا  ۳۱جوالی تمدید جداگانــه دارنــد کــه طبــق آن خــارج از کانــادا تا اطــاع ثانوی
بابت اظهار تاسف کرد کرده است.
محدودیتهــای ســفر از مــرز انجام نشود.
که این اتفاق سبب شده دولــت فــدرال ابتــدا در نیمــه مشترکشان حداقل تا  ۲۱جوالی همچنان تمــام جنبههای قانون
اجــرای برنامــه کمــک مــارچ مرزهای کشــور را به روی برقرار خواهد بود.
قرنطینــه برقرارند از جمله ایزولٔه
به دانشــجویان به عقب مســافرین غیرکانادایی بســت و امــا تصمیــم کانادا بــرای تمدید  ۱۴روزه برای کارگران غیرضروری
فقط چند اســتثنا در نظرگرفت .ممنوعیت ورود اتباع خارجی در که وارد کانادا میشوند.
بیفتد.
بنیاد  WEهفته گذشته این ممنوعیت با پیشــنهاد وزیر حالی گرفته میشــود که اتحادیه دولــت فــدرال بــرای کمــک بــه
بهداشــتَ ،پتی هاجو ،و از طریق اروپایــی موافقــت کــرده کــه به کاناداییهایــی که در کشــورهای
از اجــرای این برنامه کنار
شهروندان کشورهای کمخطر ،از خارجــی گیــر افتادهاند ،یــک وام
کشید و همین سبب می یک دستور فدرال انجام شد.
شود تا شــروع پرداختها طبــق این دســتور ،شــهروندان جمله کانادا ،اجازه سفر و بازدید از  ۵,۰۰۰دالری اضطــراری در نظــر
بــاز هم عقــب بیفتــد .نام دایمی کانــادا ،اعضــای خانواده کشورهای اروپایی را بدهد .البته گرفته تا هزینههای برگشت آنها به
شهروندان کانادایی ،دیپلماتها ایاالت متحده جایی در فهرســت خانــه را تامین کند و بــا پروازهای
ایــن برنامــه Student
و خدمه پروازها حق ورود به کانادا کشــورهای مجاز به سفر به اروپا چارتــری خودشــان را بــه کانــادا
 Services Grantاست.
برســانند .چند پرواز از این دســت
تــرودو گفــت« :جوانانــی کــه را دارند و البته چنانچه کســی در ندارد.
امسال برای یافتن کار تابستانی این بین نشــانههای کووید ۱۹-هفته گذشته وزارت خارجه کانادا در هفتههای آینده انجام میشود و
را داشــته باشــد ،مجاز بــه ورود به مردم یادآوری کرد که هر چند سپس تا اطالع ثانوی پرواز دیگری
با دشواری روب ه رو شدهاند و می
برخی کشــورها مرزهــای خود را وجود نخواهد داشت.
خواهنــد به کامیونیتیهایشــان نیست.
خدمت کنند ،حاال (به علت این
اتفاق) باید کمی بیشتر صبرکنند
و این مرا آشفته می کند».
خبــرکلی این کمک ابتدا در اپریل
توسط جاســتین ترودو اعالم شد
و بعــد در  25جــون جزئیــات آن
اعــام شــد .دهها هزار دانشــجو
امسال به خاطر کووید نوزده برای
دارند.
پیدا کردن شــغل مشــکل
-----------------مدرسه دهخدا
ایــن دانشــجویان طبــق برنامــه
روزهایدوشنبه:
گروهرقصخورشیدخانوم
شنبهها:
 Student Services Grantمی
 از ساعت  ۵تا  ۹شب -از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر
(514) 377-8005
5964 Av. Notre-Dame de
توانند تا  500ساعت کار داوطلبانه
Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com
طبقه دوم اتاق Grâce 204
انجــام دهنــد و تا حداکثــر 5000
اجنمندوستدارانزرتشت
Tel: 514-909-1972
دالر ِگ َرنت بابت تحصیالت بعد از
(514) 731-1443
مدرسه فرزانگان
-------------------دبیرســتانی دریافت کنند( .سالم
Tel: 514-775-6508

M NTREAL
برنامه دورهمی

تورنتو)

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

نشانی
جدید

قرارداد با چین خیانت به منافع ملی ...
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)2900 Lake (DDO

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

1855 Ste-Catherine W.
H3H 1M2
)(Corner: St- Marc

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

>> ادامه از صفحه6 :

نشــدند و هرگز اجــازه این خیانت
بزرگ را به رژیم نخواهند داد.
رژیم اســامی مفاد این قرارداد را
هنوز فاش نکرده است شاید به آن
خاطرکه از اعتراضات مردم هراس
دارد .مخفــی کاری و ســکوت
سردمداران حاکم در برمال کردن
جزئیات این طرح نشــان میدهد
که مردم ایران برای رژیم اســامی
ناخودیاند و حقی برای ارائه نظر

ندارند.
در طــی یک مصاحبهای در ســال
گذشــته ،من این قرارداد را افشــا
کــرده بودم .قرارد داد  ۲۵ســاله با
چیــن یک قــرارداد اســتعماری و
یک ترکمن چای دوم اســت .رژیم
اسالمی منافع خارجیان را به منافع
ملیومیهنیترجیحمیدهد،خاک
ایران را به قیمت ناچیز میفروشد و
منافع ملی ما را فدای منافع دینی و

ایدئولوژیــک خــود میکنــد.
رژیــم دزد ســاالر ،بــرای تحقــق
ماجراجوییهــای منطقــهای ،با
ارســال پــول و جوانــان میهن به
ســوریه و عراق و یمــن و لبنان و
کشــورهای دیگر ،و باز گذاشــتن
دســت باندهای فاســد و تبهکار،
خزانه کشور را خالی کرده و اکنون
دست گدایی بسوی بیگانگان دراز
کرده است.

بــه موقعی که برنامه متوقف
شد ،بسیار متفاوت است.
در نامه آمــده« :برنامه تغییر داده
شــده میتواند نقــش مهمی برای
کانــادا در تامین ســرمایه و تغییر
جهت سرمایهگذاریهای مستقیم
خارجی داشــته باشد چون دیدگاه
ســرمایهگذاران به خاطــر پاندمی
عــوض شــده و ســاختار جهانــی
تجــارت در ســالهای آینده تغیر
میکنــد ».روز بیســتم مــاه مــه

وزارت مهاجرت ،فرانسویســازی
و یکپارچهســازی کبک اعالم کرد
که هیچ درخواست جدیدی تحت
برنامه مهاجــرت ســرمایهگذاران
قبول نمیشود و این اتفاق حداقل
تــا آوریــل  2021نخواهــد افتــاد.
مســئوالن فــدرال مشــغول کار
روی درخواســتهای جمع شــده
از ســالها پیــش هســتند و تا به
حال  19400مهاجر توسط کبک
پذیرفتهشدهاند.

هنوز مشخص نیســت مهاجران
جدیدی که درخواست خود را ثبت
کردهاند اهل کدام کشورها هستند
اما  2159درخواستدهنده دیگر از
جمله  1355نفــر از چین در حال
حاضر در پروســه بررســی توســط
کبــک قــرار دارنــد .دولــت کبک
تخمیــن میزندکــه دریافت اجازه
ورود به کشــور توســط ایــن افراد
حدود  62ماه دیگر طول بکشد.

کتابخانهنیما

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

باندهــا و جناحهــای در قــدرت
نــه برای مــردم بلکه بــرای منافع
شــخصی ،گروهــی و ایدئولوژیک
خودشان تالش میکنند .موضوع
قــرارداد با چیــن حیاتی تــر از آن
است که به دستمایه درگیریهای
جناحی و انتخاباتی آینده در میان
تشنگان قدرت در ایران بدل شود.
بــا طــرح ایــن قــرارداد و اقدامات
دیگــری از این دســت ،جمهوری
اسالمی در نظر دارد با تاراج منابع
ملی ایران ،چین ،که یکی از اعضای
شــورای امنیت در ســازمان ملل
اســت ،را به خود جلــب کند تا در
تنشهای بیهوده با ایاالت متحده
و از “حق وتوی” این کشور به نفع
خود بهــره ببرد .اینگونه میهن ما
بازیچه ماجراجوییهای جمهوری
اســامی در منطقــه و جهــان
میشود.

بنیاد سخن آزاد

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

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

IBNG

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

www.ibng.ca

514-624-4579

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

کتابخـانه نوروززمین

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

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

بایــد در برابــر تــاراج منابع ملی با
شجاعت و شهامت بیایستیم و از
میهن تاریخی و ایرانیت گرانبهای
خــود دفــاع کنیــم .این قــرارداد
استعماری باید همبستگی ملی ما
را عمیقتر بکند.
فعاالن مدنی ،گروههای اجتماعی،
کارگــران ،دانشــجویان ،زنــان،
جوانان ،ســربازان در گوشه و کنار
ایران باید فریاد اعتراض ســرکرده
و به وضوح مخالفت خود را با این
قرار داد استعماری اعالم بکنند.
همه دلســوزان وطــن ،گروههای
فرهنگــی ،هنــری ،سیاســی و
فرهنگی خارج کشــور از هر رده و
در هر مقــام و با هر گرایش فکری
و سیاســی در یک همبستگی ملی
و میهنی باید هرچه سریعتر صدای
ملت ایــران را به گــوش جهانیان
برســانند و اعــام کننــد که ملت

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

شــریف ایران این ننــگ و حقارت
استعماری را نمیپذیرد.
باید از هم اکنون کشور چین بداند
کــه رژیم حاکم در ایــران در تزلزل
کامل قرار دارد و از هیچ پشتیبانی
جدی از ســوی مــردم برخــوردار
نیســت و دیر یا زود مردم شــریف
وطن به حیات آن خاتمه خواهند
داد .در صــورت روی کارآمــدن
یــک رژیم دمکراتیــک و ملی ،این
قــرار داد اســتعماری و همه دیگر
تعهــدات ننــگ آور از این دســت
بتوســط نماینــدگان واقعــی و در
مجلسی ملی منقضی خواهند شد.
ایران آینده با همه کشورها روابط
دوستی و تجاری متقابل و عادالنه
برقرار خواهدکرد.
Hoodasht2@yahoo.com
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کبک و کانادا...

کانادا سریعتر از دیگر کشورها رشد
کووید ۱۹-را متوقف کرده

وقتــی حــرف بــه کاهش ســرعت
شیوع کووید ۱۹-میرسد ،کانادا
در ایــن زمینــه از چندین کشــور
بزرگ دنیا بهتر بوده و ماموریت را
بهینهتر انجام داده است.
مدیــرکل بهداشــت کانــادا ،دکتر
تریســا تـَــم میگوید که کانــادا در
کاهــش ســرعت شــیوع بهتــر از
ایتالیا ،بریتانیا ،و امریکا عمل کرده
است.
همچنیــن کشــورهایی مثل کره
جنوبی و ژاپن بــا «کنترل قوی»
توانســتهاند این بیماری ُمسری را
محدودکنند.
دکتر َتـم میگویدکه در کانادا تعداد
بیماران جدید ،بستریشدهها ،و
فوتها کاهش مداومی داشــته به
طوری که مجموعا  ۱۰۳,۲۵۰نفر

مبتــا شــدهاند ۸,۵۲۲ ،نفر فوت
کردهانــد و  ٪۶۴از مبتالیــان نیــز
کامال بهبود یافتهاند.
وی میگوید که معیارها و ضوابط
بهداشــتی کــه در محیطهــای
عمومــی وضــع شــدهاند (مثــل
تعطیلیمدارسوبیزینسها)هنوز
برای کنترل این اپیدمی ضروریاند
و طبق مدلهای آماری ،برداشتن
ایــن ضوابط بــدون تقویــت دیگر
معیارهای کنترلی (مثل پیشگیری
فردی) میتواند دوباره این اپیدمی
را زنده کند.
برای آماده شدن و مقابله با چنین
ســناریوی بدبینانــهای ،کانــادا
سیستم تشــخیص سریع و بهینه
مبتالیان ،و دنبال کردن تماسها
با فرد بیمار را کلیدیترین ابزارها

برای توقف شیوع میداند.
مســئولین بهداشــتی در حــال
افزایش ظرفیت برای «شناســایی
و ایزولــه کردن بیماران در مراحل
اولیه ابتال و شناســایی و قرنطینٔه
افــراد تماسیافتــه بــا فــرد بیمار
هستند تا هرگونه انتشار ویروس،
سریعا متوقف شود».
شناساییافرادتماسیافتهبابیمار،
یکی از مهم ترین اســتراتژیهایی
اســت که میتواند مانــع از انتقال
بیشتر بیماری شود و به مسئولین
کمک میکند تا اطالعات بهتری
درباره الگوهای انتشــار ویروس به
دست آورند.

منبعDaily Hive :

مرد  62ساله اهل کبک ترودو و مسلمانان را
تهدید به مرگ کرد

کبــک:CBC News -
پلیــس ســلطنتی کانــادا
آنــدره
(،)RCMP
اوده ،مرد  62ســاله اهل
 Bouchervilleکبــک
را با اتهام تشــویق به قتل
عام روبرو کرده است .این
فرد با انتشــار صدها پیام
در اینترنت ،نخســت وزیر ترودو و
جامعه مسلمانان را تهدید به مرگ
کرده بود.
در بیانیه منتشــر شــده از ســوی
 RCMPآمــده اســت :در جریان
تحقیقــات حــدود  100پســت
تهدیدآمیــز کــه در آنهــا اعمــال
خشونت تشویق شده بود ،کشف
گردید .برای مثال متهم خواستار

مــرگ جاســتین تــرودو و نابودی
مســلمانان شــده بــود .فــرض بر
این اســت که آندره اوده با چندین
نام مســتعار در تعدادی از شــبکه
های رسانه های اجتماعی حضور
داشت.
اوده اولین بار دســامبر  2019و در
نتیجه تحقیقات پلیس بازداشــت
شــد ،اما امروز بــا اتهامات جدید

روبــرو شــده اســت .این
اتهامات عبارتند از:
* تشویق به قتل عام
* تحریک افکار عمومی
* نفرت پراکنی
* ارعاب یک عضو سیستم
قضایی یا یک خبرنگار
خبــر روز دوشــنبه 13
جوالی در حالی منتشــر شده است
که یک هفته قبل نیز ،یک مرد دیگر
با همراه داشــتن ســاح های گرم
برای ورود غیرقانونــی به Rideau
( Hallمحــل اقامت فرمانــدار کل
کانــادا و نماینــده ملکــه الیزابت در
کشور) و تهدید ترودو اقدام کرد.

سازمان ملل :بیش از پنجاه و سه میلیون تن
زباله الکترونیکی در سال گذشته تولید شد!
ســاکنان محلــه Seelampur
در دهلــی از خریــد و فــروش زباله
های الکترونیکی و دســتگاه های
برقــی امــرار معــاش مــی کننــد.
 Seelampurرا مــی تــوان یکــی
از بزرگتریــن بازارهــای زبالــه
الکترونیکی در جهان دانســت .در
گزارش اخیر ســازمان ملل متحد
تحت عنوان Global E-Waste
 2020 Monitorاز آن نــام بــرده
شده است.
طبق گزارش ســازمان ملل ســال
گذشــته  53.6میلیــون تــن زباله
الکترونیکی تولید شــد .این مقدار
معادل وزن  350کشتی مسافربری
غول پیکر مانند Queen Mary
 2مــی باشــد و در صــورت چیده
شــدن در کنــار یکدیگر مــی تواند
خطــی بــه طــول  125کیلومتر را
ایجادکند.
متاســفانه تنها  17.4درصد از این

زبالــه ها بازیافت شــده هســتند.
بــه عبارتــی بــه ارزش  57میلیارد
دالر قطعات ســاخته شده از طال،
نقره ،مس و پالتینیوم و سایر مواد
بــاارزش و قابــل بازیافت به عنوان
زباله دور انداخته شده و یا سوزانده
شــدند .در حالــی که می بایســت
بازیافــت شــده و مــورد اســتفاده
مجدد قرار می گرفتند.
چین بــا تولیــد  10.1میلیون تن
زباله در صدر قرارگرفته و آمریکا با
 6.9میلیون تن جایگاه دوم جهانی
را بــه خود اختصاص داده اســت.
هند با فاصله قابل توجه یعنی تولید
 3.2میلیون تن زباله الکترونیکی
در رده سوم جای گرفته است .این
سه کشور ســال گذشته مجموعا
 38درصد از زباله های الکترونیکی
جهان را تولیدکرده اند.
مســاله نگــران کننــده اینکــه به
پیش بینی ســازمان ملل تا ســال

 ،2030مقدار  74میلیون تن زباله
الکترونیکی تولید خواهد شد.
زبالههایالکترونیکیشاملموبایل
های اســقاطی ،پرینتر ،تلویزیون،
مسواک برقی و دیگرکاالهای برقی
است.
زبالههــای الکترونیکــی محیــط
زیســت و ســامتی را تهدیــد می
کننــد ،زیرا حــاوی مــواد افزودنی
ســمی و خطرناکــی ماننــد جیوه
هســتند که به مغز انسان آسییب
مــیرســاند .پــس از دور ریختن
دســتگاه و گــرم شــدن زبالههای
الکترونیکی ،مواد شیمیایی سمی
در هوا آزاد شده و به جو هم آسیب
میرســاند .زبال ه های الکترونیکی
همچنین مــیتواند ســبب نفوذ
ب های زیرزمینی
مواد ســمی به آ 
شود و زندگی حیوانات و گیاهان را
در معرض خطر قرار بدهد.
در دکه های کثیف Seelampur
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دریافت کنندگان کمک های دولتی برنامه  CERBاحتماال
با یک شوک مالیاتی مواجه خواهند شد
اگر شما هم ازکسانی هستید
که در ماه های اخیر از برنامه
حمایتی دولت تحت عنوان
 CERBاســتفاده کرده اید،
بیــاد خود را برای مواجهه با
واقعیتــی تلخ در بهــار آینده
آماده کنید :به احتمال زیاد
اداره درآمــد کانــادا از شــما
مالیات دریافت خواهدکرد.
داگ هویــس ،کارشــناس
اقتصــادی ،مــی گویــد:
پیــش بینی می شــود مردم
از دیــدن اینکــه چه قــدر به
دولت بدهکار هستند شوکه
خواهند شــد .مثال کســانی
که قبال  1000دالر بازگشت
مالیاتی دریافــت می کردند
ناگهــان متوجــه می شــوند
نه تنها نمی تواننــد روی این پول
حساب کنند بلکه باید  1400دالر
هم بپردازند.
بــرای کســانی که به تازگی شــغل
خــود را از دســت داده انــد ایــن
مالیات ضربه سنگینی خواهد بود
و از آنجا که میلیون ها نفر امسال
بیکار شــده انــد ،می تــوان این را
ضربــه ای به کل مصرف کنندگان
کانادایی دانســت .پیگیری های
اخیر دولت درباره سوء استفاده از
برنامه  CERBنیز نشان می دهد
دولــت در این باره جدی اســت و
احتماال مسئله مالیات را نیز دنبال
خواهدکرد.
امــا اینکــه چه قــدر مالیــات باید
بپردازید ،بستگی به میزان درآمد
شما در سال  2020دارد .اگر پیش
و پس از برنامه  CERBبســیارکم
درآمد بوده اید -یعنی ساالنه کمتر
 13229دالر درآمد داشــته اید -و
یــا اگر تنهــا درآمد شــما از طریق
همین برنامه بوده ،احتماال چیزی
بدهکار نمی شوید.
در غیر این صورت ،ناگهان مالیات
شــما صدها دالر افزایش پیدا می
کند .البته وضــع در مورد هر فرد
متفــاوت اســت و هــر کــس باید
خودش شرایطش را ارزیابی کند.
بــرای اینکــه بفهمید چقــدر باید

بابت کمکی که از طریق این برنامه
دریافت کرده اید ،مالیات بپردازید
به  3عدد نیاز دارید:
 درآمد شما قبل از آغاز برنامه، مجموع مبلغی کــه از CERBدریافت کرده اید ،و
 درآمــدی کــه حدس مــی زنیدبعد از برنامه  CERBتا پایان سال
داشته باشید.
جــو دیوانی ،حســابدار و مشــاور
مالی پیشــنهاد می کند از ماشین
حساب ســاده مالیات در وبسایت
 TaxTips.caاســتفاده کنیــد.
او مــی گوید :همــه درآمدهایی را
که حدس می زنید در طول ســال
جاری داشته باشید به جز مبالغی
را که از  CERBدریافت کرده اید،
وارد کنیــد .یکبار دیگر همین کار
را بــا اضافه کردن مبالغ دریافتی از
 CERBانجام دهید .اختالف این
دو ،مبلغی است که احتماال باید به
عنوان مالیات بــه دولت بپردازید
پــس مخارجتان را بر این اســاس
برنامه ریزی کنید.
یکــی از راه های برنامــه ریزی این
اســت کــه حســاب جداگانــه ای
بازکنید و از هر درآمدی که کسب
می کنید مقداری را در این حساب
پس اندازکنید .اگر در شرایط فعلی
نمی توانید ،حتما پس از بازگشت

نان سنگک

بــه ســرکار ایــن کار را انجــام
دهید.
قطعا شما نمی خواهید از یک
مشــکل مالی ،به یک مشکل
بزرگتر وارد شوید.
بــرای بعضی افراد بهتر اســت
ایــن پول را در یک برنامه پس
انــداز بازنشســتگی ()RRSP
پــس انــداز کنند چــرا که این
مبلغ از درآمد شــما کســر می
شــود و میزان بدهی شــما به
دولت را کاهش داده و یا کامال
حذف می کنــد .هرچند بهتر
است برای به کار بردن بهترین
استراتژی ،حتما با یک مشاور
مالی گفتگوکنید.
اگــر دولــت بخواهــد بابــت
 CERBمالیــات دریافت کند
و شــما نیز امکان پس انداز کردن
ندارید ،تنها راهی که باقی می ماند
دیر پرداخت کردن مالیات است.
اگــر بــه ایــن راه فکــر مــی کنید،
حتمــا فرم های بازگشــت مالیات
را به موقع پرکنید ،چرا که در غیر
اینصــورت اداره درآمــد  5درصــد
بابــت جریمــه دیرکرد بــه مالیات
اضافه می کند و به ازای هر ماه که
مالیات دیر تر پرداخت شود نیز 1
درصد جریمه خواهید شد.
همچنین مــی توانیــد درباره یک
برنامه زمانبندی پرداخت با CRA
به توافق برسیدکه البته شامل بهره
نیز می شــود .البته کارشناســان
معتقدنــد بــه احتمال زیــاد جمع
آوری مالیات ســال آینده با سخت
گیری های معمول همراه نخواهد
بود.
هرچند در حال حاضر اداره درآمد
مــردم را بــه درخواســت تعویــق
مالیات تشویق می کند ،اما به نظر
می رسد این امکان تنها برای فایل
هایی که در ســال  2020پر شــود
وجود دارد و مشــخص نیســت آیا
امکان تعویق مالیات در سال آینده
نیــز وجود دارد یا نــه ،و اگر وجود
دارد ،شرایط آن چیست.
هافینگتونپست

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca
دهلی هــزاران نفر مشــغول جمع
آوری قطعات قابل اســتفاده از تل
زباله های الکترونیکی جمع آوری
شده از سراسرکشور می باشند.
در بیرون هر دکه تلی از مانیتورها،
کامپیوترهای رومیزی ،دســتگاه
های تلفــن ،موبایــل ،تلویزیون،

دستگاه تهویه ،یخچال ،مایکرویو و
جاروبرقی و غیره روی هم انباشته
شــده اند .مغــازه داران و کارکنان
بــه هر فرد غریبــه ای که در محل
حاضر می شود با سوء ظن نگاه می
کنند .محمد عبید ،یکی از دالالن
زباله الکترونیکی غیرقانونی بودن

فعالیت این دکه ها را رد می کند و
اصرار دارد که کاری که در این بازار
انجام می شــود به محیط زیســت
آسیب نمی زند.
•
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اقتصاد...
تاراجاصلیمنابعارزیایراندرکجااتفاقمیافتد؟
فریدون خاوند
با تالش گســترده نمایندگان
جامعه مدنی ایران ،شبکههای
رســانههای
اجتماعــی،
فارســیزبان برونمــرزی ،و
نهادهای بینالمللی ،ابعادی
از فساد ریشهدوانده در تاروپود
جمهــوری اســامی از پــرده
بیرون افتــاده و بخش مهمی
از افکار عمومی با شــماری از
مظاهرگوناگــون رانتخواری
در دیوانســاالری حکومتــی و
انبــوه بنگاههای تولیدی وابســته
به بخشهای دولتی و شبهدولتی
کموبیش آشنا شده است.
بااینهمه،بعضیازسرچشمههای
اصلــی فســاد در نظام سیاســی و
اقتصــادی ایران همچنــان پنهان
مانده و یا چندوچون عملکرد آنها
بــرای طیــف گســتردهای از افکار
عمومــی هنوز در هالــهای از ابهام
است.
رســواییهای گوناگــون مالــی در
پیونــد بــا «دکلهای گمشــده»،
رشوهخواری و فرار این یا آن قاضی
و صاحبمنصب ،نقلوانتقالهای
مالی بــرای دور زدن تحریمها و یا
«سالطین»
افشای انواع گوناگون
ِ
ارز و سکه و خودرو ،اغلب در زمره
پرمخاطبترینمطالبمنتشرشده
در رسانهها و شبکههای اجتماعی
جای میگیرند.
در عــوض ،فســاد برآمــده از
فعالیتهــای عــادی و روزمــرۀ
شــماری از نهادهــای رســمی
جمهوری اســامی از دیده پنهان
میمانند ،هرچند کــه این نهادها
زمینه تاراجهایی را فراهم میآورند
بهمراتــب گســتردهتر از آنچــه
موضوع پروندههای جنجالی است
و حتــی ،در مقایســه بــا متهمان
ایــن پروندهها ،زیانهایی بســیار
ســنگینتر و ویرانگرتــر بــر منافع
کشور وارد میکنند.
بانــک مرکزی جمهوری اســامی
بــه دلیــل عملکــرد خود یکــی از
مهمترین نهادهای زاینده رانت در
جمهوری اســامی است و با روی
گردانــدن از ماموریتهــای اصلی
که بــرای او تعیین شــده ،صدها
میلیارد دالر از منابع ارزی کشور را
بیسروصدا بر باد داده و میدهد.

•

فرجام شوم یک رسالت
بانــک مرکــزی ایران بــرای چه به
وجود آمده است؟ فصل دوم قانون
پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
(که با چند تغییر همچنان اعتبار
دارد) ،به این پرسش چنین پاسخ
میدهــد« :رســالت اصلــی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر
آن است که با اجرای سیاستهای
پولی و اعتباری شــرایط مســاعد
برای پیشــرفت اقتصادی کشور را
فراهم سازد و در اجرای برنامههای
مختلف اعم از برنامههای تثبیت و
توســعه اقتصادی پشتیبان دولت
باشد .در این راه حفظ ثبات ارزش
پول و تعــادل موازنــه پرداختها
به همراه رشــد مداوم اقتصادی از

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
طریق اجرای سیاستهای پولی از
اهداف مهم آن به شمار میرود».
از سه هدفی که قانون پولی و بانکی
کشور از آنها به عنوان مؤلفههای
اصلی «رسالت بانک مرکزی» نام
میبرد ،حفظ ثبات ارزش پول ملی
جایــگاه ویــژهای دارد .درســت در
همین زمینه است که بانک مرکزی
با یک شکست تاریخی روبهرو شده
و اعتبار و اقتدار خود را یکســره از
دست داده است.
در درون کشــور ،دوران  ۴۱ســاله
جمهــوری اســامی بــا فروریزی
بیوقفــه قدرت خرید پــول ملی و
تورمی بسیار سنگین همراه بود که
میانگین نرخ ســاالنه آن را حدود
 ۲۰درصد محاسبه میکنند (هفت
برابــر میانگین نرخ تورم جهان در
همان دوره).
در حال حاضر نیــز ،حتی اگر آمار
رسمی جمهوری اسالمی را مالک
قرار دهیم ،ایران در سطح جهانی
ششــمین نرخ تورم بــاالی جهان
را دارد (بعــد از ونزوئال ،زیمبابوه،
ســودان ،آرژانتیــن و ســودان
جنوبی).
فروریزی ارزش پــول ملی در برابر
ارزهای خارجی یکی دیگر از مظاهر
شکســت فاجعهآمیز بانک مرکزی
جمهوری اسالمی است .طی چهار
دهه گذشــته ،قیمــت دالر آمریکا
در برابر پول ملی ایران  ۲۷۰۰برابر
شــده و ریال در گروه ضعیفترین
پولهای جهان جای گرفته است.
تردیدی نیست که مسئولیت این
انحطاط بزرگ فقط بر عهده بانک
مرکزی نیســت .ســقوط پول ملی
ایران زاییده فروریزی کل دستگاه
تولیــدی کشــور و ،در ورای آن،
ناســازگاری نظام سیاســتگذاری
جمهوری اســامی با الزامات قرن
بیســتویکم اســت .ولــی بانــک
مرکــزی و متولیــان آن در چهــل
سال گذشته ،بدون آنکه مقاومت
قاطعانهای از خود نشان دهند ،به
مجــری گوشبهفرمــان حاکمیت
بدل شــدند و در خاکسترنشــین
شدن پول ملی ایران نقش اصلی را
ایفا کردند.
تکرار میکنم که مسئولیت اصلی
بانک مرکزی ،مدیریت پول بر پایه
منافع ملی ،هــم در عرصه داخلی
و هم در رابطه بــا ارزهای خارجی
است .برای دستیابی به این هدف،
ســکانداران بانــک مرکــزی بایــد
بتوانند ،بدون ترس از قوه مجریه
و رهبران سیاسی ولی در همکاری
بــا آنهــا ،در مــورد شــاخصها و

اهرمهای عمده سیاســت پولی از
جمله حجــم نقدینگی و نرخ بهره
تصمیمبگیرند.
اگــر بانــک مرکــزی از اســتقالل
و اقتــدار الزم برخــوردار نباشــد،
بهناچار به فشــارهای یک دستگاه
اجرایی بیبندوبار و پرهزینه تسلیم
میشــود ،بــرای جبران کســری
بودجــۀ دولــت اســکناس چــاپ
میکند ،ثبات قیمتهــا را بر هم
میزنــد و اعتماد به پــول ملی را از
میان میبرد.
این همان وضعیتی است که بانک
مرکــزی جمهوری اســامی به آن
گرفتار شــده و از جایگاهی بســیار
ضعیف به فشارهای رهبری نظام
و دولــت و حتی مجلس شــورای
اسالمی تســلیم میشود .اگر نرخ
تــورم در ایران طی چند دهه اخیر
اینقدر باال بوده و پول ملی کشور
ایــن همه بیمقدار شــده ،یکی از
دالیل عمــده آن مســتقل نبودن
بانک مرکزی بوده و هست.

•

سرسپردگی بانک مرکزی
با توجــه به همین سرســپردگی،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی به
مهمترین ابزار اجرای یک سیاست
تورمزا بدل شــده که بخش بسیار
بزرگــی از جمعیــت ایــران را در
گرداب ســختیهای معیشتی فرو
بــرده و بــه زیــر خط فقرکشــانده
اســت .در همان حال ،و به دلیل
همــان سرســپردگی ،چگونگــی
مدیریــت بــازار ارز از ســوی بانک
مرکزی به گونهای انجام گرفته که
صدها میلیــارد دالر از منابع ارزی
کشــور ،به جای آنکــه در خدمت
تامین مالی توسعه کشــور به کار
ً
عمال به تــاراج رفته
گرفته شــود،
است.
چگونگــی اداره بــازار ارز کشــور
توســط بانــک مرکــزی مهمترین
عامل زمینهســاز این تاراج بزرگ
اســت .مقامــات پولــی جمهوری
اسالمی ادعا میکنند که سیاست
ارزی ایــران ،هماننــد بســیاری
دیگر از کشــورها ،بر «نظام شناور
مدیریتشده» تکیه دارد.
«شــناور» بــه ایــن معناســت که
نرخ ارز ثابت نمیماند و به نسبت
متغیرهــای اقتصــادی (بازرگانی
خارجــی ،نــرخ رشــد ،نــرخ تورم
 )...بــاال و پایین مــیرود .مفهوم
«مدیریتشــده» نیز به معنای آن
اســت که نوســانهای نرخ ارز زیر
کنترل بانک مرکزی انجام میگیرد
و ایــن نهــاد ،بــا در نظــرگرفتــن

ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)87159570

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com

دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

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

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

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

دیگر مالحظات اعــم از اقتصادی
و سیاســی ،از راه اهرمهایــی کــه
در اختیــار دارد ،بر این نوســانها
تاثیر میگذارد بدون آنکه واقعیت
آنها را زیر پرسش ببرد و ضروری
بودنشان را نفی کند.
از سه هدفی که قانون پولی و بانکی
کشور از آنها به عنوان مؤلفههای
اصلی «رسالت بانک مرکزی» نام
میبرد ،حفظ ثبات ارزش پول ملی
جایــگاه ویــژهای دارد .درســت در
همین زمینه است که بانک مرکزی
با یک شکست تاریخی روبهرو شده
و اعتبار و اقتدار خود را یکســره از
دست داده است.
ایــن سیاســت بــه خــودی خــود
قابل انتقاد نیســت .در کشــوری
ماننــد ایــران کــه از نــرخ تــورم
باال رنــج میبــرد« ،نظام شــناور
مدیریتشــده» ایجاب میکند که

نرخ برابری پول ملی بر پایه تفاوت
میــان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم
خارجــی تعدیل شــود ،ولی دامنه
این تعدیل از سوی بانک مرکزی،
بــا توجه به مالحظات اقتصادی و
منافع ملی ،گســتردهتر یا تنگتر
باشد.
ً
مثال اگر نرخ تورم در ایران بیست

درصــد و در منطقۀ دالر دو درصد
باشــد ،بانک مرکــزی بایــد اجازه
دهد که نرخ برابــری ریال در برابر
اسکناس سبز آمریکا با توجه به این
تفاضل کاهش یابد ،ولی در همان
حــال همان نهــاد باید بــا در نظر
گرفتن جوانــب گوناگون بر دامنه
این کاهش و چگونگی تحقق آن از
لحاظ زمانی تاثیر بگذارد.
در عمــل امــا «نظــام شــناور
مدیریتشــده» در جمهــوری
اســامی سرنوشــت دیگــری پیدا

کرده و به تالش دائمی برای تثبیت
مصنوعی نرخ ارز بدل شده است.
در واقــع طی چهار دهه گذشــته،
بانک مرکزی جمهوری اســامی،
به توالی و در حد امکانات خود ،از
راه تزریق دالرهای نفتی در بازار ارز
و با هدف پشتیبانی از ارزش ریال،
جلــوی افزایــش نــرخ ارز را گرفته
است.
ناگفته پیداســت که این سیاست
نمیتواند راحت و آســوده طی یک
دوران طوالنــی ادامــه پیــدا کند.
دیــر یــا زود زمانی فرا میرســد که
ارزپاشی به دلیل نبود امکانات الزم
غیرممکــن میشــود ،مهــار ارز از
دست میرود و اقتصاد و کسبوکار
کشــور زیر فشار این شوک بر خود
میلرزد .این سیاست ویرانگر طی

{>> ادامه در صفحه}24 :
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سقوط اعتبار گذرنامه ایرانی به انتهای جدول
گذرنامههایجهان

بر پایه جــدول اعتبارگذرنامههای
کشورهای جهان در سال ،۲۰۲۰
گذرنامه جمهوری اســامی ایران
به رده ششمین گذرنامه کماعتبار
جهان سقوط کرده است.
بــر اســاس اطالعــات وبســایت
پاسپورت ایندکس ،در میان ۱۹۹
کشور جهان ،گذرنامه ایرانی مقام
 ۱۹۴را داراســت .پس از پاسپورت
ایرانــی ،گذرنامههــای یمــن،
سومالی ،ســوریه ،افغانستان قرار

دارند .گذرنامه عراق هم در انتهای
جدول است.
معیار اصلی تنظیم این فهرســت
تعداد کشــورهایی است که دارنده
هرگذرنامه بــدون روادید میتواند
به آنها سفرکند.
بر اساس اطالعات تازه وبسایت
پاســپورت ایندکــس ،بــا گذرنامه
ایــران اکنون بــدون دریافــت ویزا
فقط میتوان به پنج کشــور ســفر
کــرد .ایــن کشــورها عبارتنــد از:

ترکیه ،میکرونزی ،هائیتی .نام دو
کشور دیگر اعالم نشده است.
همچنین با گذرنامه ایرانی میتوان
در بــدو ورود به  ۲۸کشــور روادید
گرفت ،اما ایرانیان همچنان برای
سفر به  ۱۶۵کشور جهان نیازمند
دریافت ویزا هستند.
بر اســاس ایــن جــدول ،گذرنامه
کشورهایی چون پاکستان ،اریتره،
بنــگالدش،کره شــمالی ،لیبی و
مناطق فلسطینینشین نسبت به
گذرنامــه ایرانی از نظر اعتباری در
وضعیت بهتری قرار دارند.
قــرار گرفتــن گذرنامــه ایرانــی در
جایــگاه  ۱۹۴در حالــی اســت که
پاسپورت ایرانی در سال  ۲۰۱۹در
رتبه  ۱۰۱قرار داشت.
دو ســال پیش از ایــن نیز ،جایگاه
گذرنامه ایرانی در میان  ۱۹۹کشور،
 ۹۲بــود و ایرانیهــا میتوانســتند
بــدون روادید به  ۴۰کشــور جهان
سفرکنند.

بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!
دستهای خود را
بشویید

سفر خود را
محدود کنید

(اگر فاصله کمتر از دو
متر است(

2020-06-25 16:06

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

------------ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
---------------saberjalilzadeh@yahoo.ca

صورت خود را بپوشانید

1-877-644-4545

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

Tel.: (514) 549-4697

فاصله خود را
حفظ کنید

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

جراحدندانپزشک

Fax.:514-685-3168

داخل آستین خود
سرفه کنید

Québec.ca/coronavirus

دکتر شریف نائینی:
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ی
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دات و
وار کاالها
ادرات
ص
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ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

تالش برای برگزاری مراسم محرم در اوج
شیوع کرونا در ایران
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زهرا







 

رئیسسازمانتبلیغاتاسالمی«:امسالمراسممحرمبارونقبیشتربرگزارمیشود».

شهر
در مرکز











راســتای تبلیــغ بــرای
خــود و همفکرانــش در
ایــن روز مشــخص بوده
است که به دلیل شیوع
کرونا ،احتمال میرود آن
به
مراســم برگزار نشود.
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
نظر میرسد که «بعثه» Dr. Mehri Heidari D.M.D.
سیدعلی خامنهای ،رهبر
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
نظام ،در تدارک برگزاری Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
این مراسم بوده است.
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
با شیوع کرونا ،مرزهای
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
و
کشور عراق بسته شد
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
سفر به عتبات عالیات از
 کاشتن دندان Implant
اسفندماهگذشتهمتوقف
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
عالیات»
شــده اســت« .عتبــات
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

امامی
نامی است که شیعیان دوازه


 دندان اطفال
برای اشــاره به آرامگاههای امامان
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







گیرند.

خــود در عــراق بــهکار می
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
کربال،
این آرامگاهها در شهرهای

Implant
CEREC
AC Bluecam 
نجــف ،ســامرا ،و کاظمیــن قرار
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
زیادی
دارند .هرســاله ایرانیهای
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
در
عزاداری
برای برگزاری مراســم

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
مــاه محرم به این اماکن زیارتی در

شود
عراق سفر میکنند .گفته می
بیمه های مدیکال
بازســازی
کــه امســال هم ســتاد

و بیمه های دانشجوئی
عتبات عالیات طبق روال هرساله،
 در
ثبتنام برای شــرکت کنندگان
این مراسم را آغاز کرده است.

تــاش بــرای برگــزاری هرگونــه
 در
گردهمایــی بــرای عــزاداری
مــاه محرم در ایــران نیز همچنان
Lumineers Veneer
محل اختــاف در بین مقامات و
مسئوالن و برخی نهادهاست.
GESTION FINANCIERE LOYALE
اگرچــه کارشناســان و فعــاالن
SOROOR SADR ACCOUNTING
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
حــوزه بهداشــت نظر بــه کاهش
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
حسابداری
و
تماسهــای نزدیــک در اجتماع و
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
تعطیلی مراسم و تجمعات مختلف
COMPANY CREATION AND
REGISTRATION
Montreal,
دارنــد ،امــا با فرارســیدن محرم; ; ،تاسیس و ثبت شرکت هاQuebec H3H 1M1
WITH APPOINTMENT
_________________________
یک بار دیگر موضــوع اجتماعات
, Fax: (514) 933-2861
5263 boul Cavendish
مذهبی بحثبرانگیز شده است.
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
همچنــان کــه برخــی تــاش در
برگزاری مراسمهایی در هیاتهای
مذهبــی و حســینیهها دارنــد،
مشاور امالک در مونتریال:
محســن جوادی ،معاون فرهنگی
مسکونی و جتــاری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،از
برگزار نشدن نمایشگاه کتاب تهران
 ارزیابی رایگان از خانه شما
در ســال جــاری خبر داده اســت.
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
نمایشــگاه کتاب یکی از بزرگترین
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
اجتماعات فرهنگــی در ایران طی
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
سالهای گذشته بوده است.
پیشتر هــم ممنوعیــت برگزاری
هرگونه مراســم عزا و عروســی در
ایران اعالم شده بود.
Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
رئیس شــورای شــهر تهــران نیز
Groupe sutton Sur L’île inc.
چند روز پیش گفت که با توجه به
38 Pl.Du Commerce #280
گومیر در پایتخت،
آمار ابتال و مر 
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
قرنطینهای دوهفتهای برای تهران
Fax: (514) 769-7030
ضــروری اســت .مهدیهاشــمی
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com
افــزود کــه چــارهای جــز اتخــاذ
تصمیمــات ســختگیرانه وجــود
اصرار به برگزاری مراســم عزاداری داده اســت .به گفته سیما سادات استانهای تهران ،فارس ،کرمان،
ندارد.
همچنیــن ،رضــا گلمحمــدی ،محرم در حالی مطرح میشود که الری ،شیوع کرونا در استانهای البــرز ،کهگیلویــه و بویراحمــد،
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان خوزســتان ،خراســان رضــوی ،گلســتان ،بوشــهر ،هرمــزگان ،و
تهــران ،نیــز چنــد روز پیــش از و آمــوزش پزشــکی ،از «وضعیت آذربایجان غربــی و مازندران ،این آذربایجان شــرقی هم در وضعیت
تعطیلــی دوبــاره اســتخرهای قرمــز» در  ۴اســتان و «وضعیت اســتانها را در وضعیــت «قرمز» «هشدار» کرونا قرار دارند.
•
هشــدار» در  ۹اســتان دیگر خبر قــرار داده اســت .همچنیــن،
سرپوشیده تهران خبر داد.






















 

کمتر از  ۴۰روز به ماه محرم مانده
است و جهتگیریهای سیاسی در
این خصوص همراه با چانهزنیهای
مربوط به برگزارکردن یا نکردن این
مراســم به دلیل شــیوع گسترده
کرونا در ایران ،روی سخت خود را
نشان داده است.
قبــل از ارائــه هر دســتورالعمل یا
برنامهای از سوی ستاد ملی مبارزه
با کرونا ،رئیس ســازمان تبلیغات
اسالمی گفته است:
سیدالشــهداء
«روضــه
علیهالسالم تعطیلبردار نیست
و امسال با رونق و شکوه بیشتر
از سالهای قبل برگزار میشود».
ســازمان تبلیغات اسالمی مدعی
اســت کــه رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی در مراســم محــرم را
تضمینمیکند.
محمد قمی ،رئیس این سازمان،
گفتــه اســت« :به مســئوالن امر
گفتهایــم کــه همــه تضمینها و
راهکارهای بهداشتی را در برگزاری
مراســم محــرم و صفــر تضمیــن
میکنیــم .آنچه اهمیــت دارد این
است که به برکت همین مجالس،
خیر بیشتری نصیب مستضعفین
میشود».
در روزهــای گذشــته حســن
روحانــی ،رئیــس جمهــوری
ایــران ،بــه کمیتههــای امنیتی و
اجتماعــی ســتاد ملــی مبــارزه با
کرونــا دســتور داد که بــا رایزنی و
مشورت با دســتگاههای مرتبط،
دستورالعملهای دقیق و شفافی
برای برگزاری مراسم عزاداری ماه
محرم طراحی و تدوین کنند.
همزمــان ،معــاون راهبــری
اســتانها و ارتباطــات ســازمان
تبلیغات اســامی نیز گفتــه بود:
«درمــاه محــرم و صفرهیچیک
از برنامههــای مذهبی مرســوم
حذف نخواهد شد».
اصرار به برگزاری مراســم عزاداری
در مــاه محــرم تا جایی اســت که
محمدتقی رهبر ،امام جمعه موقت
اصفهان ،امــروز گفت که با وجود
کرونا ،عــزاداری محرم باید برگزار
شود.
آقــای رهبــر گفــت« :در ایــن که

ویــروس کرونا ســامت مــردم را
به طــور جــدی به خطــر انداخته
اســت هیــچ شــکی نیســت ،امــا
ایــن را هم باید در نظر داشــت که
ایرانیها در قدیماالیام زیر تازیانهها
هــم عــزاداری برای امام حســین
را فرامــوش نکردنــد و بمــب و
موشکهای جنگ هم باعث نشد
مســاجد و تکیههــا در مــاه محرم
خالیبمانند».
ایــن عضو جامعه روحانیت مبارز،
همچنین گفته اســت کــه همان
طــور کــه در هفتههــای گذشــته
حرمهای زیارتی بازگشایی شدند و
بعــد از چند ماه نمازهای جماعت
در مساجد برپا شد ،مراسم محرم
نیز باید برگزار شود.
در حالی که به گزارش «شبستان»،
ســازمان حج و زیارت و بعثه علی
خامنــهای ،رهبرنظــام حاکــم بر
ایــران ،طــی جلســات مختلفــی
تالش برای ســفر زایــران ایرانی به
کشــور عراق را برای انجام مراسم
عــزاداری محرم آغاز کردهاســت،
گفته میشود که امسال پیادهروی
اربعین نیز که برخــی زایران ایرانی
هرســاله در آن مراســم انجــام
میدهند ،برگزار نخواهد شد.
محمــد آزاد ،سرپرســت معاونــت
عتبــات ســازمان حــج و زیــارت،
گفتــه اســت« :بــرای پیــادهروی
اربعین منتظر تصمیــم نهادهای
مربــوط در ایــن حوزه هســتیم و
بــا برنامهریزیهای انجام شــده،
در صــورت برگــزاری این برنامه ما
آمادگی کامل را خواهیم داشت».
راهپیماییاربعین،اجتماعگروهی
از زایــران (بیشــتر از کشــورهای
ایــران ،پاکســتان ،افغانســتان و
ســوریه) اســت که حدود د و هفته
قبــل از اربعیــن بــه ســمت عراق
حرکت میکنند تا برای عزاداری در
چهلمین روز درگذشــت امام سوم
شــیعیان ،از نجف به سمت کربال
راهپیماییکنند.
•
سایه کرونا در ایران سنگینتر
میشود
گفته میشــود که با کشــته شدن
قاسم ســلیمانی در عراق ،امسال
دولــت جمهــوری اســامی ایران
در فکــر تــدارک مراســم بزرگی در
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اقتصاد...

www.paivand.ca since 1993

گزارش رویترز

مردم ایران روزبه روز فقیرتر میشوند!

خبرگزاریرویترزدرگزارشیمیدانیکهروزسهشنبه ۱۷تیرازوضعیت
معیشتی مردم در ایران منتشرکرده به بررسی تأثیرات بحران سقوط
ارزش پول ملی بر وضع اقتصادی ایرانیان پرداخته است.
این گزارش را در زیر میخوانیم:
«مریم حسینی ،معلم بازنشسته و قیمت کاالهای اساسی مثل
مسن ایرانی در آخرین تالشهای نان ،گوشت و برجن روز به
خود برای رساندن هزینه شهریه روز بیشتر میشود .گوشت
دانشــگاه به دختــرش در خارج ،با قیمت  ۱۰دالر در هر کیلو
همــه پسانــداز خــود را از بانک
االن برای بسیاری دیگر
بیرون کشید و با آن دالر خرید.
قابل پرداخت نیست.
اما آن هم کافی نبود .دخترش که
سه سال از درس دانشگاهش باقی
مانده ناچار شــد برنامههای آینده که هــر دالر در ایــران در رکوردی
خــود را کنار گذاشــته و بــه ایران تاریخــی از مــرز  ۲۰هــزار تومــان
گذشــته و پــس از آن نیــز به طور
برگردد.
داســتان بیپــول شــدن خانواده خزنده در حال افزایش است.
حسینی داســتان هرروزه بسیاری این خبرگزاری ادامه میدهد:
از خانوادههــای ایرانــی اســت که «ســقوط ارزش ریــال ایــران در
بــرای تأمین مالی فرزندانشــان از هفتههــای اخیر ،بانــک مرکزی را
پسانداز خود زده و برای آنها دالر مجبــور کرد تا صدها میلیون دالر
برای تثبیت ریال وارد بازارکند.
میفرستند.
خانم حســینی میگویــد :دخترم عبدالناصــر همتــی ،رئیس بانک
مجبــور اســت آرزوی تحصیل در مرکــزی ایــران ،ایــن مداخلــه را
خارج را به خاک بسپرد و برگردد' .معقوالنه و هدفمند' توصیف کرده
من دیگر از پس هزینهها برنمیآیم .است.
دلیل بیپول شدن خانم حسینی آقــای همتــی میگویــد کــه بانک
سقوط شــدید ارزش ریال ایران به مرکزی ذخایر خارجی کافی دارد اما
پایینترین نرخ خود نسبت به دالر به میزان این ذخایر اشارهای نکرده
است.
آمریکاست.
این ســقوط ارزش نــه تنها زندگی طــی چهــار دهه گذشــته ،قیمت
در ایران را بسیارگرانترکرده بلکه دالر آمریکا در برابر پول ملی ایران
ســرپا نگه داشــتن اقتصاد کشور  ۲۷۰۰برابر شــده و ریــال در گروه
را در مســیر تندبــاد تحریمهــای ضعیفترین پولهای جهان جای
فلجکننده ایاالت متحده و ویروس گرفته است.
جدیدکرونا به امری بســیار دشوار اقتصاددانان هم میگویندکه برای
رویارویی با کســری بودجه ناشــی
تبدیل کرده است».
•
از بحــران اقتصادی ،ایــران ناچار
برداشت از ذخایر ،تا کی؟
خواهــد بود از آن ذخایر برداشــت
خبرگــزاری رویترز اشــاره میکند کنــد ،اما ایــن به نوبه خــود توان

ایران بــرای مهار تورم را ضعیف
میسازد.
گاربیــس ایرادیــان ،اقتصاددان
ارشد مؤسسه بینالمللی مالی،
میگویــدکه ذخایر خارجی ایران
برای تزریق به بازار محدود است
و با این کار نیز نخواهد توانست
کاهش ارزش پول کشور را مهار
کند ،به ویژه با وجود تحریمهای
ایاالت متحده و انزوای ایران در
جامعهجهانی».
رویترز ادامه میدهد
کــه «از زمان خروج
ایــاالت متحــده از
توافــق هســتهای با
ایران ،واحد پول ایران
 ۷۰درصد از ارزش خود را از دست
داده است.
دولــت ایــران بــرای جبــران این
وضعیت چند نــرخ مختلف برای
تبدیل ارز در نظرگرفته تا بهویژه از
فشار مالی بر واردکنندگان بکاهد.
امــا در بــازار آزاد ،پــس از آخرین
مداخــات از ســوی بانک مرکزی
هم ،ریال همچنان به سقوط خود
ادامه داده است.
یکــی از دالیل تازهترین افت ارزش
تومــان ،تنــش بیــن جمهــوری
اسالمی و آژانس بینالمللی انرژی
هســتهای در مورد مســئله اجازه
بازرســی از دو ســایت مشــکوک
هستهای ایران است.
دلیــل دیگــر نیــز به آســیبهای
اقتصادی ناشــی از ویــروس کرونا
برمیگردد».
•
یک دگرگونی عمیق؟
رویتــرز مینویســد کــه ایــن
ســقوطهای پیدرپــی در ارزش
پول میتواند نشانگر یک دگرگونی
عمیقترباشد.
این خبرگزاری ادامه میدهد:
«نیلــس ِدهــوخ ،اقتصــاددان در
آترادیوس ،یک شرکت بیمه اعتبار
تجــاری ،میگویــدکه یــک عامل
اساســیتر در اقتصاد ایران ،تغییر
الگو از وجود ذخایر اضافی ســنتی
به حالت کســری بودجه در ســال
 ۲۰۲۰اســت که بــه خاطرکاهش
شدید درآمدهای نفتی
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
بهروزباباخانی
Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

پدید آمده است.
او میگوید که برآورد میشود بانک
مرکزی ایران هنوز ذخایرکافی برای
پشتیبانی از ریال را داشته باشد اما
بــا ادامه یافتن کمک آنهــا به رفع
کسریهای بودجه ،این ذخایر نیز
در حال ته کشیدن است.
ایــران کــه در آوریــل  ۲۰۱۸هنوز
بیــش از دو و نیم میلیون بشــکه
در روز نفت صادر میکرد به خاطر
تحریمهای آمریکا تخمین ًا اکنون
بین  ۱۰۰هزار تا  ۲۰۰هزار بشــکه
بیشتر نمیتواند صادر کند.
صندوق بینالمللــی پول تخمین
میزنــد کــه ایــران در حــدود ۲۰
میلیارد دالر از ذخایر مالی خود را
امســال و  ۱۶میلیارد دالر دیگر را
سال آینده برداشت خواهدکرد».
•
روز به روز فقیرتر

رویترز مینویسد« :برآورد میشود
که کســری بودجه دولــت ایران تا
مارس  ۲۰۲۱بــه  ۱۰میلیارد دالر
بالغ شــود .این برآوردی اســت که
مســعود خوانســاری ،رئیس اتاق
بازرگانــی تهــران در گفتوگــو بــا
رسانهها اعالم کرده است.
او اضافــه کرده اســت کــه افزایش
کسری بودجه و تأمین پولی ،تورم
را بیشتر خواهدکرد ،قدرت ریال را
پایینتر خواهد آورد و قدرت خرید
مردم نیز افت خواهد داشت.
بــه گفتــه تاجــری در تهــران بــه
نــام ســروش کــه نخواســته نــام
خانوادگــیاش فاش شــود ،دولت
ایران از مردم خواســته تا از تومان
فــرار نکننــد و ارز خارجی نخرند و
بیشتر صرافیهای مرکز شهر نیز از
فروش دالر به مشتریان خودداری
میکنند.

او توضیح داد که وقتی قیمت دالر
نســبت به تومان باال رفــت مردم
برای خرید دالر به صرافیها هجوم
آوردنــد اما االن وضع آرامتر شــده
است».
رویترز اضافه میکنــد که «اکنون
در ایران تعداد کسانی که از سختی
اقتصــادی در امان میمانند کمتر
شــده اســت .از نخبــگان تجاری
گرفته تا کارگــران معمولی اکنون
همــه تأثیر ســقوط ارزش پــول را
حس میکنند.
با افزایش مالیات ،کاهش یارانهها،
محدودیت دسترســی به بازارهای
خارجی به خاطر تحریم و دشواری
دســت یافتــن بــه ارز الزم بــرای
بازرگانی ،هرروزه کسب و کارهای
بیشــتری از برخورد با مشــکالت
عدیده خبر میدهند.

{>> ادامه در صفحه}19 :

15

 سال  26شماره  25  1482تیر 1399

www.paivand.ca since 1993

هایکهارتونیان

کرونا و آینده...
کرونا بشریت را در معرض نابودی
یا گــذار به تمدنی جدید قرار داده است؟

ناصر اعتمادی
در پیام تلویزیونی خود در شانزدهم
مارس گذشــته ،امانوئل ماکرون،
رئیس جمهوری فرانسه وضعیت
این کشور را در رویارویی با ویروس
کرونــا ،یــک وضعیــت جنگــی و
استثنایی خواند .در این رویارویی و
جنگ او با فراخواندن فرانسویان به
همبستگی و در عین حال "انزوای
اجتماعی" یعنی ماندن در خانه ها
بر ضــرورت حفظ "دولــت رفاه"،
یعنی بزرگترین دستاورد اجتماعی
و نماد همبستگی کشورهای غربی
پس از دومین جنگ جهانی تأکید
کرد.
تأکیــد رئیــس جمهوری فرانســه
اعترافی ،خواســته یا ناخواســته،
به شکســت تمام سیاســت هایی
بــود که طی دهه های گذشــته به
نــام جهانی شــدن ،از میان رفتن
مرزهای ملی و سلطۀ پول در جزئی
ترین امور و مناســبات اجتماعی،
بنیادهای مهمترین ثمرات دولت
رفاه  -از نظام بهداشــت و درمان
گرفته تــا آموزش و پــرورش و کار
– را چــه در فرانســه چه در ســایر
کشــورهای اروپایی آماج حمالت
منظم قرار داده اند.
گســترش جهانــی ویــروس کرونا
پیش از هر چیز شکنندگی سخنان
مدافعان سرســخت جهانی شدن
نئولیبــرال را نیز نشــان داد که در
نخســتین واکنش خود به شیوع
این بیماری ،تمام مرزهای خود را
بسته و به افراطی ترین گفتارهای
ملــی گرایانــه علیه دیگــر ملت ها
و حتــا محرومتریــن گــروه های
اجتماعی ،نظیر مهاجران ،آوارگان
و بی خانمان هایی روی آوردندکه
برای "منزوی" تر و قرنطینه کردن
خــود جز ســقف آســمان پناهگاه
دیگری ندارند.
حتا در درون اتحادیۀ اروپا مرزهای
گذشــته از نو احیاء شد خاصه در
دوره ای کــه اروپا بیش از هر وقت
به همبســتگی و یک کاسه کردن
همۀ امکانــات علمی ،پزشــکی و
مالی خود بــرای مقابله با ویروس
مرگبار کرونا احتیاج دارد که اتفاق ًا
هرگونه مرز و مانعی را به ســهولت
پشت سر می نهد.
تأکید رئیس جمهوری فرانســه بر
ضرورت صیانــت از دولت رفاه در
عین حال گویای سرگشتگی غالب
رهبــران کشــورهای اروپایــی در
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ویروس کرونا اکنون نشان
می دهد که ارزش هایی
که در روزگار سخت جان
آدمیان را جنات می دهند
نه پول و سرمایه ،بلکه
همبستگی و برابری است
مواجهه با یک وضعیت استثنایی
جنگی است.
از دهــۀ  ١٩٨٠دولــت های پیاپی
در فرانســه – صــرف نظر از صبغۀ
سیاســی آنها – با پیروی از نسخه
هــای اقتصــادی نئولیبــرال ،بــا
خصوصــی کردن های گســترده،
تضعیــف پیوســتۀ قوانیــن و
قراردادهــای کار ،پایه های دولت
رفــاه را – که طی دهــه ها ثروت،
آبادانــی ،آزادی و صلــح اجتماعی
را تأمیــن کرده بودند – فرســوده
ســاخته و در امــان از تهاجــم
منظــم اجبارهای پول و ســرمایه
نگذاشــتند .در فرانســه در نتیجۀ
این اجبارها تنها هفده هزار تخت
بیمارســتان طی ســال های اخیر
از بیــن رفت وکلیــه مراکز درمانی
بــا کمبود منابــع و امکانات روبرو
شــدند .هزاران پزشک و پرستار و
کادر درمانی کشور مدت ها پیش
از پیدایش و شیوع جهانی کرونا از
خالل اعتصاب ها و اعتراض های
سراسری نسبت به نابودی تدریجی
یکــی از اســتوارترین نظــام هــای
جهانی بهداشت و درمان در نتیجۀ
خصوصــی ســازی های بــی وقفه
هشــدار دادنــد و بســیاری از آنان
ناگزیــر از مهاجرت به کشــورهای
همجوار از جمله بلژیک و سوئیس
شدند.
مشــابه همین ســناریو در ابعادی
بمراتب گســترده تــر در ایتالیا به
ویژه در سال های صدارت سیلویو
ُ
برلوسکنی روی داد که حاصل اش
را امروز در شــمار کشته شدگان و
مبتالیان ویروس کرونا و شکنندگی
و ضعــف نظــام درمان کشــور در
مقابله با این بیماری مشاهده می
کنیم.
ویــروس کرونــا اکنون نشــان می
دهد کــه ارزش هایی که در روزگار
ســخت جــان آدمیــان را نجــات
می دهند نه پول و ســرمایه ،بلکه
همبســتگی و برابری اســت که از
جمله نمادها و نهادهای ملموس
آن از ســال های  ١٩٥٠به این سو

در اروپــا دولــت رفاه بوده
و با اتکاء به آن پیشــرفت
هــای بــی ســابقه ای در
حیطۀ حقوق شهروندی
و بســط دموکراسی روی
داده اســت .ایــن تجربــۀ
همبســتگی کــه در اصل
واکنــش ســرمایه داری
پیشرفتۀ غرب به (خطر)
کمونیســم بــود ،بــدون
جنبــش هــای کارگری و
سوسیالیســتی ،امــا ،به
منصۀ ظهور نمی رسید.
بدتر حتا به موازات درهم شکستن
مهمترین بنیاد حقوق شهروندی
در غــرب – یعنــی دولت رفــاه –،
اجرای مهارگسیختۀ سیاست های
نئولیبرال به ویژه از خالل توسعه
و تشویق دایمی مصرف ،از جمله
مصرف بی حد انرژی سهم مهلکی
در نابود کردن پایدار محیط زیست
و کــره زمین – یعنی اولین شــرط
بقاء و زیست مشترک انسان ها –
داشته است.
اعتراض های اجتماعی در سراسر
جهــان از جمله جنبــش "جلیقه
زردهــا" طی ســال هــا و ماههای
اخیــر و همچنیــن هشــدارهای
بی وقفۀ دانشــمندان ،پزشــکان
و پژوهشــگران علــوم اجتماعــی
به انحــاء مختلف خبر مــی دادند
کــه ادامۀ وضــع موجود ،ســلطۀ
بــی منازعۀ سرمشــق نئولیبرال،
ادامــۀ زندگی اجتماعی را ناممکن
ساخته و جامعۀ انسانی را به سوی
پرتگاهی فاجعه بار رانده است.
جهان گســتری ویروس کرونا که
عارضۀ آشوب و زیر پا نهادن تمام
مرزهــا و قواعد طبیعی و انســانی
و نتیجــۀ بهــره کشــی بی حــد از
طبیعت و انسان است تأمل دربارۀ
سرمشق جامعۀ جایگزین را به یک
ضــرورت اضطراری تبدیــل کرده
اســت .این فاجعه نشان می دهد
کــه جامعه نمی تواند اســیر وعده
های غیرقابل تحقق افســانۀ بازار
خودگردان و "دســت نامرئی" آن
باشد که در اصل چیزی جز اعمال
نفــوذ البی ها و قدرت های بزرگ
اقتصادی نیســت که کل سیاست
هــا و جهــت گیری هــای ناظر بر
زندگی میلیاردها انسان را رقم می
زند.
چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم،
ویــروس کرونــا از هــم اکنون کل
شیوۀ تولید و مناسبات اجتماعی
ای را که تا امروز مســلط و مصون
از تغییــر بــوده ،دگرگون ســاخته
اســت ،هــر چنــد هنــوز در آغازه
های این روند طوالنی ،نامعلوم و
دردناک تغییر هستیم .اما ،بدون
انقالب اطالعاتی ،بــدون انقالب
انفورماتیــک که از دهۀ  ١٩٨٠کل
مناســبات تولیدی را تغییــر داد،
چنین دگردیســی ممکن نبوده و
نخواهد بود.
ســال هــا پیــش از ایــن در ١٩٨٩
فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی-
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مشــاورامالک

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

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

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

4010 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
اتریشــی ،آندره ُگرز ،در اثر عمیق
خــود "دگردیســی هــای کار و
جســتجوی معنــا" ،ضمــن نقــد
"عقالنیت" اقتصادی نئولیبرال به
درستی پیش بینی کرده بود که این
سرمشق اقتصادی و اجتماعی ما را
– بشــریت را  -در آستانۀ فاجعه و
یا  -ناخواســته  -در آستانۀ گریز
ِ
اقتصادی" غیرانسانی
از "عقالنیت
و گــذار به تمدنی جدید قــرار داده
است  :تمدنی مبتنی بر ارزش های
همبســتگی و تعــاون و صیانت از

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

انسان و محیط زیست.
ویــروس کرونــا تمرکز نیــروی کار
در محیــط هــای بســته و ثابت –
در فابریــک  -را از هــم اکنون زیر
ســئوال بــرده اســت .از ایــن پس
دست کم هشت میلیون فرانسوی
همانند دیگرکشــورهای پیشرفته
خــارج از محیــط های شــناخته
شــدۀ کار ،در خانــه هــا یعنــی در
"انزوای اجتماعی" به فعالیت های
حرفــه ای خــود ادامه می دهند و
این ســرآغاز روند برگشت ناپذیر و

بمراتب گسترده تری است که کل
شیوۀ مسلط تولید شناخته شده–
شــیوۀ تولید سرمایه دارانه – را که
از قــرن پانزدهــم تا امــروز جریان
داشــته و بــه تبــع کل سرمشــق
سنتی جامعۀ بورژوایی را دگرگون
خواهدکرد .چه نشانه ای صریحتر
از ایــن هنگامی که فعالیت مزدی
با "انــزوای اجتماعی" آمیخته می
شــود ،در حالــی که تاکنــون کار

{>> ادامه در صفحه}21 :
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 -۸م
به
رتب در مورد نیا ِت
لذت بردن از تبعیت
داستان زندگی خود را مینویسی،
 -۹وقتی
 -۱۹عاد ِت
ِ
نا
خ
ود
آگ
آرام ماندن در سختیهاست؛
اه
دیگ
به
دیگران؛
ران ،قضاوت منفی
دشنام
د
اد
ِ
ن؛
باشد؛
دیگران
دست
قلم
نگذار
 -۲۶مسایلی که بیشترین لطمه را به تو میزنند،
کردن؛
-۲۹
۲۰
شیفتگینامحدود
ع
ِ
اد
ت
نا
خ
ود
آگ
دهی،
تغییر
را
خود
زندگی
خواهی
ی
م
-۱۰
اه
 -۹ت
ن
بیشترین درسها را نیز میآموزند؛
صورِ اینکه دیگران،
به
سبت به پول و قدرت
وا
رو
نه
جل
وه دادن
افکار خود را تغییر ده؛
و
 -۲۷شما اولین قربانی عصبانیت خود ،خواهی
گذشته را فراموش
استتارِ آگاهانۀ این
مسایل؛
میکنند؛
 -۱۱درد در زندگی اجتنابناپذیر است،
شیفتگی؛
بود؛
 -۲۱عاد ِت نا
خ
ود
آگ
اه
-۱۰
اما دردکشیدن انتخاب ِ
خود فرد است؛
شادمانی ناخودآگاه
 -۲۸اگر مرا دوست داشته باشی ،در قلب تو
-۳۰حاکمی ِتتقریب ًا
به
مب
را
دان
ست
ن
خود از
از زرنگ 
م
یهای یک
 -۱۲اگر فردی تو را خوشحال کرد،
طلق ناخودآگ ِاه زنگ
هستم .اگر از من متنفر باشی ،در ذهن تو هستم.
اشتباهات؛
هفتهای؛
ز
او را خوشحالترکن؛
ده بر افکار ،رفتار و
۲۲
ع
ِ
در هر صورت من برندهام؛
اد
ت
ناخودآگاه
-۱۱
گفتار.
تعطیلی اهرمهای
 -۱۳بهترین معلم تو آخرین اشتباه توست؛
 -۲۹از افرادی که ّس ِر دیگران را به تو میگویند
به استغراق در
کنترلعصبانیت؛
(منبع :کانال تلگرام
 -۱۴کلمات ممکن است دروغ بگویند،
خودخواه 
یها؛
فاصلهبگیر؛
نویسنده)
ولی َاعمال همیشه راستگو هستند؛
 -۳۰انسانهای بزرگ با فضایل زندگی میکنند.
 -۱۵انسانهای راضی درون خود را میسازند،
انسانهای کوچک صرف ًا با پول و راحتی.
انسانهای ناراضی بیرون از خود را
منبع :کانال تلگرام نویسنده

ویژگی دارند:

 -۱۸ثروت ،هوش و مقام تو مهم نیست.
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ی
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ی
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ب
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م
گ
ذ
ا
ش
ت
؟!
بهزادمهرانی

یک ســخن مهملی که بسیار میشنویم
این است که باید به عقاید دیگران احترام
گذاشت.
اگر عقیده شما این باشدکه راه رستگاری
شــما از کشــتن من بــه عنــوان ملحد،
دگراندیــش ،ضدانقــاب ،همجنسگرا،
بهایــی و… میگــذرد ،چرا مــن باید به
عقیده شما احترام بگذارم؟
از اینکــه بگذریــم اختالف کســی چون
من بــا "روشــنفکران" " ،هنرمندان" و
اهالی روزنامه و قلــم که از حکومتهای
انســان ُ
کش و ضدبشــری دفاع میکنند
و ســعی دارنــد فســاد و تباهــی این نوع
حکومتهــا را بــا زبانــی امروزیتــر و

مدرنتــر ،نرمالیــزه کنند،
اختالف عقیده نیســت .من با زندانبانم،
با شــکنجهگرم و با کســی که یک زندگی
عــادی را بر مــن در وطنم حــرام کرده،
اختالف عقیده ندارم؛ او خصم جان من
است.
حکومتهای تمامیتخواه فقط به بازجو
و شکنجهگر و جالد نیاز ندارند بلکه آنها
به تعبیر اســتالین به "مهندســان روح"
هم نیاز دارند .کســانی کــه با زبان هنر و
ادبیات و شعر و شور ،خونهایی که جالد
میریزد را پاک کنند و به همهگان بگویند
که کــه این خونهای ریختهشــده نوعی
حجامت است.
اســتالین در ســال  ۱۹۳۲در خانــهی

هیاهوی بسیار بر سر هیچ؟!...
درهمان حال ،وزارت امور خارجه
چین از متن  ۱۸صفحه ای تهران
خبر نــدارد و در عــوض یک متن
 ۱۰صفحــهای به انگلیســی و یک
متــن دیگــر بــه مانداریــن ،زبان
رسمی چین ،در پنج صفحه عرضه
میکند.
انســتیتو مطالعــات اســتراتژیک
بینالمللی پکن ،وابسته به دانشگاه
پکن ،چیزی جز بیانیه پایان سفر
آقــای ژی جیــن پینــگ ،رییــس
جمهورخلــق چین ،به تهــران در
سال  ۲۰۱۶عرضه نمیکند.
کمیتــه ملــی چیــن بــرای

قصرماننــد ماکســیم گورکــی،
نویســنده وابســته شــوروی ،دیدارکرد و
گیالســش را به ســامتی تولیــد هرچه
بیشتر و پربارتر! ادبیات نوین شوروی باال
برد وگفت:
"تولید ارواح انسانی مهمتر از توپ و تانک
است… به همین خاطر من گیالسم را به
سالمتی شما نویسندگان ،که مهندسان
روح انسانید ،مینوشــم( ".ادبیات علیه
استبداد ،پیتر فین و پترا کووی ،ترجمه
بیژن اشتری ،نشر ثالث ،ص)۴۵۱
مهنــدس روح در نــگاه اســتالین
روشنفکران و نویسندگانی بودندکه مداح
او بودند و هرکه جز این بود سرنوشتی جز

>> ادامه از صفحه6 :

همکاریهای اقتصادی چند مقاله
در ضرورت توســعه بازرگانی میان
جمهوری خلق چین و جمهوری
دارد ،امــا از نهایــی شــدن یــک
معاهده راهبردی بیخبر اســت.
انســتیتو مطالعــات بینالمللــی
شــانگهای نیــز مدعــی اســت که
مذاکــرات دربــاره همکاریهــای
آینده دو کشور هنوز به طور جدی
آغاز نشده است.
به عبارت دیگر ،ســر و صدایی که
تهران به راه انداخته است ،ممکن
اســت هیاهوی بســیار برای هیچ
باشد دستکم در آینده نزدیک.

ماجرا با سفر رییس جمهوری چین
به تهران آغاز شد .در آن سفر آقای
ژی جینگ پینگ  ۱۷تفاهمنامهای
را که «بیت رهبری» در سال های
 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۵بــا رهبــران چیــن
تثبیت کرده بــود ،امضا کرد و راه
را بــرای مذاکره برای عملی کردن
برنامههای اعالم شده باز کرد.
مجموعه تفاهمنامهها را میتوان به
چهار بخش تقسیم کرد .در بخش
اول ،چیــن ایــران را به عنوان یک
منبع مواد خام ،به ویژه نفت وگاز،
سنگهای معدنی و مواد غذایی از
یک سو و خریدار کاالهای صنعتی

تبعید و گوالگ و مرگ ســخت
نداشت.
اسیب ماندلشــتام ،شاعر روسی ،تنها به
خاطر یک شــعر در نکوهش استالین که
حتــا بــر روی کاغذ نیامده بــود و در یک
جمع دوســتانه خوانده شــده بود گرفتار
مرگ مشقتبار شد.
شــما گمان داریــد جمهوریاســامی را
کسانی مانند جنتی و علمالهدی همه این
سالها سر پا نگه داشتهاند؟
نه! چنین نیســت! اینهــا "قصابانند بر
گذرگاهها مســتقر" و کارشــان ســاخی
کــردن منتقــدان اســت امــا بایــد ایــن
ســاخیکردنها را تطهیر کرد .اینگونه
است که "مهندسان روح" از راه میرسند

از ســوی دیگــر میبینــد .آقــای
مجیدرضــا حریری ،رییــس اتاق
مشــترک ایران و چیــن میگوید:
«نوع اقتصاد ایران مبتنی بر فروش
مــواد خام به دنیاســت .چین هم
خریدار این کاالهاست و به همین
ســبب (میتواننــد) شــریک اول
تجاری یکدیگر باشند».
به عبارت دیگر ،چین ،در این بخش
مورد بحث ،خواستار تحمیل یک
رابطه کالسیک استعماری به ایران
است -همان شیوهای که بریتانیا
در هند ،فرانسه در الجزایر و هلند
در اندونزی ،در دوران استعمار به
کار برد .در ســالهای اخیر ،چین
همین رابطه را با بیش از  ۳۰کشور

و با تکیه به قدرت و پول سالخان رد خون
را به آرامی پاک میکنند.
کار هنرمنــدان مجیزگویــی چون نرگس
آبیــار ،چنیــن کاری اســت .جنتــی کــه
نمیتوانــد بــه اســکار بــرود .الریجانی و
خامنهای را هم راهی نیست .نرگس آبیار
کــه معتقد اســت خامنهای هنرشــناس
اســت و حامی هنرمندان باید این وظیفه
را برعهده بگیرد تا به جهان بگوید که چه
رهبــر فرزانــهای بر مردم ایــران حکومت
میکند.
خامنهای هر از چندی این نوع هنرمندان
و شــاعران را در بیت خود جمع میکند و
نقشه راه را به دستشان میدهد.

آســیایی و آفریقایی در حال رشــد
برقرارکرده اســت تــا هم نیاز خود
به مــواد خام را تامیــن کند و هم
بازارهای الزم برای صنایع خود را
به دست آورد.

•

ایران :همه سکهها هنوز در هوا
معلقاند
در بعضی کشــورها مانند سودان
و موزامبیــک ،چین حتی با خرید
زمینهای قابل کشت برنامههای
درازمدتی را برای تامین موادغذایی
مورد نیاز خود شکل داده است.
از آنجــا که ایــران خود بــا کمبود
زمینهــای قابــل کشــت و منابع
آب روبــرو اســت ،این ســناریو در

ایران قابل اجرا نیســت .اما چین،
چنان که در یکــی از تفاهمنامهها
میبینیــم ،میتوانــد از منابــع
خلیج فــارس و خلیج عمان برای
ماهیگیری در مقیاس وسیع بهره
گیــرد .بخــش دوم تفاهم نامه ها
مربوط میشــود به همکاریهای
سیاسی و دیپلماتیک که در عمل
نتیجه قابل لمسی برای هیچ یک
از دوکشور نخواهد داشت.
ایران ،در صحنه بین المللی ،نفوذ
چندانی نــدارد که بتواند در مواقع
ضــروری به کمک چیــن بیاید .از
ســوی دیگر ،چین حاضر نیســت
بــا نزدیــک شــدن بــه ایران
مناســبات خود را با دیگر
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کرونا در ایران...

هزینههای درمان مردم را فقیرتر میکند

هزینه اجنام آزمایش برای
یک خانواده چهار نفره؛ یک
میلیون و  ۹۶۰هزار تومان!

ثمانه قدرخان
ادامــه بحران کرونــا در ایران از
یک سو با خستگی کادر درمان
و از سوی دیگر با فشار روحی و
اقتصادی بر مردم به خصوص قشر
کم درآمد همراه شده است.
بر اســاس یک بــرآورد ســاده که
از مصاحبــه با شــهروندان حاصل
شــده ،هزینههای تمام شده برای
انجام یــک آزمایش خون و عکس
برداری از قفســه ســینه و معاینه
پزشــک بدون بســتری شــدن در
بیمارستان در بهترین حالت ۵۲۰
هزار تومان برای بیمار خرج دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه حداقل
حقــوق مصــوب دولــت در ســال
 ۱۳۹۹معــادل یک میلیون و ۸۳۵
هزار تومان اعالم شده است.
سال گذشته وزارت بهداشت ایران
اعالم کرد« :ســاالنه  ۳.۷۶درصد
جمعیت کشــور دچار هزینههای
فقرزای ســامت میشوند ،یعنی
جمعیتی در حدود سه میلیون نفر
هر سال به علت هزینه های درمان
فقیرمیشوند».
حال به نظر می رسد با هزینه های
سرسام آور ویروس کرونا جمعیت
زیادتری زیر خط فقر خواهند رفت.
جمله کلیشــهای «بیماری غیر از
درد هزینــه هــم دارد» این روزها
بیشــتر از همیشــه بــرای گــروه
زیادی از مردم در ایران ملموستر
از همیشــه شــده اســت .شنیده
میشــود برخی به دلیل ناتوانی در
پرداخــت هزینههــای درمان خود
با ایزوله شــدن در خانــه به مراکز
درمانی مراجعه نمیکنند .این در
حالیســت که آمار جان باختگان
از ویروس کرونا در ایران بر اساس
آمارهای رســمی بــه  ۱۳هزارو ۳۲
نفر رسیده است.
هزینههایــی که یــک بیمار مبتال
به کرونــا باید در ایران بپــردازد از
نخستین مرحله مراجعه به پزشک
تا تشخیص و انجام آزمایش های
مربــوط بــه آن برای یــک خانواده
چهار نفره حدودا دو میلیون و نیم
بدون بستری شدن در بیمارستان
هزینه خواهد داشت.
میترا که در یــک معامالت ملکی
در ایــران کار مــی کنــد از هفتــه
گذشــته حــس بویائی خــود را به

صورت کامــل از دســت داد برای
انجام تســت کرونا به یکی از مراکز
پزشکی در تهران مراجعه کرده و با
انجام آزمایش خونه به وی گفتهاند
که مبتال به کرونا نیســت .این زن
جــوان همان شــب با تــب و لرز و
شدید به پزشک داخلی مراجعه می
کند و پزشــک هم تشخیص ابتال
به کرونا نداده و میترا درخواســت
انجام عکسبرداری از قفسه سینه
را می کند .نتیجه عکس ها نشان
دهنــده درگیری بخشــی از ریه به
ویــروس کرونــا بــوده اســت .وی
در روز ۱۲ام قرنطینــه در منــزل
شخصی خود می گوید:
« بــرای آزمایش خــون  ۱۸۰هزار
تومان پرداخت کردم .ویزیت دکتر
برای تشخیص  ۶۰هزار تومان بود
و عکس از قفســه سینه  ۲۸۰هزار
تومان .در نهایت هم فقط مسکن
از پزشک معالج دریافت کردم و ۹
روز ابتدائی بیماری را با حال بسیار
بد و حالت خفگی طی کردم تا بهتر
شدم».
میترا در مجموع  ۵۲۰هزار تومان
بدون بستری شدن در بیمارستان
پرداخــت کرده اســت کــه اگر این
هزینه را برای خانواده چهار نفری
که درگیرکرونا بشوند حساب کنیم
معادل  ۲میلیون و  ۸۰هزار تومان
می شود.
رسول که تازه بیماری کرونا را از سر
گذرانده است می گوید  «:دویست
و هشت هزار تومن برای تشخیص
اولیــه و حدود صد هزار تومان هم
برای آزمایــش دوم پرداخت کردم
برای این که مطمئن باشــم ناقل
ویروس نیستم».
در حالــی کــه گفتــه مــی شــود
هزینــه درمــان و تشــخیص در
بیمارســتانهای دولتــی کمتــر از
بخش خصوصی اســت ولی سمیه
روزنامــه نــگار از تهران بــه ما می
گوید  «:مردم به بیمارستان های
دولتی اعتماد ندارند برای همین از
ترس جان خود برای انجام تست یا
بستری شدن به بیمارستان های
خصوصی و مراکز درمانی خصوصی

کشورها به خطر اندازد.
مثال جــان بولتون ،مشــاور
پیشین امنیت ملی آمریکا ،در
کتاب تازه خود نشان میدهد
کــه پرزیدنت دونالد ترامپ در یک
توگوی تلفنی به همتای چینی
گف 
خــود اطالع داد که ایاالت متحده
تحریمهای معلق شده علیه ایران
را از نو فعال میکند.
در پاســخ ،ژی جینــگ پینــگ،

تلویحا فهماند که نمیخواهد این
اقــدام باعث کــدورت میان پکن و
واشینگتنشود.
دربخشهمکاریهایدیپلماتیک
چیــن در  ۲۰۱۶وعده داد که ایران
را بــه عنــوان عضو کامــل «گروه
شــانگهای» بپذیــرد -کاری کــه
هنــوز پس از نزدیک به پنج ســال
صورت نگرفته اســت ،اما میتواند
با صــدور یک بیانیه در پکن انجام

به جای دولتی مراجعه می کنند.
یکی از دوستان من به یک مرکز
خصــوص روبروی بیمارســتان
نیکان در تهــران مراجعه کرده
است و بابت انجام تست تشخیص
کرونــا  ۴۹۰هزار تومــان پرداخت
کرده است».
بــا یک حســاب سرانگشــتی می
توان دریافت که تنها هزینه انجام
تست برای یک خانواده چهار نفره
در ایران یک میلیــون و  ۹۶۰هزار
تومان میشود.
این در حالی اســت که بر اســاس
توافــق نماینــدگان کارفرمایــان و
نماینــدگان دولــت حداقل حقوق
سال  ،۹۹یعنی سالی که با بحران
شــیوع ویروس کرونا آغاز شــد ،با
 ۲۱درصد افزایش نســبت به سال
قبل ،معادل یک میلیــون و ۸۳۵
هزار تومان اعالم شــده است .این
رقم پایه حقوق سال  ۹۹و حداقل
حقوقی اســت که کارگران باید در
این سال دریافت کنند.

خودکشی از سر فقر کنار چاه
ثروت ایران
مدیــرکل آزمایشــگاه هــای مرجع
سالمت وزارت بهداشت  ۲۲تیرماه
عنوان کرد «:هزینه آزمایشهای
ســرولوژی حدودا بیــن  ۲۹تا ۳۰
هــزار تومــان اســت؛ در حالی که
گاهی شنیده میشــود این هزینه
به بیش از  ۱۰۰هزار تومان هم در
برخی مقاطع رسیده است».
آقای ســمیعی همچنین در مورد
تستتشخیصیمولکولینیزگفت:
«هزینههــا در بخــش خصوصــی
 ۵۸۶هــزار و  ۵۰۰تومان اســت و
در بخش دولتی نیز در صورتی که
با تشخیص پزشک انجام شود به
شکل رایگان خواهد بود».
وزارت بهداشــت ایــران می گوید:
«در خصــوص قیمتگذاریها بر
انجامتست،بخشدرماننیروهای
مســلح اقدام بــه تعرفهگــذاری بر
اساس دفتر ارزشهای نسبی کرده
اســت و این تســت در آن بخش با
 ۵۵هزارتومــان انجام میشــود».
در حالی که گــزارش های میدانی
«ایندیپندنت فارسی» خالف این
گفتهها را نشان می دهد.
•
شود.
به عبارت دیگــر ،وعــده پوچ
همکاریهــای دیپلماتیک باعث
نخواهد شــد ،چین روابط خود با
آمریــکا ،اروپا ،کشــورهای عرب و
حتی پاکستان ،به خطر اندازد.

•

بخــش ســوم تفاهم نامــه مربوط
می شــود به همکاریهای نظامی
و امنیتــی کــه در متــن وزارت

امورخارجه  ۱۴باز ذکر شدهاند.
هــدف اصلی چیــن در این بخش
فروش اسلحه به ایران است.
در  ۴۰سال گذشته چین بسیاری
از ســاح های از دور خارج شــده
خــود را بــه جمهــوری اســامی
فروخته اســت و منابــع حاصله را
صرف تولید ســاح های امروزی
تر برای نیروهای خود کرده است.
در  ۲۰۱۶امیــد چیــن این بود که
با پایان تحریم تسلیحاتی ایران در
اکتبر  ۲۰۲۰بازار  ۲۰تا  ۳۰میلیارد
دالری فــروش اســلحه بــه ایــران
بازشــود .اما امروز معلوم نیســت
که حتی اگر این تحریم لغو شــود،
جمهوری اسالمی با درآمد نفتی ۸
میلیارد دالر در سال در مقایسه با
 ۱۴۰میلیارد دالر در سال ،۲۰۱۶
خواهد توانســت مشــتری خوبی
برای سالحهای چین باشد.

•

بخش چهارم تفاهمنامــه ها نیز
بیشتر جنبه خیالبافی دارد.
در این بخش ،جمهوری اســامی
وعده میدهدکه برای توسعه نفوذ
چین در افغانستان ،عراق ،سوریه
و لبنان از هیچ کوششــی فروگذار
نکنــد .در  ۲۰۱۶ایــن وعده اندکی
جدیتر از امروز به نظر میرســید
زیرا جمهوری اسالمی هنوز بخشی
از نفوذ خود را در آن کشورها حفظ
کرده بود ،امروز اما ،این روســیه و
ترکیهاند که در ترسیم آینده سوریه
نقــش دارنــد در حالــی کــه ایران
ناظــری بیش نیســت .در لبنان،
بحران اقتصادی و سیاسی کنونی،
جمهــوری اســامی را بــه صورت
یک دشــمن ترســیم میکند .در

افغانستان و عراق نیز شاهدکاهش
فوق العاده نفوذ تهران هستیم .در
این کشورها ،ایران نمیتواند چوب
زیر بغل چین باشد.
در  ۲۰۱۶رهبــر چیــن وعــده داد
که حجــم بازرگانی دو جانبه از ۵۲
میلیــارد دالر در ســال در طی ۱۰
ســال آینده به  ۶۰۰میلیــارد دالر
افزایــش یابــد .درســت عکس آن
وعده اتفاق افتاده است.
در ســال جــاری ارزش مبــادالت
دو کشــور از  ۳۰میلیارد دالر فراتر
نخواهــد رفت -آن هــم در حالی
که چین حاضر نیست بهای نفت
وارداتــی از ایران را با دالر بپردازد و
خواستار مناسبات تهاتری است.
بر اساس برآوردهای بانک مرکزی
ایــران ،چین بیــش از  ۲۰میلیارد
دالر عایــدات نفتــی ایــران را برای
تحریمهای وضع شــده از ســوری
ایاالت متحده ،منجمدکرده است.
چین دو وعده دیگر را نیز فراموش
کرده اســت .وعــده اول ســرمایه
گــذاری در نیــروگاه هســتهای در
ایــران بــود کــه طــرح مطالعــات
اولیهاش نیز صورت گرفته اســت.
در پنج سال گذشته ،طرف چینی
با ارائه عذرهــای گوناگون در این
زمینه طفره رفته است .وعده دوم،
بازسازی نیروگاه آب سنگین اراک
است که در چارچوب «برجام» بد
فرجام ،جزو تعهدات چین به شمار
میرفت.
آیا ایران ،چنانکه بعضی مخالفان
رژیم کنونی میگوینــد ،در حال
تبدیل شــدن به مستعمره چین
است؟
به نظر من نه!

در اوضــاع سورآلیســتی کنونــی،
جمهــوری اســامی حاضر اســت
بــرای بقای خود تمامی ایران را به
حراج بگذارد .مشکل آقای خامنه
ای و همکاران ایشان این است که
کســی خریدار جنس حراجی آنان
نیســت .رهبران چین واقعبینتر
و بیرحمتــر از آنند که برای نجات
یک کشــتی توفانزده و بیناخدا،
منافع خود را در خطر افکنند.
در پاســخ بــه جنجــال ناشــی از
«معاهده راهبردی» آقای جائولی
جیــان ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه جمهوری خلــق چین در
آغاز این هفته گفت« :چین و ایران
دوستان سنتی هستند و در توسعه
روابط دوجانبه میکوشند».
چیــن ممکــن اســت در شــورای
امنیت سازمانملل ،ادامه تحریم
تســلیحاتی ایــران را وتوکنــد .اما
برخــاف ادعای آقــای خامنهای،
هیچ معاهده ۲۵ســالهای را امضا
نخواهدکرد .به همین سبب است
کــه در متــن وزارت امــور خارجه
جمهوری اســامی ،جای امضای
دو طرف خالی است.
تهــران هر چنــدگاه یک بــار ،یک
پیروزی دیپلماتیک جدید رونمایی
میکند تا شکســتهای فــراروی
رژیم را بپوشاند.
این روش را چگونه بنامیم؟
به نظر من:
دیپلماسی دل خوشکنک!
------

دیدگا ه ابراز شده در این مقاله ،نظر

نویسنده بوده و موضع این نشریه را

منعکسنمیکند.
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نیکوالسکریستف
روزنامهنگار
همانگونه که افزایش تعداد
مبتالیــان در اکثــر مناطق
آمریکا شــدت گرفته اســت،
آمریکاییها به طرز عجیبی
درمانده شدهاند .اگر د ر سال
 ١٧٧٦هــم به همیــن اندازه
منفعــل عمــل میکردیــم،
هنوز از بریتانیا مستقل نشده
بودیم .حتی در روز استقالل
آمریــکا نیز نمیتوانیــم ادعا
کنیم از ویروسی رها شدهایم
که میــزان مرگومیر آن طی
چهار ماه بیشتر از کشتههای
جنگهــای کــره ،ویتنــام،
خلیجفــارس ،افغانســتان و
عراق طی ٧٠سال بوده است.
ســادهترین گامــی کــه میتوانیم
برداریم زدن ماسک است .مردان
آمریکایی در مقایسه با کشورهای
دیگــرکمتــر از ماســک اســتفاده
میکنند.
نتایــج آماری نشــان میدهد
که بسیاری از شــهروندان مرد
آمریکایی ،پوشیدن ماسک را نشانه
ضعفمیدانند.
امتنــاع دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهوری از پوشیدن ماسک
نیــز نشــاندهنده آن اســت که او
فکر میکند ماســکها برای افراد
ضعیفتــر هســتند .ترامــپ حاال
موضــع خــود را تغییــر داده و در
گفتوگــوی اخیر خود بــا فاکس
بیزنس گفت که طرفدار پوشیدن
ماســک اســت و اگــر در فضــای
کوچــک در تمــاس با مــردم قرار
بگیرد،ماسکمیزند.
ترامپ نباید وقــت را تلف کند .او
بایــد عکســی از خــود درحالیکه
ماسکزدهاست در حساب کاربری
خــود در توییتــر منتشــرکند و از
طرفدارانشبخواهدآنهاهمماسک
بزنند .نپوشاندن صورت رویکردی
غیرمسئوالنه و خودخواهانه است
که اقتصــاد و جان افراد بیگناه را
به خطر میاندازد یا حتی آنها را به
کشتن میدهد.
مــرور  ١٧٢تحقیــق در مجــات
پزشکی النست نشــان میدهد
که «اســتفاده از ماسک صورت،
خطــر ابتــا را به شــدت کاهش
میدهد».

آمــار بیــکاری نســل جــوان
 Millennialsکــه در حــال
حاضر بین  18تا  34ساله هستند
روز بــه روز افزایــش مــی یابد .به
گزارش سازمان های بین المللی،
30درصــد جوانــان در جهــان،
شــانس یافتن یک شغل مطمئن
را ندارنــد .این درحالی اســت که
بخش وســیعی از آنها تحصیالت
عالیه هم دارند.
وضعیتی که باعث شده است برای
اولین بار در تاریخ بشــر ،جوانان،
بیشــتر از هر زمان ،ناچار باشــند

«ماســک زدن نشانه تربیت
مسئوالنه است».
هنگکنگ مانند بسیاری از
کشورهای آسیایی ماسک را
به صــورت رایگان در اختیار
شــهروندان قــرار میدهــد.
آمریکا هم باید همین کار را
بکند.
هزینــه آن در مقایســه بــا
هزینه بستریشدن بیماران
در بیمارســتانها بســیار
ناچیــز اســت ،امــا ترامــپ
تاکنــون مقاومــت کــرده
اســت .جمهوریخواهــان
درباره «مســئولیت فردی»
صحبتمیکنند ،پس حاال
مقالــهای کــه در مجلــه این دیگر نوبت ترامپ اســت که آن را
Health
Affairs
نشــان دهد .او باید از تمام
منتشرشــده نشــان «انتخاب
طرفدارانش بخواهد ماسک
میدهد که فرمان ایالتی شخصی» بزننــد .آمریکاییهــا با این
اجباریشــدن ماســک نیست .کار میتوانند وطنپرســتی
کــه نیمــی از جمعیت را
خود را نشان دهند ،اقتصاد
محافظتمیکند ،میتوانســت از و جان همســایگان خود را نجات
مبتال شــدن بیش از ٢٣٠هزار نفر دهند.
جلوگیریکند.
حتــی بــا داشــتن ماســک بایــد
یکــی از تحقیقاتــی کــه امســال فاصلهگذاری اجتماعی ،شســتن
انجــام شــد نشــان میدهــد دستها ،ردیابی افراد و ممنوعیت
محققــان بیماریهــای عفونــی برگــزاری مراســ م پرجمعیــت را
بالینی ،قفسهای همســترهایی رعایت کنیم .ماسک میتواند جان
(موش خرمــا) را کــه بــه ویروس همســایگان شــما را نجات دهد،
کرونا مبتال بودند ،کنار قفسهای اما گزارش جدید گلدمن ســاکس
همســترهای ســالم قــرار دادند .نشــان میدهد که فرمان استفاده
آنها فهمیدند وقتی که از ماســک از ماسک میتواند اقتصاد آمریکا را
جراحــی بهعنــوان مانعــی بیــن نیز نجات دهد.
قفسها استفاده شده ،میزان ابتال کایلی مکانانی ،ســخنگوی کاخ
بیش از ٥٠درصدکاهش پیدا کرده سفید سوالهای مربوط به ترامپ
است.
و ماســکزدن را منحرف میکند
یــا بیایید به کشــورهای آســیای و اصــرار دارد کــه ماســکزدن به
شــرقی نــگاه کنیــم؛ جایــی کــه ســادگی «یــک انتخاب شــخصی
پوشیدن ماســک به نشانه احترام اســت» .امــا اینطــور نیســت.
به دیگران ،رایجتر و شیوع ویروس ماسکنزدن همانند این است که
کنترل شده است.
فردی تمام بعدازظهر مشــروبات
کیــوک یانــگ یــن ،متخصــص الکلی بنوشــد و بعد ســوار خودرو
بیماریهــای عفونی در دانشــگاه شــود و در جاده رانندگی کند .این
هنگکنگ میگویدکه دلیل اصلی دیگر «انتخاب شخصی» نیست.
موفقیــت هنگکنــگ در مقابلــه در زمان بحران ،ماسکنزدن مانند
بــا ویــروس کرونــا این اســت که رانندگیکردن درحال مستی است
٩٧درصد شــهروندان این کشور از که جان اتمام افرادی که سر راهت
ماسک استفاده میکنند.
قرار میگیرند ،به خطر میافتد.
آمــار مرگومیــر در هنگکنگ در
منبع  :نیویورک تایمز
یکمیلیون نفر ،یک نفر است و در
•
آمریکا در یکمیلیون نفر٣٨٥ ،نفر.
یانگ میگوید:
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افزایش سن برابر است با کاهش دوستان
How Friendships Change in Adulthood

آدم ها حســاس تر از گذشــته
شــده انــد .حریم شــخصی و
لحظــات خصوصــی
شــان بیشــتر شــده از میانسالی
به بعد
اســت .تفریحــات
فــردی و گذرانــدن دوستی ها
دوران خوبی برای اعتماد و
اوقات طوالنی روزانه بستگی به
بــا تلفــن و اینترنــت شرایط افراد آموختن تجربیات از طریق
باعث شــده است آدم
دوستی ها است.
دارد.
هــا نگرانــی کمتری
اول جوانی ،بهترین دوران
ِ
نســبت به تنها بودن
دوســتی بین افراد اســت.
داشــته باشــند .ضمن آنکــه آدم آدم ها از اعتماد به نفس بیشتری
های زیــادی در خانواده های تک برخوردارنــد و تقریبا می دانند چه
فرزنــدی بزگ می شــوند و میل و چیزهایی برای شان جالب و مهم
عادت به شلوغی ندارند.
است .بر اساس آمار ،افراد بین ۲۰
تعریف دوســت در دنیــای جدید تا  ۲۴ســاله بیشــتر از هر دوره ای
کمی فرق کرده اســت .این روزها با دوستان خود وقت می گذرانند.
انســان هایی که تنهــا زندگی می اولیــن تــراژدی مربوط بــه تجربه
کنند بیشتر شده اند ،از خانواده و دوســتی در پایــان دوران جوانــی
فامیل دور هستند و برای همین ،اتفــاق مــی افتــد وقتی کــه عمال
ضرورت داشتن دوست بیشتر می برای دوستانی که نقش مهمی در
شود .اما به همان نسبت ،سلیقه تصمیمات زندگی داشته اند وقت
و وســواس در نحــوه انتخاب یک وجود ندارد.
دوست نیزکامال تغییرکرده است .از میانســالی بــه بعد ،وقــت برای
در کودکــی ،دوســتی یعنــی یکی دوســتان مدام کمیاب می شــود.
باشــد کــه تفریــح و بــازی کنیم .همــه افراد ،مشــغول اصلی فرعی
در نوجوانــی صمیمــت و حمایت کــردن ماجراهــای زندگــی خــود
از همدیگــر اصــل اســت … بدی هســتند .ازدواج باعث بیشــترین
دوستی در نوجوانی ناپایدار بودنش ریزش در تعداد دوســتان اســت.
است چون شخصیت ها و خصلت عروسی ها در حقیقت محل آخرین
دوستان عروس و داماد
هــا عــوض مــی شــود .نوجوانی ،گردهمایی
ِ
مرحله شکل گیری هویت است و است.

از آرزوی زندگــی مســتقل چشــم
پوشی کنند و به خانه والدین شان
برگردند.
نداشتن امنیت مالی باعث
شده است بســیاری از قدم
هــای اساســی زندگی نظیر
ازدواج و برنلمــه ریــزی در
باره آینــده ،نادیــده گرفته
شود .همه این محدودیت
هــا موقعی اتفــاق می افتد
که بسیاری از آنها به خاطر
تحصیالت عالیه ،به شکل
های مختلف به بانک ها و

نگهداری و ماندگاری دوستی 2
شرط اساسی دارد.

 )1اول اینکه چقدر قدرت گفتگوی
صمیمی پرورده شده است و
 )2دیگر اینکه چقدر نسبت به هم
احساس تعهد و حمایت دارند.
از میانســالی بــه بعد دوســتی ها
بســتگی به شــرایط افراد دارد .به
مســئولیت های زندگی ،شــغل و
فرزندان…
در دوران بازنشســتگی و شــروع
کهولت ســن ،میل و انگیزه برای
یافتن دوســت جدید کم می شود
چــون انــرژی ،تحمــل و حوصله
کافی برای ایجاد یک دوست خوب
موجود نیست.
آدم هــا بــا افزایش ســن شــان به
طور طبیعی و خیلی آرام ،ناگزیرند
شاهدکاهش دوستان شان باشند.
مریضــی ها و حتی مــرگ و میر از
تعداد دوســتان بسیار قدیمی می
کاهد .با این وجود نیاز به دوست،
معاشــرت ،اعتمــاد و پشــتیبانی
معنــوی از همدیگر ،همیشــه در
زندگی افراد پابرجا خواهد ماند.
ترجمهی محمد رادفر

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
خدمات حسابداری و دفترداری
; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

نسل جوان ،بیکاری و زندگی در خانه والدین
دولت ها مقروض هم هستند.
در آمریکا رقم بیــکاری جوانان تا
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حدود  40درصد هم می رسد.
اغلب فارع التحصیالن کالج ها در

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

امریکا ،اگر خوش شــانس باشند
شــغل های نیمه وقــت خدماتی
نظیرگارسن یا کار در قهوه
خانــه ها نصیب شــان می
شود.
آنهــا کــه شــانس حمایت
فامیــل را ندارند باید به هر
کار ممکــن تــن دهنــد و
معمــوال حاضرنــد بــه هر
شــغل ممکــن و حقــوق
حداقل پاسخ مثبت دهند.
باال رفتن اجاره اپارتمان در
شــهرهای بزرگ ،بسیاری

از مردان و زنان مجرد را وا داشته
اســت که یا همخانه بگیرند یا در
زیرزمیــن های غیر اســتاندارد یا
بیرون از محوطه شهر به سر برند.
بر اســاس گــزارش بانک جهانی،
نداشتنامنیتاقتصادی،تنهایی،
اضطراب ،تحقیر شدن در محیط
شغل هایی که همسطح تخصص
افراد نیست بی شک عواقب روحی
و روانــی نیز همــراه دارد .تاثیرات
منفی که به گوشه نشینی و تنهایی
هر چه بیشتر نســل جوان منجر
خواهد شد( .منبع :مرد روز)
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سالمت و زندگی. ..
مراقبت
بدن در برابر «سکته
از
روزهای داغ تابستان
گرمایی» در
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تاثیرنوشیدن
روزانه  8لیوان
آب بر بدن

به گــزارش دیلی میــل ،از آنجا کــه حدود 60
ی آب خطــر ابتال به
درصد بدن انسان از آب تشکیل شده است
مصــرف کافــ
یکند.

م
بر
برا
ند
سکته گرمایی را چ
الزم است برای حفظ شادابی و سالمت بدن،
ال به ایــن عارضه در
بت
همچنیــن خطر ا
روزانه حداقل  2لیتر آب بنوشیم.
کسانی که داروهای
اد باالی  ۶۵سال و یا
دکتــر داشــا فیلــدر پزشــک عمومی در
افر
در هیدراته شدن و
ن
بد
خاص که بر توانایی
گفتگو با مجله  FEMALEگفت اکثر
میگذارد را مصرف
دادن به گرما تأثیر
افــراد بزرگســال برای حفظ ســطح
پاســخ
ـار خون یــا داروهای
شـ
کننــد( ،داروهــای ف
آب بــدن ،باید تالش کنند هر روز
ی
م
ریوی ،افراد چاق و
دگی) ،بیماران قلبی
بین  2.5تا  3لیتر آب بنوشند .او
ضدافسر
حرک بیشتر است.
افــزود نوشــیدن آب برای کلیه،
کم ت
ت.
س
ا
ی
یر
مازدگی قابل پیشگ
سیستم گوارش ،حفظ شادابی
گر
وای گرم این مراحل
ی ازگرمازدگی در ه
پوست و جلوگیری از احساس
برای جلوگیر
را انجام دهید:
خســتگی بســیار مفید است.
ن و خنک بپوشید.
ش
رو
ک،
سب
سهای
دکتر فیلدر گفت :ما معموال با
• لبا 
سوختگی محافظت
بدن در برابر آفتاب
مصرف نوشیدنی های کافئین
ت
• از پوســ
ن برای خنک شدن
سوختگی توانایی بد
دار ماننــد چای و قهوه بخش
ب
کنید .آفتا
ینک آفتابی پهن در
راین با یک کاله و ع
زیادی از آب بدن را از دســت
یدهد ،بناب
ی را کاهــش م 
ک ضد آفتاب با SPF
یک وضعیت پزشک
ود محافظــت و از ی
ح "ســکته گرمایی"
می دهیم .حتی در طول شب
ضای باز از پوســت خ
مازدگی یا به اصطال
رگیری طوالنی ف
گر
قرا
ش از حد بدن ناشی از
ل  ۱۵استفاده کنید.
هم که خواب هستیم .بنابراین
بی
ت که در اثرگرمای
داق
ح
دون شکر بنوشید.
اس
برای جبران کمبود آب باید در
مقدار زیاد مایعات ب
یکند.
عرض آفتاب بروز م 
شــده در آفتاب رها
 ۱۰۴درجه • به
ک
م
در
ـار
پـ
به
ن
نگامی که دمای بدن
ســی را در یک ماشــی
طول روز آب بیشتری بنوشیم.
ش مایوکلینیک؛ ه
ـکته • هرگــز ک
گومیر ناشی از گرما
به گزار
سـ

د،
مر
ســ
ده
ر
عم
تیگراد) یا باالتر می
ل
این کار یکی از دالی
•
ت ( ۴۰درجه ســان
تان رایج نکنید.
تاب ،درجه حرارت
فارنهای
ی در ما ههای تابس
در هنگام پارک در آف
حفظ سالمت کلیه ها و دفع
یدهد .این بیمار
در کودکان است.
 ۱۰دقیقه ۲۰ ،درجه
گرمایی رخ م 
ما میتواند در هــر
مسوم
در اتومبیل شــ
تیگراد) افزایش یابد.
است.
طور اورژانسی درمان
ش از  ۶.۷درجه سان
وارض شدید ،باید به
به گفته دکتر فیلدر ،نوشیدن حداقل
ز ،فارنهایت (بی
ع
با
ی
دگ
صبح زود یا عصر،
ماز
گر
ند به سرعت به مغ
کتر روز مانند
یر این صورت میتوا
 2لیتر آب در روز بدن را آبرسانی کرده و
• در ساعات خن 
شود ،در غ
برساند و حتی باعث
ها و عضالت آسیب
به حفظ سالمت کلیه ها کمک می کندکه
ل ورزش کنید.
قلب ،کلی ه
ئم این عارضه شام
شدید این عارضه ،نیاز
شود .رایجترین عال
خود اولین گام در حفظ سالمت سایر اندام
در صورت بروز عالئم
مرگ
کپذیری
تگی،هذیان،تحری 
ـه اورژانس خواهید
های بدن است .دکتر فیلدر گفت :عملکرد کلیه
فــوری به مراجعه بـ
سردرگمی،آشف
تشنج وکما است.
و دلهره و در نهایت
ها برای متابولیســم و دفع سموم حیاتی است ،و
یمدت داشت.

الن
طو
عالوه بر قرارگیــری
(دویچه وله)
چون کلیه ها اندام های حساسی هستند سطح پایین
ض آفتاب ،نوشیدن
در معر
آب بر عملکرد آنها تاثیر می گذارد .عدم دفع سموم از
الــکل ،و عــدم
بدن نیز به احساس خستگی ،سردرد و کاهش تمرکز
منجر می شود.
•

به

•
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 -۱چون منی توانند بین عمل شان و
شخصیت شان تفکیک قائل شوند
به نظر این نوع افراد ،هر عملی که از آنها
سر می زند معرف هویت شان است برای
همین تصور یک خطا و ضعف برای شان
مشکل است .اشتباه برای آنها یعنی سهل
انگاری ،حماقت و بی توجهی.
آنها یقیــن دارند اگر حتی تصادفا هم کار
بدی مرتکب شــوند به این معنا است که
آدم بدی هســتند .بــرای همین پذیرش
اشتباه تهدیدی است به همه هویت فردی
شــان… درخواست بخشــش برای شان
گران تمام می شود

•

 -۲متوجه تفاوت شرم و گناه

دلی
ل
،
ا
ف
ر
ا
د
از م
ع
ذ
ر

ت
خ
نیستند
واهی
گ
ر
ی
ز
ا
ن
ن
د
اعالم اشــتباه ممکن اســت
احســاس گناه در بعضی افــراد ایجاد کند
ولی آنها که نمی خواهند معذرت بخواهند
برای این اســت که اشتباه را شرم آور می
دانند.
احساس یک گناه ،یعنی ناراحت شدن از
عملی که ناخوشــایند است .اما احساس
شــرم یعنی ناراحت شدن از خویشتن…
بــرای همین پذیــرش یک اشــتباه برای
خیلــی ها ســخت اســت چــون هویت و
وجودشان را زیر سوال می برد.

•

 -۳ترس از همه اشتباهات گذشته
افرادی که معذرت می خواهند امیدوارند

مردم ایران روز به روز فقیرتر ...
صاحب یکی از مبلسازیهای شهر
رشت ،در شمال ایران ،میگویدکه
بحران ارز و تحریمهای تجاری ما
را فلج کرده اســت .در زمینه ماده
خام هم االن کمبود داریم.
قیمت کاالهای اساسی مثل نان،
گوشــت و برنج روز به روز بیشــتر
میشود .گوشت با قیمت  ۱۰دالر
در هرکیلو االن برای بسیاری دیگر
قابل پرداخت نیست.
رســانهها مرتبــ ًا در مــورد اخــراج
کارگــران یا اعتصــاب کارگرانی که

مثال
رابطــه سردشــان بــا
عزیزشــان بــه پایــان
برسد و آشتی و مهربانی
برگــردد .امــا آنهــا کــه از
معذرت خواهی می گریزند
فکر می کنند اعالم اشــتباه
و معــذرت خواهــی مســاوی
است با اعالم اشتباه برای همه
کارهایی که قبال از آنها سر زده است.

•

 -۴می ترسند مقصر اصلی شناخته
شوند

کمک به شادابی پوست
آبرسانی کافی به بدن نه تنها سموم را از بدن دفع می
کند بلکه از داخل پوست را هم تقویت می کند.
نوشیدن آب به مقدارکافی موجب جوانسازی پوست و
کاهش چروک ها می شــود که به ویژه برای خانم ها
از اهمیت زیادی برخوردار اســت .او گفت :از آنجا که
پوســت بزرگ ترین اندام بدن ماست ،حفظ سالمت
آن باعث می شــود همیشــه جوان و شــاداب به نظر
برســیم .نوشیدن آب در تابســتان که بدن از طریق
تعریق هم آب از دست می دهد اهمیت ویژه ای دارد.
•

افزایش قدرت ذهن و مترکز
برای بهتر شدن تمرکز ،به جای اینکه یک فنجان قهوه
آماده کنید ،بیشتر آب بنوشید .زیرا آب مغز را تحریک
کرده و عملکرد آن را بهبود می بخشد .از آنجا که سه
چهارم مغز از آب تشکیل شده است ،نوشیدن آب به
میزان کافی در طول روز باعث افزایش تمرکز و کاهش
احتمال بروز سردرد می شود .به عالوه آبرسانی کافی
به بدن ،به عملکرد بهتــر در هنگام ورزش نیز کمک
می کند.
•
کمک به سیستم گوارش و سالمت روده ها
عالوه بر همه فوایدی که گفته شد ،نوشیدن آب کافی
کلید بهبود سالمت سیستم گوارش و عملکرد روده
ها است.
دکتــر فیلــدر گفت :حتــی اگر مقــدار زیــادی فیبر و
سبزیجات مصرف می کنید باز هم باید به میزان کافی
آب بنوشید تا این مواد مغذی جذب بدن شما شوند.
اگر به مقدارکافی آب ننوشید ،غذا نمی تواند در روده
حرکت کند و منجر به بروز یبوست می شود .آب عالوه
برکلیه ،به عملکرد بهتر روده نیز کمک
می کند.
•
رابطه ایی ،یک اشتباه یا رفتار بد
هر دو فرد در به وجود آمدن یک
اشتباه یا رفتار بد موثر هستند.

•

معذرت
نمــی خواهنــد و
اعــام نمی کننــد که از کارشــان
متاسف هستند چون فکر می کنند تایید
اشتباهی که مرتکب شدند همه مسولیت
و تقصیــر به گردن آنها خواهــد افتاد .در
صورتــی که منطقا در هر اتفــاق یا در هر

 -۵می خواهند فاصله
شان با دیگران را حفظ
کنند
بعضی آدمها دوست ندارند اعالم
کنند اشــتباه کرده اند چون معموال اهل
بروز احساسات شان نیستند و فاصله های
عاطفی شان با دیگران را حفظ می کنند.
پذیــرش شکســت باعث می شــود ســپر
عاطفی شان باز شود .برای همین ترجیح
می دهند اشتباه خود را انکارکنند تا مبادا
حریم خصوصی شــان را به روی دیگران
بازکنند.

>> ادامه از صفحه14 :

ماههاست حقوقی دریافت نکردهاند
گــزارش میدهنــد ،از جملــه در
کارخانههایی که صاحب آنها دولت
است.
رضــا محمــودزاده ،از کارمنــدان
دولــت ،میگویــد :زندگی بســیار
گران شــده و حقوقها دیگرکفاف
نمیدهد .ما هــر روز داریم فقیرتر
میشــویم .با برآوردی که صندوق
بینالمللی پول از تورم ایران کرده
یعنــی بــرآورد  ۳۴.۲درصدی تورم
برای ســال جاری ،بیشتر ایرانیان

باید خــود را بــرای افزایش بازهم
بیشتر قیمتها آماده کنند.
در همین حــال حاکمان مذهبی
ایــران قصد دارند از ســر بــرآوردن
دوباره ناآرامیها به شــکل خیزش
نوامبــر  ۲۰۱۹جلوگیــری کننــد؛
ناآرامیهایی که به خاطر ســختی
اقتصادی شــروع شــد اما شــکل
سیاســی بــه خــود گرفــت و طی
آن معترضــان خواهــان برکنــاری
مقامهای ارشد حکومتی شدند».
•
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مدیریت زندگی...

آدم های موفق ،بعضی کارها را تکرار نمی کنند
 آیا ظرفیتش را دارید؟ آیــا کاری اســت ماندگار ومداوم؟
اگر جواب به هر سه سئوال
مثبت بود شروع کنید.

•

 – ۳تالش برای تغییر
شخصیت یک نفر دیگر
به زور نمی توانید یک نفر را
تغییر دهیــد  .به فکرتان هم
نگذارید خطور کند چون همه
وقت و انــرژی که صرف می کنید
هدر می رود.

•

روانشــناس و نویســنده کتــاب
«هیچوقــت به گذشــته برنگرد»
دکتــر  Henry Cloudمعتقــد
اســت آدم های موفق ،به  ۱۰نوع
کشف و شهود شخصی می رسند
که به آنها اجازه می دهد بیشترین
بازدهی را داشته باشد.
آدم های موفــق این کارها را نمی
کنند:

•

 -۱به کاری که عملی نبود باز
منی گردند
این بازگشــت می تواند به شــغلی
باشــد کــه در آن خــوب نبودید و
بــه هر دلیلی از عهــده اش بر نمی
آمدید .این برگشــتن مــی تواند به
یک رابطه دوستی یا حتی زناشویی
باشدکه به هر دلیلی ،پایان خوبی
نداشت.

•

 – ۲به مست کاری منی روند
که با خصلت و هویت شان
هماهنگنباشد
هرکار اصلی و مهمی که انجام می
دهید باید جواب مشخصی داشته
باشد به این سئوال که
 -چرا این کار را می کنید؟

 – ۴باور به اینکه منی شود
همه را راضی نگه داشت
اگر یک روز با تمــام وجود به این
حس رســیدید کــه امــکان ندارد
همه را راضی نگه دارید از آن پس،
تمرکزتان روی افرادی خواهد بود
که واقعا دوســت دارید برای شان
مطلوب باشــید .با ایــن تصمیم،
صلح و آرامش نیز به شما بازخواهد
گشت.

•

 – ۵از منفعت کوتاه مدت
میپرهیزند
آدم هــای موفــق ،در عمــل مــی
فهمنــد کــه لذت آنــی و پیــروزی
سریع ،مسیری نیســت که آنها را
به اهداف شــان برســاند .این یکی
از مهم ترین اصول موفقیت در هر
زمینه ای اســت .اکثر آدمها خیلی
سریع این واقعیت را می پذیرند ولی
عمل نمی کنند.

•

 – ۶به آدم های بیعیب و
نقص اعتماد منی کنند
انســان طبیعتا جذب انسان های
کامــل و قوی و منظم می شــود.
ما ذاتا ،دیدن کمال شخصیت در
افراد دیگر را می پسندیم .ولی باید
بر احتیاط مان بیفزائیم اگر بعضی
هــا زیادتر از حالــت عادی کامل و
بی نقص هستند .تنها دلیلش این

با برنامه هستهای و بدون برنامه هستهای...
و جمهــوری اســامی ایــران رها
نمیکرد تا این نظام امروز در چهار
پایتخت کشورهای عربی (بیروت،
بغــداد ،دمشــق و صنعــا) نفــوذ
سیاســی و امنیتی داشــته باشد؛
نفوذی که در یک سال اخیر رو به
زوال گذاشته است.
برنامــه هســتهای بــرای امریکا و
اروپا به عامل انحراف توجه از جاه
طلبیهای منطقــهای جمهوری
اسالمی ایران تبدیل شد.

•

با برنامه هستهای
امــا از ســوی دیگــر« ،بــا برنامه
هستهای» ،دولتهای همسایه،
منطقــه ،و قدرتهــای بــزرگ،
جمهــوری اســامی ایــران را رها
نمیکنند ،چون رفتــار یاغیگرانه
ایــن رژیــم را در همــه عرصههــا
دیدهانــد و کســی کــه عقلــی در
سرداشــته باشــد ،بدان نمیتواند
اعتمادکند.

«با برنامه هستهای» ،جمهوری
اســامی ایــران به عضــوی عادی
مثل دهها کشــور دیگر در جامعه
جهانی تبدیل نخواهد شد.
خیــال دولــت اوباما بــرای عادی
ســازی جمهــوری اســامی ایران
بدون حذف کامل برنامه هستهای
آن ،رویایی بود که تعبیر نشد.
با پنهانکاریها و دروغگوییهای
مقامات در مورد برنامه هســتهای
و گسترشطلبی نظام از روز اول،
کســی غیر از مقامــات جمهوری
اســامی ایران صلحآمیز بودن این
برنامــه را باور نکــرد و حتی توافق
اتمی هم به این باور منجر نشد.
برخــی از دروغهای رژیــم (مانند
امریــکا را مســئول فالکت جامعه
ایران دانســتن) در میــان برخی از
اقشار باور شد ،اما صلحآمیز بودن
برنامه هستهای ،نه.
در کشــوری کــه بــا انرژی بــاد و
خورشید میتوان به نیازهای انرژی

اســت که دنیا جای بی نقصی
نیســت .هیــچ پدیــده یا هیچ
انسانی بدون ضعف و نارسایی
نیست .برای همین اگر بعضی
ها خودشــان را کامال بی نقص
و بــا نیت عالی معرفی می کنند
بدانید یک جای کار می لنگد.

•

 – ۷آنها بلندنظرند
افرادی که موثر و موفق رفتار می
کنند بیشــتر از هر چیز به عاقبت
و سرانجام دوردست هر اتفاق نظر
دارند .نتیجه گیری از یک پیروزی
یا یک شکست ،بلندنظرانه نیست.

•

 – ۸دو روی سکه می بیندد
هــر کار ،اتفاق و انســانی که با آن
روبرو می شویم یک نمای ظاهری
دارنــد و یــک نمای درونــی .افراد
موفق ،با دقت و پشــتکار ،ســعی
می کننــد همــه جوانــب را مورد
شناسایی قرار دهند.

•

 -۹احساس قربانی بودن
ندارند
انسان موفق در درون هر رابطه یا
تصمیم یا سرانجام هرکار ،به دنیال
یافتن نقش و مسئولیت شخصی
خودش می باشد .احساس قربانی
بــودن و یافتن تقصیر در دیگران،
خصیصه آدم های موفق نیست.

•

 -۱۰ریشه های اشتباهات شان
را جستجو می کنند
همه انسانها اشتباه می کنند .اما
انســان های موفق قادر هســتند
نــوع اشــتباهات و دالیل شــان و
نحوه تکرارشان را شناسایی کنند.
آنها می توانند بفهمند چرا اشتباه
مــی کنند چــون از قابلیــت های
خودشــان ،تصــور واقعــی دارند.
رنج و درد و خطا بخشــی از زندگی
است .ولی تکرار آن ،عادی نیست.
10 Things Successful
– People Never Do Again
Henry Cloud

>> ادامه از صفحه20 :
پاســخ داد ،چه کسی برنامه اتمی
برای تولید انرژی را باور میکند؟
برای دیگر اســتفادهها نیز داشتن
برنامه اتمی با هزینههای سنگین
با عقل جور در نمیآید.
«با برنامه هستهای» ،دولتهای
جمهوری اســامی ایران میان ۵۰
تــا  ۱۰۰میلیــارد دالر هزینه برای
این برنامــه و تا  ۶۰۰میلیارد دالر
خســارت ناشــی از درآمدهــای از
دســت رفته (با اضافه کردن ۲۰۰
میلیارد دالر در دوره دوم تحریمها
در دولت روحانــی و  ۴۰۰میلیارد
دالر خسارات دوران احمدینژاد)
به کشور تحمل کردهاند.
بــرای کشــوری در حــال توســعه
مثل ایــران که با فســاد ،اتالف و
ناکارآمدی هم درگیر اســت ،این
هزینههــا و خســارات کمرشــکن
اســت .دالر  ۱۰۰۰تومانــی
احمدینژادی امروز با  2دور تحریم
بــه دالر  23هزار تومانــی روحانی
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موضوعی که در پیری حتما
به آن غبطه خواهید خورد...

-۱چرا وقتی م یتوانستم

سفرکنم ،نکردم!

 -۲چرا زبان دومی نیاموختم!
-۳چرا وقتم را به خاطر

رابطهای تمام شده تلف کردم!

 -۴چرا از خود در برابر نور آفتاب محافظت

 -۱۹چرا از خود دفاع نکردم!

نکردم تا پوست سالمتر و بدون چروکی داشته

 -۲۰چرا برای برخی کارها داوطلب نشدم!

 -۵چرا برای دیدن خوانندگان مورد عالقهام

 -۲۲چرا قبل از مرگ مادر و پدر بزرگ

 -۶چرا از انجام خیلی از کارها ترسیدم!

 -۲۳چرا زیاد کارکردم!

 -۸چرا خود را گرفتار سنتها کردم!

 -۲۵چرا از زمان حال لذت نبردم!

باشم!

به کنسرت نرفتم!

 -۷چرا ورزش اولویت کارم نبود!

 -۲۱چرا بیشتر مراقب دندانهایم نبودم!
سئواالتی را که داشتم از آنها نپرسیدم!
 -۲۴چرا آشپزی یاد نگرفتم!

 -۹چرا از کاری که دوست نداشتم استعفا

 -۲۶چرا تالش نکردم آنچه را شروع کردم

 -۱۰چرا بیشتر درس نخواندم!

 -۲۷چرا گرفتارکلیشههای فرهنگی شدم و

به پایان برسانم!

ندادم!

از هدفم بازماندم!

-۱۱چرا باور نکردم زیبا هستم!

 -۲۸چرا دوستیهایم را ادامه ندادم!

 -۱۲چرا از گفتن دوستت دارم ترسیدم!

 -۱۳چرا به راهنماییهای والدینم گوش

 -۲۹چرا با کودکانم بیشتر بازی نکردم!

-۱۴چرا خودخواه بودم!

 -۳۱چرا برای افزایش دانش و ارتباطاتم

 -۳۰چرا انسان ریسکپذیری نبودم!

ندادم!

 -۱۵چرا تا این حد نظر دیگران برایم مهم

تالش نکردم!

 -۱۶چرا به جای آنکه به رویاهای خودم فکر

 -۳۳چرا سر هر چیزی زود عصبانی شدم!

 -۱۷چرا وقتم را صرف یادآوری خاطرات بد

دوستشان داشتم وقت نگذراندم!

بود!

کنم به فکر براوردن رویای دیگران بودم

 -۳۲چرا تا این حد فرد نگرانی بودم!

 -۳۴چرا به اندازه کافی با افرادی که

کردم و زمانم را از دست دادم .کاش افسوس

 -۳۵چرا برای یک بار هم که شده پشت

 -۱۸چرا کسانی را که دوست داشتم از خود

کنم!

گذشته را نمیخوردم!
رنجاندم!

میکروفن نرفتم تا در مقابل جمع صحبت

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

تبدیل شده است .برنامه هستهای
نقشــی کلیــدی در فقیرتر شــدن
جامعــه ایــران (از کــف رفتن یک
سوم درآمد متوســط مردم) ،فرار
صدها میلیارد دالر ســرمایه (۲۸۰
میلیارد دالر در پانزده ســال اخیر
به گــزارش رئیس بانک مرکزی) و
فراتر از آن ،مهاجرت نیروی انسانی
نخبه و تورم و بیکاری ناشی از آنها
داشته است.
«بــا برنامــه هســتهای» در کنار
تهدید بــه محو اســراییل و اهتزار
پرچم جمهوری اســامی در کاخ
سفید ،اســراییل و ایاالت متحده
دســت از ســر رژیم بر نمیدارند و
در برنامههــای نظامــی آن (مثــل
واردات و صادرات) ســاح اخالل
خواهنــد کرد .ایــن امــر در میان
همســایگانی که از شــرق تا غرب
اســلحه میخرند ،مایه خدشــه به
قدرت دفاعی کشــور خواهد شد.
تنها با موشکپرانی و مینگذاری
در آبهای خلیج فــارس و دریای

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

عمــان نمیتوان امنیت کشــور را
تامین کرد.
هــر برنامهای که تا ایــن حد برای
یــک ملت خفت و فالکت و نکبت
و ناامنــی بــه بــار آورد (تحــت هر
سازوکاری و به هر دلیلی) نمیتواند
یک برنامه ملی باشد.
این برنامهها با هزینهها و فوایدشان
سنجیده میشوند ،نه با احساسات
ملــی و به رخ کشــیدن قــدرت به
دیگران .برنامه هستهای جمهوری
اسالمی ایران ،برنامه رهبر نظام و
سپاه بوده ،هست و خواهد بود ،و
هیــچ ربطی به ایران به عنوان یک
دولت-ملــت با مقتضیــات ویژه
منافع و امنیت ملی خود ،ندارد.
از سوی دیگر ،جمهوری اسالمی
ایــران بــدون جاهطلبــی ادعــای
مدیریــت جهانــی و تبدیل شــدن
بــه یــک ابرقــدرت ،هیــچ رابطــه
ضــروریای بــا برنامــه هســتهای
نداشــت .ایــن نظام میتوانســت
همانند بیست سال اول ،با کشتار

و ترور و ســرکوب به حیاتش ادامه
دهــد .در بیســت ســال دوم ،این
برنامــه تنهــا در برابــر قدرتهای
خارجــی به عاملــی بازدارنده برای
فشار بیشتر تبدیل شده است ،اما
در داخل کشــور مردمان معترض
را نمیتــوان بــا بمب هســتهای از
خیابانها راند .پیگیری جدی این
برنامه نشان میدهدکه نظام بیش
از شهروندان ایرانی ،از قدرتهای
خارجی هراس دارد و همین نکته،
بهترین دلیل برای غیردمکراتیک و
غیرملی بودن آن است .دولتهای
ملــی و دمکراتیــک از مــردم خود
هــراس دارنــد و به گونــهای عمل
میکنند که در معرض خشــم آنها
قرار نگیرند.
---نظــرات ابــراز شــده در ایــن مقاله،
موضــع ایــن نشــریه را منعکــس
نمیکند.
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توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

دکتر عطا انصاری

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

سنگهایکلیویw

پیشگیری از تولید سنگ های
کلیوی
پیشگیری بیشتر مربوط می شود
به افرادی که ً
قبال ســنگ داشــته
اند .راهنمایی هــای زیر می تواند
به پیشگیری کمک کند ولی بهتر
اســت که با آزمایش هایــی که در
قســمت درمان های دارویی گفته
می شــود علل اصلی تولید سنگ
مشخص شود:
• هیدراتاســیون ـ یعنی رســاندن
مقــدارکافــی آب و مایعات به بدن
بهترین وســیله پیشــگیری است
یعنــی حداقل دو لیتر آب و ســایر
مایعــات (ماننــد چــای ـ قهــوه ـ
ســوپ ـ آب میوه و غیره) ولی آب
بهترین است .باید دانست که اگر
شخصی کارهای سنگین یا ورزش
طوالنی می کند احتیاج بیشتری
به آب دارد حداقل حدود  3لیتر در
روز .همین طور در تابســتان یا در
مناطق گرمسیر احتیاج بیشتری
به نوشیدن مایعات است .بهترین
راه بــرای دانســتن ایــن کــه آیا به
اندازه کافی مایع نوشــیده شده یا
نــه رنگ ادرار اســت .ادرار باید بی
رنگ و یا زرد کم رنگ باشد مگر در
نزد کســانی که مکمل ویتامین B
مصرف می کنند که به طور موقت
ادرار زرد پررنگ خواهد بود.
متخصصــان کلینیــک مایــو بــه
کسانی که ً
قبال تجربه سنگ کلیه
داشــته اند پیشــنهاد می کنند که
روزانه یک لیوان لیموناد تهیه شده
در منزل بنوشــند زیرا لیمو باعث
می شــود که مقدار سیترات یعنی
عاملی که به پیشــگیری از ســنگ
کلیه کمک می کنــد ،می تواند از
تشکیل سنگ کلیه جلوگیری کند.
مطالعات زیادی نشان داده که آب
پرتقال ،گوجه فرنگی و لیمو ترش
که حــاوی مقدار زیادی ســیترات
هستند می توانند از تشکیل سنگ
کلیه جلوگیری کنند.
هم چنین چند مطالعه نشان داده
که کم کردن مصرف نوشابه های
گازدار شــیرین به کم شدن میزان
کولیک نفرتیک کمک می کند.
باید توجه داشــت که بهتر است از
نوشیدن آب گریپ فروت (دارابی/
پاپلیموس) خودداری شــود ،زیرا
دو مطالعه اپیدمیولوژیک در سال
های  1990نشان داده که نوشیدن
 240میلــی لیتر (یک فنجان) آب
گرپ فروت باعث برگشــت سنگ
می شــود .بــا این کــه دو مطالعه
کافــی نیســت و در این باره شــک
وجود دارد باز بهتر است که افرادی
کــه ً
قبال دچار ســنگ بــوده اند از
نوشیدن آن خودداری کنند.
تغــذ یه
• باید مصرف غذاهای سرشــار از
اکســاالت را کم کرد .کســانی که
از ســنگ هــای حاوی اکســاالت
کلسیم رنج برده اند باید این غذاها
را مصرف نکنند یا کم کنند مانند
اســفناج ،ریواس ،چغنــدر ،بادام
زمینــی ،شــکالت ،چــای ،جوانه
گندم ،سیب زمینی شیرین و سویا

و بهتر است با یک
متخصــص تغذیــه
مشورت کنند.
• غذاهای کلسیم
دار ـ خــوردن
غذاهای سرشــار
>
> بخ
از کلســیم بــه
پ ش2
ا
ی
ا
ن
ی
محافظــت از
ســنگ در کلیه کمک
می کند ،البته بهتر است با پزشک
یا متخصص تغذیه مشورت کرد تا
هــا ،حالب ها و مثانــه وجود اکثر
از حد الزم بیشتر نشود.
• خــوردن غذاهــای سرشــار از سنگ ها را نشان می دهد.
پتاســیم ـ پتاســیم از دفع کلسیم وقتی دردها شدید نیست نوشیدن
جلوگیــری می کنــد و بهترین راه آب بهتریــن داروی اولیــه بــرای
برای دریافت پتاسیم خوردن میوه درمان سنگها است و وقتی دردها
ها و سبزی جات است مخصوص ًا شدید اســت اگر به مقدار زیاد آب
ســیب زمینی با پوســت ،طالبی ،نوشــیده شــود درد را شدیدتر می
آووکادو ،لوبیای لیما و موز.
کنــد .اکثر ســنگ هــا مخصوص ًا
• خــوردن فیبــر به انــدازه کافی آنهایی که قطرشان از  5میلی متر
ـ ســبوس منبــع بســیار خوبی از کمتر باشــد در حدود  6هفته بعد
فیبرهای غیر قابل حل می باشدکه از بــه وجود آمدنشــان بــه خودی
میزان جذب کلسیم را در روده کم خود دفع می شوند ،مخصوص ًا اگر
می کند و در نتیجه میزان کلسیم شــخص مقدار زیادی آب بنوشد.
در ادرارکم می شود.
در ایــن مواقع پزشــک نوشــیدن
• داروها ـ برای پیشگیری از تولید روزانه  3لیتر آب یا مایعات دیگر را
دوباره ســنگ ها پزشک می تواند تجویز می کند.
داروها یا مکمل هایی که بســتگی کولیک نفرتیک به شدت دردناک
به نوع سنگ دارند تجویزکند.
اســت و درد را بایــد درمــان کــرد
ً
• در مصــرف بعضی از مکمل ها مخصوصا اگر چند ســاعت طول
دقت بیشتری داشته باشید.
بکشــد .آنتــی انفالماتوارهــای
مصــرف طوالنــی مقــدار بــاالی غیراســتروئیدی یــا ُمرفیــن و
ویتامیــن  Dمی تواند باعث تولید مشــابه آن از طریق ســیاهرگ در
ســنگ های کلیوی بشود و بهتر بیمارســتان در هنگام کریز تجویز
اســت قبل از مصرف آن با پزشک می شود .اگر دردها شدید نیست
مشــورت شــود ،زیــرا روی میزان بیمــار تحــت کنترل پزشــکی می
کلسیم خون اثر می گذارد.
توانــد در منزل اســتراحت کند و
همیــن طــور مصــرف طوالنــی از داروهای ضددرد مانند تایلنول
ویتامین  Cبه مقدار زیاد به تولید استفاده کند تا سنگ دفع شود.
سنگ های کلیوی کمک می کند ،اگر ســنگ ها بر اثر وجود باکتری
زیــرا ویتامیــن  Cدر بــدن تبدیل ها تولید شده اند بسیار مهم است
به اکســاالت می شــود .طبق یک که عفونت ادراری درمان شــود و
مطالعه ســنتز که در ســال  2005بعد عواملی که باعث تولید عفونت
چاپ شــده مصرف ایــن ویتامین می شوند و رفع آنها.
تا دو گرم در روز در چند قســمت اگر ســنگ ها خیلی بزرگ باشند
هیچ خطــری برای تولید ســنگ (بزرگتــر از  10میلی متر ،اگر درد
نداشته ولی یک مطالعه دیگرکه به حتــی بــا داروهای ضــد درد قابل
مدت  14سال بر روی  45000مرد تحمل نیست و عفونت یا خونریزی
انجام شــده نشان داده که مصرف مــداوم وجود دارد) ســنگ را باید
یک گرم ویتامین  Cاحتمال دچار
ُخردکرد و یا با یکی از تکنیک های
شــدن به ســنگ را کمی زیاد می زیر عمل کرد.
کند .میزان احتیاج به ویتامین C
ُخرد کردن ســنگ ها از خــارج از
روزانه  90میلی گرم برای یک مرد بدن توســط امواج شوک دهنده ـ
غیرســیگاری اســت مقدار تجویز امواج اولتراســون مستقیم ًا روی
شده به عنوان آنتی اکسیدان  500ســنگ تابیده می شــوند و باعث
میلی گرم در روز می باشد.
خــرد شــدن آن می شــوند که می
درمان های دارویی سنگ های توانند توسط دستگاه ادراری دفع
کلیوی
شوند.
• Nephrolithotomie
درمان بستگی به جواب آزمایشات
Percutanee:
مختلفی که پزشک درخواست می
کند دارد ،این آزمایشــات عبارتند از ایــن تکنیک برای ســنگ های
خیلی بزرگ و یا ســنگ هایی که
از:
• آزمایش ادرار برای وجود خون و نشود از خارج خرد کرد ،استفاده
کریستال ها در ادرار و میزان  PHمی شــود .پزشک سوراخ کوچکی
آن.
در پشــت بیمــار ایجــاد کــرده و
• آزمایــش خون برای مشــخص نفروسکوپ را که لوله باریکی است
شدن فعالیت های کلیه و اینکه آیا در داخــل کلیــه نصب مــی کند و
یک مشکل متابولیک وجود دارد .توســط آن داخــل کلیــه را دیده و
• یک تومو دانســیتومتری کلیه ســنگ ها را بیرون مــی آورد و اگر
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ســنگ ها خیلی بزرگ باشند آنها
را به کمک لیزر یا انرژی الکتریک
خرد کرده بیرون می آورند .معمو ًال
بیمــار چنــد روز در بیمارســتان

نگهداشته می شود.
اســکوپ
تــرو
• اوره
Ureteroscopieـ این عمل برای
در آوردن سنگ هایی که در حالب
گیرکرده اند به کار می رود و برای
این کار از یک ســوند کــه اوره ترو
اسکوپ نام دارد از مجرای خارجی
ادرار و از طریق مثانه به حالب رفته
و ســنگ را خــرد کرده یا درســته
بیرون مــی آورند .این تکنیک می
توانــد به حالــب ها صدمــه بزند.
استفاده از داروهای ضد درد و ضد
اسپاســم برای رفع درد مفید واقع
می شوند.
طب مکمل
برایپیشگیری:
• منیزیــوم ـ چون منیزیوم باعث
حــل شــدن کلســیم در ادرار می
شود احتمال این که به پیشگیری
از تولید ســنگ کمــک بکند زیاد
اســت .هم چنین باعث می شود

کــه اکســاالت کمتــری در روده
جذب بشــود .یک مطالعه ســنتر
چاپ شــده در  2005نشــان داده
که اکسید و هیدروکسید منیزیوم
به علت کم جذب بودن آنها نتایج
مختلفی داشــته ولی یک مطالعه
کلینیکی بر روی  67بیمار نشــان
داده که مخلوط پتاسیم و منیزیم
به صورت سیترات خیلی موثرتر از
دارو برای عدم بازگشــت سنگ ها
بوده این مطالعه ســه ســال ادامه
داشته است.
• تخمه کدو ـ به نظر می رســدکه
غلظت مــوادی را که باعث تولید
ســنگ مــی شــود در ادرارکم می
کند و غلظت مــوادی را که باعث
جلوگیری از تولید سنگ می شوند
زیاد می کند.
دو مطالعــه در تایلنــد بــر روی
کــودکان و نوجوانــان کــه روزانه
مقداری تخم کدو می خوردند این
موضوع را نشان داده.
• روغن ماهی ـ چند مطالعه اولیه
نشان داده که روغن ماهی و روغن
 Onagreبه پیشگیری کمک می
کند .در ســال  2001یک مطالعه
کنترل نشــده بر روی  88بیمارکه
دچار ســنگ های کلسیمی شده
بودنــد و روزانــه  1800میلی گرم
روغن ماهی به مــدت  3تا  18ماه
خورده بودند نشــان داد که میزان
کلسیم ادرار آنها کم شده بوده ولی
دو مطالعه اپیدمیولوژیک هزاران
زن و مــرد هیــچ رابطــه ای بیــن
اسیدهای چرب در غذاها و امکان
تولید سنگ را نشان نداده.
• ویتامیــن Bـ طبق یک مطالعه
اپیدمیولوژیک بسیار بزرگ بر روی
هشتاد هزار پرستار عضو Nurses
 health Studyویتامیــن B6
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پیریدوکســین که توســط غــذا یا
مکمــل یا هــر دو وارد بدن شــده
باشــد احتمال رنج بردن از سنگ
کلیه را نزد زنــان کم می کند ولی
روی مردها اثر ندارد .این ویتامین
مانند منیزیــوم کمک می کند که
اکساالت کلسیم در حالت محلول
باقی بماند و رسوب نکند.
مارچوبــه ،گزنــه ،جعفــری ،گل
قاصــدک گیاهانــی هســتند کــه
قادرنــد میــزان ادرار را زیــاد کنند
وکمیســیون  Eآنهــا را بــه عنوان
پیشگیری کننده قبول دارد.
برای اطالعات بیشتر به متخصص
گیاهی مراجعه کنید.
برای درمان
• طب ســوزنی ـ طب ســوزنی می
تواند دردهــای مربوط به کولیک
نفرتیــک را از بیــن بــرده و به کم
شــدن اســترس و نگرانــی قبل از
درمان با شکســتن سنگ توسط
اولتراسون کمک کند .مطالعه ای
بــر روی  56بیمار نشــان داده که
آنهایی که از طب سوزنی استفاده
کــرده بودند ،در موقع شکســتن
ســنگ نگرانی کمتری داشــتند و
بعــد از عمــل احتیــاج کمتری به
داروهای ضد درد داشتند تا کسانی
که دارویی گرفته بودند.
• بــرای مصرف گزنه و جعفری و
دیگرگیاهــان درمان کننده باید با
متخصــص گیاه درمانی مشــورت
شود.
• طــب چینی ـ یــک داروی تهیه
شده مطابق داروسازی طب چینی
وجــود دارد کــه تــا به حــال هیچ
مطالــع علمــی بــر روی آن انجام
نشده است.
•

سیامین همایش ساالنۀ اجنمن دوستداران فرهنگ ایرانی

دیدار مجازی 6 :تا  6سپتامبر ۲۰۲۰

دوستان و همراهان عزیز انجمن
دوســتداران فرهنــگ ایرانــی،
باشــوق و شــور بســیار به ّ
اطالع
میرســانیم که سیامین همایش
ســاالنۀ انجمــن دوســتداران
فرهنگ ایرانی از چهارم تا ششــم
مــاه ســپتامبر ۲۰۲۰بصــورت
مجــازی ازطریق اینترنــت برگزار
خواهد شد.

تماشــای برنامههــای روزانۀ این
کنفرانــس کــه بصــورت پخــش
مســتقیم ،از طریــق فیس بوک،
یوتیوب و اینستاگرام خواهد بود،
برای عموم آزاد است!
در هفتههــا و ماههــای آینــده
ّ
اطالعات بیشــتری را در صفحه
تارنمــای انجمــن دوســتدران
فرهنگ ایرانی

کرونا بشریت را در معرض نابودی یا ...
دســتمزدی به عنــوان مهمترین
عامل "ادغام اجتماعــی" افراد در
جامعه معرفی شده است؟
به مرور تدابیر موســوم به "انزوای
اجتماعــی" شــامل کارگــران
ســاختمانی و کشــاورزان و دیگــر
تولیدکننــدگان کاال و دانــش نیز
خواهــد شــد .اتوماتیزاســیون،
تولید خــودکار و بی نیاز از نیروی
کار فیزیکی شــتاب بی سابقه ای
خواهد گرفت .پیش از آن اما ادامۀ
وضع موجود کاهش تولید در همۀ
زمینه ها را در پی داشته است.
در فرانسه "انزوای اجتماعی" طی
شــش هفتۀ آینــده کل تولید این
کشور را  ٥٠درصد و تولید ناخالص
آن را  ٦درصــدکاهش خواهد داد.
ایــن کاهش مضاعــف که کاهش
درآمد را نیز در پی خواهد داشــت

www.fopca.com
و در صفحــۀ فیــس بــوک مــا
مالحظه فرمایید .شما میتوانید
با شماره تلفن:
۸۴۷ -۸۵۳ - ۷۸۹۶
و ایمیل آدرس:
friendsofpersianculture
@gmail.com
با ما تماس بگیرید.

>> ادامه از صفحه15 :

رکودی را که هم اکنون بر اقتصاد
فرانســه و اقتصــاد جهانــی ســایه
انداخته تعمیق خواهدکرد.
بایــد امیدوار بود که در بســتر این
رکود میلیون ها انجمن همبستۀ
جوامع مدنی جهانی مبتکر اشکال
نوین تولید و مناسبات اجتماعی –
از جمله و به ویژه تولید محلی  -و
مبتنی بر تعاون و همبستگی باشند
و نقشی کلیدی در گذار به تمدنی
مبتنــی بــر ارزش های بــرادری و
برابــری – و نه فردگرایی فایده گرا
– ایفــاء نماینــد  :آنچــه انقالبیان
فرانســه در ســده هــای نــوزده و
بیســت گاه "جمهوری اجتماعی"
وگاه "دموکراســی اجتماعــی" می
نامیدند.
خواهیم دید کــه در مواجهه با پی
آمدهــای اقتصــادی و اجتماعــی

ویــروس کرونا ســرمایه جهانی تا
چــه حد قدرت تطبیــق در مقابل
"دارونیســم اجتماعــی" را خواهد
داشــت کــه خــود از اواخــر قــرن
گذشــته و از خالل دســتورالعمل
های نئولیبرال به جوامع بشــری
تحمیــل کــرده اســت .چنیــن
قابلیتی در صورت ُرخ دادن بدون
دگردیســی در شــیوه های سنتی
تولیــد ،مصــرف و توزیع ناممکن
اســت و در فقــدان راه حــل هــا و
سرمشق های اجتماعی جایگزین،
بعید اســت کــه حاصل "انــزوای
اجتماعی" در نهایت چیزی چیزی
جز آشوب و جنگ و بیماری های
جهان گستر باشد.
•
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آیا می دانستید...

ایــن که هر از گاهی دچار فراموشــی شــوید،
شــرایطی عادی بــوده و نباید موجب نگرانی
شــما شــود ،اما اگر هر روز در حــال مبارزه
با این شــرایط هســتید ،ممکن است زمان
انجام یک بررسی عمیقتر برای شناسایی
دلیل آن فرا رسیده باشید.
البته همچنان نباید دچار هراس شوید زیرا
فراموشی مزمن نیز همواره به معنای ابتال
به بیماری آلزایمر نیســت .در حقیقت،
دالیل مختلفی می توانند بر حافظه شما
بعضــی از مردان به دالیل متفاوت بعد از یک آمیزش جنســی،
تاثیرگذار باشــند که در ادامه با برخی از
نوعی غم یا پوچی یا بازگشت یک نوع بی احساسی ،گریبانشان
شایعترین آنها بیشتر آشنا می شویم.
را مــی گیرد .این اندوه و محو شــدن عاطفه مــی تواند در مردان
مختلف ،درجات متفاوتی داشــته باشــد .اندوه ایجاد شده آنقدر
دارویی مصرف می کنید که دارای عوارض جانبی بر حافظه
عمومیت دارد که فیلسوفانی نظیر ارسطو ،اسپینوزا و نیچه از آن
است
حرف زده اند .به نظر این متفکرین ،مشــکل اصلی ،تهی شــدن و
اگر نگران شــرایط حافظه خود هســتید ،یکی از نخستین اقداماتی
بلعیده شدن « شور زندگی» توسط آمیزش جنسی است.
که باید انجام دهید بررسی فهرست داروهای مصرفی خود همراه با
به نظر فروید ،سکس نوعی فرار از سرنوشت محتوم بشر تنها و تک
پزشکتان است .برخی داروهای تجویزی و بدون نسخه می توانند
افتاده اســت .بشر از طریق سکس به دنبال یک اتحاد عمیق و پناه
در حافظه انسان اختالل ایجاد کنند .آنتیکولینرژیک ها در صدر
بردن به یک نفر دیگر است و برای لحظات کوتاهی آن را می چشد.
این فهرست قرار دارند .این داروها در فعالیت استیلکولین ،یک
اما متاســفانه بالفاصله بعد از ســکس ،تازه می فهمدکه تنهایی اش
انتقال دهنده عصبی در مغز ،تداخل ایجاد می کنند.
پایانی نخواهد داشت.
آنتیهیستامین ها ،داروهای ضد بازگشت اسید معده ،داروهای
روانشناس انگلیسی انتونی استون می گوید این واکنش روانی بعد از
بهبود دهنده گرفتگی های عضالنی و داروهای ضد افســردگی
سکس که نامش علمی اش  post-coital sadnessاست در حقیقت
از جمله آنتی کولینرژیک های شناخته شده هستندکه باید مد
نوعی احساس پوچی گذرا است .او می افزاید « :مدام در کلینیک شاهد
نظر قرار دهید .از دیگر داروهایی که باید به آنها توجه داشــته
مردانی بودم که از سکس حرف می زدند و می شود به راحتی حدس زد
باشــید می توان به برخی داروهای فشــار خون ،داروهای آرام
که سرشار از انرژی هستند .مثل طاووسی که به هر قیمتی خواهان جلب
بخــش ،و برخی داروهای ُمســکن اشــاره کرد .اگــر به بروز
توجه است و …
اختــال در حافظه در نتیجه داروی مصرفی
خود مشــکوک هستید ،با پزشــکتان درباره
تجویــز دارویــی جایگزین در صــورت امکان
صحبتکنید.

مردان چرا بعد از سکس
غمگین می شوند؟!

1

2

ولی در پایان روز ،وقتی مرد به امیالش پاسخ داده شد احساسی شبیه افسردگی
گریبانش را می گیرد چون تمنایش تمام شده است .این نوع افراد احساس ضعف
و ناچیزی می کنند .مثل تفنگی که شلیک شده و فشنگی نیز در آن نمانده است.
بعضی مردان بعد از سکس ،لحظات بی برنامه و بی هدفی پیدا خواهندکرد
روانشناس امریکایی ریچارد فریدمن یک قدم بزرگ بر می دارد و تالش می کند فعل
و انفعاالت مغز را در مسیر ترس و تشویش ارزیابی کند .از نظر او ،در حین سکس،
ترس و تشــویش برای لحظاتی توسط  amygdalaمورد پوشش و کنترل قرار می
گیرد .ولی وقتی رابطه جنسی به پایان می رسد ترس و نگرانی به یکباره بر می گردد به
همان میزانی که وجود داشت.
همه مردان و حتی زنان به یک اندازه با این مشکل روبرو نیستند .خیلی ها ،فقط دقایق و
ساعاتی از غمگین یا پشیمان یا دلسرد بودن را تجربه می کنند .بعضی ها رفتار افسرده ها
را در پیش می گیرندکه بهتر است به موسسات خدمات روانشناسی و روان درمانی مراجعه
کنند.

تغذیه سالم و ورزش

کاهش شصت درصدی ریسک آلزایمر!

خوشــبختانه ترکیبی از فاکتورهای مختلف ،از
رژیــم غذایی ســالم ،تحرک روزانــه و خودداری
از اســتعمال دخانیــات می تواند ریســک دچار
شــدن به آلزایمر را تــا  60درصد کاهش بدهد.
پژوهشــگران بیمارســتان وابســته به دانشگاه
 ، Rushداده های ثبت شده از  3هزار داوطلب
را مــورد مطالعه قرار داده و دریافتند افرادی که
از سبک زندگی ســالم تر پیروی می کردند60 ،
درصد کمتر از ســایرین در معرض دچار شــدن
بــه آلزایمر قرار داشــتند .ســبک زندگی ســالم
شامل تحرک فیزیکی ،عدم استعمال دخانیات،
مصــرف کمتریــن میزان الــکل و رژیــم غذایی

به افسردگی مبتال هستید
زمانی که از نظر روانی دچار مشکل شده اید،
حفــظ تمرکز روی آنچه پیش روی شــما قرار
دارد ،دشوار می شــود که یادآوری آن را بعدا
تقریبا غیر ممکن می کند .افسردگی ممکن
اســت شــکل بخش های خاصی از مغز را به
واقع تغییر دهد .برخی پژوهش ها نشان داده
انــدکه این بیماری می تواند بــا تغییراتی در اندازه و
عملکــرد نواحی مغــز که برای مهــارت هایی مانند
حافظه ،ســرعت تفکر ،توجه و توانایی حل مساله
اهمیت دارند ،همراه باشد.

3

الکل مصرف می کنید
نوشیدن الکل می تواند در ذهن انسان اختالل
ایجادکند ،اما مصرف بیش از حد آن می تواند به
بروز فراموشی نیز منجر شود .پژوهش ها نشان
داده اند که حتی مصرف متوســط نوشــیدنی
های الکلی می تواند به وخیمتر شدن موقتی
شــرایط حافظــه و تفکر منجر شــود .برخی
افراد معتاد به الکل پس از ســمزدایی و ترک
الکل نیز ممکن است هرگز تیزی حافظه و
هوشیاری خود را باز نیابند.
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سطح تنش و استرس شما بیش از حد
ســالم می باشد .دکتر ریچارد ج .هادز از
است
 National Institute on Agingمــی
اســترس در عملکرد مغز زمانی که باید
گوید :یافته های ما ارتباط بین رفتارهای
اطالعات را به خاطر بســپارد ،اختالل
سالم وکاهش ریسک را نشان می دهد.
ایجــاد مــی کند .بــر همین اســاس،
پزشــکان حداقــل  150دقیقــه ورزش در
شــماره تلفنی که به شــما گفته شده
هفته ،پیروی از رژیــم غذایی مدیترانه ای،
اســت ،شــاید حتی پیــش از این که
عدم استعمال دخانیات ،به حداقل رساندن
تلفــن همراه خــود را از جیب خارج
مصرف الکل و انجام تمرینــات و بازی های
کرده و شماره گیری را انجام دهید
ذهنی ماننــد حل جدول یا بازی شــطرنج را
از یادتان رفته باشد .در کوتاه مدت،
برای کاهش ریســک دچار شــدن به بیماری
فردی که مضطرب است می تواند
زوال عقل توصیه می کنند.
در دنبــال کــردن یــک مکالمه با
دشــواری مواجه شــود زیــرا وی
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نشــخوار ذهنــی دربــاره
یک موضوع نگران کننــده را انجام می دهد.
استرس مزمن و شدید حتی بدتر است .این شرایط احتماال به واسطه
مواجهه بلند مدت با هورمون هایی که طی دوره های استرس ترشح شده اند،
می تواند اثر چشمگیری بر مغز داشته باشد .حتی درگیری روزانه برای مدیریت
قبض های خانه و برنامه های کاری شلوغ می توانند مهارت های حافظه شما
را تضعیف کنند - .انجام چندکار به طور همزمان،
 بیدار ماندن تا دیر وقت برای اتمام وظایف، ورزش نکردن و مصرف یک رژیم غذایی ناسالمهمگی عواملی هستندکه می توانند احتمال فراموشی را افزایش دهند.
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به یک مشکل سالمت مزمن یا تشخیص داده نشده مبتالهستید
هرگونه بیماری که می تواند بر جریان خون به سمت مغز تاثیر بگذارد ،مانند
دیابت ،پرفشاری خون یا کلسترول باال می تواند موجب انسدادهای ذهنی شود.
انواع دیگری از شــرایط سالمت مانند کم کاری تیروئید ،کمبود ویتامین ها و
بی تعادلی های هورمونی نیز می توانند موجب مشکالت حافظه شوند .به طور
خاص ،عفونت های دستگاه ادراری در افراد مسن می تواند موجب سردرگمی
ناگهانی و موقت شود .برای بررسی دقیق دلیل بروز فراموشی و حصول اطمینان
از این که مساله ای نگران کننده وجود ندارد می توانید به پزشک مراجعه کنید.
در برخــی موارد ،تنها مصرف یک مکمل ویتامین به بازیابی قدرت مغز کمک
خواهدکرد.
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شما فقط خسته هستید
این که هشــت ســاعت یا بیشــتر خوابیده اید همواره به معنای آن نیســت که
استراحتی با کیفیت باال داشته اید .پژوهش ها نشان داده اند افرادی که زمان
کمتری را در خواب عمیق ســپری می کنند با مشــکل بیشتر در حافظه خود
مواجه هســتند .گاهی اوقــات ،همه آنچه نیاز دارید یک چــرت انرژی بخش،
حتی اگر مدت کوتاهی طول بکشد ،است تا مغز شما تقویت شود .اگر به رغم
استراحت با احساس خستگی غیرعادی مواجه هستید ،باید برای بررسی دلیل
این شرایط به پزشک مراجعه کنید .به عنوان مثال ،آپنه خواب می تواند مغز را از
دریافت اکسیژن کافی محروم کرده و موجب تغییراتی در خونرسانی به مغز شود
که به مرور زمان می تواند اثر منفی بر حافظه و توانایی تفکر شما داشته باشد.

7

در حال پیر شدن هستید
با افزایش سن ،مغز ممکن است همانند دیگر اندام های بدن ،مانند پوست که
دچار چین و چروک بیشتر می شود یا مفاصل که انعطاف پذیری و روانی حرکت
خود را از دست می دهند ،نشانه های فرسودگی را نشان دهد .احتمال ابتال به
آلزایمر پس از  65سالگی بسیار بیشتر می شود ،اما فراموشی خفیف حتی شایعتر
است .از این رو ،اگر در فراگیری مهارت های جدید با دشواری مواجه هستید
یا درباره واژه هایی که قصد استفاده از آنها در یک جمله را دارید بیشتر فکر می
کنید ،نباید بالفاصله دچار هراس شوید .دشواری در یافتن واژه های مناسب
و وارد شدن به یک اتاق و فراموش کردن این که چرا آنجا هستید از شایعترین
شکایات افراد مسن هستند.
اگر مشکالت حافظه بر زندگی روزانه شما تاثیر می گذارند ،مراجعه به پزشک
بهترین گزینه است .به عنوان مثال ،این که هنگام رانندگی در مسیری جدید
خروجی را رد کرده یا اشتباه دور بزنید ،غیر عادی نیست ،اما اگر به طور مکرر
هنگام رانندگی دچار اشــتباه می شوید ،به ویژه در مسیرهای آشنا ،مراجعه به
پزشک برای بررسی دقیق شرایط بهترین گزینه است .به طور همزمان ،ورزش،
دنبال کردن یک رژیم غذایی ســالم و بهرهمندی از یک شــبکه پشتیبان قوی
ممکن است به تیز نگه داشتن حافظه شما برای مدت زمانی طوالنیتر کمک
کنند .منبع" :پریونشن"
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راهکارهاییبرایبهبودکیفیتهوایخانه
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گیاهان آپارمتانی تا
پنجرهها را باز کنید
بــاز کــردن پنجرهها ســادهترین و حدی موثر هستند
موثرتریــن راه بــرای بهتــر کردن مطالعــات ناســا در دهــه
کیفیت هوای منزل اســت .بسته  1980نشان دادکه گیاهان
بودن پنجرهها در تمام ساعات روز باعث تصفیــه آالیندههای
باعث میشــود تا مواد شــیمیایی ســمی هــوا میشــوند.
مضــر و آلــرژیزا در محیــط خانه البتــه ایــن مطالعــات در
تولید شــوند .باز کــردن پنجرهها محیطهــای بســته مانند
حتی در شــهرهای آلوده نیز موثر ایستگاه فضایی انجام شده
بــود امــا در محیــط خانه
است.
دکتــر پائــول یانــگ از دانشــگاه نیــز گیاهــان آپارتمانی در
النکســتر در اینباره گفت :ماندن بهبــود کیفیت هــوا تاثیر
در محیطی که تهویه هوا ندارد به مثبتــی دارنــد .پروفســور
وورگاســکی در اینباره
ســامتی مفید
عنوان
راقق هیچ
دانشگاهي را
پاول فضاي
انقالب در
برایمعظم
رهبر
منویات
نیســت .البته چنانچه در نزدیکی میگویــد :گیاهــان آپارتمانــی به
ش پایاني
خیابانــی شــلوغ زندگــی میکنید میزان کمی بــه بهبود هوای خانه
(که البته در دوران قرنطینه دیگر کمک میکننــد زیرا هــوای آلوده
شلوغ نیســت) شاید نتوانید برای به صورت مــداوم از محیط بیرون
مدتی طوالنی پنجرهها را باز کنید وارد خانه میشــود .البته چنانچه
اما در هر صورت برای تهویه هوای یک جنگل استوایی در خانه داشته
خانه نیاز است مدتی کوتاه این کار باشد خیالتان راحت خواهد بود!
را انجام دهید .شاید در این مواقع •
بــاز کردن پنجرهها در طول شــب تولید آالینده در خانه را به
حداقلبرسانید
منطقیترباشد.

گاه��ي انجام بعضي امور ب��ا تمام اهميت و ضرورتي كه دارند هميش��ه
مغفول واقع ميش��وند و از ليست بلند باالي روزانه ما جا ميافتند .يكي از
اي��ن كارها برنامهريزي روزانه اس��ت .برنامهريزي با تمام اهميتي كه دارد و
توصيههاي فراواني كه درباره انجام آن ميش��ود عمدتاً براي بس��ياري از ما
به يك برنامه اصلي و مهم تبديل نش��ده است .شايد اص ً
ال برنامهريزي براي
بس��ياري از ما تنه��ا در محدودههاي خاصي مثل تحصيالت و مس��افرت و
برخي مناسبتهاي خاص معنا پيدا كند در حالي كه اصل برنامهريزي براي
تمام روزها و ساعات و به طور كلي ،طول زندگي ضروري و مهم است .طي
س��الهاي اخير كتابها و مقاالت و مطالب زي��ادي در خصوص روشهاي
برنامهريزي و اهميت مردم كش��ورهاي مختلف جهان نسبت به آن منتشر
ش��ده است .مطالبي كه با استفاده از نويسندهها و موضوعات مختلف سعي
دارن��د اهميت برنامهريزي و مديريت زم��ان را تبيين كنند .تمام اين موارد
در حالي اس��ت كه بس��ياري از ما به اش��تباه تصور ميكنيم اين كه هرروز
يك س��اعت مشخص بيدار ميش��ويم و با خروج از خانه به كارهاي روزمره
ميپردازيم به اين معنا اس��ت كه ما در كارهاي خود برنامهريزي داريم .در
حال��ي كه تمامي اين كارها فقط يك بخ��ش نامنظم از رفتارهاي روزانه ما
است كه بدون هيچ ساماندهي مناسبي هر روزه تكرار ميشود.
ش��ايد به همين دليل باش��د كه از نظر خيليها برنامهريزي براي انجام
كارهاي روزانه كه ساعت و زمان آن مشخص است بيفايده است .در حالي
كه به اعتقاد بس��ياري از برنامهريزان مش��خص ش��دن زمان دقيق كارهاي
روزان��ه و برنامهريزيهاي بلن��د مدت يا كوتاهمدت ب��راي تكميل يك كار
ناتم��ام مانن��د مطالعه يك كتاب يا تكميل يك دوره آموزش��ي ميتواند به
رخوت و روزمرگي
توصیهبه كارهاي روزانه ما سرعت بخشد و از
معجزهآسايي
طرز
کلینیــک
آلــرژی
دکتــر یانگ
آن بكاهد.
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ایرانمداد
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جدول شرح
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
روزنامه
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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Adaptability is not imitation. It means power of resistance and
assimilation.
-- Mahatma Gandhi
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يكهزارم ميليمتر
مرفق  -نوعي خواهر و برادر
 -5از قومه��اي ايران��ي بوم��ي جنوب  -7از اناجيل  -چهار نعل  -رهرو
باختري ايران  -عقب افتادن يك عمل  -8اس��ب پيامبر (ص)  -عيب و ننگ
 بانگ شغاليا رويداد  -چربي گوسفند
 -6از سازهاي موس��يقي  -كوشش  -9 -عدد يك رقمي  -واپس��ين ش��ب
زندگي امام حسين (ع)  -تنگ هم
كشيدن و بسط دادن
 -10زي��ر و رو كننده علم
شيمي  -آرامگاه فردوسي
حل جدول ويژه شماره 4884
 - 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ميوه
ت ا ب ا س ك و  -11ضمير متكلم وحده -
 1ب ه ر ه و ر ي
و ت
 2ا
د ه ل ر ا ن ش و ر ا بهشتها  -فرشته مغضوب
ا ب ل
 3ز
ا م ي ب ت ك ا م ل  -12رژه جنگ��ي  -پن��ج
4
 5اد يي ه زي رم ي ان ز د ام ام ار ل ن نس آذري  -داستان كريستوفر
م ل ا س ن ف ي فرانك نويسنده فرانسوي -
ا ق
ب ر
 6ش
ك ر م ل ي ن س ا ر ا پارچهاي از پشم شتر
 7ت م ر
8
د ب ي
ا
و ر
ا
ق م ا ش
 -13ملك  -وس��يع و پهن
ا ي د ه
م ز
 9س ا ل ك
ج ن ب  -ويرگول
ا
م ن ه
ف ن و ن
 10ا ب ا
و  -14واحد پول چين  -زن
ا ل
س ق ي م
ا ي ا ت
 11ك ل
ن ا م ج و پادشاه  -دو سال پيش
ج ا
ن س ب ت
 12ا
م ر ا م  -15برن��ده اس��كار بازيگر
س و ن ا
ر
 13ر خ س ا
ك ن ت م��رد  - 2008دش��من
ا ن ه
و ي ر
 14ا ل ا ن
 15ت ا ك س ت ا ن
ز ي ر و ز ب ر سخت

www.
paivand
.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

جدول ويژه
حل در صفحه28 :
....
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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

Previewing Canadian Immigration
Over the Next 6 Months

Here's a look at the biggest Canadian
immigration stories for the rest of 2020

2020

has been a
challenging
year for us all.
The coronavirus pandemic
has had a major impact
on Canada’s immigration
system.
Immigrants themselves
have been affected by
numerous disruptions,
whether its difficulties
accessing language testing,
credentialing services, biometrics, or other government services.
Immigration professionals
have also been working
around the clock to adjust
to all the policy and programming changes impacting Canadian immigration.
The good news is that we
should see things continue
to improve in the second
half of 2020, and hopefully
normalize by 2021.
For example, immigration
candidates can now book
and complete an English
language test, and obtain

an Educational Credential
Assessment (ECA).
Perhaps the biggest reason
we should all remain
optimistic is that we continue to receive positive
messages and signals from
the federal government
and Canada’s immigration
minister.
The federal government
has many flexible policies
in place right now to help
immigration candidates.
For example, they are giving candidates more time
to submit their documentation, and are not refusing
anyone if they are unable to
submit a complete application due to COVID-19
interruptions.
mmigration minister
Marco Mendicino has
consistently stated throughout the pandemic that
Canada is just as committed as ever to welcoming
immigrants to support its
economy.

 به ارز،ســه و یا چهار هزارتومانــی
خارجی بدل کرده و برای پرداخت
اقساط خانههای خریداریشده در
 به بیان.کانادا اســتفاده کردهانــد
 آنگونــه کــه آقــای همتی،دیگــر
 کشــوری فلکزده چون،میگوید
ایران برای خرید خانه در کانادا به
خریداران ایرانی سوبسید پرداخت
.کرده است

،کرده تا قیمت اسکناس آمریکا را
 پایینتــر از،بهصــورت مصنوعــی
.آنچه باید باشد نگه دارد

•

پنج) نکته بسیار مهم اینکه بهرغم
 میلیارد دالر در بازار ارز۲۸۰ تزریق
 نرخ دالر،طی پانزده سال گذشته
به پیشروی خود ادامه داده و امروز
به باالی بیست هزار تومان رسیده
.است
 جلوهای،آنچه در این مختصر آمد
از سیاستهای ویرانگرانهای است
که ایرانیان را به روز ســیاه نشانده
 رئیس کل بانک مرکزی در.است
سخنان خود در مجلس به تزریق
 میلیارد دالر به بازار ارز ایران۲۸۰
طی پانزده ســال برای پشــتیبانی
 پرسش.ناکام از ریال اشاره میکند
 ســال۴۱ این اســت کــه در طول
گذشــته چند صد میلیارد دالر ارز
در این دور باطل به هدر رفته
و یا به جیــب رانتخواران
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•

ســه) این سیاســت در کوتاهمدت
مؤثر بوده و گاه یکی دو ســال نرخ
دالر در بازار ارز ایران را پیرامون دو
هزار یا سه هزار و چهار هزار تومان
 طی.تقریب ًا ثابت نگه داشته است
همین دورههای تثبیت مصنوعی
نــرخ ارز (به بهــای تزریــق روزانه
 جمعی،) میلیــون دالر در بازار۵۱
از رنــدان از فرصت اســتفاده کرده
و بــا خرید دالرهایی که به صورت
،مصنوعی ارزان نگه داشــته شده
در خارج از کشــور ســرمایهگذاری
.کردهاند

•

چهــار) برای پــی بــردن به عمق
 بر نمونهای که عبدالناصر،فاجعه
.همتی ذکر کــرده تأکید میکنیم
او بــه کســانی اشــاره میکنــد که
داراییهــای ریالــی خــود را برای
 درصدی۲۵ اســتفاده از نرخ بهره
 سپس همین.به بانکها سپردهاند
 که برای سپردههای،سود سپرده را
چند میلیارد تومانی سر به آسمان
 با اســتفاده از دالرهای،میکشــد

With that in mind, here are
some of the major issues
we should look out for
in the remaining six
months of 2020.
Travel Restrictions
The biggest issue on
everyone’s mind is
when Canada will lift
its travel restrictions with
the U.S. and the rest of
the world.
Whether you are Canada’s Prime Minister Justin
Trudeau, minister Mendicino, or another senior
leader, the answer is:
no one really knows.
The answer to this question
ultimately depends on how
successful Canada and
other countries will be in
containing COVID-19.
It is perhaps safe to say
that the sooner the pandemic is under control, the
sooner Canada can begin
to exempt more individuals
and then eventually lift the
restrictions altogether.
nother major question mark is whether
Canada will accommodate
international students
in time for the fall 2020
semester.
Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC)
has said it will process
study permits to the best of
its ability, but under current
travel rules, international

A

ملــک در خارج کشــور سوبســید
».میدادیم
بــرای میلیونها ایرانــی که در فقر
 اعترافات،سیاه دســتوپا میزنند
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری
اســامی در مــورد سرنوشــت
داراییهــای ارزی کشــور ســخت
 سخنان آقای همتی.دردناک است
:را مرور میکنیم

•

،یــک) طی پانزده ســال گذشــته
 بانک مرکزی،برای تثبیت نرخ ارز
 میلیارد۲۸۰ جمهــوری اســامی
،دالر ارز به بازار تزریق کرده است
 میلیارد و۱۸ معــادل نزدیــک بــه
۵۱  میلیــون دالر در ســال و۷۰۰
.میلیون دالر در روز

•

دو) هــدف از تزریــق ارز آن بــوده
کــه اجــازه داده نشــود نــرخ دالر
.قیمــت طبیعی خــود را پیدا کند
قیمت طبیعی به آن معناســت که
نرخ برابــری دالر در ایران با توجه
بــه دادههــای کالن اقتصــادی
 بازرگانی، نرخ تــورم،(نرخ رشــد
 در واقع.) تعیین شــود...خارجی
 میلیــارد دالر۲۸۰ بانک مرکــزی
طی پانزده ســال به بازار ارز سرازیر

successful candidates submit their
permanent residence applications
and IRCC processes
them, we will be in
2021. At that point,
hopefully, Canada’s
border rules will
have been eased.
Therefore, a strong
argument can be
made in favour of
www.michaelmonfared.com
IRCC including
Immigration_Michael_Monfared
FSWP candidates
immigrationmichaelmonfared
t.me/immigration_michael_monfared in Express Entry
draws right now.
Even if one is not
students who did not have
convinced
by this argua valid study permit prior
ment,
remember,
again,
to March 18 are unable to
that
some
CEC
and
PNP
come to Canada.
candidates
are
currently
Hence, it seems likely that
abroad, so why should
later this summer, Canada
FSWP and Federal Skilled
will exempt new study
Trades Program (FSTP)
permit holders who wish
candidates—some of whom
to begin their studies in
are actually currently in
Canada by September.
Canada—be excluded?
Federal Skilled Worker
Family Class
Program
The Federal Skilled Worker A common question right
now is whether IRCC will
Program (FSWP) is the
renew the Open Work Permain pathway for Express
mit Pilot before it expires
Entry candidates to obtain
permanent residence. Since on July 31.
The pilot gives an open
the start of the pandemic,
work permit to spouses
however, Express Entry
draws have only focused on and partners of Canadian
citizens and permanent resProvincial Nominee Proidents who are waiting for
gram (PNP) and Canadian
their spousal sponsorship
Experience Class (CEC)
application to be processed.
candidates. IRCC’s ratioGiven how beneficial
nale is it wants to issue inthis pilot is to Canadian
vitations to apply (ITA) to
families and the economy,
candidates within Canada,
we should expect it to be
since they are less likely
renewed.
to experience coronavirus
nother major question
disruptions than candidates
mark is with respect to
overseas.
the
Parents
and GrandparIt is important to remements
Program
(PGP). It has
ber, though, that some of
been
delayed
due
to IRCC
the CEC and PNP candireviewing
how
to
improve
dates now receiving ITAs
it,
and
then
the
onset
of
are also overseas. MoreCOVID-19.
over, it is reasonable to
expect that by the time that IRCC has stated it is
committed to announcing

A

11 :>> ادامه از صفحه
.دارایی در خارج منجر شده است
:این عین سخنان او است
«این مســائل که مطرح میشــود
،گله از مســئولین گذشته نیست
کال سیستم اجرای ما اینگونه
ً اما
جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ
.ارز باید بــه بــازار ارز تزریق کنیم
 میلیــارد دالر ظرف۲۸۰ بنابراین
 ســال گذشته بهعبارتی بهطور۱۵
 میلیارد دالر به۱۸ میانگین سالی
بازار ارز تزریق کردهایم تا نرخ ارز را
بنابراینطبیعیاست.کنترلکنیم
که بســیاری از این ارزها بهصورت
.سرمایه از کشور خارج شده است
اینهمــه امکاناتی کــه در خارج از
کشــور خریــداری شــده بهخاطر
 یعنی،همیــن ارزها بــوده اســت
 ما وقتی...ارزهــای ارزان و رانــت
جلوی این موضــوع (تزریق ارز به
خیلیهاگفتند“ما،بازار)راگرفتیم
نمیتوانیم اقساطمان را در کانادا و
جاهای دیگر پرداخت کنیم” چرا
 درصدی که۲۵ که با ســود باالی
از بانکها میگرفتند و تبدیل آن به
ارز سه یا چهار هزار تومانی اقساط
خانههای خریداریشــده در خارج
 یعنــی بــه خرید،را میپرداختنــد
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details about the program’s
launch later in 2020.
One obstacle, which minister Mendicino has noted, is
that parents and grandparents are more vulnerable to
COVID-19. Hence, IRCC
is trying to identify how it
can welcome such individuals to Canada in a manner
that protects their health.
Immigration Levels Plan
2021-2023
Aside from any forthcoming announcements on
travel restrictions and when
IRCC will invite FSWP
candidates again, the third
biggest story in the next
six months will be minister
Mendicino’s 2021-2023
Immigration Levels Plan
announcement.
his will be the most
anticipated announcement since the government
tabled their immigration
plan in 2017—back then,
stakeholders wanted to
know if Canada would
commit to significantly
higher immigration levels
and whether it would
re-introduce a multi-year
plan (prior to 2017, plans
were announced one year
at a time).
By November 1st, Mendicino will tell us the extent
to which COVID-19 will
impact Canada’s short- and
medium-term immigration goals. We all know
immigration is critical to
Canada’s economy and society, but at the same time,
COVID-19 has created
much uncertainty.
Ultimately, COVID-19
has not impacted Canada’s
need for immigration, so
there is a strong chance
immigration levels will
remain high in 2021 and
beyond.
From: CIC News

T

... تاراج اصلی منابع ارزی ایران درکجا

،زود کفگیــر به ته دیــگ میخورد
سیاســت متکــی بــر ارز پاشــی به
 فنــر ارز رها،شکســت میانجامد
میشــود و نرخ دالر با جهشهای
شــدید ناگهانــی واقعیت خــود را
 در واقع این.به کرســی مینشــاند
سیاســت ویرانگــر نه تنهــا صدها
میلیارد دالر از منابع ارزی کشــور
را به آتش کشیده و اقتصاد ملی را
زیر فشار شــوکهای مکرر ارزی از
 بلکه زمینه بســیار،نفس انداخته
مســاعدی را نیــز بــرای فســاد و
.رانتخواری فراهم آورده است

•

ارزپاشی در خدمت
رانتخواری
در نشســت علنی مجلس شورای
،اسالمی در ســیزدهم خرداد ماه
 رئیس کل بانک،عبدالناصر همتی
 پرده را باال زد و بخشــی از،مرکزی
مکانیســمهای تــاراج منابع ارزی
در خدمــت رانتخــواران را بــرای
 در ایــن.نماینــدگان توضیــح داد
 آقای همتــی به مجلس،نشســت
ایران گفت کــه چگونگی مدیریت
بــازار ارز در جمهوری اســامی به
فرار انبوه سرمایه در کشور و خرید

چهار دهه گذشــته بارهــا و بارها
.اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد
توضیح ایــن نکته ضروری اســت
 در موارد،کــه خیلــی از کشــورها
مشــخص و بــرای پشــتیبانی از
 ارزهای،ســقوط پــول ملیشــان
.خارجــی به بازار عرضــه میکنند
ولی این ابتکار درکشورهای پایبند
 جنبه مقطعی،به قوانین اقتصادی
و کوتاهمــدت دارد و بالفاصله بعد
از دســتیابی به هدفهای تعیین
 سیاســت تزریق ارز متوقف،شده
میشــود تا بازار به مکانیسمهای
.طبیعی خود بازگردد
در جمهــوری اســامی اما تثبیت
مصنوعــی نــرخ ارز از راه تزریــق
،دالرهای حاصل از صادرات نفت
جنبــه دائمی و سیســتماتیک به
 عمدت ًا بــا این هدف،خــود گرفته
که جلوی اوجگیری نرخ ارز گرفته
 بهویژه،شــود تا کاالهــای وارداتی
 گران نشوند و تورم،مواد خوراکی
.از آنچه هست باالتر نرود
تجربه چهل سال گذشته در ایران
و نیز تجربه جهانی به ما میآموزد
کــه تثبیت مصنوعــی و درازمدت
 دیر یا.نــرخ ارز غیر ممکن اســت
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آدمهای خردمند ،تنها نمیشوند!

زندگــــی...

خصوصیات یک انسان واقعی و اصیل

داشــتن هــوش ،شــعور
اجتماعــی ،قیافه چشــمگیر،
سالمت ،تحصیالت ،ثروت و
البته شانس ،همگی برگ های
برنده ایی هســتند کــه زندگی
زیبایی بــرای هر فرد می تواند
فراهم کند .امــا در این میان،
بعضــی افــراد از خصوصیــات
دیگــری برخوردارند کــه برای
شان آرامش و شادی می آورد:
•
 – ۱کاری منی کنند که همه
حتما راضی باشند
این نــوع افــراد مــی دانند که
نمــی تواننــد خوشــایند همه
باشــند و با این مســئله کامال
راحت هستند .نه به این دلیل که
ســلیقه و نظر دیگران برای شــان
مهم نیســت بلکه به این خاطرکه
تصمیمات و رفتارشــان براساس
دیســیپلینی است که شــرط آن،
راضی نگه داشتن همگان نیست.
آدم هــای نــاب و اصیــل محتــاج
توجه دیگران واقعا نیستند .برای
همین تالشی برای خودنمایی به
خرج نمی دهند .اگر نظر یا دقت یا
تاکیدی برای یک موضوع به خرج
می دهند به خاطر همان موضوع
است.
•
 -۲قضاوت منی کنند
آدم هــای اصیــل و صمیمی ،دل
و ذهن بــازی دارند و برای همین
حس و نظر دیگران همیشه برای
شــان جالب اســت .آنها نسبت به
دیگــران کنجــکاو هســتند و می
خواهنــد بدانند چه چیــزی برای
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•

 – ۵با همه با احترام
برخورد می کنند
تنهــا دلیــل از اینکــه بــا همه
محترمانه روبرو می شــوند این
اســت که از صمیم قلب و واقعا
بــاور دارند که بهتــر از دیگران
نیستند.
•

شــان اهمیت دارد .آنهــا به جای
قضاوت دیگران سعی می کنند آنها
را بفهمند.
•
 -۳مسیرشان را خودشان می
سازند
آدم های اصیل و خودســاخته می
داننــد دقیقا چه مــی خواهند .ادا
درنمی آورند .آنها به خاطر توقعات
دیگرانیاجامعه،تصمیمیمخالف
اعتقادشان ،اتخاذ نمی کنند.
•
 – ۴افراد از دل و جان
بخشنده ای هستند
بــدون هیــچ مالحظــه یــا
خویشتنداری ،هر چه که می دانند
را با دیگران ســهیم می شــوند .از
کمــک کــردن و شــاهد موفقیت
دیگران بودن لــذت می برند .آنها
می فهمند پیــروزی دیگران جای
هیچکس را تنگ نمی کند.

 -۶خواستنی های شان
ساده و کوچک است
به فکر داشتن بهترین ماشین
یا شیک ترین کفش یا گرانترین
ســاعت مچــی نیســتند .آنها
خوشحالی شــان درونی است.
رضایتمنــدی شــان در زندگی
یعنی داشــتن دوست ،دلبندی به
خانواده و احساس اینکه هدفی در
زندگی دارند.
•

 -۷قابل اعتماد و صبور
هستند

یکی از جدیدترین تحقیقات نشان
داده است آدمها در سه دوره اواخر
 ۲۰ســالگی ،میانــه  ۵۰ســالگی و
دوران کهولت ،تنهایی بیشــتری
احساس می کنند.
ســالهای آخــر دهــه  ۲۰ســالگی
مصادف است با تصمیمات اصلی
در باره شغل و اینکه مدام خودشان
را با همسن های شان مقایسه می
کنند باعث ایجاد پشیمانی و حس
گناه می شــود که تمایل به عزلت
و تنهایی در بیــن این افراد را زیاد
می کند.

الزم ن
ی
س
ت
هم

میانه  ۵۰ســالگی با تقلیل آشــکار
نیروی جنسی و بروز بیماری های
مزمن ،افراد را آشکارا وا می دارد به
درون خــود بخزند و افکار مربوط
بــه مرگ نیز آنها را افســرده تر می
کند .در این دوران ،تقلیل انرژی و
دست کشیدن از ایده جوان بودن،
به مــرور آنها را به تنهایی بیشــتر
سوق می دهد.
در حوالــی  ۸۰ســالگی طبیعتــاً
بســیاری از عزیزان و نزدیکان فرد
فوت کرده اند و خال عظیم عاطفی
به همراه تقلیل سالمت جسمی،
نقش به سزایی در ایجاد حس

تنهایی دارد.
قــدم بعــدی تیــم
تحقیقاتــی تشــخیص
رابطــه بیــن میــزان
تنهایــی و خردمنــدی
افــراد اســت .شــرکت
کنندگان در تحقیق در
سنجش خردمندی نیز
شــرکت کردند .در این
سنجش توانایی کنترل
احساســات شــخصی،
قــدرت تحمــل و درک
بیشتر سایرین و میزان
حس همــدردی به دیگران محک
زده شد.
افــراد هر چقــدر معقول تــر رفتار
کنند شانس تنها شدن شان کمتر
خواهــد بــود .آدم هایی که قدرت
تشخیص خوبی دارند رفتارهایی
از خود بروز می دهند که کمترین
آسیب ها به دوستی های شان می
رسد.
آنها در حین قضاوت ،همه جانبه
تر برخــورد می کننــد .صبوری و
گذشت را می فهمند چون از نکات
ضعف خودشان خبر دارند.
•

آدم ها جذب شــان می شوند چون
قابل اعتمادند .این نوع افراد دنبال
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خصلت افرادی که
در کودکی نادیده گرفتهشدند

y

اگر خردسالی ناگوار را ستونهای
یــک خانه فرض کنیم بزرگســالی
مثل خانــه ای به ظاهر معمولی و
پابرجا است که پایه ها و زیرساخت
هایش ناقص باشــد؛ خانه ایی که
بــا اولین طوفــان فرو مــی ریزد و
غیرمسکونیگردد.
گروهی از انسانها در دوران کودکی
بــا نامهربانــی ،بی حرمتــی و بی
توجهی بزرگ می شوندٓ .انها البته
یاد می گیرند نقش یک فرد عادی
را خوب بازی کنند ولی در درون،
هویت محکمی ندارند
ایــن  ۶خصلــت در ٓادم هــای
بزرگســال ،نشــانه نادیده گرفتن
شان در دوران کودکی است:

•

ریخته شده است؟
ولی در سخنان عبدالناصر
همتی در صحن علنی مجلس
یک اشــکال بزرگ وجود دارد .در
واقــع او چنان ســخن میگوید که
گویی سیاست تزریق ارز به بازار در
خدمت پشتیبانی از ریال به گذشته
تعلق داشته و دیگر تکرار نمیشود.

 -۱معمــوال تشــخیص حالــت
روحــی این افراد دشــوار اســت؛
نمی شود فهمید دلخور هستند
یا عصبانی یا غمگین؟
•
 -۲نمی شود فهمید چه چیزی را
قبول دارند فقط می شــود درباره
تعلقات خاطرشان یا چیزهایی که
ممکن است برای شان مهم باشد
حدس زد.
•
 -۳این نوع افراد بزرگسال اصال
بــه ســامت و تعادل خودشــان
بهایــی نمــی دهنــد .نیازهــای
خودشــان را نادیــده مــی گیرند

 -۴از مشــکالت و مصأيبــی که
روبرو می شوند می گریزند .اصال
در باره مسايلی که تاثیر منفی در
زندگی شان دارد حرف نمی زنند.
•
 -۵تحمل دیدن غــم و ناراحتی
دیگران را هم ندارند.
•
 -۶ســعی مــی کننــد دربــاره
خودشان حرف نزنند.
اگر متوجه این نوع افراد شــدید و

ســامت شــان
بــرای تان مهم اســت و دوســت
دارید ٓانها را قوی تر و قابل تطبیق
تر ببینید ،خوب اســت بدانید که
ٓانهــا از توجه و محبتــی که روا می
دارید دوری نمی کنند.
این نــوع افراد مورد تشــویق قرار
نگرفتند .احساســات شان انکار و
نادیده گرفته شده است .ولی حتما
خصوصیات و قابلیت های خوب
انسانی در وجودشان هست و این

شماییدکه می توانید ٓانها را ببینید
و به ٓانها مدام یادٓاوری کنید.
انسان هایی که در کودکی نادیده
گرفته شدند حس اعتماد به خود
ندارند .فکر نمی کنند نظرات و ایده
های شان می تواند با ارزش باشد.
تاکید و توجه شــما و نشان دادن
خصوصیات مثبت و خالق شان،
می تواند فرصتی برای تجدید نظر

ایشان بهخوبی میدانند که اعمال
این سیاســت همچنان ادامه دارد
و با توجه بــه وضعیت اقتصادی و
سیاسی امروز کشور ،بدون تزریق
ارز به بازار از ســوی بانک مرکزی،
دالر در ایــران بــه قلههای باالتری
دست خواهد یافت.
با نرخ رشــد منفــی و تورم نزدیک

بــه  ۳۰درصد (بر پایه آمار رســمی
جمهــوری اســامی) و ســقوط
صادرات نفتی ایران زیر فشار تحریم
و تنشهــای پایانناپذیر در روابط
خارجی ،نرخ دالر چگونه میتواند
در سطح کنونی باقی بماند؟
تکــرار میکنیم که بانک مرکزی از
تزریق ارز در بــازار برای جلوگیری

از اوجگیــری بیشــتر دالر دســت
برنداشــته و به همین علت اســت
که طی روزهای گذاشته اسکناس
سبز آمریکا چندین بار به زیر بیست
هزار تومان بازگشــت ولی بار دیگر
توانست از این مرز روانی عبور کند.
عبدالناصر همتی چنــد روز بعد از
سخنرانیاش در مجلس گفت که

«در روزهای گذشته  ۱۰۰میلیون
دالر عرضــه ارز در بــازار توســط
بازارســاز (منظــور بانــک مرکزی
اســت) ،برنامه آنهایــی را که در
تــاش برای بر هم زدن ثبات بازار
ارز بودند خنثی کرد».
حســن روحانی ،رئیسجمهوری
اسالمی ،نیز ششم تیرماه از بانک

به ٓانها این احســاس را ندهید
کــه قابل ترحــم هســتند .خوب
است مدام تاکیدکنیدکه به عنوان
فردبزرگســال و مســتقل ،تعیین
کننــده اصلــی روحیــه و وضعیت
خــود هســتند دارندٓ .انهــا اگر در
رویارویی با شــما ،توجه و محبت
تان را ببینند شــانس اینکه امید،
شــجاعت و اعتمــاد در ٓانها ایجاد
شود کم نیست• .

مرکزی خواســت «بــه مداخالت
هدفمنــد و علمــی در بــازار ارز»
ادامه دهــد .ظاهر ًا آقــای روحانی
نمیخواهددورانریاستجمهوری
او با دالر سی تا چهل هزار تومانی
پایــان یابــد .ولی آیا بــرای این کار
از امکانــات ارزی الزم برخــوردار
است؟ رادیو فردا
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ایران :بن بستکنونی و راه برون رفت ازآن
هشــدارها در مــورد شــرایط تا زمانی که عنصر اجتماعی یا شهروند بخشی از واقعیت ایران است نه
وخیــم ایــران افزایــش یافتــه در جامعه ،عنصر اقتصادی یا شــهروند همــهی آن .بنابراین نمیتوان
اســت .رویدادهای اســفناکی در اقتصاد و عنصر فرهنگی یا شهروند کلیهی عرصههای سه گانهی
که در کشــور به وقوع پیوسته در عرصــهی فرهنــگ ،بــرای گــذر از اقتصــاد ،جامعــه و فرهنگ را
و یا در آســتانهی آنها قرار دارد استبداد به سوی دمکراسی ،گام آگاهانه بــدون تحــول و توســعه نگه
چرایــی این افزایش را توضیح و داوطلبانــه برندارد ،تنهــا امکان بروز داشــت و فقط چشم برتحول
میدهــد .امــا از آن ســوی ،یــک رویــداد همگانــی موثــر در ایران ،ســاختار سیاســی و تصحیــح
خبری از پیشــنهادات یــا راه حرکت تودهای دارای رهبر و مدیریت از عملکــرد آن دوخــت تــا بــه
حل هایی که بتوانند توجهات باال ،برای ِصرف تغییر سیاســی خواهد دمکراسی رسید.
را به خود جلب کرده و شاید ،بود؛  ...امری که بارها تجربه کردهایم و منتقدین ایــن نظریه توضیح
آغــازی برای یک برون رفت از تا به حال به دمکراسی ختم نشده است .میدهند،درحالیکهحاکمیت
سیاسی به سایر حوزهها دست
این بن بست باشند ،نیست.
اندازی کرده و ســیر و سرعت
به راستی چرا؟
چــرا بایــد جمعیتــی معــادل  ۹۰که ماهیت و رفتار استبدادی قدرت تحول آنها را دراختیار خود گرفته،
میلیون ایرانــی ،در داخل و خارج سیاســی ،علــت توســعه نیافتگی امــکان حرکــت ســازمان یافتهی
از کشــور ،در شــرایطی تــا ایــن اقتصــادی ،نابســامانی اجتماعی متفــاوت ،بــا گســترههای مهم و
حد خطرنــاک و حســاس ،حرف و نازایی فرهنگی نیســت ،معلول تغییــر آفرین ،در هیــچ یک از این
تاثیرگذاری برای گفتــن و ایدهای آنهاســت .اگر این ســه حوزه پویا ،حوزهها موجود نیست؛ به همین
برای بیرون کشیدن کشور خود از در حال رشــد و بارور بودند قدرت دلیــل ،هر چند که از حیث نظری
این موقعیت دشوار نداشته باشند؟ سیاسی نمیتوانست تا این حد ،با دست شــهروندان برای توسعهی
دســت باز ،ضررآفرین و خودکامه اقتصــاد ،بهبود روابــط اجتماعی
این نازایی از کجا ناشی میشود؟
و پویــش فرهنگی باز اســت ،اما،
به نظر میرســد یکی از دالیل این عمل کند.
ِ
امر ،تفاوت عمیــق دیدگاهها بین •
واقعیت عریان
از حیث عملی ،بــا
روشــنفکران ایرانی اســت که ،در پیــروان نظریــه دوم ،کــه تغییــر دخالت مهار کننده ،سرکوبگرانه و
عین حال ،نخستین قشرِ موظف سیاسی غیر رادیکال میخواهند ،یا منحرف کنندهی ناشی ازارادهی
به ارائهی ایده و نظر راهگشاست .عنوان میکنند که هر گونه حرکت قدرت سیاسی روبرو خواهیم شد.
برخــی از آنهــا بــر ضــرورت تغییر رادیکالــی بــرای پاییــن کشــیدن با نگاهی به این سه نظریه میتوانیم
سیاسی رادیکال باور دارند ،بعضی قدرت سیاســی اســتبدادی منجر ببینیم که هیچ یک ،به تنهایی ،نه
تغییر سیاســی اما غیر رادیکال را به جایگزینــی آن با یک حاکمیت به طور مطلق درســت میگویند و
ترجیــح میدهند و گروه ســومی استبدادی وخشــونت گرای دیگر نه بــه طور کامل ،غلــط .راه حلی
هســت که ،به طور اصولی ،تغییر میشــود .بنابراین بهتر اســت که اگــر وجــود داشــته باشــد باید در
سیاســی را مهــم تلقــی نمیکند .به این فکر نباشــیم و راههای غیر برداشتی که این سه ُبردار فکری را
کدام یک حق دارند؟ اگر نگاه سیاه رادیــکال بــرای اصــاح
تدریجی به هم گره بزند جســتجو شود و از
ِ
و سفید بینی را کنار بگذاریم ،باید حاکمیــت اســتبدادی را دنبــال دل آن ،واقع گرا ترین برداشــت و
کنیم.
عملی ترین فکــر راهبردی را برای
بگوییم هر سه .مرورکنیم:
•
منتقدان این نظریه بیان میکنند نجات ایران بیرون کشــیده شود.
نکتهی مهم نظر آنها که به ضرورت که در نبود رادیکالیسم ،حاکمیت اما چگونه؟
تغییر سیاسی رادیکال میاندیشند اســتبدادی ،بــا آگاهی بــر منظور آن چــه در زیــر میآیــد یک تالش
در این اســت که نقش حکومت و
نهایی حرکت غیر رادیکال ،دست اولیه در این راستاست ،به این امید
ِ
صاحبان قدرت سیاسی در ایران به آنهــا را از قبــل خوانــده و هرگونه که مسیر را برای تکوین و تکمیل
حدی است که به این باور را دامن فعالیت جدی این جریان را در هر این نوع برخورد ترکیبی باز کند.
میزند که همهی حوزههای دیگر ،سطح و در هر عرصهای (رسانهای ،در یک تالش توام با انصاف فکری
قفل سیاســت هســتند .یعنی ،تا دانشگاهی ،شهروندی ،فرهنگی ،و واقع بینی عمل گرا در ترکیب این
ِ
زمانی که تغییر در قدرت سیاســی و ،)...خنثی ،سرکوب یا فرسوده و سه نظریه میتوان برخی از گزارهها
رخ ندهــد ،عرصههای اجتماعی ،تضعیفمیکند.
را به عنــوان مقدمهی یک نگرش
اقتصــادی و فرهنگــی ،غیر قابل •
چهارم تدوین کرد:
باورمندان به نظریهی سوم اظهار •
تحول خواهند بود.
منتقدینایننظریهعنوانمیکنند میدارنــد کــه ســاختار سیاســی ،قــدرت سیاســی در ایــران به طور

همدردی

رفاق یار هن آن میکند هک بتوان گفت...

یاران و عزیزان ارجمند سوگوار
با قلبی آکنده از تاسف و درد،
از دست رفتن زودهنگام و غیرمنتظره ی

زنده یاد جناب آقای امساعیل سلیمانی

یکی از دوستان ما در کتابخانه نیما را،
به آگاهی همگان می رسانیم.
بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما این ضایعه اسف بار را به
خانواده و دوستان این عزیز از دست شده،
صمیمانه تسلیت گفته ،برای آن عزیزان،
آرامش و شکیبایی را خواهان است..

		

قطع اســتبدادی اســت ،اما تنها
منبع استبداد نیست.

•

عــدم تمرکز اســتبداد در ایــران از
یکسو و حضور همه جانبهی آن از
سوی دیگر ،به معنی این است که
منش و روش استبدادی ،در ورای
ساختارِ حاکمیت ،تولید و بازتولید
میشود.

•

نهادها و افرادی که استبداد را در
بیــرون از حریم حاکمیت تولید و
بازتولید میکنند نــه به طور لزوم
همدســت حاکمیت هستند و نه
پیــرو آن ،بلکــه از روی منفعت و
عادت این کار را میکنند.

بنیادفرهنگیوکتابخانهنیما

•

حاکمیت ،با تقویت همه جانبهی
استبدادمنشــی غیــر حکومتــی،
پشــتیبانی قانونــی از آن و بســتن
چشــم خود بر روی نتایج منفی و
دردناک این پدیده ،آن را تشویق و
ترغیبمیکند.

•

اقتصــادی،
استبدادمنشــان
اجتماعی و فرهنگی ،با برخورداری
از حمایت مستقیم و غیر مستقیم
دولتــی ،به رفتار اســتبدادی خود
ادامــه داده ،آن را گســترش داده
و از ایــن طریــق ،در برگشــت،
خواسته و ناخواسته ،به تحکیم و
تداوم حاکمیت اســتبدادی یاری
میرسانند.
بــا در کنــار هــم قــرار دادن ایــن
گزارهها یک نتیجه گیری منطقی
به دست میآید:
• اســتقرار و بقــای اســتبداد در
ایــران یک نوع همکاری نانوشــته
میان حاکمیت اســتبداد ســاالر و
جامعهی استبدادمنش است.
به عبــارت دیگر ،تولید اســتبداد
در ایــران سیاســی و بازتولیــد
اســتبداد در ایــران اجتماعــی،
اقتصادی و فرهنگی اســت .مثلث
استبدادساالری ،استبداد پذیری و
استبداد منشی ،کل سپهر زندگی
ملت ایران را شامل شده و در یک
نوع روابط مکمل خواسته از باال و
ناخواسته از پایین ،تداوم مییابد.
ِ
رونــد تولیــد و بازتولیــد،
در ایــن
مردم ،به طور توامان ،هم قربانی و

هم عامل بقای استبداد میشوند؛
هرگونه مقاومتی در هم شکســته
میشود و تداوم استبداد ،تضمین
و تامین.
حــال بــر میگردیم به مســئلهی
اساسی این بحث:
راه برون رفت از این چرخه چیست؟
گفتیم کــه بــرای یافتــن راه حل
میخواهیــم تــاش کنیــم ســه
نظریــهی فــوق الذکــر را ترکیــب
کنیم .اگر چنین کنیم در مییابیم
کــه ســاختار مــادی اســتبداد در
ایــران در قالب یک مربع ،با چهار
ضلع سیاســت ،اقتصاد ،جامعه و
فرهنگ و نیز روابط متقابل میان
آنها ،تولیــد و بازتولید میشــود.
برای شکستن این چرخهی چهار
پرهای ،بــا دو اســتراتژی میتوان
اقدام کرد:

•

 )۱یــا بایــد به ســراغ یکــی از این
چهــار حــوزه برویــم و با زیــرو رو
کردن کامل آن ،ســه ضلع دیگر را
دستخوش تزلزل کرده و به قولی،
چرخهی تولید و بازتولید استبداد
را َف َشــل و فلج کنیم تا به تدریج،
از دل آن ،زمینههــای ناگزیر بروز
دمکراسی ساخته و پرداخته شود.

•

 )۲یــا بایــد ،به طــور همزمان ،بر
روی هر چهار ضلــع ،آن چه را که
در دایرهی کنش فردی و جمعی،
به عنــوان بهبــود و تغییر ممکن
اســت پیاده کنیم تــا از برآیندکلی
این تغییرات جزیی ،ماهیت
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تقاضای شرکت در رکورد گیری
«گینس»!
با انتشــار همیــن شــماره ای که
همین اآلن شما خوانندگان گرامی
«پیوند» در دســت دارید عمر دور
جدید همکاری ما با این نشریه به
دو سال می رسد .درست دو سال
پیش یعنــی در روز  15ماه جوالی
الحرام ســال  2018دربدری خون
جگــری برابــر با  24تیر ماه ســال
 1397مهــرورزی زنجیــره ای بود
مدتــی وقفه ،همکاری
کــه پس از ّ
دوبــاره مــا بــا نشــریه «پیوند» و
ســردبیر خوش تیــپ اش! جناب
محمــد جــان رحیمیــان شــروع
شــد .و اولیــن کار ما به زیور طبع
چاپیده شد! در طول این دو سال
هم طبق معمول سنواتی بار ها با
جناب ســردبیر معامالت تهاتری
اما پوست
ا ّره و تیشــه داشــته ایم ّ
ما کلفت تر از آن بود که فکرش را
می کردیم چون قلم ما هنوز زنده
و سرش به تن اش چسبیده است!
لــذا تصمیم داریم همین امســال
تقاضای شــرکت در رکــورد گیری
«گینس» در رشته کلفتی پوست
را به این ســازمان جهانی بدهیم و
مطمئن هستیم که در این مصاف
کرگدن را شکســت خواهیم داد و
اوّل خواهیم شد!

سنگ آخوند؟
آیت الله نوری همدانی که احتماالً
نســبتی هم با ادیسون رحمة الله
علیــه دارنــد ،فرمــوده اند:
وضعیــت معیشــت مردم
بسیار نگران کننده است!
خصوصا طــاب! اوّل فکر
کردیم ایشــان برای مردم
تبر و تیشــه می زنند ولی
آخــرش فهمیدیــم دارند
سنگ آخوندها را به سینه
می زنند!
هندلی و گازوئیلی؟
آذری جهرمــی ،وزیــرک جــوان
ارتباطــات اعــام کــرد :تا دو
ماه دیگــر از اینترنت همراه
رونمایی خواهند کرد .مردم
عادی به دل شــان صابــون نزنند
که اینترنت همراه پنج گیگ برای
بیت رهبر ّ
معظم و ســران سپاه و
آخوندهای گدا گشــنه و خبرچین
های آقا خواهد بود .بقیه مردم باید
از همان اینترنت هندلی وگازوییلی
سابق مستفیض شوند!
مبارزه با فساد؟
موســوی خویینی در نامــه ای به
رهبر ّ
معظم نوشــته :اوضاع فعلی
کشور غیرقابل دوام است! حضرت
آقا هــم گفته :مبــارزه با فســاد را
صادق الریجانی شروع کرد! سگ
دعواهــای بین اآلخوندی شــروع
ً
اصال معلوم نیست کی دم
شــده و
کــی رو گاز گرفته! کــی پاش توی
دهن کیه؟ گوش کــی زیر دندون
کیه؟ همیــن روزهاســت که پای
حتی ک ّله کســی
یکی؛ دم یکی و یا ّ
کنده بشــه ما که امیدواریم اوّلین
ک ّلــه از مقام ّ
معظم رهبری باشــه
بلکه فرجی حاصل بشه!؟
خلوت؟
پلیــس رومانــی با خوانــش کارت
اعتبــاری قاضی معــدوم غالمرضا
منصوری کشف کرده که روز قبل
از قتل یا خودکشــی شــدن اش به
مشرف شده و چند
روســپی خانه
ّ
پیک مشــروب هم نوشــیده بوده

بابــا یــک
اســت! این
آخوند واقعی بود! چون در حالی که
به دختران و پسران بیست ساله ما
می گفته تقوا پیشه کنید خودش با
پول دزدی چون به خلوت می رفته
همــه جوره به انجــام آن کار دیگر
مشغول بوده است! همین قاضی
ســال  96خانمــی به نــام «اعظم
جنگ روی» را به جرم بی حجابی
از هست و نیست ساقط کرده بود.
یک بام و دو هوا!؟
همــان حکومتی که فیلــم جورج
فلویــد را با آب و تاب در ســیمای
آخوندی منتشر میکند و برایش
ی ریزد ،برای بازنشر فیلم
اشــک م 
ضرب و شتم یک زن توسط گشت
ارشاد آخوندی ،بهترانه علیدوستی
 5ماه حبس تعلیقی می دهد! تا تو
باشی دیگه حرف راست نزنی! بی
ادب! مگر نمی دانی یک شهر و دو
نرخ است و یک بام و دو هوا؟
خنونده بودید؟
قــرآن گفته :دســت زن و مرد دزد
را به کیفر اعمال شــان ب ُبرید ،این
مقررکرده
عقوبتی اســت که خــدا ّ
و خــدا مقتــدر و بــه مصالح خلق
داناســت! االن همه مــی دانند که
طبــری دزده اژه ای هــم که ازش
دفاع می کنه شریکشه و آقا مجتبی

چرخه و ســیر تحول کشور،
بــه تدریــج ،از اســتبداد بــه
سمت دمکراسی میل کند.
دنبــال کردن هــر یــک از این دو
استراتژی تاکتیکهای خاص خود
را میطلبد:
• اســتراتژی نخســتین نیازمند
یک حرکت گسترده ،برنامه ریزی
شده ،سازمان یافته ،مدیریت شده
و هدفمند میباشــد .امری که در
یک جامعهی اتمیزه ،ازهم پاشیده
و بــا نهادها و رفتارهای نهادینهی
شده استبدادی ناممکن ،اگر نه،
بسیار سخت مینماید.
• اســتراتژی دوم بــر عکــس،
پراکنــده ،انعطــاف پذیــر و تا حد
زیــادی ،در گــرو درک و ارادهی
فردی اســت .به این معنا که ،هر
شــهروندی میتوانــد ،در یکــی از
این چهار حوزه و به فراخور عالقه
و تــوان خود ،دســت بــه کنش و
فعالیت موثر بزند.
بــاز ایــن جــا ایــن ســوال مطرح
میشود که اگر این استراتژی دوم،
تا ایــن حد ممکن و میســر جلوه
میکند ،چرا شــهروندان ایرانی به

آن اقدام نمیکنند .پاســخ قاطعی
در این زمینه نداریم .نگارنده بر این
باور اســت که دلیل آن این اســت
که به واسطهی محتوای حافظهی
تاریخی و پیشینه فرهنگ اجتماعی
و تربیتی خود ،مردم ایران تغییر را
•  )۱فقــط از طریــق اســتراتژی
نخست ،یعنی در قالب یک حرکت
توده وار هدایت شده از باال ممکن
میدانند و
•  )۲تمرکــز این نــوع از حرکتها
را نیــز بــر روی یــک عرصه ،یعنی
قدرت سیاســی قرار میدهند نه بر
حوزههای دیگر.
بــه عبارت دیگــر ،فرمــول تحول
تاریخی ،در ذهن جمعی ایرانیان،
بــه طور انحصاری ،در قالب تغییر
سیاســی از طریق حرکــت تودهای
و دارای رهبــر معنا و مصداق پیدا
میکند .مردم ما ،نه شکل دیگری
از حرکــت را ،در ورای حرکــت
تــودهای زیر نظر رهبر باور دارند و
نه عرصهی دیگری ،جز سیاســت
را ،بــرای کلیــد زدن بــه تغییــر و
دگرگونی میشناسند .به واسطهی
این روایت انحصاری از تغییرگری،

ملت ما ،در مقاطع مختلف تاریخی
وعلیرغم تمام تفاوت هایی که در
شرایط کشــور وجود داشته ،فقط
بــرای این نــوع از حرکــت آمادگی
داشته است:
در پایــان دوران قاجــار در اوج
فالکــت مادی و اقتصادی دســت
به انقالب سیاسی میزند ،در پایان
دوران پهلــوی نیــز ،در اوج رفــاه
مادی و رشــد اقتصادی ،دست به
همان انقالب سیاسی میزند.
این در حالیســت کــه ،با یک نگاه
عقالنی تر ،به واســطهی شــرایط
به کلــی متفــاوت ایــن دو مقطع
تاریخی ،شاید بهتر میبود که ملت
ایــران ،دو اســتراتژی متفــاوت را
دنبال کند.
امــروز هم باز همــان ذهن جمعی
ایرانیان فعــال ،حاضر و در کمین
فرصت اســت .امروز هم ،اکثریت
قاطــع مــردم ایــران جــز بــه یک
حرکت تــودهای دارای رهبر ،برای
تغییــر حاکمیــت سیاســی ،هیچ
الگــوی دیگــری را بــرای دگرگون
سازی شرایط و خروج از بن بست
فعلــی نه میبینــد ،نه بــاور دارد و

 2سال گذشت!

«بازجوخبرنگار…»
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ابـــن ملجم مرادی؟!

هم که نصف این
دزدی ها رو خورده شــریک
هر دو آن هاست ،ولی قرآن دیگه
زورش بــه آخونــد که نمیرســه!
قرآن فقط میتونه دست اون دزد
مشهدی گرسنه رو قطع کنه که
از آخوند یک ّ
تکه نان دزدیده بود
چــون آن آیــه ادامه هــم داره! به
این شرح :این قانون الهی شامل
کسانی که لباس پیامبر را به تن
دارند نمی شود! شما مردم دیگه
این قسمت شو نخونده بودید!
ادّعای خدائی!؟
سیســتم اطالعاتی آمریکا اعالم
کرده ارتش روســیه بــه طالبان
پــاداش داده تــا امریکایــی ها را
بکشــند! سال ها شــما به افغان
ها پیشــرفته ترین ســاح و پول
های هنگفت دادید که روس ها را
بکشند نوبتی هم باشه نوبت رفقای
روسیه! گله نکنید اگر روس و چین
نبود اآلن عالیجناب دانالد ترامپ
ادعای خدائی می کرد!

زنــده یــاد شــهریار در یکــی از
مشهورترین غزل هایش در وصف
سجایای اخالقی علی ابن ابوطالب
متقیان می گوید:
موالی ّ

به جز ازعلی که گوید به پسرکه قاتل من

چو اسیر توست اکنون به اسیرکن مدارا

و امروز حکومت کشور پهناور ایران
تحت حکومت نایب همان موالی
متقیــان اســت و در صحنــه ابن
ّ
ملجم مرادی دیگــری به نام روح
الله زم و اســیر دســت گزمه های
موال! کــه تنها جرمــش نه ضربه
زدن بر فرق امام بلکه به زیر سوال
بردن اعمال نائب امام عصر بوده
است .منظورم مصاحبه اخیر علی
رضوانی مامور وزارت اطالعات در
نقش مجــری برنامه بدون تعارف
در تلویزیون رژیم نابکار جمهوری
افالسی ولی در اصل جنایتکاری از
جنس قاضی صلواتی است با روح

اللــه زم جوان محکــوم به اعدام و
مدیر آمد نیوز مرحوم! و شــکنجه
این جوان اســیر دســت و پا بسته
بــا توهیــن و تحقیر! بــدون هیچ
گونه عالقــه بــه زم و کارهایش با
دیدن این صحنــه دلخراش فقط
آرزو کــردم که بــه زودی و پس از
آزادی میهنم علی رضوانی ملعون
را نشســته بر صندلــی زم ببیبنم
ولــی بــا یــک تفــاوت ،در مقابل
قاضی خداناباور،عادل ،منصف ،با
اخالق و بدون تعصبات مذهبی و
حتی
با قوانین مترقــی و مدرنّ .
اگر قول کسانی را که باور دارند آمد
نیوز پروژه امنیتی ها و روح الله زم
از خودشان اســت را بپذیریم ،باز
هم نمایــش توهین و تحقیر یک
حتی انسانی مانند زم ،نه
انسانّ ،
عبرت آموز بلکه نفرت انگیز است.

کانادا – مدینه منوّره مونرآل – پانزدهم

پیر خراسانی

خون جگری! برابر با بیست و پنجم تیر

کاریکاتور پیر ،رحیمی :کارسیروس جان

ماه جوالی المبارک! سال  2020دربدری

ماه سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.

---------

یحییآبادی،هنرمندبرجستهیمونتریالی

www.paivand.ca

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

نــه میخواهــد .به همیــن دلیل،
منفعل و با رنج و خشم بسیار ،در
انتظار فرصت برای چنین حرکتی،
شرایطی را تحمل میکندکه ،از هر
سو ،در مورد فاجعه آفرین بودن آن
هشــدار و اخطار اعالم میشود .از
سوی دیگر ،در نبود رهبر - ،ونه
رهبری -ایــن حرکت توده وار نیز
به عقب افتاده است .بدیهی است
که در این شرایط اضطرار و انتظار،
هر نیروی سازمان یافته و توانمند
داخلی یا غیر داخلی که بتواند رهبر
قابل پســندی به تودهها ارائه دهد
میتواند ،با دست باز ،بر روی این
باور حک شدهی در ژنتیک تاریخی
ِ
ِ
ملــت ایــران
جمعــی
کنشــگری
ِ
حســاب کند و او را به یک حرکت
تــوده وار و رادیــکال ،بــرای تغییر
سیاسی ،وارد سازد.
بــا تحقــق چنیــن تغییــری ،از
آن جــا که کلیــهی ســه عرصهی
دیگــر اقتصاد ،جامعــه وفرهنگ،

ســاختارها و رفتارهــای نهادینــه
شــدهی استبدادمنشــی خــود را
حفظ کردهاند ،ســاختار سیاســی
جدیــد نیــز -هــر چــه و هــرکــه
باشد -به فاصلهی کوتاهی ،خود
را بــا آن ســه عرصــهی اســتبداد
زدهی دیگر هماهنگ ساخته و در
تولید و بازتولید شــکل و درجهای
از اســتبداد ،بــا آنهــا هماهنگ و
همگــون میشــود .این کــه آیا به
واســطهی ایــن تغییــر ،بــه طور
مکانیکی و یا تصادفی ،کشــورمان
قدمــی هم بــه دمکراســی نزدیک
شود ،بحث شانس و اقبال خواهد
بود.
جان کالم این که ،تــا زمانی که
عنصــر اجتماعــی یا شــهروند در
جامعه ،عنصر اقتصادی یا شهروند
در اقتصــاد و عنصــر فرهنگــی یا
شهروند در عرصهی فرهنگ ،برای
گذر از استبداد به سوی دمکراسی،
گام آگاهانــه و داوطلبانه برندارد،

یگانــه امــکان بــروز یــک رویــداد
همگانــی موثــر در ایــران ،حرکت
تــودهای دارای رهبــر و مدیریت از
بــاال ،بــرای ِصرف تغییر سیاســی
خواهد بود؛ امری که بارها تجربه
کردهایم و تا به حال به دمکراســی
ختم نشده است.
این منطق تاریخی در ایران ،شاید
نوعی اشــتیاق در تغییر سیاســی
است برای اطمینان از عدم تغییر
جامعه ،اقتصاد و فرهنگ .هرچند
کــه این منطق ،در مــورد اکثریت
مطلق ایرانیان ،تنها در ناخودآگاه
جمعی آنها حک شــده اســت ،اما
بیــش از یک قرن اســت که عمل
میکند و این بار هم ،عمل خواهد
کرد.
پس ،راه حل برون رفت از شــرایط
وخیم بن بســت کنونــی را همگی
میشناسیم.
•

ل با دو شرح

4886
28

حل کرده و
یکی از شرحها را با مداد
 1399ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح
عادی و
دارای
ایران
«شرحتیر
1482دو25 
شماره
جدول سال26
روزنامه
www.paivand.ca

ابتداsince
1993
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

CLASSIFIEDS
نیازمندیهای

PAIVAND: Vol. 26  no.1482 July 15, 2020

استخـــدام
جدول ويژه

28

Sam The Handyman

به چند نفر
برای کار-7درقطعه كوت��اه تبليغاتي در صدا و
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
بريدن قطعههاي
نیازمندیم.
فورا
امورنصب
سيما -نام فرنگي آمار
ي مناس��ب براي
وقت،
پاره
بصورت
ابتدا
در
1
 -8اميد -اثر ماتيس��ن -س��خن زير
س��ايل موردنياز
وقت
تمام
2
خشم -آدمي
 1لب از
ب ا مش ا
Intermediate Sudoku by KrazyDad,
Volume
1,individuals
Book
ر
ک
مي دانش��گاهي
We
are
hiring
interested
ت
هاي
معروفتري��ن رمان
 -9يك��ي از
در تقوی خود،
as Handyman
assistant.
علمي
3
ت
Sudoku
#2
آن
اطالعات آگهی خود را به
ب
خودماني
آرام
دوبوار-
سيمون
ک
Full
time/Part
time/On
call.
و
ش
صلح-
پرنده
ب-
یم!
info@paivand.ca
4
نشانی زیر ایمیل کنید:
Experience
نفر is
an asset,
but not-10
necessary.
خانه
يك
در
كه
چند
تكبر-
7 5 9 1
6 9will5be provided).
3
PARTIC8IPAT2E in1 our7 4 (training
يازده!
كريم-
كنند-
زندگي مي
وراك اس��تيك5 -
Positions
available
COM5MU9NITY6 8 1 3 7 2 4immediately.
6 8 2 7
زمايش
نوشتن
جوانمردي-
Please
نامه send
application
at: -11
6
هوي
با
پندار-
ل-
https://sam-thehandyman.com/career/
شانس اول6را به3آنها2 4
دليل7 4 3 2 5-
ايراني6-حجت 8و 9
 -12اس��ب 1
ها
خامن
توجه
قابل
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
Panneton
&
Panneton
شرکت
7
عمارت -با خورد آيد
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
بدهید! 3 7 5
2
ك��ردن4 6 5 9 8 -
باط��ل7 1
جل��ودار3 -
2
ه درياچه هامون
-13
فال 8
قهـوه
و همچنین راننده با حقوق مناسب
فراموشي 9 1 7 3 2 5 4 8 6
5 1 4 9
استخدام می کند.
ورق
وب -به تنهايي -و 9
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
پاري��س-ظرفشوی
 -14م��وزه به یک نفر
مس��طح-
در صورت تمایل با شماره تلفن های
CARWASH
رستوران3،کارگاه4،
در جستجوی کـارند8 :در 6
آشپز 2 3 8 4 6 1
کمک 5
 7و 9
توسط10شادی
 514939009و ( 5145721356پیمان)
فرمانروايان
گرفتن يك كار،
به چند نفر کارگر
• باتجربه •
آژانس،
گاراژ،
فروشگاه،
کارخانه،
اداره،
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
8 6 7 5
6 Since
وسيلهدر 2
وقت)كاملترين9برای کار7
5 4
سنجش
(پاره وقت یا تمام-15
كي از ارگانهاي 11
)(514
678-6451
Published
رستوران8نيرو1993 1 3
کارواش و...
تماسبگیرید.
BIWEEKLY NEWSPAPER
کارواش
فرهاد
خودرو -كوه
تواناييهاي
برا ی کار در و
نیازمندیم.
کبابسرا
1 9
8
4
7
5
9
6
1
3
2
4
8
12
FOR PERSIAN COMMUNITY
آنـان را استخدام کنید!
س -كالم چوپان-
فورانیازمندیم .عموديTel.: 514-933-0-933:
(Montreal, Toronto, Ottawa,
(احمد)
اطالعات:
تلفن
13
3
8
9
6
7
2
3
4
9 2 1---------------1
5
مجلس اعيان
انگليسي
برنده
عش��اق-
درخت
-1
)Victoria, Calgary & Vancouver
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
مالیاتی
خدمات
استان
باس��تاني
Tel.:
514-651-2661
س��هيم در جايزه نوبل پزشكي
14
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽسال  Mailing Address:
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻭ
ﺗﻬﯿﻪ
ن
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
4010 Ste-Catherine W.
2003
15
ياد
جويبارها-
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
MONTRÉAL
واج��ب
نماين��ده-
 -2 Little Hollywood presentsگماش��ته و
SudokuQC#4
دفترداری
و
شرکت
ثبت
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
خلق
كردن -انگشت
ه جاي دور -ريحان صومعه -بدهي -مرواريدها
افقي:
ترین قیمت
نماينازل
حسابها
514-996-9692
مخفف از1 9 2 3 7
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽبا5
هم صحبتهستید؟ 4 2 7 3
8
ﺳﺎﻝ
ﺩﺭ6ﻃﻮﻝ 4
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
 -9خستگي -نويسنده -گرد
كش��تي-
ANIMALاز سبكهاي
FARCEتي��رهگاوان با -3
از
پس��تاندار
جانور
-1
>>
Comedy
هايFilm
 -10نوعي شيريني -از تيمهاي پرمهره ش��اخby
دارید؟ 8
فروش 4
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ 5 7 4 1 8 6
ﺣﺴﯿﻦ 2
برای 6
 آیا وسائل خانه 1
9 3
شانهAو موهاي آن -برابر
هاللي روي
گونه -بهشت شداد-
514-242-6034
Email:
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
فوتبال ايران كه امسال در ليگ آزادگان
Nader Dowlatshahi
 -4نغمه -به��ر آمادگي آن را بندند-
پيرومتر
تابدار-
و
دراز
قد!
درد دیگران میخورد؟ 1 9 8 5
8 3 6 9 2 5 4 1 7
info@paivand.ca
عمق زياد -دشمن -حضور دارد -آب بند
آماس
عصر-
روش
رسم،
خرسند-
ريا-
بي
-2
www.paivand.ca
 آیا به سفر می روید،
 -11خبرگزاري كش��ورمان -زش��ت و
همسفر 9
عموجان9 8 7 5 6 2
دولشتاهیبسيار پاك4-کلبه3
جویای 7
5 2
داراييها 1
نادرلباس -5
خ��ودرو-
فیلمیقطعات
 -3يك��ي از
کمدی از
هرهفته
پیونددرونکـــــوور
ناپسند
هستید؟
ش��گفتي5-به
 6چند7نفر
ه نگارش -مددكار -12 -فاصل��ه بعيد -از اع��داد ترتيبي -ات��اق عمل -ماده رنگي جامدي براي  -6كالمي برايبه
1برای6اجاره5،
ویترس9
فرموده3 8 1منتشر2میشود:4
حیوانات)
قلعه
از
الهام
(با
 چیزی برای فروش9،جایی
(ع)وقت •
اميرالمؤمني��نتمام
حض��رت • نیمه وقت و
عل��ت
ضمير مفعولي -حشره مزاحم تابستاني نقاشي
Vancouver:
دس��ت دادن اميد،
 8کلبه
کار در
عرضه 3
حرفه و هنری برای 4
7
9
قسمت بدبختي ...است2-
دارید؟6 8 ...
عموجان 6 5 1 4 3
خش��ك-در 12
صحرايیوتیوب،
دودم��ان -4 -در
برایغم
ش��ب بس��يار
Ramin Mahjouri
 -13نص��رت -فرزن��د و
نیازمندیم.
كار-
)Tel.: (604
921-IRAN,
مس��لمانان-
>>دربهميان
ارجمند
زبان
جای شما در6این1 2
7 6
خودروه��اي 8 2 5
شماره 3
لطفا با از4
انگلیسیگردش  -7ش��يوه 9
صفحه 3
تلفن زیر1
نامناسب
765 GREENWOOD Rd.,
خودرو -افترا
ايران
شركت
تشريفاتي
استفهام
ادات
از
كودكانه-
عجاي��ب-
س��رزمين
مس��افر
ب -علت ايج��اد اين -14
بگیرید:
تماس
W. Vancouver,
B.C., 5
V7S 1X8
است! 7 3
نيك��ش 8به جا6 9
7 2
 -8يرن��ا -ع��زم1
خالی 9 8
3 4
قوي-
ديرنشين
لجوج-
آدم
از
كنايه
-5
گياهي
لوله
تهيدست-
ن��ش متقابل ميان
Tel.: 514-484-8072
-----------------------اكتري ب��ا بدن فرد  -15فيلم��ي مش��هور ب��ه كارگرداني  -6بله آلماني -جن��س باديه -نوعي
بگیرید2 5 .
با ما تماس4 7
ماند -گردش 2 1 9 7 4 3 8 6 5
مارتين اسكورسيزي -چيز
 -9فرايند -لغت -مار خطرناك
info@paivand.ca
باد -قلم انگليسي
27
صفحه
از
ویژه:
و
عادی
های
جدول
حل

جوي��ي-
 -10آدم نش��ده! -اثري از
4885
شماره
ويژه
جدول
حل
4885
حل جدول عادی شماره
پخته
خرماي
آلبركامو-
Sudoku #6
مراکز پخش پیوند
 پيك��ر15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1خ��ط باس��تاني -از
مونتریال:
مرکزشهر
چ ش م س ف ي د
 1ب ر ك ل ي و م
د
ر
ا
و
ر
ف و
ل
 1ت ر م ي ن ا
1 9 4
5
گازهاي بي2رنگ6و بي4بو 1 3 8 9 5
7
تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ي گرم-
ا
و
ر
ا
ن
ر ت ب ه
 2ق م ر ي
ر
ن ا ج و
ف ي ن ا
و ج ه
 2ز
6
7
2
3
9
4
6
س��اكت!3 2-
ق��درت7 1 -
ن ش ا ن 5 8-12
م
ا
ر
ا
ا
س
ا
ي
ح
ا
ن
ج
ر
ي
ا
س
ر
و
م
ا
3
خماق-
3
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
ت ن ي ح��س معاش��رت -از
ر ن ج
ا
ف ر
ل
 4گ ا
ب ق ا
ر
ا
ج و
ا ج
 4د ي ر
د زيادي
8 1 ،NDG
حشرات 5 2 7 1 8 6 9 4
اتوکلیفتــون6 auto ،
3
فتوشــاپ2 ،ارز
ل
د ن ب ه
ت ع و ي ق
 5ل ر
ش
د ي
ا
ه
د م د م ي
 5و ت
غذاهاي
مارشه
اکس8 ،
فایواستار ،آپادانا ،لوموند9 ،خضر3،
نيس��ت1-ابزار 8 7 3 4 9
 6د ن و ش ه ر ا ن ي س ا ا  6ب پ ي ا ن و ت ل ا ش م د 2-13تشنه5 6
اف 6
ز آيد
گ ل ي
ا ي ت
ر ع
ن ي ل
ا
 7و
ر ب
د
غ ن ي م ت
م ه
 7چ ك ا
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
هنگ��ر-
هيزم ش��كني -شكس��ت
م ش ك ل
م ت ا س ف
ن
 8ل س ا
ا
د
ب ا
ا
م ر
س ا
و س ا
 8ر
متروپولیس ،کبابسرا و7 1 8 4 ...
2 9 4 6 3 5 8 7 1
كوچك
ه ي ا ه و خوردن در جنگ
و
ن ي م ر
 9ه م ه
ز
م ر م و
م ي ن ا ب
ل ك
ا
9
ریوسود :کوه نور1و7 ،2
مردمك 2 4
 10غ ر ك ل ب ه ا س ت ا ن ا  10ا ي ب ر ك ه ع ط ا ر د ي 3 9-14
3 2
چش��م -از 6 5 1 8 7
افغان،
آدونیس5،مارشه
ده -گل
پ ي
ا
ر
و
ا
ز
م و ج ر
 11ي
ل س
م س ت ح ق
و س
ر
د
 11خ
مراکزفرهنگی و9...
میرا3 7 ،
شهرستان3 7
مارشه آریا ،کلینیک 2
ورامين4 8 9 2 6-
توابع1 5
پن
س و
س و س و
 12س خ ي
ت س ت
ر
د
ك ر ن ر
ل
ا
 12و
ك ي س دوا
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
ذرنامه-
ر
ت ب ا
ز ك
ا
ن
ر غ
 13ف ا
ك ن گ و
ا ن
خ و
 13ر س ي د
ازالكس��اندر7 1 2 5 4
9 6-15
5 4 9 8
تابلويي 8 3
شاتوکباب ،و...
ل
ا
ر م
ل ه ي ب
و ل
 14ي س ا
ر ت ش
ا
ا ت
د
ا
ا ب
ر
ا
 14د
فروت 4
سمی 5
آدونیس6 ،
سن لوران1 :
پرته8-بركت2سفره3 6 5 7 1 9
ز كنند 15 -ن س ي م ش ه ر م ر ز ن گ و ش  15د ر ب ك و ش ك پ ر ي ك ا ر د پل 4
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

کامیونیتی ایرانیان

نیازمنــدیها

استخـــدام

استخدام استخدام

PAIVAND

aznov152104nikpour

8

5
9
1

6
2

3
7
4

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیـازمنـدی هـای پیوند

5
7
6
3
8
2
4
1
9

8

4
3
5
6
9
1
7
2

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 #8
5 9 1 442-8056
6 2 .......................................
مونتریال3 4 8 .
7
فتوبوک984-8944...........................................
935-3300
..........................................
المپیک.
فتو ُرز488-7121.................................................
مونترال/تورونتو1 6 .
2 4 8 887-0432
9 7 ..........................
5 3
عینک سازی
دندانپزشک 3 6 7 4 8
5 2 9 1
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
نائینی6 9 .
شریف 3
2
1 7 4 731-1443
8 5 ...............................
فـرش
شویی 6
3 7 9 2 8 1 4قالی 5
کارگاهفرش739-4888...............
دندان سازی (کلینیک)
8 2 9 737-6363
3 1 .................................
افخم6هادی4 5 7.
فـیزیوتراپی
دنـــــــــا 7
رستــوران 1 5 2 4
8 3 6 9
900-3633 .............................
524-0-524
5 6 ...............................
پیتزااطلس7 1 4
8
 9 3 2 933-0-933فـال
کبابسرا .....................................
678-6451 ............................................
...............
عموجان7 .
کلبه2 5
شادی4 8.
6 484-8072
1 3 9

فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

وکیل خدمات حقوقی
8 3 4 2

نیــوشا ریاحی
استان 3
دادگستری 5
وکیلرسمی 8 7
کبک
کانادا 5 1
حقوق تجاری9در 6
تاسیسشرکت،قرارداد،
/سهام 1
خریدوفروش4شرک 2ت 7
حقوق
کبک 9 8
خانواده در 5
3
طالق توافقی و غیر توافقی،
تقسیماموال1 6،
فرزندان 7 9
4 Tel.:
2 514-953-3570
9 1
6 4 7 8
لوله
کشی 2 6
3 5
پـارس290-2959 ....................................... .
مهاجرت

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

محضر

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

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

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

سوپر و فروشگاه

کتـابفروشی

موسیقی (جشن ها)

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

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

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

کلیسا

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

وام مسکن

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

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

گاراژ (درب)

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

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

گلفروشی

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

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

ویدیو

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

6

1
4
8
2
3
7
5
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فروش بیزنس

دفتر ترجمه رمسی
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فیروزه مسیحا

Driving
School
for
Sale:
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عضو رسمی انجمن مترجمان کبک ( )OTTIAQو انتاریو ()ATIO
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زبانشناسی
رشته
دکتری
دانشجوی
و
مترجمی
ارشد
کارشناس







































¶




¢






¢

£
















¢






©

• ترجمه و تایید اسناد و مدارک


































• ترجمه شفاهیدر جلسات رسمی ،اداری ودادگاهی
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• تایید امضا اشخاص و کپی برابر
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• تهیه و تنظیمدعوتنامه و انگیزه
ج
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جهت تمدید کارت ()PR
گذرنامه
مهرهای
• ترجمه
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400 students active.
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25
000$
equipment
included.
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عزیز
اردین
و
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و
انشجویان
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تخفیف
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514
531
8783
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firoozehmasiha@yahoo.com
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یکاوکازیــوناستثنائی
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داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻂ
آواز
و
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www.paivand.ca since 1993

رقنطینه و عاشقاهناه!

این شماره که گذشت ،راوی مونتریال ،همکار قدیمی و دوست  -شاید  -ناپیدای پیوندی ها،
نشین پررمز و رازِ کامیونیتی ،در صفحه ی اینستای تازه براه افتاده اش،
چهره مشهور ،اما سایه
ِ
مسابقه ی داستان نویسی ترتیب داد .از او خواستیم نتیجه ی کار را برایمان ارسال کند.
نتیجه رقابت ها  -همراه با یک شعر و دو داستان برگزیده  -را در زیر می خوانیم:

در هیاهوی ویروس و دنیای نیمه جان ،در فضایی
که خوب میدانیم چه میگذرد پشــت پنجرههای
بســته از هراس ،دل مان خوش است به واژهها که
دنیا هم زیر و رو شود ،آنها میمانند قرنها محکم
و استوار!
>> فراتر از تصورمان ،داستانهای زیادی رسید از
قرنطینه و عاشقانهها! بالغ بر هفتاد و اندی!

شهرهجبلی

و ســختترین کار بود انتخاب از میان آنها(...تو
بخوان امری محال) اما من تنها نبودم و دوستانی
صاحبنظر هم مرا یاری کردند در برگزیدن آنها.
سر همگی سالمت که افتخار دادید و شرکت کردید
در این ماجرا...
نادیده دوست تان دارم ،
راوی مونترال

باک بنزین میشود و میتوانم برای
پسرم هم از آن بستنیها که هرگز
شامل تخفیف نمیشوند ،بخرم.
مشتریها در صف کالفه اند.
از آن میــان ،صــدای زنانــهی
هموطنی به گوش میرسد!
 احمــق هــا! نمیداننــد چــکارمیکنند!
دوباره یاد مادر میافتم! هزار سال
پیش! با هم به خانه همسایه سمت
راست میرویم .پسرشان در جنگ
کشــته شــده! ســرکوچــه برایش
ریش
حجله زدهاند .عکســش بــا ِ
ُت ُنک وســط مهتابی ،آنجاســت.
مادرش مدام جیغ میکشد! بعد به
خانه همسایه سمت چپ میرویم.
پسرشــان را کشــتهاند! مــادرش
مظلومانه گریه میکنــد! ولی آنها
اجازه ندارند برای پســر توی قاب،
بــا آن ســبیل پرپشــت ،حجلهای
بگذارند ...از خانهشــان بیرون می

جزیــره ،بیصدای خنــدهی بچه
هایــی که بــه مدرســه میرفتند،
ترســناک شــده! بســان غــروب
یکشنبههایفوریه.
در فروشگاه محل کارم ،قفسههای
پر شده ،جلب توجه میکنند .چند
روز پیش همین راهروها ،شــاهد
تکرار جنگهای گالدیاتوری بودند.
ماراتونــی بــرای تصاحــب آخرین
ِ
پاکت آرد.
یاد مادر میافتم! هزار سال پیش!
همــه جــا بــوی بــاروت میآیــد.
مادر جوانم دبههــای نفت را تا ته
کوچهمان میکشــد .زن همسایه
پیچیده در چادری ســیاه ،ناســزا
گویان دور میشود...
مشــتریها با فاصلــه میآیند .در
نگاهشــان هــراس مــوج میزند.
ســاعتها کند میگذرنــد .نزدیک
غــروب ،آمــاده رفتن بــه خانه
میشــوم کــه مدیر فروشــگاه طاهرهبنیسی
صدایم میزند:
 اگــر تمایــل داشــته باشــی قرنطینه اما واژهی غریبی نبودشبیه بود به مدارا
میتوانی اضافه کاری کنی!
از پشت ماسک لبخند میزنم .که هر روز با من زاده میشد
نمیبیند! از قرار باید جلوی در
تا در میان نگاه مبهوت آدمها
ورودی ،به دستهای مشتریها
خ آبی
گلهای سپید و سر 
مایع ضدعفونی کننده بزنم!
حســاب و کتــاب میکنم .یک در گلدانهای ایوان زندگیام بروید

آییم .همســایه چادری ،به مادرم
ناسزا میگوید:
 احمــق هــا! نمیداننــد چــکارمیکنند!
مرد کنار زن میگوید:
 هییــس! محلهی جدیدمون پراز ایرانیه!
جعبهی دستکشهای پالستیکی،
از دستم رها میشود .سالها قبل،
در صف کنســرت لئونارد کوهن،
در گیشــه بارهــای ســنکاترین،
کنــار رودخانــه ســنلوران ،حتی
روی تختخوابــم! بارها این صدا را
شنیدهام...
زن بــا عصبانیــت از صــف خــارج
میشــود .برمیگــردد بــه ســمت
ماشینشــان .بین ما سه مشتری
و یک دنیا فاصله اســت .چشمانم
خیــس و دهانــم خشــک شــده،
بغض راه گلویم را بســته و نفســم
به شــماره افتاده .تمــام این َط ْلق
لعنتــی را بخارگرفتــه و او هر
لحظــه نزدیکتــر میشــود!
ســرگرم بازی با تلفنش است
و اصــا مــرا ندیده! درســت
مثــل زمانیکه مجبور شــدم
ترکاش کنم و بغضم را ندید.
حاال روبرویم ایستاده! کف دو
دستش را مانند پسرکی آماده
تنبیه ،جلو میآورد .چشــمم
به حلقه توی دستش میافتد.
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پنهانیتریــن راز ما بود وقتیکه
ســرش را بلند میکند! نگاهمان
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ویی مهربا
ن از مونت
را
ل
؛
ش
ه
ر
احتــرام آن از شــعور و
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و من میخواندم .تو غزل
را میبیند...
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ن
؛
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ه
میســاختی و مــن زمزمه
در پمــپ بنزین ایســتادهام.
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ل
میکــردم .در آنزمــان بــه
هنــوز صدایــش در گوشــم
کانادا (که
ارسال م
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ش
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ب
طرفهالعینی پاکــی و ناپاکی
ر
زنگ میزند:
ایشا
ن به آنجا)
در قاموس گســترهی دنیا را
 الــکل ،هرگــز خاطرهی•
----نفر سوم:
ب
ان
وی
ی
گ
بیمعنا میکردیم و عشــق و
دستان رها شدهام را پاک
رانقدر از
هن
مونترال؛
گا
م
ه
ا
فقط عشــق بر پاکترین مقام
کب
نمیکند...
ب
رنژاد
رنده یک یا
د
گا
ر
ی
نا
ق
جهان میایســتاد و بهــار را در
باید زودتر به خانه برسم.
ابل از صن
فی
ایع دستی
ر
و
ز
ه
ا

ی
خانهی دلمان شکوفا میکرد...
آب شده اند بستنیهایی
مان
اما افسوس که در ناگهانی حیرت،
که هرگز شامل تخفیف
از ویروسی خرد ،به وهم بی پایان
نمیشوند...
زندگی رسیدیم .بسان غزلی ناب بر
---هنگامهاکبرنژاد
لبانــی گنگ .چنان جنون با من،
جان دلم!
من با عشق ،عشق با ما؛
هــوای حوصلــهام ابریســت و
و آه! بیچاره آه که تنها نالهای شد
نمیدانی وقتی که باران دلتنگی بر
در انبوهی خیابانی که در آن دستم
سقف خانهام میچکد ،نبض این
را به مهر میگرفتی...
ثانیهها چه کند میزنند.
بگو تا بدانم معنی این سرنوشــت
اکنون در ینگــهی دنیا ،در روزگار
چیست؟
قرنطینه نشستهام و میخواهم با
تا شاید رود آفتاب ،زخم دلتنگیام
نقش تو ،الفاظــی عتیق را چنان
را بشــوید و در آن دمــی که باران
مومیایی شــدههایی از فراســوی
بیقراری ،ضربههای محکمش را
قرون به معنــا درآورم .اینک کنار
بــر دل دریا و زمین میکوبد ،صبا
تــوام ،غــرق در رویایی شــیرین؛
چهارنعل بتازد و مرا در آغوشــت
جایــی که کلمات ســتارهاند و در
پنهان کند...
بیکرانــه ذهنــم سوســو میزنند.
عشــق تواناترین خدایان اســت و
آنکــه از همه مســتتر اســت ،به
یقیــن دارم کــه روزی دوباره تو را
ســویم میآیــد و آنکــه میافتد ،از
مییابــم ،در آغوشــت میکشــم،
همــه دلتنگتــر ...آن کــه از من
میبوســم و معنای زیبای تو را در
بازنمیگــذرد از همــه پیچیدهتــر
وجودم ترسیم میکنم...
اســت و آنکه از تــ و بازمیگذرد ،از
باید صبرکنم ،باید دلم را تا ســبز
همــه غریب تــر ...هنگامهای که
شدن تمام شهر و آدمها ،سبز نگه
در آن مغــز قطار زندگیام ســوت
دارم.
میکشد و من در حسرت لحظات
اینک بیا!
رفتــه ،بــه عقــب مینگــرم و آرزو
بیا و برایم نشــانهات را بفرســت و
میکنم که ای کاش این قطار دور
در ســکوت و تنهایــی ایــن پیله،
دایــرهای میچرخید که در آن من
دستم را بگیر و رستاخیز من باش
امتداد تو بودم و تو امتداد من...
تا در جشن آفتاب ،قاصدکی بیاید
تتهاییــم عمیــق اســت و تــو در
و احســاس را به تماشا بنشیند تا
میان شرارههای کلمات برخاسته
بتوانم از شراب اساطیری که پشت
از جــان ،میدرخشــی آنقــدر کــه دلدار بیاورد...
خدایان عشــق را گــرم میکنند،
فرامــوش میکنم وســط قصهای به فاصلهی من تا تو میاندیشــم ،بنوشــم و در خیالــم ،در مســتی
غمگین نشســتهام درخیابانی که بــه بودنــی که دیگــر نیســت ،به خودمانی شدن اسم تو با لبهایم،
بغــض گلوگیــرش را بــا دو جرعه پرندهای که در دلم زندگی میکند غرق شوم و برایت عاشقانه بخوانم:
آفتاب قورت داده و منتظر است تا و ســودای پرکشــیدن دارد ،بــه جان دلم!
کبوتری نامهرســان بیاید و خبر از خاطره میاندیشم ...آه! که عشق
"دوستت دارم"

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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Soleil dental clinic
)Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

• دکتر بهروز شریف نایینی

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

• دکتر مهرنوش البرزی

----------------•

دکتر محمد ال بذال
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• 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
__________________________

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

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

www.carsrtoys.ca

Tel.: 514-731-1443

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
دان
شجویی
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:

کلینیک مدیکال آلفامدیک






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

شرکت حمل و نقل بین املللی

UNION MONDIALE

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

LOADEX TRANSPORT INC

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

انتقـال ارز

  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
  تضمینبهتریننرخروز

کارت های بانکی ایران
با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


info@loadextransport.com

بهمدیریت:
بیژناحمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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