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___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

ش ریال نداریم
  خرید وفرو:توجه

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E
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Tél.: (514) 561-6408
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www.sharifexchange.ca
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 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی

www.ParsPlumbing.ca

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

 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

Tel: (514) 290-2959
pg. 4

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

:دکتر شریف نائینی

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

جراحدندانپزشک

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

نادرخاکسار

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

______________
Nader Khaksar

4010 Ste-Catherine W.

Ramier Realty

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

Cell.: 514-969-2492

100%

6225A St-Jacques ouest,

.5Star I.P.M. Inc
با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

ELEGANCE LEASING
Financing
Approval

 ستاره5 صـرافی
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
Montreal, QC H4B 1T8

Tel.: 514-482-4500
visit us at: www.eleganceleasing.com

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Minoo Eslami

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

مینو اسالمی

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال

مسکونی و جتاری

Cell.: 514-967-5743

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

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

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

Pars Plumbing
.Heating Inc &

2 :

مسعود هاشمی

NET Exchange
www.sarafinet.com

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Tel.: 514-871-1119

Tel.: 514- 845-5959

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

Cell.: 514-298-4567

2
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www.paivand.ca since 1993

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

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

Hiring new doctors!!

Soleil dental clinic
)

Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

دکترریموندرضایی

• 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 ا
كنون بوتا
:پزشکان خانواده
GMF medical group. Please contact: توسط جراح پكالس و فیلر
ستی
ک
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

Dr. VAN TINH DUONG
 ساعت24 __________________ جواب در
  پزشکان متخصص جهت امراض


:پزشکان متخصص

Specialist doctors

ختنه ک
0 :ودکان

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی

E
 سالگی6 UIS BOURQU ،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
O
AN L

DR JE

  
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:

روز7
هفته

• دکتر بهروز شریف نایینی

... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار

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

1253 Rue Guy











Montreal, Qc.
H3H
2K5

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

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

Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia

3
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• دکتر مهرنوش البرزی

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

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

Tel.: 514-731-1443

•

:>> دفتر بروسارد

Taschereau Blvd 7801-2
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

4
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مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

S
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پی

ش خرید

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان

 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین

به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

4

ه

در بهتر
ین منطق

wn
به downto

ه

قیمت
مناسب!

د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

مشاورامالکمسکونی
در سراسر مونتریال

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

خدمات به شما عزیزان بابت خرید ،فروش ،اجاره امالک

 متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی ،انگلیسی و فرانسوی
خدمات رایگان برای خریداران امالک
خدمات کامل برای مستاجران

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

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

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.

آناهیتابروجردی

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

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

5
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NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
<< >> در وست آیلند

1400  فروردین26  1522  شماره 27 سال
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

نازگل فالح طوسی

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

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

ELEGANCE LEASING

100%
Financing

Residential Real Estate Broker
BLVD IMMOBILIER
111 - 4030 boul. de la Côte-Vertu
Saint-laurent, Quebec H4R1V4
Taassiris@blvdimmobilier.com
Montreal, QC H4B 1T8

Tel.: 514-482-4500
visit us at: www.eleganceleasing.com

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

سارا تاثیری
Sara Taassiri

Approval
6225A St-Jacques ouest,

 حضوری- • مشاوره تلفنی
• ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات رایگان برای خریداران
• همکاری با مشاوران دریافت وام مسکن
• شرایط استثنایی برای تازه واردین

Cell.: 514-929-8425
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وطن فروشان
اردالن سرفراز
-------------آی ای وطن فروشان
ای ما و من فروشان
ای تاجران مذهب
جهل وکفن فروشان
دیروزکه می گفتید ،عربده میکشیدید
بر سر در بناها ،با فخر مینوشتید
نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی!
خود را کنون ببینید ،چه پست و چه حقیرید
در پیشگاه تاریخ ،از شرم تان بمیرید
هم شرقی و هم غربی ،جنوبی و شمالی
سرگرم خود فروشی ،در عین بیخیالی
ای اهل رنگ و نیرنگ
مرگ و جهالت و جنگ
ای جاعالن تاجر
دوزخیان دل سنگ
ارزان حراج کردید
هم آب و خاک ما را
هم قتل عام کردید
یاران پاک ما را
اکنون زمان پاسخ
در دادگاه خلق است
طناب اعدام تان
از اشک و آه خلق است
طناب اعدام تان
از اشک و آه خلق است

اهل !...
نفرین بر ِ

..........................
اهل دین که وطن میدهد به چین
نفرین بر ِ
دریا وکوه و دشت و دمن میدهد به چین
بحر خزر به مسکو و مرز جنوب را
خائن بنا به حکم پکن می دهد به چین
حم ِام جمکران
دیری بنگذردکه به ّ
رهبر ستادهُ ،لنگ و لگن می دهد به چین!
زینگونه بهر توسعٔه دین و انقالب
درس از میان الی و لجن می دهد به چین
جنگِ ُحسینی اش همه مصروف مغرب است
در شرق باج صلح ِ َحسن می دهد به چین
امام شهر
نشگفت اگر به ُحکم تجارت ِ ،
متاع صادره  ،زن می دهد به چین!
ِ
ضمن ِ
م.سحر

خجالتنکشید!

کردن این خانه خجالت نکشید
از چپو
ِ
من ساکن ویرانه خجالت نکشید
از ِ

مملکت را بفروشید به روسیه و چین

مردم بی خانه خجالت نکشید
اصال از
ِ
فروش بدن انداخته اید
مرد و زن را به
ِ

تن ریحانه خجالت نکشید
از
فروش ِ
ِ

نوسازی لبنان و یمن را بدهید
خرج
ِ

از مریوان و بم و بانه خجالت نکشید
باب وِ توکردن ها
خاک مان را اگر از ِ

باج دادید به بیگانه،خجالت نکشید

صد برابر شده اجناس،کما فی السابق
موقع دادن یارانه خجالت نکشید

نام ما را بگذارید نفوذی،خس و خاک
ِ

مثل آن مردک دیوانه خجالت نکشید

ضربه ای مانده که بر پیکر مردم نزدید؟

خباگرهست،صمیمانهخجالتنکشید
نام شاعر :محفوظ

www.paivand.ca since 1993
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«در دام یکی از سهمگین ترین اپیدمیهای تاریخ»

ایران :وضعیت کرونا بسیار خطرناک است!

چنــد روزی اســت کــه شــیوع
بیمــاری کرونا در ایران افزایشــی
شده و برآوردها حاکی از آن است
کــه این رونــد در روزهــای آینده
بازهــم شــدت یافتــه و طوفانــی
عظیم به راه خواهد انداخت.
کارشناسان حوزه سالمت بر این
اعتقاد هســتند که مــوج چهارم
شــیوع ویروس کرونا در مقایسه
با موج های گذشته بسیار نگران
کننده تر است؛ چراکه در این موج
شاهد افزایش چشمگیر بیماران
کرونایی در کشور هستیم.
این کارشناســان اعالم می کنند
که با اتخاذ تصمیمات مناسب و
اصولی ،سخت گیری حداکثری
و رعایــت کامــل پروتــکل هــای
بهداشــتی می توان این سنگین
تریــن مــوج کرونا را پشــت ســر
گذاشــت و بــه کنتــرل بیمــاری
رسید.
رونــد بســتری شــدگان ،مرگ و
میر و شناســایی بیمــاران جدید
کرونایــی طــی حــدود  ۲هفتــه
گذشته در کشور به شدت افزایش
یافته اســت؛ به طور مثال تعداد
بستری شدن روزانه از هزار و ۳۹
نفــر در  ۱۰فروردین بــه  ۳هزار و
 ۹۸نفر در  ۲۵فروردین رسیده که
افزایش حدود  ۳برابری را نشــان
می دهد.
این روند افزایشــی طــی روزهای
اخیــر در مورد مرگ و میر ناشــی
از کرونا هم مشــاهده می شــود،
تعــداد فــوت شــدگان روزانــه در
کشــور از  ۹۱نفر در  ۱۰فروردین
بــه  ۳۰۴نفــر در روز  ۲۵فروردین
ماه رسیده است.
از  ۱۳فروردیــن ماه پس از مدتها
تعداد مرگ و میر ناشــی کرونا در
کشور سه رقمی شده و چند روزی
اســت که تعداد فوت شــدگان از
 ۲۵۰نفر هم بیشتر شده و به نظر
می رســد این روند افزایشی ادامه
داشته باشد.
از طرفی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی ،وضعیت کرونا
در کشــور را بســیار سهمگین و
خطرناک اعالم می کند و روسای
برخی از بیمارســتان های تهران
هــم اعالم می کننــد که با حجم
بســیار وســیع مراجعــان مواجه
هستند.
وضعیت کرونا در کشور بسیار
سهمگین و خطرناک است
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی وضعیــت کرونــا در
کشــور را بســیار ســهمگین و
خطرنــاک دانســت و گفت :اهل
سیاست بازی نیســتیم ،با مردم
شفاف و بیپرده صحبت میکنیم
از من وزیر بهداشت انتظار نداشته
باشید به خاطر تکصدایی ،حرف
غیرکارشناسی بزنم یا تاییدکنم.
ســعید نمکــی در جمــع اعضای
کمیته اجتماعی و امنیتی ســتاد
ملــی کرونــا در وزارت بهداشــت
افزود :از ما انتظار سیاســی کاری
نداشته باشــید ،بلدیم اما اهلش
نیستیم .با مردم شفاف و بیپرده

صحبــت میکنیــم از مــن وزیــر
بهداشــت انتظار نداشــته باشید
بــه خاطــر تــک صدایــی ،حرف
غیرکارشناســی بزنم یا تایید کنم
اما تــا زندهایم اجــازه نمی دهیم
بیمــاری پشــت در بیمارســتان
بماند.
وی ادامــه داد :مــا بــا دام یکی از
ســهمگین تریــن اپیدمی هــای
تاریخ مواجه شــدیم .تیم ســتاد
کرونا وکمیته های آن تا آخرکرونا
ایســتاده و هیــچ بیماری پشــت
در بیمارســتان نمــی مانــد۸۰ .
هزار تخت آماده کردیم .پارســال
ســه هزار تخت آی سی یو اضافه
کردیم اما پول ندادند.
وزیر بهداشت گفت :مردم بدانند
در این شــرایط ســخت نیز هیچ
بیماری پشت در بیمارستان نمی
ماند .آبروی جمهوری اســامی
را حفظ می کنیــم .امکان ندارد
بگذاریم شهروندی در جمهوری
اســامی سوژه رسانه های معاند
شود و افتضاح کشورهای اروپایی
هرگز تا مــا زنده ایم در جمهوری
اسالمی رخ نمی دهد.
خیز چهارم ویروس کرونا
شدیدا نگران کننده است
علیرضــا زالــی در جلســه ســتاد
مقابله با کرونا استان تهران گفت:
خیز چهارم شــیوع ویروس کرونا
در مقایســه با موج های گذشته
بسیار نگران کننده است و در این
موج شاهد افزایش چهار برابری
بیماران کرونایی در کشور و حتی
سایرکشورهای جهان هستیم.
وی اظهار داشــت :هم اکنون در
سراســرکشــور تنها  ۹شــهر آبی
داریم و ســایر شــهرها در شرایط
هشدار و اضطرار قرار دارند.
وی ادامه داد :یکی از پرشتاب ترین
امواج بیماری را شــاهد هستیم
که فشار مضاعفی بر کادر درمان
وارد کرده اســت .در حالی که در
هفته آخر اســفند ماه شــرایط به
ثبات نسبی رسیده بود در هفته
سوم فروردین در حوزه مراجعین
و بســتری بیمارســتانی حــدود
 ۲.۷برابر افزایش را شــاهدیم که
در بســتری های عــادی افزایش
سه برابری ،بخش مراقبت های
ویــژه افزایــش  ۱.۷برابری ،فوتی
های عــام دو برابــر و فوتی های
قطعی  ۲.۴برابر افزایش را شاهد
هستیم.
زالــی بــا بیــان اینکــه در تهــران
رکوردشــکنی در حوزه مراجعین
سرپایی اتفاق افتاده است ،افزود:
 ۱۵هزار مراجعه سرپایی داشتیم
که عــدد قابل توجهی اســت لذا
مــی توانیم پیش بینــی کنیم در
هفته آتی افزایش بستری و فوتی
ها را شــاهد خواهیم بــود که بر
اســاس گمانه زنی هــا هفته آتی
بســیار نگران کننده است و همه
دســتگاه ها و وزارتخانه ها طبق
قانــون مصوب ســتاد ملی چهار
الیه نظارتی برای آنها مشــخص
شده که باید با بهره گیری از همه
ظرفیت های کشــور برای تحقق

ایــن چهــار الیــه نظارتــی تالش
کنیم.
نگران هفته های بعد هستم
ســعیدرضا مهرپــور رییــس
بیمارســتان شــریعتی تهران در
یــک برنامه زنده تلویزیونی اظهار
داشــت :من نگــران هفتــه بعد
هســتم ،مــا مرتب بخــش های
خودمــان را خالــی مــی کنیــم و
بخش جدیــد کرونا باز می کنیم.
وقتــی بخــش جدید هم بــاز می
شــود ظــرف  ۱۵تا  ۱۶ســاعت،
پرمی شود.
وی ادامــه داد :برخــی از بخــش
های این بیمارستان مانند جراحی
اعصاب ،ارتوپــدی ،روماتولوژی
و نورولــوژی را تعطیــل کرد و در
حــال خالــی کردن بخــش های
دیگــر و پرکردن بیماران کرونایی
در این بخش ها هستیم.
مهرپــور با اشــاره به اینکــه ما با
یک روند صعودی بســیار زیادی
مواجه هســتیم ،اظهار داشــت:
در حال حاضر یک سوم ظرفیت
بیمارســتان ،بیمــاران کرونایی
بستری هســتند و هر روز آمار ما
در این زمینه باالتر می رود.
رییس بیمارستان شریعتی تهران
ادامه داد :اگر این روند ادامه پیدا
کرد به جای یک ســوم ،نیمی از
ظرفیت بیمارســتان درگیرکرونا
خواهد شدکه جای نگرانی دارد.
وی در پاســخ بــه این ســوال که
سال گذشته در این ایام وضعیت
بیمارســتان چگونه بــود ،گفت:
وضعیت بســیار آرام تر بــود و در
سال گذشته نزدیک ماه رمضان
کــه می شــدیم ،موج به ســمت
کاهش بود.
هیچ وقت به این حجم بیمار
نداشتیم
تقــی ریاحی ،رئیس بیمارســتان
حضرت رســول اکــرم تهران هم
در یــک برنامــه زنــده تلویزیونی
بیان داشــت :متاســفانه ما چند
روز پیــش رکــود موارد بســتری
را در  ۱۴ماهــه گذشــته در ایــن
بیمارستان شکســتیم ،یکی از ۴
تا  ۵بیمارســتان بــزرگ ارجاعی
بیماران کرونا در تهران هســتیم
اما هیچ وقت به این حجم بیمار
نداشتیم.
وی ادامــه داد :نگرانــی اصلی ما
شــیب روبه افزایشــی است که به
احتمال فــراوان در روزهای آینده
وجــود دارد .برآوردها نشــان می
دهــد که ایــن اعــداد و ارقــام در
بهترین رعایت ها و سخت گیری
هــا تــا اواخر هفتــه آینــده ادامه
خواهد داشــت و روزهای بســیار
سخت و مخاطره آمیز پیش روی
کادر درمان و مردم وجود دارد.
ریاحی اظهار امیدواری کرد که با
سخت گیری حداکثری و رعایت
حداکثری پروتکل های بهداشتی
بتوانیم این سنگین ترین موج و
کرونا را پشــت ســر بگذاریم و به
کنترلبرسیم.
•

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 ّ
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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

زیر سایه ی یاس...

تهران؛ االن ،بیمارستان ،در چند قدمی
فاجعهانسانی...

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

.Pièces d'Autos N.D.G

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
دکتــر مصطفی جاللــی فخر در
صفحه اینســتاگرام خود نوشته
است:
----------ایــن متــن را االن ،شــش عصر
پنجشــنبه ،در بیمارســتان
مینویسم ،در حالتی که شرایط
روحــی خوبــی نــدارم .در طول
دوران طبابتم ،تا این حد منقلب
نشدهام .فوجفوج بیمار کرونا به
بیمارستانها ســرازیر شدهاند.
شبیه مراکز درمانی در یک شهر
زلزلــهزده .در کل تهران ،چه در
بیمارســتانهای دولتــی و چــه
خصوصــی ،یک تخت خالی هم
پیدا نمیشــود .آمبوالنسهای
پرشــماری بــا بیمــاران بدحال
در شــهر میچرخنــد و از هیــچ
کجا پذیرش نمیگیرند .انبوهی
تقاضــای کمــک و گاه در حــد
ن تخت
التماس بــرای پیدا کرد 

خالی داریم و پاســخمان از ســر
ناچاری...
هیچ!...
بچهها و جوانها بسیار بیشتر
از قبل گرفتار شــدهاند .سرعت
پیشرفت درگیری ریه زیاد است.
چنــد دقیقه قبــل ،همــکارم از
شدت ســنگینی فضا به کنجی
پنــاه بــرد و هقهــق .صداهای
تنگینفس و سرفه وگریه و فریاد
و دعوا دره م آمیخته .اگر همین
گونه پیــش برود ،هفتــه بعد با
فاجعهی انسانی روبرو میشویم.
باید تهران را به ســرعت و کامال
ن که قبال کرونا
تعطیل کنند .ای 
گرفتهایــد ،هیچ تضمینی ایجاد
نمیکنــد .حتــی اگــر واکســن
زدهایــد ،فرض را بــر این بگیرد
که جزء درصد اندکی هستید که
ایمنی مطمئنــی در آنها ایجاد
نمیشود .کم نیستند بیمارانی

کــه حتی قبال دوبــارگرفتهاند و
االن باز هم مبتال شدهاند.
االن فقــط و فقط و فقط ،لطفا
در خانه بمانید .و اگر مجبورید
بیرون بروید ،حتما از دو ماسک
اســتفاده کنیــد و فاصلــه ۱٫۵
متری را قاطعانه رعایت کنید.
هــرگونــه دورهمــی ،در حکــم
خودکشی و دیگرکشی ست.
فکر کنید زلزلهی هفت ریشــتر
آمــده .االن در مرحلــهی
آواربــرداری هســتیم و بحث بر
چرایی سستبنیادی به کار
سر
ِ
شرایط حادکنونی نمیآید.
میدانــم تمــا م ایــن حرفهــا
تکراریســت امــا انــدوه غریب
مواجهــه بــا ایــن همــه بیمــار
بدحال ،مجبورم میکند دوباره
بنویسم ،شــاید بر کسی اثر کند
و تاثیری داشــته باشــد .به داد
خودتان برسید....

 25فروردین

روز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد
 25فروردیــن روز بزرگداشــت
شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
یکی از شاعران و عارفان بلندنام
ادبیــات فارســی در پایان ســده
ششم و آغاز سده هفتم است.
عطار نیشــابوری در ســال 540
هجری قمری در کدکن نیشابور
دیده به جهان گشود.
وی یکــی از پرکارترین شــاعران
ایرانی به شــمار مــیرود و بنا به
نظر عارفــان در زمینه عرفانی از
مرتبهای باال برخوردار بودهاست.
پــدر عطــار شــغل عطــاری
(داروفروشــی) داشــت و
فریدالدیــن هــم پــس از مــرگ
پدرش به همین شغل مشغول
شد ،لیکن در اواسط عمر خود
دچار تحولی روحی شــد و به
عرفان روی آورد.
از این شــاعر و عــارف نامی
بیش از  114اثــر وجود دارد
کــه مهمتریــن آن تذکــره

االولیــاء ،منطــق الطیر ،الهی
نامه ،مصیبت نامه ،پندنامه و
اسرار نامه است.
ســخن عطار در آثارش ،ساده و
گیراســت؛ او برای بیان مقاصد
عرفانی خود ،کالم ساده و خالی
از هرگونه آرایش انتخاب
کرده است.
همچنین کمک
گرفتــن او از
تمثیــات و
بیان داستان
ها

و حکایــات مختلف یکی دیگر از
جاذبه های آثار اوست که باعث
شده سرمشق عرفای نامی بعد
از خود مانند مولوی و جامی قرار
گیرد.
عطــار در کنار ســنایی و موالنا
ارکان ادبیــات عرفان فارســی را
تشــکیل می دهنــد و موالنا در
وصف عطار می گوید:
هفــت شــهر عشــق را عطار
گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
وی در سال  618هجری قمری
در حمله و تاخت و تاز مغوالن
در دروازه ورودی شــادیاخ
کشــته شــد و مزارش واقع
در باغی در شهر نیشابور،
هــر ســاله پذیــرای
عالقمندان به ادب
و فرهنــگ ایرانــی
است.
•

 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

FINANCIAL GROUP

ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ  MONARCAﺑﺎ  15ﺳﺎل ﺗﺠﺑﺑﻪ در اﻧﻮاع اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺑﺪه ،ﯾﺎری رﺳﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ :
ﺗﻬﯿﻪ وام ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽﺗﻬﯿﻪ  line of creditﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ )ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص(ﺗﻬﯿﻪ وام ﺑﺮای ﺗﺎزه واردﯾﻦ ،ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل ﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﺗﺠﺪﯾﺪ وام ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ-ﺗﻬﯿﻪ وام ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﺑﻬﺮوز ﺑﻬﻨﺎم
ﮐﺎرﺷﻨﺎس وام ﻣﺴﮑﻦ
ﻫﻮﻣﻦ ﺑﺼﯿﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس وام ﻣﺴﮑﻦ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ :
آدرس اﯾﻤﯿﻞ :

راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎ
(514) 419 0805
Info@monarcaﬁnancialgroup.com
https://t.me/monarcaﬁnancialgroup
Monarca_Financial_Group
Monarca Financial Group
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

کووید : 19نرخ ابتال در کانادا بیشتر از آمریکا

شرایط کانادا در همۀ جوانب از آمریکا بدتر است!
آمار مــرگ و میر و مبتالیان
بــه کوویــد 19-در آمریــکا
حیرتآور است اما آمارهای
اخیــر نشــان میدهــد نرخ
شیوع این ویروس در کانادا
از همســایه جنوبی خود
باالتر است.
دانشگاه جان هاپکینز با کنار
هم گذاشتن تعداد مبتالیان هر
دو کشور در طی هفت روز روند
شیوع را به تصویرکشیده است.
متخصصان میگویند اســتفاده
از واکسنهای مختلف و وجود
گونههــای قابلانتقالتــر ایــن
بیماری در کانادا باعث ایجاد این
وضعیت و تفاوت شده است .اما
مقایسه آماری موارد ابتال در هر
دو کشور چیز دیگری میگوید.
دکتــر زیــن چــاگال ،پزشــک
بیماریهای عفونی و دانشــیار
دانشــگاه مــک مســتر ،معتقد
اســت شــرایط کانــادا در همــۀ
جوانب از آمریکا بدتر است .وی
میگوید هنگام ارزیابی شــرایط
کنونی آمریکا باید عواملی مانند
نرخ باالی مرگومیرکووید19-
در هر یک میلیــون نفر را مورد

توجه قرار داد.
در تاریــخ  9آوریل ،هنگامی
کــه کانــادا در بــازه زمانی هفت
روزه بــه طــور میانگیــن 2.97
مرگومیــر را در هر یک میلیون
نفر مشاهده میکرده ،این عدد
برای کانادا  0،85بوده است.
ســینتیا کار ،متخصــص
بیماریهای اپیدمــی ،میگوید
دادههــای بــه دســت آمــده بــا
هشدار آژانس بهداشت عمومی
کانــادا در  19فوریــه مطابقــت
دارد .در آن زمان آژانس مدلی را
نشان داد که در آن نبود اقدامات
ســختگیرانه بهداشتی منجر به
انتقال انواع مختلف ویروس در
سراسرکانادا میشود.
دوزهای تجویز شده در در ایاالت

ایرکانادا بهای بلیت پروازهای
کنسلی را پس می دهد
 Air Canadaاعــام کــرد
مسافران واجد شــرایطی که در
فاصله  1فوریه  2020تا  13آوریل
 2021بلیط یا پکیج مســافرتی
خریداری کرده بودند ،پول خود
را پس می گیرند.
خریــداران بلیط هــای غیرقابل
استرداد یا non-refundable
که قبال بــه جای پول نقد گزینه
کوپن مسافرتی ( )voucherیا
امتیــاز  Aeroplanرا پذیرفته
بودند ،امکان تعویض این کوپن
یا امتیاز با پول نقد را دارند.
بازپرداخت پول بلیط پروازهای
کنســل شــده به دنبــال توافق
شرکت هواپیمایی و دولت فدرال
بــرای دریافت کمــک مالی 5.9

میلیــارد دالری از دولت کانادا،
انجــام مــی شــود 1.4 .میلیارد
دالر از ایــن مبلــغ بــرای تامین
هزینــه بازپرداخت پول بلیط به
مسافران است.
شــرکت هواپیمایــی مــی گوید
که تاکنــون  1.2میلیارد دالر به
خریــداران بلیط قابل اســترداد
پرداخت کرده است.
لوسی گیلمت ،معاون اجرایی ایر

متحده اما به صورت
ســرانه از کانــادا
پیشی گرفته است.
از روز دوشنبه بیش
از  %35از کل جمعیــت
ایاالت متحــده حداقل یک
دوز دریافــت کردهاند ،در حالی
که این عدد در کانادا کمی بیش
از  %19است.
دکتــر چــاگال رونــد گســتردۀ
واکسیناسیون آمریکا را تهاجمی
خواند و گفت تعداد مرگومیر در
نقاط گرم آمریکا مانند نیویورک،
س آنجلس و هوســتون بسیار
ل 
زیــاد اســت و ایــن موضــوع در
رونــد واکسیناســیون بیتاثیــر
نیســت .پس از واکسیناسیون
بزرگساالن و افرادی که تا کنون
به کووید 19-مبتال نشــدهاند،
احتمــال انتقال کمتر میشــود
و در نتیجــه افــراد کمتــری بــه
این بیمــاری مبتــا میگردند.
امــا این رونــد با وجــود افزایش
کمپینهای واکسیناســیون در
کانادا به طول میانجامد.
•

کانادا در بیانیه ای گفت ایرکانادا
پــول بلیط را به همه مشــتریان
واجد شرایط ،صرفنظر از اینکه
خود پرواز را کنســل کــرده و یا
پروازشــان توســط شــرکت لغو
شده باشد ،پرداخت می کند.
وی افزود :مشتریان هم اکنون
مــی تواننــد درخواســت هــای
بازپرداخــت را به صورت آنالین
یا از طریق آژانس مسافرتی خود
ارسال کنند و ما متعهد هستیم
که هرچه سریع تر بازپرداخت را
انجام بدهیم.
ایــن شــرکت هواپیمایــی
درخواســت هــای بازپرداخــت
آنالیــن را تا  12ژوئن در ســایت
www.aircanada.com/
 refundمی پذیرد.
ایــر کانــادا همچنین سیاســت
های رزرو را برای کلیه سفرهای
آینده تغییر داده است تا ابهامات

بازار مسکن ،پاندمی :تست استرس و غیره!

جوانان کانادایی از خانه دار شدن ناامید شده اند!
قیمت مسکن در بسیاری
از شــهرهای کانــادا در
دوران پاندمــی به باالترین
حد خــود رســیده و جای
تعجب ندارد اگر شماری از
کاناداییها آماده باشند تا از
رویای خانه دار شدن چشم
بپوشند.
طبق نظرســنجی رویــال بانک
کانادا که دوشــنبه منتشر شد،
 36درصــد از افــراد غیرمالــک
زیــر  40ســال از احتمــال ایــن
که بتوانند زمانــی صاحب خانه
شوند ،دست کشیدهاند.
این بانک بیش از  2000کانادایی
 18ساله و باالتر را در نظرسنجی
وارد کرد و از این میان  62درصد
از پاسخ دهندگان گفتند انتظار
دارنــد اکثر مردم طی دهه آینده
از بازار خارج شوند.
با وجود شرایط چالش برانگیزی
که بــه دلیــل افزایــش تقاضا و
عرضــه کم ایجاد شــده اســت،
30درصــد اظهــارکردنــد در دو

سال آینده همچنان به فکر خرید
خواهنــد بــود .این آمار هشــت
درصد بیشتر از نظرسنجی سال
 2020اســت که از سوی رویال
بانک کانادا انجام شد.
آمیتساهراسابوده،معاونمالی
تأمین مالی مسکن در گزارشی
گفت« :نرخ پایین وام مســکن
و عــدم اطمینــان اقتصــادی
ادامهدار ،موجب شده تا بسیاری
از مسایل برای خریداران مسکن
ناشناختهباشد».
وی افــزوده اســت« :عــاوه بر
ارزیابــی آنچه اکنــون میتوانید
بپردازیــد  ،خریــداران احتمالی
خانــه باید هزینههای مالی خود
را از طریق یک تســت اســترس

صـرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.
با بهترین نرخ و هزینه

انجــام دهند تــا ببینند آیا
در صــورت افزایــش نــرخ
بهره می توانند به پرداخت
هزینههــای مالکیت خانه
خــود ادامــه دهند یــا هر
نوع هزینه غیرمنتظره یا از
دست دادن درآمد میتواند
بر این توانایی اثر بگذارد؟»
پاندمــی بــرای بســیاری از
کاناداییها فرصت مغتنمی شد
تا پسانداز خود را افزایش دهند،
اما نظرسنجیها از این حکایت
دارندکه این پسانداز شاید برای
افرادی که قصد سرمایه گذاری
در امالک مسکونی دارند ،کافی
نباشد.
نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان
نظرســنجی گفتند بودجه شان
زیر 500هزار دالر است .درحالی
کــه طبــق اطالعــات انجمــن
امــاک و مســتغالت کانــادا،
متوسطقیمت خانه در کانادا در
ماه فوریه  678،091دالر بود.
•

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

4010 Ste-Catherine W.

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

خدمات حسابداری لوئی

با تع
یین وقت قبلی

• متخصص مالیات با  20سال سابقه برای افراد وشرکت ها
ACCOUNTING LOUIE
Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
>> for individuals and companies
Tel.: (514) 652-7623
Financial Statements | by appointment

پیرامون لغو یا تاخیر بیش از سه
ساعته پروازها را برطرف کند.
در بیانیه این شــرکت آمده است
که همه مشــتریان حق انتخاب
از میــان گزینــه هــای دریافــت
وجه ،کوپن مســافرتی ایر کانادا
یا امتیــاز ( Aeroplanمعادل
ارزش بلیط) با  65درصد جایزه
(بونس) را خواهند داشت.

گیلمت گفت :سیاســت جدید
اطمینــان و انعطــاف پذیــری
بیشــتری را فراهــم مــی کنــد،
بنابراین مشــتریان مــی توانند
ســفرهای آینــده خــود را بــا
اطمینان بیشتری رزرو کنند.
ایر کانادا متعهد شــده است که
از طریــق توافق با شــرکت های
حمل و نقل منطقه ای ،خدمات

خود را در  13فرودگاه منطقه ای
و همچنین هفت فرودگاه دیگر
از سر بگیرد.
به عنوان بخشــی از بسته مالی،
ایرکانادا همچنین موافقت کرده
اســت که کارکنان خود را حفظ
کنــد و خریــد هواپیما کــه ً
قبال
برنامه ریزی شــده بــود را انجام
دهد• .
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مدیریت پاندمی :سقوط رضایت مردم در
رابطه با عملکرد دولت

در حالــی کــه رضایت مــردم از
واکنــش دولــت در مقابلــه بــا
پاندمــی در مــاه جون
ســال  2020بــه 70
درصــد رســیده بــود،
اکنون بــه پایین ترین
میــزان طــی  12مــاه
گذشــته یعنــی 51
درصد رسیده است .باز
شدن بعضی مشاغل و
تعطیــل ماندن بعضی
دیگر در کانــادا کم کم
دارد کاســه صبر مــردم را لبریز
می کند.
ایــن وضعیــت در دولــت های
استانی نیز دیده می شود .برای
مثال ،در حالی که رضایت مردم
بریتیش کلمبیا از عملکرد دولت
این اســتان در ســپتامبر ســال
گذشته به  85درصد رسیده بود،
اکنون فقط  65درصد مردم نظر
قبل را دارند که تازه این بهترین
نتیجه در بین ســایر اســتان ها
اســت .رضایت مــردم در کبک
بــه  58درصــد ،در انتاریو به 45
درصــد و در آلبرتا بــه  36درصد
تنزل کرده است.
اما داده ها حاکی از آن است که
از جهت واکسیناســیون ،تعداد
افــرادی که اعالم کرده اند قصد
ندارند واکسن را دریافت کنند یا
هنوز نسبت به آن تردید دارند،
بــا دو درصــد کاهــش ،بــه 14
درصد رسیده است .حدود نیمی
از جمعیت کانادا از تهیه واکسن
توسط دولت فدرال ابراز رضایت
کردنــد و بــه همین نســبت ،از

برنامه واکسیناســیون اســتان
خود نیز راضــی بودند .البته در
انتاریــو و آلبرتا میزان
رضایت مــردم از روند
واکسیناسیون زیر 50
درصد ،به ترتیب  46و
 44درصد بود.
از طــرف دیگــر ،نتایج
نظرســنجی ها نشــان
می دهد فقط نیمی از
کانادایی هــا به دولت
در دســتیابی به هدفی
که بــرای واکسیناســیون همه
متقاضیــان تــا پایان ســپتامبر
تعیین کــرده ،اعتمــاد دارند .و
همان طور کــه انتظار می رفت
بیشــترین اعتماد در طرفداران
حــزب لیبــرال بــا  66درصــد
نظــر مثبت دیــده می شــود ،و
در طرفــداران حــزب  NDPو
محافظه کار بــه ترتیب به  48و
 35درصدکاهش پیدا می کند.
همچنیــن ،اکثــر مــردم کانادا
همچنان با بسته بودن مرزهای
کانادا بــا آمریــکا ( 83درصد) و
اعمال محدودیت های ســفر از
جمله الزام مسافران به گذراندن
دوره  14روزه قرنطینــه (82
درصد) موافق هســتند .ضمن
اینکــه اکثر مــردم از ممنوعیت
ســفرهای غیــر ضــروری میان
اســتانی ( 74درصــد) و درون
استانی ( 66درصد) حمایت می
کنند.
اما جالب اینجاست که در رفتار
خود مردم تناقــض بزرگی دیده
می شــود :تعداد کسانی که ادعا

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

می کنند حتما با ماسک از خانه
خارج می شوند ،از  81درصد در
ماه ژانویه ،بــه  77درصد در ماه
مارچ کاهش یافته است.
با وجود نگرانی هایی که از بابت
تاخیر در توزیع واکسن در کانادا
وجــود دارد 47 ،درصــد مــردم
معتقدند به احتمال زیاد بدترین
قسمت پاندمی پشت سرگذاشته
شــده اســت ،که این بیشترین
پاســخ مثبت به این ســوال طی
یک ســال گذشــته بوده است.
اکنون تعداد بیشــتری از مردم
کانادا فکر می کننــد پاندمی رو
به بهبود است و احتماال همین
خوش بینی باعث شده به تعداد
کسانی که در استفاده از ماسک
ســهل انگاری می کننــد افزوده
شود.
نتایج این نظرسنجی باید چشم
دولتمــردان بــه ویــژه مقامات
دولت های انتاریو و آلبرتا را ،که
شهروندان شان آشکارا استرس
و نگرانــی بیشــتری را در دوران
شــیوع کووید تجربه کرده و می
کنند ،بازترکند .در ســطح ملی
نیز شــاهد کاهش رضایت مردم
از عملکــرد دولــت در مقابله با
پاندمــی و همچنیــن مدیریــت
واکسیناسیون هســتیم آن هم
درســت پیــش از اعــام برنامه
بودجه دولت ،که می تواند زنگ
خطر را برای دولتمردان به صدا
درآورد.
•

Universal Basic Income

اوج گیری زمزمه ها درمورد پرداخت
حداقل حقوق به همه کانادایی ها!
موضــوع پــر طرفــدار پرداخت
حداقــل در آمدی ـ یا حقوق پایه
ـ به همه کانادایی ها دوباره سر
زبانها افتاده.
کانــادا از ابتدای پاندمی تاکنون
مبالغــی را بــه طور مســتمر به
شــهروندانی که در آمدشــان را
از دســت داده انــد ،پرداخــت
کرده .کمک اضطراری ماهی 2
هــزار دالر که بعد به  1800دالر
کاهش یافت زبانزد خاص و عام
اســت .دولــت کمکهایی هم به
صورت سوبسید دستمزد ها و
کمــک اجــاره و وامهــای بدون

بهره به بیزنسها پرداخت کرده.
اگرچه این کمکها موقت اســت
ولی با ادامه پندمی کرونا و شیوع
موجهای دوم و سوم دولت این
کمکها را تمدیدکرده.
چندی پیش دفتر بودجه پارلمان
کانــادا بحث پرداخت حداقل در
آمد به همه را دوباره پیش کشید
وگفــت در صورتــی که دولت به
جای کمکهای اضطراری مربوط
به کووید ،برنامه پرداخت حداقل
درآمــد Universal Basic
 Incomeرا بــه اجرا بگذارد ،تا
پایان سال  2022تعداد کانادایی

هایی که در فقر زندگی می کنند،
نصف خواهد شد.
همچنیــن یکــی از موضوعــات
مورد بحث در کنوانسیون حزب
لیبرال ،پرداخت حداقل در آمد
بــه همه بــود .در ایــن همایش
ســاالنه اعضــای حزب بــا رای
خود مشــخص می کنند که چه
مســائلی در اولویت حــزب قرار
بگیرد و موضوع پرداخت حداقل
در آمد یکی از آنهاســت که
به رای گیری گذاشــته می
شود.
•

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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KA B A B SAR A
روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد

ل

اهرمضان
م

اسپشیا
شپزخانه را
ه رمضان آ
ما
برای ایام
د!
تعطیل کنی ز کبابهای
وران کباب سرا بج حال شما
ست
فاه
ر صوص خود برای رس پلو و...
مخ
یا پلو عد
وب
ضافه کرد!
عزیزان ل وی خود ا
من
ر نکردنی:
را به متهای باو
با قی

قط  ۹دالر
ف

فقط
 10دالر

---------سفارش فقط حضوری،
حداکثر دو پرس برای هر نفر.
اسپیشال برای بیرون بر

حتویل
در فوری غذا
من
زل و محل
کارشما
باکمت

رینهزینه

دلیوری با اوبر ایتز و دور دش

KABABSARA
,Atwater Ave 755
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726

ساعات کار:

دوشنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب

رشد بهای امالک کانادا نسبت به آمریکا
جهش عظیمی داشته است

قیمت امالک و مستغالت کانادا
به طــرز شــگفت آوری در حال
افزایش است و دلیل آن سیاست
های نادرســتی است که اعمال
میشود.
در آمریکا دادههــای فدرال رزرو
نشــان میدهــد قیمــت واقعی
مســکن در فصــل ســوم ســال
 2020بــا دو برابــر ســرعت در
آمریکا افزایش یافته است.
ایــن تنهــا یکــی از دوره هایــی
اســت که قیمت امــاک کانادا
عملکرد بهتــری در برابر قیمت
مســکن آمریکا داشته است .در
حقیقــت ،قیمت کانادا از ســال
 2005تاکنون  25برابر سریعتر
از قیمت خانههای آمریکا رشــد
کرده است.
قیمــت امــاک و مســتغالت
کانادا ســال گذشــته بــا وجود
پاندمی جهشی عظیم داشت.
قیمت واقعی مسکن در سه ماهه
سوم  2020به میزان 2.93درصد
نسبت به سه ماهه قبل افزایش
یافت .این به معنی سود ساالنه
8.27درصد بیشتر از ماه مشابه
در سال پیشتر است.
در سراســر کشــور ،قیمت ها از
ســال  2005دو برابر شــدهاند و
این پس از کاهش چشمگیر نرخ
تورم رخ داده است.
تقریب ًا نیمی از ســود در  5ســال
گذشــته به دســت آمده اســت.
این شــتابی بسیار سریع است،

حتــی بــدون این کــه بخواهیم
در نظر بگیریم که برای کســب
نیمه دیگر رشد ،بیش از دو برابر
بیشتر زمان برده است.
امالک و مســتغالت آمریکا نیز
در طــول ســال گذشــته ســود
قابــل توجهی کســب کــرد ،اما
در مقایســه با کانادا چندان زیاد
به نظــر نمیرســد .قیمتهای
واقعی 0.81درصد در ســه ماهه
ســوم  2020افزایــش یافتــه و
موجب شــده تا قیمتها 3.45
درصد باالتر از ســال قبل باشد.
در سراسر کشور ،قیمتها تنها
3.96درصد باالتر از سال 2005
است .به عبارت دیگر ،قیمتها
در طی چند دهه گذشته با تورم
در حال حرکت بودهاند.
رشــد مداوم و بــدون اصالح در
نزدیــک به دو دهــه باعث قطع
ارتباط این دو شده است .قیمت
امالک و مستغالت کانادا فقط
ســال پیش رشــدی دو برابری
نشــان نــداد .از ســال ، 2005
قیمت امالک و مستغالت بیش
از  25.31برابر سریعتر از قیمت
امالک و مستغالت آمریکا رشد
کــرده و ایــن یــک رونــد عادی
نیست.
شــتاب اخیر قیمت مســکن در
کانادا بسیار زیاد است ،اما برای
بسیاری از مردم باور اینکه امکان
تصحیح آن وجود دارد ،دشــوار
است.

بیشتر مردم افزایش اخیر قیمت
امالک و مســتغالت کانادا را به
عنوان یک رونــد طوالنی مدت
میبیننــد .با این حــال  ،تقریب ًا
نیمی از افزایــش قیمت در طی
یک دوره رخ داده که فقط کمی
بیشتر از یک دوره سیاسی است.
ممکن است برای بعضی از افراد
افزایش قیمت همیشگی به نظر
برســد ،اما نبایــد فراموش کرد
اعتبار و سیاست پول ارزان برای
حفــظ (و تــورم) قیمتها برای
مــدت طوالنی در قرن گذشــته
دوام نداشته است.
هر چند نمی توان گفت با توجه
به بحران فعلی افتصادی ناشــی
از کووید ،نرخ بهــره پایین دوام
نخواهــد آورد ولی بایــد در نظر
گرفت که ســابقه تاریخی برای
تداوم چندین دهه ای پول ارزان
وجود ندارد.
در اوایل دهه  ، 90آمریکا پس از
رشد چشمگیر قیمت مسکن و
نرخ بهره باال ،جوانان متخصص
کانادایی که جویای مسکن ارزان
تر بودند را جذب کرد.
ایــن مســئله در ســالهای اخیر
بار دیگر شــدت یافتــه و جوانان
کانادایــی بــه دلیــل بــاال بودن
قیمت مسکن از شهرهای بزرگ
دور شــدهاند و به نظر نمی رسد
کــه این رونــد برای چند ســال
آینده متوقف شود.
•

پرواز به کانادا در دوران کرونا

تمــام مســافران پنج ســاله یا  )PCRرا ارائــه دهنــد ،نــه • هزینه اقامت در هتل و سایر
باالتــر ،صرف نظــر از تابعیت ،آزمایش آنتی ژن (تست سریع) .هزینه هــای مرتبط را پرداخت
باید:
• رزرو هتــل و نتایــج تســت کنند.
• قبل از عزیمت به کانادا  ،سه کرونــا را در برنامه تلفن همراه • نتایــج آزمــون را برای مدت
شب اقامت را در یکی از هتلهای  ArriveCANبارگــذاری و  ۱۴روز از روز ورود بــه کانــادا،
معرفی شــده توســط دولت را ارسال کنند.
نگه دارند.
رزرو کنند.
• هنــگام ورود به کانادا ،یک ** توجه :دستورالعمل های باال
• تســت کرونــا را طــی  ۷۲آزمایش مولکولی کرونا را انجام برای افرادی که به صورت کامل
ســاعت قبل از پرواز بــه کانادا دهید
واکسن کرونا دریافت کرده اند
انجام دهند.
• در انتظــار نتایــج آزمایــش نیز معتبر و الزم االجرا است.
• یکی از تســت های پذیرفته مولکولی کرونا در هتلی که رزرو
شــده کرونــا (از جملــه انــواع کرده بودند ،اقامت کنند.
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شرکت حمل و نقل بین املللی

کبک...

LOADEX TRANSPORT INC

کبک تلویحا خواستار بسنت مرزش با انتاریوست!

«عجالتا تا سن ژان باتیست
دندان بر جگر بگذارید!»

کبک مرتبــا رکوردها را فرو می
شکســت ،انتاریــو مــرزش را با
کبک بجز در سه نقطه بست.
انتاریو و کبک هــر دو در مورد
بستن مرزها به توافق رسیده
بودنــد .ایــن مرزهــا در ژانویه
امسال باز شدند.

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

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

دو ماه سخت پیش رو داریم
لوگــو گفت که این اســتان دو
ماه سخت پیش رو دارد
و وضعیــت خوبــی را تا
قبــل از  ۲۴ژوئــن انتظار
استخراج رمزارزها به اندازه ایتالیا انرژی مصرف می کند!
نــدارد .او بــا اخطــار بــه
ویژه به جوانان ،گفت که
انتظار بازگشت به شرایط به گزارش اقتصادنیوز ،نشــریه میزان انــرژی بیتکویــن ابراز عطــش بیتکویــن بــرای
عــادی در كبــک را تــا  ۲۴هفتگی اکونومیست در شماره
نگرانی میکننــد .گروهی مصــرف انــرژی از طراحــی آن
ژوئن نداشته باشید.
جدید خود ۱۰-آوریل
از دانشــگاهیان ناشی میشــو د چراکه به دلیل
موج سوم و کنونی کرونا که  - ۲۰۲۱در مطلبی
بــه رهبــری استفاده از سیستم بالکچ ِـین
بیشتر درکبک و انتاریو ناشی با عنوان «حقیقت
دابــو گــوان از نگهداشتن سوابق ثبتشده
از کرونــای انگلیســی ســت ،کثیــف :مجموع
از دانشــگاه بهصورت متمرکز چشمپوشــی
جوانان را تحت تاثیر گذاشته هز ینه هــا ی
تســینگو ا میکند.
بطوریکه جوانان بیشــتری با ز یســت محیطی
و
شــویانگ بالکچ ِـین توسط «ماینرها»
بیمــاری هــای شــدیدتری به بیتکوین» نوشــته
وانــگ از آکادمــی (استخراجکنندگان بیتکوین)
بیمارســتان مراجعه می کنند اســت :بدون مقــررات ،تا
علــوم چیــن ،در حفظ میشــود ،آنها بــا رقابت
و بســتری می شــوند .لوگو به سال ۲۰۲۴ماینینگ(استخراج مقالــهای بــرای  Natureدر حــل معماهــای ریاضــی به
جوانان گفــت" :من مــی دانم رمزارزهــا) در چین میتواند به  ،Communicationsانرژی کمــک راهحلهایــی که یافتن
که دیگر خســته شــده اید .من
اندازه ایتالیا انرژی مصرف کند .مصرفی بیتکویــن در چین را آنها دشوار اســت ،معامالت را
{هم} زمانی  ۲۰ســاله بوده ام.
همانطــور کــه عرضــه اولیــه بررســی کردهانــد .آنهــا نتیجه ارزیابی میکنند .در حالحاضر
من می دانم که زندگی اجتماعی
CoinBase
(بزرگتریــن گرفتنــد که در غیــاب مقرارت پاداشهرتراکنشموفقیتآمیز
و دوســتان در ســن شما چقدر
پلتفــرم تبــادل رمزارزهــا در محدودکننــده ،بیتکویــن اســتخراج  ۶/۲۵بیتکویــن
می توانند مهم باشند .من شما
آمریکا) نشان میدهد ،ارزهای میتوانــد تــا ســال  ۲۰۲۴بــه (معــادل  ۳۵۷هزار دالر) ایجاد
نســبت به شــما قضــاوت {بد}
رمزپایه طرفداران بسیاری دارد ســدی «غیرقابل اغماض» در میکند.
نمی کنم ،برعکس تالشــی که
امــا آنهــا دارای کاســتیهایی برابــر تالشهــای چیــن برای
•
سال گذشــته کرده اید را دیده
نیز هســتند ،بهویــژه حامیان کربنزدایی اقتصاد خود تبدیل
ام {و بــه آن احترام می گذارم}.
محیطزیســت نســبت بــه شود.
ما یک ســال اســت که از شــما
مــی خواهیم بــا بزرگترهای ما البتــه با تغییــر وضعیت ،ایجاد اوتاوه .باعث شده تا در روزهای می مانند ،و مردم باید در خانه
همبســتگی نشــان دهیــد .اما محدودیت های جدیدی مانند گذشته تعداد افراد بستری شده بمانند.
در حــال حاضــر این ســامتی تعطیلــی مــدارس و مشــاغل کاهش یابد بطوری که در شهر لوگو گفت" :من فکر می کنم ما
شما اســت که در معرض خطر را رد نکــرد و گفــت دو منطقــه کبک تنها  ۱۵نفر بستری شده دو ماه ســخت بــزرگ در پیش
اســت ...افزایش موارد کوید -نزدیــک بــه این مناطــق اما در اند.
داریــم .می دانم کــه گفتن این
 ۱۹در افراد  ۳۰، ۲۰و  ۴۰ساله حــال ثبت افزایش مــوارد ابتال او افــزود در نتیجه وی اقدامات {موضــوع} افتضــاح اســت اما
این وضعیت خطرناک را آفریده به کرونا هستند که باید ساعت اضطــراری را در شــهرهای این ترجیح می دهم که بگویم چند
ممنوعیت آمد و شد در آنها نیز مناطق بــرای یک هفتــه دیگر هفتــه دشــوار پیــش رو داریم.
است".
او گفــت در حالی کــه وضعیت مانند مونترال و الوال به ساعت ( ۲۵آوریــل) تمدید مــی کند .ما بایــد  ۷۳روز دیگــر مقاومت
در مونترال و الوال ثبیت شــده  ۸شب برسد.
این بــه معنای منع آمد و شــد کنیــم .مــن روی همــه شــما
اما همچنــان زیر نظر اســت و او گفت که پیاده سازی وضعیت از ســاعت  ۸شب به بعد است ،حساب می کنم".
قرمز در  ۳منطقه نگران کننده در حالــی کــه بیزینــس هــای
•
شــهر کبک ،شــودییر آپاالش و غیرضــروری و مــدارس بســته
www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

پیامدهایهولناکاستخراجبیتکوین

Dre Mylène Drouin,
directrice santé publique

 12آوریــل  -مدیــر بهداشــت
عمومــی مونترال گفــت که این
اســتان نیاز بــه کنتــرل کردن
مرزهــای خود بــا انتاریــو دارد.
دکتــر "میلن درویــن" گفت که
کبک باید هرچه سریعتر کنترل
هایی را در مرز انتاریو اعمال کند
تا بتواند موارد شیوع کوید۱۹-
را کاهش دهد.
در همین حال "فرانســوا لوگو"
نخســت وزیرکبک نیز گفت که
این استان دو ماه سختی را پیش
رو خواهد داشت.
کبک که تا چند ماه پیش جلودار
کرونــا در کانادا بود اکنون مقام
اول شــیوع کرونــا را بــه انتاریو
سپرده و برای کنترل موج سوم
در اســتان  ۴منطقه را بســته و
ساعات منع آمد و شد را بیشتر
کرده است .این تغییرات موجب
تظاهرات و آشــوب در مونترال
بخصوص در بخش قدیمی شهر
شــد ،جایی کــه مــردم به چند
مغازه آســیب زدند و الســتیک
آتش زدند.
مقامــات بهداشــتی انتاریــو در
هفتــه هــای اخیــر بــرای مهار
شــیووع کرونــا تــاش زیادی
کــرده اند و داگ فورد نخســت
وزیــر این اســتان از هفته پیش
انتاریو را به مدت  ۴هفته بست

و ســرعت واکســن زدن را باال
بــرده و به محل های پرشــیوع
کشاند .با اینحال انتاریو تقریبا
هــر روز رکــورد ابتــای روزانه
کرونا را می شــکند و امروز نیز
ایــن پرجمعیــت ترین اســتان
کانادا  3670مورد جدیدکوید-
 ۱۹را گزارش کرد که بنا به این
آمار بیش از دو برابر  1449مورد
ابتــای ثبت شــده نزدیکترین
رقیبش ،کبک است.
بستری شدن بیماران در هر دو
استان در حال افزایش و اشباع
شدن است .با این اوصاف کبک
در حال بررسی بستن مرزهایش
با انتاریوست تا از انتقال بیشتر
کرونا به اســتان خود جلوگیری
کند.
دکتــر درویــن در مصاحبــه ای
گفــت" :من نمی گویــم مرز را
االن خواهم بســت ،امــا قطعا
کنترل هایی هست .افرادی که
از انتاریو می آیند هیچ قرنطینه
ای نــدارد ،هیچ آزمایشــی نمی
دهند.
بنابرایــن ایــن مــوارد را مــا به
وزارتخانه گزارش داده و آن نیز
در ســطح اســتانی و فدرال نیز
مورد بحــث قرار گرفته اســت.
در آنجــا تصمیمــات گرفته می
شــوند" .پیشــتر در زمــان اوج
کرونــا در دســامبر گذشــته که

دکتر شریف نائینی:

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973
_________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

جراحدندانپزشک

نان سنگک
•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز
.Sherbrooke W 6925

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)
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روابط ایران و چین؛ توهمها و واقعیتها

فریدون خاوند حاکمیت و تشــریع به او و لزوم بازارهای جهانی برداشتند.
نخســتین زمزمههــا دربــاره تســلیم در برابــر امــر او» تکیه رهبــران جمهــوری اســامی،
پیدایش تحول کیفی بیســابقه دارد.
برخالف اصالحگران
در روابــط تهــران و پکــن در در عــوض قانون
چینــی ،در جهــت
ایران بحرانزد ٔه
ِ
بهمــن  ۱۳۹۴در جریــان ســفر اساســی چیــن
مخالــف جریــان آب
بریده از جهان
رئیسجمهوری خلــق چین به در مقدمــه خود
شــنا کردند و تا آنجا
ایــران به گــوش رســید .هفتم ما رکسیســم  -غرب ،به چین نیاز که توانستند ،کشور
فراوان دارد.
و
فروردیــن  ،۱۴۰۰بــا امضــای لنینیســم
خــود را از اهرمهای
«برنامــه همکاری جامع ایران و اندیشه مائوتسه
مادی زایندٔه قدرت و
را
چین» به دســت وزیران خارجه تونــگ
ثروت در دنیای قرن
دو کشــور ،کار از زمزمه گذشت سرچشمه پیروزیهای انقالبی بیستویکم محروم کردند.
و این فکر در ذهن شمار زیادی و تبدیــل چیــن به یک کشــور دشــمنی پایانناپذیر جمهوری
از ایرانیان قوت گرفت که کشور سوسیالیســتی «ثروتمنــد و اســامی بــا مظاهــر مدرنیته،
آنها عرصــه تاختوتــاز قدرت نیرومنــد و دموکراتیــک و
نوظهــوری شــده که نــام آن در متمدن» به شمار میآورد.
تاریخ زیــر عنــوان «امپراتوری نظام دینســاالر تهران اراده
میانه» به ثبت رسیده است.
و اوامــر الهی را تنها منشــاء
آیا با امضــای «برنامه همکاری قدرت حکومتی میداند ،حال
جامع ایران و چین» فصلی تازه آنکه فلســفه حاکــم بر نظام
در روابط دو کشور آغاز میشود؟ سیاسی چین بر خدا ناباوری
آیا چین ،با امضای این ســند و تکیه دارد.
آنگونه که در محافل سیاســی •
ایرانیــان درون و بیرون کشــور دو) نظــام سیاســی چین به
ِ
شــایع شــده ،تصمیــم گرفتــه اهمیــت اقتصــاد بــه عنوان
اســت جمهوری اســامی ایران تکیهگاه اصلی قدرت در دنیای
را بــه مهمترین پایــگاه خود در معاصر پی برده و در نیم قرن
خاورمیانه بدل کند؟
گذشته به برنده اصلی در فرآیند بخش بسیار بزرگی از نیروهای
ســند موردنظــر هر چه باشــد ،جهانی شدن بدل شده است .در زنده کشــور را به حاشــیه راند و
نخست این پرسش پیش میآید میان همه نظامهای کمونیستی کینه پایانناپذیر آن علیه غرب،
کــه چرا چیــن و ایــران ،به رغم که بعد از اکتبر  ۱۹۱۷در جهان ایرانیها را از سرمایه و فناوری و
تفاوتهای بســیار مهمی که از بر سرکار آمدند ،جمهوری خلق بازارها و گردشگران آمریکایی و
لحــاظ نظام سیاســی و جایگاه چین نخستین نظامی است که اروپایی محروم کرد .جمهوری
بینالمللــی میــان
با الهــام گرفتن از اسالمی تشنه دستیابی به قدرت
آنهــا وجــود دارد،
شکست همتایان منطقهای است بیآنکه اسباب
از
بیش
چین
شبح
بــه روابطــی چنین
خــود در «اردوگاه مــادی الزم بــرای تأمیــن مالی
نزدیــک و در همان هر زمان دیگری
سو سیا لیســم » یک نیروی دیپلماتیک و نظامی
بر سیاستهای
حــال پیچیــده
بــه چارهجویــی پایدار را فراهم آورد.
داخلی و
کشانده شدهاند؟
برخاست و ضمن ولی ایران مثل همه کشــورهای
املللی
بین
حفــظ ســلطه جهان نمیتواند تنها بماند و به
جمهوری اسالمی
تفاوتها و
بالمنــازع حــزب دلیل ضعفهای بســیار شــدید
سایه افکنده است.
شباهتها
واحــد ،راه را بــر خــود در عرصههــای گوناگون
در نــگاه اول
پر د ا منهتر یــن بهویــژه اقتصــادی ،دربــهدر
نظامهای حکومتی ایران و چین اصالحــات اقتصــادی دنیــای بــه دنبــال متحــدان نیرومنــد
به دو دنیای کامال متفاوت تعلق معاصر گشــود و به ســریعترین میگردد.
دارند:
رشــد اقتصادی در تاریخ تمدن در میان همه قدرتهای قدیمی
•
انسانی دست یافت.
و نوظهور جهان ،نظام اسالمی
یــک) فلســفههای حاکــم بــر بخش بسیار بزرگی از این
جهش تهران بــه جمهوری خلق چین
ِ
ماهیت و ساختارهای حکمرانی شگفت مدیون مشــارکت انبوه (در کنار روســیه) بیش از همه
دو کشــور و یا ،به عبارت دیگر ،شرکتهای فراملیتی آمریکایی و تمایــل دارد ،آن هــم بــه دلیل
بنیانهای اعتقادی آنها درباره اروپایی و ژاپنی در فرآیند توسعه شــباهتهای موجــود میــان
منشاء قدرت ،سیر تطور جامعه پرجمعیتتریــن کشــور جهان نظامهای سیاسی دو کشور:
انسانی و چگونگی مدیریت آن ،بود .همچنین رهبــران پکن با •
زیرکی به ساختارهای حکمرانی الــف) نظام مکتبــی جمهوری
درست عکس یکدیگر است.
اصــل دوم قانــون اساســی بینالمللی و بهویژه سازمانهای اســامی و نظــام ایدئولوژیــک
جمهوری اســامی میگوید که اقتصادی بینالمللی پیوســتند جمهــوری خلق چیــن ،بهرغم
ایــن نظام بر «ایمــان به خدای و موانــع را یکی بعد از دیگری از تضادهای بنیادی موجود میان
یکتا (ال اله اال الله) و اختصاص سر راه حضور همهجانبٔه خود در آنها ،در دشــمنی با آزادیهای

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca
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Approval
Montreal, QC H4B 1T8

6225A St-Jacques ouest,

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com

visit us at:

عمومی مشترکاند و مهمترین میدهند .ولی چینیها بر خالف  ۱۹۹۰به بعد رو به اوج گذاشت.
اولویــت آنهــا حفظ قــدرت به جمهوری اســامی خــود را در در پایــان دهــه  ۲۰۰۰چیــن در
صــورت انحصــاری از راه طــرد قلعه تنگ بدبینی و انتقامجویی بازرگانی خارجی ایران نقش اول
دیگر مدعیان دستیابی به سکان زندانــی نمیکنند ،در گذشــته را به دست آورد که تا امروز ادامه
رهبری کشور است .هر دو نظام در جــا نمیزننــد و در راه منافع دارد ،هرچند حجم این مبادالت
برایخودجایگزینینمیشناسند خود به همکاریهای گســترده در چند سال گذشــته زیر فشار
اقتصادی بــا قدرتهای غربی عواملی چــون تحریم اقتصادی
علیــه جمهــوری اســامی و
روی میآوردند.
•
همهگیری کرونــا رو به کاهش
ج) نظــام کمونیســتی پکــن گذاشته است.
همچــون نظام
مسلط شــدن چین
فاقد
نامه
م
تفاه
اسالمی تهران،
بــر بخــش بزرگــی
آثار حقوقی
البتــه در ابعادی
از بــازار کاالهــای
الزامآور است
کوچکتــر ،بــه
وارداتــی ایران گاه به
فســاد آلــوده
گاه اعتراضهایــی
است.
را در بخشــی از افــکار عمومــی
«شــاهزادگان ســرخ» چینی برمیانگیخــت (مثــا ایــن که
همچــون
«آقازادههــای چــرا ایرانیها مجبورندکاالهای
اســامی» از موقعیــت «بنجل» چینی مصرف کنند)،
هرم ولــی نــه آنچنانکــه بــه یــک
و با هر گرایش و شــخصیتی که خانوادههای خــود در رأس ِ
ِ
بخواهد این انحصار را بشــکند ،قــدرت و ثروت و
نبــود آزادیها نارضایتی بزرگ بدل شود.
بهشدت مقابله میکنند.
ســود میبرنــد .با
در عــوض امضــای
با اینهمــه ،نظــام دیکتاتوری اینهمه ،در چین جمهوری اسالمی «برنامــه همــکاری
حاکــم بــر چیــن بــه دلیــل مافیای برآمــده از و چین در دشمنی جامع ایران و چین»
با آزادیهای
دســتاوردهای
بــزرگ درون کانونهــای
از ســوی وزیــران
عمومی
اقتصــادیاش از موقعیتــی قــدرت ،برخــاف
خارجه دو کشور در
مشترکاند
اســتوارتر از نظــام والیــت فقیه آنچه در جمهوری
هفتــم فروردین ماه
برخوردار است .در واقع استبداد اسالمی میگذرد،
ســال جــاری مــوج
مذهبــی حاکم بر ایران به دلیل هرگز بــه «دالالن
گستردهای از انتقاد
فاجعهای که در عرصه اقتصادی تحریــم» بــدل نشــدند و حتی و اعتــراض را نه تنها در محافل
به بار آورده ،با اعتراض و ،مهمتر منافع خــود را بــه معامالت در سیاســی و کارشناســی بلکه در
از آن ،با تحقیر مردم روبهروست .چارچــوب همکاری تنگاتنگ با میان مردم عــادی کوچه و بازار
بــه همیــن ســبب بخشــی از شرکتهای غربی گره زدند.
نیز به وجود آورد.
حاکمیت ایران «چینی شدن»
آنچه زیر عنــوان «گزارهبرگ»
اقتصــاد کشــور را آرزو میکنــد یک «نقشه راه»
در مــورد ایــن برنامــه از ســوی
و آن را بــرای
در دوران چهــل وزارت خارجه جمهوری اسالمی
تامیــن بقــای برای حفاظت از منافع و دو ســاله بعد از منتشر شده ،در مجموع چندان
نظــام ضرورتــی چین5 ،هزار نظامی انقالب اســامی هیجانانگیــز و فوقالعــاده بــه
اجتنا بناپذیــر چینی در خاک ایران ،۱۳۵۷
دو نظر نمیرســد و مشــابه اسناد
مستقر می شوند.
می د ا نــد .
عامــل عمــده به کموبیــش مشــابهی اســت که
تال ش ها یــی
صورت همزمان بهوفور در روابط میان کشــورها
هــم در همیــن
جمهــوری خلق امضا میشود.
زمینه انجــام گرفته که به دلیل چیــن را بــه مهمترین شــریک «گزارهبــرگ» پنــج صفحــهای
آشــتیناپذیر بــودن بــا ماهیت بازرگانی ایران بدل کرد.
وزارت خارجه میگویدکه «سند
نظام والیت فقیه نمیتوانست به عامــل خنســت اوجگیــری حاضر یک برنامــه جامع در بازه
جایی برسد.
مقاومتناپذیــر اقتصــاد چیــن زمانــی بلندمــدت ( ۲۵ســاله)
•
بود که باعث شــد این کشور به رویکــردی مبتنــی بــر احتــرام
ب) شــباهت دیگــری که میان «کارخانه جهان» و نخســتین متقابــل و منافــع برد-بــرد در
نظامهــای ایــران و چین وجود قــدرت صادراتــی در ســطح زمینه روابط دوجانبه ،منطقهای
دارد ،بدبینــی نســبت به غرب بینالمللی بدل شود.
و بینالمللی را مدنظر قرار داده
است.
عامل دوم فروریزی شمار زیادی است».
هــر دو نظام با تکیه بر انحطاط از پلهای اقتصادی میان ایران ســند موردنظــر کــه مرکــب از
کشورهای خود در قرن نوزدهم و دنیای غرب بهویژه آمریکا بود تعارفها و جمالت کلیشــهای
و دهههای نخستین قرن بیستم کــه طبعا فضــای مســاعدی را دیپلماتیــک اســت« ،برنامهای
و نقشــی که قدرتهــای غربی برای «آسیایی شدن» بازرگانی اســت سیاســی ،راهبــردی،
در این انحطــاط ایفا کردند ،به خارجی ایران فراهم آورد.
اقتصــادی و فرهنگــی کــه
گفتمانهایــی که رنــگ و روی در این شــرایط حجــم مبادالت عرصههای مختلف همکاری دو
انتقامجویــی دارنــد ،میــدان بازرگانــی تهران با پکــن از دهه
{>> ادامه در صفحه}19 :
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ربانهماهیموسسهآیتا...خویی(ره)

پیامدهای پاندمی
Best • Global • Brands

ارزشمندترین برندهای جهان در سال ۲۰۲۰

شــرکت "اینتربرنــد" هر ســال
باارزشتریــن برندهــای جهان
را معرفــی میکند .تاثیر پاندمی
کرونــا امســال امــا بــر لیســت
باارزشترین شرکتهای جهان
نیز قابل رویت است.
در زیــر لیســتی از ارزندهتریــن
برندهای جهان در ســال ۲۰۲۰
مرور می کنیم:
•
شــرکت "اینتربرنــد" هر ســال
رتبه "بهترین برندهای جهان"
( )Best Global Brandsرا
منتشــر میکند .در این لیست
برند اپل نه تنها از جایگاه نخست
خود دفاع کرد ،بلکــه ارزش آن
باز هم افزایش یافت و در ســال
 ۲۰۲۰بــه  ۳۲۳میلیــارد دالر
رســید که فاصله معنــیداری با
دیگر برندهای جهان دارد.
•
ارزش شــرکت تجارت اینترنتی
آمازون با افزایــش  ۶۰درصدی
بــه  ۲۰۰میلیارد و  ۶۰۰میلیون
دالر رســید .این شــرکت با ارتقا
یــک رتبه موفق شــد در جایگاه
دوم لیست اینتربرند قرار بگیرد.
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پاندمــی کرونــا ،فاصلهگــذاری
اجتماعی و افزایــش خریدهای
آنالین در موفقیت آمازون تاثیر
بسزایی داشته است.
•
مدال برنز سال  ۲۰۲۰به شرکت
مایکروسافت رســید .ارزش این
شــرکت هم در این سال افزایش
یافــت و بــه  ۱۶۶میلیــارد دالر
رسید.
•
برند گوگل با کاهش ارزش روبرو
شــد و از رتبــه دوم به چهارم در
ســال  ۲۰۲۰سقوط کرد .ارزش
این شــرکت  ۱۶۵میلیارد و ۴۰۰
میلیون دالر ارزیابی شده است.
•
ارزش شرکت کرهای سامسونگ
کــه دارای زیرمجموعههــای
گوناگون از الکترونیک تا صنایع
سنگین اســت در ســال ۲۰۲۰
افــزوده شــد و بــه  ۶۲میلیارد و
 ۳۰۰میلیــون دالر رســید .برند
سامســونگ با یک رتبه افزایش
در لیست "اینتربرند" در جایگاه
پنجم قرارگرفت.
•

کوکاکوال معروفترین
نوشیدنی جهان ،گرچه
از اجزای دائمی لیســت
باارزشتریــن برندهای
جهان است ،اما امسال
با تنزل یکرتبــهای در
جایگاه ششم قرارگرفت
و ارزش آن  ۵۶میلیــارد
و  ۹۰۰میلیــون دالر
ارزیابی شده است.
•
ژاپــن بــا شــرکت تویوتا
دارای باارزشتریــن برنــد
خودروســازی جهان است .این
شــرکت بــا ارزشــی معــادل ۵۱
میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر
موفق شــد از جایگاه هفتم خود
در میــان  ۱۰برنــد برتــر جهان
دفاع کند.
•
امسال هم مرسدس بنز تنها برند
آلمانی اســت که موفق شده در
میان ده برنــد برتر جهان جای
گیــرد و بــا ارزشــی معــادل ۴۹
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون دالر از
جایگاه هشــتم خود در لیســت
"اینتربرند" دفاع کند.
•
بنظــر میرســد غذای "فســت
فــود" هنــوز هم بــرای تعدادی
لذیــذ اســت .برنــد فروشــگاه
زنجیرهای "مک دونالد" با ارزش
 ۴۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر
همچون سال  ۲۰۱۹در رتبه نهم
قرار دارد.
•
میکی ماوس احتماال احســاس
غــرور خواهــد کــرد .برنــد
والتدیسنی بــا ارزشــی معادل

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

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

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

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

 ۴۰میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر
دوباره در این سال در رتبه دهم
قرارگرفت.
•
جایــگاه شــرکت خودروســازی
آلمانی "بیامو" در ســال ۲۰۲۰
تغییری نکرد و بــا ارزش تقریبا
 ۴۰میلیارد دالر در رتبه یازدهم
باقی ماند و موفق نشد در میان
 ۱۰برند برتر جهان جای گیرد.
•
شــرکت اینتل در زمینه تولید و
طراحی انواع مختلف سختافزار
رایانــه ،بــا تمرکز بــر مادربورد،
کارت شبکه ،چیپست ،بلوتوث

و حافظه فلش ،همچنین انواع
مختلف ریزپردازنده ،نیمرسانا،
مــدار مجتمــع ،واحد پــردازش
گرافیکی و سامانه نهفته فعالیت
میکنــد کــه ارزش آن در ســال
 ۲۰۲۰بالــغ بــر  ۳۷میلیارد دالر
بود و با ارتقا یک رتبه ،دوازدهم
شد.
•
فیسبوک در ســال  ۲۰۲۰یک
رتبه ارتقــا یافت و بــا ارزش ۳۵
میلیــارد و  ۲۰۰میلیون دالر در
جایگاه سیزدهم قرارگرفت.
•
ارزش شرکت شرکت تولیدکننده

و فروشنده نرمافزار و سختافزار
"آی بی ام" بــا دو رتبه تنزل به
 ۳۴میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر
در ســال  ۲۰۲۰رسید و در رتبه
چهاردهم قرارگرفت.
•
شرکت نایکی با ارزش ۳۴میلیارد
و  ۴۰۰میلیــون دالر در رتبــه
پانزدهم قرار دارد و با ارزشترین
شرکت فعال در عرصه مد است.
نایکی به نسبت سال  ۲۰۱۹یک
رتبه ارتقا یافته است.
•

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری
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با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca
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آمریکا ،ایران ...چین

آمریکاوشرقدرپینجاتجمهوریوالیی؟



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

و فعالیتهــای موشــکی
اســت که میتواند رژیم را
بــرای حمل ســاحهای
هستهای توانمند سازد.
به نظر میرســدکه آمریکا
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
در برابــر بلوفهــای رژیم
از جملــه روی کار آمــدن
جراح دندانپزشک
دکتر فرانک هاشمی
رئیس جمهوری “تندرو”
تدارکاتچــی
(بخــوان
دکتر زهرا طباطبائی جراح دندانپزشک
تازه نفــس) ،افزایــش روز
افــزون میــزان اورانیــوم
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
.Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
غنیشــده  ۲۰درصــد و Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
تهدید به خروج از معاهده Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
«انپیتی» مرعوب شده؛
میکوشد با عقبنشینی تدریجی
م .روغنی شدن قرار دهد.
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
به گفته احمدینژاد فعالیتهای فعالیتهای هستهای که ناشی از برخــی از خواســتههایش از
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
هستهای خامنهای ۳۰ ،میلیارد از جاهطلبیهــای ایدئولوژیک ،جمله مذاکره در باره دخالتهای
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
ســاز
دالر و بــه بــاور علیرضــا نامور غرب و اسرائیلستیزی و ترفند منطقــهای و ســاخت و
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
حقیقی استاد دانشگاه در کانادا ،خامنــهای بــرای بقــای نظــام موشکی کشور ،رژیم اسالمی را

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
“دو هزار میلیارد دالر” تا به حال اســتبدادی اســت ،گســترش به اجرای تعهــدات برجامیاش
هزینه در بر داشــته است و این تهیدســتی ،انــزوای کشــور ،قانع سازند.

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
 دندان اطفال
در حالی است که سوختبران و کاهــش ذخائر قابل دسترســی تحریمهــای آمریــکا علیه نظام
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








کولبران در شرق و غرب کشور از  ۱۲۲.۵میلیارد دالر در ســال والیــی عــاوه بــر تحریمهــای
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
تروریستی
برای بدست آوردن یک لقمه نان  ۲۰۱۸بــه تنها  ۴میلیــارد دالر هستهای ،فعالیتهای

Implant
CEREC
AC Bluecam 
کشتار میشــوند .به باور احمد در سال گذشته ،فساد گسترده ســپاه قــدس در منطقــه و
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
شــامل
توکلــی عضو شــورای مصلحت و تشدید ســرکوب جامعه مدنی فعالیتهــای موشــکی
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
نظام ۶۰ ،درصد جمعیت ایران و دگر اندیشــی را در پی داشــته نقض حقوق بشر ،تبعیض
های

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
زیــر خط فقر زندگــی میکنند و است که مشروعیت خامنهای و نظام مندجنسیتی،دگراندیشی،

هشدار داده است «ممکن است نظــام دینیاش را به پایین ترین دینــی و قومی نیز میگــردد که
بیمه های مدیکال
آنــان
آن اتفاقــی رقم بخــورد که نباید میــزان کاهــش داده اســت .در خامنــهای خواســتار لغــو

و بیمه های دانشجوئی
شود».
برابر رویکردهای متفاوت آمریکا نیــز شــده اســت .اگــر دولــت

افزون براین شاهد تشدید تنش و شــرق در برابر رژیــم والیی به آمریــکا بــه امید دســتیابی به
بیــن ایــران و اســرائیل بر ســر درجــات گوناگــون بــه تحکیم برجــام  ۲و  ۳به لغو تحریم
های

برنامه هســتهای هستیم که به پایههــای اســتبداد دینــی یاری حقوق بشری علیه استبداد دینی

اوباما دوازدهم آوریل ،هشت فرمانده روابــط “شــرق” شــامل چین ۳۲درصدی گرفته تا بخشهای
تن دهد ،اشــتباه دولــت
خرابکاری در تاسیسات نطنز و رسانده است.
کشتیهای تجاری و جنگی سپاه •
Veneerبا جمهــوری
را تکــرار خواهــدکرد کــه در اثر ســپاه ،بســیج و پلیــس ایــران
والیی نیــز پس از کشــاورزی و دامــداری و
Lumineers
انجامیده است و میتواند با ادامه  -۱آمریکا گرفتار تله هستهای نشانههای فریبکارانه رهبر مبنی شامل حسین سالمی ،فرمانده امضای سند “همکاری” میان زیرساختی کشور به روی سرمایه
وضع موجود و دستیابی کامل مذاکراتغیرمستقیمبینآمریکا با ادامه مذاکرات پس از امضای ســپاه را به اتهام دســت داشتن دو کشــور زیر ذره بین بسیاری و نیــروی انســانی مــازاد چین
رژیــم بــه تواناییهــای نظامی و نماینده جمهوری دینی بر سر برجــام ،در بــاره موضوعهــای در ســرکوب اعتراضات آبان  ۹۸از ایرانیان داخل و خارج کشــور بدون رقابت شرکتهای خارجی
هستهای به
برجام در وین در جریان اســت .غیرهســتهای اغفــال شــد و بر تحریم کرد که قابل تقدیر است .قــرارگرفتــه اســت که در ســال و در شرایط ضعف سرمایههای
 جنگ تمامعیار،هــدف کارگزاران نظام اســامی نقض حقوق بشر درکشور چشم مهار همه جانبه ی چالشهای  ،۱۳۹۴یــازده روز پیــش از داخلی گشــوده شده است .پول
 انتشار آالینده رادیو اکتیودر ایــن مذاکــرات لغــو کلیــه پوشــی نمود .اوباما در این راه تا جمهــوری والیــی شــامل امضــای برجام و پس از مالقات حاصل از صــادرات نفت و گاز با
Montreal, Quebec H3H 1M1
 تلفات بیشمارتحریمهــا ( ۱۵۰۰تحریم) پس آنجا پیش رفت که علیه سرکوب موضوعهای مورد عالقه غرب ،با شــین جین پینگ به تصویب تاخیر دوساله بصورت کاالهای
خامنهای
اســام
 ویرانی زیر ســاختهای ایران از امضای برجام در ســال  ۲۰۱۵طبقه متوســط در خیزش سال کــه برپایــه ایدئولــوژیرسید .برخی در ایران مصرفــی (امیدواریــم با کیفیت
, Fax:
)(514
933-2861
بیانجامد و یا
سیاســی بنــا شــده اســت تنها جــواد ظریف را به دلیل امضای بــاال) و یا ســرمایه گــذاری این
و خــودداری از مذاکــره دربــاره  ۸۸نیز سکوت اختیارکرد.
 کشور را در مسیرکره شمالی دخالتهای منطقهای خامنهای با این وجود اتحادیه اروپا در روز با تقویــت جامعه مدنی کشــور این ســند ”وثوق الدوله” زمانه کشــور در ایران معاوضه خواهداز راه مذاکــره جــدی و تشــدید (امضاء کننده قــرارداد  ،)۱۹۱۹شد.
تحریمهای حقوق بشــری علیه نامیدهانــد که پیش ازاین مدعی افــزون بریــن این کشــور برای
خامنــهای و نظام زیــر فرمانش ایفــای نقش مصــدق در تامین تامیــن امنیــت صــدور پایــدار
منافع ملی کشور بود!
امکان پذیر است.
انــرژی بــه چیــن و نیــروی کار
مشاور امالک در مونتریال:
شوربختانهچنینبهنظرمیرسد این سند با جستجوی سادهای صادراتیاش به ایران مجاز است
مسکونی و جتــاری
که آمریــکا با مرعوب شــدگی و در فضای مجازی قابل دسترسی از نگهبانان تربیت شده بوسیله
گرفتاری در تله هســتهای رژیم اســت و بــا توجه به اقــرار جواد شــرکت فرونتیر سرویس گروپ
 ارزیابی رایگان از خانه شما
میکوشــد از راه سکوت در برابر ظریف به “لو” رفتنش در سال ( )FSGبهــره گیرد که در چین
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
دیکتاتوری خامنهای ،از بحران گذشــته ،اعتبارش مــورد تایید و هنگ کنگ دفتر مرکزی دارد
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
هستهای و تبعات منطقهایاش رسمی است.
و به برکت قرار داد استراتژیکش
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
خالصی یابد.
افــزون بریــن ،منابع غربــی از با چینیها  ،در آفریقای جنوبی،
افزون برین بایدن امیدوار است جمله پترولیوم اکونومیســت و خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و
با بازگشــت به برجــام بتواند در نیویورک تایمز جزییات بیشتری بتازگــی در برخی از کشــورهای
Kazem Partow Tehrani
برابر چین که هژمونی آمریکا را از این ســند “همــکاری” را در شــرکت کننــده در جــاده تــازه
Real Estate Broker
در ســطح جهان با چالشهای زمینههای اقتصادی و نظامی و ابریشمتامینامنیتشرکتهای

شهر
مرکز
در
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 Tel : (514) 933-3337




























www.clinique-arya.com



















































































 



























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.: (514) 933-3337

www.clinique-arya.com

Guy

Cell.: (514) 971-7407

کاظم پرتو تهرانی

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

جــدی روبــرو ســاخته اســت
ایستادگینماید.

•

 -۲پشتیبانی همه جانبه چین
از استبداد دینی

امنیتی انتشار دادهاند.
برپایه این سندکلیه فعالیتهای
اقتصــادی کشــور از تامیــن
نیازهــای  ۲۵ســاله چیــن بــه
انــرژی ،در ازای تخفیــف

چینی را بر عهده گرفته اســت.
موســس ایــن شــرکت بــه ارائه
خدمات آموزشــی و شبه نظامی
در جنگهــای داخلی لیبی نیز

{>> ادامه در صفحه}21 :
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خزانــه نیــز خالی اســت و
هیــچ طرفــی نمیتوانــد
وعد ه پولپاشــی (مثل
احمدینــژاد ســال
 )۸۴بدهد یا حداقل
در باغ ســبز نشان
دهد (روحانی .)۹۲
احمدینژاد به عنوان
نامــزد خیالــی کــه حتما در
صــورت نامــزدی رد صالحیت
خواهــد شــد ،وعد ه یارانــ ه ۲.۵
میلیون تومانی داده اســت؛ اما
در شــرایط تحریمها ،کسی این
وعده را باور نخواهدکرد.
حکومت برای افزایش مشارکت
هم «ســران فتنه» (خاتمی) یا
«گرداننــدگان جریان انحرافی»
(احمدینــژاد) را تائید نخواهد
کرد.

•

مشارکت باالی  ۶۰درصد
اصولگرایان که خانههای چندم
خــود را هــم در ترکیــه و امارات
و تورنتو خریده و واکســنهای
چارچوب نظام.
•
فایزر (یا حداقل روســی) خود را
نظارت استصوابی شلتر،
دریافت کردهاند ،در شرایط پنج
مشارکتبیشتر
برابر شــدن موارد ابتال به کرونا
ایــن توهــم ،بــه گروههــای (در نیمــ ه دوم فروردین )۱۴۰۰
اصالحطلــب تعلــق دارد .ایــن از مشارکت  ۶۰درصدی مردم در
گروههــا توجــه ندارنــد کــه در بیعت  ۱۴۰۰سخن میگویند.
شرایط امروز ایران
بهداشــت
وزیــر
کــه ســهچهارم
جمهوری اســامی،
بحران
در
امروز
جمعیــت کشــور
یکــی از علــل ایــن
زیــر خــط فقــر کرونا مردم ایران افزایش آمار مبتالیان
زندگــی میکننــد در ناامیدی بسر
را حضــور مــردم در
ها
(اختصاص بسته میبرند؛کوچه
صفهــای مــرغ و
با اعالمیههای
معیشــتی مــاه
روغن دانســته است
شده؛
پر
مرگ
رمضــان بــرای
و اصولگرایــان از
آنها در دنیایی
۶۰میلیون نفر)،
حضور پراشــتیاق در
مقامات
از
متفاوت
اختالفات جناحی
صفهــای رأیگیری
زندگی
حکومتی
نقــش چندانــی
ســخن میگوینــد.
میکنند.
در تصمیمگیری
اکثریــت مــردم ایران
عمومــی در بــاب
کــه امــروز در یاس و
مقاماتــی که تاثیــر چندانی هم ناامیدی خالصی از بحران کرونا
در سیاســتها ندارنــد ،بــازی به ســر میبرند و کوچههایشان
نمیکنند.
بــا اعالمیههــای مرگ پر شــده
مشــکل اصلی ،معیشت است؛ است ،در دنیایی بسیار متفاوت
صفهــای مــرغ و روغــن و از مقامــات حکومتــی زندگــی
تورمهای نجومی در حیط ه ارزاق میکنند.
و نیازهای پایه و جناحها ،هیچ بــا پنهان کــردن کرونــا ،بیعت
طرح و برنامهای غیر از تحمل و اســفند  ۹۸مجلــس بــه روایت
ریاضتکشی برای مقابله با این حکومت ،مشارکت  ۴۲درصدی
مشکالت عرضه نکردهاند.
داشــت .در شــرایط کرونــا و
بدتر شــدن وضعیت معیشتی،
مشــارکت  ۶۰درصــدی تنها با
حکم حکومتی خامنــهای برای
دســتکاری در آرا محقق خواهد
شد.

ِشش توهم و خیالپردازی سیاسی در آستان ه بیعت ۱۴۰۰

مجیدمحمدی
 11آوریل  -در شرایط
فقدان مباحث پایهای
مربــوط بــه بحرانهایــی نظیر
معیشــت و همهگیــری کرونا،
سیاستها و برنامههای محوری
نظــام (تروریســم ،گســترش
طلبی و برنامههای موشــکی و
هســتهای) و تهی شــدن دست
نیروهــای سیاســی درون رژیم
از برنامههــای بدیل بــرای حل
مشــکالت ،بیعــت (انتخابات)
 ۱۴۰۰فضــای مناســبی بــرای
افزایش حجم حدس و گمانها،
ذهنخوانیهــا و توهمــات
سیاســی فراهم آورده اســت .در
این نوشته ،به  6توهم جاری در
آستان ه این رویداد اشاره میکنم.

مشکل ا
صلی ،معیشت است؛

•

کارگزارانبیت
مستقلها برای
ِ
عزتالله ضرغامی که چهار سال
اســت خود را بــرای نامزدی در
بیعــت  ۱۴۰۰آمــاده میکند ،از
شــعار «اصالحطلب ،اصولگرا،
دیگــه تمومه ماجرا» اســتقبال
کرده اســت؛ بــا ایــن توهم که
کسانی که از این دو جناح عبور
کنند
اوال در بیعت شرکت میکنند و
دوم این که به او رأی میدهند.

تجربــ ه چهــار دهــ ه اخیــر در
فضــای سیاســی ایــران نشــان
میدهد کســانی که دغدغههای
سیاســی دارنــد ،اگــر از چپ و
راســت مذهبی (دور ه خمینی)
و اصالحطلــب و اصولگــرای
حکومتــی (دور ه خامنــهای)
گــذر کننــد ،دیگــر در بیعتها
شــرکت نمیکنند چون شورای
نگهبان گزینهای برای آنها باقی
نمیگــذارد .آنها یا راه خروج از
کشــور را در پیــش میگیرند یا
در داخل سکوت پیشه میکنند
تا از شر دســتگاههای امنیتی و
اراذل و اوباش حکومتی در امان
بمانند.
از طرفی اگر کســی در ایران فکر
کنــد که کارگــزاران بیــت مانند
عزتاللــه ضرغامــی ،میتوانند
نامــزدی «مســتقل» باشــند،
باید در عقل او شــک کرد .یک
فرد مســتقل ،برای یک دهه در
رأس بــوق تبلیغاتــی حکومــت
نمینشــیند .بیــت خامنــهای،
قدرتمندتریــن جناح سیاســی
کشــور اســت و مســتقل بودن
از آن ،یعنــی مــرگ سیاســی در

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

Pars Plumbing
& .Heating Inc

Tel: (514) 290-2959

خدمات حسابداری لوئی

با تع

یین وقت قبلی

• متخصص مالیات با  20سال سابقه برای افراد وشرکت ها
ACCOUNTING LOUIE
Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
>> for individuals and companies
Tel.: (514) 652-7623
Financial Statements | by appointment

•

اجرای برنام ه  ۱۰هزار
صفحهای
محســن رضایی که حــدود ۳۰
ســالی است سودای نشستن بر
کرسی ریاســت قو ه مجریه را در
ســر میپروراند و در چهار ســال
گذشته مدام مشغول سفرهای
اســتانی بــوده ،در بــازار مکاره
بیعت  ۱۴۰۰از تنظیم برنامهای

در  ۱۰هــزار صفحه
برای حل مشکالت
اقتصــادی مــردم
سخن گفته
است.
او ایــن
برنامــ ه ۱۰
هــزار صفحــهای را
نســخ ه تاز ه برنام ه سه هزار
صفحهای خــود در بیعت ۱۳۹۲
اعالم کرده است.
چــه در ســال  ۱۳۹۲و چــه در
ســال  ۱۴۰۰حتی یک صفحه از
این برنامه منتشــر نشده است.
برنامــهای کــه یک فرد یــا گروه
سیاســی تهیــه میکنــد ،بدون
انتشــار و در معــرض داوری
عمومــی گذاشــتن ،بــه برنامه
اجرایــی تبدیــل نمیشــود .هر
برنام ه اجرایی ،برای جلبتوجه
کارشناســان و مدیران اجرایی،
بایــد مــورد گفتوگــو و چالش
قرار گیرد .برنام ه منتشــر نشده
یا توهم محض اســت (در ذهن
رضایی) یا وعدهای حیرتانگیز
بــرای تحــت تاثیــر قــرار دادن
نخبــگان سیاســی .برنامــ ه ۱۰
هزار صفحهای رضایی ،احتماال
مجموعهای از متون تهیه شده
در مجمع تشخیص مصلحت و
دستگاههای دولتی مثل سازمان
برنامــه و بودجــه اســت که وی
نمیتواند برای نامزدی ،آنها را
به اسم تیم خود اعالم کند.
معیــار مــردم کوچــه و بــازار
بــرای رأی دادن ،برنامــ ه ۱۰
هزار صفحــهای نیســت؛ آنها
میخواهند بدانند نامزد مجلس
یــا دولــت بــرای آنها چــه کار
ملموسی خواهد کرد .بر خالف
توهمات محســن رضایی برای
رســیدن به آرزوی دیرین ه خود،
بســیار بعیــد اســت گروههــای
اصولگرا از وی حمایت کنند.
محسن رضایی دو ابزار سیاسی
دارد:
 ســایت تابنــاک با متوســطروزانه حــدود  ۴۰۰هزار مراجعه
(ماهانه  ۱۲میلیون) و
 دبیــری مجمــع تشــخیصمصلحت.
با این دو ابزار نمیتوان کرســی
ریاســتجمهوری را که حداقل
به چنــد  ۱۰هزار میلیارد تومان
هزینه کردن نیاز دارد ،به دست
آورد .پولهــای کثیفــی کــه در
اختیار محســن رضایی اســت،
بــرای ایــن کار کافــی نیســت.
مافیای بیت و ســپاه نیز به وی
اعتماد ندارند.

•

نظامیان پاکدست و
فسادستیز
محســن رضایــی در مــورد
ریاســتجمهوری نظامیــان
میگوید« :اگر نظامیان بر ســر
کار بیایند ،دست دزدها را قطع
میکننــد و تــا آخریــن قطرهای

که از بیتالمال رفته اســت را به
خزانه بازمیگردانند و به دســت
مــردم میرســانند ».نظامیان،
که در زمینــه و بافت جمهوری
اســامی به فرماندهان ســپاه و
بســیج اطــاق میشــود ،جزو
فاســدترین مقامــات جمهوری
اســامی بودهاند .سپاه ،مرکز و
مبدا رانتخواری ،زمینخواری،
داللی ،قاچاق ،پولشویی و تاراج
منابع عمومی کشور است چون
قدرتی است که بدون هیچگونه
نظارت عمومی و شــفافیت که
در همــ ه عرصههــای اقتصادی
حضور دارد.
در جمهوری اسالمی تنها دست
دزدان تخممرغ و گوشــی تلفن
همــراه و چند  ۱۰هــزار تومان،
قطع شده و خواهد شد؛ تاکنون
قطرهای از آنچه از منابع عمومی
به تــاراج رفتــه ،بــه بیتالمال
بازنگشته است و باز هم نخواهد
گشت و آنچه را هم که حکومت
مصــادره میکنــد ،بــاز میــان
خودیها توزیع میشــود .تمام
خانههــا و اتومبیلهایــی که از
قاچاقچیان مواد مخدر در ایران
ضبط میشــود ،با قیمت ارزان
و دادن وامهای بــدون بهره (از
صندوقهای قرضالحســنهای
که بــه همین منظور تاســیس
شدهاند) به کارکنان قو ه قضاییه،
مامــوران حراســت و مقامــات
زندانها فروخته میشود.

•

بیعت ،خروج نظام از بحران
بخشی از اصالحطلبان برای قانع
کردن شــورای نگهبان به تائید
صالحیــت نامزد خــود و اعالم
وفاداری بــه نظام ،بیعت۱۴۰۰
را راه خــروج نظــام از بحــران
معرفی میکنند .بیعــت ۱۴۰۰
به هر صورتی که در ایران برگزار
شود ،جمهوری اسالمی را نه از
بحرانهای امنیتی و معیشــتی
و نه از بحرانهای مشــروعیت،
نفوذ وکارامدی ،رهایی نخواهد
بخشید چون با بیعت با وفاداران
نظام ،سیاســتهایی که به این
بحرانها منجر شدهاند تغییری
نخواهندکرد.
بحرانهــای موجــود محصول
تمرکــز منابع در دســت دولت،
فساد ســاختاری و سوءاستفاده
از قدرت در نظام غیر پاسخگو و
غیر شفاف ،ناکارامدی مقامات
وفادار به والیت ،گسترشطلبی
و تنشزایــی در منطقــه و
تمامیتخواهــی اجتماعــی
و فرهنگــی اســت .انتخابــات
مهندسی شدهای که تنها جای
حســن روحانی را به محمدباقر
قالیباف یا ابراهیم رئیسی یا علی
الریجانــی بدهد ،هیــچ تاثیری
بر کاهــش بحرانهــای موجود
نخواهد داشت.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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هایکهارتونیان

اقتصاد...

رسید و هماکنون حدود  ۲۵هزار
تومان معامله میشود.
ایــران در ســالهای گذشــته با
توسل به تزریق انبوه ارز در بازار
تالش کرد که جلوی شتاب افت
ارزش ریــال را بهطور مصنوعی
بگیرد.
عبدالناصر همتی ،رئیس بانک
مرکزی ،اوایل پارسال اعالم کرد
که طی  ۱۵ســال گذشــته ۲۸۰
میلیــارد دالر ارز به بــازار تزریق
شــده است .این به معنی تزریق
ساالنه  ۱۸میلیارد دالر ارز برای
کنترل بازار است.
یکــی از عوامل جهش نــرخ ارز
در سال گذشته ،عدم دسترسی
ایــران به ذخایــر ارزی خود بود.
اگرچــه اوجگیــری نقدینگــی از
ســوی کارشناســان بهعنــوان
«مهمتریــن» علت افــت ارزش
ریال و جهش تورم عنوان شــده
است.
بــر اســاس آمارهــای بانــک
مرکــزی ،نقدینگــی در ایــران از
 ۴۹۲تریلیــون تومان در ابتدای
ریاست جمهوری حسن روحانی
به  ۱۸۸۰تریلیون تومان در سال
 ۹۷رســید و اسفند پارسال این
رقــم از  ۳۲۰۰تریلیــون تومــان
عبور کرد.
صندوق بینالمللی پول میگوید
نــرخ تورم پارســال ایــران ۳۶.۵
درصــد بــوده و امســال بــه ۳۹
درصد خواهد رسید.
مهمترین علت جهش نقدینگی
مربوط به رشد چشمگیر بدهی
دولــت و اجبار بانــک مرکزی به
چاپ افسارگســیخته اسکناس
بدون پشتوانه است.
بدهی خالص دولت ایران:
 ۲۲۷میلیارد دالر
در همیــن زمینــه صنــدوق
بینالمللــی پــول گــزارش داده
که بدهــی خالص دولــت ایران

از ابتــدای ســال  ۲۰۰۰تا ۲۰۱۷
بهطــور متوســط معــادل ۵.۱
درصــد از تولید ناخالص داخلی
کشــور بوده ،امــا پارســال این
رقم به  ۳۵.۷درصد از کل تولید
ناخالــص داخلی ،معــادل ۲۲۷
میلیارد دالر اوج گرفته است.
 ۲۲۷میلیــارد دالر بدهــی بــا
احتســاب نرخ آزاد دالر ،معادل
شش برابر بودجه عمومی دولت
در سال جاری خورشیدی است.
دولت طی ســه ســال گذشــته
همــواره یک ســوم بودجــه را با
استقراض تامین کرده است.
صنــدوق بینالمللــی پــول
همچنین میگوید پارسال برای
اولین بــار تراز تجــارت خارجی
ایران منفی شــد؛ به این ترتیب
کــه واردات کشــور از صــادرات
پیشی گرفته است.
بــر اســاس ارزیابــی ایــن نهــاد
بینالمللی ،کل صادرات نفتی،
غیرنفتی و خدمات ایران در سال
گذشــته میالدی  ۶۷.۸میلیارد
دالر بوده است .این رقم در سال
 ۲۰۱۸بیش از  ۱۰۳میلیارد دالر
بود .همچنین واردات کشور از
 ۷۸میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۸
بــه  ۷۲.۶میلیارد دالر در ســال
 ۲۰۲۰رسیده است.
نکتــه دیگر درگــزارش صندوق
بینالمللــی پول ،مثبت شــدن
نرخ رشــد اقتصادی کشــور در
سال گذشته خورشیدی ،در پی
دو سال ســقوط متوالی اقتصاد
ایران اســت؛ ایران پارسال رشد
اقتصــادی مثبــت  ۱.۵درصــد
داشــت و امسال این رقم مثبت
 ۲.۵درصد خواهد بود.
ایــن در حالــی اســت که رشــد
اقتصادی ایران در سالهای ۹۷
و  ۹۸بــه ترتیب منفــی  ۶درصد
و منفی  ۶.۸درصد اعالم شــده
است• .

به  2دلیل کره جنوبی پیش رفت وما؟!...

مجتبیلشکربلوکی
مــا با هم شــروع کردیم؛ حدود
شصت سال پیش!
امــا کــره جنوبــی اکنــون جزو
قدرتهــای اقتصــادی جهان و
دارای کیفیــت زندگــی باالتری
اســت .ایــن در حالی اســت که
ایــران با وجــود داشــتن منابع
غنیتر و شرایط مناسبتر عقب
ماند! شاید بالفاصله چالشهای
خــاص پیــش روی ایــران را
برشــمریم که از کنترل ما خارج
بود .اما مشــکالت پیــش روی
کره اگر از ما بیشــتر نبود کمتر
هم نبود.
کــره جنوبــی در عــرض کمتر
از بیســت ســال چهار بحران را

تجربه کرد:
 استقالل از ژاپن، جنگ کره جنوبی و شمالی، انقالب آوریل  ۱۹۶۰و کودتای نظامی.پس از جنگ دو کره و درنهایت
جدایــی ایــن دو از یکدیگــر،
نــود درصــد برق شــبه جزیره و
هشــتاد درصد تولیدات معدنی
و شــیمیایی و فلــزی در بخش
شمالی قرار گرفت و کره جنوبی
از ایــن امکانــات محروم شــد و
خروج تکنســینهای ژاپنی نیز
بر وخامت اوضاع افزود .حاصل
این جنگ خانمانســوز چیزی
جز کشته شدن پنج میلیون نفر
کره نبود! اوضاع اقتصادی بسیار

اسفبار بود .فقر کره جنوبی در
زمینه منابع طبیعی باعث شــد
کــه تأمین غــذای مــردم نیز با
ی همــراه باشــد .درآمد
دشــوار 
ســرانه اهالی این کشور در دهه
 ۲۰۷۱حــدود هفتــاد دالر بــود
یعنــی کمتــر از درآمــد ســرانه
کشــورهایی ماننــ د هاییتــی و
اتیوپی .یعنی فقر مطلق!
اما چگونه کشوری اینچنین به
درآمد سرانه ملی سی هزار دالر
رسید؟
برای پیشــرفت کره ریشــههای
متعددی برشــمردهاند .در این
نوشــته کوتاه فقــط میخواهم
روی دو نکتــه تاکیدکنم و برای
ایران آینده درس بیاموزیم.

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

ذخایر ارز و طالی ایران از  122میلیارد دالر
به  ٤میلیارد دالر کاهش یافته است
صنــدوق بینالمللــی پــول در
تازهترین گزارش خود از وضعیت
اقتصادی کشورهای خاورمیانه
و آسیای مرکزی میگوید ذخایر
ارزی قابــل دســترس ایــران از
 ۱۲۲.۵میلیــارد دالر در ســال
 ۲۰۱۸به چهــار میلیارد دالر در
سال  ۲۰۲۰سقوط کرد.
این گزارش میافزایدکه متوسط
ذخایر ارزی قابل دسترسی برای
جمهــوری اســامی در فاصلــه
سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۷حدود
 ۷۱میلیارد دالر بود.
این رقم در سال  ۲۰۱۸به حدود
 ۱۲۲.۵میلیارد دالر رســید و در
ســال  ۲۰۱۹بــه  ۱۲.۴میلیــارد
دالر و در نهایت ،در سال گذشته
میالدی به 4میلیارد دالر سقوط
کرد.
بر اســاس این گــزارش ،ذخایر
قابــل دسترســی ایــران معادل
۱۰درصــد از کل ذخایــر ارزی
کشــور (مجموع ذخایر مسدود
شده و قابل دسترس) است.
به این ترتیب ،در واقع کل ذخایر
ارزی ایران چه قابل دسترسی و
چه مسدود شده در سال گذشته
میالدی  ۴۰میلیــارد دالر بوده
که معادل کمتر از یک سوم کل
ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸
اســت .به عبارتی ،طی دو سال
گذشته بیش از  ۸۲میلیارد دالر
از ذخایر ارزی کشور از بین رفته
و بقیــه آن معادل چهار میلیارد
دالر بــرای ایــران در دســترس
اســت ،در حالیکــه  ۳۶میلیارد
دالر نیز مسدود شده است.
کاهش چشــمگیر ذخایــر ارزی
جمهــوری اســامی همچنین
باعث شــده که دولت نتواند ارز
کافی بــه بازار تزریــق کند .نرخ
دالر در بازار آزاد ایران از  ۱۶هزار
تومان در ابتدای سال  ۹۸به ۳۲
هزار تومان در پاییز همان سال
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9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com

حتلیل و جتویز راهبردی

•

 -۱جلب اعتماد عمیق ملی و
همگامسازیملت
هنر حاکمیت کره جنوبی آن بود
که مــردم را همراه خــود کرد و
مناسبات ملی را به گونهای چید
که مردم ،حاکمیت را باور کردند
و همراه او شدند و در زمانهای
حســاس نه در برابر و نه در کنار
که در پشت حاکمیت ایستادند.
بگذارید چند مثال کوچک بزنم:
دولت کره برای گرفتن وامهای
بین المللی به شدت در مخمصه
افتاده بــود .آمریکا آنــان را پس
زده بود .دولت کره هزاران کارگر
معدن و پرســتار به سوی آلمان
غربی اعزام کرد .مزیت کارگران
کــرهای این بود کــه آنها از همه
ملیتها باســوادتر بودنــد .این
کارگــران درآمدهای خــود را به
کــره میفرســتادند و دولت کره
با وجود کم بــودن مقدار آن ،با
وثیقه گذاشــتن این درآمدها به

اخــذ وام از بانکهای خارجی از
جمله دویچه بانک آلمان موفق
شد.
طی بحــران مالــی  ۱۹۹۷ارزش
پول کره ســقوط کــرد و قیمت
طال سیر صعودی سرسامآوری
را آغــاز کــرد .در پاســخ بــه این
اوضــاع ،مردم کــره در کمپین
ملی طال با بخشیدن داوطلبانه
طــا به دولت جهت فائق آمدن
بر بحــران جهان را شــگفتزده
کردند!
بــا شــیوع آنفلوآنــزای خوکی از
مکزیک در سال  ،۲۰۰۹کارکنان
شــرکتهای کرهای در مکزیک
با پوشیدن ماســک به کار خود
ادامه دادندکه نتیجه آن افزایش
نفوذ شــرکتهای کرهای در آن
بــازار بود .ایــن در حالی بود که
کارکنان ســایر ملتهــا ترجیح
دادنــد که برای حفظ ســامتی
خود مکزیک را ترک کنند.
•
 -۲مهارت تبدیل کردن
بحرانهای مالی به سکوهای

پیشرفت
دومین متغیری که باید برجسته
شــود ،مهارت تبدیل بحران به
سکوی پرش است.
چند مثال فشرده را با هم مرور
کنیم:
سال  ۱۹۷۳میالدی جنگی بین
اعراب و اســرائیل شــروع شد و
قیمت نفت بیش از سه برابر شد!
این ضربه مهلکی بود به اقتصاد
کره که یک قطره نفت نداشــت
و تازه شــروع به ســرمایهگذاری
در صنایــع مربوطــه آن کــرده
بــود .اما دولت کره یک تصمیم
استراتژیکگرفت:
تمرکز روی فرصت رشــد باالی
ســاخت و ســاز در خاورمیانــه
(بخاطــر باال رفتن قیمت نفت)
و اعــزام کارگران خود به منطقه
و احــداث پروژههایی بــه ارزش
سالیانه  ۱۰میلیارد دالر.
حــدود ســال  ۱۹۹۷بحــران
مالی آســیا از تایلند آغاز شــد و
کشورهای آســیای شرقی را
فرا گرفت .شــش شــرکت
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جمهوری اسالمی :گردش مالی هنگفت
صنعت روسپیگری در فضای مجازی
وسعت داللی سکس با عنوان «ازدواج موقت»

طی ســالهای اخیر شبکههای
تنفروشــی تحــت امکانــات
فضــای آنالیــن گســترش پیدا
کرده است .این شبکههایی که
مرتبــ ًا از زبان مقامات مســئول
«غیرقانونی» خوانده میشوند،
بر بســتر بهرهکشــی از کارگران
جنسی ارزان قیمت در حال رشد
و فزونی هستند.
بدن زن به عنوان کاالی جنسی
ارزان قیمت سال به سال حاشیه
سود بیشــتری برای دالالن این
شــبکههای ظاهر ًا مخفــی ،اما
با اســامی و شــماره حســابها
و شــماره تلفنهــای حقیقی و
معین ایجاد میکند .دالالنی که
در ادبیات رایج در تن فروشــان
«خاله» نامیده میشوند.
اساس وجود این پدیده در ایران،
طبعــ ًا امــری نوظهور نیســت،
امــا فضــای آنالیــن و بــه ویــژه
تسهیلگریهاییکهپیامرسانها
ً
عمــا امتیــاز
ایجــاد کردهانــد،
وسیعتر شدن و شبکهای شدن
تنفروشی با به کارگیری هزاران
زن و شاید بیشتر را برای دالالن
فراهم کرده است.
بــا یــک کلیــک ســاده روی
عنــوان «ازدواج موقــت» خیل
حســابهای کاربــری زنــان از
سراسر ایران همراه با جزئیاتی،
چــون ســن ،وزن ،قــد ،رنــگ
پوست ،رنگ چشم ،درآمد و...
نمایش داده میشود.
عجیبتر اینکه پس از مراجعه و

ثبت نام در یکی از این ســایتها
تحت عنوان صیغهیابــی با این
پیغام مواجه شدیم:
«تعداد بانوان آماده به ازدواج از
شــهر تهران  ۷۳۵۰نفر و تعداد
بانوان آماده به ازدواج از اســتان
تهران  ۸۶۳۳نفر است!»
در سرشــماری ســال ،۲۰۱۶
تهــران  ۸میلیــون و  ۶۹۴هــزار
نفر جمعیت داشــت! رقمی که
درســت یــا غلــط فقــط همین
ســایت به مخاطب اعالم کرده،
حدود ًا برابر  ۰.۱درصد جمعیت
تهران است!
از آنجا که این ســایت در سراسر
ایــران فعالیــت دارد ،میتــوان
تخمین زد چه خیل عظیمی از
زنان در این دســت سایتها که
ً
اصال کم نیســت،
تعــداد آنها
حضور دارند .عالوه بر سایتها،
صفحات اینستاگرامی ،تلگرامی
نیــز بســتری بــرای ایجــاد این
شــبکههای داللــی کارگــران
جنسی شدهاند .یکی از صفحات
اینســتاگرامی با همیــن عنوان
بیش از  ۴۴هزار عضو دارد .یک
کانال تلگرامــی  ۸۱هزار عضو و
کانــال تلگرامی دیگری  ۳۲هزار
عضــو دارد .ایــن اعــداد و ارقام
نشــان میدهد کــه داللی تحت
عنــوان «ازدواج موقــت» با چه
وسعتی در ایران در حال فعالیت
هستند.
گردش مالی هنگفت
بنگاههایتنفروشی

از ده شــرکت بــزرگ
کرهای تا مرز ســقوط
رفتند .دولــت کره تا مرز
ورشکســتگی پیش رفــت و زیر
بار بزرگترین وام (قرض) تاریخ
رفت .کره این وضعیت را به یک
فرصت اصالحات عمیق تبدیل
کرد:
شرکتهای ورشکسته بسته و یا
ادغام شدند و شرکتهای بزرگ
دســت به تجدید ساختار زدند.
دولــت کره ایــن تحــوالت را با
قاطعیت عملیاتی کرد.

نتیجه اصالحات فوق العاده بود:
ذخایر ارزی کره از چهار میلیارد
دالر ،به صد میلیارد رسید و کره
ســه ســال زودتر وامش را پس
داد! (برگرفته از نوشته آقای دکتر
زینت بخش)
فقط این دو عامل باعث پیشرفت
کره نیست!
در تحلیــل پیشــرفت کــره بــه
عوامل مختلفی از جمله تعامل
پذیــری بینالمللی (دوســتی با
جهان) ،فرهنگ سختکوشــی
و انضباط و نگرش اســتراتژیک
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این چنین بلبشویی تاریخ به ندرت به یاد دارد!
ایران :میدان جنگ سرد!

احمد زیدآبادی منازعات سیاســی
گروه و نحلهای که
صحنۀ قدرت سیاسی در ایران مباح شــده ،هدف
خود را “سیاسی”
کارگــران جنســیای کــه به میدان جنگ سردی تبدیل نیــز بــه امــری
تعریف کرده است،
ذیل ســایتها ،کانالهای شده است که بازیگران آن ،هر شــخصی و تیره و
فقــط میخواهــد با
تلگرامــی و اینســتاگرامی چــه دم دستشــان میرســد ،تباه قلب ماهیت
هــر وســیله و به هر
ازدواجموقت،هستند،غالب ًا به اطــراف و اکناف خود پرتاب داده است!
بهایی بر خرِ چموش
از طریق آگهیهای روزانه که میکنند ،بیآنکه بیاندیشند به بخشــی از ایــن
قــدرت ســوار شــود
توسط ســایتها و صفحات کجا اصابت میکند!
وضعیــت ،نتیجۀ
و از مواهــب مــادی و
مجــازی اجتماعی منتشــر اینچنیــن بلبشــویی تاریخ به انحطاط روانشناختی و بخشی جلوههای ارضاءکنندۀ نفسانی
شده ،معرفی میشوند .آنها ندرت به یاد دارد!
از آن هم ناشی از بحران معرفت آن بهرهمند شود ،بیآنکه بداند
الزم نیست مبلغی به صاحب در واقع ،نوعی قدرتطلبی کور در بارۀ سرشــت قدرت سیاسی کار اصلی این مرکب چیســت و
کانــال تلگرامــی یــا ســایت و خشن ،همراه با بیتابی و حق در جوامع مدرن و ملزومات آن به کدام ســمت و سو باید رانده
بپردازند .یــک کانال تلگرامی به جانبی و اعصاب خردی ،بر در چارچوب منافــع واحدهای شود!
با  ۸۱هــزار عضو ،که از مردان فضا غالب شده است به گونهای ملــی اســت! وقتــی اســاس و وقتــی بــه ایــن کشــاکشها و
ِ
طبیعت
مبنایی
بابت هر آگهی بالغ بر  ۴۰۰هزار که برادر به برادر رحم نمیکند! سرشــت کارکرد و جهتگیری بیمعنایی و بی
ِ
تومان دریافت میکند ،در دی در ابتــدای انقالب مذهبیها ،قدرت سیاســی در پیکرۀ دولت جاهطلبانۀ فــردی و باندی آنها
ماه ســال گذشــته بیش از  ۱۵۰مارکسیســتها را متهــم جدیــد ،نزد قاطبــۀ بازیگران و در پرتــو مفهــوم خیرعمومــی
مورد آگهی داشــته که مجموع ًا میکردند که بــرای آنها هدف ،حتی “اندیشــمندان” سیاسی بیاندیشــیدم ،تــازه روشــن
ِ
بــدون هیچ نــوع زحمتی و طی
وضعیت اقتصادی و
وســیله را توجیــه میکنــد و از ناشــناخته و مخدوش باشد و میشود که
پستگذاری تلگرامی از این بابت
ایــن رو غیر قابــل اعتماد برای در بــارۀ آنها بحثهای
عمومی اجتماعی جامعۀ ما فقط شعاع
ِ
 ۶۳میلیون تومان درآمد داشته
همکاری انــد! اما اکنون اضافه آزاد صــورت نگرفتــه باشــد ،کوچکی از این فاجعه را نمایش
است.
بر آنکه کاربرد هر وســیلهای در طبیعــی اســت کــه هر فــرد و میدهد!
ضمن ًا این کانال تلگرامی موارد
متعــددی بابت معرفــی زنان از
طریق آگهــی و دریافت مبالغی
پــس از معرفی از مردان دریافت
میکنــد که ارقــام زیــادی نیز از
همین بابت میگیرد.
نکتــه قابل توجه این اســت که
روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
ایــن افراد هیچ هزینهای از بابت
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد
فراهم کردن خانه و غیره ندارند
حت
ویل
در فوری غذا
ً
عمــا کل ایــن درآمــد با یک
و
اهرمضان
من
م
زل و محل
ل
ا
ی
ش
پ
شــماره
یک
و
تلگرامــی
کانــال
س
را
آشپزخانه
ا
ماه رمضان
کارشما
برای ایام
با
ک
مت
کارت بانکی و البته بهرهکشی از
د!
ری
ی
ن
نهزینه
تعطیل ک ز کبابهای
---------ج
ب
را
س
ب
تن زنانی که در شــرایط بحرانی
حال شما
توران کبا
سفارش فقط حضوری،
فاه
س
ر صوص خود برای رس پلو و...
حداکثر دو پرس برای هر نفر.
رانده
اقتصاد کشــور به حاشــیه
مخ
د
اسپیشال برای بیرون بر
عزیزان لوبیا پلو ع ضافه کرد!
دلیوری با اوبر ایتز و دور دش
وی خود ا
شدهاند ،محقق شده است.
من
ر نکردنی:
را به متهای باو
KABABSARA
با قی
سایت دیگری که بیش از  ۸هزار
,Atwater Ave 755
زن در اســتان تهران و به تبـَــع
Montreal, QC H3J 2K3
آن چند میلیون زن در سرتاسر
ساعات کار:
دوشنبه تا یکشنبه
ایــران ذیــل خــود دارد ،بابــت
از 11ونیم صبح تا  8شب
عضویت طالیی ماهانه  ۶۵هزار
تومان و بابــت عضویت نقرهای
ماهانه  ۳۲هزار تومان از مردان
دریافت میکند.
با تع
یین وقت قبلی
ً
سایت دیگری که نسبتا شهرتی
• متخصص مالیات با  20سال سابقه برای افراد وشرکت ها
ACCOUNTING LOUIE
مشابه ســایت قبلی دارد ،بابت
Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
عضویت طالیی ماهانه  ۹۰هزار
>> for individuals and companies
Tel.: (514) 652-7623
Financial Statements | by appointment
تومان و عضویت نقرهای ماهانه
 ۴۷هزار تومان از مردان دریافت
میکند.
اقتصاد - ۲۴مریم وحیدیان

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا

KAB A B SAR A
فقط
 10دالر

قط  ۹دالر
ف

Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726

خدمات حسابداری لوئی

دکتر شریف نائینی:

(انتخاب بخش بسیار محدودی
از صنایــع بــه عنــوان صنایــع
راهبــردی و حمایت ویژه از آنان
در هــر مقطع زمانــی) و اجماع
ملــی را بر شــمردهاند .اگر چرخ
را از نــو اختــراع نکنیم و عصاره
موفقیتهــای جهانــی را بــا
تجربیات بومــی ترکیب کنیم و
واقعا به آن پایبند باشــیم ،آنگاه
ایران نیز میتواند راه شــادکامی
و پیشرفت را سریع تر طی کند.
منبع :کانال تلگرام نویسنده

جراحدندانپزشک

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

_________________________

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308

Tel.: (514) 731-1443 :CDN
www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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چگونه از بحران اقلیمی اجتناب کنیم؟!
نگاهی به کتاب جدید بیل گیتس

گوردون براون
«مشکل را به من نشان دهید
تا بــه کمک فنــاوری آن را حل
کنم»
---------بیــل گیتــس زندگــی مــا را بــه

واسطهی نرمافزار مایکروسافت
متحــول کرده اســت؛ او زندگی
عــدهی بیشــماری را از طریق
فعالیتهــای بنیــادش بــرای
کنی بیماریهــای فلــج
ریشــه ِ
اطفــال ،ســل و ماالریــا بهبود
بخشــیده اســت؛ و اکنــون
میخواهد بــا مقابله با تغییرات
اقلیمی زندگی ما را نجات دهد.
کتاب چگونــه از بحران اقلیمی
اجتناب کنیم بــه تغییرات الزم
برای خنثی کردن تأثیر اقدامات
فاجعهبــار چند دههی گذشــته
میپردازد .بر اســاس برآورد بیل
گیتس،مابایدساالنه ۵۱میلیارد
تن گاز گلخانهای را از جو زمین
حــذف کنیــم؛ او تأکید میکند
انســانی ناکامی در
کــه هزینهی
ِ
قربانی
انجام اینکار از 3میلیون
ِ
فعلی کوویــد ۱۹-فراتر خواهد
ِ
رفت ،و ،بنا به محاســبات وی،
میتواند پنج برابر بیشتر از تلفات
آنفلوانزای اســپانیایی یک قرن
پیش باشد.
بــرای خالص شــدن از شــر ۵۱
میلیارد تــن گازهای گلخانهای
و به صفر رساندن میزان انتشار
کربــن تــا ســال  ،۲۰۵۰گیتس
بــه روال مرســوم هــواداران
فناوری ،برنامهای برای ذخیره و
مدلســازی از دادهها ارائه کرده
است .ما به استفادهی فزاینده از
انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش
مصرف سوختهای فسیلی نیاز
داریــم (که حــدود ًا  ۲۷درصد از
کاهش الزم برای انتشــار کربن
را به خــود اختصاص میدهد).
همچنیــن باید نحــوهی تولید
کاالها ( ۳۱درصد) ،کشت مواد
غذایی ( ۱۸درصد) ،ســفر (۱۶
درصد) ،وگرمایش و ســرمایش
ساختمانها ( ۶درصد) را تغییر
دهیم.
به منظور دستیابی به این هدف،
گیتس مجموعــهای از اقدامات
را پیشــنهاد میدهد کــه دولت
بریتانیا میتواند آنها را در دستور
کار رســمی بیستوششــمین
اقلیمــی
کنفرانــس تغییــرات
ِ
سازمان ملل ،که نوامبر امسال
در گالســگو برگزار خواهد شد،
قرار دهد.
او خواهــان «طــرح جدیــد
زیستمحیطی» ،قیمتگذاری
کربن و افزایش مسئولیتپذیری
شــرکتها اســت .اما مهمترین
طرحهــای پیشــنهادی گیتس
بــه فناوریهــای جدیــد ارتباط

دارد .نوآوریهای او در حوزهی
بهداشــت جهانی برای مقابله با
بیمــاری به ارائــهی راهحلهای
علمیانجامید.
او میگوید« :مشــکل را به من
نشان دهید تا به کمک فناوری
آن را حــل کنــم ».ــــ او بیــش
از هــر چیــز بــه پیشــرفتهای
فناوری عالقــه دارد ،که معادل
زیســتی پروژهی منهتن
محیط
ِ
{تولید بمب اتــم} و فرود بر ماه
است.
دربارهی ابعاد عظیم و فوریت
مسئله حق با گیتس است.
اکنــون میــزان انتشــار جهانی
کربــن  ۶۵درصــد بیشــتر از
ســال  ۱۹۹۰اســت ،و اصطالح
ش جهانــی» بــا لحن
«گرمایــ 
خودمانــیاش و داســتانهای
مربوطبهتولیدکنندگانشامپاین
انگلیســی و حتی اســکاتلندی،
به اندازهی کافی گویای شــدت
توفانهــا ،تندبادها ،ســیلها،
و خشکســالیهایی نیســت
کــه ســیارهی مــا را در مســیر
رســیدن به دمایی قرار داده که
از میلیونها ســال قبل تا کنون
مشاهده نشده است .همانطور
که ایــن کتاب نشــان میدهد،
این اصطــاح نمیتواند به طرز
رضایتبخشی بزرگترین عیب و
نقص بازار و دشوارترین مشکل
در زمینهی اقدام جمعی جهانی
در تاریخ بشر را نشان دهد.
گیتــس به ایــن واقعیت اشــاره
میکند که هنــوز  ۸۰۰میلیون
نفر از فقیرترین مردم جهان از
دسترس به برق محروماند.
او طرحی برای توســعهی انرژی
پــاک و کاهــش هزینههــای آن
ارائــه میدهد .اکنــون به لطف
ی علمی ،هزینههای
پیشرفتها 
انرژی خورشــیدی ،بــاد ،موج،
ذخیرهی باتری ،وسایل نقلیهی
الکتریکــی ،پایــش از راه دور ،و
شبکههای هوشــمند به میزان
چشمگیری کاهش یافته است.
اما برای دستیابی به انرژی پاک

مقرونبهصرفه بایــد از وضعیت
فعلی فراتر رفت .گیتس خواهان
وضــع «قانــون تولید انــرژی از
منابع تجدیدپذیــر» و پنج برابر
ِ
فوری تحقیق و توسعه در
شدن
حوزهی تغییرات اقلیمی است.
این امر شامل سرمایهگذاری در
 همجوشــی و شــکافتهستهای،
 انــرژی حرارتی (تولید انرژیاز الیههــا و صخرههــای داغ زیر
زمین)؛
 کانیسازی کربن؛ حذف کربن در کف دریا برایاسیدزدایی اقیانوسها؛ و
 جذب مستقیم هوا با استفادهاز دســتگاههای زمینشــویی
()scrubbing machines
است.
اکنون پیشــرفتهترین صفحات
خورشــیدی تنهــا  ۲۵درصد از
انــرژی خورشــیدی را تبدیــل
میکننــد؛ بنابرایــن ،بایــد
مشــکالت ناشــی از ادواری
بودن تولیــد انرژی تجدیدپذیر،
تفاوتهای فصلــی در عرضهی
آن ،و همچنیــن هزینههــای
بســیار زیاد ذخیــرهی آن را حل
کنیم.
افــزون بــر ایــن ،بایــد اقدامات
بیشــتری بــرای مهــار گازهای
گلخانهای در تمــام بخشهای
لونقل و تولید انجام
انرژی ،حم 
دهیم تا از انتشار مجدد آنها در
جو جلوگیری کنیم:
این گازها را در اعماق زمین یا در
محصوالت با عمر طوالنی مانند
بتن ذخیره کنیم؛ حتی میتوان
اکسید کربن را با کلسیم ترکیب
کرد تا سنگ آهک تولید شود و
از آن به جای بتن استفاده کرد.
در مجمــوع ،ایــن اقدامــات
میتواند انتشــار جهانــی کربن
خالص را به صفر برساند.
اما اگر سیاســت صرف ًا با عقل و
علم با مشکالت مواجه میشد،
نــه تنها بحــران اقلیمــی را رفع
میکردیــم بلکه کوویــد ۱۹-و

سایر بیماریهای عفونی نیز به
آسانی درمان میشد.
حال کــه میدانیم چه باید کرد،
بایــد از خود پرســید کــه چرا به
کندی عمل کردهایم؟
بــرای اقتصادهــای پیشــرفته
مقرونبهصرفهتــر اســت کــه
کل هزینهی تعدیــل و انطباق
فقیرترین کشورها را بپردازند
تا خودشــان هــم از چند دهه
افزایش آلودگی رنج نبرند.
پس چرا دنیا از احتاد
بازمانده است؟
گیتس آشکارا علم را به سیاست
ترجیح میدهد« :طرز فکر من
بیشــتر به یک مهندس شــبیه
اســت تــا یک متخصــص علوم
ایمــان تأثیرگذار و
سیاســی ».ــ
ِ
ستودنی او به علم و عقل یادآور
ِ
اعتقاد اقتصــاددان بزرگ پیش
از جنــگ ،جان مینارد کینز ،به
عقالنیتاقتصادیاست.نوآوری
او در تفکر اقتصادی راهگشــای
رهایی از رکود جهانی و بیکاری
گســتردهی دهــهی  ۱۹۳۰بود.
اما او نتوانست رهبران سیاسی
آن زمــان را متقاعــد کنــد ،و با
نومیدی سیاســت را بــا عنوان
«بقــای غیراصلح» تقبیح کرد.
به نظرکینز« ،مشکل اساسی نه
در پــرورش ایدههای جدید بلکه
در رهایــی از ایدههــای قدیمــی
است».
گیتــس آنقــدر متواضع اســت

کــه میگویــد« :مــن راهحلــی
برای سیاســت تغییرات اقلیمی
ندارم».
امــا در عیــن حــال ،میداند که
راهحلــی کــه میجوید بــه طرز
جداییناپذیــری بــه تصمیمات
سیاسی گره خورده است.
منافــع قدرتمنــدان میتواند به
نادیــده گرفتــن شــواهد ظاهر ًا
متقــن علمــی بینجامــد ،یــا
بــه واســطهی ســهلانگاری
بوروکراتیــک بــه حاشــیه رانده
شود ،یا توسط رهبری سیاسی
ضعیــف و بیکفایــت تضعیــف
شــود .ممکن است این شواهد
به علــت رقابتهای ژئوپلیتیک
یــا بر اثــر چســبیدن مــردم به
دیدگاههــای ازمدافتــاده و
جزماندیشانه دربارهی حاکمیت
ملی دســتکاری شود .بنابراین،
همکاری چندجانبهی الزم برای
مقابله با یک معضل جهانی رخ
نمیدهــد و تنشهــای واقعــی
میــان اولویتهــای اقتصــادی
و زیســتمحیطی ،و میــان
کشــورهای توســعهیافته و
درحالتوســعه حلنشــده باقی
میماند.
من به اجالس تغییرات اقلیمی
کپنهــاگ در ســال ۲۰۰۹
ی کــه حتــی
میاندیشــم ،زمانــ 
اشــتیاق بریتانیــا و اروپــا برای
دســتیابی به توافق نتوانست بر
میلی آمریکا به تعهدات قانونی
بی ِ

الزامآور ،و سوءظن عمیق چین،
هند و اقتصادهای نوظهور غلبه
کند ،یعنی اقتصادهایی که فکر
میکردنــدکــه هرگونــه تعهد و
محدودیتی ممکن است توسعه
و پیشــرفت آنهــا را بــه خطــر
بیندازد .آنها چنان بر اجتناب از
تعهدات الزامآور تأکید میکردند
که پیشــنهاد اروپا مبنی بر الزام
یکجانبه به کاهش  ۵۰درصدی
درانتشاررانپذیرفتند.اختالفات
آنقدر ناخوشایند بود که نخست
وزیــر اســترالیا ،کویــن راد ،که
شجاعانه برای دستیابی به یک
توافــق بلندپروازانــه ایســتادگی
لفظی
کرده بــود ،درگیر جنگ
ِ
شــدیدی بــا مذاکرهکننــدهی
چینی شد.
توافقنامــهی پاریــس ()۲۰۱۵
بــه رفع بســیاری از ناکامیهای
کنفرانس کپنهاگ کمک کرد.
ق بر ســر یک هدف جهانی
تواف 
حاصل شد:
جلوگیری از افزایش دما به بیش
از  ۲درج ه نسبت به دمای کرهی
زمین پیش از صنعتی شــدن ــ
ترجیح ًا 1/5درجه .ما تعهدات
جدیدی را برای گزارش ،پایش،
و بررسی مســتمر میزان انتشار
[گازهــای گلخانــهای] در هــر
کشــور ایجــاد کردیــم .هرچند
نتوانستیم اقتصادهای بزرگ را
به تعهــد دقیق به کاهش کربن

{>> ادامه در صفحه}24 :
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کرونا :پژوهش جدید:

نکتهای که تاکنون در مورد کرونا فهمیدهایم

تقریبا یک ســال پیــش ویروس
ســارس-کرونای ۲-بــرای
اولیــن بار شناســایی شــد .در
ایــن یــک ســال همهگیــری
جهانــی ایــن ویــروس حــدود
 140میلیون نفر را مبتال کرده
و جــان حــدود  3میلیــون را
گرفته اســت .اما در این دوران،
پزشکان و دانشمندان توانستند
شواهد بسیار زیادی درباره این
ویروس گردآوری کنند و اکنون
اطالعات بیشتری درباره نحوه
انتقال و درمان موثرتر آن داریم.
در اینجــا بــه  7نکتهای اشــاره
میکنیم کــه در مــورد ویروس
کرونافهمیدهایم.

کند و حتی جانشــان را بگیرد؛
حتی اگــر جوانــان بــه بیماری
شــدید دچار نشــوند ،رفتار آنها
میتوانــد "تفــاوت میــان مرگ
و زندگــی برای یــک نفر دیگر"
باشد.

•

•

 -۱ماسک برای مهار شیوع
کرونا ضروری است
فقط با ماسک نمیشود از شیوع
کرونا جلوگیری کرد ولی چندین
مطالعه نشان دادهاندکه ماسک
به کاهش سرایت ویروس کمک
زیــادی میکند .مرکــز کنترل و
پیشگیری از بیماریهای آمریکا
بتازگــی اســتفاده از دو ماســک
مناســب (یــک ماســک پارچه
ای روی یــک ماســک جراحی)
را توصیــه کرده و گفتــه این کار
میتواند پراکنده شدن ویروس را
بیش از  ۹۰درصدکاهش دهد.
ســازمان بهداشــت جهانــی از
تابستان گذشته زدن ماسک را
به همه کســانی که میخواهند
از خانــه بیــرون برونــد توصیــه
کرد .شــش مــاه بعد ایــن نهاد
دســتورالعملهای خــود برای
ماســک را ســختگیرانهتر
کــرد بخصــوص بــرای مراکــز
بهداشتی-درمانی .مرکز کنترل
و پیشــگیری از بیماریهــای
آمریــکا چنــد مــاه زودتر چنین
رویکردی را در پیش گرفته بود.
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برخالف ماسک

با افزایش سن احتمال
گفتــه
بــه
پارچهای،
کرونــای شــدید بــاال
کارشناسان زدن
ماسک ان۹۵
میرود .دلیلش بسیار
ماسک دو مزیت
هم شما و هم
ســاده اســت و هیــچ
دارد :هم فردی
فرد مقابل را
ربطــی هم بــه ویروس
را کــه ماســک محافظتمیکند
کرونا ندارد .با افزایش
زده از ویــروس
ســن ،عمــر سیســتم
فظــت
محا
میکنــد هــم دیگــران را از فرد ایمنــی هــم زیــاد میشــود و
تواناییاش برای مقابله با عفونت
آلوده.
اخیرا برخی کشــورهای اروپایی کمتر .اما این به معنی مصونیت
توصیه کردند از ماسک پارچهای جوانترها به کرونا نیست ،حتی
خانگی اســتفاده نشــود و برای کسانی که بیماریهای زمینهای
جلوگیری مناســب از ســرایت ،مثل دیابت ،فشــار خــون باال و
ماسک ان( ۹۵استاندارد آمریکا) چاقی ندارنــد .جوانان هم مثل
و افافپــی( ۲اســتاندارد اروپا) بقیه ممکن اســت بیماریشان
را توصیــه کردند .ماســکهای شــدید شود و نیاز به بستری در
پارچهای مفید بودند و هســتند بیمارســتان پیدا کننــد و حتی
ولی فقط دیگران را از قطرکهای جان خود را از دست بدهند.
تنفســی کســی که ماســک زده بــا این حــال خطر مــرگ در اثر
اســت محافظــت میکننــد ،نه کرونــا در افراد زیر  ۵۰ســال (و
خصوصا زیر  ۳۰سال) بسیارکم
خود فرد را".
•
است.
 -۲کرونا فقط برای
این ویروس میتواند افراد جوان
ساملندان خطر ندارد
را هفتهها در بیمارستان بستری

 -۳کرونا 'آنفلوآنزای
خفیف'نیست
بعضی نیز ممکن اســت دچار
درد عضالنی ،سردرد و اسهال
یا استفراغ شوند .ویروس کرونا
هم مثل آنفلوآنزا میتواند قبل
از بروز عالئم بیماری ،منتقل
شود و فرد آلوده هیچ عالمتی
هم نداشــته باشــدهرچند که
بــرای بســیاری ایــن بیماری
اینقدر سبک نیست.
سیاســتمدارانی مثــل جائیــر
بولسونارو رئیس جمهور برزیل
و دونالد ترامپ رئیس جمهور
سابق آمریکا شاید میخواستند
کرونــا را کماهمیــت نشــان
بدهند و بگوینــد این بیماری
مثل "آنفلوآنزای خفیف" اســت
ولی آمار در هر دو کشور حکایت
دیگری دارد.
در آمریــکا در ماههای گذشــته
کرونــا عامــل اصلی مــرگ بوده
و جــان حدود  ۵80هــزار نفر را
گرفته اســت .در برزیل هم این
آمار به بیش از  362نفر رســیده
اســت که طبــق آمار رســمی از
مــرگ بر اثر بیماریهای مهلک
دیگــر ماننــد ســکته مغــزی،
بیمــاری قلبــی و عفونت ریوی
بیشتر بوده است.

•

 -۴ویروس کرونا منشا
حیوانی دارد و در آزمایشگاه
ساخته نشده است
کارشناســان ســازمان جهانــی
بهداشــت کــه در پــی منشــا
ســارس-کرونای ۲-در شــهر
ووهــان چیــن تحقیــق کردند
میگویند تمام شــواهد حاکی از
این هستندکه این ویروس منشا
"حیوانی" دارد.
پیتــر بــن امبــارک مدیــر گروه
کارشناسان ســازمان بهداشت
جهانی گفت" :تمام یافتههایی
که تاکنون جمــع آوری کردهایم
مــا را به این نتیجه میرســانند
که منشا ویروس کرونا ،حیوانی
است" .شــواهد نشان میدهند
که کرونــا اولین بــار در خفاش
ظاهر شده است "ولی در ووهان
بعید اســت خفاش پیــدا کنید.
هنــوز امکان شناســایی حیوان

واســطه این انتقال میسر نشده
است".

•

 -5بعید است کرونا از
بستهبندی مواد غذایی منتقل
شود
در ابتــدای همهگیــری ،هزاران
نفــر در شــبکههای اجتماعــی
از اینکــه باید دائم بســتهبندی
مــواد غذایی را ضدعفونی کنند
شــکایت داشــتند .امــا به گفته
ســازمان جهانــی بهداشــت،
ابتالی هیچکس به کرونا از راه
"مواد غذایی یا بســتهیندی آن
تائید نشده است".
بــا ایــن حــال ایــن ســازمان
توصیههایــی احتیاطــی بــرای
جلوگیری از انتقال بیماری کرده
اســت؛ قبل از ورود به فروشگاه
دستهایتان را ضدعفونی کنید و
"وقتی به خانه برگشتید ،بعد از
دست زدن به ظروف غذا و قبل
از غذا خوردن ،دســتهایتان را
کامالبشویید".

•

 -6میتوان بیش از یک بار
به کرونا مبتال شد
بر اســاس تحقیق اداره سالمت
همگانــی بریتانیــا  ۸۳درصــد
مبتالیان به کرونــا حداقل پنج
ماه بــه آن مصونیــت دارند ولی
ابتالی دوباره با اینکه نادر است،
در چند کشــور شناســایی شده
است .بیشتر نگرانی متخصصان
بهداشــت ابتــای دوبــاره بــه
انــواع جدیدتــر ایــن ویــروس
است .اگر تعداد قابل توجهی از
بهبودیافتگان،آزماییشان دوباره
مثبت شود ،ممکن است به علت
ابتال به نوع جدید ویروس باشد.
در این صــورت ،این نوع جدید
توانایی پرهیــز از پادتنهایی را
دارد که در ابتالی قبلی در بدن
مبتال تولید شدهاند.
هــزاران نــوع کرونــا در گردش
هســتند ولی نگرانکنندهترین
آنها در حال حاضر عبارتند از:
نوعی که ابتدا در برزیل شناسایی
شد و با نام پی.یک شناخته می
شود و حداقل در  ۱۵کشور دیده
شده است.
نوعــی کــه ابتــدا در بریتانیــا
شناسایی شــد و با نام بی.یک.
یک.هفت شــناخته میشــود و
در بیش از  ۵۰کشور شیوع پیدا
کرده و به نظر میرسد میتواند
دوباره جهش کند.

نوعــی کــه ابتــدا در آفریقــای
جنوبی شناســایی شــد و با نام
بی.یکســهپنجیک شــناخته
میشــود و حداقل در  ۲۰کشور
دیگر هم دیده شده است.
نوعیکهبتازگیدرهندشناسایی
شده و دو جهش همزمان کرده
اما هنوز روشــن نیست که این
باعث افزایش قابلیت ســرایت یا
بیماریزایی آن شــده باشد و در
این باره به تحقیقات بیشــتری
نیاز اســت .ایــن نوع هنــوز در
کشورهای دیگر شناسایی نشده
است.
پیــدا شــدن ســویههای جدید
ویروس غیرمنتظره نیست .همه
ویروسهــا جهش پیدا میکنند
و در حالیکه برای رشــد و تکثیر
نســخههای بیشــتری از خــود
میســازند تغییر هــم میکنند.
بیشتر این تغییرها کماهمیتند
و حتی چندتایــی از آنها ممکن
اســت به ضــرر خــود ویــروس
باشــند امــا بعضــی تغییــرات
میتوانند ویروس را مسریتر یا
خطرناکترکنند.

•

 -7واکسنهای فعلی برای
انواع جدید کرونا هم موثرند
بــا اینکــه واکســنهای موجود
بــر اســاس اولیــن نمونههــای
ویروس کرونا طراحی شــدهاند،
دانشــمندان معتقدنــد ایــن
واکسنها هنوز موثرند هر چند
که شــاید تاثیرشــان بــه همان
خوبی نباشد.
نکته مهم این است که واکسن
در نهایــت پاســخ ایمنــی را
برمیانگیزد و به سیستم ایمنی
فرصــت میدهــد تاحــدی بــا
ویروس کرونا آشــناتر شود و راه
مقابله با آن را یاد بگیرد .بنابراین
همین کــه واکســن از بیماری
شدید جلوگیری کند کار خود را
انجام داده است .مطالعات اولیه
نشــان میدهند با وجود جهش
ویــروس ،واکســنهای موجود
همگی موارد شــدید بیماری را
کاهش میدهند.
ســویههای جدیــد و متفــاوت
کرونا بــاز هم پدیدار میشــوند
ولی متخصصان میگویند حتی
در بدترین حالت ،واکســنها را
میتــوان در عرض چند هفته یا
مــاه از نو طراحی کرد تا بیشــتر
مطابــق انــواع جدیــد ویــروس
باشند .ممکن اســت در نهایت
کرونا را هم مثل آنفلوآنزا درمان
کنیم و هر سال واکسن جدیدی
برایــش ســاخته شــود مطابق
تغییرات ویروس در انتشار.
•

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
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زبالههای کرونا؛

کرونا :پژوهش جدید:

چیناثربخشیپایین
واکسنهایش را پذیرفت

 22فروردیــن  -گائــو فــو،
مدیر مرکز کنترل و پیشــگیری
بیماریهــا در چیــن ،ضمــن
اعتــراف به پایین بودن نســبی
میزان اثربخشــی واکســنهای
چینی کووید ،۱۹-گفت دولت
آن کشــور درحال بررسی امکان
استفاده ترکیبی آنها برای باال
بردن میزان تاثیرشان است.
گائــو افزود که یــک گزینه برای
غلبه بــر مشــکل پاییــن بودن
اثربخشی ،استفاده یکدرمیان
از دوزهــای واکســنی اســت که
از فناوریهــای مختلــف بــرای
ســاخت آنهــا اســتفاده شــده
است .متخصصان حوزه پزشکی
در خــارج از چیــن نیــز گزینــه
استفاده از واکسنهای مختلف
به این ترتیب را در دست بررسی
دارند.

مدیر مرکز کنترل و پیشــگیری
بیماریهــای چیــن همچنین
گفــت« :متخصصــان نباید به
ایــن دلیل کــه خودمــان پیش
از ایــن چنــد واکســن کرونا در
کشور ســاختهایم ،واکسنهای
 mRNAرا نادیده بگیرند».
او خواســتار پژوهش و توســعه
بیشتر انواع واکسنها در چین
شد.
او درحالــی از واکســنهای
ساختهشده با فناوری mRNA
صحبــت کــرده که در ســاخت
هیچیک از واکســنهای چینی
کــه تاکنون بهصورت مشــروط
در بازار پذیرفته شــدهاند ،از این
فناوری اســتفاده نشــده است؛
ن آمریکایــی مدرنا
تنهــا واکســ 
و همچنیــن واکســن ســاخت
مشترک شــرکت آمریکایی فایزر

کشــور ایران و چیــن را مد نظر
قرار داده است».
همیــن «گزارهبــرگ» تاکیــد
میکند که این ســند یک نقشٔه
راه است ،حاوی هیچ قراردادی
نیست ،هیچ رقم و عدد خاصی از
جمله درخصوص سرمایهگذاری
و یــا منابــع مالی و پولــی در آن
گنجانده نشــده ،واگذاری هیچ
منطقه و یا هیچ انحصار متقابل
و یــا یکجانبــهای در آن مطــرح
نشــده و مدیریــت ،اداره و یــا
بهرهبــرداری از هیــچ منطقه یا
حوزهای را واگذار نمیکند.

ابهامها و پرسشها
شــماری از مخالفان و منتقدان
جمهــوری اســامی گــزارش
رســمی وزارت خارجــه دربــاره
«برنامــه همکاری جامع ایران و
چیــن» را رد میکننــد و بر این
باورند که جمهوری اسالمی هم
ماهیت این سند و هم محتوای
واقعــی آن را از ایرانیــان پنهــان
کرده اســت .همانها میگویند
کــه ســند موردنظــر تنهــا یک
تفاهمنامه بر ســر «نقشــه راه»
نیست ،بلکه یک معاهده واقعی
بینالمللیاست.
یادآوری میکنیم که تفاهمنامه
فاقــد آثــار حقوقــی الــزامآور
اســت و تنهــا نشــان میدهــد

تیــم زیستشناســان هلندی
وبســایتی دایــر کــرده کــه به
کاربــران امــکان میدهــد
مشاهدات خود از آسیبهای
با ورود دســتکش و ماسک به یــا پنگوئنهایی که ماســک ،زیســت محیطی این زبالهها و
مصرف روزمره ،دورریز تازهای دســتکش یا دســتمال قورت تصاویر مربــوط به حیوانات را
به پسماندهای موجود اضافه دادهانــد ،بســیار زیــاد شــده
شــده اســت .یک تیم هلندی است .این پژوهشگران ضمن
میگویــد تعــداد میمونهــا و یافتــن ایــن قبیل وســایل در
پنگوئنهایــی کــه دســتکش شــکم حیوانــات ،پرنــدگان
بلعیدهانــد یــا پرندگانــی کــه مختلفی را دیدهاندکه ماسک
ماسک به منقارشان گیر کرده به منقارشان گیرکرده است.
رو به ازدیاد است.
در گزارش این تیم تحقیقاتی
دستکش ،دســتمال مرطوب آمــده کــه اثــرات بلندمــدت در آن بارگذاری کنند.
ضدعفونی و ماســک از جمله زبالههــای کرونایی و خطرات تــا قبــل از پاندمی کرونــا ،در
اقالمی هســتند کــه در دوران آن بــرای ســامت جانــداران شــکم و گلــوی بســیاری از
همهگیــری کرونــا جهــش در طبیعت باید مستقال مورد حیوانــات دریایــی ،بیشــتر
مصــرف داشــتهاند .دور ریــز بررسی قرارگیرد.
زبالههای پالستیکی رها شده
این وســایل یک بــار مصرف ،چنــدی قبــل آژانــس محیط در آبراههها پیدا میشد.
پســماندهای موجــود در آب ،زیســت اروپــا هشــدار داد که دو سال قبل یک نهنگ مرده
زمین و طبیعــت را چند برابر همهگیری ویروس کرونا تنها در سواحل فیلیپین یافته شد
کرده است.
در کوتــاه مدت تاثیر مثبت بر کــه حــدود ۴۰کیلو پســماند
تحقیقــات یــک تیــم محیط زیســت داشته و اثرات پالستیکی در معدهاش بود.
زیستشناسی در هلند نشان منفی پاندمی به تدریج در این
•
میدهــد که شــمار میمونها حوزه آشکار میشود.

تهدیدی فزاینده علیه جانوران
و شرکت آلمانی بیونتک با
استفاده از فناوری mRNA
ساخته شدهاند.
چهار واکسن کرونای چینی
بهصــورت مشــروط بــرای
اســتفاده در کشــورهای
مختلف جهان تأیید شدهاند
کــه همگــی بــا فناوریهای
قدیمیتــر ســاخت واکســن
(استفاده از ویروس غیرفعال
یا ضعیفشــده) ساخته شدهاند
و میزان اثرگــذاری همگی آنها
کمتــر از واکســنهای فایــزر-
بیونتــک و مدرنا ،بــا  ۹۵و ۹۴
درصد اثرگذاری ،است.
پیشتــر اعــام شــده بــود که
براســاس آزمایشهــای بالینی
انجامشــده در برزیــل ،میــزان
اثرگذاری واکســن شرکت چینی
ســینوواک در جلوگیری از ابتال
به بیماری ۵۰درصد و اثرگذاری
آن در جلوگیــری از ابتــا بــه
بیماری شــدید نیازمند بستری
در بیمارستان۸۰ ،درصد است.
میــزان اثرگــذاری دو واکســن
ساخت شرکت چینی سینوفارم
نیــز  ۷۹.۳و ۷۲.۵درصــد اعالم
شــده اســت .واکســن چینــی
ساخت شرکت کانسینو هم بعد
از گذشــت  ۲۸روز از تزریق آن،
 ۶۵.۳درصــد در پیشــگیری از
بیماری موفق بوده است.
درحالیکه چین کارزارگســترده

روابط ایران و چین؛ توهمها و واقعیتها >> ...ادامه از صفحه19 :
کــه امضاکننــدگان بر ســر یک
سلســله مســائل و هدفهــای
کلی به توافق رسیدهاند و زمینه
را بــرای انعقــاد معاهدههایــی
در راســتای توافقهــای حاصله
آمــاده کردهانــد .در عــوض،
معاهــده  -بــه هــر اســمی که
خوانده بشود (قرار داد ،منشور،
کنوانسیون،اعالمیه،بیانیه…)
 بین تابعین حقوق بینالمللی(دولتهــا و ســازمانهای
بینالمللی) منعقــد میگردد و
زاینده آثار الزامآور حقوقی است.
ورای کشــمکش بر ســر عنوان
ســندی که هفتم فروردین ماه
گذشته در تهران به امضا رسید،
مخالفــان و منتقدان جمهوری
اســامی محتــوای واقعــی آن
را بســیار مهمتر ،حســاستر و
بحثانگیزتــر از آنچــه منابــع
رسمی جمهوری اسالمی مطرح
کردهاند ،ارزیابی میکنند.
بهگفتــه آنهــا ســخن بــر ســر
قــراردادی اســت  ۲۵ســاله بــا
پیشبینــی  ۴۰۰میلیــارد دالر
ســرمایهگذاری احتمالــی چین
در تاسیســات و زیرساختهای
ایران .جمهوری اسالمی هزینه
این ســرمایهگذاری را طی مدت
قــرارداد از راه فــروش نفت وگاز
به چین بــه قیمت ترجیحی (با
تخفیف بســیار باال) بازپرداخت
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خواهد کــرد .بهمنظــور بر کنار
ماندن از موانع ناشــی از ســلطه
دالر ،مابــهازای نفــت و گاز
خریداریشــده از ایــران به یوآن
(پول ملی چین) پرداخت خواهد
شد.
از
حفاظــت
بــرای
ســرمایهگذاریهای چیــن در
ایــران ،پنج هــزار نظامی چینی
در پایگاههایــی در خــاک ایران
مستقر خواهند شد.
یکــی دیگــر از ماموریتهــای
نظامیان چینــی ،ایجاد امنیت
الزم برای انتقال نفت از ایران به
چین خواهد بود.
این خالصــهای اســت از آنچه،
بهگفتــه شــماری از مخالفان و
منتقدان جمهوری اسالمی ،در
ضمیمههای محرمانه قــرارداد
(و نه تفاهمنامــه) ایران و چین
گنجانده شده است.
بــد نیســت بدانیم که بخشــی
از آنچــه مخالفــان و منتقــدان
جمهــوری اســامی در مــورد
محتــوای محرمانــه «برنامــه
همکاری جامع ایــران و چین»
عنــوان میکننــد ،در نیمه دوم
ســال گذشــته بــه گونههــای
مختلف از سوی مقامهای دولتی
و یا نشریات نیمهرسمی وابسته
به ارگانهای گوناگون جمهوری
اسالمی مطرح شده بود.

عمومــی
واکسیناســیون
شــهروندان خود علیــه بیماری
کوویــد ۱۹-را پیــش میبــرد و
همزمان واکســنهای ســاخت
این کشور را به سراسر جهان نیز
صادر میکند ،این نخستینبار
است که یک مقام بلندپایه حوزه
پزشکی آن کشور ،بهطور علنی به
اثربخشی نسبت ًا کم واکسنهای
ســاخت این کشور اشــاره کرده
است.

از زمان آغاز واکسیناسیون کرونا
در سال گذشته ،در چین حدود
۱۶۱میلیون دز واکســن تزریق
شــده و درحالی که بــرای ایجاد
ایمنــی در افراد بــه تزریق دو دز
واکســن نیاز اســت ،این کشور
اعــام کــرده کــه قصــد دارد تا
ماه ژوئن۴۰ ،درصد از جمعیت
یکمیلیارد و ۴۰۰میلیون نفری
خــود را بهطور کامل واکســینه
کند.

گائو فــو پیشتــر بهترین روش
جلوگیری از شــیوع کووید۱۹-
را واکسیناســیون عنــوان کرده
و در گفتوگــوی اخیــر خــود
بــا رســانههای دولتــی چیــن
گفتــه اســت کــه ایــن کشــور
واکســینهکردن  ۷۰تا  ۸۰درصد
جمعیت تا پایان ســال جاری یا
حداکثر اواســط ســال  ۲۰۲۲را
هدفگذاری کرده است.
•

میبینیم که سند هفتم فروردین
ماه سرنوشت مرموزی پیدا کرده
و بر افکار عمومی ایران بهشدت
تأثیرگذاشته است.
در پایان ،با توجه به آنچه گفته
شد ،به برخی ابهامها و پرسشها
میپردازیم که در مورد این سند
و حواشی آن مطرح میشود.
•
یک) ایــران بحــرانزدٔه بریده از
جهان غرب و محروم از پشتیبانی
سازمانهای بینالمللی طبع ًا به
چیــن که دومین قــدرت بزرگ
اقتصــادی جهــان اســت ،نیاز
فراوان دارد.
بــرای چین نیز بازار و نیز منابع
انــرژی ایران البته اهمیت دارد،
ولی نه آنچنانکه حاضر باشد به
خاطر آن روابط خود را با دنیای
غرب وکشورهای با نفوذ منطقه
خاورمیانه به خطر بیندازد.
چین مهمترین شــریک تجاری
ایران اســت ،ولی حجم تجارت
دو کشــور در بهتریــن حالــت
(ســال  )۲۰۱۴از  ۱.۲درصد کل
تجــارت خارجــی چین بیشــتر
نبوده است .چگونه امکان دارد
چینیها برای این سهم کوچک
از تجارت خارجی خود ،مبادالت
 ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیارد دالری خود
بــا آمریــکا را که معــادل حدود
 ۱۳درصد تجارت خارجی چین
است ،به خطر بیندازند؟

•

پکــن بخــش بســیار بزرگــی از
تحریمهای آمریکا علیه ایران را
موبهمو رعایت کرد؟
چرا شرکتهای چینی در فاصله
کوتاهی بعد از خروج واشینگتن
از «برجام» ،خاک ایران را ترک
کردند؟
چرابانکهایچینیحسابهای
ایرانیان را بستند؟
•
پنــج) آیا پکــن قرار اســت برای
حفظ امنیت سرمایهگذاریهای
خود در ایران پایگاه بسازد و پنج
هزار سرباز در یک کشور ساحلی
خلیج فارس مستقرکند؟
آیــا لشکرکشــی بــه منطقــهای
فراتــر از محــدوده نفــوذ پکــن
در اقیانــوس آرام کــه در تاریــخ
«امپراتــوری میانه» بیســابقه
اســت ،این کشــور را رودرروی
قدرتهــای غربی ،کشــورهای
عرب خلیج فارس و نیز اسرائیل
قرار نخواهد داد؟
چــرا چیــن بایــد تــن بــه ایــن
ماجراجویــی بســپارد ،آن هــم
در یکی از حســاسترین مناطق
استراتژیکجهان؟
آیا اســتقرار نظامیــان چینی در
کنار مهمتریــن منابع نفع و گاز
جهــان بــرای دیگــر غولهــای
آسیایی از جمله هند و ژاپن قابل
تحمل خواهد بود؟
•

دو) در منطقه خاورمیانه ،ایران
بعــد از عربســتان ســعودی و
امارات متحده عربی ،ســومین
شریک تجاری چین است.
چــرا بایــد چینیها بــه برقراری
روابــط ممتــاز و اســتثنایی بــا
جمهــوری اســامی روی آورند
و مناســبات خود را با عربستان
و امــارات بــه خطــر بیندازنــد
(اسرائیل را هم از یاد نبریم)؟
•
ســه) چرا چینیهــا بایــد برای
خرید نفت وگاز ایران در یک بازه
زمانی  ۲۵ســاله خود را در برابر
جمهوری اسالمی متعهد کنند
در حالــی کــه میدانیــم جایگاه
انرژیهــای فســیلی در ســبد
مصرف انرژی بهسرعت در حال
تغییر است و هیچکس نمیداند
آیا چین تا  ۲۵سال دیگر به نفت
وگاز ایران نیاز خواهد داشــت یا
نه؟
•
چهــار) اگــر چیــن اینهمه به
ایجــاد روابط ممتاز اســتثنایی
بــا جمهــوری اســامی عالقــه
دارد ،چــرا داراییهــای ایــران
در بانکهای چینــی را که گویا
حــدود  ۲۰میلیارد دالر اســت،
به جمهــوری اســامی باز پس
نمیدهد؟
چــرا در چنــد ســال گذشــته
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حکومت ریــا...

فاسدترین اقتصادهای جهان کداماند؟

سازمان «شفافیت بینالملل»
در گزارشی موسوم به «شاخص
ادراک فســاد» (Corruption
 )Perceptions Indexکه در
سال  ۲۰۲۰میالدی جدیدترین
نسخه آن منتشر شده ،به بررسی
رتبهبندی کشــورهای جهان بر
اســاس میزان فســاد در بخش
دولتی آنها پرداخته است.
ِ
همهگیــری کرونــا تنهــا بــه
مــرگ انســانها ،وارد آمــدن
ضربهای کمســابقه به اقتصادها
و خانهنشــینی اجبــاری ختــم
نشــد ،بلکــه بــه افزایش فســاد
در ســاختارهای سیاســی
و اقتصــادی جهــان هــم
انجامید .ســازمان «شــفافیت
بینالملل» (Transparency
 ،)Internationalاز ســال
 ۱۹۹۵میالدی به این ســو ،هر
ســال گزارشی در مورد وضعیت
فســاد در بخش عمومی (یعنی
در ســطح دولتــی) در جهــان
منتشــر میکند و ایــن در حالی
است که گزارش سال  ۲۰۲۰این
موسسه ،نشاندهنده این است
که بروز همهگیری کرونا ،به طور
ِ
فساد اقتصادی-
کلی وضعیت
سیاســی در جهــان را بدترکرده
است.
ایــن موسســه ترجیــح داده
منظــورِ خود از فســاد را در یک
ِ
عبارت همهفهــم خالصه کند:
«سوءاســتفاده از قــدرت در
نفع
بخش عمومی در راســتای ِ
شخصی».
بــه نظــر میرســد نقطــه قوت
این گزارش (که ســال گذشــته
میالدی بیستوپنجمین نسخه
آن منتشــر شــد) ،به این است
که نشان میدهد شهروندان هر
ِ
ِ
فساد
گیری
کشور در مورد همه
دولتی در آن کشــور چگونه فکر
میکنند.

خاورمیانه،همچنان
مشکلدار است
امــا دادههــای این گــزارش در
مورد فساد دولتی در سال ۲۰۲۰

در سال  ۲۰۲۰میالدی نشان
میدهد که از میان  ۱۰کشور
نخســت در این فهرســت که
پاکتریــن کشــورها از منظر
فساد در بخش دولتی شناخته
میشــوند ،چهــار کشــور در
منطقه اســکاندیناوی
قرار دارند.
در میان ۱۸۰
بــر ایــن اســاس،
در
کشور ایران
«دانمارک» (رتبه یک
جایگاه۱۴۹ :
بــه صــورت مشــترک
۱۱
کانادا :رتبه
در جهــان چــه
بــا «نیوزیلنــد»)،
میگویند؟
«فنالند» و «سوئد»
بــر اســاس آخریــن گــزارش (به صورت مشــترک در رتبه )۳
«شــاخص ادراک فســاد» کــه و «نــروژ» (رتبه  )۷قــرار دارند
در ســال  ۲۰۲۰منتشــر شــده ،و دیگرکشــورِ اصلــی در منطقه
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اســکاندیناوی« ،ایســلند» در
(موســوم بــه «منــا» در برخی جایگاه  ۱۷در این فهرســت قرار
اســناد بینالمللــی) ،همچنان گرفته است.
یکی از فاســدترین ساختارهای در میان کشورهایی با کمترین
اداری و اقتصادی را دارد.
میــزان فســاد ،نام کشــورهای
گزارش اخیر «شــاخص ادراک اروپای غربی بیش از هر منطقه
فســاد» نشــان میدهد کــه در دیگــری از جهــان بــه چشــم
میــان کشــورهای منطقــه ،میخورد« .ســوئیس» (باز هم
«امــارات متحــده عربــی» و در رتبــه  ۳به همراه «فنالند» و
«قطــر» بهترین وضعیــت را از «سوئد»)« ،هلند» (رتبه  )۸و
نظرکنترل فساد داشتهاند و این «آلمــان» (رتبه  .)۹در واقع ،بر
در حالی اســت که کشــورهایی اســاس این گزارش ،کشورهای
همچون «ســوریه»« ،یمن» و شــمال و غرب اروپــا ،کمترین
«لیبی» در میــان بدترین ِ
های میزان فســاد دولتی را در جهان
جهان جای داشتهاند.
دارند.
موزامبیــک در آفریقــا ،از نظــر در میان دیگرکشورهای جهان،
شــاخص فســاد اقتصــادی «کانادا» (رتبــه « ،)۱۱امارات
جایگاهی مشابه ایران دارد.
متحــده عربــی» (رتبــه ،)۲۱
اما چرا این طور است؟
«فرانســه» (رتبه « ،)۲۳ایاالت
بــر اســاس ایــن گــزارش ،متحــده آمریــکا» (رتبــه ،)۲۵
کشورهایی که درگیر بحرانهای «عربســتان ســعودی» (رتبــه
گستردهای نظیر جنگ بودهاند« ،)۵۲ ،ترکیــه» (رتبــه ،)۸۶
بیشتر از ســایر کشورها با فساد «جمهوری آذربایجــان» (رتبه
دست و پنجه نرم میکنند و این  )۱۲۹قرار دارند.
در حالی است که بروز همهگیری
کرونا هم مزید بر علت شده و هر ایران در قعر جدول!
چه یک کشور دسترسی کمتری بر اســاس گــزارش «شــاخص
بــه امکانات کنتــرل همهگیری ادارک فســاد» ،ایــران از میــان
داشته ،میزان فساد در آن کشور  ۱۸۰کشورِ مورد بررسی در این
ردهبندی ،در جایــگاه  ۱۴۹قرار
هم بیشتر شده است.
گرفته و در واقع ،تنها  ۳۰کشور
اسکاندیناویاییهای
وضع بدتری از ایران داشتهاند.
خوشبخت
ایــن امــا در حالــی اســت که به
اما بهترین عملکــرد در گزارش غیر از «نیجریه» (در رتبه ۱۴۹
«شــاخص ادارک فســاد» در به صــورت مشــترک با ایــران)
کــدام کشــورهای جهــان رقم و «جمهــوری دموکراتیــک
خورده اســت؟ بــرای مخاطب کنگــو» (در رتبه  ،)۱۷۰تمامی
آشــنا با این قبیل مقایســههای کشــورهایی که وضعیت فســاد
بینالمللــی میــان کشــورها ،بدتری نســبت به ایــران دارند،
احتماال جای تعجــب ندارد که اقتصادهایی به مراتب کوچکتر
کشورهای منطقه اسکاندیناوی وکم جمعیتتر از ایران دارند.
در شــمال اروپــا ،اینجــا هم در بــه عبــارت دیگــر ،اگر ایــن دو
زمره بهترینها هستند.
کشــور آفریقایــی را از فهرســت
گزارش «شاخص ادارک فساد» حــذف کنیــم (در حالــی کــه
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جمهوری دموکراتیک کنگو یکی
از توسعه نیافتهترین کشورهای
جهان اســت)« ،ایران» در کنار
«نیجریــه» (بــا جمعیت حدود
 ۲۰۶میلیون نفری) ،بزرگترین
و پرجمعیتتریــن اقتصادهای
فاسد در جهان هستند.
بــه صــورت کلــی ،ضعــف در
ساختارهای دموکراتیک و نبود
رســانههای آزادی کــه بتواننــد
به کشــف فســاد کمــک کنند،
مهمترین دالیل افزایش فســاد
در یک کشــور هســتند .عالوه
ســهم بخش
بــر این ،هر چقدر
ِ
دولتــی از اقتصــاد یــک کشــور
بیشتر باشد ،احتمال فساد هم
بیشترمیشود.
دلیل این موضوع واضح اســت.
دولتها ،بزرگتریــن بازیگران
در اقتصــاد کشــورها هســتند
و بــه همیــن دلیــل ،بخــش
ِ
اقتصاد
عمــده گردش مالــی در
کشــورهای مختلف در جهان،
به دولتها مربوط میشود .این
موضوع در مورد کشــورهایی با
ِ
اقتصادی متمرکز ،یعنی
ساختار
کشورهایی که بخش خصوصی
ضیعفتــری دارنــد ،تشــدید
میشود.
هــر چه باشــد امــا نمیتــوان از
ســهم جهتگیریهای ()bias
سیاســی هم در تعیین عملکرد
کشــورها در چنیــن رتبه بندی
هایــی غافــل شــد .بــه عنوان
نمونه« ،عربســتان ســعودی»
در حالــی جایــگاه  ۵۲را در ایــن
دستهبندی به دســت آورده که
کشوری غیر دموکراتیک و فاقد
رســانههای آزاد اســت و عالوه
بر این ،دسترســی شــبکهای از
حدود  ۶هزار شــاهزاده خاندان
آل ســعود بــه منابــع اقتصادی
این کشور (و عمدتا درآمدهای
حاصــل از صــادرات نفــت)
نمیتواند اقتصادی آزاد را نتیجه
بدهد.

فساد در اقتصاد عربستان
ســاختار اقتصــاد سیاســی در
عربستان سعودی مستعد فساد
است.
این در حالی اســت که به اذعان
بسیاری از نهادهای بینالمللی
مســتقل ،جایــگاه ایــن کشــور
در مقایســههایی اینچنینــی،
عمدتــا اغراق شــده اســت .در
سالهای اخیر ،اسنادی هم به
شــکلی گســترده در رسانههای
کشــورهایی مانند بریتانیــا (از

جمله در گاردین) منتشــر شده
بود که نشــان میداد عربستان
ســعودی حتی با پرداخت رشوه
به دنبال کســب جایــگاه و حق
رای در نهادهایــی همچــون
شورای حقوق بشــر در سازمان
ملل متحد ،بوده و این در حالی
است که همین نهاد پیش از این
بارها از عملکرد حقوق بشــری
سعودیها انتقادکرده بود.

پیشرفتها و پسرفتها
در ایــن میان اما گــزارش اخیر
موسسه «شفافیت بینالملل»
نشان میدهدکه برخی کشورها
موفقشدهانددرفاصلهسالهای
 ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰میالدی ،جایگاه
خود را در زمینه فساد دولتی ،به
شکل قابلتوجهی بهبود بدهند
و در مقابل ،برخی کشــورها هم
پســرفت قابلتوجهی در میزان
فساد دولتی داشتهاند.
در میان کشورهایی با بیشترین
میــزان بهبود در فســاد دولتی،
«یونــان» قرار دارد کــه جایگاه
خــود را  ۱۴واحــد بهبــود داده
اســت .این کشــور در گــزارش
اخیر ،در جایــگاه  ۵۹قرار گرفته
اســت ،در حالی کــه در گزارش
ســال  ،۲۰۱۹در جایگاه  ۷۳قرار
داشت.
در میان کشورهایی با بیشترین
میزان پســرفت هــم میتوان به
«لبنان» اشــاره کرد که جایگاه
آن  ۵رتبه پسرفت داشته است.
ایــن کشــور در کنار «ایــران»،
«کامــرون»،
«نیجریــه»،
«گواتمــاال»« ،ماداگاســکار»
«موزامبیک»و«تاجیکستان»،
به صورت مشــترک ،در جایگاه
 ۱۴۹قرارگرفته است.
«یونان» در یک دهه گذشته در
فهرست بدهکارترین کشورهای
میزان بدهی
جهان (بر اســاس
ِ
نسبت به میزان تولید ناخالص
داخلی) قــرار داشــته و افزایش
بدهیهای دولتی در این کشور،
موجــب بروز بحــران در منطقه
مالــی یــورو هم شــده بــود ،تا
ِ
آنجا که این کشــور در پاســخ به
ِ
اقتصــادی ریاضتی
اصالحــات
پیشــنهادی از ســوی اتحادیــه
اروپا ،صحنه آشوبهای خیابانی
شده بود.
در ســالهای اخیر ،نرخ بســیار
ِ
بــاالی بیــکاری در این کشــور،
بــروز بحــران در صندوقهــای
بازنشستگی و ترازنامه بانکهای
یونانــی و نیز عــدم توانایی این
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کشور برای بازپرداخت وامهای
اعطایــی از ســوی کشــورهایی
ماننــد آلمــان و فرانســه ،یونان
را بــه کشــوری بدل کــرده بود
کــه شــباهتی بــه اقتصادهــای
اروپایی نداشــت .بــا این همه،
به نظر میرسد سیاستگذاران
یونانی مسیر درستی را انتخاب
کردهاند.

فساد در لبنان
فســاد گســترده در ســاختار
سیاســی لبنان کار این کشور را
به آشوبهای خیابانی کشاند.
در میان کشورهایی با بیشترین
میزان پســرفت هــم میتوان به
«لبنان» اشــاره کرد که جایگاه
آن  ۵رتبه پسرفت داشته است.
ایــن کشــور در کنار «ایــران»،
«کامــرون»،
«نیجریــه»،
«گواتمــاال»« ،ماداگاســکار»
«موزامبیک»و«تاجیکستان»،
به صورت مشــترک ،در جایگاه
 ۱۴۹قرارگرفته است( .جایگاهی
به شدت نابرازنده برای کشوری
مانند ایران)
«لبنــان» ســالها اســت که از
ِ
نبود دولتــی قدرتمند که بتواند
اوضــاع را در این کشــورِ چند-
فرهنگــی و چند-قومی ســر و
سامان بدهند ،رنج میبرد .سال
 ،۲۰۱۹بیروت ،پایتخت لبنان و
دیگر شهرهای این کشور صحنه
آشوبهای خیابانی در اعتراض
بــه ناکارآمــدی و فســاد دولتی
بودنــد و این در حالی اســت که
انفجارِ اخیر در ســال  ۲۰۲۰که
ناشی از انباشت نیترات آمونیوم
در بندر بیروت بــود و به عنوان
بزرگتریــن انفجار غیر اتمی در
تاریــخ مدرن هم توصیف شــد،
بر حجم آشفتگیهای سیاسی و
اقتصادی در این کشــور افزود و
نشان داد وضعیت این کشور تا
چه حد شکننده شده است.
«میانمار» ،کشور دیگری است
کــه در فاصله ســالهای ۲۰۱۹
تــا  ۲۰۲۰میالدی ،جایگاه خود
ِ
«ادراک فســاد» را ۱۳
از منظــر
رتبه بهبود بخشیده و درگزارش
ســال جاری در رتبــه  ۱۳۷قرار
گرفتــه اســت .این امــا پیش از
نظامی اخیر در این
بروز کودتای
ِ
کشور بود که احتماال «میانمار»
را بــرای ســالها بــه یکــی از
ِ
اقتصادهای آشوبزده در جهان
بدل خواهدکرد.
مرجع  :تجارت نیوز

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ه یی
م
ا
ف
ر
ا
س ن
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کرونا...

آلودگی هوا ُکشندهتر از همهگیری کرونا

در حالی که کووید ۱۹-آســیب
شــدیدی به جهــان وارد کرده،
آلودگی هوا در سالی که گذشت،
حدود ســه برابر بیشــتر قربانی
گرفته است.
بســیار نگــران کننده اســت که

نزدیک به  3میلیون
نفر در  ۱۵ماه گذشته
بــر اثرکرونا جان باختهاند اما در
همین دوره افرادی که به دلیل
آلودگی هوا جان خود را از دست
دادهاند ،سه برابر بیشتر است.

تحقیقــات جدیــد نشــان
میدهدکه  ۸.۷میلیون نفر
در طول یک سال گذشته بر
اثر آلودگی هوا جان باختهاند
و معضل آلودگی هوا با توجه
به مشهود بودن چنین مرگ
و میرهایی و پذیرش بدون
چــون و چــرای آن نگــران
کننده است.
همــه گیــری کرونا
تهدیــدی جدیــد و
نگران کننــده بود و
باعث شــد بسیاری از
کشــورهای جهــان برای
کنترل آن اقدام کنند .این بحران
قابــل قبول نبــود هرچند که به
مــرور برخــی از مناطــق جهان
نســبت به آن عادت کردند .این
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بحران بیشــترین آسیب را برای
افــراد فقیــر و در حاشــیه مانده
داشت و فشار کاری کادر درمان
را افزایش داد.
نادیده گرفتن مرگ و ویرانی دیگر
بحرانهایی که هر روز نظاره گر
هســتیم -از خشــونت جنسی
گرفته تا تغییرات آب و هوایی-
مانع رسیدگی به این بحرانهای
مزمن شــده اســت .مــرگ ۸.۷
میلیون نفر در سال یک بحران و
وضعیت اضطراری است و تاثیر
ذرات آالینده بر سیستم تنفسی
تنها بخشی از تاثیر نگران کننده
استفاده از سوختهای فسیلی
است.
در دوران همــه گیــری کرونــا
ترافیــک هوایــی کاهــش یافت
و ســبک زندگــی بســیاری از ما
تغییــر پیــدا کــرد و از نظر مالی
به کشورهای بحران زده کمک
شد .اما فقدان احساس ضرورت
مانع از رسیدگی به بحران آلودگی
هوا شده است.

تغییــرات آب و هوایــی چندان
مشهود نیســت زیرا در یک بازه
زمانــی و مکانــی گســترده بروز
میکنــد و مــا فقــط میتوانیم
شاهد تاثیرات آن باشیم.
تاثیرات دیگر ناشی تغییرات آب
و هوایــی اغلب کــم اهمیت یا
نادیده گرفته میشوند اما مساله
جنگ سوزیهای فصلی از جمله
در کالیفرنیــا اکنــون قــوی تر،
سریع تر و طوالنی تر شده است.
چشم انداز انرژی درجهان اکنون
شاهد تحوالت چشمگیری شده
اســت :صنعت زغال ســنگ در
بخشیهای زیادی از جهان نابود
شده است و صنعت نفت وگاز رو
به زوال رفته است.
اســتفاده از انرژی تجدیدشدنی
بــه دلیــل ارزان بــودن ،موثرتر
و کارامدتــر بــودن از ســوخت
فسیلی در حال گسترش است.
این موضوع که آیــا کووید۱۹-
از حیوان به انسان منتقل شده
اســت بســیار مورد توجــه قرار
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گرفــت امــا اقداماتــی کــه برای
اســتخراج ســوخت فســیلی به
عنــوان عامل مرگ ســاالنه ۸.۷
میلیــون نفر انجــام میگیرد به
همراه اسیدی کردن اقیانوسها
و تغییــرات شــدید آب و هوایی
را بایــد خــط قرمــزی در تهدید
سالمت بشر دانست.
تریلیونها دالر در آمریکا صرف
مقابله با همه گیری کرونا شده
اســت امــا بــه اراده الزم بــرای
هزینــه کــردن مبالغ مشــابهی
بــرای مبــارزه با تغییــرات آب و
هوایی نیاز هست .اقدامات جو
بایدن رئیس جمهــوری آمریکا
کافی نیست .الزمه این کار برای
کاهش انتشــار گاز دی اکســید
کربن و داشــتن هــوای پاک تر
نیاز به درک این معضل و اقدام
بینالمللــی بــرای مقابلــه با آن
است.
گاردین
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کمحترکی "خطر ابتالی شدید به کووید ۱۹
را افزایش میدهد"

تکخال رستوران های ایرانی کبابسرا
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روزهای شنبه و یک شنبه >> بین ساعت سه تا شش
چلو کباب کوبیده >> با آش یا ساالد
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قرارگرفتهاند.
در ضمــن خطــر انتقــال آنها
حتویل
در فوری غذا
بــه بخــش مراقبتهــای ویــژه
اهرمضان
من
سپشیالم
زل و محل
بیمارستانها و مرگ بر اثر ابتال
را
آشپزخانه
ا
ماه رمضان
کارشما
م
با
یا
برای ا
به کرونا باالتر بوده است.
کمت
د!
رینهزینه
تعطیل کنی ز کبابهای
---------




 









 



ج
ب
را
س
های
ه
داد
این مطالعه تحقیقی
در
ب
حال شما
توران کبا
سفارش فقط حضوری،
ه
س
فا
ر
ر
ی


صوص خو
د برا س پلو و...













































































حداکثر دو پرس برای هر نفر.
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رســیده،
نتایج یک بررسی جدید پژوهشی مدیســین" به چــاپ
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میدهد.
نســبت بــه افــراد پرتحرکتــر ،بیشتر از عواملی مانند کشیدن
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369-3474(Fنگرو اجرا می
که در مونته
روســیه به
 W.,اســتبداد وزیــر امــور خارجــه
W.,خلیج فارس با حضور ایران،
گردد .در
ایدئولــوژی
تحکیــم
های
گروه
و
ها
ن
ســازما
برخــی نیــز از ارزیابــی رویکــرد وظیفــه
5780
Sherbrooke
5780
Tel.:
Sherbrooke
)369-3474(FISH
Tel.:
بر اســاس ایــن ســند ،و منابع روسیه و چین انجام داده است .دینی ،و افزایش شکاف فرقهای ایــران ،امضای دو ســند ” مهم اهداف ســلطه جویانــه چین در پراکنده مخالفان در خارج کشور
غربــی ،از جملــه امکانات بنادر در ایــن ســند نقــش چیــن در نقش مهمی ایفا خواهدکرد.
همــکاری” میان نظــام دینی و شــش کریــدور راه تازه ابریشــم است که با صدای واحد مردمان
جاســک و قشــم در اختیــار تکمیــل و راه انــدازی اینترانت میزان نفــوذ سیاســی چین در دولت روســیه نیز در دستور کار میپرهیزنــد .و ســرانجام برخی بیشــتری در داخل کشــور را به
چینیها قــرار خواهد گرفت که داخلــی ،موقعیت یــاب داخلی جمهــوری والیــی را در رویداد قرارگرفته است که از جزییات آن دیگر نقش چین ،رژیم والیی و نشستن در خانه در روز انتخابات
در تنگــه هرمــز بــه ایــن دولت (جــی پی اس) ،ســاخت و ارائه برکنــاری کیانــوش جهانپــور از اطالعی در دست نیست .به نظر “محور مقاومــت” در رویارویی و پشت کردن به نظام استبدادی
نســبت به پایــگاه نظامی آمریکا خدمات رایانهای چشمگیر است ســخنگویی وزارت بهداشــت میرســد ولی مطلقه فقیه برای با آمریکا را میســتایند که یادآور تشویقنمایند.
mrowghani.com
در بحریــن ،برتری اســتراتژیک که از جمله وظیفه قطع شبکه ی میتوان سنجید .پس از آنکه وی نجات از بحرانهای خود ساخته کارکرد فاجعه بار چپ سنتی در
خواهــد بخشــید .افــزون برین اینترنت جهانی را برعهده دارد .از اعتماد بــه دادههای چین در با زدن چوب حراج به منابع ملی تاریخ معاصر ایران است.
جمهــوری دینی امیدوار اســت این طرحی است که مستقیما به مورد کرونا ابراز پشــیمانی نمود به دخیل بستن به ضریح چین و در شرایط حاضرکه آمریکا و شرق
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Tel.: (514) 933-0-933
Tel.: (514) 933 -7726
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هایکهارتونیان

زندگی وسالمت...

این نشانهها به شما میگوید قند باالیی
مصرفمیکنید

منجر به دیابت خواهد شد.

•

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

حفرههای دندانی
Residential Real Estate Broker
حفــره هــای دنــدان یکــی از
9280 boul. L’Acadie
نشــانههای نــه چندان آشــکار
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
اعتیــاد بــه شــیرینی اســت.
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com
وقتــی باکتریهــای دهــان
کربوهیدراتهــا را هضــم مــی
کنند ،اسیدی تولید
میکنند که بــا بزاق
دهان ترکیب میشود
تا ایجــاد پالک کند.
ایــن پالکهــا اگــر از
روی دنــدان پــاک
نشــوند روی آن تجمع
ســرکه در نتیجــه یــک فرآیند دهید.
تخمیــر طوالنــی مــدت •
کــرده و شــروع بــه
کربوهیدراتهایی مانند انگور ،کاهش سطح قند خون
ســاییدن مینای دندان
سیبزمینی ،نارگیل ،چغندر و بررسیها نشان میدهد مصرف
می کننــد .این شــروع
دو قاشــق از ایــن مایــع ترش
سیب به دست میآید.
ایجاد یک حفره است.
•
ایــن فرآینــدکنــد و طوالنی به در کنــار یــک وعــده تنقــات
مشکالت پوستی و آکنه
منظور حفظ ترکیبات زیســت در مقایســه با مصرف تنقالت
مصرف بیــش از حد قند
فعــال ماننــد اسیداســتیک ،همراه با آب میتواند به کاهش
ممکن اســت نتایجش را
کاتچیــن ،سطح قند خون منجر شود.
اســیدگالیک،
اپیکاتچیــن ،و اســیدکافئیک •
روی پوستتان آشکار کند.
صورت میگیــرد .هدف از این سرکه سیب گرفتگی بینی را
تحقیقــات متخصصــان
فرآینــد حصــول اطمینــان از کاهش میدهد
تغذیه و رژیــم های غذایی
حفظویژگیهایآنتیاکسیدانی اثر آنتیبیوتیک ســرکه ســیب
نشــان داده بیــن برنامــه
و ضد میکروبی در سرکه است .بــه کاهــش خطــر عفونــت
غذایی سرشار از قند و شدت
ســرکه ســیب همچنــان کمــک میکنــد .همچنیــن،
گرفتــن آکنه ارتبــاط وجود
دارویی باســتانی برای معالجه ایــن محصول میزان مخاط را
دارد .افــرادی کــه به شــدت
بیماریهــای فراوانــی از کاهش داده و ســینوسها را
درگیر جــوش و آکنــه بودند
پاکسازی میکند و از این رو،
نسبت به کسانی که پوستشان
سرماخوردگی تا زخم است.
در زیر با برخی از خواص سرکه گرفتگی کمتــری در آنها دیده ســوزاندن چربی جمعشده در
کمترین آکنه را داشت بیشتر
میشود.
بدن به واسطه یک رژیم غذایی
قند مصرف می کردند.
سیب آشنا می شویم:
•
•
•
ضعیف کمک میکند.
افزایش سطح کلسترول
•
سرکه سیب به گوارش کمک تقویت سیستم ایمنی
میکند
یکی دیگر از نشانه های مخفی
یکــی از فوایــد اصلــی مصرف کاهش سطح قند خون
نوشیدن یک قاشق غذاخوری مــداوم ســرکه ســیب تقویــت بررسیها نشان میدهد مصرف
مقــدار زیــاد قنــد در برنامــه
سرکه سیب عالئم گوارش کند سیســتم ایمنی اســت .سرکه دو قاشــق از ایــن مایــع ترش
غذایــی :افزایش ســطح چربی
یا سنگین ،گرفتگی و اختالل ســیب ترکیبــی اســیدی دارد در کنــار یــک وعــده تنقــات
های مختلفــی کــه در خونتان
شــکمی را تســکین میدهــد .بنابرایــن باکتریهــا را پیــش در مقایســه با مصرف تنقالت
جریــان دارنــد .مقــدار زیاد قند
این ماده در به حداقل رساندن از آنکــه در بــدن موجــب همراه با آب میتواند به کاهش
در غذاهایی کــه می خوریم می
حس اسیدیته معده و سوزش سرماخوردگی یا سرفه شوند از سطح قند خون منجر شود.
تواند سطح کلســترول خوب را
•
سر دل کمک میکند.
کاهــش دهد و منجر به افزایش
بین میبرد.
خاصیت سمزدایی
مصرف ســرکه ســیب پــس از •
سطح کلسترول بد شود .با این
مصرفسرکهسیبهنگامصبح
خوردن غذاهای غنی و سنگین کاهش وزن
حال مکانیزم اینکه کدام نوع قند
برای پیشگیری از پدیدار شدن به همراه یک رژیم غذایی سالم به پاکسازی کبد و سمزدایی از
می تواند روی سطح کلسترول
این عالئم ایده خوبی محسوب و ورزش ،نوشــیدن دو قاشــق بدن کمک میکند .با مصرف
و چربی خون تاثیر بگذارد هنوز
غذاخوری ســرکه سیب در روز این ترکیب میتوان بدون صرف
میشود.
کامــا درک نشــده اســت .اگر
اگــر چنیــن مشــکالتی پیش آهنگ سوخت و ساز را تسریع هزینههــای باال مواد ســمی و
پزشــک درباره سطح کلسترول
از ایــن ایجاد شــدهاند ،شــما میکند.
مضر را از بدن خارج کرد.
خونتان ابــراز نگرانی کرد ،بهتر
همچنــان میتوانید با مصرف سرکه سیب سرشار از ویتامین
(منبع:العربیه)
است به دنبال بهترین تغییرات
ســرکه ســیب عالئم را کاهش  B6و لســیتین اســت و بــه
در برنامــه غذایــی خــود جهت
کاهش آن باشید .کاهش مقدار
قنــد مصرفــی می تواند شــروع
خوبی باشد.
•
Real Estate Broker: Remax-Quebec

سرکه سیب و اثراتی که
برای سالمتی بدن دارد

قند و شکر ســریع ترین و ارزان
تریــن منابــع انــرژی هســتند
امــا ســوال این اســت کــه این
محصوالت عالوه بر ایجاد انرژی
فــوری ،ارزش تغذیهای دیگری
هم دارند؟
مطالعات نشــان مــیدهند که
اعتیــاد بــه مــواد قندی ســاده
در مــواردی میتوانــد عوارض
بیشــتری نســبت به اعتیــاد به
الکل و ســیگار داشته باشد .در
اینجــا  ۷عالمــت فیزیکی که به
شــما می گوید در حال مصرف
بیش از حد قند هستید ،معرفی
شده است:

•

نیاز شدید به مصرف
خوراکیهایشیرین
مصــرف بیش از حــد قند ،یک
چرخه معیوب و اعتیاد آور نسبت
به مصــرف آن را ایجاد می کند.
پس از خوردن یک ماده شیرین،
مغز مواد شیمیایی طبیعی آزاد
میکند که احســاس لذت را در
بــدن به وجــود مــیآورد و بدن
مقــدار بیشــتری از آن را طلــب
م
ی کند .به گفته پژوهشــگران
هنگام مصرف شیرینی قسمتی
از مغز که فعال میشود و طلب
شیرینی مجدد میکند ،همان
قسمتی است که با مصرف مواد
ی شــود و مواد
مخــدر فعال مــ 
مخدر بیشتری طلب میکند.

•

احساس تنبلی در طول روز
وقتی نوســانات قند خــون زیاد
شــود باعث احســاس خستگی
مــی گردد ،زیرا بــدن نمی تواند
به طــور مناســب از قنــد خون
(گلوکز) به عنوان سوخت برای
تولید انرژی استفاده کند .برای

همین انرژی بدن کم می شــود
و فرد احساس خستگی می کند.

•

افزایش وزن
قند اضافی یعنی کالری اضافی.
مصــرف بیــش از حــد قنــد
همچنیــن مقاومــت در برابــر
هورمــون لپتیــن را موجب می
شود .لپتین از سلول های چربی
ترشح می شود .هر چقدر چربی
بیشــتری در بدن موجود باشد
لپتین بیشتری ترشح می شود.
مقاومــت در برابــر این هورمون
و جلوگیری از ترشــح آن ،باعث
زیــاده روی در خــوردن غذا می
شود که در نهایت چاقی را در پی
دارد .مقاومت در برابر انسولین
از پیامدهای دیگر مصرف بیش
از حد قند است؛ به این معنی که
بدن نمی تواند به مقادیر طبیعی
انسولین به درستی پاسخ دهد.
مقاومــت به انســولین یکــی از
محــرک های اصلی بســیاری از
بیمــاری هــای مزمــن از جمله
سندرم متابولیک ،دیابت نوع ۲
و چاقی است.

•

کاهش سطح حافظه
تحقیقات جدید نشان داده است
که ارتباطی میان ضعف حافظه،
ناهنجــاری هــای یادگیــری و
افسردگی با مصرف بیش از حد
قنــد وجــود دارد .مصرف بیش
از انــدازه قندهــای اضافی باعث
کاهــش عامــل نوروتروفیک در
مغــز مــی شــود کــه در صورت
کمبــود این مــاده ،توانایی مغز
بــرای یادگیری کاهش می یابد.
همچنــان که این مــاده در بدن
کم می شود ،سوخت و ساز قند
رو به وخامت می رود و در نهایت

خدمات حسابداری لوئی
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با تع
یین وقت قبلی

• متخصص مالیات با  20سال سابقه برای افراد وشرکت ها
ACCOUNTING LOUIE
Tax specialist with 20 years of experience
• مشاوره و تهیه اظهارنامه مالی
>> for individuals and companies
Tel.: (514) 652-7623
Financial Statements | by appointment

ارز :بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

مردان جوان شللاغل يللا بيكار در تهران انجام داديم معلوم شللد درجه
مردان جوان شللاغل يللا بيكار در تهران انجام داديم معلوم شللد درجه
سامت روان مردان جوان شاغل نسبت به مردان جوان بيكار به ميزان
سامت روان مردان جوان شاغل نسبت به مردان جوان بيكار به ميزان
چشمگيري باالتر است.
چشمگيري باالتر است.
شماره  5084سهشنبه  2خردادماه  30 1391جماديالثاني  22 1433مه 2012
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سال هجدهم شماره 5084
البتلله در اينجا رابطه علي قابل تشللخيص نبود يعني ممكن اسللت
وجود كار سللبب سللامت رواني باالتر شللود و يا اينكه افللرادي كه از
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 sinceدارند راحتتر قادر به
1993كمتري
نظر رواني مشللكل
23
نظر رواني مشللكل كمتري دارند راحتتر قادر به يافتن كار شللوند .اما
كار،
داشتن
است.
رواني
فشار
عوامل
از
يكي
بيكاري
كه
نيست
ترديدي
ترديدي نيست كه بيكاري يكي از عوامل فشار رواني است .داشتن كار،
داشللتن امنيت شغلي و نيز رضايت از كار جزو عوامل احساس رضايت
داشللتن امنيت شغلي و نيز رضايت از كار جزو عوامل احساس رضايت
نشســتن نامناســب و طوالنــی مــدت پشــت میــز کار ،ابتال به دائمــی به عضــات و ســاختار
از زندگي است.
از زندگي است.
احساس
فرد
در
كار
اسللت.
معاش
تأمين
از
بيش
چيزي
مزاياي كار
است
دســت
مچ
تونل
ســندرم
افــراد
در
بخصــوص
مــدت
از
که
شود
ی
م
گردن
اســتخوانی
مزاياي كار چيزي بيش از تأمين معاش اسللت .كار در فرد احساس
بخشللد،
مي
نظم
زندگي
اوقات
به
كند،
مي
ايجاد
ارزشللمندي
هويت و
در
درد
ضعف،
حســی،
بی
با
که
را
فلــج
بــروز
خطــر
ســالمند،
های
ه
مهر
تــا
جمجمه
انتهــای
هويت و ارزشللمندي ايجاد ميكند ،به اوقات زندگي نظم ميبخشللد،
همبستگي
آورد،
مي
وجود
به
خانه
محيط
از
خارج
اجتماعي
هاي
ارتباط
همبستگي
ميآورد،
خانه به
خارج از محيط
ارتباطهاي
اجتماعينشان
بازو خود را
دســت ،مچ و
۵۰درصد افزایش میدهد.
کنــد .برای
درگیر
پشــت را
وجودمی
كند.
مي
ايجاد
مشترك
هدف
و
مشترك
همین محققان مشاهده کردند میدهد؛و هدف
هنگام
بخصوص
ايجادکارميباكند.کاهــش آســیبهای وارده الزم
تأكيد
آن
ارزنده
نقش
و
كار
اهميللت
به
ايراني
و
اسللامي
فرهنگ
فرهنگ اسللامي و ايراني به اهميللت كار و نقش ارزنده آن تأكيد
ماوس.
دارند شــ
سرمايهکه
زياد دارد .در ادبيات ما كار به عنوانافرادی
گردن
بنشینید و
اشارهبقرار
عادت مورد
جاويدان
اشارهراقرار
مورد
صاف جاويدان
اســتسرمايه
دارد .در ادبيات ما كار به عنوان
ها کیبورد وزياد
جاوداني
سللرمايه
كه
كار/
گرفته اسللت :برو كار ميكن مگو چيسللت
سللرمايهستون
شانهها و
نیاورید تا
جاوداني
كار/با كه
جلوچيسللت
شایعترینكن مگو
کارپالبرو كار مي
تونل اسللت:
تلویزیــون تماشــا کننــد و یــا ســندرمگرفته
است كار
است
که حرکات منظم بدنی
نوروپاتــیكاربــه دام افتــادن فقرات در یک راستا باشد.
خود
و
داشللتند
تأكيد
كردن
كار
بللر
السللام
عليه
معصومين
هملله
• بللر كار كردن تأكيد داشللتند و خود
نتیجهالسللام
معصومين عليه
هملله
عصب اســت کــه در
یکــی از واضحترین تهدیدهایی باعث تحریــک جریان
در ايللن زمينه سرمشللق بودهانللد در اين ميان به حضللرت علي (ع) و
در ايللن زمينه سرمشللق بودهانللد در اين ميان به حضللرت علي (ع) و
فشــردگی عصــب میانی در ابتال به واریس و خلتههای
که پشــ 
ت میزنشینی برای شما خون تازه و ارسال مواد
كار جسللماني او در زير آفتاب سللوزان كه ثمره آن نصيب همه جامعه
كار جسللماني او در زير آفتاب سللوزان كه ثمره آن نصيب همه جامعه
حضرت
كار
نيز
و
مسلمين
خليفه
مقام
در
ايشان
فكري
كار
يا
و
شد
مي
خونی:
متابولیسم
کاهش
کند
ایجاد می
ایجاد
کارپــال
تونل
ناحیــه
های
ک
دیســ
به
مغذی
ميشد و يا كار فكري ايشان در مقام خليفه مسلمين و نيز كار حضرت
اين
دارد
حكايت
كه
كنم
مي
اشاره
خانه
در
عليها
اللله
سام
زهرا
فاطمه
فاطمه زهرا ساماللله عليها در به
میشود.
بــدن و بروز اضافــه وزن و چاقی بین مهرهای میشود.
کانادایی،اين
محققــانحكايت دارد
عقیــدهميكنم كه
خانه اشاره
نمونههاي جاوداني با اعمال خود فضيلت كار را چه در مزرعه و كشتزار
كشتزار
و
مزرعه
در
چه
را
كار
فضيلت
خود
اعمال
با
جاوداني
هاي
نمونه
•
نشســتنهای طوالنی مدت در
است.
امــا نشســتنهای
و چه در خانه و چه در نگارش و تدبير مملكت آشكار كردهاند.
کاناپهاند.
آشكار كرده
دردو چه در
امکان
مملكتیا روی
تدبيرمیزکار
گردن:خانه و چه در نگارش وپشت
های
بررسی
اساس
بر
همچنین
برهم
به
مدت
طوالنی
جهت اسللتفاده عملي از نتايج اين پژوهش بايد توجه داشللت يكي
جهت اسللتفاده عملي از نتايج اين پژوهش بايد توجه داشللت يكي
وضعیت
بــه
حــاال
همیــن
به
را
عمقی
وریدی
ترومبوز
بروز
اخیــر محققان ،نشســتنهای خــوردن همتــرازی
از عوامل گسللترش سامت روان در جامعه كارآفريني است .باتوجه به
از عوامل گسللترش سامت روان در جامعه كارآفريني است .باتوجه به
تكفل
تحت
افراد
بلكلله
او
خود
فقط
نه
شللاغل
فرد
كار
نتايج
از
اينكلله
میز
پشت
در
تان
نشســتن
چاقی
به
مبتال
افراد
بین
در
ویژه
طوالنیمــدت تــا  ۶۴درصــد دیســکها و تشــکیل
اينكلله از نتايج كار فرد شللاغل نه فقط خود او بلكلله افراد تحت تكفل
يا
و
ازدواج
ميزان
نسللبي
كاهش
فكر
به
اگر
شللوند
مي
برخوردار
نيز
او
متاسفانهو يا
ميزان ازدواج
نسللبي
مفرطكاهش
احتمالاگر به فكر
برخورداربهميشللوند
کار او نيز
دقــت کنید.
دهد.
افزایش می
احتمــال ابتال بــه بیماریهای کالژنهای سخت بین
افزايش نسللبي ميزان طاق هستيم ذكر اين نكته ضروري است كه از
کنندكه از
حرکتاست
خونیضروري
هاینكته
ذكر اين
هستيم
طاق
ميزان
نسللبي
افزايش
زیاد بــه جای اینکــه گردن اگر لخته
قلبی را افزایش میدهد.
تاندونها و لیگمانها
مهمترين عوامل ايجاد اين دو وضعيت بيكاري است و باتوجه به مسئله
مهمترين عوامل ايجاد اين دو وضعيت بيكاري است و باتوجه به مسئله
تــان در راســتای ســتون و وارد ریهها شده و آمبولی ریوی
فشارهای
تحلیل ستون فقرات،
شود.
ی
م
منجر
تحريمهاي اقتصادي غرب و كوشللش آنان براي ترويج اعتياد در ايران
تحريمهاي اقتصادي غرب و كوشللش آنان براي ترويج اعتياد در ايران
همت مقامات براي كارآفريني اهميت بيشللتري پيدا ميكند و نياز به
بیــش از حد بر اســتخوانهای •
سمت جلو
باشد ،به
فقرات
هســتند.
ایجــاد کننــد،
نياز به
مرگبارميكند و
بيشللتري پيدا
كارآفريني اهميت
مقامات براي
همت
دارد.
مردم
جانبه
همه
حمايت
گــردن ،کمر و لگن و بســیاری ابتال به سندرم
حمايت اید.
خم شــده
شــکدارد .ترومبوز وریدی عمقی نیز زمانی
بدون مردم
همهجانبه
در عين حال بايد بدانيم درمان مشللكات رواني افرادي كه شللغل
شللغل
جریــانكه
رواني افرادي
مشللكات
بدانيم درمان
در بايد
عيننیزحال
دهند ،شــانه و در
دیگر از ناهنجاریهای اسکلتی ،متابولیک:
بازیهای یارانهای انجام
•
وضعیت
کمرتان
خون
کنــد که
بــروز می
خود را از دست دادهاند از اولويت ويژهاي برخوردار است تا آنكه بتوانند
خود را از دست دادهاند از اولويت ويژهاي برخوردار است تا آنكه بتوانند
بیشــتر
درصد
جست۶۱
میــزان
شدن:رواني و با روحيهاي بــه
رفعفلج
خطر
غضروفی و عضالنی هم از دیگر محققــان کلینیک مایو اشــاره
ايجاداز نامناســبی قــرار دارنــد ،یعنــی متوقف شــده و مایعات بدن در
كار و يا
وجوي
بهتر در
مشكات
با
با رفع مشكات رواني و با روحيهاي بهتر در جستوجوي كار و يا ايجاد
ســاعت
یک
صرفا
کــه
افــرادی
طوالنی
ولــی
اســت
آمیز
اغراق
عوارض پشــت میزنشینیهای کردهاند که کاهش جریان خون
به
پشتتان
و
افتاده
هایتان
ه
شان
لخته
و
شده
جمع
پا
از
ای
ه
ناحی
اشتغال باشند .نكتهاي كه از نظر فرهنگي در جامعه ما اهميت مييابد
اشتغال باشند .نكتهاي كه از نظر فرهنگي در جامعه ما اهميت مييابد
پرورش
صورتي
هللاي ايراني به
فرزندان
باعثچون
اسللت كه
آن
بیننــد،
تلویزیــون می
خانواده روز
فلج ودریا در
ابتال به
نشســتن
وکاهش کالری سوزی در حالت
چوناســت.
اسللتدركهآمده
خمیــده
داشته
کنند .بهتوجه
خانوادهایجاد
فرزندان درخونی
طوالنیمدت است:
پرورش
صورتي
هللاي ايراني
در حالت آن
آنان
وجود
در
ذهنيت
اين
خواهند
مي
پللدر
از
را
چيز
همه
كه
يابنللد
مي
طوالنیآنان
هایدر وجود
ذهنيت
اين
خواهند
مي
پللدر
از
را
چيز
همه
كه
يابنللد
مي
•
نشســته ،خطــر بــروز گرفتگی حتــی مــرگ زودرس میشــود .معرض خطر مرگ قرار دارند.
هم تراز نبودن گردن ،شانهها و باشید که نشستن
در بزرگسللالي نيز شكل مي
كند اما
دولت تهيه
باعثهم
مدت كار را
گرفتنميگيرد كه
قرارشكل
حین نيز
بزرگسللالي
گيرد كه•كار را هم بايد دولت تهيه كند اما ستون در
دیسک:
فتق
عروق ،فشــار و کلسترول خون نتایــج پژوهشــی کــه بــه مدت
فقرات در
قوزک پا،
بايد ورم
ایجاد
واقعيت آن اسللت اشللتغالزايي يك امر ملي و نيازمند كوشش مستقيم
واقعيت آن اسللت اشللتغالزايي يك امر ملي و نيازمند كوشش مستقيم
سندرم تونل
ابتال به
دانشگاه
ســال و
محققــان انســتیتوی ملــی باال ،مشکالت گوارشی ،بیماری
ساعت
معموال
مچقواعد و پشت رایانه
ناشی از
استخوان
ايجللادو پوکی
ها دولتواریس
برقللراري
هماهنگي و
دولت ايجللاد
نیمودرنقش
اسللت
هشــت مردم
خللود
قواعد و
برقللراري
هماهنگي و
نقش
اسللت و
کهمردم
خللود
دست:
وســترن انجام شده است
کبــد/چــرب را نورث
اختالالت عصبی و سکته مغزی قلبــی عروقــی و
کشد،
نیز طول می
است.باعث ایجاد کم تحرکی میشوند.
مقررات است.
مقررات
صفحه  14عكس :گروه زندگي
صفحه  14عكس :گروه زندگي /
منبعmedicaldaily :
در آمریکا به این نتیجه رسیدهاند افزایش میدهد.
نشــان میدهــد کــه وضعیــت رایج ترین خطر نشستن طوالنی آســیبهای فشــاری مکــرر و
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سالمت...

بیتحرکیکیفیتزندگیتانراکاهشمیدهد!

قمصر
در
گروه زندگي از باغ گلهاي محمدي و توليد گالب در قمصر
زامي

حمدي
خندهگلهايمحمدي
یک جدول با دو شرح

حي در كودكان
دن موهايشان

5084

یک جدول با دو شرح
Easy Sudoku
Puzzles 1
5084

جواب شرح
سپس با
کرده و
جدولحل
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد
ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
کردنعادی و
پاک«شرح
دارای دو
ايران
روزنامه
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
www.printablesudoku99.com

عادي____________________ >>
ویژه
های ____________________ عادی و
جدول
ويژه
جدول
عادي
سودوکو و جدول
جدول

افقي:
 -1دوره تحصيلي ابتدايي – گونهاي
1
آسانسللور هوايي معمللوالً در مناطق
داشتن 2يك الگو است
كودك امن ميكند
طراب را براي
كوهستاني
 -2توگوشي – مرسوم – صورت
ك
 3دوسللتانه بيللن آرايشللگر و كودك
 -3بازرگانللي – بلوا – كسللي كه در
 4است.
معرض اتهام باشد
ح
 5دكترعسگري با بيان اين توضيح
 -4سقف خانه – سمت و سو – لقب
ن
گفللت :آرايشللگر بايللد بدانللد اين
شيطان – گوارا
6
ر
مشللتري متفاوت اسللت ،ابتدا بهتر
 -5مخفف اگر – تيزهوشي – ستاره
ه
7
دار
دنباله
است شانه و قيچي را كناري گذاشته
طافروشي
در
وزني
–
طلب
شهرت
-6
ن
 8و با كودك به گفتوگو بپردازد اين
– شهر سوهان
ن
 9گفتوگو يك فضاي دوستانه را بين
 -7پيشرفت – هاوركرافت – واژهاي
ن
آنهللا ايجللاد ميكند ،دوسللتي آنان
براي بيان درد يا شگفتي
د
 10حس اعتماد را بللراي كودك ايجاد
 -8آرام خودمانللي – سللرازيري –
ز
 11ميكنللد و اين اعتماد اضطراب را از
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي
ل
 12ذهن وي دور كرده و آستانه تحمل
كلي نظام از اختيارات ايشان است
را
 13را باال برده و بللا آرامش موهايش را
 -9بخللش تيللز چاقللو – راهنمللاي
د
براي كوتاهي به دست دوست جديد
مكتوب كاال – ترسناك
 14خود ميسپارد.
 -10ضمير بيگانه – نوشتههاي اصلي
 15انواع اضطراب
– صاف
ع
 -11شللش عرب – زحل – سوغات
كللودكان اغلللب دچللار دو نللوع
اصفهان
ه
اضطراب ميشللوند .اضطراب غريبه
كوتاهدو– زمين
نوعي
ب
اضطراب
آستين اين
پيراهن جدايي؛
اضطللراب
 -12پشللت سللر – حنا -نگاه خيره –  -8و
زادگاه خليلاهلل
د
قناتكودك دور ميمانند
كشتاز–ذهللن
آمادهزماني
غذاي نذري
بي –
فراواني
يكدنده –
ه
نسللبت به
توجهي
رفتار ما
 -13دوال چرمللي – توانايللي – ماده  -9كه در
رنگي جامدي براي نقاشي
 -10به طور ناگهاني – اسرار –
ن
امنيتغمميزان
خللود را نبينند ،عللدم
 -14صندلي چرخدار كودك – ابزاري  -11آواز گروهللي – رزمايللش –
ر
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افقي:
14 13 12 11 10 9 8
مركز 5
وسلليع و 2پهن4 –3
1
كوبا
15اي -7
 -1دوره تحصيلي ابتدايي – گونه
آسانسللور هوايي معمللوالً در مناطق نام 1بتي
2 -8شللهري در اسللتان گيان –
كوهستاني
ديدني از رژه – مجروح
 -2توگوشي – مرسوم – صورت
 -3بازرگانللي – بلوا – كسللي كه در 3 -9چربللي مخلللوط – قفسلله
4
شيشهاي – شش عرب
معرض اتهام باشد
 -4سقف خانه – سمت و سو – لقب  5-10سللفيد آذري – عموي دلير
پيامبر (ص) – شللهري سياحتي
شيطان – گوارا
در 6
 25كيلومتري اردبيل
 -5مخفف اگر – تيزهوشي – ستاره
 7-11يار قفل – ستاره مشتري –
دنبالهدار
همسر اسكارلت
 -6شهرتطلب – وزني در طافروشي
8
 -12نانجيللب – فهميده – ادات
– شهر سوهان
9
تشبيه – پول زور
 -7پيشرفت – هاوركرافت – واژهاي
10-13شللماره بينالمللي كتاب –
براي بيان درد يا شگفتي
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بسكتبال – حومه بوشهر
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 -10ضمير بيگانه – نوشتههاي اصلي
15-1
شركت خودروسازي چيني –
– صاف
 -11شللش عرب – زحل – سوغات چتر نجات
 -2گول زننده – مهربان – روشن
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درخشان
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شمال آفريقا – تير پيكاندار
15 14 13 12 11 10 9 8
 -7وسلليع و پهن – مركز كوبا –
نام بتي
Sudoku
 -8شللهري در اسللتان گيان –
Puzzle
ديدني از رژه – مجروح
 -9چربللي مخلللوط – قفسلله
شيشهاي – شش عرب
 -10سللفيد آذري – عموي دلير
پيامبر (ص) – شللهري سياحتي
در  25كيلومتري اردبيل
 -11يار قفل – ستاره مشتري –
همسر اسكارلت
 -12نانجيللب – فهميده – ادات
تشبيه – پول زور
 -13شللماره بينالمللي كتاب –
شيون – نوعي شترمرغ
 -14آواره – سللرود و نغملله –
لم يزرع
 -15خطللاي حمللل تللوپ در
بسكتبال – حومه بوشهر
عمودي:
 -1شركت خودروسازي چيني –
چتر نجات
 -2گول زننده – مهربان – روشن
و درخشان
افقي:
 -1نوشته يا گفتاري كه براي حمايت  -3دل عللارف – سللدي در اسللتان
از ادعا يا رد ادعاي مدعي به كار ميرود مركزي – شهر عزيز عراق
 -4شللكارچيان برايش سللر و دست
– از سنگهاي نيمه قيمتي
 -2قسمت ملوديك اپرا – جايگاه – ميشللكنند – از غللات – مخلللوط
كردن – پسوند جستوجو
از حواريون خائن
 -3الكپشت كارتوني – روز آينده –  -5ويرايش – مأيوس – برج كج
 -6سللعي – نمايللش و نمللود –
رنگ قرمز قاليچه
Sudoku
 -4شللاخصترين محصللول صنايع پروردگار
 – Puzzleجامد – اشعه  -7حللرف نفللرت – داراي نظللم
دستي استان بوشهر
و ترتيبللي خوشللايند – اسللتخوان
مجهول – حيوان درنده
 -5حللرف هجدهم الفبللاي ابجد – سرانگشت
 -8سرزمين افراسياب – مانند – ترنج
استان شمالي – عابد
 -6نوعي سللاز – كوچكترين كشللور  -9بيابان – شللهري در هند – كلمه
اخطار
حل جدول ویژه شماره 5083
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
تفاهم نامه  ۲۵ساله ایران و چین را محکوم می کنیم
انجمن زنــان ایرانی مونترال در
مخالفت با ،تفاهم نامه راهبردی
 25ســاله ایران و چین در تاریخ
 9آوریــل  ،2021در مقابل دفتر
ســفارت چیــن در مونتــرال،
تجمعی اعتراضی برگزارکرد .این
نهاد طبق فراخوانی ،از ایرانیان
مخالف بــا این تفاهــم نامه،در
خواســت کــرده بــود بــا حضور
خــود ،در ســاعت  12تــا  1روز
 9آوریــل مقابــل شــماره 2100
سنت کاترین غربی ،از تمامیت
و یکپارچگی ارضی و منافع مردم
ایران دفــاع کنند .تعــداد قابل
توجهی از ایرانیان مقیم مونترال
در این تجمع حضور یافتند و با
حفظ پروتکل های بهداشــتی،
و پخــش موزیک های اعتراضی
ایرانی و در نهایت سردادن شعار،
مخالفت خود را با این معاهده و
با نظام جمهوری اسالمی بیان
کردند .در پایان ،بعد از خواندن
بیانیــه تجمــع ،بند مربــوط به
غیرمجاز بودن بهره بــرداری از
منابع سرزمینی مندرج در قانون

اساســی ایران را به دفتر سفارت
چین ارایه کردند.
به گفته یکــی از مدیران انجمن
زنــان ایرانــی مونترال ،شــرکت
کنندگان بســیار بیشتر از پیش
بینــی بود و اگــر زمان تجمع در
روزهــای آخــر هفتــه مــی بود،
بدون شک افراد بیشتری امکان
حضور می یافتندکه خود نشانگر
عمــق مخالفت با ایــن معاهده
و مخالفــت به نظــام جمهوری
اسالمی است .
بیانیهجتمع
تفاهم نامه  ۲۵ساله ایران و چین
رامحکوممیکنیم
مــا بعنــوان بخشــی از جامعــه
ایرانی در مونترآل یاد آورمیشویم
کــه تفاهم نامه  25ســاله میان
ایــران و چین فقط بــرای بقای
نظــام اســامی ایــران اســت
کــه درحــال فروپاشــی اســت و
نماینــده ملــت ایران نمیباشــد
و مــردم همــواره بــا اعتراضات
خــود ایــن عــدم نمایندگــی را
ابــراز کردهانــد ،از جمله در قیام

سراســری دیماه  ۹۶و آبان ۹۸
خواهان
با تقدیم صدها شهید،
ِ
سقوط جمهوری اسالمی شده
وهماکنون کارزار گستردهی "نه
به جمهوری اسالمی" و "تحریم
انتخابــات" و "نه به قــرارداد 25
ساله " در جریان است.
نظــام اســامی هماکنــون بــا
چندیــن بحــران مواجه اســت
کــه بــه بحرانهای زمــان گذار
مشهور هستند از جمله بحران
مشــروعیت ،بحــران اختــاف
در میــان کارگــزاران ،بحــران
ناکارامدی ،بحــران اقتصادی،
بحران فساد دولتمردان و بحران
منطقهای.
بنابــر ایــن ســقوط جمهــوری
اســامی در کوتاه مدت قطعی
است.
قرارداد استراتژیک  ۲۵ساله در
تعارض با منافع ملی ایران است
و بــه لحاظ اخالقی ،سیاســی،
حقوقی و انسانی مردود است.
نظام جمهوری اسالمی چیزی
جز یک کالبد بیجان نیســت و

صابر جلیل زاده

این قرارداد که از دید مردم ایران پنهان نگه داشته
ســرنگونی خــود امضا
شــده را بــا هدف نجات از
ِ
میکند نه برای تامین منافع ملی ایران.
از آنجا که رژیم اســامی نظامی درمانده و در حال
احتضار و فاقد مشــروعیت ست قرارداد مزبور ذات ًا
محکوم به ساقط شدن است.
ملت ایران و به ویژه نخبگان سیاسی که بسیاری از

نان سنگک

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

آنــان ،یــا در زندانهای جمهوریاســامی تحت
شکنجههای سخت به سر میبرند یا به روشهای
مختلف ،منزوی یا مجبور به ترک وطن شدهاند،
این قرارداد را فاقد اعتبار میدانند و حق بازگرداندن
حقوق ملت و جبران خسارتهای مادی و معنوی
را برای خود محفوظ میدارد.
•

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

•کیفیت عالی،
• بهای مناسب

•پخــت روز

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

.Sherbrooke W 6925

چگونه از بحران اقلیمی اجتناب کنیم؟  >> ...ادامه از صفحه17 :
ملزم کنیم اما آنها توافق کردند
که هر پنج ســال یک بار اهداف
بلندپروازانهتریتعیینکنند.
اهمیت اجالس نوامبر امسال در
گالســگو در این است که اولین
گا م از مراحل بازنگری است ،و با
توجه به اینکه تاکنون  ۷۰کشور
متعهد شــدهاند که انتشارکربن
را به صفر برســانند ،این رویکرد
نشــاندهندهی بهترین فرصت
بــرای پیشــرفت در ســالهای
آنــده اســت .اکنــون یافتههای
علم قطعیتر ،فناوری مقرونبه
صرفهتــر ،و هزینهی سســتی و
سکون آشکارتر از همیش ه است.
عالوه بر این ،بایدن و نمایندهی
جدیــد او در امــور اقلیمی ،جان

ِ
کریِ ،
تجدید رهبری آمریکا
نوید
را میدهنــد ،و از ســوی دیگــر
شرکتها و شــهرها نیز آمادهی
تغییرند.
عالوه بر پذیرش پیشــنهادهای
گیتــس بــرای افزایــش
ســرمایهگذاری در فناوریهای
جدید ،من پیشــرفتهایی را در
گالســگو از چهار جنبهی اصلی
متصور میشوم.
مالــی هماهنــگ
اول ،محــرک
ِ
شــدهی جهانــیای کــه بــرای
احیای اقتصادی دوران پساکرونا
به آن نیاز داریــم ،باید در کانون
محیطی
خود شامل طرح زیست
ِ
جدیدی حول محور توســعهی
زیرســاخت
گســتردهی

محیط پایــدار و ایجــاد
زیســت
ِ
میلیونها شغل جدید باشد.
دوم  ،باید دربارهی قوانین جدید
شرکتها توافق کرد تا با اجرای
آنهــا در سراســر دنیــا اطمینان
حاصل شــود که شــرکتها آمار
مربــوط بــه ردپــای کربنی خود
را منتشــر میکنند ،روشهای
حســابداریای را به کار میبرند
محیطی
کههزینهیکاملزیست
ِ
فعالیتهایشــان را نشــان
میدهد ،و با انتشــار طرحهای
گــذار به اقتصاد عــاری از کربن
تجارت را دگرگون میسازند.
سوم،باید با توافقنامههایی برای
حــذف یارانههای ســوختهای
فســیلی و با پذیرش طرح بایدن

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca
دربــارهی ســازوکارهای تنظیم
مــرزی ــ کــه برای اولیــن بار بر
واردات و صــادرات محصــوالت
ن بر مالیات وضع میکند ــ
کرب 
جنبــش قیمتگــذاری کربن را
پیش ببریم .چهــارم ،میتوانیم
دربــارهی ترویــج راهحلهــای
طبیعتمحــور توافــق کنیــم،
از جنــگلکاری تــا اســتفادهی
بهینه از زمین که «مؤسســهی
منابــع جهانــی» حامــی آن
اســت .بــا ایــن کار ســرانجام
میتوانیم به بودجهی اقلیم سبزِ
وعدهدادهشــدهی  ۱۰۰میلیارد
دالری جامهی عمل بپوشانیم،
بودجهای که  ۱۰سال پیش برای
جمــعآوری و تخصیــص منابع

مالی به تعدیل و سازگاری اقلیمی
در کشــورهای درحالتوســعه
برنامهریزی شده بود.
امــا اجرای معاهــدهی پاریس ــ
محــدود ســاختن افزایــش دما
بــه  1/5درجــه ــ مســتلزم آن
است که کشورها میزان انتشار
[گازهــای گلخانــهای] خــود را
تا ســال  ۲۰۳۰بــه نصف میزان
کنونــی برســانند .بنابرایــن،
ذینفعهایی مثل صنایع عظیم
نفتــی بایــد بــه ایــن تغییــرات
تن دهنــد .باید بــا لفاظیهای
ناسیونالیستی-پوپولیســتی
عوامفریبان بیمسئولیت مقابله
کــرد .هــواداران مجموعــهی
تعهدات قویتر باید نشان دهند

که چرا شــراکت در حاکمیت به
نفع همهی ملتها اســت و این
ِ
هماهنــگ جهانــی واقع ًا
اقــدام
ِ
تنهــا راه پایــان دادن بــه عــدم
تناســب میان ابعاد مشــکالت
زیستمحیطی و ظرفیت کنونی
ما برای حل آنها است .موفقیت
زمانی حاصل میشود که نشان
ی کشورها
دهیم که قدرت واقع 
برای ایجاد دنیایی بهتر ،قدرتی
نیســت کــه میتواننــد «بــر»
دیگران ِاعمال کنند بلکه قدرتی
است که میتوانند «با» دیگران
به کارگیرند.
برگردان :رزا بهروزی نوبر
منبع :آسو
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حسابداریوکلیهامورمالیاتی

آیا می دانستید...

فراموشــی یــا یادزدودگی یکی از
انواع اختالالت حافظه است که
با توجه بــه ویژگیهای اختالل
فرد به چند نوع تقسیم میشود.
فراموشی نوعی اختالل حافظه
است که میتواند به علل مختلف
از جمله آســیب مغزی و روانی،
حادثه و شــوک ایجاد شود .فرد
مبتــا بــه این اختــال ممکن
اســت در زمینههای مختلف از
جمله یادآوری وقایع و خاطرات،
حقایق ،تاریخها و در موارد نادر
هویت خود دچار مشــکل شود.
از نظــر زمانی نیز ممکن اســت
در ثبــت خاطرات پــس از واقعه
یــا یادآوری پیــش از آن یا هر دو
مشکالتی ایجاد شود.
نکتهای که باید به آن توجه کنید
ایناستکهفراموشکردنموارد
مختلف کــه به صــورت روزمره
بــرای هرکســی پیــش میآید با
اختالل فراموشی متفاوت است.
بســیاری از مــوارد فراموشــی،
موقت هســتند اما ممکن است
زمان زیــادی برای بهبودی نیاز
داشــت ه باشــند .حضــور چنین
افــرادی در خانــواده میتوانــد
مســائلی را به وجود بیاورد و در
مقابل دریافت حمایت از ســوی
آنهــا و بهرهمنــدی از مشــاوره
خانواد ه میتواند در حل مشکل
نقش بسزایی داشتهباشد.
فراموشــی یــا یادزدودگی یکی از
انواع اختالالت حافظه است که
با توجه بــه ویژگیهای اختالل
فرد به چند نوع تقسیم میشود.
u
فراموشیپیشگستر
فرد توانایی ثبت خاطرات جدید
و نگهداری اطالعات در حافظه
کوتاهمدت را از دســت میدهد.
این نوع از یادزدودگی معموال بر
اثر ضربه به ســر ایجاد میشود.
فرد معموال اطالعات و خاطراتی
که پیــش از ضربه ثبتشــده را
بدون مشکلی به خاطر میآورد و
فقط در یادآوری اطالعات جدید
دچار مشکل میشود.
u
فراموشیپسگستر
فراموشــی پسگســتر نیز مانند

نوع پیشگســتر معمــوال بر اثر
ضربه ایجاد میشــود و بهنوعی
میتــوان آن را نقطــه مقابــل
فراموشی پیشگســتر دانست.
در ایــن نــوع از یادزدودگــی فرد
توانایــی یــادآوری خاطــرات
پیشــین و اطالعاتی کــه قبل از
وقوع حادثه ثبتشــده را ندارد.
اطالعــات جدیدتر کــه بهتازگی
ثبت شدهاند بیشــتر در خطر از
دست رفتن هستند و خاطرات
قدیمیتــر مثــل دوران کودکی
ثبــات و مانــدگاری بیشــتری
دارنــد .در بیمــاری مثــل زوال
عقل (دمانس) خاطرات فرد به
تدریــج از جدید بــه قدیمیتر از
دست میروند .در مواردی نادر
پیش میآیدکه دو نوع فراموشی
پیشگستر و پسگستر همزمان
ایجاد شوند.
u
فراموشی کلی گذرا
اختاللی موقتی و گذرا که در آن
فرد برای مدت کوتاهی توانایی
یادآوری اطالعات پیشــین و در
موارد حاد ثبت اطالعات جدید
را نــدارد .این نوع از فراموشــی
معمــوال بــر اثــر مسدودشــدن
رگهای مغزی و بیشتر در افراد
مسن و میانسال رخ میدهد.
u
فراموشی حادثهای
نوعــی از یادزدودگــی کــه بر اثر
ضربه شدید به سر ایجاد میشود
و ممکن اســت با افت هشیاری
و کما همراه شــود .ایــن نوع از
فراموشی معموال موقتی بوده و
طول دوره بهبودی آن بستگی به
شدت ضربه وارده دارد .با وجود
معمولبــودن آســیب موقتــی،
گاهــی نیز ممکن اســت حادثه
پیشآمده باعث مشکالت دائمی
در حافظه شود.
u
ُ
سندروم ورنیکه کورساکف
سندرم ورنیکه کورساکف بر اثر
سوء مصرف الکل مشکالتی در
حافظه از هر دو نوع پیشگستر
و پسگســتر ایجــاد میکند .در
افراد با کمبود ویتامین  B1این
مشکل بیشتر بروز پیدا میکند.

•

 .۱علت احساسی
از آنجــا که ذهــن و بــدن ما به
یکدیگر متصل هستند ،بدن ما
میتوانــد از افکار و احساســات
ما اثر بگیرد .احساســاتی خاص
و فشــارهای زندگــی کــه گاهی
آنهــا را مشــغلههای زندگــی
میخوانیم میتوانند دلیلی برای
از یاد بردن خاطراتمان باشند
و حتــی ذخیرهکردن خاطرات و
اطالعات جدید را برای ما دشوار
کننــد .ایــن علــت را میتوانید
بــا تغییر ســبک زندگــی خود و
کمکردن نگرانیها در زندگیتان
برطرف کنید.

•

 .۲استرس
استرس همیشــ ه هم به معنای
بــدی نیســت .در برخــی مواقع
باعث افزایش هوش ما میشود
و بیشــتر میتوانید به اطالعات
خود دست پیدا کنید مانند زمان
امتحــان .در مواقعــی افــکاری
باعــث اســترس بیــش از اندازه
میشود که منجر به از یاد بردن
اطالعات حافظه میشود .برای
رهایی از این شرایط چند نفس
عمیقبکشید.

•

 .۳افسردگی
افسردگی معموال کمحوصلگی
مــیآورد و در این شــرایط دیگر
فــرد مایل بــه ثبت خاطــرات و
اطالعات اطراف خود نیســت.
در نتیجــه بــرای فرد یــادآوری
خاطراتــی کــه بــه آنهــا توجهی
نداشته ،دشوار است.

•

 .۴الکل و دارو

با تع

یین وقت قبلی

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

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 500-6186
(MTL_TILES@YAHOO.COM )514

علت فراموش کردن خاطرات چیست؟

در اثــر مصرف بیش از حد
الــکل در یک دوره مصرف
ممکــن اســت فراموشــی
پیشگســتر موقتی ایجاد
شود اما در اعتیاد به الکل
هــر دو نــوع ذکر شــده به
صــورت بلندمــدت ایجاد
میشــود و ممکــن اســت
خود فرد به این ناتوانی در
ثبت خاطرات آگاه نباشد.
u
یادزدودگی جتزیهای
زمانــی که یک شــخص با
حادثهای روبرو میشود که توان
روانی مقابله با آن را ندارد ممکن
است در واکنش به آن مشکالت
حافظه بروزکند .به طور ناگهانی
متوجه میشــود کــه اطالعات
مهمــی مثــل هویــت خــود را
بــه خاطــر نمــیآورد .اختــال
یادزدودگــی تجزیــهای معموال
بعد از مدت کوتاه حداکثر چند
روزه بــه طور تدریجی یا ناگهانی
برطرف میشود.
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سواد زندگی :خوشبخت بودن بهسادگی دستکشیدن
از جستوجوی بیثمر خوشیها و ناخوشیها ،لذتها و
دردهاست .خوشبختی« ،بودن» است؛ چنان که هستیم:
ســاحل
ی قضاوتی ،اثباتی و انکاری .خوشــبختی نشســتن در
بــ 
ِ
احساسات خوب و بد است و نظاره آمد و رفت دائمی آنها .همین.

•

 -۱در حلظه زندگی کنید
بــه جــای آن که خــود را درگیر
مکالمــات بیپایــان درونــی
(ذهنــی) راجع به حســرتهای
گذشته و ترسهای آینده کنید،
حــواس پنجگانه خــود را به کار
گیرید و متوجه اعمال جســم و
بدن خود باشید.
تمرکزتان را بر اموری که برایتان
قابــل کنتــرل اســت ،معطوف
کنید:
ببینید ،بشــنوید ،لمس کنید،
بچشــید و ببوئیــد .این گونه به
هر لحظــه از زندگیتان آگاهید
و بی هیچ تالشی به رضایتتان
از زندگی افزوده می شــود؛ حتی
اگر بیمار باشید یا درد جسمانی
داشته باشید.
•

 -۲از تالش برای اثبات خود
دست بردارید
شــما همچون هر فــرد دیگری

اســتفاده از الکل میتواند باعث
گمشــدن پــارهای از خاطــرات
شــود .عــوارض جانبــی برخی
داروها نیز علتی برای از دســت
دادن موقتی خاطرات هســتند.
اگر قرص و داروی خاصی مصرف
میکنید در مورد عوارض جانبی
آن با پزشک خود مشورت کنید.

•

 .۵داروی بیهوشی
ل قلــب و دیگــر عملهایی
عم 
کــه بــرای انجــام آنهــا نیــاز به
بیهوشــی فــرد اســت عوارضی
ماننــد فراموشــی دارد .عوارض
داروهــای بیهوشــی در هر فرد
متفــاوت اســت .ایــن عــوارض

در ایــن دنیا همان هســتید که
هستید .قضاوت دیگران راجع به
شما نه چیزی به شما میافزاید و
نــه میکاهد .در هر لحظه رفتار
و اعمالتان را بــه دور از هر گونه
پیشداوری و فارغ از مورد پسند
دیگــران بــودن تنها بر اســاس
چیزی که در شما عمل میکند
پیش ببرید.
این «خودبودن» اســت؛ چنان
که هستید نه چنان که دیگران
انتظــار دارنــد .بدیــن ترتیــب
دیگران نیز به مرور ِ
خود شما را
میشناسند و از ارزیابیتان دست
میکشند ،چون شما از ارزیابی
دیگران دست کشیدهاید.
•
 -۳مسئولیت اعمال و
رفتارتان را بر عهده بگیرید
وقتی گرسنهایم ،غذا میخوریم.
وقتی تشــنهایم ،آب مینوشیم.
وقتی خستهایم ،میخوابیم و...
در مــواردی از این دســت ابایی

موقتی هستند و بعد از مدتی از
بین میروند.

•

 .۶کمبود ویتامین B12
ویتامیــن  B12از جملــه
ویتامینهای مهم برای سالمتی
بدن است .کمبود این ویتامین،
بــا از یاد بردن خاطــرات و زوال
عقل خود را نشان میدهد .این
عالئم ممکن است در بعضی از
افراد بهبود یافته و حتی برطرف
شود.

•

 .۷نارسایی کلیه و کبد
هنگامی که کلیــه به خوبی کار
نکند تجمع زبالههای پروتئینی

از اعمال و رفتار خود نداریم .نه
از انجام آنها آشفته میشویم ،نه
بابــت آنها نگرانی به خود راه می
دهیــم .چرا؟ چون مســئولیت
انجام آنها را بر عهده میگیریم.
نه انکارشــان میکنیم نه سر باز
میزنیــم از انجامشــان .وقتــی
اعمــال و رفتــار مــا متعلــق به
خودمانباشدپذیرشمسئولیت
پیامدهای آن ساده است.
امــا وقتی بــه خاطر خوشــایند
دیگران رفتاری انجام میدهیم
بهســادگی از پذیرش مسئولیت
آن سرباز می زنیم:
«به خاطر تو اون کارو کردم،».
«فکــر میکــردم خوششــون
بیــاد»« ،تقصیــر من نیســت.
مجبور شــدم اینکارو انجام بدم
چون تــوی معذوریــت اخالقی
بــودم« ،».وای چــه اشــتباهی
کــردم که فکرکردم تــو این کار
رو دوست داری ».و توجیهها و
بهانههایی از این دست که بیانگر
عدم پذیرش مسئولیت اعمال و
رفتار ماست؛ اعمال و رفتاری که
برای اثبات خود انجام دادهایم.
•
 -۴صبور باشید
پرنــدگان بــرای زودتر ســرزدن
خورشــید بیتابــی نمیکنند،
شــکوفههای هلو زودتــر از بهار
نمیشکوفند و جغدها تا تاریک
شــدن هــوا در النــه میمانند.
صبور بودن یعنــی پذیرش روال
طبیعــی و گردن نهــادن به آن.
هر لحظه به قدر کفایت فرصت
هست تا نیازی به چشم دوختن
و بیتابــی بــرای لحظــه بعــد
نباشــد .وقتی رســیدنی در کار
نباشد عجلهای نخواهد بود.
•

بر عملکرد مغز اثــر میگذارند.
مطالعات منتشــر شده در سال
 ۲۰۱۷نشــان میدهد کــه افراد
مبتــا بــه آلبومینوریــا (وجود
پروتئیــن آلبومیــن در ادرار) به
احتمال زیــاد باعث اختالل در
حافظــه و بازشناســی اطالعات
میشود.

•

 .۸حاملگی
تغییراتشیمیاییهورمونهای
دوران حاملگــی ،باعث تغیرات
جســمانی و احساسی میشوند
که ممکن است باعث فراموشی
موقتی در فرد نیز شود.
فرادید
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صــادق هدایت بســیار جلوتر از
دوران خود بود .صراحت لهجه
صــادق هدایــت در ضدیــت بــا
مذهب و عادات ویژه او همچون
گیاهخواری در زمانهای که هنوز
هیچ حرفی از فواید تغییر سبک
زندگــی نبود ،او را از بســیاری از
همنسالن خود متمایز میکرد.
صــادق هدایــت کتابی
 19فروردیــن ،هفتادمیــن مهــم او در
هم در فواید گیاهخواری
ساملرگ یک
نوشت.
ســالمرگ صــادق هدایــت ،تاریــخ ادبیــات نویسندهگرفتار
نویسنده پرآوازه ایرانیست.
معاصــر ایــران گردابمالیخولیا میتوان به جرات گفت
نویســندهای که در نهــم آوریل بیشــتر تثبیت آنهم در آغاز بهار کــه هنــوز در ســپهر
ســال  ۱۹۵۱در شــهر پاریس به میشود.
ادبیات داستانی معاصر
پاریس...
زندگی خود پایان داد.
جایــگاه صادق
ایران ،هیچ نویسندهای
بــرای بســیاری از ایرانیــان هدایــت در
ماننــد صــادق هدایــت
تصویــر کتابهــای صــادق ادبیــات داســتانی ایــران تنهــا مواضــع روشــن و صریحی برابر
هدایت روی زمین و در بســاط محــدود بــه آثــار داســتانی او مذهــب نگرفته باشــد .دشــوار
کتابفروشــیهای کنار پیادهرو نمیشود.
اســت که در آثــار هدایت بتوان
تصویرآشناتریست
گوشهای را یافت که در آن زبان
تا دیدن کتابهای
به ســتایش دین و یــا اعتقادات
«در زندگی زخمهایی است که مثل خوره
نویســنده
ایــن
مذهبی گشوده باشد.
روح را در انــزوا میخورند و میتراشــند.
پــرآوازه معاصــر،
«توپ مروارید» و «حاجی آقا»
این دردها را نمیشود به کسی اظهارکرد،
پشــت پیشــخوان
و «البعثة االسالمیة الی البالد
چون عموما عادت دارندکه این دردهای
کتابفروشــیهای
االفرنجیة» از جمله آثار صادق
باورنکردنیراجزءاتفاقاتوپیشآمدهای
شهر .اغراق نیست
هدایــت اســت کــه در آن بــا
نادروعجیببشمارند»...
اگــر بگوییــم تعداد
صراحتی نایــاب به نقد مذهب
نســخههای بــه
میرود.
اصطالح «افست» رمان معروف هدایــت در روزگاری کــه قضای رد پای صادق هدایت نه تنها در
هدایــت یعنــی «بــوف کــور» ادبــی ایــران هنــوز در دوران ادبیات که در ســینما هم بسیار
میلیونها بار تکثیر شده و ازکنار گذار از ســنت بــه مدرنیته بود ،دیده شــد .شــاید معروفترین
پیادهروها و درکتابفروشیهای آثار مهمــی از ادبیات روز جهان آنها اقتباس سینمایی از داستان
غیررسمی به دست دوستداران به زبــان فارســی ترجمــه کرد« .داشآکل» ســاخته مســعود
ادبیات معاصر فارســی رســیده تســلط او به زبان فرانسه ،جمع کیمیایــی باشــد کــه بــا بــازی
است.
زیــادی از جامعه ادبــی ایران را بهروزوثوقی مورد اقبال بسیاری
هرچنــد کــه صــادق هدایــت با نویســندهای چون سارتر آشنا از سینمادوســتان ایرانــی قــرار
همــواره نامــی ممنوعــه بــرای کــرد .ترجمــه هدایــت از کتاب گرفت.
متولیان فرهنــگ در جمهوری «مســخ» کافکا نیز از دیگر آثار پربیراه نیســت اگــر بگوییم که
اسالمی بوده اســت اما در تمام مهمیست که صادق هدایت به نویســندگان و روشــنفکران
ســالهایی که از مرگ این نابغه فارسی ترجمه کرد.
بسیاری در ســالهای متمادی
داستاننویسی میگذرد جایگاه به زعم بســیاری از اهــل ادب ،تحت تاثیر صادق هدایت بودند

یک نماینده پارلمــان کانادا که
در یــک مکالمــه تصویــری بــه
صورت برهنه ظاهر شــده بود از
همکارانش عذرخواهی کرد.
ویلیام آموس نماینــده پارلمان
آمــوس روز چهارشــنبه و در
یــک تمــاس ویدیویی بــا دیگر

نماینــدگان پارلمان این کشــور
بدون اینکه لباس به تن داشــته
باشــد از مقابل دوربین لپ تاپ
خــود عبور کرد .آقای آموس که
ظاهــرا متوجــه نشــده دوربین
خاموش بــوده اســت بابت این
اتفاق عذرخواهی کرده است.

کانادا:
نماینده
حواس
پرت لخت
در جلسه
پارلمان
حاضر شد!

عکســی از این لحظه و در حالی
که آقای آموس شــیئی را مقابل
انــدام تناســلی خــود گرفته ،به
صورت گســترده در شبکههای
اجتماعــی کانادا منتشــر شــده
است.
از زمــان شــیوع بیمــاری
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رفاق یار هن آن میکند هک بتوان گفت...

دوست ارجمند،
جناب آقای محمدرضا صاحبدل نیا
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه درگذشت پدر دلبند و عزیزتان

زنده یاد جناب آقای صاحبدل نیا

با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

خانواده پازوکی مهر

و به تعبیری روشنترین تصویر
از نویســنده معاصر ایرانی برای
بســیاری از اهــل ادب ،صــادق
هدایت باشد.
واکنــش و بیادآوری ســالمرگ
صــادق هدایت در ایــن روزهای
بحرانــی نــزد کاربــران ایرانــی
شبکههایاجتماعینشاندهنده
این است که اقبال و محبوبیت

اعمــال
و
کوویــد۱۹-
محدودیتهــای بهداشــتی،
جلسات پارلمان کانادا از راه دور
و بــه صورت غیرحضوری برگزار
میشود.
آقای آموس که یکــی از اعضای
حــزب حاکــم لیبــرال کانــادا
است در حســاب توییتری خود
پســتی را به دو زبان انگلیسی و
فرانسه منتشــرکرد و این اتفاق
را «اشــتباهی واقعا تاســفبار»

قلههای ادبی و فرهنگی ایران با
انــکار قدرتها از بین نمیرود و
همچنان بیدار میماند.
در مدخلــی کــه دربــاره صادق
هدایت در دائرهالمعارف ایرانیکا
منتشــر شــده ،آمــده اســت:
«هدایــت اولین ایرانــی بود که
ایــن متــون فارســی پهلــوی را
به فارســی جدید ترجمــه کرد.

خواند.
وی ضمــن عذرخواهــی از
همکارانش افزود« :دوربین من
به صــورت تصادفی روشــن بود
و من متوجه آن نشــده بودم».
آموس در ادامه توضیح میدهد:
«من مشــغول عبــور از جلوی
دوربین بودم که لباسم را عوض
کنم».
فیلم این لحظه در اختیار عموم
قرار ندارد اما رســانه سیبیسی

کیفیــت ترجمهها بــرای زمان
خــودش مناســب اســت ،و او
همچنین خوانشهای جدیدی
را پیشــنهاد کــرد .او در مــورد
تکتک نگاشتهای قبلی درباره
هر متن فارسی پهلوی مشورت
کــرده و آنها را نیز مورد نقد قرار
داده است».
•

کــه این فیلم را به دســت آورده
گــزارش داده که آموس شــیئي
را در دســت داشــت کــه جلوی
هرگونه مشاهده اندام تناسلی او
را میگرفت.
روزنامه گازت مونتریال که دیگر
رســانهای اســت که این فیلم را
دیده ،میگوید به نظر نمیرسد
او از روشــن بودن دوربین خود
در آن لحظه مطلع بوده است.
•
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نطــنـز...

www.paivand.ca since 1993

مونتریال!
ی

یر خراسان
زیده است
طنـز پ
ش پناهی گ
برای خوی
ودو» ایم!
هر کس
«الیوت تر
پناه وارث
pirekho
ما در
@rasani
yahoo.c
a

الس وگاس؟!
در رســانه ای نوشــتند چند
وقــت دیگر چینــی ها تخت
حاکمیت
ی کنند و
جمشــید را کپی م 
بر فضای
اســم اش را هــم می گذارند:
مجازی
«چینگ تخت چون جمشید
با کمک
دونــگ!؟» کجــای کاری
عمــو؟ این کار ً
توســط
قبال
چین
کشــورک امارات انجام شده
همــان یک جمله چــپ اندر
قیچی «الکــن آم ریکا شــی
طان بزرگه!» این بالها را بر
َســرِ ایران و ایرانی آورد وگرنه
امــارات تخــت جمشــید که
هیچُ ،چــس فیل را هم نمی
توانســت کپی کنــد .قبل از
انقالب بزرگترین ساختمان
اش دو طبقــه بود این آمریکا
بــود که برای لج و لج بازی با
ایران آخوندی ،آن ده کوره را
ســاخت و تبدیل اش کرد به
چیزی شبیه الس وگاس!؟
آزاد سازی کِ شتی؟
پس از بیرون کشیدن کشتی
بــزرگ ژاپنــی کانتینــر بر «
 »Ever Greenاز ِگل و الی حبیب خداست! این مال زمان کنیــم! آقا فکر می کنیم منظور
در کانال ســوئز با خودمان فکر دالر هفــت تومانــی 70 ،تومانی تــو دزد اســت و نــه دُز! چــون
کردیم کــه اگر به جای ماموران و فوق فوقش  700تومانی بود ،تو و هــم پالکی هایت شــاید به
مصری ،پاســبان های ما مامور اآلن دیگر با دالر  25هزار تومانی خوبی بتوانیــد در طرفة العینی
 180میلیون راس دزد از عراق،
خدمت در کانال ســوئز بودند از مهمان فقط «یزید» خداست!
فلســطین ،لبنان و یمــن وارد
دُز یا دزد؟
کاپیتان هرکشــتی یک میلیون
دالر رشوه می گرفتند تا جریمه جهــان پــور از ســران آخوندی کشــور یا در داخل تولید کنید و
اش نکنند و ردّش کنند تا برود گفتــه :مــا تا ســال آینــده  180مــردم را به گرســنگی و قحطی
پــی کارش بعد هم رهبر ّ
معظم میلیون «دُز» واکسن تولید می بکشانید! ولی ســاخت ،تولید،
ّ
ته ّیــه یــا واردات دوز
کل کشــتی و بــارش
واکسن کار شما اراذل
را بــه نام نامــی بنیاد
ریش و دیش؟
و اوباش نیست.
مســتضعفان یک جا
گفتند:
می
ها
قدیمی
زاییدن در کانادا؟!
می خــورد و بــاال می
خویشی
ندارد
سنگ
از
تر
نزدیک
شیشه
رامبد جوان مر ّتب می
کشید!
مهمان؟
هر شکستی که به هرکس برسد از خویش است گویــد« :مقاومت می
زمانــی مــادران و اآلن باید دیگر این شعر را عوض کنیم به این شکل :کنیــم!» مــردم نمی
پــدران خدابیامرزمان هر بالئی که به کشور برسد از ریش است
داننــد حــرف های ت و
مــی گفتنــد :مهمان
هر شکستی که به آخوند رسد از دیش است! را بــاور کنند یــا ته ّیه

«کالب هاوس» :پایان اصالحطلبی در !۱۴۰۰
اگــر میخواهید بفهمیــد چرا افرادی دیده شــوندکه مدام در مهندســی اصالحــات توســط
اصالحطلبــی تبدیل به فحش طلب اعتمادسازی نزد حکومت نهادهای امنیتی و وابســتگان
شــده همیــن کالبهــاوس هستند نه مردم ،و نفع شخصی بــه آنجــای مگــو کــه از ســال
فیلترشده را بازکنید و اتاقهای و گروهیشان ارجحیت دارد به  ۹۰با تشــکیل تیم و یارکشــی
اصالحطلبان رانتی و حکومتی منافع عمومی ،و به هر ترتیبی از اصالحطلبــان بدلــی بــرای
را ببینیــد کــه چنــد چهــرهی کــه شــده حاضرنــد بالکــش جایگزینی اصلیهــا در قدرت و
تکراری مدام در حال چاپلوسی قــدرت باشــند و در حکومــت ایضا بیآبرو کردن آنها نزد مردم
بــرای قــدرت و اتهامزنــی بــه حاضر شــوند تا عــده و ُعدهای آغاز کرده بودند.
اصالحطلبان واقعی ،از این اتاق بــرای خیمهشــببازیهای در هرحــال اصالحطلبــی
به آن اتاق میروند.
نظام باشند ،فقط برای آنکه از در  ۱۴۰۰بــه پایــان خواهــد
برآینــد این اتاقها که هر عامل دستمالکشی سفرهی انقالب رســید اما آن اصالحطلبی که
نهادهــای امنیتی در پوشــش دور نمانند.
رانتــی ،قدرتطلــب و بدنبال
فعال نزدیک به ســاختار باالئی اگــر جائی هم ولی مطلق ه فقیه اعتمادسازی با حکومت است،
حکومت به خود اجازه میدهد را مســئول اصلــی مملکــت ،قدرت تفکیک منافع «مردم و
با بیانیههای از پیشتنظیمشده از مصائــب تــا معاصــیاش ایــران» را از «نظــام» نــدارد و
توســط ســازمانی خــاص ،از دانســتهاند ،بایــد فیالفور توبه سنگ تمام میگذارد برای اینکه
قــدرت دلبــری و علیه جنبش کنند تــا مبادا خاطــری مکدر آقا خوشش بیاید نه مردم!
سبز کیفرخواســت صادر کند ،شــود و ســفره را از پیش روی
حسين رزاق
این میشود که در بطن جامعه ،اینها جمع کنند!
کل اصالحطلبــان بــه صورت دقیقا در تکمیل همــان پروژه
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سلطانواکسن؟!

مدیــر ّ
کل ســازمان غــذا و دارو
گفتــه :سیاســت وزارت بهداشــت
واکسیناســیون مــردم بــه صــورت
رایگان اســت و واکسنهای وارداتی
ت های خصوصی نیز از آن ها
شــرک 
خریداری خواهد شــد .شرکتهای
ی توانند واکسن
متقاضی همچنین م 
کرونــا را از منابعــی که مــورد تایید
ســازمان غذا و داروســت به صورت
فوریتی وارد کننــد .آخه مرد مومن
چه کسی حاضر می شود پول بدهد
واکســن وارد کنــد کــه تــو آن ها را
بگیری و بعــد اعالم کنی که قاچاق
است؟ ما سلطان واکسن را گرفتیم؟
هم واکســن ها و هــم زندگی اش را
باال بکشی؟
برنامه با اقوام ســپاهی خودت و
به جیب زدن میلیاردها تومان از
پول مــردم بی پناه ایران و برای
روزهای بعد از فــرار ،زاییدن در
کانــادا!؟ پــس لطفــا دَرِ گاله را
ببند!
پشه ها و مگس ها؟
دوستان ،لطف ًا به ما اجازه بدهید
حقیقتی که به تازگی کشف کرده
ایم را برای شما هم فاش کنیم.
شما باید بدانید و آگاه باشید که
این فقط ما آدم ها نیستیم که با
آمدن نوروز خوشحال می شویم
پشــه هــا و مگس هــای ولگرد
هــم خوشــحال می شــوند و به
بچه های خودشــان می گویند:
ّ
بیاییــد برویم خانــه ایرانی ها تا
می توانیم شیرینی بخوریم! بعد
هم تا عیدشــان تمام شــود هوا
گرم می شود و می توانیم خون
البته اگر تا آن
شــان را بخوریمّ ،
موقع آخوندها خون شان را تمام
و کمال نخورده باشند و چیزی
هم برای ما باقی گذاشته باشند!
حقوق و مزایا؟

ً
قبال اگر قیمت جنسی گران
می شد مسئولین جلسه ای
تشکیل می داند ،اسمی هم
رویش می گذاشتند و قیمت
آن جنس را ارزان می کردند
مثــل دالر جهانگیــری! ولی
اآلن برای ّ
حل مشکل گرانی
مرغ تیمی تشــکیل داده اند
و نــام اش را هــم گذاشــته
اند :قرارگاه ساماندهی مرغ!
قیمــت مرغ دولتــی کیلوئی
 20هــزار تومــان بــود آن را
به کیلوئــی  24هــزار تومان
افزایــش دادند .حــاال مردم می
پرســند چرا حقوق کســانی که
قیمت اجناس را گران می کنند
را ما باید بپردازیم؟ بروند حقوق
و مزایای شان را از مرغ فروشان
بگیرند.
دوشاخه؟
آخونــد پاچه ورمالیــده ای روی
منبر می گفت :کسی رفت موها
و محاسن امام رضا (ع) را کوتاه
کنــد توی دلــش گفت چــی از
حضرت بخواهم ،ناگهان قیچی
و شــانه ای که در دســتش بود
تبدیل به طال شــد! پدرسوخته
این مزخرفات را نگو! در قیامتی
که تو بــه آن اعتقاد داری کیس
دروغ را به خود طرف حقنه می
کنند قیچــی و شــانه را چگونه
تحمل کنی؟ قیچی
می خواهی
ّ
دوشاخه است ها؟ بدبخت!
ارزانی و فراوانی؟
آخوند ها مر ّتب به مردم توصیه
می کنندگوشــت ،مــرغ و میوه
نخورید بــه جائی بر نمی خورد.
ضمنــ ًا گــران هــم هســت اگر
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مصــرف کــم شــود ،ارزان مــی
شود .خوب آخوند پاچه ورمالیده
یک بار هم بگو این چادر و شال
و روسری گران است ،نخرید هر
کس مــی خواهد مــی تواند بی
حجاب بیــرون بیایــد!؟ در این
صورت هم ارزانی می شود و هم
فراوانی؟
دلبری!
برخی اراذل و اوباش کلیدکردند
که اســام دین عدالت نیســت
ولی ما به شما ثابت می کنیم که
دین عدالت است ،بد جوری هم
دین عدالت است! به این استفتا
توجه کنید بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله
العظمــی امام خمینــی ،ضمن
عرض معذرت:
به گاو مشدی حسن تجاوز شده
حکمشچیست؟
بسمهتعالی
متجاوز پولش رو بدد قربانی هم
سوزانده بشد!
دلیل فقهی اش را هم ما به شما
می گوئیم .چون گاو مشد حسن
از متجاوز مسلمان دلبری کرده
و او را به فســاد کشــیده اســت!
والســام علیکــم و رحمة الله و
برکاته.
کانادا – مدینه منوّره مونرآل
– پانزدهم ماه آوریل المبارک!
سال  2021دربدری خون
جگری! برابر با بیست و ششم
فروردین ماه سال 1400
مهرورزی زنجیره ای! شاد و آزاد
و سربلند باشید .پیر خراسانی

ل با دو شرح

5085

جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول ويژه
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Sam The Handyman

به چند نفر برای
15کار دركشاورزي -پسگردن
8 7 6 5 4 3 2 1
14فورا نیازمندیم.
13نصب
های  12 11 10 9امور
نیازمندی
مق��ررات و كارها
وقت،دربند انداختن -نرم تني ش��بيه
در ابتدا بصورت پاره -8
1
ه
حلزون -دريچه اطمينان
تمام وقت
 كش��ور قذافي2 -ج��رس
كنگ��رهinteروي
-9
دي��وارWe -
are hiring
rested individuals
ب ا مش ا
ر
ک
ئد
ت
3
as
Handyman
assistant.
كوچك -پايدار
در تقوی خود،
Full
time/Part
time/On
call.
كبوت��ر
كنن��ده-
ت
ایرانیان
کامیونیتی
اطالعات آگهی خود را به
كركدار-
س��رياني -مي��وه
آن بک
4
Experience
ماهis an asset,
but-10
not necessary.
وشیم!
نشانی زیر ایمیل کنید:
(training will be provided).
آهكي
آبزي
PARTICIPATE in our
ركز فراري -دريغ 5
Positions available immediately.
info@paivand.ca
كردن-
انگاري
س��هل
پوس��تر-
-11
COMMUNITY
Please send application at:
خرابكن
نیازمنــدیها
6
تب الزم
https://sam-thehandyman.com/career/
بيگان��ه -منطقه
نهيsend
درويش��يCV -
to: info@sam-thehandyman.com
7
Andسرما-
كننده-
-12
شانس اول را به آنها
استخـــدام
توجهخامنها
داش��ته قابل
جمع ملت
ش��ده8 -
بدهید!
Panneton
&
Panneton
شرکت
 -13فرمان��روا -رفي��ق مهرب��ان-
قهـوه
فال 9
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
نافرماني به یک نفر ظرفشوی
��ي ك��ه م��ردم
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
CARWASH
و همچنین راننده با حقوق مناسب
ورق
و کمک
��د -ب��ه فرمودهو 10
آشپز گازه��اي
باتجربه •از
انگي��زي-
فتنه
-14
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
کارگر
نفر
چند
به
استخدام می کند.
•
توسط11شادی
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
در صورت تمایل با شماره تلفن های
ص) ...س��رآمد همه
پاينده
وقت)رنگ-
(پاره وقت یا تمام بي
رستوران
در
کار
برای
Published Since 1993
کارواش
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کوپولــیSolution....................................
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کلینیک9 5
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پزی و3قنادی9 5
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سروین6 5 4 .
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فتوبوک9 ...........................................
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تپش223-3336 ................................ .
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انجیلیفارسیزبان999-5168......................
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9 7
249-4684 ............................
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ریاحی6 4
نیــوشا 3
7 8
وکیلرسمیدادگستریاستانکبک
9 5 4 1 2
حقوق تجاری در کانادا
قرارداد3 8 ،
شرکت7 2،
تاسیس 4
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2 1 9 5 3
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توافقی5 7،
غیر 1
توافقی و 8
طالق 6
فرزندان8 9 5
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تقسیم 7
Tel.: 514-953-3570
4 6 8 3 1
کشی1 3 2
9لوله 4

پـارس290-2959 ....................................... .
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8
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4
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7
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مهاجرت zle 7 Solution

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

محضر 5 7 1
2 8
4697-0225
9 7....................
نازگل فالح 3 5. .
وحیدخلجی439-1444 ................................
8 2 6 9 4
موسیقی (جشن ها)
2223-3336
3 5........................
دیجیتال7 .
تپش 1
مسکن9 1 2
وام 4
6
7606-5626
6 3..........................
بهروزباباخانی8 9.
دعاوی 3 8
وکیل 4 6
7
6574-4540
5 8.............................
امیرکفشداران1 3.
ویدیو
1223-3336
4 9..........................
تپش دیجیتال5 2.
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آپارمتان برای اجاره
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آپارتمان  2خوابه مدرن ،به زیبایی
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سالن آرایش بسیار شلوغ واقع در
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www.paivand.ca since 1993

1400  فروردین26  1522  شماره 27 سال

TIME TO
MEET AGAIN

Have a healthy journey with all precautions taken
down to the smallest detail for your in-flight safety.
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 سال  27شماره  26  1522فروردین 1400

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 27  no.1522  Apr. 15, 2021

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  10سال و باالتر
اجباری است.

20-210-232W

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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4010 Ste-Catherine W.

کلینیکدندانپزشکیآریا
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Tel : (514) 933-3337

Montreal, QC H3Z 1P2

www.clinique-arya.com

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

Email:

info@paivand.ca www.paivand.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

دکتر ریموند رضایی

بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

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

Dr. Raymond Rezaie

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

پزشکخانواده

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

1253 Rue Guy (Metro: Guy)
o
Call f
nt
مشــاورامالک
t
appoin me
r

هایکهارتونیان

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

ضمان
ت
م
ی
ش
و
:خانه ای را که از م د

ا
خریده اید
 در صورت عدم
ر
ض
ای
ت
از ش
ما بازخری
د می کنیم
همایون انصاری

تایماز انصاری

:توجـه
درصدی از کمیسیون دریافتی از طرف
بهبیمارستانکودکان،ریفرالشما
.مونتریالهدیهمیشود

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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل
 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،به ایـــران

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

NET Exchange
www.sarafinet.com

Tel.: 514-871-1119

Tel.: 514- 845-5959

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ

Fax.:514-685-3168
www.loadextransport.com

