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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

 ص15 :

توافق با چین بدتراز ترکمانچای ا؟!

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
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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
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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
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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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امریکا

ویروس کرونا باعث باالترین
رشد منفی اقتصاد آمریکا در
دهه های اخیر شد
توقف فعالیت اقتصادی وکاهش هزینه مصرفی بین ماه های آوریل
و ژوئن در آمریکا باعث شده است که اقتصاد آمریکا به شدت کاهش
پیدا کند.
براساس آمار این سه ماهه ،رشد اقتصادی آمریکا  ۳۲.۹منفی خواهد
بود .این عمیق ترین رشــد منفی از زمان انتشــار آمار اقتصادی در
سال  ۱۹۴۷و به مراتب باالتر از رشد منفی  ۱۰درصد در سال ۱۹۵۸
است .به گفته اقتصاددانان کاهش هزینه در بخش خدمات عامل
اصلی این کاهش بوده است.
انتظار میرود که رشد منفی در سه ماهه دوم هم ادامه پیدا کند و از
سه ماهه سوم روند بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا آغاز شود .البته
مشروط به اینکه موج دوم کرونا شیوع نیابد.

کارآیی واکسن کرونا
تا اکتبر مشخص خواهد شد
شرکت استرازنکا ،تولیدکننده واکسن ویروس کرونا که پژوهشگران
دانشگاه آکسفورد بریتانیا طراحی کرده اند ،گفته است تا ماه اکتبر
مشخص خواهد شدکه این واکسن چه اندازه کارآیی دارد.
این شرکت که برنامه ای برای تولید دو میلیارد واکسن تا پایان سال
تدوین کرده گفته است که نتیجه آزمایش های گسترده واکسن در
بریتانیا ،آمریکا ،برزیل و آفریقای جنوبی تا ماه اکتبر معلوم خواهد
شد.
ســخنگوی شرکت گفته اســت که پژوهشــگران امیدوارند که این
واکسن افراد را به مدت دست کم دوازده ماه در برابر ویروس کرونا
ایمن کند هرچند ممکن اســت این دوره تا بیست و چهار ماه هم
دوام یابد.
اگر ایمنی ظرف دوازده ماه از میان برود ،الزم خواهد بود که افراد
هر ساله در برابر این بیماری واکسینه شوند یعنی همان روشی که
برای واکسن آنفلوانزا به کار می رود.
آزمایش های قبلی ثابت کرده است که این واکسن می تواند سیستم
ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس کرونا "آموزش دهد" اما هنوز
معلوم نشــده اســت که آیا این "آموزش" برای ایمن سازی در برابر
حمله ویروس کافی است یا نه.
نتیجه تحقیقات تا کنون نشــان داده اســت که دادن دو "دوز" از
واکسن بهتر از یکی عمل می کند اما هنوز مشخص نیست که ایمنی
ناشی از آن چه مدتی دوام خواهد یافت و به خصوص کارآیی آن در
ایمن سازی سالمندان ،که بیشتر در معرض خطر هستند ،در چه
حدی است.

ایــــران

هشدار پزشکان ایرانی درباره
افزایش شیوع کرونا و 'تلفات فراوان
در جمع عزاداران بهم فشرده'

گروهی از انجمنهای گروه پزشــکی ایران ،در نامه ای به حسن

روحانی ،رئیس جمهور این کشــور درباره خطر تجمعاتی مانند

عزاداری محرم و برگزاری کنکور هشدار دادند .در این نامه آمده:

"خطر شــعله ور شــدن ابتال و تلفات فراوان درجمع عــزاداران

به هم فشــرده ،اظهر من الشمس است.خســتگی کادر درمان

هــم عالمت بدی اســت ".در نامــه انجمن های پزشــکی که به

امضا پزشکان سرشــناس ایرانی درآمده آمده" :اگر امروز روزانه

دویســت مرگ و  ٢٠٠٠ابتالء ثبت میشود بر اساس برخی پیش

بینیها در صورت عدم رعایت جدی دستورالعملها در سه ماه

آینــده این آمار تا  ١٦٠٠مــرگ در روز هم افزایش خواهد یافت".

امضا کنندگان نامه همچنین به خستگی نیروهای انسانی کادر
پزشکی و به پایان رسیدن منابع سالمت اشاره کردند و افزودند:

"در چنین شرایطی چشم اندازی بسیار تیره و تکان دهند پیش

چشم آشکار میکند ".در این نامه همچنین به "محدودیتهای

شدید" در برگزاری حج امسال در عربستان اشاره شده و آمده :

"این نمایانگر ضرورت تعطیلی تمامی مناسک دینی تجمعی من
جمله مراسم ایام محرم است".
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آمریکا...
ایران

6

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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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

انتخابات  3نوامبر آمریکا:

در میان مصیبت های کووید 19
ترامپ را دست کم نگیرید!

به این  ۶دلیل ترامپ می تواند بازهم رئیس جمهور شود!
رئیــس جمهــوران قــرار اســت
آمریکایی ها را در شــغل هایشــان
حفــظ کنند .اکنون نــرخ بیکاری
 11درصد اســت 3 ،درصد بیشتر
از زمانی که جیمی کارتر در ســال
 1980فرصــت انتخــاب مجدد را
از دســت داد و هنگامی که جورج
دبلیــو بــوش در ســال  1992در
انتخابات شکست خورد.
رئیــس جمهــوران قــرار اســت
آمریکایی هــا را ایمن نگــه دارند.
در حالیکــه حــدود  140نفر در اثر
کووید 19-جان خود را از دســت
داده انــد که بیش از دو برابر تعداد
کسانی اســت که در جنگ ویتنام
جــان باختنــد .گفتنی اســت ،بر
اثر ایــن اتفاق ،لیندون جانســون
در ســال  1968شــانس انتخــاب
مجددش را از دست داد.
رئیس جمهــوران قرار اســت رأی
دهندگان خــارج از پایگاه وفاداری
خــود را جــذب کنــد .بــه گفتــه
موسسه گالوپ ،میزان محبوبیت
ترامــپ 38 ،درصــد اســت .مهم
اینکه ،هیــچ رئیس جمهــوری از
زمان هری ترومن در ســال 1948
بــا کمتــر از  40درصد محبوبیت،
مجدد ًا انتخاب نشده است.
پس چه شده است؟
شاید ترامپ در مواجهه با ترکیبی
از مصیبــت هایــی همچــون یک
بیماری همه گیر و بحران اقتصادی
ســقوط نکرده است .درست است
که پایگاه هواداری از او واقع ًا رشــد
نمی کند اما وفاداری از وی از بین
نرفته است و همین باعث شده که
ترامپ بتواند به رقابت ادامه دهد.
بــه نظر مــی رســد کــه رفتارهای
بی معنــای ترامــپ ،توئیت های
خشمگینانه ،توطئه ها و انتخاب
هــای غیرعقالنــی او در داخــل
کشــور هضم شــده اســت و دیگر
کسی از انتخاب مجدد او در حوزه
هــای انتخابی تعجــب نمی کند.
بنابراین ،او می توانست برنده شود
و االن هم می تواند مجدد ًا انتخاب
شــود .شــش دلیل برای این ادعا
وجود دارد که در ادامه به آن ها می
پردازیم.

•

 -1این امکان وجود دارد که
اقتصاد به اندازه کافی رشد
کند
اگرچــه بازگشــایی مشــاغل یــک
تصمیم شــدید ًا بی پــروا و به دور
از مالحظه ای بود ،اما نشــان داد
که محدودیت های ماندن در
خانه باعث شــده است
کــه اقتصاد بــه یک
مشکل ناخوشایند
تبدیــل شــود.
آمارها نشــان می
دهد که در مجموع
 7.5میلیــون شــغل
در مــاه می و ژوئــن اضافه
شــد .اگرچه ممکن اســت که این
آمارها در ماه های آینده با غلظت
فعلی ادامه نیابنــد ،اما ترامپ می
تواند این دســتاوردهای زودگذر را
به عنــوان یک بازیابــی تمام عیار
اقتصادکشور مطرح کند.
ِگره گوری داکو ،اقتصاددان ارشد
شرکت مشاوره اقتصاد آکسفورد با
اشاره به کاهش نرخ بیکاری به من
گفت :به نظر می رسد یک بازگشت
سریع اتفاق افتاده است .لیکن ما
بایــد این را به خاطر بســپاریم که
هنوز درگیر مشکالت هستیم .ما
فقط حدود یک ســوم شغل های
از دســت رفته را جبران کرده ایم و
بخش دوم مرحله بهبودی بسیار
کندتر است.
البتــه بــرای ترامــپ ،عرصــه ی
گســترده تــر ،اهمیتــی نخواهــد
داشــت .او به پیشــرفت اشاره می
کند و بقیه ی چیزها را نادیده می
گیرد .به این ترتیب ،ممکن است
برخی از افراد متقاعد شوندکه به او
رأی دهند .نظرسنجی جدید «ای
بی سی نیوز» و «واشنگتن پست»
نشــان می دهدکــه رای دهندگان
بــه دالیلی غیر از اقتصاد به ترامپ
تمایــل ندارند ،اما  50درصد هنوز
هم شیوه ی او را برای اداره اقتصاد
دوست دارند.
یک مقام ارشــد سابق کاخ سفید
بــه من گفت :رئیــس جمهور نیاز
به اتفاقاتی دارد که در پاییز امید را

در مردم ایجاد کنند و این اتفاقات
امیدبخــش بــرای اقتصــاد کافــی
خواهند بود.

•

 -2این احتمال وجود دارد که
مجددًا نظرسنجی ها اشتباه از
آب درآیند
چهــار ســال پیــش ،رقابــت
بین ترامــپ و هیالری
بــه
کلینتــون
و یسکا نســین ،
و
میشــیگان
پنسیلوانیا کشیده
شــد .ترامــپ بــه
سختی در هر سه ایالت
پیروز شــد .حاال بر اســاس
میانگین نتایج نظرســنجی های
ریل کلییر پالیتیکس ،بایدن در هر
سه ایالت بین  6تا  8امتیاز از رقیب
جلو است.
اگــر ایــن آمــار و ارقــام برایتــان
آشناست ،شاید به این دلیل است
که بررســی های ایالتی نشــان می
داد کلینتــون در ویسکانســین،
میشیگان و پنسیلوانیا صدرنشین
است .تنها در پنســیلوانیا ،هفت
نظرســنجی ایالتی مختلف در دو
هفته اول اکتبر  2016انجام شــد
و نشــان داد کلینتــون ترامپ را با
حداقــل اختالف  4تــا  9درصدی
شکست می دهد.
تحلیــل هایــی کــه پــس از اعالم
نتیجه ی انتخاب ارائه شد ،نقص
های جدی نظرسنجی های ایالتی
را نشــان داد .یکی از نقص ها این
بود کــه این موضــوع مدنظر قرار
نگرفته بود که بیشتر رأی دهندگان
دارای تحصیــات دانشــگاهی
در نظرســنجی هــا شــرکت کرده
بودند ،کسانیکه به سمت کلینتون
متمایــل بودنــد .از طــرف دیگر،
نظرسنجی ها به این موضوع توجه
نکرده بودند که رأی دهندگانی که
در لحظات پایانی به تفکراتش سر
و ســامان دادنــد ،به ترامــپ رأی
دادند.
فرانکلیــن ،مدیــر موسســه
نظرسنجی دانشکده حقوق مارکز

{>> ادامه در صفحه}18 :
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
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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.

•
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

اقتصاد...

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

ارزغیرنفتی؛ازتوهمتاواقعیت
فریدون خاوند
/۰۱مــرداد -با
شــدت گرفتــن
تحر یم هــا ی
ایــاالت متحــده
آمریــکا علیــه
جمهــو ر ی
اســامی و ســقوط صادرات نفتی
ایران به زیر  ۴۰۰هزار بشــکه نفت
در روز ،سرچشــمه اصلــی تأمین
درآمدهــای ارزی کشــور بــه مرز
خشکیدن کامل رسیده است.
در این شــرایط ،ایــن ارز حاصل از
صادرات غیرنفتی اســت که برای
نخســتین بار بعــد از رویدادهای
اوایــل دهــه  ۱۳۳۰خورشــیدی و
جنبش ملی شــدن نفــت ،مدعی
ایفای نقش اول در تأمین نیازهای
ارزی کشــور اســت و یــا ،بهتــر
بگوییم ،مسئوالن ارشد جمهوری
اسالمی ایفای چنین نقشی را از آن
انتظار دارند.
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

در وضعیت کنونی ،ارز غیر نفتی
تا چه انــدازه میتواند جای خالی
ارز حاصــل از صادرات نفتی را در
اقتصاد ایران پرکند؟

زوال ارز نفتی
ایــران بعد از ونزوئال ،عربســتان
ســعودی و کانادا مهمترین منابع
نفتی جهان را در اختیار دارد ،ولی
به دالیلی آشکار نقش دیرینه خود
را در بازار جهانی این کاال از دست
داده و صادراتــش در حال حاضر،
بر حســب ارزیابیهای گوناگون،
بین  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار بشکه در روز
نوسان میکند.
برای کشوری که حدود چهار دهه
پیــش با  ۳۶میلیون جمعیت ۵.۵
میلیون بشــکه نفت صادر میکرد
و در این عرصه یکــی از غولهای
جهان بود ،رانده شدن به جایگاهی
چنین حاشــیهای در بازار جهانی
نفت یک مصیبت واقعی است ،آن
هم در شــرایطی که جمعیتش به
 ۸۳میلیون نفر رســیده و دستگاه
تولیــدیاش بســیار ضعیفتــر از
آن اســت کــه بتوانــد ،در زمینــه
صادرات ،جای نفت را بگیرد.
در پــی غرش فوران نفــت در چاه
شماره یک مســجد سلیمان ،که
پنجــم خــرداد مــاه  ۱۲۸۷اتفــاق
افتــاد ،تاریخ ایــران بــه تدریج به
مســیر تــازهای افتــاد و زندگــی
ایرانیها برای یک دوره طوالنی با
آنچه بعدها «طالی ســیاه» لقب
گرفت ،گره خورد.
در ســالهای بعد از جنگ جهانی
دوم ،پــا بــه پای تحــوالت ایران و

جهان ،نفت در اقتصاد کشور وزنه
بیشــتری پیدا کرد و ارز حاصل از
صادرات این کاال ،با فاصله بســیار
زیــاد نســبت بــه دیگر منابــع ،به
مهمتریــن منبع هم بــرای تأمین
درآمــد بودجه و هم بــرای تأمین
هزینــه ارزی واردات کشــور بــدل
شد.
در دهههــای  ۱۳۴۰و ۱۳۵۰
خورشیدی اقتصاد ایران متنوعتر
شــد و به ویــژه صنایع تــازهای به
صحنــه آمدنــد ،بــا تولیداتــی که
توانســتند جانشــین شــماری از
کاالهــای وارداتــی بشــوند .حتی
بعضــی از محصــوالت صنعتــی
کشور توانســتند از مرزها بگذرند
و بازارهایــی را ،هر چند محدود،
عمدت ًا درکشورهای همسایه برای
خود دســت و پا کنند .با این همه
ســاختار بازرگانــی خارجــی ایران
همچنــان «تکمحصولــی» باقی
ماند و صنعت نفت ،که چهار اسبه
پیــش میتاخت ،بیش از هر زمان
دیگری موتور محرکه اقتصادکشور
بود.
در سالهای بعد از انقالب اسالمی
 ،۱۳۵۷صنعت نفت ایران به قهقرا
افتــاد .ضعــف شــدید مدیریــت،
پیدایــش موانــع گوناگــون در راه
دستیابی به ســرمایه و تکنولوژی
خارجــی ،فرســایش میدانهــای
قدیمــی و ناتوانــی در بهرهبرداری
از میدانهــا تــازه نفتی ،از دســت
دادن بازارهای صادراتی ،فرو رفتن
صنعت نفت در گرداب تنشهای
پایانناپذیــر خارجــی و تحریم،...
همــه و همــه نقــش ایــران را هم

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

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
در درون «ســازمان کشــورهای
صادرکننده نفــت» (اوپک) و هم
در بــازار جهانــی انرژی به شــدت
تضعیفکردند.
بــه رغــم همه ایــن عوامــل ،طی
چهار دهه نخســت بعد از انقالب
اسالمی ،نفت همچنان ،و با فاصله
بســیار زیاد نسبت به دیگر منابع،
مهمتریــن سرچشــمه تأمیــن ارز
بــرای بودجــه و بازرگانــی خارجی
کشــور باقی ماند ،به ویژه از آن رو
که نظام اســامی ،بــدون در نظر
گرفتن ناپایــدار بودن در آمد نفتی
و ضــرورت خروج هرچــه زودتر از
اقتصــاد «تکمحصولی» ،بخش
بســیار بزرگــی از صنایــع بر جای
مانده از نظام پیشین را به نابودی
کشــاند ،و فرصــت مهمــی را که
فرآیند جهانی شدن برای کشور در
حال توسعه به وجود آورده بود ،به
کلی از دست داد.
در وقــع ایــران در دوره جمهوری
اســامی نــه تنها صنعتی نشــد و
به باشــگاه قدرتهای نوظهور راه
نیافت،بلکهصنعتنفتنیرومندی
را هــم که از نظام پیشــین به ارث
برده بود ،به شدت تضعیف کرد .با
این همه صادرات نفت ،سالهای
سال ،به جمهوری اسالمی فرصت
داد گلیــم خــود را از آب بیــرون
بکشد و حتی در بعضی سالها به
آن امــکان میداد ،بــا برخورداری

از اوجگیری چشــمگیر بهای این
کاال ،بــه درآمدهای ارزی نســبت ًا
قابل مالحظــهای دســت یابد ،از
جمله  ۶۱۸میلیارد دالرکه در دوره
زمامــداری محمــود احمدینژاد
(دولتهــای نهــم و دهم) نصیب
جمهوری اسالمی شد.
با مــوج اول تحریمهای اقتصادی
بینالمللی علیــه ایــران در رابطه
بــا پرونــده هســتهای جمهــوری
اســامی ،درآمد صادراتی ســاالنه
کشور از محل صدور نفت کاهش
یافــت ،ولی از  ۲۷میلیــارد دالر در
سال  ۲۰۱۵پایینتر نرفت .در واقع
به رغم همه محدودیتهای ناشی
از تحریمهــای هســتهای ،دولــت
حســن روحانی تا پیــش از انعقاد
برجام بــه  ۱۱۲میلیارد دالر درآمد
نفتــی دســت یافــت و بعــد از این
توافقنامه نیز تا پایان سال ،۲۰۱۸
ارزش درآمدهــای ارزی کشــور از
محــل نفت به حدود  ۱۵۳میلیارد
دالر رسید.
با خروج آمریکا از «برجام» در ماه
مه  ۲۰۱۸ورق برگشت ،هر چندکه
واشینگتن ،با اعطای معافیتهای
موقتی به مهمترین خریداران نفت
ایران ،به جمهوری اسالمی اجازه
داد همچنان نفت صادر کند .ولی
در ماه مــه  ،۲۰۱۹این معافیتها
نیــز برداشــته شــدند و فروریــزی
بیسابقه درآمدهای ارزی ایران نیز

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

از همین زمان آغاز شد.
بر پایه تازهترین آمار ساالنه سازمان
«اوپک» ،صــادرات نفت ایران که
در ســال  ۲۰۱۷بــه دو میلیــون و
 ۱۲۰هــزار بشــکه در روز افزایــش
یافته بود ،در ســال  ۲۰۱۹به ۶۵۰
هــزار بشــکه در روز کاهــش یافت
کــه پایینتریــن ســطح در تاریخ
جمهوری اسالمی است.
با اســتناد به همان منبــع ،ارزش
کل درآمدهای ارزی ایران از محل
صادرات نفــت ،که در ســالهای
 ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲از مرز  ۱۰۰میلیارد
دالرگذشــته بود ،در ســال ۲۰۱۹
به  ۱۹میلیارد دالرســقوط کرد که
البته بخــش عمده آن پیش از لغو
معافیتهای آمریکا به دست آمده
بود.
تازه فرامــوش نکنیم که بخش نه
چندان کمی از همین  ۱۹میلیارد
دالر نیــز بــه دلیــل مشــکالت در
روابــط بانکی بینالمللــی ایران به
کشور بازنگشت .در همان گزارش
«اوپک» میخوانیم کــه صادرات
نفت ایران در سال  ۲۰۱۹نسبت به
سال پیش از آن  ۶۵درصد کاهش
یافت و ســهم ایران از کل صادرات
نفتــی ایــن ســازمان که در ســال
 ۲۰۱۷به  ۸.۷درصد میرسید ،در
ســال  ۲۰۱۹به  ۲.۸درصد سقوط
کرد.

{>> ادامه در صفحه}20 :
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

 CERBبوتاکس ،علف و عرق!

ادامه پرداخت کمک مالی  2000دالری موجب
رونق اقتصاد کانادا می شود یا مرگ آن ؟

 29جــوالی  -بحــث در مــورد
ضرورت ادامه پرداخت کمک مالی
 2000دالری دولت فدرال به افراد
واجد شرایط مدتی است در رسانه
هــای اجتماعی کانــادا دنبال می
شود.
اما این قضیه دو روز قبل و بدنبال
انتشار مقاله ای در روزنامه تورنتو
استار شکل دیگری گرفت.
در این مقاله دختر  28ساله ای که
دریافتی  2000دالری اش را خرج
بوتاکس و سفرهای درون استانی
کرده بود  ،مورد انتقاد نویســنده
واقع شد .
انتشــار جــدول ریــز خــرج هــای
ایــن جــوان در روزنامــه موجی از
نظرات ضــد و نقیــض در دفاع از
نحوه هزینه های ایــن جوان و در
مقابل انتقاد از به هدر رفتن کمک
دولتی که به گفته برخی باید صرف
مخارج ضروری زندگی شــود را به
همراه داشت .
طی چند ماه اخیــر ،گروهی رو به
بوکارها و
رشــد از مالــکان کســ 
اقتصاددانها دربــاره اثرات برنامه
کمــک مالــی اضطــراری کانــادا
( )CERBبرای افرادی که شــغل
خــود را از دســت دادهاند هشــدار
دادهاند.
آنها میگویند این برنامه بیش از
حد ســخاوتمندانه اســت و باعث
میشود خیلیها حس کنند خانه
مانــدن و پول گرفتن بــه صرفهتر
اســت .فدراسیون کس 
بوکارهای

مستقل کانادا در جدیدترین
نظرســنجی خــود بــه ایــن
نتیجــه رســیدکــه  27درصد از
بوکارهایی که عضو هستند
کس 
گفتهاند در تماس با کارکنان خود
برای بازگشت به کار ،پاسخ منفی
دریافت کردهاند.
 CERBرایجترین دلیل ذکر شده
بوکارها به
بود و  62درصد از کس 
آن اشاره کردند.
دکــن کلی رییــس فدراســیون در
گزارشی نوشت:
«مشخص است که  CERBبرای
تعــدادی از کارکنــان ،مخصوصــا
افــرادی کــه در صنایعــی ماننــد
هتلداری و خدمات شــخصی کار
میکنند ،یــک ضدانگیزش ایجاد
کرده است».
آن ســوی مباحثــه متخصصــان
و فعــاالن ضدفقــر قــرار دارنــدکه
میگوینــد دالیــل فراوانــی وجود
دارد کــه مــردم نمیخواهنــد در
بحبوحه پاندمی کووید 19-سرکار
بازگردند .همچنین دادهها نشان
میدهد که ایــن برنامه مخصوصا
در میان زنان و جوانان باعث شده
ضربه بحران اقتصادی بسیار نرمتر
شود یا کامال از آن جلوگیری بشود.
امــا ایــن انگیــزه بیشــتر در میان
کارکنان نیمهوقت وجود دارد.
برای آنها  CERBدر تقریبا تمام

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

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

نشانی
جدید

صنایع ،مبلغی بیشتر از
درآمد متوســط فراهم
میکنــد .ایــن شــامل
شــغلهای دولتــی در
مدیریــت عمومــی و
آموزش هم میشود.
اما بقیه میگویند که با
وجود تمام نقصانهایی
کــه در جزییــات ایــن
برنامه هست ،حقیقت
این است که باعث شد
وقتیمیلیونهاکانادایی
در ابتــدای دوران قرنطینــه از کار
بیکار شد ه بودند ،جلوی وقوع یک
فاجعه اقتصادی با مقیاس عظیم
گرفته شود.
کاترین اســکات اقتصــاددان
ارشــد مرکــز جایگزینهــای
سیاستی کانادا گفت:
در نهایــت  CERBتقریبا حداقل
دستمزد بیشتر استانها را فراهم
میکنــد و وی فکــر نمیکند هیچ
کس سعی داشته باشد وانمود کند
کــه گروهی از کارکنان دارند مانند
راهزن عمل میکنند.
او اشاره کرد که خیلی از کارکنان به
دالیل موجه از جمله نگرانی درباره
مبتال شــدن بــه ویروس ســر کار
نمیروند .او اضافه کرد که والدین،
مخصوصا زنــان ،انتخاب دیگری
غیر از خانه ماندن کنارکودکان در
زمان بسته بودن مدارس ندارند.
فدراســیون
نظرســنجی
بوکارهای مســتقل کانــادا
کســ 
بوکارهایی که
نشان داد که از کس 
شاهد رد شدن پیشنهادکار توسط
کارکنان بودنــد 47 ،درصد گفتند
نگرانیهای سالمتی برای بازگشت
بــه کار دارنــد و  27درصــدگفتند
نگرانیهایــی در ارتبــاط با بزرگ
کردن فرزندشان دارند.
اقتصاددانهــای بانــک ملــی در
گــزارش خــود به این نکته اشــاره
کردنــد کــه تعــداد زنانــی که طی
دوران بحــران کار خــود را
از دســت دادند بیشــتر از

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

طی  2هفته؛ ورود  34پرواز بین املللی با
مسافر مبتال به  19-COVIDبه کانادا!

کانادا :BlogTo -با اینکه موارد
سرایت  19-COVIDدر تورنتو
کاهش یافته اســت ،اما این دلیل
نمی شــود گمــان کنیــم ویروس
کنترل شده است.
هــر روز ده هــا پــرواز داخلــی و
بیــن المللــی بــا فــرد مبتــا بــه
 19-COVIDوارد استان ها و یا
کشور می شــوند .در فاصله  15تا
 30جــوالی 34 ،پرواز بین المللی
با یک یا چند فرد مبتال در فرودگاه
های کانادا فرود آمده اند.
 6پرواز داخلی نیز از ســایر اســتان
ها به فرودگاه پیرسون تورنتو انجام

شــده انــد .دو پرواز از ونکــوور و 4
پرواز از مونترال.
آخرین پرواز بین المللی به فرودگاه
پیرســون ،از دهلــی نو بــه تورنتو
انجام شــد .پرواز هواپیمایی Air
 Indiaبه شماره  ، AI187بیست
و پنج جوالی در تورنتو فرود آمد.
دولــت کانــادا به کلیه مســافران،
بخصوص مسافران ردیف های 38
تا  45در باره احتمال آلوده شــدن
به کروناویروس هشدار داده است.
یــــــک روز قبــل از آن نیــز پــرواز
 Air Canadaاز فــورت الدردل
– فلوریــدا بــا مــوارد تایید شــده

مــردان بوده اســت .امــروز تعداد
شغلهای موجود برای مردها 6.6
درصد کمتر از سال پیش است اما
تعداد شغلهای موجود برای زنان
 10.2درصدکمتر از همین بازه در
سال گذشته است.
اما  CERBبه زودی تمام میشود
چون بــازه حداکثر آن  24هفته به
ازای هر دریافتکننده است.
به این ترتیب نخستین افرادی که

آن را گرفتهاند تا اکتبر مهلتشان
تمــام میشــود .بــا توجــه بــه
سیگنالهایی که دولت تا به حال
ارسال کرده ،به احتمال زیاد تا آن
موقع برنامه مزایای بیکاری تغییر
بزرگی خواهدکرد.
دولــت ترودو اوایل ایــن ماه اعالم
کرد که میخواهد یارانه دســتمزد
بوکارها را تا دســامبر
برای کســ 
تمدیــد کند امــا حرفــی از تمدید

 19-COVIDدر تورنتــو
فرود آمد.
این در حالیســت کــه از 18
مــارچ بــه اینســو ،مرزهای
کانــادا بــر روی ســفرهای
غیرضروری بسته شده است.
مرزهــای بیــن المللــی
همچنان بسته اند و قرنطینه
 14روزه برای کلیه مسافران
ورودی از خــارج از کشــور،
اجباری اســت .اما همچنان
برخــی پروازهای بین المللی
به کانادا و از کانادا به مقاصد
مختلف انجام می شوند.
اتباع کانادا ،افراد مقیم و بستگان
درجه یک آنها و برخی اتباع خارجی
(از جمله آمریکایی ها) در صورت
واجد شــرایط بودن مــی توانند به
دالیل غیر ضروری نیز وارد کشور
بشوند.
فهرســت کامل پروازهای ورودی
بــه کانادا که مســافرانش احتماال
در معرض کروناویروس قرارگرفته
اند ،در وب ســایت دولــت فدرال
( )Canada.caمنتشــر شــده
است.

 CERBنــزد .ایــن یعنــی دولــت
میخواهد تمرکــز خود را معطوف
بوکارها در استخدام
کمک به کس 
کارکنان بیشــترکند و دیگر تمرکز
اصلیاش افرادی که کارشــان را از
دست دادهاند نخواهد بود.
•
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آیا گروههای مخالف ماسک از ترفندهای فعاالن
ضدواکسن برای تبلیغ اطالعات غلط استفاده می کنند؟!

در حالیکه هر روز مناطق بیشتری
از کشــور برای کم کردن گسترش
کووید 19-زدن ماسک را اجباری
میکننــد ،تعــدادی از گروههــای
مخالف ماســک به حامیــان ضد
واکســن ملحــق شــدهاند و از
تکنیکهای آنها برای گســترش
اطالعات غلط و تشدید پیغام خود
استفادهمیکنند.
مایــا گلدنبرگ اســتادیار فلســفه
دانشگاه گوئلف که در زمینه عدم
رغبــت در واکســن زدن تخصص
دارد ،میگوید شــباهتهای بین
گروههای سازمانیافته ضد ماسک
و ضد واکسن بسیار زیاد است.
حداقــل یــک گــروه ضد ماســک
بــا نــام «بغل بــه جای ماســک»
شراکتی فعال با «انتخاب واکسن
کانادا» دارد که یکی از بزرگترین
ســازمانهای ضد واکســن کشور
است.
بــا وجــود اینکــه بســیاری از
کاناداییهایــی کــه نمیخواهنــد
ماســک بزننــد بــا واکســن زدن
مخالف نیســتند ،این حقیقت که
گروههای ضد واکســن در جنبش
تقریبا نو ضد ماسک دخیل هستند
بــرای بســیاری از متخصصــان
سالمت نگرانکننده است.

مدرسه دهخدا

شنبهها:
از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر
Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

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

)2900 Lake (DDO

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

کتابخانهنیما

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

بــا وجود اینکه شــواهد بســیاری
وجود دارد که استفاده از واکسنها
امن و موثر اســت ،امــا گروههای
ضد واکسن تبحر خاصی به دست
آوردهانــد تــا بتوانند با گســترش
اطالعات غلط ،موجب بیاعتماد
شــدن مــردم بــه راهنماییهــای
پزشکیشوند .این چیزی است که
طی دوران پاندمی میتواند عواقب
جدی داشته باشد.
پیــش از کوویــد ،19-گروههــای
ضدواکســن داشــتند ایــن ادعای
غلط را طرح میکردندکه سرخک،
کــه یک بیمــاری جدی اســت که
میتوان با واکسن از آن جلوگیری
کرد ،تهدید بزرگی نیست.
یکــی از پیامدهای ایــن اطالعات
غلــط این بود که میــزان مقاومت
مقابل واکســن افزایــش پیدا کرد
و باعث شــد تعداد موارد سرخک
در کانادا دوباره رشــد کند .این در
حالی است که این بیماری در اواخر
دهه نود میالدی نابود شده بود.
در تشابه با این موضوع ،طی دوران
پاندمی کووید 19-هم گروههای
ضــد واکســن و ضد ماســک ادعا
کردهانــد کــه کروناویــروس از
بیماریهای دیگر از جمله آنفلوانزا
خطرناکتر نیســت .این بخشــی

از تــاش آنهاســت تــا
مردم را متقاعد کنند که
به متوقف کــردن تدابیر
بهداشــت عمومی برای
جلوگیــری از گســترش
بپردازنــد.
بیمــاری
ایــن شــامل واکســن،
فاصلهگذاری اجتماعی و
ماســک گذاشتن
میشود.
ســازمان «انتخــاب
واکســن کانــادا» ،در
کنار چند شــاکی فردی
دیگر ،این ماه علیه رهبران
بهداشت عمومی و رهبران سیاسی
در چنــد شــهرداری و همچنیــن
اســتان انتاریو و دولت فــدرال ،از
جمله نخستوزیر جاستین ترودو،
دکتر ترسا تام افسر ارشد بهداشت
عمومی و ملکــه در دادگا ه عدالت
عالی انتاریو شکایت کرد.
در دادخواست این سازمان و افراد
آمــده که تدابیر ســامت عمومی
کوویــد ،19-از جملــه قرنطینه،
فاصلهگــذاری فیزیکی و ماســک
زدن اجباری مشــمول شکســت
حقوق ثبت شده در قانون اساسی
میشــود .دادخواســت همچنین
ادعــا دارد کــه اعــام پاندمــی
کاری غیرضــروری در راســتای
«اهداف غیرپزشــکی» بــود .این
گروه میگوید یکــی از این اهداف
شــکلدهی به یــک «نظم جهانی
اقتصادی جدیــد» و «یک تالش
عظیــم و متمرکــز برای واکســن
زدن اجباری به تمام انســانهای
روی زمین بــا نظارت الکترونیک
همزمان» است.
•
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سه نفر از هر ده کانادایی کارشان را به خاطر
بحران کرونا از دست دادهاند
چهار ماه و این همه تغییر؟!

شــیوع ویــروس کرونــا و بحــران
اقتصــادی بــی ســابقهش و بیکار
شــدنها و بسته شــدنها و همه
سبب شده که کاناداییها تغییرات
اساســی در روش خرج کردن پول
خود بدهند .دو ســوم کاناداییها
در ماه گذشته پول کمتری صرف
خرید اقالم غیرضروری کردند.
چنین به نظــر می آید کــه اوضاع
مالی کاناداییها اندکی بهبود
یافته ،ولی هنوز بســیار
شکننده است.
موسســه نظرســنجی
 Angus Reidبــا
انجام نظر سنجی تازه به
به نتایج جدیدی رسیده:
• هشتاد درصد کاناداییها که در
نظرسنجی شــرکت کردهاند وضع

مالی خود را «خوب» و یا «عالی»
توصیــف کردهاند .این میــزان در
اوایل اپریل  73درصد بود.
• بیســت درصــد کاناداییهــا
وضــع مالــی خــود را «بــد» و یــا
«وحشتناک» توصیف کردهاند.
• اوضــاع مالــی کســانی که بیمه
بیــکاری و یــا کمــک اضطــراری
 CERBمــی گیرنــد نامطلوبتــر
اســت .در میــان ایــن عده ،ســی
درصــد وضعیــت مالــی شــان را
«بد» و یا «وحشــتناک» توصیف
کردهاند.
•  56درصــد کاناداییها گفتهاند
دوازده ســال آینده را بــرای خرید
اقالم اساسی نظیر اتومبیل یا خانه
مناسب نمی دانند.
بیکــــاری

توساز امالک مسکونی
سرمایهگذاری در ساخ 
کانادا بیش از  21درصد کاهش یافت

M NTREAL
------------------

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

برنامه دورهمی
روزهایدوشنبه:

 از ساعت  ۵تا  ۹شب -5964 Av. Notre-Dame de
طبقه دوم اتاق Grâce 204

Tel: 514-909-1972
------------------

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

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

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

• از هر ده کانادایی سه نفرگفتهاند
که به علت بحران کرونا کارشان را
از دست دادهاند .از ماه می تاکنون
این نسبت تغییری نکرده.
کمـــک مالی دولت
بیش از هشت میلیون کانادایی از
«سرب»بهره مند
کمکاضطراری ِ
شدهاند .این کمک بســیاری را از
نگرانی شــدید بیرون آورد و سبب
شد کانادا در بین بهترین کشورها
از نظر کمک بموقع و نسبتا خوب
به شهروندان قرار بگیرد.
از هر ده نفری که کمک اضطراری
ســرب را دریافت کردهاند ســه نفر
گفتهاند اوضاع مالی شان در سطح
خوبی باقی مانده.
• از هر ده نفر فوق ،تقریبا سه نفر
نیز گفتهاند کــه کمک مالی دولت
بــرای آنها «حیاتی» و یا «بســیار
مفید» بوده( .سالم تورنتو)

توســاز
ســرمایهگذاری در ساخ 
خانه در سراسر کانادا و مخصوصا
در بزرگترین بازارهای امالک آن
در حــال کاهش اســت .دادههای
مرکــز آمــارکانــادا نشــان میدهد
توســاز
کــه ســرمایهگذاری ساخ 
ساختمانهای مسکونی در ماه مه
کمتر شد.
ایــن رونــد در بازارهایــی از جمله
مونتریــال ،تورنتــو و ونکــوور از
همــه ســنگینتر بــوده و کاهش
سرمایهگذاری بیشــتر از متوسط
ملی بوده است.
ســرمایهگذاری در ساختوســاز
خانههای مسکونی در کانادا کمی
از ضررهــای خود را جبــران کرده
اما هنــوز نزدیک بهبود نیســت.
ســرمایهگذاری در ماه مه به 7.83
میلیارد دالر رسیدکه نسبت به ماه
قبل  85.7درصد بیشتر بود.
بــا وجــود ایــن افزایــش شــدید،
ایــن رقــم نمایانگرکاهشــی 21.4
درصدی نسبت به ماه مشابه سال
قبل بود.

مــاه آوریلــی کــه ایــن رقــم بــا آن
مقایســه شــده بدترین مــاه برای
ســرمایهگذاری در  10ســال اخیر
بــود .بنابرایــن تعجبی نــدارد که
میــزان ســرمایهگذاری در ماه بعد
بیشتر شــده ،اما هنوز حدود یک
پنجم کمتر از فعالیتهای همین
ماه در سال قبل است.
تورنتــو بزرگتریــن بــازار بــرای
ساختوســاز

ســرمایهگذاری
امالک مســکونی بــود .بــازار این
منطقه شــاهد  1.51میلیارد دالر
ســرمایهگذاری در مــاه مه بود که
نســبت به مــاه قبــل  79.5درصد
بیشتر شــده بود .اما ارزش دالری
ســرمایهگذاریها نســبت به سال
قبــل  24درصــد کمتــر بــود .ماه
مــه شــاهد دومیــن مــاه ضعیف
سرمایهگذاری از سال  2015بود و
پشت آوریل قرارگرفت.
میــزان ســرمایهگذاری در
توســاز امــاک مســکونی
ساخ 
ونکوور بهبود بسیارکمتری نسبت
بــه میزان متوســط ملی داشــت.

سرمایهگذاری در ماه مه معادل
 852میلیون دالر بود که نسبت
بــه مــاه قبــل  13.89درصــد
بیشتر شــده بود .در مقایسه با
ماه مشــابه ســال قبل ،میزان
ســرمایهگذاری ونکــوور 44.1
درصدکمتر شده بود.
مونترال شاهد بهبود وضعیت
توســاز
ســرمایهگذاری ساخ 
امالک مسکونی بود ،اما هنوز
تا وضعیت نرمال فاصله زیادی
دارد .سرمایهگذاری این منطقه
در ماه مه معادل  859میلیون
دالر بود که نســبت به ماه قبل
 367.8درصد بیشتر شده بود .در
مقایســه با ماه مشــابه سال قبل،
ایــن رقــم نمایانگرکاهشــی 36.3
درصــدی بود .حتی با وجود اینکه
رقم سرمایهگذاری نسبت به آوریل
بیش از سه برابر شده بود ،هنوز به
بهبود کامل نزدیک هم نبود.
در نتیجــه ،بــه صــورت کلــی
توســاز
ســرمایهگذاری در ساخ 
امالک مســکونی در سراسر کانادا
نســبت به پایینتریــن ارقام ثبت
شــده در آغاز دوران پاندمی رشــد
قابل توجهی داشــته چون اقتصاد
بــه آرامی دوباره شــروع به گردش
کارکرده است.
اما ارزش دالری ســرمایهگذاریها
هنــوز راه زیادی تــا بهبود کامل و
بازگشت به دوران پیش از پاندمی
دارد .ایــن مســئله مخصوصــا در
مــورد شــهرهایی از جمله ونکوور
که هنوز میزان بازگشت اقتصادی
آنهــا پــس از افتتــاح ،پایینتر از
متوسط ملی است ،حقیقت دارد.
•
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کانادا...

آیا انتخابات زودهنگام در کانادا در دوران
پاندمی برگزار خواهد شد؟!

حتــی در بهتریــن روزهــا نیــز
درخواســت برگــزاری انتخابــات
زودهنــگام توســط دولــت هــای
اقلیت ،ریســک سیاسی زیادی به
دنبال دارد .اما با وجود اینکه این
ریســک در وســط یک پاندمی به
مراتب بیشــتر است ،برخی دولت
ها بــا تکیه بــر افزایش محبوبیت
خود وسوسه می شوند با برگزاری
انتخابــات زودهنــگام ،اکثریــت
کرسی ها را از آن خود کنند.
به همین دلیل ،هنوز هیچ یک از
استان های کانادا احتمال برگزاری
زودهنــگام انتخابــات را رد نکرده
است.
این وسوسه قابل درک است.
در سراســر کشــور احــزاب حاکم
شاهد افزایش موج حمایت مردم
با توجه به شــیوه مدیریت بحران
پاندمیهستند.
انتخابات زودهنگام معموال نتیجه
تغییرات ناگهانی در نظرسنجی ها
اســت .دولت های اقلیت اغلب به
یکــی از این دو دلیل به آن ترغیب
می شوند:
یا یک حزب محبوب حاکم به این
باور می رســدکه مــی تواند اقلیت
خــود را به اکثریــت تبدیل کند ،و
یا حزب مخالف یک دولت مطرود
فرصــت را بــرای جایگزینی حزب

حاکم مناسب می بیند.
قانون اکثر اســتان هــا با تعیین
تاریــخ بــرای انتخابــات ،دولــت
های اکثریت را از انجام انتخابات
زودهنگام به طمع دریافت حمایت
بیشــتر باز مــی دارد .هر چند می
تــوان این قوانین را نادیده گرفت،
امــا معموال دولت های اکثریت به
قانون عمل کرده و این ریســک را
نمی پذیرند.
نیوبرانزویک
اخیــرا بحــث دربــاره برگــزاری
انتخابــات در اواخــر تابســتان در
نیوبرانزویک بســیار داغ شده بود.
دلیل آن هم روشن است:
بلن هیگز ،نخســت وزیر ،از سال
 2018در صــدر یــک دولت اقلیت
قرار دارد.
امــا آخریــن نظرســنجی حاکی از
آن اســت که در این استان ،حزب
حاکــم محافظــه کار  18درصد از
رقبای لیبرال پیشــی گرفته است.
این رقم به نسبت انتخابات رسمی
گذشته که محافظه کاران 6درصد
از لیبــرال هــا عقــب تــر بودنــد،
پیشــرفت قابل توجهی محســوب
می شود.
اما این هفته هیگــز تردید خود را
درباره برگزاری زودهنگام انتخابات
علنی کرد .او ضمن اینکه احتمال

آن را به طور کامل رد نکرد ،گفت
چنین گزینه ای اولویت او نیست
و در ضمــن ممکــن اســت بــرای
بســیاری از مردم این سوال پیش
بیایــد کــه آیــا واقعا چنیــن کاری
ضــرورت دارد و آیا در حال حاضر
مسایل سالمت در اولویت نیست؟
بریتیشکلمبیا
جــان هــورگان ،نخســت وزیــر
بریتیــش کلمبیــا ،نیــز در حالی
برگزاری انتخابات زودهنگام را در
این استان در پاییز ،بهار و تابستان
آینده محتمل دانســت کــه اندرو
ویلکینســن رهبر لیبرال ها و آدام
اولســن رهبر حزب ســبز بــه این
موضع گیری او اعتــراض کردند.
در واقــع ،نیودموکرات های دولت
هورگان با حزب ســبز برای حفظ
دولت فعلی به توافق رسیده بودند.
در حالــی کــه تنهــا یک ســال به
پایــان دور قانونــی دولت بریتیش
کلمبیا باقــی مانده و دولت اقلیت
این اســتان همــواره از ثبات قابل
قبولــی برخــوردار بوده اســت ،با
افزایش حمایت از هورگان ،آخرین
نظرســنجی هــا نشــان مــی دهد
اختالف بیــن لیبرال هــا و حزب
 NDPبــه  17درصد رســیده که
بیشــترین حاشــیه امنیت را برای
حزب حاکم از ســال  2001به این
سو ایجاد می کند.
نیوفاندلند
در نیوفاندلنــد و البرادور نیز یک
سال تا انتخابات قانونی باقی مانده
اســت .لیبــرال هــای حاکــم ماه
آینده رهبــران جدید خود را اعالم
خواهنــدکرد کــه از آن به بعد باید
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منتظــر طــرح
پیشنهادانتخابات
زودهنگامبمانیم.
اما بعضی اســتان ها نیز
اقبالی بــه برگزاری انتخابات پیش
از موعــد نداشــته انــد .در جزیره
پرنس ادوارد صحبتی از انتخابات
زودهنگام نبوده است در حالی که
نظرســنجی ها حکایت از افزایش
محبوبیت حزب حاکم به نســبت
احزاب لیبرال و سبز دارد.
اتــاوا
در اتــاوا نیــز لیبرال هــا در دولت
فدرال از حاشــیه امنیت خوبی در
برابر احزاب رقیب برخوردارند ،اما
میلی به جلو انداختن انتخابات در
آنها دیــده نمی شــود .البته هنوز
مشخص نیســت ماجرای خیریه
 WEدر درازمــدت چــه تاثیــری
بــر محبوبیــت لیبرال هــا خواهد
داشت.
در ایــن میــان بــه نظر می رســد
محافظــه کاران نیــز بــه تخریب
نخســت وزیر جاســتین تــرودو
و وزیــر اقتصاد بیــل مورنو قانع
هستند.
با وجود مناقشه ای که علیه لیبرال
ها بــه راه افتاد و آنها را به ناگاه در
معرض آســیب قرار داد ،محافظه
کاران هیــچ گونــه تهدیدی مبنی
بر تغییــر دولــت مطــرح نکردند
(هرچنــد حزب بلوک کبکوا اخیرا
گفت در صــورت عدم اســتعفای
تــرودو و مورنو ،ایــن حزب در ماه
سپتامبر تالش خواهد کرد دولت
را شکست دهد).
شاید به دلیل همین آسیب پذیری
اســت که بعیــد به نظر می رســد
دولت فدرال ریســک درخواســت
انتخابــات زودهنــگام را بپذیــرد،
اتفاقی که تا چند هفته قبل کامال
محتمل به نظر می رسید.
کووید 19-برای دموکراسی
استثنا قائل منی شود

امــا دلیــل دیگری
هم وجــود دارد که
موجب می شود احزاب
اقلیت حاکم -حتی با وجود
محبوبیت و مقبولیت باال -بهتر
اســت درباره انتخابات زودهنگام
عجله نکنند .آن هم چیزی نیست
جز پاندمی که تاکنــون  600هزار
نفــر در سراســر جهــان ،از جمله
 9هــزار کانادایی ،را بــه کام مرگ
کشانده است.
با وجود کاهــش آمار مبتالیان به
حــدود  500نفر در روز در سراســر
کشــور ،نظرســنجی ها نشان می
دهــد نگرانــی مــردم از ابتــا بــه
کووید 19-در باالترین سطح خود
قرار دارد و  82مردم معتقدند موج
دوم بیماری در راه است.
در چنیــن شــرایطی مــی تــوان
برگــزاری انتخابات را یــک رویداد
مخاطره آمیز دانست .از طرفی ،به
خطر انداختن جان مردم به
خاطر اهداف سیاسی مساله
ای اســت که رای دهندگان
بــه ســادگی آن را نمــی
بخشند .به عالوه در شرایط
فعلی ،وضعیت کشور در 4
هفته آینده قابل پیش بینی نیست
همــان طور که وضعیت موجود از
 4هفته قبل قابل پیش بینی نبود.
ایــن دالیــل برای منصرف شــدن
دولت ها از انتخابات زودهنگام به
طمع به دست آوردن اکثریت کافی
به نظر می رسد .به ویژه اینکه اکثر
احــزاب قدرتمند نیــز در بحبوحه
انتخــاب رهبر حزب قــرار دارند و
هنوز تکلیف شرایط درون-حزبی
آنها چندان مشخص نیست.
رای گیری در دوران پاندمی
بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت
انتخابــات زودهنــگام در هیــچ
استانی برگزار نشود ،اما مسئولین
برگزاری انتخابات باید تمهیداتی را
جهت برگزاری انتخابات در دوران

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

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

پاندمی بیاندیشند .برای مثال در
ساسکاچوانتاریخقانونیانتخابات
در ماه اکتبر فرا می رسد.
این استان در حال حاضر مشغول
تهیه تعداد کافی ماســک و تعیین
فاصله مجــاز بین افــراد در محل
های رای گیری است و قرار است
از رای دهنــدگان خواســته شــود
خودکار خود را به همراه بیاورند.
آمریکــــا
اما بهترین نمونــه از حال و هوای
انتخابات در دل پاندمی را می توان
در انتخابــات ماه نوامبر همســایه
جنوبی مشاهده کرد که همچنان
در آمار ابتال و مرگ و میر ناشــی از
کووید 19-پیشتاز است.
هرچند در بیشتر ایالت های آمریکا
شــرایط بــرای رای دادن از طریق
پست فراهم است ،اما بعضی ایالت
ها هنــوز ایــن امــکان را مختص
افــرادی که عذر موجهــی برای آن
دارند نگه داشته اند و
جالب اینکه ترس از
ابتال به یک بیماری
کشــنده عــذر قابل
قبولی شــمرده نمی
شود.
از طــرف دیگــر ،دونالــد ترامپ از
همین حاال صحت انتخاباتی را که
در آن بیشتر رای ها از طریق پست
ارسال شود زیر سوال برده و بدون
ارائه دلیل و مدرک خاصی ،مدعی
شده اســت احتمال کالهبرداری
در این مدل رای گیری زیاد است.
بــه عــاوه ،با پســتی شــدن رای
گیری ،نتیجه انتخابات تا چند روز
نامشخص باقی خواهد ماند.
با این اوصاف ،به نظر می رسد بهتر
است کانادایی ها هم تا پایان کامل
پاندمی فکر برگزاری انتخابات را از
ســر بیرون کننــد و آن را به زمانی
موکول کنند که فایده آن بیشتر از
خطرش باشدiranjavan .
•

دلیـوری روزانه (تلفنی)
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اقتصاد...

آیا ایران به ونزوئال بدل خواهد شد؟
ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ

فقیر شدن مردم و رشد نرخ تورم در سالهای پیشرو
واقعیتی انکارناپذیر است
علیرضاصلواتی
-------تأثیر بیماری کرونا میتواند کسری
بودجه دولت را بیشازپیش افزایش
داده و این کار میتواند مست عرضه
اقتصاد را بهشدت حتت تأثیر قرار
دهد.
 ۲۲ژوئیــه  -ایــن روزهــا بیــش
از هــر زمانــی بحــث ونزوئالیــی
شــدن اقتصاد ایران بر سر زبانها
اســت .نرخ دالر در سال جاری از
حدود  ۱۶هزار تومان با رشــد ۵۳
درصــدی به حدود  ۲۴هزار و ۵۰۰
تومان رســیده است و همچنان با
اعوجاجهای ملتهــب باال و پایین
میرود ،شاخص کل بورس تهران
رشدی نزدیک به  ۲۶۰درصد را در
کمتر از چهار ماه تجربه کرده است
و کمبود کاال و گرانی ،مشــکالت
بسیاری را برای عموم مردم ایجاد
کرده است.
برخی از تحلیلگران همچون دکتر
پویا ناظران ادعای ونزوئالیی شدن
اقتصاد ایــران را مطرح میکنند.
کســری بودجــه دولــت در ســال
جــاری و کاهش قیمــت نفت نیز
گمان پولیســازی کسری بودجه
و حرکت به سمت تورمهای باالی
صد درصد را تقویت میکند.
در ایــن مقالــه قصد داریم نشــان
دهیم وضعیــت ایران چه میزان با
وضعیت ونزوئالیی شــدن اقتصاد
نزدیک اســت .برای این هدف ،به
بررسی تفاوتهای اقتصاد ونزوئال
و ایران میپردازیم.
چـــــــــــــــرا اقتصــاد ایــران
ونزوئالیی نمیشود؟

•

 -۱ادعایی مبنی بر کسری
بودجه دولت:
تحلیلگران ادعا میکنند کسری
بودجه دولــت عامل اصلی حرکت
کشور به ســمت ونزوئالیی شدن
اســت ،ولی آیا این روند مشابه آن
چیزی است که در ونزوئال رخ داده
است؟
برای مقایسه این بحث بهتر است
به کسری بودجه دولت ونزوئال در
سالهای گذشته نگاهی بیاندازیم.
کســری بودجه دولــت ونزوئال در
ســال  ۲۰۱۷به حــدود  ۲۳درصد

تولید ناخالص داخلی این کشــور
رســید .این در حالی اســت که در
ســالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹نیز این
رقــم در حــدود  ۳۰درصد بــرآورد
شده است.
وضعیــت در ایران هنوز تا این حد
وخیم نشده است ،کسری بودجه
دولت طبق برآوردهای انجام شده
در ســناریوهای بدبینانه در حدود
 ۲۵۰هــزار میلیارد تومــان برآورد
میشــود کــه این عــدد کمتــر از
10درصد از تولید ناخالص داخلی
کشــور اســت که فاصله زیــادی با
بحــران پیشآمــده بــرای ونزوئال
دارد.
جــدا از ایــن مســائل ،رونــق بازار
ســرمایه کشــور و فروش گسترده
دارایی توســط دولت ســبب شده
اســت بخــش زیــادی از کســری
بودجــه دولت در ســال جــاری از
طریق فروش دارایی تأمین شود و
بعید است استقراض دولت از بانک
مرکــزی و نظام بانکی ،زمینهســاز
رشــد مشــابه ونزوئال در نقدینگی
ایران شود.
طبــق گزارشــی کــه اخیــر ًا بانک
مرکــزی جمهوری اســامی ایران
منتشرکرده است ،در هفت مرحله
حراج اوراق بدهی دولت ۳۶ ،هزار
میلیــارد تومان از کســری بودجه
دولــت از ایــن محل تأمینشــده
اســت .این در حالی است که آمار
اوراق خزانــه اســامی و فــروش
گسترده داراییهای دولت در بازار
سرمایه در این آمار نیامده است.

•

 -۲قیمتگذاری دولتی و
دونرخی شدن ارز:
یکــی از مواردی کــه وضعیت یک
کشــور را در معرض تبدیلشــدن
بــه اقتصــادی شــبیه بــه ونزوئال
میکند ،پافشاری بر سیاستهای
تثبیت قیمــت در شــرایط تورمی
اســت .ونزوئال سالها بر سیاست
قیمتگذاری ارز دولتی و تشکیل
بازار ســیاه برای ارز پافشاری کرده
است .این سیاست درنهایت منجر
به نابودی منابع ارزی این کشــور
شد .در ژانویه  ۲۰۱۸هر دالر آمریکا
در منابع رسمی معادل  ۱۰بولیوار
(واحــد پــول ونزوئــا) بــود ،این

درحالی اســت کــه در همان زمان
هر دالر آمریکا در بازار آزاد ونزوئال
به قیمت  ۲۰۰هزار بولیوار خرید و
فروششده است.
نتیجه این اختالف قیمت ســبب
ً
عمال هر وارداتی به صادرات
شد تا
مجــدد کاال تبدیل شــود و ذخایر
ارزی آن کشــور در معرض نابودی
قرار بگیرد.
ایــن در حالی اســت کــه وضعیت
کشــور ایران در ســال  ۹۷دگرگون
شد و از این حالت فاصله گرفت.
در حالی کــه در ابتدای ســال ۹۷
تحــت تأثیــر تصویــب قانــون ارز
 ۴۲۰۰تومانی ،کشــور در معرض
یــک بحران بزرگ اقتصــادی قرار
داشت ،با روی کار آمدن عبدالناصر
همتی ،وضعیت نظام ارزی کشور
بهبود پیدا کرد و ارز  ۴۲۰۰تومانی
تنهــا به دامنه محــدودی از کاال و
خدمات تخصیص پیدا کرد .الزم
به ذکر اســت ارز  ۴۲۰۰تومانی در
ً
عمال حذف شده است
حال حاضر
و بــه دامنــه بســیار محــدودی از
کاالها تعلق میگیرد.
در همین حــال تصمیمات دولت
در زمینــه آزادســازی قیمتها در
بورس کاال و افزایش قیمت بنزین
در آبانمــاه  ۹۸نیــز در راســتای
جلوگیری از تبدیلشدن وضعیت
کشور به اقتصادی شبیه به ونزوئال
مؤثر بوده است.

•

 -۳تنوع صنایع و محصوالت
صادراتی ایران:
یکی دیگــر از مواردی کــه ایران را
از ونزوئــا متمایــز میکند ،تنوع
کاالهای صادراتی کشور است.
ایران در سال  ۹۸بالغ بر ۴۲میلیارد
دالر صــادرات غیرنفتــی داشــته
اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه
۸۰درصــد از صادرات ونزوئال را در
ســال  ۲۰۱۷سوخت تشکیل داده
اســت .وضعیت نظام ارزی و تراز
تجاری کشور نشان میدهد ایران
میتواند بدون صادرات نفت نیز به
روند خود ادامه دهد.
عالوهبر موارد گفتهشده ،وضعیت
ایــران در توســعه راهاندازهــا و
کســبوکارهای دانشبنیان طی
سالهای اخیر بهبود چشمگیری

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

داشــته و همین عامل سبب شده
اســت در بخــش بســیار بزرگی از
صنایع ما بــه وضعیت خودکفایی
تقریبیبرسیم.

•

انتخاب دولت چیست؟
بــا وجود تفاوتهای آشــکاری که
بین ایــران و ونزوئال وجــود دارد،
تأثیر بیماری کرونا میتواندکسری
بودجــه دولــت را بیشازپیــش
افزایــش داده و ایــن کار میتوانــد
ســمت عرضه اقتصاد را بهشــدت
تحت تأثیر قرار دهد.
بــه نظــر میرســد در مرحلــهای
قــرارگرفتهایم کــه دولت باید بین
گزینههــای موجــود دســت بــه
انتخاب بزند.

•

راهحــل اول ،حرکــت بــه ســمت
آزادسازی اقتصادی است.
ایــن راه که قبول کــردن آن برای

سیاســتگذار اقتصــادی ســخت
است،سببمیشودوضعیتتولید
بهبود پیدا کند و افزایش قیمتها
انگیــزه تولیــد را افزایــش بدهد و
منابــع اقتصاد را به ســمت تولید
هدایتکند .این راه سبب میشود
که کشــور ایران فقــرکوتاهمدت را
برای توسعه بلندمدت قبول کند.

•

راهحل دوم نیز چاپ پول است.
ایــن راه میتوانــد اقتصــاد ایــران
را در معــرض تورمهــای بــاالی
صــد درصــدی قــرار دهــد .هنوز
نشانههای واضحی از تمایل دولت
به این کار دیده نمیشود .در واقع
به نظر میرسد با تمام انتقاداتی که
به دولت حســن روحانی میشود،
بدنــه دولت به این نتیجه رســیده
اســت کــه بهجای چــاپ پــول از
روشهای دیگری همچون فروش
دارایی و چاپ اوراق مالی در جهت

تأمین مالی و رفع کســری بودجه
اقدام نماید.

•

آینده اقتصادی ایران چه
میشود؟
صحبــت کــردن حــول آینــده
اقتصادی ایران بسیار پیچیده شده
است اما به نظر میرسد سناریوی
فقیر شــدن مردم طی ســالهای
جاری و وجود تورمهای باال در حد
 ۴۰تا  ۵۰درصد ســاالنه سناریوی
نزدیکتری به واقعیت باشــد .این
اتفاق لزوم ًا به معنــای ونزوئالیی
شــدن اقتصــاد ایــران نیســت و
تجربههای کشورهایی مانند عراق
در دوران تحریمهــای اقتصادی و
کره شمالی شاید به واقعیت کنونی
ایــران نزدیکتــر باشــد .باید دید
دولتمــردان کنونــی کشــور را به
کدام سمت هدایت میکنند.

•
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ایران :جامعه...

افزایشخویشاوندکشی؛
علل و زمینههای اجتماعی و اقتصادی

این میزان از خویشاوندکشی در بیست سال گذشته بیسابقه است
مجیدمحمدی
 ۲۶ژوئیــه  -پدیــدهای که
اخیرا در جامعه ایران بسیار
شــایع شــده اســت و کمتر
مورد توجه ناظران مســایل
ایــران قــرار گرفتــه اســت،
خویشاوندکشیاست.
این میزان از خویشاوندکشی
در بیســت ســال گذشــته
کــه اینترنــت و ماهــواره
سانســور خبری را در ایران
بالموضــوع ســاختهاند،
بیسابقه است .خودکشی،
نخبهکشی ،کشتار جمعی،
قتلهای ناموســی و اعدام
توســط حکومت جمهوری
اســامی ایــران ،بــه دلیل
گفتمانهــا و کارزارهــای
بینالمللی رایج در مورد این
امور ،مثل مقابله با اعدام ،پیگیری
حقــوق زنان ،نقــش بیماریهای
روانی در خودکشــی و دیگرکشــی
و نقد اســامگرایی تمامیتخواه،
مــورد توجه ســایتهای خبری و
تحلیلی و موسسات تحقیقاتی -
حتی برخــی از بوقهای تبلیغاتی
جمهوری اســامی ایــران -واقع
شــدهاند .اما کشــتن عزیــزان به
دالیل آشــکارا غیرناموســی ،مثل
پدرکشی ،مادرکشی ،برادرکشی،
خواهرکشــی ،فرزندکشــی و
همسرکشــی (و دایــی و خالــی و
عمه و عموکشی) بهرغم گسترش

چشــمگیر ،چنــدان در رادار
تحلیلگــران مســایل ایــران نبوده
است.
تنهــا در اخبــار روز  ۳۰تیر ۱۳۹۹
ایران ســه خبر در مورد خفه شدن
فرزنــد دوســاله به دســت مــادر،
کشــتن دو پســر به دســت پدر ،و
کشــتن برادر به دســت بــرادر به
چشــم میخورد .برخــی تارنماها
فهرســتهای کوچکــی از برخــی
موارد خویشاوندکشی را در مقاطعی
محدود و بر اساس استقراء عرضه
کردهانــد .اما نهادهــای قضایی و
انتظامــی هرگز آمار تفکیک شــده

قتــل را در ایــران عرضه نمیکنند
(اگر جمعآوری کرده باشند) تا بر
مبنای آنها بتوان تحلیل دقیقتری
ارائه کرد.
در تحلیل و تبییــن این رویدادها
در عیــن عمق فاجعــه نه مطالب
چندانی در فضای وب و روزنامهها
به چشــم میخورد و نه تحقیقات
دانشگاهی بدانها توجه داشتهاند.
فضــای وب نشــان میدهــد کــه
داستان افسانهای پسرکشی رستم
بیش از همه مورد توجه محققان
علوم انسانی بوده است.
ایــن قتلهــا را نمیتوان بــا انواع

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
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www.loadextransport.com
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دیگــر قتل ،مثــل قتــل در حین
سرقت ،کشتن افراد در اختالفات
مالی ،قتل بر اساس دشمنیهای
قبیلهای و عشیرهای ،حذف رقبای
عشــقی ،یا قتــل شــریک کاری و
تجاری مقایســه کرد ،چون عامل
عاطفــی بســیار شــدیدی در این
میان وجــود دارد .این نوع قتل از
این جهت برای جامعه شناســان
اهمیــت دارد که برخــی از عالیم

ناکارکردی نهاد خانواده را در ایران
آشکار میسازد.
ایــن نوع قتــل در ایــران امروز با
شش عامل اجتماعی-اقتصادی
قابل فهم و تبیین است:
•
استیصال
قتل فرزند دوساله یا سه فرزند ،۳
 ۶و  ۸ســاله در یــک روز ،به دلیل
کارهایی نیســت کــه آنهــا انجام

دادهانــد ،بلکه بــه دلیل وضعیتی
اســت که مادر یا پدر در آن گرفتار
هســتند و احساس میکنندکه از
این وضعیت برونرفتی ندارند.
پیدا کــردن این عامل اســتیصال
بســیار دشــوار اســت ،مگــر آن
کــه قاتــل زنــده بمانــد و امــکان
مصاحبــه علمــی بــا وی فراهــم
شود .اســتیصال میتواند ناشی از
مشــکالت اقتصادی مثــل فقر تا
حد دشــواری ســیر کردن
شکم فرزندان ،یا اجتماعی
مثــل اعتیــاد و در نتیجه
آن ناتوانــی از مواظبت ،یا
فرزندآوری با تجاوز جنسی
که همیشه یادآور آن واقعه
اســت ،یــا روانشــناختی
باشــد .بســیاری از پدران
و مادرانــی که مرتکب این
اعمال میشوند ،بالفاصله
خودکشــی میکنند چون
احســاس گنــاه بعــد از آن
بــرای آنهــا قابــل تحمل
نیست.
•
وابستگی اقتصادی در
عیناستقاللطلبی
بخــش چشــمگیری از
نزاعهــای خانوادگی میان
پــدران و مــادران از یــک ســو و
فرزنــدان بالغ آنها از ســوی دیگر،
بر ســر تامیــن نیازهــای جوانانی
اســت که هم به خانواده وابستگی
اقتصــادی دارند (به دلیل بیکاری
و فقدان درآمد) و هم میخواهند
به اقتضای جوانی ،مســتقل و آزاد
زندگــی کنند و از زندگی خود لذت
ببرند .جمع اینها معموال دشوار
یا ناممکن اســت .اگــر جوانی ۲۵
ســاله بــا پــدر و مــادرش زندگــی

میکند و توان اجــاره دادن ندارد،
رفت و آمد و دوســتان و رفتارهای
اجتماعی وی (باالخص دختران)
توســط والدین کنترل میشــود.
اما این جوان  ۲۵ســاله میخواهد
همانند جوانان در دیگرکشــورها،
خــودش بــرای زندگــی و روابط و
وقتــش تصمیمگیری کنــد .پیدا
کــردن نقاط اشــتراک بر اســاس
اصول (مثل این سخن والدین که
«زیر سقف من هر کاری نمیشود
کرد») اگر ناممکن نباشد ،معموال
دشوار است.
اگــر جوانــان در فعالیتهــای
غیرقانونــی مثــل توزیــع مــواد
مخــدر درگیر شــوند ،تنش میان
آنها و والدین تشــدید میشــود و
تنشهــا میتوانند بــه درگیری و
قتل غیرعمد بینجامند .اعتیاد که
معموال به دزدی از اعضای خانواده
منجر میشود ،نیز میتواند عامل
دیگــری بــرای تنــش و درگیــری
دایمی باشــد ،مگــر آن که والدین
بتواننــد فرزندان معتاد خــود را از
خانه اخراج کنند.
•
نــزاع بر سر اموال و امالک
شــکافهای میــان خواهــران و
برادران معموال در داستان تقسیم
ارث تشدید میشود ،تا حدی که
کار در برخــی موارد به دعوا و زد و
خورد هم میکشد .شرایط دشوار
اقتصــادی ایــن نزاعها را تشــدید
کرده اســت .در زمان حیات پدر و
مادر نیز اگر فرزندان از آنها انتظار
داشته باشــند که تامین مالی آنها
را متکفــل شــوند ،میــان اعضای
خانواده شکراب میشود و گاه کار
به جاهای باریک میکشــد .نظام

{>> ادامه در صفحه}25 :

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

12

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 :ارز..

دولت ارزفروش و سکهباز ،مردم بازنده
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 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
شکاف میان حکومت و مردم عمیقتر و عمیقتر میشود

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
مجیدمحمدی به خودیها واگذار میکند،
قطع
سرمایهگذاری) دولت رانتی به

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
 دندان اطفال
 )۵واردات و صادرات سوبســیدی رانتهــا و امتیــازات «خودیها»
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







منبع

تغییــر مدام نرخ ارز در ســالهای و انحصاری که کاالهــای وارداتی اقدام نمیکند چــون اینها
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
 در
 ۱۳۹۷تــا  ۱۳۹۹کامــا نشــان را بســیار گرانتر از قیمــت روز ارز حیات آن اســت بلکه به منابع
Implant
CEREC
AC Bluecam 



میدهدکه دست دولت در استفاده
از دیگر ابزارها بسته است
 ۲۱ژوئیــه  -روابــط میــان
حکومت/دولت (دستگاه رهبری
و قو ه مجریه) و ملت در جمهوری
اسالمی ابعاد مختلف و متعددی
دارد:
حکومت/دولت سرکوب میکنند
و ملت ســرکوب میشــود و گهگاه
گروهی اندک نیــز علیرغم هزینه
زیاد اعتراض میکنند.
حکومت/دولــت بــا بحرانهــای
مشــروعیت ،اقتــدار و نفــوذ
روبهروســت و مــردم بــه انتظــار
سقوط حکومت بر اثر تشدید این
بحرانهانشستهاند؛
حکومت/دولــت فاســد اســت و
از قــدرت سوءاســتفاده میکنــد
و اکثریــت مــردم در برابر شــیوع
بیسابقهی فســاد و سوءاستفاده
از قدرت بیحــس و گاه بیتفاوت
شدهاند؛
حکومت/دولت خویشاوندســاالر
است و بخشی از نزدیکان در حال
مســابقه برای کسب مقام اجرایی
و تقرب به بیت رهبر برای ارتقای
خویشــاوندان خــود؛ حکومــت/
دولــت همــ ه کشــور را بــه حراج
گذاشته است و بخشی از ملت در
حال خــروج ســرمایه و مغزها در
حال فرار.
•
ادامه افزایش نرخ ارز و ورود
«شبهپول» به بازار
یکی از وجوه این روابط به کســب
درآمــد و هزینههای ملــی مربوط
میشــود .در این حوزه حکومت/
دولت به خالــی کردن جیب ملت
مشغول است با
 )۱فروش ارز و سکه با قیمتهای
نجومی،
 )۲فــروش اوراق قرضــه (بدهکار
کردن آیندگان)،
 )۳فروش منابع و امالک عمومی
در بــورس کــه بخش عمومــی را
نحیفترمیکند،
 )۴اموال عمومی را به ثمن بخس

به مصرفکننده تحویل میدهد و
در صادرات تولیدکننده را از ســود
مورد انتظار محروم میکند .ملت
از هر قشر و گروهی هر روز شکست
بیشــتری در برابر ایــن رفتارهای
ســارقان ســپاهی و روحانــی و
اعضای خانوادههای آنها احساس
میکننــد .حکومت/دولت بدون
توجــه به طبقه و قشــر اجتماعی،
جیب همگان را میزند.
نکتهدیگر در روابط میان حکومت/
دولت و مــردم تغییر نقــاط مورد
تنــش یــا کشــش اســت .دولــت
جمهوری اســامی و مــردم ایران
ویژگیهــا و مشــخصات متعددی
دارند اما در هــر دوره برخی از این
ویژگیها بارزتر میشــوند و برخی
به حاشیه میروند .در سال ۱۳۹۹
شاخصترین ویژگی دولت اسالمی
داللی در بازارهــا و لهله زدن برای
پول نقــد و مهمترین ویژگی مردم
تحت ایــن حکومت تــاش برای
کاهش میزان باخت اســت .بدون
ارز/سکهفروشــی دولــت با هدف
خالــی کردن جیب مــردم ،قیمت
ایــن دو در عــرض دو ســال هفت
برابر نمیشــد و بدون تالش برای
کاهش باخت ،مردم در صفهای
صرافیهــا یــا فــروش ســکه یــا
پیشخریداتومبیلنمیایستادند.
•
چرا دولت ارز/سکهفروش شده
است؟
دولــت رانتــی و نفتی هیــچ رابطه
انــدامواری بــا ملت نــدارد .رابطه
دیوانســاالری بــا اربــاب رجوع را
نمیتوان به حســاب رابط ه دولت
و ملــت گذاشــت .بــا زور اســلحه
و القائــات ایدئولوژیــک چاههــای
نفــت و منابــع گاز و معــادن و
شــیالت در دست اســلحهداران و
تبلیغاتچیهاســت و اینهــا را به
منابــع ثــروت و قــدرت و منزلت
خــود میافزایند .وقتی کــه درآمد
این منابع به هر علت کاهش پیدا
کند (تحریم ،کاهش فروش ،تمام
شدن ،کاهش تولید به علت عدم























 
















 













دســترس مثل ذخیر ه طــا یا ارز
1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal





رو
محدودی کــه در اختیــار دارد
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
های
میکند .به همین علت دولت
Zoom 2 ACP
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قبول
رانتــی در دوران کاهــش منابع به
 Tel : (514) 933-3337



















ارزفروشی
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و
بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
واگذاری منابع قابل اســتخراج
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حکومت جمهوری اسالمی هر دو
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هم انجام میدهد.
























 Lumineers Veneer
جمهــوری
حکومت/دولــت

اســامی نه توسعهمحور است و
نه اشــتغالمحور ،نه دولت رفاه
است و نه دولت ریاضت.
از این جهــت میتوان هم ه منابع
عمومــی را کــه در دیگرکشــورها
صرفتوسعهواشتغالوبرنامههای
رفاهی میشــوند یــا بــرای توازن
دخل و خرج هزینه نمیشوند ،به
پرکردن حفرههــای درآمد و ثروت
قشر حاکم اختصاص داد.
بــه همیــن دلیــل دولــت در
حــال فــروش شــرکتها و اموال
عمومی در بورس اســت ،نه برای
ســرمایهگذاری در زیر ســاختها
بلکــه برای تامین کســری بودجه
جاری .آیندهفروشی در جمهوری
اســامی یکی از نشــانههای عدم
باور حاکمان به دوام حکومت خود
است.
حکومت/دولــت در ایران ارز را به
قیمتهایمختلفمیفروشد:
پایینترین قیمت برای دوستان و
خواص ،قیمت میانی به صاحبان
کسبوکاری که خدمات آنها الزم
است اما خودی نیستند و باالترین
قیمت به مردم کوچه و خیابان.
از ایــن جهت ارزفروشــی حکومت
نوعی نظــام ویژهخــواری و توزیع
رانت است.
•
سیاستهای د م دست محدودتر
شدهاند
ابزارهــای
مجموعــه
از
سیاستگذاری دولت برای کنترل

Guy

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N
سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

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

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

5263

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
بــازار مثــل تغییــر نــرخ مالیات،
گذاشــتن یــا برداشــتن مالیــات
روی برخــی از کاالهــا و خدمات،
بودجهبنــدی ،افزایــش ظرفیت و
بهرهوری تولید ،معامالت خارجی،
تولید پول و شبهپول و تعیین نرخ

سود تنها ابزاری که در دست دولت
جمهــوری اســامی مانده همین
فــروش ســکه و ارز اســت .دیگــر
ابزارهای دولت در سیاستگذاری
مالی و پولی پیش از این یا از دست
دولت خارج شدهاند ،یا قشر حاکم

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

بــا آنهــا مخالفت جــدی دارد ،یا
دولت آنها را بیش از اندازه به کار
گرفته و بیخاصیت شدهاند.

{>> ادامه در صفحه}25 :
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

#هرگز_اعدام_نکنی د

اما مساله را باید درست طرح کنیم!
مسئله این نیست:
چه کسی باید اعدام
بشود یا نشود؟

حسینباقرزاده
---------۲۱ ســال پیش ،نشــر یادداشــت
کوتاهی از من در روزنامه «نشاط»
در حمایــت از لغو مجــازات اعدام
غوغای زیادی به پا کرد.
پیکارپیوستهاند.
مقامات حکومتیها فریاد وااسالما در داخلکشور که  ۲۱سال پیش
سر دادند (در مقاله ،هیچ نامی از نام بردن از اعدام و حمایت از لغو
اســام ،مذهب ،دیــن یا قصاص آن ،چنان عواقب ســهمگینی را
برده نشده بود) و خواهانمجازات به دنبال داشت ،امروز گفتوگو
نویســنده و عامالن نشر آن مقاله درایــن بــاره بــه جریــان اصلی
شــدند ،روزنامه را توقیف کردند( ،mainstream) رســانهها راه
ناشر و ســردبیر آن ،آقایان لطیف یافته است.
صفری و ماشاللهشمسالواعظین در ایــن مــورد به خصــوص باید از
را همراه با آقــای عمادالدین باقی ســهم عمادالدین باقی یادکرد که
(کــه در دفــاع از درج مقالــه من ،بــه رغــم صدماتی کــه در ایــن راه
اســتدالل کــرده بــود مخالفت با دیده (به شــمول زنــدان رفتنها)
اعــدام الزاما بهمعنای مخالفت با پیوسته علیه مجازات اعدام مبارزه
قصاص نیســت) برای چند ســال کرده است .او همبه لحاظ نظری
به زندان انداختنــد ،مرا تهدید به نوآوریهای زیادی را در مورد حق
مرگ کردند و هفتهنامه جبهه ،به حیات از دید فقه اسالمی/شیعی
سردبیریمسعود دهنمکی در تیتر مطرح کرده و هم به لحاظ عملی
اول خود از یک جایزه  ۱۰میلیون درنجــات جان عده زیادی از افراد
تومانــی (به نــرخ آن روزها!) برای که در معرض قصاص بودهاند نقش
«اعدام انقالبی حسین باقرزاده» داشته است.
خبر داد.
شــرکت جمع میلیونی ایرانیان در
امــروز پــس از  ۲۱ســال و اعــدام توفــان توئیتــری #اعدام_نکنید
هــزاران نفــر دیگــر در جمهوری البته به معنای آن نیست که اینان
اســامی ،شــاهد آن هســتیم که همه با مجازات اعــدام مخالفند.
در مخالفــت بــا حکم اعدام ســه به عکس ،شــواهد نشان میدهد
مردجــوان بــه خاطر شــرکت در که بخــش عظیمی از اینــان تنها
اعتراضات آبان ماه گذشته هشتگ بــه دالیــل سیاســی و در اعتراض
#اعدام_نکنید از سوی میلیونها بــه اعدامهــای سیاســی بــه ایــن
نفــر در ایــران و جهــان تویــت پیکار پیوســتهاند و برخــی از آنان
میشود ،روزنامههای ایران تلویحا حتی مصرند که در فــردای پس از
از آن حمایت میکنند  -و از همه جمهوری اسالمی باید بسیاری از
مهمتر ،مقامات حکومتی از لزوم کســانی را که در اینرژیم مرتکب
«احتــرام به افــکارعمومی»
جنایت شــدهاند به جوخــه اعدام
سخنمیگویند.
سپرد.
در ایــن فاصلــه ،بــه
ایــن واقعیــت به معنای آن اســت
همــت فعــاالن
کــه ما هنــوز تا جــا انداختن
حقــوق بشــری و
ضــرورت لغــو اعدام
پیکارگــران علیــه
در جامعه ایران راه
مجــازات اعــدام،
زیادی در پیش داریم.
تابــوی گفتوگو در
ازجمله ،باید مساله را
بــاره این مجــازات
درست طرح کرد.
ضــد انســانی در
باید توضیح دادکه مسئله
جمهوری اسالمی
اعــدام ربطــی بــه
شکســته شــده
شدت و ضعف
و جمــع زیــادی
جنا یــت
از ایرانیــان و بــه
ندارد.
خصوص ازنســل
بــه
جــوان بــه ایــن
عبــارت

دیگر:
چــه کســی باید اعــدام بشــود یا
نشود؟
مسئله این نیست.
مسئله این اســت که کسی نباید
دســت بــه اعــدام دیگــری بزند،
نبایدانسان دیگری
را که دســت بســته
در اختیــار او اســت
بکشــد .اعــدام یک
قتــل اســت ،قتلی
به عمد و بــا برنامه
ریــزی قبلــی ،قتــل یــکانســان
اسیر ،قتلی زبونانه ،کاری که هیچ
حیوانی نســبت به هم نــوع خود
انجام نمیدهد .قتلی ضد انسانی و
به عبارتی ،ضدحیوانی.
مطالعــات علمی و تجربی نشــان
داده کــه هیچ یک از اســتدالالت
مربوط به کاربرد مجازات اعدام (و
از جمله ،عبرتســازی آن)پایهای
نــدارد ،و به همیــن دلیل نُه دهم
کشــورهای جهــان از آن دســت
کشــیدهاند .جمهــوری اســامی
ایــران جزو اقلیت بســیارکوچکی
از کشورها اســت که هم چنان به
کاربرد این مجازات ادامه میدهد
و برای سالیان دراز به لحاظ سرانه
در صدرلیست قرارگرفته است.
وقــت آن اســت که ایــن مجازات
وحشیانه در ایران نیز متوقف شود
و دور باطل مرگ و خشونت دراین
کشــور پایان بپذیرد .لغو مجازات
اعــدام و نهادینه شــدن آن به نفع
سردمداران جمهوری اسالمی که
آفتاب عمر سیاسیشانبه لب بام
نزدیک شــده نیز هســت .و گرنه،
در صورت ادامه سیاســت موجود
خشــونت و ســرکوب و اعــدام،
آنان به ســختی میتوانند از خشم
انتقامجویانه مردم در امان بمانند.
-------به پیکار توئیتری
#هرگز_اعدام_نکنید
بپیوندید.
-------مباد کشــتن انسان و
کیفر اعدا م 
ز دادگاه جهان
نیستباداین
ن
قانو 
(ژاله اصفهانی )

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

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

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

فارکس

الیت
صرافی
(خضر)

نشانی
جدید

انتقـال ارز

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

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

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

را بر روی سایت بخوانید
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دلیلکه توافق با چین بدتراز ترکمانچای است

فرزانه روستایی
تردیدی نیست چین با یک میلیارد
و چهارصــد میلیون جمعیت (که
بعد از خواندن این مقاله چند صد
هزار نفرهم بیشــتر شــده!) غول
آینده اقتصاد جهان است.
آینده بــازار ســرمایه ،بســیاری از
تکنولوژی ها ،بانکداری ،و انحصار
تولید جهانی از پستانک تا شیرهای
غول پیکر چاههای نفت در اختیار
چین است.
شــرکت هواوی با جی  ۵می رود تا
در ردیف اول مخابرات جهان قرار
گیرد.
 ۱۲فوریــه یــا ســال نو چیــن اوج
صنعت توریسم ،هتلداری ،حمل
و نقل و اوج گردش مالی بانکهای
دنیاســت .زیرا وقتــی چینی ها در
ماه فوریه سفر می روند میلیاردها
دالر پول در حلقه صنعت توریسم
جابجا می شود .چینی ها یک تنه
دارند در مقابل کل آمریکا ،ژاپن ،و
اتحادیه اروپا پیش می تازند و ربع
قرن آینده ،درآمد خفاش فروشــی
های توابع شهر ووهان از ساکنان
شمال اروپا کمتر نخواهد بود.
حتوالت چین چه ارتباطی با
منافع ملی و آینده ایران دارد؟
چرا مفهــوم مشــارکت انحصاری
با چینی ها بــرای ایران مانند وارد
شــدن به یک نبرد از پیش مغلوبه
اســت؟ چرا جــواد ظریــف و بیت
آیــت الله خامنــه ای که به صورت
پنهانی و غیر شفاف با چین و لشگر
کمپانی های غول پیکر چینی وارد
معامله پنهانی شــده اند تا از نوک
مو تا پاشنه کفش آینده ایرانی ها را
به چین واگذار کنند دوست مردم
نیستند؟
چرا موضوع به این اهمیت که قطعا
پر ریسک تر از فعالیت های هسته
ای است به رفراندوم گذاشته نمی
شود تا مردم در مورد آن اظهار نظر
کنند؟
این یادداشت بر این تاکید دارد که
قرارداد با چین بــرای ایران بدتراز
ترکمانچــای و از دســت دادن ۱۷
شــهر و  ۲۵۰هزارکیلومتراز اراضی
کشور است ،زیرا بعد از گلستان و
ترکمانچای بقیه کشــور همچنان
باقی ماند ،اما بعــد از پایان توافق
بــا چین ،بعیــد نیســت از هویت

کشــوری به نام ایران چیزی باقی
نماند.

•

 -۱ایــران دارای ســومین یــا
چهارمیــن ذخاير نفت جهان پس
از عربســتان ،عراق وونزوئالست
و همچنین مالــک دومین ذخاير
اثبــات شــده گاز جهــان پــس از
روسیه.
بــه عبارتــی ،ایــران یــک کشــور
اســتراتژیک از نظر اهمیت منابع
انرژی در آینده جهان اســت .هیچ
کشــوری در دنیا نمی تواند چنین
ســود ارزان و فراوانــی را به چینی
ها برساند .چین روزانه ده میلیون
بشــکه نفــت نیــاز دارد و قــرارداد
پکن با ایران  ،تامین انرژی ارزان و
تخفیف های ویژه به چین را تقریبا
برای حداقل دو ســه دهه ضمانت
می کند.
اگــر درآمدهای نفت و گاز ایران در
همکاری مسالمت آمیز با مجموعه
ای از کشورهای غربی به دست می
آمد که تکنولوژی های برتر نفت و
گاز هســتند ایران می توانست به
یک قطب اقتصادی در غرب آسیا
تبدیل شود .اما ادامه تنش با غرب
و متمایل شــدن به چین و روسیه
آینده ای را که هنوز نیامده است بر
باد می دهد.
چین فاقد تکنولوژی های روز برای
سرپا نگه داشتن صنایع نفت ایران
است که چاههای ایران دو سه دهه
از استاندارد جهانی عقب هستند.
کارشناســان معتقدنــد چینی ها
در صنایــع نفــت وگاز ایــران فقط
تمرین می کنند و هرگاه نتوانستند
مانند پارس جنوبی کار را تعطیل
مــی کنند .دو دهه دیگرکه چاهها
برای چند دهه بدون تکنولوژیهای
جدید تا آخرین بشــکه نفت مورد
بهره برداری قرارگرفت ،چین رهبر
بالمنــازع اقتصاد جهــان خواهد
بــود ،ولی تا آن زمان بخش اعظم
ایران تبدیل به ســرزمینی خشک
و بیابانی و شاید غیر قابل احیا می
شود.
•
 - ۲موقعیــت اســتراتژیک ایران
بــه لحــاظ وصل بــودن بــه همه
کشــورهای عربی و کنترل خلیج
فارس و دریای عمان یک استثنای

ژيوپولیتیک است .احتماال چینی
هــا درصدد هســتند بعــد از بندر
ســریالنکا،یی Hambatona
در شــمال اقیانــوس هنــد ،بندر
اســتراتژیک چابهــار را نیــز بــه
مالکیت  ۹۹ســاله خــود در آورند.
چینــی هــا برای تســلط بــر بندر
چابهارکپی پروژه بندر استراتژیک
 Hambatonaرا در ایــران پیاده
خواهند کــرد .آنها ابتــدا وام های
ســهل و آسان به حســاب شرکت
هــای ســپاه ،دفتــر رهبــری ،و
وزارتخانه ها و حتی افراد واریز می
کننــد .حتی جناح های سیاســی
از لطــف چینی ها بی نصیب نمی
ماننــد .آنها بتدریج با پول خود در
انتخابات و معادله های سیاســی
ایــران وارد خواهنــد شــد و روابط
دوستانه خود با طیف هایی مانند
موتلفــه یــا ســرمایه داران جنــاح
راست را تحکیم خواهندکرد.
بعد از چند ســال که وام ها و سود
آنها کمر شکن شــد  ،طرف ایرانی
نیز مانند سریالنکا مجبور خواهد
شــد جایی مانند بندر استراتژیک
چابهار را  ۹۹ســاله به چین واگذار
کنــد .الزم بــه یادآوری اســت این
همان تکنیکی است که سریالنکا و
ونزوئال را به خاک نشاند .با کنترل
چابهــار بعــد ازHambatona
 ،چینــی ها عمــا بر کل شــمال
اقیانــوس هنــد و کل دریای عرب
و جنوب آسیا اشــراف استراتژیک
دارند در رقابت با هندی ها.
•
 - ۳تحریــم ها و انزوای سیاســی
جمهوری اســامی ،عمال ایران را
به طعمه بی دفاعی در مقابل چین
تبدیل کرده است .چینی ها ۳۱۰۰
میلیــارد دالر ذخاير ارزی دارند که
 ۳برابــر ژاپن  ۹برابــر اتحادیه اروپا
 ۴برابر ســوئیس و  ۷برابر روسیه،
هند ،و عربســتان سعودی است.
نــرخ ذخایــر ارزی چین بــه دلیل
صرفه جویی های شــدید داخلی،
جــدا بــودن رابطه دالر و یــوان در
داخــل و نیز تکنیک های پیچیده
دیگری همیشــه بســیار بــاال نگه
داشته می شو تا توانایی مانور پکن
در معادلــه های اقتصــادی دنیا را
تقویت کند.
دفتر رهبــر جمهوری اســامی از

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

چینی ها دعوت کرده اســت تا در
یک مسابقه اســب سواری شرکت
کننــد که تنها شــرکت کننــده آن
خود چینی ها هســتند .حتی اگر
ما تحریم بین المللی باشیم بدترین
قرارداد ،توافقی اســت که مناقصه
الزم برای سرمایه گذاری در صنایع
برگزار نشده باشد.
معنای مناقصه این است که چند

OR

Monday to Thursday (6:00-9:30 pm) $100.00

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

Aug.4,11,18,24 9-7 pm

EVENING CLASSES:
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شــرکت یا کشــور پیشــنهاد های
خــود را بدهند و ما بهترین ،ارزان
ترین ،و خوش سابقه ترین شریک
را انتخــاب کنیم .اینکه با کمپانی
هــای چینی توافــق کنیــم که بر
اســاس نظر شــرکت های بیمه و
کارشناسان رتبه سوم جهانی را در
اجرای تعهدات دارند یک ریســک
بزرگ ملی است .بخصوص که قرار

است مهمترین پروژه های عمرانی
فعلــی و آتی کشــور در همه بخش
های صنایــع را برای  ۲۵ســال به
صورت انحصــاری به چین واگذار
کنند.

•

 - ۴ما در ایران عمال با دو یا ســه
دولت مواجه هستیم.

{>> ادامه در صفحه}16 :
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پروسه جدید دو مرحله ای برای تحصیل در
کانادا در پاییز 2020

کانادا...
چند درصد از بیزنس ها در سه ماه گذشته
اجاره شان را نپرداختهاند؟

بسیاری از مستاجران شخصی
و بیزینســی در ماههای پس از
شروع کرونا قادر نبودهاند مبلغ
اجــاره را به موقــع پرداخت
کننــد و پرداخــت آن را بــه
عقــب انداختهانــد .گزارش
مالــی کمپانــی امــاک و
RioCan
مســتغالت
وضعیــت بــازار اجــاره را در
کانــادا به خوبی نشــان می
دهد.
این کمپانی روز چهارشنبه
 29جــوالی گفــت کــه در
ماههــای اپریل ،می و جون
موفــق شــده  73درصــد
اجارهها را دریافت کند.
کمپانــی  RioCanدومین
کمپانی بزرگ اجاره امالک
تجاری در کاناداست.
این کمپانی سه ماه گذشته
را پرچالــش تریــن ایام
برای بیزینسهایی که در
امالک اجارهای فعالیت
می کنند خواند.
َ
«ریوکــن» مالک
کمپانــی
بسیاری از امالک و مالهایی است
کــه اغلب بــه بیزینســهای بزرگ

و عمــده اجــاره داده
شدهاند.
در مــاه جــوالی
وضعیــت پرداخــت
اجارههــا رو بــه بهتر
شدن داشــته به طوری
کــه ایــن کمپانی موفق شــده 85
درصد اجارهها را دریافت کند.

توافق با چین بدتراز ترکمانچای...
دولت حســن روحانــی  ،بیت علی
خامنه ای ،و ســپاه پاســداران سه
دولــت یــا شــبه دولــت در ایــران
هستندکه در رقابت با یکدیگر نقش
دولت را بر عهده دارند .دفتر رهبر
نظام کنترل وزارت خارجه ،کشور،
اطالعــات  ،دارایــی ،آمــوزش و
پرورش ،دفاع ،و بخش حسابرسی
نشــده درآمــد ارزی وزارت نفت را
در اختیار دارد .ســپاه عمال بخش
مهمی از صنایع دارویی نفت وگازو
پتروشــیمی ،بندری ساخت و ساز
و پــروژه های عمرانی کشــور را در
اختیار دارد .دولت حسن روحانی
هم وسیع ترین بخش های اجرایی
کشور را اداره می کند.
حال باید پرسید کدام یک از دولت
هــای ایــران مذاکرات بــا چین را
هدایــت می کنــد و اینکــه دولت
حسن روحانی فقط نقش ماشین
امضــا را بر عهــده دارد یا اینکه در
جریــان جزئیات مذاکــرات دولت
های موازی با چینی ها قرار دارد.
امضای توافق یه این گستردگی از
سوی نهادهای قدرت که برای فرار
از مســئولیت پذیری شفاف عمل
نمی کنند می تواند از ترکمانچای
خطرناک تر باشــد ،زیرا اداره همه
صنایــع مهم آینــده قرار اســت به
چین واگذار شود.

•

 - ۵چهارصد میلیارد دالر سرمایه
گــذاری  ۲۵ســاله چیــن بــرای
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ضرر  350میلیون
دالری
در مجمــوع کمپانــی
«ریوکــن»  350میلیــون
دالر در ســه ماهــه دوم
ســال زیــان دیــده اســت.
یکسال قبل در چنین فصلی
«ریوکن»  253میلیون دالر
سود برده بود.
مدیرعامل ایــن کمپانی در
نامهای بــرای ســهامداران
گفته چشــم انــداز صنعت
خرده فروشی کانادا در حال
تغییر است و این کمپانی از
مدتی قبل به جای ســرمایه
گذاری در امــاک اجارهای
در مالهــا به ســمت امالک
مناســب فروشــگاههای
موادغذایــی و داروخانــه در
مناطق شهری روی آورده .
براســاس اطالعــات ویکــی پدیا،
کمپانی «ریوکــن» مالک امالک
مرغوب ویــژه خرده فروشــیها به
ارزش بیــش از  14میلیــارد دالر
و به مســاحت حــدود  44میلیون
اسکوئرفیت در سراسرکانادا است.
(سالم تورنتو)

>> ادامه از صفحه15 :

جمهوری اسالمی فقط پول جیبی
شرکت های وابسته به دفتر رهبری
و شــرکت هــای ســپاه و امنیتــی
هاست.
جمهوری اسالمی ثابت کرده است
که در مدیریت پولهای کالن خیلی
زود به سیاهچاله تبدیل می شود.
به آمار درآمد دو دولت احمدی نژاد
توجه کنید:
 درآمــد ارزی محمــد خاتمــیدو دوره ریاســت جمهــوری ۱۲۰
میلیارد دالر
 درآمــد ارزی احمــدی نــژاد دودوره ریاســت جمهــوری ۸۰۰
میلیــارد دالر  ۱۵ +میلیــارد (از
صندوق ذخیره ارزی)
(منبع :عصر ایران ، ۱۳۹۳محسن
بهرامــی ارض اقدس از چهره های
سرشناس اتاق بازرگانی)
درآمــد ارزی که در دوران احمدی
نژاد وارد حســاب های دولت شد
معــادل کل درآمد نفتی کشــور از
زمــان قاجار تا احمدی نــژاد بوده
است .حال اگر سندی وجود ندارد
مبنی بر این که درآمد هشت ساله
 ۸۱۵میلیارد دالری دولت احمدی
نژاد کجا صرف شــده ،چگونه می
توان فهمید چهارصد میلیارد دالر
سرمایه گذاری چینی ها به حساب
کدام دولت رفته است؟
ضمن اینکه وام های سهل الوصول
چین تله ای است که دولت ها را تا
ابد درگیر می کند.

•

 - ۶بــی تردید چینی ها خبره تر
از این هســتندکــه یک تعهد ۴۰۰
میلیــارد دالری را بــه پای نظامی
بریزند کــه توانایــی مدیریت ۸۱۵
میلیارد دالر در هشت سال رئیس
جمهور اسبق را نداشته است.
از آنجا که معادلــه های اقتصادی
با محاسبه ضریب ریسک معموال
گران تر می شــود ،باید پرسید که
چینی هــا در ازای ریســکی که در
یــک نظام بــی در و پیکر و فســاد
دولتــی ایران انجــام می دهند چه
امتیازهای فوق العاده ای دریافت
می کنند.
آیا الحاقیه هایی که هیچگاه منتشر
نمی شــوند حــاوی ضمانت هایی
نیست که واگذار شده است؟
ازجمله :
 اســتقرار نیروهای نظامی چیندر جزائر
 دادن پایگاه نظامی دائم، آمــوزش نیروهــای مثــا یگانویژه،
 مبادلــه اطالعــات امنیتــیکشورهای منطقه ،یا حتی
 مشارکت چین در کنترل فضایمجازی ایرانیان .آیا
 ســاختن زندان هــای امنیتی،و مشارکت در ســرکوب تظاهرات
مــردم ایران نیــز از مــوارد مذاکره
شده است؟
الزم به یــادآوری اســت که هیات

دولت کانادا اطالعــات تازه ای در
مورد دریافت مجوز تحصیلی برای
پاییز سال تحصیلی  2020منتشر
کرد.
وقفــه ای که کرونا ویــروس ایجاد
کــرد باعث شــد مشــکالتی برای
دانشــجویان بین المللــی در ارائه
مــدارک مــورد نیــاز برای کســب
مجــوز تحصیلــی ایجــاد شــود.
مرزهای کانادا نیز به روی بسیاری
از دانشــجویان بین المللی بســته
بود .دانشجویان تنها گروه معاف
از محدودیــت هــای ســفر بودند
مشــروط بر اینکــه مجوز تحصیل
آنان پیش از  18مارس صادر شده
باشد.
حتــی در این صــورت نیز ماموران
مــرزی درصورتیکــه برنامــه
دانشــجویان به صورت آنالین نیز
قابــل اجرا می بود ،می توانســتند
جلوی ورود آنان را بگیرند .چنانچه
دروس آنــان به صورت آنالین ارائه
شــود ،آنگاه حضور آنــان در کانادا
"انتخابــی" و "اختیــاری" خواهد
بود.
با این حال ســازمان شــهروندی،
پناهندگــی و مهاجــرت کانــادا
( )IRCCپروســه تصویــب دو
مرحله ای جدیدی را معرفی کرده
است که به دانشجویان بین المللی
اجازه می دهد بدون دریافت مجوز
تحصیلــی نهایی ،تــرم جدید را به
صورت آنالین آغاز کنند.

موتلفه و بازاریان جناح راست ایران
همواره مدیریت چین در سرکوب
دانشجویان در تیان آنمن در سال
۱۹۸۹را ستوده اند.
در ســریالنکا چینی ها در پاسخ به
درخواست یک وام گفته بودند این
حق ماســت که بدانیم چه مسايل
امنیتی در سریالنکا می گذرد.
امــا در نهایت ســریالنکایی ها به
روزگاری دچــار شــدند کــه حتــی
نمی تواننــد به چینی هــا بگویند
زیردریایــی هایشــان در ســواحل
پایتختلنگرنیاندازند.

•

۷ـ در ارزیابی  ،مدیریت و سرانجام
پروژه های کالنی که در جمهوری
اســامی شــروع شده اســت باید
دقیق بــود .یعنی با توجه به اینکه
پروژه های بلند پروازانه هسته ای
ایــران برای مــردم امنیــت و رفاه
نیاورد ،حتما باید نسبت به توافق
تاریخی با چین حساسیت بیشتری
به خرج داد .بر اساس یک مطالعه
موسســه کارنگی پیرامــون پروژه
هــای هســته ای ایــران در ســال
 ، ۲۰۱۳بیــش از صد میلیارد دالر
صرف پروژه های اتمی ایران شــده
است .از این میان فقط  ۱۱میلیارد
دالر خــرج نیروگاه بوشــهر شــده
اســت که فقــط  ٪۲برق ایــران را
تامین می کند  ،در حالی که فقط
شــبکه فرســوده انتقال برق ایران
 ٪۱۵از برق تولیدی کشــور را تلف
می کند.

دانشــجویانی که قصد دارند از این
شیوه جدید اســتفاده کنند تا 15
ســپتامبر مهلت دارنــد تقاضانامه
خود را ارائه دهند.
مرحله اول بســیار شــبیه پروســه
کســب مجوز تحصیلــی معمولی
است .دانشجویان باید موارد زیر را
ارائه دهند:
نامه پذیرش؛
مجــوز d’acceptation du
( Quebecفقط برای دانشجویان
کبک)؛
تائیدیهمالی؛
تاییدیــه اینکــه آیا آنان مــی توانند
کانــادا را تــرک کننــد درحالی که
دیگر وضعیت اقامت موقت یا دائم
ندارند؛
هرگونه روابط خانوادگی در کانادا.
ماموران مهاجــرت این تقاضانامه
هــا را ارزیابــی می کننــد و آنان را
به مرحلــه نیمه نهایــی تایید می
رسانند .در این مرحله دانشجویان
می توانند تحصیــات خود را آغاز
کنند.

( )SDSاقــدام کرده اند تنها مجاز
به شرکت در برنامه مجوز تحصیلی
می باشندکه درآن باید تقاضانامه را
کامــل پرکنند .از طرف دیگر ،این
افراد تنها می توانند از طریق پروسه
معمولی اقدام کنند یا صبرکنند تا
تمام مدارک مورد نیاز برای SDS
را دریافت کنند IRCC .همچنین
افزود این کار ممکن است با تاخیر
انجام شود.
پروســه مجوز تحصیلــی از طریق
 SDSبیســت روز بــه طــول مــی
انجامد .دانشجویان بین المللی از
کشــورهای چین ،هند ،مراکش،
پاکســتان ،فیلیپیــن ،ســنگال و
ویتنام هم اکنون واجد شرایط می
باشند.
 IRCCپیــش از ایــن شــرایط
دریافــت مجــوز کار پــس از فارغ
التحصیلــی ( )PGWPرا تغییــر
داده بــود .از آنجایــی کــه برنامــه
آموزشــی موسســات تغییرکرده و
آنالین شده است ،دانشجویان بین
المللی اکنون می توانند با گذراندن
دوره هــای آنالیــن نیــز شــرایط
دریافت  PGWPرا کســب کنند.
این مجوز بسیار مهم است زیرا به
دانشــجویان اجازه می دهد سابقه
کار کسب کنند ،و در نتیجه برای
دریافت اقامت دائم و شــهروندی
کانادا درخواست دهند.

بر اساس همین مطالعه ،نیروگاه
بوشــهرگران ترین نیــروگاه تاریخ
بشر است که  ۲۳سال ساختن آن
طول کشید و ساختن آن هزینه ای
معادل ساخت چهار نیروگاه بزرگ
را بر دوش مردم گذاشت .بنا بر هر
هیچ محاسبه و معادله ای تکمیل
و ســاخت نیروگاه بوشــهر با مدل
رآکتــور و تکنولوژی عقــب افتاده
روســها مقرون به صرفه نبود .اما
بوشــهر را ســاختند چون بیش از
برق ،روی پس ماند سوخت رآکتور
آن بــرای غنــی ســازی و اهــداف
نظامی حساب باز کرده بودند .اگر
جمهوری اســامی قصد ساختن
بمب نداشــت با کمک آژانس بین
المللی انــرژی اتمی می توانســت
مــدرن ترین و امن تریــن نیروگاه
اتمی را با یک چهارم هزینه نیروگاه
بوشهر در ایران احداث کند.
اگر حداقل صد میلیارد دالر هزینه
تاسیسات هســته ایران را در کنار
صدهــا میلیارد خســارت و هزینه
های ناشــی از دو دور تحریم های
بین المللی را لحاظ کنیم می توان
به ارقــام نجومی هولناکی رســید
که هرگز جبران نمی شود .تحریم
های بین المللی نه تنها دسترسی
ایران به ذخاير ارزی خارج از کشور
را قطــع کرد  ،بلکه صدها میلیارد
دالر ســرمایه ایرانــی هــا بــا تورم
کسترده و کاهش ارزش ریال نابود
شد یا از کشور فرارکرد.
رشــد اقتصــادی منفــی ۵-۶

درصدی و رشــد منفــی جمعیت
حاکی از آن اســت که طی دو دهه
گذشــته کشــور ایــران شــاید دو
هزار میلیارد دالر ســرمایه را برای
همیشــه از دســت داده است .اگر
هزینه پنهــان کاری ها در خرید و
انتقال تجهیزات و مواد هسته ای
از بازار ســیاه و حفاظــت و هزینه
هــای موش و گربه بــازی و پنهان
شــدن از چشــم آژانــس و ناظران
تحریم را به هزینه تحریم ها اضافه
کنیم ،قطعا یک رقم فضایی بزرگ
به دســت می آید .معنــای عبارت
فوق این اســت :برای کشوری که
چهل سال گذشته را بر لبه ریسک
های بــزرگ طی کرده و ســرمایه
های مردمــش را به پای آمال یک
رهبر شــیعه بنیادگرا ریخته است
صد میلیارد یا دویست میلیارد رقم
بزرگی نیســت ،زیرا ما هنوز رکورد
اتــاف  ۸۱۵میلیــارد دالر دوران
احمدی نژاد را داریم .فاجعه هسته
ای ایران که دو دور تحریم را به بار
آورد هرگزکمتر از ترکمانچای نبود.
اما خســارت توافق با چین ممکن
اســت ازترکمانچــای هم بیشــتر
باشد.
•
 - ۸چینــی ها در بر اســاس هیچ
گزارش بین المللی در لیســت ده
کشــور اول از نظر شــفافیت مالی
قرار ندارند و به اعتقاد کارشناسان

برایدریافتمجوزتحصیلنهایی،
و اجازه سفر به کانادا ،دانشجویان
باید موارد زیر را نیز ارائه دهند:
معاینهپزشکی
گواهینامه های امنیتی و پلیسی
بیومتریک
دانشــجویان بیــن المللــی کــه از
طریق استریم مستقیم دانشجویی

ترجمه الهه بیات
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چهلمین سالمرگ...

از «معدوم» و «فقید» تا ...
«خدا بیامرز!»

امیر طاهری
برای آنان کــه از بیرون مینگرند،
ایران همــواره بهصورت یک معما
جلوه کرده است.
هــرودوت از «آداب اســرارآمیز
ایرانیان» سخن میگوید و ادوارد
گیبون ،تاریخنویس انگلیسی سده
هجدهــم «پیچیدگــی رمزآمیــز»
ایرانیــان را در «برابــر ســادگی و
صراحــت» رقیبــان رومــی ایــران
باستان قرار میدهد.
کنتدوگوبینو ،دیپلماتپژوهشگر
فرانســوی ،در شگفتی از آن است
که ایرانیان که «میهنشان زادگاه
نژاد آریایی» است ،چگونه یک دین
سامی  ،یعنی اسالم را پذیرفتهاند.
در دوران نزدیکتر به امروز بسیار
سیاســتمداران و پژوهشــگران
خاوری و باختری از دشواری درک
ایران و ایرانیان سخن گفتهاند.
بیــل کلینتــون ،رئیسجمهــور
ایاالتمتحده در ســالهای ۱۹۹۰
میالدی ،یک بار گفت :سرانجام
نفهمیدیــم کــه ایرانیــان چــه
میخواهند!
ناظــران امور ایــران ایــن روزها با
جلوهای دیگر از معمای ایران روبرو
هستند:
رابطــه ایرانیان با محمدرضا شــاه
پهلــوی کــه صدمیــن زادروز او
فرارسیده است.
در شــرایط عادی هر کشور دیگر،
پادشاهی که در توفان یک انقالب
کنارگذاشته شده است ،نه در ۱۰۰
سالگی ،بلکه در چند دی و بهمن
از یاد میرود.
در  ۱۸۲۹میالدی؛  ۴۰ســال پس
از انقــاب فرانســه ،کســی به یاد
لوئی شانزدهم نبود .در فرانسه آن
زمان ،تاریخ با نوشتن چند فصل
دراماتیک از ترور روبســپیر گرفته
تــا امپراتــوری ناپلئــون بناپارت و
سرانجام بازگشت شــارل دهم به
عنوان پادشــاه بوربون ،لوئی ســر
بریده را به محاق فراموشی سپرده
بود.
در روســیه  ۱۹۵۷میــادی۴۰ ،
سال پس از اعدام تزار نیکال ،کسی
به یاد تاجدار رومانف نبود .آن سال

برای اتحاد جماهیر شوروی سال
آغاز برنامه فضایی با اسپوتنیک و
فاجعه اتمی کیشتیم Kyshtym
 disasterبود.
اگــر از یــک شــهروند روســی
میپرسیدید:
آیا نیکال را به یاد دارید؟
پاسخ شما در سراسر آن سرزمین
پهنــاور از کییف تا آرخانگلســک،
بیشک یک «نه» قاطع بود.
در جمهوری خلق چین در ۱۹۸۹
میالدی ۴۰ ،ســال پس از استقرار
نظام مائوئیستی،کســی از پویی،
آخریــن امپراتور چیــن از دودمان
منچوریاالصل کیئیگ ســخنی
نمیگفت.
در  ۱۹۸۹چین فصل مائوئیســتی
تاریخ خود را بســته بــود و در آغاز
فصــل هیجانانگیز تبدیل شــدن
بــه یــک ابرقــدرت اقتصــادی در
مقیاس جهانی قرار داشت .رهبران
چیــن در  ۱۹۸۹از امپراتــور پویی
نمیترسیدند.
تنهــا در جمهــوری اســامی در
ایران اســت که یک پادشاه رانده از
سلطنت هنوز در مرکز دغدغههای
سیاســی یــک رژیــم انقالبــی و
مخالفان آن قرار دارد.
یک بررســی گفتمان سیاســی در
جمهوری اســامی بهخوبینشان
میدهدکه کینه آمیخته با هراس از
محمدرضا شاه پهلوی از مهمترین
مضامین مورد عالقــه حکمرانان
امروزی تهران و مشاطهگران آنان
قرار دارد.
تــاش بــرای تخریب شــخصیت
محمدرضــا شــاه جــزو مهمترین
هدفهــای تبلیغاتــی جمهــوری
اسالمی هم از طریق وسائل ارتباط
جمعی کالسیک و هم تریبون نماز
جمعه در هزاران مسجد ،یک روند
روزمره است.
کینه آمیخته با ترس از محمدرضا
شــاه که چهار دهه پیش در تبعید
درگذشــته ،باعــث بســیاری از
اقدامــات پرســشانگیز از ســوی
نظام کنونی ایران شــده است .در
سال  ۲۰۱۱میالدی ،فرهنگستان
اسالمی در تهران برنامهای را برای

«پاکسازی» زبان فارسی از واژگانی
که «شاه» را در بر دارند  ،آغاز کرد.
قرار شــد لغاتــی چون شــاهزاده،
شاهبیت ،شاهنده ،شاهکار و حتی
پایتخــت از زبان و ادبیات فارســی
حــذف شــوند .خوشــبختانه این
برنامه کودکانه پیش از اجرا ،مرد.
اما ترس وکینه از محمدرضا شــاه
فروکش نکرد.
کینــه و تــرس از محمدرضا شــاه
محدود به اردوگاه مسلکی خمینی
و بازماندگان او نیست.
بقایای «چپ» استالینی و مائوئی
نیز در آن سهیماند.
آنــان هــرگاه کــه از شــاه ســخن
میگوینــد ،صفــت «معــدوم» را
فراموشنمیکنند.
دشــمنان لیبرال محمدرضا شاه،
بر عکس مودبترند .آنان به جای
صفت «معدوم» از صف «آخرین»
بهــره میگیرنــد ،به ایــن امید که
ایــران هرگز به اصل شاهنشــاهی
خود بازنگردد.
یک شــگرد دیگر ،این بار از سوی
آنان که میخواهند بیطرف جلوه
کنند ،به کار بردن صفت «سابق»
اســت ،به این معنا که محمدرضا
شاه متعلق به گذشته است و آینده
نیزنامعلوم!
از سوی دیگر ،سلطنتطلبان نیز
بر ســر صفت شایسته محمدرضا
شاه به توافق نرسیدهاند.
گروهی او را «شاه فقید» میخوانند.
همان لقبــی که برای رضا شــاه،
بنیانگــذار دودمان پهلــوی پس از
مرگ او به کار میرفت.
فقید ،به عربی یعنی کسی که نبود
او با رنج فراوان حس میشود.
گروهی دیگــر از ســلطنتطلبان
زیر شــعار «جاوید شــاه» یا «شاه
جاوید» گرد هم میآیند.
در اســاطیر ایرانــی ،کیومــرث
نخستین «زندهمیرا» یا «جاوید»
بود .اما از آنجا که فره ایزدی ،یعنی
ع آغازین شاهنشــاهی ایران،
منبــ 
ازلی و ابدی اســت  ،همه شــاهان
ایــران «زنــده میــرا» و «جاوید»
بودهاند و خواهند بود.
بــا این حال باید پذیرفت که پدیده
محمدرضا شاه را نمیتوان تنها در
چارچوب درس اساطیری از تاریخ
ایران توضیح داد .ایران ،براســاس
بهتریــن تخمینهــای تاریخی در
 ۲۵۷۷ســال گذشته ،یعنی از آغاز
شاهنشــاهی هخامنشــی۳۱۸ ،
پادشاه و سه ملکه داشته است .اگر
شاهان ماد را که در بخشهایی از
فالت ایران ،اما همواره به نام ایران
سلطنت کردند ،بیافزاییم ،رقمی
بزرگتر بهدست خواهیم آورد.
با این حال هیچ یک از آنان پس از
مرگ به مقامی که محمدرضا شاه
رسید ،دست نیافتند.
این موقعیت استثنایی محمدرضا
شاه را چگونه میتوان توضیح داد؟
یک عامــل مهم ،با تاثیــر اینجا و
اکنونی،احساسنوستالژیاست.
در ایــن تردیــد نیســت که بخش
مهمــی از جامعــه کنونی ایــران،
دوران محمدرضا شاه را در مقایسه
با وضع موجود یک دوران طالیی

میپنــدارد -دورانــی که توســعه
اقتصادی ،اصالحــات اجتماعی،
مناسبات دوستانه با جهان خارجی
و آفرینش ادبی ،هنری و فرهنگی،
افــق آینــده را بــا رنگهای شــاد
ترسیم میکرد.
اما عــاوه بــر نوســتالژی ،عامل
دیگری نیز درکار است:
بیم از آینده.
در حالــی کــه تجربــه جمهــوری
اســامی ،ایــران را در بســیار
زمینههــا بــه بنبســت کشــانده
است ،دشواریهای اقتصادی که
بخشــی از آن ناشــی از تحریمهای
ایاالتمتحــده ،اتحادیــه اروپــا و
شورای امنیت سازمان ملل است،
ایرانیــان را از آینــده میهنــی خود
نومید کرده اســت .ایــن نومیدی
به نوعی گذشــتهگرایی انجامیده
است.
در زمان محمدرضا شاه ،همین در
دوران خوشبینــی و امید ،دوری
از کهنــه و اتخــاذ نو ،در بســیاری
از زمینهها گرایش اصلی را شــکل
میداد:
شعر نو ،معماری نو و حتی آشپزی
نو بخش مهمی از نیروی آفرینشی
و فرهنگی ایرانیان را به خود جلب
میکرد.
امــا در دوران دغدغهآمیــز کنونی،
بسیاری از ایرانیان در پی پناهگاهی
میگردند.
به همین ســبب اســت کــه ما بار
دیگر به غزل و قصیدهسرایی روی
آوردهایــم ،موســیقی ســنتی را به
مــدرن ترجیح میدهیــم و از بیم
ازدست دادن میراث فرهنگی حتی

به ویرانههای باستانی پناه میبریم.
شگفتیآور اســت که حتی وسائل
ارتبــاط جمعــی زیر کنترل ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی ،این
احســاس پناه بردن به گذشــته را
منعکسمیکنند.
در همین هفته آنــان گزارشهای
دور و درازی دربــاره تخریب معبد
مهرپرســتان (پیروان میترا یکی از
خدایــان ایران باســتان) در مراغه
آذربایجان خاوری عرضه کردند.
در یکــی از ایــن گزارشهــا در
خبرگزاری فارس میخوانیم:
«مهر پرســتی یک دین ایرانی بود
کــه پرســتش خورشــید از اجزای
اصلی آن بهشمار میرفت .دینی که
از ایــران در دورهای نیــز به اروپای
غربــی رخنه کــرد .مهر یــا میترا
خدایــی بوده کــه پرســتش او در
غرب تا شمال انگلستان و در شرق
تا هند ،هزاران سال رواج داشته و
هنوز هم مورد احترام زرتشــتیان
است».
البته این توصیف از «میترائیسم»
پر از اشــتباهات تاریخــی و فقهی
اســت .با این حــال ،آنچه اهمیت
دارد ،معرفی یک اسطوره باستانی
ایرانی بهعنوان یک دین است.
از سوی دیگر تخریب معبد مهر در
مراغه ،هنگامی مطرح میشود که
تنها معبد میترائی اروپا در لندن،
پایتخت بریتانیا  ،پس از  ۱۵ســال
مرمت بازگشوده شده است.
در قــم ،آیتاللــه العظمــی علوی
بروجردی که به گمان کارشناسان
حوزوی ،ستاره رو به اوج روحانیت
شــیعه اســت ،از کــورش بــزرگ،

بنیانگذارشاهنشاهیایران،تجلیل
میکند.
پــس از او ،محمــود احمدینژاد،
رئیسجمهوری اسالمی ،کوروش
را «همردیــف پیامبران» توصیف
کــرده بــود .هنگامی که منشــور
کــوروش که در موزه بریتانیا جای
دارد ،بــرای یک نمایــش کوتاه به
تهران فرستاده شد ،تعداد زیادی
از ایرانیان در موزه ایران باستان ،از
آن دیدن کردند.
محمدرضا شــاه در  ۱۰۰ســالگی،
نماد آن ایرانی اســت که از میترا و
کــوروش گرفته تا گرفتن قدرت از
سوی پیروان خمینی ،ایرانیان را در
متن تاریــخ ،گاه در صف اول ملل
قرار داده بود:
یک ایران نیمه واقعی و نیمه خیالی
که هم در واقعیت و هم در خیال،
برای بســیاری از ایرانیــان بهتر از
ایران در هیات جمهوری اسالمی
بود.
در  ۳۷ســال سلطنت ،محمدرضا
شاه پهلوی ،القاب فراوان داشت:
قدر قدرت ،قوی شــوکت ،صاحب
قران و آریامهر.
بدینســان ،آنچــه امــروز بــرای
توصیــف او بــهکار مــیرود ،چــه
دوســتانه و چــه دشــمنانه ،برای
او مهــم نیســت .آنچه بــرای او ،و
شــاید برای همه ایرانیان نیز مهم
است ،لقب دیگری است که امروز
بسیاری از ایرانیان و شاید اکثریت
آنان ،برای محمدرضا شــاه بهکار
میبرند :خدا بیامرز!
ایندیپندنتفارسی
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در روزهــای گرم ســال چه غذایــی بخوریم
که کمتر احســاس گرما کنیم؟ سوالی که اکثر
شــما در ذهــن دارید  ،تغییر فصــل باعث می
شــود کــه آب و هوا تغییرات اساســی داشــته
باشــد .همچنین ممکن است روی رشد بدنی
ما نیز تغییراتی ایجاد شــود  .پس بهتر اســت
که متناســب بــا آن فصــل رفتارکنیــم و مواد
مغذی میوه و ســبزیجات تابستانی را در وعده
های غذایی خود بگنجانیم .در این قســمت از
نمناک یکی از بهترین لیســت ها از میوه ها و
ســبزیجات مخصوص فصل تابستان را فراهم
کرده ایم .پس بهتر اســت با غذاهای زمستانی
خداحافظی کنید و به مواد مغذی روی بیاورید
که مخصوص تابستان می باشد.

•

 .2هلو
ایــن میوه لذیذ بســیار شــیرین اســت و برای
تابستان مناسب است .هلو حاوی مواد معدنی
مفید از جمله پتاسیم ،فسفر و زینک می باشد.
همچنین منبع مناسبی از فیبر و ویتامین های
 A، C ،Eو  kاست.
•

 .3توت فرنگی
تــوت فرنگی بافتی دارد که بیشــتر آن از آب
تشکیل شده است و میوه آبرسان محسوب
مــی شــود .تــوت فرنگــی هــا حــاوی آنتی
اکسیدان های قوی هستند که از بدن شما
در برابر تخریب ســلولی جلوگیری می
کنند .همچنین مــی توانید با
اســتفاده از آن اســموتی های
خوشمزه درست کنید.
•
 .4لیمو شیرین و
لیمو ترش

لیمو ترش جزء غذا
های اســیدی محسوب می شود و هر
دو جزء میوه هایی می باشند که محیط داخل
بدن شــما را تر و تازه می کنند .هرکدام از آن
ها حاوی لیموناد هستند و ترکیب پیچیده ای
می باشــندکه به جلوگیری از سرطان و درمان
آن کمــک می کنند .این میوه ها حاوی فیبر،
فولیک اســید و ویتامین ث هســتند و حاوی
ویتامین  cبیشــتری نســبت بــه مرکبات می
باشند.
•
 .5گوآوا
این میــوه سرشــار از ویتامین  Cمی باشــد و
حاوی فیبر اســت .همچنین طعم شــیرین و
نرمــی دارد .میــوه گواوا معمو ًال برای درســت
کردن شهد شربت و مربا نیز مورد استفاده قرار
می گیرد.
•
 .6گیالس
فرقــی ندارد کــه گیالس را به صــورت پخته و
کمپوت یــا به صورت خام اســتفاده کنید .در
هر صورت این میوه تابســتانی سرشار از مواد
مغذی می باشــد .گیالس حاوی مواد مغذی
و آنتی اکســیدان ها ،فیبر حــال و بتاکاروتن
است.
•
 .7انبه ها
انبه ها طعم بســیار عالی دارند که حاوی مواد
مغذی هســتند و بــرای درمان بیماری
های مختلف به کار می روند .باید
یــاد بگیرید که چگونه یک انبه
را بــرش دهیــد و از راه هــای
مختلف از آن استفاده کنید.
انبــه ها معمو ًال در ســاالد یا
شربت هم مورد استفاده قرار
می گیرند.
•
 .8آناناس
آنانــاس یــک

ترامپ را دست کم نگیرید! ...
به من گفت که نظرســنجی های
موسســه ی تحــت هدایــت وی
اکنون نشــان می دهد کــه بایدن
با  8امتیاز در ویسکانســین برنده
خواهد بود .اما ســوال اینجاســت
که با توجه به فاجعه ســال ،2016
چنیــن نظرســنجی هایــی چقدر
اعتبــار دارنــد؟ در پایــان رقابــت
انتخاباتی سال  ،2016کلینتون به
طور میانگین بیش از  6امتیاز را در
ویسکانسین به ترامپ واگذارکرد و
سپس تقریب ًا با یک امتیاز ،برتری را
در این ایالت از دست داد .فرانکلین
گفت :بنابراین ،نظرسنجی ها یک
خطای بزرگ بودند.
روشن نیست که نظرسنجی های
ایالتی در حال حاضر بهتر از ســال
 2016انجام شده باشد .فرانکلین

میــوه آبــدار اســت
و مخصوص فصل تابســتان می باشد.
مواد مغذی زیادی دارد .آناناس ها حاوی منبع
از برومالین می باشــند .برومالیــن یک آنزیم
اســت که اغلب در گوشت طبیعی وجود دارد.
همچنین می تواند فواید زیادی برای سالمتی
داشــته باشــد ،مثل کاهش ورم و جلوگیری از
سوزش عضالنی.
•
 .9پاپایا
پاپایــا یک میوه نارنجی رنگ زیبا می باشــدکه
مقدارکمی مزه تلــخ دارد .طعم آن نیز به طور
کلی شیرین محسوب می شود .پاپایای مخصو
ص هوای گرم مواد مغذی باالیی دارد و حاوی
مقدار زیادی پتاسیم و ویتامین  cو فوالت می
باشد.
•
 .10گوجه فرنگی
باور کنید یا نه ،گوجه فرنگی ها به شدت حاوی
مواد مغذی هستندکه می توانید آن ها را خام،
پخته یا به صورت ســس مصرف کنید .گوجه
فرنگی مانند هندوانه حاوی لیکوپن می باشد.
همچنیــن منبع قابل توجهــی از ویتامین  cو
پتاسیم محسوب می گردد.
•
 .11متشک سیاه
تمشک انواع متفاوتی دارد اما تمشک سیاه یک
میوه عالی تابستانی محسوب می شود و مانند
گیالس است .طعم آن نیزکمی شیرین است و
حاوی آب و آنتی اکسیدان می باشد.
•
 .12آووکادو
آووکادو میوه زرد و سبز تابستانی ،حاوی چربی
بــاال اما از نــوع چربی خوب می باشــد .بافت
آووکادو بافت کرمی است و جایگزین مناسبی
برای بســیاری از میوه های زمســتانی اســت.
آووکادو را در ساالد ها و در ساندویچ های ترکی
بسیار استفاده می کنند .همچنین طعم بسیار
خوشمزه ای با تخم مرغ پیدا می کند .آووکادو
یک ماده مغذی ،انرژی زا و سیرکننده
برای صبحانه است.
•

>> ادامه از صفحه6 :

در بررســی ای که به نظرســنجی
های دوران انتخابات می پرداخت و
توسط انجمن آمریکایی تحقیقات
افکار عمومی انجام می شد ،شرکت
کرده بود ،گفت :مطمئن ًا ما امروز
شاهد نظرســنجی های ایالتی ای
هستیم که به وضوح نشان دهنده
توزیــع آموزشــی در آن ایالــت هــا
نیســتند .این موضوع کمی باعث
سرگشتگیاست.
کلیــان کانــوی ،یکــی از دســت
اندرکاران نظرسنجی های پیشین
و مشــاور فعلی رئیس جمهور که
به عنوان مدیر تبلیغات انتخاباتی
وی در انتخابــات ســال 2016
خدمت کرده اســت ،اظهار داشت
که هیچ مشــکلی برطرف نشــده
اســت .وی گفت :مشکالت قبلی

هنوز هم گریبان گیر نظرســنجی
ها اســت .زیرا بســیاری از افرادی
که ً
قبال نظرسنجی ها را سامان می
دادند ،االن هم دست اندر کار این
موضوع هســتند .بنابراین ،هیچ
تغییری مشاهده نمی کنیم.

•

 -3ترامپ می تواند در متام
طول روز مبارزات انتخاباتی را
اجنام دهد
وقتی فردی رئیس جمهور اســت
و در انتخابــات ریاســت جمهوری
برای بار دوم شــرکت می کند ،می
تواند از امکانات موجود به طرز بی
رحمانه ای برای اهداف انتخاباتی
اش اســتفاده کند .او می تواند در
راســتای اجرایی کردن سیاســت
هایی گام بردارد که در حوزه های

انتخابیه ی مختلف اهمیت زیادی
دارند .همچنین روســای جمهور
می تواننــد از بازدیدهای رســمی
از ایالــت هــا در راســتای اهــداف
انتخاباتی شان بهره ببرند.
درست اســت که ترامپ به عنوان
یــک نامــزد انتخاباتــی االن دیگر
نمــی تواند مانند قبل هــرکاری را
کــه مــی خواهد برای کســب رأی
انجــام دهــد ،اما در شــرایطی که
بحران همه گیــری کرونا ویروس
را داریم ،می تواند از امکاناتی برای
جلب حمایت مردم اســتفاده کند
که رقیبش قادر به اســتفاده از آنها
نیست.
باربارا پری ،مدیر مطالعات ریاست
جمهوری دانشگاه ویرجینیا به من
گفت :بیشــتر روسای جمهور می
خواهند مجــدد ًا انتخاب شــوند،

مونتریال

بهترین میوه ها برای فصل تابستان
 .1هندوانه
حقیقت ًا نمی توان از هندوانه در فصل تابستان
چشم پوشی کرد .هندوانه باعث آبرسانی بدن
شما مب شود و اثرات خنک کننده در روزهای
گرم تابستانی دارد .هندوانه غنی از لیکوپن می
باشدکه از بیماری های قلبی و انواع سرطان ها
جلوگیری می کند.
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جان جانان بیخبر
آن ِ

----جان جانان بیخبر
آن ِ
دل را ربوده از تنم
گويم كه بی دل چون شود
گويد خموش و دم مزن
گويم نفس در سينه نيست
قلب من آسوده نيست
اين ِ
گويد اگر خواهی تو عشق
فو من
بايد شوی هم ُک ِ
هم شأن و هم ُكفوَ ش شدم
رسوای يك عالم شدم
آهی كشيد آهسته گفت

دير است دگر ،بگذر زِ من
  .....

بنابراین آنها از تمام مزایای ریاست
جمهوری به صورت کامل استفاده
مــی کنند تا حمایت بیش از پیش
مردم را جلب کنند.
آرون دیوید میلر ،نویسنده کتابی با
عنوان پایان عظمت به من گفت:
اینکــه رئیس جمهــور در همه جا
هست و در همه ی مسائل کشور
دخالــت دارد ،بــرای تقویــت این
احتمال که در دفتر بیضی شــکل
باقی بمانــد ،کافی اســت .ترامپ
به خاطر تمــام حماقت و دیوانگی
هایش در این مقام اســت .حضور
وی بــه عنــوان رئیــس جمهــور
فعلی آمریــکا برایش یک مزیت در
انتخابات محسوب می شود.
وقتی نشــانه هایــی مبنی بر اینکه
ترامــپ در حــال از دســت دادن
هواداریش در میان سالمندان بود،

مشاهده شد ،وی طرحی را اعالم
کرد ،مبنی بر اینکه از آنان در زمینه
ی پرداخــت پول انســولین شــان
حمایت به عمل آید .وی با مسخره
کردن رقیبش گفت :جوی خواب
آلو نمــی تواند ایــن کار را برایتان
بکند ،امــا من می توانم .ســپس
کاخ سفید ویدئویی را منتشر کرد
کــه در آن یــک مرد  68ســاله ی
مبتــا به دیابت بــه خاطرکاهش
هزینه هایش از ترامپ تشــکر می
کرد .به این ترتیب ،استراتژی باغ
گل رز به اجرا گذاشته شد.
هفتــه گذشــته ،ترامپ دوبــاره از
موقعیتــش اســتفاده کــرد و در
حالیکه ظاهر ًا در مورد هنگ کنگ
صحبت مــی کرد ،بیشــتر از یک
ســاعت را به مسخره کردن
جو بایدن اختصاص داد.
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نوع مرد خطرناک است !

اخیــر ًا «دکتــر گینــورد آدامــز»
سرپرســت انیســتیتو راهنمایــی
ازدواج در دانشــگاه پنســیلوانیا،
کتابــی تحــت عنــوان «چگونــه
دوست خود را انتخاب می کنید»
منتشرکرده و در آن راجع به ازدواج
مطالب مهمی نوشته است در این
کتــاب دکتر «آدامــز» دخترانی را
کــه قصــد ازدواج دارند راهنمایی
و ارشــاد کرده و آنها را از ازدواج با
« »۸نوع مرد کــه به عقیده ی او
خطرناک هســتند بر حذر داشته
است:
•
نوع اول :مرد خودخواه و
متعصبافراطی
این نــوع مرد ممکن اســت برای
زن چهار مشکل بزرگ ایجاد کند:
اختالف عقیــده ی دایمــی ،نزاع
همیشگی ،عصبی بودن و سختی
معاشرت!
•
نوع دوم :مرد عصبی مزاج
این نوع مرد ،در واقع یکی از انواع
ً
اصال
مردانی اســت که دکتر آدامز
ســخن گفتن بــا آنها را نیــز برای
دختران خطرناک می داند .چنین
مردانــی کــه روحی عصبــی دارند
با همســر خود ســر کوچک ترین
مســأله نزاع و مشاجره ی سختی
مــی کنند و یک زندگی شــیرین و
مفرح را به کام همســر بدبخت و
بچه های بیگناه و حتی آشــنایان
دور و نزدیک تلخ می سازند!
•
نوع سوم  :شوهر سختگیر و
بیگذشت در امور مالی

شــوهری که در امور مالی بســیار
ســختگیری میکند و ســر سوزنی
گذشــت ندارد ،به درد زندگی نمی
خــورد .البته مقصود این نیســت
کــه باید زن بــی اجازه ی شــوهر
هــر چه میخواهد خرج کند ،بلکه
دکتر آدامز معتقد است که بیشتر
مشاجراتی که در خانه روی میدهد
فقط بر سر پول است حال آنکه در
اصل نباید چنین باشــد ،خیلی از
زن و شــوهرها چنــدان که به پول
اهمیــت می دهنــد ،هرگــز برای
تربیت بچه ها ارزش قایل نیستند،
البتــه زن و شــوهر به واســطه ی
پول مشــاجره نمی کنند ،بلکه در
اکثر اوقــات طریقه ی خرج کردن
آن اســت که موجب ســر و صدا و
نزاع ایشــان میگردد .پس زنی که
به خوبــی مدیریت خانــه را انجام
میدهد ،پول را با حســاب و کتاب
و مناسب خرج میکند و یک شاهی
را هــم حــرام نمیکند و بــاز مورد
شماتت و ســختگیری شوهر قرار
مــی گیــرد ،حــق دارد گالیه مند
باشد.
•
نوع چهارم  :مردی که سریع و
آسان دروغ می گوید!
شــوهرانی کــه بــرای پیشــرفت
مقاصد خــود ،دروغ های کوچکی
مــی گوینــد و یــا گاه ایــن کار را
برای تمســخر همســر خود انجام
میدهند .باالخره یک روز کارشان
بــه دادگاه خانواده می کشــد .این
گروه مردان همــواره در دنیایی از
وهم و خیــال در پروازند و معمو ًال
فراموشــکار هــم میشــوند و تمام

دروغ هایــی را که گفتــه اند از یاد
مــی برند چــون از قدیــم گفته اند
که «دروغگو همیشــه فراموشکار
است! »
•
نوع پنجم  :مردان فراری از
میدان مبارزه!
پنجمین گروه مردانی هستندکه از
موانع و مشکالت فراری هستند و
به جای اینکه از مشــکالت زندگی
اســتقبال کرده و در رفع آن کوشا
باشــند ،فــرار را بــر قــرار ترجیح
میدهنــد .طبیعی اســت مردانی
که حاضر نیســتند به جنگ موانع
و مســایل زندگی برونــد و همواره
میدان مبــارزه را ترک می گویند،
در زندگی زناشویی هم برای همسر
خود تکیه گاه مناســبی نخواهند
بود.
•
نوع ششم :مردان نامنظم و
بیادب در نزاکت!
ازدواج بــا مــردان نامنظم و به
دور از ادب و نزاکــت نیز به صالح
نیست .بی نظمی خواه در تعیین
وقت ،خواه در لباس و غذا و یا هر
چیــز دیگر ،شــما را از زندگی بیزار
میکند.
•
نوع هفتم  :مردانی متعلق به
خویشاوندان خود!
شــوهری کــه فقــط بــه اقــوام و
خویشــان خودش تعلــق دارد نیز
از جمله شــوهرانی اســت که ابد ًا
به درد شــما نمی خورد .چون این
ً
اصال به شــما متعلق
گونه مردان
نیســتند و از آن دردانه های عزیز

اســتراتژی بــاغ گل رز به
این معنی است که رئیس
جمهــور مســتقر در کاخ
سفید ،از موقعیتش برای حاکمیت
مجدد استفاده می کند .ترامپ به
معنای واقعی از این شــرایط بهره
مــی برد .او فضای تاریخی فعلی را
به یک کارزار تبلیغاتی تبدیل کرده
است.
این هفته ،ترامپ مجدد ًا جلسات
روزانه کارگروه ویروس کرونا را که
چند ماه پیش کنار گذاشــته بود،
دایرکرد.

از سوی دیگر ،در شرایطی که وی
نتواند به راحتی اظهاراتش را بیان
کند ،یک برنامه تلویزیونی برایش
تدارک دیده می شود تا با مخاطبان
صحبت کند.
یکی از مقامات ســابق کاخ سفید
به من گفت که برخی از دستیاران
ترامپ بر خالف آنچه در جلســات
توجیهی در بهار مطرح شده بود،
عمــل کردند .این شــخص به من
گفت:
ما متحیر شده بودیم که ترامپ باز
هــم کار خودش را انجــام داد و ما

نبرد کووید 19-را از دست دادیم.
گروهی از ما در وست وینگ بودند
که می گفتند :ترامپ باید فرمانده
کل قوا باشــد ،نیازی نیست که او
سرپرستی کارگروه کروناویروس را
برعهده بگیــرد .اما این توجیهات
در ترامپ اثری ندارد.

•

 -4جو بایدن مشکالت خاص
خودش را دارد
علمکــرد بایدن در مــورد بیماری
کرونــا ،باعث شــده اســت وی در
اذهــان عمومــی به عنــوان فردی
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تغذیه :باورهای نادرست

قارچ برابر گوشت ،و
آیا پروتئین
سرشار از آهن است؟
اسفناج

اظهارنظرهــای تغذیــهای
و مربوط بــه خوراکیها به
دلیل گستردگی و فراگیری
در بین اقشار مختلف با میزان
آگاهــی متفــاوت از بحثهای
داغ جمعهــای خانوادگــی و
دوستانه به شمار میآید.
در ایــن میــان باورهــای زیــادی
وجــود دارنــدکه به دلیــل فراوانی
باورپذیر شده و حتی به آنها استناد
میشود ،در حالی که پایه و اساس
علمی ندارند.
در ایــن مطلب به مــواردی از این
دســت باورهــای تغذیهای اشــاره
میکنیم:
• پروتئین قارچ برابر با گوشت
است
این جمله که «خورشتها را با قارچ
به جای گوشت درست میکنم چرا
کــه پروتئینش باالســت» نه تنها
اشتباه است ،بلکه قارچ حتی منبع
پروتئینی قابل مقایسه با گوشت،
تخم مــرغ ،مواد لبنــی ،عدس یا
سویا هم محســوب نمیشود .هر
صــد گــرم قــارچ حــدود  ۳.۱گرم
پروتئیــن دارد و در مقابل هر صد
گرم گوشت با  ۲۶گرم پروتئین قرار
دارد.
قارچ البته سرشار از ویتامینهای
گــروه  ،Bاســید فولیــک ،مــواد
معدنینظیرسلنیوم،مس
و پتاسیم است .از سرطان
و بیماریهــای قلبــی
پیشگیری میکند،
و افرادی که در پی
کاهــش وزن یا
تقو یت

قوای بدنی خود هستند
به دلیل کم کالری بودن میتوانند
از آن استفاده کنند.
قــارچ همچنین غذای مناســبی
بــرای مبتالیان به دیابت و افرادی
کــه در پی بهبود سیســتم ایمنی
هستند ،به شمار میآید.

•

اسفناج سرشار از آهن است
اســفناج ،محصــول غذایــی برگ
ســبزی که سرشــار از فیبر ،مواد
مغذی و آنتیاکسیدانهاســت ،از
دسته مواد غذایی به شمار میآید
که بیشــتر افــراد به اشــتباه از آن
استفادهمیکنند.
اســفناج با دارا بــودن  ۲.۷آهن در
هر صــد گرم ،مــاده غذایی حاوی
آهن ،و نه سرشــار از آن به شــمار
میآید و حتی این میزان آهن نیز از
نظر دسترسی زیستی قابل استفاده
برای بدن انســان نیست .بنابراین
اســفناج آهن قابل اســتفاده برای
بدن انسان ندارد.
با محبوبیت کارتــون پاپای که در
واقع تبلیغی برای قدرتمند شــدن
در پی خوردن اسفناج
بود ،والدین زیادی با

کــرده ی پدر و مادر خود هســتند
که می خواهند همیشــه کنار آنها
باشــند  .پس چــه وقــت میتواند
به شــما رســیدگی کند ،چه وقت
فرصت حرف زدن با شما را دارد؟
سرپرستانستیتوراهنماییازدواج
اعتقــاد دارد که زندگی بــا این نوع
مردان ،همواره اختالف در منزل به
وجود می آورد و حرفهای بی مورد
و بی ارزش همیشــه در منزل شما
منعکس میشود که به دنبال خود

دعوا مرافعه خوهد آورد.
•
نوع هشتم:مردان راحتطلب!

شــوهر راحــت طلــب ،از جملــه
خطرناکترین مردان جهان خلقت
اســت  .مــردی کــه بی هــدف و
بیهوده پشــت شیشــه رســتورانی
نشســته ،از پنجره بیرون را تماشا
میکند و پک به ســیگارش می زند
و وقت کشــی میکند ،یا مردی که
در خیابــان بدون برنامه مشــغول

مطــرح شــود که بــه انــدازه کافی
بــرای آمریکایی هایی که شــغل و
عزیزان خود را از دســت داده اند،
اندوهگین نیســت .با ایــن حال،
او هنــوز نمــادی از سنتریســم به
شــمار می رود و این امر موجب از
دست دادن آرای برخی از جوانان و
اعضای حزب می شود.
کرنــل وســت ،اســتاد دانشــگاه
هــاروارد و یکــی از حامیــان برنی
ســندرز بــه من گفــت :مــا باید با
خودمان صادق باشــیم و تصدیق
کنیــم کــه بایــدن دارای مواضــع

میانه ،فریبکارانه و نئولیبرالی است
و ما بر یک مبنــای دمکراتیک در
جنگ با آن هستیم.
اگر رأی دهندگان هوادار ســاندرز
در روز انتخابــات در خانــه بمانند
و رأی ندهنــد ،ایــن موضــوع می
توانــد به احتمــال زیاد بــه بایدن
آسیب برساند ،خصوص ًا در ایاالتی
که پیــروزی بایــدن در آنها قطعی
نیست.
نینا ترنر ،یكی از دســت اندرکاران
کمپین ساندرز به من گفت كه او
هیــچ عالقه ای بــه انتخاب بایدن

تصور باال
بودن آهن اسفناج آن را در برنامه
غذایی کودکان خود قــرار دادند.
گرچــه اینکه بــه دلیل بــاال بودن
اسید فولیک و پتاسیم در اسفناج،
کار بیهودهای هم نبوده است.
اما اسفناج نیاز به آهن را در افرادی
کــه کمبود آهــن دارنــد ،برطرف
نمیکند.
همچنیــن ،بــه دلیــل بــاال بودن
میزان اگزاالت در اســفناج ،بهتر
اســت بیماران مبتال بــه بیماری
نقرس یا سنگهای کلیه اگزاالتی،
از آن کمتر استفاده کنند.
همچنین به دلیل نیترات موجود
در اســفناج ،بهتر اســت این ماده
غذایی فریز نشود.
در عیــن حال به دلیــل باال بودن
میزان اســید فولیک ،بــه افرادی
که به کمخونی فقر اســید فولیک
یــا افســردگیهای فصلــی دچــار
هستند ،مصرف این سبزی توصیه
میشود.
اســفناج ســبزی مقــوی و مغــذی
اســت که برای همه گروههای سنی
مناســب اســت ،آن را زیــاد حرارت
ندهید و آب حاصل از پخت اسفناج
را دور نریزید
•

قدم زدن اســت و یا بــا اتوبوس به
اول خط و آخر خط می رود و مردم
را تماشا میکند و با آسودگی خاطر
وقت خود را بی سبب تلف میکند،
موجودی است که خوشبختی در
کنــار او امکان ندارد ،بلکه اساســ ًا
زندگی با چنین مرد راحت طلب و
بی درد و سهل گذرانی به… .هیچ
وجه صالح نیست….
•

نــدارد .وی ادامــه داد :مثــل این
اســت كه به كسی بگویید ،جلوی
شما یک كاسه پر از چیزهای بد و
شــر وجود دارد .به جــای کل آن،
نصفــش را بخور ،بــه هر حال این
یک نوع فریبکاری است.
همچنین در نظر داشته باشید که
ممکن اســت ترامپ به اختالفاتی
دامن بزنــد که منافعــش را پیش
می برد .به طــور مثال ،همانطور
ً
قبــا گفتم ،ترامپ ماه ها
که من
در دوره ابتدایــی انتخابــات
سعی داشت رأی دهندگان

20

 سال  26شماره  11  1484مرداد 1399

www.paivand.ca since 1993

مدیریت زندگی...

مشکلتمرکزدارید؟
شماتنهانیستید...
عجیبیمشغولم.کاری
آیا احساس میکنید که اگر احساس
دیگــر نمیتوانیــد روی
نمیکنــم جز شســتن
که
کنید
ی
م
چیزی تمرکزکنید؟
ظرفها و پیادهروی!"
نیستید،
خوب
شما تنها نیستید.
تنها من نیستم.
کارشناســان میگویند به خودتان
تقریبا تمام کســانی که
اضطراب ناشی از شیوع بقبوالنیدکه حــواس پرتی تــازهام را
کرونا به حافظه کاری ما عیبی ندارد! بــه آنهــا گفتــم ،اظهار
لطمه زدهاست.
داشــتند که با مشــکل
همه ما با این احســاس
مشابهی مواجهند .یک
آشناهستیم:
دفعه متوجه میشــوید کــه انجام
به منظــور انجــام کاری وارد یک هر کار جدی مســتلزم یک تالش
اتاق می شــوید و بعد می ایستید ،طاقت فرسا است.
گیــج و کمــی منفــک هســتید و چیزی که اتفاق میافتد ،اشــتباه
متوجه میشویدکه کامال فراموش عملکرد حافظه کاری اســت یعنی
کردهاید چرا آنجا هستید.
توانایــی جذب اطالعــات جدید،
در ســال  ،۲۰۱۱پژوهشــگران تبدیل آن به افکار منسجم و حفظ
دانشــگاه نوتردام در صدد برآمدند آن تــا وقتــی که شــما کاری را که
به دلیل این حواس پرتی پی ببرند و میخواهید با آن انجام دهید تمام
به این نتیجه رسیدندکه ِصرف وارد کنید.
شدن به اتاق باعث فراموشی آنی یا متــی لیــن ،اســتاد روانــکاوی در
لحظهای شــده است .بررسیهای دانشــگاه تورکــو ،در فنالنــد می
آنان نشــان داد که مغز به طور آنی گویــد" :حافظــه کاری ارتبــاط
میتواند مقدار معینی اطالعات را نزدیکی با توجه دارد .شما به انجام
حفــظ کند و تغییر مــکان در این کاری یا هدفی یا دســتورالعملی یا
وظیفه مغز تاثیر میگذارد و سبب چیزی که میخواهید انجام دهید،
میشود که بخشی از دادهها را کنار تمرکزمیکنید".
بگذارد تا برای اطالعات بیشتر جا شــرایطی کــه بــه ســرعت تغییر
باز شود.
میکند ،نگرانــی و اضطراب همه
از وقتی که شــیوع ویــروس کرونا اینها میتوانند در توانایی ما برای
شــروع شــد مــن چندین بــار در تمرکز ،تاثیر بگذارند.
روز وارد آشــپزخانه میشــوم ولی پرفســور متــی لیــن ،میگویــد:
فراموش میکنم به چه دلیل آنجا "خیلی قبل از فراگیر شدن ویروس
هستم .در حقیقت برای من تمرکز کرونا ،ازگروه بزرگی از بزرگساالن
روی هر جیزی غیرممکن شــده .آمریکایی خواستیم که پرسشنامه
نمیتوانــم برای زنــگ زدن به یک ای در باره ی ارزیابی خودشــان را
شماره تلفن ،آن شماره را به خاطر تکمیل کنند .متوجه شــدیم یک
بسپارم و نوشتن یک ایمیل ساده رابطه منفی بین اضطراب با حافظه
مدتها طول میکشــد .شروع به کاری وجود دارد .هر قدر اضطراب
نوشتن میکنم ولی چند دقیقه بعد بیشتر باشد ،عملکرد حافظه کاری
حواسم پرت میشود.
کمتر است".
میــزان بازدهــی کار مــن کاهش وقتی شــما تجربه یــک اضطراب
یافته.
شــدید را دارید ،مثال هنگامی که
یک دوســتم که نویســنده اســت در تاریکی عازم خانهتان هســتید
اخیــرا بــه مــن گفــت" :بــه طور شــخصی که که پشت سر شما راه

ارز غیر نفتی؛ از توهم تا واقعیت...
ولی ســیاهترین دوره برای صنعت
نفت و صادرات نفتی ایران در سال
 ۲۰۲۰میــادی ،کــه بــه گونهای
تقریبــی مقــارن بــا ســال ۱۳۹۹
خورشــیدی اســت ،آغاز میشود.
در این دوره است که مشکل اداره
کشــور بدون ارز حاصــل از نفت،
و ضــرورت یافتن جانشــین برای
آن ،بیــش از هر زمــان دیگری بر
زندگی اقتصادی و سیاســی کشور
ســایه میافکند .یکی از مهمترین
پیامدهــای ایــن وضعیــت تــازه،
بحثهای داغی اســت که بر ســر
درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات
غیرنفتــی در محافــل اقتصادی و
سیاسی جمهوری اسالمی جریان
دارد.

میرود،
شــما را
می کند ،ممکن
تهدیــد
اســت به یــاد داشــتن جزئیات
قیافه آن شــخص برایتان دشوار
باشــد .یک وضعیت اســترس آور
طوالنی نیز میتواند تاثیر مخربی
در حافظه لحظهای شخص بگذارد
تــا آنجا کــه انجام ســادهترین کار
برایش بیش از حد مشکل باشد.
پرفسور لین ،یادآور میشود:
"مــا در بــاره نگرانــی و استرســی
صحبت میکنیم که حاد نیســت
و با یک آینده به شــدت نامعلوم،
مرتبط است.
شــما نمیدانید-آیــا (اپیدمی) تا
این تابســتان یا پاییز ادامه خواهد
داشت؟
هیچ کس نمیداند .این وضعیت
بــه اضطرابــی که مزمنتر اســت
منجر میشود".
متــی لیــن ،میگوید وقتــی برای
کتابی در بــاره حافظــه کاری که
هنوز چاپ نشده تحقیق میکرد،
بــه اتفــاق گروهــی کــه بــا او کار
میکردنــد از  ۲۰۰بزرگســال در
بریتانیــا و آمریکا پرســیدند که آیا
نگرانیهایی به خصوص در ارتباط
با اپیدمی کرونا دارند؟
"بــه دلیــل ایــن کــه در آن موقع
اپیدمی در همه اخبار بود ،سئوالی
در باره اضطراب ناشی از اپیدمی نیز
اضافه کردیم و از افراد خواســتیم
که سطح نگرانی خود را در مقیاس

صفر
تــا ۱۰
بنویســند.
بــود
قــرار
عــدد  ۱۰نشــان
دهنده یک رشــته
نگرانیهــای دائمــی باشــد که در
فعالیتهای روزانه تاثیر میگذارد.
حد متوسط  ۵.۶بود که به نظر من
درجه باالیی است".
پرفســور لین ،میگوید این اعداد
همچنیــن نشــان داد کــه ارتباط
روشنی بین اضطرابهای مرتبط
با اپیدمی وکاهش عملکرد حافظه
کاری وجــود دارد؛ گرچــه ممکن
است چندین مکانیســم متفاوت
بــرای ایــن کــه چگونــه اضطراب
مرتبط با اپیدمی یا ســایر عوامل،
عملکــرد ذهــن آگاهــی را مختل
میکند ،وجود داشته باشد" .این
ایــده وجود دارد کــه بعضی وقتها
(اضطراب) توانایی شما را تحلیل
میبــرد .وقتــی شــما مضطــرب
هســتیدَ ،سرِ شــما ُپر از این افکار
اســت و مغز شــما تا حدودی بی
طرف نیســت و به چیزهای منفی
بیشتر توجه دارد".
اولیور رابینســون ،از انســتیتوی
علــوم اعصــاب ذهن آگاهــی ،در
یونیورســیتی کالج لندن میگوید

چند و چون ارز غیرنفتی
دربــاره اهمیتــی کــه مســئوالن
ارشد دســتگاه اجرایی ایران برای
ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی
قائــل میشــوند ،به نقــل قولی از
سخنان اخیر حسن روحانی بسنده
میکنیم .او میگوید« :در همین
ســال (منظــور  ۱۳۹۹اســت) بــا
محاســبات میتوانیم  ۴۱میلیارد
دالر صــادرات غیرنفتــی داشــته
باشــیم .این  ۴۱میلیــارد دالر اگر
تمامــش وارد کشــور بشــود ،کل
نیــاز وارداتی مــا را مرتفع میکند.
اگر همه طبق وظیفه عمل کنیم،
مشکل ارز هم حل میشود و مواد
اولیــه کارخانجــات هــم در موعد
خود به دستشان خواهد رسید».

اضطــراب دائم همچنین میتواند
موجب بــی خوابی شــود ولو این
که شــما دقیقا متوجــه اضطراب
بیشتر نباشــید" .بیخوابی نقش
مهمی در مختل کردن حافظه آنی
دارد".
او اضافــه میکندکه ممکن اســت
بخشــی از مشــکالت مرتبــط بــا
حافظــه لحظهای ،بــه این
دلیــل باشــد کــه ذهن
آگاهی تــا آن اندازه
زیاد بــوده ،که
مغزتوانایی
ضبط آن
را نداشته
است.
آ قــا ی
رابینسون شرح
میدهــد کــه حتــی
یــک رونــد ســاده ذهن
آگاهــی مانند تهیه لیســت
خریــد ،اکنون به نیــروی مغزی
بیشتری نیازمند است" :بدون فکر
به فروشــگاه میرویــد و در همین
حال فکر میکنید به چه چیزهایی
احتیاج دارید ،چه فروشــگاههایی
باز هســتند و آیــا رفتن به آنجا بی
خطر اســت .فرض کنیم مغز شما
قــادر باشــد در آن واحــد به چهار
چیز فکرکنــد ،ولی ناگهان باید به
 ۱۰چیز فکرکند و نمیتوانید هیچ
کدام را انجام دهید".
خبر خوب این است که میتوانید
حافظه کاری خودتان را با تمرین
قویتــرکنیــد .بازی هــای فکری
زیــادی در بــازار هســت ولی نظر
کارشناســان این اســت کــه تنها
انتظاری که میتوانید داشته باشید
این اســت که فقط در این بازیها
ورزیدهتر شوید.
اولیــور رابینســون میگویــد:
"بازیهایــی کــه بــرای تمریــن
ذهن آگاهی اســت ،به من کمک
نمیکندکه لیســت خریدم را بهتر
به خاطر بیاورم .درست مثل این
اســت که بــرای این که بــه مردم
بازی تنیس را یاد بدهید ،ســعی
کنیــد آنهــا را وادار بــه دویــدن
کنید".
اما برخی از بررســیها نشــان داده
که نوع بخصوصــی از تمرینهای
ذهن آگاهی که  N-backخوانده
میشــود برای تقویــت حافظه آنی

موثر بــوده .این بــازی تا حدودی
شبیه بازی کالسیک تمرکز است
کــه در آن بازیکنان بایدکارتهای
یــک جــور را پیــدا کنند ولــی در
N-backفقــط یــک مهره اســت
که روی یک صفحه شــطرنجی در
داخــل مربعهــای کوچــک بدون
ترتیب منظــم حرکت میکند و به
صــورت حرکت دورانــی به عقب و
جلو برده میشــود و بازیکنان باید
ترتیب حرکــت مهرهها را به خاطر
بسپارند.
ایــن کــه آیا این بــازی تاثیــری بر
حافظــه کاری دارد ،هنــوز تــا
حــدودی موضوع بحــث انگیزی
بــرای متخصصان علــوم اعصاب
اســت ،ولــی چنــد دور ایــن بازی
ممکن اســت تنش شــما کاهش
دهــد .به هر حال در بــدو امر این
اضطراب اســت که مشــکل ایجاد
میکند و رفــع آن میتواند ببرخی
از مشکالت مرتبط با تمرکز را حل
کند.
اولیور رابینسون میگوید در روش
درمــان اضطراب معمــوال "به این
تکیــه میکنیــم کــه به اشــخاص
نشــان دهیم که همه چیــز آنقدر
که آنها فکر میکنند بد نیست ولی
در این مورد واقعا نمیشــود از این
روش اســتفاده کرد .اما میتوانید
چیزهایی را که به آن فکر میکنید
محدودکنید".
به عبــارت دیگــر بــه راه انداختن
دوباره حافظه کاری ،ممکن است
همچنین به معنی کم کردن توجه
به خبرها و سعی در فاصله گرفتن
از رسانههای اجتماعی باشد .ولی
ممکن اســت موثرترین چیزی که
به ســادگی میتوان انجام داد ،این
باشدکه خودتان را متقاعدکنیدکه
تالش و تقال عیبی ندارد.
اولیور رابینســون میگویــد" :اگر
احســاس میکنیــد کــه خــوب
نیستید ،به خودتان بقبوالنید که
عیبــی نــدارد .اگر تمــام مدت به
خوب نبودنتان فکــر کنید چیزی
عایدتان نمیشود؛ فکرکنیدکه اگر
نتوانید صد در صد توانایی تان کار
کنید ،مهم نیست .اگر بازده کاری
نداریــد ،عیبی نــدارد .ما هنوز در
بحبوحه یک اپیدمی هستیم".
کیت مورگان

خدمات حسابداری و دفترداری

>> ادامه از صفحه7 :

د ر
همین نقــل قول کوتاه ما با ســه
امید واهی روبهرو هستیم .نخست
آنکه ارزش صادرات غیر نفتی ایران
(یــا آنچــه در جمهوری اســامی
بــه این نــام خوانده میشــود) در
ســال جاری بــه  ۴۱میلیــارد دالر
نخواهد رســید .دوم این که حتی
اگــر صادرکننــدگان غیرنفتــی در
نهایت خلوص بخواهند تمامی ارز
حاصل از صادرات خود را به کشور
بازگردانند ،ایــن تصمیم به دلیل
موانع موجود ،به ویژه بر ســر نقل
و انتقالهای پولی ،نمیتواند عملی
بشــود .و ســرانجام اینکه کل نیاز
ایران به ارز ،از جمله برای واردات،
بسیار بیشتر از  ۴۱میلیارد دالر در
سال است.
به منظور بررسی عمیقتر صادرات
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; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

غیرنفتی ایران ،و توانایی آن در پر
کردن خأل ناشــی از سقوط بسیار
شدید صادرات نفتی ،چند پرسش
زیر را مطرح میکنیم:

•

یــک) ارزش ســاالنه صــادرات
غیرنفتی ایران چقدر است؟
پاســخ دادن بــه این پرســش کار
آسانی نیست ،از جمله به این دلیل
که گمــرک جمهــوری اســامی،
در ارزیابــی این رقم ،هم کاالهای

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

غیرنفتی واقعی (مثل فرش و پسته
و زعفــران و محصــوالت غذایی)
را در نظــر میگیرد و هم کاالهای
معــروف به «پایه نفتــی» را ،مثل
میعانــات گازی و فرآوردههــای
پتروشــیمی که در غیرنفتی بودن
آن جای تردید فراوان وجود دارد.
اگــر از این نکته صرف نظرکنیم و
ارقام اعالم شــده از ســوی گمرک
جمهوری اســامی را مــاک قرار
بدهیم ،ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰

تا سال  ۱۳۹۸هر سال ،با احتساب
میعانــات گازی و فرآوردههــای
پتروشیمی ،به طور متوسط حدود
 ۴۳میلیــارد دالرکاالی غیرنفتــی
صادر کرده است.
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــاد
جهانی به ویژه زیر تأثیر پیامدهای
کرونا ،در ســال جاری خورشیدی
ارزش صــادرات غیرنفتی ایران در
ســطحی بســیار پایینتــر از
چند سال گذشته خواهد
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سالمت...

چاقی مفرط ،سن باال و سیگار
سه عامل افزایش نرخ مرگ
ناشی از کرونا
در حال حاضر  ۸۰نفر در هر یک
میلیون نفر در اثر ابتال به ویروس
کرونا در جهان جان خود را از
دستمیدهند

تحقیقی جنجالی در ایاالت متحده
ادعــا میکند تعطیلیهای ناشــی
از ویروس کرونا که در کشــورهای
سراســر دنیا اعمال شد نتوانسته
اســت تا به نحوی قابل توجه آمار
مرگهای حاصل از کووید ۱۹-را
کاهش دهد.
محققان دانشگاه تورنتو و دانشگاه
تگــزاس میگویند چاقــی مفرط و
سن باال تاثیر بیشتری بر نرخ مرگ
حاصل از ویروس کرونا دارند.
دولتهای سراسر دنیا با شیوع این
یعالمگیرتمهیداتقرنطینه
بیمار 
و تعطیلی را معرفی کردند تا جلوی
شیوع و سرایت این بیماری جدید
گرفتــه شــود ،ولی محققــان ادعا
میکنند این محدودیتها تاثیری
بر نرخ مرگ نداشته است.
این تحقیق آمار مرگهای ویروس
کرونــا و مــوارد ابتال بــه آن در ۵۰

کشور دنیا را که به شدت تحت
تاثیــر ایــن بیماری جدیــد قرار
گرفتهاند مورد مطالعه قرار داده
و ویژگیهــای جمعــی آنهــا از
جمله عناصری را نظیر ســیگار
کشــیدن ،چاقی مفرط و ســن
بررسی کرد.
به محاســبه این تحقیــق اوایل
تنهــا  ۳۳نفــر در هر یک میلیون
نفــر در اثــر ابتال به ویــروس جان
باختهاند.
با وجود این به گفته محققان ،این
نرخ از ماه مه مدام در حال افزایش
اســت و اکنون در سطح جهان به
نرخ  ۸۰مــورد در هر یک میلیون
نفر رسیده است.
ایــن تحقیق که در ژورنال مجازی
لنســت بــا نــام «ایکلینیــکال
مدیســین» منتشــر شــده اظهار
مــیدارد کــه تمهیــدات قرنطینه
به کاهش فشــار بر بیمارستانها
کمک کرد ولی با وجود این تاثیری
در کاهــش آمــار مــرگ مبتالیان
نداشت.
ایــن محققــان دریافتنــد چاقــی

مفرط و سن باال عناصری موثرتر
بــر افزایش نرخ مــرگ کووید۱۹-
بودهاند.
نویسندگان این تحقیق نوشتند:
«اقدامــات دولتهــا ،از جملــه
بســتن مرزها ،تعطیلــی کامل و
افزایــش ظرفیــت آزمایشگیری
کوویــد ۱۹-تاثیــری جــدی بــر
کاهــش قابلتوجــه آمــار مــوارد
ابتــای وخیــم و نهایتــا مــرگ
نداشتند».
آنهــا افزودنــد« :یافتههای ما که
مطابق با دادههای بررســی شــده
کووید ۱۹-در اروپا ،ایاالت متحده
و چین است نشان میدهد موارد
بیشــتر ابتــا و آمار بــاالی مرگ،

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

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

بیشتر با عواملی نظیر چاقی مفرط
و سن باالی جمعیت ارتباط دارد.
وقتی آمار مــرگ کووید ۱۹-مورد
ارزیابی قرارگرفت مشــخص شــد
متغیرهایی که به شدت بر افزایش
نرخ مــرگ در هر یک میلیون نفر
تاثیر داشتند ،میزان شیوع چاقی
مفــرط در بین جمعیت و ســرانه
تولیــد ناخالص داخلی آن کشــور
بود».
آنها نوشــتند« :تعطیلــی کامل

و بســتن زودهنگام مرزها ممکن
است باعث کاهش دادن نقطه اوج
موارد مبتال و بنابراین از ورود فشار
و پر شــدن ظرفیت بیمارستانها
جلوگیری کرده باشــد کــه به نوبه
خود باعث تســریع رونــد بهبود و
درمان بیماران شــد ،امــا افزایش
ظرفیت ملی آزمایشگیری تاثیری
برکاهــش تعداد موارد وخیم ابتال
یا نرخ مرگ در هر یک میلیون نفر
نداشت».
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امــا محققــان مقیــم بریتانیــا آب
ســردی بر ایــن تحقیــق ریخته و
گفتند در یافتههای آن اغراق شده
است.
پروفســور ســر دیوید اسپیگلهالتر
از دانشــگاه کمبریج به دیلی میل
گفــت« :تعــداد پرشــماری از
متغیرهای احتمالی در این تحقیق
بررســی شــده در حالــی کــه تنها
 ۵۰مــورد بررســی داشــتهاند و به
همین خاطر نتایــج آن به گونهای
اغراقآمیز تفسیر شده است».
این تحقیق همچنین با یافتههای
تحقیــق کالج ســلطنتی لندن که
پیشتر در ماه جاری میالدی انجام
شد در تعارض است.
محققــان ایــن دانشــگاه تخمین
زدند تمهیدات قرنطینه و تعطیلی
سراســری باعث حفظ جان بیش
از ســه میلیون نفر در سراسر اروپا
شده است.
دکتــر ســث فلکســمن از کالــج
سلطنتی لندن در آن زمان گفت:
«تعطیلی سراســری جلوی مرگ
میلیونهــا نفر را گرفت که در غیر
ایــن صورت بــه فاجعهای شــدید
تبدیل میشد».
•

سیامین همایش ساالنۀ اجنمن دوستداران فرهنگ ایرانی

دیدار مجازی :از 4تا  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

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.

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران گرامی

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210
بــود .به گفته ســیدمهدی
میراشــرفی ،رئیــس کل
گمرک جمهوری اسالمی،
ارزش صــادرات غیرنفتــی ایــران
در سه ماهه نخســت سال جاری
خورشیدی شــش میلیارد و ۳۶۴
دالر بوده که نسبت به دوره مشابه
سال گذشته  ۴۴درصد کمتر شده
اســت .با توجه به چشمانداز رکود
در اقتصــاد جهانی ،بعیــد به نظر
میرســد کــه ارزش کل صــادرات
غیرنفتــی ایــران در ســال جاری،
حتی با احتســاب میعانــات گازی
و فرآوردههــای پتروشــیمی ،از
محــدوده  ۲۵میلیــارد دالر فراتــر
برود.

•

دو) از تمامی ارز حاصل از صادرات
غیر نفتی ،چه مقدار به کشــور بر
میگردد؟
مسئوالنارشداقتصادیجمهوری
اسالمی در این زمینه آماری بسیار

متفــاوت ارائه میدهنــد .به گفته
فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی جمهوری اســامی ،تنها
 ۴۵درصــد ارز حاصــل از صادرات
غیرنفتــی بــه کشــور بازمیگردد،
حال آنکه عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی مقدار ارز غیرنفتی
بازگشــته بــه کشــور را  ۶۰درصد
اعالم کرده است.
رقمی که در دو ســه هفته گذشته
بیش از همه در محافل اقتصادی
تهــران بازتاب داشــته ،از ســوی
صمدکریمی ،مدیــر اداره صادرات
بانک مرکزی ،عنوان شده است .به
گفته او در سال گذشته خورشیدی
 ۲۵میلیــارد دالر و در ســه ماهــه
نخســت ســال جاری خورشیدی
 ۲.۵میلیــارد دالر ارز حاصــل از
صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد
کشــور باز نگشــته اســت .منابع
وابســته به اتاقهای بازرگانی این
رقم را اغراقآمیز میدانند.

•

ســه) چه صادرکنندگانــی ارز را به
کشور باز نمیگردانند؟
اتاقهــای بازرگانی انگشــت اتهام
را بــه ســوی بنگاههــای دولتی و
«خصولتــی» نشــانه میرونــد و
واحدهای بزرگ وابســته به دولت
و شــبهدولت را عامــل اصلی عدم
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
غیرنفتی معرفی میکنند .تردیدی
نیســت که شــماری از واحدهای
متعلق به بخــش دولتی ،بنیادها
و ســپاه ،ارز حاصــل از صــادرات
غیرنفتــی را بــه آســانی ،و آن هم
بــا نــرخ «دالر نیمایــی» (کــه در
ســطحی پایینتر از نرخ بــازار آزاد
است) ،به کشــور باز نمیگردانند
و حتی آن را در خدمت هدفهای
غیراقتصادی به کار میگیرند.
بخشــی از صادرات غیــر نفتی نیز
در خدمــت فــرار ســرمایه بــه کار

گرفته میشود ،و بخش دیگری از
آن نیز برای خریــد کاال در خارج و
ارســال آن به ایران برای دستیابی
به سود بیشتر ،مورد استفاده قرار
میگیرد .در این میان شــماری از
صادرکننــدگان ایرانی هم به دلیل
مشکالت ناشی از تحریم نمیتوانند
ارز حاصل از فروش کاالهای خود
در خارج را در موعد تعیینشده به
کشور منتقل کنند.

•

چهار) صادرات غیرنفتی در ســال
جاری چه مقــدار از نیازهای ارزی
ایران را تأمین خواهدکرد؟
ارز حاصــل از صــادرات نفتــی
کشــور متعلــق بــه دولت اســت،
بــه جز ســهمیهای کــه در اختیار
شــرکت ملی نفت قــرار میگیرد و
آنچه باید به صندوق توســعه ملی
ریخته بشــود .بــا اســتفاده از این
منبع ،دولت بخشی از هزینههای
بودجــه را تأمین میکند و به دیگر
نیازهای ارزی جمهوری اســامی
در خارج از کشــور (از جمله کمک
به ســازمانهای متحد جمهوری
اسالمی در منطقه) پاسخ میدهد.
در عــوض ارز حاصــل از صــادرات
غیرنفتــی ،جــز آن بخــش کــه از
واحدهای دولتی به دســت میآید
و عمدت ًا در خدمت تأمین نیازهای

مالی همیــن واحدها به کار گرفته
میشــود ،به دولت تعلق ندارد .به
بیان دیگر ارز غیرنفتی نمیتواند،
دســت کم به صورت مستقیم ،در
خدمت تأمین هزینههای اجرایی و
عمرانی بودجه به کارگرفته شود.
بر پایــه قانــون مالــی  ،۱۳۹۹قرار
اســت  ۵۰هزار میلیــارد تومان از
درآمدهای بودجه از محل صادرات
نفت تأمین شود .با توجه به تحریم
و ســقوط صادرات نفتــی ایران به
محدوده  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار بشــکه
در روز ،همــراه بــا کاهــش قیمت
در بازار جهانی نفت ،بخش بسیار
بزرگــی از این رقــم تأمین نخواهد
شد و از ارز غیرنفتی هم ،همانگونه
کــه اشــاره کردیم ،در ایــن زمینه
کاری بر نمیآید.
در عوض اگر ارز حاصل از صادرات
غیرنفتــی بــه کشــور بازگــردد،
بانــک مرکــزی میتوانــد آن را از
صادرکنندگان بخــرد و بعد ،برای
پوشــش دادن واردات ،در اختیــار
وارددهندگان قرار دهد .گفتیم که
ایران در سه ماهه اول سال جاری،
شش میلیارد و  ۳۶۴میلیون دالر
کاالی غیرنفتی صادر کرده است.
بر اساس این بیالن سه ماهه ،و با
در نظر گرفتن وضعیــت بازارهای
جهانــی ،ارزش کل صــادرات

غیرنفتــی ایران در ســال  ۱۳۹۹به
احتمال زیــاد پیرامون  ۲۵میلیارد
دالر نوسان خواهدکرد.
حتی اگر فرض کنیم که ارز حاصل
از صادرات غیرنفتی تمام ًا به کشور
بــاز گردد ،آیــا با  ۲۵میلیــارد دالر
میتوان ارز الزم برای واردات مورد
نیاز کشور را تأمین کرد؟ فراموش
نکنیم که  ۱۰ســال پیــش ،ایران
 ۶۵میلیــارد دالرکاال وارد میکرد.
البتــه میتوان ریاضت پیشــه کرد
و حجــم واردات را بــه  ۲۵میلیارد
دالر در ســال و یا حتی کمتر تنزل
داد .ولی در این صورت باید بخش
مهمی از نیازهای مصرفی کشــور
را ســرکوب کرد ،و نیــز باید انبوه
نیازهــای بنگاههــای تولیــدی به
ارز را بیجــواب گذاشــت ،آن هم
در عرصههــای مهمی چون خرید
تجهیزات و تکنولــوژی ،کاالهای
واسطهای و مواد اولیه از خارج.
با توجه به همه ایــن دادهها ،و در
صورت تــداوم وضعیت موجود در
زمینههــای اقتصادی و سیاســی
و دیپلماتیــک ،آیا جــز کمبود باز
هم بیشــتر ارز در ماههای آینده و
پیامدهای آن ،چشــمانداز دیگری
برای کشور وجود دارد؟
•
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آیا می دانستید...

بیشــتر افراد گهگاه پشــت ســر دیگران حرف
میزنند ،اما کمتر کسی حاضر است اعتراف کند
ت کردن است .برخی پژوهشگران
که اصال اهل غیب 
میگوینــد حرف زدن پشــت ســر دیگــران "یک نیاز
طبیعی است که حتی گاهی میتواند مفید باشد".
من همکاری داشــتم که هر وقت فرصت میکرد من
را کناری میکشــید تا پشت سرکسی که چند لحظه
پیشــتر اتاق را ترک کرده بود ،حرف بزند .همکار من
ت کردن بود و من
یکی از آنهایی بود که شــیفته غیب 
حس خوبی نسبت به او نداشتم.
اما واقعیت این اســت که من هم پشــت ســر دیگران
حرف میزنم .برخی پژوهشگران میگویندکه  ۶۵تا ۹۰
درصد از کل گفتگوهای روزمره آدمها درباره کســانی
است که در جمع آنها حضور ندارند.
این پژوهشــگران به این نتیجه رســیدهاندکه "عالقه
آدمها به غیبت کردن با عالقه آنها به سکس و غذا
رقابت میکند".
اما در نهایت شمارکسانی که حاضرند اعتراف کنندکه
غیبت میکنند بسیار اندک است .در اغلب فرهنگها
غیبــت کــردن کاری غیراخالقی به شــمار میرود که
هدف آن تغییر دادن نظر دیگران علیه فردی است که
در مورد او غیبت میشود.
گروهی از پژوهشگران هلندی تحقیقی در این زمینه
انجــام دادهاند و نتیجه تحقیق خود را با عنوان "چرا
آدمها غیبت میکنند" منتشرکردهاند .آنها میگویند:
ت کردن و بدگویی از دیگران رفتاری خودخواهانه
«غیب 
تعبیر میشــود .تصور میشــود که فرد غیبت کننده
نیتــی بدخواهانــه دارد و میخواهد با این کار بر افکار
دیگران تاثیرگذارد و اعمال نفوذ کند».
بــه گفته این گروه از پژوهشــگران" ،اما غیبت کردن
خیلی هم کار بدی نیســت .پشــت سر دیگران حرف
زدن نه تنها نیازی عمیقأ انســانی اســت ،بلکه کاری
منطقی است".
یــان انگلمــان ،روانشناســی کــه در دانشــگاه برکلی
کالیفرنیا در اینباره تحقیق میکند ،میگوید:
«بــا غیبــت کــردن متوجه میشــویم که چه کســی
پتانسیل آن را دارد که شریک و همکار خوبی برای ما

باشد و از چه کسی باید دور بمانیم».
این که چه کســی را بایــد در یک گروه
پذیرفــت و چــه کســی را بایــد طــرد
کرد ،در طول تاریخ پرسشــی حیاتی
بــوده اســت .اعضــای یک گــروه یا
جامعــه بــرای بقــای خود بایــد از
خطــر خیانتــکاران ،فریبــکاران و
خودشیفتگانآگاهیمییافتند.
به گفتــه این پژوهشــگران" ،در
حقیقتآنچهماعملیغیراخالقی
میدانیــم بــه ما کمــک میکند
تــا درباره پذیــرش افراد در جمــع خود تصمیم
بگیریم" .نتیجــه تحقیقات انگلمان نشــان م 
یدهد
که کــودکان خردســال هــم در

چرا پ

یزنیم؟
حرف م 
ر دیگران
شت س

مورد همبــازیای که
نمیخواهــد اســباببازیهایش را بــا دیگــران
تقسیم کند به یکدیگر هشدار میدهند.
به گفته این پژوهشــگران" ،بدگویی از دیگران کمک
میکند تا اعضای مناسب به یک گرو ه راه یابند و نیز
اعضــای یک گروه به یکدیگر نزدیکتر شــوند .رابطه
اجتماعی دو نفرکه سرهایشان را به هم نزدیک کرده
و پچ پچ میکنند ،ناخودآگاه تقویت میشــود .بیشتر
آدمهــا هم ،زمان غیبت کردن نیت بدی ندارند .آنها
دوست دارند اخبار جدید را با هم رد و بدل کنند و با
همخوش بگذرانند".
بیشــتر آدمها نیت بــدی ندارنــد و میخواهند اخبار
جدید را با هم رد و بدل کنند و با همخوش بگذرانند
بیشــتر آدمها نیت بــدی ندارنــد و میخواهند اخبار
جدید را با هم رد و بدل کنند و با همخوش بگذرانند
اما نباید فراموش کرد که اعضای یک گروه نیز ممکن
است پشت سر یکدیگر حرف بزنند .شاید فکركنید این
کار دیگر واقعا غیراخالقی اســت؟ اما پژوهشگران به
این پرســش هم پاسخ منفی میدهند .آنها میگویند

کو و ید :1 9

"کســی که به
نفــع خود از قوانیــن حاکم بر یک
گروه تخطی میکن د باید حســاب
این را هم بکند که دیگران پشــت
سرش حرف بزنند".
نگرانــی مــا از ایــن کــه تبدیل به
موضوع بحث محفل دوســتان و
آشنایانمان شویم ،باعث میشود
مراقب رفتارمان باشیم .کسی که
بــا یک گروه همــکاری نمیکند و
ساز خود را میزند ،ممکن است از
گروه رانده شود.
فکر میکنید در نهایت بایدگفت که
ت کردن به نفع انسانهاست و
غیب 
دالیل منطقی دارد؟
نه.
ماجرا به این سادگی هم نیست.
پژوهشــگران معتقدنــد دالیــل
بســیاری وجــود دارد کــه باعــث
میشــود انسانها به غیبت کردن
روی بیاورنــد .آنهــا میگوینــد ما

از ایــن راه
نــه تنهــا اطالعاتی را
به دســت میآوریم که میتواند به
دردمان بخورد بلکــه میتوانیم از
طریــق اطالعات کســب شــده بر
دیگران اعمال نفوذ کنیم.
وقتی با کسی درباره شخص سومی
صحبــت میکنیم ،بــر نظر طرف
صحبتمان تأثیر میگذاریم .البته
برعکس این حال هم صادق است؛
ف صحبت ما درباره این
وقتــی طر 
شخص بدگویی میکند ،روی نظر
ما تأثیر میگذارد.
در نتیجه بسیاری از پیشداوریها،
شــایعات یا اعمالی که موجب آزار
روحــی یک فرد میشــود میتواند
پیامــد این بدگوییها باشــد .پس
ت کردن از
تعجبی ندارد که غیبــ 
نظر ما کاری غیراخالقی است.
یان انگلمان ،پژوهشــگری که در
این زمینه تحقیق کرده ،میگوید
که ما دوست نداریم دیگران غیبت
کنند ،چون فکر میکنیم ،دیگران

مــا
ممکن اســت درباره
هم حــرف بزننــد .در این صورت
کنترل از دستمان خارج میشود
و نمیدانیــم چــه بر ســر اســم و
رسممان میآید.
آیا واقعــا چون میترســیم قربانی
شــویم غیبتکردن را غیراخالقی
میدانیم؟
خاطرم هست که در مورد همکارم
ت کردن بود ،چه
که شــیفته غیب 
فکر میکردم.
همیشه پیش خودم میگفتم اگر
او دربــاره دیگــران اینگونه حرف
میزند شــاید به محض اینکه من
هم از اتاق بیرون بروم ،پشــت سر
من هم حرف بزند .شاید این تصور
ناخوشــایند بود که باعث میشــد
مــن تا حد امــکان کاری نکنم که
همــکارم فرصت و انگیــزه غیبت
کردن در مورد من داشته باشد.
•
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ر هوریبیشتر!

-------«کار از خانه
نه تنها خطر ابتال به
عفون 
تها
ی ویروسی را کاهش
م 
یدهد،
بلکه تأثیر مثبتی بر
ت
عادل روانی دارد».
------اما مرز
مشخص میان کار و
زندگی خصو
صی چه می شود؟!
-----------نتیج ه پژوه
شــی کــه در آلمان
صورت گرف
ته حاکی از آن است
که بسیاری
ازکارکنان مؤسسات
تجربــه مثب
تــی از کار در خانــه
دارند .کارف
رمایان بســیاری در
آلمان برای
جلوگیری ازگسترش
ویروس کرونا
طرح “دورکاری” را گرفته ،نشان م 
ی دهد
که
ب
س
یار
ی
از
همهگ
عملی کردهاند.
از کارکنــان
یر شــدن کرونا مرت
ب
مؤ
س
در
س
ــا
ت
۵۶
ت
ج
در
صــد از
ربــه محل کار اس
با همهگیر شــد
ترس داشتهاند .این
ن ویــروس کرونا مثبتی از دورکاری
دار
اف
ند
ــر
و
اد
بر
ی
خ
ی
که
در
رقم پس از
بســیاری از کار
همهگیر شــدن کرونا
فرمایــان آلمــان حتــی ترجیــح م 
یده
ند
پــ
س
از
حــال حاضر به
کا
بخشی از
هــش
نیروی کار خود به خانه پاندمی هم به
یافتــه و بــه  ۱۵در
م
صـ
ح
ـد
ل
کار
ط
باز
ور
نگ
مر
رد
تــ
ب از خانه کار م 
ند رسیده است.
فرســتاده و طر
یکنند
ح دورکاری را آغاز و همچنان از خانه
کار
ک
نن
هم
گ
د.
فت
ه
ا
ند
کـ
در م
کردهاند.
ـه کارآمدی آنها در
ایــن کار
قابل میزان افراد ش
کن
ــا
ــا
غل
ن
ی
م
ی
که
گ
وی
نــ
خا
د،
نه
از محل
نتیجه پژوه
کار از “هرگز” یا
کار بیشتر است .دو
“فقط گاهی” استر
شی که به درخواست خانه اغلب استر
س
س
کم
تر
ســ
ی
وم
گ
دار
فت
د.
ه
ا
یک شرکت بی
داشتهاند حد
ند رابطه کار و زندگی
مه درمانی در آلمان ۲۱درصد پرس 
ود  ۱۰درصد بیشتر
ششون
دگا
خان
ن
وا
در
دگ
ای
ی
ن
آن
ها
به
شــده
درباره ش
تر شده و تعداد
و از  ۴۸درصد به ۵۷
رایط کار از خانه صورت تحقیق کارک
در
نان
ی
ب
صد
ود
ه
ا
م
ند
ش
ــا
که
به
قب
ی هم
ل رسیده است.
ابــراز خوشــحالی
ک
رد

ه
انـ
ـد
که
ز
مان رفــت و آمد به

محــل
کار را در طــول روز
ای
ن
شــ
رک
ت
بی
صرف
مه معتقد اســت،
کار دیگری میکنند.
یافت

ه
ه
ــا
ی
مث
بــ
ت
ا
ایــن پژ
یــن تحقیق
وهش که نتیجه آن
در
بای
ست
ی
در
آ
ین
اختیار خ
ده نیز مد نظر قرار
برگــزاری آلمان قرار
گ
یــ
رد
و
ه
م
ز
ما
ن
تأکیــد دارد که
گرفته ،توســط
دو موسســه جنب

ه
ه
ــا
ی
من
فــ
ی
نظرسنج
کار از خانه را
ی  IGESو  Forsaبا
ن
با
ید
نا
دی
ده
گ
رفت.
مشارکت حدود
هفت هزار فرد ن
تی
جه
ای
ن
م
طال
عه
شاغل
نشان میدهد
صورت گرفته است.
کــه از
ه
ــر
دو
نف
ــر
ی
کــ
دو
این مو
ی از نبود
سسه به درخواست
م
رز
م
شــ
خ
ص
بیمه خدمات
میان کار و زندگی
درمانی  DAKخ
صو
ص
ی
گ
له
دار
د.
به ویژه افراد
که پیــش از پاندم
ی کرونا شــاغل
۱۸
ت
ــا
۲۹
س
ــا
له
از آنه
از نبود
ــا شــده بــود ،کار
ای
ن
م
رز
گ
له
دا
ش
تند .سه چهارم
خــود را آغــاز
کردند .آنها پرس

ش
ش
ون
دگا
ن
هم
چ
با هف
نین عدم
ت هزار فرد شــاغل
ا
رت
با
ط
م
س
تق
پیش و پــ
یم با همکاران خود
س از همهگیر را
یک
ی
د
یگ
ــر
از
ج
نب
ههای منفی
شــدن کرون
ــا گفتگــو کار از
خانه عنوان کردند.
کردند و از
آنها خواستند با
ای
ن
حا
ل
۹
/
۷۶
پرسشن
درصد ازکسانی
ام ههایی را پرکنند.
کـ
ـه
کار
از خ
آندریــاس اس
انــه را تجربه کردند
ــتورم ،مدیــر عامل
گ
فت
ه
ا
ند
که
تر
جیــح م 
یدهند در
شــرکت بیمــهای کـ
ـه خواســتار آین
ده
هم
بت
وان
ند
د
ور
نظرسنجی ب
کاری کنند و
وده ،حال میگوید:
د
س

ت
کم
ی
ک
«کار از خانه
یا چند روز در هفته
نه تنها خطر ابتال به
م
جب
ور
ن
با
شد
عفون 
ت
حتما در محل کار
های ویروســی را ک
اه
ش
خ
ود
حا
ضر شوند.
میدهــد ،بل
کــه تأثیــر مثبتی بر
دویچه وله
تعادل روانی دارد».
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ردند

e

میلیون ها بزرگســال در سراســر
جهــان بــا اشــکال مختلفــی از
مشــکالت خــواب دســت و پنجه
نرم میکنند ،و تقریبا هیچ داروی
خــوابآوری وجود ندارد که بتواند
تاثیــر معجزهآســایی بــر آدمهای
مبتال به اختالالت خواب داشــته
باشــد .از ایــن رو ،در ایــن مقاله،
قصد داریم به  ۳قانون علمی برای
بهبود خواب شبانه اشاره کنیم که
با رعایت آنها در برنامهی روزانهی
زندگیتان ،میتوانید خواب خوشی
داشــته باشــید و از شــر بدخوابی
خالص شوید.

11

قانون علمی برای بهبود
خوابشبانهکهواقعاموثراست
میتوانید آنهــا را در رژیم غذایی
روزانهتــان بگنجانید تــا نه تنها از
خــوردن آنها لــذت ببرید ،بلکه
همچنین ،خواب شبانهی خوبی
نیز داشته باشید.
مواد غذایی از قبیل برنج ،ماست،
موز ،ماهی ســالمون ،و ماهی تن
جایگزینهای بســیار خوبی برای
داروهای خوابآور هستند.
برای افزایش تمایلتان به مصرف
آب میتوانیــد میوههایی از قبیل
توت فرنگی ،تمشــک ،کیوی ،و
غیره را به آب نوشیدنیتان اضافه
کنید.

عبور از چراغ قرمز ،زير پا گذاش��تن قوانين ،پ��ارك ممنوع ،گذر از معابر
يكطرف��ه و  ...همگ��ي نمونههايي از رفتارهاي غيرقانوني ترافيكي اس��ت كه
به گفته كارشناس��ان هم ترافيك را به شكل گس��تردهاي افزايش ميدهد و
هم س��المت س��ايرين و خودروي خاطي را نيز تهديد ميكند .در حالي كه
تمامي اين قانونش��كنيها در شكل گس��ترده فقط مختص خودروها و ساير
اتومبيلهاي سواري است.
به عبارت ديگر سالهاس��ت كه يكي از معضالت اصلي شهر هنجارشكني
و بيتوجهي موتورس��واران به تمام قوانين رانندگي است .موتورسواران عالوه
ب��ر آنكه به كابوس بزرگ بس��ياري از رانندگان و حت��ي عابران پياده تبديل
ش��دهاند بدون هيچ نگراني از پيامدهاي قانونش��كني بدون توجه خاصي به
قوانين و مقررات ش��هري و راهنماي��ي و رانندگي در كوچه و خيابان جوالن
ميدهند .موتورس��واران پيادهرو ،كوچه و خيابان يكطرفه ،پل عابر آن هم از
ن��وع برق��ياش ،چراغهاي قرمز و ترافيك و  ...هم��ه و همه را براي حركت و
س��بقت گرفتن از آن خود ميدانند ،بدون آنكه در اين ميان به حقوق س��اير
رانندگان و حتي عابران پياده كوچكترين توجهي كنند.
اما اينكه چرا موتورس��واران تا اين اندازه در كنار حاش��يهاي امن به نقض
واض��ح حقوق و قوانين رفت و آمدي و ش��هري ميپردازند نقطه مهم ماجرا
اس��ت .ت��ا جايي كه حتي در ب��روز تصادفات و ح��وادث اينچنيني هم حتي
اگر موتورس��واران مس��يري را خالف طي كرده باش��ند راننده خودرو مقصر
شناخته ميش��ود .در مواقع ديگر نيز مث ً
ال هيچكس چه مأموران و چه افراد
و رانندههاي عادي از عبور يك اتومبيل از چراغ قرمز به راحتي چشمپوش��ي
نميكنند در حالي كه عبور يك موتورس��وار از چه��ارراه و چراغ قرمز كام ً
ال
امري عادي است.
حم��ل بي��ش از اندازه مجاز بار و مس��افر ،حركات نمايش��ي ،هرج و مرج
و قانونش��كني و از همه مهمتر افزايش مش��اغل كاذب از ديگر ويژگيهاي
جوالن بدون نظارت موتورسواران در شهر است.
قابلو حوادث
تصادفات
بسياري از
روزانهدر
مالحظهای
توانند تاثیر
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نقش
زندگیتان
پایین بروید،
ها باال
ش��هريازبا پله
آسانسور
اين موتورس��واران قانونش��كن در اغلب مواقع يك پاي اين حوادث هستند.
حرکات
برخی عدم•نظارت قانوني و فراهم بودن امكان
دهید ،چنين
انجامتوجه به
کششیكه با
طبيعي اس��ت
تان را
ذهن
تدریج
واض��ح .۳
صــورت
قوانين ورا بــه
نهادنیتــان
مالقاتها
پائين
قيمت
مهمتر
بــه همه
رانندگي و از
مقررات
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کنیدبه س��مت استفاده از اين
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ترغيب
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ساعتكه امروز،
دروس��يله
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بسیار
ش��هرشاید
هنجارش��كنيبادراینکه
نمادکمی قدم
تتان
ميشوند .در حالي كه آمار تصادفات و حوادث موتورسواران نيز روزبهروز در
است.مورد میتوان به به نظر برسد ،ولی آرام کردن ذهن
شــمار
بزنید؛ بی
افزايش
حال
این فهرست اضافه کرد .به خاطر – به خصوص وقتی پر از استرس و
داشته باشید ،همان کارهای ساده نگرانی باشید – میتواند کار بسیار

عبور از چراغ قرمز ،زير پا گذاش��تن قوانين ،پ��ارك ممنوع ،گذر از معابر
يكطرف��ه و  ...همگ��ي نمونههايي از رفتارهاي غيرقانوني ترافيكي اس��ت كه
به گفته كارشناس��ان هم ترافيك را به شكل گس��تردهاي افزايش ميدهد و
هم س��المت س��ايرين و خودروي خاطي را نيز تهديد ميكند .در حالي كه
تمامي اين قانونش��كنيها در شكل گس��ترده فقط مختص خودروها و ساير
اتومبيلهاي سواري است.
به عبارت ديگر سالهاس��ت كه يكي از معضالت اصلي شهر هنجارشكني
و بيتوجهي موتورس��واران به تمام قوانين رانندگي است .موتورسواران عالوه
ب��ر آنكه به كابوس بزرگ بس��ياري از رانندگان و حت��ي عابران پياده تبديل
ش��دهاند بدون هيچ نگراني از پيامدهاي قانونش��كني بدون توجه خاصي به
قوانين و مقررات ش��هري و راهنماي��ي و رانندگي در كوچه و خيابان جوالن
ميدهند .موتورس��واران پيادهرو ،كوچه و خيابان يكطرفه ،پل عابر آن هم از
ن��وع برق��ياش ،چراغهاي قرمز و ترافيك و  ...هم��ه و همه را براي حركت و
س��بقت گرفتن از آن خود ميدانند ،بدون آنكه در اين ميان به حقوق س��اير
رانندگان و حتي عابران پياده كوچكترين توجهي كنند.
اما اينكه چرا موتورس��واران تا اين اندازه در كنار حاش��يهاي امن به نقض
واض��ح حقوق و قوانين رفت و آمدي و ش��هري ميپردازند نقطه مهم ماجرا
اس��ت .ت��ا جايي كه حتي در ب��روز تصادفات و ح��وادث اينچنيني هم حتي
اگر موتورس��واران مس��يري را خالف طي كرده باش��ند راننده خودرو مقصر
شناخته ميش��ود .در مواقع ديگر نيز مث ً
ال هيچكس چه مأموران و چه افراد
و رانندههاي عادي از عبور يك اتومبيل از چراغ قرمز به راحتي چشمپوش��ي
نميكنند در حالي كه عبور يك موتورس��وار از چه��ارراه و چراغ قرمز كام ً
ال
امري عادي است.
حم��ل بي��ش از اندازه مجاز بار و مس��افر ،حركات نمايش��ي ،هرج و مرج
و قانونش��كني و از همه مهمتر افزايش مش��اغل كاذب از ديگر ويژگيهاي
جوالن بدون نظارت موتورسواران در شهر است.
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موتورس��واران
فکــراين
فرو میرونــد – برخی از آنها گذشته و برنامههای آیندهتان فکر
طبيعي اس��ت كه با توجه به چنين عدم نظارت قانوني و فراهم بودن امكان
موضوعات از
همهکه این
برای آن
واض��ح کنید؛
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اتفاقــات روز
تمــام
مهمتر قيمت پائين
رانندگي و از
قوانينرا و مقررات
زيرپ��ا نهادن
اين از
پیش
نشوند،
فراموش
تان
ن
ذه
برخی
و
کنند،
ی
م
مرور
شان
ذهنموتوس��يكلت ،بس��ياري از افراد بخصوص جوانها به س��مت استفاده از
ترغيب
است
در شده
تبديل
ش��هر
هنجارش��كني در
امروز،
وس��يله كه
یادداشــت
جایی
ها را
خواب آن
نماداست روز
کهبهقرار
کارهایی
دیگر به
در
روز
روزبه
نيز
موتورسواران
حوادث
و
تصادفات
آمار
كه
حالي
در
شوند.
بعــدميانجام دهند ،فکــر میکنند؛ کنید یا به جای پر کردن ذهنتان
حال افزايش است.
بنابرایــن ،توصیه میکنیــم اجازه از افکار و نگرانیها ،به حمام بروید
دهید ذهنتان نفس بکشد و کمی و خودتان را به آرامش برسانید.

فاسد
رف و
هاي منحرف و فاسد
سايت
گ
ما...اخالقي است اما...
يو
•

 .۱به آنچه میخورید و
مینوشید ،بیشتر دقت کنید
حتمــا همــهی شــما بــه خوبــی
میدانید ،مصرف بیش از اندازهی
قهوه یــا نوشــیدنیهای گازدار به
شــدت میزان مصرف مواد غذایی
و انرژیتــان را محــدود میکنند،
و باعــث مختــل شــدن چرخهی
طبیعــی خــواب میشــوند .با این
حال ،مواد غذایی و نوشیدنیهای
سالم و خوشمزهای وجود دارندکه
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•

 .۲در طول روز به اندازه
کافی فعالیت بدنی داشته
باشید
انجــام فعالیت بدنــی در طول روز
به این معنی نیســت کــه حتما به
باشگاه بروید و ورزشهای سنگین
انجــام دهید ،بلکــه فعالیت بدنی
بــه انــدازهی کافــی و نــه آنچنان
سنگین میتواند تاثیر شگفتآوری
برکیفیت خواب شــبانهتان داشته
باشــد .مثال بــه جای اســتفاده از
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دوکرده و
دارایحل
ایرانمداد
ها را با
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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جدول
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جدول
____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
سودوکو و جدول
افقي:
 15 14 13 12 11باغبان
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1افقي:
6 5 4 3 2 1
لرس��تان-
اس��تان
در
ش��هري
-1
 -8حفظ ،امان -ليست -الهه هندو
1
 -1ش��هري در اس��تان لرس��تان1 -
وحشت انگيز
 -9س��حاب -س��اقه زيرزمين��ي-
وحشت انگيز
2
2
 -2غ��دهاي در بدن -مث��ل ،نظير-
مفتش
 -2غ��دهاي در بدن -مث��ل ،نظير-
جوشان و خروشان و از روس آمده 3
جوشان و خروشان و از روس آمده 3
 -10ش��كوفه انگور -ج��زء و تكه-
فهميدن انديشههاي يكديگر
 -3رن��گ آخ��ر! -ديكت��ه -ج��وش 4
 -3رن��گ آخ��ر! -ديكت��ه -ج��وش 4
جواني صورت
 -11عبوس -جنگ -واحد واليبال
جواني صورت
5
5
 -4بعض��ي از آن كوه ميس��ازند!-
 -12دستاويز -نوعي نارنگي -نوعي
 -4بعض��ي از آن كوه ميس��ازند!-
ضمير غايب -در و پنجره به وس��يله 6
ضمير غايب -در و پنجره به وس��يله 6
خط كش -زندان مسعود سعد
آن باز و بسته ميشود -خميازه
 -13قان��ون چنگي��ز -تران��ه -از
7
آن باز و بسته ميشود -خميازه
7
 -5اشاره به دور -جمع ورق -لبخند
 -5اشاره به دور -جمع ورق -لبخند واژههاي پرسشي
8
8
مليح
 -14اتومبي��ل ي��ا كش��تي حم��ل
مليح
 -6بخش��ايش گن��اه -مفه��وم9 -
 -6بخش��ايش گن��اه -مفه��وم9 -
بنزين -پيامبر صبور -شرم
رنجوري
10
 -15نام منطقهاي در شمال تهران-
رنجوري
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خراب-
سابق-
روسيه
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خراب-
سابق-
روسيه
-7
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 -8روش��ن و درخشان -پاك كردن
 -8روش��ن و درخشان -پاك كردن دانش روباتيك و هوش مصنوعي
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و پيراس��تن پوست حيوانات -صفت
و پيراس��تن پوست حيوانات -صفت  12عمودي:
13
سيب زميني!
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جدول!-
كبوتر
ديرنشين-
پارساي
-13
جدول!-
كبوتر
ديرنشين-
پارساي
-13
ترساندن-
بيمار -حرف جمع فارسي
درشت و بدقواره و چاق
بيمار-بومحرف جمع فارسي
اسباب ورزش و بازي
 -3قاتل-اسباب
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 -5نوعي
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و
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خوراكي
دياله
 -13نام��راد -وج��ود ندارد -ش��يريني  -5نش��انه اسم مصدر -طبيب بزرگ
 -13نام��راد -وج��ود ندارد -ش��يريني
بيماري
نوعي
دانا-
بس��يار
 -15عالم و
بيماري
نوعي
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بس��يار
و
عالم
-15
عام��ل مهمي ك��ه باعث
ج��ود-
-7
سنتي تبريز
تاريخ -بازرگانان
سنتي تبريز
شديد
كم خوني
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و
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حركت
 28 -14گرم -دوا -پدر مردگان
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Trying to be happy is like trying to build a machine for which the only
specification is that it should run noiselessly.
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واژههاي پرسشي
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.
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Quebec Experience Program:
changes come into effect
Previously announced PEQ reforms
came into effect on July 22nd,
affecting international students
and temporary foreign workers’
applications.
----------The new eligibility criteria
for the Quebec Experience
Program (or PEQ) introduced by the provincial
government on July 9 took
effect on July 22.
Launched in 2010, the
PEQ is a popular immigration stream that provides
a fast-track to permanent
residence for temporary
foreign workers and international students that have
resided in Quebec.
On July 9, Quebec’s immigration minister announced
that an increase in the
length of work experience required of future
applicants before they can
apply to the PEQ would be
implemented in the coming
weeks.
As of July 22nd, temporary

foreign
workers will be required to have
held full-time employment
for 24 months in the 36
months preceding the submission of their application
to meet the PEQ’s criteria.

16 :>> ادامه از صفحه
تا قبل از پایان قــرارداد با چین در
 بیش از دوسوم ایران با۲۰۴۵ سال
خشکسالی و کم آبی غیر مسکونی
خواهد بــود که خود فاجعه بزرگی
 دیگر توانی۲۰۴۵  در ســال.است
برای مقابله با خســارات ناشــی از
 زیرا به، خشکسالی باقی نمی ماند
همه توان کشور باید، احتمال زیاد
صرف پرداخت وام و سود وام هایی
شــود که چینی ها به همه نهادها
و اشــخاص حقیقی و حقوقی داده
.اند
توافــق با چیــن ســودهای کوتاه
مدتــی را نصیب جامعــه ایران می
 آنچه باقی می، اما در پایــان،کنــد
مانــد مانند زمین هایی اســت که
در آن درخــت پالم یــا روغن نخل
 زمینی کــه پالم در آن.کاشــته اند
کاشته می شود دیگر چیزی در آن
.نمی روید
ایــن همــان کاری اســت کــه
.ترکمانچای با ایران نکرد
•

The new rules also include
a Quebec work experience
requirement for international students. Students
who obtain a university degree in Quebec
or a Quebec diploma
of college studies will
require 12 months
of Quebec work experience in jobs that
fall within National
Occupational Classification
(NOC)
codes 0, A,
and B.
Students who
obtain a Quebec
diploma of professional studies (DEP) will be
required to have 18 months
of Quebec work experience in NOC 0, A, B, and
C level jobs. Students
working in C level jobs
can only be eligible under
the new PEQ rules if their
work experience is related
to their program of study in

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
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared
t.me/immigration_michael_monfared

Quebec.
Work experience
acquired during a
mandatory internship in a program
of study will also
be counted, up to a
maximum of three
months.

•

Transitional measures
Temporary foreign worker
PEQ applications will be
processed under the previous rules provided candidates have a valid work
permit or were authorized
to work, and were already
in Quebec as of July 21,
2020.
Furthermore, international
students who will graduate
with a diploma issued before January 1, 2021, will
also have their applications
processed according to the

... توافق با چین بدتراز ترکمانچای

 دالری را با چانه زنی۲۰۰ اجنــاس
۴۰ مناســب مــی تــوان تا حــدود
٪۶۰دالر خریــداری کرد و بیش از
 زیرا این اقتصاد از.تخفیف گرفت
 بر اســاس معادلــه های غیر،پایه
شفاف خاکســتری برپاشده است
که فقط خود چینی ها از آن مطلع
 الزم به یادآوری است در.هســتند
اروپا و آمریکا و قطعا در کشورهای
اسکاندیناوی موضوعی به نام چانه
زدن و تخفیــف وجود نــدارد و هر
قیمتی کــه روی کاالها نصب می
 غیر، به غیر از موارد حراج، شــود
.قابل کم و زیاد شدن است
 توافق با چین کاری،به دالئل فوق
تریــن ضربــه تاریخــی بــه اقتصاد
ایران اســت زیرا کشور ایران زمینه
بنیادی بسیاری از صنایع را داشته
 مــدل مدیریــت اســامی.اســت
جمهوری اسالمی در این سه دهه
همه صنایع کشــور را نابود کرد و
حال قرار اســت بــرای احیای آنها
 جمهوری اسالمی.چینی ها بیایند
نه تنها توانایی مدیریتی اداره پروژه
 بلکه، های بزرگ و گــران را ندارد

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

info@paivand.ca

1399  مرداد11  1484  شماره 26 سال

www.paivand.ca since 1993

ســومین رتبــه را از نظــر انجــام
 و، زمان بندی اجرا،تعهدات مالی
مدیریت پروژه بعد از ژاپن و آمریکا
 از قضا.به خود اختصاص داده اند
لشــگر شــرکت های بزرگ ایرانی
که بســیاری از آنها یک پرونده باز
در قوه قضاییه دارند تشــنه آمدن
 طبقه.شرکت های چینی هستند
تاجر مسلک و غیر مولد جدید نیز
کــه طی دهه اخیر و پس از تحریم
ها در ایران شکل گرفته است و در
باستی هیلز لواسان خود را نمایش
می دهد نیز نزدیکی های زیادی با
..چینی ها خواهند داشت
حــال می شــود فهمیــد چــرا در
 یا کنوانســیون ضدFATF مقابل
پولشــویی و جرائــم مالــی اینقدر
مقاومت کردنــد و بعد از این همه
 در نهایــت آن را تصویب،جنجال
 شاید بخش هایی از پروژه.نکردند
 ســاله بــا چین بر۲۵ توافــق نامه
. قابل توضیح نباشدFATFاساس
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در
بازارهای سراســر چین و حتی در
یک منطقه لوکس مانند شانگهای

conditions in effect
before the reform of
July 22nd.
It is, however,
unclear how this
transitional measure
will affect students
who complete their
studies in the fall
semester and who
typically receive
their diploma after
January 1.

•

Language requirements
In addition to the
changes concerning
eligibility for the PEQ, this
reform includes a number
of other changes.
Spouses of the principal applicant will have to demonstrate a level of French
equivalent to an “advanced
beginner.” This knowledge
of French can be demonstrated by proving that one
has successfully completed
three years of full-time
secondary or post-secondary studies or by taking
French-language exams.
However, this measure will
only take effect on July 22,
2021.
Final transcript attesting to
the successful completion
of an advanced intermediate level French course
in a recognized institution
in Quebec will no longer
be accepted as proof of a

19 :>> ادامه از صفحه
.دهندگان دشوار است

•

 اگر در ماه اکتبر شاهد یک-6
سورپرایز باشیم چه می شود؟
ترامپ به عنوان یک فرد اهل شــو
و نمایش های تبلیغاتی می تواند با
اعالم پیشرفت چشمگیر در جنگ
 روند رقابــت را تغییر19-کوویــد
 اخبار مربوط به دستیابی به.دهد
موفقیت در زمینه ی مقابله با کرونا
ویروس توجه کافی را به خود جلب
 مشخص، از سوی دیگر.می کند
شــدن اینکه آیا او راست می گوید
 ممکن است تا مدت ها بعد،یا نه
.از زمان شمارش آرا به عقب بیفتد
 ترامپ آرای افراد زیادی،آن زمــان
را کسب کرده است و مهم نیست
 در همین.که حقیقت برمال شود
 استراتژیست، چارلی بلک،ارتباط
بلند مدت جمهوریخواه با خنده به
:من گفت
ً
ترامپ احتماال در ماه اکتبر اعالم
خواهدکرد که واکسن کرونا کشف
.شده است
)»(سرویس بین الملل «انتخاب

24

good command of French;
only approved test results
and transcripts of studies
completed in French will
be accepted

•

Why has Quebec
implemented these
changes?
The Government of Quebec says it has tightened
the eligibility criteria for
the PEQ because of its very
high popularity. From 2010
to 2019, the proportion of
Quebec Selection Certificates issued through the
PEQ increased from 5 per
cent to 86 per cent, according to Quebec’s Minister of
Immigration.
Quebec’s decision, however, continues to be strongly
criticized. In recent weeks,
nearly 50 student, labour
and community groups
have mobilized in Quebec
to denounce the recent
changes to the PEQ and to
demand a more inclusive
immigration system in the
province.
Those groups are calling
for a reconsideration of the
extension of the required
years of experience, the
exclusion of low-skilled
jobs, the exclusion based
on a spouse’s language
proficiency and the newly
introduced six-month processing times.
From: CIC News

... !ترامپ را دست کم نگیرید

 کاهش،دموکرات ها مــی پردازند
یابــد و در نتیجه افــراد اندکی رأی
.بدهند
میلیــون هــا رأی دهنــده بالقــوه
بایدن با یک انتخاب سخت روبرو
 یا، یا باید در خانه بمانند:هستند
به پای صنــدوق های رأی بروند و
خطــر ابتال به یک بیمــاری بالقوه
.کشنده را به جان بخرند
یک امر بدیهی این است که از روش
رای گیــری الکترونیک اســتفاده
 اما ترامپ از موقعیت خود.شــود
اســتفاده و ایــن ادعــای جعلی را
مطرح کرده اســت که ایده ی رای
گیری الکترونیکی در واقع با هدف
شکســت جمهوریخواهان مطرح
 ایــن موضــوع پیام.شــده اســت
روشــنی را برای حــزب جمهوری
خواه و دست اندر کاران انتخابات
دارد که وی از دسترســی بیشــتر
مردم به صندوق های رأی حمایت
 همانطــور کــه اخیر ًا.نمــی کنــد
،همکار مــن آدام هریس نوشــت
رونــد ارســال پســت الکترونیکی
در بعضــی از ایالــت ها بــرای رای

را متقاعــد کند که ســندرز قربانی
توطئه دموکرات هاست تا به عنوان
.نامزد حزب انتخاب نشود

•

 کسانی که انتظار می رود-5
 ممکن،به بایدن رأی دهند
است در انتخابات شرکت نکنند
اگر در انتخابات ایالتی که طی ماه
 شاهد حضور،های اخیر برگزار شد
 ماه،اندک مردم در انتخابات بودیم
.نوامبر می تواند یک فاجعه باشد
 علی رغم شیوع کرونا،گفتنی است
 تعداد مراکز رأی دهی در،ویروس
این دوره از انتخابات کم بود و رأی
دهنــدگان باید ســاعت ها منتظر
 به طور.می ماندند تــا رأی بدهند
 مرکز رأی دهی80  بیــش از،مثال
در منطقه متــرو آتالنتا تعطیل یا
 در میلواکی نیز مراکز،تلفیق شدند
. مورد کاهش یافتند5  به180 از
ایــن شــرایط در واقع بــه منزله ی
.جلوگیری از رأی دادن مردم است
 ممکن است که،به همین ترتیب
امکان رأی دادن هــواداران بایدن
در ایالت هایــی که به طرفداری از
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اندرز فیلسوفان در ويژهنامه نشريه معتبر فلسفه:

با پيادهروی مغز خود را توانمند کنید!
تاريخ فلسفه به نوعی با راه رفتن همگام و همراه بوده
است .مكتب مشائيون يا همان روندگان كه نسبت آن
به ارسطو میرسد ،گواه اين ادعا است .نيچه ميگويد:
"تا میشود نبايد نشست و به انديشهای كه در هوای
آزاد زاده نشده باور داشت".
مونستر در
كورت بايِ رتس اســتاد فلســفه در دانشگاه
ِ
غرب آلمــان ،كتاب مفصلی درباره "راه رفتن ســرپا،
تاريخ انسانشناختی انديشه" نوشته و در آن به "پيوند
تنگاتنگ رفتن و انديشيدن" پرداخته است.
او درگفتگو با كاترين نيومارك سردبير ويژهنامه نشریه
«فلسفه»میگويد:
«فيلســوفان دوره باستان ســتارهها و اجرام آسمانی
را جزو خدايان میدانســتند و میگفتند که آدم از يك
بخــش فرودين پســت زمينی يعنی تــن و يك بخش
فرازين آسمانی يعنی سر تشكيل شده و به همين دليل
انسان سرپا راه میرود تا به آسمان و خدايان نزديكتر
باشد".
بايِ رتــس در ادامــه میگويــد كه فيلســوفان بــه ويژه
انديشمندان روزگار نوين ما پيادهروی و انديشيدن را
شوپنهاور كه راه رفتن
جدا از يكديگر نمیدانند و حتا ِ
را "تعويق سقوط" میداند ،بر اين كار پا میفشارد.
مارتين دورو يكی از نويســندگان ويژهنامه در نوشــتار
خود به گذرگاههای فيلســوفان و پژوهشگرانی اشاره
دارد كه پيادهروی را از الزامهای روزانه خود شمردهاند:
میگويند ایمانوئل كانت فقط دو بار در زندگی پيادهروی
روزانه خود را قطع كرد:
يك بار برای آگاهی يافتن از اوضاع انقالب كبير فرانسه
و بار ديگر برای خواندن كتاب ِاميل ،اثر ژان ژاك روسو.
امروزه مسیر پيادهروی كانت در زادگاه او ،كونيگسبرگ
يــا كالينينگراد امــروزی به افتخار او "كوی فلســفه"
نامگذاری شده است.
ريپرت نويســنده ديگــر ويژهنامه بــه راهپيمايان
كلو ِ

پژوهشــی ،سياســی و مذهبــی
اشــاره كــرده و از مهامتاگاندی و
مارتنيلوتِر كينگ ياد میكند كه
در ســخنرانی تاريخــی خــود در
سال  ۱۹۶۳در واشينگتن عليه
نژادپرستیگفت:
«مــا به هــر رنگی كه باشــيم،
بايــد با هــم راهپيمايی كنيم.
مــا نمیتوانيــم تنهــا برويم و
همچنــان كــه میرويــم بايد
اقــرار كنيــم كــه بــه راه خود
ادامه میدهيــم و نمیتوانيم
بازگرديم».
ريپــرت همچنيــن بــه
ِ
راهپيمايــی عظيم مائو تسه
دون در ســال  ۱۹۳۴اشــاره
میكند كــه يكصد هزار تــن را به دنبال
خود كشاند .اين راهپيمايی را سرآغاز نظام كمونيستی
در جمهوری خلق چين دانستهاند.
در بخــش ديگــری از ايــن ويژهنامــه پرفســور ِگــرد
مپرمان ،استاد بنام رشته مغز و اعصاب در دانشگاه
ِك ِ
ِ
درِ سدن ،درباره تأثير پيادهروی در توانمندسازی مغز
گفتگوكرده است.
مپرمان میپرسد:
كاترين نيومارك از آقای ِك ِ
"فيلسوفان از دوران باستان تاكنون بر اين باور بودهاند
كــه راه رفتــن قدرت انديشــيدن را تقويــت میكند.
پژوهشگران امروزين در اين باره چه میگويند؟
مپرمــان« :نخســت اينكــه پرداختــن بــه موضوع
ِك ِ
راه رفتــن و انديشــيدن يا الاقل حركــت و آموزش به
فيلسوفان و پژوهشگران محدود نميشود .كافیست
نگاهی بــه روشها و روند كار هنرپيشــگانی بيندازيم
كه نقشهاشــان را حيــن قدم زدن از بــر میكنند يا

دولت ارزفروش و سکهباز ،مردم بازنده...
تغییــر مدام نرخ ارز در ســالهای
 ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹کامال نشان میدهد
که دست دولت در استفاده از دیگر
ابزارها بســته است .سیاستهای
داخلی و خارجی حکومت نقشــی
غیرقابلانکار در این دستبستگی
دولت دارند.
•
بازار احنصاری ارز
التهــاب بــازار ارز و طــا نتیجــه
مستقیم دخالتهای دولت در این
بازارهاســت .وقتی حسن روحانی
میگوید:
«دولت مالک ارز است و قیمت ارز
در اختیار دولت است».
معنــیاش این اســت که مــردم و
بخش خصوص نقشــی در بازار ارز
ندارنــد و دولــت با ارزی کــه دارد
هرکاری بخواهد میکند .براساس
همین سیاســت انحصاری اســت
که دست کیمیاگر دولت توانسته
قیمت ارز را در چهل سال گذشته
به  ۳۶۰۰برابر برساند .البته سخن
روحانــی در مــورد ارز نــه مبنــای
قانونــی دارد و نــه پایــه و اســاس
عقالنی.
این که مقامات مسؤول امور بانکی
و اقتصــادی مدام به مــردم وعده
میدهند که «بــازار ارز در روزهای
آینده به آرامش میرســد ».و بعد
ارز را گرانتر میکنند ،مرادشــان
این اســت که آنها تا آن روز همه
تالششان را کردهاندکه ارز را بیش

از این گران نکنند اما تحت شرایط
موجــود مجبورند این کار را مکررا
انجام دهنــد .موارد نــادر کاهش
قیمت ارز نه به دلیل سازوکارهای
بــازار بلکه بــه دلیل دســتکاری
صــوری در بازار با میزان ارز تزریق
شده است.
•
بازندگی :هم احساس و هم
واقعیت
امــروز کمتــر کســی در چارچوب
مرزهــای ایران زندگــی میکند که
احساس باخت نداشته باشد .این
احساس میان زنان و مردان ،جوان
و پیر ،اقــوام و اهل هم ه مذاهب،
افرادی با همه نوع گرایش جنسی،
افراد باالی  ۵۵سال که خود را نسل
تلف شد ه انقــاب میدانند و افراد
زیر  ۵۵ســال که خود را نسلهای
تلفشــد ه جمهــوری اســامی
میخوانند ،به عدالت توزیع شــده
است.
حقی از زنان نیست که در جمهوری
اســامی ضایــع نشــده باشــد از
حق حضانت تا انتخاب پوشــش،
حق مســافرت تــا حق اشــتغال.
اقلیتهای قومی و مذهبی همیشه
تحت سرکوب قرار داشتهاند .همه
اینها وقتی به پشت سر خود نگاه
میکننــد ،حس از دســت رفتن را
غالبمییابند.
س ناشی از واقعیت است
این احسا 
و نه انتظارات:

>> ادامه از صفحه13 :
رشــدهای اقتصادی منفی  ۶یا ۸
درصدی،
بیکاریهای  ۴۰تا  ۶۰درصدی،
تورمهای  ۴۰تا  ۵۰درصدی،
و بیارزش شدن سریع پول ملی
در کنار بازداشــتهای هــر روزه
منتقــدان و معترضــان و دخالت
حکومت در خوراک و پوشــاک و
دیدنیها و شنیدنیهای مردم.
مشــکل این نحو ه اداره ،این است
که هیچ یک از اقشــار اجتماعی از
آن در کوتــاه و درازمــدت منتفــع
نمیشــود .تنهــا دالالن و خاصان
درگاه حاکمــان و خــود آنهــا از
ایــن ماجــرا بهــره میبرنــد .حتی
ســرمایههای خودشــان بیارزش
میشــود مگر آن که ســریعا به ارز
تبدیل کرده و خارج کنند.
ارتبــاط مســتقیمی میــان فروش
ارز و ســکه توسط دولت و افزایش
بازندگــی مــردم وجــود دارد.
هــر چــه دولــت بیشــتر بــه جای
ســرمایهگذاری ارزهــای حاصل از
صــادرات منابع آنها را بفروشــد،
مــردم فقیرتــر میشــوند .دولــت
ارزفروش در شرایط کاهش درآمد
به دم دستترین ابزار خود یعنی ارز
و سکه رو میکند تا کسری بودجه
را جبران کند و این باعث باال رفتن
قیمــت همــ ه کاالهای مــورد نیاز
عموم میشــود .برای کشوری که
در آن همه چیز یا وارداتی است یا با
واردات عظیم تولید میشود (مثل

مغز در
پيوند با
حركت
پديد
آمده
است

دانشآموزانــی كــه در
حــال راه رفتــن زبــان
يــاد میگيرنــد .امــروزه
كارشناســان مغــز و
اعصــاب پــی بردهاند كه
بخش هيپوكامپوس مغز
يعنی همان بخشــی كه به هدايت
حافظه بلندمدت مربوط میشود،
در برابر ريتم واكنش مثبت نشان
میدهد».
نيومــارك« :يعنــی ريتــم چــه
موســيقايی باشــد چه قــدم زدن
ســريع ،بــه تمركز حــواس كمك
میكند؟»
مپرمــان« :بلــه .البتــه بيش از
ِك ِ

آن كه تمركز باشــد ،تقويت
توان يادگيری اســت .شــما
كاركــرد كامپيوتــر را هم كه
در نظر بگيريد ،قضیه همين
طور اســت .ريتــم ،ميزان و
فرِ كانــس در كامپيوتر هم مطرح
است .ميدانيد كه كامپيوترها هم
در انجام محاسبات ،سرعت يا بهتر
بگوييم فرِ كانس خاصی دارند .كار
مغز بيشــباهت به رايانه نيست.
بــه اين ترتيب قــدم زدن هم ريتم
به معنای موســيقايی آن اســت و
هــم كاركردهايی را در مغز تقويت
میكند».

افزایش خویشاوندکشی؛ ...
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نيو مــا ر ك :
«منظور شما
بــه طــور كلی
حركت اســت يا
واقعا ريتم؟»
مپر مــا ن :
ِك ِ
«دقيقــا ريتــم.
آ ز ما يشهــا ی
كامپيوتــری مغز
و اعصاب نشــان
ميدهنــد كــه
حركت منظم و به
قاعده اگر با سرعت
مشــخصی انجــام
شــود ،توانهايــی
در مغــز را تقويــت
ميكندكــه در درجه
نخســت بــه بخــش
حافظــه بلندمــدت
مربــوط میشــوند.
يادمــان باشــد كــه
اصوال موجودات زنده
بيحركت مثل گياهان
سيستم عصبی ندارند
و سيســتم عصبی آغاز
پديد آمدن مغز و فكر است».
مپرمــان در ســخنان
پروفســور ِك ِ
خود بــه ايــن نتيجه میرســد كه
چــون مغز در پيوند با حركت پديد
آمده اســت پس بايد راهپيمايی و
پيادهروی ،تأثيــر مثبت زیادی در
توانمندسازی آن داشته باشد».
این استاد دانشگاه تمركز در حالت
نشسته را هميشه درست نمیداند
و تأكيــد میكند كــه دانشآموزان
تنهــا بــا ورزش میتواننــد بــازده
حافظه و ســطح هوش خود را باال
ببرند.
•

>> ادامه از صفحه12 :

تقســیم ارث در ایــران بــه دلیــل
ســنتهای خانوادگی و شــریعت،
ناعادالنه است و بســیاری از افراد
توان حل این مشــکل را در درون
خانــواده ندارند .این نکته بســیار
جالب اســت که اکثر مردان ایرانی
که با شــریعت مخالف هستند ،به
هنگام تقســیم ارث به قانون ارث
در ایران رجوع میکنند و سهم دو
برابر نســبت به دختران میبرند،
در حالی که هیچ اجباری از بیرون
برای این ترتیبات وجود ندارد.
•
خشونتخانگی
کتــککاری میــان زنــان و مردان
و کتــک زدن کــودکان توســط
والدین ،نقطه شــروع بســیاری از
همسرکشیهاوفرزندکشیهاست.
ایــن عادت به تنبیه فیزیکی از یک
نسل به نسل دیگر انتقال مییابد و
چرخه خشونت گاه از کنترل خارج
میشــود یا تصادفا بــه قتل منجر
میشود .اکثر قتلهای خانوادگی
از پیش فکرشده و عمدی نیستند.
امــکان چندهمســری مــردان و
محرومیــت زنــان از حقوقی مثل
حضانــت ،یــا نپرداختــن نفقــه،
میتواند به خشــونتهای خانگی

دامن زند .تفاوتهای سنی بسیار
زیاد مثل بیست تا چهل سال میان
شوهر و همسر نیز از موارد جدی
ایجاد تنش است.
•
ازدواج اجباری
ایــن امــر هم بــرای مــردان و هم
برای زنان ،در هر سنی که باشند،
بــه عاملی بــرای فاصلهگیــری در
خانواده و ورود افرادی دیگر به این
رابطه تبدیل میشود .ازدواجهای
اجبــاری هنــوز در ایران ســاری و
جاری هستند؛ باالخص هنگامی
که کودکان (خواه پسر یا دختر) به
چنان رابطهای کشانده میشوند.
آنها بعد از درگیر شدن در خانواده
همیشه معترض این رابطه هستند
و این اعتراض میتواند به درگیری
و حتــی قتل بینجامد .در برخی از
مناطق ایران هنوز دختران جوان و
نوجوان توسط پدر و مادر به شکل
غیررسمی به مردان دارای مکنت
اما مسن فروخته میشوند.
•
«زنای با محارم» و سوءاستفاده
جنسی در خانواده
آنچــه در تارنماهــا و روزنامههای
داخل و خارج کشور یک تابوست

و ذکری از آن نمیشــود« ،زنای با
محارم» و سوءاستفاده جنسی در
محیط خانــه و خانــواده در ایران
است .معموال اعضای خانواده اگر
این امور را مشــاهده کنند یا خود
در آنهــا عامل یا قربانی باشــند ،از
آن ســخنی به میان نمیآورند ،اما
آن زخم همیشــه با آنها میماند.
بخشــی از قتلهــای خانوادگــی
ریشــه در این موضوع دارد ،اما در
عرصه عمومی ســخنی از آن گفته
نمیشــود .نــه نیــروی انتظامی،
نــه وکال و نه قاضــی ،در دادگاه به
سراغ این موضوع نمیروند و اگر
احساس شود که موضوع عمومی
میشود ،دادگاه را غیرعلنی برگزار
میکننــد .آمارهــای جمــعآوری
شده در این زمینه نیز هرگز اعالم
نمیشود .جمهوری اسالمی ایران
میخواهد وانمود کند که زیر سایه
نایب امام زمان ،چنین وقایعی در
ایران رخ نمیدهد.
__________
دیدگا ه ابراز شده در این مقاله ،نظر
نویسنده بوده؛ موضع این نشریه را
منعکسنمیکند.

گوشــت مرغ یا محصوالت لبنی)
بــاال رفتن قیمت ارز یعنی گرانی و
تورم .قیمت برخی از کاالها فورا با
تغییر قیمت ارز تغییر میکند مثل

لوازم الکترونیک و برخی با فاصله
مانند مســکن .و مــردم ایران هر
روزه تغییر نرخ ارز را در زندگی خود
تجربهمیکنند.

----------

دیدگا ه و نظرات ابراز شده ،نظر نویسنده
بوده و موضع این نشریه را منعکس
نمیکند.
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اقتصاد...
شاید برای شما هم این سوال پیش
آمــده کــه در میانه بحران شــدید
اقتصــادی و افــت ارزش پول ملی
ی پولدارتر میشوند.
چگونه بعض 
ایــن گــزارش را بخوانید تا ببینید
چطور در آشــفتهبازار مســکن در
ایران گروهی یکشبه ره صدساله
را طی میکنند.
آمارهای رســمی در ایران حکایت
از آن دارد که متوســط قیمت یک
مترمربــع آپارتمان در تهــران ،در
فاصله فروردین تا تیر  ۱۳۹۹حدود
 ۳۵درصد افزایش پیدا کرده است.
این به معنی آن اســت که تنها در
فاصله  ۴ماه قیمت مسکن بهاندازه
کل سال  ۱۳۹۸گرانتر شده است.
دادههای معامالت انجامشــده در
تهــران نشــان میدهد کــه در ماه
گذشــته بیش از  ۱۴هــزار معامله
در  ۲۲منطقــه تهران انجام شــده
که متوســط قیمت هــر مترمربع
آپارتمــان در این معامالت نزدیک
 ۲۱میلیون تومان بوده است.
این رقم  ۵.۵میلیون تومان بیشتر
از متوســط قیمت در فروردینماه
اســت؛ یعنی اگر فرض کنید کسی
یک خانــه متوســط  ۷۰متری در
فروردین به قیمت متوسط خریده
و در تیرمــاه فروختــه باشــد بــه
حسابوکتاب ریاضی  ۳۸۵میلیون
تومان سود کرده است.
اگر میــزان ارزشافزوده متوســط
همین آپارتمــان  ۷۰متــری را در
فاصله تیر دو ســال پیش محاسبه
کنیــم بــه رقمــی در حــدود یــک
میلیارد تومان میرسیم که حتی در
مقیاس اقتصاد تورمزده ایران عدد
بزرگ و در مقایسه با سطح درآمد
عمومی شگفتانگیز است.
این تــازه نقــل ارزشافــزوده یک
آپارتمــان متوســط  ۷۰متــری
اســت ،وگرنــه اگــر

ارزشافزوده ملــک را در مناطق
گرانقیمت باالی شهر محاسبه
کنیم برق از سرمان خواهد پرید.
میانگیــن قیمت یــک مترمربع
آپارتمــان تیــر  ۱۳۹۷در منطقه
یــک تهــران حــدود  ۱۵میلیون
تومان بود .حدود  ۲برابر متوسط
کل شهر .امسال متوسط قیمت
در این منطقه ،ســه برابر نسبت
بــه دو ســال پیش افزایــش پیدا
کــرده و بــه بیــش از  ۴۵میلیون
تومان رسیده است؛ یعنی در این
مدت ارزشافــزوده هر مترمربع
آپارتمان در این منطقه

گان بازار
ن و بازند
برندگا
یاند؟
چه کسان 
کن ایران
مس

 ۳۰میلیون
تومان بوده است .این یعنی کسی
که مالک یک آپارتمان  ۱۲۰متری
در این منطقه اســت ،در طول دو
ســال در حدود  ۳میلیــارد و ۶۰۰
میلیون تومان در این مدت ســود
کرده است.
بــا ایــن حســاب ،میــزان بازدهی
سرمایهگذاری مسکن در یک بازه
دو ساله از دالر و هم از طال بیشتر
بوده اســت و تنها از بازار پرنوسان
بورس عقبتر مانده است.
حتــی در مقــام مقایســه میــزان
بازدهی ســرمایهگذاری مسکن در
تهــران حتــی به نســبت بازارهای
پررونق مسکن دنیا هم بیشتر بوده
است.
تیرمــاه دو ســال پیش ،متوســط
خریــد یک متــر آپارتمــان در کل
شــهر حــدود  ۷میلیــون تومان و
در منطقــه یک حدود  ۱۵میلیون
تومان بوده است .متوسط قیمت

بحران اقتصــادی برای هرکه بد باشــد
بــرای طبقه نوظهــور ســرمایهداری که
در یک دهه گذشته جمعیتشان فزونی
گرفته نعمت بزرگی اســت؛ اما از آنسو
جمعیت بزرگتری از مردم ایران در این
بحران ،فقیر و فقیرتر شده و میشوند.

دالر در بــازار آزاد حــدود
 ۸هزار تومان بود .به عبارتی
متوسط یک متر آپارتمان در
کل شــهر تهران برابــر ۸۷۵
دالر و در منطقــه یک ۱۸۷۰
دالر بوده است.
در میانههای تیر امسال قیمت دالر
به حدود  ۲۰هزار تومان رسید.
اگر این رقم را مبنای محاسبه قرار
دهیم و با متوسط قیمت مسکن
در کل شهر و منطقه یک مقایسه
کنیم به این نتیجه میرســیم که
در ماه گذشته متوسط قیمت یک
متر آپارتمان در کل شــهر بیش از
هزار دالر و در منطقه یک بیش از
 ۲۲۵۰دالر بوده است.
بــه تعبیــری بازدهــی دو ســاله
سرمایهگذاری مسکن با احتساب
قیمــت دالر در تهران حــدود ۱۵
درصــد بوده اســت .این مقایســه
بیــش از آنکــه نشــانه رونــق بازار
مســکن باشــد ،نشــاندهنده
هرجومرج و آشــفتگی اقتصادی و
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اجتماعی است .مابهازای اجتماعی
این وضعیت ثروتمندتر شدن اغنیا
و فقیرتر شــدن طبقات متوســط
و فرودســت جامعــه اســت .کافی
است کســی به هر دلیلی دو واحد
مسکونی در تهران داشته باشد.
یا اینکه در ســالهای گذشــته به
برکــت مشــارکت در ســاخت یک
واحد فرسوده و قدیمیاش به دو یا
سه واحد تبدیل شده باشد .حجم
ارزشافزوده امــاک او در طی دو
سال از چند صد میلیون تومان تا
چند میلیارد تومان فراتر میرود.
بگذاریــد ارزشافــزوده آپارتمــان
 ۱۲۰متری منطقه یک را صحبت
آن در بــاال شــد در نظر بگیریم که
ارزشافــزوده آن طــی دو ســال ۳

میلیــارد و  ۶۰۰میلیون تومان
بوده است.
بخش زیادی از این ارزشافزوده
میتواند در همین بازار مسکن
یــا بازارهــای مــوازی بهصورت
سرمایه مطمئن باقی بماند.
بــا ایــن ارزشافــزوده میتــوان
همیــناالن دو واحد  ۷۰متری
در منطقــه  ۵خریــد و آنهــا را
اجــاره داد یــا اینکه اصــا به امید
رونق خریدوفــروش آپارتمانهای
کوچک ،خالی رهایشان کرد.
با همین دستفرمان ،ارزش واقعی
این ســرمایه حتی بهحســاب دالر
یک و نیم تــا دو برابر افزایش پیدا
خواهدکرد.
اصــا میتوان آن را تبدیل به ۱۶۰
هــزار دالر ارز خارجی کــرد و با آن
یک کســبوکارکوچک در آن ســر
دنیا راه انداخت.
در بدتریــن حالت میتوان آن را در
حساب پسانداز بلندمدت ذخیره
کــرد و ماهیانه  ۶۰میلیون تومان
سود دریافت کرد.
جمعیت این خردهسرمایهداران در

تهران کم نیســت ،برخــی از آنها
کــه در الیههای باالتر قرار دارند با
خودروهــای گرانقیمت و تجمل
در شــهر جــوالن میدهنــد و این
ســوال را پیــش روی ناظر داخلی
و خارجی میگذارندکه در شــرایط
بحران اقتصادی و تحریم وکاهش
ارزش پــول ملــی ،چگونــه بعضی
هرروز پولدارتر میشوند؟
بحــران اقتصــادی بــرای هــر که
بــد باشــد بــرای طبقــه نوظهــور
ســرمایهداری کــه در یــک دهــه
گذشته جمعیتشــان فزونی گرفته
نعمت بزرگی اســت؛ اما از آنســو
جمعیت بزرگتــری از مردم ایران
در این بحران ،فقیر و فقیرتر شده
و میشوند.
طبق برآوردها در حال حاضر نیمی
از جمعیت تهران را اجارهنشینها
تشــکیل میدهند؛ افــرادی که به
دالیل مختلــف از قافله خانهداری
جامانــده و اکنــون تــاوان آن را با
تحلیل قوای اقتصــادی خود پس
میدهند.
علی رنجیپور (ایران وایر )

آگهی های سیاه

استخدام منشی خانم در تهران،
«با خودم هم باید باشی»!

کمبود شــغل و وجود فشــارهای
اقتصــادی موجــب شــده اســت
افــرادی کــه گاها به دنبال شــغل
هستند ،فضای مجازی را منبعی
برای جســتجو کار مورد نظر خود
به عنوان معیار قرار دهند تا هرچه
زودتــر بــه شــرکت وکارگاهــی که
دنبال نیروی انســانی مــورد نظر

است ،متصل شوند.
بسیاری از جوانانی که پس از فارغ
التحصیلی از مدرســه و دانشــگاه
جویای کار هستند ،وقتی میبینند
برخی دوســتان و همکالسیهای
آنان شــغلی برای خود دســت و پا
کــرده اند ،دچار یــأس و نا امیدی
میشــوند و بــرای فــرار از ایــن

وضعیــت عزم خود
را بیــش از پیــش
جــزم میکنند و به
هــر دری میزننــد
تــا بــه اصطــاح
شاغل شوند ،البته
ایــن وضعیــت در
خانمهــای جــوان
مصداق بیشــتری
دارد.
عالوه بر آن در این
میــان خانمهایــی
هــم هســتند کــه
بــرای گــذران نیازهــای مــادی
خــود و خانــواده چــارهای جز کار
کــردن ندارنــد ،بنابراین همه این
عوامل دســت به دســت میدهند
تا آگهیهای اســتخدام منشــی
در شــرکتهای خصوصی با
رشــدی قارچ گونه هــر روز
بیشــتر شــود ،اما در این بین
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نـطـنـــز...
خرید قاضی!
فســاد طبری نشــان دا د که اکثر
قضات ایران اهل دوستی و رفاقت
انــد! بنابراین به کلیه کســانی که
در دادگاه هــای ایران پرونده دارند
پیشنهاد می کنیم از این به بعد به
جای خرید وکیل ،قاضی بخرند!
هری پاتر؟
«جی ِکی رولینگ» بعد از جدایی
از همســرش با نوشــتن مجموعه
«هری پاتر» به شــهرت جهانی و
ثروتی بیشــتر از یک میلیارد دالر
رسید .اگر این بانو ایرانی و ساکن
ایــران بــود هنــوز در راهروهــای
دادگســتری درگیر کارهای طالق
و حضانت دختــرش بود .تازه بعد
هــم اگــر تصمیــم می گرفــت که
کتاب اش را چــاپ کند ،به او می
گفتند باید اوّل سی میلیون تومان
بدهی تــا مجوّز بگیری چون فقط
رهبــر ّ
معظم اســت که مــی تواند
جــن گیــری و جادوگــری کند تو
بــا این هــری پاتر ات مــی خواهی
رقیــب رهبــر ّ
معظم مســلمین و
مستضعفین جهان و حومه شوی؟
ضد انقالب مفسد فی االرض
خائن ّ
مامور ســیا و موســاد و اینتلجنت
سرویس؟!

فتــوا؟
آیــت الله ناصر ّ
مکار شــکر فروش
شیرازی فتوا داده :هرکس ویروس
کرونــا را به کــس دیگری منتقل
کنــد باید دیه بدهــد! آخه مردک
ابله چطور می توان ثابت کرد که
ایــن ویروس مال حســین بوده و
ممد داده؟ فکرکردی این هم
بــه ّ
خمس و زکات و سهم امامه!
طاغوتی و یاقوتی!
دلخوش به این مقدار نباشــید ما
شــما را به مقام مسکنت و نکبت
می رسانیم فقر و بیکاری و مالیات
های کمرشکن که چیزی نیست
هرشــب یــک خبــر بــد و اعصاب
داغــان کن که عددی نبســت؛ ما
بیمــاری مرگبــار عمــدی برایتان
درســت می کنیم و نسل تان را بر
می اندازیــم! آن طاغوتی ها حرف
می زدنــد ما یاقوتی هــا عمل می
کنیم!
رحلت مرحوم شکسپیر!
کتاب فروشی شکســپیر در رشت
پس از  45سال فعالیت به رحمت
ایــزدی پیوســت و تعطیــل شــد.
شکســپیر اشــکال ندارد! ولی اگر
نامــش حبیــب بــن مظاهــر بود
البته در عوض
نگران می شــدیم! ّ
هیئت متوسلین به انس بن مالک

پاسخ به سوال یک دوست!

از ما ،پیـــوند ،ماجرای سانسور،
داغ و درفش و دیگر قضایا

بعــد از مدتــی کــه که ایــن کرونا
ویــروس بــی نامــوس مــا را بــه
قرنطینــه تحــت نظــر مامــوری
ســخت گیر (اختــر عیــال مان)
فرســتاده بود ،چند روز قبل دل
بــه دریا زدیــم و با فالســکی پر از
قهوه و پاکت سیگار از کلبه خرابه
مــان زدیم بیرون و رفتیم به پارک
کوچکی در کنار رودخانه ای که به
آرامی از کنار مح ّله مان می گذرد.

نشســتیم به ســیر انفس و آفاق و
چشــم چرانی آن هم دور از چشم
همان مامور خشن(!) که ناگهان
دوستی از آوارگان قدیمی مونتریالی
مان گوئی که مویــش را آتش زده
باشــیم ظاهــر شــد و کنارمــان
نشست و پس از احوالپرسی از اهل
بیــت طاهرین مــان و تاراج یکی
دو لیــوان قهوه و چند نخ ســیگار
البته با تعارف ســفت و سختّ

بورس ،جدیدترین فریب بزرگ!

کارشناسان اقتصادی درباره جنجالی که دولت بر سر بیرون کشیدن
پول مردم از جیب آنها در بازار بورس به راه انداخته هشدار میدهند و
میگویندکه اینبار «مالباختگان بورس» در راه هستند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پسرخاله سلیمان بن صرد خزاعی
با سرمایه میلیارد تومانی سازمان
تبلیغــات اســامی راه افتاد کمک
های مردمی هم برای ته ّیه نشــئه
جــات و خوشــگذرانی سردســته
اراذل و اوباش قمه زن ادامه دارد!
خدا قبول کند!

روز جهانی سیب زمینی
می گویند روز  22ژوییه روز جهانی
ســیب زمینی اســت! یعنی سیب
زمینــی هــم روز جهانــی دارد ولی
ما هنوز در ســطح مح ّله مان هم
مطــرح نشــدیم! به هر حــال روز
جهانی ســیب زمینــی را به بزرگ
ســیب زمینی بــی رگ عالم که نه
رگش برای ایران و ایرانی می جنبد

خودمــان  -و ّ
حل و فصل بعضی
از مشکالت ایران و جهان ،شروع
کرد به انجام تحقیقات درباره حال
و روزمان و این که:
خراســانی تو دو ســال اســت که
دوباره برای پیوند می نویسی؟
گفتیــم بلــه ،گفت :یادم هســت
در دوران قبلــی همــکاری بــا
پیوند بیشــتر به مزدوران رژیم در
خارج کشــور ،به ویــژه کانادا -و
علی الخصوص مونتریــال  -می
پرداختی ولــی در این دوره خبری
از آن ها نیست؟! سانسور و داغ و
درفشی در کار است؟

گفتیم :خیر ،اگر بود ،ما نبودیم.
خودمان فکرکردیم که امروز دیگر
همه هــم میهنــان آواره مــان به
ویــژه قدیمی تر ها مثــل تو و من
اراذل و اوباشــی مثل ایــن آقایان
فکل کراواتی و بانوان شیک پوش
مزدور رژیم پلید جمهوری افالسی
و آخونــد های برگــزار کننده نماز
جمعــه و عــزاداری آقــا اباعبدالله
الحســین در کانادا از کیسه مردم
ایران را می شناســند چون شــاید
زمانی نوکری آخوند ننگ بود ولی
امروز زرنگی و ژن خوب به حساب
می آید.

آگهیهای زیــادی در ســایتها و نرمافزارها برای
اســتخدام منتشــر میشــود که در آن از افراد
متقاضــی که اغلــب خانم هســتند میخواهد
اطالعات شخصی خود را ارسال کند .سوالهایی
که برای اســتخدام نه تنها عجیب اســت ،بلکه غیر
ضروری هم به نظر میرسند.
به منشی خانم نیازمندیماستخدام منشی خانم ،آراسته ،خوش برخورد ،باحقوقیمکفی.
استخدام منشی خانم ،سن بین  ۲۰تا  ،۲۵آشنا بهکامپیوتر و نرم افزار هلو.
اســتخدام  ۷۰منشی خانم ،شــبانه روزی ،حقوق ۱۵۰۰تا  ۷میلیون تومان.
استخدام منشی خانم ،فوری ،شهرک صنعتی.استخدام  ۲۰۰منشی برای نگهداری از سالمند وکودک.
اســتخدام منشــی ،خوش برخورد ،خوش پوش،آراسته و با روابط عمومی قوی.
اینهــا عنــوان بخشــی از آگهیهایی اســت که برای
استخدام یک منشی خانم قید شده است که مشابه آن
به وفور در کانال ها ،صفحات و حتی در ســایتهایی
همچون دیوار و ...یافت پیدا میشود.
درج صرفا یک شماره تلفن و در بسیاری از مواقع یک
شماره موبایل بدون نام و نشانی و نوع کار در آگهیها
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و نــه برای اســام و تشــیع و
فقــط برای داشــتن دشــمن
حاضر اســت با ک ّله برود توی
روغــن داغ و با لج و لج بازی
والئی موجبــات بدبختی صد
میلیون شیعه را فراهم کرده؛
تبریک می گوئیم و از خداوند
متعــال خالل شــدن هــر چه
زودتر آن حضرت را خواستاریم.
کربال؟
وزیر نفت بیژن زنگنه گفت :برنامه
ای بــرای گرانی گازوییل نداریم و
این دروغی اســت کــه خارجی ها
راه انداختند! خیال مان راحت شد
تو تکذیب کــردی دیگر می دانیم
که گازوییل گران نمی شود! همه
مشکالت مان با گازوییل حل شد!
دیگــرکشــور روی غلطــک افتاد!
قیمت گوشــت و مــرغ و دالر هم
پایین آمد! خدا کربال قســمت ات
کند جناب وزیر ،یعنی وســیله ای
فراهم شود بروی به کربال و در آن
هــم میهنــان تــازه وارد هــم که
بیشترشــان یا خود ایــن کاره اند
و یــا گرفتاری های میهن و مردم
عین خیال شــان نیست .فکر می
کنــی رواســت کــه وقت و ســوی
چشــم و جوهر و کاغذ نشــریه را
مصــرف کنیم تــا به تــو خواننده
نشــریه بگوئیــم فــان آدم نمای
رذل ،هــم از آخــور دولتین کبک
و کانــادا می خورد و هــم از توبره
رژیم پلید جمهوری افالسی! دکه
ای برپــا کــرده و به بهانــه این که
کار ما فرهنگی اســت ،ما سیاسی
نیستیم ،آب به آســیاب رژیم می

جا به دو قســمت تقسیم شوی تا
مردم از دست تو یکی راحت شوند،
انشااللهتعالی.
پیشکش؟
داشتم برگ می انداختم و با خودم
زمزمه می کردم که :اگر من رهبر
مملکت بودم یک شبه درآمد مردم
را به سه برابر و قیمت اجناس را به
یک سوّم می رساندم! پسرم درآمد
که بابا تو االن ســه ساله که به من
بیست دالر پول توجیبی میدی و
زیــاد هم نکــردی! اختر عیالم هم
پشــتش درآمد که :تو زیر خودت،
آت و آشــغال نریــز کشــورداری
پیشکش ات!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – اوّل
ماه آگوست المبارک! سال 2020
دربدری خون جگری!
برابر با یازدهم َامرداد ماه سال
 1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی
ریزد و یا موجود بی ســر و پائی به
نــام محمود خــاوری پول حاصل
از اشــک چشم و خون جگر مردم
بــی پناه و بی گناه مــا را دزدیده،
به کانادا آورده و هر شب در کازینو
ها به قمار و خوشگذرانی و با حفظ
ســمت دعا به جــان رهبر ّ
معظم
مشغول است؟
تصمیم گرفتیم این وقت و انرژی
را صرف شــرح نه شــکایات ،بلکه
مشکالت مردم در داخل و خارج
میهنبکنیم.
•
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 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

نکته ظریفی اســت که از دید جوینــدگان کار مغفول
میماند.
کار در شهرکهای صنعتی و در فاصلهای دور از شهر
هم از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد.
در ایــن شــرایط چطور میتوان به آگهی اســتخدامی
اطمینان کرد که هم دور از منطقه مســکونی است و

هم کار در آن شبانه روزی است.
تجربه برخی از منشــیهای جــوان در مراجعه به این
شــرکت ها ،خاطرات تلخی را برای همیشــه در ذهن
آنها باقی میگذارد .در برخی از شرکتهای خصوصی
اهدافــی بــه غیــر از کار و ظاهــرا مهمتــر از آن دنبال
میشود.
در این شرکتها منشــی عالوه بر داشتن ظاهر زیبا،
آراسته و پوششی شیک ،باید از مهمانان آقای رئیس
پذیرایــی هــم بکند و پاســخگوی تمام عیار روســای
شرکت باشد.
زندگی ماشینی وگستردگی نیازهای روزمره در جامعه
همچون بســیاری از جوامع در حال توسعه و توسعه
یافته موجب شــده زنان هــم وارد وادی فعالیتهای

اجتماعــی و اقتصــادی شــوند ،در حالی کــه ورود به
فضاهای اقتصادی وکسب درآمد و کمک به معیشت
خانواده نباید به هر قیمتی امکان پذیر شود.
در برخــی از مواقــع کار در چارچــوب بیــرون از خانه
آســیبهای روحــی و روانــی و هزینههایــی را به فرد
تحمیل میکندکه بسیار بیشتر از درآمد حاصل از کار
است.
باید توجه داشــت به صرف آگهی نمیتوان به فعالیت
افرادی که مدعی ایجاد شــغل برای دیگران هستند،
اعتمادکرد .اعتماد بدون تحقیق ازگامهای اولیه برای
ایجاد فرصت برای افرادی شیاد و با افکار شوم است.
( گزارش رکنا)

با دو شرح
3 7 6 5 1 4 9
9 1 7 3 2 5 4 8 6
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

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

دندانپزشک

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

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی
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شانس اول را به آنها
بدهید!

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

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

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

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف اکس ،مارشه
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور1و ،2آدونیس ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب ،و...
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

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

فـال

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

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

Tel.: 514-953-3570
لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

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

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

سوپر و فروشگاه

کتـابفروشی

موسیقی (جشن ها)

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

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

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

کلیسا

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

وام مسکن

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

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

گاراژ (درب)

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

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

گلفروشی

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

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

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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514-996-9692
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«
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هماهنگی قبلی الزم است.
 
Tel.:

 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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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

ارا
ن
ج
د
جرم
ید
گ
ی
ر
ی
(به ارزش  0رایگان
14
در صورت دالر)

معاین اجنام
ه کامل

----------------•

ختف
ی
ف
ع
ا
لی
کلینی
ک
ب
ر
وی
وسار
ژه بیم

دکتر محمد ال بذال
7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

tion:
e prom0o20
End ofAth
st, 2
31 ugu

• 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

Tel.: 514-731-1443
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بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

داخل آستین خود
سرفه کنید

دستهای خود را
بشویید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

در همه انواع حمل و نقل
عمومی و در مکانهای
عمومی تا حدی محصور
برای سنین  12سال و باالتر
اجباری است.

(اگر فاصله کمتر از دو
متر است(

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

31

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

PAiVAND

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
199

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
info@expertfx.ca
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   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

ناهیدپاکروان

سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

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

Aug.4,11,18,24 9-7 pm

OR

$100.00

EVENING CLASSES:
Monday to Thursday (6:00-9:30 pm) $100.00

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

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

شرکت حمل و نقل بین املللی

نشانی
جدید

LOADEX TRANSPORT INC

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

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
  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


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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