
VOL 23    ISSUE 1043    MAY 5, 2023 شماره 1043 جمعه 15 اردیبهشت، 1402    

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

SALES@DANMAGAZINE.COM

وره پزشکی چت جی پی تی
مشا

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
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1. Are you citizen of Canada or having PR? (Open work permit at least 1 year validity)
2. Do you have a valid driver’s license?
3. Do you have a reliable car 24/7 ?
4. Do you search for a sales opportunity?
5. Do you have clean police, driving and financial record, NO bankruptcy or 
consumer proposal?
6. Do you know yourself as a coachable and sports minded individual?

Contact me, if you answer YES to all of the above.

یک فرصت مناسب که به شما امکان می دهد بین کار و زندگی خود تعادل برقرار کنید !
 اگر دارای شرایط اشاره شده هستید لطفا در واتس اپ به من پیغام بدهید

         604-710-7696

ک اشتری بارا
۶۰۴ ۷۱۰ ۷۶۹۶

www.barackashtari.com
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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 

داخلی داخلی       Hotel & Vacation : 312Flight: 313برای صحبت با تیم فارسی زبان ما با داخلی های زیر تماس بگیرید:   

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         Paradisus Princesa Del Mar 1,699  1,508 191
Havana         Iberostar Grand Packard 1,839 1,726 113

Dominican
Punta Cana Whala Bavaro  2,291 1,374 917
Punta Cana Impressive Punta Cana 2,904 1,523 1,381
Punta Cana Jewel Punta Cana 2,631 1,562 1,069

Mexico
Cancun Hotel Marina El CID  2,665 1,535 1,130
Cancun Ventus At Marina El CID 2,895 1,595 1,300
Cancun RIU Vallarta 1,935 1,455 480

Jamaica
Montego Bay Moon Palace Jamaica 2,540 3,223 317
Montego Bay Couples Sans Souci 3,739 3,173 566
Montego Bay   Hyatt Ziva Rose Hall 3,277 2,688 589

Distination Hotel Was $ Now $ Save $
United State
Las Vegas    Tropicana Las Vegas  1,700 1,294 406
Las Vegas    The Cosmopolitan Of Las Vegas 3,312  2,053 1,259
Las Vegas    Westgate Las Vegas Resort 726  670 56
United Kingdom
London      Citadines South Kensington 3,479 3,096 383
London      Citadines Barbican London 3,999 3,383 616
France
Paris Citadines Tour Eiffel Paris 4,799 2,848 1,951
Paris La Clef Champs Elysees Paris 6,939   5,135 1,804
Spain
Málaga   Sol Timor Apartaments(3*) 2,829  2,511 318
El Prat de Llobregat   The Level At Melia Barcelona Sky 3,779 3,581 198

London

Spain

Paris

Vietnam

Scotland Tour from Edinburgh to Glasgow $2,050
7 days, 1 country and 9 cities l 6 Breakfasts, 1 Welcome Reception, 3 Dinners

Amazing Vietnam   $2,543
10 day, 1 countrie , 8 cities  l  10 Breakfasts, 5 Lunch , 1 Dinners

France Tour of D-Day Beaches, Mont-Saint-Michel & the Loire Valley $2,543
8 days, 1 country and 12 cities
7 Breakfasts, 1 Welcome Reception, 1 Be My Guest, 2 Dinners, 1 Farewell Dinner

Northern Spain Tour from Barcelona to Madrid $2,050
11 days, 1 country and 12 cities
10 Breakfasts, 1 Welcome Reception, 1 Be My Guest, 1 Dinner, 1 Farewell Dinner



2www.danmagazine.comdan.magazine.vancouver danmagazine_vancouver ۱5 اردیبهشت، ۱۴۰۲دانستنیها  May 5, 2023

 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.

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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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



4www.danmagazine.comdan.magazine.vancouver danmagazine_vancouver ۱5 اردیبهشت، ۱۴۰۲دانستنیها  May 5, 2023

اعالم  )جی ئی ای(  سعودی  عربستان  عمومی  سرگرمی  اداره 
کرد جدیدترین مرکز خرید و سرگرمی لوکس این کشور به نام ویا 
روی  به  را  درهایش  مه ۲۰۲۳  ماه   ۱۱ روز   )VIA Riyadh( ریاض 
بازدیدکنندگان باز می کند. به گزارش وب سایت زاویه که به اخبار 
خاورمیانه می پردازد، ترکی بن عبدالمحسن آل شیخ، رئیس اداره 
این  ولیعهد  و  پادشاه  از  تشکر  با  سعودی،  عربستان  سرگرمی 
به یک  تبدیل عربستان سعودی  از  آن ها  دلیل حمایت  به  کشور 
مقاصد  بهترین  از  یکی  ریاض  ویا  گفت  بزرگ،  گردشگری  مقصد 
مرکز  این  که  امکاناتی  درباره  او  بود.  خواهد  پایتخت  در  تفریحی 
برای خرید و اقامت مجلل به بازدیدکنندگان ارائه می دهد، گفت: 
و  لوکس، ۱۵ رستوران  پنج ستاره، ۲۲ فروشگاه  ریاض هتل  »ویا 
کافه، هفت سینمای متنوع و مطابق امکانات روز و همچنین بازار 

بین المللی موادغذایی دارد.«
تحت  گسترده تر  ابتکار  یک  از  بخشی  مجلل  مرکز  این  افتتاح 
برنامه چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰ برای مدرن سازی این 

TRAVEL

  آموزش اسکیت وآموزش اسکیت و
کی کیرولرها رولرها

 تضمینی، آسان و ارزان
با تمام لوازم

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

+1 604 376 7849 
علیرضا  توسط مربی رسمی و ۸ دوره

کشور قهرمانی  مسابقات 

(رولربلید)

The Most Luxurious Shopping 
Center in Saudi Arabia

 مجلل ترین مرکز تفریح و خرید در 
عربستان سعودی افتتاح می شود

سرگرمی  بخش  توسعه  و  کشور 
اقتصادی  تنوع  به  کمک  منظور  به 
به  که  منطقه  این  ساخت  است. 
شده  ساخته  سلمانی«  »سبک 
فرایند  کشید.  طول  ماه   ۲۰ است، 
شش  بر  مبتنی  سلمانی  طراحی 
ارزش اصلی است که ملک سلمان 
تداوم،  اصالت،  است:  کرده  ترسیم 
زیست پذیری،  انسان محوری، 
معماری  پایداری.  و  نوآوری 
سلمانی بنا دارد عالوه بر به کارگیری 
هویت  مدرن،  زندگی  سبک های 
محلی و میراث معماری عربستان 

سعودی را نیز تداعی کند.
معماری  شیوه  این  به  توجه  با 
اصیل و در عین حال مدرن، فضای 
گونه ای  به  ریاض«  »ویا  مجموعه 
طراحی شده است که عالوه بر ارائه 
فضاهای  طریق  از  خرید،  خدمات 
و  هنری  مجسمه های  وسیع،  سبز 
درختان چندساله، آسایش و آرامش 
ارمغان  به  بازدیدکنندگان  برای  را 

بیاورد.
محله  نزدیکی  در  که  مجموعه  این 
شده،  واقع  ریاض  دیپلماتیک 
برای  موسیقی  و  تئاتر  سالن  یک 
که  داشت  خواهد  نیز  زنده  اجرای 
عبدالمجید عبدهللا، خواننده مشهور 
سعودی، روز ۱۸ ماه مه آن را افتتاح 

خواهد کرد.■



5 www.danmagazine.com dan.magazine.vancouver danmagazine_vancouver دانستنیها ۱5May 5, 2023 اردیبهشت، ۱۴۰۲

24
DEPRESSION AFTER 

MARRIAGE

۲۴
افسردگی پس از ازدواج

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 

DAN MAGAZINE
دانستنیها the first & leading 

persian magazine in 
western canada

Editor: Bruce Soroush editor@danmagazine.com  604 551 2050
Advertising: sales@danmagazine.com 778 302 7728
Ads Material Submission: ads@danmagazine.com
Accounting: account@danmagazine.com
General Information: info@danmagazine.com

Danestaniha Publications Ltd
224-117 15th Street E
North Vancouver  BC V7l 2P7, Canada
Tel 778 302 7728
Sales 778 917 1511  (Fereshteh Akbari)

Dan Magazine is the first & leading Persian magazine with 
the highest circulation among all Persian magazines in 
Western Canada. Editorial focus on helping people (first 
and second-generation immigrants) to learn, achieve 
and nourish their soul. We provide knowledge on health 
& fitness, nutrition, personal growth, relationship, new 
technology, housing, science, transportation, arts & 
culture, fashion & trend etc together with weekly news 
brief. The wide varieties of articles engage readers and 
provide a rich environment for marketing messages. We 
hope to inspire readers to maintain a positive outlook on 
life and remain at peace with themselves. hence to create 
good habits that enhances their lives in Canada. 
ISSN 1929-2678

دانستنیها، اولین مجله فارسی زبان با بیشترین تیراژ در بین مجالت 
فارسی در غرب کانادا است. هیئت تحریریه این مجله پیشتاز، سعی خود 
را به کمک افراد ) مهاجران جدید و نسل دوم( در جهت آموزش و تغذیه 

روح آنها معطوف کرده است.
مجالت ما شامل مطالب بسیار گوناگون از قبیل: تندرستی، تغذیه، رشد 
شخصیتی، روابط با دیگران، تکنولوژی، مسکن، علوم، حمل و نقل، هنر 
و فرهنگ، مد روز و چکیده اخبار هفته میباشد. به دلیل همین تنوع 
مطالب، این مجله تعداد بسیار زیادی از مردم را به خود جلب میکند و 

فضای مناسبی جهت آگهی های تبلیغاتی شما است. 
ما امیدواریم که بتوانیم به خواننده های خود در زندگی دید مثبت بدهیم 
تا با آرامش بیشتری زندگی کنند و با ایجاد عادات جدید زندگی بهتری در 

کانادا داشته باشند.
هر گونه نظرات و انتقادات در مطالب این مجله مختص به نویسندگان  
و یا تبلیغ کنندگان می باشد و لزومًا منعکس کننده نظر سر دبیر این 

مجله نمی باشد.

Printed in Canada
International Web Express Inc
Suite 1-1455 Brigantine Dr, Coquitlam BC V3K 7C2
Annual Subscriptions $260 within Canada  
Publications Mail Registration #40818532 CN2000431

© All rights reserved. Reproduction in whole or 
part thereof, forbidden without written permission. 
Views & Opinions expressed are those of the writers/
advertisers and may not necessarily reflect the opinion 
of Dan Magazine. We assume no responsibility or 
liability whatsoever for any and all products or services 
advertised or within editorial content. The content are 
for information purpose and is not intended to be a 
substitute for any professional advice, medical diagnosis, 
or treatment. Never disregard professional medical 
advice or delay in seeking it because of something you 
have read in the magazine. 
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فهرست تلفن مشاغل، دسترسی سریع به کسب و کارهای معتبر و خدماتی که به جامعه 
ایرانی در ونکوور خدمت می کنند. 

نمونه هایی از فروش ماه آپریل ۲۰۲۳
آپارتمان آپارتمان ۱۱ خوابه  خوابه $$۳۹۰،۰۰۰۳۹۰،۰۰۰

آپارتمان آپارتمان ۲۲ خوابه  خوابه $$۴۴۵،۰۰۰۴۴۵،۰۰۰

تاون هاوس تاون هاوس ۳۳ خوابه  خوابه $$۵۴۵،۰۰۰۵۴۵،۰۰۰

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

Sky Train لنگلی آینده درخشــان و چشــم انداز راه اندازی
و کماکان با قیمت های دست یافتنی

برای اطالعات 
بیشتر لطفا

 تماس بگیرید

فهرست
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روز  کشور  این  اسپانیا  هواشناسی  سازمان  گفته  به 
پنجشنبه با رسیدن دما به ۳۸.۸ درجه سانتیگراد رکورد 
تازه گرما در ماه آوریل را ثبت کرده است. این دما در 
فرودگاه کوردوبا در جنوب اسپانیا درست بعد از ساعت 
۱۵:۰۰ به وقت محلی ثبت شد که در هیچ ماه آوریلی تا 

به امروز سابقه نداشته است.
چند روز است که یک موج گرمای طاقتفرسا، با دمایی 
۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد باالتر از حالت عادی برای این 
وقت سال، اسپانیا را فراگرفته است. یک توده هوای 
کم  هوایی  سیستم  یک  با  توام  آفریقا،  از  داغ  خیلی 
تورِز،  کایِتانو  این موج گرما شده است.  باعث  تحرک، 
بیبیسی  به  اسپانیا،  هواشناسی  سازمان  سخنگوی 
کنترل  از  کامال  امسال  دما  نیست.  »این عادی  گفت: 

خارج شده.«

NEWS
Auction of Freddie Mercury's collection 

of clothing, artwork and manuscripts
 حراج مجموعه ای از لباس ها، آثار هنری

و دست نوشته های فردی مرکوری

AI Image fools 
judges and wins 

photography contest
 هوش مصنوعی

 داوران مسابقه معتبر
عکاسی را فریب داد

The City of Vancouver is 
exploring making Gastown's 
Water Street off-limits to cars. 
Mayor Ken Sim announced a 
motion would be presented to 
council next week to explore 
a new vision for the area, 
with a focus on improving 
the pedestrian experience 
and repairing Gastown's 
bumpy cobblestone roads. 
The motion to be put 
forward by Coun. Sarah 
Kirby-Yung will direct staff to 
immediately address patching 
and repairing Water Street 
while also beginning a new 
planning and design process 
for Gastown as a whole. Part 
of that process, said Kirby-
Yung, would include looking 
at making Water Street car-
free or car-light on a seasonal 
or year-round basis.

In vertical farming, shelves of crops are stacked atop one another, so much less land is needed than in traditional 
farming. Depending on the facility, different environmental factors such as light, humidity and temperature can be 
controlled so there is considerably less chance of crop failure. Some of the more than 150 agritech companies in B.C. 
are already growing microgreens, leafy greens and herbs vertically.

هنری  آثار  لباس ها،  از  گسترده ای  مجموعه  
»ما  چون  آثاری  دست نویس  اشعار  حتی  و 
فردی  به  که  قاتل«،  »ملکه  و  قهرمانیم« 
»کویین«،  گروه  مشهور  خواننده  مرکوری، 
تعلق داشت در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ به حراج 

گذاشته می شود.
گفته  »کویین«  گروه  مشهور  خواننده 
با  ویکتوریایی  زندگی ای  می خواست  بود 
او  باشد.  داشته  زیبا  اشیای  از  مجموعه ای 
بر  سالگی   ۴۵ در  که  زمانی   ،۱۹۹۱ سال  در 
این  درگذشت،  ایدز  با  مرتبط  ذات الریه  اثر 
را برای مری آستین،  مجموعه گردآوری شده 

دوست نزدیکش، به جا گذاشت.
مری آستین که این مجموعه آثار را به همان 
در  مرکوری  که  است  داشته  نگه  شکلی 
خانه اش در محله مجلل کنزینگتون لندن به 
جا گذاشته بود، گفت به این »تصمیم دشوار« 
رسیده که زمان فروش همه آن ها فرا رسیده 
آثار  شامل  مجموعه  این  هنری  آثار  است. 
چاپی یا روی کاغذ از پیکاسو و ماتیس است. 
یکی از آثار این مجموعه، نقاشی »شکلی از 
زیبایی« جیمز تیسو، هنرمند فرانسوی قرن 
ایرلندی اش،  معشوقه  و  الهه  از  نوزدهم، 
کاتلین نیوتن، است که تخمین زده می شود 
برسد  فروش  به  پوند  هزار   ۶۰۰ تا   ۴۰۰ بین 
مجموعه  این  آثار  بین  در  قیمت  باالترین  که 
زده  تخمین  همچنین،  می شود.  محسوب 
صفحه   ۹ در  مرکوری  که  اشعاری  می شود 
و  است،  نوشته   قهرمانیم«  »ما  قطعه  برای 
بریتیش  هوایی  خطوط  نوشت افزارهای  نیز 
میدلند، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پوند به فروش 

برسند.
فردی مرکوری پس از خواندن »ما قهرمانیم« 
در »خانه نب ورث« در شمال لندن در جریان 
با  تاجی   ،۱۹۸۶ در  کویین  کنسرت  آخرین 
جواهرات بدلی  بر سر گذاشت و شنل قرمز 
پیروزمندانه روی صحنه  او  انداخت.  بر شانه 
رفت و تاج را با دست راست خود باال برد و 

را  را حفظ کند«  جمعیت حاضر، »خدا ملکه 
همخوانی کردند.

تاج  اساس  بر  تاج  این  می شود  گفته 
سنت ادوارد ساخته شده است که ماه آینده در 
مراسم تاج گذاری چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، 
اصلی  تاج  برخالف  آمد.  درخواهد  نمایش  به 
که حاوی جواهرات واقعی است، تخمین زده 
می شود که تاج بدلی مرکوری فقط بین ۶۰ 
تا ۸۰ هزار پوند به فروش برسد. با این حال، 
طرفداران مرکوری با بودجه کمتر هم ممکن 
است بتوانند چیزی از بین مجموعه وسیع او 
نقر ه ای سبیل مرکوری  خریداری کنند. شانه 
فروش  به  پوند   ۶۰۰ تا   ۴۰۰ بین  احتماال 

گذاشته خواهد شد.
مجموعه  در  موجود  شی   ۱۵۰۰ از  برخی 
می شوند،  گذاشته  فروش  به  که  مرکوری 
نیویورک،  در  تور  یک  جریان  در  آینده  ژوئن 
گذاشته  نمایش  به  هنگ کنگ  و  لس آنجلس 
سه  طی  سپس  مجموعه  این  شد.  خواهند 
روز در سپتامبر به حراج گذاشته می شود و 
بخشی از عواید آن صرف امور خیریه خواهد 

شد.

با تصویر ساخته شده  توانست  که  هنرمندی 
با فناوری هوش مصنوعی )AI( داورهای یک 
مسابقه عکاسی معتبر را گمراه کند، پس از 
برنده شدن در مسابقه عکس برتر از پذیرش 

جایزه خودداری کرد.
بوریس الداگسن، عکاس و تصویرنگار مستقر 
در برلین، امسال در مسابقات عکاسی جهانی 
سونی، جوایزی ازجمله پنج هزار دالر پول نقد، 
تجهیزات دوربین سونی، سفر به لندن برای 
از  جهانی  تبلیغات  و  جوایز  اهدای  مراسم 

طریق کتاب و نمایشگاه را کسب کرد.
الداگسن تصویری را به بخش »خالقانه« در 
رقابت آزاد ۲۰۲۳ ارسال کرد. به نظر می رسد 
دوربین  با  که  باشد  زن  دو  از  تصویری  این 

قدیمی عکاسی آنالوگ گرفته  شده  است.
عنوان  با  مجموعه ای  از  بخشی  عکس  این 
»خاطرات جعلی« است که الداگسن از سال 

۲۰۲۲ روی آن کار کرده است.
بخش  نهایی  فهرست  در  نه تنها  عکس  این 
خالقیت قرار گرفت، بلکه داوران آن را به عنوان 

برنده کلی آن بخش انتخاب کردند.
خود  وب سایت  در  یادداشتی  در  الداگسن 
جایزه  و  نقدی  جایزه  دریافت  از  کرد  اعالم 
تجهیزات دوربین سونی خودداری می کند. این 
هنرمند در نامه ای سرگشاده به برگزارکنندگان 
مسابقه توضیح داد که همه چیز »یک آزمایش 
این  مورد  در  گفت وگو  تسریع  برای  تالش  و 
»از  نوشت:  الداگسن  است.  بوده  موضوع« 
اینکه تصویر من را انتخاب کردید و آن را به 
که  لحظه ای تاریخی تبدیل کردید متشکرم، چرا
هوش  توسط  تولیدشده  تصویر  اولین  این 
معتبر  مسابقه  یک  در  که  است  مصنوعی 
بین المللی عکاسی برنده می شود. هدف او از 
شرکت در این رقابت با تصویر جعلی این بود 
به سمت مرزهای  را  توجه جامعه هنری  که 
باریک هنر مخلوق انسان و هوش مصنوعی 
جلب کند. دیدگاه او در کل به این ابزار جدید 
که  »همان طور  می گوید:  او  است.  مثبت 
عکاسی جایگزین نقاشی در بازتولید واقعیت 
عکاسی  جایگزین  نیز  مصنوعی  هوش  شد، 

خواهد شد. از آینده نترسید.«

Vertical farming on the rise in B.C.
کشاورزی عمودی در حال افزایش در بی سی

Vancouver to explore 
making heart of 
Gastown car free

 شهردار ونکوور برای کاوش بهتر
 گستاون خیابان بدون تردد ماشین

می سازد

Spain broke heat records for April
 اسپانیا رکوردهای گرما برای

ماه آوریل را شکست

SINGLE-LANE TRAFFIC AT HORSESHOE BAY FERRY BERTHS THIS WEEK

Repair work at the Horseshoe Bay ferry terminal means one-way loading and unloading 
of vehicle lanes for the remainder of the week. Concrete repairs are taking place on the 
transfer deck through Friday, May 5, according to a Sunday release from BC Ferries. 
Some of these fixes are taking place over one of the regular exit lanes, which will result 
in longer loading and offloading of vehicle traffic on the ferries until the terminal repairs 
are complete. The work affects Berths 2 and 3, so will impact passengers travelling 
along all three routes – Bowen Island (Snug Cove), Sunshine Coast (Langdale), and 
Nanaimo (Departure Bay). Other work taking place at the terminal this week includes 
repairs to the stairway outside Waiting Room A. It will be closed starting Thursday, 
May 4 and reopening next week on Thursday, May 11. During that week, walk-on 
passengers will either need to use the stairway outside Waiting Room B or the elevator 
for boardings taking place via the main vehicle deck. 

 ترافیک تک الینی برای ماشین هایی که به فری سوار می شوند
در این هفته در Horseshoe Bay در نظر گرفته است
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- 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)

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

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

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

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

Certified Gas & plumbing Contractor
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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  
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Invasion of Privacy: Hidden Cameras 
Were Found in BC Airbnb

Grocery Bill Is $50 To 
$200 More Per Week

کشف دوربین های مخفی در حمام های 
کانادایی ها هفته ای پنجاه تا دویست دالر بیشتر یک اقامتگاه تفریحی در بریتیش کلمبیا

از گذشته برای خرید مواد غذایی می پردازند

بخاطر اعتصابها درخواست مرتبط 
با پاسپورت به تعویق می افتد

ــا اجـــــاره یـــک اقــامــتــگــاه  ــــت بـ گـــروهـــی از ۱۳ دوسـ
کلمبیا  بریتیش  کوست  شاین  ســان  بــه  تفریحی 
رفته بودند اما وقتی متوجه دوربین های مخفی 
ــای ایــــن اقــامــتــگــاه شـــدنـــد، تــفــریــح و  در حـــمـــام هــ

سفرشان به نگرانی و ناراحتی تبدیل شد.
تــولــد ۳۰  از دوســتــانــش  جیمی گــالدمــن و ۱۲ نفر 
Airbnb در  اجــاره ای  اقامتگاه  را در  سالگی اش 
که  گرفتند  مــی  جشن  کلمبیا  بریتیش  گیبسونز 
یــکــی از آنــهــا بــه وجـــود دوربــیــن مــخــفــی در حمام 

مشکوک شد.
ــورد وجـــود  ــ ــتـــش یـــک ویـــدیـــوی آنـــالیـــن در مـ دوسـ
دوربــیــن هــای مخفی در اقامتگاه هــای اجــاره ای 
دیده بود و تصمیم گرفت به اطراف نگاهی کند. 
در این حین، او در هر دو حمام یک دوربین پیدا 
بــرق شکسته رو به  کــرد که هر کــدام در یک پریز 

دوش پنهان شده بودند.
گالدمن می گوید: »شب آخری که در آن اقامتگاه 
باشیم  داشته  خوبی  اوقــات  کردیم  بودیم سعی 
اما ناگهان همه چیز تغییر کرد چون همه ما شب 
قبل دوش گرفته بــودیــم. تــرس مــا از ایــن بــود که 

قرار است با این فیلم ها چه کنند؟«
آنها این موضوع را به پلیس گزارش کردند و چند 
که  و گفت  گرفت  تماس  آنها  با  پلیس  بعد  هفته 
خــانــه مــورد بــازرســی قــرار گرفته و دوربــیــن هایی 
به مرکز پلیس  بــرای بررسی  پیدا شــده که  آن  در 

فرستاده شده اند.

شــرکــت Airbnb بــه ســی  بــی  ســی نــیــوز گفت که 
اقامتگاه  مورد نظر را به حالت تعلیق درآورده و 

هزینه مهمانان را به آنها بازپرداخت کرده است.
بـــر اســــاس وب ســایــت ایـــن شـــرکـــت، قــــرار دادن 
دوربین در حمام و اتاق خواب ممنوع است. طبق 
Airbnb، وجود هرگونه دوربین در  سیاست های 

ملک باید به اطالع مهمان رسیده باشد.
مخفی  تکنولوژی  پیشرفت  کارشناسان،  گفته  به 
کردن دوربین  ها را برای افراد آسانتر کرده است. 
فناوری دوربین و فیلم  برداری به گونه ای پیچیده  
شده که امکان تولید دوربین های کوچک و انتقال 
اطالعات از راه دور را فراهم کرده است. همچنین 
این امر تشخیص اینکه چه کسی دوربین را اولین 

بار در آنجا قرار داده است، دشوارتر می کند.
ــر فــــردی بـــه طــور  گــ طــبــق بــنــد ۱۶۲ قـــانـــون جــــزا، ا
مخفیانه شخص دیگری را نگاه کند یا از او فیلم 
بــگــیــرد کــه فــرد مـــورد نــظــر از حــضــور دوربــیــن خبر 
»انــحــراف جنسی« متهم  بــه جــرم  بــاشــد،  نداشته 

می شود.■

کثر کانادایی  نظرسنجی جدید نشان می دهد که ا
ها نگران انقباض تورمی هستند؛ در علم اقتصاد، 
ــدازه  انــقــبــاض تــورمــی بــه فــرایــنــد کــوچــک شـــدن انـ
بندی  فرمول  گاهی  یا حتی  و  اجــنــاس،  کمیت  یا 
مجدد یا کاهش کیفیت یک محصول، اطالق می 
قیمت  که  حالی  در  تورمی  انقباض  پدیده  شــود. 
محصول ثابت است یا افزایش می  یابد، رخ می 

 دهد.
در ایـــن نــظــرســنــجــی کــه بــیــن ۱۹ تــا ۲۰ اپــریــل به 
ایپسوس  موسسه   توسط  نیوز  گلوبال  سفارش 
Ipsos انجام شده، هزار کانادایی مورد نظرسنجی 
ایـــن راســتــا ۸۴ درصـــد شرکت  قـــرار گــرفــتــنــد و در 
تورمی  انقباض  نگران  که  دادنــد  پاسخ  کنندگان 
پنجم  یــک  همچنین  هستند.   shrinkflation یــا 
کانادایی ها گفته اند که در شش ماه گذشته هر 
از دورانــی که تورم  هفته حداقل ۱۰۰ دالر بیشتر 
هنوز باعث افزایش قیمت مواد غذایی نشده بود، 

بابت خرید موادغذایی هزینه کرده اند.
این پژوهش نشان می دهد که ۲۱ درصد بیشتر 
از ۱۰۰ دالر ) ۶ درصد بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ دالر، هفت 
درصــد ۱۵۱ تا ۲۰۰ دالر و هشت درصــد بیشتر از 
۲۰۰ دالر( نسبت به قبل هزینه  مواد غذایی می 
کنند. بیست و سه درصد نیزاعالم کرده اند که در 
هر هفته ۵۱ تا ۱۰۰ دالر بیشتر از قبل برای خرید 
مــوادغــذایــی مــی پــردازنــد، در حالی کــه ۳۸ درصــد 
پــردازنــد.  مــی  از قبل  بیشتر  ۵۰ دالر  کــه  انــد  گفته 
حــدود ۱۸ درصــد اعــالم کــرده انــد که صورتحساب 
ــاه گــذشــتــه  ــذایـــی شــــان در شـــش مــ ــوادغـ خــریــد مـ
اند  گفته  درصـــد   ۸۲ کــه  حــالــی  در  نــکــرده  تغییری 

افزایش  شــان  موادغذایی  خرید  صورتحساب  که 
یافته است.

بر اســاس گــزارش مرکز آمــار کــانــادا، ایــن ارقــام در 
حالی است که کانادا با تورم بی سابقه روبرو بوده 
و قیمت مــواد غذایی در ماه های فوریه و مارچ 

حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
کنندگان  درصــد شرکت   ۵۵ ایپسوس،  گــزارش  به 
این بودند که ممکن است  این نظرسنجی نگران 
را  تهیه موادغذایی خانواده خود  برای  پول کافی 
نداشته باشند، که این رقم برای خانواده هایی که 
گر  بچه داشتند ۶۸ درصد بود. به گفته ایپسوس، ا
کانادایی ها هفته ای حداقل ۵۰ دالر بیشتر از قبل 
برای خرید مواد غذایی خرج کنند، ۲۰۰ دالر پس 

انداز ماهانه شان از بین می رود.
»در  ایپسوس:  معاون  سیمپسون  شان  گفته  به 
سال  های اخیر تغییری در سالمت مالی کانادایی 
 ها رخ داده و افراد جوان  نسبت به افراد مسن  در 
نرخ  اخیرا  گرچه  انــد.  گرفته  قــرار  بدتری  وضعیت 
ارزان شدن  ایــن به معنی  امــا  یافته  تــورم کاهش 
معنی  ایـــن  بــه  بلکه  نیست  غــذایــی  ــواد  مـ قیمت 
بــاال می  تــر  اســت کــه قیمت مــوادغــذایــی آهسته 

رود.«
افــزایــش قیمت  مــوادغــذایــی بــر خــریــد مــردم تأثیر 
ــردم کــمــتــر مــیــوه  و ســبــزیــجــات تـــازه  گــذاشــتــه و مــ
می خرند. همچنین ۲۹ درصد پاسخ دهندگان گفته 
اند که گوشت کمتری نسبت به قبل مصرف می 
کنند که این رقم نسبت به نوامبر، اندکی افزایش 

یافته است.■

به دلیل اعتصاب گسترده کارمندان فدرال شاهد 
اختالل در ارائه خدمات در سراسر کشور هستیم 
و از ایــن رو کــه زمـــان پــایــان اعــتــصــابــات نیز هنوز 
مشخص نیست، از کانادایی ها در خواست شده 
که برای صدور پاسپورت جدید یا تمدید پاسپورت 
اینکار هنوز  برای  قدیمی خود صبر پیشه کرده و 

اقدام نکنند.
ــر خـــانـــواده، کـــودکـــان و توسعه  ــ کــاریــنــا گـــولـــد، وزی
اجتماعی کانادا گفت: »توصیه من به کانادایی ها 
ــواســـت پــاســپــورت خــود  ــن اســـت کـــه فــعــال درخـ ایـ
و  اعتصاب  وجــود  دلیل  بــه  زیــرا  نکنند  پیگیری  را 
مختل شدن کارها، روند صدور پاسپورت به روال 

سابق نخواهد بود.

گر کانادایی ها درخواست های خود را پست  حتی ا
ــا یــک دفتر  کــنــنــد و آن هـــا را از کـــانـــادا ســرویــس ی
گذرنامه ارسال کنند، کارمندان اجازه ندارند آن را 
باز کنند و بررسی کنند، مگر در شرایط اضطراری 
خدمات  قــانــون،  طبق  متاسفانه،  مــحــدود.  بسیار 

پاسپورت ضروری تلقی نمی شود.«
ــرای افــــــــرادی اســتــثــنــا قــائــل  ــ ــ او افــــــــزود: »تـــنـــهـــا ب
می شویم که شرایط انسان دوستانه یا اورژانسی 
بــرای کــارهــای ضــروری  خاصی دارنـــد، مانند سفر 
اقــتــصــادی، دریــافــت خــدمــات پزشکی در خــارج از 
کشور، مالقات با یکی از اعضای خانواده که حال 
از اعضای  فــوت یکی  یا در صــورت  دارد  وخیمی 

خانواده.«■

LIVING IN CANADA

The Strike Has Disrupted 
Passport Services

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

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

ک شما برگزیده ترین مشاور امال
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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

وکیل و یا خود وکیلی
گـــر بـــازداشـــت هــســتــیــد، حــق داریــــد در جلسه  ا
باشید،  داشته  وکالت  خــود  بــازداشــت  بررسی 
ــود که  ــا مــمــکــن اســـت از شــمــا خــواســتــه شـ امـ
پــیــدا کــنــیــد. جلسه  نــمــایــنــده قــانــونــی خــــود را 
بررسی بازداشت ممکن است ادامه یابد حتی 

اگر شما نماینده قانونی نداشته باشید.

ــراد حــاضــر در جــلــســه بـــررســـی بـــازداشـــت  ــ افـ
عبارتند از:

• عضو IRB-ID که تصمیم می گیرد
• یک نماینده CBSA )همچنین به نام مشاور 
وزیــر( که دالیــل بــازداشــت را ارائــه می دهــد و 

توصیه می کند،
گــر در  • شما و اعــضــای خــانــواده هــمــراهــتــان، ا

بازداشت همراه شما هستند
• در صورت لزوم مترجم

گر دارید • نماینده قانونی شما، ا
• ممکن است در جلسه استماع شما شاهد یا 

ناظری حضور داشته باشید.
گر بازداشت ادامه یابد یا آزاد شوید در ابتدای  ا
جلسه، نماینده CBSA باید دالیل بازداشت را 
ادامــه بازداشت  یا  آزادی  توضیح دهد و برای 
یا  اســـت شــرایــط  CBSA ممکن  کــنــد.  تــوصــیــه 

ATD را درخواست کند.

جایگزین های بازداشت
به  توانید  قانونی شما می  نماینده  و/یا  شما 
نفع آزادی خود استدالل کنید و می توانید یک 
احتمالی  های  جایگزین  دهید.  پیشنهاد   ATD

برای بازداشت ممکن است عبارتند از:
• شرط گزارش به CBSA به طور منظم

• محل زندگی مشخص
• ســپــرده نــقــدی یــا ضــمــانــت از شــخــص ثالث 

)مانند یکی از دوستان، اعضای خانواده(
• سایر شرایط.

• عوامل در نظر گرفته شده
IRB-ID در پایان جلسه تصمیم خواهد  عضو 
گرفت که آیا شما را آزاد کند، با برخی شرایط 
ایــن  بــمــانــد. عــضــو  ــازداشــــت  بــ یـــا در  کــنــد  آزاد 

تصمیم را با در نظر گرفتن عواملی از جمله:
• دالیل بازداشت

• طول مدت بازداشت
• مدت زمان بازداشت در آینده

 CBSA از  • هرگونه تأخیر یا عدم دقت ناشی 
یا توسط شما

• هرگونه جایگزین احتمالی برای بازداشت
ــودک زیـــر ۱۸ ســـال که  • بــهــتــریــن مــنــافــع هــر کـ

تحت تأثیر بازداشت شما قرار می گیرد
• شرایط بازداشت

گــر بــازداشــت شما حفظ شــود و ادامــه پیدا  • ا
کند

ــود، ظـــرف مــدت  گـــر بـــازداشـــت شــمــا حــفــظ شـ ا
ــازداشــت  7 روز یــک جــلــســه بــازبــیــنــی مــجــدد ب
گـــر بـــازداشـــت شــمــا مــجــدداً  خــواهــیــد داشــــت. ا
بازبینی  یکبار  یــابــد، حــداقــل هــر ۳۰ روز  ادامـــه 

مجدد بازداشت خواهید داشت.

اگر از بازداشت آزاد شوید
هــر شرایطی  بــا  مــی شــویــد،  آزاد  کــه  هنگامی 
کـــه بــایــد رعـــایـــت کــنــیــد، حــکــم آزادی دریــافــت 
خــواهــیــد کــــرد. درک ایـــن شــرایــط بــســیــار مهم 
است. تا زمانی که شما مقیم دائم نشوید، یا 
تا زمانی که IRB-ID یا CBSA با تغییر شرایط 
شــمــا مــوافــقــت کــنــنــد، هــر شــرایــطــی بــاقــی می 
شرایط  تغییر  خواهید  می  آینده  در  گر  ا ماند. 
 IRB-ID از  تــوانــیــد  مــی  کــنــیــد،  ــواســـت  درخـ را 

درخواست دهید.
محل  آدرس  باید  آزاد شدید،  بازداشت  از  گر  ا
سکونت خود را ارائه دهید. در برخی از مناطق 
متقاضیان  بـــرای  مــوقــت  هــای  پناهگاه  کــانــادا 

پناهندگی وجود دارد.
می توانید اطالعات مربوط به پناهگاه ها را از 
خدمات  دهنده  ارائــه  از  خــود،  قانونی  نماینده 
تسویه حساب یا سایر سازمان های اجتماعی، 

یا در برخی موارد از CBSA دریافت کنید.
ادامه دارد...

باوند زنجانی  ۶۰۴۹۹۰7۲۰۹

 پناهندگی قسمت 9
)اگربازداشت شدید چکار میتوانید بکنید  (

REFUGEE PART 8 (DETENTION )

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

•

•

•

•
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تهران و دمشق 
قراردادهای بلند مدت 

نفتی و تجاری امضا کردند

توقیف دومین نفتکش 
در تنگه هرمز توسط 

ایران در طول یک هفته

نتیجه وعده یک 
میلیون خانه در سال 

به رواج پدیده خانه های 
اشتراکی منجر شد

دستمزد روزانه کارگران 
"به اندازه پول خرید 

یک مرغ نیست

سپاه  قایق های  کرد  اعالم  آمریکا  دریایی  نیروی 
تنگه  در  را  پاناما  پرچم  با  نفتکش  یک  پاسداران 
هرمز توقیف کرده اند. این دومین توقیف نفتکش 
توسط ایران در کمتر از یک هفته است که گفته 
می شود در واکنش به توقیف نفتکش ایران بوده 

است.
یونانی  نفتکش  می گوید،  آمریکا  پنجم  ناوگان 
اردیبهشت(   ۱۳( مه   ۳ چهارشنبه  روز  "نیووی" 
امارات  در  دیگری  بندر  فجیره،  به سمت  دبی  از 
سپاه  قایق های  که  بود  حرکت  در  عربی  متحده 
پاسداران انقالب اسالمی این نفتکش را به سمت 
سوی  از  کردند.  توقیف  و  هدایت  ایران  آب های 
مقامات جمهوری اسالمی هنوز اطالعیه ای در این 

است. نشده  منتشر  باره 
بحرین  در  مستقر  آمریکا  پنجم  ناوگان  بیانیه  در 
آمده  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  به  اشاره  با 
است: »حدود ده فروند قایق تندرو سپاه پاسداران 
هرمز  تنگه  وسط  به  را  کشتی  اسالمی،  انقالب 
هدایت کردند.« به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 
بیانیه می افزاید: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را  خود  مسیر  کرد  مجبور  را  نفتکش  آن  پی  در 
تغییر دهد و به سمت آب های سرزمینی ایران در 

کند.« حرکت  بندرعباس  سواحل 
از  جهان  نفتی  محموله های  سوم  یک  دست کم 
آب های خلیج فارس انتقال می یابند و این مسیر 

از نظر تجارت جهانی نقشی حیاتی دارد.
توقیف  که  گفت  آمبری  دریایی  امنیت  شرکت 
که  است  زمانی  از  مورد  دومین  چهارشنبه  روز 
ایاالت متحده یک نفتکش تحت مدیریت یونانی 
حامل نفت ایران را توقیف کرد. شش روز پیش، 
جزایر  پرچم  با  نفتکش  یک  ایران  دریایی  نیروی 
آبراه  این  را در خلیج عمان توقیف کرد.  مارشال 
است.  مرز  هم  ایران  و  عربستان  شبه جزیره  با 
است،  گفته  کرز"  ترا "تانکر  نفتکش  رهیاب  نهاد 

نفتکش توقیف شده با نام "ادونتج سوئیت" نیز 
به بندرعباس منتقل شده است.

شرکت آمبری می گوید که آخرین توقیف پس از 
نفتکش  توقیف  پی  در  یونانی  مقامات  هشدار 
گذشته  ماه  در  آمریکا  توسط  ایران  نفت  حامل 
در  توقیف  این  می آید  نظر  به  و  گرفت  صورت 
آمریکا  توسط  ایران  نفتکش  توقیف  به  واکنش 
بوده است. آمبری گفت: »مقامات یونان هشدار 
از توقیف  داده بودند که کشتی های یونانی پس 
نفتکش سوئزمکس با مدیریت یونانی حامل نفت 
ایران در معرض خطر فزاینده از سوی ایران قرار 
دارند.« ایران به توقیف های پیشین محموله های 
نفتی خود با تمام ابزاری که در اختیار دارد واکنش 

است. داده  نشان 
تصاویر ویدئویی منتشر شده توسط ناوگان پنجم 
حداقل ۱۱ قایق کوچک را نشان می دهد که روز 
چهارشنبه به نفتکش "نیووی" نزدیک می شوند.

خبرگزاری تسنیم از توقیف یک کشتی "متخلف" 
خبر داده اما دلیل آن را مشخص نکرده است.

دو  در  ایران  اینکه  بیان  با  آمریکا  دریایی  نیروی 
پرچم  با  تجاری  کشتی  فروند   ۱۵ گذشته  سال 
بین المللی را مورد آزار و اذیت قرار داده یا به آنها 
"نقض  را  کشور  این  اقدامات  است،  کرده  حمله 
قوانین بین المللی و مخل امنیت و ثبات منطقه" 

است. خوانده 
کشورهای غربی هفته گذشته تحریم ها علیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را تشدید کردند. در پی 
تحریم های  جمله  از  متقابلی  اقدامات  ایران  آن 
مالی و ممنوعیت ورود افراد و نهادهای اتحادیه 
اروپا و بریتانیا را اعالم کرد. تنش ها از سال ۲۰۱۸ 
زمانی که آمریکا از توافق برجام خارج شد، تشدید 
جدید  توافق  یک  برای  تالش ها  است.  شده 

است. متوقف شده  فعال  هسته ای 

میلیون  یک  ساخت  وعده  با  رئیسی  ابراهیم 
دولت  مقام های  آمد.  کار  روی  سال  در  مسکن 
و  کنترل  درباره  را  ادعاهایی  به تناوب  نیز  او 
کنون  ساماندهی بازار مسکن مطرح کردند اما ا
در آستانه دومین سال استقرار دولت سیزدهم، 
در  مسکن  میلیون  یک  ساخت  وعده  نه تنها 
سال محقق نشد بلکه بازار اجاره خانه نیز به طور 
فزاینده ای دچار آشفتگی شد. طی روزهای اخیر 
نیز برخی مشاوران امالک و فعاالن بازار مسکن 
و  مسکن  اجاره  نرخ  درصدی   ۱۵۰ افزایش  از 

دادند. خبر  کی  اشترا خانه های  پدیده  رواج 

 ۱۰۰ وام های  با  که  می کنند  ادعا  دولتی ها 
رفاه  جهت  در  اقدامی  مسکن،  تومانی  میلیون 
سعید  اما  می دهند  انجام  مستاجران  حال 
می گوید  امالک،  مشاوران  اتحادیه  دبیر  لطفی، 
نمی تواند  و  نیست  جوابگو  تهران  در  وام  این 
پوشش  را  مسکن  رهن  از  قابل توجهی  درصد 

دهد. 
به گفته او، بسیاری از مستاجران برای دریافت 
این وام باید هفت خان رستم را پشت سر بگذارند 
و در نهایت هم بانک ها برای پرداخت نکردن این 

وام به مستاجران بهانه ای پیدا می کنند.
با  گفت وگو  در  امالک،  مشاوران  اتحادیه  دبیر 

دولت  حمایتی  بسته  درباره  ایلنا  خبرگزاری 
اشاره  ضمن  و  کرد  صحبت  نیز  مستاجران  از 
گفت  بسته  این  جزئیات  بودن  نامشخص  به 
گذشته  سال  بسته های  که  است  این  واقعیت 
رفع  به  و  نبودند  مستاجران  نیاز  جوابگوی 

نکردند. کمکی  آن ها  مشکالت 
قول  از  گزارشی،  در  به تازگی  مهر  خبرگزاری 
افزایش  دلیل  به  که  نوشت  امالک  مشاوران 
قابل توجه اجاره مسکن نسبت به سال گذشته، 
در  خانواده  سه  یا  دو  که  می آید  پیش  مواردی 
اجاره  متری   ۱۲۰ خانه ای  شهر  از  منطقه ای 
با یکدیگر شریک  تا در رهن و اجاره بها  می کنند 

باشند.
وب سایت تجارت نیوز نیز در گزارشی، از افزایش 
»هزینه  نوشت:  و  داد  خبر  کانکس  اجاره  نرخ 
اجاره  و  خرید  تقاضای  مسکن،  خرید  و  ساخت 
است.  داده  افزایش  سکونت  برای  را  کانکس 
ناتوانی  و  خرید  قدرت  کاهش  دلیل  به  مردم 
زندگی  کیفیت  مجبورند  اجاره بها  پرداخت  در 
پایین  اتاقک ها  این  در  زندگی  سطح  تا  را  خود 
فضایی  هم  اوقات  گاهی   که  مکانی  بیاورند؛ 
برای سکونت و خواب محسوب می شود و هم 

کار.« برای  محلی 
از یک فروشنده کانکس  نقل  به  این گزارش  در 
به  برای خرید کانکس نسبت  تقاضا  آمده است 
چهار یا پنج ماه گذشته دو برابر شده است و در 
بین خریداران کسانی هم وجود دارند که آن ها را 
برای سکونت می خواهند. قیمت این کانکس ها 
از شروع سال، هفت تا ۱۰ درصد باال رفته است. 
بر اساس این گزارش، نرخ اجاره ماهانه کانکس 

هم بین یک تا چهار میلیون تومان است.

تورم مازاد "حداقل ۳۰ درصدی" و عدم افزایش 
معاش  پاسخگوی  که  حدی  در  دستمزدها 
ایران  در  را  نفر  زندگی میلیو ن ها  باشد،  کارگران 
ایلنا  است.  کرده  تحمل ناپذیر  فقری  دستخوش 
پول  اندازه  به  کارگران  روزانه  "دستمزد  نوشت 

نیست". مرغ  یک  خرید 
ایلنا روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در  خبرگزاری 
یکی  قبال  در  کار  وزارت  سیاست  به  گزارشی 
افزایش  یعنی  کارگران  مهم  خواست های  از 
دستمزد پرداخته و نوشته در حالی که یک تورم 
زندگی خانواده ها  به  ۳۰ درصدی  "مازاِد حداقل 
تحمیل شده" اما "نشانه ای از تحقق وعده های 
مزدی  کرات  مذا جریان  در  اقتصادی  وزرای 
اینکه، در چنین  شورایعالی کار نیست و مهم تر 
فعالً  می گوید  صراحت  به  کار  وزیر  شرایطی، 

نیست". کار  دستور  در  دستمزد  اصالح 
این گزارش نگاهی به وضع تورم و گرانی در سه 
کی و حمل و نقل  حوزه یعنی مسکن، مواد خورا
انداخته و آن را با دستمزد کارگران مقایسه کرده 

است.
تورِم حداقل  گزارش نشان می دهد "یک  نتیجه 
خانواده های  خرید  سبد  به  درصدی"   ۴۰ تا   ۳۰
درصدی  تورمی۳۰  است؛  شده  تحمیل  کارگری 
بخش  در  درصدی   ۱۰۰ کی ها،  خورا بخش  در 
مسکن و حداقل ۴۰ درصدی در بخش حمل و 
تحمیل  کم درآمد  خانوارهای  و  کارگران  به  نقل 
و  دارو  حوزه ی  در  گر  "ا ایلنا  نوشته  به  که  شده 
درمان نیز یک بررسی میدانی دقیق انجام شود، 

به یک گرانی حداقل ۳۰ درصدی حتی در بخش 
داروهای پرمصرف برمی خوریم". این خبرگزاری 
پرسیده است: »وقتی حدود ۶۰ درصد شاغالن 
و  میلیون   ۸ حالت  خوشبینانه ترین  در  کارگری 
و  می گیرند  ماهانه  حقوق  تومان  هزار  چند صد 
آپارتمان  یک  نمی توان  تومان  میلیون  با هشت 
در  که  تهران  در  فقط  نه  متری   7۰ متوسط 
کرد،  پیدا  کردن  اجاره  برای  شهرها  از  بسیاری 
باشند  خاطر  آسوده  می توانند  کارگران  چطور 
شایسته  و  شرافتمندانه  حداقلی  زندگی  یک  و 

باشند؟« داشته 
دستمزدها  افزایش  از  نه  شده  مهار  تورم  نه 
به  همچنین  گزارش  این  در  ایلنا  است.  خبری 
به  که  کرد  استناد  کارگری"  "اعضای  گفته های 
شرط  به  دستمزد  افزایش  درصد   ۲7 وعده  آنها 
است.  شده  داده  کار  شورایعالی  در  تورم  مهار 
می شود  گذاشته  پا  زیر  حالی  در  وعده  این  اما 
که تورم مهار نمی شود ولی با اصالح دستمزدها 

می شود. مخالفت 
اسبق  دبیر  و  کارگری  فعال  حسنی نژاد،  بهرام 
انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد به 
پول  کارگران  روزانه  حقوق  »حداقل  گفت:  ایلنا 

نیست!« مرغ  عدد  یک 
به گفته او "شورایعالی کار با اتحاد با کارفرمایان، 
از طریِق پایین نگه داشتن حقوق و ارزان سازی 
نیروی کار، بیشترین سود را نصیب سرمایه داران 
از ایجاد تشکل های کارگرِی  کرده" و "جلوگیری 
کمک  شورا  این  به  نیز  سراسری  و  مستقل 
کرده است". خودداری مرکز آمار ایران از انتشار 
داده های مربوط به نرخ تورم در ماه های اسفند 
قیمت  ها  اینکه  درباره  گمانه ها  به  فروردین  و 
به شکل بی سابقه ای افزایش یافته اند، دامن زده 
است. آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ 
تورم منتشر کرد، مربوط به بهمن  ۱۴۰۱ بود که 

نرخ ۴7.7 درصدی را نشان می داد.

ایران  اسالمی  جمهوری  و  سوریه  دولت  روسای 
در جریان  )۳ مه(،  اردیبهشت   ۱۳ روز چهارشنبه، 
از  مجموعه ای  دمشق،  به  رئیسی  ابراهیم  سفر 
و سایر  نفت  زمینه  در  بلند مدت  موافقتنامه های 
را  دوجانبه  اقتصادی  روابط  و  تجاری  بخش های 

کردند. امضا 
خبرگزاری ایرنا با انتشار گزارشی از جزئیات اسناد 
همکاری حکومت اسالمگرای ایران و سوریه برای 
و  و سوریه  ایران  بیمه مشترک  و  بانک  تاسیس 
داد.  خبر  دمشق  به  زائر  هزار   ۵۰ سالیانه  اعزام 
جامع  برنامه  دیدار،  این  در  نوشت  ایرنا همچنین 
همکاری های راهبردی و بلند مدت ایران و سوریه 
به امضای دو رئیس  دولت  و  ۱۴ سند همکاری 

رسید.
رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  بذرباش،  مهرداد 
ایران  اقتصادی  همکاری  مشترک  کمیسیون 
در  سند،   ۱۵ این  امضای  کرد  اعالم  سوریه،  و 
می رود.  به شمار  بی سابقه  و  تاریخی  خود  نوع 
بذرپاش به ایرنا گفت: »در نشستی با حضور وزیر 
مشترک   بیمه  و  بانک  است  قرار  ایران،  اقتصاد 
راه اندازی  کشور  دو  اقتصادی  فعالیت های  برای 
بیمه مشترک، بسیاری  بانک و  با تاسیس  شود. 
از فعالیت های اقتصادی انجام خواهد شد، اما تا 
زمان تاسیس بانک، قرار است یک بانک عامل از 
طرف ایران  و ]و یک بانک عامل از طرف[ سوریه، 
تسهیل  منظور  به  را  آسان  مالی  تبادل  عملیات 

کنند.« فراهم   تجار  برای  مالی  اقدامات 
در  اسناد  این  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
انرژی،  و  نفت  تجاری،  همکاری های  حوزه های 
و  ریلی  حمل ونقل  مسکن،  فنی-مهندسی، 
ارتباطات  آزاد و بخش خصوصی،  هوایی، مناطق 

امور  تسهیل  و  امدادرسانی  و  زلزله  فناوری،  و 
رسید. امضا  به  زیارتی 

رسانه های دولتی سوریه نیز گزارش دادند رئیسی 
تفاهمی  یادداشت های  و  توافقنامه ها  اسد  و 
نفت،  جمله  از  اقتصاد،  بخش  چندین  با  مرتبط 
امضا  تجاری،  آزاد  مناطق  و  راه آهن  کشاورزی، 

کردند.
این نخستین سفر رئیس  دولت جمهوری اسالمی 
این  داخلی  جنگ  آغاز  زمان  از  سوریه  به  ایران 
روز  رئیسی  ابراهیم  است.   ۲۰۱۱ در سال  کشور 
و  اقتصادی  بزرگ  هیات  یک  راس  در  چهارشنبه 
قیام  زمان  از  تهران  شد.   دمشق  وارد  سیاسی 
اسد،  بشار  حکومت  علیه  سوریه  مردم   ۲۰۱۱
بوده  اسد  اصلی  حامی  سوریه،  رئیس  جمهوری 
و نقش مهمی در پیروزی های او در جنگ داخلی 

است. داشته  عهده  بر  مخالفانش  علیه 
دولتی  راه آهن  گزارش اسوشیتدپرس، شرکت  به 
از مدت ها پیش خواهان  ایران  جمهوری اسالمی 
گسترش شبکه ریلی خود از طریق عراق به سوریه 
بود تا با اتصال شبکه ریلی، خود را به بندر الذقیه 
را  دوجانبه  تجارت  مدیترانه،  دریای  ساحل  در 
تقویت کند. مخالفان سوری بشار اسد و منتقدان 
از  می کوشد  اسالمی  جمهوری  می گویند  تهران، 
این طریق، نفوذ سیاسی خود را در سوریه تثبیت 
برای  اقتصادی  این قراردادهای  این حال،  با  کند. 
با تورم  اقتصادش در دهه گذشته  نیز که  سوریه 
گسترده  قطع  و  ملی  پول  ارزش  سقوط  شدید، 

برق به شدت ضربه خورده است، اهمیت دارد.
رئیسی پیش از سفر به دمشق، در مصاحبه ای با 
المیادین خواستار تالش به منظور بازسازی سوریه 

و بازگشت آوارگان سوری به کشورشان شد.

IRANIAN NEWS
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Home is where your story begins
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جیانی اینفانتینو پنج کشور اروپایی را تهدید کرد که 
اجازه پخش جام جهانی زنان را به آنها نخواهد داد، 
مگر اینکه شبکه های تلویزیونی پیشنهادهای حق 

پخش  خود را باالتر ببرند.
کشورهای  پیشنهادهای  از  که  گفت  فیفا  رئیس 
ناامید  فرانسه  و  آلمان  ایتالیا،  اسپانیا،  بریتانیا، 
شده و آن را »سیلی به صورت بازیکنان زن و زنان 
دارد  تاکید کرد که فیفا وظیفه  او  جهان« دانست. 
مانع فروش »زیر قیمت« حق پخش این مسابقات 

شود.
به گزارش بی بی سی، پیشنهاد شبکه های اروپایی 
سال  ژوئن  که  زنان  جهانی  جام  پخش  حق  برای 
جاری به میزبانی مشترک استرالیا و نیوزیلند برگزار 
می شود، بین یک تا ده میلیون دالر بوده، در حالی 
که حق پخش جام جهانی مردان بین صد تا دویست 

میلیون دالر واگذار شده است.
اینفانتینو در حاشیه نشست سازمان تجارت جهانی 
در ژنو گفت: »اگر پیشنهادهای غیرمنصفانه ادامه 
جهانی  جام  که  شد  خواهیم  مجبور  باشد،  داشته 
نکنیم.  اروپایی پخش  بزرگ  پنج کشور  در  را  زنان 
فوتبال،  مدیران  هواداران،  بازیکنان،  تمام  از  من 
سیاستمداران  نخست وزیرها،  جمهوری،  روسای 
ما  به  که  دنیا می خواهیم  در سراسر  و خبرنگاران 
بپیوندند و از پاداش منصفانه فوتبال زنان حمایت 
کنند. زنان شایستگی اش را دارند، ماجرا به همین 

است.« سادگی 
در ادوار گذشته حق پخش جام جهانی مردان و زنان 
به طور مجتمع فروخته می شد، ولی فیفا تصمیم 

گرفته که برای این دوره آنها را مجزا واگذار کند.
اینفانتینو تاکید کرد که درآمد ناشی از حق پخش 
او  خواهد شد.  زنان  فوتبال  پیشرفت  کامال صرف 
اضافه کرد که شبکه های عمومی مثل بی بی سی 
وظیفه دارند که در فوتبال زنان سرمایه گذاری کنند 

و برای ترویج آن بکوشند.
بی بی سی به تنهایی حق پخش جام جهانی ۲۰۱۹ 
زنان در بریتانیا را به عهده داشت، ولی حق پخش 
تی. وی سهیم  آی.  با  را  جام جهانی ۲۰۲۲ مردان 
شد. شنیده می شد که جام جهانی زنان هم توسط 
درباره  آنها  ولی  می شود،  پخش  شبکه  دو  این 

نداده اند. توضیحی  پخش  حق  کرات  مذا
سخنگوی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا گفت 
که اظهارات اینفانتینو را نشنیده، ولی درباره اهمیت 
این مسابقات گفت: »فکر می کنم نخست وزیر مثل 
هر شهروند دیگر بریتانیایی دوست دارد که چنین 
رویداد ورزشی مهمی را از تلویزیون تماشا کند. این 
را هم در نظر بگیرید که تیم ملی زنان انگلیس به 
به دست  بزرگی  اروپا موفقیت  با قهرمانی  تازگی 

آورد.«
اینفانتینو در کنگره ساالنه فیفا در ماه مارس گفت 
که پاداش جام جهانی زنان را نسبت به دوره قبلی 
سه برابر کرده و به ۱۵۲ میلیون دالر رسانده است 
و می خواهد پاداش جام جهانی ۲۰۲۶ مردان و جام 

جهانی ۲۰۲7 زنان را یکسان کند.
فرهاد کاس نژاد

ایران  بوکس  اصلی  امید  شه بخش،  دانیال 
روی  ازبکستان  جهانی  مسابقات  در  چهارشنبه 
رینگ می رود. شه بخش که در دور اول استراحت 
کرد، با مورودوزا از تاجیکستان مبارزه خواهد کرد 
و امیدوار است مدال دوره قبل خود را تکرار کند.
مسابقات  اول  روز  دو  در  ایرانی  بوکسورهای 
نتایج خوبی نگرفتند. در روز اول مسابقات پوریا 
بوکسور  مصاف  به  کیلوگرم   ۵7 در  عبدالمالکی 
او  برتری رسید.  به  بر صفر   ۵ با  و  بوتسوانا رفت 
به  جمعه  و  بوده  اینجا  تا  بوکس  تیم  برنده  تنها 
در  که  می رود  ارمنستان  از  بوکسوری  مصاف 

قراردارد. دنیا  سوم  رنک 
نتیجه بوکسورهای ایرانی در روز دوم دو شکست 
بود. میثم قشالقی در وزن ۸۰ کیلوگرم در اولین 
گام مقابل بوکسوری از هند چهار بر یک شکست 
آسیا  نایب قهرمان  قشالقی،  شد.  حذف  و  خورد 
پیش از این مسابقه مادرش را از دست داد و با 
این اندوه بدون روحیه مناسب روی رینگ رفت. 
مقابل  کیلوگرم   ۸۶ وزن  در  هم  مجنونی  امین 
رفت. کنار  و  خورد  تاجیکستان شکست  نماینده 

صربستان   ۲۰۲۱ جهانی  مسابقات  در  شه بخش 
تاریخ  جهانی  مدال  اولین  که  گرفت  برنز  مدال 
بوکس ایران است. او در المپیک توکیو هم حاضر 

آسیا شد. نایب قهرمان   ۲۰۲۱ در سال  و  بود 
شروع  ژیمناستیک  رشته  با  را  ورزش  شه بخش 
کرده و از سال ۱۳۹۳ وارد بوکس شد. او شاگرد 
تمرینات  در  کارش  پایان  از  بعد  و  بود  مکانیک 
تنها ورزشکار خانواده اش  دانیال  شرکت می کرد. 
محروم  استان  از  را  خودش  توانسته  که  است 
سیستان و بلوچستان به تیم ملی بوکس برساند 
رشته  این  تاریخ  در  جهانی  مدال  گرفتن  با  و 

شود. ماندگار 
بوکسور زاهدانی که که در وزن ۶۰ کیلوگرم رقابت 
ملی  تیم  شرایط  درباره  قبل  روز  چند  می کند، 
ایران در این مسابقات گفت: »خوشحالم که برای 
سال  دو  می روم.  رقابت ها  این  به  مرتبه  دومین 

را در  ایران  تاریخ  توانستیم نخستین مدال  پیش 
ما  ورزشکاران  به  همین  و  بگیریم  رقابت ها  این 
داریم،  سختی  شرایط  است.  داده  زیادی  انگیزه 
بهترین  که  می دهیم  قول  شرایط  همین  در  اما 
و  ایران  شریف  مردم  و  دهیم  ارائه  را  عملکرد 
قهرمانی  در  کنیم.  خوشحال  را  بوکس  خانواده 
امیدواریم  اما  حاضرند،  جهان  بزرگان  همه  جهان 

بگیریم.« را  نتیجه  بهترین 
بوکس  مسابقات  دوره  بیست ودومین  این 
بوکسور   ۵۳۹ حضور  با  که  است  جهان  قهرمانی 
در  روز   ۱۴ مدت  به  و  وزن   ۱۳ در  کشور   ۱۰7 از 

شد. خواهد  برگزار  ازبکستان  تاشکند 
طبق اعالم فدراسیون جهانی بوکس )IBA( به نفر 
اول هر وزن ۲۰۰ هزار دالر، به نفر دوم ۱۰۰ هزار 
تعلق  جایزه  دالر  هزار   ۵۰ سوم  نفرات  به  و  دالر 
اقتصادی  بنیه  ایران  در  بوکس  رشته  می گیرد. 
درآمد  از  اغلب  رشته  این  ورزشکاران  و  ندارد 
نمی برند.  چندانی  بهره  ایران  در  حرفه ای  ورزش 
ورزشکاران  برای  می تواند  مسابقات  این  جوایز 

باشد. ارزشمند  بسیار  ایرانی 
فرهاد کاس نژاد

 تنها امید بوکس ایران در مسابقات جهانی

استخدام

به یک مکانیک ماشین به صورت متام وقت و یا پاره 

وقت نیازمندیم. لطفا برای اطالعات بیشرت متاس بگیرید.

mt_motor@telus.net

 604-368-5100 

حق پخش جام جهانی 
زنان طرفدار ندارد
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دکتر شادان کبیری
UBC استادیار
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هم  سیگار  کثرا  ا الکلی  افراد  گفت  باید  آخر  -در 
دانید  می  که  همانطور  که  کنند  می  مصرف 

سیگار یک ماده اصلی سرطان زا می باشد.
 Nutritional یا  ای  تغذیه  های  کمبود   -

deficiency ناشی از الکل و بیماریهای کبدی. 
آیا  تغذیه  های  کمبود  و  تغذیه  ایجاد سوء  دلیل 
جایگزین  حقیقت  در  الکل  که  است  این  مهم 
و  هضم  به  قادر  میشود  فرد  نرمال  غذای 
متابولیزه کردن مواد غذایی دریافتی به درستی 
ایجاد  جذب  سوء  حالت  یک  یعنی  باشند.  نمی 

میشود.
پروتئین، پوست خشک  و  کالری  یافت کم  در  با 
آن کاهش می  انعطاف  یا  اال ستیسیته   و  شده 

یابد.
در بیماریهای کبدی و مصرف الکل ممکن است 
 C و ویتامین B۳ و B۲ و B۱ و A کاهش ویتامین

و کمبود Zinc یا روی ایجاد شود.
لثه  شده  خشک  لبها   ، الکل  مزمن  مصرف  در 
زبان  یافته،  ها متورم میشود، دندانها پوسیدگی 

B قرمز تیره )بدلیل کمبود ویتامین
(  و بار دار میشود. که همراه رشد باکتری ها در 

سطح آن می باشد. 
مصرف  در  پاروتید  بزاقی  غدد  تورم  همچنین 

مزمن الکل ایجاد میشود.
از طرف دیگر الکل می تواند باعث تشدید عالئم 
روزاسه،  از جمله  پوستی  بیماریها ی  از  بسیاری 
و  اگزماها   ، درماتیت  سبورتیک  پسوریازیس، 
می  ها  قارچ  و  ها  باکتری  پوستی  های  عفونت 

شوند.
تر  شایع  ها  الکلی  در  همچنین  سل  بیماری 

میباشد.
در  کهیر  ایجاد  سبب  تواند  می  همچنین  الکل 
الکل  از خوردن  پوست شود که چند دقیقه بعد 
است  ممکن  حتی  افراد  برخی  میشود.  ایجاد 
که  شوند  الکل  به  آلرژیک  های  کنش  وا  دچار 
عالوه بر کهیر بعد از نوشیدن الکل دچار کاهش 
فشار خون، اسهال، تنگی نفس و کاهش ضربان 

قلب میشوند.
در این افراد حتی خوردن کم الکل نیز می تواند 
آلرژیک شدید ایجاد کند. علت آن برخی  کنش  وا
بکار  های  رنگ  مانند  الکلی  مشروبات  موارد  از 
می  آن  های  افزودنی  و  دارنده  نگه  مواد  رفته 

باشد. باید بدانیم که با برخی از داروهای مصرف 
الکل  توان  نمی  پوستی  بیماریهای  جهت  شده 

مصرف کرد از جمله :
که  است  بیوتیکی  آنتی  یک  که  مترونیدازول   -
استفاده  پوست  در  موضعی  و  کی  خورا بطور 
گر فرد در حال خوردن این آنتی بیوتیک  میشود. ا
است و الکل مصرف می کند ممکن است دچار 
حالت گر گرفتگی ، طپش قلب، تعریق،  سرگیجه، 

سردرد، تهوع و استفراغ شود. 
گر همزمان  کی ا - داروهای آنتی هیستامین خورا

خواب  افزایش  باعث  شوند  مصرف   الکل  با 
آلودگی، سرگیجه و اختالل در رانندگی میشود.

مانند  سیکلیک  تری  افسردگی  ضد  داروهای   -
خواب  همچنین  پرامین   ایمی  و  تریپتلین  آمی 
آلودگی، سرگیجه ناشی از الکل را افزایش داده و 

اختالل در رانندگی ایجاد می کند.

با  داروها  این  همزمان  مصرف  از  باید  بنابراین 
الکل خود داری شود.■

پایان

SKIN SYMPTOMS OF EXCESSIVE ALCOHOL 
CONSUMPTION AND LIVER DISEASE (3)

عالئم پوستی مصرف بیش از حد 
الکل وبیماریهای کبدی )3(

  

درماپلنینگ  یا  صورت  اصالح 
زیبایی  سالن های  در   )dermaplaning(
بسیار محبوب شده است و به نظر می رسد 
پرزهای  بردن  بین  از  به  می تواند  کار  این 
که  طوری  به  کند؛  کمک  صورت  هلویی 
نظر  به  صاف تر  و  روشن تر  بالفاصله  پوست 

برسد.
چیست؟ درماپلنینگ 

است  دستی  الیه برداری  تکنیک  درماپلنینگ 
رویی  الیه های  دادن  خراش  برای  آن  در  که 
تا  می شود  استفاده  تیغه  یک  از  پوست 
به  مواد  دهد  اجازه  و  شود  روشن تر  پوست 
کرک های  کار  این  کنند.  نفوذ  بیشتری  عمق 
صورت را از بین می برد و در طول دوره های 
یائسگی  و  بارداری  تغییرات هورمونی مانند 

بیشتر مشخص می شود.
متوجه  خاص  سنی  در  زنان  است  ممکن 
شوند که پرزهای هلویی به ویژه در دو طرف 
حذف  می آید.  چشم  به  بیشتر  صورتشان 
نشان  صاف تر  را  پوست  تنها  نه  پرزها  این 
می دهد، بلکه یک بوم زیبا برای آرایش ایجاد 
می کند. اما لطفا فورا با سرعت سراغ تیغ و 

نروید! ژیلت 
دکتر دیوید جک، که این روش را در درمانگاه 
خود در خیابان هارلی اجرا می کند، می گوید: 
»بهتر است این کار با استفاده از تیغ جراحی 

متخصص  یک  شود.  انجام  کلینیک  در  و 
مناسب بودن پوست برای درمان را ارزیابی 
کاهش  را  تحریک  و  بریدگی  خطر  و  می کند 
و  تیزترند  تیغه های  این  ضمن  در  می دهد. 
این  طرفی  از  می شوند.  استریل  به درستی 
کامل  تا  می کشد  طول  ماه ها  اغلب  تکنیک 
درمان   از  ناشی  آسیب های  خطر  و  شود 

خانگی واقعا ارزشش را ندارد.«
این درمان حتی برای کسانی که آستانه درد 
پایینی دارند، قابل تحمل است و تقریبا اصال 
درد ندارد و حتی ضربات کوتاه و مداوم تیغه 
به صورت شما تقریبا آرامش بخش است. در 
روی  تسکین دهنده  ماسک  یک  هم،  پایان 
یک  وقت  سپس  و  می گیرد  قرار  صورت 

ماساژ صورت حسابی است.
به شدت  حالت  این  در  که  است  این  فرضیه 
مراقبت  محصول  هرگونه  پاکسازی شده، 
ماسک،  خواه  شود  استفاده  که  پوستی  از 
به  موثرتری  میزان  به  مرطوب کننده،  یا  سرم 

نفوذ می کند. پوست 
نتایج

می کند  شگفت زده  را  مشتریان  اغلب  نتیجه 
صورتشان  چقدر  که  می شوند  متوجه  تازه  و 
بالفاصله  صورت  پوست  است.  داشته  پرز 
درخشان  و  تروتازه  و  براق می شود  و  صاف 

به نظر می رسد.

تیره تر  و  پرپشت تر  دوباره  پرزها  این  آیا  اما 
می دهد:  اطمینان  جک  دکتر  بازنمی گردند؟ 
یا  ضخیم تر  بازگشت  برای  خطری  »هیچ 
تیره تر موها وجود ندارد چرا که در این روش 
نمی گیرند.  قرار  تاثیر  تحت  مو  فولیکول های 
به  و  زائدند  موهای  درمان  تحت  موهای 

نمی شوند.« تبدیل  موهای ضخیم تر 

خانگی  استفاده  برای  کنیم  یادآوری  باید 
وجود  بازار  در  دستگاه هایی  درمان  این  از 
دارد که می توانید با استفاده از آن ها، از شر 
پرزهای صورت خالص شوید. این دستگاه ها 
اغلب  مشتری  سالمت  از  اطمینان  برای 
دارای غالف محافظ  ند که از ایجاد بریدگی در 

صورت جلوگیری می کند.■

 تراشیدن صورت برای زنان
ایده خوبی است؟

Is Shaving the Face  
A Good Idea For Women?
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نرم افزاری  ربات  مطالعه،  یک  یافته های  طبق 
مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  که  »چت جی پی تی« 
است، در ارائه توصیه های پرکیفیت و همدالنه به 
پرسش های بیماران، می تواند گوی سبقت را از 

پزشکان برباید.
دانشگاه  پژوهشگران  نشنال نیوز،  گزارش  به 
کالیفرنیا این یافته ها را در نشریه پزشکی داخلی 
منتشر  )جاما(  متحده  ایاالت  پزشکی  انجمن 

کردند.
و  پزشکان  مکتوب  پاسخ های  محققان  این 
بهداشتی  واقعی  پرسش های  به  چت جی پی تی 
دارای  متخصصان  از  هیئتی  کردند.  مقایسه 
درصد   7۹ سالمت،  مراقبت های  حوزه  گواهی 
ترجیح  را  چت جی پی تی  پاسخ های  اوقات 
دادند و آن ها را همدالنه تر و دارای کیفیت باالتر 

رتبه بندی کردند.
کوالکوم  موسسه  از  آیرز  دبلیو  جان  دکتر 
دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو و سرپرست این 
مطالعه، گفت: »فرصت های عظیمی برای بهبود 
مراقبت های بهداشتی با اتکا به هوش مصنوعی 

وجود دارد.«
مراقبت های  آن  از  پزشکی،  »آینده  افزود:  او 
بهداشتی تقویت شده با هوش مصنوعی است.«

گنجاندن  قابلیت های  نشان دهنده  مطالعه،  این 
نظام  در  دستیار  جایگاه  در  هوش مصنوعی 
به  پزشکان  پاسخ های  بهبود  منظور  به  پزشکی 
تاکید  محققان   اما  است،  بیماران  پرسش های 
مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  دستیاران  که  کردند 
جانشین  نیست  قرار  چت جی پی تی،  مانند 

پزشک شوند.
دست  برای  گروه  این  نشنال نیوز،  گزارش  به 
یافتن به نمونه های متنوع و فراوان پرسش های 
پاسخ های  و  بهداشتی  مراقبت  به  مربوط 
شخصی  اطالعات  حاوی  که  آن ها  به  پزشکان 
رسانه  شبکه  سراغ  به  نباشد،  شناسایی شدنی 
پزشکان  آن،  در  که  رفتند  »ردیت«  اجتماعی 
پاسخ  بیمار  میلیون ها  پزشکی  پرسش های  به 

داده اند.
 ۴۵۲ دارای  ردیت  شبکه  پزشکی  پاسخ  بخش 
خود  پزشکی  پرسش های  که  است  عضو  هزار 
دارای  از متخصصان  و  آن مطرح می کنند  در  را 

تاییدیه مراقبت های بهداشتی، پاسخ می گیرند.
و  پرسش  تبادل  که  کرده اند  تردید  ابراز  برخی 
مناسبی  آزمون  اجتماعی  رسانه ای  در  پاسخ 
که  کرده اند  خاطرنشان  محققان  این  اما  باشد، 
بالینی  تجربه های  با  پاسخ ها  و  پرسش  این 

خودشان همخوانی دارد.
صورت  به  گروه  این  نشنال نیوز،  گزارش  به 
تصادفی ۱۹۵ پرسش و پاسخ بخش پرسش های 
این  در  کردند.  انتخاب  را  ردیت  شبکه  پزشکی 
تاییدیه به پرسش های  بخش، پزشک های دارای 

عمومی پاسخ می دهند.
آنان سپس همان پرسش ها را به چت جی پی تی 

دادند تا به آن ها پاسخ مکتوب بدهد.
هیئتی شامل سه متخصص دارای تاییدیه حوزه 
این پرسش ها  نیز یکایک  مراقبت های بهداشتی 
ارزیابی کردند و نمی دانستند کدام  و پاسخ ها را 
داده  پزشک  را  کدام  و  چت جی پی تی،  را  پاسخ 

است.
حوزه  متخصص  ارزیابان  از  مرکب  هیئت  این 
موارد،  درصد   7۹ در  بهداشتی،  مراقبت های 
پاسخ های چت جی پی تی را به پاسخ های پزشک 

ترجیح دادند.
کیفیت  لحاظ  از  چت جی پی تی  پاسخ های  رتبه 
و همدالنه تر بودن نیز برتری چشمگیری داشت.

بالینی  دانشیار طب پزشکی  آرون گودمن،  دکتر 
سن  کالیفرنیای  دانشگاه  پزشکی  عالی  مدرسه 
دیه گو و از نویسندگان این مطالعه، گفت: » بدم 
نمی آید با توصیه های چت جی پی تی به نامه های 

دریافتی پاسخ بدهم.«
او افزود: »این ابزار می تواند در روش پشتیبانی 

خودم از بیمارانم تحولی ایجاد کند.«
نشانگر  مطالعه  این  نشنال نیوز،  گزارش  به 
وضعیت نویدبخش هوش مصنوعی در دستیاری 
این  اما  است،  بهداشتی  مراقبت های  حوزه  در 
محققان تاکید می کنند که گنجاندن دستیارهای 
پیام رسانی  نظام  در  هوش مصنوعی  بر  مبتنی 
بستر  در  باید  بهداشتی،  مراقبت های  حوزه 
گیرد  کنترل شده صورت  و  تصادفی  آزمون هایی 
تا بتوان میزان و چگونگی تاثیر و نتایج استفاده 

از آن ها را بر بیماران و پزشکان، داوری کرد.■

زردی دندان ها :
مصرف  که  باشید  داشته  توجه  باید 
و  قهوه  و  چای  مثل  رنگدار  مایعات  حد  از  بیش 
رنگ  زمان  مرور  به  شود  می  باعث  و…  نوشابه 
سفید دندان هایتان رو به زردی رود. برای اینکه 

از زرد شدن رنگ دندان هایتان جلوگیری کنید

حتماً  ها  آن  مصرف  هنگام  در  شود  می  توصیه 
با دندان  تا برخورد مستقیم  از نی استفاده کنید 
هایتان نداشته باشند. البته گفتنی است که با باال 
رفتن سن نیز به علت از بین رفتن تدریجی مینای 
دندان، خود به خود دندان ها تیره تر خواهند شد. 

بنابراین برای کاهش روند زردشدن بهتر است به 
ک بزنید. طور منظم مسوا

بوی بد دهان
ما  دهان  در  دانید  می  که  همانطور 
باعث  که  دارند  وجود  هایی  باکتری 
تکه  ماندن  شوند.  می  دهان  در  بد  بوی  تولید 
های غذا در الی دندان ها یکی از عوامل رشد این 
گونه باکتری ها می باشد. عوامل متعدد دیگری 
نیز برای ایجاد بوی بد دهان وجود دارد از قبیل، 
های  بیماری  دهان،  راه  از  تنفس  دهان،  خشکی 
آب،  زیاد  نوشیدن   … و  معده  های  بیماری  لثه، 
مسواک زدن مرتب دندان و کشیدن نخ دندان در 
ک تمیز نمی شود و همچنین  جاهایی که با مسوا
این  حدودی  تا  توانند  می  زبان،  زدن  مسواک 

مشکل را رفع کنند.

پوسیدگی دندان ها :
دهان  بهداشت  رعایت  عدم  دلیل  به 
و دندان و همچنین مصرف زیاد مواد 

قندی و همانند آن که باعث تولید نوعی اسید در 
دهان می شود که این اسید ها باعث از بین بردن 
تدریجی مینای دندان و همچنین تاج دندان خواهد 
شد. حال ما می توانیم  با یک رژیم غذایی مناسب 
و سالم و همچنین رعایت بهداشت دهان و دندان 
باید  شویم.  مشکل  این  از  مانع  منظم،  طور  به 
طور  به  دندان  پوسیدگی  که  باشید  داشته  توجه 
با جایگزینی  طبیعی برگشت پذیر نیست و فقط 
بافت های از دست رفته توسط دندانپزشک می 

توان آن را جبران کرد.

التهاب لثه :
عدم رعایت بهداشت دهان و دندان، 
اطراف  در  هایی  پالک  ایجاد  سبب 
باعث  ها  پالک  این  که  شود  می  هایتان  دندان 
در  و  شد  خواهند  شما  لثه  بافت  شدن  حساس 
هایتان  لثه  زدن  مسواک  هنگام  در  صورت  این 
است  ای  نشانه  این  و  کرد،  خواهد  خونریزی 
خوشبختانه  دارید.  لثه  التهاب  بدانید  اینکه  برای 
با رعایت بهداشت مناسب، این مشکل به مرور 

حل خواهد شد.■

به  موسوم  داروی  روی  گسترده  تحقیق  دومین 
استفاده  دیابت  درمان  برای  کنون  ا که  مونجارو 
می شود، اثربخشی آن در کمک به کاهش وزن را 

ثابت کرده است. 
تایید  مورد  وزن  کاهش  برای  هنوز  دارو  این 
دو  که  حاال  اما  است،  نگرفته  قرار  مقام ها 
که  داده  نشان  آن  روی  انجام شده  کارآزمایی 
کاهش  داروهای  سایر  شبیه  جانبی اش  عوارض 
اواخر  تا  تایید  این  زیاد  احتمال  به  است،  وزن 

امسال صادر خواهد شد. 
 7 پنجشنبه،  روز  که  جدیدی  مطالعه 
داروسازی  شرکت  طرف  از  اردیبهشت ماه، 
که  می دهد  نشان  شد،  منتشر  لیلی«  »ایالی 
شرکت کنندگان مبتال به دیابت در دوره آزمایشی 
۱۸ ماهه استفاده از این دارو، تقریبا ۱۶ درصد از 

وزن خود را از دست داده اند. 
است  داده  نشان  شرکت  این  قبلی  تحقیقات 
تیرزپاتاید  ژنریک  نام  با  قبال  که  دارو  همین  که 
به  مبتال  افراد  به  می تواند  است،  شده  فروخته 
چاقی که دیابت نداشتند، کمک کند تا ۲۰ درصد 

از وزن خود را کاهش دهند. 
شرکت  معاون  احمد،  نظیر  نادیا  دکتر  گفته  به 
مبتال  افراد  برای  وزن  کاهش  کلی  به طور  لیلی، 
آزمایش  اولین  این  و  است  سخت تر  دیابت  به 
در  را  قابل توجهی  وزن  کاهش  که  است  دارویی 

افراد مبتال به این بیماری نشان می دهد.
تاکنون اطالعات مربوط به این دارو تنها از طریق 
است.  شده  منتشر  شرکت  مطبوعاتی  بیانیه 
احمد گفت که شرکت لیلی قصد دارد ماه ژوئن 
دیابت  انجمن  در نشست ساالنه  را  کامل  نتایج 
که  تیرزپاتید  کند.   منتشر  سن دیگو  در  آمریکا 
برای  می رسد،  فروش  به  مونجارو  تجاری  نام  با 

درمان دیابت تایید شده است.
این  که  است  این  بر  اعتقاد  احمد،  گفته  به 
نحوه  بر  تاثیر  و  اشتها  کاهش  دو شکل  به  دارو 

چربی سوزی در بدن عمل می کند. 
اوزمپیک  داروهای  عمومی  نام  که  سماگلوتاید 
و ویگاوی است، فقط اشتها را کاهش می دهند 
و از این رو تاثیرشان در کاهش وزن کمتر است، 
مستقل  مطالعه  یک  در  مسئله  این  هرچند 
لیلی قرار است روی آن  مقایسه نشده است و 

بزرگسال  کارآزمایی جدید، ۹۳۸  تحقیق کند.  در 
دوز  آنان   از  یک سوم   که  بودند،  کرده  شرکت 
و  کردند،  دریافت  تیزرپاید  میلی گرمی   ۱۰
یک سوم  میلی گرمی.   ۱۵ دوز  یک سومشان 

باقی مانده نیز دارونما دریافت کردند. 
کرده  دریافت  را  دارو  از  کمتری  دوز  که  آن هایی 
گروهی  و  داشتند  وزن  کاهش  درصد   ۱۳ بودند، 
که دوز باالتر را دریافت کردند، ۱۶ درصد وزن کم 
درصدکاهش  سه  نیز  دارونما  گیرندگان  کردند. 
وزن داشتند. شدت دیابت نیز در افرادی که دارو 

را دریافت کرده بودند، کاهش یافت. 
مقدماتی  و  پایین  دوز  از  مونجارو  است  قرار 
هفتگی  افزایش  با  و  شود  آغاز  میلی گرم  ۲ونیم 
در  که  است  شده  گفته  برسد.  میلی گرم   ۱۵ به 
دالر  هزار  آن  هفتگی  دوز  باالترین  متحده  ایاالت 
دوز  که  ویگاوی  داشت.  خواهد  هزینه  ماه  در 
مصرفی باالتری از داروی اوزمپیک دارد، ماهانه 
آمریکا  در  می شود.  فروخته  دالر   ۱۳۰۰ حدود 
را  بیمه معموال هزینه داروی دیابت  شرکت های 
پوشش می دهند، اما نه برای هدف کاهش وزن. 
ماهانه  مصرف  برای  وزن  کاهش  داروهای  این 

مادام العمر در نظر گرفته شده اند. 
مطالعات نشان داده است که پس از قطع دارو 
بازمی گردد.  از دست رفته مجددا  وزن  از  بخشی 
لیلی  داروسازی  شرکت  جدید،  کارآزمایی  در 
بیماران را برای چهار هفته پس از قطع تیرزپتاید 
دنبال کرد و متوجه شد که وزن گیری آغاز شده 
مطالعه  یک  انجام  حال  در  شرکت  این  است.  
طوالنی مدت  در  دارو  قطع  ببیند  تا  است  دیگر 

چه تاثیری دارد. 
تیرزپاتید و سماگلوتاید عوارض جانبی مشابهی 
دارند. در آزمایش جدید، حدود ۲۰ درصد از افراد 
و  تهوع  دچار  دارو  نوع  دو  هر  از  استفاده  حین 
به  درصد  هشت  و  استفراغ  درصد   ۱۲ اسهال، 
مصرف کنندگان  گروه  در  شدند.  مبتال  یبوست 
اسهال،  درصد   ۹ تهوع،  درصد  نیز شش  دارونما 
یبوست  درصد  چهار  و  استفراغ  درصد  سه 
زمان  در  که  است  گفته  لیلی  شرکت  داشتند.  
بدن  و  اشتها سرکوب می شود  که  دارو  مصرف 
رژیم  یک  داشتن  است،  وزن  کاهش  حال  در 

سالم و نوشیدن آب اهمیت زیادی دارد. ■
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بریتانیا  در  که  است  فردی  مسن ترین  سوم  چارلز 
دلیل  او  سالمندی  اما  می رسد،  تخت  و  تاج  به 
قانع کننده ای برای کوتاهی عمر سلطنتش نیست. او 
با داشتن خانواده ای با سابقه عمر طوالنی و سبک 
زندگی سالم تر  از هر یک از پیشینیان خود، بخت این 
را دارد که نخستین شاهی باشد که به ۱۰۰ سالگی 

می رسد.
نه  چارلز  شاه  روزانه  پیاده روی  تلگراف،  گزارش  به 
راهپیمایی  بلکه  آرام،  زدن  قدم  نه  و  است  تفریحی 
که  است  تاالب ها  و  تپه ها  میان  در  یک ساعته ای 
نیز خسته  را دارند  او  را که نصف سن  محافظانش 

می کند.
در هفته های گذشته برخی از نشریه های بریتانیایی 
احتمال  و  سنگین  شنل  و  تاج  درباره  نگرانی هایی 
سکندری خوردن شاه سالمند مطرح کرده اند، اما این 
نکته را هم باید در نظر داشت که چارلز در 7۴ سالگی، 
در حالیکه آماده می شود تا مسن ترین شاه در تاریخ 
بریتانیا باشد که در این سن تاج گذاری می کند، احتماال 

یکی از سالم ترین  شاهان این کشور نیز خواهد بود.
کلی  سطح  در  بهداشتی  مراقبت های  و  خوب  ژن  
محدوده  همین  در  فقط  اما  کنند،  کمک  می توانند 
می توانند مفید واقع شوند و چارلز سوم این را خوب 
آگاه ترین  مطمئنا  او  سالمتی،  با  پیوند  در  می داند. 

حکمرانی است که تاکنون دیده ایم.
ساعت ها روی پای خود ماندن، به ویژه در جاهایی که 
ممکن است گرما یا سرما آزاردهنده باشد، مستلزم 
اهدافی  تعیین  با  چارلز  شاه  و  است  استقامت 
همه روزه، اطمینان حاصل می کند که از نظم و اراده 
قصد  او  است.   برخوردار  آن  به  رسیدن  برای  الزم 
دارد وزن تقریبا 7۴ کیلوگرمی خود را که با قد ۱7۴ 
کاملی  تقریبا  بدن  توده  شاخص  سانتیمتری اش، 
برابر با ۲۲.۸ به او می دهد، حفظ کند. این کار مستلزم 
او  که  است،  ورزش  و  غذایی خوب  رژیم  از  ترکیبی 
در طول زندگی بزرگسالی خود با جدیت به آن پایبند 
بوده است؛ هرچند، به شوخی می گوید که پایین نگه 

داشتن وزنش یک »نبرد پایان ناپذیر« است.
رژیم غذایی محدود و منظم 

ساله ها  هفتاد  دشمن  دولتی،  مجلل  ضیافت های 
غذایی  نظم  دشمن  را  آن ها  چارلز  شاه  و  است 
غذایی  رژیم  به  دارد  دوست  او  عوض  در  می داند. 
ساده و عمدتا انعطاف پذیری پایبند باشد. شاه چارلز 

از  سوم  روز  و  ماهی،  و  گوشت  از  هفته  در  روز  دو 
لبنیات پرهیز می کند. او در اواخر دهه ۱۹7۰ به اصرار 
یک مبلغ بودایی، گیاهخوار شدن را در نظر گرفت، اما 
در نهایت به راه میانه خود که وعده غذایی ناهار نیز 

کتفا کرد. در آن حذف شده است، ا
صبحانه شاه چارلز معموال شامل میوه های فصل، 
با یک  دانه ها و تخم مرغ آب پز عسلی همراه  آجیل، 
فنجان چای است. ناهار نیز چنانکه ذکر شد، مزاحمتی 
ناالزم در نظر گرفته می شود، بنابراین پس از صبحانه، 
بی وقفه  بعدازظهر  پنج  ساعت  تا  است  قادر  شاه 
اراده  چنان  خوراکی ها  مورد  در  چارلز  شاه  کند.  کار 
در  آب  نوشیدن  از  بتواند، حتی  اگر  که  دارد  آهنینی 
بین وعده های غذایی اجتناب می کند. این سختگیری 
در حال غذا  را  او  از  گرفتن  همچنین فرصت عکس 

خوردن، به حداقل می رساند.
که  نوبت چای است  بعدازظهر،  پنج  سپس ساعت 
حضوری ثابت در برنامه روزانه او داشته است. شاه 
چارلز همراه با دومین فنجان چای روز، ساندویچ های 
کوچک و تکه ای کیک میوه ای می خورد و چیزی هم 
قرار نیست دور ریخته شود. اسراف پذیرفتنی نیست 
و ساندویچ های باقیمانده برای روز بعد نگه داشته 

می شود.
اگر شاه در خانه باشد، شام معموال یک وعده غذایی 
ساده و کم کالری است که یکی از آشپزهای او تهیه 
باشد،  بزرگ  گردهمایی  یک  میزبان  اگر  و  می کند 
ترجیح  شام  ضیافت  جای  به  را  عصرانه  پذیرایی 
تا از صرف غذاهای سنگین خودداری کند.  می دهد 
می کوشد  است،  کشور  از  خارج  در  که  هم  زمانی 
تعداد ضیافت هایی را که در آن ها شرکت می کند، به 
حداقل برساند.  یکی از نزدیکان شاه می گوید: »چارلز 
به 7۵ سالگی می رسی،  وقتی  که  آگاه است  کامال 
باید هر کاری که می توانی انجام دهی تا کارایی خود 

کثر برسانی.« را به  مثابه ابزاری برای دولت، به حدا
الیزابت  ملکه  فقیدش،  مادر  مانند  نیز  چارلز  شاه 
نوشیدنی  اندکی  شام  از  پیش  دارد  دوست  دوم، 
او  چارلز،  شاه  خارجی  سفرهای  در  بنوشد.   الکلی 
مانند  دارد؛  همراهش  را  )مارتینی(  خود  نوشیدنی 
ملکه که شراب قرمز محبوبش را با خود می برد. شاه 
لیوان شراب  با شام یک  چارلز ممکن است همراه 
بنوشد، اما مارتینی عمال تنها نوشیدنی او در طول 

روز است.■
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بریتانیا چیست؟
مصرف  داد  نشان  چینی  محققان  جدید  پژوهش 
سیب زمینی سرخ کرده با افزایش ۱۲ درصدی خطر 
ابتال به  ابتال به اضطراب و افزایش 7 درصدی خطر 
افسردگی ارتباط دارد و این موضوع بر مردان جوان 

بیش از همه تاثیر می گذارد.
به گزارش نیویورک  پست، این پژوهش روز دوشنبه 
در مجموعه مقاالت فرهنگستان ملی علوم منتشر 
شد و این گروه تحقیقاتی حدس می زنند عامل این 
کریل آمید باشد، ماده ای که هنگام سرخ  کردن  پدیده آ

برخی غذاهای حاوی سیب زمینی تشکیل می شود.
کریل  این پژوهشگران خاطرنشان کردند در معرض آ
آمید قرار گرفتن در درازمدت موجب »بروز اضطراب 
بالغ  گورخرماهی  در  شبه افسردگی«  رفتارهای  و 
شده است. اداره غذا و داروی ایاالت متحده هشدار 
کریل آمید موجب بروز سرطان  می دهد میزان زیاد آ
در حیوانات شده است، اما »دقیقا معلوم نیست« 

این خطر برای انسان نیز وجود دارد یا خیر.
نیویورک پست نوشت این نویسندگان داده های ۱۴۰ 
هزار و 7۲۸ بریتانیایی را در طول ۱۱ سال، با حذف 
کسانی که در دو سال اول پژوهش مبتال به افسردگی 
مصرف  دریافتند  محققان  کردند.  بررسی  بودند، 
سیب زمینی سرخ کرده در مقایسه با گوشت سفید 
سرخ کرده، خطر ابتال به افسردگی را ۲ درصد افزایش 
می دهد. در مجموع، ۱۲ هزار و 7۳۵ مورد افسردگی 
شد  مشاهده  اضطراب  مورد   ۲۹۴ و  هزار  هشت  و 
را  سرخ کرده  غذای  بیشترین  اغلب  جوان  مردان  و 
مصرف می کردند. این یافته ها نتایج پژوهش دیگری 
را که به تازگی منتشر شد تایید می کند و بر اساس 
آن نتایج، مصرف بیشتر غذاهای بیش فرآوری شده با 
افزایش خطر ابتال به افسردگی در بزرگساالن برزیلی 

ربط دارد.
مطالعه دیگری که در ماه دسامبر منتشر شد، نشان 
داد که میان مصرف روزانه غذاهای بیش فرآوری شده 
و ضعف عملکرد شناختی در بزرگساالن ارتباط وجود 
دارد . این پژوهش تازه به افزایش شدید نرخ تشخیص 

بیماری های روانی اشاره دارد. بر اساس آمار موسسه 
میلیون   ۲۱ برآوردها  طبق  روان،  سالمت  ملی 
بزرگسال آمریکایی در سال ۲۰۲۰ که اوج همه گیری 
کرونا بود، دست کم یک بار »دوره افسردگی حاد« را 
تجربه کردند. به گزارش نیویورک پست، با وجود این 
پژوهش  این  نویسنده  ژانگ،  یو  حیرت انگیز،  نتایج 
با سی ان ان گفت:  از دانشگاه ژجیانگ، در مصاحبه 
غذاهای سرخ کردنی  منفی مصرف  اثرات  از  »نباید 
وسط  حد  داشتن  نگه  حال  هر  به  کنیم.«  وحشت 
این محققان باعث شد  نتایج  اما  بهترین راه است. 
رخ  اول  کدام  آید:  پیش  تخم مرغ  و  مرغ  موضوع 

می دهد؟ افسردگی یا پرخوری؟
پژوهش  این  دست اندرکاران  از  که  کتز  دیوید  دکتر 
نیست، گفت شاید افراد دچار مشکالت روانی اند و 
بعد به خوردن »غذای تسکین بخش« روی می آورند 
تا به آرامش برسند. این بنیان گذار موسسه ابتکاری 
غیرانتفاعی ترو هلث )True Health( در مصاحبه با 
پژوهش  این  انسانی  سی ان ان گفت: »شاید مولفه 
این که  بر  درست نشان دهنده مدعایش باشد مبنی 
هرچه مصرف غذای سرخ کرده بیشتر باشد، خطر ابتال 

به اضطراب/افسردگی بیشتر می شود.«
مسیر  این  از  است  ممکن  راحتی  به  حال  این  »با 
بگوییم  یعنی  شویم،  منحرف  معلولی  و  علت 
به  اضطراب/افسردگی هستند  به  مبتال  که  افرادی 
تا  می آورند  روی  تسکین بخش«  »غذاهای  خوردن 
هرچه بیشتر به ظاهر به آرامش برسند.«اما جاناتان 
استی، روانشناس بالینی و استادیار مدعو دانشگاه 
کالگری، روز سه شنبه توییت کرد: »بیش از یک دهه 
است که در مجموعه ای بیمارستانی به افرادی کمک 
می کنم که دچار افسردگی حاد هستند. سیب زمینی 
سرخ کرده کار آدم ها را به بیمارستان نمی کشاند.«او 
حکم  روان  سالمت  سواد  و  »علم  گرفت:  نتیجه 
پرهیاهو  خبری  سرخط های  از  فراتر  به  می کند 
روانی  بیماری  به  ابتال  بدانیم  و  باشیم  توجه داشته 

چندعاملی است.«■

با  بروکلی  کلم  در  مولکولی  دریافته اند  دانشمندان 
انجام می دهد و  پوشش روده کوچک فعل وانفعال 
از پیشروی بیماری جلوگیری می کند. پیشرفتی که 
»ابرغذای« شناخته شده  این  نشان می دهد چگونه 

سالمت روده را بهبود می بخشد.
این پژوهش جدید که به تازگی در مجله بررسی های 
آزمایشگاهی )Laboratory Investigation( منتشر 
مولکول های  دارای  بروکلی  که  می دهد  نشان  شد، 
خاصی است که به گیرنده روده در موش ها متصل 
می شود و از پوشش روده کوچک محافظت می کند.

دیواره های روده کوچک به مواد مفیدی مانند آب و 
مواد مغذی اجازه می دهد وارد بدن شوند و در عین 
باکتری هایی که می توانند  از ورود ذرات غذا و  حال 

باعث آسیب شوند، جلوگیری می کند.
که  انتروسیت هایی  مانند  روده ــ  در  ویژه  سلول های 
آب و مواد مغذی را جذب می کنند، سلول های جامی 
ترشح  مخاط  از  محافظ  الیه ای  که  )جام یاخته ها( 
می کنند و سلول های پانت )Paneth( که به ترشح 
این  حفظ  به  می شوند ــ  منجر  گوارشی  آنزیم های 

تعادل سالم کمک می کنند.
پژوهش های جدید نشان داد که مولکول های موجود 
هیدروکربنی  گیرنده  لیگاندهای  نام  به  بروکلی  در 
آریل به نوعی پروتئین به نام ای اچ آر )AHR( متصل 

عملکرد  بر  که  می شوند  منجر  فعالیت هایی  به  و 
سلول های روده تاثیر می گذارند.

آزمایشی  گروه  یک  به  دانشمندان  مطالعه،  این  در 
کلم  درصد   ۱۵ حاوی  غذایی  رژیم  با  موش ها  از 
بروکلی ــ معادل حدود سه و نیم فنجان در روز برای 
انسان  ــ و به گروه موش های کنترل یک رژیم غذایی 

آزمایشگاهی معمولی بدون کلم بروکلی دادند.

و  تجزیه  را  حیوانات  بافت   پژوهشگران  که  هنگامی 
کلم  با  که  موش هایی  شدند  متوجه  کردند،  تحلیل 
ای اچ آرند  فاقد فعالیت  بودند،  تغذیه نشده  بروکلی 

و در نتیجه عملکرد سد روده در آن ها فرق داشت.

این امر به کاهش زمان انتقال غذا در روده کوچک، 
محافظ،  مخاط  و  جامی  سلول های  تعداد  کاهش 
کاهش سلول های پانت و کاهش تعداد سلول های 
»سالمت  گفت:  پردو  دکتر  شد.  منجر  انتروسیتی 
روده موش هایی که کلم بروکلی مصرف نمی کردند، 
به  مرتبطند،  بیماری  با  که  مختلفی  روش های  به 
می دهد  نشان  ما  »پژوهش  افزود:  او  افتاد.«  خطر 
که کلم بروکلی و احتماال سایر موادغذایی می توانند 
به عنوان منابع طبیعی لیگاندهای ای اچ آر استفاده 
به  لیگاندها  این  از  غنی  غذایی  رژیم های  و  شوند 

انعطاف پذیری روده کوچک کمک می کنند.«■

چرا خوردن سیب زمینی 
سرخ کرده ویرانگر است؟

بروکلی؛ حافظ روده

French Fries Is 
Bad for You

Broccoli
Intestinal Protector
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بهترین ماشین های دوازده سیلندر تاریخ

BEST V12 CARS IN HISTORY

نمونه های شش و هشت  به  ارزشمندی نسبت  زود متوجه شد که موتور V۱۲ مزیت های  انزو فراری خیلی 
سیلندر دارد. فراری S ۱۲۵ سال ۱۹۴7 اولین مدلی بود که به موتور دوازده سیلندر این شرکت مجهز شد. البته 
این پیشرانه در ابتدا تنها ۱.۵ لیتر حجم داشت. این پیشرانه اما که به نام طراحش، »کلمبو« نام گذاری شد، برای 
چندین دهه به طور مداوم توسعه پیدا کرد و در نسخٔه ۳ لیتری کاربراتوری در سینٔه گران ترین فراری تاریخ یعنی 
GTO ۲۰۵ سال ۱۹۶۲ قرار گرفت. این خودرو حدود ۳۰۰ اسب بخار قدرت داشت. موتور کلمبو در آخرین نسخه 

خود ۴.۹ لیتری انژکتوری شد و سرانجام در سال ۱۹۸۸ کنار گذاشته شد.

فروچیو المبورگینی به این نتیجه رسید که برای رقابت با فراری او هم به یک پیشرانٔه V۱۲ قدرتمند نیاز دارد. 
این پیشرانه  اولین موتور دوازده سیلندر المبورگینی متولد شد.  بیزارینی رفت و  بدین منظور، سراغ جوتو 
تا ۶.۵ لیتری به تمام محصوالت پرچم دار المبورگینی نیرو بخشید  از ۳.۵  با حجمی  تا ۲۰۱۱  از سال ۱۹۶۳ 
و در طول این سال ها با افزایش سوپاپ های هر سیلندر به چهار عدد، سیستم روغن کاری کارتل خشک و 
 V۱۲ از موتور از مشهورترین مدل های تاریخ المبورگینی که  ارتقاء پیدا کرد. یکی  انژکتوری  سوخت رسانی 
بیزارینی استفاده می کرد کانتاش بود. در این خودرو پیشرانٔه دوازده سیلندر المبورگینی کار خود را به شکل 
۴ لیتری با ۳7۰ اسب بخار آغاز کرد و نهایتاً در کانتاش نسخٔه بیست و پنجمین سالگرد به ۵.۲ لیتری ۴۵۰ 

اسب بخاری و چهار سوپاپ در هر سیلندر رسید.

در اوانتادور سرانجام المبورگینی موتور بیزارینی را کنار گذاشت و یک V۱۲ کامالً جدید را طراحی کرد. مدل 
جدید روئلتو نیز از نسخٔه بسیار اصالح شده ای از همان موتور اونتادور استفاده می کند که هرچند حجم ۶.۵ 
به ردالین  و  تولید می کند  نیوتن متر گشتاور  لیتری آن حفظ شده ولی حاال ۸۲۵ اسب بخار قدرت و 7۲۵ 
rpm ۹,۵۰۰ می رسد. البته در روئلتو این موتور ۱۸۰ درجه چرخانده شده تا امکان نصب گیربکس دوکالچٔه 
و  بوده  اونتادور  در  مورداستفاده  نمونٔه  از  کیلوگرم سبک تر   ۱7 موتور  این  فراهم شود.  آن  در پشت  جدید 

کم آن ۱۲.۶ به یک است. نسبت ترا

برند  این  برای  نمادی  به   F۱۴۰ سیلندر  دوازده  موتور  و  هستند  جدانشدنی  ترکیبی   V۱۲ پیشرانٔه  و  فراری 
ایتالیایی تبدیل شده است. از این موتور در مدل های مختلفی از انزو و الفراری گرفته تا پوروسانگوئه و ۸۱۲ 
کنون به ۶.۵ لیتری تبدیل شده  استفاده شده است. در طول سال ها، این موتور از ۶ لیتری به ۶.۳ لیتری و هم ا
اما هرگز برای افزایش قدرت سراغ توربوشارژر نرفته و همچنان به عنوان نمادی از مهندسی مارانلو باقی مانده 
است. قوی ترین نسخٔه این موتور با ۸۴۰ اسب بخار قدرت و ۶۹7 نیوتن متر گشتاور در مدل تولید محدود 

دیتونا SP۳ ارائه می شود و به ردالین بیش از ۹ هزار rpm می رسد.

AUTOBAZAAR

GTO ۲۵۰ 3-المبورگینی کانتاش۱-فراری

۴-المبورگینی روئلتو SP3 ۲-فراری دیتونا
Ferrari Daytona SP3

Ferrari GTO 250

Lamborghini Revuelto

Lamborghini Countach

ادامه در هفته آینده...
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

نسل کشی ارامنه؟!

روز دوشنبه قبل 24 ماه آوریل سالروز بزرگداشت 
ــنـــه بـــه دســـت تــرکــان  کــشــتــار یـــا نــســل کــشــی ارامـ
عثمانی در حدود صد و اندی سال قبل بود و این 
یعنی چیزی در حد همان هلوکاست یعنی کشتار 
یهودیان در جربان جنگ جهانی دوم، ولی اصوالً 
اثبات و احقاق حّق  بــرای  ایــن مقوله و  از  کم تر 
این انسان های شریف حّتی در مجامع جهانی، 
ــود و بــازمــانــدگــان آن قــربــانــیــان،  صــحــبــت مــی شـ
در حقیقت  که  را  ترکیه فعلی  دولــت  نتوانستند 
به  وادار  آن جنایتکاران هستند حّداقل   فرزندان 
اعتراف به ارتکاب آن جنایت کنند چرا؟ چون می 

گویند:

 کسی را که آقاش حیدر بود

چه باکیش از روز محشر بود

یهودیان پشتیبان بزرگی مثل آمریکا و آمریکائیان 
دارند که ارامنه ندارند و از طرفی دولت ترکیه غالم 
حلقه به گوش آمریکاست و آمریکا نمی خواهد 
و شاید به دلیل منافعی که در کشور ترکیه دارد، 
نمی تواند نوکر خاص خودش را برنجاند یا از خود 
اید  بــرانــد، دنیای سیاست اســت و حتماً شنیده 
که می گویند سیاست پــدر و مــادر نـــدارد! به هر 
حال این روز را به همه ارامنه به ویژه هم میهنان 
ارمنی خودم به کوری چشم بعضی ها که شاید 
خوشش شان هم نمی آید تسلیت می گویم. و 

یاد آن عزیزان شان را گرامی می دارم.

غورباغه؟!

مــی گویند: شهر کــه شــلــوغ میشه غــوربــاغــه هم 
هفت تیر کش میشه؟! این روزها پرزیدنت سابق 
منفور ابلهی نــژاد بــد جــوری گــرد و خــاک کــرده و 
برای رقبا شاخ و شانه کشیده است! بعضی ها 
می گویند ایــن بابا زمانی که در قــدرت بــود چند 
دست  بــه  را  اطــالعــات  وزارت  سرپرستی  روزی 
گرفته بــود و در آن مــدت مــدارکــی را از آن محل 
خارج کرده که انتشار آن ها به نفع رژیم و زعمای 
قوم به ویژه رهبر معّظم نیست و به همین دلیل 
فعالً شده در مسجد، نه می شود ان را کند و نه 

سوزاند! والگوگل اعلم؟!

بار مرغوب؟!

دو ســه روز قــبــل آخــونــد عــّبــاس عــلــی سلیمانی 
فقیه  ولــی  نمایندگی  کــه  خفتگان  مجلس  عضو 
در زاهــدان و کاشان را برعهده داشــت به وسیله 
نگهبان بانک کشته شد حاال چه کسی برود و به 
جایش بخوابد؟ والگوگل اعلم؟! استاندار مازندران 
گفت: او سلیمانی را نمی شناخت! پس معلوم 
می شود که مردم ما چنان از آخوندها متنّفر شده 
انــد که هر عّمامه به ســری را که دم دســت شان 
باشد می کشند و بقّیه مردم هم ار این اتّفاق ابراز 
شادمانی می کنند! این آخوند پاچه ورمالیده دو 
خانه سازمانی مفت گرفته، به نام خــودش سند 

زده و فروخته بود. این نگهبان بانک هم به مردم 
یاد داد که هر جا دستتان رسید آخوندها را بکشند 
چــون امـــروز در نظر مــردم آخوند یک پارچه لجن 
اســت. ایــن تــوفــان نتیجه بــادی اســت کــه چهل و 
سه چهار سال قبل آخوند ها کاشتند و امروز این 

درخت بار داده، آن هم چه بار مرغوبی؟ً

آدامس؟!

پس از اجرای طرح انقالبی وارونه کردن دیگ پلو 
و مــرغ و کوبیدن بر ته دیــگ بــرای محو اسراییل 
ــان مومنه و  زنـ تــوّســط  کـــره زمــیــن  از روی نقشه 
کــارآزمــوده حزب  محّجبه، اخیراً ساندیس خــوران 
زیر  را  بادکنک  تــا  ده  اصفهان  چهارباغ  در  الّلهی 
پاهای شان گذاشتند و به نّیت ترکیدن اسراییل 
نــوکــران شــان دیگر  و  آخوندها  ترکاندند!  را  آن ها 
خیلی خطرناک شده اند! شاید به زودی مزدوران 
و نوکران بیت، به نّیت تکّه پاره کردن اسراییل و 
اسراییلی ها گوشت مرغ و خروس را هم به نیش 
ــدان هــای شــان کشیدند و تــکـّـه پـــاره کــردنــد! از  دنـ
ما گفتن بــود، اگــر به حــرف ما گــوش نکنید شاید 
به زودی دیدید که این موجودات به همین نّیت 
نقشه  روی  از  دیرینه محو دشمن صهیونیستی 

کره زمین، آدامس هم جویدند؟!  

هدایت به راه راست؟!

ــواران  احــمــد بــرســالمــی مــعــاون ســپــاه مــاســت خــ
انقالب افالسی مازندران گفت: اگر ما 20 دقیقه 
با دشمنان حرف بزنیم حرف های ما را قبول می 
کنند. البّته حرف های شما همان طور که در مورد 
مجید رضا رهنورد عمل کردید بقّیه جوانان را هم 
بــه راه راســت هــدایــت مــی کند! چــون همه مــردم 
دیــدنــد کــه هــم تــمــام تــن اش از شـــاّلق هــای شما 
کبود بود و و هم دست اش را شکسته بودید ولی 
با این که او کامالً به راه راست هدایت شده بود 
باز هم گفت سر قبر من آخوندی برای انجام هیچ 
نوع مراسم مذهبی نیاورید و قران، نماز و دعا هم 

نخوانید فقط بزن و بکوب و شادی کنید؟!

اعتبار سازمان ملل؟!

ــرد: بــه رسمیت  جــبــهــه مــقــاومــت شــمــال اعــــالم کــ
شناختن طالبان توّسط سازمان ملل بی نظمی 
را زیاد خواهد کرد و به اعتبار سازمان ملل ضربه 
منافع  اگـــر  نیست  ایـــن مسئله مهّمی  ــد.  زنـ مــی 
آمریکا تامین شود، سازمان ملل تک تک اعضاء 
طویله وحوش طالبان را می آورد و قّد و باالی این 
عتیقه ها را طال می گیرد. ولی اگر به سود آمریکا 
نباشد نه تنها سازمان ملل آن ها را به رسمّیت 
نمی شناسد بلکه آمریکا در چند روز همه آن ها 
را بمباران خواهد کرد و کّل حکومت شان ظرف 

کمتر از یک ماه ساقط می شود.

مردک لوله ساز؟!

مــحــّمــد بــاقــر قــالــیــبــاف گــفــتــه: مــعــتــرضــان حــجــاب، 
بــه هیچ قانونی  گــرایــان داخــلــی هستند و  غـــرب 
مقّید نیستند. مــردک لوله ســاز! تو که فقط زور 
ات به دختران مدرسه ای می رسد و از با جنگ 
و  با تفنگ  و  کشورهای ضعیف هم می ترسی 
زنـــان مــی روی خیلی  بــه جنگ دخــتــران و  نفربر 
مرد و مقّید هستی؟ ولی دختران 15 ساله که با 
دست خالی با سپاه قاچاقچی می جنگند، مقّید 
به قانون نیستند؟ تو کاری کردی که حّتی داد و 

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد. 
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PIRE

هوار اروپا و اسراییل را هم درآوردی! واقعاً شما 
جماعت چه موجودات پستی هستید؟

سرعت کم؟!

مقامات اف بی ای درباره افزایش تالش ایران و 
چین برای از بین بردن مخالفان در آمریکا هشدار 
داد. پس شما با کشتن مخالفین مشکلی ندارید. 
مشکل شما از وقتی شروع شده که آن ها تالش 
شان را زیاد کردند. پس بگویید کم کم بکشید ما 

هم کاری نداریم فقط سرعت تان کم باشد.

ول کن نیستند؟!

یــکــی از نــمــایــنــدگــان طــویــلــه شــــوربــــای افــالســی 
)مجلس شــورای اسالمی( گفت: اگر دالر همین 
طور گران شود به اعتراض مردم منجر می شود. 
ابله پس تو فکر کردی این همه اعتراض و درگیری 
برای چه بوده است؟ گرانی، فقر، بیکاری، فساد، 
فرار نخبگان و متخّصین و هزاران مشکل دیگر که 
شما باعث و بانی آن ها بوده اید. مردم برای این 
مسائل و مشکالت بیرون امدند و با سپاه درگیر 
شدند درست است که شما الت ها و قمه کش 
ها را به میدان آوردیــد و مــردم را سرکوب کردید 
ولی مطمئن باشید که این انقالب ادامــه دارد و 
مردم تا عّمامه آخوند را به مستراح نیندازند ول 

کن نیستند.

زنده باد اسالم؟!

هر روز در سطح ایـــران هـــزاران واحــد صنفی  به 
خاطر رعایت نکردن حجاب  پلمب می شوند که 
این کار باعث بیکاری هــزاران نفر شده است! به 
این می گویند: حکومت تفریح و شادمانی! همه 
جا را تعطیل کــرده اند و مــردم را به استراحت و 
با پلمب »اپــال«  شــادی ترغیب می کنند! فقط 
1500  نــفــر بـــی کـــار شـــده و مــشــغــول تــفــریــح و 
خوشگذرانی هستند! شما باز هم بگوئید حکومت 
آخوندی بد اســت! این بــزرگــواران با طرح حجاب 
وعفاف حّداقل نصف مردم را از چرخه خستگی 
کنار گذاشته و راحت کرده اند و آن ها در خانه از 
صدقه سر آخوند مشغول عشق و حال هستند! 
پس زنده باد آخوند، اسالم و مذهب حّقه شیعه 

اثنی عشریه؟!

گورستان تاریخ؟!

سال ها قبل یکی از زیر حجره ای های خمینی 
در ماه مانده، به مجلس پیشنهاد کرد عکس آن 
امــام راحــل )ج( زهــر خــورده را روی اسکناس ها 
چاپ کنید چون عاشقان او در سراسر جهان به 
ایــران می آیند و این اسکناس ها را می خرند و 
این کار باعث باال رفتن ارزش پول ملّی ایران می 
شــود. اّمــا حــاال کــار به جایی رسیده که در آفریقا 
مــردم اســم شترشان را خامنه ای می گــذارنــد و 
قیمت یک دالر شیطان بزرگ برابر شده با ارزش 
57 تا هــزار تومانی با عکس آن امامی که باطل 
شــده و نــام و یـــادش بــه گــورســتــان تــاریــخ سپرده 

شده است؟!

دسته بیل؟!

و  جهان  مستضعفین  و  مسلمین  معّظم  رهبر 
قران  توّسط شنوندگان   » گفتن »هللا  به  حومه 

در زمان مسابقات قرانی ایراد گرفت! مثلی است 
مــعــروف کــه مــی گویند: هـــزار نفر آیــنــه بــه دست 
خدیجه کچل ســرش رو می بست! فقر سراسر 
کشو را گرفته، صادرات خوابیده، مردم باید داروی 
بُنجل را به سه برابر قیمت بخرند، بسیاری از بی 
پــولــی مــی مــیــرنــد، قیمت ســکـّـه رفــتــه بـــاالی سی 
میلیون تومان، نفت مانده، وقتی هم به فروش 
مــی رود پــول اش برنمی گــردد و گاهی بــه جای 
آن دسته بیل و نخود و لوبیا می گیرند و در این 
شرائط اسفناک مردم و میهن ما، رهبر درمانده 
چــون آخوند اســت فقط به فکر نماز و حجاب و 
قرائت قران و پیش نماز و پس نماز است. آخوند 
چه می داند اقتصاد و روابط بین الملل چیست؟ 
می گویند: خر چه داند قیمت نقل و نبات؟! آخوند 
باید بــرود توی مسجد نماز بخواند و بــرای مردم 

استخاره بکند و سرکتاب باز کند؟!

رمضان ماه برکت؟!

می گویند: رمضان ماه برکت است. ما با خودمان 
فکر می کردیم این گرسنگی کشیدن چه برکتی 
می تواند باشد؟ حاال تازه فهمیدیم که حکمت این 
سخن نغز در کجا بوده است؟ چون شنیدیم که  
کانی شهردار تهران به آخوندها افطاری داده و  زا
پس از سیر کــردن آن ها به هر کــدام کــارت هدیه 
میلیونی هم داده است! چرا؟ چون از این به بعد 
آخوند ها به حرمت این نواله ای که گرفته و خورده 
کانی شهردار  اند روی منبر ها بگویند این برادر زا
تهران آدم خیلی خوبی است برای شهر تهران هم 
را  کــارهــایــش  ولــی دشمن  خیلی زحمت کشیده 
خراب می کند! ولی یک نفر از آتش به اختیاران 
بـــه ایـــن شـــهـــردار دوســـرقـــاف نــگــفــت ایـــن بــودجــه 
شهرداری پول زوری است که از مردم می گیری 
ارث پدر بی پدرت ات نبوده که این چنین بی مهابا 

ریخت و پاش می کنی و می بخشی؟! 

بام خوشه ای؟!

استاد حقوق دانشگاه اصفهان گفت: هرگز نمی 
شود کسی را با جرم دیگران جریمه و یا زندانی 
کرد! شما مغازه داران را به جرم بی حجابی دیگران 
جریمه می کنید! جناب استاد آخوند چه می داند 
حــقــوق چــیــســت؟ قــانــون چــه صــیــغــه ای اســت؟ 
آخوند اّول 8 سال با عراق می جنگد و تازه بعداً 
می فهمد که سالح هایی مثل بمب خوشه ای، 
بمب شیمیایی، بمب میکروبی و بمب هسته ای 
هم هست که از توپ و تانک او هم باالتر و قوی 
تر است و هم کارآیی بسیار بیشتری دارد. و در آن 
جاست که به شکّر خوردن می افتد. حضرت امام 
راحل )ج( به بمب خوشه ای می گفت بام خوشه 
ای! شما از چنین موجودات ابلهی انتظار رعایت 

قانون را دارید؟!   

ــنــــه مــــــنــــــّوره مــــــونــــــرآل – شــش  کــــــانــــــادا – مــــدیــ
ــنــــجــــم مــــــــاه مــــــی الــــــحــــــرام!  ــبــــه )آدیــــــــنــــــــه( پــ ــنــ شــ
ــری!                                                                                                                                         ــ ــگــ ــ جــ خـــــــــــون  دربــــــــــــــــــدری    2023 ســـــــــــال 
بـــرابـــر بـــا پــانــزدهــم اردیــبــهــشــت مـــاه ســـال 1402 

مهرورزی زنجیره ای!

شاد و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی
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TALK OF THE WEEK

زنـــدگـــی،  »زن،  یـــا  مــهــســایــی  انـــقـــالب  دوران  در 
آزادی«، صدها شیردختر و شیرزن ایرانی با گلوله 
و باتوم به دست عوامل علی خامنه ای و حکومت 
اســالم گــرای شیعه کشته و مجروح شدند. نام و 
یاد آن هــا تا ابد در تاریخ ایــران زنــده خواهد ماند. 
برای  مبارزه  در  آینده  الهام بخش نسل های  آن ها 
کسب حقوق و آزادی های فردی خواهند بود. نام 
آن ها در آینده به جای دین فروشان و تروریست ها، 
ــا و  ــاه هــ ــرودگــ ــای مـــلـــی و فــ ــ ــارک هـ ــ زیـــنـــت بـــخـــش پـ
بــزرگــراه هــا خــواهــد شــد. در کنار ایــن هــا، زنــانــی نیز 
و  هستند که خوشبختانه هنوز نفس می کشند  
حکومت را به چالش فرامی خوانند. این شیرزنان 
پایه های حکومتی را که خود را ابرقدرت می داند 
- امــا دربــرابــر کــودکــان و نــوجــوانــان ذلیل اســت - 
از نیروهای  ریـــزش بخشی  ــد.  ــ آورده انـ لـــرزه در  بــه 
نظامی و عقیدتی و امنیتی نظام و تمرد و فرار 
و کنارکشیدن آن ها تا حد زیادی مدیون مقاومت 

این شیرزنان است.
نفر می رسد،  هــزار  این شیرزنان به صدها  تعداد 
به  خطاب  خیابانی  اعتراض های  در  که  همان ها 
بسیج و سپاه پاسداران و روحانیت شیعه شعار 
مـــی داده انـــد »هــیــز تــویــی، هـــرزه تـــویـــی/زن آزاده 
نمونه  به عنوان  را  زن   12 ایــن هــا،  میان  از  منم«. 
برگزیده ام تا حیات جاودانی آن ها را در تاریخ ایران 

متذکر شوم.
1. سپیده رشنو

ســپــیــده بــا شــجــاعــت در بــرابــر آمـــر بــه مــعــروف و 
ناهی از منکر متکی به چماق حکومتی )سپاه و 
بسیج( ایستاد. تنها با ضرب وشتم که اثراتش بر 
بــرای اعتراف اجباری  را  او  بــود،  چهره اش نمایان 
آوردنــد.  اسالمی  جمهوری  سیاه کار  تلویزیون  به 
او با قدرت در برابر زن محجبه ای که در اتوبوس 
به حجاب او ایراد گرفته و تهدید کرده بود ویدیو 
او اگر  او را به »سپاه« می دهد، ایستادگی کــرد. 
در جای دیگری غیر از اتوبوس و فضای عمومی 
چنین مواجهه ای می داشت، به احتمال زیاد پیش 

از مهسا به دست دین فروشان کشته شده بود.
2. فاطمه سپهری

او زنی با چادر سیاه و همسر شهید دوران جنگ 
است که با صراحت هرچه تمام تر و مکررا خواهان 
سرنگونی جمهوری اسالمی و برقرارای حکومت 
سکوالر شده است. او یکی از امضاکنندگان نامه 
14 نــفــره درخـــواســـت اســتــعــفــای عــلــی خــامــنــه ای 
است. تنفر خامنه ای و حکومتش از خانم سپهری 
است  مذهبی ای  اقــشــار  از  او  نمایندگی  به علت 
ــادر ســیــاه او  کــه حــکــومــت دیــنــی نــمــی خــواهــنــد. چـ

اقشار  میان  می خواهد  حکومت  که  را  مرزهایی 
حکومت  بــه  وفــــاداری  در  غیرمذهبی  و  مذهبی 
بــکــشــد، بــرهــم مـــی زنـــد. بــه همین عــلــت، او را در 
روزهای ابتدایی انقالب ژینا بازداشت و حکم 18 

سال زندان برایش صادر کردند.
3. زینب موسوی

زنــــدان،  از  آزادی  از  کــمــدیــن پــس  ایـــن اســتــنــدآپ 
ویـــدیـــویـــی از خــــود مــنــتــشــر کــــرد و بـــا اشــــــاره به 
قوه  رئیس  اژه ای،  محسنی  غالمحسین  ادعـــای 
قضائیه جمهوری اسالمی، مبنی بر »گفت وگو با 
معترضان«، گفت: »من هم رفتم با دوستانشان 
آن هـــا هم  خـــوردم،  گفتم »گ..«  کـــردم؛  گفت وگو 
صفحه  پــســت هــای  از  یکی  در  او  کــردنــد.«  آزادم 
ایــنــســتــاگــرام خـــود پــس از آزادی، دریــافــت  جــدیــد 
»دکترای افتخاری« ابراهیم رئیسی از دانشگاهی 
ایــران«  دبستان  »مـــدرک  ارزش  نشانه  را  چینی 
دانست. موسوی زبان طنز برا و موثری دارد که 
دیکتاتورها نمی توانند تحمل کنند. زینب موسوی 
نشان می دهد که در عصر تلفن های هوشمند و 
ــاده و بــدون  رســانــه هــای اجــتــمــاعــی یــک دخــتــر سـ
قم می تواند حکومتی  از  دولتی  کز  مرا با  ارتباط 
میلیارد  صد  چند  موشکی  و  هسته ای  برنامه  با 
دالری و چند صد هزار نیروی نظامی را به چالش 

بکشد.
4. سپیده قلیان

حتی اگر فعالیت سپیده در کنار کارگران هفت تپه 
و چهار سال و هفت ماه زندان او برای کمک به 
او  چندثانیه ای  ویدیو  کنیم،  فراموش  را  کارگران 
از آزادی، فــرامــوش نــاشــدنــی  دربــرابــر زنـــدان پــس 
اســت. او پس از آزادی با صــدای زیــر خــود شعار 
داد: »خامنه ای ضحاک/می کشیمت زیر خاک«. 
بعد،  خـــودرو تعقیب و چند ساعت  بــا چند  را  او 
در جــاده بازداشت کردند. اقــدام او نشان داد که 
استوار  با عزمی  ولی سرزنده،  نحیف  دختر  یک 
می تواند لرزه بر اندام گربه های چاق و فاسد نظام 
بیندازد. او در نامه ای از زنــدان نوشت: »در هیچ 
دادگاهی شرکت نخواهم کرد. به امید سرنگونی 

ضحاک زمانه.«
5. بهاره هدایت

از جنبش ســبــز در ســـال 1388 مــدام  بــعــد  بــهــاره 
میان زنــدان و خــارج از زنــدان در رفــت وآمــد بوده 
و ســال هــای زیـــادی از جــوانــی خــود را در اســارت 
گذرانده است. او همچنان و با صراحت و از درون 
براندازی  زنــان و  زنــدان خواهان استیفای حقوق 
رژیـــم نکبت و فــالکــت و اســـالم ســیــاســی اســت. 
زنـــدان  در  را  نـــــوروزش  هشتمین  درحـــالـــی کـــه  او 

مـــی گـــذرانـــد، نــوشــت: »مــنــطــِق ایـــجـــاِب بـــرانـــدازی 
کماکان بــرقــرار اســت. بــرانــدازی یک ایــده  از روی 
تفنن درپِی پایه گذاری یک هویت سیاسی جدید 
به  گــر  ا نیست،  فعلی  مناسبات  منجالب  درون 
ــود قــائــل بــاشــد. بــرعــکــس، بـــرانـــدازی  ضــــرورت خـ
را  او  از ضرورتش می گیرد.«  را  مشروعیت خود 
بالفاصله بعد از شروع انقالب 1401 در 11 مهر 
بــازداشــت کــردنــد، امــا او در زنــدان سکوت نکرده 

است.
۶. زینب موالیی راد

با اتل متل تولوله ای  مــادر کیان پیرفلک را همه 
که بر سر جسد فرزندش خواند - جسدی که شب 
تا صبح با یخ از آن محافظت کرد - و خامنه ای 
آورد.  یــاد خواهند  به  به سخره کشید،  را  ضحاک 
او علی رغم پرونده ای که برایش تشکیل داده اند، 
ســکــوت نــکــرده اســـت. خــانــم مــوالیــی راد محاکمه 
افــراد  برعهده  کیان  قتل  انداختن  بــرای  نمایشی 
بی گناه را نیز محکوم کرد. حضور بی حجاب او بر 

سر قبر کیان تحقیر حکومت دینی است.
7. فاطمه حیدری

فاطمه خواهر جواد حیدری، یکی از جان باختگان 
که  اســت  آزادی«،  زنــدگــی،  »زن،  انقالبی  جنبش 
دادن  نوید  و  دربرابر حکومت  ایستادگی  به دلیل 
ســرنــگــونــی آن، از ســازمــان نــقــشــه بــرداری اخـــراج 
شد. او از روز خاکسپاری برادرش به یک دادخواه 

مصمم تبدیل شده و ادامه داده است.
8. زنی که در برابر لباس شخصی ها مقاومت کرد
او زنی است که در اعتراض به وجود مسمومیت 
آبــان واقــع در تهرانسر جیغ  دربــرابــر مــدرســه 13 
مــی زنــد و یــک مــامــور لباس شخصی بــا کشیدن 
ــن زن ســعــی  ــ ایـ لـــمـــس صــــــورت و دهــــــان  ــو و  مــ
می کند صدایش را قطع کند. بوق های تبلیغاتی 
بیان کننده  و  را مشکوک  او  یــک  صــدا  همه  رژیــم 
زشت  کــار  )تــا  نامیدند  ساختارشکن  شــعــارهــای 
او مادر  اعــالم کردند که  و  کنند(  توجیه  را  مامور 
ــت؛ گـــویـــی دیــگــر  ــ ــوده اسـ ــبـ ـــوزی نـ ـــــش آمــ هــیــچ دان
شهروندان حق اعتراض به مسمویت کودکان و 
غم خواری را ندارند و حکومت غیرمسئول نیز با 
را مورد  نیروهای لباس شخصی حق دارد آن هــا 
را وزارت حقیقت  او  نــام  قــرار دهــد.  ضرب وشتم 

رژیم اعالم نکرده است.
۹. کتایون ریاحی

او از اولین بازیگران زنی بود که حجاب برداشت و 
علیه حکومت سخن گفت و نیروهای امنیتی دو 
او در دادگاه  بازداشت کنند.  را  او  ماه نتوانستند 
ــرد. ریــاحــی بــازیــگــری بــا 35 ســال  نــیــز مــقــاومــت کـ
سابقه کار در سینما و تلویزیون است و آثار بسیار 
موفقی از حیث گیشه و پسند عمومی در کارنامه 
برداشتن  بــا  چــه  معترضان  بــه  او  پیوستن  دارد. 

حجاب و چه سخن گفتن علیه نظام نکبت هزینه 
بزرگی را بر نظام تحمیل کرد. او در مراسم تشییع 
کیومرث پوراحمد و پس از آن نیز بدون حجاب در 

عرصه عمومی ظاهر شده است.

10. الهام افکاری

الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، زندانی سیاسی 
اعــدام شــده در ایـــران، اســت. او در جریان خیزش 
بــه هــمــراه همسر و  آبـــان  ــران در روز 1۹  ایـ  1401
دختر 3  ساله اش بازداشت و به بازداشتگاه پالک 
100 در شیراز منتقل شد. او در 22 خرداد 1400     
بــه هــمــراه دیــگــر اعــضــای خـــانـــواده و آشــنــایــان در 
اعتراض به 280 روز انفرادی دو برادر خود حبیب 
و وحید به مقابل زندان عادل آباد رفت. ماموران 
قرار  مــورد ضرب وشتم  را  آن هــا  لباس شخصی ، 
این  در  کــردنــد.  را ضبط  گوشی هایشان  و  دادنـــد 
روز، الهام و خواهر همسرش بازداشت و پس از 
هم زمان   1401 شهریور   22 شدند.  آزاد  ساعاتی 
بــا دومــیــن ســالــگــرد اعـــدام نــویــد افــکــاری، الــهــام و 
حبیب افکاری و همسر حبیب که برای شرکت در 
مراسم سالگرد در مسیر مزار نوید افکاری بودند، 
در پلیس راه شیراز نیز بازداشت و بعد آزاد شدند.

11. زینب کاظم پور

بــانــوی مهندسی اســت کــه در مراسم  پــور  کاظم 
مهندسی  نظام  ســازمــان  هیئت رئیسه  انتخابات 
تهران در 28 بهمن 1401 روسری خود را به کناری 
ــارج شـــد. حــرکــت او هم  پـــرت کـــرد و از صحنه خـ
رد صالحیت ها  علیه  و هم  اجــبــاری  علیه حجاب 

و انتخابات قالبی در نهادهای ظاهرا مدنی بود.

12. گوهر عشقی

او مادر ستار بهشتی است که در زندان به دست 
بازجوها کشته شد. پیش از انقالب 1401 او را که 
77 سال سن دارد، در خیابان مورد ضرب وشتم 
قرار دادند. او در انقالب 1401 در سراسر مسیر با 
معترضان همراهی کرد: حجاب از سر برداشت، از 
کشته شدگان سخن گفت و به دیدار خانواده های 

دادخواه رفت.

تــــداوم  و  در شـــــروع  بـــه شـــدت  فــــوق  زن  هـــر 12 
الهام بخش و موثر بوده اند و  اعتراض های 1401 
و  امنیتی  نهادهای  مــورد خشم  همین جهت،  از 
نظامی واقع شدند. این ها با جان و آزادی و شغل 
خود هزینه دادند و ساکت نشدند. این 12 زن در 
جبهه های مختلف جنبش مثل دادخواهی، آزادی 
بیان، دفاع از حقوق کارگران، مخالفت با حجاب 
اجــبــاری، اعــتــراض بــه مسمومیت دانــش آمــوزان 
فعالیت  زنــان  و حقوق  فعالیت سیاسی  حــق  و 

داشته اند.■

اســتــادى  جــــواىن  دوران  در 
روشن ضمير و خوش بيان 
داشتم كه دروس زيادى در 
حكمت، معرفت، فلسفه و 
آمــوخــتــم.  ايــشــان  از  منطق 
تــبــّحــر اســتــاد در آن بـــود كه 
پـــيـــچـــيـــده تـــريـــن مــعــضــالت 
فكرى را با زباىن كامالً ساده 
و قــابــل فــهــم بـــراى همگان 
مطرح مى كــرد و روزى كه در مــورد رفتار آخوند 
و چگونگى چيره شدن او بر جامعه مورد پرسش 
قـــرار گرفت فــرمــود "ديـــن در دســت آخــونــد مانند 
يك تكّه آهن اســت، شب آنــرا گرد مى كند و مى 
گويد ْميل است و صبح همان را پخش مى كند و 
مى گويد بيل است" بزبان ديگر آخوند در زمان و 
مكان الزم مى تواند براحتى و با استفاده ابزارى از 
دين من درآوردى و با آوردن يك حديث و روايت 
ماست را سياه جلوه دهد و زغــال را سفيد و باز 
روز بعد برعكس آنرا اثبات بكند و عوام ناآگاه هم 
كه ريش عقلشان را بدست اين روبــاه مكّار داده 
اند مانند آن كالغ معروف هر بار گول خورده و پنير 

خود را از دست بدهند.
بــســيــار  ــواىن و طــلــبــگــى  ـــ جـ آقــــــاى خـــامـــنـــه اى در 
بازيگوش و سر به هوا تشريف داشتند و مطابق 
شهادت همكالس ها و اساتيد حــوزه علمّيه قم، 
مشهد و نجف ايشان هيچ يك از دروس حوزوى 
را در محضر يكى از مدرّسين آنزمان نگذرانده و 
بقول معروف مدركى دال بر فارغ التحصيلى در 
تا دلتان بخواهد  اّمــا  آن مرحله و رشته نداشتند 
حّراف و پررو بودند و در درس منبر رفتن و جلب 
مستمعين با دروغهاى شاخدار و روضه خواىن يد 

طوالىئ داشتند و شهره خاص و عام. 
آقـــاى خــامــنــه اى در چــهــل و چــهــار ســـال گذشته 
هيچگاه بــه اربـــاب جــرايــد و خــبــرنــگــاران داخــلــى و 
نــداده و صحبت نكرده اند  خارجى وقت مالقات 
چرا كه مى دانند اين طايفه بالفاصله با در دست 
داشتن سند و مدرك دروغهاى آقا را برمال و مشت 
حضرتش را در تالش براى تحميق افكار عمومى 
باز مى كنند اّما تا دلتان بخواهد براى عوام و عّده 
اى بيسواد و متوّهم كه از قبل مغزشوىئ و درجه 
آنـــان بــه وزارت اطــالعــات ثابت شــده و يا  بالهت 
كودكان ناآگاه و همچنين طلبه هاى جيره خوار و 
مزد بگير سخنراىن مى كنند و اغلب هم آنقدر ضّد 
و نقيض مى گويند و پرت و پال مى بافند كه هنوز 
منبر ايشان تمام نشده گند كار در مى آيد و رندان 

با سند و مدرك اين تناقض گوىئ را به عيان نشان 
ميدهند. 

هفته گذشته حضرتش بار ديگردر يكى از همين 
مجالس نمايشى حضور يافته و در طىّ سخنراىن 
خــود فرمودند كــه " بعضيها مــى گويند كــه فالن 
مسئله را به راى مردم بگذاريد، اين چه استدالىل 
است مگر مــردم در تمام مسائل قــدرت تجزيه و 
از صدا  مستقيماً  نشست  "ايـــن  ــد؟!  ــ دارن تحليل 
آنرا  و سيماى آخوندى پخش مى شد و همگان 
شنيدند رندان هم بيكار ننشسته و در عرض چند 
ساعت دهها ويديو از سخنرانيهاى قبلى ايشان 
را كه در عرض چهل و چهار سال گذشته افاضه 
فرموده بودند به نمايش گذاردند كه اين امام كّذاب 
در باالى منبر و بقول خودشان در لباس پيامبر داد 
سخن مى داد و اصوالً يكى از ايرادهاى بزرگى كه 
به خاندان پهلوى مى گرفت اين بود كه "چــرا به 
مردم حّق راى و اظهار نظر نمى دهيد محّمد رضا 
شاه مستبد حّق راى را از مردم سلب كرده و در 
تمام امور خودش تصميم مى گرفت، ملت ما با 
درايت و هوشمندى و با نود و هشت در صد آراء 
و سرنوشت  كردند  انتخاب  را  اسالمى  جمهورى 
فلسطين را به راى مردم آن منطقه واگــذار كنيد! 

"آقاى خامنه اى به قول آن ضرب المثل معروف 
كــه مــى گــويــد دروغــگــو كــم حافظه هــم مــى شود 
فــرامــوش كـــرده انــد كــه انــتــخــاب همين جمهورى 
انجام گرفت كه هيچ  به دســت مردمى  اسالمى 
و  دانستند  نمى  جــمــهــورى  نــوع حكومت  از  چيز 
قــدرت هيچگونه تجزيه و تحليلى را نداشتند اّما 
با استناد به همان راى گيرى ايشان چهل و چهار 
ســال اســت كــه بــر اريــكــه قـــدرت نشسته و خون 
مردم را مكيده است. با اين استدالل جديد شما 
آيــا آن كودكان ده پانزده ساله اى را كه به جبهه 
برديد و هفته بعد جسد آنان برگشت قدرت تجزيه 
و تحليل و دركــى از جنگ داشتند؟ مثال ميل و 
بيل را فراموش نكنيد دين در دست آخوند مثل 
يك تكه آهن گداخته هست كه هر لحظه به سليقه 
ايــشــان بشكلى در مــى آيــد. روزى اّدعـــا مــى كند 
آزادتــريــن كشور هاى  كه جمهورى اسالمى يكى 
دنياست و روز بعد حّق راى و تعيين سرنوشت 
را بدليل عدم قدرت تجزيه و تحليل از مردم مى 
گــيــرد. بــه ايــن مــى گويند دمــكــراســى آخــونــدى كه 
در عالم سياست آنرا ديكتاتورى فاشيستى مى 

نامند. 

بهداد جاودان - آتالنتا

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد. 
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تعريف دمكراسى از زبان امام 
چهاردهم؟!

دوازده شیرزن زنده انقالب »زن، زندگی، آزادی« 
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»پول درآوردن یک اجبار است و ثروت ظاهراً آن مورد 
مطلوبی نیست که به دنبال آن هستیم، زیرا این ثروت 

صرفاً به خاطر چیز دیگری مفید است«
اهالی  از  ثروت مند  خــانــواده ای  در  از میالد  در ســال 384 قبل  ارسطو 
است استاگیروس، شهری در شمال یونان، به دنیا آمد. در 18 سالگی 
کادمی )فرهنگستان( افالطون در آتن فرستاده شد و 20 سال در  به آ
از نخستین فیلسوفان تحلیلی  را می توان  آن جــا درس خواند. ارسطو 
دانست. وی همچنین واضع منطق نیز هست. او با در نظر گرفتن زمین 
در مرکز گیتی و قرار دادن فلک های مختلف برای اجرام آسمانی )مثالً 
فلک خورشید، فلک ثوابت و…( الگویی از جهان را برای هم روزگــاران 
خود ترسیم کرد. ارسطو چهار عنصر بنیادی کیهان را آب، آتش، خاک و 
هوا می دانست به عالوه عنصر پنجمی به نام اثیر که معتقد بود اجرام 

آسمانی از آن ساخته شده اند.

»وقتی از اهدافی عالی و برنامه ریزی خارق العاده 
الهام گرفته اید، افکار شما تمام محدودیت ها را 
خواهد شکست. آن وقت است که ذهن شما از 
محدودیت ها فراتر می رود، هوشیاری شما از هر 
جهت گسترش می یابد و خود را در دنیایی جدید، 

عالی و شگفت انگیز می یابید. نیرو های خفته، 
دانش ها و استعداد های خود را کشف می کنید، 

فردی که بسیار فراتر از خود شماست«
ــان زیــســت او بــیــن 150 تا  ــه زمــ »پــتــنــجــلــی« یــا »پــاتــانــجــلــی« )کـ
»یوگه  مولف  مــی شــود(  بـــرآورد  تولد مسیح  از  قبل  ســال   200
نویسنده ی  او همان  بر اساس سنت هندوان  سوتره ها« است. 
مهاباسیه )کتابی در زمینه ی دستور زبان سانسکریت( و کتاب 
ناشناخته ای در زمینه آیوروده )پزشکی سنتی هند( است. محل 
کــشــوری در  )بــه معنای  گــونـَـرده  کــه  مــی رود  پتنجلی گمان  تولد 
شرق( باشد. او در طول زندگی خودش را به عنوان اهل گونرده 
معرفی می کرد. یوگه سوتره، قانون راهنمای راجه یوگه است که 
هندو شامل  آیین  در  یوگه  یافته است.  جهانی  اقبال  آن  فلسفه 

تمرکز، جذبه درونی و یک نظام برای مراقبه و اخالق است.

»قدرتمندترین فردی کسی است 
که توان کنترل خودش را داشته 

باشد«
ــه ســنــکــای  ــ »لــــوکــــیــــوس ِســــِنــــکــــا« )کــــــه بـ
ــی،  ــود(، فــیــلــســوف رواقــ ــ ــوان مــشــهــور بـ جــ
ســیــاســتــمــدار، نــمــایــشــنــامــه نــویــس، معلم 
و مــشــاور امــپــراتــور روم نـــرون، در ســال 4 
آثــار  در  آمــد. سنکا  دنیا  بــه  میالد  از  پیش 
ــقـــادی فــلــســفــه  ــتـ ــارا مــبــانــی اعـ ــکــ خــــود آشــ
را گسترش مــی دهــد و خــود یکی  رواقـــی 
از تأثیرگذارترین متفکران رواقی گری بود. 
پرنفوذترین  و  رایــج تــریــن  رواقــــی  فلسفه 
فلسفه دوران یونانی مآبی بوده است. او 
معتقد بود که طبیعت معیاری است که 
و  کند  زندگی  آن  با  هماهنگ  باید  انسان 

اصل برابری انسان ها را قبول داشت.

»اگرچه ممکن است تمام زندگی خود را صرف 
کشتن کنید، اما قادر نخواهید بود تمام دشمنان 
خود را از پای درآورید. اما اگر خشم خود را فرو 

بگیرید، دشمن واقعی شما کشته می شود«
»ناگارجونه« )حدود 150 - حدود 250 میالدی( از فیلسوفان هندی 
و پایه گذار شاخه مدیه ماکه )راه میانه( از مکتب مهایانه بوداگرایی 
بود. وی را از پرنفوذترین اندیشمندان بودایی دانسته اند و در کیش 
ناگارجونه  نوشته های  مــی آورنــد.  به شمار  بـــودا  یــک  را  او  مهایانه 
)پرگیا  فرزانگی  فــراســوی  فلسفه  و  ریخت  را  مدیه ماکه  پایه های 

پارمیتا( را نیز به او منسوب می دانند.

»خوشبختی در امالک و در طال وجود ندارد، خوشبختی تنها در 
روح انسان است که یافت می شود«

»دموکریتوس«، از آخرین فیلسوفان یونانی پیشاسقراطی بود و مهم ترین شارح و 
بسط دهنده افکار لئوکیپوس درباره اتم گرایی بود. دموکریت در یونان باستان به عنوان 
»فیلسوف خندان« معروف بوده است؛ زیرا بسیار بر ارزش شادمانی تأکید می کرده 
است. دموکریت همیشه آماده استقبال از زندگی، هوادار مثبت اندیشی و بهره گیری 
متعادل از لذائذ و دوری از ریاضت بود. از این رو، نظام اخالقی اپیکوری در حقیقت 
همان اخــالق دموکریتوس اســت. دموکریت نظامی فلسفی تأسیس کرده است که 
تبیینی مــادی از جهان طبیعی به حساب می آید و در این راه البته وی از معلمش 
لئوکیپوس متأثر است. اتم گرایی وی و پیروانش در بین مکاتب مادی مسلک، از تأثیر 
گذارترین و معروفترین مکتب به شمار می رود. حتی ارسطو که منتقد جدی این مکتب 
فلسفی به شمار می رفت، دموکریتوس را به جهت تامالت ژرف در فلسفه طبیعی 
تحسین و ستایش می کرد. با این حال، نظریه های دموکرتوس در مورد جهان نه تنها 
علمی، بلکه نظری نیز بودند. او را به خاطر برخی باور های جالبش در مــورد زندگی 
می شناسند، از جمله این نقل قول قابل توجه که می گوید »هر چیز موجود در جهان 

ثمره شانس و ضرورت است«.

»ثروت طبیعی اگرچه محدود است، اما تهیه آن آسان است. با 
این حال ثروتی که بر اساس باور های بیهوده شکل می گیرد، تا بی 

نهایت ادامه دارد«
»اپیکور«، فیلسوف و حکیم اهل یونان باستان بود که مکتب اپیکوریسم را بنا نهاد. او در 
جزیره یونانی ساموس در نزدیک آتن زاده شد )341 پیش از میالد(. از نظر اپیکور هدف 
فلسفه می بایست کمک به مردم برای رسیدن به زندگی شاد و آرام باشد، که آن را با 
عبارات آتاراکسیا )صلح و آزادی از ترس( و آپونیا )فقدان درد( بیان می کند. او معتقد 
بود مردم زمانی می توانند به خوبی پی فلسفه بروند که در زندگی مستغنی و خودکفا 
بوده باشند. او معتقد بود که که ریشه همه عصبیت های انسانی، انکار مرگ است و 
گرایش انسان به فرض وحشتناک و دردناک بودن مرگ، باعث اضطراب غیرضروری، 
رفتار های محافظه کارانه، خودخواهانه و ریاکاری می شود. طبق تعلیمات اپیکور، مرگ 
پایان کــار، هم بــرای جسم و هم بــرای روح، اســت و ایــن چیزی نیست که آدمــی از آن 
بهرساد. آموزه های اپیکور همواره پرطرفدار و در عین حال بحث برانگیز بودند. این مکتب 
در واپسین سال های جمهوری روم به اوج محبوبیت خود رسیده بود. در اواخــر دوران 

باستان اپیکوریسم به علت دشمنی مسیحیت با آن، محو شد.

جمالت ناب از متفکران باستان 
درباره مفهوم زندگی

ARISTOTLE
ارسطو

PATANJALI
پاتانجلی

LUCIUS SENECA
لوسیوس سنکا

NAGARJUNA
ناگارجونه

DEMOCRITUS
دموکریتوس

EPICURUS
اپیکور
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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 اثرهانری شاریر ـ اثر همان مرویل

2 ـ دلجویی و لمس مهربانانه ـ دوستان
3 ـ اندک ـ پدر ضحاک ـ ننر ـ شیره خرما

4 ـ رانندگی به انگلیسی ـ مالمت ـ پرداخت با قلم
5 ـ الگو ـ گیاه رنگرزی ـ پیرو

۶ ـ سالح کاشتنی ـ اثر هرمان هسه ـ زاپاس
7 ـ  فی سبیل ـ انگلیسی هابه آن هداِک می گویند

8 ـ او ـ ضمیر اشاره
۹ ـ از الفبای یونانی ـ خط ژاپنی

10ـ حیوان مسابقه ـ عنوان سالطین مغول ـ فرزند پسر
11ـ کاریز ـ رقم ـ نژاد ایرانی

12ـ رودخانه ای در ایالت ایندیانا ـ خدای بابلی ـ جمعه
13ـ صحنه نمایش ـ فلز چهره ـ واحد پول فنالند ـ تخم مرغ انگلیسی

14 ـ گدا ـ جرات
15ـ نمونه مجانی کاالـ از اثرهای معروف نیما یوشیج

عمودی:
1ـ نجیب و عفیف ـ اثر چارلز دیکنز

2 ـ تشکر فرانسوی ـ سرنیزه
3 ـ قلم فرنگی ـ رگ گیاه ـ خالص هر چیزـ ضمیرجمع

4 ـ روزانه ـ جایز ـ عنکبوت
5 ـ همراه پشتک ـ اثر دانیل استیل ـ بزرگی و جالل

۶ ـ پیش ـ دورویی ـ دندان آذری ـ دستی
7 ـ بنیان ـ سیب آذری ـ ضمیر خارجی

8 ـ حمام بخار ـ بانو
۹ ـ خطاب بی ادبانه ـ از ماههای میالدی ـ حمام خودرو

10ـ نی میان تهی ـ پرده ـ پول خرد هند ـ آزاد
کیپ ـ خویشان و بستگان ـ پاالن دوز 11ـ ا
12ـ گاز دستی خودرو ـ آزار و اذیت ـ سقز

13ـ تکنیک ـ کالم تعلیل ـ کمک کردن ـ حرف فاصله
14ـ پیشوای زرتشتی ـ صفتی برای دیده و چشم 

15ـ آلبوم ـ ماوا

جواب جدول هفته گذشته
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کثر فارسی زبانان جهان در هندوستان بودند دنیای گورکانیان؛ زمانی که ا

THE WORLD OF GURKANIANS: WHEN MOST OF THE 
WORLD'S PERSIAN SPEAKERS WERE IN INDIA
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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 

ادامه از هفته پیش....
نسب بابر از طرف پدری به تیمور لنگ و از طرف 
مادری به چنگیز خان می رسید اما می توان گفت 
و  ایرانی مآب  فرهنگش  تیموریان،  بقیه  مثل  که 
اما  بودند  مغول تبار  تیموریان  بود.  فارسی زبان 
دین اسالم و مذهب سنی را برگزیده بودند، زبان 
از ترک  ترکیبی  دربارشان فارسی و فرهنگشان 

و ایرانی بود.
قرن ها پیش بود که ساسانیان، آخرین امپراتوری 
بزرگ ایرانی، در پی حمله اعراب سرنگون شدند 
ایران زمین تحت چیرگی خالفت اسالمی قرار  و 
گــرفــت؛ امـــا ایــرانــیــان بــا ایــنــکــه پــس از چــنــد قــرن 
بر خالف بسیاری ممالک دیگر  مسلمان شدند، 
همچون مصر و سوریه، هرگز زبان و هویت ملی 
دیرین خود را از دست ندادند. در قرن سیزدهم 
ــزرگ در  مـــیـــالدی، حــمــلــه مــغــول بـــه فــاجــعــه ای بــ
از  پــی آن بسیاری  کــه در  ایــران زمــیــن منجر شــد 
کــشــتــه شدند  ــران  ــ ای شــهــرهــای  بیشتر  در  مـــردم 
زنــده ماند و وقتی  بار هم  این  ایرانی  اما هویت 
ــد، یــکــی از ایــن  امـــپـــراتـــوری مــغــول چـــهـــارپـــاره شـ
چــهــارپــاره بــا مــرکــزیــت مــراغــه )و ســپــس تــبــریــز و 
سلطانیه( نام »ایران« به خود گرفت؛  سلسله ای 

که در تاریخ به نام ایلخانیان معروف است.
بــار پس از شش قرن  ایــن اولین  مــی تــوان گفت 
تحت  ایــرانــی  اعظم سرزمین های  بخش  که  بــود 
حکومتی واحد قرار می گرفت که خود را »ایران« 
ایلخانیان  یا »ایران شهر« می نامید. بنیان گذاران 
ــا فـــارســـی بــه ســرعــت بـــه زبـــان  مــغــول بـــودنـــد؛ امـ
ایــرانــی پا  رســمــی و اداری بـــدل شــد و فــرهــنــگ 
گرفت. در قرن  بعدی که لشکرکشی های تیمور 
لــنــگ بـــه بــرپــایــی ســلــســلــه تــیــمــوری مــنــجــر شــد، 
تعجبی نداشت که این سلسله جدید هم فرهنگ 
البته  بگیرد.  پیش  را  فارسی  زبــان  و  ایرانی مآب 
تیموریان به خود گورکانی می گفتند که برگرفته 
کان به معنای داماد بود؛ چرا  از واژه مغولی گورا
با  تیمور لنگ  ازدواج  پــاس  بــه  را  آن هـــا خــود  کــه 
سرای ملک خانم، شاهدخت مغولستان و نواده 
امــپــراتــوری  بــنــیــان گــذار  ــای  ــادهـ چنگیز خـــان، دامـ

مغول می دانستند.
ــر پــادشــاهــی جــدیــد خــود  ــاب ایـــن بـــود کـــه وقــتــی ب
را بــنــیــان نــهــاد، نـــام گــورکــانــیــان را بــرگــزیــد. امـــروز 
انگلیسی  از جمله  متاسفانه در بسیاری زبان ها 
ایـــن امــپــراتــوری را مــغــول یــا مــغــوالن کــبــیــر هند 
ــرن نـــوزدهـــم  ــا قــبــل از قــ ــه تـ مــی نــامــنــد؛ نـــامـــی کـ
نداشت.  رواج  گورکانیان(  پایان  )یعنی  میالدی 

اعــتــراض بسیاری  ایــن هم  از  ایــن موضوع پیش 
تاریخدان های هند را در پی داشته است.

ــود،  ــرن حـــیـــات خــ ــ ــول چـــنـــد قـ ــ گـــورکـــانـــیـــان در طـ
دستاوردهای متعددی داشتند که به ایران زمین 
اداری این  زبــان رسمی و  نیز مــربــوط مــی شــود. 
امپراتوری فارسی بود و حتی تا قرن بیستم هم 
از دولتمردان و صاحبان علم و هنر در  بسیاری 
شبه قاره هند زبان فارسی را پاس می داشتند و 
که  نیست  بیهوده  می دانستند.  خــود  مــال  را  آن  
این همه کلمه فارسی به زبان های هندی و اردو 
امــروز طوری  وارد شــده و ســرود ملی پاکستان 
تنظیم شــده کــه هــم کــامــال فــارســی اســت و هم 
کامال اردو )یعنی در آن تنها از کلماتی استفاده 

شده که در هر دو زبان هست(.
هوشنگ شهابی، دانشور ایرانی، تخمین می زند 
در  فارسی زبانان  تعداد  گورکانیان،  دوره  در  که 
بــوده است و در  ایــران  شبه قاره هند هفت برابر 
کثر فارسی زبان های جهان در هند زندگی  واقع، ا
پیش  هند  پارسی گوی  شاعران  البته  می کردند. 
از گورکانیان نیز فعالیت داشتند مثل امیرخسرو 
کــه در  دهــلــوی، خــوانــنــده و شاعر صوفی هندی 
زمان سلطان نشین دهلی در قرن های سیزدهم 
و چــهــاردهــم مــی زیــســت و بــه »طــوطــی هــنــد« و 

»پدر ادبیات اردو« معروف است.
بیشتر  رسمی  زبــان  فارسی  گورکانیان،  از  پیش 
بود و  سلطان نشین های مسلمان شبه قاره هند 
با  بهمنی  سلطان نشین  تــا  و  بنگال  تــا  دهلی  از 
مرکزیت شهر بیدار در ایالت کارناتاکای امروزی 
ــود. حــتــی امـــپـــراتـــوری  ــ در جـــنـــوب هــنــد بــــرقــــرار بـ
ــه پـــس از ســرنــگــونــی گـــورکـــانـــیـــان با  ســیــک هــا کـ
را به  فــارســی  زبـــان  نیز  بــرآمــد،  مــرکــزیــت پنجاب 

عنوان زبان درباری خود برگزید.
عروج همایونی، زوال اورنگ زیب

هــر یــک از امــپــراتــورهــای گــورکــانــی ویــژگــی هــا و 
دستاوردهای خود را داشتند. پسر بابر، همایون،  
ابتدا بخش هایی از ملک خود را از دست داد و با 
کمک ایران صفوی به قدرت بازگشت. همین بود 
که بسیاری از ایرانیان همراهش به هند آمدند و 
و  زبــان  معماری،  هنر،  از  بسیاری  شاهکارهای 
ادب فارسی و ایران شهری را در همین دوره رقم 
زدند. زندگی نامه همایون را خواهرش، شاهدخت 
گل بدن بانو، تحت عنوان »همایون نامه« نوشت 
ــان خــبــر مــی دهــد.  کــه از جــایــگــاه نــســبــتــا رفــیــع زنــ
ایرانی  معماران  نیز  را  دهلی  در  همایون  مقبره 
در  بنا  این  همایون ساختند.  به سفارش همسر 
یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در   1۹۹3 سال 
ــرار گــرفــت و شــکــل »چـــهـــاربـــاغ« آن شــکــی در  قــ

ریشه های ایرانی اش به جا نمی گذارد.
بتوان مهم ترین  را شاید  کبرشاه،  ا پسر همایون، 

ــاه گــورکــانــی دانـــســـت. او بـــا مــنــظــم کـــردن  پـــادشـ
پــرداخــت می شد،  نقره  بــا  کــه  کــشــاورزی  مالیات 
تا آن ها به عنوان  بنیان  گورکانیان را محکم کرد 
میالدی  هفدهم  قــرن  بــه  قدرتمند  مملکت  یــک 
از مــمــالــکــی که  بـــهـــره وری  بـــا  کــبــر  ا وارد شـــونـــد. 
پــدرش بــه جــا گذاشته بــود، بــه جــای لشکرکشی 
راه بازرگانی را پی گرفت و در زمانه ای که حضور 
می یافت،  گسترش  هند  اقیانوس  در  اروپایی ها 
او به آن ها محصوالت مختلف هندی )و نه فقط 
اقتصادی  شکوفایی  تا  می فروخت  اولیه(  مواد 

را شاهد باشیم.
ــومــــت داری  ــکــ ــر کـــــــردن دیـــــد حــ ــ ــراخ تـ ــ بـــــــرای فـ او 
اهل  و  برداشت  مهمی  قدم های  هم  مسلمانان 
چهره های  عالی رتبه ترین  از  بسیاری  بــود.  تکثر 
کبر هندو بــودنــد. خــودش هم به  دربــار و ارتــش ا
مسجد می رفت و هم به معابد هندو و مذهب 
ِجین. به احترام هندوها در بعضی روزها کشتار 
ــرد. مــهــم تــر آنـــکـــه جــزیــه،  ــ حـــیـــوانـــات را مــمــنــوع کـ
کبر  ــرد. ا ــژه غــیــرمــســلــمــانــان، را لــغــو کـ مــالــیــات ویـ
کــه در ســال 1582، قرائت  تــا جــایــی پیش رفــت 
آیین جدیدی به نام »دین  با  را  از اســالم  رسمی 
الــهــی« جــایــگــزیــن کـــرد کــه مــخــلــوطــی از مــذاهــب 
توحید،  جدید  دیــن  ایــن  بنیان های  بــود.  مختلف 
نخوردن گوشت  و گریز از خشونت و از مفاهیم 
پایه ای آن »صلح کل« با هدف ایجاد همزیستی 
بین ممالک و مذاهب مختلف بود. دین الهی در 
ضمن با وام گیری از زردشتی ها به آتش و نور به 

عنوان منبع الهی توجه خاصی داشت.
ــود کــــه در  ــ ــر بـ ــذکــ ــ ــر  شـــاه جـــهـــان فــــوق ال ــبـ کـ پـــســـر ا
ــات،   ــیــ ــ ادب ــی،  ــاشـ ــقـ نـ اوج شـــکـــوفـــایـــی  دورانــــــــش 
بـــودیـــم. قلعه  پــارچــه بــافــی و مــعــمــاری را شــاهــد 
نمونه  گــــرا دو  آ در  مــحــل  تـــاج  و  لــعــل در دهــلــی 
دستاوردهای  اوج  از  و  شاه جهان اند  دوران  بــارز 
تلفیق فرهنگ های هندی و ایرانی خبرمی دهند. 
اشــاره می کنند  ایــن  به  امــروز  تاریخدان های هنر 
کــه ایــن نقاشی های دربـــار گــورکــانــیــان بــودنــد که 
الهام بخش رامبراند و سایر نقاشان عصر طالیی 
نقاشی هلندی در قرن هفدهم شدند )نگاه کنید 
استفانی  نوشته  هند«  از  الــهــام  و  »رامــبــرانــد  بــه 
شــریــدر(. در حــالــی کــه خــود ایــن نــقــاشــان هندی 
گرفته  الهام  پیشین  هلندی های  از  نیز  ایرانی  و 
بودند. این امپراتوری بدین سان مرکزی از تلفیق 

و آمیزش و آفرینش بود.
اما تراژدی گورکانیان در پرده بعدی از راه رسید؛ 
زمـــانـــی کـــه دارا شـــکـــوه، پــســر بــــزرگ شــاه جــهــان 
ــی بـــیـــن مـــذاهـــب  ــتــ ــال دوســ ــبــ ــ کـــبـــر دن ــه مـــثـــل ا کــ
ــرادر  ــود و گــرایــش لــیــبــرال داشــــت، بــه دســـت بـ بـ
ــاج و  کــوچــک تــرش،  اورنــــگ زیــــب، کــشــتــه شــد و تـ
تخت بــه دســت اورنــگ زیــب افــتــاد کــه از حمایت 
علمای اسالمی برخوردار بود و میراث تکثرگرای 

تــنــوع  بـــا  ــه دوام در مــمــلــکــتــی  کـــه الزمــ را  جـــدش 
قومی و مذهبی هند بود، از میان برد. او بود که 
گورو وقت مذهب سیک را اعدام کرد و جزیه بر 
غیرمسلمانان ها را برگرداند. این بود که بسیاری 
ــا مــاراتــی هــا  غــیــرمــســلــمــانــان هــنــد از ســیــک هــا تـ
شورش کردند و از بین رفتن وحدت هندی ها کار 

استعمارگران اروپایی را راحت  کرد.
اوایــل قرن هجدهم،  از مرگ اورنگ زیب در  پس 
به تدریج اضمحالل گورکانیان را شاهد بودیم که 
تــوضــیــح دالیـــل و رونـــدش خـــارج از حــوصــلــه ایــن 
بر شبه قاره  به تدریج  بریتانیایی ها  است.  مطلب 
هند غلبه یافتند و زبان فارسی که توانسته بود 
ــان واســــط بــخــش هــای عــظــیــمــی از  بــه عــنــوان زبــ
جهان را به همدیگر مرتبط کند، کم کم این جایگاه 
را از دست داد و طوطیان هند که با قند پارسی 
می بایست  حــال  بــودنــد،  شــده  بنگاله شکرشکن 
از آخرین  آنکه یکی  آوای دیگری برگزینند. طرفه 
افشاری  نــادرشــاه  را  گورکانیان  پیکر  بر  ضربات 
به  ایـــران  در  زوال صفویان  پــی  در  کــه  آورد  وارد 
بــه دهلی  بـــود و در ســـال 1738  قـــدرت رســیــده 
یورش برد. مهم ترین غنیمتی که نادرشاه از هند 
به ایران آورد تخت مرصعی بود که محمد سعید 
الهیجی، هنرمند ایرانی، برای شاه جهان گورکانی 
ساخته بود: تخت طاووس که الماس »کوه نور« 

نیز بر آن قرار داشت.
با این همه میراث چند قرن حکومت گورکانیان 
نرفت. سانجای سوبرامانیام،  بین  از  کامال  هرگز 
کــه متخصص دوره  هــنــدی  بــرجــســتــه  تــاریــخــدان 
گورکانی است،  در آثار خود به انسجام فرهنگی 
و نهادینی که این سلسله در شبه قاره هند ایجاد 
کرد، اشاره می کند؛ با این حساب می توان گفت 
گــورکــانــیــان از بــنــیــان گــذاران هــنــد مــــدرن بــودنــد. 
دوران این سلسله در ضمن یادآور مزایای تکثر 
انحصارگرایی  و  جزمی گرایی  مضرات  و  تنوع  و 
ــروز هــمــان قــدر مــطــرح  ــ ــت؛ مــوضــوعــی کـــه امـ اســ

است که در قرون پیشین.■

نوشته: آرش عزیزی
تاریخدان، نویسنده و مترجم
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داستان سیاوش )برگرفته از شاهنامه فردوسی(
نوشته : سعیده زمردی 

سیاوش که اینک جوانی برومند، پر توان و دلیر 
اینگونه گفت: شما  به رستم  بــود، روزی  شده 
بــرای من زحمت بسیار کشیدی و سپاسگزار 
شما هستم. من نه تنها رسم جنگ و هنرهای 
ــدگـــی نیز  بــلــکــه درس زنـ ــرا گــرفــتــم  بــیــشــمــار فــ
کنون دلم برای مادر ، پدر و دوستانم  آموختم. ا
تنگ شده، اگر اجازه دهید باز گردم که سخت 
دلتنگ آنها هستم ، و بیش از این توان دوری 
ندارم. آرزومند و شوق وافر دارم تا پدر تبحر و 
استعداد مرا ببیند و از وجود خود سرافرازش 

کنم.
رستم که دلتنگی و تاثر جوان را دید ، سخنان 
سیاوش را ستود. سپس دستور داد تا وسایل 
سفر را مهیا کنند. آنگاه سپاه را آماده ی حرکت 

کرد، و خود نیز با آنان همسفر شد.
ــوانــــش خــیــال  ــد پـــســـر جــ ــیـ ــه کــــــاوس خـــبـــر رسـ بــ
راه  از  رستم  همراه  زودی  به  و  دارد  بازگشت 
و  آنها مسرور  بازگشت  از  که  می رسند. شــاه 
شاد شده بود، امر کرد شهر را به افتخار آنان 
آذین ببندند و کاخ را مهیای حضور آنها بیارایند. 
پا  بر  ایــران جشن و شــادی  سرتاسر سرزمین 
شــد. بــوی خــوش مشک و زعفران همه جا به 
مــشــام مــی رســیــد. رامــشــگــران مــی نواختند و 

بزرگان شهر بر شهریار تبریک می گفتند.
ــراه بــا  ــمــ ــان کــــــاوس ســـپـــاه ایـــــــران ، هــ ــرمــ ــه فــ ــ ب
گــیــو ،طــــوس و دیــگــر نـــامـــداران و پــهــلــوانــان به 
پــیــشــبــازشــان رفــتــنــد، در حــالــی کــه در بـــوق ها 
دمیده می شد و طبل ها به صدا در آمده بود. 
القصه رستم و سیاوش به درگاه کاخ رسیدند.

کــاوس نگریست ، پسری دید زیبا، بلند بــاال، با 
شکوه و هیبتی افسانه ای و در شگرف ماند 
کند.  دور  ســیــاوش  از  توانست چشم  نمی  .او 
به درستی می دید پسرش عــالوه بر قــدرت و 
تنومندی ، دارای رفتاری پر غــرور و خــردی در 
خور ستایش است .آنچنان که هر بینده ای را 

شگفت زده می کرد.
ســیــاوش ادای احــتــرام بــر جــای آورد و در پای 
پدر سر بر زمین نهاد آنگونه که رسم ادب آن 
زمانه بــود.کــاوس که تحملش طاق شده بود ، 
پسر را در آغوش کشید و بوسید سپس دست 
داد.  فـــراوان  نهاد و سپاس  بــر شانه ی رستم 
شــاه در حــالــی کــه ســیــاوش را در یــک طــرف و 
رستم را در طرف دیگرش می نشاند آفریدگار 

را ستایش کرد.
جشن و نشاط بر پا شد و تمامی مــردم شهر 
در این شادمانی شریک بودند. نوازندگان می 
پــر شعف  آواز و خنده هــای  ، صــدای  نواختند 
همه شهر را پر کــرده بــود. به این ترتیب بزم و 
ســور تا یک هفته ادامــه داشــت . روز هشتم ، 
کـــاوس در گنج هــا را بــاز گــشــود و ســیــاوش را 
غرق در هدایا کرد، و پسر که از بازگشت خود 
خوشنود بود روزگار را با غرور و افتخار سپری 

می کرد.
چند سالی از بازگشت سیاوش نگذشته بود که 
مادرش بیمار شد و از دنیا رفت. غم از دست 
دادن مــادر بقدری برایش گــران و دردنــاک بود 
که جامه خسروانی خود را درید و خاک بر سر 
ریخت. او در فقدان مادر گریه ها کرد. ساعت 
ها در خلوت خود می نشست و لب باز نمیکرد. 

یک مــاه سپری شد ولــی حــال سیاوش خوب 
نبود . خبر به گوش بزرگان رسید. طوس،گیو و 
فریبرز مصصم شدند برای دلجویی به نزدش 
بروند، شاید که تسکینی بر قلب افسرده اش 
باشند. امــا ایــن اقــدام هم حــزن او را کم نکرد. 
کــرد که سالمت روح  گــودرز مشاهده  اینکه  تا 
و جــان سیاوش در خطر اســت لــذا به مالقات 
او رفت و چنین گفت: پسرم هر انسانی که از 
مادر زاده می شود ، روزی نیز مرگش فرا می 
رسد. بدان که مادرت در بهشت است و حاضر 
نخواهد شد که تو بیش از ایــن در غم و ماتم 

بمانی
التیام  افــســون و سخنان  پند و  بــا صــد  ــودرز  گـ
بخش توانست دل ماتم زده ی او را رام کند. 
مــرور سالمت  بــه  توانست  سرانجام ســیــاوش 

روحی و شادابی خود را باز یابد.
ــا که  ــ ، روزی از روزهـ ــام ســپــری مـــی شــدنــد  ــ ای
سیاوش در کنار پدر وقت می گذراند، سودابه 
زن جوان شاه )دختر هاماوران( وارد شد و با 
دیدن سیاوش و محسنات او همان دم دلش 
فرو ریخت و دیوانه وار عاشق پسر جوان شد.

سودابه شب هنگام فردی مطمئن را پنهانی نزد 
اظهار عشق و دلباختگی  تا  سیاوش فرستاد، 
خــود را گفته و خــاطــر نــشــان کند کــه آمـــدن او 
خواهد شد.  او  باعث خوشنودی  به شبستان 
نــژاد در کمال شگفتی و حیرت  سیاوش پاک 
در جواب فرستنده پاسخ داد: به او بگویید من 
تــو جای  نیستم و شبستان  ایــن سخنان  مــرد 

مناسبی برای من نخواهد بود.
، نقشه ای  امــا ســودابــه ی مکار مایوس نشد 
ــدازد.  طـــرح کـــرد تــا بــتــوانــد او را در دام خـــود انــ
سپس شبانگاه نزد کــاوس رفت و گفت: حال 
کــه مـــادر ســیــاوش از دنــیــا رفــتــه و او مدتها در 
غصه و اندوه بوده، چرا او را به شبستان نمی 
فرستی تا خواهران و خویشان خود را مالقات 
را مــبــارک و  او  قـــدم  . ســاکــنــان شبستان  کــنــد 

رای سودابه  و  نظر  دانــنــد.کــاوس که  عزیز می 
از روی  ــرد  کــ مـــی  تـــصـــور  و  ــود  ــ ب پــســنــدیــده  را 
خیرخواهی و محبت است ، او را ستایش کرد 
و گفت مهر تو از صد مادر هم افزون تر است.

فـــردای آن روز شـــاه، ســیــاوش را فــرا خــوانــد و 
ــازه دارد به  بــیــان کــرد ، کــه او اجـ بــا خوشحالی 
شبستان رفته و با خواهران و خویشان مالقات 
آنها را بشناسد. سپس از مهر مادری  تا  کــرده 
سودابه سخن گفت و تایید کرد که دیدار او از 
شبستان چقدر برایشان عزیز و گرامی خواهد 

بود.
ســیــاوش کــه از ســخــنــان پـــدر خــیــره و مبهوت 
مانده بود در دل دچار اضطراب شد ولی نقش 
سودابه را در این دعوت آشکارا می دید. او در 
دل می گفت ، پدرم فردی بد دل است .آیا او 
می خواهد من را امتحان کند؟ آیا من باید به 
شبستان بروم؟ آه پرودگارا چطور می توانم از 
این کار سر باز زنم. آنگاه رو به پدر کرد و گفت: 
پدر جان شبستان چه جای من است. من هم 
اینک نیاز به معاشرت با دانشمندان ، بزرگان 
و کسانی هستم تا علم های بیشتری فرا گیرم 
،در شبستان چیزی برای یاد گیری وجود ندارد.

کــاوس که دلش نمی خواست حرف و رای او 
نادیده گرفته شود، خطاب به فرزند پاسخ داد: 
یادگیری  عــالــم  در  تــوانــی  نمی  کــه همیشه  تــو 
علم باشی . زمانی هم باید با خانواده و فامیل 
ســپــری کنی تــا هــم تــو آنــهــا را بشناسی و هم 
نزدیکان، تو را دیده و به وجودت افتخار کنند. 
کمی خــوشــی هــم بــایــد در زنــدگــی بــاشــد و چه 

بهتر که از شبستان بازدید کنی.
سیاوش که امر و اصرار پدر را دید ،جز تسلیم 
ــدون آن کـــه در  ــ ــی ب ــ ــاره ای نـــدیـــد. او بـــا آرامـ چــ
امر  کــرد، هر چه  بنگرد زمزمه  کــاوس  چشمان 
پادشاه باشد. دل و جانم گوش به فرمان شما 

است
ادامه دارد...

فال هفته متولدین فروردین
در این هفته، ماه مثبت می تواند شما را پرانرژی، سالم و ثروتمند کند. 
شما از نظر دانش روشنفکرتر خواهید بود. احتماالً ممکن است یک بار 
پول نقد را در خانواده و عشق 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 روابــط شما با اطرافیان 
تأثیر می گذارد. ممکن است برای ارتقای شغل خود برای تحصیالت 

عالی برنامه ریزی کنید.
فال هفته متولدین اردیبهشت

در این هفته ممکن است تحت تاثیر ماه منفی قــرار 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 ضــروری، باید از بزرگان خود یا یک مشاور مشاوره 
بگیرید. همچنین می توانید برای مهاجرت از محل اقامت فعلی خود 

برنامه ریزی کنید. 
فال هفته متولدین خرداد

در این هفته ممکن است نتیجه خوبی از تالش خود بگیرید. ممکن 
است اختالفات خود را با بستگان خود حل کنید. 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 ایــن هفته، ممکن اســت مــاه به شما برکت دهــد. 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 بین پس انــداز و مخارج کنترل خواهید 
داشـــت کــه مــی تــوانــد مــوجــودی بانک شما را افــزایــش دهـــد. باید در 
عادات غذایی احتیاط کرد. پرندگان عشق می توانند در زمینه عروسی 
از اعضای خانواده خود حمایت کنند. دانش آموزان می توانند انتظار 

نتایج خوبی داشته باشند. 

فال هفته متولدین مرداد
در این هفته، ماه به شما برکت می دهد که می تواند نشاط، سالمتی 
و انرژی را به شما هدیه دهد. ممکن است از هر لحظه خود در کار و 
زندگی خانگی لــذت ببرید. ممکن اســت بتوانید در جامعه اصــرار به 
پاداش داشته باشید. شما انتظار مشارکت مثبت در تجارت را خواهید 

داشت.
فال هفته متولدین شهریور

شروع چند روز هفته ممکن است برای شما خوب نباشد، ممکن است 
ناراحت باشید و ناامید شوید. با مشکالت سالمتی خود و والدینتان 
مواجه خواهید شد. ممکن است 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، بنابراین توصیه 
می شود در حالی که با کسی صحبت می کنید، زبان خود را کنترل 

کنید.
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 
آمــاده انتخاب های سریع باشید که احتماالً در آینده نزدیک به شما 
سودهای پولی می دهــد. ممکن اســت بتوانید ایــده هــای جدیدی را 
در کار و تجارت خود پیاده سازی کنید. ممکن است بتوانید سرمایه 
زیــادی را در کسب و کار خود بــرای رشد آینده سرمایه گــذاری کنید. 

درآمد شما می تواند نقدینگی را در کسب و کار افزایش دهد. 
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 شما می توانند از شما حمایت کنند تا 
برخی از تصمیمات حیاتی را در مسائل خانوادگی بگیرید. شما عالوه 

بر این در موقعیت برنده از مخالفان و دشمنان پنهان خواهید بود.
فال هفته متولدین آذر

در این هفته از ماه برکت خواهید داشــت. وضعیت نابسامان هفته 
کــنــون تمام خــواهــد شــد. زمـــان مناسبی بـــرای شـــروع پــروژه  گذشته ا

هــــای تـــاخـــیـــری خــــود خــواهــد 
از نظر  ــود. ســرنــوشــت شما  بـ
ــا شــمــاســت.  ــ کـــســـب و کـــــار ب
بــرای کار سخت خود  احتماالً 
پاداش هایی دریافت خواهید 
را  انــتــظــار سفر معنوی  ــرد.  کـ
خواهید داشت. شما عالوه بر 
این به سفرهای مرتبط با کار 

خواهید رفت.
فال هفته متولدین دی

در این هفته اوضاع مساعد نخواهد بود. می توانید متوجه شوید که 
بدون هیچ دلیلی، پروژه های شما به طور خودکار متوقف می شوند. 
احتماالً در این دوره با ضرر و زیان مواجه خواهید شد. پیشنهاد می 
کنون می  شود در کسب و کار جدید سرمایه گذاری نکنید. سود شما ا
تواند به ضرر تبدیل شود. بنابراین باید برای سرمایه گذاری در دارایی 
های پرخطر متوقف شود. شما باید از درگیر شدن در جنجال اجتناب 

کنید، در غیر این صورت شما را منفی می کند.
 فال هفته متولدین بهمن

ایــن هفته خوشحال خواهید شــد، ممکن اســت درگــیــر مشکالت  در 
خانوادگی و کاری باشید. انتظار آرامش روحی و شادی را در اطراف 
خود خواهید داشت. ممکن است احساس سالمتی بیشتری داشته 
با  باشید. درک شما  امــور داخــلــی مشغول  باشید. ممکن اســت در 
همسرتان در حال حاضر می 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 
کنون  شما را خوشحال کند، مشکالت مربوط به سالمتی شما هم ا
حل خواهد شد. درآمد شما می تواند افزایش 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. شما احتماالً در 
هر موضوع حقوقی در موقعیت برنده خواهید بود. رئیس شما می 

تواند از طرف سخت کوشی شما خوشحال باشد، 

قسمت دوم
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PARENTING

دکتر لیزا دیارد، متخصص اطفال، می گوید: »آنچه دریافتند این 
بود که حــدود 800 هــزار کــودک با مشکل بلع جسم خارجی به 
اورژانس مراجعه کردند و نرخ بلع  به ویژه در مورد باتری ها باال 

می رفت.«
این مطالعه نشان داد تعداد حــوادث مربوط به مصرف باتری 
دکــمــه ای بــیــش از ۹0 درصـــد افــزایــش یــافــتــه اســـت؛ امـــا بــاتــری 

دکمه ای چیست؟
دکمه ای شکل  یا  سکه ای   باتری های  دکمه ای  باتری  از  منظور 
در ساعت ها، سمعک، سوییچ ماشین و... است که این روزها 
به شکلی فزاینده ، انرژی اسباب بازی های کودکان را هم تامین 
می کنند. از آنجایی که موارد استفاده این باتری های کوچک در 
وسائل خانگی هر روز بیشتر می شوند، تعداد بچه هایی که آن ها 
را می بلعند یا آن ها را در مکان های غیرمجاز دیگر قرار می دهند، 
نیز افزایش می یابد. این واقعا خبر بدی است؛ زیرا خوردن باتری 
دکمه ای بسیار خطرناک است و این باتری ها می توانند در مری 
و روده سوراخ هایی ایجاد کنند که به آسیب بافتی و حتی مرگ 

منجر شود.
هیچ کس نمی تواند هر ثانیه مراقب فرزند خود باشد، بنابراین 
مهم اســت کــه عــالئــم بلعیدن بــاتــری دکــمــه ای را بــدانــیــد. آن هــا 

عبارت اند از:
ــ امتناع از خوردن یا نوشیدن

ــ سرفه یا حالت خفگی به ویژه هنگام غذا خوردن
ــ درد یا ناراحتی در قفسه سینه

ــ مشکل در بلع
ــ ترشح بیش از حد آب دهان

ــ تنفس پرصدا
ــ صدای گرفته یا گلو درد

ــ درد شکم یا استفراغ
ــ مدفوع، بزاق یا استفراغ خونی

از آنجایی که همه این عالئم می توانند با انواع دیگر بیماری ها 
یا آسیب ها نیز مرتبط باشند، مطمئن شوید تعداد باتری های 
دکمه ای خود را می دانید، حساب آن ها را داشته باشید و آن ها را 

در جایی امن و دور از دسترس کودکان نگه دارید.
اگر فرزندتان باتری خورد، چه باید کرد؟

اینکه کودکی باتری دکمه ای قــورت دهــد، یک مــورد اورژانسی 
اســت؛ زیــرا آسیب به مری می تواند ظرف چند ساعت پس از 
بلعیدن باتری، شروع شود؛ بنابراین باید آن ها را در اسرع وقت 
به نزدیک ترین درمانگاه برسانید. کاری نکنید که استفراغ کنند و 
مانور هیملیخ ]استفاده از فشار شکمی برای خارج کردن اجسام 
خارجی گیر کــرده در گلو[ را هم انجام ندهید. اگــر کــودک شما 
بــاالی یک سال دارد، در حالی که راهــی بیمارستان می شوید، 
بــار دو قاشق چایخوری عسل به او بدهید.  هر 10 دقیقه یک 
یک مطالعه در سال 2018 نشان داد عسل اگرچه نمی تواند از 
آسیب به مری جلوگیری کند، می تواند از شدت آسیب بکاهد. 
به یاد داشته باشید که عسل برای کودکان زیر یک سال بسیار 
خطرناک است بنابراین اگر کودکی زیر یک سال باتری دکمه ای 

قورت داد، نباید چیزی برای خوردن یا نوشیدن به او بدهید.■

حیوانات خانگی می توانند به خیلی از جنبه های رشد 
و حــس مسئولیت  نفس  بــه  اعتماد  احساسی مثل 
کمک کنند. اینکه کودک با بزرگ تر شدن، مسئولیت 

بیشتری را برای مراقبت از حیوان برعهده می گیرد، 
به ساخته شدن اعتماد به نفس اش کمک می کند. 
البته این هم طرز تفکر نادرستی است که حیوانات 
خانگی بــه بچه هــا مسئولیت پــذیــری یــاد مــی دهند. 
ایــن پــدرومــادر هستند کــه بــه بچه مسئولیت پذیری 
برای  بهانه خوبی  تنها  یاد میدهند، حیوانات خانگی 
آموزش اند. مسئولیتی که به بچه ها می دهیم باید 
متناسب با سن شان باشد. در سه سالگی بچه می 
تواند به ریختن غذا در ظرف حیوان کمک کند. در پنج 
سالگی می تواند به بعضی کارهای اولیه مربوط به 
نظافت حیوان و مرتب کردن جای زندگی اش کمک 

کند.
وقتی به اواسط دوران ابتدایی می رسند، می توانند 
کــم کــم خــودشــان بــه تنهایی حــیــوان را بـــرای گــردش 
بیرون ببرند و تا دوران نوجوانی دیگر بچه به احتمال 
زیاد می تواند مسئولیتهای زیادی را در قبال حیوان 

خانگی به عهده بگیرد. باید حواسمان باشد که وظایف 
را همیشه متناسب با سن بچه به او بسپاریم، این نه 
فقط برای سالمت حیوان که برای سالمتی جسمی و 

احساسی خود کودک هم مهم است.
حیوانات خانگی به بچه ها کمک می کنند تا راحت 
تر با بقیه ارتباط برقرار کنند. بچه ها وقتی ببینند بچه 
دیــگــری بــا یــک حــیــوان خانگی بـــازی مــی کــنــد، عالقه 
او  بــا  و  بگذارند  پیش  پــا  کــه  بیشتری نشان میدهند 
تعامل کنند. به این ترتیب، حیوان می تواند مثل پلی 
باشد بین بچه های منزوی و غیر اجتماعی تر و بقیه 
همسن هایی که می توانند همبازی اش شوند. خود 
حیوان خانگی هم به خاطر ذات رابطه اش با کودک 
می تواند سوژهای اجتماعی برای او باشد. حیوانات 
ما را همان طور که هستیم می پذیرند و باعث می 
آمــاده  و  ببینیم  تمرین  اجتماعی  روابـــط  بــرای  شوند 

شویم.

کارلی ون ویلیگن تعریف می کــرد که پسر 5 ساله 
اش مورفی ناتوانی رشدی دارد و تا 2 سال پیش که 
یک سگ به خانواده شان آورده بودند، اصال متوجه 
دور واطــرافــش نبوده امــا ایــن موضوع با آمــدن سگ 
به خانه تغییر کرده بود. »برای مدتی اصال انگار سگ 
را نمیدید، تا اینکه یک روز در آشپزخانه که میدوید، 
خودش را سر داد و جلوی سگ ایستاد و شروع کرد 
به نوازش کردن حیوان. باالخره یک روز هم شروع کرد 

به پرتاپ کردن توپش برای سگ.

اینکه حیوان توپ را برایش می آورد، به نظرش بهترین 
بازی دنیا بود. به نظر کارلی سگشان کمک زیادی به 
مورفی می کرد و کاری کرده بود او یاد بگیرد بیرون از 

خودش و نیازهایش هم جهانی وجود دارد.■

اگر کودکی باتری دکمه ای 
خورد چه باید بکنید؟

تاثیرات حیوانات خانگی 
روی احساسات بچه

If a Child Swallowed 
Button Battery

Pets and 
Children's 
Emotions
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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

miss out on = شانسی را از دست دادن
 clip joint = رستوران سطح پائین با قیمتهای باال
 tourist trap = جائی که توریست ها را جلب می کند با قیمتهای باال
 word of mouth = حرف مردم – بر اساس گفتۀ دیگران
 at random = تصادفی – شانسی
 chow = غذا
 greasy spoon = رستوران ارزان با غذای متوسط
 pass out = غش کردن
 pad the bill = اضافی چارج کردن

 Jessica: You didn’t miss out on anything. 
That restaurant was some clip joint.

Cynthia: How did you hear about this 
tourist trap – word of mouth?

Jessica: No, I picked it at random.
Cynthia: How was the chow?

Jessica: Terrible. Worse than a greasy spoon. 
When I saw the check I nearly passed out. 

Cynthia: Do you think they padded the bill?

.جسیکا: هیچ چیز زیادی را از دست ندادی. آن رستوران چیز بیخودی بود
سینتیا: چطور در بارۀ این رستوران )توریستی( خبردار شدی، از حرف مردم؟

.جسیکا: نه، شانسی اونو انتخاب کردم
سیدتیا: غذاش چطور بود؟

 جسیکا: وحشتناک بود. از رستودان های سطح پائین هم بدتر
.بود. وقتی صورتحساب را دیدم تقریبأ پس افتادم

سینتیا: فکر می کنی الکی شما را چارج کردند )اضافی از شما پول گرفتند(؟

a) word of mouth     b) padded the bill     c) tourist trap     D) 
at random     e) chow  f) miss out on     g) greasy spoon     h) 
clip joint     i) pass out

1. Everybody in the army hated the ……………………..
2. That restaurant was terrible. It was a ……………………
3. They charged us for too many drinks. I think they …………
4. Don’t go to that terrible nightclub. They cheat you. It’s a 
…………..
5. When I saw all that blood, I nearly …………….
6. I wanted to go to that party but I was sick. I had to 
… … … … … … … i t .
7. They are very reputable and don’t advertise. People know of 
it by ………
8. He won a bicycle in the contest. They chose his name 
……………….
9. That nightclub has a famous name but it’s terrible and its 
food is expensive. It’s a ……

1) e     2) g     3) b     4) h     5) I     6) f     7) a     8) d     9) c   

 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

میگو سرخ شده
 Garlic Butter Prawns

INGREDIENTS:
6 (390 gm) large tiger prawns
3 tsp olive oil
16 gm butter, about two-thumb size
2 cloves, garlic, minced
1 Tbsp dry white wine
1 sprig parsley, chopped, for garnish
salt, to taste
pepper, to taste

METHOD:
With a pair of scissors, trim away the 
sharp point head and legs. The cut 
open the shells along the backs. Use 
a knife to cut a shallow slit into the 
meat. Devein and rinse. Pat dry with 
kitchen towels. Set aside.
Heat oil in a frying pan. Add half of 
the butter. Pan-fry the prawns, about 
4 mins on one side. Flip over to the 
other side and cook about 2 minutes. 
Don’t over cook them, or else the 
meat turns tough. Add garlic. Pour 
in wine. Add the remaining butter. 
Cover and cook for 1 minutes, or 
until the prawns are just cooked 
though. Season with salt and pepper. 

Sprinkle parsley for garnish. Serve 
immediately.
NOTES
By heating some oil with butter, it 
helps the butter not to burn too 
quickly.
The taste of this dish will be enriched 
with frying the shells together. For 
convenience, you may shell the 
prawns before cooking.
The amount of butter can be adjust 
to your preference. Either unsalted 
or regular butter will work.
The prawns I used were very large 
with shells. So I cover the pan and 
cook for a little while to help the 
inside cook through. If you use 
smaller prawns, you may skip this 
step. If the prawn meat doesn’t sticky 
to the shell, it’s cooked through.
I used Chardonnay, a kind of dry 
white wine. You may use any wine 
you like.
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معموال افسردگی فرد را دچار عالئمی مانند ناامیدی، 
تفکر  بــی ارزشــی، بی انگیزگی، عــدم تمرکز،  احساس 
منفی و لذت نبردن از فعالیت های معمولی می کند. 
است  زنــدگــی  شادی بخش  اتفاقات  از  یکی  ازدواج 
بــا دیــدن نشانه های افسردگی بعد  و ممکن اســت 
از  و  بگیرید  وجـــدان  عـــذاب  کنید،  تعجب  ازدواج  از 
خودتان بپرسید »چرا بعد از اتفاقی که این قدر براش 

ذوق داشتم، چنین احساسی دارم؟«
احساس گناه به خاطر این احساسات کامال طبیعی 
است. در واقع ازدواج شامل چندین تغییر بزرگ و 
شروع مرحله ای جدید در زندگی است. این تغییرات 
ممکن است بر خلق  وخوی شما اثر بگذارند و باعث 
شوند دچار عالئم افسردگی شوید. گاهی هم ممکن 

است این احساس معنای دیگری داشته باشد.
علل افسردگی پس از ازدواج

فشار رســانــه ای و فرهنگی و خــاص جــلــوه دادن روز 
عروسی به عنوان »روز بزرگ« باعث می شود بسیاری 
از افــراد بعد از عروسی دچــار ناراحتی یا افسردگی 
شدید شوند. ممکن است بعد از ازدواج، با بازگشت 
به کارهای روزمره و وظایف و مسئولیت های شغلی 
احــســاس افــســردگــی کنید، چــون احــســاس می کنید 
دیگر چیز هیجان انگیزی برای انتظار ندارید. به گفته 
دکتر هدر براون روان درمانگر، چالش های مربوط به 
نیز ممکن اســت اســتــرس زا  زنــدگــی مشترک جدید 
باشند. او می گوید: »گاهی دلیل این احساسات این 
است که فکر می کنید شریک زندگی تان آن طــور که 
می خواهید یا فکر می کنید، دوست تان نــدارد و این 

افکار باعث خشم، رنجش و افسردگی می شود.«
ــن احــســاس افــســردگــی اســـت یا  چــطــور بفهمیم ایـ

ناراحتی موقتی؟
ممکن است فکر کنید دچار افسردگی پس از ازدواج 
ــدوه موقتی  ــ شـــده ایـــد، امـــا ایـــن احــســاســات غــم و ان
کــنــش عــاطــفــی طبیعی به  بــاشــنــد. انــــدوه نــوعــی وا
ازدســت دادن چیزی یا شخصی است که برای شما 
ناراحت کننده  احساسات  اســت  اســت. ممکن  عزیز 
عروسی  از  ناشی  هیجانات  فــروکــش کــردن  به خاطر 
و  و شــور  برنامه ریزی ها  تمام  ایــن شرایط  در  باشد. 
شوق لباس مجلسی، پذیرایی، مهمانان و تشریفات 
مراسم پشت سر گذاشته شده اند و شما دوبــاره به 

روال معمول زندگی بازگشته اید.
تــغــیــیــرات مــهــم زنــدگــی، حــتــی آنــهــا کــه شـــادی آورنـــد، 
ــد. بـــا رفـــتـــن به  ــراه انــ ــمــ مــعــمــوال بـــا ازدســــــــــت دادن هــ
می کنیم؛  رها  را  نوجوانی  پرهیجان  دوران  دانشگاه 
بــدون بچه را از دست  با بچه دارشدن آزادی زندگی 
هویت  از  بــخــشــی  نــیــز  ازدواج  از  پـــس  و  مــی دهــیــم 
مستقل خود را رها می کنیم. با این تفاسیر طبیعی 
است که وقتی ناگهان از زندگی مجردی وارد زندگی 
کنید.  ناراحتی  احساس  کمی  می شوید،  زناشویی 

البته خوشبختانه این احساسات موقتی هستند.
چطور با افسردگی بعد از ازدواج مقابله کنیم؟

طبیعی  کــامــال  احساسی  ازدواج  از  بعد  افــســردگــی 
اســـت کــه بــه راحــتــی مــی تــوانــیــد آن را مــهــار کــنــیــد و 
احساس بهتری داشته باشید. عالوه بر کمک گرفتن 
ممکن  هــم  افــســردگــی  خودمراقبتی  متخصص،  از 
است مفید باشد. چند مورد از مهم ترین راهکارهای 
قسمت  ایــن  در  را  افسردگی  برابر  در  خودمراقبتی 

مرور می کنیم.
را  ازدواج  از  مــطــمــئــن نــبــودن  احـــســـاس  دالیـــــل   .1

شناسایی کنید
ازدواج نقطه عطف بزرگی در رابطه است. هرچقدر 
ــوده  بــاشــیــد یـــا بــابــت ازدواج خــود  ــ هـــم کـــه بـــا هـــم بـ
از  رابــطــه  بـــوده باشید، تغییر  هــیــجــان زده و مطمئن 
ازدواج قانونی ممکن اســت بسیار  قــرار مالقات به 
ــره آور بــاشــد و بــاعــث شـــود فــکــر کــنــیــد تصمیم  ــهــ ــ دل
اشتباهی گرفته اید. ممکن است منشأ این احساس 
تأثیر اطرافیان یا حرف ها و تجربیات آنها باشد. طبق 
از  پــس  افــســردگــی  و  رابــطــه  از  نارضایتی  تحقیقات ، 

ازدواج مرتبط اند.
ــام شــنــاســایــی ایـــن وضــعــیــت اســــت. گاهی  ــیــن گـ اول
اوقات  مطمئن نبودن از تصمیم ازدواج ممکن است 

ابــهــام شــرایــط شــود.  شما را مضطرب کند و باعث 
تــوانــایــی صــحــبــت کــردن دربــــاره ایـــن وضعیت باعث 
را  خــود  نگرانی های  به درستی  بتوانید  کــه  مــی شــود 
برطرف کنید. مثال به جای گفتن »من نمی دانم بعد از 
ازدواج باید چطور رفتار کنم«، کمی عمیق تر کنکاش 

کنید تا بفهمید دلیل این  شک و تردید چیست.
آیا نگرانید مجبور شوید کارهایی را کنار بگذارید که 

قبل از ازدواج از آنها لذت می بردید؟
نگران انتظارات خود و همسرتان برای انجام وظایف 

یا امور مالی هستید؟
نگران تغییر هویت تان به عنوان فردی متأهل هستید؟
گام  اولین  احساسات  برچسب گذاری  و  شناسایی 
برای مهار آنهاست؛ نگرانی های کوچک و بزرگتان را 

یادداشت کنید.
2. با همسرتان درباره احساسات تان صحبت کنید

بــرای مهار احساس تردید  از راهکارهای مفید  یکی 
در ازدواج این است که با شریک زندگی تان دربــاره 
آن صحبت کنید. بر اساس پژوهش ها، صحبت کردن 
درباره این موضوع صمیمیت زن و شوهر را افزایش 
بــرای تعیین قوانین و  می دهد و همچنین فرصتی 

انتظارات دو طرف فراهم می کند.
افسردگی بعد از ازدواج برای هر دو شریک زندگی 
چالش برانگیز است. احساسات تان را پنهان نکنید و با 
همسرتان درباره آن صحبت کنید. همدلی همسرتان 
با شما بسیار کمک کننده خواهد بود. با این کار تیمی 
قوی تشکیل خواهید داد تا با افسردگی مقابله کنید 

و از این شرایط خالص شوید.
مــوقــع صــحــبــت کــردن بــه جــای جــمــالتــی کــه بــا »تــو« 
شروع می شوند، جمالت تان را با »من« شروع کنید. 
عباراتی که با »تو« شروع می شوند، معموال انتقادی 
بــه حــالــت تدافعی  اغــلــب منجر  مــطــرح می شوند و 
باعث می شود گفت وگوی سازنده ای  می شوند که 

شکل نگیرد.
3. بخش هایی از زندگی مجردی خود را حفظ کنید

زندگی  کــامــل  کنارگذاشتن  به معنای  ازدواج کــــــردن 
مجردی نیست. اگر فکر می کنید احساس ناامیدی و 
افسردگی بعد از ازدواج به خاطر دورشدن از خانواده، 
کــارهــای موردعالقه تان اســت، همچنان  یا  دوســتــان 
می توانید آن بخش هایی از زندگی را که باعث شادی 
شما می شوند، حفظ کنید. با خانواده یا دوستانتان 
بگذرانید. فعالیت های  وقــت  هــم  بــا  و  بگذارید  قــرار 
موردعالقه تان را انجام بدهید و دوباره شور و شوق 

دنیای مجردی را احساس کنید.
4. هدف جدید تعیین کنید

فــکــر مــی کــنــیــد عـــروســـی تــمــام شــــده اســــت و دیــگــر 
هیجان هیچ اتفاق بزرگی را ندارید؟ اشتباه می کنید. 
زنــدگــی پــر از اســت از اتــفــاقــات و هیجانات بـــزرگ و 
شگفت انگیز! کافی  است هدف تعیین کنید و برای 

رسیدن به هدفتان تالش کنید.■

DEPRESSION AFTER MARRIAGE
افسردگی پس از ازدواج

LIFE & STYLE.RELATIONSHIP.EVENT

(Live racing happens every weekend until October)
Race starts at 2pm     l     FREE admission

https://www.hastingsracecourse.com/

HASTINGS 
RACECOURSE 

SEASON

Vancouver 
Hastings 

Racecourse
188 N Renfrew 
St, Vancouver 

APRIL 30

Vancouver Convention Centre
 Exhibition Hall A

May 4 Thurs 7 – 11pm
May 5 Fri 1 – 9pm

May 6 Sat Noon – 9pm
May 7 Sun 11am – 5pm

Tickets: https://www.eventbrite.
ca/e/art-vancouver-2023-tickets

Art Vancouver 
International Art Fair

 Chilliwack
Tulip Festival

41310 Royalwood Dr 
Chilliwack

Open until early to mid May
Tickets: chilliwacktuplifest.com

FOOD SPECIAL
FREE SLICE OF PIE 
WITH ICE CREAM 
A La Mode Pie Café
1689 Johnston St, Vancouver
May 8 Mon noon - 5pm

BUY ONE GET ONE CINNAMON BUN
Grounds for Coffee
2565 Alma St & 2088 Commercial Dr
May 10 Wed

Jericho 
Sailing 
Centre

Boat Show 
Open House 

May 6 Sat 
noon – 4pm
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 آژانس مسافرتی
         TRAVEL AGENCY

النا فربهی
604 986 4404

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

اشکان چوگانیان
604 998 4056

VANCO TRAVEL & TOURS
sales@vancotravel.ca

www.vancotravel.ca

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

مهد کودک
CHILDCARE

آرزو گُنیلی
  604 787 9314  -  604 922 4211

CYPRESS PARK PRESCHOOL 
4355 Marine Dr, West Van BC V7V 1P2

www.cypressparkpreschool.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

داریوش تابعی
 604 805 6774

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.darioushtabei.com

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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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

 مهندس لیال خوروش
778 873 4500

ROYAL LEPAGE SUSSEX
leilakhorvash@gmail.com

امیر داودی
778 882 2647

RA REALTY ALLIANCE
www.rarealtyalliance.com

مهندس سام سالم
604 445 2030

VANAK REALTY 
www.salemhomes.ca

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

صدی میناچی
604 790 4002

SABA REALTY LTD
www.sediminachi.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

نیما نبوی
604 716 4830

TEAM 3000 REALTY
www.nimahomes.ca

مانا نوری )آرشیتکت(
604 657 6650

SUTTON GROUP WEST REALTY
www.mananoori.com

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

BIZ.Canada.Persian Business Directoryراهنمای مشاغل ایرانیان کانادا
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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

شستشوی پنجره های داخلی و بیرونی
مسکونی و تجاری

778 512 7740
www.adeptbc.ca

adeptbcwindowcleaning 
 

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

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

لوله کشی
PLUMBING

VEMA PLUMBING & GAS
604 779 2305

نقاشی ساختمان
PAINTING

علیرضا 
778 707 6320

anleima _72@yahoo.com

خدمات کامپیوتر
IT SERVICES

علی اسکندرصلب
778 837 1109

ALLEGIANTSYSTEMSOLUTION
Alieskandarsolb@gmail.com

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

ستاره پورفر
778 908 1239

POURFAR IMMIGRATION SERVICES
info@spourfar.com

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
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در هفته مد لباس عروس نیویورک که از 11 تا 
14 آوریل برگزار شد، نشان های تجاری مختلف 
تابستان  و  بهار  مجموعه های  پــوشــاک،  عرصه 
2024 خـــود را بــا ســبــک هــایــی مــتــنــاســب بــا هر 
سلیقه، از پیراهن های شفاف و کرستی گرفته 
تا طرح های مجلل و مینی ، به نمایش گذاشتند. 
همچنین، برای نخستین بار از زمان همه گیری 
برگزار  حــضــوری  نمایش ها  همه  کــرونــا،  جهانی 
این فصل همچنین شاهد حضور چندین  شد. 
که   Esé Azénabor جــمــلــه  از  بــــود؛  تـــــــازه وارد 
در  را  خـــود  عــــروس  لــبــاس  مــجــمــوعــه  نخستین 
ــازه  ــه تـ بــوتــیــک پـــرچـــمـــدار خـــیـــابـــان مـــدیـــســـون کـ
افتتاح شده است، روی سکوی نمایش برد، و  
لباس های  بــار  اولین  بــرای  که   Nardos Imam
عروس خود را در هتل پالزا روی سکوی نمایش 

ارائه کرد.
در طـــول نــمــایــش هــا، طـــراحـــان بــه ایـــن مــوضــوع 
پــرداخــتــنــد کـــه بــســیــاری از عـــروس هـــا بــیــش از 
خــود می خواهند،  ازدواج  روز  بـــرای  لــبــاس  یــک 
و راه هــایــی ارائـــه کــردنــد کــه بــتــوان بــدون نیاز به 
خریدن چندین لباس، به این هدف دست یافت.
ــراح مـــونـــیـــک لـــویـــلـــیـــه گــــفــــت: »از آنــــجــــا کــه  ــ ــ طـ
رسانه های  تمامی  در  اینک  عــروس  لباس های 
ــا چــیــزی  اجــتــمــاعــی دیــــده مــی شــونــد، عـــروس هـ
مــتــفــاوت می خواهند کــه لــبــاس عــروســی آن هــا 
جداشونده  باالتنه های  کند.  منحصربه فردتر  را 
دامن های  و  جداشدنی  آستین های  هماهنگ، 
ــا ایــن  اضـــافـــی بــســیــار مــحــبــوبــنــد و بـــه عـــروس هـ
امــکــان را مــی دهــنــد کــه ظــاهــر خـــود را در طــول 

مراسم تغییر دهند.«
باالتنه  کرستی شفاف و نمایان

یــکــی از بـــزرگ تـــریـــن رونـــدهـــای مــحــبــوب لــبــاس 
عــــروس در ایــــن فــصــل، بــازگــشــت بــاالتــنــه هــای 
که  ظاهر  ایــن  اســت.  نمایان  و  کرستی شفاف 
ایــنــک بــه روزرســانــی شــده اســت تــا کمتر شبیه 
لــبــاس زیــر و بــیــشــتــر شــیــک  و مــنــاســب عـــروس 
بــا قــاب گرفتن کمر، شکل  تــا  بــاشــد، می کوشد 
»ساعت شنی« به بدن بدهد. لیز مارتینز، آلین 
بــودنــد که  از جمله شــرکــت هــایــی  و لیهی هـــود، 

لباس هایی با این سبک ارائه کردند.
پاپیون 

سر  تــور  یــا  بند  نیم تنه،  روی  شیک  تزئینات  از 
گــرفــتــه تــا گــره هــای خــوش فــرم اغــراق آمــیــزی که 

تازه ها از هفته مد لباس عروس نیویورک

LIFE & STYLE.BEAUTY

 NEW YORK 
BRIDAL FASHION WEEK

با جزئیات مختلف  پاپیون ها  انــواع  قطار می شوند، 
داشتند.  حــضــور  فصل  ایــن  مجموعه های  تــمــام  در 
پــیــراهــن  یــــک  ــل  ــامـ شـ  Amsale ــد  ــدیـ جـ مــجــمــوعــه 
افتاده  آستین های  و  برهنه  شانه های  با  ابریشمی 
بــود بــا یــک پــاپــیــون بـــزرگ تافته روی کــمــر، در آغــاز 
دنباله لباس عروس. کلی فاتانینی نیز یک پیراهن 
قــالــب تــن بــا کــمــر بــرهــنــه و پــاپــیــونــی جــداشــدنــی که 
تبدیل به دنباله لباس می شد، ارائه کرد. ریوینی نیز 
افتاده  آستین های  با  نامتقارن  عــروس  پیراهن  یک 
از شانه با یک پاپیون  شیک تزئینی روی باسن، به 

نمایش گذاشت.
پیراهن راسته و قالب بدن

مــدل  هــای  عـــروس،  لــبــاس  قــالــب هــای  محبوب ترین 
پایین اند.  به  بــاال  از  با برش هایی  و قالب تن  راسته 
ــراح گــفــت: »بــســیــاری از عــروس هــا  ــاره نــــوری طــ ســ
نیستند  مجبور  اینکه  و  و سبکی  راحــتــی  دلــیــل  بــه 
این  عــاشــق  کنند،  تحمل  را  لــبــاس  دنــبــالــه  شلوغی 
با شنل  را  آن هــا  امــا مــی تــوان  لباس های شیک اند. 
یا دامن جداشدنی پوشید که به مثابه دنباله عمل 
می کنند و وقتی جدا می شوند، ظاهر لباس تغییر 

می کند.«
با  راسته  پیراهن  نــوری شامل یک  مجموعه ســاره 
شنل تــوری گــره دار بــود. مونیک لویلیه یک پیراهن 
تـــــوری کــالســیــک شــانــتــلــی را بـــه پـــیـــراهـــن عـــروس 
راسته ای با یقه بلند و شیک با آستین های بلند و 
بــود، و ریم  کــرده  باالتنه کرستی تبدیل  پــف کــرده و 
تزئیات  با  بــدن  قالب  باشکوه  پیراهن  یک  نیز  کــرا  آ
کـــریـــســـتـــال دوزی شـــده و نــیــم دامــن جـــداشـــدنـــی، به 

نمایش گذاشت.
باالتنه ایستاده دکلته

ــدون بــنــد دوســت  بــســیــاری از عـــروس هـــا پــیــراهــن بــ
دارند، اما یقه چنین پیراهن هایی ممکن است اغلب 
نامناسب و ناراحت بایستد و باعث برآمدگی بیش 
از حد زیر بغل شود. باالتنه های ایستاده پشتیبانی 
به شکل هوشمندانه ای  و  ارائــه می دهند  بیشتری 
نواحی مشکل دار را صاف می کنند تا ظاهر عروس 
ایــن عــرصــه، دانـــا هـــارل پیراهنی  بــاشــد. در  مرتب تر 
تزئینات  و  چــاک سکسی  یــک  و  ایستاده  باالتنه  بــا 
تــوری در قسمت دکلته به نمایش گذاشت، نشان 
پیراهن  Chosen by Kyha یک  استرالیایی  تجاری 
کرستی  نیم تنه   و  ایستاده  دکلته  با  مینیمالیستی 
ارائه کرد، و آن بارژ نیز پیراهنی با یقه ای برجسته از 
کارد روی سکوی نمایش فرستاد. جنس ترومپت ژا

باالتنه توری و جداشونده
ــیــویــورک،  یــکــی از کـــانـــون هـــای هــفــتــه مـــد عــــروس ن
قطعات  و  الیه ها  با  چندگانه  ظاهر  با  پیراهن هایی 
 Galia بــود. شــارون سیور، طــراح اصلی  جداشدنی 

Laha، گفت: »این راهی عالی برای وفادار ماندن 
به سبک و لباسی است که عاشق آن شده اید و در 
عین حال، آن را به شیوه های بسیار سرگرم کننده 

و کاربردی به نمایش می گذارید.«
بولرو یا باالتنه های جداشونده از اواخر دهه 1۹۹0 
بــازطــراحــی، بازگشتی  بــا  اوایـــل دهــه 2000، نیز  و 
ــوری شــفــاف، از  دوبــــاره داشــــت. الیــه بــنــدی تـــاپ تـ
در  اســت.  گرفته  الهام  پوشیدن  آمــاده  لباس های 
این عرصه نیز آراوا پوالک یک پیراهن اصالح شده 
تـــوری یقه بلند ظــریــف و  بــا یــک باالتنه  بـــدون بند 
بــارژ،  کــار آن   Blue Willow ارائــه کــرد،  جداشدنی 
گذاشت  نمایش  بــه  بــاز  یقه  بــا  کالسیکی  پیراهن 
که زیر آن باالتنه ای جداشدنی از تور گلدوزی شده 

نیز  گالیا الهــاو  بــود، و مجموعه جدید  پوشیده شــده 
شامل یک پیراهن توری گل دار با باالتنه ای جداشدنی 

و هماهنگ بود.
لباس  کوتاه

پرشمارند  نیز  فصل  ایــن  در  کــوتــاه  لباس های سفید 
در  عــروس هــا  دوم  ظاهر  بــرای  بیشتری  گزینه های  و 
جشن های آن ها ارائه می دهند. برخی از طراحان لباس  
عروس، مینی را با تزئینات پفی، پرهای خیره کننده و 
 Esé .دامن های کوچک شیک، به سطح باالتری بردند
طرح های  با  چشمگیری  مینی  پیراهن    Azénabor
بــه صــورت  تــور  از جنس  بــاالتــنــه آستین بلند  و  گــلــدار 
با دامنی چندطبقه و پفی، به  از یک شانه و  مــورب 
نمایش گذاشت. Kim Kassas Couture  نیز پیراهنی 
با باالتنه  کرستی نمایان مد روز را با حاشیه ای از پر و 
دامنی کوتاه و کلوش ست کرده بود، و Nardos نیز 
یک پیراهن مینی زنگوله ای شکل دکلته ارائه کرد که 
پیچ وتابی  با  آن  پاپیون چندالیه  و  گلدار  تــوری  دامــن 

جذاب ترکیب شده بود.■
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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



VOL 23   ISSUE 1043   MAY 5, 2023


