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ارحام صادقی مهندس 

20 سال سابقه درخشان تدریس در کانادا و ایران

تدریس فیزیک، ریاضی
دبیرستان، کالج، دانشگاه 
MCAT و آمادگی آزمون

با شرکت در کالسهای ما موفقیت خود را تضمین نمایید

778-680-8031

راهیابی دانش آموزان به بهترین دانشگاه های کانادا و 
آمریکا، محصول روش آموزشی متفاوت ماست

778 917 1511778 302 7728

778.340.1777 
Iran: 021 8864 1429 - 31   
       +98 991 281 4182
      +1 604 338 5431

495 -1140 West Pender St, Vancouver, BC
آدرس دفتر ایران: برج نگار، میدان ونک، تهران 

info@immigration-visa.ca
www. immigration-visa.ca

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی 
 عضو رسمی شورای قانونگذاری مشاورین

مهاجرت از سال 2011

واتس آپ

www.DrShadanKabiri.com
604 925 1301

1065 24th St, West Vancouver
Dr. Kabiri MD, CCFP, DPD

ADVANCED LASER TECHNOLOGY & COSMETIC CENTRE

EMFACE.COM  |  #EMFACE

The FIRST & ONLY technology that simultaneously uses synchronized 
radiofrequency and HIFESTM energies to treat skin & muscle.
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Skin &
MuscleSimultaneously Hands-Free**

EMFACE® should only be used under the continued supervision of a physician or licensed practitioner. Patient should be continuously monitored and therapy discontinued immediately if the patient reports 
pain or excessive heat. Do not apply therapy over hair or scar tissue, or if patient has electronic or metal implants. Side e� ects may include temporary damage to natural skin (crust, blister, and burn). The Therapy 
Discomfort Button should always be accessible to the patient. Patient results and patient experience may vary. EMFACE® is indicated to provide heating for the purpose of elevating tissue temperature for selected 
medical conditions such as temporary relief of pain, muscle spasms, and increase in local circulation. EMFACE® applies muscle stimulation resulting in induced muscle workout. ©2022 BTL Industries, Inc. and 
a�  liated companies. All rights reserved. BTL®, EM®, and EMFACE® are registered trademarks in the United States of America, the European Union, or other countries. The products, the methods of manufacture, or 
the use may be subject to one or more U.S. or foreign patents or pending applications, see www.btlnet.com/patents. Trademarks EMBODY, EMFACE, EMFEMME 360, EMSCULPT, EMSCULPT NEO, EMSELLA, 
and EMTONE are associated with the EM® family of products and services.a**The procedure runs independently once applicators are a�  xed. Patients must not be left unattended during an active treatment.

WWW.EMFACE.COM

SALES@DANMAGAZINE.COM

لیست کیت اوژانسی برای مواقع ضروری

Ultra Magic 
Cleaning

www.ultramagic.ca
info@ultramagic.ca

604-618-4113

 نظافت منازل، شرکتها،
 ساختمان های نوساز و خدمات

نظافت قبل و بعد از اسباب کشی

BC Green Services

778-882-3542
www.bcgreenservices.ca

بازسازی و تعمیرات جزئی و کلی ساختمان
 کفپوش، نقاشی، دیواربندی و پنجره
محوطه سازی، سنگ فرش، پاسیو

پنجره، آشپزخانه و حمام
بام، تزریق فوم / آسفالت

بازدید رایگان توسط بازرسان رسمی ساختمان 

LTD
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١. مشاوره زيبایی 
٢. تزريــق بوتاكــس )زيبایی و درمانی(

,PRP ٣.ميكرونيدلينــگ با راديو فركونســی و
٤.درمــان لک ، جوش و جای جوش

٥. جوانســازی پوست صورت
٦. تزریــق ژل فيلــر لب، گونه، چانه و زاويه ســازی صورت

٧. ليفــت صــورت و از بين بــردن و بهتر كردن چروک های صورت 

Dr. Helen Karimirad MD CCFP 
UBC Clinical Instructor

 Medical & Cosmetic Clinic

استاديار دانشگاه UBC از سال ٢٠١٠

دکتــر هلن کریمی راد

604.770.2116
برای مشاوره لطفآ با اين شماره تماس بگيريد 

Morpheus8 Inmode

با مدیریت

شیوا قائم

Notar izat ion
Estate  Planning

Real  Estate
Ser vices

دفتر خانه و ثبت اسناد رسمی

www.ShivaNotary.com

604.986.7600

ثبت اسناد و کلیه امور محضری
وکالتنامه و وصیت نامه

انتقال امالک و مستغالت
برابر کردن کپی با اصل

دعوتنامه

•

•

•

•

•
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پکیج های مسافرتی بی نظیر )این پکیج ها شامل پرواز نمی باشد(

1.855.606.0606

تورهای

آخرین لحظه ای

تخفیف های
ویژه 

BOOK NOW, PAY LATER

BOOK NOW, PAY LATER

خود  سفر  های  هزینه  نگران  دیگر 
های  هزینه  میتوانید  شما  نباشید. 
بلیط و یا تورهای تفریحی خود را به 

صورت اقساط پرداخت کنید

آژانس مسافرتی تریپ ساپورت

TRIP SUPPORT BC INC.
VANCOUVER  604.225.1200
1904 Lonsdale Ave, Suite 221

North Vancouver, BC V7M 2K1

TRIP SUPPORT INC.
TORONTO  416.924.2660
7191 Yonge St (World on Yonge)

Unit #1101 Thornhill, ON L3T 0C4

www.tripsupport.ca

info@tripsupport.com

www.tripsupport.ca

تهران به: ونکوور به:    

ونکوور........ تهران ........   

کلگری......... شیراز... ......   

ادمونتون...... مشهد.........   

تورنتو......... تبریز..........   

مونترال....... اصفهان.......   

اتاوا...........     

رم............. ونکوور به:   

فرانکفورت.... لندن..........   

استکهلم....... پاریس........   

استانبول...... آمستردام.....   

دبی........... بارسلونا......   

$1809
$1859$1981

$1980

$1776

$1980

$1810

$1285

$1228

$1101

$1601

$1311 $1146

$1083

$1159

$921

$1694

$1907

$1903

$2080

✳ The price listed are subject to availability and may change.

Cuba
Varadero      Iberostar Selection Varadero 2,009  1,796 213

Varadero      Paradisus Princesa Del Mar  1,739 1,241 498

Dominican
Punta Cana Catalonia Royal Bavaro  2,711 1,702 1,009

Punta Cana Grand Bavaro Princess 2,821 1,860 961

Punta Cana Trs Turquesa Hotel 3,231 2,197 1,034

Mexico
Cancun Hyatt Zilara Riviera Maya 2,649 1,667 982

Puerto Vallarta Riu Vallarta 2,165 1,215 950

Puerto Vallarta Krystal Altitude Vallarta 3,039 1,469 1,570

Jamaica
Montego Bay Moon Palace Jamaica 3,256 2,461 795

Montego Bay Sandals South Coast 5,376 3,886 1,490

Montego Bay   Ocean Coral Spring 3,257 2,272 985

Distination Hotel Was $ Now $ Save $

United State
Las Vegas    Tropicana Las Vegas 1,226 846 380

Las Vegas    The Palazzo At The Venetian Resort 2,702  2,397 305

Las Vegas    Caesars Palace Las Vegas  1,674  1,400 274

Classic Western Europe $1,862

Spain & Portugal $1,862

Balkans $2,457

Italy $1,862

Belgium, France, Germany, Netherlands 
9 days, 4 country and 14 Location
8 Breakfasts, Professional English-speaking local tour guide during the sightseeing tours

Ultimate Italy In Depth  l  9 days, 1 country and 16 cities
Rome • Milan • Venice • Florence • Verona • Vatican • Cinque Terre • Naples • Pompeii • Assisi • Peru-
gia • Tuscany • Val d’ Orcia • Siena • San Gimignano • Pisa
9 Breakfasts

Croatia • Bosnia and Herzegovina • Hungary
9 days, 3 countries and 15 Location 
9 Breakfasts,Escorted fixed departure Group Tour

Madrid-Zaragoza-Barcelona-Alicante-Granada-Seville-Lisbon-Madrid 
9 day,2 countries , 8 cities
9 Breakfastslocal tour guide during the sightseeing tours

To speak with our agent in Persian, Arabic or English, please call extension 312 or 313
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 VSWI شرکت خدمات مهاجرتی

 بر اساس قانون جدیدی که اداره مهاجرت کانادا برای ایرانیان
 حاضر در کانادا اعالم کرده است، باعث افتخار ماست که به

 ایرانیان حاضر در کانادا در زمینه  تغییر وضیعت اقامتی شان
کمک کنیم

این تغییرات شامل تغییر وضعیت :

 • ویزیتوری به کار
 • ویزیتوری به تحصیلی

 • کار به تحصیلی

 • تحصیلی به کار
 • تمدید و حفظ وضعیت اقامتی

با نظارت چهار مشاور رسمی مهاجرت

مهشید حجازی                  پاول توربان
ماتای جرج نورانی             جستیپ گیل

مفتخر هستیم که  با بیش از ۱۲ سال تجربه در کمک به مهاجرت
به کانادا در دفاتر ونکوور و تورنتو در تمامی زمینه های

مهاجرتی به متقاضیان ارائه خدمت کنیم

223-757 West Hastings St, Vancouver, BC V6C 1A2
www.vswi.ca      l     Info@vswi.ca

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

604 245 1161
647 493 5211
604 716 5853

ونکوور

مشاور رسمی فارسی زبان

تورنتو

VSWI Canadian Immigration Services Inc.

خدمات برق ساختمان
EAGLE POWER ELECTRIC

master licensed & insured

مسکونی، تجاری، دفاتر کار

778.680.3535
www.EaglePower.ca

تخفیف ویژه
سیم کشی، نصب و طراحی روشنایی، نصب دوربین مدار بسته، 
upgrade, شارژر اتومبیل، رفع اشکاالت سیستم برق ساختمان

Contractor

- کارشناسی فنی خودرو برای خریداران اتومبیل
- تعویض روغن )همراه با روغن( از ۴۵ دالر

- اتومبیل فرسوده و خراب شما را خریداریم
- در ۲ شعبه ونکوور و کوکیتالم در خدمت شما هستیم

مکانیک اتومبیل سیار

Email: najafyhamid1078@gmail.com
1308 Powell Street, Vancouver

604 442 6046

H.NAJAFI
MOTORS PARTS LTD
(the old H2Bay)

کی کیآموزش اسکیت و رولرها آموزش اسکیت و رولرها
تضمینی، آسان و ارزان با تمام لوازم

(رولربلید)

علیرضا 7849 376 604 1+

کالس نورث ونکوور: یکشنبه ها در زمین شیپیارد النزدل از ساعت ۴ عصر به بعد
کالس کوکیتالم: سه شنبه ها درسالن سرپوشیده مدرسه گلن از ساعت ۴،  شنبه و پنج شنبه ها الفارج لیک 

روز های دیگر کالس های گروهی خصوصی و نیمه خصوصی در نزدیکی محل زندگی شما

توسط مربی رسمی و ۸ دوره مسابقات قهرمانی کشور
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Dr. Christopher Long
Periodontist

Dr. Bobby Birdi
Periodontist & Prosthodontist

Dr. Nariman Amiri
Prosthodontist

Dr. Payam Matin
Periodontist

#401-221 West Esplanade, North Vancouver, BC
info@imperio.ca                     www.imperio.ca

(604) 983-9836
ید بگری تماس  ما  با  مشاوره  برای 

متخصصان کلینیک ما

آیا دندانهای خود را از دست داده اید؟
آیا از دندان مصنوعی استفاده میکنید؟

  درمان دندان در یک روز  ابتکار نوینی است
 در دسترس و ممکن است پاسخی باشد

که به دنبال آن بوده اید.

درمان دندان در یک روز بیش از 25 سال تحقیق و موفقیت پشت سر دارد!
تیم دندانپزشکان و متخصصان خبره گروه دندانپزشکی ایمپریو بسیار هیجان زده هستند که 

این روش پیشرفته را به همه بیمارانی که خواهان راه حل دائمی ثابت هستند، ارائه دهند.
روش درمان دندان در یک روز   یک روش شگفت انگیز است که به شما امکان میدهد با دندان 

مصنوعی یا با دندان های از کار افتاده وارد شوید و همان روز )یک روز( با مجموعه جدیدی 
از دندان های ثابت خارج شوید.  دیگر از دندان مصنوعی یا دندان های دردناک و از کار افتاده 
خبری نیست. فقط یک لبخند جدید با اعتماد به نفس و توانایی خوردن دوباره همه غذاهای 

مورد عالقه خود.

 متخصصان ما تمام جنبه های درمان ایمپلنت و
یبایی را هم ارائه می دهند ز
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جزئیاتی  به  گزارشی  در  سی ان ان  خبرگزاری 
درباره »بزرگ ترین پروژه احیای زیستگه مرجانی 
برای  »یو آر بی«  شرکت  که  پرداخت  جهان«  در 

دبی طراحی کرده است.
دارد  قصد  بار  این  دبی  رسانه،  این  گزارش  به 
یا  آسمان خراش ها  بلندترین  احداث  برای  نه 
بردارد  گام  اثری  برای خلق  آن،  مواردی مشابه 
بر  منطبق  یا  معماری  شاهکاری  صرفا  که 
معیارهای سبک زندگی مدرن نیست، بلکه در 
اقیانوس ها  حفاظت  برای  کوششی  حال  عین 

است.
 Dubai( ریفز«  »دبی  نام  به  عظیم  پروژه  این   
زیستگاه  احیای  طرح  بزرگ ترین   )Reefs
اقیانوس در جهان دانسته می شود که  مرجای 
 ۱۲۴ )حدود  مایل   ۷۷ بودن  دارا  با  است  قرار 
برای  محلی  مصنوعی،  صخره  مربع  کیلومتر( 
میلیون   ۱۰۰ و  مرجان  میلیارد  یک  از  بیش 

درخت حرا ایجاد کند. 
شهرهای  توسعه دهنده  یوآربی،  شرکت 
طرح های  نیز  پیش تر  دبی،  در  مستقر  پایدار 
بزرگراه  یک  شامل  منحصربه فردی 
نیز  و  دبی  در  سرپوشیده  دوچرخه سواری 
جنوبی  آفریقای  و  مصر  در  پایدار  شهرهای 

طراحی کرده است.
درباره  یوآربی،  اجرایی  مدیر  باقریان،  بهاراش 
شهرهای  »سالمت  کرد:  اعالم  جدید  طرح  این 
است.  مرتبط  اقیانوس ها  سالمت  با  ذاتا  ما 
توسعه  برای  برنامه ریزی  در  که  معتقدیم  ما 
شهرهای ساحلی به خالقیت و توجه به توسعه 

پایدار نیاز داریم.«
مصنوعی،  صخره های  کنار  در  او،   گفته  به 
امکاناتی مانند فضاهای مسکونی، تجاری و نیز 
شده  طراحی  بوم گردی  مختلف  اقامتگاه های 
گردشگری  مقصد  یک  به  مکان  این  تا  است 

تبدیل شود.
یک  شامل  است،  شده  طراحی  که  مرکزی 
تحقیق  به  که  بود  خواهد  نیز  دریایی  موسسه 
زیست  محیط  از  حفاظت  و  اقیانوس  درباره 
موسسه  این  دارد.  اختصاص  دبی  ساحلی 
همچنین برنامه های آموزشی پیرامون حفاظت 

از دریا ارائه می دهد. 
شرکت یوآربی ادعا می کند که صددرصد انرژی 
این محوطه از طریق منابع تجدیدپذیر، از جمله 
می شود.  تامین  دریا،  امواج  و  خورشید  نور 
صدف  و  دریایی  جلبک  پرورش  آن،  بر  افزون 
کی در آن نیز می تواند منبعی برای تولید  خورا

مواد غذایی باشد.
مراحل  گر  ا شرکت،  این  مسئوالن  گفته  به 
پیش بینی  برود،  پیش  خوبی  به  ساخت و ساز 
 ۲۰۴۰ سال  تا  عظیم  پروژه  این  که  می شود 
تکمیل شود. با این حال، هنوز در زمینه امکان 
منابع  طریق  از  طرح  این  کامل  مالی  تامین 
خصوصی و در دسترس بودن آن برای افراد با 

هر سطح درآمدی، چالش هایی وجود دارد.
احداث  طرح  پیشبرد  به  امیدواری  اظهار  با  باقریان  بهاراش   
بزرگ ترین پروژه احیای اقیانوس در جهان، به سی ان ان توضیح داد: 
»هدف پروژه دبی  ریفز تبدیل شدن به طرحی برای حفاظت از دریا، 
کوتوریسم و زیست اقیانوسی است. این طرح درنهایت می تواند  ا
با  که  کند  بدل  گردشگری  برای  منحصربه فردی  مقصد  به  را  دبی 
تقویت  را  سبز  اقتصاد  اقیانوس،  از  انرژی  و  غذایی  امنیت  تامین 

کند.«
این شرکت پیش تر نیز از مراحل تصمیم گیری درباره اجرای طرحی 
در دبی به نام »لوپ« خبر داده بود که شامل یک بزرگراه شهری 

پایدار به طول ۹۳ کیلومتر می شد. 
حمل ونقل  سیستم  لوپ  یو آر بی،  شرکت  توسعه  مجری  گفته  به 
انرژی  با  آن  کفپوش  که  است  گلخانه ای  گاز های  انتشار  بدون 
کارایی  با  است  مجموعه ای  بنابراین  می کند،  کار  جنبشی 
کاربری  چندین  پروژه  این  تجدید پذیر.  انرژی   به  متکی  صددرصد 
بازدیدکنندگان  و  تفریح ساکنان  برای  گزینه هایی  و  داشت  خواهد 
لوکس،  هتل های  با  دارند  قصد  طرح  این  مجریان  می دهد.  ارائه 
و  شرایط  با  مسافرانی  پذیرش  برای  را  شرایط  ارزان،  و  متوسط 

کنند.■ مهیا  نیازهای مختلف 

بزرگ ترین پروژه احیای زیستگاه مرجانی در 
جهان برای دبی طراحی شده است

TRAVEL

‘WORLD’S LARGEST OCEAN RESTORATION 
PROJECT’ DESIGNED FOR DUBAI
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WEIGHT LOSS 
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15
 پیش از مصرف داروی
کاهش وزن این مقاله

را بخوانید 

Certi�ed Translator

www.motarjem.cahossein.andalib@yahoo.com
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وام بانكى براى پيش خريد مســكن، افراد كم درآمد و يا بدون درآمدوام بانكى براى پيش خريد مســكن، افراد كم درآمد و يا بدون درآمد

اجاره؟ چرا 
برای هــر بودجه ای خانه ای

یکی از خریداران می بایســتی یکی از خریداران می بایســتی ۵۵۵۵ ســال به باال باشــد ســال به باال باشــد

فهرست
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نهاد ناظر بر باروری در بریتانیا تایید کرده است که یک نوزاد با ترکیب 
ژنتیکی سه نفر در این کشور متولد شده است. بیشتر دی اِن اِی چنین 
کننده )نفر  نوزادانی از والدینشان و حدود ۱/۰ درصد آن از یک زن اهدا
سوم( می آید. از این فنآوری پیشرو برای جلوگیری از تولد کودکان با 
بیماری های کشنده میتوکندری استفاده میشود. بیماریهای میتوکندری 
غیرقابل درمان هستند و میتوانند طی چند روز یا حتی چند ساعت پس 

از تولد منجر به مر شوند.

به  خلیجی  بستر  در  اتاقکی  در  روز   ۷۴ از  بیش  برای  دیتوری  جوزف 
عمق ۱۰ متر زندگی کرده و هنوز از اقامتگاه خود خارج نشده است. 
به  موسوم  اقامتگاه  در  روز   ۱۰۰ حداقل  برای  گفت  یکشنبه  روز  او 
»مهمانسرای زیردریایی ژول« در »کی الرگو« واقع در فلوریدا خواهد 
کتشاف بوده که مرا به  ماند. آقای دیتوری، ۵۵ ساله، گفت: »عشق به ا
اینجا کشانده.« »هدفم از روز اول الهام بخشیدن به نسل های آینده، 
آموختن  و  میکنند  تحقیق  آبزیان  درباره  که  دانشمندانی  با  مصاحبه 

درباره چگونگی عملکرد بدن در محیط هایی با شرایط شدید بوده.«

NEWS
The Maid Robot Is Coming

ربات خدمتکار در راه است

Big Nose May Be Our Inheritance 
from Neanderthals

 بینی بزرگ ممکن است میراث
ما از نئاندرتال ها باشد

According to Statistics Canada, quality of life, or well-being, 
“refers to the wealth and comfort of individuals, communities 
and society based on both material and non-material factors 
that are important to people’s lives, such as health and social 
connections.” Respondents reported feeling “very satisified”: 
BC 44.1%, Ontario, 41%. Respondents reported feeling “very 
dissatisfied’: BC & Ontario 27,7%, Quebec 15.6%, Newfoundland 
16.8%, & Labrador 16.8%

Kimberly Barwich, director of community programs at Burnaby 
Neighbourhood House (BNH) said groups are creating a program 
to train volunteers to make wellness phone calls to seniors during 
heat emergencies. Volunteers will ask seniors questions about their 
health and will then call 911 or a professional if they're concerned 
about their health at that moment. Cheema, with the B.C. 
Association of Community Response Networks, said organizations 
she works with are planning to distribute fans to seniors to help 
cool down this summer.

گروهی از محققان ربات جدیدی ساخته اند که می تواند در نظافت خانه 
دانشگاه های  در  این محققان مستقر  کند.  لباس ها کمک  و شستن 
مناسب  و  جدید  ربات  این  کلمبیا،  و  پرینستون  جمله  از  مختلف، 
تایدی بات. طبق مقاله ای که  کرده اند:  را معرفی  روزمره  نظافت های 
این گروه منتشر کرده است، وقتی به این ربات فرمان های مشخصی 

بدهند، چیزهایی را از کف اتاق برمی دارد و در جای خود ش می گذارد.
»پایگاه داده  سراغ  به  تایدی بات،  به کارگیری  از  پیش  محققان  این 
آن  در  معینی  فرمان های  کاربران  که  رفتند  متن مبنایی«  محک زنی 
نوشته بودند. سپس از »مدل های زبانی بزرگ« )LLMs( و مشخصا 
از  برخی  کنند.  پیروی  دستورها  این  از  خواستند  »جی پی تی-۳« 
فرمان های کاربران در این پایگاه داده عبارتند از »پیراهن های زرد برود 
سفید  جوراب های  و  کمد،  داخل  برود  تیره  پیراهن  های  کشو،  درون 
مثال های  این  خالصه سازی  با  ال ال ام  مدل های  کشو«.  درون  برود 
مشخص، آن ها را به »پوشاک روشن درون کشو و پوشاک تیره درون 

کمد برود« تبدیل کرد.
در مجموع ۲۴ وضعیت احتمالی برای چهار اتاق مختلف بود که در 
هر یک، باید اشیا در دو تا پنج جای بالقوه قرار می گرفت. برای اینکه 
پیروی  قابلیت  و  به یادسپاری  مهارت های  بتوانند  راحت تر  محققان 
برای اشیا توصیف  بررسی کنند،  ال ال ام  را در مدل های  از فرمان ها 
»دیده« یا »ندیده« نیز گذاشتند. موفقیت این رهیافت هم بر اساس 

تعداد اشیای قرارگرفته در جای درست تعریف شده بود.
محک زنی  داده  پایگاه  روی  ال ال ام   مدل های  که  کاری  با  نهایت،  در 
انجام دادند »برای هر کاربر مشخصی، قوانین کلی جای اشیا به دست 
آمد«. این راهبرد در مورد شستن لباس ها نیز به کار رفت و محققان 
به  بگذار«  لباس شویی  ماشین  درون  را  »لباس  مانند  فرمان هایی 
مدل های ال ال ام دادند. محققان همچنین خاطرنشان کردند که طبق 
شواهد به دست آمده، مدل های ال ال ام »مبنای همسنجی مطلوبی« 

برای »]توانایی[ برآورد نیازهای عمومی« در ربات های شخصی اند.
وضعیت های  تمام  »در  ربات  این  مقاله،  این  در  مندرج  نتایج  طبق 
احتمالی با دقت ۹۱.۲ درصد روی اشیای ندیده« عمل کرد. محققان 
با تایدی بات ادامه دادند و طبق یافته های آن ها، این  این رهیافت را 
روات »موفق شد ۸۵ درصد اشیا را در وضعیت های احتمالی آزمایشی 

در دنیای واقعی، با موفقیت جابه جا کند«
در این مقاله آمده است که پیش از اینکه تایدی بات نظافت را شروع 
کند، کاربران باید »چند نمونه جابه جایی اشیا مشخص ارائه دهند«، 
سپس این کارها به مدل های ال ال ام انتقال می یابد و خالصه سازی 
می شود. پس از آن، »ربات با برداشتن مکرر اشیا، شناسایی آن ها و 

قرار دادنشان در جاهای مقصد، کار نظافت را انجام خواهد داد.«
در سایت رسمی تایدی بات چندین ویدیو از کارهای این ربات وجود 
دارد که در آن لباس های کف اتاق را مرتب می کند و در لباس شویی 
می گذارد. در ویدیو دیگری، این ربات آشغال ها را مرتب  می کند و درون 

سطل های زباله و بازیافت می گذارد.
در این وبسایت همچنین خاطرنشان شده است که هنوز باید کارهایی 
روی تایدی بات انجام گیرد تا بتواند از پس انجام دادن راهبردهای هر 
توجه  »با  آمده است:  این سایت  در  برآید.  نظافت  کارهای  برای  فرد 
به اینکه ترجیحات افراد بر اساس پسند شخصی یا پیشینه فرهنگی 
اشیا  از  یک  هر  مناسب  جای  کردن  تعیین  است،  متفاوت  بسیار 
که  ترجیح دهد  فردی  بر فرض، ممکن است  است.  کلیدی  چالشی 
لباس هایش در کشو قرار گیرد و فرد دیگری دوست داشته باشد ان ها 
ما ساختن سامانه هایی است  بگذارد. هدف  لباس  در قفسه های  را 
که بتوانند از تعامل قبلی با شخصی خاص و بر اساس چند نمونه، 
که  می دهیم  »نشان  است:  آمده  همچنین  دریابند.«  را  او  ترجیحات 
قابلیت  چند  با  را  زبان بنیاد  ادراک  و  برنامه ریزی  می توانند  ربات ها 
خالصه سازی مدل های ال ال ام تلفیق کنند تا ترجیحات کلی کاربر را 

دریابند که به طرز گسترده ای در تعامل های آتی به کار می آیند.«

و  شکل ها  انسان ها  بینی  
از  دارد؛  مختلفی  اندازه های 
گرفته  قلمی  و  کوچک  و  زیبا 
و  پهن  و  سرباال  و  عقابی  تا 
شکل های  بسیاری  و  گوشتی 
سراسر  مردم  چهره  در  که  دیگر 
یک  می شود.  مشاهده  جهان 

می دهد  نشان  که  داده اند  انجام  مطالعه ای  پژوهشگران  از  بین المللی  تیم 
از  است  ممکن  ما  بینی  آناتومی  در  تفاوت  عامل  ژن های  برخی  دست کم 

عموزاده های نئاندرتالمان به ارث رسیده باشند.
در این مطالعه که گزارش آن در وب سایت ساینس   آلرت منتشر شد، افراد 
با تبار مخلوط اروپایی، بومی آمریکا و آفریقایی بررسی و طی آن مناطقی از 
ژنوم انسان با ساختارهای چهره افراد تطابق داده شد. پژوهشگران سپس 
این همپوشانی ها را با سایر بررسی های مرتبط با ژنوم انسان و نئاندرتال ها 
مقایسه کردند و در مجموع با یافتن ۲۶ ناحیه ژنتیکی، متوجه شدند که این 

یافته ها به  صورت معناداری با شکل چهره انسان مرتبط است.
ای تی اف۳  نام  به  ژنی  می رسد،  آمریکا  بومیان  به  نسبشان  که  افرادی 
گرچه  ژن  این  ارث رسیده است.  به  ما  به  نئاندرتال ها  از  که  دارند   )ATF۳(
بیان  می شود،  شناخته  عصبی  بافت  بازسازی  در  نقشش  دلیل  به   عمدتا 
انسان  بر شکل صورت  که می تواند  تنظیم می شود  دیگری  ژن  با  ژن  این 
ژن  نشان می دهند  که  کنار شواهدی  در  پژوهشگران می گویند  بگذارد.  اثر 
ای تی اف۳ با شکل گیری چهره  انسان فعال می شود، وجود آن ممکن است 
در رشد بینی هم تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. عالوه  بر این، پژوهشگران 

دریافتند که در افراد با تبار اروپایی اساسا ژن ای تی اف۳ وجود ندارد.
آن ها  بینی  که  داده  نشان  نئاندرتا ل ها  جمجمه   روی  پیشین  بررسی های 
نسبت به انسان های امروزی بلندتر بوده است. از این  رو دانشمندان بر این 
را  تغییر  این  از  باورند که توسعه ژن مذکور ممکن است دست کم بخشی 
ایجاد کرده باشد. ژن های دیگری که بینی انسان را شکل می دهند، نیز وجود 
از  از آن ها ممکن است  دارند و بررسی های اولیه نشان می دهند که برخی 

نئاندرتال ها یا انسان  تبار دنیسووا به ما به ارث رسیده باشند.

44.1% feeling “very satisfied” with life in BC
44 ٪ از زندگی در استان بی سی بسیار راضی هستند

B.C. organizations scramble to make plans 
to protect seniors from extreme heat

 سازمان ها در تالش هستند تا برنامه هایی در بی سی برای
محافظت از سالمندان در برابر گرمای شدید ایجاد کنند

First UK Baby with DNA from 
3 people was born

اولین نوزاد بریتانیایی با دی ان ای 3 نفر متولد شد

US professor breaks record for 
longest time living underwater

یک استاد دانشگاه رکورد اقامت زیر آب را شکست
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 • فرنس
• آب گرم کن

 • بویلر

604.401.6480
مهدی

 • شومینه
 • تعمیرات لوازم گازسوز
Driveway گرمایش • 

تعمیرات و نصب با بهترین قیمت  

هدف ما هدف ما رضایت شماسترضایت شماست  

Icon Canadian Immigration Inc. 
دفتر مهاجرتی

دکتر علیرضا برومند
 )ICCRC( عضو رسمی  کانون مشاورین مهاجرت دولت فدرال

)MICC( عضو رسمی انجمن مشاورین وزارت مهاجرت استان ِکبک

• سرمایه گذاری
• خود اشتغالی

•اخذ اقامت امریکا
•اخذ اقامت جزایر کارائیب

• تکفل پدر و مادر

• نیروی متخصص فدرال و ِکِبک

227-1433 Lonsdale Ave. North Vancouver BC. V7M 2H9 604.362.2499
22586458 85521855دفتر تهران)پاسداران(: شمارٔه رایگان از تهران:

دارای 
گواهی حق 

 امضٔا در 
BC استان

• برنامه های استانی
• کارآفرینی

•تائید امضا و برابر با 
اصل کردن کلیٔه مدارک

AirSeaLand Cargo Inc.
Worldwide Freight Forwarding & Shipping Agency

Ph : 604.568.9044
Cell : 604.418.5664

Fx : 604.285.0781

حمل کاالهای تجاری و شخصی از / به اقصی نقاط دنیا از طریق دریایی، هوایی و زمینی 	 
ترخیص گمرکی کاالهای وارداتی و صادراتی، خدمات بیمه حمل و نقل کاال	 
ارایه خدمات جانبی ترابری بین المللی از قبیل بسته بندی، انبارداری و صدور اسناد مربوطه	 
مدیریت و مشاوره پروژه های حمل نقل	 

info@airsealandcargo.com
www.airsealandcargo.com

#163 - 2633 Viking Way, Richmond, BC  V6V 3B6

حمل و نقل بین المللی

و

کلیه خدمات بازسازی
 منزل خود را به ما بسپارید

 • آشپزخانه

 • سرویس بهداشتی و حمام

• سنگ و کاشی

• کفپوش

• فنس کشی

 • بالکنی و تراس

• نقاشی و درایوال

• ساختن سوییت بیسمنت

• هرگونه تعمیرات 

ALL Renovation & Repair

Best Quality     Best Price

778 836 0436 Adam

Commercial & Residential      l Interior  & Exterior
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LIVING IN CANADA

زمان  کاهش  جهت  در  کلمبیا  بریتیش  دولت 
انتظار بیماران سرطانی این استان، در اقدامی هر 
هفته ۵۰ بیمار سرطانی را برای درمان به ایاالت 
بریتیش  سرطان  سازمان  می فرستد.  متحده 
کلمبیا از ۲۹ می ۲۰۲۳ این اقدام را آغاز و بیماران 
دو  از  یکی  به  درمانی  پرتو  برای  را  واجد شرایط 
با این  کلینیک در بلینگهام واشنگتن می فرستد. 
کار زمان انتظار برای پرتو درمانی سرطان سینه 
می شود.  کمتر  کلمبیا  بریتیش  در  پروستات  و 
یک  هزینه  و همچنین  بیمار  درمان  هزینه  دولت 
هزینه  که شامل  کامل می پردازد  بطور  را  همراه 

دوسال  در  است.  درمان  و  اقامت  غذا،  سفر، 
آینده تقریبا ۴۸۰۰ بیمار از این مزایا برای درمان 

شدن در ایاالت متحده استفاده می کنند.■

الیحه c-۱۳ قانون زبانهای رسمی را بروز کرده و بر 
اساس آن زبان فرانسوی را به عنوان زبان رسمی 
کانادا که در معرض خطر است، اعالم کرده است 
اساس  بر  دولتی  اماکن  در  باید  علت  به همین  و 
الیحه  این  شود.  ارائه  خدمات  نیز  فرانسوی  زبان 
در مجلس عوام تنها با یک رأی منفی به تصویب 
رسید. دولت لیبرال معتقد است که این قانون به 
افزایش خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی در 
کز غیر دو زبانه در سراسر کشور کمک می کند.  مرا
دادگاه  در  منصوب  قضات  تمام  الیحه  این  طبق 
به  دسترسی  تا  باشند  زبانه  دو  باید  کانادا  عالی 

باید  تضمین  این  همچنین  و  باشد  فراهم  عدالت 
باشد که دولتهای آینده این راهبرد را تغییر ندهند■

طور  به  گذشته  یکسال  طی  کانادا  در  خانه  اجاره 
اجاره  ع  مجمو  در  رفته.  باال  درصد   ۹.۶ متوسط 
به  متوسط  به طور  کانادا  در  یک محل مسکونی 
ماهی ۲۰۰۲ دالر نیاز دارد. این رقم نسبت به دوران 
پاندمی که متوسط اجاره ها در کشور ۱۶۶۲ دالر بود، 
تقریبا ۲۰ درصد بیشتر است. این ارقام از وبسایت 

Rentals.ca به دست آمده.
این وبسایت که مخصوص جستجو برای پیدا کردن 
و  ونکوور  که  می گوید  است،  اجاره ای  واحدهای 
تورنتو کماکان گرانترین اجاره ها را دارند، به طوری 

که متوسط اجاره یک واحد تک خوابه در ونکوور به 
۲۷۸۷ دالر و در تورنتو به ۲۵۲۶ دالر رسیده.

متوسط اجاره واحدهای دوخوابه نیز در ونکوور به 
۳۷۴۱ دالر و در تورنتو به ۳۲۹۰ دالر رسیده.

نسبت به یکسال نخست پاندمی کووید که بهای 
در  اجاره  متوسط  بود،  رفته  پائین  بسیار  اجاره 
افزایش  درصد   ۴۱ تورنتو  در  و  درصد   ۴۷ ونکوور 
یافته. بعد از این دو شهر، شهرهای اطراف آنها نظیر 
برنابی، میسیساگا، نورث یورک و اسکاربرو باالترین 

اجاره ها را در کشور دارند.■

گذار سریع به بهار و گرم شدن هوا، روند آب شدن 
برف کوه ها را تسریع کرده که این امر منجر به سیل 
و رانش ِگل در سراسر مرکز و جنوب بریتیش کلمبیا 
شده. دیو کمپبل، رئیس مرکز پیش بینی رودخانه 
های بریتیش کلمبیا، گفت: »این مشکالت با باران 
های شدید و رعد و برق های احتمالی که برای این 
آخر هفته پیش بینی شده، تشدید خواهد شد. این 
اتفاق، روانآب بیشتری به سمت رودخانه ها سرازیر 

می کند که به بدتر شدن اوضاع کمک می کند.«
می رود  انتظار  کلمبیا،  بریتیش  دولت  گفته  به 
شرایط در مناطقی که در حال حاضر درگیر سیل 
هستند، از جمله کش کریک Cache Creek و قلمرو 
آنکه  حال  شود،  بدتر   Okanagan Indian Band

گرند  در  متوسطی«  »سیل  شود  می  بینی  پیش 
در سال  بار  آخرین  آغاز  شود.  روز جمعه  از  فورکز 
۲۰۱۸، در اثر باال آمدن آب در گرند فورکز، حدود ۱۰۰ 

خانه ویران شد.

بوئین ما، وزیر مدیریت بحران روز پنجشنبه گفت، 
کیسه های شن و دیگر وسایل مورد نیاز در مناطقی 
که در معرض خطر هستند، قرار داده شده. هفت 
سراسر  در  تخلیه  هشدار  شش  و  تخلیه  دستور 
وضعیت  یک  این  اما  کلمبیا صادر شده،  بریتیش 
متغیر است. تعداد خانه های تحت دستور تخلیه در 
کش کریک از پنج مورد در روز چهارشنبه به ۱۳ مورد 
رسید. شهردار جان رانتا اعالم کرد که یک خانه محو 

شده است. به گزارش سی بی سی، در شرق و در 
Okanagan Indian Band دستور تخلیه خانه ها در 
امتداد دریاچه اوکاناگان صادر شده. در این منطقه، 
سیل از »وایت من کریک« باعث فرسایش زمین 
و قطع درختان شده است. رانتا در مصاحبه ای در 
بزرگراه ۹۷  آبی که در  روز پنجشنبه گفت: »میزان 
و بزرگراه ۱ در جریان بود، باورنکردنی بود. این دو 
 Kamloops مسیر به روستایی در غرب کاملوپس
می رسیدند. بسیاری از مغازه ها و فروشگاه ها در 
اثر سیل ویران شده اند و سیالب به داخل ایستگاه 
آتش نشانی رفته است. اما تا زمانی که آب فروکش 

نکند کاری از دستمان برنمی  آید.«
رکورد دما در ۱۰ منطقه بریتیش کلمبیا بی سابقه 
بود. دما در پارک ملی یوهو به ۲۵.۳ درجه سانتیگراد 
رسید که بیش از سه درجه باالتر از رکورد ثبت شده 
در سال ۱۹۲۳ است. به گفته سازمان محیط  زیست 
کانادا، باران گهگاه شدید، روز جمعه و تا آخر هفته 
وب   اساس  بر  است.  جاری  کشور  جنوب  در  نیز 
آتش  نشانی محلی  گروه  های  گرند فورکز،  سایت 

به طول ۴۶۰  روی یک سد موقت  بر  کار  در حال 
متر هستند تا از یکی از مناطق آسیب  پذیر در برابر 
ایاالت متحده است،  و  کانادا  نزدیک مرز  سیل که 

محافظت کنند.
رانش گل باعث بسته شدن ۸۰ کیلومتر از بزرگراه ۳ 
 DriveBC بین سالمو و کرستون شد. درایو بی سی
حدود ساعت ۵ بعد از ظهر پنجشنبه گفت که این 
جاده دوباره باز شده است. بخشی از گذرگاه کوتنای 
در بزرگراه ۳ در هر دو جهت در حدود ۱۵ کیلومتری 
شرق سالمو به دلیل جاری شدن سیل بسته شده 

بود که بعدا یک الین آن باز شد.■

صعودی  روند  کانادا  تورم  میانگین  گذشته  ماه 
آخرین  به ۴.۴ درصد رسید، در حالی که  و  داشت 
از ۴.۳  تورم  نشان می داد  کانادا  آمار  اداره  گزارش 
درصد به ۴.۱ درصد رسیده است. اما برخالف انتظار 
کارشناسان با افزایش قیمت بنزین، اجاره بها و وام 
به  و  یافت  افزایش  آوریل  در  تورم  میزان  مسکن، 

۴.۴ درصد رسید.
این افزایش تورم از ژوئن ۲۰۲۲ تا آوریل، نخستین 
حرکت تورمی رو به باال در کانادا به شمار می رود. 

درصد   ۸.۸ حدود  به  کانادا  در  تورم  پارسال  ژوئن 
رسید که طی ۴۰ سال گذشته بی سابقه بود.

کنون افزایش قیمت موادغذایی یکی از مهم ترین  ا
البته  می شود.  محسوب  کانادایی ها  دغدغه های 
میانگین  اما همچنان  مهار شده،   افزایش  سرعت 

قیمت ها زیاد است.
حمله  از  پس  گذشته  سال  ابتدای  بنزین  قیمت 
روسیه به اوکراین افزایش یافت، اما رفته رفته رو به 
کاهش نهاد، اما از حدود یک ماه پیش دوباره روی 
نوار افزایش قرار گرفته است. آوریل امسال قیمت 
بزرگ ترین  که  رفت  باال  درصد   ۶.۳ حدود  بنزین 

کتبر سال گذشته تا کنون است.■ جهش از ا

سه  در  کانادا  به  مهاجرت  های  درخواست  تعداد 
ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش یافته .
و  پناهندگی  مهاجرت،  وزارت  های  داده   آخرین 
شهروندی کانادا )IRCC( نشان می  دهد که تعداد 
درخواست های مهاجرت )اپلیکیشن( در سه ماهه 
اول سال جاری با ۱۲ درصد کاهش ۷۳۳۵۸ مورد 
سال  مشابه  ماهه  سه  در  رقم  این  است.  بوده 
سایت  گزارش  به  بنا  بود.  مورد   ۸۳۶۹۱ گذشته، 
جاری،  سال  اول  ماهه  سه  در    Immigration.ca
با  فیلیپین  از  دائم  اقامت  های  درخواست  تعداد 
کاهش ۲۸ درصدی به ۵۰۴۰ مورد رسید که این رقم 
بود. در  در مدت مشابه سال گذشته ۶۹۸۸ مورد 
سه ماهه اول سال جاری، تعداد درخواست های 
به  درصدی   ۲۸ کاهش  با  فیلیپین  از  دائم  اقامت 
۵۰۴۰ مورد رسید که این رقم در مدت مشابه سال 

گذشته ۶۹۸۸ مورد بود.
اول  نیز در سه ماهه  از چین  درخواست مهاجرت 
سال جاری با ۱۱ درصد کاهش از ۴۶۴۱ به ۴۱۵۰ 
مورد رسید و درخواست  مهاجرت از ایران با کاهش 
چشمگیر ۴۰ درصدی از ۲۳۲۸ به ۱۳۹۸ مورد رسیده 
درصد   ۳۷ با  کلمبیا  از  مهاجرت  درخواست  است. 
کاهش از ۱۱۳۹ در سه ماهه اول سال گذشته به 
با  نیز  نیجریه  های  درخواست  رسید.  مورد   ۷۱۶
از ۴۷۲۲ به ۲۵۷۱ مورد رسید و  ۴۶ درصد کاهش 

کاهش  با ۸۳ درصد  نیز  درخواست های سومالی 
از ۱۲۶۸ درخواست به ۲۱۰ مورد رسید. این شش 
کشور در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت 
مشابه در سال ۲۰۲۲، به تنهایی ۷۰۰۱ درخواست 

کمتر داشته اند )۶۷.۷ درصد کاهش(.
نفر   ۵۰۹۰۵ با  جاری  سال  در  کانادا  به  مهاجرت 
سطح  این  که  شد،  آغاز  ژانویه  در  دائم  اقامت  با 
بی  سو  این  به   ۲۰۱۵ سال  از  ماهانه  مهاجرت 
سابقه بوده است. اما بعد از ماه ژانویه، ورود ماهانه 
مهاجران با اقامت دائم به طور پیوسته کاهش یافته 
از ماه  است. در ماه فوریه، کانادا ۲.۵ درصد کمتر 
داشته  دائم  اقامت  با  مهاجر  نفر(   ۴۹۶۴۵( ژانویه 
بیشتر  مهاجرت  نرخ  مارچ،  ماه  در  سپس  است. 
افت ۹.۸  که  نفر رسید  به ۴۴۷۸۰  و  یافت  کاهش 

درصدی را نشان می  دهد.
در سه ماه اول سال جاری، کانادا از ۱۴۵۳۳۰ نفر با 
اقامت دائم استقبال کرد که اگر این روند در بقیه 
 ۵۸۱۳۲۰ رکورد  به  کانادا  یابد،  ادامه   ۲۰۲۳ سال 
اتاوا  یافت.  خواهد  دست  جاری  سال  در  مهاجر 
در برنامه سطوح مهاجرت ۲۰۲۳-۲۰۲۵ خود برای 
پذیرش ۴۶۵ هزار مقیم دائم جدید برای سال جاری، 
دائم جدید در سال ۲۰۲۴ و ۵۰۰  ۴۸۵ هزار مقیم 
کرده  ریزی  برنامه   ۲۰۲۵ سال  در  دیگر  نفر  هزار 

است.■

بریتیش کلمبیا و گسیل بیماران 
سرطانی به آمریکا برای درمان

احیا و تأکید بر رسمی بودن زبان فرانسه در کانادا

افزایش ۹.۶ درصدی اجاره مسکن در کانادا

سیل و رانش ِگل بریتیش کلمبیا را فرا گرفت

درخواست های مهاجرت به کانادا از سوی 
ایرانیان 4۰ درصد کاهش یافته

میزان تورم در کانادا 
برخالف پیش بینی 
کارشناسان اندکی 

افزایش یافت

BC Sending Cancer Patients to 
America for Treatment

Action Plan for Official 
Languages 2023–2028

9.6% Increase in Rental Housing in Canada

Cache Creek Flooding Continues. 
Mudslides Close Highways

Immigration Requests to Canada from 
Iranians Have Decreased by 40%

The Rate of 
Inflation in Canada 
Increased Slightly
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LIVING IN CANADA

604-924-0505

تنظیم مالیات سالیانه  افراد  و ارسال الکترونیکی آن
تنظیم مالیات سالیانه  شرکت ها و ارسال الکترونیکی آن

حسابداری شرکت ها
رفع مشکالت مالیاتی شرکت ها با اداره مالیات

√
√
√
√Starting From

$30
FILING TAXES

شرکت مالیاتی و حسابداری  بین الملل
WORLDWIDE TAX ACCOUNTING LTD. 

bavand1335@gmail.com

باوند زنجانی
604 9907209

)هوس سفر بیهوده  با عواقب سنگین( 
شدید  قبول  و  کردید  پناهندگی  تقاضای  وقتی 
کانادا هستید   دولت  و حمایت  شما تحت پوشش 
protected person تا وقتی که به اختیار خود به 
شهروند  اینکه  از  قبل  گر  ا کنید.   سفر  خود  کشور 
از  شما  واقع  در  بروید  کشورتان  به  بشوید  کانادا 
مزایای دولت خودتان  استفاده می کنید که علیه 
گر برگردید مورد آزار و اذیت قرار  آن ادعا کرده اید ا
خواهید گرقت. به این امر revealment  می گویند. 
نداریم  آن  برای  فارسی  زبان  در  مترادف  و  معنی 
اختیاری  "تصمیم  گفت  شود  می  اصطالحا  و 

استفاده ار مزایای کشور میدا".
توصیه می شود که تا  وقتی که شهروند کانادا را 

کتساب نکرده اید به کشورتان سفر نکنید.
است  استوار  فرض  این  بر  پناهندگان  از  حمایت 
کشور  از  حمایت  به  تواند  نمی  پناهنده  یک  که 
بینالمللی،  قوانین  اساس  بر  باشد.  وابسته  خود 
پناهندگان وقتی به حمایت از آن کشور برمیگردند، 
از دست میدهند. هنگامی که یک  را  حمایت خود 
آن  به  به حمایت کشور خود متکی است،  پناهنده 

"دسترسی مجدد" می گویند.

)ری  مجدد  دسترسی  عنوان  به  زیر  رفتارهای 
اویلمنت( به حساب می آیند:
• تمدید گذرنامه از کشور خود

به  سفر  برای  خود  کشور  پاسپورت  از  استفاده   •
کشور دیگر

• ورود به کشور خود
از  قبل  به  شما  که  بفهمد  کانادا  دولت  همینکه 
کشور  پاسپورت  با  خودتان  کشور  به  شهروندی 
خودتان سفر کرده اید در اینصورت براساس قانون  
تواند  می  مهاجرت  اداره   ]A۱۰۸[ و    ]A۱۰۹[

تقاضای لغو اقامت دایم شما را بکند.
کانادا  به تصویب دولت  قانون در سال ۲۰۱۲  این 
رسید و از سال ۲۰۱۳ به بعد به اجرا در آمد. جدول 
زیر نشان می دهد که در سال ۲۰۲۲ اقامت دایم 
نفر   ۳۰۱ دایم  اقامت   ۲۰۲۱ سال  در  و  نفر   ۲۳۴
آغاز  از  و  اند.  داده  دست  از  را  خود  دایم  اقامت 
دایم  اقامت  نفر   ۱۸۰۰ نزدیک  قانون  این  اجرای 
خود را از دست داده اند و پرونده ۳۶۰۰ نقر هنوز 

تحت بررسی می باشد. 
سلب  حالت  دو  در  پناهندگان  از  کانادا   دولت 

حمایت می کند:
از  داوطلبانه  فرد  که  صورتی  در  مثال،  برای   •
حمایت کشور تابعیت خود استفاده کند یا از کشور 
تواند  می  )تابعیت(  کند  حمایت  تقاضای  دیگری 
قانون ]A۱۰۸[دست  پناهندگی  تحت  از وضعیت 

بکشد.  به جدول زیر توجه بفرمایید:
ادامه دارد

باوند زنجانی  ۶۰۴۹۹۰۷۲۰۹

تا وقتی شهروند کانادا نشده اید 
به کشورتان سفر نکنید

bavand1335@gmail.com

 مهاجرت از طریق سرمایه گذاری با حداقل 300 هزار دالر
آماده برای خرید) آریشگاه با 6 نفر پرسنل و درآمد 10000 دالر درماه)

آماده برای خرید )خشک شویی با درآمد ماهانه 5000 دالر در ماه )
آماده فروش هتل برای سرمایه گذاری تا 1000000 دالر با درآمد

 هزاردالر در ماه    

 اخذ ویزای کار و دریافت اقامت کانادا )پروسه ۴ ماهه)

 شرایط بسیار خاص برای رسیدن زودتر به اقامت دائم

مهاجرت به کانادا ازطریق سرمایه گذاری با خرید زمین تجاری 
 در استان یوکان )برای اطالع از جزئیات با ما تماس بگیرید)د

604-990-7209
bavand1335@gmail.com

√
√
√

  برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 مهاجرت به کانادا در
کمتر از 9 ماه

از طریق یوکان

•

•

•

•

20
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دست نوشته سه محکوم پرونده خانه 
اصفهان: نگذارید ما را بکشند

خبرگزاری سپاه: کسب و 
کار مردم را پلمب می کنیم 

تا درس عبرت بگیرند

عملیات تخریب هدفمند 
آثار تاریخی ایران به باروی 

باستانی گلپایگان رسید زنگ خطر تنش جدی 
آبی در سیستان

جمهوری  پلیس  فرمانده  رادان،  احمدرضا  طرح 
سر  از  حجاب  که  زنانی  با  مقابله  برای  اسالمی 
برداشتند تا به امروز کارساز نبوده است. جمهوری 
فشارهای  با  است  نتوانسته  کماکان  اسالمی 
امنیتی و قضایی بر روی شهروندان با بی حجابی 
زنان مقابله کند. سخنگوی فراجا نیز در صحبت های 
روز سه شنبه خود بر این موضوع تاکید کرد و گفت 
که ۹۲ تا ۹۳ درصد افرادی که برای آن ها پیامک 
کشف حجاب ارسال شده است، از این موضوع 

کرده اند. تمکین 
اجتماعی  سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی 
و سخنگوی فراجا، در خصوص اجرای طرح عفاف 
عفاف  »طرح  گفت:  پلیس  دست  به  حجاب  و 
واگذار  پلیس  به  که  است  ماموریتی  حجاب  و 
و  قانونی  ذاتی،  وظایف  براساس  پلیس  و  شده 
دینی به آن عمل خواهد کرد. صرفا با کسانی که 
استفاده  با  باشند،  داشته  هنجارشکنی  به  اصرار 
خواهد  اقدام  قضایی  و  انتظامی  سازوکارهای  از 

شد.«
روش های  از  تا  می کنند  تالش  مختلف  نهادهای 
مختلف زنان را به پذیرش حجاب اجباری مجبور 
کنند. هزینه مقابله جدی با زنان در ایران می تواند 
به از سرگیری خیزش سراسری و واکنش تند مردم 
جمهوری  نیروهای  علت  همین  به  شود.  همراه 

از  به  حاضر  خود  بقای  برای  روزها  این  اسالمی 
مانند  برخوردهای  و  ارشاد  گشت های  سرگیری 
آنچه پیش از این رخ می داد نیستند. پیش از این، 
برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده بودند که طرح 
انقالب  عالی  شورای  ابالغیه  با  عفاف  و  حجاب 
فرهنگی به پلیس آغاز شده است. منتظرالمهدی 
نیز اعالم کرد که این ماموریت را وزارت کشور و 

قوه قضاییه به آن ها محول کرده اند.
درباره  فارس  با  گفت وگو  در  پلیس  سخنگوی 
روش پلیس برای انجام این طرح، گفت: »کشف 
حجاب در قانون به عنوان جرم شناخته شده و با 
توجه به اینکه پلیس ضابط قضایی است باید با 
هر  انجام  برای  طبیعتا  کند؛  برخورد  جرم مشهود 
متصور  متفاوتی  و  متعدد  روش های  ماموریتی 
است و پلیس تالش می کند برای انجام این مهم، 
با رعایت کرامت انسانی و کمترین تزاحم و تقابل، 

انجام دهد.« را  وظیفه خود 
ارسال شده  پیامک های  درباره  پلیس  سخنگوی 
گفت:  حجاب،  و  عفاف  طرح  در  شهروندان  به 
»بالغ بر ۹۲ تا ۹۳ درصد افرادی که برای بار اول به 
آن ها پیامک کشف حجاب ارسال شد، از موضوع 
تمکین کرده اند و در مرحله بعدی شاهد همکاری 

این افراد بودیم.«

در  بارو  باستانی  دژ  از  به جامانده  دیوار  تخریب 
در  را  کنش ها  وا از  موجی  گلپایگان  شهرستان 
پی  در  ایران  تاریخ  و  فرهنگ  دوستداران  میان 
آشکار  دشمنی  نشانه  را  آن  بسیاری  و  داشت 
دانستند. ایران  ملی  تاریخ  با  اسالمی  جمهوری 
تخریب  به  مربوط  تصاویر  و  ویدیو  انتشار 
سه شنبه  روز  در  گلپایگان  باستانی  دیوار 
کاربران  و  مردم  از  بسیاری  اردیبهشت،   ۲۶
مبنای  بر  کرد.  بهت زده  را  اجتماعی  رسانه های 
در  دیوار  این  ایران،  داخلی  رسانه های  گزارش 
میان خانه های نوساز قرار داشت و شهرداری با 
اتکا به استشهاد محلی و بدون استعالم گرفتن 
کرد. تخریب  را  آن  فرهنگی،  میراث  سازمان  از 
باستانی  دیوار  تخریب  خبر  گسترده  بازتاب 
میراث  اداره  رئیس  قانونی،  مصطفی  گلپایگان 
شهر،  این  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
با  گفت وگو  در  او  البته  واداشت.  کنش  وا به  را 
خبرگزاری برنا، وجود هرگونه اثر تاریخی باستانی 
در داخل شهر گلپایگان را انکار کرد و مدعی شد: 
اثر  کهن ترین  کارشناسی،  بررسی های  »طبق 
است  گلپایگان  جامع  مسجد  شهر  این  تاریخی 
مقام  این  دارد.«  قدمت  سال   ۹۰۰ حدود  که 
کارشناسی«  »بررسی های  منابع  درباره  دولتی 
بیشتری  توضیح  کرد،  مطرح  را  آن  ادعای  که 
نداد. قانونی تخریب بقایای به جامانده از باروی 
باستانی گلپایگان را هم به دوره های قبل نسبت 
داد و مدعی شد که این دیوار »در ادوار مختلف 
اوایل دوره پهلوی دستخوش تغییر و  از  به ویژه 
تخریب گسترده شد و فقط بقایای محدودی از 

دارد«. نقاط مختلف شهر وجود  در  آن 
در  گلپایگان  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
به  منبع  ذکر  بدون  دیگر  بار  خود،  ادعای  ادامه 
گفت  و  کرد  استناد  کارشناسی«  »بررسی های 
طول  از  که  شد  مشخص  اخیر  سال  پنج  طی 
و  بود  مانده  باقی  متر  هشت  تنها  دیوار  این 
در  داشت،  قرار  خیابان  کنار  اینکه  به  توجه  با 

آن  بخش های  تمام  تقریبا  گذشته  دهه های 
کوچه ها  تعریض  و  جدید  ساخت وسازهای  در 
مسکونی  منازل  و  شد  تخریب  خیابان ها  و 
که  کرد  تایید  همچنین  او  شد.  ساخته  به جایش 
در  گلپایگان  باستانی  باروی  از  به جامانده  دیوار 

بود. نشده  ثبت  ایران  ملی  آثار  فهرست 
دیواری که رئیس اداره میراث فرهنگی گلپایگان 
به راحتی از تخریب آن طی سال های اخیر سخن 
مستحکم  قلعه ای  از  به جامانده  بقایای  گفت، 
برای  محلی  که  است  باستان  ایران  دوران  در 
مشخص  مکان  یک  در  محلی  سپاهیان  تجمع 
بوده است. برخی منابع ساخت باروی باستانی 
آن  برخی  و  به سلسله هخامنشیان  را  گلپایگان 
را به دوره انوشیروان دوم در سلسله ساسانیان 
عمر  با  آن  قدمت  هم  بسیاری  داده اند.  نسبت 

می دانند. برابر  گلپایگان  باستانی  شهر 
تاریخ  جمله  از  تاریخی  منابع  برخی  اساس  بر 
حمدهللا  نزهه القلوب  و  عباسی  جهان آرای 
مستوفی، گلپایگان را هالله، دختر بهمن کیانی ) 
باستان( ساخت.  ایران  در  پادشاهی سلسله ای 
پس  بود،  چهرآزاد  همای  او  دیگر  نام  که  هالله 
ایران حکومت کرد.  به مدت ۳۰ سال در  پدر  از 
هخامنشی  پادشاهان  از  را  هالله  منابع  برخی 
می دانند. از همای به عنوان پادشاهی نیکوکار و 
درست رای در ایران باستان یاد شده و فردوسی 
و  دانش  اهل  هنرمند،  را  او  شاهنامه  در  نیز 

است. کرده  توصیف  نیک رای 
جمهوری  در  حکومتی  مقام های  اینکه  وجود  با 
اسالمی ایران می کوشند بقایا و شواهد تاریخی 
اسناد  مرور  کنند،  کتمان  را  گلپایگان  درباره 
در  زندگی  پیشینه  که  می کند  آشکار  تاریخی 
پارینه سنگی  و  کیانی  دوران  به  کهن شهر  این 
گلپایگان  قدمت  چه  هرحال،  در  بازمی گردد. 
یا  هخامنشیان  به  چه  برسد،  کیانی  سلسله  به 
این شهر  که  این یک حقیقت است  ساسانیان، 

دارد. دیرینه  قدمتی 

در حالی که سال هاست دریافت حق آبه ایران از 
افغانستان با مشکل مواجه است نماینده خاش 
معضل  این  رفع  عدم  صورت  در  داده،  هشدار 
و  سیستان  شهرستان های  از  بسیاری  به زودی 
بی آبی مواجه خواهند  با تنش جدی  بلوچستان 
اسالمی  در مجلس شورای  نماینده خاش  شد. 
به  افغانستان  طالبان  پایبندی  عدم  به  انتقاد  با 
در  آبی  تنش  مورد خطر جدی  در  ایران،  حق آبه 
باالی  با  سیستان  شهرستان های  از  بسیاری 

داد. هشدار  جمعیت  ۵هزار 
اسماعیل حسین زهی با اشاره به این که دستور 
تا  ایران  حق آبه  پیگیری  برای  رئیسی  ابراهیم 
کنون هیچ نتیجه مشخصی در عمل نداشته به 
گفته است: »وقتی دستوری  خبرگزاری تسنیم 
مردم  ندارد،  اجرا  قابلیت  که  می شود  صادر 
حل وفصل  به  نسبت  پیش  از  بیش  را  منطقه 

می کند.« سرخورده  سیستان  در  آبی  تنش 
گذشته  سنوات  »در  است:  افزوده  حسین زهی 
امضا  افغانستان  و  ایران  دولت  بین  پروتکلی 
شده بود تا حق آبه ایران از مبدأ کشور افغانستان 
سوی  از  پروتکل  این  متأسفانه  اما  شود  جاری 
قدرت  از  پس  نه  و  دوره  آن  در  نه  افغان  طرف 

است.« نشده  اجرایی  طالبان  گرفتن 
او با تأکید بر این هشدار که ممکن است در دو 
استان، شهرستان های  مرکز  بر  عالوه  آینده  ماه 
سیستان نیز با تنش جدی آب آشامیدنی مواجه 
شوند از وزارت خارجه و وزارت نیرو خواسته که 
طبق وظیفه ذاتی خود، مسئله حق آبه ایران را تا 

حصول نتیجه عملی پیگیری کنند.
افغانستان   ،۱۳۵۱ سال  معاهده  اساس  بر 
یا سال های  دارد  باید در هر سال که آب  وجود 
آبی، ۸۲۰ میلیون مترمکعب از حق آبه هیرمند را 
اما حسن کاظمی قمی، نماینده  ایران بدهد.  به 
گذشته  سال  در  می گوید،  رئیسی  ابراهیم  ویژه 
فقط ۲۷ میلیون مترمکعب آب وارد ایران شده 

در  خاش  نماینده  حسین زهی،  اسماعیل  است. 
در  طالبان  کارشکنی های  به  اشاره  با  مجلس 
ارائه حق آبه ایران می گوید: »بعد از اینکه طالبان 
در افغانستان قدرت گرفت، روند انحراف مسیر 
آب به سمت ایران نیز به شکل جدی تر دنبال شد 
کشورمان  به سمت  که  آبی  جریان  کنون  هم ا و 
که  می شود  هدایت  گودرزه  به  بود،  سرازیر 
هیچ گونه استفاده ای هم از آب این گود صورت 
نمی گیرد.« به گفته او، مشکل آب مردم محلی 
 ۱۳۰ از  بیش  گذشته  روز  در  که  است  آن چنان 
بار در این مورد تماس تلفنی گرفته شده است: 
 ۵ باالی  شهرستان های  از  بسیاری  کنون  »هم ا
الی ۶ هزار نفری در منطقه سیستان هستند که 

مواجه اند.« آبی  تنش جدی  با 
کبر محرابیان، وزیر نیرو در دولت سیزدهم،  علی ا
دستور پیگیری حق آبه هیرمند را داده و می گوید، 
حق  احقاق  برای  خود  ابزارهای  تمامی  دولت 
در  و  بسته  کار  به  را  کشور  شرق  ساکن  مردم 
این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد. با 
این حال سال هاست که این حق آبه ادا نمی شود 
بلوچستان  و  سیستان  در  آب  کمبود  بحران  و 

است. برقرار  همچنان 
شبکه های  بومی  کاربران  که  است  مدتی 
#بحران_آب_در_سیستان  هشتگ  با  اجتماعی 
و  توییتر  در  #به_داد_سیستان_برسید  و 
اینستاگرام، عمق خشکسالی سیستان را روایت 

. می کنند
می شود  منتشر  کاربران  سوی  از  تصاویری 
و  دست  به  دبه  تشنه  انسان های  گاه  که 
و  بی آب  رودخانه های  ماهیان  الشه های  گاه 
زمین های کشاورزی بی آب ترک خورده را نشان 

. هد می د

خانواده های سه معترض محکوم به اعدام اعالم 
از  اردیبهشت   ۲۷ چهارشنبه  امشب  که  کرده اند 
ساعت ۱۰ مقابل زندان اصفهان تجمع می کنند. 
دست نوشته این سه زندانی با عنوان "نذارید ما 
را بکشند" در شبکه های اجتماعی هم رسان شده 

است.
و  میرهاشمی  کاظمی، صالح  خانواده های مجید 
سعید یعقوبی سه معترضی که درپرونده "خانه 
اصفهان" به اعدام محکوم شده اند اعالم کرده اند 
۱۰ شب  از ساعت  اردیبهشت   ۲۷ چهارشنبه  که 
می کنند.  تجمع  اصفهان  دستگرد  زندان  مقابل 
تنها  را  آنها  از مردم خواسته اند که  این خانواده ها 
نگذارند و به این تجمع بپیوندند. دست نوشته ای 
مجازی  فضای  در  زندانی  سه  این  به  منتسب 
منتشر شده که در آن نوشته اند: »از همشهریان و 
هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما 
تاریخ  نیاز داریم.«این دست نوشته  یاری شما  به 
اسم سه  از  آن پس  زیر  و  دارد  را  اردیبهشت   ۲۷

ایران". "بچه های  است:  آمده  زندانی 
صالح  خانواده های  به  نزدیک  موثق  منبع  یک 
یعقوبی،  سعید  و  کاظمی  مجید  میرهاشمی، 
سه زندانی پرونده ''خانه اصفهان''، به دویچه وله 

فارسی گفت، صبح ۲۷ اردیبهشت  در تماس های 
سه  این  خانواده های  به  همزمان  تقریبا  و  تلفنی 
زندانی اطالع داده شد که می توانند برای مالقات 
حضوری با این زندانیان محکوم به اعدام به زندان 

کنند. مراجعه 
به  که  است  جاری  هفته  طی  بار  دومین  این 
داده  حضوری  مالقات  زندانی  سه  خانواده های 
برای  را  خانواده ها  شدید  نگرانی  این  و  می شود 
اجرای احتمالی حکم اعدام در صبح پنج شنبه ۲۸ 

است. برانگیخته 
استوری  در  میرهاشمی  صالح  همسر 
دست  کف  بر  که  او  از  پیامی  اینستاگرامش 
گذاشته  اشتراک  به  را  شده  نوشته  همسرش 
است. او نوشته  است: »من برای اونا که نشستن 
کشته شدن  که  کسایی  برا  من  نیومدم  خونه  تو 
باشین.« پشتم  باشین  مرد  حاال  شدم  غیرتی 

که  اجتماعی منتشر شده  در شبکه های  ویدویی 
در  است.  تهران  در  حکیم  اتوبان  می شود  گفته 
ویدئو بنری دیده می شود که از آن یک چوبه دار 
شخصی  است.  شده  آویخته  گل  شاخه  سه  با 
سعید  برای  بنر  این  می گوید  گرفته  را  فیلم  که 
میرهاشمی  صالح  و  کاظمی  مجید  یعقوبی، 

است.
و  ایرانی  فعاالن  نیز  زبان  انگلیسی  توییتر  در 
با منشن کردن نمایندگان مجلس های  غیرایرانی 
خبرنگاران  و  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای 
دارند  توان  در  هرچه  خواسته اند  آنان  از  خارجی 
برای جلوگیری از اعدام این سه نفر به کار گیرند.

IRANIAN NEWS
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یا  استقامت  دو  دونده  گر  ا می گویند  تحلیلگران 
وضعیت  بهترین  به  بخواهید  و  باشید  ماراتون 
بدنی خود دست پیدا کنید ساختمان بدنی شما 
وضعیت  به  رسیدن  در  تمرینات  اندازه  به  هم 

دارد. نقش  مطلوب 
در  شرکت کننده   ۱۷۰ همراهی  با  که  پژوهشی 
داد  نشان  شد  انجام  ابر قهرمانان  مسابقات 
در  دارند  کشیده  پاهای  که  قد  بلند   دوندگان  که 
که  در حالی  می کنند  عمل  بهتر  گرم  آب و هوای 
افراد قد کوتاه تر با بدن حجیم تر در آب و هوای سرد 

می دهند. نشان  خود  از  بهتری  کارایی 
مردان  در  فقط  نتیجه  این  پژوهشگران می گویند 
به  طبیعی  انتخاب  شاید  است.  شده  مشاهده 
شکارچیان  تند رو تر  مردان  که  باشد  این  معنای 

هستند. بهتری 
علوم  استاد  و  پژوهش  مسئول  کالسبیک،  رایان 
آمریکا،  متحده  ایاالت  در  دارتموت  کالج  زیستی 
می گوید این تحقیق از اولین پژوهش هایی است 
که نشان می دهد سازگاری با شرایط آب و هوایی 
جسمی  کارایی  بهینه سازی  باعث  است  ممکن 
بدن انسان باشد. او می گوید: »الگو های مختلف 
را  انسان ها  ظاهری  گوناگونی  آب و هوا  و  دما 
کدام  هر  که  است  آورده  پدید  جهان  سراسر  در 

دارند«. ویژه   کارایی های 
ورزشکاران  آنکه  از  پیش  حتی  این ترتیب  به 
سه گانه  رقابت های  در  را  خود  مسابقه 
ابر قهرمانان، دو استقامت )ماراتون( یا هر رویداد 
مبنای  بر  کنند  شروع  دیگر  استقامتی  ورزشی 
ساختمان بدنی افراد و دمایی که در آن می دوند 
در  بهتری  عملکرد  آنها  از  کدام  گفت  می توان 

داشت. خواهد  مسابقه 
شاید  هم  انسان ها  که  می دهد  نشان  یافته ها 
سرد  هوای  با  سازگار  جانوری  گونه های  مانند 
جلوی  تا  دارند  ضخیم تری  و  کوتاه تر  دست و پای 

بگیرد. را  بدنی  حرارت  اتالف 
و  باریک تر  بدنی  ساختمان  گرم،  آب و هوای  در  و 
به طور  )و هم چنین جانوران(  انسان  در  کشیده تر 

می شود. ماندن  خنک  باعث  مؤثری 

پالس وان  علمی  مجله  در  که  پژوهش  این 
)شنا،  سه گانه  ورزشکار   ۱۷۰ است  شده  منتشر 
نوبت  دو  در  حداقل  که  را  دو(  دوچرخ سواری، 
با  محیطی  در  بار  یک  ابر قهرمانان،  مسابقات  از 
بار در هوای سرد شرکت کرده  هوای گرم و یک 
با  پژوهش  این  در  داد.  قرار  بررسی  تحت  بودند 
تصاویر  سنجش  ویژه  نرم افزار های  از  استفاده 
رقابت ها، ساختمان بدنی ورزشکاران اندازه گیری 

شد. محاسبه  و 
شرکت کنندگان در مسابقات ابر قهرمانان باید این 

رقابت ها را انجام می دادند:
شنا ۳.۸ کیلومتر

دوچرخه سواری ۱۸۰ کیلومتر
دو ۴۲.۲ کیلومتر

ورزشکاران ورزش  های سه گانه به این دلیل برای 
رقابت ها  این  چون  شدند  انتخاب  پژوهش  این 
بهترین موقعیت برای بررسی ارتباط میان اندازه 
آن  کارایی  و  و عملکرد  انسان  بدنی  و ساختمان 

است. بوده 
یکی  »می دانیم  می گوید:  کالسبیک  پروفسور 
در  دویدن  مشخص  طور  به  و  رقابت ها  این  از 
داشته  تعیین کننده ای  نقش  انسان  تکاملی  سیر 
است، شنا و دوچرخه سواری شاید چنین تأثیری 
نداشته است اما مقایسه آنها با هم ما را به نتایج 

می رساند«. مفیدی 
و  در عملکرد  تفاوت  دریافت که شاخص ترین  او 
کارایی افراد با توجه به ساختمان بدنی در دویدن 

نمود پیدا می کند.
تمرینات  از  نباید  استقامتی  ورزشکاران  هر چند 
بدانند  باید  اما  شوند  غافل  پشتکار  و  انگیزه  و 
طبیعی  طور  به  آنها  بدنی  ساختمان  و  شکل  که 

است. آب و هوایی  نوع  چه  مناسب 
تالش  که  »افرادی  می گوید:  کالسبیک  پروفسور 
می کنند به بهترین کارایی بدنی خود دست یابند 
باید مکان  مسابقه و دمای متوسط محلی را در 
نظر بگیرند و مکان مسابقه را برمبنای سازگاری 

انتخاب کنند«. با ساختمان بدنی خود 

که  فیسبوک  مالک  و  بنیانگذار  کربرگ  زا مارک 
در دوران همه گیری کرونا گفته بود به ورزش های 
به  موفق  تورنمنتی  در  است،  آورده  روی  رزمی 

نقره شد. و  مدال طال  کسب 
عنوان  به  کرونا  همه گیری  از  مردم  از  بسیاری 
جدید  سرگرمی های  یادگیری  برای  فرصتی 
مارک  که  است  کاری  همان  این  کردند؛  استفاده 
کرد. دنبال  را  آن  نیز  فیسبوک  مالک  کربرگ  زا
او در طی دوران کرونا، به ورزش رزمی جوجیتسو 
با شرکت  نخستین بار  برای  حاال  و  عالقه مند شد 
مدال  کسب  به  موفق  رسمی  تورنمنت  یک  در 

نیز شد.
یک  در  گذشته  هفته  آخر  فیسبوک،  بنیانگذار 
موفق  و  کرد  شرکت  رزمی  ورزش های  تورنمنت 
به کسب مدال شد. این مسابقات در مدرسه ای 
کالیفرنیا  در  متا  شرکت  اصلی  مقر  نزدیکی  در 

برگزار شد؛ جایی که مدال طال و نقره مسابقات را 
از آن خود کرد. او با اعالم این خبر در اینستاگرام و 
تورنمنت جوجیتسو  اولین  فیسبوک نوشت: »به 

کردم.« و چندین مدال کسب  رفتم 
در  ساله،   ۳۸ میلیاردر  این  گذشته  سال 
همه گیری  دوران  در  که  بود  گفته  مصاحبه ای 
کرونا به انجام ورزش های رزمی روی آورده است 
انرژی بیشتری  او  و ماهیت اصیل این ورزش به 
است؛  داده  حرفه ای  چالش های  با  مقابله  برای 
در  کربرگ  زا برای  در سال جاری  که  چالش هایی 

است. خورده  رقم  زیادی  مقیاس 
 ۱۱ شرکت  این  گذشته،  سال  نوامبر  ماه  در 
تعداد،  این  که  کرد  تعدیل  را  خود  کارمند  هزار 
شرکت  این  انسانی  نیروی  از  درصد   ۱۳ معادل 
»سال  عنوان  به   ۲۰۲۳ سال  از  کربرگ  زا بود. 

است. کرده  یاد  کارآمدی« 

چرا افراد قد بلند با پاهای کشیده 
در گرما تند تر می دوند

مالک فیسبوک در مسابقات 
جوجیتسو مدال طال گرفت
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برخی  میکروفون   به  پس زمینه  در  واتس اپ 
این  دارد؛  دسترسی  اندرویدی  دستگاه های 
باره  در زیاد  روزها  این  که  است  موضوعی 
دسترسی  موضوع  می شود.  صحبت  آن 
توییت  از  پس  دستگاه  میکروفون  به  واتس اپ 
ایالن  پاسخ  و  توییتر  در  ایرانی  مهندس  یک 
واتس اپ،  نبودن  اعتماد  قابل  بر  مبنی  ماسک 
موردتوجه قرار گرفت. حدود یک ماه پیش هم 
پیکسل  تلفن های  برخی  در  این مشکل  بروز  از 
و  شد  صحبت  سامسونگ  گلکسی  و  گوگل 
این  رفع  برای  تالش  در  کرد  اعالم  واتس اپ 

است. مشکل 
یک  در  اردیبهشت   ۱۶ شنبه  روز  دبیری  فواد 
توییت اعالم کرد در طول شب که از اپلیکیشن 
هیچ استفاده ای نکرده، واتس اپ به میکروفون 
داشته  دسترسی  او  پیکسل  همراه  تلفن 
کرد  رد  را  ادعا  این  به سرعت  واتس اپ  است. 

اندروید  به  مربوط  یک خطای  »این  که  گفت  و 
صفحه  در  را  اطالعات  این  به اشتباه  که  است 
از  و  می دهد  نشان  خصوصی  حریم  داشبورد 
کند  بررسی  را  ایراد  این  تا  خواسته ایم  گوگل 
گوگل  دهد.«  انجام  را  اصالحی  اقدا م های  و 
تایید  اما  نداد  این نقص توضیحی  دلیل  باره  در

کرد که در حال بررسی این مشکل است.
حریم  داشبورد  از  دبیری  فواد  که  تصویری 
می داد  نشان  کرد،  منتشر  اندروید  خصوصی 
شب  طول  در  بار   ۹ حداقل  واتس اپ  که 
بدون  همه  و  کرده  استفاده  میکروفون  از 
است.  بوده  بر  کار جانب  از  تعاملی  هیچ گونه 
بر  کار چندین  دبیری،  فواد  ادعای  دنبال  به 
و  پیکسل  پشتیبانی  انجمن های  در  واتس اپ 
نشانه  سبز  نقطه  که  گفتند  توییتر  همچنین 

حتی  آن ها  تلفن  روی  میکروفون  از  استفاده 
پس از خروج یا بستن برنامه فعال نشان داده 

می شود.
بران روی  با این حال واتس اپ تکرار کرد که کار
و  دارند  کامل  کنترل  خود  میکروفون  تنظیمات 
به  زمانی  تنها  واتس اپ  مجوز،  اعطای  از  پس 
در  بر  کار که  می کند  پیدا  دسترسی  میکروفون 
و  صوتی  پیام  ارسال  یا  تماس  برقراری  حال 
این  هم  زمان  آن  در  حتی  که  باشند  تصویری 
محافظت  انتها  به  انتها  رمزگذاری  با  ارتباطات 
هم  واتس اپ  حتی  کس  هیچ  تا  می شوند 

کند. را شنود  ارتباطات  نتواند 
خصوصی  حریم  تنظیمات  داشتن  از  اطمینان 
مهم  همراه  تلفن  اپلیکیشن های  برای  صحیح 
است. با بررسی مجوزها و محدود کردن آن ها تا 
نظارت  برنامه ها  بر دسترسی  حدودی می توان 

به  دسترسی  می توانید  زیر  مراحل  با طی  کرد. 
محدود  را  اندرویدی  تلفن های  در  میکروفون 

: کنید
وارد  سپس  و  بروید  تلفن  تنظیمات  بخش  به 
بعد  شوید.   )Privacy( خصوصی  حریم  بخش 
برای  خصوصی،  حریم  بخش  به  شدن  وارد  از 
خصوصی  حریم  داشبورد  مجوزها  مشاهده 
در  کنید.  انتخاب  را   )privacy dashboard(
که  ببینید  می توانید  خصوصی،  حریم  داشبورد 
اپلیکیشن ها از چه مجوزهایی استفاده کرده اند 
بعد  داشته اند.  آن ها دسترسی  به  مرتبه  و چند 
کردن  لمس  با  موردنظر،  مجور  کردن  لمس  از 
 )manage permission( مجوز  مدیریت  گزینه 
برنامه های  در  مجوزها  دسترسی  می توانید 

کنید.■ محدود  را  مختلف 

SCITECH

Unauthorized 
Microphone Access 

by Whatsapp!

آیا واتس اپ به 
تلفن های  میکروفون 

ما دسترسی دارد؟

 ۲۱( مه   ۱۱ پنجشنبه،  روز  اروپا  پارلمان 
سرنوشت ساز  موضوعی  مورد  در  اردیبهشت(، 
رای گیری می کند: حرکت به سوی ممنوع کردن 
اتحادیه  خیابان های  در  چهره  تشخیص  فناوری 

اروپا و مرزبانی های این بلوک سیاسی. 
متممی   ۱۲ از  یکی  موضوع  ممنوعیت،  این 
»الیحه هوش  در  تغییراتی  است  قرار  که  است 
نخستین  الیحه،  این  کنند.  ایجاد  مصنوعی« 
قانون جهان در زمینه هوش مصنوعی به شمار 
شرکت های  آن،  تصویب  صورت  در  و  می رود 
از  یا  جریمه،  میلیون   ۱۰ سقف  تا  شاید  خاطی 

بازرگانی با اتحادیه اروپا منع شوند.
متمم  پیشنهاد  هزار  سه  از  بیش  گذشته  سال 
ارائه شده بود، اما کمیته ای از نمایندگان پارلمان 
مدت ها  از  پس  مختلف  حزب های  از  اروپا 
نمایندگان  اما  رسید.  متمم   ۱۲ به  گفت وگو، 
این  با  اروپا  پارلمان  در  میانه  راست  جریان های 
از  استفاده  می گویند  و  مخالف اند  ممنوعیت 
جنایت  با  مقابله  برای  زیست سنجی  ابزارهای 

جدی همچون تروریسم، ضروری است. 
از  استفاده  شود،  تصویب  قانون  این  چنانچه 
قابلیت »تشخیص عاطفی« هوش مصنوعی را 
احتمال  این  حاضر  حال  در  می کند.  ممنوع  نیز 
مطرح است که پلیس یا کارفرماها با استفاده از 
چنین قابلیت هایی، بکوشند کارگران یا رانندگان 

خسته را تشخیص دهند. 
دولتی  نهادهای  استفاده  می گویند  منتقدان 
چهره،  تشخیص  فناوری  از  مرزبانی  پلیس  و 
می تواند به سوءاستفاده منجر شود و به همین 

بروکسل  به  را  مصنوعی«  هوش  »الیحه  دلیل، 
پارلمان  نماینده  ک،  تودورا دراگوس  آورده اند. 
اروپا از رومانی و عضو حزب لیبرال و میانه گرای 
این  اصلی  از حامیان  رومانی«،  نجات  »اتحادیه 
وسیعی  طیف  که  است  امیدوار  و  است  الیحه 
بنفی،  براندو  کنند.  حمایت  آن  از  نمایندگان  از 
»حزب  عضو  و  ایتالیا  از  اروپا  پارلمان  نماینده 
سوسیال  گرایش  که  کشور  این  دموکرات« 
الیحه  این  مهم  حامیان  دیگر  از  دارد،  دموکرات 
است. او در دفاع از این الیحه به خبرنگاران گفت: 
نوع  داریم نشان می دهیم که چه  این متن  »در 

جامعه ای می خواهیم.«
که  است  این  الیحه،  این  مهم  نکات  دیگر  از 
می کند  وادار  را  مصنوعی  هوش  تولیدکنندگان 
با شفافیت بگویند برای تغذیه این هوش، از چه 
متون، پژوهش های علمی، آثار موسیقی و غیره 
آثار  این  تالیف  حق   دارندگان  کرده اند.  استفاده 
مصنوعی  هوش  سازندگان  از  می توانند  سپس 
امتیازات مالی  شکایت کنند و خواهان دریافت 

شوند. 
متن  کل  متمم ها،  مورد  در  رای گیری  از  پس 
الیحه اواسط ماه آینده میالدی به صحن پارلمان 
می رود و تا اواخر سال جاری به مرحله تصویب 
که  دارند  باور  تحلیلگران  از  بسیاری  می رسد. 
معیار  متنی  به  تصویب،  صورت  در  قانون  این 
غول های  و  می شود  بدل  جهان  سطح  در 
رسانه های  شرکت های  همچون  فناوری  عرصه 
رعایت  را  آن  مایکروسافت،  و  گوگل  اجتماعی، 

خواهند کرد. ■

Facial-Recognition Ban Gets 
Lawmakers’ Backing In AI Act Vote

پارلمان اروپا رای گیری می کند: ممنوعیت 
احتمالی فناوری تشخیص چهره در خیابان

جهت گرفنت برآورد رايگان متاس بفرماييد

604 338 5436
EMFelectric71@gmail.com

خدمات برق مسکونی و تجاری 

نورپردازى

تعمريات برقی

سيم كشی

 EV Charger نصب 

خدمات برق ساختامن
٣٠٪ تخفيف

Fully Licensed Electrician (FSR)
EMF ELECTRIC

یا فروش ملک خود با من تماس بگیرید ! برای خرید و 

ک شما برگزیده ترین مشاور امال
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LET’S PRACTICEآموزش زبان انگلیسی

مدرس دوره های فوق فشرده مکالمه زبان انگلیسی
به صورت خصوصی و یا آنالین

جمال الدین جمالی
604.505.6631

In seventh heaven=تو آسمان هفتم = خیلی خوشحال 
Have one’s head in the clouds= توی هپروت بودن – خیالبافی کردن 
Make a hit = از پس چیزی بر آمدن – موفق شدن 
Knock one dead= میخکوب کردن – متعحب کردن – حسابی تاثیر گذاشتن 
روی کسی
Mean business = جدی بودن 
Hand it to someone = به کسی بارک هللا گفتن – چیزی حق کسی بودن
Stick to one’s guns = روی حرف خود ایستادن – از عقیده خوددفاع کردن 
 حتی در مقابل عکس العمل بد و نامناسب
Pan out = به خیر گذشتن – خوب از آب درآمدن
Keep one’s fingers crossed= دعا کردن – آرزوی موفقیت کردن

Lee: I’m in seventh heaven.
Kelly: I noticed your head was in the clouds.

Lee: I think I made a hit with the boss. My idea 
knocked him dead. Now he knows I mean business.

Kelly: I have to hand it to you. You stuck to 
your guns and everything panned out.

Lee: I’m glad I kept my fingers crossed.

.لی: خیلی خوشحالم
.کلی: دیدم )متوجه شدم( توی هپروت بودی

 لی: فکر می کنم باالخره از پس رئیس بر آمدم. ایده من او
.را میخکوب کرد. حاال می دونه که من جدی هستم

 کلی: باید به تو بارک هللا گفت )حقت بود(. تو روی حرفت
.)وایستادی و همه چیز به خیر گذشت. )خوب از آب دراومد

.لی: خوشحالم که خیلی برای این کار دعا کردم

a(head is in the clouds     b(stick to your guns      c(in seventh 
heaven      d(means business      e(kept his fingers crossed     f(
have to hand it to him      g( knocked the guys dead     h( made 
a hit     i(pan out

1. He didn’t think he’d pass that examination, so he..................
2. When he discovered he received an excellent grade on the 
examination, he was...........
3. She had company for dinner and served lobster. It..................
4. She’s in love and her...............
5. 5. She looked beautiful at the party and.................
6. He made a million dollars on a small investment. You..............
7. You didn’t get the promotion? I’m sorry things 
didn’t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. If you believe in something, it’s necessary to...................
9. I see he’s ambitious. You can tell by his attitude 
him... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.e     2.c    3.h    4.a    5.g    6.f    7.i    8.b    9.d

 جهت یادگیری بهتر مطالب زیر که هر هفته در دسترس شماست، 
canadianmagicenglish       را فالو  اینستاگرام   میتوانید پیج 
نــمــوده و  آنــجــا دنــبــال  بــه صـــورت کلیپ ویــدیــویــی در  و مطالب را 
 join تلگرام  به گروه  آن پیج  تلگرام روی  لینک  از طریق  همچنین 

شوید و از مطالب به صورت رایگان استفاده کنید.

LIFE & STYLE.ENGLISH

مدرس زبان انگلییس

لطفا با ما تماس بگریید

604.505.6631

دوره های فرشده زبان انگلییس  به صورت 
 سه ماهه، شش ماهه و

خصویص، گروهی،  آنالین و یا حضوری  

 با ۴۲ سال تجربه تدریس در

ایران، امارات، اروپا و کانادا

...

جما ل الدین جمایل

آیا تازه وارد کانادا شده اید  و به دنبال یک دوره
کاربردی و رسیع زبان انگلییس هستید؟

آیا سالها در کانادا زندیگ میکنید و هنوز زبان انگلییس
برای شما یک کابوس است؟

MAGICMAGIC

ترش تره گیالن
مواد الزم

۴ قاشق غذاخوری  برنج ایرانی 
۱ کیلو گرم اسفناج تازه 

کمی  و  گشنیز  جعفری،  )تره،  سبزی 
۵۰۰ گرم  نعناع( 

به میزان الزم روغن  
۱ قاشق غذاخوری  آرد )اختیاری( 

۴-۶ حبه سیر 
۳ عدد تخم مرغ 

۲/۱ پیمانه آب نارنج یا آبغوره 
نمک، فلفل و زردچوبه به میزان الزم

ابتدا برنج را بشویید و با مقداری آب و نمک 
قرار  روی حرارت  را  آن  کنید. سپس  مخلوط 

دهید تا بپزد.
از  بشویید. پس  و  کرده  پاک  نیز  را  سبزی ها 
خرد  را  آن ها  شد،  خشک  سبزی ها  آب  آنکه 

کنید.
نصف سیر را له کنید و سپس در یک قابلمه 
سرخ کنید. به آن سبزی خرد شده را اضافه 
کنید و تفت دهید. مخلوط سیر و سبزی تفت 
داده شده را به برنج پخته شده اضافه کنید. 
سبزی ها  از  بزرگتر  را  اسفناج ها  همچنین، 
خرد کنید و به خورشت اضافه کنید. اگر آب 
خورشت زیاد بود، حرارت را بیشتر کنید تا آب 
تبخیر شود. به تدریج نارنج یا رب نارنج را به 
خورشت اضافه کنید و آن را بچشید تا ترشی 
خورشت،  پخت  پایان  در  شود.  مطلوب  آن 
با کمی زردچوبه و روغن تفت  سیر له شده 
نمک  مقداری  و  مرغ  تخم  همراه  به  و  داده 
به خورشت بیفزایید و هم بزنید. پس از چند 

جوش، خورش را از حرارت بردارید.

نکاتی برای خوشمزه تر شدن ترش تره
اما  است،  نارنج  آب  غذا  این  اصلی  ترشی 
در صورتی که آب نارنج در دسترس نیست، 
نیز  ترش  لیمو  آب  یا  آبغوره  از  می توانید 

استفاده کنید.
میزان ترشی این غذا به سلیقه شما بستگی 

دارد و می توانید آن را کمتر یا بیشتر کنید.
در  را  تخم مرغ  میرزاقاسمی،  مثل  می توانید 
مراحل پایانی پخت، داخل خورشت بشکنید 
کمی  با  را  سیر  صورت  این  در  بزنید،  هم  و 
اضافه  خورشت  به  و  داده  تفت  سبزیجات 

کنید.
شد  داده  توضیح  اینجا  در  که  روشی  از  اگر 
با سیر و نمک  را  استفاده کردید و تخم مرغ 
نمک،  اندازه گیری  هنگام  کردید،  مخلوط 

مراقب باشید که غذا شور نشود.
در  گیالنی  محلی  سبزیجات  که  صورتی  در 
از  کلی  طور  به  می توانید  نیستند،  دسترس 
صورت  این  در  که  کنید،  استفاده  اسفناج 
همچنان خورشتی خوشمزه خواهید داشت. 
عدد  چند  می توانید  تمایل،  صورت  در 

گوجه سبز نیز به خورشت اضافه کنید.
نوش جان
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دکتر شادان کبیری
UBC استادیار

HEALTH.DERMATOLOGY.WOMEN

EMFACE اولین و جدید ترین دستگاهی است که 
جمله عضله،  از  کثر ساختمانهای صورت  ا روی  بر 
کالژن و بافت همبند اثر گذاشته و مطالعات انجام 
شده نشان می دهند که باعث افزایش تون و قوام 
 ٪۲۳ تا  صورت  لیفت  و   ٪۳۰ تا  صورت  عضالت 

میشود.

این دستگاه همزمان امواج رادیوفرکونسی و الکترو مغناطیسی 
High intensity electromagnetic St.mutation  و یا 
تحت  که  صورت  از  ای  ناحیه  روی  بر  را   HIFES
کاهش  باعث  و  کند  وارد می  قرار میگیرد  درمان 
یک  اینکار  و  شود  می  پوست  افتادگی  و  پیری 
یا  و  تزریق  به  نیاز  بدون  تهاجمی  غیر  روش 

جراحی می باشد.

و  اسکلت  به  نیاز  ساختمان  یک  مانند  صورت 
دارد و  و قوام خود  برای شکل  فونداسیون محکم 
شل  و  استخوانی  تغییرات  بدلیل  سن  باافزایش 
شدن پوست ، عضله و لیگامن ها این اسکلت بهم 
بنابراین  و  دهد  می  دست  از  را  خود  قوام  ریخته، 

و  افتادگی پوست و عضله  و  باعث ریزش صورت 
پیری میشود.

استفاده  بدلیل  که  است  دستگاهی   EMFACE
قادر  تنها  نه   HIFES و  فرکونسی  رادیو  امواج  از 
است سبب افزایش الیاف کالژن، االستین و بافت 
همبندی پوست شود بلکه قادر است بطور انتخابی 
عضالت مسیول لیفت صورت را تحریک کرده، قوام 
و تون آنها را افزایش دهد و در نتیجه سبب کاهش 
 Contouring بهبود  و  عضله  و  پوست  افتادگی 
صورت ولیفت پایین صورت و همچنین پیشانی و 

باال بردن ابروها و پلکها شود.
این  آپلیکاتورها  ای  دقیقه   ۲۰ درمان  یک  طی  در 
بر روی گونه ها و پیشانی قرار می گیرند  دستگاه 
و دستگاه با فرستادن امواج موجب انقباض متواتر 
عضالت و افزایش حرارت پوست میشود. مانند یک 

ماساژ گرم صورت.
میتواند  را  خود  روزانه  کارهای  فرد  درمان   از  بعد 
های  کرم  استفاده  و  از جمله شستشو  دهد  انجام 
روزانه، هیچ گونه downtimeو دوره نقاهت پوستی 
بعد از آن وجود ندارد معموال در مان هر هفته برای 
۴ هفته انجام میشود بعد از هر درمان بتدریج فرد 
متوجه بهبود افتادگی پوست و عضله میشود ولی 

بهترین اثر ۳ ماه بعد از آخرین درمان است.
نشان داده شده است که بعد از اتمام دوره درمانی 
۲۳٪ صورت  تا  یابد،  می  کاهش  ها  چروک   ٪۳۷ تا 
لیفت می کند و تا۳۰٪ قوام و تون عضالت صورت 

افزایش می یابد.
انجام  قابل  پوستی  های  تیپ  تمام  در  درمان  این 

است.
جمله  از  ها  درمان  سایر  با  تداخلی  درمان  این 
داده  ترجیح  معموال  ولی  ندارد  فیلر  و  بوتاکس 
میشود که فرد اول درمانEMFACE را انجام دهد و 
بعد از بهبود ساختمان صورت و پوست در صورت 
لزوم بوتاکس و فیلر تزریق شود و با لیزر های دیگر 

انجام گیرد.
کسانی  برای  العاده  فوق  درمان  یک   EMFACE
است که شروع عالئم پیری را از جمله کاهش حجم 
گونه ها، ظهور چین و چروک ها و افتادگی نسبی 

صورت مشاهده می کنند می باشد.
همچنین در افرادی که دچار کاهش وزن شده و در 
 EMFACE نتیجه صورت افتاده به نظر می رسد نیز
سازی  جوان  و  لیفت  برای  مناسب  درمان  یک 

صورت است. 
همچنین در افرادی که در سنین باالتر بوده و تمایلی 
به انجام درمانهایی مانند بوتاکس و فیلر ندارند این 

سازی  جوان  باعث  تواند  می  زیادی  حد  تا  روش 
پوست و کاهش افتادگی صورت گردد و یا استفاده 
همزمان آن با بوتاکس و فیلر نتایج فوق العاده ای 

در جوان سازی صورت خواهد داشت.

این دستگاه در افرادی که دچار بیماری صرع بوده، 
دارای Pacemaker قلبی و ایمپالنت های فلزی در 
نزدیکی محل درمان دارند قابل استفاده نمی باشد.

۱ سال می  تا  ماه   ۶ بین   EMFACEدرمانی اثرات 
مدت  این  از  بعد  را  درمان  تواند  می  فرد  و  باشد 

بصورت درمانهای ۱ تا ۲  جلسه ای تکرار کند.

این روش درمانی جدید و  از  برای اطالعات بیشتر 
و همچنین  گرفته  تماس  با مطب  توانید  موثر می 
برای مشاوره به مطب آمده تا مطالب بطور مفصل 
کاندید  شما  آیا  بدانید  تا  شود  داده  توضیح  تر 

مناسبی برای این  درمان می باشید یا خیر.■

WHAT DO WE KNOW ABOUT THE 
LATEST FACE LIFT DEVICE?

درباره جدیدترین دستگاه لیفت صورت 
EMFACE چه می دانیم؟

  

از افرادی که  به گزارش هاف پست، ۸۰ درصد 
عادت ماهانه دارند، در مقطعی از زندگی خود 
نرم می کنند.  پریود« دست و پنجه  با »دردهای 
گرفتگی های  خواه  که  می دانید  احتماال 
باشد خواه  پریود  اول  روز  در  عضالنی خفیف 
رحم  آستر  نابجایی  مانند  عارضه ای  به  ابتال 
کند،  مختل  را  زندگی  عادی  روند  می تواند  که 
ماهانه می توانند  گرفتگی های عضالنی عادت 
کامال  احساس  دستکم  یا  خراب،  را  آدم  روز 

کنند. ایجاد  ناخوشایندی 
سالمت  خدمات  ملی  سازمان  توصیه  به 
با  باید  را  پریود  درد  )ان اچ اس(،  بریتانیا 
پاراستامول مهار کرد و  یا  ایبوپروفن  آسپرین، 
با  باید  داروها،  این  نبودن  کارساز  صورت  در 
قوی تر  دریافت مسکن های  برای  پزشک خود 

یا کدئین صحبت کرد. ناپروکسن  مانند 
که  است  داده  نشان  تحقیقات  حال،  این  با 
ویتامین ای )E( می تواند در کاهش درد پریود 
افراد جویای گزینه ای برای مصرف همزمان با 
مسکن یا درمان طبیعی این درد، موثر باشد.

دردهای  )کاهش(  برای  ای  ویتامین  مصرف 
پریود

نشان  اخیر  تحقیقات  هاف پست،  گزارش  به 
ای  ویتامین  مکمل  مصرف  که  است  داده 
می تواند با کاهش دادن یا به حداقل رساندن 
ماهانه،  عادت  دوران  عضالنی  گرفتگی های 
امکان  مبتالیان  به  و  کند  تحمل پذیر تر  را  آن ها 

روزمره خود  کارهای  به  که طبق معمول  دهد 
مثبت  تاثیر  از  که  است  مدت ها  دهند.  ادامه 
و استخوان ها  ای در سالمت پوست  ویتامین 
کسیدانی  آنتی ا خواص  اخیرا  و  داریم،  اطالع 

این ویتامین نیز واضح تر شده است.
چیزی  همان  کسیدانی،  آنتی ا خواص  این 
کاهش  در  اخیر،  تحقیقات  اساس  بر  که  است 
آزاد  کاهش  موجب  زیرا  موثرند،  پریود  درد 
به  آن  تبدیل  و  آراشیدونیک  اسید  شدن 
این  باالی  غلظت  می شوند.  پروستاگالندین 
منجر  عضالنی  گرفتگی های  به  چرب،  اسید 
پیش  ماهانه  عادت  دوره  در  که  می شود 

می آید.
روش های  از  یکی  گزارش،  این  براساس 
استفاده  گذشته،  در  پزشکان  مورد اعتماد 
که  بوده  ترکیبی  ضدبارداری  قرص های  از 
حجم  و  پروستاگالندین ها  میزان  می تواند 
مایع عادت ماهانه را کاهش دهد. با این حال، 
درمان  این  هرچند  که  باورند  این  بر  محققان 
ای  ویتامین  است،  مناسب  بزرگساالن  برای 
جوانان،  در  به ویژه  مطلوب،  گزینه ای  می تواند 

برای درمان گرفتگی عضالت باشد.
کدام غذاها ویتامین ای دارند؟

ای  ویتامین  مکمل های  افزودن  قصد  گر  ا
این  قبل  از  حتما  دارید،  غذایی تان  برنامه  به 
میان  در  خود  عمومی   پزشک  با  را  موضوع 
و  بدنتان  برای  مناسب  مقدار  از  تا  بگذارید 

تداخل نداشتن این مکمل ها با دیگر داروهایی 
که مصرف می کنید، مطمئن شوید.

این  می توانید  هاف پست،  گزارش  به  هرچند، 
غذاهای  خوردن  با  و  راحتی  به  را  ویتامین 

خاص به برنامه غذایی  خود اضافه کنید.

ویتامین  از  باالیی  میزان  دارای  کی های  خورا
ای عبارتند از:

·        روغن دانه آفتابگردان

·        دانه آفتابگردان

·        بادام درختی

·        بادام زمینی و کره بادام زمینی

·        اسفناج

·        فلفل دلمه ای قرمز

·        مارچوبه

·        انبه

·        آووکادو

ویتامین E کلید کاهش درد عادت ماهانه است

VITAMIN E IS THE KEY TO 
REDUCING MENSTRUAL PAIN
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پیش از مصرف داروی کاهش 
وزن این مطلب را بخوانید

Read This Article Before 
Taking Weight Loss Medicine

ــای کــاهــش وزن یکی از داغ تــریــن  ــ مــوضــوع داروهـ
بحث ها در بریتانیا است. چه خبری مهم تر از ورود 
یک داروی کاهش وزن به بازار که در مدتی کوتاه 
۱۵ درصد از وزن بدن  را کم می کند؛ آن هم بدون 

رژیم غذایی یا ورزش!
وی گووی )WEGOVY(، نام تجاری نوعی از داروی 
سماگلوتاید )SEMAGLUTIDE(، پیش تر در سال 
جاری در بریتانیا با حواشی بسیار، توانست مجوز 
بگیرد و پیش بینی می شد فروش آن در داروخانه ها 
و درمانگاه ها ادامه یابد، اما در هفته اخیر عرضه آن 
به تعویق افتاد؛ چرا که عرضه کنندگان از این واهمه 
دارند که تقاضا برای آن خیلی باال برود. همان طور 
که انتظار می رفت، تب تزریق ضدچربی هم سرد 

شد و برای مدتی نامعلوم کنار رفت.
با  کــه  اســت  دیــابــت  داروی  اصــل  در  سماگلوتاید 
انسولین،  سطح  کنترل کننده  هــورمــون  از  تقلید 
فــروش  از  بعد  دو ســال  تنظیم می کند.  را  اشتها 
ــاالت مــتــحــده آمــریــکــا، ده هــا  مــوفــق ایـــن دارو در ایــ
با  گرفتند  بــه چاقی تصمیم  مبتالیان  از  نفر  هــزار 
ایــن دارو مشکلشان را حل کنند. در همین  حال، 
ایالن  و  از جمله جرمی کالرکسون  نفر  میلیون ها 
ماسک نسخه های خصوصی خود را  گرفتند و از 

آن استفاده کردند.
ــیـــراس، اســـتـــاد غـــدد درون ریــــــز دانــشــگــاه  الــکــس مـ
امــپــریــال کــالــج لــنــدن، مــی گــویــد: »نــمــی دانــیــم ایــن 
تــاثــیــری بــر بــدن خواهند  ــا در بلندمدت چــه  داروهــ
داشت.« در مورد وی گووی، فقط به قدر دو سال 
که   )Saxenda( بــرای ساکسندا  ــم.  داریـ اطــالعــات 
دارویـــی قدیمی تر اســـت، تنها ســه ســال مطالعه 
که   )Tirzepatide( تیرزپاتاید  دربـــاره  شــد.  انــجــام 
به تازگی بــه بـــازار عرضه شــده اســت، هــم فقط به 
اندازه ۱۸ ماه اطالعات داریم. او توضیح می دهد: 
»از ســوی دیگر، ۱۶ ســال اســت که از ایــن داروهــا 
بـــرای درمـــان دیــابــت اســتــفــاده مــی شــونــد، البته به 
مقدار کمتر. با توجه به نحوه عملکرد آن ها و تجربه 
ما، احتمال اینکه این داروها خطر تازه ای به  وجود 

بیاورند، کم است.«
ــدد درون ریـــــــز و  ــاور غــ ــرا حــمــیــد، مـــشـ ــایـ دکـــتـــر سـ
بهداشت  کلینیک  تــراســت،  ان اچ اس  در  دیابت 
رژیم  کتاب  نویسنده  و  کالج  امپریال  درمــان  و 
کامل )The full diet(، درباره وی گووی می گوید: 

»این نام تجاری داروی سماگلوتاید است.«

• وی گووی چیست؟
وی گــووی برای کنترل اشتها طراحی شده است؛ 
بنابراین با مصرف این دارو کمتر غذا می خورید. این 
دارو رفتار هورمونی در روده به نام جی ای پی-۱ را 
تقلید می کند که پس از خوردن غذا ترشح می شود 
و حرکت غذا در روده را کند می کند؛ بنابراین مدت 
زمان بیشتری سیر می مانید. دکتر حمید می گوید: 
ــه مــغــز  ــ »ایــــــن هــــورمــــون هــــای ســـیـــری عـــالمـــتـــی ب
کــه نشان مــی دهــد سیر شــده ایــد. در  می فرستند 
نتیجه فرد حتی اگر غذا نخورده باشد، هم احساس 
سیری می کند و موقع غذا خوردن با حجم کمتری 

از غذا سیر می شود.«
این دارو برای چه کسانی مفید است؟

کنون سازمان ملی خدمات  به گفته دکتر حمید، »ا
را فقط تحت شرایط  بریتانیا، وی گـــووی  سالمت 
نیز در   )Nice( نــایــس کـــرده اســـت.«  تایید  خــاص 
ــرده کــه وی گـــــووی را  ــود تــاکــیــد کــ تــوصــیــه جــدیــد خـ
ــوده بدنی  ــرای افـــــرادی کــه شــاخــص تــ ــ مـــی تـــوان ب
ــا خــــاص )۳۵ و بـــاالتـــر( اســــت و  ــ )بــــــــی ام آی( آن هـ

دست کم به یک بیماری مرتبط با وزن مانند دیابت 
یا فشارخون مبتال هستند، تجویز کرد.

برای فردی با پیشینه خانوادگی خاص که بی ام آی 
ابتال به بیماری های  امــا در معرض  پایین تر دارنــد 
مرتبط با وزن اند، نیز می توان وی گووی تجویز کرد.

مصرف این دارو چقدر تاثیرگذار است؟
طی یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن سال ۲۰۲۱ 
در نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر شد، افرادی که 
به مدت ۶۸ هفته وی گووی مصرف کردند، حدود 
۱۵ کیلو الغر شدند. یعنی به طور میانگین هر هفته  

۱۵ درصد وزنشان را از دست دادند.
امـــا یـــک نــکــتــه مــهــم؛ بـــا قــطــع مــصــرف وی گــــووی 
بــدن بــه سمت جــبــران وزن ازدســت رفــتــه مــی رود. 
»تــعــدادی  نکته می گوید:  ایــن  ــاره  دربـ دکتر حمید 
یک سال  کارآزمایی  همین  در  از شرکت کنندگان 
بیشتر تحت نظر قــرار گرفتند و مشخص شد ۱۲ 
ماه بعد، به طور متوسط دوســوم وزنی که با دارو 

کم کرده بودند، برگشت.«
چگونه باید مصرف شود؟

هــفــتــه ای یــک بــار بــا تــزریــق بــه خـــود. نــایــس تزریق 
کثر  کثر دو سال با مقدار حدا وی گووی را برای حدا

۲.۴ میلی لیتر تایید کرده است.
عوارض جانبی دارد؟

ایــن دارو حــالــت تهوع  شــایــع تــریــن عــارضــه جانبی 
اســت. از سایر عــوارض آن می توان به شکم درد، 
یبوست، اسهال، برگشت اسید معده )ریفالکس(، 

نفخ، سردرد و خستگی اشاره کرد.
این عــوارض معموال ابتدای مصرف رخ می دهند 
و در ۹۵ درصــد مــوارد ظــرف دو تا سه مــاه از بین 
مــی رونــد. خــطــرات جــدی تــر مصرف ایــن دارو بــروز 
سنگ کیسه صفرا و التهاب لوزالمعده )پانکراتیت( 
اســـت. مــصــرف آن بـــرای زنــانــی کــه قصد بـــارداری 

دارند، زنان باردار و شیرده نیز ممنوع است.

• اوزمپیک چیست؟
اوزمپیک همان وی گووی است اما با مقدار ]دوز[ 

پایین تر.
تاثیرگذاری و عوارض آن چیست؟

همان تاثیرها و عوارض گفته شده درباره وی گووی 
برای اوزمپیک هم صادق است.
برای چه کسانی مناسب است؟

بریتانیا مصرف  خــدمــات ســالمــت  ســازمــان ملی 
اوزمپیک را بــرای درمــان دیابت نوع ۲ تایید کرده 
اســـت. دکــتــر حمید مــی گــویــد: »اوزمــپــیــک زمــانــی 
تجویز می شود که قرص های دیگر نتوانند میزان 
گلوکز خون را به قدر کافی تنظیم کنند. اما می توان 
آن را در مــوارد خاص برای کاهش وزن نیز تجویز 
کرد. به همین دلیل افــراد سرشناس و مشهور به 

آن دسترسی پیدا کردند.«
چقدر تاثیرگذار است؟

بر  اوزمپیک  تاثیر  آنجا که  از  به گفته دکتر حمید، 
بــرای این نوع کاربری  کاهش وزن بررسی نشده، 
مجوزی دریافت نکرده است. مطالعه ای که روی 
افــراد مبتال به دیابت نوع ۲ انجام شد، نشان داد 
کثر به مقدار یک میلی گرم در هفته  آن هایی که حدا
از این دارو استفاده می کنند، به طور میانگین حدود 

۶۰۰ گرم وزن کم می کنند.
شیوه مصرف آن چگونه است؟

کرد؛  تزریق  مانند وی گــووی می توان  را  اوزمپیک 
کثر یک میلی گرم. هفته ای یک بار به مقدار حدا

• ساکسندا چیست؟
ساکسندا )نام عمومی لیراگلوتاید( داروی کنترل 

HEALTH
دیابت است که برای درمان دیابت نوع ۲ و چاقی 
مزمن تجویز می شود. دکتر حمید دربــاره عملکرد 
مانند  نیز  »ساکسندا  مــی دهــد:  توضیح  دارو  ایــن 
وی گووی و اوزمپیک از رفتار هورمون جی ال پی-۱ 
تقلید می کند و احساس سیری پدید می آورد. اما 
مدت تاثیرگذاری آن از دو داروی دیگر کمتر است 

و باید هر روز مصرف شود.
برای چه کسانی تجویز می شود؟

ساکسندا برای کاهش وزن کسانی که بی ام آی ۳۵ 
یا باالتر دارند، مبتال به پیش دیابت ]پره دیابت[  اند 
مانند  عروقی  قلبی  عامل خطر  یک  یا دست کم 
فشارخون باال یا کلسترول باال تهدیدشان می کند، 
تجویز می شود. پیش از مصرف آن باید کارهایی 
انجام دهید. به توصیه نایس باید با مصرف مقدار 
کامل این دارو ظرف ۱۲ هفته دست کم پنج درصد 

وزنتان را کم کنید تا درمان ادامه یابد.
چقدر موثر است؟

داده های کارآزمایی های انجام شده نشان می دهد 
ــرادی کــه ۵۶ هفته ســاکــســنــدا مــصــرف کــردنــد،  ــ افـ
بـــه طـــور مــتــوســط ۸.۴ کــیــلــوگــرم یـــا هــشــت درصـــد 

وزنشان کاهش یافت.  
بازگشت وزن برای کسانی که مصرف ساکسندا را 
قطع کرده اند نیز رخ می دهد. چنین افرادی بعد از 
۱۲ هفته به طور متوسط ۲.۹ کیلوگرم وزن اضافه 

کردند.
نحوه مصرف آن چگونه است؟

کـــثـــر سه  بـــه هـــمـــان شـــیـــوه تـــزریـــق بـــا مـــقـــدار حـــدا
میلی گرم در روز.

عوارض جانبی دارد؟
از آنــجــا کــه ســاکــســنــدا در هــمــان دســتــه داروهــــای 
اوزمپیک و وی گووی قرار می گیرد، عوارض جانبی 
و مــوارد منع مصرف آن نیز مشابه همان داروهــا 

است.

• تیرزپاتاید چیست؟

ــاره تــیــرزپــاتــایــد مــی گــویــد: »ایــن  ــ دکــتــر مــیــراس دربـ
تــاثــیــرگــذار اســــت. چــیــزی کــه آن را از  دارو واقــعــا 
سایر داروهــای موجود متمایز می کند، این است 
کـــه تــرکــیــب آنـــالـــوگ هـــای مــصــنــوعــی دو هــورمــون 
جــــی ال پــــی-۱ و جـــی آی پـــی اســــت؛ هــورمــونــی که 
مــوجــب تــرشــح انــســولــیــن مـــی شـــود.« او ایــن طــور 
توضیح می دهد که هردو این هورمون ها طبیعی اند 

و هنگام غذاخوردن در روده تولید می شوند.
عملکرد آن به چه صورتی است و برای چه کسانی 

مناسب است؟
ترکیب این دو هورمون به کنترل اشتها و قند خون 
کمک می کند. به گفته دکتر میراس، تیرزپاتاید در 
ایاالت متحده آمریکا پیش تر فقط برای بزرگساالن 
مبتال به دیابت تایید شده بود؛ چون سطح گلوکز 
خون را به شدت پایین مــی آورد. اما در بریتانیا در 
دسترس همگان نیست و به عنوان درمانی برای 

چاقی تحت بررسی است.
مصرف آن چقدر تاثیرگذار است؟

دکــتــر مــیــراس توضیح مــی دهــد: »کــارآزمــایــی هــای 
بــالــیــنــی تــصــادفــی ســازی شــده نــشــان مــی دهــد که 
مصرف تیرزپاتاید حدود ۲۲ درصد وزن را کاهش 
ایــن دارو وارد حـــوزه ای از کاهش وزن  با  می دهد. 
مــی شــویــم کــه فقط بــا جــراحــی امــکــان پــذیــر اســت. 

برای همین این قدر هیجان زده ایم.«
نحوه مصرف آن چگونه است؟

یک بار تزریق در هفته.
عوارض جانبی آن چیست؟

در کارآزمایی های بالینی تاثیر مصرف این دارو و 
اوزمپیک روی مبتالیان به دیابت را با هم مقایسه 
کردند. دکتر میراس می گوید: »عوارض جانبی هر 
اسهال.«  و  یبوست  تهوع،  حالت  بــود:  دو مشابه 
ایمکیوری، دارویی برای یک اختالالت ژنتیکی نادر 

که باعث چاقی می شود

ــا نـــام  ــ ــه ب • ســتــمــالنــوتــیــد کــ
 )imcivree( ایمکیوری

دارویــــی اســت کــه بــا تاثیر مستقیم 
مغزــ  در  اشــتــهــا  کــنــتــرل  مــرکــز  روی 
هـــیـــپـــوتـــاالمـــوس ـــــ اشــتــهــا را کــاهــش 

می دهد. اما مصرف آن فقط برای گروهی محدود 
مناسب است.

نــحــوه کـــار آن چــگــونــه اســـت و بــــرای چـــه کسانی 
مناسب است؟

دکـــتـــر حــمــیــد در پـــاســـخ ایــــن ســـوال هـــا مــی گــویــد: 
اختالل های  اثــر  در  نـــادر، چاقی  بسیار  مـــوارد  »در 
اشتها  کنترل  که  به شکلی  مــی آیــد؛  پدید  ژنتیکی 
مبتال  بیماران  مــی شــود.  مختل  هیپوتاالموس  در 
ژنتیکی دچــار گرسنگی شدید  به ســنــدروم چاقی 
در ســال هــای نخست  تقریبا همیشه  و  می شوند 
کودکی چاقی شدید دارند. وزن آن ها ممکن است 

تا دو سالگی به ۲۵ کیلوگرم برسد.«
و  متخصص  پزشک  نظارت  با  فقط  ستمالنوتید 
برای بیمارانی تجویز می شود که آزمایش ژنتیک 

نشان داده باشد به دلیلی خاص چاق شده اند.
چقدر تاثیرگذار است؟

وزن افراد شرکت کننده در کارآزمایی ها با مصرف 
کــاهــش  ــد  ــ درصــ مــیــانــگــیــن ۱۰  بــــه طــــور  دارو  ــن  ــ ایـ
این  می کنم  »تاکید  می گوید:  حمید  دکتر  یــافــت. 
کــه کنترل  انــجــام شــد  کــارآزمــایــی هــا روی کسانی 
ژنتیکی  اخــتــالل  یــک  بــه دلیل  اشتها در مغزشان 
مختل شده بود.« افزون بر آن، »کاهش وزن و مهار 
کــه ستمالنوتید مصرف  زمــانــی  تــا  تنها  گرسنگی 

شود، ادامه دارد«.
نحوه مصرف آن چگونه است؟

با تزریق روزانه.
عوارض جانبی دارد؟

واکنش های پوستی در محل تزریق، بروز لکه های 
تیره روی پوست، سردرد، حالت تهوع و اسهال از 
عوارض جانبی مصرف این دارو است. در مواردی، 
ــزارش شده  بــه خودکشی نیز گـ افــســردگــی و فکر 

است.

• اورلیستات، همان گزینه  قدیمی
ــیـــراس مـــی گـــویـــد: »مـــصـــرف اورلــیــســتــات  دکــتــر مـ
اورلیستات  شــد.  رایــج   ۱۹۹۰ دهــه  از   )Orlistat(
میزان چربی جذب شده از روده را هنگام غذاخوردن 

کاهش می دهد.«
برای چه کسانی مناسب است؟

ایــن دارو  بریتانیا  ســازمــان ملی خــدمــات سالمت 
را برای افــرادی با بــی ام آی ۳۰ یا باالتر و کسانی با 
بی ام آی بیش از ۲۸ که یک عامل خطر مانند دیابت 
نوع ۲، فشارخون باال یا سابقه خانوادگی کلسترول 

باال دارند، توصیه می کند.
چطور مصرف می شود؟

به شکل قرص قبل از غذا.
دکتر میراس می گوید: »ایــن دارو باعث می شود 
فــرد ۳۰ درصــد چربی غذایی را که می خورد دفع 
کند.« اسهالی که در اثــر مصرف ایــن قــرص پدید 
می آید، به قدری ناخوشایند است که به تنبیه شبیه 
است. همین باعث می شود فرد یاد بگیرد چربی 
غذای خود را کاهش دهد و با این کار می تواند وزن 

کم کند.
چقدر تاثیرگذار است و چه عوارضی دارد؟

دارو کاهش  این  دکتر میراس می گوید: »مصرف 
وزن کم و عوارض جانبی )اسهال شدید( دارد.«

گزینه های طبیعی بدون نسخه
این روزها قرص یا پودر عصاره قهوه سبز پرطرفدار 
ــا بــاال  اســــت و بـــه گــفــتــه دکـــتـــر حــمــیــد، »احـــتـــمـــاال بـ
اندکی  بــدن روی کاهش وزن  بــردن سوخت وساز 
تاثیرگذار است؛ چیزی مشابه نوشیدنی های حاوی 
کافئین. نتایج چند کارآزمایی بالینی تصادفی شده 
کـــوتـــاه مـــدت نــشــان مـــی دهـــد کـــه مــمــکــن اســـت تا 
از  امــا پیش  بــه کاهش وزن کمک کند،  چند کیلو 
نتیجه گیری قطعی مطالعات بیشتر و طوالنی تری 

الزم است«.■
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

قارچ و شپش؟!

آخــونــد فــّاحــی گــفــت: زنـــان بــه بهانه گــرمــی هوا 
ناموس،  بــی  مــردک  برهنه شــونــد.  مــی خواهند 
زن فروش! برهنه دختر احمد گریانه، برهنه نوه 
تمساح یزدیه، برهنه عروس ها، دختران و زنان 
مهره های آخوندی هستند، نه دختران و زنانی 
که فقط این روسری لعنتی را باز می کنند تا از 

شّدت عرق، سرشان قارچ و شپش نزند.

ُمرد که ُمرد؟!

ــپـــاه مـــاســـت خـــــــواران انـــقـــاب افـــاســـی یــک  سـ
اتــوبــوس حــامــل پــاچــه گــیــران فــاطــی کــمــانــدو را 
ــاده تـــا ضــمــن مــفــت خـــــوری پـــاچـــه زنـــان  ــتـ فـــرسـ
را هــم  گذاشتند  را بگیرند و اســم شــان  جــوان 
آمــران به مــعــروف؟! ایــن بی ســوادهــا خودشان 
را عــقــل کــل مــی دانــنــد و فــکــر مــی کــنــنــد فقط 
درگیری  ایــن  در  متاّسفانه  انــد!  محرم  آخوندها 
ها خانمی هم کشته شده اســت. و پس از این 
ماجرا آخوندها هماهنگ گفتند ُمرد که ُمرد! بی 
حجاب بود! ُمرد خوب شد که ُمرد! این اراذل و 
بــرای حجاب و  اوبــاش سپاهی و بسیجی فقط 
بی حجابی هماهنگ و سریع جواب می دهند 
وگرنه ماه هاست نه نوع گاز سّمی در مدارس 
نــه اسید پــاش هــا پیدا شــدنــد، نه  معلوم شــده، 
قاتلین دختران در تظاهرات حجاب معلوم شده 
و  نــه کــور کنندگان دخــتــران و پــســران بــی گناه 
گر  مــردم معلوم، پــیــدا و مــجــازات شــدنــد. ولــی ا
بپرسی بــا دقــت بــه تــو مــی گــویــنــد: 1000 سال 
قبل حسین در خداحافظی با زینب چه گفت؟ و 
ابوالفضل هم در گوش اسب اش چه ها گفت 

و چه ها شنید؟!

کّلی سود؟!

 50 انــدازه  به  اسامی  جمهوری  گفته:  نتانیاهو 
پسر عمو جان  اســت!  کــره شمالی خطرناک  تــا 
این چاه برای هر کسی آب نداشته برای تو که 
ایران حاکم  نان داشته، از وقتی که آخوندها بر 
برابر  چند  به شما  آمریکا  و  اروپـــا   شدند کمک 
شـــده اســــت. آمــریــکــا ســی تــا پــایــگــاه دور ایـــران 
ساخته، همه اعراب از ترس آخوند با تو دوست 
ها می  که غربی  شدند، هر ســاح جدیدی هم 
سازند اّولین سری اش را  به تو می دهند!  پس 
بلکه   ندارد  نگرانی  تنها  نه  تو  برای  این موضوع 

کلّی سود و راحتی خیال هم به همراه دارد.

جنگل دزدی؟!

دوستی از ایران نوشته:  کاظم نور مفیدی امام 
جمعه مجازی گرگان که از کشور اتریش استان 
اقـــدام خــدا پسندانه گفته:  یــک  را مــی چــاپــد در 
تــمــام خــیــابــان هــای شهر گــرگــان اذان پخش  در 
یاد جهنم و مجازات  به  زنــان  و  تا دختران  کنید 
خداوندی بیفتند و حجاب خود را درست کنند! 
البّته در همان حال حاج آفت هللا کاظم  و صد 
آقا، جنگل های بیشتری را بدزدد و ببرد به اروپا، 

 7 زندگی  ارتحالید!  درمــانــده  رهبر  روزی  گــر  ا که 
نسل بعد از خودش هم تامین باشد. پس ما از 
کنیم  درخواست می  مّداحان  و  زنــان  قمه  کلّیه 
خودشان را هر چه سریع تر به این شهر برسانند 
شیخ  شــایــد  بدهند  نمایش  را  خــودشــان  هنر  و 
کاظم آن ها را در طرح های جنگل دزدی شریک 
کند و آن ها  دیگر ناچار نباشند برای دو زار ده 
را   نواله  هــوار بکشند و گلوی خودشان  شاهی 

پاره کنند.

پس معرکه؟!

آمریکا پنج شش نفر و چند شرکت را در ارتباط 
با ساخت پهپاد تحریم کرد!

هر دم ازاین باغ بری می رسد

شش نفر و ده نفری می رسد

شما چشم آبی ها تا حاال صد هزار نفر را تحریم 
کــردیــد کــس یــا کــســانــی کــه بــخــواهــنــد بــه آمریکا 
همراه  بــه  دالر  میلیون  یــک  اســت  کــافــی  بیایند 
خــودشــان بیاورند کــه در ایــن صــورت قــدم شان 
روی تخم چشم دولت آمریکا خواهد بود. کسی 
تحریم  و  بکند  تجارتی  فعالیت  بخواهد  که  هم 
بــاشــد هــم مشکلی نــخــواهــد داشـــت کــار اش را 
بــه دســـت دخــتــر، پــســر، خــواهــر یــا بــــرادراش می 
سپارد و روز از نو و روزی از نو. چیزی که در این 
میان پس معرکه است فقط کاه ملّت بی گناه، 

درمانده و بی پناه ایران است. 

یادتان باشد؟!

طلب هستم،  نه سلطنت  من  که  باشد  یــادتــان 
طلبان  سلطنت  شما  اعلیحضرت  طــرف  از  نــه 
ایشان  از  نه  و  دارم  اللهی ها ماموریتی  یا شاه 
چــاک شان  عاشقان سینه  و  دواب  و  اذنـــاب  و 
مزد، حقوق و مزایا دریافت می کنم. ولی شرط 
انصاف است که این حقیقت را به شما عزیزان 
روزهایی که شاهزاده  در  بگویم.  خواننده خودم 
رضـــا پــهــلــوی بــه اســرایــیــل رفــتــه بـــود مــهــره هــای 
گاه  جمهوری افاسی این طور در ذهن مردم ناآ
القا می کردند که  انداخته بودند و به آن ها  جا 
ایــشــان بــه اســرایــیــل  رفته تــا از ســران اسراییل 
خــواهــش کــنــد بــافــاصــلــه پــس از خـــروج اش  به 
ایران حمله کنند؟! ولی نمی گویند که تا پارسال 
خـــودشـــان هــمــگــی خـــواهـــان حــمــلــه اســرایــیــل به 
ایـــران بــودنــد! ولــی امــســال بــدون ایــن کــه خبری 
بــاشــد آتــش ایــن شــایــعــه را تــنــدتــر مــی کــنــنــد! در 
کنون در سوریه،  حالی که آخوند های نکبت هم ا
آذربایجان و کشورهای عربی  در حال درگیری 
بــا اســرایــیــل هستند. ولــی یــادتــان هــم بــاشــد که 
بــا هیچ  بــا خــواهــش کسی وارد جنگ  اســرایــیــل 
راســتــای منافع  در  و فقط  کــشــوری نمی شــود 

ملی خودش می جنگد.

پسران ُقلچماق؟!

از روز دوشنبه 26  کــرد:  اعــام  رادان  احمد رضــا 
فــروردیــن مــاه بــه صـــورت جـــّدی کلیه زنــانــی که 
قوه قضاییه معرفی  به  نکنند  رعایت  را  حجاب 
می شوند. بار اول تذکّر شفاهی داده می شود و 
در بار بعدی از جریمه های 500 میلیون تومانی 
اعمال خواهد  آنان  برای  تومانی  تا یک میلیارد 
شد. اوالً پس معلوم است تا حاال شوخی بوده و 
این کشتن بیش از  500 تن و کور کردن جوانان 

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد. 
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با ساچمه و زندانی کــردن بیش از 20 هــزار تن 
البّته همه  بوده است!  برای دست گرمی  فقط 
ایــن هــا بــه خــاطــر ایــن اســت کــه دســت مــردم ما 
خالی و ساح شان فقط جان شان بوده است. 
در ضمن هم خود رهبر درمانده و هم نوکران و 
مزدوران اش به ویژه این رادان جانی یا از آن چه 
به سر بعضی از سپاهی ها و بسیجی ها  آمده 
خــبــر نــدارنــد یــا بــه روی مــبــارک خــودشــان نمی 
آورنــد چــون بــه قــول آن مــرحــوم ایــن هــا زده انــد، 
شما هم بگویید زدند چون برای جاهل خوبیت 
نداره! ببینید نه رهبر درمانده و نه حّتی یکی از 
ســران از ســـوراخ مــوش بــیــرون نمی آیــنــد فقط 
پاسبان های ده تومانی را با مردم رو در رو می 
می  مــیــلــیــاردی  پشت صحنه  خــودشــان  و  کنند 
برند و دختران شان در بارهای دیار کفر بهترین 
را به مصرف می  مشروبات و پسران قلچماق 

رسانند!

تقاضای کمک؟!

ــود: چــنــد روز قــبــل عــلــی رضــا  ــ ــده ب در اخـــبـــار آمــ
سراجی نوذر طلبه آستارایی که در رسانه های 
مجازی نیز فّعال بود توّسط چهار نفر خفت  شد 
تازه  بیچاره  ایــن  بریدند!  را  اش  تناسلی  الــت  و 
رنگ و لعاب آخوندی به خودش زده بود تا هم 
در این دنیا چهار تا حال و حول کند و هم در روز 
قیامت خدمت حوری هایی که به دلیل خدمت 
تــبــارک و  از خــداونــد  بــه اســـام و مسلمین  اش 
برسد. متاّسفانه حاال  کادو خواهد گرفت،  تعال 
بــا دیــدن مــوی زنــان تحریک نمی شــود و  دیگر 
امر به معروف نمی کند چون مال خودش هم 
در دست خفت کنندگان اش بی صاحب مانده 
اســت! یــاران یــاری کنید تا آخوند زن داری کند. 
کــه سامت هستند  جــوانــانــی  کلیه  از  باید  پــس 
تقاضا کنیم تا برای پیشرفت اسام و مسلمین 

به این طلبه مخلص کمک کنند.

درد دل؟!

کــــرد که  مـــا درد دل مـــی  بـــا  ایـــــران  از  دوســـتـــی 
خراسانی می دانی در کشور ما مدیران اجناس 
خــود را دالری می فروشند ولــی دســت مــزد ها 
را ریالی می دهند؟! گفتیم: این که چیز مّهم و 
جــدیــدی نیست. چهل و ســه چــهــار ســال است 
هــر گــاه دولـــت مــی خــواهــد قیمت بنزین یــا آب 
و برق را گران کند سر مردم مّنت می گذارد و 
می گوید: قیمت این ها در کشورهای دیگر این 
اســت!  ارزان  مــا خیلی  ولــی در کشور  قــدر دالر 
ولی دست مزد کارگر و کارمند را با دالر حساب 
مــاهــانــه  250  ایـــران  در  کــارمــنــد  االن  کنند  نمی 
دالر حقوق می گیرد ولــی دولــت اسامی، یک 
به  دالر   6000 را  پراید  مانند  پاستیکی  ماشین 

این مردم فقیر و گرفتار می فروشد.

فدای َسِر زّرافه نظام؟!

امور  وزیر  امیرعبداللهیان  روز قبل حسین  چند 
خــارجــه آخــونــد هــا یــا بــه قـــول مــا زّرافــــه نــظــام با 
تــرکــیــه جلسه  وزرای خــارجــه روســیــه، ســوریــه و 
ــــت. بـــاز هـــم مــثــل هــمــیــشــه جـــان و مـــال از  داشـ
ــازار در  ــ کــیــســه مـــردم مــا مــی رود و مــعــادن و ب
دســت ســوریــه و ترکیه باقی خــواهــد مــانــد! تــازه 

قرار است بعد از خرج کردن ده ها میلیارد دالر 
بــه جمهوری  را  یــک معدن فسفات  در ســوریــه 
زیر و  گر قبول کنند و همه  ا افاسی بدهند که 
رویش مال آخوند ها باشد، فقط سالی بیست 
میلیون دالر درآمد دارد یعنی  در طول 50 سال 
که  دهــد  مــی  پوشش  را  دالر  میلیارد  یــک  فقط 
آن هم فقط سود یک میلیارد دالر است و باید 
فدای  بزنیم  را  بقیه  دالر  میلیارد  ها  ده  آن  قید 

سر زّرافه نظام!

پشتیبان؟!

لیسی  کاسه  راه  هاست  که سال  دبیر  علیرضا 
از خوشخدماالن  گرفته  یــاد  را  فروشی  مــردم  و 
ســــردار مــحــّمــد بــاقــر خــالــیــبــاف اســـت. تـــازه حــاال 
گندش درآمـــده کــه ســال هــا پیش یــک قــرار داد 
پــاس بسته و  بــاشــگــاه  بــا   تــومــانــی  70 میلیون 
نگرفته  باشگاه  این  بــرای  هم  کُشتی  یک  حّتی 
امروز  ارزش  با  تومان  میلیارد   70 یعنی  اســت. 
را بـــا مـــش بـــاقـــر نــصــف کــــرد و تـــمـــام! یــکــی از 
دوستان اش را به نام مربّی درجه یک از طرف 
فــدراســیــون بــه مــامــوریــت چــنــد مــاهــه بــه خــارج 
او حّق  بــه  کشور فــرســتــاده و چند ده هــزار دالر 
ماموریت داده که با علیرضا دبیر نصف کردند و 
خوردند. تازه باز همین طرف را با تیم محل اش 
به اردوی تیم ملّی دعوت کرده و از پدر و مادر 
آن نوجوانان کلّی پول گرفتند که با هم خوردند 
این یک طرف کار، از طرف دیگر به همه کسانی 
به شورای شهر مراجعه  کم  ترا برای گرفتن  که 
می کنند می گوید: فان قدر به حساب من بریز 
بــرو! چــرا؟  چون  پــروانــه ساخت را بگیر و  و بیا 
مجتبی  آقــا  یعنی  دزدان  ریــیــس  اش  پشتیبان 

است!

لعنت بر خودم باد؟!

عالیجناب پرزیدنت جو بایدن قصد دیدار از پاپوا 
گر این گینوی  گینه نو را دارد. عمو بایدن ببین ا
ــد  ــردم ایــــران ُخــــرده حــســابــی دارنـ ــو، بـــا مــ ــای نـ هـ
به  مّجانی  ســاح  دالر  میلیارد  چهارصد  سیصد 
آن ها بــده بعد سی چهل تا سد و ســازه مفت 
بـــرای شـــان بــســاز و آخــریــن تــکــنــولــوژی ساخت 
موتورهای هوایی و زمینی را هم در اختیارشان 
بگذار درست مثل کره، ترکیه، پاکستان، امارات 
و سایر دشمنان مردم ایران ساح هسته ای هم 
تقدیم شان کن. بعد که شکم شان سیر شد و 
کلفتی  گــردن  احساس  افاسی  جمهوری  مثل 
کردند و به دوست ات اسراییل گیر دادند از جو 
خــوردن خــودت پشیمان شــده و خواهی گفت: 

خودم کردم که لعنت بر خودم باد؟!

مـــــونـــــرآل – شــش  مـــــنـــــّوره  کـــــانـــــادا – مـــدیـــنـــه 
شـــنـــبـــه )آدیــــــنــــــه( نـــــوزدهـــــم مــــــاه مــــی الــــحــــرام! 
جـــــگـــــری!                                                                                                                                         خــــــــــون  بـــــــــــــــــدری  در   2023 ســــــــــال 
برابر با بیست و نهم اردیبهشت ماه سال 1402 
مهرورزی زنجیره ای!                                       شاد 

و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی
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TALK OF THE WEEK

مجید محمدی

روند تحول نظام اسامی از ابتدای دولت رئیسی و 
به ویژه پس از شهریور 1401 )آغاز انقاب ژینا( به چه 
سمتی بــوده اســت؟ در دورانــی که حکومت جوانان 
ایرانی را می کشت و کور می کرد یا در زندان  به آن ها 
تجاوز می کرد، به اعتراف گیری و دادگاه های نمایشی 
مشغول بــود و حــجــاب را احــیــا مــی کــرد، اتــفــاق هــای 
دیــگــری نــیــز در جــریــان بـــود کــه هــمــه نــنــگ آورنــد. ایــن 
ننگ ها تازه نیستند، اما سطح وقاحت نظام را ارتقا 

داده اند.
رژیــم اسامی با »دولــت انقابی« و »پاکدست« در 
ــازه ای زده  بی شرمی و رذالـــت و فساد رکــوردهــای تـ
است. از مدینه فاضله ای که شیعیان سیاسی وعده 
می دادند، جز تحقیر، فاکت، فقر و هرج ومرج برای 
مــردم و ذلــت، حقارت، چپاول، دروغگویی، قساوت، 
کــاشــی و پــوســیــدگــی بــــرای حــکــومــت چــیــزی باقی 
نمانده است. در این نوشته، به وقاحت های تازه رژیم 

در هشت قلمرو اشاره می کنم.
در حوزه تبلیغات؛ پخش »سام فرمانده« در مدارس 
هفت بار در یک روز به مدت یک ماه و انکار کور کردن
وزیــر آمــوزش و پــرورش دولــت رئیسی موضوع فوق 
را در یک مصاحبه تلویزیونی اعام کرد. چنین کاری 
نمایانگر استیصال رژیم در تبلیغ نظامی گری فرقه گرا 
و والیــت مــداری مداحانه است که دانــش آمــوزان را تا 
حد تهوع در معرض این سرود حکومتی قرار می داده 
است. چنین وقاحتی در جمهوری اسامی نیز سابقه 
تــهــران در دروغــگــو  بیلبوردهای شــهــرداری  نــداشــت. 
معرفی کردن افرادی که در اعتراض های 1401 چشم 
خود را از دست داده بودند، نیز سطحی حیرت انگیز 

در بی شرمی است.
اعــدام  و  آزادی محمدعلی نجفی  عــدالــت؛  حـــوزه  در 

افراد به اتهام توهین
عفو کــردن فــردی کــه خــود رسما و بــدون هیچ گونه 
تهدید و فــشــاری قتل یــک انــســان دیگر را بــه گــردن 
انتقام گیری  بــرای  که  جوانانی  اعــدام  کنار  در  گرفته، 
بـــازداشـــت شـــده بـــودنـــد، حــکــایــتــگــر نــظــام عـــدالـــت در 

حکومت شیعی است.
محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد 
13۹۸ همسر دومش به نام میترا استاد را با شلیک 
به  تــهــران  گلوله در خانه شان در محله ســعــادت آبــاد 
قتل رساند. ساعاتی بعد از ارتکاب این قتل، سر مزار 
والدین خود در شهرستان رفت و سپس خود را به 
پلیس تهران تسلیم و آزادانه به قتل اعتراف کرد. در 
مورد قاتل بودن او هیچ تردیدی وجود ندارد. اتهامات 
شهردار پیشین تهران قتل عمد همسرش، حمل و 

نگهداری ساح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی 
منتهی به جرح بود.

ایــران از معدود کشورهایی است که در آن مرتکب 
مــعــدود  از  مـــقـــابـــل،  در  مـــی شـــــود.  آزاد  عــمــد  قــتــل 
کشورهایی است که در آن افراد به اتهام ناسزاگویی 
به فردی که 1400 سال پیش از دنیا رفته و وکیل و 

وصی ندارد، اعدام می شوند.
پــژو 504 سفید محمود  در حـــوزه خــیــریــه؛ ســرانــجــام 

احمدی نژاد
این خودرو در زمان ریاست جمهوری او برای ساخت 
مسکن برای معلوالن به مزایده گذاشته شد. به گفته 
مسئوالن بهزیستی در سال 1401، این خودرو بدون 
بهزیستی  پارکینگ  گــوشــه  معلوالن  بـــرای  آورده ای 
خاک می خورد. اسفندماه سال 13۸۹ بود که بوق های 
داخلی و خارجی خبر دادند یک ایرانی با پرداخت دو 
میلیارد و 500 میلیون تومان، خودرو احمدی نژاد را که 
به منظور تامین مسکن معلوالن به مزایده گذاشته 
شده بود، خریده است. محمود احمدی نژاد 30 آبان 
13۸۸ در همایش تجلیل از خیرین مسکن ساز اعام 
کرده بود که »خودرو شخصی خود را برای مشارکت 
در طرح نهضت تامین مسکن معلوالن و مددجویان 
تحت پوشش سازمان بهزیستی به حراج می گذارد.« 
تاکنون درباره نحوه هزینه شدن درآمد حاصل از این 
مزایده یا علت تحویل نــدادن خــودرو احمدی نژاد به 
خریدار آن، اطاعاتی منتشر نشده است )همشهری 

آناین 30 بهمن 1401(.
نماینده  رســایــی،  حمید  بــه  متعلق  دی   ۹ هفته نامه 
نوشت: »شنیده  دوره،  آن  در مجلس  دولــت  حامی 
شده است فردی که خودرو احمدی نژاد را خریداری 
کرد، در سال های گذشته تنها دارایــی اش یک سوله 
بـــوده کــه بــه عــنــوان انــبــار و کــارهــای صنعتی کوچک 
طریق  از  به تدریج  نامبرده  اســت.  می کرده  استفاده 
ارتــبــاطــات مختلف دولــتــی بــه ثــــروت کــانــی دســت 
پیدا می کند. او در حال حاضر 30 درصد سهام بانک 
ــد بــانــک ســامــان و بخشی از  گــردشــگــری و 34 درصـ
سهام ایــران خــودرو تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را 

دارد.«
این هفته نامه فروردین سال 13۹0 اعام کرد خریدار 
خــودرو محمود احمدی نژاد یک هــزار و 200 میلیارد 
تــومــان بــه شبکه بانکی ایـــران بدهکار اســت. عباس 
ــزایــــده گــفــت:  کـــنـــش بـــه ایــــن مــ ســلــیــمــی نــمــیــن در وا
اسفندیار رحیم  مشایی، معاون محمود احمدی نژاد 
بــا همکاری شخصی کــه بــا او بــه کــارهــای اقتصادی 

مشغول است، این بازی مسخره را شروع کرد.
با عربستان سعودی و  رابطه  در سیاست خارجی؛ 

حرف شنوی از چین و روسیه

بـــرقـــراری رابــطــه بــا عــربــســتــان ســعــودی در روزهـــای 
پایانی سال 1401، در حالی که مقام های رژیم همه 
کسانی را که خواستار آن و منتقد حمله به سفارت 
عربستان سعودی بودند، دشمن معرفی می کردند 
و به حمله کنندگان جایزه دادند )با استخدام در دولت 
رئیسی(، نقطه عطفی در سیاست خارجی خامنه ای 

بود.
با برقراری دوباره این رابطه نام مای شیعه سعودی 
از خیابان کنسولگری عربستان سعودی در مشهد 
برداشته شد. با توجه به نفرتی که مقام ها از عربستان 
سعودی دارند و سخنان و مواضع آن ها در 44 سال 
برقراری  گذشته،  ســال  در هفت  باالخص  و  گذشته 
رابــطــه مشخصا بــا فــشــار دولـــت چین انــجــام شــد که 
آب های جنوبی ایران را خالی از تنش می خواهد تا به 
روابط اقتصادی اش با عربستان سعودی خدشه ای 
وارد نشود. عراق نیز می خواست تنش میان دو کشور 
را کاهش دهد اما موفق نشد. جمهوری اسامی در 
یک دهه اخیر و در شرایط ضعف دیپلماتیک به »بچه 
حرف شنو روسیه و چین« تبدیل شده است؛ از تایید 
رژیم حقوقی دریای خزر تا ارسال تجهیزات جنگی به 
روسیه در جنگ علیه اوکراین که هر دو خاف منافع 
و امنیت ملی ایران اند گرفته تا قــراردادهــای مخفی 
20 و 25 ساله با این دو کشور و کاپیتوالسیون برای 
کارکنان روس در بوشهر و از صید ترال چین در خلیج 
فارس گرفته تا خرج کردن منابع ناشی از فروش نفت 

در بانک های چینی با اجازه دولت چین.
در حوزه امنیت داخلی؛ حمات شیمیایی به مدارس

پـــس از گــذشــت چــنــد مـــاه از حــمــات شــیــمــیــایــی به 
مــدارس هنوز مشخص نیست چه گــروه، سازمان یا 
برای  اجــرا می کند.  و  را هدایت  ایــن عملیات  نهادی 
نکته توجه  بــه دو  بــایــد  نــشــدن،  ایــن شناسایی  فهم 
کــرد: اینکه حکومت و نه بخشی خودسر وابسته به 
آن، عامل این جنایات اند و حکومت با این عملیات 

اهداف امنیتی مشخصی را دنبال می کند.
مستقل،  تحقیقات  از  استنکاف  چــنــدمــاهــه،  تــــداوم 
انــبــوه مسموم شدگان )در مــحــدوده 20 هــزار  تــعــداد 
نفر(، گازهای استفاده شده، هدف قرار دادن مدارس 
دخــتــرانــه بــه طـــور غــالــب، گــســتــره مــلــی )بــیــش از 20 
تـــعـــداد مـــــدارس )بــیــش از 500( و تــاش  اســـتـــان(، 
مجموعه دستگاه های دولتی برای کتمان )علی رغم 
که  مــی دهــد  نــشــان  ــات ساختگی(  روایــ و  تناقض ها 
حکومت خــود متولی ایــن فاجعه اســـت. هــدف هم 
تابع سازی ملی اســت؛ هم در موضوع  رام ســـازی و 
حجاب و هم در مقابله با خــروش و خیزش دختران 
ایــن حــمــات دارد اعــام  بــا  علیه حــکــومــت. حکومت 
می کند که هزینه براندازی می تواند کشتار جمعی در 

حدی بسیار گسترده باشد.
نفوذ منطقه ای؛ ســاالنــه ده هــا میلیارد دالر  در حــوزه 

هزینه برای جلب مخالفت

بنا به یک نظرسنجی موسسه گالوپ، در عراق، یمن 
و لبنان به ترتیب ۸6 درصــد، ۸0 درصــد و 73 درصد 
بودند.  اسامی  مخالف جمهوری  پاسخ دهندگان  از 
ــد بـــا رژیـــم  حــتــی در مــیــان شــیــعــیــان لــبــنــان 3۹ درصــ
اسامی مخالف بــوده انــد. علت ایــن اســت که میان 
میزان مداخله رژیــم اسامی شیعه )با هزینه کردن 
افــزایــش بدبختی و  ده هـــا مــیــلــیــارد دالر در ســـال( و 
فاکت مردم در کشورها رابطه مستقیمی وجود دارد. 
ایــن دالرهـــا نه صــرف رفــاه و توسعه بلکه خــرج تنفر 
ایــن حــال تک تک  بــا  و کشتار و خشونت می شوند. 
ایــن مــداخــات افتخار می کنند و  بــه  مقام های رژیــم 
آن ها را به عنوان دستاورد ملی و اسامی به مردم 

می فروشند.
در حوزه شریعت؛ ماستمالی عبادی ــ سیاسی

عزت ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی دولت رئیسی، 
نماز دولتی عید فطر 1402 می گوید: »در  مــورد  در 
مــیــان فــریــاد هــای مــکــرر آقــا اینجا اتــصــال نــــداره! نماز 
را بــا مــردم خــوانــدیــم. در پاسخ بــه کسانی کــه از من 
می پرسیدند، حاج آقا نمازمون قبوله؟ می گفتم: آره 
بابا! سیاسی ــ عبادیه! بخون بره! کا متصله!« )ایلنا 3 

اردیبهشت 1402(
ناتوان  جـــاری کشور  امـــور  اداره  در  تنها  نــه  حکومت 
اســـت بــلــکــه نــمــی تــوانــد یـــک نــمــاز را هـــم بـــر اســـاس 
دســتــورات شریعت بــرگــزار کــنــد. مصایی کــه در آن 
نمازهای حکومتی برگزار می کنند، بعد از چهار دهه 

هنوز نیمه کاره است.
در حوزه مدیریت؛ خیابان خوابی قهرمانان

کشور  قهرمانی  رده هـــای سنی  رقابت های شطرنج 
با حضور نزدیک به هزار شطرنج باز در روزهــای دوم 
فدراسیون  ایــن  محل  در   1402 اردیبهشت  ســوم  و 
و  بــرای اسکان شطرنج بازان  برگزار شد. فدراسیون 
خانواده هایشان هیچ محل مناسبی در نظر نگرفته 
بــود و همین بــاعــث شــد آن هـــا در خــیــابــان، کــنــار یک 
یا هر جایی که شرایط حداقلی  نیمه کاره  ساختمان 
ــد، ســـاکـــن شــونــد،  ــاشـ ــرای نــشــســتــن و خـــوابـــیـــدن بـ ــ بـ
بخوابند و منتظر بمانند. )تابناک 4 اردیبهشت 1402( 
خــانــواده هــای  گرفتن  هتل  از  مــانــع  نیز  عمومی  فقر 
غیرساکن در محل بود. سرنوشت مردمی که ساالنه 
20 تا 30 میلیارد دالر از درآمدهایشان در جنگ های 

بی حاصل و بی دلیل صرف می شود، همین است.
ــم فــاصــلــه گرفتن  یــکــی از نــتــایــج بــســط وقــاحــت رژیــ
خانواده های نسل اول و دوم طرفدار رژیم از آن بوده 
است. ابراهیم متقی، رئیس دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران، در مورد اعتراض های سال 
هشت   ،1401 ســـال  حــــوادث  »در  مــی گــویــد:   1401
دانشجو در دانشکده ما دستگیر شدند. پیگیری کردم. 
بودند.  ایــثــارگــران  بــه سهمیه  مــربــوط  دانشجو  هفت 

پدر ان آن ها جانباز و شیمیایی و سپاهی بودند.« ■

از عمر  و چهار ســال  چهل 
اســامــى  جــمــهــورى  ننگين 
ــى گـــــــذرد. درايـــــــن مـــدت  مــ
نيرنگى  و  حــّقــه  و  هــر كلك 
بازى  كيسه شعبده  در  كه 
ــنـــد و هــرگــونــه  ــتـ ــود داشـ ــ خـ
كـــتـــابـــهـــاى  در  كــــه  فــــتــــواىئ 
ســـراســـر جــعــلــى خــــود مى 
ــورت ىف  ــا بــــصــ ــ يــافــتــنــد و ي
ــادر مــى شـــد، بر  ــان صـ الــبــداهــه از مــغــز عليل آنـ
ســر ايــن خــلــق بــيــچــاره و مــظــلــوم پــيــاده كــردنــد و 
خدا،  از  جامعه  كثريّت  ا شــدن  متنّفر  آن  نتيجه 
كــثــريّــت دلــســوزان  ا بـــود.  ايــمــان  پيغمبر، ديــن و 
جامعه و باورمندان به آفريدگار واقعى بارها به 
آخوندهاى از خدا بيخبر و مست از جاه و مقام 
و مــال و منال هشدار دادنــد كه "ايــن ره كه تو 
مى روى به تركستان است" و نه تنها مملكت 
را بباد خواهد داد بلكه دين و ايمان مردم هم از 
بين خواهد رفت اما گوش حاكمان به اين حرفها 
نــاداىن و جهل و ىب ايماىن  بدهكار نبود و اســب 
خود را چهار نعل در ميدان غارت و چپاول ملّت 
ايران مى تاختند و نتيجه آن شد مردمى كه  در 
سال پنجاه و هفت به زعامت حضرت آيت هللا 
امام  خمينى و ديدن تمثال ىب مثال ايشان در 
مــاه! هــوس انــقــاب مذهبى كــرده و يــك جامعه 

مترقّ و مرّفه را بخاك و خون كشيدند، بتدريج 
بيزاری  حّتى  و  انتقاد  كه  رسيدند  اى  مرحله  به 
از ديــن كــار روزمـــره آنــان شــده بــود و شــرايــط در 
نهايت به جاىئ منتهى شد كه بد و بيراه گفتن و 
امامزاده  و  امــام  پيغمبر،  به خــدا،  حّتى فحاشى 
امرى عادى بشمار مى آمد و بّچه هاى دبستاىن 
با طــرح سئواالت بسيار ســاده تمامى اصــول و 
فروع دين و مشتقات آنرا زير سئوال مى بردند .
ــروز يــكــشــنــبــه بــيــســت و چـــهـــارم ارديــبــهــشــت  ــ  امـ
از  بــودم  مقاله  ايــن  تقرير  كــه مشغول  حــاىل  در 
اصفهان خبر رسيد كه سه جوان را براى اجراى 
حكم اعــدام آمــاده مى كنند جــرم آنــان چيست؟ 
سّب النبى!!!! و جالب است كه اين حكم بوسيله 
ديـــوان عــاىل كــشــور هــم مـــورد تائيد قـــرار گرفته 
جمعّيت  شــب  نيمه  ســاعــات  همين  در  اســـت. 
گرد  اصفهان  مركزى  زنــدان  اطــراف  در  بسيارى 
آمده اند تا به اين حكم قرون وسطاىئ اعتراض 
و از اعدام اين سه جوان بيگناه جلوگيرى كنند. 
در  كه  وسيع شد  بقدرى  اعتراضات  اين  دامنه 
ساعات اّوليه بامداد نيروهاى ضّد شورش وارد 
متفّرق  در  تــيــرانــدازى سعى  بــا  و  شــده  معركه 
نيز دستگير  و شــمــاری  داشتند  را  مــردم  كــردن 
چند  تا  كه  نيست  معلوم  هنوز  زخمى شدند.  و 
ساعت آينده سرنوشت اين سه جوان چه باشد 
از ســرنــوشــت هشتاد  ــفــاق بيفتد جــدا  اتّ اّمـــا هــر 

ديكتاتورى  زيــر شــّاق  كه  ايــراىن  ميليون  پنج  و 
نادان  اند نخواهد بود. آخوند  دينى زندگی كرده 
بــا چهل و چهار ســال جهل و خرافات  نــااليــق  و 
خود جامعه را به لبه پرتگاهى سوق داده است 
كه يا بايد به حرفهاى چرند آنان باور آورد و چند 
هزار سال به عقب برگشت و در تاريكى تفكّرات 
دينى غرق شد و يا با تفكّر و تعّقل و دور شدن 
از خرافات به قرن بيست و يكم و عصر كامپيوتر 
كثريّت جوانان راه  قدم نهاد. پر واضح است كه ا
آنان  با سرشت و سرنوشت  را كه منطبق  دّوم 
بــه مــذاق آخوند  ايــن  انتخاب مــى كنند و  اســت 
يــازيــدن به  بــا دســت  آيــد و  متحّجر خــوش نمى 
به  )توهين  النبى  ســب  وســطــاىئ  قــرون  قوانين 
پيامبر( حكم مــرگ ديــگــران را صــادر مى كند و 

جان جوانان را يكى بعد از ديگرى مى گيرد.
فردوسى توسى شاعر بزرگ و زنده كننده زبان 
پــارســى در يــكــى از داســتــانــهــاى شــاهــنــامــه مى 
ــدرت بـــود و بــراى  ســرايــد: كــه ضــّحــاك عــاشــق قـ
رسيدن به تخت پادشاهى به هر درى سر زد و 
عاقبت در ماقات با شيطان شرط او را پذيرفت 
بر  قــدرت  انتقال  بــراى  كــه شيطان  اجـــازه داد  و 
بزند. ديرى نگذشت كه دو  او بوسه  شانه هاى 
مار در محل بوسه ها و روى شانه هاى ضّحاك 
رشـــد كـــردنـــد كـــه غــــذاى هـــر روزه آنــــان مــغــز دو 

بــود. كــاوه آهنگر كــه در آن منطقه مى  نــوجــوان 
زيــســت پــســران بــســيــارى داشـــت كــه هــمــه آنــان 
بدست ماموران كشته شده و مغز آنان خوراك 
بــراى كشتن آخرين  مــاران ضّحاك شد و وقتى 
فرزند كاوه اقدام كردند ديگر اين ظلم را طاقت 
آقاى خامنه  بر عليه ضّحاك قيام كرد.  و  نياورد 
اى براى رسيدن به قدرت روح و روان خود را به 
روسيه و چين فروخت و بوسه آنان را بر شانه 
ايران  نابودى  آن  ماحصل  و  پذيرفت  خود  هاى 
و كشته شدن هــزاران جوان است كه مغز آنان 
بايد خــوراك ايــن مارها شــود و ايــن قصه ادامــه 

دارد. 

بهداد جاودان - آتالنتا
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اعدام سه جوان به جرم سب النبى؟!

وقاحت نظام اسالمی ارتقا می یابد
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داستان سیاوش )برگرفته از شاهنامه فردوسی(
نوشته : سعیده زمردی 

ســـودابـــه خــطــاب بـــه ســـیـــاوش گــفــت : بــگــو در 
نهان به چه فکر می کنی و مرادت چیست؟ آیا 
از سرش  ببیند، هوش  را  می دانی هر کس تو 
رفته و عاشقت می شود؟ از این زیبارویان کدام 
را در خور دیدی؟" اما سیاوش، سرفرو مانده، 
پاسخی نداد. او در قلب پاکش فکر می کرد: "اگر 
بر خود جفا کنم بهتر کز نژاد دشمن زن اختیار 
از دشمنی های  بزرگان  هنوز شنیده های  کنم. 
هاماوران و اینکه چه با ایرانیان کردند را به یاد 
باشند،  دخــتــران  شایسته ترین  گــر  ا حتی  دارم. 
تن به وصلت نمی دهم." سودابه که از سکوت 
سیاوش غضبناک و رخش گلگون شده بود، به 
او گفت: "جای تعجب نیست، اگر هیچ یک از 
ماه دختران را نمی پسندی، زیرا که خورشیدی 
چون من را کنار خود می بینی. هر کس مرا بر 
یــاقــوت و فــیــروزه ببیند،  از  تخت عــاج و تاجی 
ننگرد و  به ماه  اگر  بود  جای شگفتی نخواهد 
سودابه  کــنــد"،  مــن  جایگزین  را  کسی  بخواهد 
کــه شیفته عــشــق ســیــاوش شـــده بــــود، ادامـــه 

داد: هم اینک با من پیمان ببند و سوگند یاد 
کن تا هر زمــان شــاه از دنیا رفــت، مــرا در کنار 
کنون در  خود داشته و دوستم بداری. من هم ا
کنار تو ایستاده ام و تن، روح، و جانم در اختیار 
آغـــوش کشید  را تنگ در  او  اســـت. سپس  تــو 
از شــرم رخش  بــوســیــد. ســیــاوش  و گستاخانه 
ســـرخ و اشـــک خـــون در چــشــم هــایــش نــمــایــان 
این دیو  از  آفریدگارا، مرا  او در دل گفت:  شد. 
و نیرنگ هایش در امان بدار. من هیچ وقت بر 
پدر بی وفایی نخواهم کرد و روحم را به اهریمن 

نخواهم فروخت.
کنون با او به سردی رفتار  "ولی چه کنم؟ اگر ا
کنم، و از خود برانم خشمگین شده و با نیرنگ 
ــادو، مـــرا از چــشــم پـــدر انــداخــتــه و بــی آبــرو  و جــ
مــی کــنــد. بهتر اســت بــه نــرمــی سخن گــویــم، تا 

شاید راه حلی بیابم ."
گـــفـــت:  ــه  ــ ــ ــوداب ــ ســ ــه  ــ بـ آن  از  ــــس  پـ ــاوش،  ــ ــ ــی ــ ســ
"پــســنــدیــده تــر از تــو در جــهــان زنـــی نــیــســت. تو 
بــرای من و شایسته ترین همسر  بهترین مــادر 
کنون برو و به شاه خبر  برای شاه هستی. هم ا
بده که دختری از تبار تو را گزین کردم تا او را 
شاد کنیم. اما این راز را، که دوشیزه ای را پسند 
نکردم، مگشای و با کسی سخن نگو، زیرا من 
چون پسری که به مادر اعتماد دارد، آن را با تو 

در میان نهادم."
مکدر  دلــی  بــا  را  و شبستان  برخاست  سپس 
و نـــگـــران تــــرک کـــــرد. شـــب هــنــگــام کـــــاوس به 
شبستان رفــت و جــویــای حــال و کــار سیاوش 
شـــد. ســودابــه شـــرح داد کــه ایــــوان را از خــوب 
آنها،  میان  در  و  کــردم  پــر  چهره گان سیه چشم 

سیاوش دختری را برگزید.
ــاوس چــنــان از خــبــر شـــاد شـــد کـــه هــمــان دم  کــ

و  را بگشایند  بیشمار  در گنج های  داد  دستور 
هر انــدازه گوهر، تاج و انگشتری که در زیبایی 
و  کنند  پیشکش  بــه ســیــاوش  بــودنــد،  بی همتا 

اعام کرد دو صد گنج دیگر در انتظار اوست.
سودابه بهت زده از کار کاوس در دل می گفت: 
ــر ســـیـــاوش بـــه عــهــد و پــیــمــان مـــن نــبــاشــد،  گــ "ا

روزگارش را تباه خواهم کرد."
ــار، ســودابــه تـــاج ابــریــشــمــی بــر ســر نــهــاد،  دگـــر بـ
گــوشــواره هــای جــواهــر نشان بــر گــوش آویخت، 
بــار سوم  بــرای  بر تخت نشست و سیاوش را 
فــراخــوانــد. بــا ورود شــهــریــار جــــوان، بــه دیـــده ی 
او نگریست و گفت: "مــی دانــی شاه  تردید در 
به منظور وصلت، در پیش رو، ثروتی به پایت 
ــرده؛ چــنــان گنجی  ریــخــتــه کــه مـــرا حـــیـــرت زده کــ
دلفریبی  با  نیست." سپس  قابل شمارش  که 
افـــــزود: "آه، ســـیـــاوش، چــه بــهــانــه ای از مــهــر و 
و چهره ام،  روی  به  کن  نگاه  داری؟  عشق من 
بــرای  از مــن دوری کنی؟ مــن  چــرا می خواهی 
دیــدن روی تو مــرده ام و در غم نبود تــو، آزرده 
تمام روزهای من پر از درد است، چرا که گرمای 
وجودت را نمی بینم. بیا و مرا به روزهای جوانی 
ببر و شادم کن، من افزون تر از ثروتی که شاه 
جهاندار نصیبت کرده، به تو می بخشم؛ اما اگر 
بدان  نباشی،  فرمان من  به  و  کــرده  سرپیچی 
که پادشاهی تو را تباه و کاری می کنم تا هور 
و ماه به حالت گریه کنند." سیاوش که بیش از 
این تحمل خواری نداشت، دیگر خشم خود را 
پنهان نکرد و فریاد برآورد، "هرگز مباد تا برای 
هــوس دل شــرف خــود را بر بــاد دهــم و بر پدر، 
مردانگی  از  ایــن  پیش گیرم!  بی وفایی  و  ستم 
بــانــوی شاهی و  و فرزانگی بــه دور اســت. تــو، 
خورشیدگاه این بارگاه، چطور می توانی تن به 

این رفتار شایسته زنی همانند تو  گناه دهی؟ 
نیست!"

او به جنون  از گفت  باخته که  سودابه ی عقل 
رسیده بود، به سیاوش حمله ور شد و در حالی 
که بر او چنگ می زد، با فریاد گفت: "من راز دل 
با تو گفتم و حــاال می خواهی مــرا رســوا کنی؟ 
بدون  امــا سیاوش  نخواهد شــد!"  هرگز چنین 
را ترک  تندی شبستان  بــا  بــدهــد،  آنکه جــوابــی 

کرد.
آنــگــاه ســودابــه جــامــه از تــن دریـــد و بــا نــاخــن بر 
رخــش چنگ انــداخــت تــا تصویری دلــخــراش از 
خود بسازد و بی وقفه با غوغا و خروش فریاد 
می زد، طوریکه صدایش در سرتاسر شبستان 
شنیده می شد. تمام اهالی به سویش شتافتند 
ــده بــا صــورتــی خونین  و او را گــریــان جــامــه دریـ
ایــن خبر به سرعت به کــاوس رسید و  یافتند. 
که  او  رســانــد.  بــه شبستان  را  خــود  سراسیمه 
دلش با دیــدن سودابه به درد آمد بــود، هر چه 
زودتر می خواست بداند کدام سنگدلی همسر 
اســـت.  انــداخــتــه  بـــه چــنــیــن روزی  را  او  زیـــبـــای 
ســـودابـــه کـــه هــمــچــنــان بـــر مـــوهـــای خـــود چنگ 
می زد و گریه های دلخراش سر می داد، با دیدن 
ــازوان او انداخت و با نیرنگ  شــاه، خــود را در ب
ایــن جا آمــد و اعتراف کرد  گفت: "سیاوش به 
که عاشق من اســت. او می گفت: جان و دلم 
در مهر توست و جز تو کسی را نمی خواهم." 
از من کام بگیرد، چون  آنوقت که خواست  در 
را  لباسم  افکند،  از ســرم  تــاج  امتناع مــرا دیــد، 
درید و مرا به این روز انداخت. کاوس با خشم و 
ناباوری گفت: "اگر از سیاوش چنین عملی سر 
زده، سزاوار این است تا سر از تنش جا شود."

ادامه دارد...

فال هفته متولدین فروردین
پـــرانـــرژی، سالم  را  تــوانــد شما  مــاه مثبت مــی  ایــن هفته،  در 
بود.  خواهید  روشنفکرتر  دانــش  نظر  از  شما  کند.  ثروتمند  و 
را در خانواده و عشق  بار پول نقد  احتماالً ممکن است یک 
خرج کنید. احتماالً می توانید سرمایه گذاری های جدیدی در 
دارایی ها ایجاد کنید. شما برای تنظیم اعتدال کوتاه خود مورد 
نیاز خواهید بود، این امر بر روابط شما با اطرافیان تأثیر می 
گــذارد. ممکن است برای ارتقای شغل خود برای تحصیات 

عالی برنامه ریزی کنید. 
فال هفته متولدین اردیبهشت

در این هفته ممکن است تحت تاثیر ماه منفی قرار بگیرید. 
ممکن است در مسیر حرفه ای خود با موانعی روبرو شوید. 
باید صبور باشید و سعی کنید از تماس سریع خودداری کنید. 
شما باید مراقب والدین خود باشید. قبل از هر سرمایه گذاری 
باید شهود خود را دنبال کنید. قبل از هر تماس ضروری، باید 
یا یک مشاور مــشــاوره بگیرید. همچنین می  بــزرگــان خــود  از 
توانید برای مهاجرت از محل اقامت فعلی خود برنامه ریزی 

کنید.
فال هفته متولدین خرداد

در این هفته ممکن است نتیجه خوبی از تاش خود بگیرید. 
بــا بستگان خـــود حــل کنید.  را  اخــتــافــات خـــود  اســـت  ممکن 
ممکن است برای بازدیدهای کوتاه مدت کاری، بروید که می 
تواند در آینده نزدیک مفید باشد. زیردستان و خواهر و برادر 
شما می توانند در تصمیم گیری های سخت به شما کمک 

کنند. کارجو می تواند شغل مناسب پیدا کند. 
فال هفته متولدین تیر

در ایـــن هــفــتــه، ممکن اســـت مـــاه بــه شــمــا بــرکــت دهـــد. شما 
خوشحال خواهید شد و می توانید روی اهداف خود متمرکز 
شوید که می تواند اعتماد به نفس و موقعیت شما را افزایش 
دهد. شما ممکن است چندین مشکل را با کمک مهارت های 
ارتباطی حل کنید. از نظر زندگی شخصی مودب باشید. شما 
انــداز و مخارج کنترل خواهید داشــت که می تواند  بین پس 
عــادات غذایی  در  باید  افزایش دهــد.  را  بانک شما  موجودی 

احتیاط کرد.

فال هفته متولدین مرداد
در این هفته، ماه به شما برکت می دهد که می تواند نشاط، 
سامتی و انرژی را به شما هدیه دهد. ممکن است از هر لحظه 
خود در کار و زندگی خانگی لذت ببرید. ممکن است بتوانید در 
جامعه اصرار به پاداش داشته باشید. شما انتظار مشارکت 
مثبت در تجارت را خواهید داشت. روزهای آخر هفته، بسیار 
عالی به نظر می رسد. با فرد جدیدی آشنا خواهید شد که در 

آینده نزدیک از نظر کسب و کار مفید خواهد بود. 
فال هفته متولدین شهریور

بــرای شما خــوب نباشد،  شــروع چند روز هفته ممکن اســت 
ممکن اســـت نـــاراحـــت بــاشــیــد و نــاامــیــد شــویــد. بــا مشکات 
است  خواهید شد. ممکن  مواجه  والدینتان  و  خود  سامتی 
بتوانید پولی که به سختی به دست آورده اید را صرف کارهای 
ناشایست کنید. ممکن است صبر خود را از دست بدهید، که 

باعث کوتاهی مزاج شما می شود،.
فال هفته متولدین مهر

در این هفته ممکن است ماه به شما برکت دهد که شما را 
خوشحال خواهد کرد. تمرکز شما روی اهدافتان خوب خواهد 
بود، ممکن است آماده انتخاب های سریع باشید که احتماالً 
در آینده نزدیک به شما سودهای پولی می دهد. ممکن است 
بتوانید ایده های جدیدی را در کار و تجارت خود پیاده سازی 
را در کسب و کار  زیــادی  بتوانید سرمایه  کنید. ممکن است 

خود برای رشد آینده سرمایه گذاری کنید.
فال هفته متولدین آبان

در این هفته، همه چیز می تواند باعث شلوغی شما در محل 
کار شود، شما در اجرای برنامه های خود از نظر رشد در کار 
و تجارت مشغول خواهید بود. شبکه شما می تواند به شما 
کمک کند تا برنامه های خود را با موفقیت اجرا کنید. خانواده 
از تصمیمات  برخی  تا  کنند  از شما حمایت  توانند  شما می 
این در  بر  را در مسائل خانوادگی بگیرید. شما عاوه  حیاتی 
بــود.  خواهید  پنهان  دشمنان  و  مخالفان  از  بــرنــده  موقعیت 
با  عشق  پرندگان  کنند.  پیدا  روح  جفت  توانند  مــی  مجردها 
زمینه عروسی خواهند  در  را  الزم  کمک دوستان تصمیمات 

گرفت.

فال هفته متولدین آذر
در این هفته از ماه برکت 
داشــت. وضعیت  خواهید 
گذشته  هــفــتــه  نــابــســامــان 
کــنــون تــمــام خــواهــد شــد.  ا
زمان مناسبی برای شروع 
پــــروژه هـــای تــاخــیــری خــود 

خواهد بــود. سرنوشت شما از نظر کسب و کار با شماست. 
بــرای کــار سخت خــود پــاداش هایی دریــافــت خواهید  احتماالً 

کرد. انتظار سفر معنوی را خواهید داشت. 
فال هفته متولدین دی

بــود. می توانید متوجه  ایــن هفته اوضــاع مساعد نخواهد  در 
شوید که بدون هیچ دلیلی، پــروژه های شما به طور خودکار 
متوقف می شوند. احتماالً در این دوره با ضرر و زیان مواجه 
خواهید شد. پیشنهاد می شود در کسب و کار جدید سرمایه 
کنون می تواند به ضرر تبدیل شود.  گذاری نکنید. سود شما ا
ــرای ســرمــایــه گــــذاری در دارایــــی هـــای پرخطر  بــنــابــرایــن بــایــد بـ

متوقف شود.
فال هفته متولدین بهمن

در ایـــن هــفــتــه خــوشــحــال خــواهــیــد شـــد، مــمــکــن اســـت درگــیــر 
و  روحــی  آرامــش  انتظار  باشید.  کــاری  و  مشکات خانوادگی 
شادی را در اطراف خود خواهید داشت. ممکن است احساس 
سامتی بیشتری داشته باشید. ممکن است در امور داخلی 
حــال حاضر می  در  با همسرتان  باشید. درک شما  مشغول 
تواند قوی تر شود. ممکن است از نظر تجاری انتظار شراکت 

جدیدی را داشته باشید.
 فال هفته متولدین اسفند

در این هفته، ممکن است ماه مثبت به شما برکت دهد، که 
می تواند شما را خوشحال کند، مشکات مربوط به سامتی 
کنون حل خواهد شد. درآمد شما می تواند افزایش  شما هم ا
یابد و هزینه ها کمتر می شود، ممکن است موجودی بانک 
شما را تقویت کند. ممکن است بتوانید مخالفان و دشمنان 

پنهان خود را کنترل کنید.

چهارم قسمت 
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COLORING FOR ADULTS
رنگ آمیزی برای بزرگساالن

هنر درمانی  بزرگساالن،  توسط  اشکال  رنگ آمیزی 
است. برای درمان استرس و دستیابی به آرامش ذهنی 
روانشناسان  سوی  از  که  است  مفید  سرگرمی  یک 

بسیار توصیه می شود.

HOBBY

PUZZLE

سرگرمی

پازل جواب جدولی های هفته گذشته
آسان 15

آسان 14

سخت 15 سخت 14

متوسط 15
متوسط 14

خیلی سخت 15 خیلی سخت 14

جواب جدول های هفته 
گذشته

افقی:
1ـ جدل لفظی ـ فرشته مغضوب

2ـ لبریز ـ جمیل ـ حیا ـ اندک
3ـ فراموشکار ـ قرقی

4ـ زاپاس ـ زن بابا ـ دندان تیز حیوانات
5 ـ جهان دیگر ـ توان ـ ریختن پول به حساب

6 ـ تمرین ـ فهم ـ بی تجربه
7 ـ صدای خنده آزاردهنده ـ هزار کیلو ـ یار کفگیر

۸ ـ انبوه مردم ـ آئینه
۹ ـ پرنده ـ مخفف مکیدن ـ روح

10ـ کشمش ـ جمع کره ـ نوازنده ساسانی
11ـ پسر مازندرانی ـ گل سرخ نقاشی ـ پدر مرده

12ـ پلک چشم ـ میوه شبیه ازگیل ـ بیهوشی بی بازگشت
13ـ دیکته ـ بها

14ـ سایه گاه ـ مکتشف تب برفکی ـ امروزی ـ آش
15ـ مبارکی ـ غذای نیمروز

عمودی:
1 ـپادشاه ترویا ـ بسد

2 ـ زمین ترکی ـ خانه زیرزمینی ـ دور گردیدن ـ بویایی
3 ـ حمله کننده ـ سنت

4 ـ سنگینی ـ شاهی ـ درد
5 ـ چیره و غالب ـ موال ـ تست

6 ـ تارنما ـ زیرکی ـ انس
7 ـ اشاره ـ آخر چیزی ـ تخته سنگ نازک

۸ ـ کشور پدر تاریخ ـ کانون دایره
۹ ـ تازه و رسیده ـ درست و به اندازه ـ نویسنده

10ـ عدد بلبل ـ میانه بدن ـ رشد
11ـ بایگانی ـ اثر لرد جرج بایرون ـ دوربین به انگلیسی

12ـ گله ـ علم تشریح ـ کالبد
13ـ زین و برگ اسب ـ قنداق

14ـ تنها و منفرد ـ آبگینه ـ خفته ـ میوه
15ـ سانترال ـ ترموستات

جواب جدول هفته گذشته
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جشنواره کن فیلم کن
از گردهمایی بزرگان سینما تا غیبت ایران در رقابت نخل طال

در حالی عصر سه شنبه  فیلم کن  دوره جشنواره  هفتاد و ششمین 
26 اردیبهشت در شهر ساحلی مشهور جنوب فرانسه افتتاح می شود 
که بخش مهمی از صنعت سینمای دنیا تحت تاثیر اعتصاب فراگیر 
اتحادیه  فیلمنامه نویسان آمریکا قرار گرفته و حتی تولید برخی تولیدات 
سینمایی و تلویزیونی هالیوود متوقف شده است. با این حال برگزار 
کنندگان کن امیدوارند با فهرستی از کارگردانان و ستاره های نامدار، 

دوره موفقی را رقم بزنند.
رویکرد این جشنواره که به نوعی مهم ترین رویــداد سینمایی متمرکز 
دنیا به شمار می آيد، بعد از یک دوره برگزار نشدن به دلیل همه گیری 
کووید 1۹، گرد هم آوردن فیلمسازانی بوده که سابقه افتخار آفرینی 
در همین جشنواره و سایر رویدادهای سینمایی مهم دنیا را داشته اند. 
امسال ضیافتی از جدیدترین فیلم های سینماگران برجسته از چند قاره 
برپا خواهد شد که البته تعدادی از آنها در رقابت برای دریافت نخل طا 
-مهم ترین جایزه کن- حضور ندارند و به شکل ویژه روی پرده می روند.

دنیا،  سراسر  سینمادوستان  بــرای  جشنواره  در  حاضر  نــام  مهم ترین 
مارتین اســکــورســیــزی اســت کــه فیلم جــدیــدش »قــاتــان مــاه کامل« 
برای  رابــرت دنیرو در بخش غیررقابتی  لئوناردو دی کاپریو و  بــازی  با 
نخستین بار به نمایش درمی آید. فیلمی طوالنی بر اساس ماجرایی 
تکان  آدمکشی  و چند  داده  رخ  آمریکا  در  در دهــه 1۹20  کــه  واقــعــی 
دهنده را دنبال می کند. اسکورسیزی بعد از یک وقفه چند ساله به کن 
می آید، چون فیلم قبلی اش »ایرلندی« به دلیل اختاف نظر نتفلیکس 
-تهیه کننده اش- با سینماداران فرانسوی امکان نمایش در این رویداد 
را به دست نیاورد و حاال »قاتان ماه کامل« که بیش از 200 میلیون 
دالر خرج برداشته و مرحله تولید طوالنی مدتی داشت، به عنوان برگ 

برنده کن 2023 رونمایی می شود.
ویترین متنوع کن 2023؛ از مارتین اسکورسیزی تا ویم وندرس

ــا در بــخــش مــســابــقــه اصــلــی کـــه بـــا 21 فــیــلــم کــامــل شــــده اســـت،  امــ
مجموعه ای از پرافتخارترین کارگردانان زنده دنیا قرار است رقابت کنند 
و قابل توجه آن است که تعدادی از این فیلمسازان سابقه دریافت 
نخل طا دارنــد؛ از نانی مورتی ایتالیایی که با »فردایی روشن تر« به 
بخش مسابقه بازگشته تا ویم وندرس خالق »پاریس تگزاس« که فیلم 

جدیدش »روزهای کامل« در رقابت حضور دارد.
کن لوچ بریتانیایی یکی از ۹ فیلمساز تاریخ جشنواره کن که دو جایزه 
نخل طا برده است، امسال با فیلم »بلوط پیر« در کن حاضر است و 
نوری بلگه جیان فیلمساز سرشناس اهل ترکیه با »درباره علف های 
بــار دیگر داستانش در فضایی روستایی در منطقه  خشک« که یک 

آناتولی می گذرد، امیدوار است دومین نخل طا را به خانه ببرد.
هیروکازو کوردا فیلمساز ژاپنی دیگر برنده نخل طا است که امسال با 
فیلم »هیوال« در بخش مسابقه شرکت می کند. او که فیلم قبلی اش 
»حقیقت« را در فرانسه با بازی ژولیت بینوش و کاترین دنوو ساخته 

بود،  بار دیگر سراغ داستان و فضای کشور خودش رفته است.
چهره  دیگر  فناندی  سبک  صاحب  فیلمساز  کوریسماکی  کــی  آ امــا 
ــار بــا فیلم »بــرگ هــای خــزان«  محبوب جــشــنــواره کــن اســت کــه ایــن ب
آمریکایی که در سال های  کارگردان  اندرسون  بازگشته است و وس 
اخیر طرفداران بسیاری حتی در ایــران به دست آورده است، با فیلم 

»شهر سیارک« در کنار سایر بزرگان سینما حضور دارد.
سینمای آمریکا نماینده سرشناس دیگری هم در رقابت جشنواره کن 
هفتاد و ششم دارد؛  تاد هینس که قبا با فیلم »کارول« تجربه شرکت 
در جشنواره کن را داشته اســت، امسال با فیلم »ِمــی دسامبر« دو 
ستاره مشهور هالیوود یعنی جولین مور و ناتالی پورتمن را به فرانسه 
مــی آورد. حضور آثار آمریکایی محدود به ساخته های هنری نیست و 
جدیدترین قسمت مجموعه فیلم های »ایندیانا جونز« با بازی هریسون 
فورد امسال در قالب نمایش ویژه در جشنواره کن رونمایی خواهد شد؛ 
فیلمی که بر خاف قسمت های قبلی استیون اسپیلبرگ کارگردانش 
نیست و جیمز منگولد آن را ساخته و قرار است آخرین حضور فورد 
در قالب ماجراجوی خونسرد و ماهر محبوب چند نسل باشد. سال 
گذشته هم قسمت جدید فیلم »تاپ گان« به همین شکل و با حضور 
تام کروز در همین جشنواره به نمایش درآمد تا فرش قرمز کن توجه 

بیشتری جلب کند.
این رویکرد ستاره محور جشنواره کن که گاهی از آن انتقاد هم می شود، 
قرار است با فیلم هایی از کارگردانان مستعد کمتر شناخته شده تعدیل 
شود. به خصوص حضور راماتا توالی سی فیلمساز سنگالی-فرانسوی 

با اولین فیلم بلندش در بخش مسابقه جشنواره کن قابل توجه است.
از سوی دیگر برگزار کنندگان این رویداد امسال آثار هفت فیلمساز زن 
را برای بخش مسابقه پذیرفته اند تا از زیر بار انتقادها از میدان ندادن 
به زنان رها شوند. به این ترتیب یک سوم کارگردانانی که برای نخل 
طا در کن 2023 رقابت می کنند، زن اند. هرچند منتقدان رویه جشنواره 
کن، امسال هم جشنواره برلین را به رخ کشیدند که سهم برابری برای 
کارگردانان زن و مرد در بخش رقابتی اصلی در نظر گرفته بود. از سوی 
انتخاب  با  تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن و مشاورانش  دیگر، 
فیلم »جان دوبــاری« با بازی جانی دپ به عنوان فیلم افتتاحیه این 
دوره با انتقاد فعاالن حقوق زنان مواجه شدند. هرچند که جنجال های 
زنــدگــی خصوصی جــانــی دپ و همسر سابقش امــبــر هــرد ظــاهــرا به 
نقطه ای رسید که ستاره پولساز سابق هالیوود را می تواند بار دیگر در 
معرض توجه رویدادهای سینمایی قرار دهد و انتخاب فیلمی با بازی 

او برای افتتاحیه جشنواره کن نوعی دلجویی از او به شمار می رود.
غیبت معنادار ایرانی ها در بخش مسابقه اصلی

دوره قبل جشنواره کن برای ایرانی ها بسیار خبرساز بود. دو فیلم از 
کــارگــردانــان ایــرانــی در بخش مسابقه اصلی حاضر بــودنــد؛ »عنکبوت 
دربــــاره قتل های  ــران  ایــ از  ــارج  خـ کــه  مــقــدس« ساخته علی عباسی 
زنجیره ای سعید حنایی در مشهد ساخته شده بود و »برادران لیا« به 
کارگردانی سعید روستایی که بدون مجوز نمایش دولتی به کن رفت و 

در نهایت در ایران توقیف شد.
امسال نخستین دوره کن بعد از جنبش اعتراضی 1401 ایران بود و این 
سوال مطرح بود که رویکرد برگزار کنندگان جشنواره کن چیست؟ آيا 
مانند جشنواره برلین به شکل رسمی حضور فیلم ها و افراد حکومتی 
از ایران را ممنوع می کند و فضایی در اختیار فیلم های مستقل یا آثار 
کارگردانان در تبعید ایرانی می گذارد یا بدون توجه به تحوالت درون 

ایران، رویه سابق را ادامه می دهد؟
ظـــاهـــرا تــیــری فــرمــو و هــمــکــارانــش راه ســومــی انــتــخــاب کـــردنـــد. آنها 
موضع گیری علنی درباره نسبت خود با نهادهای سینمایی حکومتی 
ایران نداشتند و از سوی دیگر فیلمی ساخته شده در ساختار حکومتی 
انتخاب نکردند. تنها  بــرای رقابت اصلی  را  ایــران  یا فضای زیرزمینی 
نماینده ایران در برنامه رسمی کن، به بخش »نوعی نگاه« راه یافته که 
بعد از بخش مسابقه، معتبرترین رقابت این جشنواره است و هیات 

داوری جداگانه دارد.
در  و علیرضا خاتمی  کارگردانی علی عسگری  به  زمینی«  »آیــه هــای 
حالی در بخش »نوعی نگاه« به نمایش درمی آيد که سازندگانش پیش 
از این در جشنواره ونیز تجربه حضور داشته اند و این فیلم را در مدت 
کوتاهی به شکل مستقل و با بدوجه انــدک تولید کرده اند. اطاعات 
زیادی درباره این فیلم منتشر نشده، اما ظاهرا برداشتی اجتماعی از 

ایران امروز است که می تواند در جشنواره کن امسال جلب نظر کند.
باید به یاد داشت که »نوعی نگاه« پیش از این با اهدای جایزه بهترین 
فیلم به محمد رســول اف یکی از مهم ترین عوامل شناخته شدن نام 
ایرانی شد و می تواند امسال هم  این فیلمساز مستقل و معترض 
و  به منتقدان  ایــرانــی  جــوان  در معرفی دو فیلمساز  نقش مشابهی 

سینمادوستان سراسر جهان داشته باشد.
بـــازار فیلم کن  ایـــران در  نــهــادهــای حکومتی  دیــگــر، غیبت  نکته مهم 
امسال است که خبر آن در رسانه های رسمی داخل ایران منتشر شد. 
اما موسسات و پخش کننده های خصوصی داخــل ایــران و نهادهای 
سینمایی تشکیل شده از سینماگران منتقد جمهوری اسامی که بعد 
از جنبش اعتراضی سال گذشته شکل گرفتند، امسال در بازار فیلم 
ایــن ترتیب نظام رسمی و حکومتی سینمای  بــود. به  حاضر خواهند 
ایران بعد از غیبت کامل در جشنواره برلین بر اساس تصمیم برگزار 
اروپــایــی هــم غایب  کنندگان آن رویــــداد، حــاال در دیگر جشنواره مهم 
خواهد بود و این می تواند به معنای بایکوت شدن تدریجی جمهوری 
اسامی در معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان باشد؛ یکی از نتایج 

مهم جنبش »زن، زندگی، آزادی« در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه.■

ARTS & CULTURE

Certi�ed Translator

www.motarjem.cahossein.andalib@yahoo.com
     

سند ازدواج و طالقشناسنامھ،پاسپورت،ترجمھ رسمی گواھینامھ رانندگی،
مالی، پزشکی وحقوقی     و سایر مدارک اداری،مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت

کانادا مترجمین  شوراى  به  ،وابسته  کلمبیا  بریتیش  مترجمین  انجمن  عضو  رسمى  مترجم 

پناهندگى کانادا،      مترجم شفا  هى دادگاه هاى  بریتیش کلمبیا مترجم معتمد اداره مهاجرت و 

868 9800              604( ) -

آدرس:  نورث ونکوور- النزدل - خیابا ن 15 شرقى- شماره 117

ایران اتومبیل در  بیمه  و سابقه  رانندگى  ترجمه گواهینامه  ICBC  جهت  تائید  مترجم مورد 

2023 Cannes Film Festival
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VanDusen Botanical Garden
5251 Oak St, Vancouver        May 20 Sat
Tickets online: https://www.eventbrite.ca/e/2023-vancouver-all-british-classic-
car-show-presented-by-hagerty-tickets-598787408257?aff=erelexpmlt

Canada's 100 Best Restaurants 
2023 in Vancouver

#3  PUBLISHED ON MAIN #6  ST. LAWRENCE 

#9  ANNALENA #10  KISSA TANTO  

LIFE & STYLE.EVENT

Vancouver All British Field Meet (VABFM)

Colour Fest 2023

Town Centre Park
1299 Pinetree Way, Coquitlam

May 20 Sat
Tickets: https://www.eventbrite.ca/e/colour-

fest-2023-tickets-596224332027

Richmond Night Market 
8351 River Rd, Richmond (near Bridgeport Station)

Fri 7pm – 12am    l     Sat 6pm – 12am 
Sun 7pm – 11pm

#1-1725 Robson St, Vancouver

FRIED CHICKEN BUY-ONE-GET-ONE FREE

KOREAN SNACK BAR
JUICY & 88 HOTDOG

M
ay

 1
7 

-3
1

FR
EE

#20 HAWKSWORTH

#27 L’ABATTOIR

#43 BOULEVARD

#44 MOTT 32

#51 OCA PASTIFICIO

#52 MASAYOSHI

#69 CIOPPINO’S

#71 TOJO

#73 MAENAM

#79 BURDOCK & CO

#92 LA QUERCIA
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PARENTING

ــه پـــوشـــک هـــای کثیف  ــوط بـ ــربـ تــحــقــیــقــات مـ
ــوزادان دانــمــارکــی، اطــاعــات زیـــادی دربـــاره  ــ ن
ارائه کرده است. این  ویروس های ناشناخته 
تحقیقات همچنین بهترین دیدگاه را تا کنون 
نوزادان  روده  ترکیب میکروبیوم  در خصوص 

نشان داده است.
یک تیم بین المللی از محققان در مجله نیچر 
 )Nature Microbiology( میکروبیولوژی 
ــزار ویـــــروس جـــدیـــد در  ــ نــوشــتــه انــد کـــه 10 هـ

مدفوع نوزادان کشف کرده اند.
یک ساله  ــودک  کـ  647 مــدفــوع  تحقیق،  ایـــن 
یــــک مــطــالــعــه  ــه در  کــ را  ــم  ــالـ ــارکــــی سـ ــمــ ــ دان
مزمن  التهابی  بیماری  و  آســم  طوالنی مدت 
ثبت نام کرده بودند، بررسی کرد. پوشک های 
کــثــیــف بــچــه هــا مـــجـــمـــوعـــه ای شــگــفــت انــگــیــز 
از آن هــــا هنوز  بــســیــاری  کــه  را  از ویـــروس هـــا 
به طور  تولید می کنند.  ندارند  توضیح علمی 
ــروس از  ــ ــ ــزار گـــونـــه وی ــ کـــلـــی، مــحــقــقــان 10 هـ
این  از  خــانــواده ویروسی کشف کردند.   24۸
خانواده های ویروسی تنها 16 خانواده از قبل 

شناخته شده بودند.
گــونــه هــای  از  بــیــشــتــر  بـــرابـــر  ویــــروس هــــا 10 
بودند؛  کودکان  مدفوع  در  موجود  باکتریایی 
۹0 درصـــــد آن هـــــا بـــاکـــتـــریـــوفـــاژهـــا بـــودنـــد که 
بــه جــای ســلــول هــای انــســانــی، بــه بــاکــتــری هــا 
ــاکــتــریــوفــاژهــا بــاعــث  ــن ب حــمــلــه مــی کــنــنــد. ایــ
بیماری نمی شوند، در عوض تصور می شود 
ــا تــوانــایــی هــای رقــابــتــی بــاکــتــری هــا را  کــه آن هـ
در  را  باکتری ها  جمعیت  و  می دهند  شکل 

میکروبیوم روده متعادل می کنند.
اما چرا این همه ویروس در روده بچه ها وجود 

دارد؟
شـــیـــراز شـــــاه، مــحــقــق ارشـــــد در مــطــالــعــات 
آســــم در دوران  در بــــــاره  کــپــنــهــاگ  آیــنــده نــگــر 
ــد ایـــن مــطــالــعــه، در  کــودکــی و نــویــســنــده ارشـ
یک بیانیه خبری گفت: »فرضیه ما این است 
که چون سیستم ایمنی در سن یک سالگی 
هنوز نیاموخته خوب و بد را از هم جدا کند، 
ویــروس هــای  از  فــوق الــعــاده ای  غنای گونه ای 
بــــرای  احـــتـــمـــاال  و  مــــی شــــود  پـــــدیـــــدار  روده 
مانند  مزمن  بیماری های  برابر  در  محافظت 
آسم و دیابت موردنیاز است.« غنای گونه ای 
بــه معنای تــعــداد گــونــه هــای مــوجــود در یک 
ــا نــاحــیــه  ــا مــنــظــر یـ ــوم یـ ــ ــا زیـــســـت ب اجــتــمــاع یـ
اســــــت. مــحــقــقــان خــــانــــواده هــــای ویـــروســـی 
ــاس 232  ــ ــر اسـ ــ بـ را  تــــــازه شـــنـــاســـایـــی شـــــده 
آمــانــداویــریــدی،  ازجمله  شرکت کننده،  نـــوزاد 

بنجامین ویریدی و آیریس ویریدی ■

شناسایی هزاران 
ویروس ناشناخته در 

پوشک نوزادان

Thousands Of 
Unknown Viruses 
In Baby Diapers
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تصویری که آثار فیزیکی اشعه های فرابنفش را 
تذکری  تا  است  پربیننده شده  نشان می دهد، 
باید  را   )SPF( اس پـــی اف  ضدآفتاب  کــه  باشد 

نه فقط به صورت، بلکه به همه جای بدن زد.
اوایــل  نیویورک  ساکن  پوست  متخصص  یک 
این هفته در توییتر عکسی از یک زن ۹2 ساله 
را به اشتراک گذاشت که در 40 سال گذشته 
فرابنفش  محافظ  دارای  مرطوب کننده های  از 
ــرده، امـــا به  )UV( بـــرای صــورتــش اســتــفــاده کــ
گردنش نزده است. از زمان انتشار این توییت 
را  آن  نفر  هــزار   236 از  بیش  اول سپتامبر،  در 
پسندیده اند و 42 هزار بار از سوی افــرادی که 
به  را  خورشید  نــور  بــرابــر  در  محافظت  اهمیت 

دیگران یادآوری می کنند، بازنشر شده است.
در تصویر از زاویه نزدیک تفاوت آشکاری میان 
جایی که این زن کرم ضدآفتاب به صورت خود 
زده است، با جاهایی از گردنش دیده می شود 
ــرم نــــزده اســــت. گــــردن او نــشــانــه هــایــی از  کــه کـ
مــی دهــد، در حالیکه  نــشــان  را  پــوســت  آســیــب 
بــرابــر اشــعــه فــرابــنــفــش  از پــوســت گــونــه او در 

محافظت شده است.
دکتر آوی بیترمن همراه این توییت، لینکی نیز 
کتبر  ضمیمه کرده است از مطالعه ای در تاریخ ا
2021 درباره »پژوهش در مورد پیری: بازنگری 
اولیه سرطان پوست« که در آن  در پیشگیری 
از ]شرایط[ این زن ۹2 ساله به عنوان مطالعه 

 ضدآفتاب های کره ای بهتر از
نمونه های آمریکایی

عکسی که اهمیت ضدآفتاب را آشکار کرد

ــایــــی ســــاخــــت کــــــره  جـــنـــوبـــی بــا  ــ ــب ــ ــوالت زی ــصــ ــحــ مــ
نوآوری های شگفت انگیز خود، صنعت محصوالت 
زیــبــایــی و مــراقــبــت از پــوســت را تــحــت تــاثــیــر قــرار 
پوست  محافظت  محصوالت  مخصوصا  داده انـــد؛ 
و ضدآفتاب ها که در رسانه های اجتماعی غوغا به 
پا کرده اند. آلیسیا یــون، مدیرعامل پیچ اند لی لی 
مراقبت  کــــره ای  ــارک  مـ یــک   ،)Peach and Lily(
بــه ســـاوت چاینا  نــیــویــورک،  از پــوســت مستقر در 
مورنینگ می گوید وقتی به تبلیغات ضدآفتاب های 
کره ای در تیک تاک نگاه می کند، می تواند ببیند که 
چگونه این اپلیکیشن تقاضا برای این محصوالت را 

در مقیاس جهانی افزایش داده است.
در واقع کسانی که در تیک تاک محتواهایی برای 
 )K-beauty( کـــره ای زیــبــایــی  بــررســی مــحــصــوالت 
محصوالتی  ــاره  دربـ همگی  تقریبا  می کنند،  تولید 
مانند کرم ضدآفتاب برنجی و پروبیوتیکی نقدهای 
برای  کــرم هــای ضدآفتاب  کــرده انــد.  مثبتی منتشر 
ماوراءبنفش  اشعه  بــرابــر  در  پوست  از  محافظت 

بــه ســرطــان، تسریع پیری  کــه مــی تــوانــد  خورشیدــ 
از  یکی  منجر شودــ  پوست  تیره  لکه های  ایجاد  و 
مــهــم تــریــن بــخــش هــای مــراقــبــت روزانـــــه از پوست  

محسوب می شوند.
با افزایش نرخ ابتا به سرطان پوست در سال های 
اخـــیـــر، مــتــخــصــصــان و مـــراقـــبـــان پــوســت از مـــردم 
واقــع  در  کنند؛  استفاده  ضدآفتاب   از  خواسته اند 
آژانــس  آمریکا،  در  مایو  کلینیک  گفته  اعــام  بر  بنا 
بین المللی تحقیقات سرطان پیش بینی می کند که 
نرخ جهانی مانوم، جدی ترین نوع سرطان پوست، 
تا سال 2040 حدود 50 درصد و مرگ ومیر ناشی از 

آن تا 6۸ درصد افزایش خواهد یافت.
چه چیز ضدآفتاب های کره ای را از دیگر ضدآفتاب ها 

متمایز می کند؟
یون می گوید کرم های ضدآفتاب کره ای در مقایسه 
با ضدآفتاب های آمریکایی، جایی که سازمان غذا 
استفاده  و  آزمــایــش  در  )اف دی ای(  آن  داروی  و 
به  اســـت،  کندتر  توسعه یافته  جدید  فیلترهای  از 
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موردی استفاده شده بود. این مقاله که در نشریه 
پــوســتــی و مقاربتی«  امـــراض  اروپــایــی  کــادمــی  »آ
 European Academy of Dermatology and(
بین  ارتــبــاط  اســـت،  شــده  منتشر   )Venereology
بــرابــر پرتو  پــوســت، و محافظت در  پــیــری، ســرطــان 

فرابنفش را بررسی می کند.
یکی از کاربران در پاسخ توییت کرد: »بهترین تبلیغ 
ضـــدآفـــتـــاب!« شــخــص دیـــگـــری گــفــت: »گـــوشـــزدی 

نه چندان مایم در مورد اهمیت ضدآفتاب.«
»گونه و گردن یک زن ۹2 ساله که بیش از 40 سال 
از مرطوب کننده های محافظ در برابر پرتو فرابنفش 
نزده  گردنش  به  امــا  کــرده  استفاده  بــرای صورتش 

است.«
»بهترین تبلیغ ضد آفتاب!«

ــایــــم در مـــــــورد اهــمــیــت  ــدان مــ ــنــ ــه چــ ــ ن گـــــوشـــــزدی 
ضدآفتاب. بروم کرم خودم را بزنم

برخی از کاربران به دیگران یادآوری کردند که کرم 
به  بلکه  گـــردن،  بــه صــورت و  نــه فقط  را  ضدآفتاب 

دست ها و سینه  هم بزنند.
مــردم  بــه  »همیشه  گــفــت:  توییتر  کــاربــران  از  یکی 
ــریـــن نـــقـــاط حــســاس  مــی گــویــم کـــه یــکــی از بـــزرگ تـ
البته دســت هــا و سینه  گـــردن و  پــوســت،  پــیــری  در 
پیشانی  از  مـــردم!!!  »آی  نوشت:  دوم  نفر  اســت!« 

تا سینه.«
بزرگ ترین  از  یکی  کــه  می گویم  مــردم  بــه  همیشه 
نقاط حساس پیری پوست، گردن و البته دست ها 

و سینه است!
کسیدان ها.  ا آنتی  پوستی.  درمان های  ضدآفتاب. 

رتینول. شروع کنید.
ــراد دیــگــر تــوضــیــح داده انـــــد کــه اســتــفــاده از کــرم  افــ
بــرابــر  در  پــوســت  از  محافظت  راه  تنها  ضــدآفــتــاب 
آسیب های ناشی از پرتو فرابنفش نیست. رتینول 
نــوعــی ویــتــامــیــن آ )A( اســـت کــه تغییر ســلــولــی و 
تولید کاژن را تحریک می کند و بروز خطوط و چین 

و چروک های ظریف را کاهش می دهد.
یــکــی از کـــاربـــران در تــویــیــتــی نـــوشـــت: »فـــرامـــوش 
از کرم های  نکنید امشب رتینول به گردنتان بزنید. 
 )AHAs(  کــســیــدان آلــفــا هــیــدروکــســی اســیــد آنــتــی ا
استفاده کنید. کرم دست )همیشه دست هایتان را 
گــردن، سینه، دست ها و  به  مرطوب نگه داریــد( و 
بزنید. گردن، سینه، دست ها و  پاهایتان ضدآفتاب 

پاها عایم پیری را سریع نشان می دهند.«
بزنید.  گردنتان  به  رتینول  امشب  نکنید  فــرامــوش 
اسید   هیدروکسی  آلفا  کسیدان  آنتی ا کــرم هــای  از 
)هــمــیــشــه  کــــرم دســــت  کــنــیــد.  اســـتـــفـــاده   )AHAs(
ــد( و بــه گــردن،  دســت هــایــتــان را مــرطــوب نــگــه داریــ
بزنید. گردن،  پاهایتان ضدآفتاب  و  سینه، دست ها 
پاها عایم پیری را سریع نشان  سینه، دست ها و 

می دهند.
هرچند پیری بخش طبیعی زندگی است، اقدامات 
زودرس  پــیــری  از  بـــرای جلوگیری  مــی تــوان  ــادی  زیـ
یــا آســیــب پــوســتــی انــجــام داد. کــشــف شـــده اســت 
پرتوهای  بــرابــر  در  را  پــوســت  نه تنها  کــه ضــد آفــتــاب 
خورشید محافظت می کند، بلکه استفاده روزانه از 
آن می تواند به جلوگیری از ایجاد چین و چروک و 

لکه های پیری نیز کمک کند.
تــابــش  پــرتــو فــرابــنــفــش )UV(- نــوعــی از  نـــوع  ســه 
وجود   - می آید  خورشید  از  که  الکترومغناطیسی 
دارد که طبق گفته انجمن سرطان آمریکا، احتمال 
ــود. وقــتــی پــای  دارد مــنــجــر بـــه آســیــب پــوســتــی شــ
بی  فــرابــنــفــش   )UVA( ای  فــرابــنــفــش  پـــرتـــوهـــای 
به میان می آید،   )UVC( و فرابنفش سی )UVB(
اولین نوع ]پرتو فرابنفش ای[ کمترین میزان انرژی 

را ساطع می کند و باعث پیری پوست می شود.
پرتوهای فرابنفش »بی« انرژی بیشتری در قیاس 
بــا پــرتــوهــای فــرابــنــفــش »ای« مــنــتــشــر مــی کــنــنــد و 
در  دی ان ای  بــه  مستقیم  آسیب  باعث  می توانند 
آفتاب سوختگی  نتیجه  در  و  پــوســت،  ســلــول هــای 
شوند. پرتوهای فرابنفش »بی« باعث بیشتر موارد 
ســرطــان پــوســت نــیــز مـــی شـــود. درمـــیـــان ســه پــرتــو 
بیشترین  »ســـی«   فرابنفش  پــرتــوهــای  فرابنفش، 
از  ایــن شکل  امــا  را ساطع می کنند،  انـــرژی  مــقــدار 
تابش به سطح زمین نمی رسد، زیرا الیه اوزون در 

جو جلو آن را می گیرد.
برابر  در  محافظت  عامل  که  اس پــی اف  ضدآفتاب 
نور خورشید نیز شناخته می شود، میزان محافظتی 
را اندازه گیری می کند که یک کرم می تواند در برابر 
پــرتــو خــورشــیــد ایــجــاد کــنــد. ســازمــان خــدمــات ملی 
هنگام  که  توصیه می کند   )NHS( بریتانیا  سامت 
خــریــد کــــرم ضـــدآفـــتـــاب، بــــرای مــحــافــظــت در بــرابــر 
پرتوهای فرابنفش »ای« و »بی«، کرمی با میزان 

محافظت اس پی اف دست کم 30 بگیرید.■

بیشتر و جدیدتری  یــووی  فیلترکننده اشعه  مــواد 
دســتــرســی دارنـــــد. او مــی گــویــد: »بـــه همین دلیل 
است که اغلب دربــاره ضدآفتاب های کــره ای گفته 
مـــی شـــود کـــه ایـــن مــحــصــوالت ســبــک تــرنــد و روی 
به  دسترسی  می رسند.  نظر  به  نامرئی تر  پوست 
محصوالت  ایــن  بــه  فیلترها  از  گسترده تری  طیف 
امکان می دهد از طیف گسترده تری از فرمول ها و 

تجربیات حسی برخوردار شوند.«
ترزا کارپر، مدیر توسعه محصول بازار نشان تجاری 
سوکو گلم )Soko Glam( کره ای، می گوید از سال 
1۹۹۹ بــه بــعــد در آمــریــکــا هــیــچ مـــاده فیلتر یــووی 
کــره ای  اســت. ضدآفتاب های  نشده  تایید  جدیدی 
 )PA( از شاخص پی ای ،)SPF( در کنار اس پی اف
که مخفف درجه حفاظت یــووی ای )UVA( است، 
ــی ای انـــدازه گـــیـــری  اســتــفــاده مــی کــنــنــد. شــاخــص پــ
می کند که یک کرم ضدآفتاب چقدر از پوست در 
برابر اشعه  یــووی ای ـ  ـ که بخش اعظم اشعه یووی 
را که به زمین می رسد تشکیل می دهدــ محافظت 
می کند؛ در حالی  که اس پی اف روی اشعه  یووی بی 

تمرکز می کند.

دکـــتـــر آنــــی چـــیـــو، مــتــخــصــص پـــوســـت مــســتــقــر در 
ــای آمــریــکــایــی  ــ ــارک هـ ــ ــیــفــرنــیــا، مـــی گـــویـــد کـــه مـ کــال
ــر اشــعــه  ــ ــراب ــ ــزان مــحــافــظــت در ب ــیــ ــه نـــمـــایـــش مــ ــ ب
مــاوراءبــنــفــش روی جــلــد مــحــصــول مــلــزم نیستند 
بــا بــرچــســب »محافظت  و فــقــط ضــدآفــتــاب هــایــی 
گسترده« هر دو جنبه را پوشش می دهند. بسیاری 
از محافظت در  کــره ای غیر  از کــرم هــای ضدآفتاب 
برابر آفتاب و سبک بودن روی پوست، ویژگی های 
ــه مــی دهــنــد؛ مانند  ــ مــراقــبــتــی از پــوســت را نــیــز ارائ
داشتن اسید هیالورونیک برای پر و تروتازه کردن 
پوست یا آنتی اکسیدان هایی که از پوست در برابر 

آلودگی های محیطی محافظت می کنند.
لــوازم  از جمله  کــره جنوبی، کرم های ضدآفتاب  در 
آرایشی کاربردی در نظر گرفته می شوند و به همین 
دلیل زیر نظر وزارت ایمنی غذا و دارو قرار دارند که 
به تولیدکنندگان اجازه می دهد به طیف وسیع تری 
از مواد تشکیل دهنده دسترسی داشته باشند. در 
داروهــای  به عنوان  آمریکا  در  ضدآفتاب ها  مقابل، 

بدون نسخه طبقه بندی می شوند.■
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باجگیری عاطفی یعنی چه؟
در این روش از باج گیری، فرد از احساسات شما 
سوءاستفاده می کند تا شما را بــرای رسیدن به 
دهــد.  قـــرار  تحت تأثیر  یــا  کند  کنترل  خــود  منافع 
باج گیران عاطفی در قربانیان خود احساس ترس، 
تعهد و عذاب وجدان همیشگی ایجاد می کنند تا 
نــوع باج گیری  ایــن  بــه اطــاعــت کنند.  را وادار  آنها 
ترفندی رایج در روابط نزدیک یا عاشقانه است. 
ــای شــمــا علیه خــودتــان  ــ بــاج گــیــر عــاطــفــی از رازهـ
بــرای کنترل شما  آنها  از  استفاده نمی کند، بلکه 

کمک می گیرد.
ــط  ــ ــ ــت در رواب ــ ــفـــی مـــمـــکـــن اســ ــاطـ ــیـــری عـ ــگـ ــاجـ بـ
عاطفی  باجگیری  بیفتد.  اتــفــاق  هــم  خــانــوادگــی 
والدین زمانی رخ می دهد که مثال مادری همیشه 
تالش می کند به فرزندش که زمان کافی را با او 
او ممکن  بــدهــد.  گناه  احــســاس  نمی کند،  سپری 
است در صحبت هایش مدام کارهایی را یادآوری 
انجام می دهند.  یا پسران خــوب  کند که دختران 
این باج گیرهای عاطفی از چنین جمالتی استفاده 

می کنند:
من تو را رنج می دهم؛

این خانواده را نابود می کنی؛
تو دیگر فرزند من نیستی؛

از کار خود پشیمان می شوی؛
من بیمار می شوم؛

بدون تو نمی توانم ادامه بدهم.
مراحل باج گیری عاطفی چیست؟

باج گیری عاطفی به یک باره اتفاق نمی افتد. برای 
اینکه خود را از این مهلکه نجات بدهید، باید این را 
بدانید. باجگیری عاطفی ۶ مرحله دارد که در ادامه 

هریک را بررسی می کنیم.
۱. بیان کردن خواسته

اولین مرحله ایــن نــوع باج گیری زمانی اســت که 
باج گیر از شما چیزی می خواهد. او ممکن است 
خواسته خود را صریح یا ضمنی و غیرمستقیم 

بیان کند.
جــمــلــه ای  چــنــیــن  او  از  احـــتـــمـــاال  اول،  حـــالـــت  در 
ــــن شخص  ــر نــمــی کــنــم کــــه ایـ ــکـ مـــی شـــنـــویـــد: »فـ
مناسب تو باشد.« بیان غیرمستقیم خواسته او 
هم با جمله ای شبیه به ایــن همراه اســت: »من 
طرز نگاه کردنش به تو را دوست ندارم. او ممکن 
است خطرناک باشد.« در حالت دوم، این طور به 

نظر می رسد که او به شما اهمیت می دهد، اما 
این رفتارش فقط برای کنترل کردن شماست.

۲. مقاومت کردن
ــر احـــســـاس مــی کــنــیــد کــســی قــصــد بــاج گــیــری  اگــ
او  برابر  را دارد و می خواهید در  از شما  عاطفی 
مقاومت کنید، باید رک وپوست کنده احساستان 
را به او بگویید. مثال اگر نمی خواهید کسی حتی 
با  اتاقتان شــود، می توانید  وارد  تمیزکاری  بــرای 
گفتن جمله »خودم می توانم اتاقم را تمیز کنم« 
مــی شــود، مضطرب  اتاقم  وارد  یا »وقتی کسی 

می شوم« جلوی او را بگیرید.
ایـــن احــســاس راه هــــای  بــیــان غیرمستقیم  بــــرای 

دیگری هم وجود دارد، مثل:
همیشه کلید اتاقتان را همراه داشته باشید؛

جـــارو یــا وســایــل نظافت را جــایــی بــگــذاریــد کــه او 
نتواند پیدایشان کند.

۳. فشارآوردن
زمـــانـــی کـــه فـــــردی در روابــــــط عـــــادی بـــا شــریــک 
زندگی خود مقاومت می کند، طرف مقابل برای 
حــل مشکل راهـــی پــیــدا می کند و بــه ایــن روش 
مشکالتشان را با هم حل می کنند. اما باج گیران 
با استراتژی های مختلف خواسته های خود را به 
از این استراتژی ها  شما تحمیل می کنند. برخی 

عبارت اند از:
خواسته خــود را طــوری بیان می کنند که به نظر 

می رسد به شما اهمیت می دهند؛
احساس  ایــجــاد  سبب  شما  مقاومت  می گویند 

بدی به خودشان می شود؛
بــه شما می گویند کــه بــایــد خــواســتــه هــای آنــهــا را 
کــار نشانه عشق متقابل  ایــن  عملی کنید چــون 

است.
۴. تهدید

بــه صــورت تهدید  باج گیری عاطفی ممکن اســت 
مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در حالت اول، چنین 
جمالتی را می شنوید: »اگر امشب را با دوستانت 
بگذرانی، چمدان هایم را می بندم و برای همیشه 
از اینجا مــی روم.« در صورت تهدید غیرمستقیم 
هــم جــمــالتــی شبیه بــه ایـــن را مــی شــنــویــد: »مــن 
حتی با دوست هایم هم معاشرت نمی کنم، چون 
می خواهم زمان بیشتری را با تو سپری کنم. اگر 
بـــروی، دنــبــال شخص دیــگــری مـــی روم کــه بــه من 

بیشتر توجه می کند.«
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عالوه  بر این، باج گیر عاطفی ممکن است تهدید 
خود را با وعــده  و وعید پنهان کند و بگوید: »اگر 
پیش من بمانی، هرچه دوست داری می خوریم. 
حـــتـــی مـــی تـــوانـــیـــم فــیــلــمــی را کــــه مـــدت هـــاســـت 

می خواهی ببینی، با هم تماشا کنیم.«
۵. اطاعت کردن

درنهایت احتماال مقاومت ها شما را خسته می کند 
و بـــه خــواســتــه هــای او تـــن مــی دهــیــد. بــاج گــیــری 
بــا تــوســل بــه فــشــار و تهدید  عــاطــفــی همیشگی 

ممکن است طاقت فرسا باشد.
اگر باج گیر به خواسته خود برسد، معموال با شما 
ایــن رفتار مثبت ممکن است  مهربان مــی شــود. 
فقط لحظه ای طول بکشد. اگر در چنین رابطه ای 

باقی بمانید، رفتار سمی او تکرار می شود.
۶. تکرار رفتار باج گیرانه

از مقاومت بسیار سرانجام  پــس  کــه  در صــورتــی  
تــســلــیــم شـــویـــد، بـــاج گـــیـــر مــتــوجــه نــقــطــه ضعف 
به جای  اگــر  که  احساس می کنید  شما می شود. 
این  راحــت تــریــد.  شوید،  او  تسلیم  مقاومت کردن 
اینکه به  بارها تکرار می شود، مگر  بارها و  اتفاق 

این نتیجه برسید که درگیر بازی او شده اید.
روش های باجگیری عاطفی

ــوروارد، درمــانــگــر مشهور  ــ به گفته دکــتــر ســـوزان فـ
ــنــــاس ســــالمــــت عــاطــفــی،  ــارشــ بــیــن الــمــلــلــی و کــ
ــتـــرل کـــردن شــمــا از  ــنـ ــرای کـ ــ ــ بــیــشــتــر بـــاج گـــیـــران ب
به اعتقاد  می کنند.  اســتــفــاده  مختلفی  ابــزارهــای 
گـــروه اصــلــی جای  بــاج گــیــرهــای عاطفی در ۴  او، 

می گیرند.
۱. تنبیه کننده ها

ایــن گـــروه مقاومت  اگــر در مقابل خــواســتــه هــای 
برای  آنها  به شما می گویند.  را  آن  عواقب  کنید، 
خاموش  رفــتــار  و  تهدید مستقیم  از  کنترل شما 
استفاده می کنند. این افــراد از روی عمد با شما 

صحبت نمی کنند تا نگران یا مضطرب شوید.
کــار به خانه مــی رویــد و همسرتان  از  مثال خسته 
ــرده اســــت. شما  ــاده کــ ــ ــام را بــا خــوشــحــالــی آمـ شـ
می خواهید از شام صرف نظر کنید تا بتوانید زودتر 
بخوابید. فرد تنبیه کننده نمی تواند این را بپذیرد، 
چــون بــرای آمــاده کــردن غــذا وقــت بسیاری صرف 
کــرده اســت. درنتیجه درهــا را به  هم  می کوبد و با 

شما صحبت نمی کند.
۲. خودتنبیه گرها

این افراد دوست دارند نتیجه آسیب زای مقاومت 
همیشگی شما را به نمایش بگذارند. خودتنبیه گرها 
باعث می شوند از اینکه آسیب  دیده اند، احساس 
گناه کنید. آنها به این روش متوسل می شوند تا 

شما مسئولیت پذیر و تسلیم شوید.
دارد، ممکن است  را  ایــن خصوصیت  کــه  فـــردی 
بگوید: »من مادری مجرد با مشکالت خاص خودم 
هستم. باید به من پول قرض بدهی تا بتوانم برای 
خواهرزاده هایم خوراکی بخرم! باید احساس مرا 

درک کنی، چون خودت هم بچه داری!«
۳. رنج دیده ها

ناراحتی  ایــن دسته جــا می گیرند،  ــرادی کــه در  افـ
خود از شما را با نمایش نشانه های درد و ناراحتی 
ابراز می کنند. آنها دوست دارند که شما از طریق 
ــا و اشــک هــایــشــان مــتــوجــه غمشان  اخـــم هـــا، آه هــ
شوید. رنج دیده ها که مکرر بدبختی خود را به شما 
یــادآوری می کنند، همیشه از چیزهایی می گویند 

که به خاطر خوشبختی شما از آنها گذشته اند.
با شما  مثال دوســت رنج کشیده شما می خواهد 
والیبال بازی کند، اما شما به او می گویید که این 
ورزش را دوســت ندارید. بعد از شــام، تلفن زنگ 
می خورد. دوست تان پشت خط است و می گوید: 
»خیلی ناراحتم. حتی شــام هم نــخــوردم، چــون با 
مــادرم به خاطر نمراتم دعوا کــردم. او می گفت که 
مــن فقط والیبالم خــوب اســت. آن قـــدر احساس 
والیبال  دور  چند  می خواهم  فقط  کــه  دارم  بــدی 
بـــازی کنیم تــا حــالــم بهتر شـــود. حــاضــری فـــردا به 

زمین ورزش برویم و والیبال بازی کنیم؟«
۴. وسوسه گرها

این گروه به پــاداش دادن و ستایش کردن قربانی 
ــد. آنــهــا هــر مــرتــبــه ایـــن کــارهــا را انــجــام  ــ عــالقــه دارنـ
می دهند تا از شما چیزی بگیرند. این کارها باعث 
می شوند که شما به خودتان احساس خوبی پیدا 

کنید. امکان دریافت پاداش به شما انگیزه می دهد 
تا خواسته های فرد وسوسه گر را اجرا کنید.

مثال شریک عاطفی تان به شما می گوید که شریک 
ایدئال او هستید و نمی تواند برای زندگی با شما 
آرام  که همه چیز  بهتر است  بااین حال،  کند.  صبر 
پیش برود. شما با خواسته او موافقت می کنید و 
همچنان با او با عشق و مهربانی رفتار می کنید. 
درنهایت، روزی از او می پرسید که آیا قصد ازدواج 
دارد؟ او در جواب می گوید: »آیا من با این رابطه 
ــودم؟ تــو مـــدام بــه مــن مــی چــســبــی. ایــن  مــوافــق بــ

رابطه بی معناست!«
نشانه های باج گیری عاطفی

قربانی باجگیری عاطفی
ممکن است این نشانه ها بالفاصله خود را نشان 
نــدهــنــد و شــمــا نــاآگــاهــانــه قــربــانــی ایـــن بــاج گــیــری 
باشید. بنابراین شناخت نشانه ها باعث می شود 
نشانه های  رایج ترین  کنید.  محافظت  خــود  از  که 

باجگیری عاطفی عبارت اند از:
بد  اتفاقات  تمام  دلیل  که  متهم می کند  را  شما 

هستید؛
از لطف خودش محرومتان می کند؛

با شما ســازش نمی کند و هیچ وقت عذرخواهی 
واقعی او را نمی شنوید؛

کـــــاری مــی کــنــد کـــه هــنــگــام بـــازخـــواســـت کـــردنـــش 
غیرمنطقی به نظر برسید؛

کاری برای خوشحالی خود را توصیه  به شما فدا
می کند؛

شما را می ترساند یا تهدید می کند؛
به ظاهر نگران حال شماست؛

مرزگذاری با او تقریبا غیرممکن می شود؛
هنگام انجام دادن هر کاری شما را کنترل می کند.

راه هایی برای مقابله:
از مواقع، قربانیان باج گیری عاطفی به  بسیاری 
 )BPD( مشکالتی مثل اختالل شخصیت مــرزی
دچــار می شوند. بنابراین بهتر اســت هرچه زودتــر 
برای مقابله با این مشکل فکری کنید. برای اینکه 
این  به  باج گیر عاطفی مقابله کنید، می توانید  با 

راه ها متوسل شوید:
مسئله را درست تشخیص بدهید. دقت کنید که 
ابراز نیازهای شریک زندگی تان یا مرزبندی های او 
را به حساب باج گیری نگذارید. باج گیری عاطفی با 

فشار، کنترل و تهدید همراه است.
ایــن کــار می توانید  با  یــادداشــت کنید.  جزئیات را 

متوجه الگوی رفتاری طرف مقابل شوید.
محرک های عاطفی خود را شناسایی کنید. اجازه 
نــدهــیــد کـــه کــســی از مـــحـــرک هـــای عــاطــفــی شما 

سوءاستفاده کند.
ــرف مقابل  ــر مــتــوجــه شــدیــد کــه اشـــک هـــای طـ اگـ
غیرواقعی اند، از او فاصله بگیرید. با این روش به 
او نشان می دهید که نمی تواند از دلسوزی شما 

برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کند.
برای خود زمان بخرید. اجازه ندهید که فشارها و 

تهدیدهای او مانع فکرکردن شما شوند.
در رابطه خانوادگی، دوستانه یا عاشقانه مرزبندی 
بـــدون مــرزبــنــدی  دقیق  مشخص داشــتــه باشید. 

نمی توانید از فردیت خود محافظت کنید.
از امــنــیــت خـــود مــطــمــئــن شـــویـــد. اگـــر رفــتــارهــای 
دوســت یا همسرتان شما را به خطر می اندازند، 

قبل از هر چیزی امنیت خود را بسنجید.
بـــا درمـــانـــگـــری مــاهــر و بــاتــجــربــه مـــشـــورت کنید. 
ایـــن طـــوری مــی فــهــمــیــد کـــه چـــرا بـــه طـــرف مقابل 
مقابله  او  بــا  آگاهانه  و  می دهید  باج گیری  اجـــازه 
می کنید. او را به تغییر یا سازش دعوت کنید. به 
او پیامدهای رفتارش را توضیح بدهید و مرزهای 

جدیدی تعیین کنید.
او را برای همیشه ترک کنید. در شرایطی که هیچ 
چیز تغییر نمی کند، بهترین کار این است که رابطه 

را برای همیشه تمام کنید.■
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 آژانس مسافرتی
         TRAVEL AGENCY

النا فربهی
604 986 4404

MAUREEN K TRAVEL
info@maureenktravel.com
www.maureenktravel.com

آژانس مسافرتی تریپ ساپورت
604 225 1200

info@tripsupport.ca
www.tripsupport.com

پزشکی
MEDICAL

خدمات پرستاری
 NURSING SERVICES

GREEN UMBRELLA SENIOR CARE
604 808 8599

www.greenumbrellaseniorcare.ca
info@greenumbrellaseniorcare.ca

کلینیک ها  
CLINICS

دکتر شادان کبیری 
604 925 1301

 ADVANCED LASER TECHNOLOGIES  &
COSMETIC CENTER

24th St. West Van BC V7V 4H1 1065

NEXGEN کلینیک شنوایی
604 988 9900

 101–1221 Lonsdale Ave
North Van BC V7M 2H5 

northvancouver@nexgenhearing.com

سارا ابطحی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی

778 951 1351
Certified Nutritional 

Practitioner, BSc, CNP
www.saranutritionalconsulting.ca

داروخانه ها 
PHARMACIES

EVERGREEN PHARMACY
604 474 3837

 104-1168 The High St
Coquitlam BC V3B 0C6

روان شناسان 
COUNSELLORS

کبر بیان زاده   دکتر ا
مشاوره فردی و خانواده و اعتیاد

604 347 9460
301-545 Clyde Ave

 West Van BC V7T 1C5

دکتر فريده فرزاميان
مشاوره فردی ،زوجین و خانواده

604 537 5364
1300-1500 W Georgia St

Vancouver BC V6G 2Z6
www.healingtalk.net

دکتر خلیل نورانی
 مشاوره فردی و خانوادگی

778 996 0330
 301-545 Clyde Ave

 West Van BC V7T 1C5
knourani@gmail.com

کتایون  شیرزاد، روان درمانگر
مشاوره فردی، خانوادگی و شغلی

604 240 4403
katayounshirzad@gmail.com

www.katayounshirzad.com 

آموزش و تدریس خصوصی
EDUCATION

تدریس خصوصی 
PRIVATE EDUCATION

شیال کرامتی
)مدرس رسمی آموزش و پرورش بی سی(

604 339 9799
BC CERTIFIED TEACHER

www.thismath.com

 آموزشگاه رانندگی
DRIVING SCHOOL 

 
ژیدا لطیفی

778 636 3536
Number1driver.com

چاپ و طراحی گرافیک
PRINT&GRAPHIC DESIGN

 حبیب مالحسینی )عضوهیات علمی دانشگاه(
برندینگ، چاپ، تبلیغات،  فیلم و عکس

WEB طراحی و پشتیبانی سوشیال مدیا و
236 869 8436
irovia_print  

hmollahoseiny@yahoo.com 

حسابداری
ACCOUNTING

شرکت حسابداری و مالیاتی ابراهیمی
604 757 1279

ACCOUNTING SERVICES Ltd
500-1199 W Pender St, 
Vancouver BC V6E 2R1

sc@taxpanel.ca

خودرو
AUTOMOTIVE

تعمیرات
 REPAIR

BARRY’S DISCOUNT AUTO
تعمیرات انواع اتومبیل با مناسب ترین قیمت

604 984 4334
235 Pemberton Ave North Van BC V7P 2R4

نمایندگی
 DEALERSHIP

 
حمید پایدار

 236 777 8659
 خرید و فروش خودرو در ونکوور

autovancouver 
 auto.vancouver     

hamid.paydarfar@minivancouver.ca

خدمات امالک و مستغالت
REAL ESTATE SERVICES

نسرین آبادی
 604 779 5050

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.nasabadi.com

 
فرید انتظاری

 604 773 7910
VPM Group RE/MAX

www.faridentezari.com | 
www.VPMGroup.ca

تام جاهد
778 903 7306

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.tomjahed.com

Mehrnaz Chitsaz

مهرناز چیت ساز
برای هرگونه اطالعات در جهت

 خرید و فروش ملک به سایت های
 ذیل مراجعه نمائید:

604.351.1962
www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

Mehrnaz Chitsaz

مهرناز چیت ساز
برای هرگونه اطالعات در جهت

 خرید و فروش ملک به سایت های
 ذیل مراجعه نمائید:

604.351.1962
www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

پنت هاوس 2325 اسکوورفیت، دید فوق العاده، مساحت کافی، 5 خواب و 

3 حمام با دو سرویس، طراحی شده بوسیله Designer، نقشه راحت برای 

زندگی، در ساختمان نو با تجهیزات ورزشی، وسیله نقلیه عمومی

$2,888,000

Vancouver    

PH-833 Seymour St.

NE
w

 L
iS

Ti
Ng

دید زیبای کوه Baker، رودخانه Fraser و شهر از این آپارتمان یک خوابه 

و دن در طبقه 19، نقشه دلپسند و زیبا، آشپزخانه باز، رویه کابینت گرانیت، 

تجهیزات استنلس استیل، کف چوب، تجهیزات ورزشی، در محلی مناسب نزدیک 

Highway و sky train ،ایاب .ذهاب عمومی ،Laugheed mall

$279,900

Coquitlam west

1907- 555 Delestre Ave

NE
w

 P
Ri

CE

$889,000

Upper Lonsdale

2945 St. Mary, North Vancouver

آپارتمان یک خوابه با دن و یک حمام، انباری داخلی و بیرونی، به مساحت 632 

اسکورفیت در طبقه هشتم با نمای دلپذیر، نقشه مفید، کف چوبی با کیفیت باال، ونکوور، 

با تجهیزات ورزشی مفصل، از جمله استخر سرپوشیده، GYM، اتاق اجتماعات و 

واحدی برای مهمان، در ساختمان کالسیک و دان تاون ونکوور.

802 - 1328 west Pender

Coal Harbour, Vancouver

NE
w

 L
iS
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Ng

خانه ای بسیار لوکس، 5 خوابه، 6 حمام، به مساحت 4180 اسکوورفیت، نقشه 

فوق العاده با پرداخت به جزئیات، تجهیزات الکترونیکی که کمتر در خانه ها 

دیده میشود. سیستم حفاظتی خاص و در محل قابل دسترسی

$2,699,000 7534 granville St.

Vancouver

NE
w

 L
iS
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Ng

So
LD

 برای هرگونه ساختمان جدید در ونکوور و
 پروژه های ونکوورتماس بگیرید.

 Exceptional lifestyle offered in builder own custom unit in one of
 North Vancouver's best townhome complexs in Upper Lonsdale.
 Enjoy views of the harbour, city & mountains. 4 bedrooms & 4
 bathrooms in end unit facing onto St Mary's.Rich dark hardwood
 floors & exquisite European wool carpets which enhance the
 staircases in this home. Handcrafted wainscotting & alot of extra
 built ins, stained glass, large patio plus a large deck & bonus
oversized 2 car garage with storage

$2,699,000 7534 granville St.

Vancouver

So
LD

$478,888

مهرناز چیت ساز
604 351 1962

COLDWELL BANKER
www.homesinvancouver.org

علی سالمتیان
604 690 7001

88 WEST REALTY
firstclassrealtor@gmail.com

بدیع هللا شادبخت منشادی
604 512 5351

TEAM 3000 REALTY
bobshad@gmail.com

میترا صابری
604 761 5550

EVERGREEN WEST REALTY
www.mitrasaberi.com

میالد کریمی
604 364 3634

ROYAL PACIFIC REALTY
Milad@MiladHomes.Coma

مرجان مظاهری
604 617 7870

COLDWELL BANKER PRESTIGE REALTY
www.mazaheriteam.com

امیر میری 
604 657 5030

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.amirmiri.com

رضا محمودی
778 240 8181

MACDONALD REALTY
www.rezrealty.ca

 محسن مبلغی
 604 825 2039

ROYALTY GROUP REALTY
www.mohsenmoballeghi.ca

وام مسکن
 MORTGAGE BROKERS 

برهان فرجو
778 233 8884

DOMINION LENDING CENTRES
www.borhanfarjoo.ca

فریده صالحی
 604 537 6655

DLC Planet Group Mortgages
f.salehi@dominionlending.ca

بازرسی خانه
HOME INSPECTION 

دکترامیر بهکیش
604 500 0303

inspector@royalcanyon.ca
www.royalcanyon.ca

نوسازی
RENOVATION 

 ASA Cabinet
آسا کابینت

604 800 0829
www.asacabinets.ca

بهرام رمضانی
236 880 8664

 B&F RENOVATION
بازسازی کامل منازل

yahoo.com@bahramrn12

 RESIDENTIAL &
COMMERCIAL BUILDER
بازسازی مسکونی و تجاری 

طراحی، اخذ مجوز، ساخت
604 719 1929

www.cmpgroups.com

جابجایی
MOVING

Ali Moving
604 401 3748

als.moving@hotmail.com
www.alibestmoving.com

BEST FAST MOVING
778 898 1989

www.bestfastmoving.com

نظافت
CLEANING

ULTRA MAGIC CLEANING
 نظافت منازل، شرکتها، ساختمانهای نوساز و

خدمات نظافت قبل و بعد از اسباب کشی
604 618 4113

www.ultramagic.ca
info@ultramagic.ca

BIZ.Canada.Persian Business Directoryراهنمای مشاغل ایرانیان کانادا
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کنترل آفت
PEST CONTROL

رضا عباس زاده
 778 549 4554

PERFECT PEST SOLUTIONS LTD
www.perfectpestsolutions.ca

info@perfectpestsolutions.ca

برق 
ELECTRICAL

رضا 
EAGLE POWER (LICENCED -INSURED)

778 680 3535
www.eaglepower.ca

خدمات حقوقی
LEGAL SERVICES

دفتر اسناد رسمی
NOTARY PUBLIC 

شیوا قائم
604 986 7600

وکالتنامه، وصیت نامه، دعوتنامه
انتقال امالک، امورمحضری

ShivaNotary.com

مهاجرت
IMMIGRATION

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی
778 340 1777 | 604 339 7945

Info@immigration.visa.ca
bahrami_immigration

حسین غفاری
778 862 4400
778 340 5575

 GRAND LAND IMMIGRATION
www.grandlandimmigration.com

201-122 East 14th St
North Van BC V7L 2N

MANSOURI IMMIGRATION FIRM
604 468 5747

 www.mcisfirm.com
info@mcisfirm.com

 
امیر شیرازی

وکیل رسمی امریکا 
مشاور رسمی مهاجرتی کانادا

CA 778 990 2600 | US 425 999 7198

علیرضا برومند
عضو رسمی کانون مشاورین مهاجرت فدرال کانادا

ICON CANADIAN IMMIGRATION INC
604 362 2499

تلفن دفتر تهران 22۵۸۶۴۵۸

زیبایی
BEAUTY

خدمات پوست و فیشال
778 404 5599

vancoskincare@yahoo.com
Vanco.skincare  

ترجمه
TRANSLATORS

باوند زنجانی
604 990 7209

Bavand1335@gmail.com

حسین عندلیب )مترجم رسمی(
604 868 9800

hossein.andalib@yahoo.com
www.motarjem.ca

موسیقی 
MUSIC

فروشگاه آنالین پان به
کتاب، موسیقی، فیلم
www.PanBeh.com

     
کالس موسیقی سینا

کادمیک پیانو بر اساس متدهای  آموزش آ
ABRSM - BASTIEN - RCM

کارشناس ارشد موسیقی
مشاور موسیقی کالسیک

604 802 6068

بــرای فهرســت کــردن
ایــن در  خــود  تجــارت 
صفحــه، بــا شــماره زیــر 

تماس بگیـریـد:

۷۷۸91۷1511
۷۷۸۳۰۲۷۷۲۸

CONTACT TO LIST YOUR 
BUSINESS HERE:
778 917 1511
778 302 7728 

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA:
 DAN.MAGAZINE.VANCOUVER
 DANMAGAZINE_VANCOUVER 
 SALES@DANMAGAZINE.COM
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ــرای رقـــابـــت بـــا دو خــــودروســــاز مــطــرح  ــ ــــودی آلـــمـــان ب آئـ
هم وطن خود یعنی مرسدس بنز و بی ام و اقدام به تولید 
A۸ برقی خواهد کرد. این سدان پرچم دار می بایست به 

جنگ EQS و i7 برود.
خودروهای لوکس و بزرگ در حال حذف پیشرانه های 
درون ســـوز خــود هستند و رقابت نیز هر روز فشرده تر 
می شود. بی ام و i7 جزو جدیدترین سدان های لوکس 
و برقی بازار است هرچند رقبای زیادی نیز وجود دارند. 
به این لیست می توانیم مرسدس بنز EQS، لوسید ایر، 
آئــودی A۸ در سال  البته نسل بعدی  S و  تسا مــدل 

آینده را اضافه کنیم.
اتوکار منتشر شده،  بر اســاس خبر جدیدی که توسط 
ــودی A۸ بــرقــی جــدیــد ســـال آیــنــده و بــا اســتــفــاده از  ــ آئ
خواهد  تولید  فــولــکــس واگــن  گـــروه   PPE بــرقــی  پلتفرم 
 e-tron،  A6 آئـــودی بــعــدی  در نسل  پلتفرم  ایــن  شــد. 
e-tron Q6 و چندین محصول فولکس واگن و پورشه 
باعث  پلتفرم  از همین  استفاده  رفــت.  بکار خواهد  نیز 
بــی ام و  به  نسبت  قابل توجهی  مزیت  آئــودی  می شود 
پلتفرم  از  باواریایی  این ســدان  که  باشد چرا داشته   i7
CLAR مــشــتــرک بــا نــســخــه هــای درون ســــــوز اســتــفــاده 
می کند. آئودی همچنین طراحی A۸ را نیز دست خوش 
تغییر خواهد کرد و دیگر خبری از یک سدان سنتی با 
ظاهری سه جعبه ای نخواهد بود بلکه شاهد استایلی 
برند  این  هیجان انگیزتر و مشابه کانسپت گرند اسفیر 
خواهیم بود. به همین خاطر می توانیم انتظار خودرویی 
نرم و آیرودینامیک را بکشیم. قوای محرکه برقی نیز به 
اربــاب حلقه ها اجــازه خواهد داد تا استایلی خاص تر و 

متمایزتر را انتخاب کند.
آئــودی منتشر نشده  فعاً مشخصات ســدان پرچم دار 

اما اتوکار ادعا می کند کانسپت گرند اسفیر 
شاید مشخصاتی مشابه با A۸ برقی آماده 
تــولــیــد داشــتــه بــاشــد. بــاتــری 120 کــیــلــووات 
ساعتی کانسپت آئودی باعث ایجاد شعاع 

اگرچه  و  مــی شــود  کیلومتری   750 حرکتی 
احتمال استفاده از همین باتری در A۸ برقی 
باالست اما شعاع حرکتی آن به احتمال زیاد 
خــودروهــای  دیگر  بــود. همانند  خــواهــد  کمتر 

استفاده کننده از پلتفرم PPE، سدان جدید آئــودی به 
تکنولوژی ۸00 ولتی با شارژ سریع مجهز خواهد بود. 
 A۸ اگر از همان قوای محرکه کانسپت گرند اسفیر در
قــدرت 711  بنابراین شاهد  استفاده شود  برقی جدید 
اسب بخار و گشتاور ۹60 نیوتون متری خواهیم بود که 
باعث می شود این سدان قوی تر از تمامی محصوالت 
بی ام و باشد. البته همانند تمامی کانسپت های دنیای 
ــودرو تــعــدیــل یــابــد تا  ــی رود قـــدرت خــ ــودرو انــتــظــار مــ خــ
مناسب جاده ها باشد. هنوز مشخص نیست خودروی 
موردبحث به طور دقیق چه زمانی معرفی خواهد شد 
و  آینده  در ســال  رونمایی  به مراسم  منابع خبری  امــا 

عرضه به عنوان خودروی مدل 2025 اشاره کرده اند.
همان طور که گفته شد رقابت بی ام و با چنین خودرویی 
بسیار سخت خواهد بود زیرا تصمیم باواریایی ها برای 
خودکار  بــه صــورت   i7 بــرای   CLAR پلتفرم  از  استفاده 
کــثــر رقــبــا عقب بماند.  ــودرو از ا بــاعــث مــی شــود ایــن خـ
آئــــودی A۸ بــرقــی بــه پــلــتــفــرمــی جــدیــد مــخــتــص چنین 
خودروهایی مجهز می شود و از نظر استایل و تناسبات 
مزیت های زیادی خواهد داشت. باید دید بی ام و چگونه 
 i7 اینکه  داد مخصوصاً  پاسخ خواهد  رقیبی  به چنین 
فعاً در سال اول عرضه خود قرار دارد و تا زمان تولید 

نسل بعدی آن زمان زیادی باقی مانده است.■

شکایت از تسال به خاطر کاهش شعاع حرکتی 
خودروها پس از به روزرسانی نرم افزاری!

Tesla Owners Sue The Company 
Claiming Latest Software Update Cut 

Driving Range 20%

AUTOBAZAAR

گروهی از مالکان خــودروهــای تسال مدل S و مدل X علیه این خــودروســاز آمریکایی 
شکایت کــردنــد. دلیل شکایت آن هــا بــه روزرســانــی نــرم افــزاری اســت کــه ظــاهــراً باعث 

کاهش شعاع حرکتی خودرو یا از کار افتادن باتری می شود.
در این شکایت گفته شده به روزرسانی های تسال باعث نقض قوانین ایالتی و فدرال 
کثر ۲۰ درصــد شعاع  باعث کاهش حدا نــرم افــزاری  به روزرسانی های  زیــرا چنین  شده 
بــاتــری خـــودروی خــود را با  حرکتی خـــودرو شــده و بــرخــی مالکان نیز مجبور بــوده انــد 
نــداده  ادعاها  ایــن  به  هزینه ۱۵ هــزار دالر تعویض کنند. تسال در حــال حاضر پاسخی 
است. شکایت موردبحث که در دادگاه سان فرانسیسکو ثبت شده ادعاهای حفاظت 
کامپیوتری این برند را زیر سؤال برده و از آن به عنوان کاله برداری نام می برد. استیو 

برمن وکیل و نماینده مالکان شاکی از تسال می گوید:
مالکان تسال به طور خاص در اختیار این خودروساز هستند و تسال هر زمان که خودرو 
بــه وای فــای متصل بــاشــد بـــدون اجـــازه و رضــایــت مــالــک اقـــدام بــه نصب بسته های 
به روزرسانی نرم افزاری می کند. وکالی مالکان می گویند خودروسازان معموالً زمانی 
که خواهان به روزرسانی نرم افزاری باشند به مالکان اطالع می دهد اما تسال می تواند با 
اتصال خودرو به وای فای و به صورت خودکار چنین کاری را انجام دهد. در این شکایت 
آمده که برخی مالکان محصوالت تسال ۵۰۰ تا ۷۵۰ دالر را به برخی شرکت ها پرداخت 
کرده اند تا به روزرسانی نرم افزاری مرتبط با باتری را بازگردانند. مالکان شاکی می گویند 
به روزرسانی های تسال نقض قوانین کاله برداری و سود استفاده کامپیوتری و قوانین 
رقابت منصفانه و حقوق مصرف کنندگان کالیفرنیاست. وکیل این افراد اظهار می دارد 

تسال ادعای کاهش شعاع حرکتی خودروها یا تخریب باتری آن ها را رد کرده است.
در جــوالی ۲۰۲۱ بود که این خــودروســاز با پرداخت ۱.۹ میلیون دالر بــرای حل وفصل 
کثر ولتاژ باتری در ۱۷۴۳ سدان مدل S را قبول  ادعاهای مربوط به کاهش موقتی حدا
کرده بود. چنین مشکالتی نیز ناشی از به روزرسانی نرم افزاری خودروهای موردبحث 
بوده اند. مالکان هر خودرو در آن زمان ۶۲۵ دالر دریافت کردند که بنا به گفته دادگاه 

چندین برابر خسارت مالکان بوده است.

Electric Audi A8

آئودی A8 برقی
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Thind.ca/Eclipse

*Offer and prices subject to change without notice. The developer reserves the right to modify or change plans, specifications, features and prices without notice. 
Renderings are an artist’s conception and are intended as a general reference only. Please refer to the disclosure statement for exact offering details. E.&O.E

*هزینه واگذاری

برنابــی

*پرداخت
اکنــون٪۶،۵ ماه دیگر ۵٪

*اعتبار
برای خریداران

Eclipse بهتریــن فرصــت پیــش فــروش در منطقــه برنابــی اســت. ١٠٠.٠٠٠ دالر در خانــه هــای 

٢ و ٣  خوابــه صرفــه جویــی کنیــد  و تنهــا بــا ٪١٠ پیــش پرداخــت صاحــب  خانــه شــوید. 
برنــت وود بــه تازگــ� بســیار مقــرون به صرفه تر شــده اســت.

*در مــورد %0 هزینــه واگــذاری از مــا بپرســید

Kingsway دیــدن کنیــد|     ۵۵۴٩ از نمایشــ�اه در 
12 تــا ۵ عصــر (بــه جــز جمعه ها) باز اســت همــه روزه از ســاعت 
604 · 451 · 3636

هــم اکنــون فروش در وبســایت
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https://recanvas.ca/contact-us/

myproject@recanvas.ca
778.996.8953

خدمات ما شامل :
 مشاوره قبل از خرید ملک و نحوه ساخت آن

)Rezoning( تقسیم زمین ،)Permit(شامل مجوز ساخت) Land Development( توسعه ملک 
)Construction( طراحی ، ساخت 

•
•
•

A Georgie Awards Finalist

 Nominated 
for a HAVAN 

Awards

اگر به فکرساخت خانه رویایی خود و یا سرمایه گذاری هستید
ما به شما کمک می کنیم تا ملک خود را زیبا و کار آمد بسازید
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