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ارحام صادقی مهندس 

20 سال سابقه درخشان تدریس در کانادا و ایران

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

با شرکت در کالسهای ما موفقیت خود را تضمین نمایید

778-680-8031

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

778 917 1511778 302 7728

HOME
INSPECTION

بازرسی  فنی  ساختمان

Licence Number 69680

604-500-0303604-500-0303
www.royalcanyon.ca

دکتـــر امیــر  بـــه کیــــش   

NAS ABADI 
Personal Real Estate Corporation    M.ENG

604-779-5050604-779-5050
info@nasabadi.com
www.nasabadi.com

مشاور شما در امور خرید و فروش امالک 

رحمانی  نسيم 
Personal Real Estate Corporation

nasim.realty@gmail.com

TEAM778-984-0069
مشاور مورد اعتماد شما در خريد و فروش امالك

604-364-3634604-364-3634
P e r s o n a l  R e a l  E s t a t e  C o r p .

milad@miladhomes.com

مشاور شما در زمینه 
سرمایه گذاری امالک

SALES@DANMAGAZINE.COM

معنای زندگی



خدمات برق ساختمان
EAGLE POWER ELECTRIC

master licensed & insured

مسکونی، تجاری، دفاتر کار
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www.EaglePower.ca

تخفیف ویژه
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604 351 1962      |      mehrnazchit@gmail.com

1901-1632 Lions Gate Lane
North Vancouver

 آپارتمان 2 اتاق خواب و 2 حمام در نورت ونکوور
با نمای 270 درجه فوق العاده زیبا، در طبقه 19

نزدیک به مراکز خرید، راون تاون ونکوور، وسایل 
نقلیه عمومی. دارای یک پارکینگ.

آپارتمان مبله بزرگ یک اتاق خوابه با دن، یک 
سرویس بهداشتی، 1400 اسکورفیت.

با چشم انداز خیره کننده، در ساختمان مجلل 
و شیک با امکانات عالی: استخر سرپوشیده، سونا، 

سالن بدنسازی، سرایداری 24 ساعته
برای اطالعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

یونیت زیر پنت هاوس با چشم انداز فوق العاده به 
مساحت 692 اسکورفیت. یک خوابه در طبقه 26 در 

محله محبوب سوتربورک پورت مودی. با کفپوش 
چوبی، سقف بلند، پنجره های بزرگ، آشپزخانه 

اوپن، کانتر گرانیتی و لوازم آشپزخانه استیل. امکانات 
ساختمان: استخر سرپوشیده، سونا، اتاق مهمانی و 

بازی و سالن بدنسازی. نزدیک اسکای ترن، مغازه ها 
و رستوران ها.

آپارتمان 1 خوابه + دن با بهترین نقشه در طبقه ۸ 
در محله فوق العاده المپیک ویلیج. دارای AC با 

وسایل آشپزخانه تمام استیل عالی. در نزدیکی اسکای 
ترن، رستوران ها و مراکز خرید در نزدیکی داون تاون 
ونکوور. ساختمان بسیار شیک دارای سالن مهمانی، 

جیم و سالن بازی برای بچه ها.

برای اجاره

برای اجاره کوتاه مدت ۶ ماهه

Port Moody

False Creek, Vancouver

COAL HARBOUR

برای اطالعات بیشتر با من تماس بگیرید

2601-110 Brew Street , Port Moody

89- West 2nd. Vancouver
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$639,000

$739,000

 خریداران ما به دنبال خرید خانه در مناطق زیر می باشند
 Canyon height,  Delbrook & Upper Lonsdale

 اگر تصمیم فروش منزل خود در این مناطق دارید  لطفا با من تماس بگیرید.
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برای پیش خرید آپارتمان در برج های متروتان و کوکیتالم با من تماس بگیرید.

604.351.1962مهرناز چیت ساز
mehrnazchit@gmail.comبرای هرگونه اطالع جهت خرید و فروش ملک خود با من تماس بگیرید

آپارتمان 2 خوابه با 2 سرویس بهداشتی 
در طبقه l   19  منطقه لوهید مال

به زودی

LOUGHEED MALL AREA
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Bahamas
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Nassau                 Grand Hyatt Baha Mar (European Plan)    2,562

Punta Cana Emotions By Hodelpa Juan Dolio 2,075

Puerto Vallarta Riu Vallarta 2,265

Negril Hedonism I I (+21) 3,085

Las Vegas Nobu Hotel At Caesars Palace 2,728

London, England Me London(5*) 5,659

Nassau                 The Cove Atlantis(European Plan)               4,069

Punta Cana Whala Bavaro 2,261

Riviera Maya Platinum Yucatan Princess 2,625

Montego Bay Moon Palace Jamaica 3,450

Las Vegas Encore At Wynn 4,024

London, England Melia White House (4*) 4,609

Paris Citadines Place Italie (3*) 4,319

Barcelona Me Barcelona (5*) 4,359

Punta Cana Occidental Punta Cana 2,721

Cancun Riu Palace Costa Mujeres 2,705

Montego Bay Beaches Ocho Rios Spa Golf And Waterpark 3,830

Honolulu, Hawaii Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach 3,147

London, England Melia London Kensington(4*) 4,159

Paris Citadines Republique Paris(3*) 4,279

Málaga SOL TORREMOLINOS DON Pedro (3*) 3,169

Torremolinos SOL PRINCIPE (3*) 3,409

2,486       76

1,755       300

1,375       890

2,775       330

3,850       219

1,631       630

1,795       830

2,785       665

1,799       922

1,565       1,140

3,330       500

2,052       676

4,145       1,514

3,020       1,004

3,066       1,543

2,957       1,362

4,244        115

2,448       699

3,175       984

3,145       1,134

2,323        846

2,531        878
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بر  که  میدهد  گزارش  ایافپی  از  نقل  به  پیپر  اینسایدر 
اساس نظرسنجی یوگاو، ۵۸ درصد شرکت کنندگان در 
نظرسنجی حمایت خود را از حفظ نظام سلطنتی اعالم 
کردند. در مقابل، ۲۶ درصد آنها خواستار انتخاب فردی 
به عنوان رئیس دولت شدند و ۱۶ درصد هم »نمیدانم« 

را انتخاب کردند.
در  چارلز  شاه  تاجگذاری  از  پیش  که  نظرسنجی  این 
ششم ماه مه به سفارش بی بی سی انجام شد، نشان 
داد که تنها حدود یک سوم جوانان حامی سلطنت اند 
و ۳۸ درصد آنان خواستار تعیین رئیس کشور از طریق 
تفاوتی  بی  سلطنت  نهاد  قبال  در  آنها  اند.  انتخابات 
جوانان  سهچهارم  از  بیش  و  دادند  نشان  گستردهای 
۱۸ تا ۲۴ ساله گفتند که به خانواده سلطنتی »عالقه 
ای ندارند«. حمایت از خانواده سلطنتی بین مسنترها 
بیشتر بود و ۶۷ درصد افراد ۵۰ تا ۶۴ ساله و ۷۸ درصد 

افراد باالی ۶۵ سال از سلطنت حمایت کردند.

کارمن دل اورفیس ۹۱ ساله با قد حدود ۱۸۰ سانتی متر، یک افسانه زنده متواضع است که زیبایی و ظرافت را با 
هم دارد. او از همه توانش استفاده کرده  است و همچنان پس از ۷۶ سال در صحنه های مد حاضر می شود. چنانچه 

به تازگی روی جلد شماره آوریل مجله ووگ چک اسلواکی ظاهر شد. 

NEWS
The painting auctioned at Christie's shows 

half-hidden Iranian women's clothing
 نقاشی حراج شده در کریستی نیمه پنهان

پوشاک زنان ایرانی را نشان می دهد

A "game-changing" solution 
detects Parkinson's before 

symptoms appear
 راهکاری »تحول آفرین«

 پارکینسون را پیش از بروز
عالئم شناسایی می کند

Drinking: Starting on June 1, 2023, you’ll be able to bring your own 
booze and drink it, too, at 31 permanent year-round park locations 
across Vancouver.
Legal drinking hours: 11am – 9pm
Swimwear: Appropriate swimming attire is listed as bathing suit, 
swim trunks or board shorts, T-shirts and shorts, burkini, swim 
hijab, leggings and tunic, rash guard and wet suit.
Unacceptable attire: items designed for sexual or intimate 
purposes, clothing that absorbs water and becomes heavy, like 
jeans and sweatpants, and long, flowing fabrics. Staff clarified 
that exposed breasts would be permitted for all people, but that 
swimwear must fully cover the genitals.

Imagine boarding the Canada Line at YVR-Quinjet Station 
(YVR Airport), Xandar Station (Richmond-Brighouse), and 
New Asgard-City Hall Station (Broadway-City Hall).
The Expo Line’s next stations are Royal Groot Station (Royal 
Oak), Wakanda Station (New Westminster), and Bifrost 
Station (Gateway).
TransLink has renamed station names after locations in 
the Marvel universe, as part of its partnership to assemble 
Marvel fans at the Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. experience 
at The Amazing Brentwood mall, located next to Brentwood 
Town Centre Station.
Where to find it:
The Marvel-themed map have been temporarily plastered 
at high-traffic locations at The Nexus of All Realities Station 
(Waterfront), Sovereign Station (King George), Titan 
Station (Rupert), Mirror Dimension Station (Braid), and 
Mount Wundergore–University Station (Production Way–
University).

در  عرضه شده  آثار  ارزشمندترین  از  یکی 
یک  هند«،  و  اسالم  جهان  »هنر  مجموعه 
نقاشی منحصربه فرد از دوران زندیه است که 
با قیمت پایه بین ۲۴۰ تا ۴۰۰ هزار دالر برای 
شده  سپرده  کریستی  حراج  خانه  به  فروش 

است.
که  لمیده«  زیبای  »یک  به  موسوم  نقاشی 
از  یکی  دارد،  خود  بر  را  محمدباقر  امضای 
متاخر  اسالمی  دوران  ایرانی  نقاشی های 
زنان  پوشاک  فرهنگ  از  بخشی  از  که  است 

ایرانی پرده برمی دارد.
این پرتره مسحورکننده محمدباقر بدون تردید 
چهره ای  است،  او  رنگ روغن  نقاشی  بهترین 
استادانه  که  ظریف  و  جذاب  و  شگفت انگیز 
طراحی شده است. همچنین ازآنجایی  که در 
 )۱۷۷۹-۱۷۵۱ )حکومت  زند  کریم خان  زمان 
نقاشی شده و احتماال برای شخص او کشیده 

شده است، اهمیت دارد.
تصویر زنی را نشان می دهد که به پشتی تکیه 
داده و بادبزنی در دست دارد. زن پیراهن سیاه 
چاک  که  دارد  تن  بر  بدن نمایی  نازک  گل دار 
عمیقی تا روی ناف دارد و بلندی اش تا روی 

شلیته )تنبان( را می پوشاند.
زنانه  باور عمومی که تغییر پوشاک  برخالف 
به مدل های نازک و بدن نما را به »هوسرانی 
ناصرالدین شاه و سوغات سفر فرنگ« نسبت 
زنان در دوره قاجار شباهت  لباس  می دهند، 
زندیه  دوره  یقه باز  و  نازک  پیراهن  به  زیادی 
دارد. ابوالقاسم آقا حسین شیرازی در کتاب 
»بستن  می نویسد:  ایرانی  زنان  پوشاک 
شلیته پایین تر از کمر مرسوم بود تا قسمتی 
از شکم واین پیراهن نازک بدن نما در تعداد 
زیادی از نقاشی های دوره زندیه و در ادامه در 

دوره قاجار هم دیده می شود و با استناد به 
کاخ  گنجینه  در  موجود  عکس های  مجموعه 
گلستان، این مد تا اندرونی ناصرالدین شاه هم 

راهش را بازکرده بود.
ابریشم  که  لباس  این  گران قیمت  پارچه 
تنها  می شد  باعث  بود،  گلدوزی شده  نازک 
زنان قدرت خرید و پوشیدن  از  قشر خاصی 
و  دربار  زنان  اما سلیقه  باشند،  داشته  را  آن 
لباس پوشیدن  نوع  و  ثروتمند  خانواده های 

آن ها آرام آرام از درون حرم سرا به بیرون کرد.
این نقاشی با  توجه به جزئیاتی مانند لب های 
و  چشم ها  نوک تیز،  چانه  صورتی،  و  غنچه 
زیبایی  ایدئال های  به  تیره،  قهوه ای  موهای 

ایرانی پایبند است.
از طریق  که  شیرینی  و  مالیم  احساسات 
می شود،  منتقل  زن  صورت  ویژگی های 
است.  محمدباقر  سبک  از  نمونه ای 
دوبعدی  نمای  و  پرنقش ونگار  منسوجات 
زند  دوران  بیشتر  تمایز  باعث  شاهکار  این 
عبارت  با  را  اثر  این  محمدباقر  می شود. 
مذهبی »یا باقرالعلوم« )کاشف  علم( امضا 
کرده است. این هنرمندان در دوره زند و قاجار 
تاثیر ماندگاری بر هنرهای ایرانی و همچنین بر 
نسل بعدی نقاشان و تذهیب کاران گذاشتند.

این مجموعه شامل یک برگه مینیاتور دوران 
هنرمند  از  رنگ روغن  نقاشی  یک  و  تیموری 
مشهور محمدباقر است، به همراه گنجینه ای 
نماینده  که  گورکانی  و  مغول  دوران  هنر  از 
دربار سالطین هند محسوب  شکوه و جالل 

می شوند. عالوه بر این، در آثار نفیس این حراج 
و  دست نوشته ها  از  خیره کننده  مجموعه ای 
از مجموعه های  هندی  و  ایرانی  نقاشی های 
چشمگیر  نمونه های  همچنین  و  خصوصی 

کاشی و سفال به چشم می خورد

بیماری  تشخیص  راه  »تحول آفرین«  و  تازه  راهکاری 
پارکینسون را مدت ها پیش از ظهور آن، برای پزشکان هموار 
می کند. پارکینسون به دلیل تجمع پروتئین های غیرطبیعی 
و  مغز  در سراسر   )alphaSyn( آلفا سینوکلئین  به  موسوم 
ایجاد می شود که به نظر می رسد سال ها  سیستم عصبی 
سفتی  و  لرزش  مانند  جسمی  نشانه های  بروز  از  پیش 

عضالنی رخ می دهد.
با این حال، این نشانه ها از فردی به فرد دیگر متفاوت و با 
تعدادی از بیماری های دیگر مشترک است و تالش ها برای 
به  نزدیک  می زنند  تخمین  می کند.  دشوارتر  را  تشخیص 
۱۵۰ هزار نفر در بریتانیا به پارکینسون مبتال هستند و چون 
این  تشخیص  ندارد،  وجود  آن  برای  آزمایش خاصی  کنون  ا
بیماری دشوار است.   اما گویا پژوهشی تازه  که در نشریه 
)The Lancet Neurology( منتشر  عصب شناسی النست 
آزمون  نام  به  روشی  که  می کند  تایید  را  موضوع  این  شد، 
 )alphaSyn-SAA( اس ای ای  سینوکلئین-  آلفا  بذر  تقویت 
و  است ــ  کرده   پیدا  به دقت  را  پروتئین ها  این  تجمع  محل 
این  به  ابتال  خطر  معرض  در  احتماال  که  را  افرادی  بنابراین 
بیماری اند، شناسایی می کند. دانشمندانی که در این مطالعه 
شرکت نداشتند، گفتند این یافته ها »پایه ای برای تشخیص 
بیولوژیکی پارکینسون است« و این راهکار را »تحول آفرین« 

در آزمایش های تشخیصی، پژوهشی و درمانی پارکینسون 
توصیف کردند.

این  ارشد  نویسنده  همکار  سیدروف،  اندرو  پروفسور 
نشانگر  گفت:»شناسایی  پنسیلوانیا،  دانشگاه  از  مطالعه 
پارکینسون  بیماری  آسیب شناسی  برای  موثر  بیولوژیکی 
دارد؛  مهمی  پیامدهای  بیماری  این  درمان  روش های  برای 
بهترین  شناسایی  زودهنگام،  تشخیص  امکان  احتماال 
افزایش  و  بیماران  مختلف  زیرمجموعه های  برای  درمان 
این  در  می کند.«  فراهم  را  بالینی  کارآزمایی های  سرعت 
مطالعه که یک هزار و ۱۲۳ شرکت کننده داشت و آن را به 
یکی از بزرگ ترین مطالعاتی که تاکنون برای ارزیابی راهکار 
است،  شده  انجام  بیماری  تشخیص  در  آلفاسینوکلئین 
تبدیل می کند، مقدار بسیار کمی از پروتئین های غیرطبیعی 
از تکنیک های  به گونه ای تقویت شدند که بتوان با استفاده 
آزمایشگاهی استاندارد آن ها را مشاهده کرد. در این مطالعه، 
معرض  در  افراد  پارکینسون،  بیماری  تشخیص  با  افرادی 
آرآرکی۲  ال  و   )GBA( ژن ــ جی بی ای  دارای سویه های  خطر 
)LRRK۲( ــ مرتبط با این بیماری، افرادی که نشانه های اولیه 
بیماری در آن ها ظاهر شده ]پرودرومال[ ــ و آن ها که به عالئم 
دادن  دست  از  یا  خواب  اختالل  قبیل  از  اولیه  غیرحرکتی 

بویایی دچار شدند، شرکت داشتند.

TransLink creates new Marvel themed SkyTrain map
TransLink نقشه جدید با مضمون مارول ایجاد می کند

Vancouver Park Board approves new rules for 
clothing at pools and drinking at beaches

 هیئت مدیره پارک ونکوور قوانین جدیدی را برای پوشاک
در استخرها و نوشیدنی در سواحل تصویب کرد

At the age of 91, Carmen Dell’Orefice 
still shines on the cover of Vogue

کارمن در ۹۱ سالگی هنوز روی جلد ووگ میدرخشد

Most of the British are in favor 
of keeping the monarchy

 بیشتر بریتانیایی ها طرفدار
حفظ نظام سلطنتی اند
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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

 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.

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
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AIRPLANE MODE
Must Be On When You Fly!

دلیل واقعی تاکید بر قرار دادن تلفن 
همراه »در حالت پرواز« در هواپیما

با چت  جی پی تی برای سفر برنامه ریزی کنید

احتمال »پرواز ممنوع« شدن 
مسافران خشن در آمریکا

»لــطــفــا  حـــفـــظـــیـــم:  از  را  ــمــــالت  جــ ــن  ــ ــ ای مــــا  ــه  ــمـ هـ
کــمــربــنــدهــای مــخــصــوص پــــرواز را بــبــنــدیــد، پشتی 
صــنــدلــی را بــه حــالــت عــمــودی درآوریــــــد، مــیــزهــای 
جلو خود را ببندید، پوشش نورگیر پنجره ها را باال 
بــاالی سر  قفسه های  در  را  خــود  لپ تاپ  بکشید، 
بگذارید و دستگاه های الکترونیکی را روی حالت 

پرواز قرار دهید.« 
وب سایت شبکه خبری سی ان ان با یادآوری این 
کانورسیشن  اینترنتی  پــایــگــاه  از  بــه نــقــل  جــمــالت 
اول  ــورد  مــ چــنــد  مــی نــویــســد،   )Conversation(
ــه نــظــر مــــی رســــد، نـــورگـــیـــر پــنــجــره بــایــد  مــعــقــول بـ
ــراری مثل  ــطــ ــط اضــ ــرایـ ــیــم شـ ــتــوان ــا ب ــاال بـــاشـــد تـ ــ ب
باید بسته شود  ببینیم. میزها هم  را  آتش سوزی 
بتوانیم  تا  گیرد  قــرار  به حالت عمودی  و صندلی 
بــرویــم.  لــزوم به سرعت از ســر راه کــنــار  ــورت  درصـ
گلوله خطرناک  پــرت شــود، مثل  گــر  ا لپ تاپ هم 
آن قـــدر محکم  جــیــب هــای پشت صندلی  و  اســت 

نیست که بتواند آن را سرجایش نگه دارد. 
باید روی حالت پرواز بگذاریم  تلفن همراه را هم 
تا حالت اضطرار برای هواپیما ایجاد نکند، اما این 

نکته چقدر صحت دارد؟ 
فناوری بسیار پیشرفت کرده است 

می شود،  استفاده  کــنــون  ا کــه  دیجیتالی  فــنــاوری 
قدیمی  فــنــاوری هــای  برخی  از  پیشرفته تر  بسیار 
بــهــره  آن  از  پـــیـــش  ــال  ــ ۶۰ سـ کــــه  ــــت  اسـ آنــــالــــوگ 

می بردیم. 
انــجــام شــده، دستگاه های  پــژوهــش هــای  بــراســاس 
الــکــتــرونــیــک شــخــصــی در هـــمـــان بـــانـــد فــرکــانــس 
سیستم های ارتباطی و ناوبری هواپیما عالئمی را 
ایجاد می کنند که به آن تداخل الکترومغناطیسی 

گفته می شود.
اما در سال ۱۹۹۲، اداره هواپیمایی فدرال ایاالت 
مطالعه ای  طی  بوئینگ  شرکت  و  آمریکا  متحده 
ــاه هـــای  ــگـ ــتـ از دسـ ــاده  ــفــ ــتــ تــــداخــــل اســ مـــســـتـــقـــل، 
کردند  بــررســی  را  هواپیما  کــار  روی  الکترونیکی 
هــیــچ مشکلی  پـــــرواز،  غــیــربــحــرانــی  مـــراحـــل  در  و 
یــا ســایــر دستگاه های  از رایــانــه هــا  بـــرای اســتــفــاده 
و  )صعود  نکردند  مشاهده  شخصی  الکترونیکی 

فرود مراحل بحرانی پرواز محسوب می شود(.
آمریکا  ایــاالت متحده  فــدرال  ارتباطات  کمیسیون 
پــهــنــای بــانــد فــرکــانــســی اخــتــصــاصــی )رزرو شــده( 
همراه  تلفن  مختلف-مانند  اســتــفــاده هــای  بـــرای 
کــرده  ایــجــاد   - هواپیما  ارتــبــاطــات  و  مسیریابی  و 
دولت های  باشند.  نداشته  تداخل  با هم  تا  است 
تداخل  بــروز  از  جلوگیری  بــرای  نیز  جهان  سراسر 
سیاست های  و  راهــبــردهــا  هــوایــی  حمل و نقل  در 
از  شیوه،  ایــن  طبق  گرفتند.  پیش  در  را  مشابهی 
سال ۲۰۱۴ در اتحادیه اروپا روشن ماندن وسایل 

الکترونیکی درطول پرواز مجاز است. 
دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون مسافر

ــای جــهــانــی،  ــداردهـ ــانـ ــتـ ــرا بـــاوجـــود ایــــن اسـ پـــس چــ
از تلفن  صــنــعــت هـــوانـــوردی هــمــچــنــان اســتــفــاده 
اســـت؟ یکی  کـــرده  پـــرواز ممنوع  را هنگام  هــمــراه 
از مــشــکــالت مـــربـــوط بـــه چــیــزی اســـت کـــه شــایــد 
زمینی  تــداخــل  آن  بــه  و  نمی کنید  را  اصــال فکرش 
ــا شــبــکــه هــای  مـــی گـــویـــنـــد.  مــجــمــوعــه ای از بـــرج هـ
اگر مسافرانی  به هم متصل می کند.  را  بی سیم 
می کنند  پـــرواز  زمینی  شبکه های  ایــن  بــرفــراز  کــه 
این  بارگیری  کنند،  استفاده  خود  تلفن  از  همگی 
شبکه ها بیش از اندازه می شود. تعداد مسافرانی 
که در سال ۲۰۲۱ پرواز کردند، بیش از دو میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون نفر بود و این فقط نیمی از تعداد 

مسافران سال ۲۰۱۹ است. 
البته وقتی صحبت از شبکه تلفن همراه به میان 

می آید، بزرگ ترین تغییر در سال های اخیر، حرکت 
شبکه های  اســت.  جدید  استانداردهای  به سمت 
به دلیل سرعت  - که  بی سیم ۵ جی )۵G( کنونی 
باعث   - دارد  زیـــادی  کــاربــران  انــتــقــال داده  بــاالتــر 

نگرانی زیادی در صنعت هوانوردی شده  است. 
ــحـــدود اســـت،  ــویــــی مـ ــ پــهــنــای بـــانـــد فـــرکـــانـــس رادی
بــاز هــم تــالش می کنیم دســتــگــاه هــای  بــاایــن حــال، 
جدید بیشتری به آن بیافزاییم. صنعت هوانوردی 
اشاره می کند که طیف پهنای باند شبکه بی سیم 
به  اختصاص یافته  باند  پهنای  به طیف  فایو جی 
باعث  همین  و  اســـت،  نــزدیــک  بسیار  هـــوانـــوردی 
تداخل در سامانه های ناوبری فرودگاه ها می شود 

که به فرود هواپیما کمک می کند. 

اپراتورهای فرودگاهی در استرالیا و ایاالت متحده 
ــورد ایــمــنــی هـــوانـــوردی در ارتـــبـــاط با  ــ آمــریــکــا درمـ
این  بااین حال  کــرده انــد،  نگرانی  ابــراز  عرضه۵  جی 
مشکالتی  چنین  بــدون  اروپــا  اتحادیه  در  خدمات 
راه اندازی شده است. درهرصورت، راهکار عاقالنه 
آن اســـت کــه تــا زمـــان حــل شــدن مــشــکــل مــربــوط 
هواپیما  داخــل  همراه  تلفن  از  استفاده  ۵ جــی،  به 
محدود شود.  و درنهایت، رفتارهای ناپایدار حین 

پرواز را فراموش نکنیم 
ــای  کــنــون بیشتر خــطــوط هــوایــی خــدمــات وای فـ ا
یــا با  ارائـــه مــی دهــنــد کــه رایــگــان  بــه مشتریانشان 
ــرار مــی گــیــرد.  ــا قــ پـــرداخـــت هــزیــنــه در اخــتــیــار آن هــ
ــای حین  ــ مــســافــران بــا فـــنـــاوری هـــای جــدیــد وای فـ
ــرواز از تلفن هــمــراه خــود بـــرای بــرقــراری ارتــبــاط  پـ
اســتــفــاده  یــا مشتریانشان  دوســتــان  بــا  تــصــویــری 
استفاده  هواپیما  مهمانداران  از  یکی  می کنند.  
بـــرای  ــرواز را مــانــعــی  ــ پـ تــلــفــن هـــمـــراه در طـــول  از 
خدمات دهی منظم و به موقع عنوان کرده است. 
اما به نظر می رسد مشکل عمده تجربه اجتماعی 
حــــــرف زدن ۲۰۰ نــفــر بـــه صـــورت هـــم زمـــان بــاشــد؛ 
است  ممکن  همراه  تلفن  از  استفاده  به عبارتی، 
ناگهانی  و  پیش بینی ناپذیر  رفتارهای  بــروز  باعث 
در برخی مسافران شود و روی تجربه پرواز همه 

تاثیر بگذارد. 
رفــتــارهــای نــاپــایــدار بــه شــکــل هــای گــونــاگــون بــروز 
مانند  ایمنی  الــزامــات  نــکــردن  رعــایــت  از  می کند، 
تا درگیری لفظی و فیزیکی  بستن کمربند گرفته 
بــا ســایــر مــســافــران و خــدمــه هــواپــیــمــا، کــه بــه طــور 
 )air rage( ــوایــــی  هــ خـــشـــم  ــا  ـــ آن هـ ــه  بــ مـــعـــمـــول 
از تلفن حین  کنون استفاده  ا می گویند.  درنتیجه، 
نــمــی گــذارد؛  منفی  تاثیر  هواپیما  کــار  روی  پـــرواز 
پــرواز  امــا خــدمــه کابین ترجیح مــی دهــنــد درطـــول 
ــدون تــاخــیــر خــدمــات بدهند.   بــه هــمــه مــســافــران بـ
بــاایــن حــال، فــنــاوری ۵ جــی درحـــال نــفــوذ بــه پهنای 
هواپیماست.  ناوبری  سیستم های  رادیــویــی  باند 
برای پاسخ گویی به ابهامات درمورد ایجاد تداخل  
اینترنت نسل پنجم در ناوبری هواپیما حین فرود، 

الزم است پژوهش های بیشتری انجام شود. 
ایــن نکته ضــروری اســت که استفاده از  یـــادآوری 
لـــوازم الکترونیکی  یــا خــامــوش کــردن  پـــرواز  حــالــت 
هــنــگــام بــرخــاســتــن هــواپــیــمــا اخــتــیــاری، امـــا هنگام 

نشستن اجباری است. ■

کسپدیا )Expedia( اعالم کرد که چت جی پی تی  ا
را در اپلیکیشن خود ارائه می کند تا به مسافران 

در برنامه ریزی سفر کمک کند.
ــن وب ســــایــــت مـــســـافـــرتـــی از فــــنــــاوری هـــوش  ــ ایـ
مصنوعی به عنوان بخشی از »تجربه برنامه ریزی 
اســتــفــاده می کند،  بــرنــامــه ای« جــدیــد  ســفــر درون 
بــه طــوری کــه اعــضــای ایــن ســایــت بتوانند دربــاره 
بــایــد انجام  بــایــد ببینند، کــارهــایــی کــه  جــاهــایــی کــه 
بدهند، نحوه رفت وآمد و محل اقامت در مقاصد 

گردشگری توصیه هایی دریافت کنند.
مسافران احتمالی به صورت مستقیم در سایت 
بـــا چـــت جــی پــی تــی گــفــت وگــو مــی کــنــنــد و افــزونــه 
»فــعــال ســازی سفر«  بــرای  را  کسپدیا  ا ]پــالگــیــن[ 
را  آن هــا  ]ایــن پالگین[ سپس  انتخاب می کنند؛  را 

کسپدیا هدایت می کند. برای رزرو به سایت ا
کسپدیا،  پیتر کرن، نایب رئیس و مدیرعامل گروه ا
خرید  و  برنامه ریزی  حین  بزرگی  »هر سفر  گفت: 

ممکن است انجام می شود یا از دست برود.«
کسپدیا  ا اپلیکیشن  در  ادغــام چت جی پی تی  »با 

بر  مبتنی  قابلیت های خرید  با سایر  آن  ترکیب  و 
پیگیری  هتل ها،  مقایسه  مانند  مصنوعی  هوش 
کنون  ا ابــزارهــای همکاری سفر،  و  پروازها  قیمت 
روشی هوشمندانه تر برای ترتیب دادن یک سفر 

عالی را به مسافران ارائه می دهیم.«
ــد، هــتــل هــایــی  ــدیـ پــیــشــنــهــاد جـ ــن  ایــ از  در بــخــشــی 
بــــاره آن هــا  کــه در گــفــت وگــو بــا چــت جــی پــی تــی در
»سفر«  بخش  در  خودکار  به طور  می شود،  بحث 
اپلیکیشن ذخیره می شود.  عامل چت جی پی تی 
ــان انــگــلــیــســی در حــال  ــ بـ ــه ز بـ در ســطــح جــهــانــی 
کـــنـــون در مــرحــلــه آزمــایــشــی  گــســتــرش اســــت و ا
اینکه  ــا  »بـ داد:  هــشــدار  کــســپــدیــا  ا دارد.  ــرار  قــ بــتــا 
پاسخ های  و  نــادرســت  نتایج  کــردن  بــرای محدود 
گاهی  گرفته،  زیــادی صورت  اقدام های  نامناسب 
اوقـــــات مــمــکــن اســــت ایــــن تــجــربــه بـــه طـــور دقــیــق 
مطابق انتظار نباشد. ما بازخورد کارمندان و همه 
کسانی را که از این تجربه استفاده می کنند به طور 
ــداوم بـــررســـی مــی کــنــیــم تـــا مــطــمــئــن شــویــم که  ــ مـ

پاسخ ها با استانداردهای ما مطابقت دارند.«■

فهرست کشوری  تدوین  پی  در  متحده  ایــاالت 
ــرواز مــمــنــوع« بـــرای مــســافــران خــشــونــت ورز  ــ »پ
روز  کنگره  و  سنا  مجلس  نماینده  ســه  اســـت. 
چــهــارشــنــبــه، الیـــحـــه قـــانـــون حــفــاظــت در بــرابــر 

مسافران آزارگر را ارائه دادند.
با اتکا به این قانون جدید، اداره امنیت ترابری 
می تواند از پرواز مسافرانی که بابت ضرب وشتم 
یا ایجاد مزاحمت برای خدمه پرواز محکومیت 
ــد یـــا جــریــمــه شـــده انـــد، جــلــوگــیــری  ــ قــضــایــی دارنـ
پلیس  پروازممنوع  فهرست  با  قانون  ایــن  کند. 
ــاالت متحده )اف بــــی آی( کــه از ســوار  ــدرال ایـ فـ
شدن افراد شناخته شده به عنوان تروریست یا 
می کند،  جلوگیری  بــودن  تروریست  به  مظنون 

تفاوت خواهد داشت.
اریــک  توییتر  صفحه  در  منتشرشده  بیانیه  در 
سوآلول، نماینده کنگره، آمده است: »من امروز 
برایان  مجلس،  نماینده  و  ریــد  جــک  سناتور  بــا 
در  قانون حفاظت  دوبـــاره  و  فیتز، همراه شــدم 
ارائــه کردیم. « سناتور  آزارگــر را  برابر مسافران 
جک رید و اریک سوآلول و برایان فیتزپاتریک، 

نمایندگان کنگره، همگی دموکرات اند.
 ۲۰۲۲ ــا  تــ  ۲۰۱۹ بــــــازه  »در  افــــــــزود:  ســــوآلــــول 
حوادثی که مسافران آزارگر ایجاد کردند، حدود 
ــد افــزایــش داشــــت. الیــحــه مــا راهــکــار  ۶۰۰ درصـ
گــر در آســمــان ما  ســـاده ای بــه دســت می دهدــ ا
امــروز  نــداریــد.«  پــرواز  خشونت ورزی کنید، حق 
همراه سناتور جک رید و نماینده مجلس برایان 

مسافران  برابر  در  حفاظت  قانون  دوبـــاره  فیتز 
ــازه ۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۲  بـ ــر را ارائـــه کــردیــم. در  آزارگــ
حوادثی که مسافران آزارگــر ایجاد کردند حدود 
ــد افــزایــش داشــــت. الیــحــه مــا راهــکــار  ۶۰۰ درصـ
گــر در آسمان ما  ســاده ای به دســت می دهد- ا
خشونت ورزی کنید حق پرواز ندارید. شر تیلور، 
از خدمه پروازی شرکت هواپیمایی فرانتیرز، در 
کنگره، گفت:  بیرون ساختمان  نشستی خبری 

»حوادث خشونت بار متوقف نشده اند.«
تــیــلــور ســـال ۲۰۲۱ در مــیــامــی بـــه چــشــم خــود 
دیـــد کــه مــســافــری بــه همسفرش حمله کـــرد و 
تا پلیس برسد، پای پیاده از محل دور شد. او 
افزود: »برای مهار کردن خشونت و بدرفتاری ها 
پــرواز  جلو  باید  اســت.  الزم  جریمه های سنگین 

بدرفتاران را گرفت.«
سوآلول در بیانیه بعدی خود گفت که این قانون 
»برای مقابله با مهاجمان خشونت ورز که بابت 
حمله به خدمه پرواز داخل هواپیما محکومیت 

قضایی دارند، ابزار مهمی به دست می دهد.«
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LIVING IN CANADA

اطالعیه:  آغاز فعالیت 
انجمن ایرانیان ونکوور

604-990-7209

با مشاورین ما با تعیین وقت قبلی می توانید در موارد زیر کمک بگیرید
مشکالت ناشی از مهاجرت به کانادا

اطالعات کلی در مورد اقدام به پناهندگی و مشکالت ناشی از پناهندگی
مشکالت ناشی از مسائل خانوادگی  

امکانات موجود در کانادا برای مهاجران تازه وارد

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Vancouver Iranian Community Association (VICA)

vancouveriraniancommunity@gmail.com

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

قانون مهاجرت کــانــادا به مقامات فــدرال اجــازه می 
دهــد تا افــراد غیر شهروند را به یک یا چند دلیل که 
در قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان ذکر شده 
بــازداشــت  مسئول  CBSAا  کنند.  بـــازداشـــت  اســـت، 

مهاجرت است.
تنها درصــــد کــمــی از مــدعــیــان پــنــاهــنــدگــی بــازداشــت 
کــثــر مــدعــیــان پناهندگی در کــل فرآیند  ا مــی شــونــد. 
زندگی  در جامعه  آزادانـــه  پناهندگی خود  درخواست 
می کنند.در بیشتر مــوارد، بازداشت ممکن است در 
ابتدای روند درخواست پناهندگی اتفاق بیفتد. بیشتر 
از  بعداً  بــازداشــت می شوند،  پناهندگی که  مدعیان 
بازداشت آزاد می شوند. اگر شما بازداشت هستید، 

CBSA باید دالیل بازداشت را به شما اطالع دهد.
دالیل بازداشت در کانادا

دالیــل مختلفی وجــود دارد که ممکن اســت شما در 
کانادا بازداشت شوید. مهم است که از این دالیل آگاه 
این  کنید.  اجتناب  آنها  از  توانید  بنابراین می  باشید، 

دالیل عبارتند از:
• خطر پرواز

پــرواز به ایــن معنی اســت که مقامات بر ایــن باورند 
که شما در صورت لزوم خود را معرفی نخواهید کرد. 
اگــر در گذشته، در کانادا یا کشور دیگری خــود را به 
مقامات مهاجرت معرفی نکرده باشید، ممکن است 
ایــن اتــفــاق بیفتد. ممکن اســت دالیــل دیــگــری وجــود 
داشته باشد که مقامات فکر می کنند شما ازقوانین 
و شرایطی که برایتان گذاشته اند عدول خواهید کرد. 
اگــر بــه دلیل خطر پـــرواز بــازداشــت شــده ایــد، ممکن 
 )ATD( بــازداشــت بــرای  بتوانید یک جایگزین  اســت 
ارائه دهید. این می تواند شامل شرایط گزارش منظم 
یا وثیقه نقدی  اقامت خــاص،  CBSA، یک محل  به 
ارائه شده توسط شخص ثالث باشد. همچنین اگر به 
یکی از دالیل دیگر ذکر شده در زیر بازداشت هستید، 

می توانید یک ATD ارائه دهید.
• هویت

ــر افــســر CBSA مــتــقــاعــد نــشــود کــه شــمــا همانی  اگـ
بــه دالیــل هویتی  هستید کــه مــی گویید، مــی توانید 
بازداشت شوید. اگر مدارکی برای اثبات هویت خود 
نداشته باشید ممکن است این اتفاق بیفتد. همچنین 
اگر یک افسر CBSA مشکوک باشد که اسناد ممکن 
است جعلی باشند یا اطالعاتی را که در مورد خودتان 
بـــاور نداشته  ــه میدهید  ــ و نــحــوه ســفــر بــه کــانــادا ارائ
باشد، ممکن است اتفاق بیفتد. اگر به دالیل هویتی 
بازداشت شده اید، باید مدرکی برای تایید هویت خود 
ارائــه دهید. CBSA ممکن اســت مدارکی را بخواهد 
که هویت شما را ثابت کند. گاهی اوقات آنها رسانه 
های اجتماعی، درخواست های ویزا یا اطالعات سایر 
تأیید  را  تا هویت شما  کنند  بررسی می  را  کشورها 

کنند.
• خطر برای عموم

CBSA می تواند شما را در صورتی که فکر کند برای 
مردم در کانادا خطری دارید بازداشت می کند.

• امنیت
اگر CBSA معتقد است یا مشکوک به هر گونه جنایت 
توانند  آنها می  اســت،  امنیتی  هــای  نگرانی  یا سایر 
اطالعات  آوری  جمع  بـــرای  تحقیق  حین  در  را  شما 
بیشتر بازداشت کنند. اگر CBSA شواهدی مبنی بر 
جرمکاری جدی یا سایر نگرانیهای امنیتی پیدا کند، 
ممکن است از IRB-ID بخواهد که شما را غیرقابل 
پذیرش در کانادا تشخیص دهد. اگر به دلیل جنایت 
های جدی یا سایر نگرانی های امنیتی غیرقابل قبول 

پناهندگی  درخــواســت  واجــد شرایط  شناخته شوید، 
نخواهید بود. مهم است که به دنبال مشاوره حقوقی 

باشید.
چه مواقعی امکان دارد بازداشت بشوید 

شما ممکن است در یک گذرگاه مرزی قانونی، بین 
گذرگاه های مرزی قانونی، در فرودگاه، بندر دریایی یا 
در داخل کانادا بازداشت شوید. سه حالت وجود دارد 

که بازداشت شوید:
• زمانی که قصد ورود به کانادا را دارید

• بعد از اینکه در کانادا هستید
• در طول یا بعد از درخواست مهاجرت در حالی که 

در کانادا هستید.
• جــایــی کـــه مـــی تــوانــیــد بــــرای بــــازداشــــت در کــانــادا 

نگهداری شوید
افسر  CBSA دستگیر شوید،  افسر  یک  توسط  اگــر 
تصمیم خواهد گرفت که در کدام مکان برای بازداشت 
نگه داشته شوید. CBSA دارای سه مرکز بازداشت در 

کز نگهداری مهاجرت است: کانادا به نام مرا
• تورنتو، اونتاریو

• الوال، کبک )نزدیک به مونترال(
• ساری، بریتیش کلمبیا )نزدیک به ونکوور(.

CBSA همچنین می تواند افراد را به دالیل مهاجرت 
در یــک زنـــدان استانی یــا منطقه ای بــازداشــت کند. 
جایی کــه شما بــرای بــازداشــت نگه داشــتــه میشوید 
بر اســاس عوامل متعددی از جمله وجــود یک مرکز 
نگهداری مهاجرت در منطقه، فضای موجود و سطح 
خطری است که شما ایجاد میکنید. شرایط بازداشت 
اینکه در  بــه  بــازداشــت دارد. بسته  بــه محل  بستگی 
یا در یک زندان  یک مرکز نگهداری مهاجرت باشید 

استانی، شرایط متفاوت است.
در برخی موارد، ممکن است از CBSA بخواهید مکان 
شما را تغییر دهد. اگر در بازداشت هستید، یک افسر 
CBSA بــه نــام افسر رابــط بــازداشــت یــا افسر اجــرای 
داخلی وجــود دارد که اگــر ســؤال یا نگرانی در مورد 
شرایط بازداشت دارید، می توانید با او تماس بگیرید.

چه مدت می توانید در کانادا بازداشت شوید
مدت زمان بازداشت بستگی به دالیل بازداشت دارد. 
به عنوان مثال، IRB-ID ممکن است با آزادی شما 
که  باشد  داشــتــه  وجـــود  اگــر شرایطی  کند،  موافقت 
دالیــل بــازداشــت را بررسی کند، یا بر اســاس بهترین 
منافع کودکان زیر ۱۸ سال تحت تأثیر بازداشت شما 
 ATD باشد. در برخی موارد، ممکن است نیاز به ارائه

داشته باشید.
فرآیند بازداشت

ــر بــه دالیــل  ــار مــی کــنــد. اگـ ــازداشـــت چــگــونــه کـ رونــــد بـ
مهاجرت دستگیر و بازداشت می شوید، در صورت 
ــازداشـــت یــا وجــــود ATD ممکن اســت  رفـــع دالیــــل بـ

CBSA ظرف ۴۸ ساعت شما را آزاد کند.
جلسه بررسی بازداشت

اولین جلسه بررسی بازداشت با IRB-ID ۴۸ ساعت 
پس از دستگیری یا در اســرع وقت پس از آن انجام 
دالیـــل  کـــه  دارد  را  اخــتــیــار  ایــــن   IRB-ID شــــود.  مـــی 
بازداشت مهاجرت را بررسی کند و دستور آزادی یا 
ادامــه بــازداشــت بدهد. ایــن جلسه بررسی بازداشت 
ممکن است شخصاً در IRB یا در یک مرکز نگهداری 
مهاجرت برگزار شود. جلسه بررسی بازداشت نیز می 
از  یا در برخی مــوارد  از طریق ویدئو کنفرانس  تواند 
بررسی  بــرگــزار شــود. جلسه  تلفنی  کنفرانس  طریق 
برگزار می  یا فرانسوی  انگلیسی  زبــان  به  بازداشت 
 IRB-ID شـــود. در صـــورت لـــزوم یــک مترجم تــوســط
 CBSA ارائه می شود. اگر به مترجم نیاز داریــد، باید
را هنگام دستگیری مطلع کنید. شما همچنین می 
توانید در زمان جلسه بازبینی بازداشت خود برای یک 

مترجم درخواست کنید.
ادامه دارد...

  ۶۰۴ ۹۹۰ ۷۲۰۹

 پناهندگی قسمت ۹
)اگربازداشت شدید چکار میتوانید بکنید  (

REFUGEE PART 8 (DETENTION )

bavand1335@gmail.com



6www.danmagazine.comdan.magazine.vancouver danmagazine_vancouver 8 اردیبهشت، ۱۴۰۲دانستنیها  April 28, 2023

12
HOW TO BUILD UP 

SELF-CONTROL

12
خودکنترلی چیست؟
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ارزانتر از آپارتمان
خانه ای مستقل با خانه ای مستقل با ۲۲ خواب  خواب ۲۲ سرویس سرویس

با با ۴۳۰۰۴۳۰۰ اسکورفیت زمین  اسکورفیت زمین 
اقساط ماهیانه تقریبی )اقساط ماهیانه تقریبی )۲۲۹۰۲۲۹۰((

وام بانکــی جهــت پیش خرید مســکن و برای افــراد کم درآمد و یا بدون درآمدوام بانکــی جهــت پیش خرید مســکن و برای افــراد کم درآمد و یا بدون درآمد

وایت راک )دسترســی ســریع به اتوبان(

برای اطالعات 
بیشتر لطفا

 تماس بگیرید

فهرست
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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)

bobshad@gmail.com

New listing

New listing

New listing

New listing

New listing

New listing

$۹۵۰،۰۰۰

$۱, ۲۰۰،۰۰۰

$۱, ۱۰۰،۰۰۰

$۲, ۳۰۰،۰۰۰

New listing

یک منزل ۲ طبقه دارای سویت یک خوابه قابل 
اجاره و شیک. زیر بنا ۲۴۰ متر مربع زمین ۵۵۰ 

متر مربع دارای شومینه گازی گاراژ دو ماشینه در 
پورت کوکیتالم 

یک کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی پورت 
کوکیتالم ۱۱۰ متر مربع

یک ملک مغازه روبروی کوکیتالم سنتر مال 
۱۱۵ متر مربع

یک کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی پورت 
کوکیتالم ۲۰۰ متر مربع

یک ملک مغازه پائین النزدل نورت ونکوور
 ۱۷۰ متر مربع 

 یک منزل ۲ طبقه  دارای ۳ خواب  و ۳ حمام
بدون سویت اجاره ای در کوکیتالم 

یک منزل ۲ خواب و یک حمام و زمینی بزرگ ۴۰۰۰ 
متری  در شرق میپل ریچ۸۹۰۰۰۰ هزار دالر  و یکی هم 

۴ خواب حمام ۷۰۰۰متر مربع 

New listing

$۶۸۵،۰۰۰$۱, ۱۰۰،۰۰۰

$۱, ۰۵۰،۰۰۰ $۱, ۴۰۰،۰۰۰

یک واحد آپارتمان ۲ خوابه با ۲ حمام یک پارکینگ 
نزدیک کوکیتالم سنترطبقه ۶ به مساحت  ۱۱۰ متر 

مربع بطرف شرق باز سازی شده و قابل اجاره 

قابل توجه تازه واردین به کانادا
 برای خرید هرگونه ملک مسکونی و تجاری و برای گرفتن وام

 می توانید با ما تماس حاصل فرمایید

604-512-5351

اگر به دنبال هر نوع مزرعه در میپل ریج، پیت مدوز، 
لنگلی و چیلی وک هستید با من تماس بگیرید

Realtor & Rental 
Property Manager

مشاور شما در کلیه امور امالک -  خرید، فروش، 
اجاره مسکونی -  تجاری و مشاوره برای سرمایه گذاری

مالکین محترم:
اجاره ملک خود را به دست ما بسپارید. ما با تحقیق درباره اعتبار 
 مراجعین، بهترین مستاجر را برای ملک شما انتخاب خواهیم کرد 

و مدیریت ملک شما را به عهده خواهیم گرفت.

Investment Consulting  |  Property Management 
Buy  |  Sell | Rental  |  Commercial  |  Residential

امیر دوست

info@amirdoust.com       TELL: 604.889.6512 Residential & commercial

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
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شناسایی زنان »بی 
حجاب« از طریق هوش 

مصنوعی؛ آیا چنین 
کاری قانونی است؟

پرونده نیلوفر حامدی و 
الهه محمدی به دادگاه 

انقالب ارسال شد

بازار آشفته خودروهای 
مونتاژی ایران، زیر سلطه 

شرکت های چینی

 الریجانی: درباره اسالم 
نمی توانیم همه پرسی کنیم

در  قضائیه  قوه  سخنگوی  ستایشی،  مسعود 
از  به مواردی  با خبرنگاران  نشست هفتگی خود 
از  پس  متهمان  بعضی  علیه  شده  صادر  احکام 

است. پرداخته  ایران  در  اخیر  اعتراضات 
از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران 
کوتاهی  مدت  که  هم میهن  و  شرق  روزنامه های 
بازداشت  در  امینی  مهسا  شدن  کشته  از  پس 
گشت ارشاد، بازداشت شدند و با اتهامات سنگین 

روبرو هستند. امنیتی 
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است حکم به 
این دو ابالغ شده و »به منظور صدور رأی قانونی 

به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب ارسال شده است.«.
الهه  و  حامدی  نیلوفر  اتهام  ستایشی  مسعود 
امریکا،  متخاصم  دولت  با  »همکاری  را  محمدی 
فعالیت  و  ملی  امنیت  علیه  تبانی  و  اجتماع 

است. خوانده  نظام«  علیه  تبلیغی 
سال  فروردین   ۳۰ »از  گفته:  ستایشی  آقای 
جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و 
پیش بینی می کنیم ظرف یک ماه وقت رسیدگی 
تعیین و دادگاه شروع شود و وضعیت این دو نفر 

تکلیف شود.« تعیین  تهران  دادگاه  در 
این دو روزنامه نگار درباره جان باختن مهسا امینی 
مراسم  همچنین  و  ارشاد  گشت  بازداشت  در 
خاکسپاری او گزارش تهیه کرده بودند و پس از آن 

شدند. بازداشت 
بیانیه  در  پاسداران  سپاه  و  اطالعات  وزارت 
مشترکی که در آبان ماه منتشر کرد، روزنامه نگاران 
ایرانی را که برای تهیه گزارش درباره کشته شدن 
منتشر  مطالبی  او  جنازه  تشییع  و  امینی  مهسا 
سرویس های  »آموزش دیده  و  »وابسته«  کردند، 
اعتراض ها  بیانیه  این  در  دانستند.  اطالعاتی« 
»توطئه سرویس های خارجی« قلمداد شده بود.
هشتم  که  بود  ساله ای   ۲۷ جوان  لجه ای  خدانور 
گلوله   با شلیک  زاهدان«  مهر در »جمعه خونین 

نیروهای امنیتی کشته شد
سخگوی قوه قضائیه جمهوری اسالمی در بخش 
دیگری از اظهارات خود به خدانور لجه ای، یکی از 
کشته شدگان در اعتراضات پائیز پارسال در ایران 
از »سارقان سابقه دار  را  او »خدانور«  کرد.  اشاره 

منطقه سیستان و بلوچستان« دانست.
درگیری  »در  خدانور  گفته  ستایشی  مسعود 
حین  در  دیگری  فرد  با  همراه  فراجا  نیروهای  با 
ارتکاب جرم دستگیر شده بود و همراه او نیز دو 
قبضه سالح کشف شده بود همچنین اتهام وی 
نیز به او تفهیم شده بود.« سخنگوی قوه قضائیه 
که  لجه ای  خدانور  از  شده  منتشر  تصویر  درباره 
او را دستبند زده به میله ای نشان می داد، اظهار 
بی اطالعی کرد. خدانور لجه ای )لجعی( جوان ۲۷ 
خونین  »جمعه  در  مهر  هشتم  که  بود  ساله ای 
با شلیک گلوله  نیروهای امنیتی کشته  زاهدان« 
شد. از او عکسی در شبکه های اجتماعی منتشر 
میله  به یک  که دستانش  در حالی  که  بود  شده 
قرار  برابرش  در  آب  لیوانی  و  شده  بسته  پرچم 
داشت، نشان می داد. انتشار این عکس به همراه 
همدلی  می رقصد،  آن  در  او  که  ویدئویی  انتشار 
اعتراضات  در  حتی  و  برانگیخت  در  را  بسیاری 
خارج از ایران هم بعضی تظاهرکنندگان در حرکتی 
نمادین دست های خود را به میله هایی در خیابان 

می بستند.
از  دیگری  بخش  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
سخنان خود به متهمان پرونده کشته شدن آرمان 
علی وردی هم اشاره کرده است. آقای علی وردی 
جریان  در  و  ماه  آبان  در  که  بود  بسیجی  طلبه 
و  زخمی  ابتدا  ایران  در  ضدحکومتی  اعتراضات 

شد. کشته  بعد 
قوه قضائیه گفته برای هشت نفراز متهمان این 
در  افراد  »این  و  کیفرخواست صادر شده  پرونده 
حال معرفی وکیل برای برگزاری دادگاه هستند.«

رسمی  اعالم  از  بعد  کوتاهی  فاصله  در 
خودرو  ایران  محصوالت  برای  جدید  قیمت های 
اینکه  بر  مبنی  بسیاری  گزارش های  سایپا،  و 
هم  مونتاژی  خودروهای  برای  دولت  به زودی 

شد. منتشر  کرد،  خواهد  تعیین  قیمت 
اما با گذشت بیش از دو هفته، نه تنها از تعیین 
بلکه  نشد،  خبری  مونتاژی  خودروهای  قیمت 
این  این مدت گزارش های ضد و نقیضی در  در 
قیمت های  این که  جمله  از  شد.  منتشر  زمینه 
تعیین شده به کارخانه ها ابالغ شده، یا با تصمیم 
کاهش  محصوالت  برخی  قیمت  رقابت  شورای 
شده  تایید  خبرها  این  کدام  هیچ  است.  یافته 

. نیست
رقابت  شورای  که  است  این  شده  تایید  آنچه 
قیمت  روی  که  است  چندماهی  می گوید 
خودروهای مونتاژی کار کرده و در نظر دارد که 

کند. تعدیل  را  خودروها  قیمت 
رقابت،  شورای  سخنگوی  شجاعی،  اسماعیل 
خودروهای  »قیمت  گفت:  فروردین   ۲۳ روز 
رقابت پذیری  شاخص  به  توجه  با  مونتاژی 
قیمت  مقایسه  به  توجه  با  و  شده  مشخص 
خودروی  سه  با  داخلی  خودروهای  از  یک  هر 
نوع  این  در  که  می رسد  نظر  به  خارجی  مشابه 
باشیم.« داشته  نیز  قیمت  کاهش  خودروها  از 
مونتاژی،  خودروهای  فعلی  قیمت های 

مونتاژکار  خودروسازی  شرکت های  توسط 
این  اختیار  خود  دولت  البته  و  می شود.  تعیین 
در  ایلنا  بخشید.  شرکت ها  به  را  قیمت گذاری 
و  حمل  صنایع  مدیرکل  که  داد  خبر   ۹۹ اسفند 
نقل وزارت صمت بسته ای را برای جهش تولید 
کرده  ابالغ  و  آماده  خودروسازی  شرکت های 
مدیره  هیات  توسط  محصول  قیمت  تعیین  که 
در  بود.  آن  از  بخشی  خودروسازی  شرکت های 
آن زمان وزارت صمت می گفت که با این روش، 
تولید  و  می کند  پیدا  کاهش  خودروسازان  زیان 
یافت. خواهد  افزایش  شدت  به  خودروها  این 

بین  که  است  شکلی  به  وضعیت  اما  حاال 
خودروسازان مونتاژی و دولت، عمال یک دعوای 
فاطمی امین،  رضا  که  جایی  تا  درگرفته  جدی 
وزیر صمت گفت که مونتاژکاران خودرو، بازار را 
خودرو،  فروش  برای  که  جایی  تا  ریختند  هم  به 
سکه دریافت می کردند و ما با این مافیا مقابله 

کنیم. می 
کرد.  فروکش  ناگهان  هیاهوها  این  همه  اما 
باشگاه خبرگزاری جوان در ۳۰ فروردین نوشت 
دیگر  زمان  به  مونتاژی  خودرو های  قیمت  که 

است. شده  موکول 
صنعت خودروسازی مونتاژی ایران، حوزه بسیار 
به رغم  اخیر  سال های  در  که  است  پرمنفعت 
اقتصادی،  دشوار  بسیار  شرایط  و  تحریم ها 
کرده  رشد  سرعت  با  که  بوده  سودآور  آنقدر 
روش  به  خودروسازی  روی هم رفته،  است. 
کیفیت  دارد.  زیادی  حواشی  ایران  در  مونتاژ 
پایین، قیمت گذاری و وابستگی به چین از جمله 
درگیر  خود  با  را  صنعت  این  که  است  مسائلی 

کرده است.

همزمان با افزایش حمایت از برگزاری رفراندوم در 
برپایی  الریجانی  کالن، محمدجواد  برخی مسائل 
دانسته  مردود  را  اسالم"  "احکام  برای  رفراندوم 
است. در عین حال حضور بازیگران زن "بی حجاب" 

در برنامه های هنری ممنوع اعالم شده است.
در حالی که مخالفت با حجاب اجباری به موجی 
برگزاری  برخی  و  شده  تبدیل  ایران  در  فزاینده 
رفراندوم برای پاره ای مسائل کالن، از جمله حجاب 
را پیشنهاد داده اند، محمدجواد الریجانی، نماینده 
پیشین مجلس شورای اسالمی می گوید، درباره 

برپا کرد. رفراندوم  "احکام اسالم" نمی شود 
آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  با  گفت وگو  در  الریجانی 
نمی شود  اصول  درباره  می گوید،  خامنه ای 
فروع  درباره  تنها  کار  این  و  کرد  همه پرسی 
کشور  آیا  که  این  »مثال  است:  امکان پذیر 
نخست وزیر داشته باشد یا نه؟ درباره اسالم هم 
گروهی  یک  مثال  کنیم.  همه پرسی  نمی توانیم 
اجرا  اسالم  احکام  از  برخی  کنیم،  رفراندوم  بگوید 
بشود یا نشود، این خالف قانون اساسی است و 

باشد.« رفراندوم  موضوع  نمی تواند 
دیدار  در  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی 
در  بسیجی  دانشجویان  از  تعدادی  با  خود  اخیر 
واکنش به درخواست مکرر برای انجام همه پرسی 
گفت: »کجای دنیا این کار را می کنند؟ مگر همه 
امکان  کنند  شرکت  رفراندوم  در  باید  که  مردم 
تحلیل این مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟«

خامنه ای ادامه داد: »اصال یک کشور را شش ماه 
درگیر بحث و جدل و گفت وگو و دوقطبی سازی 
رفراندوم  مسئله ای  یک  که  این  برای  می کنند، 

بکنیم؟« رفراندوم  همه مسائل  در  بشود. 

تاج زاده: اظهارات خامنه ای ناقض قانون اساسی 
است

اصالح طلب  زندانی  فعال  تاج زاده،  مصطفی 
را "مایه تأسف" دانسته و به  اظهارات خامنه ای 
اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرده که می گوید: 
سیاسی،  اقتصادی،  مهم  بسیار  مسائل  »در 
قوه  اعمال  است  ممکن  فرهنگی  و  اجتماعی 
مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به ارای 

گیرد.« صورت  مردم 
تاج زاده آن چه که خامنه ای در مورد رفراندوم گفت 
جمعی،  خرد  گرفتن  نادیده  ملت،  به  "توهین  را 
ناقض قانون اساسی و حقوق مسلم شهروندی" 
مردم  حقی  چه  به  »رهبر  می پرسد:  و  می شمرد 
که  موضوعاتی  درباره  تحلیلی  قدرت  فاقد  را 
تعیین کننده سرنوشت آنان است می خواند و چرا 

از این حق محروم می کند؟« آنان را 
مسائل  درباره  نباید  »چرا  می دهد:  ادامه  او 
اختالفی مانند آزادی یا اجباری بودن حجاب، آزادی 
رابطه  برقراری  استصوابی،  نظارت  لغو  اینترنت، 
قانون  بنیادین  تغییر  مهم تر  همه  از  و  آمریکا  با 
اساسی یا تداوم آن، به نظر و رأی مستقیم ملت 

کرد؟« مراجعه  هستند،  صاحب خانه  که 
در همین حال محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد 
اعالم کرد، حضور زنانی که حجاب اجباری را رعایت 

نمی کنند در برنامه  های هنری ممنوع است.
او چهارشنبه ۶ اردیبهشت در نشست هیأت دولت 
به خبرنگاران گفت: »اعالم کردیم که در این زمینه 
قانون محور برنامه های ما خواهد بود و کسی که 
خارج از قانون برخورد می کند بنا بر مقررات با او 
برخورد می شود.« مرکز اطالع رسانی پلیس تهران 
کتایون  برای  قضایی  پرونده  تشکیل  از  دوشنبه 
ریاحی و پانته آ بهرام، بازیگرانی که حجاب تحمیلی 
نکرده اند  را در مالء عام و فضای مجازی رعایت 
خبر داد و اعالم کرد، پرونده های آنان به دادسرای 

ارشاد ارسال شده است.

درباره  نشده  تایید  خبرهای  انتشار  مدتی  از  بعد 
احتمال استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای 
فروردین  روز ۱۹  در  بی حجاب«،  »زنان  شناسایی 
این  از  که  کرد  اعالم  پلیس  اطالع رسانی  مرکز 
فناوری برای اجرای قانون حجاب اجباری استفاده 

کرد. خواهد 
انتظامی  نیروهای  کل  فرمانده  رادان  احمدرضا 
نیز اعالم کرد که روز شنبه ۲۶ فروردین، نخستین 
برای  تکنولوژی هوشمند  از  روز استفاده گسترده 

بود. خواهد  حجابی«  بی  با  »مقابله 
این  دقت  مورد  در  فنی  مختلف  مباحث  کنار  در 
فناوری، وجود یا عدم وجود امکانات نرم افزاری و 
سخت افزاری الزم برای تشخیص اتوماتیک چهره 
در ایران و عملی بودن آن در حال حاضر، پرسش ها 
و چالش های مهم حقوقی هم مطرح هستند که 

کمتر به آن پرداخته شده است.
حال  در  سرعت  به  دست  این  از  تکنولوژی هایی 
پیشرفت هستند و حتی اگر محدودیت های فنی یا 
هزینه های آن در حال حاضر موجب شوند تا چنین 
روشی، کارآیی مورد نظر حکومت را نداشته باشد، 
عجیب نیست که در آینده نه چندان دور این شرایط 

تغییر کند.
در فضای  فناوری تشخیص چهره  از  استفاده  آیا 
داده های  از  حمایت  اصول  خالف  بر  عمومی 

خصوصی ست؟ حریم  به  احترام  و  شخصی 
این  از  استفاده  برای  قانون  مجری  نهادهای  آیا 

دارند؟ شهروندان  رضایت  به  نیاز  فناوری  
رعایت  به  مشروط  باید  فناوری  این  از  استفاده 

کدام شرایط و مقررات باشد تا کمترین آسیب را به 
بزند؟ افراد  حقوق 

با اینکه در ایران مدت هاست صحبت از استفاده 
یک  اما  است،  چهره  تشخصیص  تکنولوژی  از 
حریم  از  حمایت  بر  مبتنی  که  قانونی   چارچوب 
و  است  نشده  تدوین  باشد،  افراد  خصوصی 
ضرورت  دالیل  نیستند  موظف  عمومی  نهادهای 
چنین کاری یا تضمین های حقوق بشری حداقلی 
نظارتی  نهادی  به  را  این فناوری  از  برای استفاده 

کنند. ارائه 
برای  فناوری  این  از  استفاده  کلی،  نگاهی  در 
علت  به  ایران،  در  حجاب  بی  افراد  شناسایی 
قانونی  مبانی  وجود  عدم  و  بودن  آمیز  تبعیض 
حداقل های  از  افراد،  خصوصی  حریم  از  حمایت 
نیست.  برخوردار  پذیری حقوقی  توجیه  برای  الزم 
بد  یا  حجابی  بی  شناسایی  و  گزارش  همچنین 
حجابی قرار نیست از یک خطر عمومی فوری که 
تهدید می کند جلوگیری کند. را  جان و مال مردم 

به ویژه در کشورهای  در برخی کشورهای دنیا – 
غربی – قوانین حمایتی در این زمینه، به موازات 
پیشرفت این فناوری  ها به سرعت در حال گسترش 
هستند. برخی از این مقررات – به عنوان مثال در 
دیگر  برای  الهام بخشی  الگوی  به   – اروپا  اتحادیه 

کشورهای دنیا تبدیل شده اند.
اروپا و بریتانیا،  نگاهی به این مقررات در اتحادیه 
این فرصت را برای فعاالن حقوق بشر ایران فراهم 
می کند تا با تازه ترین تحوالت حقوقی در این زمینه 
آشنا شوند و از منطق حقوقی مشابه برای دفاع از 

حقوق شهروندان ایرانی بهره ببرند.
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برتر  لیگ  هفتم  و  بیست  هفته  رقابت های  از 
فوتبال ایران و در یکصدمین داربی پایتخت ایران، 
پرسپولیس با گل دقیقه ۵۰ عیسی آل کثیر، یک بر 
صفر مقابل استقالل پیروز شد. پرسپولیس با این 

به صدر جدول رفت. امتیازی شد و  برد ۵۷ 
حاشیه های این مسابقه، اما، قبل از سوت آغاز بازی 
شروع شد و مسئوالن فوتبال ایران بار دیگر حاضر 

نشدند که تماشاگران زن را به ورزشگاه راه دهند.
خبرگزاری مهر در آستانه این بازی نوشت: »عد ه ای 
از بانوان عالقمند به تیم های استقالل و پرسپولیس 
هم مقابل در ورزشگاه ایستاده بودند تا شاید بتوانند 
وارد ورزشگاه شوند که با دستور عوامل انتظامی 

مجبور شدند اطراف ورزشگاه را ترک کنند.«
پیش از این مسئوالن فوتبال ایران به فیفا قول داده 
بودند که اجازه ورود تماشاگران زن به ورزشگاه ها را 
بدهند. اما غیر از چند بازی ملی و تعداد محدودی از 
بازی هایی که در تهران برگزار شده، تا کنون این قول 

عملی نشده است.
برای این بازی بدون این که دلیل خاصی آورده شود، 
گفته شده بود که تنها ۱۵۰۰۰ بلیت فروخته خواهد 
شد، اما به گزارش رسانه های ایران کمی قبل از آغاز 
بازی درهای طبقه دوم ورزشگاه باز شد و هواداران 
بیشتری وارد ورزشگاه آزادی شدند. رضا درویش، 
نماینده  اعالم  با  که  گفت  پرسپولیس،  مدیرعامل 
استانداری تهران بلیت فروشی طبقه دوم ورزشگاه 

آزادی برای داربی انجام شده است.
یحیی گل محمدی در کنفرانس مطبوعاتی قبل از 
این بازی با توجه به محدودیت حضور تماشاگران و 
همچنین برگزاری بازی در ساعت چهار بعد از ظهر 
روز یکشنبه گفته بود که: »اولویت فوتبال نیست و 
فقط می خواهند این بازی بی دردسر برگزار شود.«

پرسپولیس این بازی را با ترکیب علیرضا بیرانوند، 
گئورگی گولسیانی، مرتضی پورعلی گنجی، دانیال 
سعید  سرلک،  میالد  نعمتی،  علی  اسماعیلی فر، 
صادقی، مهدی ترابی، سروش رفیعی، وحید امیری 

و مهدی عبدی شروع کرد.
بود: حسین  قرار  این  از  نیز  استقالل  ثابت  ترکیب 
جعفر  غالمی،  عارف  سیلوا،  رافائل  حسینی، 
سلمانی، کوین یامگا، روزبه چشمی، سعید مهری، 
آرش رضاوند، مهدی قایدی، محمد محبی و پیمان 

بابایی.
دنبال  به  گلی  اول  نیمه  در  تیم  دو  این  تالش 
نداشت. هرچند که در یکی از زیباترین لحظات بازی 
مهدی قائدی با دریبل چند بازیکن حریف صاحب 
موقعیت شد اما نتوانست آن را تبدیل به گل کند. 
اما جنجالی ترین صحنه این نیمه در دقیقه ۳۹ بود 
که پرسپولیسی ها اعتقاد داشتند باید خطای کوین 
یامگا روی مهدی عبدی درون محوطه جریمه ضربه 
بازی  داور  حیدری،  پیام  اما  می شد،  اعالم  پنالتی 

نداشت. اعتقادی  چنین 
از  زیادی  شمار  تخلیه  اما  بازی  این  عجیب  اتفاق 
تماشاگران حاضر در طبقه دوم در بین دو نیمه بود. 
به گزارش تسنیم به دلیل »استحکام ضعیف طبقه 
دوم ورزشگاه آزادی و خطر سقوط به خاطر ازدحام 
سکوهای  پرسپولیس  هواداران  تماشاگران«،  زیاد 
خود را ترک کردند. این عده بعد از تخلیه آن بخش 
به سمت دیگر که پشت دروازه بود، هدایت شدند.
در حالی که تنها ۵ دقیقه از آغاز نیمه دوم گذشته 
اما تعویض طالیی گل محمدی دروازه حریف  بود 
را باز کرد. عیسی آل کثیر پس از دریافت توپ روی 
پاس بسیار خوب مهدی ترابی با جا گذاشتن عارف 

غالمی دروازه استقالل را به زیبایی باز کرد.

در  ایتالیایی  تیم های  حضور  پیش  سال  بیست 
مراحل پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا معمول 
حتی  اروپا  فوتبال  جاری  فصل  آغاز  در  اما  بود. 
تصور  هم  ایتالیا  فوتبال  هواداران  خوشبین ترین 
از این کشور به یک چهارم  نمی کردند که سه تیم 
برسند. اروپا  باشگاهی  رقابت  معتبرترین  نهایی 

بازی  یک  در  و  شد  چنین  ناباوری  عین  در  اما 
ایتالیا، مقابل  پارسال فوتبال  آث میالن، قهرمان 
در  و  ایستاده  تورنمنت  این  نایب قهرمان  ناپولی، 
بازی  دیگری، اینتر میالن و بنفیکا برای رسیدن به 

می کنند. تالش  نیمه نهایی 
نماینده  این مرحله سه  در  ایتالیا  که  باری  آخرین 
داشت، به سال ۲۰۰۶ برمی گردد. سه سال قبل 
از آن، سه تیم حاضر در نیمه نهایی ایتالیایی بودند 
در حالی که از ۲۰۱۰ به این طرف باشگاهی از این 

کشور قهرمان لیگ قهرمانان نشده است.
کرد.  تغییر  به سرعت  اوضاع  اخیر  سال   ۱۵ در 
باشگاه های  مالکیت  که  میلیاردرهایی  حضور 
و  قدرت  توازن  گرفتند،  اختیار  در  را  اروپایی 
را تغییر داده است. همچنین شیوه باشگاه داری 
تاجرهایی  معموال  ایتالیایی  باشگاه های  مالکان 
تبلیغ  ابزار  عنوان  به  تیم هایشان  از  که  بودند 
می کردند؛  استفاده  منطقه  آن  در  خودشان 
برلوسکونی،  سیلویو  به  می توان  نمونه  برای 
سیاستمدار و غول رسانه ای ایتالیا، در آث میالن 
پاراماالت در  و کالیستو تانزی و شرکت  هلدینگ 

کرد. اشاره  پارما  باشگاه 
مالکان جدید در فوتبال بین المللی اما افرادی با 
هدف هایی  و  شیوه  و  شگفت انگیز  مالی  منابع 
سنت هایش  به  اما  ایتالیا  فوتبال  بودند.  جهانی 
در  کرد.  پرداخت  هم  راه  آن  بهای  و  ماند  وفادار 
واقع فوتبال ایتالیا توان و اراده برنامه ریزی برای 
ایجاد شبکه جذب سرمایه گذار خارجی را نداشت.
که  می دادند  ترجیح  بالقوه  خریدارهای 
ببرند؛  اروپا  دیگر  کشورهای  به  را  سرمایه شان 
حاال  است.  شده  عوض  اخیرا  که  رویکردی 
تیم  دو  جمله  )از  سری آ  در  حاضر  باشگاه های 
در  االن  دارند.  خارجی  مالکانی  میالن(  شهر 
باالترین سطح فوتبال ایتالیا، پنج باشگاه متعلق 
مالک  باشگاه  یک  است؛  آمریکایی  مالکان  به 

کانادایی.  دیگری  و  دارد  چینی 
اخیر  سال   ۱۰ در  ایتالیا  فوتبال  کلی  وضعیت 
چندان عوض نشده است ولی کمبود منابع مالی 
را مجبور کرد که هوشیارتر عمل کنند. باشگاه ها 
ناپولی نمونه مثال زدنی است. اورلیو دلورنتیس، 
حال  در  که  را  باشگاهی   ۲۰۰۴ سال  در 
ورشکستگی بود خرید. از آن زمان ناپولی رشد با 

است. داشته  ثباتی 
در زمین فوتبال هم ناپولی سه بار نایب قهرمان 
سری آ و یک بار قهرمان جام حذفی فوتبال ایتالیا 
شده است. ضمن این که باشگاه ۱۳ سال متوالی 

به رقابت های اروپایی راه یافته است.

لیگ قهرمانان اروپا؛ غول های ایتالیایی

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

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 

پرسپولیس با پیروزی مقابل استقالل صدرنشین شد
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اعالم  چت جی پی تی،  سازنده  شرکت  اِی آی،  اوپن  
رباتیک  شرکت  یک  با  رایزنی  حال  در  که  کرده 
با سیستم  بتواند به کمک آن، ربات هایی  تا  است 
هوش مصنوعی تولید کند. این ربات های انسان نما 
چت جی پی تی را از چت بات متنی به دنیای فیزیکی 
خواهند آورد و افراد می توانند با این ربات ها رو در 

رو گفت وگو کنند.
 ۲۳.۵ اخیرا  ای آی  اوپن   نیویورک پست،  گزارش  به 
شرکت   ،)۱X( کس  ۱ا شرکت  در  دالر  میلیون 
کرده  سرمایه گذاری  نروژی،  رباتیک  مهندسی 
که  می کند  تولید  ربات هایی  شرکت  این  است. 

قادرند شبیه انسان رفتار و حرکت کنند.
از  یکی   )EVE( ایو  فورچون،  تارنمای  گزارش  به 
کس در ابتدا قرار  محبوب ترین ربات های شرکت ۱ا
عنوان  به  بعد  ولی  باشد  تحقیقاتی  بات  یک  بود 
با چهره  این ربات  امنیتی استفاده شد.  یک ربات 
دیجیتالی خالی از ظرافت و لبخند همیشگی خود 
بسته بندی  جمله  از  دستورها  از  طیفی  بود  قادر 
انجام  را  پنجره  کردن  باز  یا  یک جعبه  دقیق  کردن 
بالبات  ژاپنی  ربات  به  شبیه  چیزی  را  آن  دهد. 
جراح  ربات  به  شبیه  یا  کنید  تصور   )BellaBot(
دیگر  ربات  و  اطلس  نام  به  بوستون داینامیکس 
پشتک وارو  فرز،  و  چابک  که  بوستون داینامیکس 

می زند.
ایو  فوق العاده  و  ظریف  حرکتی  توانایی های 
مجازی  واقعیت  کنترل  سیستم  کمک  به   )EVE(
ربات  این  است.  شده  ممکن  مصنوعی  هوش  و 
در  می تواند  خود  دقیق  و  ظریف  حرکات  دلیل  به 
کار  به  دارند،  نیاز  انسانی  نیروی  به  که  مشاغلی 
یا  رستوران   کارگر  نظیر  مشاغلی  شود.  گرفته 
حتی کارگر انبارهای آمازون. وب سایت مدیوم ماه 
گذشته از قول آرنه تونینگ، یکی از سرمایه گذاران 
کس در حال  این فناوری، نوشته بود که شرکت ۱ا

زمینه های  در  آن  کاربردهای  و  فرصت ها  بررسی 
نظایر  و  درمانی  مراقبت های  لجستیک،  مختلف 

آن است.
تولید  سود  به  همچنین  اوپن ای آی  سرمایه گذاری 
بود.  خواهد  انسان،  به  شبیه   ربات   ،)NEO( نئو 
کاربست  می دهد  امکان  پژوهشگران  به  که  رباتی 
را  انسان  شبیه  ربات های  در  مصنوعی  هوش 
بررسی کنند. در این میان، احتماال یک نفر با چنین 

چیزی موافق نخواهد بود؛ ایالن ماسک.
کس که پیش از فروش سهام خود  رئیس اسپیس ا
تصاحب  قصد   ،۲۰۱۸ سال  در  مایکروسافت  در 
اوپن اِی آی را داشت، اخیرا برای به کارگیری هزاران 
به  مشهور  برنامه هایی  شخصی،  خدمتکار  ربات 

تسالبات یا اوپتیموس ارائه کرده است.
 TED( تد تاک  سخنرانی  یک  جریان  در  ماسک 
Talk( خود، این موضوع را شرح داد که ربات های 
استفاده  خانه ها  در  می توانند  چگونه  انسان  شبیه 
بزنند  چمن   سالمندان،  از  نگهداری  ضمن  و  شوند 
و غذا درست کنند. این ربات ها ممکن است حتی 
در آینده به شریک جنسی انسان تبدیل شوند. این 
مصنوعی  هوش  و  کس  ۱ا پروژه های  میان  رقابت 
شد  خواهد  منجر  زمینه  این  در  انقالبی  به  جامع 
این  بودن  رباتیک  میزان  از  باید  منظور  این  به  و 
به  انسان  شبیه  بیشتر  تا  شود  کاسته  فناوری ها 
حال  در  اینک  مصنوعی  جامع  هوش  برسند.  نظر 
کار روی این مسئله یعنی تلفیق هوش مصنوعی 
حاضر  حال  در  ربات ها  که  چرا  است.  رباتیک  و 
در  و  می دهند  احمقانه ای  بازخوردهای  گاهی 
بسیاری از موارد، حرف و مقصود ما را نمی فهمند. 
کمپانی  در  استراتژی  تدوین  مدیر  استراخوف،  ژرژ 
با  گفت وگو  در   )DDB EMEA( امه آ  دیدی بی 
مانند  بزرگ  زبانی  مدل های  که  گفت  دیلی میل 
فوق العاده  پیچیده،  استدالل  در  چت جی پی تی۴ 

استثنایی به شمار می روند.■

موم شده  و  مهر  تابوت های  و  جعبه ها  دانشمندان 
ناشناخته متعلق به دوران بطلمیوسی و متاخر مصر 
باستان را با استفاده از توموگرافی نوترونی بررسی 
تا  اواسط قرن هفتم  بین  تقریبا  این جعبه ها  کردند. 
سوم قبل از ميالد ساخته  شده اند و محتویات داخل 
از  آن ها  است؛  کرده  را شگفت  زده  دانشمندان  آن ها 
روی  نقششان  که  حیواناتی اند  بقایای  حاوی  جمله 

بدنه جعبه ها به تصویر کشیده شده است. 
مومیایی کردن حیوانات در مصر باستان رایج بود و 
در آن زمان بقایای حیوانات را در مجسمه ها، تابوت ها 
یا جعبه های مقدس یا نذری قرار می دادند و سپس 
مهر و موم می کردند. جعبه ها و تابوت ها در مطالعه 
اشعه  کامپیوتری  توموگرافی  از  استفاده  با  قبلی 
ایکس تجزیه و تحلیل شده بودند، اما نتایج قطعی 
نبود. به جای استفاده از روش مشابه مطالعه قبلی، 
به  از روشی  داد  انجام  را  بعدی  که تحقیقات  تیمی 
محتویات  کشف  برای  نوترونی  توموگرافی  نام 
جعبه ها استفاده کرد.  وجود فلز، به ویژه سرب، برنز 

کم، تصویربرداری با اشعه  سرب دار یا سایر مواد مترا
ایکس را محدود می کند. به همین دلیل، توموگرافی 
آلی  مواد  شناسایی  در  که  تاثیری  به دلیل  نوترونی 
دارد، به عنوان روشی تکمیلی برای استفاده در کنار 

روش های اشعه ایکس ایجاد شده است. 
به نوشته اورشلیم  پست، پژوهشگران توانستند با این 
روش اطالعات قطعی تری درباره جعبه های باستانی 
کشف کنند و یکی از جعبه ها حاوی استخوان هایی 
این  بدنه  بود.  از جمله یک جمجمه کامل مارمولک 
و  اندازه  نظر  از  و  است  مارمولک  به  منقش  جعبه 
در  معموال  که  مارمولکی  گونه  با  خصوصیات  سایر 
منطقه محل کشف جعبه یافته می شود، مطابقت 
نیز  دیگر  در دست کم سه جعبه  پژوهشگران  دارد.  
استخوان ها یا قطعات استخوانی و در دو جعبه دیگر 
نیز  جعبه  سه  در  کردند.  کشف  استخوانی  بقایای 
قطعات پارچه پیدا شد که نشان می دهد استخوان ها 

احتماال در این قطعات پیچیده شده  بودند. 
تصور می شود که این پارچه ها از جنس کتان باشد که 

معموال در مومیایی های مصر باستان مورد استفاده 
قرار می گرفت.  روی بدنه سه تا از جعبه ها حلقه هایی 
است  ممکن  که  است  شده  تعبیه  سرب  حاوی 
ظرف  سراسر  در  وزن  توزیع  به  کمک  کارکردشان 
بوده باشد.  محققان می گویند انتخاب سرب ممکن 
است به دلیل جایگاه آن به عنوان یک ماده جادویی 
در مصر باستان باشد، چرا که تحقیقات قبلی نشان 

نفرین  و  در طلسم های عشق  داده است که سرب 
مورد استفاده قرار می گرفت. این احتمال نیز مطرح 
آویزان کردن جعبه های  شده که شاید حلقه ها برای 
فانوس از دیوار عبادتگاه ها و معابد یا از مجسمه ها 
و قایق ها در مراسم مذهبی روی جعبه ها قرار گرفته 
شده است. محققان گفته اند که تابوت های سنگین تر 
متفاوتی  کارکرد  احتماال  حلقه  بدون  و  حاوی سرب 

داشته اند. ■

ظاهر ربات »چت جی پی تی« چگونه خواهد بود؟

دانشمندان از محتويات تابوت های مهر و 
موم شده ۲۰۰۰ ساله مصر پرده برداشتند

What Will "ChatGPT" Robot Look Like?

Mysterious Contents Of Sealed Egyptian 
Coffins Revealed After 2,000 Years

اتان فریدمن در مقاله ای در الیوساینس به بررسی 
این موضوع پرداخت و توضیح داد که دانشمندان 
کتیو در سنگ های  چگونه با اندازه گیری عناصر رادیوا
زمین و سایر بخش های منظومه شمسی، جدولی 
زمانی از سال های نخست شکل گیری زمین تهیه 
کرده اند. از عمر زمین چیزی حدود چهار میلیارد و 
مدت،  این  در  زمین  می گذرد.  سال  میلیون   ۵۴۰
پیدایش و از میان رفتن قاره ها را به خود دیده است، 
را تجربه کرده  پایین رفتن کالهک های یخی  و  باال 
است و حیات روی آن، از موجودات تک سلولی به 

نهنگ های آبی تبدیل شده است.
بولدر،  کلرادو  دانشگاه  شناس  زمین  فالورز،  بکی 
می گوید اگر شما یک دانشمند زمین شناس باشید 
و به یک سنگ نگاه کنید، آن چه می بینید فقط یک 
سنگ نیست، آن سنگ برای خود داستانی دارد که 

شما می توانید سعی کنید آن را رمزگشایی کنید.
جا  به  گدازه  یا  ماگما  از  معدنی  مواد  که  هنگامی 
کتیو مانند  می مانند، اغلب آن ها آثاری از مواد رادیوا
اورانیوم در خود دارند. با گذشت زمان، این عناصر 
کتیو تجزیه می شوند، به این معنی که پرتو  رادیوا
گسیل می کنند که این در نهایت، آن ها را به عناصر 
ماده  درون  که  می کنند  تبدیل  پایدارتری  و  جدید 

معدنی به دام می افتند.
کتیو، شکل رایج اورانیوم را در  اورانیوم ۲۳۸ رادیوا
نظر بگیرید. اتم های آن انرژی آزاد می کنند تا اینکه 
این  شوند.  تبدیل  سرب  به  نهایت  در  عنصر  این 
فرآیند با سرعت ثابتی به نام نیمه عمر رخ می دهد. 
نیمه عمر در اصطالح فیزیکی به مدت زمانی گفته 
می شود که برای تجزیه نیمی از اتم ها الزم است. 
بیش   ۲۳۸ اورانیوم  نیمه عمر  که  می دانیم  امروزه 
از ۴ میلیارد سال است، یعنی به عبارتی بیش از 
۴ میلیارد سال طول می کشد تا نیمی از اورانیوم 
۲۳۸ موجود در یک نمونه سنگی، به سرب تبدیل 
ماده  یک  اورانیوم  که  می شود  باعث  این  شود. 
فوق العاده عالی برای تعیین تاریخ باشد. با دانستن 
این نیمه عمرها، می توانیم بر اساس نسبت عنصر 
کتیو در ماده به عنصر پایدار- روشی به نام  رادیوا
تاریخ یابی رادیومتریک - محاسبه کنیم که سن یک 

سنگ چقدر است.
به گفته فالورز، برای تاریخ یابی رادیومتریک معموال 
از کانی زیرکُن استفاده می شود، چرا که حاوی مقدار 
نسبتا زیادی از اورانیوم است. تعیین عمر با سرب 
رادیومتریک  تاریخ یابی  انواع  از  یکی  تنها  اورانیوم 
است. روش های دیگری هم وجود دارد که از عناصر 
مختلف استفاده می کنند. برای مثال، تاریخ گذاری 
رادیوکربن، یکی از رایج ترین این روش ها است که 
کتیو کربن استفاده می شود  در آن از ایزوتوپ رادیوا
که نیمه عمری هزاران ساله دارد و برای تاریخ گذاری 
استفاده  با  زمین شناسان  است.  مفید  آلی  مواد 
را روی  زیادی مواد معدنی  این روش ها، تعداد  از 
به ۴.۴ میلیارد  پیدا کرده اند که قدمت آن ها  زمین 
سال می رسد و معنی آن این است که این سیاره 
وجود  اینجا  پیش  سال  میلیارد   ۴.۴ از  دست کم 
داشته است. اما اگر دانشمندان بگویند زمین بیش 
از ۴.۵ میلیارد سال سن دارد، این ۱۰۰ میلیون سال 

اضافی از کجا آمده است؟
که  دارند  خود  در  موادی  شهاب سنگ ها  از  برخی 
بیش از ۴.۵۶ میلیارد سال از عمرشان می گذرد و 
همچنین قدمت سنگ های ماه و مریخ نیز به حدود 
۴.۵ میلیارد سال پیش می رسد.  این تاریخ ها، بسیار 
نزدیک به همان زمانی است که دانشمندان تصور 
شکل گیری  به  شروع  شمسی  منظومه  می کنند 
متولد  خورشید،  اطراف  غبار  و  گاز  ابر  از  و  کرده 
نسبی،  سنین  این  تمام  دانستن  با  و  است  شده 
می توانیم یک جدول زمانی از چگونگی شکل گیری 
زمین، ماه، مریخ و سایر سنگ های کوچک معلق 

در فضای پیرامونمان تهیه کنیم.■

کره زمین چند سال پیش 
شکل گرفته است؟

How Many Years 
Ago Was The 

Earth Formed?
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هزار   ۳۰ که  مردی  چهره  واقعی نما  بازآفرینی 
می کرد،  زندگی  امروز  مصر  در  پیش  سال 
دست  به  انسان  تکامل  از  سرنخ هایی  می تواند 

دهد.
بقایای  باستان شناسان  الیوساینس،  گزارش  به 
خاطر  نزله  در   ۱۹۸۰ سال  را  مرد  این  اسکلت 
نیل  رود  دره  در  باستان شناسی  محوطه  یک   ،۲
تحلیل  و  تجزیه  کردند.  کشف  مصر،  در  واقع 
مرگ  هنگام  مرد  این  داد  نشان  انسان شناختی 
تقریبا  قدی  با  و  داشته  سن  سال   ۲۹ تا   ۱۷
است.  بوده  آفریقایی  اصالتا  سانتی متر،   ۱۶۰
شد،  منتشر  مارس   ۲۲ که  مطالعه ای  اساس  بر 
هومو  بقایای  از  نمونه  قدیمی ترین  اسکلت  این 
ساپینس )انسان خردمند( یافت شده در مصر و 

یکی از قدیمی ترین ها در جهان است.
این  اصلی  نویسنده  الیوساینس،  گزارش  به 
مطالعه، موآسیر الیاس سانتوس، باستان شناس 
کاردوسو  فالماریون  سیرو  باستان شناسی  موزه 
کثر  در برزیل، در ایمیلی به الیو ساینس گفت: »ا
گر  ا است؛  مانده  محفوظ  اسکلت  استخوان های 
دنده ها، دست ها، قسمت  مانند  چه کسری هایی 
و  راست  پای  ساق  استخوان  تحتانی  و  میانی 

و  چپ  سمت  پای  درشت نی  پایینی  قسمت 
اصلی  اندام  دارد،  وجود  پاها  )کف(  همچنین 
به خوبی  جمجمه  یعنی  صورت  بازآفرینی  برای 

محفوظ مانده است.«
طبق این گزارش، یکی از ویژگی های جمجمه که 
موردتوجه محققان قرار گرفت، فک آن و تفاوتش 
جمجمه  از  بخشی  بود.  امروزی تر  پایینی  فک   با 
از  استفاده  با  گروه  این  اما  بود،  رفته  بین  از  نیز 
اسکن های  داده ای  نقاط  و  جمجمه  دیگر  سمت 
کنندگان  اهدا )سی تی(  کامپیوتری  توموگرافی 
کردند.  قرینه سازی  و  کپی  را  آن  زنده،  مجازی 
سیسرو مورائس، یکی از محققان این مطالعه و 
متخصص گرافیک اهل برزیل، در ایمیلی به الیو 
ساختاری  کلی  طور  به  »جمجمه  گفت:  ساینس 
عناصر  دارای  آن  از  بخشی  اما  دارد،  امروزی 
از  قوی تر  بسیار  که  فک  مانند  است؛  باستانی 
اولین  برای  وقتی  است.  امروزی  مردان  )فک( 
قرار  بخش  این  تاثیر  تحت  دیدم،  را  جمجمه  بار 
پس  بدانم  شدم  کنجکاو  حال  عین  در  و  گرفتم 

از بازسازی، صورت چگونه به نظر خواهد آمد.«
محققان با دوخت دیجیتالی تصاویر در فرایندی 
و هنر  ]یا فتوگرامتری، علم  نام تصویرسنجی  به 

طریق  از  اشیا  شکل  و  اندازه  موقعیت،  تعیین 
آنالوگ  تصاویر  از  آمده  به دست  نتایج  تحلیل 
این  از  مجازی  سه بعدی  مدل  دو  دیجیتال[،  و 
با  سیاه سفید  تصویری  اولی  کردند.  خلق  مرد 
دومی،  و  است  خنثی  حالت  در  بسته  چشمان 
نمایان گر  دارد،  هنرمندانه تر  رویکردی  که 
ریش های  و  ژولیده  تیره  موهای  با  جوان  مردی 

اصالح شده است.
کل  »در  گفت  مورائس  الیوساینس،  گزارش  به 
مردم فکر می کنند بازآفرینی همانی است که در 
نهایی  نتیجه  و  می گیرد  انجام  هالیوود  فیلم های 
واقع  در  اما  نمی زند.  مو  واقعی  فرد  چهره  با 

می دهیم،  انجام  ما  آنچه  نیست.  آن گونه  کامال 
داده های  از  استفاده  با  احتمالی  بازآفرینی چهره 
سازه ای  هم  کار  حاصل  و  است  موجود  آماری 
افزود:  او  می دهد.«  دست  به  ساده ای  بسیار 
تاریخی،  شخصیت های  روی  کار  هنگام  »اما 
موردنظر  فرد  چهره  به  دادن  انسانی  جلوه 
سازه  کردن  تکمیل  چون  است؛  مهم  همیشه 
رنگ آمیزی سبب می شود  و  مو  با  به دست آمده 
باورپذیری مردم بیشتر شود، عالقه بیشتری پیدا 
در  کنند  پیدا  تمایل  شاید  می دانیم،  چه  و  کنند 
کل  و  باستان شناسی  یا  خاص  موضوعی  مورد 

■ تاریخ بیشتر مطالعه کنند.« 

دانشمندان هواشناسی بر اساس مطالعه الگوهای 
گرفتن شرایط جوی، جمع آوری  نظر  در  آب وهوایی، 
داده های گوناگون و مدل های رایانه ای وضعیت هوا را 
پیش بینی می کنند. با وجود این، پیش بینی ها همواره 
دقیق نیستند و پیش بینی طوالنی مدت آب وهوا نیز 

جای بحث دارد.
هوش  چت   ربات   همچون  الگوریتم هایی  طرفی  از 
و  می شوند  قدرتمندتر  روزبه روز  که   مصنوعی 
دگرگون  را  دنیا  دارند،  انسانی  به ظاهر  قابلیت هایی 
کرده اند و برخی پایگاه های هواشناسی نیز به استفاده 
از این امکان روی آورده اند. اما آیا این ربات ها قادرند 
پیش بینی  دقیق  قبل  مدت ها  از  را  جوی  وضعیت 

کنند؟
گاردین گزارش می دهد که پیش بینی های استاندارد 
آینده  روز  تنها چند  رایانه ای جو  بر مدل های  مبتنی 
را درست پیش بینی می کنند؛ زیرا کوچک ترین خطا 
در اندازه گیری به بی دقتی های بزرگی می انجامد که 
زدن  بال  حتی  اینکه  می گویند؛  پروانه ای  اثر  آن  به 
دیگر  در  می تواند  جهان  از  نقطه   یک  در  پروانه ای 
جای دنیا طوفان به پا کند. پیش بینی های بلندمدت 

معموال به صورت بسیار کلی انجام می شوند.

پیش بینی های  صفحه  در  بریتانیا  هواشناسی  اداره 
بلندمدت خود نوشته است: »پیش بینی آب وهوا در 
امکان پذیر  آینده  سال های  یا  ماه   از  خاص  روز  یک 
ودر۲۰/۲۰  پایگاه  که  می نویسد  گاردین  نیست.« 
برای  و  دارد  بهتری  رویکرد   )۲۰/۲۰  weather(
پیش بینی  و  تکراری  جوی  الگوهای  شناسایی 
ماشینی  یادگیری  از  آینده  چندماه  رویدادهای 
شیوه  با  مقایسه  در  روش  این  می کند.  استفاده 
قدیمی پیش بینی آنالوگ که در آن شرایط فعلی با 
چرخه های هواشناسی گذشته مطابقت داده می شد، 

جدید است.

مثل  خاص  هوایی  رویدادهای  می گوید  ودر۲۰/۲۰ 
طوفان ایان را ماه ها پیش از شکل گیری آن پیش بینی 
بار نیست که چنین  این نخستین  البته  کرده است. 
شیوه  این  موفقیت  اما  می کند  مطرح  را  ادعایی 
به  هم  زیادی  انتقادهای  و  کرده  توجه  جلب  بسیار 
پیش بینی های  دقیق  بررسی  است.  داشته  دنبال 
بیشتر نشان خواهد داد که آیا در پیش بینی بلندمدت 
وضع هوا واقعا یک انقالب الگوریتمی در راه است 

یا خیر.■

را برای  اقیانوس ها زنگ خطر  افزایش سریع دمای 
زمین  بیشتر  گرمایش  به  نگرانند  که  دانشمندانی 
دمای  میانگین  است.  آورده  در  صدا  به  بزند  دامن 
تازه  رکورد  ماه جاری یک  در  دریاهای جهان  سطح 
این  به  و  این سرعت  به  تاکنون  دما  این  کرد.  ثبت 
بود. دانشمندان کامال متوجه دلیل  نرفته  باال  اندازه 

این پدیده نمی شوند.
اما آنها نگرانند که این روند در کنار سایر رویدادهای 
پایان سال  تا  آب و هوایی باعث شود دمای زمین 
کارشناسان  برسد.  کننده ای  نگران  سطح  به  آینده 
بر این باورند که یک رویداد »ال نینیو« - که باعث 
گرمتر شدن اقیانوس ها می شود - در ماه های آینده 
ظاهر خواهد شد. گرم شدن آب اقیانوس ها می تواند 
هوایی  و  آب  شدید  رویدادهای  آبزیان،  مرگ  به 
آب  شود.  منجر  دریاها  سطح  آمدن  باال  و  بیشتر 
گرمتر همچنین ظرفیت کمتری برای جذب گازهای 
تازه  اما یک مطالعه مهم  گلخانه ای خواهد داشت. 
که هفته پیش بدون سروصدا منتشر شد روی یک 
این  انگشت می گذارد. براساس  تحول نگران کننده 
زمین  انباشته  در ۱۵ سال گذشته، حرارت  مطالعه 
۵۰ درصد باال رفته و بیشتر این گرمای اضافه جذب 

اقیانوس ها شده است.
فقط  نه  یعنی   - داشته  واقعی  عواقب  تحول  این 
دمای کلی اقیانوس ها در ماه آوریل به رکورد تازه ای 
با  دما  این  اختالف  مناطق  برخی  در  بلکه  رسیده، 
ماه  در  بوده.  زیاد  فوق العاده  درازمدت  میانگین 
شرقی  ساحل  اطراف  در  دریا  سطح  دمای  مارس 
از  باالتر  سانتیگراد  درجه   ۱۳.۸ شمالی  آمریکای 

شوکمن،  فون  کارینا  بود.   ۲۰۱۱-۱۹۸۱ میانگین 
اقیانوس شناس در گروه تحقیقاتی »مرکاتور اوشن 
گفت:  مطالعه  این  اصلی  نویسنده  و  اینترنشنال« 
»هنوز به خوبی روشن نیست که چرا تغییری به این 
است.«  وقوع  درحال  بزرگ  ابعاد  این  در  و  سرعت 
در سیستم  میزان حرارت  در ۱۵ سال گذشته  »ما 
اقلیمی زمین را دو برابر کرده ایم. نمی خواهم بگویم 
یا  یا نوسان های طبیعی  اقلیم است  تغییر  این  که 
اما شاهد  نمی دانیم.  هنوز  دو، چون  این  از  ترکیبی 
این تغییر هستیم.« جالب اینکه یک عامل نفوذ که 
ممکن است باعث ورود دمای بیشتر به اقیانوس ها 
شده باشد، کاهش آلودگی صنعت کشتیرانی است. 
دریانوردی  بین المللی  سازمان   ،۲۰۲۰ سال  در 
مقرراتی را برای کاهش محتوی سولفورِ سوختی که 
کشتی ها می سوزانند تعیین کرد. این تاثیر سریعی 
داشته و میزان ذرات ریز معلق )اروسول( در اتمسفر 
را کاهش داده است. اما این ذرات آالینده همچنین 
نور خورشید  برگرداندن  و  انعکاس  باعث  می توانند 
به فضا شوند، بنابراین حذف آنها ممکن است باعث 
ورود نور و گرمای بیشتر به اقیانوس ها شده باشد. 
دانشمندان  نگرانی  باعث  که  دیگر  مهم  عامل  یک 
شده پدیده آب و هوایی موسوم به »نوسان جنوبی 

ال نینیو« است.
در سه سال اخیر این رویداد طبیعی در یک مرحله 
خنک تر به نام »ال نینیا« قرار داشت و دمای سیاره 
کنون معتقدند که یک ال  را مهار کرد. اما محققان ا
نینیوی قوی - گرم کننده - درحال شکل گیری است 
که عواقب قابل توجهی برای جهان خواهد داشت.■

چهره قدیمی ترین انسان در مصر بازآفرینی شد

هوش مصنوعی وضعیت آب وهوا را از 
ماه ها قبل  پیش بینی می کند؟

ابراز نگرانی دانشمندان از افزایش 
سریع دمای اقیانوس ها

Scientists Reveal the Real Face of a 
35,000-Year-Old Egyptian Man

Artificial Intelligence Predicts The 
Weather Months In Advance?

Rapid Ocean Warming Ahead of 
El Niño alarms Scientists
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EDUCATION

یاد توقف  واژه »خودکنترلی«  با شنیدن  معموال 
گاهی  نداریم.  دوستشان  که  می افتیم  کارهایی 
این واژه ما را یاد پرهیز از مصرف غذای ناسالم 
موضوع  که  می کنیم  تصور  گاهی  و  می اندازد 
است.  خشم  نظیر  احساساتی  مهار  بحث 
فراتر  کنترلی موضوعاتی  بااین حال، مفهوم خود 

از اینها را شامل می شود.
خودکنترلی چیست؟

تعدیل  و  اصالح  توانایی  به  کنترلی  خود 
جلوگیری  به  کار  این  می شود.  گفته  کنش ها  وا
رسیدن  و  ناخواسته  و  غیرمطلوب  رفتارهای  از 
می کند.  کمک  زندگی  در  بلندمدت  اهداف  به 
معموال روان شناسان خود کنترلی را یکی از این 

۳ قابلیت می دانند:
و  وسوسه ها  با  مقابله  برای  رفتارها  کنترل 

رسیدن به اهداف زندگی؛
و  زودگذر  لذت های  انداختن  تأخیر  به 
تمایالت  یا  رفتارها  برابر  در  مقاومت کردن 

ناخواسته؛
تمام  روزی  است  ممکن  که  محدودی  توانایی 
شود. مردم برای توصیف خودکنترلی از واژه های 
مختلفی استفاده می کنند. فرقی نمی کند که آن 
پشتکار  و  راسخ  عزم  یا  بنامیم  نظم بخشیدن  را 
تداعی  را  معنا  یک  همه  صورت  هر  در  اراده،  و 
ژنتیک  که  معتقدند  محققان  از  برخی  می کنند. 
در خود کنترلی نقش دارد و در عین حال مهارتی 
دست  آن  به  تمرین  کمی  با  می توانید  که  است 

پیدا کنید.
انواع خود کنترلی

محدود  خاص  مهارت  یک  به  خودکنترلی 
نمی شود، بلکه ۳ شکل دارد:

در  به معنی مقاومت  این مهارت  رفتارها:  کنترل 
برابر امیال و هوس هاست. کسانی که نمی توانند 
بدون  اغلب  کنند،  کنترل  را  رفتارشان  به خوبی 
فکرکردن به عواقب و پیامدهای اعمالشان رفتار 

می کنند.
هم  مهارت  این  تقویت  احساسات:  کنترل 
منجر  شما  احساسی  کنش های  وا تنظیم  به 
ندارند،  را  مهارت  این  که  کسانی  می شود. 
نمی توانند احساسات شدید خود را به خوبی مهار 
کنش نشان  کنند. آنها به هر چیزی بیش از حد وا
حس وحال  دچار  طوالنی  مدت های  می دهند، 
غلبه  آنها  بر  شدید  احساسات  و  می شوند  بد 

می کنند.
می توانید  مهارت  این  به کمک  حرکات:  کنترل 
کنترل  را  بدنتان  حرکات  چگونگی  و  زمان 
بی بهره اند،  مهارت  این  از  که  کسانی  کنید. 
برایشان  یک جاماندن  و  هستند  بی قراری  دچار 

دشوارترین کار دنیاست.
کنترلی  خود  مهارت  به  است  توانسته  که  کسی 
دست پیدا کند، برای کنترل خود اراده ای فوالدین 
تکانشی  رفتارهای  و  تکانشگری  دچار  او  دارد. 

نمی شود و می تواند اعمال و احساسات خود را 
به خوبی مدیریت کند.

چرا باید خودکنترلی را یاد بگیریم؟
اهمیت  چقدر  امروزی  زندگی  در  کنترلی  خود 
انجمن  که  نظرسنجی ای  نتایج  اساس  بر  دارد؟ 
۲۷درصد  است،  داده  انجام  آمریکا  روان شناسی 
اصلی  عوامل  از  یکی  را  اراده  ضعف  مردم 
می دانند.  زندگی  در  خود  اهداف  به  نرسیدن 
۷۱درصد از آنها نیز معتقدند که خود کنترلی هم 

کتسابی. مادرزادی است و هم ا
دانشمندان،  تحقیقات  طبق  همچنین 
انضباط  و  نظم  خودشان  که  دانش آموزانی 
و  می گیرند  بهتری  نمرات  می کنند  رعایت  را 
برتر  رتبه های  به  دانش آموزی  رقابت های  در 
می رسند. بنابراین برای رسیدن به موفقیت های 
فرد  آی کیوی  میزان  از  کنترلی  خود  کادمیک،  آ

اهمیت بیشتری دارد.
فعالیت های  به  کنترلی  خود  مزایای  البته 
بلندمدت  پژوهشی  نمی شود.  محدود  تحصیلی 
رسیدن  که  بود  این  از  حاکی  سالمت  حوزه  در 
دوران  طول  در  خودکنترلی  از  باالتری  مراتب  به 
و  تنفسی  دستگاه  قلب،  سالمت  به  کودکی 
این  می شود.  منجر  بزرگ سالی  در  دندان ها 
نقش  هم  افراد  مالی  وضعیت  بهبود  در  مسئله 

بسزایی دارد.
نمونه هایی از خودکنترلی

از  ای  نمونه  سالم؛  غذایی  رژیم  انتخاب 
خودکنترلی 

و  حرکات  رفتار،  کنترل کردن  مهارت  کسب  با 
احساسات می توانیم چنین کارهایی کنیم:

تعیین اهداف منظم برای زندگی؛
رعایت کردن رژیم غذایی سالم و متعادل؛

افزایش کارایی؛
ترک عادات نادرست؛

پس اندازکردن برای آینده؛
و  کار  هنگام  اجتماعی  شبکه های  از  دوری کردن 

افزایش بهره وری در محل کار؛
خودداری از خریدهای غیرضروری برای مدیریت 

مالی زندگی؛
پرهیز از مصرف بی رویه شیرینیجات برای تنظیم 

قند خون؛
که  کسانی  برابر  در  احساسی  کنش های  وا مهار 

شما را به شدت خشمگین یا ناراحت می کنند.
نشانه های خودکنترلی بیش از حد

اعمال  و  خواسته ها  احساسات،  کنترل  توانایی 
تحسین  را  آن  مردم  معموال  که  است  مهارتی 
از  بیش  را  خود  اگر شخصی  بااین حال  می کنند. 
اندازه کنترل کند، ممکن است دچار مشکل شود. 
افرادی که دچار خودکنترلی بیش از حدند، گاهی 
کمال گرا یا سرسخت به نظر می رسند. به اعتقاد 

کارشناسان، افراد دچار خود کنترلی مفرط درگیر 
چنین مشکالتی می شوند:

ناآرامی؛
فاصله گرفتن از دیگران؛

داشتن شخصیتی سرسخت و غیرقابل نفوذ؛
تمرکز بیش از حد بر جزئیات؛

اندازه  از  بیش  نمایش  یا  بی احساس شدن 
احساسات؛

همیشه خود را مقصر دانستن.
خود  درگیر  اندازه  از  بیش  که  افرادی  کل،  در 
کنترلی می شوند، مثل آنهایی که نمی توانند خود 
نمی گیرند.  قرار  اتهام  مظان  در  کنند،  کنترل  را 
افراد  این  رفتار  است.  مشخص  هم  دلیلش 
سخت کوشی،  نظیر  مثبتی  ویژگی های  با  اغلب 
و  معقوالنه  به شدت  رفتارهای  یا  درون گرایی 
این مسئله،  به  توجه  با  منطقی همراه می شود. 
این  دچار  شخصی  که  فهمید  می توان  چگونه 
اختالل رفتاری است یا بلوغ فکری بسیار باالیی 

دارد؟
این مسئله به خود فرد بستگی دارد، یعنی درباره 
هر فردی باید بر اساس ویژگی ها و شرایطی که 
کسی  رفتار  که  صورتی  در  کرد.  قضاوت  دارد، 
نکند،  ناراحت  را  دیگران  و  شود  تمام  او  نفع  به 
بعضی  بااین حال،  ندارد.  اشکالی  خودکنترلی 
زندگی جسمی،  حد  از  بیش  کنترلی  مواقع خود 
چالشی  به  را  افراد  اجتماعی  یا  عاطفی  روانی، 
چنین  با  فردی  گر  ا می کند.  تبدیل  همیشگی 

مشکلی روبه رو شود، نیاز به درمان دارد.
عالئم فقدان خود کنترلی

ندارد،  کنترلی  خود  حرکات  و  رفتار  بر  که  کسی 
افرادی  چنین  است.  قابل تشخیص  به سادگی 
معموال در تقویت عادات مثبت با مشکل مواجه 
خود  هم ساالن  مانند  نمی توانند  آنها  می شوند. 
مسئله  این  با  که  افرادی  نشانه های  کنند.  رفتار 

درگیر شده اند، عبارت اند از:
انضباط شخصی اندک یا نزدیک به صفر؛

نداشتن هدف در زندگی یا ناتوانی در رسیدن به 
اهداف خود؛
بی انگیزگی؛

بی ارادگی یا اراده ضعیف؛
دشواری کنترل احساسات؛
بی توجهی به امور روزمره؛

همیشه دیگران را سرزنش کردن؛
ناتوانی در حفظ روابط دوستانه؛

سبک زندگی ناسالم یا بیش از حد منفعل.
گر فردی نتواند احساسات، رفتار و اعمال خود  ا
را به خوبی کنترل کند، اعتماد به نفس او کاهش 
می یابد و همکاری با دیگران و رسیدن به اهداف 

زندگی برای او بسیار دشوار می شود.
چگونه خودکنترلی را تقویت کنیم؟

همه ما کمی مهارت خود کنترلی را داریم، هرچند 
مختلف  موقعیت های  و  افراد  در  مهارت  این 
ساده  راهکار  چند  با  بااین حال،  است.  متفاوت 
یا  کنیم  تقویت  را در خود  این مهارت  می توانیم 

به حد متعادلی برسانیم.
۱. آرامش خود را حفظ کنید

فکر  یا  می دهیم  فریب  را  خود  که  موقع  همان 
خیلی  یا  شود  انجام  فورا  باید  کاری  می کنیم 
کنترلی  کنیم، وقت خود  متوقف  را  کاری  سریع 
که  مواقعی  در  این،  بر  عالوه  است.  رسیده  فرا 
امیال و هوس های درونی ما را هدایت می کنند، 
تصور  می زنیم.  دست وپا  خود  کنترل کردن  برای 
کنید با سرعت زیاد در جاده ای رانندگی می کنید 
شده  شما  راه  سد  کمتر  سرعت  با  راننده ای  و 
موقعیتی  چنین  در  شما  درونی  کنش  وا است. 
این خواهد بود که بوق را فشار بدهید و سر آن 
باید  چه  شرایطی  چنین  در  بکشید.  فریاد  فرد 

کرد؟
باید  این،  مانند  تکانشی  رفتارهای  کنترل  برای 
کنید. رسیدن  کنترل  را  افکار خود  که  بگیرید  یاد 

کنترل  برای  روش  بهترین  درونی  آرامش  به 
و  عمیق  تنفس  تمرین  مدیتیشن،  رفتارهاست. 
تقویت تمرکز راهکارهایی فوق العاده برای تمرین 
چنین  به  رسیدن  با  می روند.  شمار  به  آرامش 
استرس زا  رویدادهای  وقوع  هنگام  آرامشی، 
کنش های متفکرانه و معقولی خواهید داشت. وا

۲. برنامه ریزی را یاد بگیرید

کاری  برنامه ریزی  بدون  خودکنترلی  به  رسیدن 
از  کیلو   ۱۰ می خواهید  اگر  مثال  است.  دشوار 
کی های  خورا مصرف  باید  کنید،  کم  را  خود  وزن 
شیرین در شب را به میزان زیادی کاهش بدهید. 

این کار نیاز به برنامه ریزی دارد.

برنامه ریزی روزانه داشته  باید  اراده  برای تقویت 
کی  خورا هوس  که  بعدی  دفعه  مثال  باشید، 
 ۱۵ مدت  کنید.  سرگرم  را  خود  کردید،  شیرین 
اینکه  یا  شوید  مشغول  یوگا  حرکات  به  دقیقه 
که  می گیرید  یاد  نهایت،  در  بخوانید.  کتاب 
کنید  کنترل  را  ناخوشایند  احساسات  می توانید 
درونی  خواسته های  تمام  به  که  نیست  نیازی  و 

خود برسید.

۳. متوجه شوید که واقعا چه می خواهید

گاهی نمی توانیم خود را کنترل کنیم، چون واقعا 
صورتی  در  مثال  می خواهیم.  چه  که  نمی دانیم 
جایی  به  فعلی  شغل  در  می کنید  احساس  که 
دلیل  که  شوید  مطمئن  ابتدا  باید  نمی رسید، 
که  زمانی  نیست.  بی هدف بودن  احساس  این 
ساده تر  کنترلی  خود  دارید،  مشخصی  هدف 
می شود چون بر آنچه می خواهید تمرکز می کنید. 
که  می کند  کمک  شما  به  حرفه ای  روان درمانگر 
بفهمید در زندگی دقیقا چه چیزی به شما انگیزه 
می دهد. او شما را به مسیری سوق می دهد که 

در آن اهداف واقعی تان مشخص می شوند.

۴. پیامدها را در نظر بگیرید

اغلب بررسی دقیق عواقب و پیامدهای هر چیز 
می کند.  کمک  ما  حرکات  و  رفتارها  کنترل  به 
تومان  ۱میلیون  خود  حساب  در  که  کنید  تصور 
اضافه پیدا کرده اید. بخشی از وجود شما می داند 
که باید این مبلغ را پس انداز کرد، اما بخشی دیگر 
شامی  برای  را  آن  که  می خواهد  شما  وجود  از 
شرایط  این  در  آنکه  برای  کنید.  خرج  مجلل 
کارهای  عواقب  باید  بگیرید،  درستی  تصمیم 
خود را در نظر بگیرید. با پس انداز چنین مبالغی 
گر این  می توانید بدهی هایتان را تسویه کنید اما ا
برای  باز هم  آیا  مبلغ صرف شامی مجلل شود، 
کافی  پول  صورت حساب ها  به موقع  پرداخت 

دارید؟

۵. تمرین کنید

را  آن  است،  دشوار  برایتان  خودکنترلی  گر  ا
خانواده  اعضای  از  یکی  دوستان،  از  یکی  همراه 
شما  به  کار  این  کنید.  تمرین  روان درمانگر  یا 
در محیطی  احساسات خود  با  که  کمک می کند 
روبه رو  منفی  پیامدهای  بدون  و  کنترل شده 
فکر  دشواری  موقعیت های  از  یکی  به  شوید. 
با  می شوید.  مواجه  آن  با  معموال  که  کنید 
انجام دادن این کار، شرایط را بهتر کنترل می کنید 
و با موقعیت های دشوار و چالش برانگیز ساده تر 

روبه رو می شوید.

۶. برای حفظ سالمت خود تالش کنید

و عاطفی  روانی  از سالمت جسمی،  برخورداری 
برای  حتما  می کند.  شایانی  کمک  شما  به 
چکاپ های دوره ای به پزشک خود مراجعه کنید. 
بیماری های زمینه ای ممکن است شرایط  وجود 
سایر  و  اضطراب  افسردگی،  کند.  دشوار  را 
شما  کار  هم  روان  سالمت  به  مربوط  مشکالت 

را سخت می کنند.

باید برای حفظ سالمتی خود رژیم غذایی سالمی 
داشته باشید، روزانه مقدار زیادی آب بنوشید و 
خواب کافی را فراموش نکنید. این کارها به شما 

برای خود کنترلی کمک می کنند.■

HOW TO BUILD UP SELF-CONTROL

خودکنترلی چیست؟ روش یادگیری و تقویت آن
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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

Break up=جدا شدن 
Beef=گله – شکایت 
Hit the bottle =مشروب خوردن 
Patch up = درست کردن – جور کردن – مرتب کردن اوضاع 
Turn over a new leaf=رفتار خود را عوض کردن 
Keep on = ادامه دادن 
Will power=قدرت اراده 
Go cold turkey=ناگهان متوقف کردن 

Lisa: They were only married for a year before they broke up.
Elaine: What was her beef?

Lisa: She said he was hitting the bottle too much.
Elaine: Do you think they’ll patch things up?

Lisa: Only if he turns over a new leaf.
Elaine: He won’t. He’s going to keep on 

drinking. He has no will power.
Lisa: he can do it if he goes cold turkey.

.لیزا: فقط یک سال بود ازدواج کرده بودند که جدا شدند
الین: بهانه اش چی بود؟

.لیزا: می گفت زیادی مشروب می خوره
الین: فکر می کنی دوباره با هم کنار می یان؟

.لیزا: فقط در صورتی که او رفتارش )یک چیزی( را عوض کنه
 الین: او این کار رو نمی کنه. او به مشروب خوردن

.ادامه می ده ، او قدرت اراده نداره
 لیزا: او می تونه این کار رو بکنه اگه ناگهان )یکدفعه(

.)بگذاره کنار )مشروب خوردن رو

a( your beef    b( cold turkey    c_( patch things up     d( hit 
the bottle    e( turns over a new leaf     f(will power    g( break 
up       h( keep on

1. He gave up smoking. He has more...............than I do.
2. I don’t want to argue. Let’s................
3. Why are you angry? What’s...............?
4. They aren’t happy together. They’re going to................
5. He lost his job because he.....................
6. He just got out of jail, I hope he................
7. He stopped smoking right away. He went...................
8. If you’re not hungry, don’t ..........................eating. 

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

Generic = ً طبیعتا و  عادی  بندی  بسته  دارای  و  معروف  مارک  بدون   کاالی 
تر  ارزان 
Why are you buying that shampoo when the generic brand is 
identical and less expensive?

 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

١٣
کال  مشاوران مهاجرت و شهروندی

درخواست پناهندگ 

خوداشتغال  (هنرمندان و ورزشااران

سرمایه گذاری و استارت آپ

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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دکتر شادان کبیری
UBC استادیار

HEALTH.DERMATOLOGY.WOMEN

چشم  سفید  اسکنرا)بخش  و  پوست  زردی   -۴
رنگ میشود  زرد  کبدی  بیماریهای  (در  یا صلبیه 
روبین  بیلی  یا  صفرا  رفتن  باال  زردی  بدلیل  که 
روبین حاصل شکسته  بیلی  باشد.  در خون می 
شدن سلولهای قرمز  خون می باشد که در کبد 
متابولیزه و دفع  میشود. در نارسایی کبدی حاد 
بیلی  همان  یا  صفرا  دفع  به  قادر  کبد  مزمن  و 
روبین نبوده که وارد خون میشود و زردی ایجاد 
کاهش  زردی  یابد  بهبود  کبد  عمل  گر  ا کند.  می 

می یابد و بتدریج بهبود می یابد.
یا تیره شدن پوست در  ۵-  هیپرپیگما نتاسیون 
اطراف چشمها، دهان و ساق پاها در بیماریهای 
نا  آن  علت  ولی  میشود  دیده  مزمن  کبدی 

مشخص است و شناخته شده نمی باشد.
رفتن  باال  بدلیل  که  پوست  عمومی  خارش   -۶
کبد  در  اند  نتوانسته  که  است  خون  در  موادی 
پایانه  تحریک  وسبب  شوند  متابولیزه  درست 

نمک  شامل  مواد  این  میشود.  پوستی  اعصاب 
کورتون  و  ها  مخدر  هیستامین،  صفراوی،  های 

ها می باشد.
تغیرات ناخن در بیماریهای کبدی شامل چماقی 
آخر  بند  شدن  کلفت  بصورت  که  ناخن  شدن 
ها  ناخن  طبیعی  زاویه  و  میشود  دیده  انگشتان 
از بین می رود. از طرفی ناخن ها ممکن است بر 
قاشقی شدن  یا  مقعر  حالت  قبل  حالت  عکس 
این حالت  به اصطالح گود شوند.  و  بخود گرفته 
ممکن  ها  ناخن  میشود.  دیده  نیز  آهن  فقر  در 
است سفید شوند بخصوص در دو سوم ابتدایی 
ایجاد  ها  ناخن  در  سفید  عرضی  خطوط  یا  خود 
شود. که در بین این خطوط عرضی سفید ناخن 
نرمال و صورتی می باشد.  این عالمت به دلیل 

کاهش پروتئین )آلبومین( خون ایجاد میشود.
رل الکل در ایجاد کانسرهای پوستی:

 الکل همچنان که باعث افزایش ریسک سرطان 
باعث  میشود  پستان  و  لوزالمعده  کبد،  های 
همچنین  و  پوستی  های  سرطان  انواع  افزایش 

سرطان های دهانی میشود.
علت افزایش شیوع سرطان در مصرف زیاد الکل 

شامل موارد زیر می باشد:
- الکل سبب  کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن 
همچنین سبب صدمات تغذیه ای متعدد در بدن 
بدن  دفاعی  قدرت  کاهش  آن  نتیجه  که  میشود 

در مقابل عوامل سرطان زا می باشد.

در  الکل  از  حاصل  متابولیستی  اصلی  ماده   -
بدن یعنی استیل آلدئید یک ماده سرطان زا می 
ایجاد  و  آزاد   های  رادیکال  تولید  که  چرا  باشد 

صدمه به DNA را می کند.

فوتو  اثرات  بنفش  ماوراء  اشعه  همچنین 
سنسویته 

ایجاد  احتمال  و  تشدید   را  الکل  از  ناشی   -

سرطان های پوستی افزایش می دهد.
سیگار  کثرا  ا الکلی  افراد  گفت  باید  آخر  در   -
دانید  که می  همانطور  که  کنند  هم مصرف می 

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

deficiency ناشی از الکل و بیماریهای کبدی. 
ادامه دارد...

SKIN SYMPTOMS OF EXCESSIVE ALCOHOL 
CONSUMPTION AND LIVER DISEASE (2)

عالئم پوستی مصرف بیش از حد 
الکل وبیماریهای کبدی )۲(

  

در پزشکی سندرم قلب شکسته با نام سندرم بالونی 
شناخته  تاکوتسوبو  کاردیومیوپاتی  یا  گذرا  آپیکال 
می شود. زمانی که قلب یک بیمار می شکند، بطن 
سمت چپ قلب ضعیف شده و منجر به درد و تنگی 

نفس می شود.

سندروم قلب شکسته یا تاکاتسوبو کاردیومیوپاتی، 
آن  در  که  است  موقت  قلبی  بیماری  نوعی 
قسمت های انتهایی و میانی بطن چپ قلب دچار 
اختالل در پمپاژ خون به سرخرگ آئورت می شوند. 
قلب  ماهیچه  نارسایی های  رده  در  نارسایی  این 
طبقه بندی می شود. دلیل اصلی آن استرس است 
شده است.  دیده  پریود  از  پس  زنان،  در  بیشتر  و 
استرس ناشی از بیماری حاد نیز می تواند منجر به 
سندرم قلب شکسته شود. این ناراحتی قابل بهبود و 
موقتی است اما می تواند منجر به مشکالت پیچیده 
دیگری مثل حمله قلبی شود. متخصصان معتقدند 
دلیل سندرم قلب شکسته حجم زیادی از هورمون ها 
)مثل آدرنالین( است که در یک موقعیت پر استرس 

تولید می شود و موجب اختالل در قلب می شود.
بخشی از نام سندرم قلب شکسته که در پزشکی با 
عنوان کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو شاخته می شود از 

ژاپنی گرفته شده است. کلمه »تاکوتسوبو« در ژاپنی 
به معنی »ظرف اختاپوس گیری« است.  دکتر دکر 
می گوید زمانی که با کمک آزمایش، سندروم قلب 
شکسته در بیمار تشخیص داده می شود، در واقع 
پزشک متوجه می شود که بخشی از قلب فعالیت 
شرایط  این  در  نمی دهد.  انجام  درستی  به  را  خود 
بخش های دیگر قلب وظیفه بخش از کار افتاده را بر 
عهده می گیرند. این شرایط قلب را شبیه به ظرفی 
می کند که ژاپنی ها برای به دام انداختن اختاپوس  از 

آن استفاده می کنند.
میزان شیوع قلب شکسته

دکتر هول میگوید در سال ۲۰۱۲ بیش از ۶۲۰۰ مورد 
سندرم قلب شکسته در آمریکا گزارش شده است 
این رقم در سال ۲۰۰۶ فقط ۳۰۰ مورد  درحالی که 
بوده است. همینطور بیشتر بیماران زن هستند. البته 
افزایش این تعداد می تواند به دلیل افزایش آگاهی 

افراد نسبت به سندرم قلب شکسته باشد.
بیشتر اوقات مجموعه اتفاقات مختلفی در زندگی 
فرد در حال رخ دادن است و یکی از آن ها بیمار را 
از پا در می آورد. دکتر هول می گوید »تقریبا همیشه 
اگر  دارد.  وجود  استرس زا  مشخص  موقعیت  یک 

به  این موقعیت  آن ها  بپرسید،  به دقت  بیماران  از 
خصوص را برای شما شرح می دهند.«

سندروم قلب شکسته فقط با از دست دادن فردی 
نزدیک در زندگی یا یک حیوان اتفاق نمی افتد. دکتر 
»دکر« دستیار پرفسور دارویی در دانشگاه میشیگان 
می گوید »من یک بیمار سندرم قلب شکسته داشتم 
که وقتی فهمید دخترش کارش را از دست داده با این 
مشکل روبرو شد. یا یک خانم دیگر در اثر اختالفی 
قلب  به سندروم  داشت  تلویزیونش  کمپانی  با  که 

شکسته دچار شده بود.
عالئم سندرم قلب شکسته

عالئم سندرم قلب شکسته مشابه حمله قلبی است. 
در بیشتر مواقع این بیماری با عالئم و نشانه های زیر 

خود را نشان می دهد.
درد قفسه سینه  و تنگی نفس

از اصلی ترین عالئم بیماری  درد قفسه سینه یکی 
قلبی است. به همین دلیل باید درصورت تداوم درد 
قفسه سینه سریعا به پزشک قلب مراجعه کنید. 
همراه  دکترتو  متخصص  بهترین  کردن  پیدا  برای 

شماست.
عالئم و علت سندرم قلب شکسته

یکی از عالئم سندرم قلب شکسته درد قفسه سینه 
است. این درد در صورت تداوم باید جدی گرفته شود.
اما  نیست.  مشخص  شکسته  قلب  دقیق  علت 
آدرنالین  مانند  استرس  هورمون  افزایش  احتماال 
باعث آسیب موقت به قلب می شود. اما چگونگی 
آسیب این هورمون به قلب و علل دیگر سندرم قلب 
شکسته مشخص نیست. درد شدید ناشی از یک 
رویداد فیزیکی یا تحساسی شدید می تواند باعث 
بروز این سندرم شود. برخی از محرک های آن عبارتند 
از: حمله آسمی یا شنیدن خبر بد مثل شنیدن مبتال 

شدن به سرطان
دعوای شدید

مهمانی سورپرایزی
سخنرانی عمومی

مرگ یکی از عزیزان
آزار خانگی

ازدست دادن یا حتی برنده شدن پول زیاد
ازدست دادن شغل یا مشکالت مالی

طالق
استرس  هورمون  ایجاد  با  داروها  برخی  نیز  گاهی 
باعث بروز این بیماری می شوند. داروهایی که ممکن 

است به ایجاد این سندرم کمک کنند، عبارتند از:
یا  آلرژیک شدید  واکنش های  درمان  در  اپی نفرین: 

درمان آسم کاربرد دارد.
دولوکستین: این دارو برای درمان مشکالت عصبی 
در افراد دیابتی یا درمان افسردگی استفاده می شود.

ونالفاکسین: داروی درمان افسردگی
لووتیروکسین: داروی درمان اختالالت تیروئید

مواد محرک مانند مت آمفتامین یا کوکائین
علت سندرم قلب شکسته

تنش های عاطفی مانند ازدست دادن عزیزان، طالق 
یا دعوای شدید از دالیل ایجاد سندروم قلب شکسته 

هستند..
عوامل خطر سندرم قلب شکسته

برخی عوامل خطر در رابطه با سندرم قلب شکسته 
وجود دارد. این عوامل عبارتند از:

رابطه جنسی: این عامل زنان را بیشتر از مردان تحت 
تاثیر قرار می دهد.

سن: بیشتر افرادی که به این عارضه مبتال می شوند، 
باالی ۵۰ سال هستند.

سابقه بیماری عصبی: افراد دارای اختالالت عصبی 
مانند ضربه به سر یا اختالل تشنج )صرع( بیشتر به 

این بیماری مبتال می شوند.
اختالل روانپزشکی قبلی یا فعلی: اختالالتی مانند 
قلب  سندرم  به  ابتال  خطر  افسردگی  یا  اضطراب 

شکسته را بیشتر می کنند.■

سندرم قلب شکسته چیست؟
What Is Takotsubo Cardiomyopathy?
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در   )Wax( جرم  طبیعی  طور  به  ها  انسان  در 
آن  از  کمی  مقدار  همیشه  و  گوش ساخته شده 
در مجرای گوش وجود دارد تا مانع ورود باکتری 
به گوش شود. گاهی  گرد وغبار و حشرات  و  ها 
اوقات ممکن است به دالیل مختلف جرم ساخته 
شده به طور طبیعی تخلیه نشده و تجمع یابد و 
کم شود، به این حالت جرم گوش  رفته رفته مترا

کم یافته ) Impact wax ( گویند. ترا
کم یافته ای  از افراد هیچ وقت جرم ترا بسیاری 
تجربه  را  شود  می  شنوایی  مشکالت  باعث  که 
کم  مترا نشانه های جرم  اما شناخت  کنند؛  نمی 
تا  کند  می  کمک  شما  به  و  است  مهم  بسیار 
به  مراجعه  با  و  شده  متوجه  را  مشکل  وجود 

پزشک جرم گوش خود را تخلیه کنید.
کم را بیان  در اینجا ۶ نشانه از جرم گوش مترا

می کنیم:
۱. درد گوش

می  منشا  گوش  از  که  سردردی  یا  گوش  درد 
گوش  در  کم  مترا جرم  ی  نشانه  تواند  می  گیرد 

که  افتد  می  اتفاق  وقتی  وضعیت  این  باشد. 
تخلیه ی جرم به طور طبیعی صورت نمی گیرد، 
ادامه دارد.  تولید آن همچنان  از سویی دیگر  اما 
به  باعث فشار  روند  این  ادامه ی  در طول زمان 
جرم  کم  ترا معموال  شود.  می  مجرا  های  دیواره 
که گوش  مواردی  در  ولی  نیست  دردناک  گوش 

درد ایجاد می شود، مشکل جدی است.
۲. وزوز

گوش  در  کم  مترا جرم  که  افرادی  از  بسیاری 
خود  های  گوش  در  زنگی  صدای  دارند،  خود 
یا  وزوز  دارد.  نام  وزوز  که  ای  پدیده  می شنوند، 
تینیتوس یک صدای نویز ممتد یا منقطع است 
که معموال زیر)سوت مانند( بوده و تنها خود فرد 
افرادی که به وزوز  را بشنود.  مبتال می تواند آن 
ناشی از جرم مبتال هستند عالوه بر صدای نویز، 

احساس پری نیز در گوش های خود دارند.
۳. بو

شاید  دارند،  گوش  در  کم  مترا جرم  که  افرادی 
اما می  نشوند،  متوجه  را  این موضوع  خودشان 
یافته  کم  ترا گوش  جرم  برای  خوبی  نشانه  تواند 
نماینگر  معموال  ناخوشایند  ی  نشانه  این  باشد. 

یک تجمع جرم شدید است.
۴. منگی

گوش داخلی شما نقش مهمی در حفظ تعادلتان 
گر به مرور زمان جرم در گوش تجمع یابد  دارد. ا
حتی  و  گذاشته  تاثیر  شما  تعادل  بر  تواند  می 
شود.   ) ها  چشم  رفتن  )سیاهی  منگی  باعث 
عوارض  از  یکی  توانند  تهوع می  حالت  و  منگی 

کم در گوش باشند. جدی جرم مترا

۵. سرفه
در  هم  با  بینی  و  حلق  گوش،  انسان،  بدن  در 
که  دهند  می  تشکیل  سیستمی  و  بوده  ارتباط 
اختالل در هر کدام ممکن است باعث مشکل در 
بخش های دیگر هم شود. سرفه های متعدد نیز 

کم گوش است. یکی از عالیم جرم مترا
۶. مشکالت شنوایی

جدی  و  ترین  شایع  از  یکی  شنوایی  مشکالت 
در گوش است. هنگام  ترین عوارض تجمع جرم 
در  است  ممکن  آن  شدن  فشرده  و  جرم  تجمع 
دچار  و...  تلویزیون  تماشای  روزانه،  مکالمات 

از آن جایی که عوارض  مشکالت شنیدن شوید. 
بهتر  پس  است،  جدی  اختالالت  این  مدت  بلند 

است از تجمع جرم در گوشتان جلوگیری کنید.

در  کم  مترا جرِم  عالیم  از  مورد  چند  شما  اگر 
گوشتان را دارید، باید به پزشک مراجعه کنید تا 
جرم گوش را به روش بی خطر و ایمن خارج کند. 
ممکن است پزشک در مراجعه ی اول با ابزارهای 
مخصوص گوش شما را تمیز کند و یا اینکه قطره 
هایی برای نرم کردن جرم گوش تجویز کرده تا در 

جلسات بعدی جرم را خارج کند.■

۶نشانه ای که گوش شما پر از جرم است

6 SIGNS OF IMPACTED 
WAX IN YOUR EARS

دکترگلی نقیبی
dr.goli.naghibi@gmail.com

HEALTH.EAR
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FOOD & NUTRITION

 نوشیدنی های شیرین را به یک وعده
در هفته محدود کنید

چرا همیشه تشنه ام؟

Limit Sugary Drinks to
ONE Serving Per Week

Why Am I Always Thirsty?

هرچند وجود مقدار زیادی قند در برخی از نوشابه ها 
بدیهی است، نمی دانیم که بسیاری از مواد غذایی 
و نوشیدنی های دیگر نیز ممکن است حاوی مقدار 
زیــادی قند باشند که روی سالمتی ما تاثیر منفی 
ارتــبــاط بین مصرف  از  ــازه ای،  ــ ت مــی گــذارد. مطالعه  
باالی قند و طیف وسیعی از بیماری ها حکایت دارد. 
پژوهشگران با بررسی نتایج مطالعه ای که به تازگی 
کــه نوشیدن  انــجــام شــده اســـت، پیشنهاد می کنند 
نوشابه های شیرین را به یک وعده در هفته محدود 
کنیم، چون با هر بار مصرف بیشتر این نوشابه ها، 
احتمال بروز چندین بیماری در بدن افزایش می یابد 
از فایده  بــرای بشر بیشتر  و در مجموع، ضــرر قند 
آن اســـت. یاهو نیوز بــه نقل از پــی ای مــدیــا گــزارش 
بــا استناد به  ایــن مطالعه  مــی دهــد کــه نویسندگان 
نتایج این پژوهش که حاکی از ارتباط بین مصرف 
باالی قند و سرطان بود، خواستار بررسی بیشتر این 

ارتباط شدند. 
ایــاالت متحده آمریکا نیز با  پژوهشگران در چین و 
»مـــرور چــتــری« )بــررســی گــزارشــی شــامــل شواهد 
ــاره تــاثــیــرات  ــ ــ ــگـــر( دربـ مــخــتــلــف از بـــررســـی هـــای دیـ
مصرف قند بر سالمتی، شواهد موجود در چندین 
مرور نظام مند را ارزیابی کردند. به عبارت دیگر، ۷۳ 

فراتحلیل از هشت هــزار و ۶۰۱ مطالعه را بررسی 
کـــردنـــد و از داده هــــــای مـــوجـــود در ایـــن مــطــالــعــات، 
بین مــصــرف شکر و سالمتی  ارتــبــاط  یافتن  بـــرای 
بریتانیایی  کــه در نشریه  گــرفــتــنــد.  شــواهــدی  بــهــره 
نشان  اســــت،  ــده  شـ منتشر   )BMJ( »بـــی ام جـــی« 
بــرای  بــا ۴۵ پیامد  مــی دهــد کــه مصرف بیشتر قند 

سالمتی مرتبط است. 
این پژوهشگران به ارتباط مهمی بین مصرف قند 
چاقی،  نــقــرس،  دیــابــت،  نظیر  بیماری هایی  بـــروز  و 
بـــاال، سکته قلبی، سکته مــغــزی، آســم،  فــشــارخــون 
پوسیدگی دندان،  افسردگی، مرگ زودرس و برخی 
و  پروستات  پستان،  سرطان  ازجمله  سرطان ها،  از 

لوزالعمده، دست یافتند.  
آنان مشخصا نوشیدنی های شیرین را بررسی کردند 
و دریافتند که احتمال بروز اضافه وزن در افرادی که 
به میزان زیادی نوشیدنی شیرین می نوشند، بیشتر 
شیرین  نوشیدنی  کــم  بسیار  کــه  اســت  کسانی  از 
می نوشند.  افزون بر این، هر بار مصرف نوشیدنی 
شیرین شده با شکر اضافی در هفته، احتمال ابتال 
به نقرس را چهار درصد باال می برد و هر بار مصرف 
را ۱۷  عــروقــی  بیماری قلبی  بــروز  روز، خطر  آن در 
درصد، و خطر مرگ را چهار درصد افزایش می دهد.  

این بررسی همچنین نشان می دهد که هر ۲۵ گرم 
افزایش مصرف فروکتوز در روز، خطر بروز سرطان 

لوزالمعده را ۲۲ درصد باال می برد. 
ــن مـــطـــالـــعـــه  کــــه بــــه ســرپــرســتــی  ــ ــ ــان ای ــنـــدگـ ــویـــسـ نـ
کــارشــنــاســان دانــشــگــاه ســیــچــوان چــیــن انــجــام شــد، 
گفتند که این یافته ها، درکنار رهنمودهای سازمان 
جهانی بهداشت، بنیاد پژوهش های جهانی سرطان 
نشان  سرطان،  پژوهش های  آمریکایی  موسسه  و 
می دهد که بهتر است مصرف قند/شکر را به زیر 
۲۵ گرم در روز، یعنی حدود شش قاشق چایخوری 
کاهش دهیم و مصرف نوشیدنی های شیرین را به 

کمتر از یک بار در هفته محدود کنیم. 
ســـازمـــان ســالمــت مــلــی بــریــتــانــیــا نــیــز مــی گــویــد که 

ــه بــیــش از ۳۰ گــــرم، حـــدودا  ــ بــزرگــســاالن نــبــایــد روزانـ
معادل هفت قاشق چایخوری، شکر مصرف کنند. 
افــراد باید مصرف  ایــن سازمان توصیه می کند که 
قند را از طریق نوشیدنی ها کاهش دهند و به جای 
آن آب، شیر کم چربی یا نوشیدنی های بــدون قند، 
رژیمی، کم شیرینی، یا بــدون شکر افــزوده بنوشند. 
در پایگاه اطالع رسانی سازمان سالمت ملی بریتانیا 
ــازدار عالقه  آمــده اســت کــه اگــر بــه نوشیدنی های گـ
دارید، می توانید آب گازدار را با نوشیدنی های بدون 
قــنــد تــرکــیــب کــنــیــد.  تغییر الــگــوهــای مــصــرف قند، 
به ویژه برای کودکان و نوجوانان، نیازمند ترکیبی از 
آموزش های بهداشت عمومی و راهکارهای گسترده 
در ســراســر جهان اســت کــه باید بــه سرعت عملی 

شود.■

در  حیاتی  و  مهم  نقشی  مایعات  نوشیدن  و  آب 
کارشناسان  و  پزشکان  تمام  دارنــد.  بــدن  سالمت 
حوزه سالمت از این جهت هم نظر ند، اما اختالف  
نوع  و  میزان  دربـــاره  باید  که  می آید  پیش  زمانی 

نوشیدنی ها تصمیم بگیریم.
هرگاه بدن نیاز به آب داشته باشد، مغز با ارسال 
آب  نوشیدن  بــه  را  مــا  پــیــام »احــســاس تشنگی«، 
با  معمولی  تشنگی  مــی کــنــد.  ترغیب  مــایــعــات  و 
ســـیـــراب شـــدن بـــرطـــرف مـــی شـــود، امـــا چـــرا گــاهــی 
ــاس تــشــنــگــی  ــســ اوقـــــــات بــیــشــتــر از هــمــیــشــه احــ

می کنیم؟
ــا و غــذاهــای شـــور، بخشی از  کــم آبــی بـــدن، داروهــ
باید جدی گرفت،  را  اما تشنگی مداوم  پاسخ اند. 
چون ممکن است نشانه  یک بیماری پنهان باشد. 
انــواع  از  را  تشنگی طبیعی  احــســاس  آنــکــه  بـــرای 
دیگر آن تشخیص دهیم، ابتدا باید دالیل تشنگی 

را بشناسیم:
دکــتــر مــتــیــو گــلــدمــن، پــزشــک متخصص خــانــواده 
دالیــل  کــه  مــی دهــد  توضیح  کلیولند،  درمــانــگــاه  در 
متعددی می تواند برای تشنه شدن ناگهانی شما 
وجــود داشته باشد و برخی از آن هــا را باید جدی 

گرفت.
علل شایع تشنگی مفرط

مکانیسم  یــک  »تشنگی  مــی گــویــد:  گلدمن  دکــتــر 
روشــی است  ایــن  به عبارت دیگر،  اســت.«  دفاعی 
کـــه بـــدنـــتـــان بـــه شــمــا اطـــــالع مـــی دهـــد کـــه سطح 

مایعات شما نامتعادل شده است.
بـــدن مــا از ســلــول هــای بــســیــار ریـــز تشکیل  شــده 
است و هر سلول برای عملکرد صحیح، به مقدار 
متعادلی مایع -  هــم در داخــل و هــم در خــارج  - 

نیاز دارد.
دکتر گلدمن توضیح می دهد: »زمانی که در خارج 
وجــود  داخــل  بــه  نسبت  کمتری  مایع  از سلول ها 
هر سلول  از  مایع  آن،  جبران  بــرای  باشد،  داشته 
بیرون کشیده می شود. فقدان مایع حاصل از این 
پدیده، توانایی سلول شما برای انجام عملکردهای 

او می افزاید: »وقتی  را کاهش می دهد.  اساسی 
نمی کنند،  عمل  طبیعی  به طور  شما  سلول های 
عملکرد کلی بدن تضعیف می شود. خوشبختانه 
ــاره پر  نــوشــیــدن مــایــعــات ســلــول هــای شما را دوبــ
می کند و آن ها دوباره عملکرد طبیعی خود را آغاز 

می کنند.«
دالیل معمول برای احساس تشنگی عبارت اند از:

کم آبی بدن
معموال به دلیل کم آبی احساس تشنگی می کنید. 
ایــــن حــالــت مـــی تـــوانـــد نــاشــی از مــســائــلــی مــانــنــد 
اســهــال، اســتــفــراغ، تعریق بــیــش ازحــد، گــرم شدن 
بیش ازحد و فعالیت فیزیکی باشد. کم آبی شدید 
روانــی  و  بــروز مشکالت جسمی  باعث  مــی تــوانــد 

شود.

دیابت
نشانه  دو  بــیــش ازحــد،  تــشــنــگــی  و  ادرار  افـــزایـــش 
آشکار از شروع دیابت نوع ۲ محسوب می شوند. 
هایپرگلیسمی  عالئم  می توانند  همچنین  ایــن هــا 
مولکول های  یــا  قند  آن  در  کــه  وضعیتی  باشند؛ 
وجود  شما  خــون  در  طبیعی  حد  از  بیشتر  گلوکز 
نشانه ای  مــی تــوانــد  بــدن همچنین  کــم آبــی  دارنـــد. 
از وضــعــیــتــی بــاشــد کــه بــه نـــام »دیـــابـــت بــی مــزه« 
شــنــاخــتــه مـــی شـــود. وقــتــی دیــابــت بــی مــزه داریـــد، 
از  را  آن  و  نگه  داریــد  بدنتان  در  را  آب  نمی توانید 

طریق ادرار از دست می دهید.

داروها
ــوارض جــانــبــی  ــ بــرخــی از داروهـــــا مــمــکــن اســـت عـ
می گوید:  گلدمن  دکتر  کنند.  ایجاد  تشنگی  مانند 
»لــیــتــیــوم دارویــــی اســت کــه احــتــمــاال بــه دفــع زیــاد 
ادرار و در نتیجه افزایش تشنگی منجر می شود. 
نهایت  در  اســت  ممکن  زمـــان  گــذشــت  بــا  لیتیوم 
را  ادرار )ADH( در کلیه ها  فعالیت هورمون ضد  
ادرار  به  که  اســت  ایــن همان چیزی  کند.  مسدود 

زیاد و تشنگی منجر می شود.«
ــدادی دیــــگــــر از داروهـــــــــا ازجـــمـــلـــه داروهــــــــای  ــ ــعـ ــ تـ

ضدتشنج ها،  ضدافسردگی ها،  ضــدروان پــریــشــی، 
آنتی کولینرژیک ها و آگونیست های آلفا می توانند 
تحریک تشنگی  نتیجه  در  و  باعث خشکی دهان 
شوند. اگر شروع به مصرف استروئیدها کرده اید 
بــلــنــدمــدت(، ممکن است  )چــه کــوتــاه مــدت و چــه 
را کنترل  تشویق شوید که سطح قند خون خود 
بـــرای دیابت  ــای بیشتر  بــا مــصــرف داروهــ یــا  کنید 
گــر در  بــا سطوح بــاالتــر قند خــون ســازگــار شــویــد. ا
برنامه درمانی خود دارویی دارید که این عوارض 
رفــع کم آبی  ــاره  دربـ بــا پزشک خــود  دارد، حتما  را 

مشورت کنید.

غذاهای شور
ــمــــک مـــمـــکـــن اســـت  ــ ــا خــــوش ن ــ غـــــذاهـــــای شــــــور یـ
شما  کــه  می شوند  باعث  امــا  باشند،  خوشمزه تر 

احساس تشنگی کنید.
غذاهای  خــوردن  از  »پــس  می گوید:  گلدمن  دکتر 
شــور، نمک به جریان خــون شما جــذب می شود. 
به سیستم  ما  بافت های  از  را  مایع  سپس نمک 
گردش خون می کشد. این فشار بیش ازحد باعث 
را  وجــود سدیم  که  گیرنده هایی می شود  تحریک 
ادرار  در خون شما حس می کنند. کلیه های شما 
تــا ســطــح مــایــع و سدیم  ایــجــاد می کنند  اضــافــی 
مــوجــود در جــریــان خــون را کاهش دهــنــد. مایع از 
بافت های شما به جریان خون کشیده می شود تا 
و  بافت ها  این وضعیت سازگار شود و سپس  با 
سلول های شما کم آب می شوند و ما باید تعادل 

مایعات را دوباره برقرار کنیم.«

مشکالت تیروئید

پـــرکـــاری تــیــروئــیــد یــا وضــعــیــتــی کــه تــیــروئــیــد شما 
بــیــش فــعــال اســـت، مــمــکــن اســـت بــاعــث افــزایــش 
گر به طور مداوم احساس  تعریق و تشنگی  شود. ا
تشنگی می کنید که با نوشیدن آب رفع نمی شود، 

با پزشک خود تماس بگیرید.

تشنگی همیشه هم با بی آبی بدن مربوط نیست. 
درواقع ممکن است مغز شما با دریافت اطالعات 
گمراه کننده فرمان اشتباه صادر کند؛ وضعیتی به 
نام پلی دیپسی روان زا )PPD( وجود دارد که به 
به نوشیدن داریــد،  ایــن معنا اســت که شما میل 

اما لزوما دچار کم آبی نیستید.

این وضعیت اغلب در صورتی دیده می شود که 
مانند  روان  ســالمــت  زمــیــنــه ای  مشکالت  بــا  شما 
ــرم مــی کــنــیــد. شما  اســکــیــزوفــرنــی دســت وپــنــجــه نـ
ممکن است بیش ازحد بنوشید، بدون اینکه یکی 
از محرک های زمینه ای قبلی برای تشنگی وجود 
داشــتــه بــاشــد. بــه احــتــمــال زیــاد ممکن اســـت خــود 
اطرافیان  در  گر  ا نباشد.  موضوع  این  متوجه  فرد 
مشاهده  را  وضعیت  ایــن  سالمندان  به ویژه  خــود 
کردید، حتما »آب خوردن زیاد« را به پزشک اطالع 

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

احــزاب سیاسی پــس از بــه قــدرت رســیــدن ابتدا 
می دهند  تغییر  را  سیاستمداران  و  دولــتــمــردان 
اما گاه، وقتی جای پایشان در قدرت محکم شد، 
سراغ آمال جاه طلبانه تری می روند و می کوشند 

شکل و هویت کشور را عوض کنند.
کنون  از نخست وزیر شدن نارندرا مودی در هند ا
قریب بــه ۹ ســال مــی گــذرد. او رهبر حــزب مــردم 
گرایش  بــا  جریانی  اســت؛  بــاراتــیــا  جاناتیا  یــا  هند 
نــاســیــونــالــیــســت هــنــدو کـــه بـــا بـــنـــیـــان گـــذاران هند 
مدرن از مهاتما گاندی گرفته تا جواهر لعل نهرو، 
این  قــانــون اســاســی هند  تــضــاد دارد.  از اســـاس 
سوسیالیست  و  دموکراتیک  ســکــوالر،  را  کشور 
بــه تمام  کـــرده اســـت؛ کــشــوری متعلق  تــعــریــف 
شهروندانش مستقل از دین و آیین و نسب. اما 
بیشتر  را  هند  می کوشند  همراهانش  و  مـــودی 
تاریخ  به جنگ  راه  ایــن  در  و  کنند  ملک هندوها 

هم رفته اند.
که  داد  گــزارش  اخیرا  کسپرس  ا ایندین  روزنــامــه 
دولت در برخی کتاب های درسی تاریخ تغییراتی 
ایجاد کرده و بعضی از رویدادهای حساس هند 
مثل شورش  کتاب ها حذف شده اند؛  از  معاصر 
سه روزه سال ۲۰۰۲ در ایالت گجرات که با کشتن 
ــاز شــد و بــا خــشــونــت گسترده  ــر هــنــدو آغـ ۵۸ زائـ
علیه اقلیت مسلمان این ایالت خاتمه یافت. در 
و  حــداقــل ۷۹۰ مسلمان  نهایت،  در  واقــعــه،  ایــن 
۲۵۴ هندو کشته شدند. وزیر اول گجرات در آن 
مــوقــع کسی نــبــود جــز آقـــای مـــودی. او بــه دلیل 
اجــازه نداشت  این رویدادها، سال ها  نقشش در 

وارد آمریکا شود.
یکی دیگر از بخش های عوض شده در کتاب های 
درسی به ترور گاندی در سال ۱۹۴۸ برمی گردد 
و ایــن واقــعــیــت کــه قــاتــل گــانــدی دارای گــرایــش 
نــاســیــونــالــیــســم افــراطــی هــنــدو بـــود، حـــذف شــده 
ــرار  اســــت. در نــســخــه قــبــلــی مــی خــوانــدیــم: »اصــ
آن چنان  مسلمانان  و  هندوها  وحــدت  بر  گاندی 
افــراطــیــون هــنــدو را تــحــریــک کـــرد کــه چــنــدیــن بــار 
از  ایــن جمله  امــا  تــرور کنند«؛  را  او  سعی کردند 

کتاب های درسی جدید حذف شده است.
ایــن حــال غریب ترین مــورد حــذف نه به تاریخ  با 
۱۰۰ سال اخیر که به دوران پیش تر باز می گردد. 
معاصر  هند  جلوه های  از  بسیاری  کــه  حالی  در 
بر  گورکانیان  سلسله  حکومت  قــرن  دو  مــیــراث 
هــنــد اســـت، بــخــش هــای مــربــوط بــه ایـــن سلسله 
کــثــر  کــه تــا پــیــش از اســتــعــمــار بــریــتــانــیــا، کــنــتــرل ا
از  را در دست داشــت،  بخش های شبه قاره هند 
کتا ب های درســی حــذف شــده انــد. مثال در کتاب 

تاریخ کالس دوازدهم، فصل »شاه ها و روایت ها: 
دربار گورکانی« کال حذف شده است.

مــقــام هــای دولــتــی هــنــد ابــتــدا مــدعــی شــدنــد که 
بار  کـــردن  انــگــیــزه کمتر  بــا  بــرخــی بخش ها  حــذف 
درســی دانــش آمــوزان انجام شــده، امــا بر همگان 
آشکار بود که دلیل اصلی این کار این بوده است 
به علت مسلمان  ایدئولوگ های حزب حاکم  که 
این  حذف  خواهان  گورکانیان،  بودن  غیرهندو  و 
مهم ترین  از  یکی  که  واقعیت  ایــن  و  سلسله اند 
و  فــارســی زبــان  هــنــدوســتــان  تــاریــخ  سلسله های 
حــکــامــش مــســلــمــان بــودنــد، بــه مـــذاق ایـــن حــزب 

خوش نمی آید.
همین بود که کاپیل میشرا، وزیر سابق کابینه دهلی 
و از رهبران کنونی حزب مردم، در توییتر گورکانیان 
را »راهـــزن، ســارق و دزد سرگردنه« توصیف کرد 
و حذف آن ها را »تصمیمی بزرگ« خواند. میشرا 
با اشاره به نام سالطین معروف گورکانی نوشت: 
کبر، بــابــور، شاه جهان و اورنــگ زیــب کتاب  »جــای ا

تاریخ نیست، سطل زباله است.«
برآشفته اند.  اقـــدام  ایــن  از  تــاریــخــدان هــا  بسیاری 
تاریخ دانشگاه کالیفرنیا  اوتاتیا چاتوپادیا، استاد 
کنون ذهن  در سانتا باربارا، به رسانه ها گفت: »ا
کــودکــان را مستقیم هــدف هــجــوم قـــرار داده انـــد 
و نــمــی خــواهــنــد کــتــاب هــای درســـی تــاریــخ پــویــا و 

پیچیده آسیای جنوبی را بازگو کنند.«
آدیتیا موکرجی، تاریخدان هندی که بیش از ۴۰ سال 
در دانشگاه جواهر لعل نهرو درس می داد، می گوید: 
»مــدعــی انــد کــه ایـــن قضیه ســیــاســی نــیــســت. امــا 

واقعیت این است که کامال سیاسی است.«

جای پای گورکانیان در هند معاصر
ــیـــن  اولـ نــــهــــرو،  کــــه   ۱۹۴۷ اوت   ۱۵ نـــیـــمـــه شـــب 
نخست وزیر هند مستقل،  می خواست استقالل 
را در  این کار  را به جهانیان اعالم کند،  کشورش 
در محله  قلعه ای  داد؛  انجام  )ســرخ(  لعل  قلعه 
قــدیــمــی دهـــلـــی کـــه روزگـــــــاری اقــامــتــگــاه اصــلــی 
به  آن  تــاریــخ ساخت  و  بــود  پــادشــاهــان گورکانی 
شاه جهان  که  زمانی  بازمی گشت؛  هفدهم  قرن 
گرا به دهلی منتقل کرد. گورکانی پایتختش را از آ
ساخت این قلعه کار استاد احمد الهوری است. 
دیگری  بنای  دربــار شاه جهان  ارشــد  معمار  ایــن 
اســت:  معروف تر  هــم  لعل  قلعه  از  کــه  دارد  نیز 
تــاج محل؛ مــقــبــره ای کــه شــاه جــهــان بــرای خــود و 
ــفـــارش داد  هــمــســر مــحــبــوبــش، مــمــتــازمــحــل، سـ
و هــنــوز شــنــاخــتــه شــده تــریــن نــمــاد هــنــد و یــکــی از 

معروف ترین بناهای جهان است.
انــــتــــخــــاب نــــهــــرو اتــــفــــاقــــی نـــــبـــــود. بــــســــیــــاری از 
دوره  به  متعلق  هند  امــروز  بناهای  مشهورترین 
دهلی  ســرخ رنــگ  قلعه های  از  اســت:  گورکانیان 
ــا بــنــاهــای شــهــر فـــاتـــح پـــور ســیــکــری که  ــرا تـ ــ گـ و آ
پادشاه  کبرشاه،  ا اواخر قرن شانزدهم به دست 
وقـــت گـــورکـــانـــی، ســاخــتــه شـــد. تــمــام ایـــن بــنــاهــا 
ثبت  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  کنون  ا
شـــده انـــد. بــســیــاری از غـــذاهـــای شــمــال هــنــد که 
در رســتــوران هــای هندی در ســراســر جهان سرو 
دارنــد.  گورکانیان  دربـــار  در  ریشه  هــم  می شوند 
رقص و موسیقی کالسیک هند نیز بدون میراث 
لــبــاس هــایــی مثل  گــورکــانــی قــابــل تــصــور نیست. 
به  نوعی  به  همه  پیژامه  کورتا  و  قمیض  شلوار 

دولت ها  بنابراین  بازمی گردند.  گورکانی  دوران 
هر تغییری در کتاب های درسی به  وجود آورند، 
پــای گورکانیان و فرهنگ غنی  پــاک کــردن جــای 
آن ها که جنبه های مهمی از آن ها به ایران شهر و 

زبان فارسی بازمی گردد، شدنی نیست.
از فرغانه تا دهلی

در دوران پیشین رسم بود که تاریخ مدرنیته در 
رویدادهایی  و  هجدهم  قرن  اواخــر  از  خاورمیانه 
همچون حمله ناپلئون به مصر نوشته شود؛ اما 
در چند دهه گذشته، تاریخدان ها توجه خود را بر 
اوایل قرن شانزدهم متمرکز کرده اند و آن  را دوره 
»اوایـــل مـــدرن« می نامند؛ چــرا کــه عــروج نسبتا 
بــزرگ در مشرق زمین  امــپــراتــوری  هــم زمــان چند 
را شاهد بودیم که بسیاری اقدام هایشان سنگ 

بنای دوره مدرن را ریخت.
امـــپـــراتـــوری عــثــمــانــی ــــ که  کــه  بـــود  ایـــن دوره  در 
کرد ــ  فتح  را  قسطنطنیه  پانزدهم  قــرن  اواســط 
در مـــرزهـــای شــرقــی اروپــــا پـــا گـــرفـــت؛ صــفــویــان 
آمــدنــد و بخش اعظم  کــار  ایـــران روی  در فــالت 
تازه بنیان  امپراتوری  لــوای  تحت  هند  شبه قاره 
بر  خـــود  اوج  در  گــورکــانــیــان  ــد.  آمــ در  گــورکــانــی 
قلمرویی فــرمــان مــی رانــدنــد کــه از غــرب بــه رود 
به  از شمال  امــروز،  بنگالدش  به  از شرق  سند، 
به فالت دکن  از جنوب  و  و کشمیر  افغانستان 
مــحــدود مــی شــد؛ یــعــنــی کــم وبــیــش بــخــش خــاک 
افغانستان  و  بــنــگــالدش  پاکستان،  هــنــد،  اعــظــم 

امروز را شامل می شد. 
امــیــرزاده ای در  آمــال  البته ریشه این سلسله به 
قلمرویی خارج از این منطقه باز می گشت. اواخر 
پادشاه  میرزا،  عمر شیخ  که  بود  چهاردهم  قرن 
امــــروز،  ازبــکــســتــان  در  فــرغــانــه  وادی  تــیــمــوری 
صــاحــب پــســری بــه نـــام ظــهــیــرالــدیــن محمد شــد. 
ظهیرالدین که به زودی به »بابر« )برگرفته از واژه 
فارسی »ببر«( معروف شد، در زمانه ای به دنیا 
می آمد که امپراتوری تیموریان با مرکزیت ایران 

و آسیای میانه در حال زوال بود.
چند سال پیش از تولد بابر، سلسله آق قویونلو 
بود  آورده  در  تیموریان  چنگ  از  را  ایـــران  فــالت 
کوچکی  امیرنشین های  به  آنــان  حــاال حکومت  و 
مثل فرغانه محدود بود اما بابر هوای زنده کردن 
دوران پرشکوه گذشته را در سر داشت. این بود 
که رود جیحون را زیر پا گذاشت و اول کابلستان 
ــرد و ســپــس به  )افــغــانــســتــان امـــــروز( را فــتــح کـ
از حمایت  کـــه  او  کــشــیــد.  لــشــکــر  شــبــه قــاره هــنــد 
صــفــویــان و عــثــمــانــی هــا بـــرخـــوردار بـــود، در ســال 
۱۵۲۶ در نبرد تاریخی پانیپات بر ابراهیم لودی، 
سلطان وقت دهلی، فائق  آمد و امپراتوری خود 

را بنیان نهاد.
ادامه دارد....

نوشته: آرش عزیزی
تاریخدان، نویسنده و مترجم
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»هیچ کس دو بار در یک رودخانه قدم نمی گذارد، 
چرا که آن رودخانه یکسان نیست و او نیز همان 

آدم نیست«
پیشا  دوره  ایونیایی  فیلسوفان  از  م(  ق.   ۵۳۵–۴۷۵( کلیتوس،    هرا
ــود.  ــان بـ ــونـ ــه شــــاهــــزاده افـــســـوس در ســـرزمـــیـــن یـ ســـقـــراطـــی اســـــت، کـ
کلیتوس پایداری و ثبات در عنصر های جهان را رد می کرد و معتقد  هرا
بود همه چیز در جهان در سیالن است. با وجود تغییر و سیالنی که از 
کلیتوس در تمامِی چیزهاِی جهان وجود دارد، وی لوگوس را تنها  نظر هرا
چیزِ ثابت و ایستای جهان می دانست. پژوهشگران لوگوِس مورد اشاره 
کلیتوس را »قانوِن حاکم بر جهان« می دانند. قانونی که تضاد، نموِد  هرا
کلیتوس یگانه  اصلِی آن است. ستیز و کشاکش میاِن اضداد، از نظر هرا
کلیتوس حتی جنگ  واقعیت و عدالِت جهانی بود. به همین ترتیب، هرا
را نیز عدالت و امری عمومی می دانست. وی را به دلیِل نظری که در 

مورِد ستیز اضداد داشت، پایه گذار دیالکتیک می دانند.

»انسان عاقل آماده است تا از همه موقعیت ها 
استفاده کند و هیچ چیزی را هدر نمی دهد. به 

این امر تجسم نور گفته می شود«
کهن«  »اســتــاد  به  اره«، معروف  »لــی  اصلی  نــام  با  »الئوتسه«، 
تاریخی نشان  مــدارک  که  آنجایی  تا  بــوده اســت.  استاد«  یا »پیر 
در  چینی  مشهور  فیلسوف  اولین  زیــاد،  احتمال  به  او  می دهد، 
زمــان سلسله چــو مــی بــاشــد. امــا بــرخــی بــر ایــن بــاورنــد کــه چنین 
بــنــیــان گــذار فلسفه و  نــداشــتــه اســـت. وی  شخصی هــرگــز وجـــود 
پایه  بــر  و  بـــوده  آزادیـــخـــواه  کــه  اســـت؛ مذهبی  تائوئیسم  مــذهــب 
را  کــه تشریفات و رســوم مذهبی  نــهــاده شــده  بنیان  رفــتــار نیک 
بیهوده می داند. یکی از مورخان چینی به نام »سزوما چی ین« 
می نویسد: »الئوتسه از نیرنگ و فرومایگی سیاستمداران نفرت 
داشته و از شغل خود که کتابدار کتابخانه سلطنتی بوده، خسته 
می شود و چین را ترک می کند و هیچ کس به طور دقیق نمی داند 

که او در کجا و چگونه از دنیا رفته است«.

»زندگی تجربه نشده ارزش زیستن ندارد«
»سقراط«، فیلسوف کالسیک اهل آتن و یکی از بنیانگذاران فلسفه 
غرب به شمار مــی رود. سقراط را اولین فیلسوف اخالق در غرب 
می دانند. او در سال ۴۷۰ قبل از میالد متولد شد و در سال ۳۹۹ 
قبل از میالد کشته شد. سقراط نوشته ای از خود بجای نگذاشت و 
عمدتاً از طریق نویسندگان باستان و شاگردانش همچون افالطون 
و ِگزِنُفون به دنیا معرفی شد. انقالب سقراط، وارد کردن اخالق در 
فلسفه و تأکید ورزیدن بر فن جدل و استدالل نظری است. این کار 
به معنای درون نگری، روی تافتن از جهان خــارج و نظر کــردن به 
انسان و خویشتن انسان است. احترام و عالقه بی حدی که سقراط 
در نزد شاگردانش داشت، نه تنها به خاطر سابقه افتخارآمیز او در 
به  از همه  بلکه بیش  دنیا،  به مظاهر  یا بی اعتنایی  میدان جنگ، 

سبب فروتنی سقراط در عقل و حکمت بود.

»رنج وجود دارد«
»سیدارتا گَوتاما بودا«، حکیمی بود که بر پایه آموزش های وی، آیین و اندیشه فلسفی بودایی بنیان گذاشته شد. بودا میان سده چهارم و ششم پیش 
از میالد در بخش خاوری هند باستان می زیسته است. بودا میانراهی را آموخت که حد واصلی بود میان زیاده روی های نفسانی و ریاضت خواهی های 
شدیدی که در جنبش شمنی متداول در دین او پیدا شده بود. گوتاما، شخصیت محوری در آیین بودایی است. به باور بوداییان، او آموزگاری بیدارشده 
بود که به کمال بودا رسیده بود و بصیرت خود را اختیار دیگران گذاشت تا تولد ادواری و زجر کشیدن در موجودات حس دار پایان گیرد. پیروان او، روایات 
زندگی، گفتمان ها و قانون های رهبانیت وی را پس از مرگش گردآوری کردند و به یاد سپردند. مجموعه های متفاوتی از آموزه هایی که به وی نسبت 

داده شده به صورت شفاهی سینه به سینه نقل شده و نخستین بار حدود ۴۰۰ سال پس از درگذشت او، به رشته تحریر درآورده شد.

»باالتر دانستن تالش بر نتیجه را می توان عشق 
نامید«

و معلم  نظریه پرداز سیاسی  فیلسوف،  »کُنُفوسیوس« مشهورترین 
چینی است که در چین باستان زندگی می کرد. وی در ۵۵۱ پیش از 
میالد در ایالت کوچک لو که امروزه بخشی از استان جدید شاندونگ 
که  والدینش،  در گذشت.  از میالد  پیش  در ۴۷۹  و  اســت متولد شد 
در زمان کودکی او زندگی را بدرود گفتند، او را کونگ - چُیو نامیدند. 
کنفوسیوس از کلمه »کونگ فــوزِ«، به معنای »استاد بزرگ، کونگ« 
گرفته شــده اســـت. وی آفــریــنــش جــهــان را مبتنی بــر قــانــون قطبیت 
می داند؛ به این معنی که از هستی مطلق، نخست موجودی یگانه که 
خود کنفوسیوس آن را قطب بزرگ می خواند منبعث می شود و همراه 
آن قطب دیگری که قسمت پذیر است به وجود می آید. این دو قطب با 
هم روبرو و به هم پیچیده می شوند. از این جا جهان کون و فساد مانند 
دو نیروی قوی و ضعیف یا روشنایی و تاریکی یا نماینده صفات مرد و 
زن، پا به عرصه هستی می گذارد و تغییر و تبدیل یافتن این دو قطب، 

اساس به وجود آمدن خوبی یا بدی یا خیر و شر است.

جمالت ناب از متفکران باستان 
درباره مفهوم زندگی

HERACLITUS
هراکلیتوس

LAOZI
الئوتسه

SOCRATES
سقراط

THE BUDDHA
غوتاما بوذا

KONG QIU
کنفوسیوس

ARTS & CULTURE



dan.magazine.vancouver danmagazine_vancouver19 دانستنیها  8www.danmagazine.com اردیبهشت، ۱۴۰۲ April 28, 2023

PARENTING

که  کــرد  فــاش  مایکروسافت،  بــنــیــان گــذار  گیتس،  بیل 
فـــنـــاوری را مــحــدود می کند.  از  اســتــفــاده فــرزنــدانــش 
ــدانـــش در  ــرزنـ ثــروتــمــنــدتــریــن فــــرد جـــهـــان مـــی گـــویـــد فـ
بــرای تلفن همراه مصرانه تقاضا می کردند،  نوجوانی 
به  تــا ۱۴ ســالــه شــدنــشــان  او و همسرش ملیندا  امـــا 
بسیاری  مثل  گیتس  نکردند.  توجهی  آن هــا  شکایات 
دیگر از والدین، برای استفاده از ابزار فناوری در خانه 
مقرراتی وضع کرده و مرتبا در حال بررسی آن است 
که چه مــواردی ]استفاده از این ابــزار[ را محدود کند. 
او به ]نشریه[ میرر گفت: »ما اغلب وقتی را تعیین 
می کنیم که پس از آن استفاده، از نمایشگر ممنوع 
است. این به آن ها کمک می کند در ساعتی معقول 

بخوابند.«
»شما همواره به دنبال آنید که این ]فناوری[ چگونه 
می تواند در راهی عالی استفاده شود -تکالیف درسی 
و ارتباط با دوستان- و همچنین اینکه ]استفاده از آن[ 
کجا از حد خارج شده است.« »ما سر میز غذا موبایل 
نـــداریـــم، مــا بــه فــرزنــدانــمــان تــا ســن ۱۴ سالگی تلفن 
نــدادیــم و آن هــا شکایت می کردند که سایر  هوشمند 

بچه ها زودتر آن را ]تلفن همراه[ گرفته اند.«
جابز کمی پس از ارائــه آی پــد اولــیــه، در پاسخ به این 
سوال که آیا فرزندانش از آن خوششان می آید یا نه، 
گفت: »آن ها از آن استفاده نمی کنند. ما میزان استفاده 

فرزندانمان از فناوری در خانه را محدود می کنیم.« 
والتر آیزیکسون، که زندگینامه استیو جابز را نوشت، در 
توصیف شام شب خانواده جابز این نظر را تایید کرد. او 
می گوید: »استیو هر شب اصرار داشت که شام پشت 
میز بلند آشپزخانه صرف و ]ضمن آن[ دربــاره کتاب، 
تاریخ و انواع چیزها صحبت شود. »هرگز کسی آی پد 
یا کامپیوتر را در نیاورد. اصال به نظر نمی رسید بچه ها به 

این ابزار معتاد باشند.«   
در هفته ای که گذشت، بیل گیتس به ایندیپندنت گفت 
که بریتانیا نباید از رای برگزیت به عنوان بهانه ای برای 
کــردن تالش هایش  و منحرف  بودجه کمک ها  کاهش 
برای کمک به فقیرترین جوامع در کشورهای سراسر 
بریتانیا  در  کند.او گفت: »کمتر کسی  استفاده  جهان 
تــمــام داســتــان را مــی دانــد. چند نفر مــی دانــد کــه شما 
سالیانه به یک میلیارد مــورد درمــان بیماری هایی که 
فقرا را نابینا و معلول می کند، کمک می کنید ؟ این 

چیزی است که باید ترویج و تشویق شود.« ■

ــان مــــادربــــزرگ هــــا و نـــوه هـــایـــشـــان  ــیـ رابــــطــــه مـ
شاید بــاارزش تــر از آن باشد که حتی قبال فکر 
کــه عملکرد مغز  مــی کــردیــم. تحقیق جــدیــدی 
را در مادربزرگ ها بررسی کــرده اســت، نشان 
می دهد که آن ها احتماال بیشتر به نوه هایشان 
وابــســتــه انــد تــا بــه بــچــه هــای خـــود، زیـــرا بــا نسل 
عاطفی«  »همدلی  احــســاس  بیشتر  جــوان تــر 
می کنند. محققان دانشگاه اموری در آتالنتای 
جـــورجـــیـــا ۵۰ زنــــی را کـــه دســـت کـــم یـــک نــوه 
هم خون سه تا ۱۲ سال داشتند، در این تحقیق 
شرکت دادند. محققان از تصویربرداری تشدید 
ام آر آی(  )فانکشنال  عملکردی  مغناطیسی 
نگاه  را موقع  تا فعالیت مغز  استفاده کردند 
کـــردن مـــادربـــزرگ هـــا بــه عــکــس هــای نــوه شــان، 

والـــدیـــن بــچــه و تــصــاویــر بــچــه و بــزرگ ســالــی 
غــیــر مــرتــبــط مــشــاهــده کــنــنــد. جــیــمــز ریــلــیــنــگ، 
که  مردم شناس  و  اعصاب  و  مغز  متخصص 
رهبری این تحقیق را به عهده دارد به آژانس 
فرانس پرس گفت: »آن هــا مناطقی از مغز را 
به کار می گیرند که به همدلی عاطفی مربوط 
می شود و همچنین مناطقی از مغز که درگیر 
آمــاده ســازی  و  حرکتی  و شبیه سازی  حــرکــت 
است.« او اضافه کرد: »وقتی آن ها عکس های 
تــمــاشــا می کنند واقــعــا احــســاس  را  نـــوه شـــان 
می کنند که نوه شان چه حسی داشته است. 
به این ترتیب وقتی بچه شادی را نشان می دهد 
ــا هــم آن شــــادی را احــســاس مــی کــنــنــد.«  آن هــ
»وقتی بچه ها نگرانی را نشان می دهند، آن ها 

همان نگرانی را احساس می کنند.«

ریلینگ پیش ازاین آزمایش مشابهی در مورد 
را در حال  بــود و مغز آن هــا  انجام داده  پدرها 
اسکن  بچه هایشان  به عکس های  کــردن  نگاه 
کرده بود. مادربزرگ ها به طور متوسط نسبت 
به پدرها فعالیت مغزی قوی تری در مناطق 
انگیزه  و  ــاداش  پـ بــه همدلی عاطفی،  مــربــوط 
نشان دادند و البته پدرهایی هم بودند که همان 

میزان فعالیت را در آن مناطق بروزمی دادند.

نتیجه  »درمــجــمــوع،  بـــود:  ایـــن  تحقیق  نتیجه 
نشان می دهد  مــا  تحقیقات  از  بــه دســت آمــده 
که همدلی عاطفی ممکن اســت مولفه مهم 

واکنش مادربزرگ ها به نوه هایشان باشد.«■

چرا بیل گیتس استفاده 
فرزندانش از فناوری را 

محدود کرد؟

صمیمت 
مادربزرگ ها با 
نوه ها بیشتر از 

فرزندانشان است
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

حکومت اسالمی؟!

آقـــای بــرهــانــی وکــیــل و اســتــاد دانــشــگــاه گفت: 
ــاه مــی تــوانــد مـــردم را  طــبــق قــانــون فــقــط دادگــ
احضار کند و پلیس نمی تواند کسی را احضار 
کند. آقای برهانی این را به رهبر درمانده بگو 
در  اختیار؟!  به  آتــش  خــورد،  که مرتّب جو می 
ایــران چیزی بــه نــام قــانــون وجــود نــدارد آخوند 
خودش قانون است، خودش مجری، سپاهی 
ــودش مــجــری،  ــ ــــت، خـ ــانـــون اسـ ــودش قـ ــ هـــم خـ
ــت، خـــودش  ــودش قـــانـــون اســ بــســیــجــی هـــم خــ
ــودش قـــانـــون اســـت،  مـــجـــری، خــبــرچــیــن هـــم خــ
خـــودش مــجــری، از طــرف دیــگــر بـــرانـــدازان می 
گــویــنــد: مــبــادا بــه ایـــن جــانــیــان نـــازک تــر از گل 
بدون  را  نفر  نــدارد یک  بگویید هیچ کس حق 
احــتــرام صــدا کــنــد! هیچ کــس حــق نـــدارد بــه در 
خــانــه جــنــایــتــکــارانــی مــثــل ســعــیــد مــرتــضــوی یا 
گــر  خــــاوری بــــرود بــایــد بــه آن هــا تــلــفــن بــزنــیــد ا
خودشان آن هم با محافظین شان  آمدند، چه 
بهتر نیامدند هم بگذارید با پول دزدی از کیسه 
مردم بروند به  خارج کشور و کیف و حال کنند 
دوبــاره حکومت  و  برگردند  باز مثل خمینی  تا 

اسالمی برپا کنند!؟

ارباب و نوکر؟!

روزی کــه حــســیــن امــیــرعــبــدالــهــیــان یــا بــه قــول 
ما »زّرافــه نظام« وزیــر امــور خارجه رژیــم شد، 
پایین  بــاال  طبقه  یک  فقط  نشده  چیزی  گفت: 
بــودم! این یعنی من  شدم و همان هستم که 
بــرایــم فرقی  طــالــب پــســت و مــقــام  نیستم و 
نمی کند. ولی وقتی جا افتاد برای وزیر امور 
اّمــا وقتی  انــداخــت  فــرش قرمز  خارجه روسیه 
ــرای بــازدیــد بــه مسکو رفـــت و تــوقــع داشــت  بـ
بـــرایـــش هـــمـــان تــشــریــفــات را قـــائـــل شـــونـــد و 
الوروف  حّتی تا پایین پلّه و جلوی در ماشین 
هم به استقبال اش نیامد و او همچنان منتظر 
بود و باالخره هم ِخرکشان پیاده شد و خودش 
به  رفـــت. الوروف هــم  اربـــاب الوروف  خــدمــت 
ات نشسته  تــوی ماشین  چــه  بـــرای  گــفــت:  او 
بودی؟ و او که جواب قانع کننده ای نداشت، 
ما  بگوید  نتوانست  و  و سفید شد  ســرخ شد 
به  رو  ما  تو  و  کردیم  را  تو  کلّی خوشخدمالی 
پــاچــه چــپ شــلــوارک ات هــم حــســاب نــکــردی، 
ولــی تــازه بــه قــول مــعــروف دوزاری اش افتاد 
اربــاب کیست و نوکر چه  که چه خبر اســت و 

کسی؟

همه هنر؟!

حاال که سربار مش قاسم گچکار سلیمانی از 
چشم مردم افتاده و مردم عکس اش را آتش 
مــی زنــنــد و مــســخــره اش مــی کــنــنــد آخــونــدهــا 
شــروع کردند بــه  بــاد کــردن قاآنی که مــادرش 
شیر است و پدرش پلنگ! این مشنگی که قوز 
پشت اش به اندازه یک متکّاست و  و قد اش 

به  تریبون نمی رسد و تا شروع به حرف زدن 
مــی کــنــد نــفــس اش مــی گــیــرد، شـــده قهرمان 
مان،  آذری  ئازنین  میهنان  هم  قــول  به  ایـــران! 
بیله دیگ بیله چغندر! وقتی موجود بی سواد 
پــرزیــدنــت مملکت  پــلــنــگ  ابـــی  ابــلــهــی مــثــل  و 
مــا بــاشــد قــهــرمــان مـــان هــم بــایــد ایـــن مشنگ 
گر تمام سربارهای  باشد! ولی از حق نگذریم ا
آخوندی را جمع کنید به  اندازه تیپ  جهانبانی  
خــلــبــانــی  را  جــنــگــی  هــواپــیــمــای  کـــه  ارزد  نــمــی 
مــی کــرد آن هــم بــا آن مــهــارت! اّمــا سربارهای 
تاریکی  کوچه  تــوی  توانند  مــی  فقط  آخــونــدی 
کمین کنند و دختران و پسران  بی سالح و بی 
دفاع ایران را با گلوله بزنند و همه هنرشان هم 

همین است و بس.

خاک سیاه؟!
چــیــن بــه قــصــد وارد کـــردن فــنــاوری آمــریــکــا در 
برابر کارگر ارزان چینی با شرکت تسال قرارداد 
بست. ولی رهبر معّظم که هنوز توی تهّیه نان، 
گوشت و مرغ مردم مانده مرتّب می گوید: ما 
و  پسمانده  رهبر  خــوب  نــداریــم!  نیاز  آمریکا  به 
درمانده ابله، تو که از خارج یا به قول خودت 
ــری و بــعــد می  دشـــمـــن! گــوشــی تــلــفــن مـــی خـ
فهمی که قبالً توی آن شنود کار گذاشته اند  و 
ماموران ات را  ردیابی می کنند. چطور است 
به  تو  نــداریــم؟  نیاز  آمریکا  به  که می گویی ما 
همه دنیا نیاز داری. با لج و لج بازی کردن با 
دنــیــا فقط خشتک خـــودت را جــر مــی دهــی و 
هزینه ترمیم پارگی اگزوز ات هم از جیب مردم 
مــی رود. حــمــاقــت یــک ســــال، ده ســــال، سی 
سال، نه این که یک حماقت را ۵۰ سال ادامه 
بیاید و تو  از چین  تا دسته بیل ات هم  دهــی 
فقط مداح پرورش بدهی! خاک کف دامداری 
بر سر و عّمامه ات! مردم هم  بهتر است تا دیر 
بایستند  درمــانــده  رهبر  و  اوقــاف  نشده جلوی 
وگرنه ایــن ها چــون تمام دارایـــی مــردم را مال 
خود می دانند، به زودی همه مردم ایران را به 

خاک سیاه خواهند نشاند. 

باج ندهید؟!
پس از این که اداره اوقــاف، موزه شهر آمل را 
اّدعــای  را رستم دستان دید و  باال کشید خود 
مالکیت زمین های اطراف متل قو را هم کرد. 
ولــی مــردم عــّبــاس آبــاد بــه داخــل اداره اوقــاف 
بــردنــد و تــمــام ســنــدهــای اداره اوقـــاف  هــجــوم 
بــایــد به  آتـــش زدنــــد. واقـــعـــاً  ــیــرون آورده و  ب را 
بهتر همین  و  گــفــت.  آفــریــن  ایــن منطقه  مــردم 
اســت که مــردم جلوی اوقــاف و رهبر درمانده 
دارایی  این جماعت همه  وگرنه چون  بایستند 
هــای مــردم ایــران را مــال خــود می دانــنــد، همه 
آن ها را باال خواهند کشید. این ها مرتّب می 
گویند کــّل ایـــران مــال امــام زمــان )عــج( یعنی 
مـــا آخـــونـــد هـــاســـت کـــه نـــائـــب بـــر حــــّق ایــشــان 
هستیم.  یک روز هم دیدید که خواهند گفت: 
ایرانی هم مال  محتویات داخل شلوار مردان 
ماست و در این صورت دیگر به خواجه لواط 
الملک توسی هم نیار نداریم و آن بیچاره هم 
بی کــار می مــانــد؟! پس حــّد اقــل بــرای ایــن که 
زیــپ مــغــازه تــوســی هــم بسته نــشــود و مغازه 
باج  به آخوند ها   اش ورشکست نشود، دیگر 

ندهید.  
نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد. 
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نفت مفت؟!

سازمان حقوق بشر اعالم کرد اعدام در ایران 
ــد چــشــمــگــیــری  ــال گــذشــتــه رشــ نــســبــت بـــه ســ
داشته است. خوب مبارک تان باشد ما مردم 
ــزارش شــمــا نــیــاز نــداریــم هــمــه می  ــران بــه گـ ایـ
بینند که آخوند راه به راه اعدام می کند! شما 
چــه کـــار عــمــلــی مــی تــوانــیــد بــکــنــیــد؟ هــیــچ، بــاز 
اعدام  امسال هم  گویید:  آینده هم می  سال 
ها چند برابر شده است! آخوندها هم خواهند 
روح  بــرای شــادی  کار خداپسندانه  این  گفت: 
امــام خمینی بــوده و بــه ایــن ترتیب مــاه هــا و 
گــذرد و غربی ها هم خوشحال  ســال ها می 
را می خورند، سالح های  ها  پول  که  هستند 
شـــان را مــی فــروشــنــد و خــودشــان هــم نفت 

مفت می برند؟! 

لغز خوانی؟!

عـــربـــســـتـــان اعـــــالم کـــــرد: گـــوســـفـــنـــدانـــی کــــه بــه 
نــــذری قــربــانــی مـــی شــونــد در بسته  صــــورت 
ــران فــرســتــاده  ــ بــنــدی مــنــاســب بـــرای فــقــرای ای
خــواهــدشــد! جــالــب اســت کــه  بدانید ایـــران در 
هدیه  عربستان  به  را  ایــن کشتارگاه   ۵۳ ســال 
تا گوشت های دور ریز به مسلمین فقیر  داد 
بی  مـــردم  فقیر  مسلمان  امـــروز  و  شــود  داده 
کارها  چــه  نفهم  رهبر  یــک  هستند!  ایـــران  پناه 
بــا کشور مــی کند و هــم چنان مــی گــویــد: این 
هــا مــهــم نــیــســت تــو حــجــاب ات را حــفــظ کــن! 
اش.  درآوردی  مــن  ــالم  اسـ و  آخــونــد  بــر  لعنت 
باقر خالیباف می گفت:  زمانی  یادتان هست 
پنیر خواست چون  از من  درمــانــده  رهبر  پسر 
هنوز کوپن پنیر خانواده شان را نداده بودند؟! 
به  را  گوشت  محموله  ایــن  بگوییم  خواستیم 
ببرید چــون ممکن است  خــانــه رهــبــر درمــانــده 
این بچه گوشت هم نخورده باشد چون پدرش 
ای  نـــدارد!؟  هــم  را  قــدرت مالی خرید گوشت 
کاش مثل دربار آقا محّمد خان قاجار یک مرد 
این  بانی  باعث و  بــود و و کلک  هــم در بیت  
ایــن درجه  ایــران به  بساط را می کند تا مــردم 
از فقر نرسند که دشمنان ایران برای مردم ما 

لغز خوانی کنند.

دزد اصلی؟!

عباس پالیزدار گفت: مرا در شرایطی که خانم 
ام ســرطــان داشــت زنــدانــی کــردنــد ولــی سعید 
او را دزد و فــراری  مرتضوی را که همه مــردم 
بــه زنـــدان  نمی برند!  مــی دانــنــد نمی گیرند و 
اوالً چون مرتضوی از مجتبی و رهبر درمانده 
جنایتکار  او  طــرفــی  از  و  دارد  مستند  مـــدرک 
و آدم کــش اســت و نــظــام و رهــبــر درمــانــده به 
خدمات اش احتیاج دارند. و از طرف دیگر  به 
نــژاد،  ابلهی  الریــجــانــی، منفور  از  کــافــی  انـــدازه 
اوبـــاش دیگر  و  ارادل  و  نـــوری، خاتمی  یـــزدی، 
هم مدرک دارد و به همین دلیل است که همه 
بــرای همین اســت که  بــرنــد.  از او حساب مــی 
خبرنگار  شــود،  می  افشا  هایش  دزدی  هرگاه 
اذهــان عمومی می گیرند  به جرم تشویش  را 

ولی اصالً با دزد اصلی کاری ندارند.

اقتصاد مقاربتی؟!
وزیراقتصاد گفت: نارضایتی مردم از گران شدن 
کــاال بــه سرعت بــه گــوش دولــت رســیــده اســت! 
رهبر درمانده پس از شنیدن خبر گرانی اجناس 
گفت: من اآلن فقیرم، پنج سال دیگر مردم را 
گــویــم: علیلم، پنج سال  مــی چاپم و بعد مــی 
دیگر هم باز مردم را می چاپم و بعد می گویم: 
دانند  نمی  مـــردم  کــه  را  ولــی حقیقتی  ذلــیــلــم! 
ایــن اســت کــه: منشا تمام گرانی ها خــود رهبر 
این اجناس  درمانده است که به وسیله سپاه 
را از خارج وارد می کند و به صد برابر قیمت به 
مردم بی پناه ایران می فروشد و نام این کا ر را 
هم می گذارد، اقتصاد مقاومتی یا در حقیقت 

اقتصاد مقاربتی! و توطئه دشمن؟!

سایه آمریکا؟!
اوبــاش  و  اراذل  از  مــوســی غــضــنــفــرآبــادی یکی 
مزدور رژیم گفت: باید دختران و زنان بی حجاب 
گــدا معتبرشود!  مــبــاد  یـــارب  نــقــره داغ کنیم!  را 
گاهی مــا بــا خــودمــان فکر مــی کنیم خــدا سایه 
ــردم مــا کــم نکند. اگـــر تــو دو  آمــریــکــا را از ســر مـ
میلیون تومان پول زور به نام جریمه از مردم می 
گیری آمریکا هم صدها میلیارد را فریز و کم کم 
مالخور می کند! هر چند هر دو این ها  در واقع 
از جیب مردم ما می رود ولی رهبر درمانده دیگر 
نمی تواند با این پول ها جلو لبنان، یمن، ونزوئال 
و عــراق ُپز بدهد. و تا چند ماه خــواب اش نمی 
بــرد و دل اش مثل سیر و سرکه مــی جوشد! 
پس خدا سایه آمریکا را از سر مردم ما کم نکند. 
وگرنه رهبر درمانده هم آن پول ها را می خورد، 
هم مزدور بیشتری جمع می کرد و هم مردم را 

بیشتر محدود می کرد.

مغز فندقی؟!
حمید رسایی آخوند حکومتی گفته: در عجبم 
ــادر می  از مـــردانـــی کـــه روی مــاشــیــن خـــود چــ
اندازند که خط و خش نیفته ولی روی زن خود 
آن ماشین یک  ابله  آخوند  اندازند!  نمی  چــادر 
باید  شعوره  بی  آخوند  مثل  و  اســت  فلز  تکّه 
رویـــش عــبــا و عــّمــامــه گــذاشــت تــا زخــمــی اش 
نکنند. ولی زن انسان است و دارای احساس، 
فــکــر، شــعــور و خـــودش مــی تــوانــد از خــودش 
گــر کسی به او نزدیک شــد  و او  دفــاع کند و ا
نــتــوانــســت از خـــودش دفـــاع کــنــد و در صــورت 
بخواهد  کمک  کسانی  یــا  کــس  از  لــزوم سریع 
گــر کسی  آتــش هــم بــزنــد، نه  ولــی ماشین را ا
فکر دارد و نه قدرت دفاع از خودش پس باید 
صاحب اش مواظب اش باشد. البّته فکر نمی 
انــدازه فندقی که داری  به  آن مغز  با  تو  کنیم 

اصالً بتوانی این مسائل را درک کنی؟!

ــرآل – شــش  ــ ــونـ ــ ــّوره مـ ــ ــنـ ــ ــنـــه مـ ــادا – مـــدیـ ــ ــانـ ــ کـ
شــنــبــه )آدیـــنـــه( بییست و هــشــتــم مـــاه آوریـــل 
الــمــبــارک! ســال ۲۰۲۳  دربـــدری خــون جگری!                                                                                                                                        
بـــــــــرابـــــــــر بـــــــــا هـــــشـــــتـــــم اردیـــــــبـــــــهـــــــشـــــــت مــــــاه 
ای! ــره  ــ ــ ــی ــ ــجــ ــ ــ زن مـــــــــهـــــــــرورزی   ۱۴۰۲  ســـــــــال 

شاد و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی  
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TALK OF THE WEEK

۱- قانون مهسا چیست؟
قانون مهسا که با نام HR۵۸۹ نیز شناخته می شود، 
یک الیحه معرفی شده از طرف جیم  بنکس، عضو 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، است که 
رئيس جمهوری  اســالمــی،  جمهوری   رهبر  شخص 
و تمامی منصوبین و عوامل دخیل در بنگاه های 
اقتصادی تحت نظرشان را که در نقض حقوق بشر 
اعمال  با  دارنـــد،  نقش  تروریستی  فعالیت های  و 
منع  و  امــوال  ضبط  نظیر  سختگیرانه  تحریم های 

صدور ویزا، به طور بالقوه هدف قرار می دهد.
۲- مهسا امینی کیست و چرا این الیحه به نام او 

نام گذاری شده است؟
غم انگیزش  قتل  که  بــود  جوانی  زن  امینی  مهسا 
بــه دســت گشت ارشـــاد بــه عاملی بــرای اوج گــیــری 
ــران تبدیل شــد. بــه جهت  مــجــدد اعــتــراضــات در ایـ
جامعه  پیشنهاد  بــه  او،  نـــام  و  یـــاد  گــرامــی داشــت 
را  این الیحه  بنکس عنوان  ایرانی-آمریکایی، جیم 

به افتخار نام او انتخاب کرد.
قبلی  تحریم های  با  تفاوتی  قانون مهسا چه   -۳

دارد؟ آیا اقدامی تکراری است؟
درحالی که تحریم های مشابهی قبال وجود داشته، 
اقــدامــات عملی  قــانــون شامل  تنها  قــانــون مهسا 
اســت که در حــال حاضر روی میز اعضای کنگره 
قرار دارد و به طور خاص به موضوع حقوق بشر در 
این الیحه یک محدودیت زمانی  ایــران می پردازد. 
برای پاسخ دولت ایجاد می کند و رئیس جمهوری 
را مــوظــف مــی کــنــد تـــا بـــه کــنــگــره گـــــزارش دهــــد و 
مقننه  قــوه  که  می کند  حاصل  اطمینان  همچنین 
آمــریــکــا اخــتــیــارات نــظــارت و پــاســخ گــو کـــردن قــوه 

مجریه را داشته باشد.
 قانون مهسا فرایند دقیقی برای معرفی افرادی 
کــه شــرایــط تــحــریــم را دارنــــد، تعیین مــی کــنــد. ایــن 
را  آمریکا  رونــدی ســاده، رئیس جمهوری  قانون در 
به در نظر گرفتن حتی عوامل سطح پایین تر درگیر 
و  دادستان ها  قضات،  مانند  نقض حقوق بشر،  در 
روســای پلیس محلی، قــادر مــی ســازد. در صورت 
تصویب این قانون، رئيس جمهوری موظف است 
گزارش اولش را ظرف ۹۰ روز به کنگره ارائه کند و 
پس از آن، این گزارش دهی باید به صورت خودکار 
هــر ســال یــک بــار انــجــام گــیــرد. ایــن الیــحــه همچنین 
حقوق بشری  گروه های  و  غیردولتی  سازمان های 
ارشــد  نفر  رئــیــس و  ازطــریــق  تــا  را تشویق می کند 
کــمــیــتــه هــای امــــور خـــارجـــی مــجــلــس نــمــایــنــدگــان و 
مجلس ســنــا، اســامــی را بـــرای بــررســی ایــنــکــه آیــا 

مشمول تحریم می شوند یا خیر، ارائه کنند؛ در آن 
گــر ایــن درخــواســت بررسی از طریق این  صــورت، ا
رئیس جمهوری  برسد،  قوه مجریه  به دست  نفر   ۴
ــورد آن اســامــی بــه کنگره  بــایــد ظــرف ۶۰ روز درمــ
گـــزارش دهــد. بــه عــالوه، ایــن قــانــون مــی تــوانــد علیه 
صاحب منصبان و رهبران آینده رژیم، ازجمله رهبر 

و رئیس جمهوری بعدی، نیز اعمال شود.
به  را مجبور  رئیس جمهوری  قانون مهسا  آیــا   -۴

تحریم کسی می کند؟
به صورت  آمریکا  رئیس جمهوری  قانون،  این  طبق 
علیه  تحریم  اعمال  به  مجبور  تعیین شده  ازپیش 
این  از  بندی  براساس  نیست.  نهادی  یا  فرد  هیچ 
است ظرف  رئیس جمهوری صرفا موظف  قانون، 
از آن،  ایــن قــانــون و پــس  از تصویب  ۹۰ روز پــس 
ساالنه تعیین کند که آیا افراد و نهادهای ارجاع شده 
گــر هم  شــرایــط الزم بــرای تحریم را دارنـــد یــا خیر؛ ا
شامل تحریم نمی شوند، رئيس جمهوری باید آن را 
توضیح دهد. همچنین رئیس جمهوری باید درمورد 
اینکه آیا قصد تحریم این افــراد را دارنــد یا خیر، از 
پیش اطالع دهد. پاسخ قوه مجریه می تواند طبق 
یا  محرمانه  بــه صــورت  رئيس جمهوری  صــالحــدیــد 

غیر محرمانه باشد.
۵- آیا قانون مهسا مکانیسم های تحریم جدیدی 

را معرفی می کند؟
خیر، قانون مهسا هیچ مکانیسم تحریمی جدیدی 
که  قوانینی  بــه  مهسا  قــانــون  نمی کند.  معرفی  را 
اتــکــا می کند.  شــده انــد،  صـــادر  یــا  تصویب  پیش تر 
ایــــن قــوانــیــن شــامــل »تــحــریــم هــای جــامــع ایــــران، 
ــال ۲۰۱۰«  گـــــــذاری ســ ــانـــون وا قـ پــاســخــگــویــی، و 
دستور  ســه  همچنین  و  می شوند  کنگره  مصوب 
ترتیب رئیس جمهوری های  به  اجرایی مختلف که 
پیشین، یعنی بوش، اوباما و ترامپ، صادر کرده اند. 
درســـت اســت کــه قــانــون مهسا قــوانــیــن تحریمی 
جدید را معرفی نمی کند، اما عالوه بر اضافه کردن 
نــقــش نــظــارتــی کــنــگــره در ایـــن فــرایــنــد، چــارچــوب 
بــرای اجــرا و بررسی ساالنه این تحریم ها  روشنی 

ارائه می کند که در نوع خود بسیار اهمیت دارد.
۶- آیا قانون مهسا بر توانایی ایاالت متحده برای 

ورود مجدد به برجام تاثیر می گذارد؟
اجرایی  فرمان  با  که  را  تحریم هایی  مهسا  قانون 
صادر شده اند، در صورت تصویب به قانون تبدیل 
بــر موضوعات  قــانــون در درجــه اول  ایــن  نمی کند. 
با  ارتباطی  و  می کند  تمرکز  حقوق بشر  با  مرتبط 
تــحــریــم هــای هــســتــه ای و بــرنــامــه اتــمــی رژیـــم ایــران 

نــــــدارد. بــنــابــرایــن نــگــرانــی بـــرخـــی از دمـــوکـــرات هـــا 
مــبــنــی بــر ایــنــکــه ایــــن قـــانـــون مــمــکــن اســــت دســت 
کـــره بــا رژیــم  رئــيــس جــمــهــوری آمــریــکــا را بـــرای مـــذا
ارشد  اعضای  اینکه  نیست. ضمن  ببندد، صحیح 
سایر  تحریم  بنابراین  تحریم شده اند،  ازپیش  رژیــم 
مــقــام هــای رژیــــم کــه احــتــمــاال افــــراد رده پــایــیــن تــری 
باشند، نباید مشکلی ایجاد کند. صرف نظر از آثار و 
تبعات قانون مهسا، برجام به نوبه خود یک توافق 
مــیــدانــی و  عمیقا معیوب اســت و واقــعــیــت هــای 
از  پیش  نسبت به  هــم  ایـــران  در  شــرایــط سیاسی 

برقراری توافق ۲۰۱۵ به شدت تغییر کرده است.
۷- قــانــون مهسا چــه تــاثــیــری بــر جامعه ایــرانــی-

آمریکایی داشته است؟
قـــانـــون مــهــســا تــاثــیــر عــمــیــقــی بـــر جــامــعــه ایـــرانـــی-
آمریکایی و متحدکردن آنان پیرامون یک فعالیت 
مدنی داوطلبانه داشته است. تعداد بی شماری از 
ایرانیان آمریکایی با ارسال نامه به نمایندگان محل 
زنــدگــی شــان، تــمــاس بــا قـــانـــون گـــذاران، ســفــرکــردن 
از ســراســر ایـــاالت متحده بــه کنگره جهت دیـــدار و 
مجازی  فضای  کــارزارهــای  و  نمایدگان  قانع کردن 
بـــرای بسیاری  در ایــن فعالیت شــرکــت کــردنــد کــه 
از فعاالن جوان، این نخستین حضورشان در یک 

حرکت مدنی بود.
را یدک می کشد،  نام مهسا  آنجا که  از  این قانون 
ایرانی-آمریکایی ها  از  بسیاری  توجه  خــودبــه خــود 
ارتباط  آمریکا  ایرانیان مقیم  اســت.  کــرده  را جلب 
پیدا  ایــــران  اعــتــراضــی  بــا جنبش  عــاطــفــی عمیقی 
کرده اند و از آنکه می دیدند نام مهسا، نماد این دور 
ایــن قانون گذاشته شــده است،  از اعــتــراضــات، بر 
توجهشان به این الیحه بسیار بیشتر شد. همچنین، 
زنان  اعتراضات،  از  این دور  در  زنــان  پررنگ  نقش 
ایرانی-آمریکایی را از اینکه می دیدند خواهرانشان 
به  را  آپــارتــایــد جنسیتی  نــظــام  ــران شجاعانه  ایـ در 
چــالــش مــی کــشــنــد، بـــه شـــور و حــرکــت واداشـــــت. 
پــیــرامــون قانون  ایــرانــی-آمــریــکــایــی  تــحــرک جامعه 
مــهــســا، نــشــان دهــنــده گــامــی مــهــم درجــهــت ایــجــاد 
قدرت سیاسی برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا 

و الگویی برای تحرکات سیاسی آینده است.
به  رسیدگی  زمینه  در  مهسا  قــانــون  اهمیت   -۸
نقض حقوق بشر و تروریسم مرتبط با رژیم ایران 

چیست؟
قـــانـــون مــهــســا گــامــی مــهــم درجـــهـــت رســیــدگــی به 
نقض عمیق حقوق بشر و تروریسم مرتبط با رژیم 
ایران است. در شش سال گذشته، از آغاز خیزش 
ایــران که امــروز هم شاهد ادامــه آنیم،  انقالبی در 
وحشیانه  شگردهای  همان  از  اسالمی  جمهوری 
شکنجه، زنــدان و اعــدام بــرای سرکوب مــردم خود 
اســتــفــاده کـــرده اســـت. وقــت آن اســت کــه عوامل 

به  دســت  خــیــابــان هــا  در  کــه  و کسانی  میانی  رده 
شناخته  کمتر  غالبا  که  کسانی  و  می زنند  کشتار 
شده اند نیز مسئول نگاه داشته شوند. این قانون 
یک فرصت قابل توجه برای کنگره به منظور اتخاذ 
راستای  در  توجه  قابل  و موضعی  قاطع  اقدامی 
عدالت و تغییر است که تاثیر آن سال ها در جامعه 

ایرانی-آمریکایی احساس خواهد شد.
۹- بعد از قانون مهسا چه می آید؟

اگرچه گامی مهم به شمار مــی رود،  قانون مهسا 
ــقـــض فــاحــش  بـــه تـــنـــهـــایـــی بـــــــرای رســـیـــدگـــی بــــه نـ
حــقــوق بــشــر در جــمــهــوری اســالمــی کــافــی نیست. 
این قانون اما راه را برای توسعه و اجرای قوانین 
بیشتر که بر نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از 
قربانیان متمرکز است، هموار می کند. اگر از روح 
حاکم بر قانون مهسا که همان اولویت حقوق بشر 
ــران اســـت در  ــ بــر ســیــاســت هــای آمــریــکــا درقــبــال ای
آمریکا  آیــنــده  قــانــون گــذاری  هــا و سیاست  خــارجــی 
استفاده شود، این امر تحریم های موجود را موثرتر 
و همچنین جنبش اعتراضی ایرانیان را نیز تقویت 
می  کند. این قانون درنهایت به یک ایران باثبات تر 
و دموکراتیک تر کمک خواهد کرد، مسئله ای که که 
هــم بــه نفع مــردم ایـــران خــواهــد بــود و هــم جامعه 

بین المللی از آن نفع خواهد برد.
قــانــون در کنگره و  ایــن  ۱۰- چــشــم انــداز تصویب 
امضای آن به دست رئيس جمهوری چگونه است؟

این الیحه تا به امروز از حمایت گسترده دو حزبی 
دموکرات   ارشــد  نمایندگان  حمایت  از  همچنین  و 
برخوردار بوده  است. گرچه تصویب آن در مجلس 
کـــثـــریـــت جــمــهــوری خــواه  ــه ا نــمــایــنــدگــان آمـــریـــکـــا کـ
اداره اش مــی  کــنــنــد، آســان تــر بــه نــظــر مــی رســد، در 
کـــثـــریـــت بـــا دمـــوکـــرات هـــاســـت و  ســـنـــای آمـــریـــکـــا ا
درصورت چراغ سبز نشان ندادن کاخ سفید ممکن 
است سنای ایاالت متحده بتواند جلو تصویبش را 
بگیرد تا رئیس جمهوری مجبور به وتوی آن نشود. 
با این حال، آنچه که شاید بتواند عامل نهایی برای 
تــصــویــب ایـــن الیــحــه و تــبــدیــل آن بــه قــانــون شــود، 
استمرار مشارکت جامعه ایرانی-آمریکایی و فشار 

افکار عمومی باشد.■

ــار  زمــــــاىن كــــه تــــوســــن افـــكـ
بـــــراى نـــوشـــتـــن مـــقـــالـــه در 
ــاى قلم  ــ پ نــشــســتــه و  گـــل 
كــاغــذ  روى  بــــه  ــتــــن  رفــ از 
بـــاز مــانــده بـــود خــبــر رسيد 
كــه اعــتــصــابــات ســراســرى 
كــــــارگــــــران ايــــــــران نــســبــت 
بـــــه شـــــرايـــــط دهـــشـــتـــنـــاك 
مــعــيــشــتــى  و  ــادى  ــتــــصــ اقــ
آغاز شد و اقشار بسيارى از زحمتكشان ايران 
كــار كشيدند.  از  اقــدام هماهنگ دســت  در يك 
نفتى،  گــازى،  حيطه  در  بيشتر  اعتصابات  ايــن 
پتروشيمى و كارخانجات بزرگ صنعتى هست 
و تــعــدادى از كــارخــانــجــات نــه چــنــدان مهم هم 
گــر ايــن حركت در طّى  انــد و ا آنــان پيوسته  بــه 
گير و منسجم شود بدون شك  هفته آينده فرا
شــاهــرگ حياطى رژيــم تنگ خــواهــد شــد و راه 
نفس كشيدنش بسته مى شود مضفاً بر اينكه 
اعتصابات  اين  كنترل  براى  اسالمى  جمهورى 
ــه تــمــام  ــت كـ ــدم گــســتــرش آن مــجــبــور اســ و عــ
اعــزام  كز  مرا ايــن  به  را  خــود  نيروهاى سركوب 
كثر  كندگى اين اعتصابات در ا نمايد و بدليل پرا
عمالً  شهر  از  خــارج  مناطق  و  ايـــران  شهرهاى 
خيابانها بدون دفاع خواهد ماند و ساير اقشار 
مثل معلّمان، كشاورزان، دانشجويان،  كسبه، 

فراغت  با  توانند  بــازاريــان مى  و  باختگان  مــال 
بيشتر و دور از گزند نيروهاى ضربت تظاهرات 

و اعتراضات شهرى را سامان دهند.
اعــتــصــابــات ســـراســـرى كـــارگـــران پــاشــنــه آشيل 
حكومت ديكتاتورى ماّليان است و بدون شك 
نــيــروهــاى ســركــوب تحت امــر ضــّحــاك زمـــان تا 
انتهاى هفته  شروع به سركوب اين اعتصابات 
خــواهــنــد كـــرد و پــيــش بــيــنــى نــويــســنــده آنــســت 
كــه ايـــن ســركــوب بــه خــشــونــت كــشــيــده خــواهــد 
شد چــرا كه اينبار كــارگــران رنــج ديــده و گرسنه 
ندارند  دادن  از دســت  بــراى  ايــران ديگر چيزى 
و جانشان بــه لــب رســيــده اســت. گــزارشــاىت كه 
از داخل كشورميرسد نشانگر آنست كه حقوق 
كـــارگـــران بــا تــــوّرم صــد در صـــدى ســـال گذشته 
ــان را نــمــيــدهــد و  ــ ــرايـــه خـــانـــه آنـ ــواب كـ ــ حـــّتـــى جـ
برند مضافاً  بسر مى  فقر مطلق  در  آنــان  كثر  ا
مــواد  ساير  و  گوشت  خـــوردن  ماههاست  آنكه 
مــغــّذى و الزم بــراى بــدن را فــرامــوش كــرده اند 
گــر دستشان بــه يــك قــوطــى ُتــن مــاهــى صد  و ا
هزار توماىن و يا يك هندوانه صد و بيست هزار 
پنج  خــانــواده  با  آنــرا  كه  مجبورند  برسد  توماىن 

نفره خود بعنوان يك وعده غذا صرف كنند.
بــا دو  يــك ســال گذشته  كــه در  آنست  حقيقت 
اجــاره  اجــنــاس،  تمامى  دالر،  برابر شــدن قيمت 
خانه و هزينه مايحتاج مردم عمالً قدرت خريد 
ــران، حــقــوق بــگــيــران و كــارمــنــدان جامعه  ــارگـ كـ

ــد آنـــان چندان  نصف شــده اســت و چــون درآمـ
تغييرى نكرده عمالً اين قشر زحمتكش جامعه 
در چنان منگنه اى قرار گرفته اند كه ديگر هيچ 
چاره اى جز اعتصابات و اعتراضات سراسرى 
راه  نيز  مــاّليــان  از طــرف ديگر حكومت  نــدارنــد. 
پس و پيشى بــراى خــود بــاىق نــگــذارده و خزانه 
پشتوانه  بــدون  پول  آنقدر  و  خاليست  مملكت 
چاپ كرده كه اعداد روى اسكناس ارزش كاغذ 
مصرىف آنرا ندارد مضافاً آنكه چاپ پول بيشتر 
و بــاال بـــردن حــقــوق كــارگــران و كــارمــنــدان خــود 
بــراى  بنابراين  خــواهــد شــد  بيشتر  تـــوّرم  بــاعــث 
رژيم جنايتكار هم راه ديگرى به غير از سركوب 
شديد باىق نمانده است و دقيقاً به همين داليل 
ــردم مــصــاف جــديــد  بـــود كـــه مـــن پــيــش بــيــنــى كــ
بود  با خونريزى همراه خواهد  و  آميز  خشونت 
چرا كه هيچ يك از دو طرف مخاصمه قادر به 

عقب نشينى نيستند.
بيشترى  اقـــشـــار  آيـــنـــده  روز  چــنــد  طـــّى  در  گـــر  ا
ايــن  وارد  بـــازاريـــان  و  كــارمــنــدان  و  كـــارگـــران  از 
و  داران  كاميون  صنف  يــا  و  شوند  اعتصابات 
آنان  به  ترابرى  و  رانــان و حمل و نقل  تاكسى 
بــپــيــونــدنــد بـــدون شــك بــا شــرايــطــى كــه در بين 
جــامــعــه حــكــمــفــرمــا هــســت و نــمــونــه هـــاى آنـــرا 
نــفــرى ديــديــم نيروهاى  در اســتــاديــوم صــدهــزار 

سركوب نيز عمالً زمينگير مى شوند و قادر به 
بنيان  اين سيل  و  بود  نخواهند  جامعه  كنترل 
كن عمالً دارالخالفه ماّليان را با خود خواهد برد. 
چند هفته آينده براى ملّت ايران حياىت است و 
گاه  گر كمر هّمت ببندد و تحت يك مديريّت آ ا
مبارزات را به پيش ببرد به احتمال زياد تا آخر 
تــابــســتــان شــاهــد آزادى خـــود از دســـت مــاّليــان 
خــونــخــوار و وطـــن فـــروش خــواهــنــد بـــود. بقول 
شاهزاده رضا پهلوى )يا به يكديگر مى پيونديم 
پــيــروزى را در آغــوش مــى گيريم و يا  و شاهد 

جدا جدا از يكديگر، همه نابود خواهيم شد.(

بهداد جاودان - آتالنتا

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

اعتصابات كارگرى

ده نکته درباره قانون مهسا
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داستان سیاوش )برگرفته از شاهنامه فردوسی(
نوشته : سعیده زمردی 

از جایی آغاز می شود که روزی طوس، گیو، گودرز و  روایت 
نــوذر زمــانــی کــه خــروس صبحگاهی آوازش را ســر داد هــوای 

میکنند. شکار 
کردند. شکار  زار حرکت می  بیشه  به سوی  خرم  و  آنها شاد 
، مشغول صید  از طبیعت  پهلوانان سرمست   بود و  فراوان 
از  ای  گوشه  در  جنبشی  متوجه  طــوس  و  گیو  ناگهان  شدند. 

بیشه می شوند.
در نگاه اول فکر می کنند شکاری است که پنهان شده،هنگام 
را  زیباروی  دخترکی  تعجب  کمال  با  رسند  تر می  نزدیک  که 
می بیند که از ترس و وحشت خود را پنهان کرده است. گیو 

این جا چه  در  رو  پری  فریبنده  ای  و گفت:  او رفت  به سوی 
را پنهان کــرده ای؟ دخــتــرک چــون بیدی  مــی کنی؟ چــرا خــود 
لرزان با شرم پاسخ می دهد: من از خانه پدری فرار کرده ام. 

پدرم مردی خشن است.
او هر شب مست می کند و در عالم مستی می خواهد سر 
محو  که  پهلوانان  نداشتم.  گریز  جز  ای  چاره  کند.  جدا  تنم  از 

زیبایی او شده بودند ، سوال کردند، نژادت چیست؟
دخترک پاسخ داد: من از خویشان گرسیوز)برادر افراسیاب( 

هستم و نژادم به فریدون می رسد.
گیو از او می پرسد، آیا تمام راه را پیاده طی کرده ای؟

راه  میانه  در  اســبــم   : میدهد  جــواب  گــریــان  بــا چشمان  دخــتــر 
تاجی  و  و گوهر  زر  نیز  به همراه  نکرد،  یــاری  این مرا  از  بیش 
پر نگین بر سر داشتم ، اما روزبانان راه را بر من بستند و هر 

آنچه در اختیارم بود از من ربودند.
رسیدم  زار  بیشه  این  به  تا  گریخته  از دستشان  تالش  با  من 
و زمانی که متوجه شما شدم خود را پنهان کردم،چرا که می 
تــرســیــدم پـــدرم از پــی مــن آمـــده بــاشــد. دل پــهــلــوانــان از دیــدن 
زیباروی و حرف ها یش که با صداقت بیان میشد ،نرم شد و 

هر کدام در دل خواهان او شدند.
گودرز به سخن در آمد و نظر داد تا دختر را پیش شاه کاوس 
ما  کند  امر  آنچه شاه  و هر  کــرده  بازگو  برایش  را  ،ماجرا  بــرده 

نیز پیروی خواهیم کرد.
همگی سخن گودرز را ستودند و دختر به بارگاه کاوس آورده 
شد. شاه کاوس از دیدن دختر دل به او باخت و لب به دندان 
زیبا پیش  این آهوی  پهلوانان کرد و گفت:  به  رو  آنگاه   ، گزید 

من می ماند و بانوی من خواهد شد.
او دلگرمی داد که در  به  بود  کاوس که شیفته دخترک شده 

کاخ من در امان خواهی بود، و هر آنچه بخواهی به تو خواهم 
یاقوت  با  که  زیبایی  زرد  جامه  تا  داد  دستور  سپس  بخشید. 
آواره ی  اینرو دختر  از  کنند،  تنش  بر  آراســتــه شــده  فــیــروزه  و 
غمگین در کــاخ کــاوس چــون بــانــوی گــرانــقــدر مــانــدگــار شــد. و 
شاه کاوس هر روز از دیدن پری چهره ای چون او در کاخ خود 

حض می کرد.
، بانوی خوب رو باردار  زمــان  گذشت و روزهــا سپری شدند 
بهاری  ، چون نسیم  آورد  دنیا  به  نه ماه پسری  از  بعد  و  شد 
زیبا. خبر به دنیا آمدن نوزاد را به کاوس دادند. شاه می دید  
از  و همه  اســت  تماشایی  مــاه  که چــون  صاحب پسری شــده 

آمدنش خشنود هستند.
پـــس نـــام او را بـــا غــــرور و مــســرت ســـیـــاوش نـــهـــاد. امـــا اخــتــر 
گاه بودند، ستاره ی  شناسان که از سپهر روزگار و خوب و بد آ
پسر را آشفته و بختش را خفته دیدند و اعالم کردند که ستم 
ها بر او خواهد گذشت و باید به یزدان پناه برد. رستم که از 
نزد کاوس   ، گــاه شده بود  آ او  آمــدن سیاوش و بخت  به دنیا 
آمد و پیشنهاد کرد تا تعلیم و تربیت کودک را به عهده بگیرد 

و او را همراه خود به زابلستان ببرد.
ایـــن تــرتــیــب ســیــاوش از خـــانـــواده دور مــی شـــود و رستم  بــه 
با عشق و محبتی   ، کــرده  پیدا  را  او  پــدر خــوانــده ی  که حکم 
همچون فرزند خود ، همگی هنرهای رزم را به او می آموزد. از 
سوارکاری، تیر و کمان، تیر اندازی، شکار باز و شاهین تا تمام 
فنون که پیلتن خود در آن مهارت داشت و زبانزد همگان بود 

و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرد.
ــان رســتــم بــا تحمل رنــج هــا و  چــنــان شــد کــه ســیــاوش در دامـ
کوشش ها به چنان درجهای از هنر و آموخته ها رسید که بعد 

از رستم کسی همانند او یافت نمی شد…
.. ادامه دارد.

فال هفته متولدین فروردین
قــادر  داشـــت. شما  بــرکــت خواهید  از ســیــارات مثبت  ایــن هفته،  در 
شما  کنید.  کنترل  خود  ناشایست  مخارج  بر  را  مخارج  بود  خواهید 
ترتیبی می دهید که پس انداز خود را در انتخاب های بهتر سرمایه 
گذاری کنید، که می تواند سالمت پولی شما را تقویت کند. خود را با 
دیگران مودب تر می بینید که می تواند احترام شما را در بین افراد 
داخلی  امور  روی  بر  بود  قادر خواهید  دهد. شما  افزایش  اطرافتان 
تمرکز کنید و همسرتان ممکن است در تصمیم گیری های خانگی 

به شما کمک کند. 
فال هفته متولدین اردیبهشت

در ایـــن هــفــتــه، ســـیـــارات مــثــبــت بــرکــت خــواهــیــد داشــــت. مــطــمــئــن و 
خوشحال خواهی شد. شما احساس سالمتی خواهید کرد بسیاری 
برای  اطــراف شما  افــراد  توانند محقق شوند.  آرزوهــای شما می  از 
حل مشکالت خود از شما کمک خواهند گرفت. در عرصه حرفه ای، 
ها  لبه  به  نزدیک  آینده  در  که  بگیرید  توانید تصمیمات سختی  می 
کار  خــود  روابــط  با کمک  گیرید  تبدیل می شوند. شما تصمیم می 

جدیدی را شروع کنید.
فال هفته متولدین خرداد

کننده  کسل  احساس  شما  بــود.  خواهید  منفی  شما  هفته،  ایــن  در 
ای خواهید داشت و با برخی مشکالت سالمتی روبرو خواهید شد 
قربانی  کند. شما  ایــجــاد  امـــروز شما  روال  در  تــوانــد مانعی  مــی  کــه 
هـــای شما  از شناخته شـــده  بــرخــی  خــواهــیــد شـــد.  نــوســانــات خلقی 
ممکن اســـت بــه شــمــا خــیــانــت کــنــنــد. چــنــدیــن ســردرگــمــی در تماس 
صحیح ایجاد خواهد شــد. توصیه می شــود در کسب و کــار خــود از 

هیچ تماس پولی خودداری کنید. 
فال هفته متولدین تیر

در این هفته، سیارات شما در موقعیت معقولی قرار خواهند گرفت، 
فرصت های فراوانی از نظر دستاوردها به دست خواهید آورد. ضرر 
شما می تواند به سود تبدیل شود. شما شروع به فعالیت در پروژه 
ای خواهید کرد که می تواند در آینده به شما مزایایی بدهد. شبکه 
افزایش  را  خــود  تا وضعیت  داد  افــزایــش خواهید  را  خــود  اجتماعی 
از دوســتــان خــود در زمینه  بــا کمک یکی  انــتــظــار داریـــد  دهــیــد. شما 

امالک و دارایی های دیگر موقعیتی داشته باشید.
فال هفته متولدین مرداد

ممکن  داد،  خواهند  برکت  شما  به  مثبت  سیارات  هفته  ابتدای  در 
آرامـــش روحــی و  کــار مشغول باشید. ممکن اســت  اســت در محل 
شادی داشته باشید. مقداری در عزت نفس شما افزایش می یابد. 
کــار داشته  و  از نظر کسب  زیـــادی  فــرصــت هــای  شما ممکن اســت 

دهد.  توسعه  را  شما  تجارت  نزدیک  آینده  در  تواند  می  که  باشید، 
ممکن است به سفارش بزرگی بخواهید که می تواند تجارت شما 

را افزایش دهد. 
فال هفته متولدین شهریور

شما  خوشحالی  باعث  توانند  می  مثبت  سیارات  هفته،  ابتدای  در 
شــونــد، بــحــران هفته گــذشــتــه بــه پــایــان خــواهــد رســیــد. ممکن اســت 
کمی پیشرفت در زندگی احساس کنید. قدرت دینی شما می تواند 
بگیرید. سرنوشت شما می  را  تماس درســت  تا  کند  به شما کمک 
تواند به شما کمک کند تا فرصت های جدیدی را به ارمغان بیاورید، 
دهد.  ارائــه  مثبت  معنای  به  را  ای  منتظره  غیر  نتایج  تواند  می  که 
اســت، ممکن است متعهد  بهبود  در حال  اقتصادی شما  وضعیت 

شوید که از یک مکان معنوی دیدن کنید.
فال هفته متولدین مهر

قــرار خواهید گرفت، ممکن است  زیــر ســیــارات منفی  ایــن هفته  در 
ارتعاشات مثبتی در اطراف خود نداشته باشید. حتی ممکن است 
مشکالت سالمتی داشته باشید. پروژه های در حال اجرا بدون هیچ 
دلیلی متوقف مــی شــونــد. بــی خــوابــی مــی تــوانــد باعث غــرور شما 
تند  سخنان  دلیل  به  اســت  ممکن  جامعه  در  شما  موقعیت  شــود. 
شما تحت تأثیر قرار گیرد. مسائل درگیری که به طور مسالمت آمیز 
حل نمی شود ممکن است منجر به ادامه کار با خواهر و برادر شود.

فال هفته متولدین آبان
در این هفته، سیارات مثبت به شما برکت خواهند داد. ممکن است 
زندگی  بین  تــعــادل  آمــاده حفظ  باشید ممکن اســت  کــار شلوغ  ســر 
یابد.  افزایش می  اعتبار شما در جامعه  باشید.  حرفه ای و خانگی 
با یک شخص مهم  کتی جدید  یک تجارت شرا ممکن است ظاهراً 
راه اندازی کنید که می تواند به بهبود کسب و کار شما در موقعیت 
خوبی کمک کند. ممکن است برنامه های جدیدی را در کسب و کار 

خود پیاده سازی کنید. 
فال هفته متولدین آذر

قــادر  داشـــت. شما  بــرکــت خواهید  از ســیــارات مثبت  ایــن هفته،  در 
بر  همچنین  کنید.  کنترل  خــود  دشمنان  و  مخالفان  بــر  بــود  خواهید 
نقاط ضعف خود کنترل خواهید داشت، که می تواند به شما قدرت 
و اعتماد به نفس درونی برای مبارزه با محیط منفی اطرافتان بدهد. 
پول نقدی که گیر کرده بود در حال حاضر بازیابی می شود که می 

تواند نقدینگی را در تجارت شما افزایش دهد. 
فال هفته متولدین دی

در ایـــن هــفــتــه، ســیــارات شــمــا مــثــبــت خــواهــنــد بـــود، شـــاد و مطمئن 
کنون به پایان می رسد،  خواهید بود، شرایط نامرتب هفته گذشته ا

به افراد اطراف خود کمک خواهید کرد که می تواند موقعیت شما 
مثبتی  احتماالً سرنخ های  دانــش آمــوزان  دهد.  افزایش  در جامعه  را 
بچه خــوب میشه  االن ســالمــت  دریــافــت می کنند.  امــتــحــانــات  بـــرای 
شما چندین مشکل را با کمک روش صحبت کردن خود حل خواهید 
پیشرفته ای  دوره هــای  خود،  مهارت های  تقویت  برای  کرد. همچنین 
بــرای شغل شما  نــزدیــک  آیــنــده  در  کــه می تواند  داد  ترتیب خواهید 

مفید باشد. 
فال هفته متولدین بهمن

در این هفته، احتماالً در اطراف خود احساس منفی خواهید کرد. به 
پیشنهاد  بود،  مغرور خواهید  احتماالً  کننده،  دلیل احساسات کسل 
می شود نحوه صحبت کردن خود را تنظیم کنید، تند صحبت کردن 
پیشنهاد  شــود.  می  شما  اطــراف  در  مشکالتی  ایجاد  باعث  احتماالً 
می شود سرمایه گذاری های مربوط به دارایی های ثابت متوقف 
شود. کار بیش از حد می تواند شما را بیشتر تحت فشار قرار دهد. 
ــال، بــه نــحــوی از  ــود. بــا ایـــن حـ در زنــدگــی خــانــگــی شــمــا دیـــده مــی شـ
سیارات مثبت برخوردار خواهید شد، این به شما قدرت درونی می 

دهد و به سادگی با این وضعیت روبرو خواهید شد.
فال هفته متولدین اسفند

در این هفته همه چیز خوب خواهد بود. در محل کار عملکرد خوبی 
انجام خواهید داد  را به موقع  بــدون شک کار خود  خواهید داشــت، 
نیز  دهــد. درون شما  افزایش  را  به نفس شما  اعتماد  تواند  که می 
هوشمند خواهد بود و به شما کمک می کند تا از نظر رشد کسب 
زیردست  کارگران  باشید.  نیاز داشته  انتخاب های سختی  به  کار  و 
شما حمایت خواهند کرد. عملکرد شما در کار خوب خواهد شد. شما 

ممکن است از نظر افزایش حقوق سود ببرید.
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 ملک تجاری در بهترین مکان داون تان میپل ریج
برای اجاره  به مساحت ۱۳۰۰ اسکورفیت

آرایشگاهی بابیش از ۵ سال سابقه کار و با تعداد باال ی مشتری 
دائمی با 6 صندلی و اتاق درمان، دفتر، دستشویی و لباسشویی 
 آماده  اجاره می باشد . در حال حاضر مالک چهار روز در هفته کار 

می کند. لطفاً برای هر گونه سؤال تماس بگیرید!  

جزیره  از  تماشایی  پانوراما  منظره  غروب!  از  زیبا  انداز  چشم 
ونکوور. خانه 6 خوابه با ۴ سرویس بهداشتی در ۳ طبقه. تکمیل 

شده با کیفیت عالی، لوازم خانگی بوش و سامسونگ! 
دارای پمپ حرارتی، اتاقک حمام گرم، سوئیت مجزا، پارکینگ 
دوبل پشت سر هم برای ۳ ماشین، جادار برای یک قایق یا اتاق 

بازی یا کارگاه! بازدید شنبه و یکشنبه 26 و 27 نوامبر، ۴-2.

 کافی شاپ بسیار شلوغ از سال 2۰۰8. واقع در 
 ورودی ایستگاه قطار LOUGHEED  اجاره ماهانه حداقل

 2۴7۵ دالر در ماه است )گاز، آب و غیره( یا 9.۵٪ در فروش 
)قبل از مالیات( در هر ماه . بازدید فقط با وقت قبلی.

مشاور خرید و فروش امالک

میترا صابری غزاله امین التجاری
GHAZALEH AMINOLTEJARIMITRA SABERI

ghazaleh@evergreenwestrealty.com

Personal Real Estate Corporation

SOLD

برای اطالعات بیشتر تماس بگیرید
13357 235A Street

MAPLE RIDGE

UNDER CONTRACT 

SOLD

SOLD

ییری و اونــدری ودرال، زوجی اهل چک، در مراسم 
ازدواجــشــان بــه جــای اجـــرای رســم زنجیر طــال، حلقه 

هوشمند دست همدیگر کردند.
بــه گـــزارش بــی بــی ســی، حلقه  هوشمند یــک وسیله 
الکترونیکی قابل به دست  کردن است که کارکردهایی 
مشابه ساعت مچی هوشمند دارد و معموال کاربر 
را زیرنظر داشته  را قــادر می کند ضربان قلب خــود 
باشد و پرداخت بدون تماس انجام دهند. این بخش 
فـــنـــاوری بــه ســرعــت رو بــه رشـــد اســـت و بــر اســاس 
گزارش ها، ساالنه ۲۱ درصــد افزایش فــروش جهانی 
دارد. البته حلقه های هوشمند ییری و اوندری نسبت 
به بیشتر این حلقه ها عاشقانه تر طراحی شده اند و 
بــه ایــن دو اجـــازه می دهند ضــربــان قلب همدیگر را 
از طریق بلوتوث  ببینند و حس کنند. هر حلقه  هم 
کــاربــرش متصل  تلفن هوشمند  در  اپلیکیشنی  بــه 
می شود و با این اپلیکیشن می توان دو حلقه را به 

هم مرتبط کرد.
را فشار  ازدواجــــش  ییری حلقه  هــربــار  ترتیب  بدین 
مــی دهــد، هم با ضربان قلب اونـــدری نبض می زند 
و هــم ضــربــان او را بــه شــکــل خــط قــرمــز متحرکی 
ــدری نــیــز همین امــکــان  ــ نــمــایــش مـــی دهـــد. بــــرای اونـ
فراهم است. تا وقتی گوشی هر دو به اینترنت وصل 
باشد، می توانند ضربان همدیگر را به صــورت زنده 
دریــافــت کنند. بــه گـــزارش بــی بــی ســی، اگــر اینترنت 
هـــرکـــدام قــطــع شــــود، آخــریــن ضــربــان ضــبــط شــده را 
از  دریافت خواهند کــرد. ییری می گوید: »هیچ وقت 
طال و الماس خوشمان نمی آمد. می خواستیم چیز 
متفاوتی داشته باشیم. به همین خاطر از این چیز 
زمینه  ایــن  در  آمـــد. حــس می کنیم  جدید خوشمان 

پیشگام ایم.«

ایــن حلقه قابل شـــارژ مــوســوم بــه اچ بـــی را کارخانه 
چکی تاچ )The Touch( ساخته است. اولین نمونه 
ــال ۲۰۱۶ بــه شــکــل مــحــدود به  ایـــن حــلــقــه هــا در سـ
فروش رسید اما حاال به لطف پیشرفت بخش حلقه 
یافته  افــزایــش  ایــن شرکت  هوشمند، ســود جهانی 

است.
این شرکت تجاری امسال هم زمان، محصول جدید 
دیگری موسوم به تــاچ الکــت را نیز روانــه بــازار کرد. 
ایــن محصول کــه بــه گــردن آویخته مــی شــود، همان 
مشتریان  و  دارد  را  هــوشــمــنــد  حــلــقــه هــای  فـــنـــاوری 
هــدف آن نــامــزدهــایــی انــد کــه شــایــد دلــشــان بخواهد 
ضربان قلب عزیزشان را بشنوند اما نمی خواهند از 

حلقه ازدواج های سنتی چشم پوشی کنند.
ییری و اونـــدری جــزو زوج هـــای بسیاری اند کــه حاال 
در جــشــن ازدواجـــــشـــــان هـــرچـــه بــیــشــتــر از فـــنـــاوری 
مراسم  عکاسی  بـــرای  پهپاد  از  می کنند.  اســتــفــاده 
کاربردی  دیجیتالی  ابــزارهــای  از  بهره گیری  تا  گرفته 
و  بودجه  مدیریت  مانند  عروسی  برنامه ریزی  بــرای 
تعیین جای نشستن مهمانان. فناوری به بسیاری از 

جنبه های مهم روز عروسی نفوذ کرده است.
ــزارش بــی بــی ســی،  زویـــی بـــرک، ســردبــیــر ارشــد  بــه گــ
بریتانیایی  ســایــتــی  کــه   Hitched.com وب ســایــت 
مــخــصــوص بـــرنـــامـــه ریـــزی مـــراســـم عـــروســـی اســـت، 
می گوید به دلیل آنکه افــراد بخش زیــادی از زندگی 
ــای هــوشــمــنــدشــان مــدیــریــت  خــــود را بـــا گـــوشـــی هـ
از فــنــاوری   در عروسی  ایــن وجــه استفاده  می کنند، 
هم روند روبه رشدی دارد. او می گوید: »به نظرم افراد 
حاال دیگر این را بدیهی می دانند که بتوانند عروسی 
خود را با گوشی برنامه ریزی کنند. شاید حتی شریک 

زندگی خود را هم با گوشی مان پیدا کرده باشیم.«

گفته می شود امــروزه یک سوم زوج هــای بریتانیایی 
ــردن مــهــمــانــان بـــه عـــروســـی خـــود از  ــوت کــ ــرای دعــ ــ ب
واتــــس اپ اســتــفــاده می کنند و ۶۰ درصـــد آنـــان خبر 
ــانـــه هـــای اجــتــمــاعــی اعـــالم  ــود را در رسـ نـــامـــزدی خــ
می کنند. بعضی افراد حتی برای نوشتن نطق خود یا 
متن پیمان ازدواجشان در مراسم عروسی از نرم افزار 
هوش مصنوعی استفاده می کنند. جوی )Joy( که 
وب سایت آمریکایی برنامه ریزی ازدواج است، اخیرا 
ابــزار هوش مصنوعی در اختیار مخاطبان قرار  یک 
داده است که بتواند همه این کارها را برایشان انجام 
دهــد. بنا به گــزارش بی بی سی، ایــن برنامه موسوم 
اساس  بر  عــروســی«  مراسم  نویسنده  به »دستیار 
چت جی پی تی کار می کند که ربات گپ زنی اختراعی 
اپــن ای آی واقع در سانفرانسیسکو  شرکت فناوری 

است.
ویـــشـــال جـــوشـــی، از بـــنـــیـــان گـــذاران جــــوی و مــدیــر 
اجرایی این شرکت، می گوید هدف این ابــزار هوش 
مصنوعی این نیست که حس عاشقانه نوشتن متن 
پیمان زناشویی و نطق عروسی را از بین ببرد،  بلکه 
می خواهد کار را برای افرادی که در بیان احساسات 
خود در قالب کلمات مشکل دارند، آسان کند. جوشی 
می گوید: »ما نظرسنجی کردیم و فهمیدیم ۸۹ درصد 
پاسخ دهندگان برای آغاز به نوشتن مطالب مربوط 
ــزار هوش  بــه عــروســی شــان دچـــار مشکل اند. ایــن ابـ
باشد،  احساسات  جانشین  نیست  قــرار  مصنوعی 

بلکه برای بسیاری از افراد مفید است.«
همه گیری کرونا در هموار کردن مسیر برای برگزاری 
مــراســم عــروســی مبتنی بــر فــنــاوری تاثیر داشــت و 
زوج هایی که مراسم عروسی خود را عقب نینداختند، 
یــا مراسم  نـــرم افـــزار زوم عــروســی گرفتند  از طــریــق 
بــه صــورت  خانه هایشان  در  مهمانان  بـــرای  را  خــود 
زنــده پخش کردند. اما برک می گوید متاسفانه حاال 
عروسی های مجازی در ذهن افراد با محدودیت های 
کوویدــ۱۹ پیوند خورده است. او می گوید: »افراد دیگر 
از پخش زنده اینترنتی مراسم عروسی خود دست 

برداشته اند و نمی خواهند یاد آن دوران بیفتند.«
برای زوج هایی که با هزینه های سرسام آور ناشی از 
افزایش تورم مواجه اند، بهره گیری از فناوری و مثال 

فرستادن کــارت دعــوت الکترونیکی به جــای پست 
کـــردن کـــارت کــاغــذی مــی تــوانــد بــه صــرفــه جــویــی در 
هزینه ها منجر شود. این کار مزایای محیط زیستی 

نیز دارد. 
در  مستقر  عروسی  مراسم  برنامه ریز  پابال،  روهیتا 
لندن، می گوید: »پای صرفه جویی هزینه ای و آگاهی 
زیست  محیطی در میان است. شمار هرچه بیشتری 

از زوج ها دغدغه محیط زیست را دارند.«
کنون اثرگذاری  شاید جای تعجب نداشته باشد که ا
بــزرگ هم  آن روز  از طریق رسانه های اجتماعی در 
بسیار در کانون توجه است و زوج ها و مهمان ها طی 
مراسم عروسی و پذیرایی بعد از آن در تیک تاک یا 
اینستاگرام ویدیو منتشر می کنند. یک تحول جدید 
در همین راستا روند روبه رشد به کارگیری »باجه های 
گیف« در بخش پذیرش اســت. ایــن باجه ها در بازه 
بــا آن هــا  زمــانــی کوتاهی رگــبــاری عکس می گیرند و 
فقط  و  می کنند  تولید  )گیف(  متحرک  عکس های 
کافی است کاربر شماره تلفنش را بدهد تا عکس 
متحرک فوری به گوشی او ارسال شود. پابال افزود: 
»برخی )زوج هــا( می خواهند عکس های گرفته شده 
در چندین پلتفرم مختلف منتشر شود. دوست دارند 

زوج اینستاگرامی باشند.«
البته زوج ها باید مراعات حال آن دسته از مهمانان 
فــنــاوری دمخور  با  که چندان  بکنند  را هم  عروسی 
به روش سنتی دعوت  ترجیح می دهند  یا  نیستند 

شوند. ■

THE WEDDING TECH NOW AT THE 
HEART OF COUPLES’ NUPTIALS

نقش کلیدی فناوری ازدواج در مراسم عروسی زوج ها

LIFE & STYLE.RELATIONSHIP
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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:
۱ ـ از اثرهای معروف باستانی پاریزی ـ بی مانند

۲ ـ جمع هدف ـ وسیله تنیس ـ نوعی استخدام
۳ ـ عجز ـ پارتیشن ـ ابزار صیادی و عروسی

۴ ـ گوشت ترکی ـ کودکی که از پا متولد شود ـ شهر رازی ـ خویشان 
و بستگان

۵ ـ دندانها تیز جلو ـ نوعی کباب
۶ ـ به جا آوردن ـ اهمال ـ نوعی پنیر

۷ ـ از خوراک چهارپایان ـ حکومت ضد مذهبی ـ قدم
۸ ـ قوم ترکمن ـ خرده گیری ـ برقرار

۹ ـ لوله تنفسی ـ دیسانتری ـ سخن بیهوده
۱۰ـ آیین ـ سازمان فضایی آمریکا ـ ملح

۱۱ـ شیشه ـ غذای نیمروز
۱۲ ـ اثر دافنه دوموریه ـ منقار کوتاه ـ جواب های ـ پسوند شباهت

۱۳ـ دماغ سوخته ـ کار بی مزد ـ راکب
۱۴ـ آفریده شدگان ـ فیلسوف نامی انگلیس ـ بلند نظری

۱۵ـ از تالیفات آذری طوسی ـ خون پاالیی

عمودی:
۱ ـ از اثرهای معروف امیرحسین چهلتن ـ از آالت موسیقی
۲ـ زبان کوچک ـ مجلس روسیه ـ مشترک روزنامه و مجله

۳ـ آموختنی لقمان ـ دومی ـ شاه گورگیر
۴ ـ زبانه ترازو ـ هواپیمای سریع ـ قالب کمر بند ـ ضمیر تکبر

۵ ـ حرف تنفر ـ اندوه و ماللت ـ دندان نیش
۶ ـ اثر آلکساندر دوما ـ حالل الک ـ چین و چروک

۷ ـ تصدیق فارسی ـ کارگاه هنر ـ وقت
۸ ـ قاضی ـ دوستان ـ سوین

۹ ـ دانه به دانه ـ دروغ آذری ـ نقش هنری
۱۰ـ مرطوب ـ متولد شده ـ فراموشکار

۱۱ـ النه مرغ ـ ندای درویشان ـ نت سوم
۱۲ـ شعله آتش ـ صعومه ـ تصدیق روسی ـ خبرگزاری دانشجو

۱۳ـ معلم دانشگاهی ـ ثورـ پارچه دریایی
۱۴ـ الگوـ سنگ تابان ـ کوشا

۱۵ـ گل شب بو ـ خرما ـ در کوهی

جواب جدول هفته گذشته
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ــا، از  ــاخــــن هــ ــ ــیـــک بـــــــرای ن رنـــــگ روشـــــــن و کـــالسـ
گــر جــویــای راهــی ســاده  گزینه های رایــج اســت. ا
باشید،  ناخن  این مدل  برای خوش رنگ تر کردن 

کلیلی سفید را انتخاب کنید. الک ناخن  ا
گــر رنــگ روشـــن و شــیــری خیلی ســـاده بــه نظر  ا
می رسد، به این دلیل است که واقعا همین طور 
است. برای یک تغییر کوچک اما چشمگیر، روی 
و  بــزنــیــد  کلیلی  ا الیـــه الک  یــک  خـــود  الک سفید 

بالفاصله به جلوه ای تازه دست خواهید یافت.
کلیلی سفید این است  بهترین ویژگی ناخن های ا
که می توانید آن را هر طور دوست دارید، گاهی 
کلیل  بــا ا پــایــیــن نــاخــن،  یــا  بـــاال  فــقــط در قسمت 

بپوشانید.
راه های دیگری هم برای جذاب تر کردن ناخن های 

سفید موجود است:
تزئین با پاپیون

فــرانــســوی، همیشه مــنــاســب و جــذاب  تــزئــیــنــی 
ناخن  اســت. می توانید قسمت سفید کالسیک 
کلیل سفید جال بدهید و یک  فرنچ را با مقداری ا
و  مــرکــز  در قسمت  را  پاپیونی  ظــریــف  برچسب 

باالی ناخن بچسبانید.
سیاه و سفید

یک جفت رنگ بهتر از سیاه وسفید نام ببرید! اگر 
کلیلی  ا ناخن های  با  کامل  تقابل  ایجاد  خواهان 

سفید خود باشید، می توانید یک شکل هندسی 
تیره به هر ناخن بیفزایید تا درخشش و روشنی 

ناخن های خود را متعادل کنید

تغییر رنگ سفید به بژ

کدام مدل الک ناخن برای نامزدی و ازدواج بهتر است؟

LIFE & STYLE.BEAUTY.COOKING

NAIL POLISH 
DESIGNS FOR 

WEDDING

دلمه گوجه با مرغ
 Stuffed Tomatoes with

 Chicken
INGREDIENTS:
4 (about 580 gm) large tomatoes
½ onion, diced
1 tsp minced garlic
½ tsp ground turmeric
140 gm minced chicken
¼ tsp sea salt
pepper, to taste
30 gm nuts and dried fruits, roughly 
chopped

METHOD:

Slice off the top of each tomato as a 
lid. Use a knife and teaspoon to scoop 
out the pulp. Roughly chop the pulp 
and reserve. Discard the seeds if 
desired. Invert the tomatoes onto a 
wire rack lined with kitchen papers 
to drain off any excess moisture.

Heat oil in a frying pan over medium 
heat. Saute the onion until aromatic 
and translucent. Add garlic and 
turmeric and cook until fragrant. Stir 
to combine. Push onion to the sides 
of the pan. Add some oil in the middle 
to cook the chicken until cooked 

through. Use a spatula to help loosen 
up and break apart the meat while stir 
frying. Season with salt and pepper. 
Transfer to a bowl to cool down. Stir 
in the nuts and dried fruits.

Preheat oven to 180C / 350F.

Fill each tomato with the chicken 
mixture, cover with the lids and 
place in a baking dish. Pour in the 
reserved tomato pulp. Brush oil on 
the tomatoes. Season with salt. Bake 
in the preheated oven for 20 to 25 
minutes. Serve immediately.

NOTES:

Choose tomatoes with stems intact 
for better presentation. Tomatoes 
without stems intact will also work.

To enhance the flavour and texture, 
I used raw cashew nuts, pistachio, 
almond, dried cranberry, goji and 
raisins, adding more nutrients as 
well. You may use any favourite nuts 
and dried fruits.

تام باچیک، طراح ناخن مشهور جنیفر لوپز و سلنا 
بلیزارد  ناخن سفید درخــشــان  ایــن سبک  گــومــز، 
فرنچ را ابداع کرده است. این تزئین ناخن، با رنگ 
سفید یخی با الکــی بــراق در نــوک ناخن شــروع، 
و به آرامــی با یک پایه خنثی ترکیب می شود تا 
تزئین  بدهد.  ناخن ها  به  زیبا  فوق العاده  ظاهری 
ناخن های نیکوال پلتز عروس خانواده بکام، هم در 

روز ازدواجش از همین مدل بود.
روکش براق ساده

ناخن  روی  سفید  کلیل  ا الک  یــا  ــادو«  »جــ کمی 
به مانیکوری فوق العاده دست  تا  بزنید  طبیعی 
کلیل نرم و لطیف درخشش ظریفی  یابید. این ا

ایجاد می کند که احساس بسیار خوبی دارد.
بــه  ــن،  ــاخــ ــ ن ــوای الک  ــ ــال وهــ ــ رنـــــگ و حــ ــاب  ــخـ ــتـ انـ
جواهرات، ساعت و حلقه شما هم بستگی دارد.

نقش و نگار ریز 

توجه به جزئیات تاثیر زیادی دارد. اگر جویای یک 
کلیلی نیستید، فقط کمی  طرح بسیار درخشان ا
دهید.  قـــرار  نــاخــن  یــک  روی  سفید  کلیلی  ا الک 
گــر فقط در یک ناحیه کوچک قــرار گرفته  ا حتی 
بــاشــد، همچنان گــزیــنــه ای جــســورانــه اســـت و به 
لوپز  انتخاب جنیفر  این مدل  آمــد.  چشم خواهد 

برای روز ازدواجش بود.■
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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
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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
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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
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iS

Ti
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.LTD
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
عضو رسمی کانون مشاورین مهاجرت فدرال کانادا

ICON CANADIAN IMMIGRATION INC
604 362 2499

تلفن دفتر تهران 22۵۸۶۴۵۸

زیبایی
BEAUTY

خدمات پوست و فیشال
)778( 404-5599

vancoskincare@yahoo.com
Vanco.skincare  

ترجمه
TRANSLATORS

باوند زنجانی
604 990 7209

Bavand1335@gmail.com

حسین عندلیب )مترجم رسمی(
604 868 9800

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

موسیقی 
MUSIC

فروشگاه آنالین پان به
کتاب، موسیقی، فیلم

WWW.PANBEH.COM

بــرای فهرســت کــردن
ایــن در  خــود  تجــارت 

صفحــه، بــا شــماره زیــر 
تماس بگیـریـد:

۷۷۸91۷1511
۷۷۸۳۰۲۷۷۲۸

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

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA:
 DAN.MAGAZINE.VANCOUVER
 DANMAGAZINE_VANCOUVER 
 SALES@DANMAGAZINE.COM
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نوع دکوری که برای اتاق خواب تان انتخاب می 
فضایی  به  آن  تبدیل  در  سزایی  به  سهم  کنید، 
اتاق خواب فضایی  انگیز دارد.  جذاب و هیجان 
است که این روزها اتاق کار و مطالعه ی ما نیز 
هست و حس و حالی که از آن دریافت می کنیم 
تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی مان دارد، پس 
وقت گذاشتن برای طراحی دکوراسیون داخلی 
گر عالقه مند به آشنایی با  آن ارزشش را دارد. ا
راه های تبدیل چیدمان اتاق خواب به محیطی 

منحصربه فرد هستید .
ُمد  ای همیشه  ایــده  دار؛  گــل  کــاغــذدیــواری   .۱

برای اتاق خواب

ــراد کــاغــذ دیـــــواری هـــای گـــل دار  ــ بــســیــاری از افـ
ــا دکـــوراســـیـــون  ــ ــوابــــی ب ــه اتــــــاق خــ ــ را مــنــحــصــر ب
کــالســیــک مــی دانـــنـــد، ایـــن درحـــالـــی اســـت کــه از 
ایــن عــنــاصــر جـــذاب مــی تـــوان بـــرای یــک دیــزایــن 
ــرد. در ادامــــه می  ــ ــدرن یـــا مــعــاصــر نــیــز بــهــره ب مــ
توانید سرویس روتختی و ملحفه را نیز با طرح 
ــذاب و  ــاغـــذدیـــواری ســـت کــنــیــد و جــلــوه ای جــ کـ
انتخاب  مـــورد  در  ببخشید.  دیــزایــن  بــه  منسجم 
رنــگ آن هــم مــی توانید از دو رنــگ کــه در پالت 

رنگ فضا وجود دارد، استفاده کنید.
بژ،  هــای خنثی همچون  رنــگ  از  بیشتر  هــم  گــر  ا
طــوســی، خــاکــســتــری یــا ســفــیــد در دکــوراســیــون 
ایــد، می توانید کاغذ دیــواری ای  کــرده  استفاده 
با رنگ هایی برجسته انتخاب کنید تا به فضای 
گر به دنبال انتخابی  اتاق خواب جان ببخشید. ا
گل  بــا  ای  کـــاغـــذدیـــواری  از  ــر هستید  دردســ بــی 
هــای بــزرگ بــرای اتــاق خوابی بــزرگ و بالعکس 
گـــر اهـــل جــســارت بــه خــرج  اســتــفــاده کــنــیــد. امـــا ا
عمل  برعکس  دقیقا  توانید  مــی  هستید،  دادن 

کنید و جلوه ای منحصربه فرد ایجاد کنید.
۲. عناصر دیزاین چوبی و جلوه ی بوهمین در 

اتاق خواب
ــداران ســبــک روســـتـــیـــک، بــوهــمــیــن،  ــرفــ گـــر از طــ ا

ــدرن و مــعــاصــر هستید پــس وقــت  مــیــنــیــمــال، مـ
دیزاین چوبی  استقبال عناصر  به  که  آن رسیده 
که  باالیی  دوام  و  کیفیت  با  که  عناصری  بروید. 
و  بــود  به صرفه خواهند  اقتصادی  نظر  از  دارنــد 
البته در عین حال جلوه ای بی نظیر و لوکس به 

اتاق خواب می بخشند.
خاطره  و  تاثیرگذارترین  از  یکی  چوبی  صندلی 
انگیزترین عناصر دکوراسیون در ایجاد جلوه ای 
متفاوت و جذاب است که موجب ارتقای دیزاین 
اتاق خواب می شود. صندلی چوبی خود را می 
توانید با یک میز قدیمی ترکیب کنید تا جلوه ای 

بوهمین در دیزاین مدرن تان ایجاد کنید.
ــاالی خــواب  ــراغ رومــیــزی و کـ ــردن چـ ۳. ســت کـ

برای رویایی تر شدن اتاقخواب

دیــدگــاه طــراحــان داخــلــی نسبت بــه ســت کــردن 
زمانی شاهد ست  کرده است.  زیــادی  تغییرات 
استایل  یــا  رنــگ  از  دیــزایــن  عناصر  بیشتر  کــردن 
بودیم اما امروزه کمتر شاهد ست کردن در این 
به  را محدود  کــردن  امــروزه ست  ابعاد هستیم. 
تاثیر  تا  کنند  می  دکوراسیون  از  کمتری  عناصر 

LIFE & STYLE.INTERIOR DESIGN

7 New Ideas 
for Bedroom 

Decoration 
in 2023

دکوراسیون اتاق خواب 
سال 2023

از آن دریافت کنند.  البته متعادل تری  بیشتر و 
در ایــن راســتــا یــکــی از جـــذاب تــریــن گــزیــنــه هــای 
از  یا چند عــدد  کــردن یک  پیش روی شما ست 
کـــاالی خـــواب هــمــچــون بــالــش یــا تــشــک بــا چــراغ 
رومــیــزی اســـت. انــتــخــاب هـــردوی آنــهــا در رنگی 
برجسته از مجموعه ی آنها نقطه ای کانونی در 

دیزاین اتاق خواب تان خواهد ساخت.
۴. دکور دیواری باالی تخت خواب

قسمت باالی تخت خواب فضایی مستعد برای 
دکــور دیـــواری را در اختیار شما قــرار مــی دهــد. 
یکی از بهترین ایده ها برای این قسمت، نصب 
اتــاق خــواب  یــک تابلوی بــزرگ اســت. ایــن تابلو 
بــه آن جلوه  شما را بــزرگ تــر نشان مــی دهــد و 
یک  توانید  می  همچنین  بخشد.  می  مــدرن  ای 
تابلوی کوچک جایگزین  با چند  را  بزرگ  تابلوی 
کنید و به این صورت یک گالری دیواری جذاب 
خلق کنید. برای این کار نیازمند یکی از کاربردی 
ــواب یعنی  ــاق خــ ــ تــریــن عــنــاصــر دکـــوراســـیـــون ات
کوچک  تابلوهای  تا  بود  خواهید  دیــواری  شلف 
و جذاب خود را روی آن قرار دهید. برای تکمیل 
ــواب مـــی تــوانــیــد  ــاق خــ دیـــزایـــن ایـــن بــخــش از اتــ
ترکیب  به  هم  را  کوچک  گلدان  یا  کتاب  چندین 

آن اضافه کنید.
۵. آینه قدی؛ برای بزرگ تر شدن اتاق خواب

آینه قدی فضای اتاق خواب شما را روشن تر و 
بزرگ تر نشان می دهد و از آن فضایی مشابه 
آنچه در اینستاگرام شاهد آن هستید، می سازد. 
ــر از طــــرفــــداران ســبــک مــیــنــیــمــال و فــضــایــی  گــ ا
ــاده همان  ــاده هــســتــیــد، یــک آیــنــه ی قـــدی سـ سـ
گـــر بــه دنــبــال  ــد. امـــا ا ــ چــیــزی اســـت کــه نــیــاز داریـ
ایجاد فضایی رمانتیک به کمک آن هستید پس 
اضافه کــردن ریسه هــای نــوری به اطــراف آن را 

آن  از  توانید  را می  ها  ریسه  ایــن  کنید.  امتحان 
آویزان کنید یا در قسمت باالیی آن نصب کنید.

۶. ساخت فضای مطالعه برای آرامش بیشتر 
در اتاق خواب

هر  ناپذیر  جــدایــی  بخش  مطالعه  فــضــای  ایــجــاد 
ــرای ایــجــاد ایـــن فــضــا تنها  ــاق خــوابــی اســـت. بـ اتـ
نــیــازمــنــد یــک صــنــدلــی و یــک کــتــابــخــانــه خانگی 
متناسب  بــایــد  شــمــا  خــانــگــی  کــتــابــخــانــه  هستید. 
سبک  با  متناسب  البته  و  شما  نیازهای  نوع  با 
کلی دکوراسیون اتاق خواب تان باشد. اما آنچه 
جلوه ای جذاب تر و متفاوت به فضای مطالعه 
شــمــا مــی بــخــشــد، نـــوع دکــــوری اســـت کــه بــرای 
این قسمت انتخاب می کنید. یک یا چند طرح 
اریــگــامــی، گــالــری دیـــــواری، تــخــتــه ی یــادداشــت 
تاثیرگذار  و  نکات و جمالت جالب  برای نوشتن 
و اضافه کردن گیاهان از جمله گزینه های روی 

میز هستند.
تیر و چند  ۷. خرید مبل تخت خــواب شو؛ یک 

نشان در اتاق خواب

گر به دنبال ایده ای هستید که به کمک آن هم  ا
استفاده ی بهینه ای از فضا داشته باشید و هم 
ببخشد،  تــان  اتــاق خــواب  بــه  جــلــوه ی متفاوتی 
پــس مبل تخت خــواب شــو هــمــان چــیــزی است 
که به دنبال آن هستید. امروزه مبل های تخت 
خواب شو در سبک و رنگ های متنوع موجود 
و  متناسب  ای  گزینه  کـــردن  پــیــدا  درنتیجه  انـــد، 
مــنــســجــم بـــا دکـــوراســـیـــون فــضــای مــوردنــظــرتــان 

تبدیل به یک چالش نخواهد شد
در این مقاله به بررسی ایده هایی متفاوت برای 
دکوراسیون اتاق خواب پرداختیم. شما هم می 
توانید نظرات و ایده هایی خود را در ادامه با ما 

ک بگذارید■ و دیگر خوانندگان به اشترا
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معرفی نسل جدید مرسدس بنز E کالس با 
طراحی مشابه EQ و پیشرانه های هیبرید

Mercedes-Benz E class with the same 
EQ design and hybrid engines

نسل جدید مرسدس بنز E کالس با طراحی مشابه 
و  چهار  پیشرانه های  و   EQ الکتریکی  مدل های 
بازار  راهی  امسال  اواخر  هیبریدی  سیلندر  شش 

می شود.
مرسدس بنز رسماً نسل جدید E کالس را رونمایی 
از  هم  خودرو  این  بیرونی  طراحی  در  است.  کرده 
الکتریکی  مدل های  هم  و  کالس   S بزرگ تر  مدل 
EQ وام گرفته شده است. به عنوان مثال، جزئیاتی 
در  سراسری  کرومی  زه  و  درها  دستگیرٔه  مثل 
یاد  به  را  پرچم دار  برادر  عقب،  چراغ های  باالی 
می آورد درحالی که قاب مشکی پیانوی جلوپنجره 
این  البته  دارد.  شباهت   EQE مثل  مدل هایی  به 
جلوپنجره در نسخه پروگرسیو با ده ها ستاره سه پر 
مدل های  به  بیشتری  شباهت  خود  داخل  در  ریز 
برقی مرسدس دارد درحالی که نسخٔه کالسیک با 

همان جلوپنجره سنتی این شرکت ارائه می شود.
طول  میلی متر   ۴,۹۴۹ کالس   E جدید  نسل 
 ۲۰ حدود  با  آن  محوری  فاصلٔه  و  دارد 
میلی متر افزایش به ۲,۹۶۱ میلی متر 
موجب  کار  این  است.  رسیده 
افزایش فضای پا در داخل 
خودرو شده و به گفتٔه 
این  مرسدس، 
کابینی  حاال  ماشین 
سدان های  جاداری  به 
فول سایز خواهد داشت. 

در داخل خودرو که قبالً تصاویر رسمی آن منتشر 
مدل های  مشابه  کامالً  فضایی  شاهد  بود  شده 
EQE و EQS هستیم. E کالس به صورت استاندارد 
نمایشگر  و  ایستاده  دیجیتالی  آمپر  صفحه  با 
اطالعاتی-سرگرمی که در داشبورد ادغام شده ارائه 
سرنشین  نمایشگر  سفارش  امکان  اما  می شود 
هایپراسکرین  شبیه  نمایی  تا  دارد  وجود  هم  جلو 

مدل های الکتریکی ایجاد شود.
در کابین E کالس مرسدس دوربین سلفی تعبیه 
مثل  بازی هایی  و  برنامه ها  به  امکان دسترسی  و 
تیک تاک و انگری برد و همین طور پخش ویدئو را 
البته یک سیستم پایش چهره  فراهم کرده است. 
به  راننده  دهد  تشخیص  اگر  که  دارد  وجود  هم 
مسیر روبرو نگاه نمی کند محتوای در حال پخش 
می کند.  غیرفعال  را  سرنشین  نمایشگر  روی 
عالوه بر این، E کالس جدید از یک سیستم هوش 
مصنوعی پیشرفته بهره می برد که رویه های روتین 
راننده را در طول زمان می آموزد و به طور خودکار 

آن ها را پیاده خواهد کرد.
جدید  کالس   E پیشرانه های  تمام  کاپوت  زیر 
هیبریدی و نیمی از آن ها پالگین هیبریدی هستند. 
این لیست با مدل پایٔه E۲۰۰ بنزینی محرک عقب 
با ۱۹۷  با ۲۰۴ اسب بخار قدرت و E۲۰۰d دیزلی 
دومی  برای  که  می شود  آغاز  قدرت  بخار  اسب 
سامانٔه چهارچرخ محرک هم قابل سفارش است. 
هردو موتور از سیستم هیبریدی خفیف با استارت 
ژنراتور یکپارچه بهره می برند که به طور موقت ۲۳ 

اسب بخار به قدرت اضافه می کند.
 E۴۰۰e و   E۳۰۰e هم  پالگین هیبریدی  مدل های 
چهار  لیتری   ۲ پیشرانه های  از  هردو  که  هستند 
در  که  اول  مدل  می کنند.  استفاده  توربو  سیلندر 

نسخه های محرک عقب و چهارچرخ محرک قابل 
خریداری است، به یک موتور الکتریکی ۱۲۹ اسب 
بخاری مجهز است که مجموع خروجی را به ۳۱۳ 
صد  تا  پیمودن  امکان  و  می رساند  بخار  اسب 
کیلومتر را به صورت تمام الکتریکی فراهم می کند. 
در E۴۰۰e که فقط به صورت چهارچرخ محرک ارائه 
بزرگ تر،  الکتریکی  موتور  یک  لطف  به  می شود، 
این  می رسد.  بخار  اسب   ۳۸۱ به  قدرت  مجموع 
مدل تا پیش از معرفی نسخه های AMG در اواخر 
امسال، سریع ترین عضو خانوادٔه E کالس در اروپا 
خواهد بود و ظرف ۵.۳ ثانیه از صفر به سرعت صد 

کیلومتر بر ساعت می رسد.
در  فقط  اما  ایاالت متحده  در  آلمانی  سدان  این 
عرضه   E۴۵۰ و   E۳۵۰ خفیف  هیبریدی  مدل  دو 

لیتری چهار سیلندر  از پیشرانٔه ۲   E۳۵۰ .می شود
قدرت  بخار  اسب   ۲۵۵ که  استفاده می کند  توربو 
و ۴۰۰ نیوتن متر گشتاور دارد درحالی که E۴۵۰ به 
پیشرانٔه ۳ لیتری شش سیلندر خطی توربو با ۳۷۵ 
اسب بخار قدرت و ۵۰۰ نیوتن متر گشتاور مجهز 
نوع  از  کالس   E استاندارد  تعلیق  سیستم  است. 
تعلیق  سفارش  امکان  اما  است  سنتی  فوالدی 
بادی هم وجود خواهد داشت. عالوه بر این پکیج 
تکنولوژی هم قابل سفارش است که کمک فنرهای 
تطبیقی و سیستم فرمان گیری چرخ های عقب را 
E کالس  بنز  دارد. نسل جدید مرسدس  به همراه 
خواهد  عرضه  بازار  به  فروش  برای  امسال  اواخر 

شد.■

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

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی 
 عضو رسمی شورای قانونگذاری مشاورین

مهاجرت از سال 2011

واتس آپ

 با مدیریت پرگل خدا دوست
604 770 1433 l 604 345 6617

بهترین قیمت پرواز
به سراسر دنیا

و تورهای تفریحی

آژانس هواپیمایی دی
Day Travel Agency Ltd

www.daytravel.ca
daytravelbc@yahoo.ca

CPBC #63718

604.721.7274
info@monacor.ca
www.monacor.ca

•ساخت خانه های کاستِم
  •بازسازی و طراحی داخلی
•مدیریت کلی ساخت و ساز

•پروژه های مسکونی و تجاری

∙ Custom Home Builder
∙ Construction Management
∙ Residential/Commercial
∙ Interior Design/Reno's

(20 years of excellence)

بیش از ۲۰ سال تجربه موفق

خدمات مهاجرتی گرند لند 
 حسین غفاری

CICC عضو رسمی

Vancouver:
778-862-4400
Iran:
0912-135-1668

www.grandlandimmigration.com
info@grandlandimmigration.net

ghaffari_mohajerat

201-122 East 14th Street
North Vancouver, BC

اردشیر توکل

778-385-8920
ardeshirtavakol@dominionlending.ca

Ardeshir Tavakol

 متخصص و مشاور هر گونه وام بانکی
از کلیه بانک ها

Residential & Commercial
Mortgage Specialist

برای درج آگهی خود در این 
مکان با ما تماس بگیرید

778 302 7728
sales@danmagazine.com

HASTINGS RACECOURSE 
SEASON

Vancouver Hastings Racecourse, 
188 N Renfrew Street, Vancouver 

April 30 
(Live racing happens every 

weekend until October)
Race starts at 2pm     l     FREE admission

Vancouver Convention Centre
 Exhibition Hall A – 1055 
Canada Place, Vancouver

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

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

Tickets: https://www.eventbrite.

Art Vancouver 
International Art Fair

Jericho Sailing Centre Boat Show Open House 
May 6 Sat noon – 4pm

FOOD SPECIAL

FREE SLICE OF PIE 
WITH ICE CREAM 
A La Mode Pie Café
#575
1689 Johnston St, Vancouver
May 8 Mon noon - 5pm

FREE MARGHERITA PIZZA 
Pi Co. Pizza

514 West Broadway, 
Vancouver
May 2 Tue

noon - 3:14pm

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

https://www.hastingsracecourse.com/

778 917 1511


