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Personal Real Estate Corporation

PERSONAL REAL ESTATE CORPORATION

متخصص پیش فروش امالک در ونکوور بزرگ

604-779-5050

778.654.6191

مشاور شما در امور خرید و فروش امالک
info@nasabadi.com
www.nasabadi.com

tomjahed@gmail.com

Personal Real Estate Corp.

604-364-3634
milad@miladhomes.com

پیش فروش پورتکوکیتالم

پیش فروش آپارتمان نورت ونکوور

مشاور شما در زمینه
سرمایه گذاری امالک

نسيم رحمانی

Personal Real Estate Corporation

PORT COQUITLAM

Starting from $400,000

پیش فروش در برکویتالم

NORTH VANCOUVER

1BD Starting from $600,000
2BD Starting from $800,000

پیش فروش آپارتمان برنابی

778-984-0069

TEAM

nasim.realty@gmail.com
مشاور مورد اعتماد شما در خريد و فروش امالك

HOME
INSPECTION

بازرسی فنی ساختمان

دکتـــر امیــر بـــه کیــــش

604-500-0303

www.royalcanyon.ca
Licence Number 69680

مهندس ارحام صادقی

BURQUITLAM

Starting from $500,000

BURNABY

Starting from $450,000

 20سال سابقه درخشان تدریس در کانادا و ایران

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

راهیابی دانش آموزان به بهترین دانشگاه های کانادا و
آمریکا ،محصول روش آموزشی متفاوت ماست
با شرکت در کالسهای ما موفقیت خود را تضمین نمایید

778-680-8031

با مدیریت

شیوا قائم
Not ar i z at i on
Est ate Planni ng
R eal Est ate
S er vi ces

دفتر خانه و ثبت اسناد رسمی

• ثبت اسناد وکلیه امور محضری
• وکالتنامه و وصیت نامه
• انتقال امالک و مستغالت
• برابر کردنکپی با اصل
• دعوتنامه

604.986.7600
www.ShivaNotary.com
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235A STREE, MAPLE RIDGE
757 FOSTER AVENUE,
VANCOUVER
COQUITLAM

غزاله امین التجاری

GHAZALEH AMINOLTEJARI
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چشم انداز زیبا از غروب! منظره پانوراما تماشایی از جزیره
ونکوور .خانه  6خوابه با  ۴سرویس بهداشتی در  ۳طبقه .تکمیل
شده با کیفیت عالی ،لوازم خانگی بوش و سامسونگ!
دارای پمپ حرارتی ،اتاقک حمام گرم ،سوئیت مجزا ،پارکینگ
دوبل پشت سر هم برای  ۳ماشین ،جادار برای یک قایق یا اتاق
بازی یا کارگاه! بازدید شنبه و یکشنبه  ۲6و  ۲7نوامبر.۴-۲ ،

میترا صابری
MITRA SABERI

$1,888,000

778 239 9889

ghazaleh@evergreenwestrealty.com

604 761 5550

1400 Dayton Street
Coquitlam

mitra@mitrasaberi.com

308 9098 Halston Court
Burnaby
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Personal Real Estate Corporation

منزلی بسیار شیک و مدرن ،در بهترین منطقه کوکیتالم
 .BURKE MOUNTAINدارای  7خواب و  6سرویس
بهداشتی .خوش نقشه و دلباز به مساحت ۳۹۳۰
اسکورفیت .دارای سوییت قابل اجاره با ورودی جدا.

www.mitrasaberi.com

D

مشاور خرید و فروش امالک

L

$2,388,000 $2,288,000

SO

آپارتمان  ۳خوابه با  ۲سرویس بهداشتی در ساختمانی
بسیار شیک ،با نقشه عالی به مساحت  ۱۲۵۰اسکورفیت

$889,000

Top 10% of all Realtors® in Greater Vancouver
www.danmagazine.com
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1.855.606.0606

آژانس مسافرتی تریپ ساپورت

50024867

All Inclusive Packages
Cuba - Varadero: ............................................. $1337
*Grand Memories Varadero4.5

Mexico - Cancun: .......................................... $1856
*Platinum Yucatan Princess 5

Dominican Rep - Punta Cana: ................... $1563
*Bahia Principe Grand Bavaro 4.5

Jamaica - Montego Bay: .............................. $1961
*Ocean Eden Bay 5

Aruba-Aruba: ................................................. $3291
*Tamarijin 4

Bahamas - Nassu: ........................................ $2057
*Warkwick Paradise Island 4

Tax Included

$1045

$1337 Tax Incuded

*نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل و شامل تکس می باشند.

برای صحبت با تیم فارسی زبان ما با داخلی های زیر متاس بگیرید:

داخلی Hotel &Vacation: 205 - 215

نرخهای اسپشال پرواز
ونکوور به:

داخلی Flight: 204 - 219 - 220

!BOOK NOW, PAY LATER
تهـران به:

تهران $1630 ............

ونکوور ................

مشهد $1800 ...............

ادمونتون $1920 ..................

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.

مونترال $1750 ....................

تورهای تفریحی خود را به صورت قسطی

شیراز $1850 ................
تبریز $1850 .................
اصفهان $1850 .............

ونکوور به:

$1950

www.tripsupport.ca

کلگری $1930 ......................
تورنتو $1650 ......................

شما می توانید هزینه های بلیت و یا

اتاوا $1780 ........................

پرداخت کنید!

رم $550 .............................

لندن $705 ...............

فرانکفورت $1300 .................

آمستردام $703 .........

استانبول $1230 ...................

پاریس $922..............
بارسلونا $500 ..........

استکهلم $1050 ...................

برای اطالع بیشتر با تیم فارسی زبان تریپ ساپورت متاس بگیرید.

دبی $1000 .........................

* كليه نرخ ها به همراه تكس و پرداخت بصورت نقد و اقساط امكان پذير مى باشد* .مدت اقساط حداكثر  ٣ماه و تسويه كامل مبلغ قبل از سفر الزاميست* .تغيير تاريخ بر اساس قوانين ايرالين در هر دو حالت خريد نقد و يا قسطى ،امكان پذير مى باشد* .نرخ هاى ارائه شده بر اساس زمان رزرو ،كالس پرواز و
تاريخ پکيج قابل تغيير مى باشد .براى اطالع بيشتر از نرخ ها و يا مسيرهاى ديگر با مشاورين اين دفتر تماس حاصل فرماييد.

www.tripsupport.com
info@tripsupport.com
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Toronto: 416.924.2660

)7191 Yonge St. (World on Yonge
Unit #1101 Thornhill, ON L3T 0C4

Vancouver: 604.225.1200
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TRAVEL

9 IMPORTANT BUILDINGS WILL GIVE THE
WORLD A NEW SHAPE IN 2023

 ۹بنای مهم در سال  ۲۰۲۳به جهان شکل تازهای میدهند

خانه خاندان ابراهیمی ،ابوظبی ،امارات متحده عربی

سال  ۲۰۲۳در کنار تحوالتی که در عرصههای
مختلف خواهد داشت ،در زمینه معماری نیز
بهعنوان یکی از سالهایی با اتفاقهای مهم
پیشبینی شده است.

به گزارش سیانان ،افزون بر اینکه تکمیل
پروژههای ساختمانی اغلب سالها طول
میکشد ،تاخیرهای ناشی از کووید ۱۹-نیز سبب
تاخیر در افتتاح بناهای مهم شده است .با این
وجود ،سال  ۲۰۲۳نوید سالی با افتتاحیههای
جدید و قابلتوجه را میدهد .در اینجا به  ۹پروژه
معماری مهم که کشورهای مختلف منتظرند تا
افتتاح شود ،اشاره میشود.
 :۱خانه خاندان ابراهیمی ،ابوظبی ،امارات
متحده عربی

تقریبا  ۸۰درصد از جمعیت امارات متحده عربی
را مسلمانان تشکیل میدهند ،اما در مجتمع
جدید بین ادیان ابوظبی به نام خانه خاندان
ابراهیمی ( ،)Abrahamic Family Houseسه
دین ابراهیمی (اسالم ،مسیحیت و یهودیت)
در کنار یکدیگر قرار میگیرند .طراحی این بنا را
یک شرکت معماری غنایی – بریتانیایی برعهده
داشته و تالش کرده به اشترا کات مذهبی این
ادیان الهی توجه کند ،هرچند که هر یک از
سه ساختمان اصلی عظیم و سفیدرنگ از
ویژگیهای خاص خودشان نیز برخوردارند.

این مجموعه عالوه بر ارائه مکانی برای عبادت،
قرار است کارکرد تشویق به گفتوگو و تبادل
فرهنگی نیز داشته باشد .به گفته معماران این
بنا ،برای این منظور ،فضای اختصاصی در نظر
گرفته شده است که «همه افراد با دیدگاههای
مختلف بتوانند با حسن نیت بهعنوان یک واحد
گرد هم آیند».
 :۲نوردو ،کپنهاگ ،دانمارک

کپنهاگ از طرف یونسکو بهعنوان پایتخت
جهانی معماری برای سال  ۲۰۲۳تعیین شده
است .پایتخت دانمارک مملو از نمونههایی از
طراحی پایدار است که در میان آنها میتوان
به توسعه نوردهاون (یا بندر شمالی) اشاره کرد.
این محدوده که زمانی صنعتی بود ،ا کنون به
یک منطقه هوشمند مناسب برای عابران پیاده
با منابع انرژی سبز تبدیل شده است.
حاال نوردو نیز بهعنوان نماد تحولی در این منطقه
در حال وقوع است .این ساختمان با نمای آجر
قرمزی که نشانه افتخار به گذشته صنعتی

2

www.danmagazine.com

منطقه است ،با در بر گرفتن باغ بزرگ و تراس
روی پشتبام ساختمان  ۱۱۵خانهای ،به ساکنان
نوید زندگی در شبهجزیرهای با دسترسی آسان
به رستورانها ،مرا کز خرید و فضاهای عمومی
را میدهد.

 :۳مرکز فرهنگی لوال مورا ،سن سالوادور د
جوجوی ،آرژانتین

ویترینهایی نیز برای نمایش اقالم کتابخانه برای
رهگذران تدارک دیده شده است.
 :۵مردکا  ،۱۱۸کواالالمپور ،مالزی
مردکا  ،۱۱۸کواالالمپور ،مالزی

سزار پلی ،معمار فقید آرژانتینی ،ممکن است
بیشتر بهدلیل ساخت آسمانخراشهای
شاخصی مانند برجهای پتروناس در کواالالمپور
و مرکز مالی جهانی نیویورک شناخته شود ،اما
اولین پروژه جدید شرکت او در آمریکای جنوبی
که از سال  ۲۰۱۸کلید خورده ،یک کار کامال
متفاوت است.

مرکز فرهنگی لوال مورا که در جنگلی مشرف بر
شهر سن سالوادور د جوجوی (در شمال غربی
آرژانتین) قرار دارد ،نام خود را از مجسمهسازی
که یکی از هنرمندان زن پیشگام در اوایل قرن
بیستم بوده ،گرفته است .این مرکز فرهنگی
عالوه بر منتخبی از آثار لوال مورا ،دارای رستوران،
کتابخانه و آتلیه برای بازدید هنرمندان خواهد
بود .این ساختمان قرار است معیارهای محیط
زیستی در زمینه استفاده از انرژی را رعایت کند
و ممکن است از آن هم فراتر رود؛ به گفته برخی
متخصصان ،قرار است با کمک توربینهای بادی
در محل و تولید انرژی خورشیدی ،این مرکز ۲۰
درصد بیشتر از مصرف انرژی خود تولید کند.
 :۴کتابخانه ملی اسرائیل

کتابخانه ملی اسرائیل که شامل آرشیو وسیعی
از کتابها ،دستنوشتهها و عکسهای تاریخی
است ،در حال نقل مکان به ساختمان کامال
جدیدی در کنار مجلس این کشور است .حجم
فوقانی متمایز این ساختمان طوری طراحی
شده است که اشارهای به تاریخ اورشلیم داشته
باشد .داخل این بنا نیز امکاناتی از جمله سالن
اجتماعات ،مرکز جوانان و فضاهای مختلف
نمایشگاهی در اطراف یک سالن مطالعه عظیم
قرار گرفته است.

ساخت این بنا را یک شرکت معماری سوئیسی
برعهده گرفته است .در طراحی این ساختمان
تالش شده است ارزشهایی مانند نور کافی و
همچنین در دسترس بودن برای همگان منعکس
شود ،از این رو ،یک نورگیر دایرهای سر به
فلککشیده برای حاضران در سالن تعبیه شده و
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مقصد کرنشاو ،لس آنجلس ،ایاالت متحده آمریکا

از سرمایهگذاری کم رنج میبرد ،تالش کنند.
ابتکار عمل  ۱۰۰میلیون دالری دولتی-خصوصی
«مقصد کرنشاو» (،)Destination Crenshaw
امیدوار است دقیقا همان کاری را انجام دهد که
نامش نشان میدهد :تبدیل منطقه کرنشاو به
یک مقصد نه فقط یک گذرگاه.

برج مردکا  )118 Merdeka( ۱۱۸با بیش از دو
هزار و  ۲۲۷فوت ارتفاع ا کنون دومین ساختمان
بلند جهان پس از برج خلیفه دبی است .این
سازه عظیم همچنین یکی از چهار آسمانخراشی
است که در جهان مورد استفادههای مختلف
قرار میگیرند .در ساخت این پروژه ،از صفحات
شیشهای مثلثی استفاده شده است .در
بهکارگیری این صفحات در نمای ساختمان از
الگوهای موجود در هنر و صنایع دستی مالزی
الهام گرفته شده است .این ساختمان که قرار
است در نیمه دوم سال  ۲۰۲۳تکمیل و مرکز
خرید گسترده طبقه همکف آن افتتاح شود ،از
سالن تئاتر با  ۱۰۰۰صندلی ،دفاتر کاری ،هتل
و مرتفعترین تراس برای تماشای جنوب شرقی
آسیا برخوردار است.
 :۶مقصد کرنشاو ،لس آنجلس ،ایاالت متحده
آمریکا

زمانی که بخش جدیدی از یک خط مترو
لسآنجلس این تهدید را به وجود آورد که
بلوار کرنشاو را به دو قسمت تقسیم میکند،
مردم محلی این فرصت را پیدا کردند تا برای
زیرساختهای جدید در منطقهای که مدتها

این راهرو فرهنگی  ۱.۳مایلی دارای گذرگاههای
عابر پیاده ۱۰ ،پارک عمومی جدید ،مبلمان
خیابانی و بیش از  ۱۰۰اثر هنری خواهد بود که
هنر و فرهنگ سیاهپوستان را بازتاب میدهد.
تمام بخشهای مرتبط با این پروژه ،تا پایان سال
 ۲۰۲۳تکمیل نخواهد شد ،اما انتظار میرود که
چندین بخش اصلی تا پاییز افتتاح شوند.

 :۷ساختمان اول ایامآراف ،سیدنی ،استرالیا

ساختمان اول ایامآراف (AMRF First
 )Buildingبهعنوان یک طرح پر از نور که از
حرکت آب الهام گرفته ،یک تحول بزرگ شهری
است که در سیدنی در حال انجام است .مقامهای
استرالیا امیدوارند منطقهای که این ساختمان در
آن قرار میگیرد و به آن آئروتروپلیس وسترن
سیدنی میگویند ،بتواند به یک مرکز اقتصادی
برای علم ،فناوری و صنایع خالق تبدیل شود و
در سه دهه آینده ،بیش از  ۱۰۰هزار شغل جدید
ایجاد کند .با توجه به اینکه منطقه فرودگاهی
مورد نظر مسئوالن سیدنی تا سال  ۲۰۲۶افتتاح
نمیشود ،آنها تصمیم دارند این ایده را اجرایی
کنند که هر شهر جدید با یک ساختمان شروع
میشود ،بنابراین اولین ساختار آئروتروپلیس که
ساختمان اولیه مرکز تحقیقات تولید پیشرفته
( )AMRFنامگذاری شده ،قرار است در اواخر
سال  ۲۰۲۳تکمیل و افتتاح شود.
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 :۸فرودگاه بینالمللی کمپگودا ،بنگالورو ،هند

بنگالورو بهعنوان سومین شهر پرجمعیت هند
قرار است از توسعه فرودگاهی خود استقبال
کند و ترمینال  ۲فرودگاه بینالمللی کمپگودا
( )Kempegowdaرا با مساحت  ۲.۷میلیون
فوت مربع در اوایل سال آینده مورد بهرهبرداری
قرار دهد .این پروژه ظرفیت بازدیدکنندگان ساالنه
فرودگاه را به میزان  ۲۵میلیون نفر افزایش
میدهد و در نهایت پس از تکمیل فاز دوم آن به

TRAVEL
آبشارهای سرپوشیده و چوب خیزران احاطه
شدهاند.
 :۹موزه بزرگ مصر ،جیزه

موزه بزرگ مصر با هزینهای بالغ بر یک میلیارد
دالر ،برخی از گرانبهاترین اشیای تاریخ بشر را در
خود جای داده است .با اینکه وزارت گردشگری
و آثار باستانی مصر برای تایید نهایی اینکه
در نهایت این ساختمان در سال  ۲۰۲۳افتتاح

مهرناز چیت ساز

604.351.1962

برای هرگونه اطالع جهت خرید و فروش ملک خود با من تماس بگیرید

mehrnazchit@gmail.com

False Creek, Vancouver

دکتــر هلن کریمی راد

 .١مشاوره زيبایی

 .٢تزريــق بوتاكــس (زيبایی و درمانی)

.٣ميكرونيدلينــگ با راديو فركونســی و Morpheus8 Inmode ,PRP

.٤درمــان لک  ،جوش و جای جوش
 .٥جوانســازی پوست صورت

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

 .٧ليفــت صــورت و از بين بــردن و بهتر كردن چروکهای صورت

#4-137 17th St W, North Vancouver, BC V7M 1V5
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Vancouver
آپارتمانی رویایی در منطقه عالی Waterfront
دارای  ۳خواب و  ۳سرویس  +آفیس زیبا برای
کار از خانه ،بیش از  ۲۰۰۰اسکورفیت با سقفی
بلند .بسیار دلباز و الکچری .ساختمان مجهز به
سونا ،جکوزی ،استخر و روف تاب برای مهمانی
شما می باشد.

$3,890,000

501-428 Beach Crescent, Vancouver
خانه مبله برای اجاره به مدت محدود
SUNSHINE COAST
Welcome to Roberts Creek , the City of Art

NT

604.770.2116

4120 Highland St, North Vancouver

ً
حمام،کامال بازسازی شده با باغ
ویال  ۳خوابه با ۲
خصوصی بزرگ ،آشپزخانه مدرن ،اتاق غذاخوری
و اتاق نشیمن پر نور مشرف به حیاط پشتی .گاراژ
برای ۲ماشین مجزا ،سوله باغ و خانه بازی در حیاط،
این ملک هر آنچه که یک خانواده به دنبال آن هستند
را دارد!

RE

برای مشاوره لطفآ با اين شماره تماس بگيريد

$3,569,000

ED

استاديار دانشگاه  UBCاز سال ٢٠١٠

خانه بزرگ و باز سازی شده در منطقه همه پسند
 Forst Hillدر نورت ونکور ۴ ،خواب و سه حمام،
با حیاط وسیع ،در دو طبقه ،با منظره زیبای کوه های
نورت شور ،نزدیک مدرسه و محل خرید و ایاب
وذهاب عمومی.

LIS
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UBC Clinical Instructor

North Vancouver

NE
W

Dr. Helen Karimirad MD CCFP

89- West 2nd. Vancouver.

LIS
TI
NG

Medical & Cosmetic Clinic

$739,000

NE
W

 ۴۰میلیون نفر میرسد .فرودگاههای سرسبزی
مانند چانگی سنگاپور انتظارها را در مورد اینکه
ساختمانهای ترمینال چگونه میتوانند ظاهری
جذاب داشته باشند ،باال برده است و از این
رو ،شرکت معماری سازنده فرودگاه کمپگودا،
رویکرد مشابهی اتخاذ کرده است .در طراحی این
بنا از طبیعت الهام گرفته شده و به همین دلیل،
آن را «پایانه در یک باغ» نامیدهاند .این فضا،
مجموعهای از ساختمانهای به هم پیوسته
است که با گیاهان ،آالچیقهای بامبوپوش،

میشود یا نه پاسخی ندادهاند ،نشانههای
امیدوارکننده زیادی وجود دارد که این اتفاق
خواهد افتاد .این سازه  ۵.۲میلیون فوت مربعی
که معماران مستقر در دوبلین آن را طراحی
کردهاند ،دارای فضاهای نمایشگاهی ،یک مرکز
حفاظتی و یک دهلیز بلند است که میتواند
مجسمه عظیم رامسس دوم را در خود جای
دهد .فرمهای مثلثی به کار گرفتهشده در ساخت
این موزه که در سرتاسر ساختمان جریان دارند،
یادآور اهرام ثالثه است■.
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موزه بزرگ مصر ،جیزه

آپارتمان  ۱خوابه  +دن با بهترین نقشه در طبقه  ۸در
محله فوق العاده المپیک ویلیج
دارای  ACبا 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.

$4500/Month Plus Utilities

برای پیش خرید آپارتمان های  ۲ ،۱و  ۳خوابه در
برج های متروتان و کوکیتالم با من تماس بگیرید.
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.

mehrnazchit@gmail.com
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کیا اکسسید 2023

THE NEW KIA XCEED 2023

بی آن که بخواهیم زیادی شبیه «دنیس نوردون»
حرف بزنیم (اگر او را یادتان بیاید میفهمید چه
میگویم) ،اگر جزو آن دسته از افراد باشید که
به سنی رسیدهاند که برایشان بیشتر مهم است
چقدر طول میکشد سوار خودرو شوند تا این
که چقدر طول میکشد سرعت خودرو به ۱۶۰
کیلومتر در ساعت برسد ،کیا ا کسسید Kia
 Xceedمناسبترین گزینه برای شما است .علت
این است که کیا ا کسسید کمی ( ۴۴میلیمتر)
بلندتر از هاچبکهای معمولی نظیر کیا سید
( )Ceedاست یعنی خودرویی که ا کسسید بر
پایه آن ساخته شده ،و سوار شدن به این خودرو
و پیاده شدن از آن بسیار آسان است .با درهای
خوب و بزرگش که با زاویه زیادی باز میشوند ،این
کار واقعا هیچ زحمتی ندارد.
ا کسسید برای راحتی جمعیت رو به پیری ساخته
شده ،یعنی کسانی که معموال فقط آنها قدرت
خرید خودروی نو دارند ،و این کار کیا هوشمندانه
بوده ،مگر نه؟ نه آنقدر بلند است که مانند رنج
روور برای سوار شدن نیاز به پلکان داشته باشیم،
نه آنقدر خوابیده است که مثال مانند کاترام
( )Caterhamنگران باشیم چطور میخواهیم از
آن پیاده شویم .ارتفاعش درست مناسب است.
حدا کثر سرعتش  ۱۶۰کیلومتر در ساعت است،
بدین ترتیب هرگز نیازی نیست نگران این موضوع
باشیم (واضح است منظور جایی است که این
سرعت مجاز باشد).

باقی چیزها هم به همین خوشایندی است .در
اصطالح صنعت خودروسازی ،این خودرو «جدید»
است نه «تماما جدید» ،یعنی تفاوت چندان
فاحشی با ا کسسید قبلی ندارد که در سال ۲۰۱۸
تولید شد .بعضی گزینههای کنترل و نمایشگرهای
روی داشبورد جدید است و طراحی جلو و عقب
را از نو انجام دادهاند و چراغهای ایئیدی زیبایی
دور تا دورش اضافه کردهاند .اما شکل اساسی
آن متعلق به چند سال پیش است و چیزی بین
هاچبک ،کوپه و نیمهشاسیبلند کوچک است.
کیا همان هاچبک سید معمولی خود را برداشته،
گلگیرهای پالستیکی مشکی ،سپرهای بزرگتر و
باربندهای نقرهای اضافه کرده و صندوق عقب
را بزرگتر کرده تا حدی از نمای نیمهشاسیبلند
به آن بدهد .بهای ترتیب ظاهرش بیشتر از مثال
فولکسواگن تی-را ک یا سئات آتکا شبیه خودرو
است.
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همچنین منصفانه است بگوییم ا کسسید در
مقایسه با برخی رقبا نظیر تویوتا سی-اچآر یا
رنو آرکانا کمی رام به نظر میرسد و به اندازه پژو
 ۳۰۰۸ظاهر امروزی ندارد .اما کیا برای جبران این
موضوع کمی رنگکاری محو انجام داده است.
میزان انتشار دیا کسیدکربن (گرم در کیلومتر بر
کیا همچنین «چرخهای بیصدا» و قابلیتهای
خفهکننده صداهای اضافی را هم افزوده است
به طوری که مجموعه کنونی در کل از قبلیها
پیشرفتهتر است .کنترلهای تهویه و ارتباطات
رادیویی در جای مناسبی روی داشبورد و در جای
قابل دسترسی روی فرمان قرار دارند و معموال
در هنگام رانندگی نیازی به ور رفتن با صفحه
نمایش لمسی نیست .مواد خام به کار رفته
همگی به خصوص در سطوح تزیینی باالتر عالی
و خوشلمساند و فضای داخلی خودرو به رغم
تزیین محافظهکارانه که آمیزهای از مات و مشکی
پیانویی است ،جای دلپذیری است .انگار کارخانه
مستقر در اسلوا کی قبول زحمت کرده است و
محصولی دارای کیفیت عالی برای ما تولید کرده
است (این طرح هم اروپایی و مطابق پسندهای
اروپایی است و در این مورد سامانه تعلیق نرمتر
برای جادههای زمخت بریتانیا مناسب است).

خودروی خاصی که برای آزمایش انتخاب
کردم مدل پیاچایوی (خودروی اتصال برقی
دونیرویی) بود ،خودرویی که به نوعی ا کسسید
در میان دارندگان جای ویژه به آن جای ویژهای
داده است .جنبه مثبت کیا ا کسسید پیاچایوی
این است که در الگوی کاربری معینی به ندرت
«سوختی» مصرف میکند زیرا میتوان در حالت
فقط برقی حدود  ۳۰مایل( ۴۸کیلومتر) با آن
توآمدهای بسیاری
نرم رانندگی کرد که برای رف 
مناسب است (اگر بتوان از برق محل کار هم به
رایگان استفاده کرد که دیگر عالی میشود) .برای
بهرهمندان از مزایای غیرنقدی کسب و کار هم
مزیت مالیاتی چشمگیری دارد ،به طوری که در
قیاس با معادل فقط بنزینی سالی  ۸۰۰یا ۱۶۰۰
پوند به نفع آنها است و مالیات خودرو هم کمتر
است.
از سوی دیگر قیمت پایه پیاچایوی ا کسسید
حدود هفت هزار پوند است و مجموعه باتری و
موتور برقی  ۲۰۰کیلوگرم به وزن آن میافزاید .اگر
با آن به سفرهای طوالنیتر برویم یا به خود زحمت
ندهیم باتری آن را شارژ کنیم صرفه سوختی آن
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لطمه قابل مالحظهای میبیند .بنابراین جای ویژه
این محصول در بازار چندپهلو است .الزم به ذکر
است که سامانه دونیرویی از توان زیادی برخوردار
است ولی وقتی پا روی پدال میگذارید قدری به
ناله میافتد .ضخامت ستونهای عقب به قابلیت
دید لطمه میزند(حسگرها و دوربینهای پارک
تا حدی این ایراد را جبران میکنند ).صرفهجویی
ادعایی  ۲۰۰امپیجی قدری تخیلی و مبتنی بر
استفاده زیاد از خودرو در حالت فقط برقی (شارژ
مجدد به ازای هر  ۳۰مایل) است.
ا کنون باید همگی با ضمانت هفت ساله کیا و

شهرت فزاینده آن بابت کیفیت ،قابلیت اطمینان
و دوام آشنا شده باشیم و مشتریان آن طبق
رضایتسنجیها معموال جزو راضیترینهااند.

به نظر من با آن که این شرکت کرهای در بخشهای
سنتی مثل خودروهای شاسیبلند و هاچبک
خانوادگی کامال توانمند است و در سطح کیفیت
پژو است (که کیفیت خوبی دارد) برتری واقعی
آن در محصوالت بالنده تمام برقی آن شامل ای-
نایرو و ایوی ۶است که همگی دارای برد عالی
در قلمروی واقعیتاند .در ضمن خیلی آسان
میشود سوار آنها شد یا از آنها بیرون آمد■.

Great Spaces Landscaping Ltd.
محوطه سازی و باغبانی
Gardening & Landscaping

محوطه حياط منزل و محل كار
خود را به تيم مجرب كارشناسی
اين شركت بسپاريد

مشاوره ،طراحی ،اجرا و نگهداری

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

greatspaceslandscaping@gmail.com

با بیش از ۲۵
سال تجربه

محوطه سازی :کف سازی ،فنس کشی ،دیوار کشی،
ساخت برکه و آب نما ،آال چیق ،دک ،پاور واشر و
تمیز کردن گاترها
باغبانی :اصالح فضای سبز موجود ،هرس ،پیوند
کود دهی ،کاشت درخت ،گل ،چمن ،نگهداری
دوره ای فضای سبز ،برف روبی
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TALK OF THE WEEK

عدم قاطعیت غرب در مواجهه با حکومت ایران و سیاست در سال ۲۰۲۳
استقالل رای شــاه اتخاذ شد که نــاشـیاز اعتماد
بهنفس او و بیاعتناییاش به غرب و شرق بود و
این تغییر بدون مخالفت غرب انجام گرفت.

ایـنــک نیز پرهیز از اقـ ــدام قــاطــع غ ــرب در مقابل
نـظــام ســرکــوبـگــر و افــراطــی ایـ ــران ،شـیــوه دیـگــری
در بازتعریف منافع ملی کــان آنها در منطقه و
جهان است .تحوالت بزرگ در سال  ۲۰۲۳میالدی
براساس سیاستگذاریهای غرب و منافعش در
منطقه و جهان شکل میگیرد و پیشبینیها برای
ایران و بازتعریف روابط کشورهای بزرگ با یکدیگر
و مناقشه غرب و روسیه در اوکراین ،از مهمترین
مــوضــوعــات جـ ــاری در ای ــن س ــال جــدیــد مـیــادی
خواهد بود.

کاملیا انتخابی فرد

سال میالدی که گذشت ،برای بسیاری در جهان
سال آرام و امیدوارکنندهای نبود .جنگ در اوکراین
بیش از آنکه جنگی بین روسیه و اوکراین باشد،
جنگی اســت بین بلوک شــرق و بلوک غــرب ،که
جهان را در آستانه جنگی بزرگ قرار داده است.
ل باور
شاید گفتن از جنگ هستهای کمی غیرقاب 
و پذیرش باشد ،اما هر تقابل نظامی بین روسیه
و ای ــاالت متحده آمریکا دستکمی از یــک جنگ
هستهای نخواهد داشت.

پیامد این رویداد ،جهانیان را مانند فاجعه همهگیری
کرونا متاثر خواهد کرد و نیمنگاهی به منابع مالی
عظیمی که کنگره آمریکا برای ادامه نبرد در اختیار
اوکراین گذاشته است ،موید این نظر و رسیدن این
جنگ به بحرانی ترین لحظات آن باشد.
رئ ـیــس ج ـم ـهــوری اوک ــرای ــن نـیــز در س ـفــری ک ــه به
واشنگتن داشت ،بدون رودربایستی به نمایندگان
نه ــا بــه اوکــرایــن
مجلس آمــریـکــا گفت پــولــی کــه آ 
میدهند ،صدقهسری نیست .ولودیمیر زلنسکی
بهصراحت گفت کــه ایــن جنگ ناتو علیه روسیه
اســت که توسط اوکــرایــن به پیش بــرده میشود.
در سخنان او صــراحـتــی بــود کــه تکلیف اوکــرایــن
و وضعیت ایــن کـشــور را مقابل حـمــات روسیه
آشـکــار ک ــرد؛ آمریکا در مـیــدان اوکــرایــن بــا روسیه
یج ـن ـگ ـنــد .ب ـح ــران نــاشــی از بـــاال بـ ــودن قیمت
مـ 
نفت خام در بازارهای جهانی و کشمکش آمریکا
بــا تولیدکنندگان نـفــت در اوپ ــک پ ــاس ،از دیگر
موضوعات مهمی بود که پایش از سال  ۲۰۲۲به
سال  ۲۰۲۳نیز کشیده میشود.

عربستان سعودی بهعنوان بزرگترین صادرکننده
مگ ـیــری در اوپ ـ ــک و
ن ـفــت و ق ـطــب م ـهــم ت ـص ـم ـی ـ 
اوپکپالس ،زیر فشار ایاالت متحده آمریکا تن به
تحمیل خواست کشورهای غربی نداد .عربستان
س ـعــودی معتقد اســت کــه بــه انـ ــدازه کــافــی نفت
در بــازار وجــود دارد و با تصمیمی سیاسی برای
کــاهــش قیمت آن ،تولید را در سطح م ــورد نظر
آمریکا باال نخواهند برد.
نافرمانی عربستان سعودی بــرای آمریکا تازگی
داشت و با وجود حمایتی که از اصالحات سیاسی
و اجتماعی و مذهبی در این کشور میکند ،دیدن
استقالل رای و نظر آنان به مذاق حاکمان آمریکایی
چندان خوش نیامده است.

پله ،على داىئ،على كريمى؟!

بهداد جاودان  -آتالنتا

چند روز قبل معروفترين فوتباليست تاريخ از
كشور برزيل بنام ادســون آرانتس دوناسيمنتو
( ) peleدر سـ ــن ه ـش ـت ــاد و دو س ــال ـگ ــى در
بــيــم ــارســت ــان ان ـي ـش ـتــن س ــائ ــوپ ــول ــو در ب ــرزي ــل
درگــذشــت .پله در شــانــزده سالگى به تيم ملّى
پـيــوســت و جــوان ـتــريــن بــازي ـكــن ج ــام ج ـهــاىن بــود
و در همان دوره ا ّول بسيار خــوش درخشيد و
نشان داد كه يك بازيكن استثناىئ و فوق العاده
هـســت .بعدها در ســه دوره بــرزيــل را بــه مقام
قـهــرمــاىن جـهــان رســانــد و تــاكـنــون در ا ي ــن مــورد
رك ـ ـ ــورددار اسـ ــت .بــارهــا بــا بــاشـگــاهــش ســانـتــوز
فعاليت
افتخارات بسيار كسب نمود و در اواخر ّ
ورزش ــى بــراى تيم فوتبال كاسموس نيويورك
در امريكا بازى مى كرد و مردم اين كشور را كه
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یهــا هــرچـنــد کــه دل خــوشــی از حاکمان
آمــریـکــایـ 
ج ـم ـه ــوری اس ــام ــی نـ ــدارنـ ــد ،امـ ــا ح ــاض ــر نـشــدنــد
سیاست قاطع و بازدارندهای در قبال مالیان نظام
نهــا در پیش
والیــت فقیه و در جهت سرنگونی آ 
گیرند.

در گـفـتوگــوهــای غیررسمی و ت ـبــادل نـظــری که
با نمایندگان وزارت خارجه آمریکا داشـتــم ،آنها
ت قــاطــع از معترضان ایــرانــی
ننــدادن حمای 
ن ـشــا 
را مــر بــوط بــه شــدت وا کـنــش نظام حاکم بــر ایــران
دانستند.

مــق ــا مه ــای آمــری ـکــایــی ب ــر ایـ ــن بـ ــاورنـ ــد ک ــه خ ــروج
دیپلماتهای غربی از ایران ،وضعیت این کشور را
شبیه به وضع کرهشمالی خواهد کرد و دسترسی
دست اول آنها به امکان بررسی اوضاع ایران از
دست میرود.

نهـ ــا ن ـگ ــرانان ــد ک ــه در ن ـبــود ارتــب ــاط مستقیم با
آ
جمهوری اسالمی ،سپاه پاسداران بهطور مستقیم
وارد خیابان شود و سرکوبها شکل دیگری بهخود
بگیرد؛ و نگرانی دیگر و شاید اصلی تر ،گسترش
برنامه هستهای این کشور درجهت ساخت بمب
یتــوانــد بــر سرنوشت ملت
هستهای اســت کــه مـ 
ایــران و بازنگری تعریف رابطه غــرب با جمهوری
اسالمی تاثیر بگذارد.
اما من استدالل دیگری دارم .بسیج زیر شاخه سپاه
است و نیروهای سرکوب در خیابان همان سپاهی
هــای بــی یونیفورم هستند .و کشورهای منطقه
چکــدام حــامــی و یــا مــوافــق اسـتـمــرار حکومت
هـیـ 
دینی در ایران نیستند .آنها از انقالب اسالمی در
ایران و تاثیر مخربی که بر کشورهای آنها گذاشته

هيچ شناختى نسبت به فوتبال نداشتند با هنر
خود مبهوت و عالقمند به اين ورزش كرد .بعد
از خدا حافظى از فوتبال و آويزان كردن كفشها
مشاغل مهمى را در زمينه ورزش و در سطوح
بـيــن الـمـلـلــى پــذيــرفــت و همچنين ســالـهــا وزيــر
ورزش در كشور برزيل بود .مرگ ايشان جهان را
اما بسيارى به احترام او ايستادند
متو ّقف نكرد ّ
و ادای احترام كردند .قرار است كه ا ّولين هفته
سال جديد مراسم بسيار باشكوهى براى آخرين
خــداحــاف ـظــى ب ــا ا ي ــن ق ـهــرمــان م ـلّــى و اس ـطــوره
فوتبال در برزيل برگزار شود و پيكر او يك مسير
صد كيلومترى را با استقبال صدها هزار نفر طى
كند و از كنار منزل مــادرش كه اكنون تبديل به
مــوزه شــده و همچنين باشگاهش و استاديوم
مــورد عالقه او عبور بكند و بعد در معبد شهر
قديمى او براى دو روز جهت آخرين ديدار با اين
اسطوره تاريخى و ابــراز همدردى در يك تابوت
شيشه اى به نمايش گــذارده شــود .بــدون شك
بزرگترين شخصيتهاى ورزشى و اجتماعى جهان
در اين مراسم شركت كرده و يا نماينده خود را
اع ــزام خواهند داشــت و از هم اكنون ميليونها
پيام همدردی از سرتاسر جهان براي اين مراسم
ارسال شده است و دولت برزيل آنروز را تعطيل
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است ،آگاهاند و بر این اساس ،تغییرات بسیاری در
کشورهای خود برای مقابله با برنامههای مخرب
جمهوری اسالمی اعمال کردهاند.
سکوت آنها درقبال کشتار و سرکوب مردم ایران
نه از منظر تایید ،بلکه اندیشمندانه و در جمع بندی
از واکنش غرب و آمریکا در قبال مردم ایران و رفتار
با حاکمان نظام جمهوری اسالمی بوده است.

درحالیکه بهصورتی نادیده اختالفات و رقابتهای
تهــای منطقه
بسیاری میان غــرب و برخی دول ـ 
نهـ ــا و نـظــر دادن
تگــذاری آ 
وجـ ــود دارد ،س ـیــاس ـ 
یتــوانــد
مـسـتـقـیـمـشــان در ب ـ ـ ــاره وق ــای ــع ای ـ ـ ــران ،م ـ 
واشنگتن را بیشازپیش تحریک کند .منافع ملی
این کشورها و امنیت ملی آنها ایجاب میکند که
در شــرایــط فعلی خــامــوش نظارهگر وقــایــع جــاری
در ایــران باشند .همانگونه که کشورهای منطقه
از انقالب اسالمی ســال  ۱۳۵۷بسیار آموختند و
همانگونه که سعدی بــزرگ در گلستان فرموده
است؛
لقمان را گفتند :ادب از که آموختی؟

گفت :از بیادبان! هرچه از ایشان در نظرم ناپسند
آمد ،از فعل آن پرهیز کردم.

بــاال بــردن سطح غنی ســازی ( بــاالی  ۶۰درصــد)،
زن ــگ خـطــر دی ـگ ــری بـ ــرای اســرائ ـیــل اس ــت ک ــه در
روزه ـ ـ ــای پ ــای ــان ــی سـ ــال  ،۲۰۲۲ب ـن ـیــادگــراتــریــن و
افراطی ترین دولــت در ایــن کشور بر سر کــار آمد
و پیامدهای پیشرفت برنامه هسته ای در ایــران،
امکان برخورد نظامی بین این دو کشور را بیش از
پیش کرده است و همچنین ،امیدواری جمهوری
اســامــی بــه حـمــایــت روس ـیــه در ص ــورت بحرانی
ش ــدن وضـعـیــت حــاک ـمــان خـ ــواب و خـیــالــی بیش
نیست .اختالفهای جمهوری اسالمی و روسیه
یهــای م ـش ـتــرک و ات ـح ــادی
ب ـیــش از عــاق ـ هم ـنــد 
اســت که درقـبــال غــرب محکم و یکپارچه به نظر
میرسد .از اختالف برسر تقسیم محدوده دریایی
یا آبهای سرزمینی و منافع در دریای خزر گرفته،
تا مناقشه دولتهای باکو و ایــروان که در آن بین
ای ــران و روسـیــه اخـتــاف نظرهای عـمــدهای وجــود
دارد ،موارد کمی از اختالف نیست .حتی در بحث
سوریه نیز بین جمهوری اسالمی و روسیه اختالف
نـظــر وج ــود دارد و بــارهــا دی ــده ش ــده کــه مــرا کــز و
پایگاههای نظامی سپاه پاسداران در سوریه هدف
حمله اسرائیل قرار گرفته ،بدون آنکه با ممانعت
و یا واکنش روسیه مواجه شده باشد .امروز نیز
پهپادهای ارزانقیمت و مرگبار جمهوری اسالمی
نهــا را به خدمت گرفته است،
که ارتــش پوتین آ 
باردیگر جمهوری اسالمی را در غرقابه روسیه در
جنگ اوکراین گرفتار خواهد کرد.

در ایران نیز با وجود سرکوبهای شدید و کشتار و
بازداشت معترضان ،پیشبینی من تداوم موسمی
اعتراضات مردمی در سال  ۲۰۲۳اســت ،تا زمان
لشــدن تمامی حلقههای اتـصــال بــه یکدیگر
وصـ 
برای ایجاد تغییر مورد نظر ملت و در داخل ایران.

نســان ،ک ـشــورهــای منطقه هــرچــه کــه از ایــن
بــدی ـ 
انقالب در نظرشان ناپسند آمــده بــود ،از انجام آن
پرهیز کردند تا بهسرعت راه آبادانی و رضایت خلق
خود را فراهم کنند .حتی اگر اتفاقی که در ایران
سال  ۵۷افتاد و موجب سرنگونی نظام پادشاهی
و استقرار نظام تندرو مذهبی در ایــن کشور شد
را با نگاهی موشکافانه بنگریم ،توطئه و مداخله
بهنفع غرب را در آن میبینیم .سیاستی که درقبال

دگرگونیها و دگردیسیهای سیاسی بزرگترین
چالش پیش روی جهان در ســال  ۲۰۲۳میالدی
خواهد بود که سه قاره ،از آمریکا ،تا اروپا و آسیا را
دربر خواهد گرفت■.

رسمى اعالم نموده و بزرگترين و با شكوه ترين
مواسم خاكسپارى را بــراى قهرمان ملّى خود
برگزار خواهد كرد.
بيش از صد و ده روز از قيام ملّى مــردم ايــران
براى كسب آزادى و ايجاد زمينه براى سرنگوىن
ديـكـتــاتــورى آخــونــدى مــى گ ــذرد .بغير از صدها
جوان كه در اين راه جان شيرين خود را بدست
دژخيمان ضحاك زمــان از دســت دادنــد هــزاران
ن ـفــر مـ ـج ــروح و ب ـيــش از بـيـســت ه ـ ــزار ن ـفــر هم
بداليل نامعلوم و اتهامات واهــى و دستورى و
از پيش ساخته دستگير شده و زير شديدترين
آزارهـ ــا و شكنجه جسمى و روح ــى ق ــرار گرفته
انــد و جو تمامى جامعه كامال ً امنيتى و تقريبا ً
تمامی اقشار تحت فشارند .در اين ميان صدها
شخصيت اجتماعى و سياسى و فرهنگى و
ورزشــى اعتراض خود را نسبت به اين شرايط
بــه ط ــرق مختلف ابـ ــراز داش ـتــه ان ــد از جمله دو
اسـ ـط ــوره مــع ــروف فــوت ـبــال ا ي ـ ــران يـعـنــى على
كريمى و على داىئ همدردى خود را با قيام ملّت
ايران بصورت تكست و پست در فضاى مجازى
اع ــام نـمــودنــد ا ّوىل در هـمــان روزهـ ــاى نخست

جانش بخطر افتاد و مجبور شد كه همه خانه و
كاشانه خود را بگذارد و شبانه از ايران فرار بكند
اما على داىئ اين فرصت را بدست نياورد و ماند
امــا اين
و بسيارى ديگر ممنوع الـخــروج شدند ّ
پايان مزاحمتها براى اين قهرمان ملّى و اسطوره
افتخار آفرين فوتبال ايران نبود .در روزهاى بعد
محل كسب و كــار يعنى
بارها تهديد شد و دو
ّ
رس ـتــوران و جــواهــر فــروشــى او بعد از ســه روز
تعطيلى پلمب شد و اخـيــرا ً زمــاىن كه همسر و
دخ ـتــرش در يــك هــوا پـيـمــاى مـســافــر بــرى بطور
قانوىن از فرودگاه تهران خارج شدند و عازم دوىب
بودند با كمك برادران گمنام امام زمان هواپيما
از روى خليج فارس به زور به خاك ايران برگشت
و خانواده او را بازداشت نمودند .واقعا ً انسان
از اينهمه بالهت و حماقت و ن ــاداىن جمهورى
جب مى ماند و نميتواند باور بكند
اسالمى در تع ّ
كه عدّه اى اينچنين احمقانه تيشه به ريشه خود
بزنند و با رفتار ناشايست نسبت به قهرمانان
ملّى كشور نفرت و تقبيح و سرزنش جهاىن را
متوجه دامان آلوده خود بكنند.

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد.
www.danmagazine.com
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قابل توجه تازه واردین به کانادا

برای خرید هرگونه ملک مسکونی و تجاری و برای گرفتن وام
می توانید با ما تماس حاصل فرمایید
برای آپارتمان پیش فروش شروع از متری حدود  $۱۰۰۰۰تحویل  ۲۰۲6-۲۰۲4در
سراسر ونکوور بزرگ با من تماس حاصل فرمائید.
New listing

PRE-SALE

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس بهداشتی
در پورت کوکیتالم
قابل اجاره

$4۰۰،۰۰۰

آپارتمان های پیش فروش یک خوابه و دو خوابه
در سراسر ونکوور که در سال ۲۰۲۵تحویل داده
می شود با ٪۱۰تا  ٪۲۰پیش پرداخت

New listing

New listing

یک منزل  ۲طبقه  ۳خواب باال و یک خوابه پایین
قابل اجاره با سرویس ورودی جدا گانه در جنوب

آپارتمان دو خوابه دو حمام  ۲پارکینگ در
کوکیتالم سنتر قابل اجاره پیاده تا مال و
اسکای ترن

پورت کوکیتالم

$۶۰۰،۰۰۰

$۱, ۰۰۰،۰۰۰
New listing

New listing

یک کارگاه تجاری دو طبقه  ۱۱۰متر مربع طبقه اول
 ۷۰متر مربع طبقه دوم نزدیک کازینو کوکیتالم در
یونایتد بولوارد

یک ملک تجاری  ۲طبقه برای کارگاه یا تولیدی  ۳۰۰متر
مربع طبقه اول  ۱۲۰متر مربع طبقه دوم پشت کاستکو
پورت کوکیتالم (شمال)

New listing

New listing

یک قطعه زمین  ۸۰۰متری دارای برق و آب
در شهر هوپ

یک مزرعه بلوبری نزدیک  ۷هکتار در شهر پیت مدوز
محصول سالیانه ۱۲۴۰۰۰پاند بلوبری می توانید یک
منزل ایده ال هم بسازید

$۱, ۰۵۰،۰۰۰

$۲۰۰،۰۰۰

$۲, ۳۰۰،۰۰۰

$۳, ۳۰۰،۰۰۰

نگران گرفتن وام نباشیدکارشناسان ما کار شما را آسان کرده اند
Email: bobshad@gmail.com

Icon Canadian Immigration Inc.
دفتر مهاجرتی

دکتر علیرضا برومند

دارای
گواهی حق
امضٔا در
استان BC

عضو رسمی کانون مشاورین مهاجرت دولت فدرال ()ICCRC
عضو رسمی انجمن مشاورین وزارت مهاجرت استان ِکبک ()MICC

• نیروی متخصص فدرال و ِکبِ ک

•اخذ اقامت امریکا

• خود اشتغالی

• تکفل پدر و مادر

• سرمایهگذاری

دفتر تهران(پاسداران):

•اخذ اقامت جزایر کارائیب

22586458

604.362.2499

• برنامههای استانی
• کارآفرینی

•تائید امضا و برابر با
اصلکردن کلیٔه مدارک

شمارٔه رایگان از تهران:

مکانیکاتومبیلسیار

)(the old H2Bay

 کارشناسی فنی خودرو برای خریداران اتومبیل تعویض روغن (همراه با روغن) از  ۴۵دالر اتومبیل فرسوده و خراب شما را خریداریم -در  ۲شعبه ونکوور و کوکیتالم در خدمت شما هستیم

604 442 6046

85521855

email: najafyhamid1078@gmail.com

227-1433 Lonsdale Ave. North Vancouver BC. V7M 2H9

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.

H.NAJAFI
MOTORS PARTS LTD

امیر دوست

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

مشاور شما در کلیه امور امالک  -خرید ،فروش،
اجاره مسکونی  -تجاری و مشاوره برای سرمایه گذاری Realtor & Rental
Property Manager

info@amirdoust.com TELL: 604.889.6512
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LIC.REAL ESTATE.COVID

CANADA'S HOUSING BAN
ON FOREIGN BUYERS
WHAT TO KNOW

COVID REQUIREMENTS FOR
TRAVELERS COMING FROM CHINA
الزامات کووید برای مسافرانی که از چین می آیند

ممنوعیت مسکن کانادا برای خریداران خارجی
چه باید بدانیم

چـنــد روز قـبــل از ایـنـکــه ممنوعیت خــریــد ملک
توسط افــراد غیر مقیم کانادا اجــرا شــود ،دولت
فدرال از معافیت بسیاری از کارگران خارجی و
دانشجویان بین المللی خبر داد که قصد دارند
مدت طوالنی در کانادا زندگی کنند.
از اول ژانویه به مدت دو سال ،افراد غیرکانادایی
و بدون اقامت دائم امکان خرید ملک مسکونی
در کانادا ندارند .دولت فــدرال این ممنوعیت را
بــه عـنــوان بخشی از بــودجــه ا پــریــل اع ــام کــرد و
گفت که این اقدام به بهبود قیمت مسکن برای
کانادایی ها کمک می کند.
جزئیات مربوط به این ممنوعیت ،اینکه شامل
چه کسانی می شود و چه کسانی از آن معاف
ه ـس ـت ـنــد ،روز چ ـهــارش ـن ـبــه مـنـتـشــر شـــد .در ایــن
راسـتــا ،بــه خــریــداران و مـشــاوران امــاک  11روز
فرصت داده شد تا خرید امالکی را که در سال
جدید ممنوع می شوند ،نهایی کنند.
اف ــرادی کــه شــامــل ایــن ممنوعیت نمی شوند،
عبارتند از:
شـهــرونــدان کــانــادایــی و اف ــرادی کــه اقــامــت دائــم
دارند
دانشجویان بین المللی که پنج سال گذشته را
بیشتر در کانادا گذرانده باشند .آنها می توانند
ملکی با قیمت کمتر از  500هزار دالر خریداری
کنند.
کارگرانی که قبل از خرید ملک ،حداقل سه سال
در کانادا کار کرده و اظهارنامه مالیاتی پر کرده
اند.
دی ـپ ـل ـمــات ه ــا ،کــارک ـنــان کـنـســولـگــری و اع ـضــای
ســازمــان هــای بین المللی کــه در کــانــادا زندگی
می کنند.
اتـبــاع خــارجــی کــه اقــامــت مــوقــت دارن ــد از جمله
افراد جنگ زده و پناهندگان.
خانه هایی که بیش از سه واحد مسکونی دارند

و امالک تفریحی مانند کلبه ها ،کابین ها و سایر
خانه هــای تفریحی که بــرای گــذرانــدن تعطیالت
استفاده می شوند نیز از این ممنوعیت معاف
خواهند بود .نهادهای غیر کانادایی مانند شرکت
ها و نهادهای کانادایی تحت کنترل کشورهای
خارجی ،امکان خرید ملک ندارند و شامل این
ممنوعیت می شوند.
ک ــورپ ــوریـ ـش ــن وام م ــورگـ ـی ــج و م ـس ـکــن ک ــان ــادا
( )CMHCاع ـ ــام کـ ــرد ک ــه کـ ــارگـ ــران خ ــارج ــی و
دانشجویان بین المللی که بــرای مدت طوالنی
در کانادا زندگی کرده اند و «به طور آشکار برای
اقامت دائم تالش میکنند» مجاز به خرید خانه
خواهند بود.
افراد خاطی
اف ــرادی کــه اقــامــت دائــم نــدارنــد و بــر خــاف این
مـمـنــوعـیــت ،اق ـ ــدام ب ــه خــریــد م ـلــک م ــی کـنـنــد و
افــرادی که آگاهانه در این راه به آنها کمک می
کنند تا  10هزار دالر جریمه می شوند و دادگاه
ای ــن اخـتـیــار را دارد کــه دس ـتــور ف ــروش مـلــک را
صادر کند.
به گــزارش سی بی سی نیوز و بر اســاس داده
هــای بــرنــامــه آم ــار مسکن کــانــادا ،کمتر از چهار
درصد امالک مسکونی کشور از جمله در انتاریو
و بریتیش کلمبیا ،در اخـتـیــار اف ــرادی اســت که
اقامت دائم ندارند .بنابراین مشخص نیست که
این ممنوعیت چه تاثیری بر بازار مسکن کانادا
خواهد داشت.
ان ـج ـمــن امـ ــاک و م ـس ـت ـغــات ک ــان ــادا ()CREA
اعالم کرد که با وضع این ممنوعیت ،مشاوران
امــاک بــرای ارزیابی واجــد شرایط بــودن خریدار
یا تعیین اینکه آیــا ملک به عنوان مسکونی یا
تفریحی طبقه بندی می شود یا خیر ،با هزینه
هــای اضــافــی روب ــرو مــی شــونــد و احـتـمــاال بــرای
عــدم نقض ایــن ممنوعیت ،اس ـنــاد بیشتری از
خریداران درخواست می کنند■.

میترا سار

دولـ ـ ــت چ ـی ــن بـ ــه ش ـ ــدت از ال ـ ــزام ـ ــات آزم ــای ــش
کـ ــوویـ ــد 19-تـحـمـیــل ش ــده ب ــر م ـســافــرانــی ک ــه از
چین می آیند انتقاد کرد و تهدید کرد اقدامات
متقابلی علیه کــانــادا ،ای ــاالت متحده و چندین
کشور اروپایی اعمال خواهد کرد.
مائو نینگ سخنگوی وزارت امــور خارجه چین
روز سهشنبه گفت« :ما معتقدیم که محدودیت
های ورود به برخی از کشورها که چین را هدف
ق ــرار داده ان ــد ،مـبـنــای علمی نـ ــدارد و بــرخــی از
اق ــدام ــات آنـهــا بــه ش ــدت غـیــرقــابــل قـبــول اســت.
ما قاطعانه با انجام ایــن اقــدامــات کــوویــد 19-با
اهداف سیاسی مخالفیم و اقدامات متقابلی را
انجام خواهیم داد».
استرالیا و کانادا این هفته به فهرست کشورهایی
پیوستند که مسافرانی که از چین می آیند را
ملزم به انجام آزمایش کــوویــد 19-قبل از سوار
شدن به هواپیما می کنند.
بــه گـ ــزارش رســانــه ه ــا ،ســایــر ک ـشــورهــا از جمله
ایاالت متحده ،بریتانیا ،هند ،ژاپن و چندین کشور
ارو پــایــی به دلیل نگرانی از کمبود اطــاعــات در
مورد شیوع بیماری در چین و نگرانی از احتمال
ظ ـهــور ســویــه ه ــای ج ــدی ــد ،اق ــدام ــات س ـخ ـت تر
کــوویــد 19-را بــرای مسافران چینی وضــع کرده
اند.
مقامات کانادایی اعــام کردند که این اقدامات
بــرای مسافران مذکور از  5ژانــویــه اجــرایــی می

ش ــود؛ اقــدامــی کــه بــه گفته کــارشـنــاســان خیلی
موثر نیست.
به گفته کری بومن ،استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه تورنتو« :این اقدام مبنای علمی ندارد.
غربالگری در نقطه ورود اصال موثر نیست چون
همه می دانیم که افــراد ممکن اســت چند روز
ب ـعــد ی ــا چ ـنــد هـفـتــه ب ـعــد از اب ـت ــا ،ک ــووی ــد مثبت
شوند».
ال ـی ــزاب ــت ب ـ ــورن ،نـخـســت وزیـ ــر ف ــران ـس ــه ،از ایــن
اقدامات دفاع کرد و گفت که از روز چهارشنبه،
هـمــه افـ ــرادی کــه از چـیــن بــه فــرانـســه پ ــرواز می
کـنـنــد ،بــایــد آزمــایــش کــوویــد منفی را کــه در 48
ساعت قبل از پرواز انجام شده باشدارائه دهند
و در بدو ورود نیز تحت آزمایش تصادفی قرار
گیرند.
بریتانیا اعالم کرده که از روز پنجشنبه ،مسافران
م ــذک ــور ب ــای ــد ق ـبــل از س ـ ــوار شـ ــدن ب ــه هــوا پـیـمــا
آزمــایــش کــوویــد انـجــام دهـنــد .مــارک هــارپــر ،وزیــر
حـمــل و نـقــل بــریـتــانـیــا گـفــت کــه ای ــن الـ ــزام بــرای
«ج ـمــع آوری اط ــاع ــات» اس ــت زی ــرا پـکــن داده
هــای درستی در مــورد شیوع کرونا به اشترا ک
نمی گذارد.
او گفت ،مقامات بهداشتی تعدادی از مسافران
را هـنـگــام ورود بــه بــریـتــانـیــا م ــورد آزمــایــش قــرار
خواهند داد ،اما کسانی که آزمایش آنها مثبت
می شود ،نیازی به قرنطینه ندارند■.

Mitra Sar
Real Estate Advisor

مشاور شما در امور خرید و فروش
امالک در ونکوور بزرگ

778-862-2292

www.mitrasar.com
mitrasar@macrealty.com
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LIVING IN CANADA

)FLAG POLING (2

 )17اعضای خانواده شما در کانادا هستند یا
در ایران؟

فلگ پلینگ ()۲

 )18رشته ای که میخواهید بخوانید با سابقه
تحصیلی شما و کارشما متفاوت می باشند
توضیح دهید.
 )19بعداز فارغ التحصیل می خواهید چکار
کنید؟
 )20بقیه خانواده شما (پدرو مادر و برادر) در
کجا هستند و زندگی میکنند؟
 )21آیا سربازی رفته اید و یا معافیت دارید؟
( برای مردها)

باوند زنجانی
236 788 7548

 )22اگر در غیر از ارتش ،نیروی زمینی ،نیروی
هوایی ،و یا ژاندمری خدمت کردید؟ درکجا بود

سوال ها در مرز زمینی در
مورد ویزای تحصیلی

 )23اسم فرمانده ،پادگان و رتبه نطامی تان را
اعالم کنید؟

 )1نام کامل شما چیست؟
 )2لطف می کنید اسپل اش کنید؟

 )24آیا در جنگ و یا نیروهای سرکوب کننده
خدمت کرده اید؟

 )4آدرس کامل شما چیست؟

 )25من پرونده شما را بررسی میکنم و ممکن
است جواب منفی باشد .آیا به این امر واقف
هستید؟

 )3تاریخ تولد تان چیست؟
 )5برای چکاری به مرز آمدید؟
 )6از کدام موسسه پذیرش گرفتید؟

 )26کسی که با شما به مرز آمده با شما چی
نسبتی دارد؟

 )7چقدر پرداخت کردید؟
 )8رسید پرداختی را نشان بدهید.
 )9چرا می خواهید در کانادا تخصیل کنید؟
 )10تحصیل در کشورخودتان ارزانتر است؟

 )27فرم اپلیکشن شما ایراد دارد باید اصالح
کنید و بمن برگردانید.

 )11چرا این رشته خاص را انتخاب کرده اید؟

 )28شما مدرک کم دارید من به شما فرصت
میدهم تا برایم در چند روز آینده بیاورید.

 )12شما چطوری می خواهید هزینه تحصیل و
هزینه زندگی را تامین کنید؟

 )29شما اطالعات علط دارید؟ (اگر نا دانسته
اطالعات غلط داده باشید)

 )13چقدر قدرت مالی دازید؟

 )30بمن توضیح بدهید که چرا این اطالعات
غلط داده اید؟

 )14مدارک الزم از بانک و یا حمایت خانواده
را نشان دهید
 )15آدرس موسسه عالی را کجاست؟
 )16شما اعضای دیگر خانواده دارید؟ (همسر
و فرزند)

√
√
√
√

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 :ارزیابی
(اسسمنت) ،جریمه ها و دعاوی مالیاتی
Starting From

$40

√ Tax Preparation and Tax Filing Services for Individuals
√ Tax Preparation and Tax Filing Services for Businesses
√ Accounting – Bookkeeping and Financial Statements

FILING
TAXES

√ Appeal tax assessments, penalties, and tax courts

604-723-8696
+1 604-723-8696
bzplace@hotmail.com
202-122 14th Street East
North Vancouver, BC, V7L 2N3

باوند زنجانی

6049907209

EAGLE POWER ELECTRIC
master licensed & insured

Contractor

مسکونی ،تجاری ،دفاتر کار
سیم کشی ،نصب و طراحی روشنایی ،نصب دوربین مدار بسته،
 ,upgradeشارژر اتومبیل ،رفع اشکاالت سیستم برق ساختمان

778.680.3535
www.EaglePower.ca

danmagazine_vancouver

WORLDWIDE TAX ACCOUNTING LTD.

همیشه سعی کنید اطالعات درست بدهید.
سعی نکنید اطالعات غلط بدهید که خودتان را
درمعرض سواالت بیشتر قرار خواهید گرفت.

خدمات برق ساختمان

تخفیف ویژه

شرکت مالیاتی و حسابداری بین الملل

dan.magazine.vancouver

اطالعیه :آغاز فعالیت
انجمن ایرانیان ونکوور

)Vancouver Iranian Community Association (VICA
با مشاورین ما با تعیین وقت قبلی می توانید در موارد زیرکمک 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

604-990-7209

vancouveriraniancommunity@gmail.com
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IRANIAN NEWS

SANCTIONS AND IRAN'S AIR POLLUTION
نقش تحریم و مسئوالن حکومتی
در آلودگی هوای ایران

IRAN LASHES OUT AT FRANCE OVER
NEW CHARLIE HEBDO CARTOONS
کاریکاتورهای شارلی ابدو؛ سفیر
فرانسه در تهران احضار شد

آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و کوچک ایران
بیش از پیش به خطری جدی برای شهروندان این
کشور تبدیل شده است .در گزارشی که خبرگزاری
تسنیم ،نزدیک به سپاه پاسداران ،در روز  ۱۳دی
(سوم ژانویه) منتشر کرد ،آمده است که در ایران
ساالنه بیش از  ۱۰هزار نفر بر اثر آلودگی هوا دچار
مرگ زودرس میشوند.
این خبرگزاری به سراغ یکی از کارشناسان محیط
زیست رفته و از قول او نوشته است" ،تشدید
آلودگی هوا را گردن تحریم نیندازیم".
به نظر میرسد که گزارش تسنیم وا کنشی است
به گزارش کارشناسان مستقل سازمان ملل که
چندی پیش تاکید کرده بودند ،تحریمها بزرگترین
تاثیر را بر آلودگی هوا در ایران گذاشتهاند.
پس از گزارش سازمان ملل ،چند رسانه با
کارشناسان آلودگی هوا در داخل کشور گفتوگو
کردند و آنها هم نتایج تحقیقات کارشناسان
سازمان ملل را تایید کردند.
در این راستا بهزاد اشجعی ،کارشناس آلودگی هوا
به "انتخاب" گفت« :بزرگترین تاثیری که تحریمها
گذاشته عدم امکان تامین مالی طرحهای کاهش
آلودگی هواست .در کنار این ممکن است تاثیرات
دیگری هم گذاشته باشد از جمله در بحث تامین
تجهیزات و قطعات مورد نیاز ،مثال در بحث
خودروسازی که تولید کاهش پیدا کرده به دلیل
این است که با وجود تحریمها قطعات نمیتواند
وارد کشور شود یا عدم واردات اقالم دیگر ممکن
است تحت تاثیر تحریمها باشد .همچنین بخشی
از راهکارهایی که با قطعه یا دستگاه خاصی
ارتباط دارد ،اجرایی نمیشود».
اشجعی همچنین به پاالیشگاههای ایران اشاره
کرده است که به گفته او ،برای ارتقای کیفیت
کاالهای سوختی نیاز به همکاریبا کارشناسان
خارجی و همچنین واردات تکنولوژیهای مدرن
دارند که با وجود تحریمها امکانپذیر نیست.
خبرگزاری تسنیم در گزارش  ۱۳دی خود به نقل

از اسماعیلی بیدهندی ،استاد دانشگاه نوشت:
«عامل اصلی آلودگی هوا ذرات معلق با قطر
کمتر از  ۲.۵میکرون هستند .این عامل که در
کالنشهرها اصلیترین دلیل آلودگی هواست ۶۵
درصد تولید آن به واسطه وسایل نقلیه موتوری
است».
این استاد دانشگاه بر اساس بررسیهایی که در
رابطه با اجرای "قانون هوای پاک" انجام شده
گفته است ،در میان مسئوالن جمهوری اسالمی
"نخواستن" بیش از "نتوانستن" مشهود است:
«این نخواستن نیز میتواند به واسطه تعارض
منافع برخی مسئولین ،عدم وجود اراده کافی در
برخورد قضایی با متخلفین و ترک فعلکنندگان،
عدم اولویت دادن به مقوله آلودگی هوا و یا عدم
ادراک ارزش و میزان خسارت ناشی از استمرار
آلودگی هوای کشور در میان مسئولین باشد».
بیدهندی تاکید کرده است که سازمان حفاظت
محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر بر حسن
اجرای قانون هوای پاک زیر نظر رئیس جمهور
است و وزارتخانههایی هم که در اجرای این قانون
ترک فعل کردهاند بخشی از دولتند .از طرف دیگر
دولت وظیفه کنترل بر اجرای این قانون را دارد
و چون همه دستگاهها تاکنون به وظایف خود
آنچنان که باید عمل نکردهاند« ،هیچ چاقویی
دسته خود را نمیبرد و در نتیجه برخورد مناسبی
با دستگاههایی که ترک فعل کردهاند انجام
نمیشود».
او از مجلس شورای اسالمی هم انتقاد کرده و
گفته است« :بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس از ابتدای سال  ۱۴۰۱باید استاندارد
آالیندگی خودروها افزایش پیدا میکرد اما این
اتفاق نیفتاد و دولت این الزام را ملغی کرد.
متأسفانه در این قضیه هیچ کنشگری مناسبی از
سوی نمایندگان مجلس حتی در قالب یک سوال
از رئیس جمهور انجام نشد و اکنون اثر اجرایی
نشدن این قانون را در آلودگی هوا میبینیم».

نشریه جنجالی شارلی ابدو شماره ویژهای منتشر
کرده که به ایران اختصاص یافته و در آن ۳۵
کاریکاتور برگزیده با موضوع رهبر جمهوری اسالمی
را معرفی کرده است .وزارت خارجه ایران این را
محکوم کرده است.
این ویژهنامه که چهارشنبه چهارم ژانویه منتشر
شد اولین شماره این نشریه هفتگی طنز و هجو
سیاسی فرانسوی در سال  ۲۰۲۳است.
شارلی ابدو روی جلد خود کاریکاتوری منتشر
کرده با این شرح که «مالها ،برگردید به همان
جایی که از آن آمدهاید» و عنوان این شماره را هم
«کاریکاتوریستها مالها را میزنند» انتخاب کرده
است.
شارلی ابدو تقریبا یک ماه پیش یک مسابقه
بینالمللی برای «تمام کاریکاتوریستها و
کارتونیستهای حرفهای رسانهها در هر سنی»
اعالم کرد با مضمون «رهبر جمهوری اسالمی
ایران» با این توضیح:
«علی خامنهای نماد قدرت مذهبی متعصب،
واپسگرا و کوتهبین است و فقط رهبر کسانی
است که واقعا میخواهند از او فرمانبرداری کنند».
«کاریکاتوریستها و کارتونیستها باید از مردم
ایران که برای آزادی میجنگند حمایت کنند ،با
تمسخر این رهبر مذهبی که متعلق به عصر دیگری
است و سپردن او به فراموشخانه تاریخ».
«آرمان سیاسی آیتهللا خمینی برای ایجاد یک
جمهوری اسالمی به پایان رسیده و نمایانگر
بیهودگی تالش برای اداره یک جامعه مدرن بر
اساس احکام مذهبی است».
 ۳۵کاریکاتور برگزیده از بین سیصد کاریکاتوری
انتحاب شدند که از کشورهای مختلف دنیا در این
مسابقه شرکت کردند که جایزه و ردهبندی نداشت.
شارلی ابدو در انتشار این شماره با کاریکاتورهای
برگزیده چنین نوشت« :این راهی است برای
نشان دادن حمایتمان از مردان و زنان ایرانی که

Civil Eng

604.765.6643

Certified Gas & plumbing Contractor

تعمیرات و نصب با بهترین قیمت

Office:778 297 3000
nasrinsarmadi@gmail.com

• فرنس

201-657 Marine Drive, West Vancouver V7T 1A4

w w w. n a s r i n s a r m a d i . c o m

مشاور شما در خرید وفروش
امالک مسکونی و تجاری
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• آب گرم کن
• بویلر

• شومینه

• تعمیرات لوازم گازسوز

Technical Safety BC LGA0209512

نسرین سرمدی

از آزادیهای خود در مقابل یک حاکمیت مذهبی
دفاع میکنند که از سال  ۱۹۷۹آنها را سرکوب کرده
است».
«این همچنین راهی است برای یادآوری دالیلی که
کاریکاتوریستها و سردبیرهای شارلی هشت سال
پیش ترور شدند که متاسفانه همچنان مصداق
دارد .آنها که از تن دادن به احکام مذهبی سر باز
بزنند ،با این خطر مواجهند که بهایش را با جانشان
بپردازند ».این شماره دو روز پیش از سالگرد حمله
به دفتر این نشریه منتشر شد .هشت سال قبل ،دو
برادر با فریاد هللا اکبر به دفتر این نشریه در پاریس
حمله کردند و  ۱۲نفر را کشتند و یازده نفر را زخمی
کردند .هشت کشته و دو زخمی کاریکاتوریستها
و نویسندگان شارلی ابدو بودند .سعید و شریف
کواچی دو روز بعد در تعقیب پلیس کشته شدند.
انتشار این کاریکاتورها واکنش بسیاری را در
فرانسه و کشورهای دیگر برانگیخت .ژاک شیراک
رئیسجمهور وقت فرانسه این اقدام «تحریکآمیز»
را محکوم کرد و سردبیر آن به اتهام توهین نژادی به
دادگاه رفت اما تبرئه شد.
شارلی ابدو در سال  ۲۰۱۱شماره ای دیگری
منتشر کرد با کاریکاتوری از پیامبر اسالم و نام او
را به عنوان سردبیر مهمان آورد .دفتر نشریه هدف
کوکتل مولوتف قرار گرفت و وبسایتش هک شد
اما کسی آسیب ندید .انتشار یکی سری کاریکاتور
دیگر از پیامبر اسالم در سال  ۲۰۱۲اعتراضهای
گستر دهای در کشورهای اسالمی ایجاد کرد .پس از
حمله خونین به دفتر نشریه در سال  ،۲۰۱۵دو سال
پیش هم این نشریه هدف قرار گرفت ،چند هفته
بعد از بازنشر همان کاریکاتورها یک مهاجم دو نفر
را بیرون دفتر سابق نشریه به شدت زخمی کرد.
شارلی ابدو در شماره ایران خود نیز به فشار
تهدیدهای کنونی و خطری که برایش وجود دارد
اشاره کرده است.

هدف ما رضایت شماست
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IOC WARNS AFGHANISTAN OVER
WOMEN'S SPORTS AND OLYMPICS

هشدار کمیته بینالمللی المپیک به طالبان؛
شرط شرکت در المپیک حضور زنان است

برگزیده ترین مشاور امال ک شما

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

١٣

کمیته بینالمللی المپیک روز سهشنبه  ۱۵آذر،
پس از برگزاری نشست هیئت اجرایی این کمیته
در لوزان سوییس ،با صدور بیانیهای به طالبان
هشدار داد که اگر دسترسی امن و آزاد زنان به
ورزش در افغانستان تامین نشود ،این کشور
اجازه نخواهد داشت در بازیهای المپیک ۲۰۲۴
پاریس شرکت کند.
در حالی که از دیدگاه طالبان ورزش برای زنان
نه ضروری و نه مناسب است ،کمیته بینالمللی
المپیک حضور زنان در تیمهای ورزشی
افغانستان را یکی از شروط اساسی شرکت این
کشور در ازیهای المپیک  ۲۰۲۴تعیین کرده
است .بر اساس این بیانیه« ،شرکت هیئتها و
تیمهای ورزشی افغانستان در المپیک پاریس
به پیشرفتهای حاصلشده در خصوص
دسترسی ایمن زنان و دختران جوان به ورزش
در این کشور بستگی دارد».
کمیته بینالمللی المپیک در عین حال اعالم کرد
که همچنان به حمایت مالی از ورزشکاران کمیته
المپیک افغانستان ادامه میدهد تا آنها را
برای مسابقات المپیک آماده کند؛ اما از طالبان
خواست تا زمان برگزاری مسابقات المپیک
 ،۲۰۲۴فضا را برای شرکت زنان در ورزش آماده
و زمینه بازگشت زنان به میدانهای ورزشی را
فراهم کنند.
هیئت اجرایی کمیته بینالمللی المپیک در
این بیانیه اعالم کرد« :در تیمهای اعزامی از
افغانستان ورزشکاران زن هم باید حضور داشته
باشند؛ چه آنها که در افغانستاناند و چه آنها
که خارج از این کشور زندگی میکنند .زنان باید

در سازمانهای حکومتی و اداری نیز حضور
داشته باشند».
این کمیته همچنین خبر داد که درباره وضعیت
زنان ورزشکار افغان ،گزارشهایی «بهشدت
نگرانکننده» دریافت کرده است.
در همین حال ،دیدهبان حقوق بشر در روز
دوشنبه ،یک روز پیش از برگزاری نشست هیئت
اجرایی کمیته بینالمللی المپیک در لوزان،
با انتشار بیانیهای ،از این اعضای این هیئت
خواست مانند سال  ،۱۹۹۹عضویت افغانستان
را به حالت تعلیق درآورند و تا زمانی که دختران
و زنان افغان اجازه نیافتهاند آزادانه ورزش
کنند ،اجازه ندهند تیمهای مردان افغانستان در
بازیهای بینالمللی شرکت کنند.
طالبان تاکنون به این هشدارها وا کنشی نشان
ندادهاند .این گروه از زمان بازگشت قدرت،
بالفاصله زنان را از عرصه ورزش حذف و تیمهای
ملی زنان را منحل کردند و اجازه هیچ گونه
فعالیت ورزشی رسمی به زنان ندادند .با این
حال تا یک ماه گذشته ،زنان به طور غیررسمی
به ورزشگاههای ویژه زنان میرفتند و در آنجا،
ورزشهای ساده و بدنسازی انجام میدادند؛
اما طالبان اواسط آبان ،با صدور دستوری جدید،
ورود زنان به ورزشگاهها و مکانهای تفریحی را
هم ممنوع کردند.
اینک ممانعت از تحصیل ،کار ،ورزش ،تفریح
و حضور بیرون از خانه ،به زنجیرهایی آهنینی
بر دستوپای زنان افغانستان تبدیل شدهاند
و آنان را بهتدریج به پستوی خانهها عقب
نشاند هاند.

ﮐﺎﻟ ﻣﺸﺎوران ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺷﻬﺮوﻧﺪی

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺳﺘﺎرت آپ

ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟ

)ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ورزﺷﺎﺎران
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HOW TO RECOGNIZE THE
EARLY SIGNS OF DEMENTIA

چگونه نشانههای زوال
عقل را تشخیص دهیم

HEALTH NEWS

NEW STUDY FINDS SEVERELY
COLD DAYS INCREASE THE RISK
OF CARDIOVASCULAR DEATHS
سرمای شدید خطر مرگ مبتالیان به
ی قلبی را افزایش میدهد
بیمار 
بر اساس یک تحقیق جدید ،هوای بسیار گرم
یا سرد ممکن است خطر مرگ افراد مبتال به
بیماریهای قلبی عروقی را افزایش دهد.

مطالعهای جدید نشان میدهد که میتوان
نشانههای زوال عقل را تا  ۹سال قبل از بروز،
تشخیص داد .این یافتهها که درمجله «آلزایمر و
زوال عقل :مجله انجمن آلزایمر» (& Alzheimer's
Dementia: The Journal of the Alzheimer's
 )Associationمنتشر شده است ،به این معنی
است که میتوان با غربالگری بیمارانی که در
معرض خطر آتی این بیماریاند ،به شناسایی
افرادی کمک کرد که ممکن است از مداخالت اولیه
برای کاهش خطر ابتال به بیماریهای مرتبط با زوال
عقل ،بهرهمند شوند .این یافتهها همچنین میتواند
به انتخاب موارد مناسب برای آزمایشهای بالینی
برای درمانهای جدید کمک کند.
نول سوادیوودهیپونگ ،نویسنده این مطالعه و از
پزشکان دانشگاه کمبریج ،گفت« :وقتی به سابقه
بیماران نگاه کردیم ،مشخص شد که چندین سال
پیش از اینکه عوارض [بیماری] آنها به قدر کافی
آشکار شود تا بتوان بر تشخیصی صحه گذاشت،
بعضی از اختالالت شناختی را نشان میدادند».
«این اختالالت اغلب جزئی بودند ،اما تعدادی از
جنبههای شناختی را دربرمیگرفتند .این گامی
است برای اینکه بتوانیم با غربالگری افرادی که در
معرض بیشترین خطر قرار دارند  -بر فرض افراد
باالی  ۵۰سال یا کسانی که فشار خون باال دارند یا
به اندازه کافی ورزش نمیکنند -در مراحل اولیه
مداخله ،و در کاهش خطر به آنها کمک کنیم».
برای این مطالعه ،پژوهشگران دادههای پایگاه
بیوبانک ( )Biobankبریتانیا را تجزیه و تحلیل
کردند و حل مسئله و یادآوری اعداد را به منزله دو
نشانه اولیه در بیمارانی که ممکن است به زوال
عقل مبتال شوند ،مشخص کردند .دکتر تیم ریتمن،
نویسنده ارشد [این مطالعه] که او نیز از دانشگاه
کمبریج است ،میگوید« :افراد اگر بر فرض اعداد
را خوب به خاطر نمیآورند ،بیهوده نگران نباشند».
«بعضی از افراد سالم نیز طبیعتا امتیاز بهتر یا
بدتری در قیاس با همساالن خود خواهند داشت.
اما ما هر کسی را که نگران است یا متوجه میشود

که حافظه یا به یاد آوردنش دارد بدتر میشود،
ی خود صحبت
تشویق میکنیم که با پزشک عموم 
کند ».افرادی در میان دادههای بیوبانک بریتانیا که
بعدها به آلزایمر مبتال شدند ،در زمینه حل مسئله،
زمانهای واکنش ،به خاطر سپردن فهرست اعداد،
حافظه آیندهنگر (توانایی ما برای به خاطر سپردن
انجام کاری در آینده) و تطابق دادن اقالم مشابه،
در مقایسه با افراد سالم ،امتیاز ضعیفتری کسب
کردند.

پژوهشگران دریافتند که این موضوع درمورد
افرادی که به نوع نادری از زوال عقل معروف به
«زوال عقل گیجگاهی» دچارند ،نیز صدق میکند.
بر اساس این مطالعه ،افرادی که به آلزایمر مبتال
شدند ،در  ۱۲ماه گذشته ،بیشتر از بزرگساالن سالم،
زمین خورده بودند .دیوید توماس ،رئیس بخش
خطمشی در پژوهشهای آلزایمر بریتانیا ،گفت:
«به طرز روزافزونی واضح میشود که بهترین
فرصت برای تاثیرگذاری بر روند بیماریهایی که
باعث زوال عقل میشوند ،مداخله در مراحل اولیه
آنها است».

«خدمات بهداشت معموال آزمایشهای الزم را
برای تشخیص تغییرات در عملکرد مغز که قبل
از آشکار شدن نشانهها رخ میدهند ،مانند آنچه
در این مطالعه به آنها اشاره شد ،ارائه نمیکنند».

«در واقع ،سازمان خدمات ملی سالمت بریتانیا
( )NHSدر حال حاضر نمیتواند تشخیص
زودهنگام و دقیقی برای افراد مبتال به زوال عقل
تضمین کند  -بیش از یک سوم افراد باالی  ۶۵سال
مبتال به زوال عقل ،تشخیص داده نمیشوند ».او
افزود« :اینک بیش از هر زمان دیگری مهم است
که خدمات سازمان خدمات ملی سالمت بریتانیا،
این درک رو به افزایش ما را از اهمیت شناسایی و
تشخیص زودهنگام ،منعکس کند« ».باید اطمینان
یابیم که حاال که درمان یا مداخالت کاهشدهنده
خطر ،به احتمال زیاد موثر است[ ،تشخیص
بیماری] افراد مبتال به زوال عقل [با اتالف وقت و
غفلت] پشت گوش انداخته نمیشود■».

IS BANANA
PEEL GOOD FOR
?THE SKIN
آیا پوست موز برای
پوست مفید است؟
در اینترنت و مخصوصا رسانههای اجتماعی بهشما
اینطور نشان میدهند که مالیدن پوست موز روی
پوستتان معادل تکان دادن یک عصای جادویی
است .آنها میگویند این کار آثار زیر را دارد:
 ظهور چینوچروک و خطوط ریز را کاهش میدهد -حلقههای سیاه زیر چشم را کم میکند

 -التهاب را تسکین میدهد

همه اینها عالی به نظر میرسند اما یک نکته وجود
دارد :احتماال جواب نمیدهد .دکتر بوالک میگوید:
«هیچ مدرک علمی وجود ندارد که نشان دهد مالیدن
پوست موز به صورت قرار است کمکتان کند».
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طبق مطالعهای که در نشریه انجمن قلب آمریکا
( )American Heart Associationمنتشر شد،
مشکالت قلبی ناشی از گرفتگی عروق قلب،
سکته ،نارسایی قلبی و ضربان نامنظم با افزایش
مرگومیر بر اثر دمای هوا رابطه دارد .این خبر در
حالی منتشر میشود که بریتانیا با سرمای شدید
دستوپنجه نرم میکند و در سراسر این کشور،
پیام هشدار بارش برف ،یخبندان و مه اعالم شده
است .در ایاالت متحده نیز موج سرما در بخش
اعظم این کشور در حال گسترش است.

بارا ک االحمد ،محقق دانشگاه هاروارد ،گفت:
«کاهش نرخ مرگومیر بر اثر بیماریهای
قلبیعروقی در قیاس با دهه  ،۱۹۶۰موفقیت
بزرگی در عرصه سالمت عمومی است که
متخصصان قلب با تشخیص عوامل انفرادی
خطرناک برای قلب ،مانند تنباکو ،کمتحرکی،
دیابت نوع  ،۲فشار خون باال و غیره ،به آنها
رسیدگی کردند».
«چالش کنونی ،اینک محیط زیست است و آنچه
تغییرات اقلیمی میتواند برای ما در بر داشته
باشند ».محققان این موضوع را بررسی کردند که
افزایش یا کاهش شدید دما بر بیماریهای قلبی-
که عامل اصلی مرگومیر در کل جهان است-
ممکن است چه اثری بگذارد .آنان دادههای
وضعیت سالمت بیش از  ۳۲میلیون فرد را که
در فاصله  ۱۹۷۹تا  ۲۰۱۹در  ۵۶۷شهر و  ۲۷کشور
واقع در پنج قاره ،بر اثر بیماریهای قلبیعروقی
درگذشتهاند ،بررسی کردند.

پوست موز نمیتواند برای رفع مشکالت پوستی
شما معجزه کند اما پشت اینکه چرا اینقدر به آن
توجه میکنیم ،دلیل محکمی وجود دارد .دکتر بوالک
میگوید« :موز از نظر آنتیاکسیدان بسیار غنی
است .آنتیاکسیدانها مواد طبیعیاند که برای بدن
شما از جمله پوست ،عالیاند و برای رژیم مراقبت
از پوست شما مکملی عالی به شمار میروند ».یک
مطالعه در سال  ۲۰۱۱نشان داد که پوست موز
دارای سطوح باالیی از آنتیاکسیدان است و پوست
موز نارس نسبت به پوست موز رسیده و پالسیده،
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آب و هوای سرد میتواند عواقب جدی برای
سالمت داشته باشد و به ویژه کهنساالن و افراد
دچار عوارض قلبی یا ریوی را در معرض خطر
قرار دهد .محققان میگویند شاید الزم باشد
برای جلوگیری از مرگهای ناشی از مشکالت
قلبیعروقی طی تغییرات شدید دمایی از
سامانههای هشدار هدفمند و ارائه خدمات
مشاورهای به افراد آسیبپذیر استفاده شود.

االحمد افزود« :باید به مخاطرات محیطزیستی
جدید اشراف داشته باشیم .از سازمانهای
تخصصی قلب و عروق تقاضا میکنم در مورد
رابطه تغییرات شدید دمایی و سالمت قلبی
عروقی رهنمود و بیانیه علمی تدوین کنند.
در چنین بیانیههایی میتوانیم متخصصان
مراقبتهای بهداشتی را بیشتر راهنمایی
کنیم و همچنین کمبودهای دادههای بالینی و
اولویتهای تحقیقاتی آینده را شناسایی کنیم».
کمبود عرضه داده از آسیای جنوبی ،خاورمیانه
و آفریقا سبب میشود امکان استفاده از این
یافتهها برای انجام برآوردهای جهانی در مورد
اثر تغییرات دمایی شدید بر مرگهای ناشی از
مشکالت قلبی عروقی محدود شود.

نوسانهای چشمگیر در دماهای سرد یا گرم
شدید ،با تغییرات اقلیمی ارتباط دارند و
محققان در هر شهر تعداد موارد مرگومیر بر اثر
عارضههای قلبی را در گرمترین و سردترین روزها
گومیر
که  ۲.۵درصد روزها بوده است ،با آمار مر 
در روزهایی که دما بهینه بوده است (دمای
گومیر) مقایسه کردند.
مرتبط با کمترین نرخ مر 
طبق یافتههای این محققان ،روزهای خیلی گرم،
 ۲.۲مورد به هر هزار مرگ ناشی از مشکالت
قلبیعروقی اضافه میکند ،و برای روزهای خیلی

رابرت ای .هرینگتون رییس سابق انجمن قلب
آمریکا گفت« :در جهانی که طی سالهای آینده
با تغییرات اقلیمی سراسری مواجه است برای
شناخت بهتر این رابطهها و به ویژه چگونگی اثر
گذاری این تغییرات محیطزیستی بر علت اصلی
مرگ و ناتوانی در جهان یعنی بیماری قلبی کار
بیشتری الزم است■».

آنتیاکسیدان بیشتری دارد.

آنتیاکسیدان برای صورت استفاده کنید».

فواید آنتیاکسیدانها برای پوست

فواید پوست موز برای پوست

سرد هم این شاخص  ۹.۱است.

چیزهای زیادی میتوانند به پوست شما آسیب
بزنند از جمله پدیدهای به نام استرس اکسیداتیو یا
استرس اکسایشی .این پدیده زمانی اتفاق میافتد
که مولکولهای ناپایدار معروف به رادیکالهای آزاد
به سلولهای شما متصل میشوند .آنها میتوانند
دیانای سلولها یا غشای آنها را تغییر دهند.
استرس اکسایشی میتواند از خورشید یا محیط
مانند دود و آلودگی ناشی شود .همچنین میتواند به
عنوان بخشی از روند سوختوساز طبیعی پوست
اتفاق بیفتد .استرس اکسایشی با کاهش میزان
کالژن و فیبرهای االستین در پوست روند پیری را
سرعت میدهد .از نظر ظاهری ،این حالت خود را
به شکل چینوچروک ،افتادگی ،تغییر بافت یا تغییر
رنگ پوست نشان میدهد .دکتر بوالک میگوید:
«به لحاظ نظری ،احتماال میتوانید با مالیدن پوست
موز روی پوستتان مقداری آنتیاکسیدان دریافت
کنید ،اما اگر هدف شما داشتن یک برنامه مراقبت
از پوست پر از آنتیاکسیدان است ،بهتر است به
جای آن ،از یک محصول مراقبت از پوست غنی از

آیا باید استفاده از پوست موز را بخشی از برنامه
روزانه مراقبت از پوست قرار داد؟

اینکه به قدرت ترمیم پوست موز با هر چیزی که به
اندازه پوست موز ارزان و آسان باشد ،باور داشته
باشیم ،بسیار وسوسهانگیز است اما در واقعیت ،اگر
نگوییم بیفایده است ،دستکم باید بگوییم فواید
آن حداقلی است .اگر به دنبال آنتیاکسیداناید،
به سراغ محصوالتی که به طور خاص برای پوست
ساخته شدهاند ،بروید.

منابع آنتیاکسیدان

روغن آرگان -این روغن طبیعی که معموال برای
پوست و مو استفاده میشود ،از هسته درختهای
آرگان در مراکش استخراج میشود.
روغن جوجوبا -این روغن طبیعی که آثار ضدالتهابی
نیز دارد ،از درختچهای به دست میآید که در جنوب
ت متحده و شمال مکزیک رشد میکند.
غربی ایاال 

ویتامین سی -این محصول مراقبت از پوست دارای
تاثیر ضدپیری است و میتواند به یکنواخت شدن
رنگدانههای پوست هم کمک کند■.
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NUTRITION IN OSTEOPOROSIS
تغذيه در پوكی استخوان

دکترگلی نقیبی

dr.goli.naghibi@gmail.com

پوکي استخوان  ،بيماري بسيار شايعي است که
بيشتر در دهه هاي ششم و هفتم زندگي ظاهر
ميشود.
اين بيماري پيشرونده و بدون عالمت است و
بعلت کاهش چگايل استخوانها  ،فرد در معرض
خطر شکستگي استخوان قرار ميگيرد  .تغذيه در
جلوگيري از بيماري پوکي استخوان نقش اول را
ايفا ميکند .
اگر مصرف کلسيم و ويتامين  Dدر رژيم غذايي
در طي دوران بلوغ و بزرگسايل کايف باشد  ،پوکي
استخوان تا حد زيادي قابل پيشگيري است .
حدود سن  35سالگي زماين است که حجم توده
استخواين فرد در باالترين ميزان خود قرار دارد و
تا رسيدن به اين سن ميزان مصرف کلسيم و
ويتامين  Dبايد در حد کايف باشد .
بعد از اين سن احتماال کلسيم و ويتامين D
نقش کمتري در سالمت استخوانها دارند اما با
اين وجود هنوز مصرف آنها به منظور استخوانها
ضروري وحيايت است .
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به منظور جلوگيري از خطرات پوکي استخوان
تدابير زير بايد مد نظر قرارگيرند :
 افزايش ميزان کليسم مصريف به ميزان تقريبا 1000-1200ميلي گرم در روز.
 افزايش مصرف ويتامين  Dدر رژيم غذايي ،توصيه ميشود فرد روزانه 10 -30دقيقه در
معرض مستقيم اشعه آفتاب قرار گيرد تا
ويتامين  Dکايف جذب کند..
 اگر تامين مواد مورد نياز از طريق رژيم غذاييغير ممکن باشد با مشورت متخصص تغذيه ،
بايد از مکمل کلسيم و ويتامين  Dاستفاده شود.
 ورزش در پيشگيري پوکي استخوان بسيارموثر است  .روزانه  30دقيقه فعاليت ورزشي
همچنين پياده روي توصيه ميشود .
 از مصرف کافئين زياد(بيشتر از 300 mgدرروز) بايد پرهيز کرد
 از مصرف پروتئين حيواين زياد نيز بايد پرهيزکرد چرا که باعث افزايش دفع ادراري کلسيم
ميشود .
 کاهش دريافت سديم زياد و افزايش مصرفپتاسيم و منيزيم و منگنز توصيه ميشود .
به منظور افزايش دريافت کلسيم روزانه 2-3
واحد شير ولبنيات مصرف کنيد  ،هر واحد شير و
لبنيات معادل  1ليوان شير يا  3/4ليوان ماست
يا  2ليوان دوغ است .
براي کساين که عدم تحمل به شير دارند توصيه
ميشود :
 -استفاده ازمقادير کم شير را شروع کنند و
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تدريجا آن را افزايش دهند .
 از مصرف شير به هنگام ناشتا بودن پرهيز کنند حتي االمکان شير را بصورت سرد مصرف کنند از فرآورده هاي شيري استفاده کنند که ميزانالکتوز کم دارند
 بهترين جايگزين شير در افرادي که شير راتحمل نميکنند  ،ماست ميباشد.
پنير هم منبع خوب کلسيم است .از منابع ديگر
کلسيم سبزيجات برگ سبز  ،کلم و سويا هستند

 16دی ۱۴۰۱ ،دانستنیها

نسبت کلسيم به فسفر رژيم بايد در حد  1حفظ
شود.

فسفر دفع اداري کلسيم را کاهش ميدهد اما

مقادير زياد آن هم باعث افزايش هورمون
پاراتيروئيد و کاهش کلسيم خون ميگردد .

مصرف زياد نوشابه هاي گازدار سياه به علت
داشتن اسيد فسفريک زياد منجر به پوکي

استخوان ميشود■.
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THE EFFECTS OF EVERYDAY MAKEUP
ON SKIN
اثرات و عوارض لوازم آرایشی بر پوست
باعث ایجاد بیماری های جدی می گشت .در طی
قرن شانزدهم تقاضا برای لوازم آرایش در گروها
ی اجتماعی مرفه و ثروتمند افزایش یافت .در
قرن نوزدهم در دوره ملکه ویکتوریا اعالم شد که
استفاده از لوازم آرایش نامناسب و بی جا بوده و
فقط استفاده آن توسط هنرپیشه ها قابل قبول
می باشد.

دکتر شادان کبیری
استادیار UBC

بسیاری از ما بدون آرایش کردن به سختی حاضر
به خروج از خانه می باشیم .مصرف لوازم آرایش
در دنیا چنان رایج و همه گیر میباشد که تقریبا
گاه جزء امور روزانه در آمده است.
آرایش برای زنان و گاه حتی برای مردان قدمتی
طوالنی دارد.

مردان و زنان سومریان باستان احتماال اولین
کسانی بوده اند که در  ۵۰۰۰سال قبل ،از ماتیک
لب استفاده می کرده اند .آنها سنگهای قیمتی را
خرد میکردند و از آنها برای آراستن صورت خود
استفاده می کردهاند که بیشتر روی لب ها و دور
چشم ها استفاده میشد.

سه هزار سال قبل تا هزار و پانصد سال قبل از
میالد زنان در تمدن دره سند برای آرایش لبها از
ماتیک های قرمز استفاده می کرده اند .مصریان
باستان رنگ قرمز را از جلبک های دریایی
استخراج می کردند و همچنین از موادی مانند
ید ،بروم و سایر رنگها استفاده مینمودند که گاه

امروزه محصوالت زیبایی و آرایشی به وسعت
در تمام درا گ استورهاو فروشگاه ها یافت
میشود و حتی افراد قادر به خرید آن از طریق
اینترنت به صورت  onlineهستند .اگر چه امروزه
لوازم آرایش بصورت عمده توسط زنان استفاده
میشود ولی تعداد قابل توجهی از آقایان هم از
این مواد آرایشی جهت بهتر کردن ظاهر پوست و
صورت و با جهت محو و زدودن اشکاالت پوستی
استفاده می کنند .بعنوانConcealer
طبق گزارشات موجود حجم مبادالت مواد
آرایشی در آمریکا در سال ۲۰۰۸مبلغ ۴۲.۸
بیلیون دالر بوده است.
مواد موجود در لوازم آرایش:

مواد آرایشی را کال به دو گروه ارگانیک و غیر
ارگانیک طبقه بندی می کنند.

لوازم آرایشی ارگانیک در حقیقت چربی ها و
روغن های طبیعی تغییر یافته و همچنین مواد
شیمیایی مشتق از نفت می باشند.
مواد غیر ارگانیک مواد معدنی تغییر شکل یافته
مانند ا کسیدانهای آهن ،تالک و ا کسید روی می
باشند.

SCIENTISTS HAVE DESIGNED
'A 'VAGINA ON A CHIP
DRUG-BASED TREATMENTS
FOR BACTERIAL VAGINOSIS
دانشمندان برای آزمایش داروهای ضدعفونت،
«واژن روی تراشه» را ابداع کردند
دانشمندان با استفاده از سلولهایی که
داخل تراشههای الستیکی سیلیکونی رشد
یافتهاند ،مدل «واژن روی تراشه» ساختهاند–
پیشرفتی که میتواند به درک بهتر آثار جوامع
باکتریایی بر سالمت واژن کمک کند.

پژوهشگران از جمله دانشمندان موسسه
ویس ( )Wyssدانشگاه هاروارد ،اشاره
کردند با اینکه روی آثار باکتریهای روده چند
دهه مطالعه شده است ،نقشهای جامعه
باکتریایی موجود در واژن «اغلب نادیده گرفته
میشود».

به گفته آنها ،اختالل در جامعه میکروبی
موجود در این اندام به واژینوز باکتریایی
[عفونت واژن] بیوی ( )BVمنجر میشود–
بیماری که تقریبا  ۳۰درصد زنان در سن باروری
در سراسر جهان به آن مبتال میشوند و هزینه
درمان ساالنه آن حدود  ۴.۸میلیارد دالر است.

با این حال در کارآزمایی برای یافتن روشهای
درمان عفونت واژن ،موانعی وجود دارد؛
چون میکروبیوم واژن انسان با مدلهای
حیوانی رایج که در پژوهشها از آنها استفاده
میشود ،تفاوت قابلتوجهی دارد.
در مطالعه جدیدی که بهتازگی در نشریه
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میکروبیوم ( )Microbiomeمنتشر شد،
دانشمندان راهحل «مهم» این مشکل را در
قالب یک تراشه جدید پیدا کردهاند که همانند
محیط بافت واژن انسان ،از جمله جوامع
میکروبی آن ،ساخته شده است.
آ کانکشا گوالتی ،یکی از نویسندگان این
مطالعه ،در بیانیهای گفت« :مانع اصلی
کار این بود که هیچ مدل بالینی مناسبی
نداشتیم که بتوان از آن برای مطالعه اینکه
کدام روشهای درمانی واقعا میتوانند
عفونت واژن در بافتهای انسانی را درمان
کنند ،استفاده کرد .پروژه گروه ما تولید تراشه
واژن انسانی برای کمک به پیشرفت و آزمودن
درمانهای جدید عفونت واژن بود».
تراشه واژن از اپیتلیوم واژن انسان و
سلولهای بافت همبند زیرین تشکیل شده
است.

پژوهشگران موسسه ویس برای مطالعه
میکروبیوم واژن و شناسایی درمانهای بهتر
تراشه اندام انسانی ساختهاند.
دانشمندان برای ساخت این تراشه،
سلولهای اپیتلیال واژن انسان را در کانال
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مسئله دیگر رواج هر چه بیشتر مواد آرایشی
مینرال است ( )Mineral Make upکه مواد
آرایشی می باشند که حاوی مواد افزدنی مانند
عطر ها  ،نگه دارنده ها ،پارافین ،روغن های
معدنی و رنگ های شیمیایی نمی باشند .به
همین دلیل متخصصین پوست استفاده از آنها
را نسبت به انواع دیگر مواد آرایشی ارجح می
دانند.
اثرات مفید لوازم آرایش بر پوست:

بدون در نظر گرفتن عوارض لوازم و مواد آرایشی
که به تفصیل از آن صحبت خواهد شد .این مواد
می توانند اثرات سودمندی نیز داشته باشند.
بطور مثال تیتانیم دی ا کسید و ا کسید
روی( )Zinc oxideکه در ضد آفتاب ها و برخی
لوازم آرایش یافت می شوند اثرات ضد التهابی

داشته و برای افرادی که پوست ملتهب دارند
مانند کسانی که بیماری روزاسه دارند می تواند
مفید بوده و باعث آرام بخشی پوست گردند.
همچنین  Zinc Oxideدارای اثرات ضد میکروبی
نیز می باشد و برای افراد دارای ا کنه با جوش
صورت هم ممکن است مفید باشد یا حداقل
ا کنه آنها را بیشتر نکند.

لوازم آرایش مینرال (به شرط آنکه تالک نداشته
باشند) تولید کمودن (جوشهای زیر جلدی) نمی
کند و اگر حاوی تیتانیوم یا زینک ا کسید باشند
می توانند اثرات ضد آفتاب داشته باشند بدون
اینکه باعث آ کنه شوند.
مواد آرایش مینرال به دلیل اینکه حاوی
محتویات مایع نمی باشد دوام طوالنی مدت
تری هم دارند■.

باالیی یک تراشه پلیمری کاشتند و سلولهای
فیبروبالست رحم انسان را که به تشکیل بافت
همبند کمک میکند ،به آن افزودند .آنها با
استفاده از این وضعیت ،آرایش سهبعدی
دیواره واژن انسان را تکرار کردند.

دانشمندان میگویند تراشه جدید بسیاری از
ویژگیهای فیزیولوژیکی واژن را دارا است و
چنانچه در پیوند با گونههای مختلف باکتری
قرار گیرد ،میتوان برای مطالعه تاثیر آنها بر
سالمت این اندام ،از آن استفاده کرد.

آنها با افزودن هورمون جنسی زنانه
استرادیول به تراشه واژن دریافتند که الگوهای
بیان ژن تراشه در پاسخ تغییر کردهاند و
نشاندهنده آن است که به هورمونهای
مشابه واژن واقعی حساس است.
پژوهشگران سپس سه کنسرسیوم متفاوت
حاوی چندین گونه باکتری الکتوباسیلوس
کریسپاتوس ( )Lactobacillus crispatusبه
آن افزودند که بعد از سه روز با موفقیت در
تراشهها مستقر شدند.

این باکتری تولید اسید الکتیک را که به حفظ
پهاش ( )PHپایین واژن کمک میکند و جلو
رشد سایر میکروبها را میگیرد ،آغاز کرد.

دانشمندان سپس گونههای مختلف باکتری
مرتبط با واژینوز باکتریایی مثل گاردنرال
واژینالیس ،پرووتال بیویا و آتوپوبیوم واژینا را
به آن افزودند.

آنها دریافتند که این باکتریهای «بد»
پهاش تراشهها ،آسیب به سلولهای واژن
و تولید مولکولهای متعدد مرتبط با التهاب
را افزایش میدهند– پاسخهایی مشابه آنچه
در بیماران انسانی مبتال به واژینوز باکتریایی
دیده میشود.
عبدمی جنید ،یکی از نویسندگان این مطالعه،
گفت« :خیلی جالب بود که گونههای مختلف

میکروبی چنین آثار متضادی بر سلولهای
واژن انسان ایجاد کردند و ما توانستیم آنها
را بهراحتی با کمک تراشه واژن مشاهده و
ارزیابی کنیم».
پژوهشگران امیدوارند با استفاده از تراشه
واژن درمانهایی بیابند که عفونت دستگاه
تناسلی ،عوارض دوران بارداری و میزان
مرگومیر نوزادان را کاهش دهد.
دان اینگبر ،نویسنده ارشد این مطالعه ،گفت:
«پرواضح است که مراقبت از سالمت زنان
برای سالمت تمام انسانها مهم است ،اما
تولید ابزارهایی برای مطالعه فیزیولوژی زنانه
به تعویق افتاده است».
دکتر اینگبر افزود« :امیدواریم این مدل
پیشبالینی جدید به پیشرفت درمانهای
جدید برای واژینوز باکتریایی و همینطور
بینش جدیدی برای سالمت باروی زنان منجر
شود■ ».
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THE MYSTERY OF THE FACE OF
JESUS REMAINS UNSOLVED
 ۲۰۲۲سال پس از میالد :معمای چهره عیسی
مسیح همچنان حلنشده باقی مانده است
چهره عیسی ناصری بیشتر از هر فرد دیگری در
تاریخ هنر ،سوژه آثار نقاشان ،مجسمهسازان و
تصویرگران کتاب مقدس بوده اما هنوز هیچکس
نمیداند او واقعا چه شکلی بوده است .برای
قرنها ،متداولترین تصویر از عیسی مسیح،
حداقل در فرهنگهای غربی ،مردی با محاسن
مرتب ،پوست روشن و موهای قهوهای یا طالیی
بلند و موجدار و چشمان آبی بود؛ تا زمانی که
علم پا پیش گذاشت و درستی این تصویر را به
چالش کشید.
کتاب مقدس چه میگوید؟
برخی روایتهای باستانی درباره یک فرد به ما از
ظاهر فیزیکی او تصویری ارائه میدهد .به عنوان
مثال ،در انجیل عهد عتیق (تورات) آمده که داوود
زیبا و خوشقیافه بوده است؛ اما انجیل عهد
جدید به پاسخ این سوال که «عیسی چه شکلی
بود؟» چندان نزدیک نمیشود و کتاب مقدس
درباره ظاهر فیزیکی مسیح سرنخهای کمی در
اختیار ما میگذارد.
بیشتر آنچه در مورد عیسی مسیح میدانیم،
از چهار کتاب اول عهد جدید یعنی انجیلهای
متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا میآید .بر اساس
این روایتها ،عیسی مردی یهودی بود که در
بیتاللحم به دنیا آمد و در شهر ناصره فلسطین
بزرگ شد .همچنین میدانیم که عیسی حدودا
 ۳۰ساله بود که ماموریت نبوت خود را آغاز کرد
(انجیل لوقا  )۳:۲۳اما کتاب مقدس در مورد ظاهر
او تقریبا چیزی به ما نمیگوید؛ جز اینکه او از هیچ
نظر برجسته نبود و به چشم نمیآمد .هنگامی
که عیسی در باغ جتسیمانی دستگیر شد (انجیل
متی  ،)۲۶:۴۷-۵۶یهودا اسخریوطی مجبور شد
عیسی را که در میان حواریون بود ،به سربازان
نشان دهد؛ یعنی ظاهر او با دیگران تفاوت بارز و
آشکاری نداشت.
فلسطین در روزگار عیسی بخشی از امپراتوری
روم بود .عیسی هم یک یهودی فلسطینی بود که
در قرن اول در الجلیل زندگی میکرد؛ بنابراین به
احتمال زیاد او شبیه یک مرد یهودی فلسطینی
قرن اولی بوده است.
چگونه تصویر عیسی در طول قرنها تغییر کرد؟
اگر تهیهکنندگان هالیوودی قصد داشته باشند
فیلمی تاریخی درباره یک جوان یهودی در
فلسطین دو هزار سال پیش بسازند ،مسلما یک
مرد میانسال با موهای طالیی ،بینی تراشیده و
چشمان آبی انتخاب نخواهند کرد؛ پس چرا قرنها
است که از مسیح چنین تصویری در اذهان
ساخته شده است؟
برخی از اولین بازنماییهای هنری شناختهشده
از عیسی به اواسط قرن سوم پس از میالد ،بیش

از دو قرن پس از مرگ او ،بازمیگردد .اینها
نقاشیهای موجود در دخمههای باستانی سنت
دومیتیال در رماند که اولین بار حدود  ۴۰۰سال
پیش کشف شدند .این نقاشیها که یکی از
رایجترین تصاویر عیسی در آن زمان را منعکس
میکنند ،عیسی را بهعنوان شبان خوب ،مردی
جوان ،با موی کوتاه و بدون ریش با برهای دور
شانههایش نشان میدهند.

یکی دیگر از پرترههای نادر و اولیه از عیسی در
سال  ۲۰۱۸روی دیوارهای یک کلیسای مخروبه
در جنوب اسرائیل کشف شد .این تصویر که
در قرن ششم پس از میالد نقاشی شده ،اولین
تصویر شناختهشده از مسیح است که در
اسرائیل پیدا شده است و او را با موهای کوتاهتر
و مجعد نشان میدهد؛ تصویری که در منطقه
شرقی امپراتوری بیزانس ،بهویژه در مناطق مصر
و سوریه و فلسطین رایج بود اما بعدها از هنر
بیزانس ناپدید شد.

معبد دوم در کینگز کالج لندن ،میگوید« :در این
تصاویر هدف هرگز این نبود که عیسی را به عنوان
یک انسان نشان دهند؛ هدف رساندن این مفهوم
الهیاتی بود که عیسی مسیح (شاه ،قاضی) و
پسر الهی بود .آنها در طول زمان به استانداردی
از عیسی که ما میشناسیم ،تکامل یافتند».
البته همه تصاویر عیسی با تصویر غالب او که در
هنر غرب به تصویر کشیده شد ،مطابقت ندارد .در
واقع بسیاری از فرهنگهای مختلف در سراسر
جهان او را حداقل از نظر بصری ،شبیه یکی از
خودشان به تصویر کشیدهاند.
تحقیقات علمی درباره عیسی چه میگوید
در سال  ،۲۰۰۱ریچارد نیو ،هنرمند بازنشسته
پزشکی ،تیمی از انسانشناسان و برنامهنویسان

تصویر عیسی با ریش و موی بلند که در قرن
چهارم پس از میالد ظاهر شد ،بهشدت تحت
تاثیر بازنمایی خدایان یونانی و رومی ،بهویژه
زئوس ،خدای قدرتمند یونانی ،بود .از آن زمان
کم کم تصاویر عیسی با ردای بلند ،نشسته بر
تخت ،گاهی اوقات با هالهای دور سرش (مانند
موزاییک قرن پنجم روی محراب کلیسای سانتا
پودنزیانا در رم) ظاهر شدند.
محراب کلیسای سانتا پودنزیانا در رمcanva -
جوآن تیلور ،استاد ریشههای مسیحی و یهودیت

رایانهای پزشکی قانونی اسرائیلی و بریتانیایی
را رهبری کرد تا بر اساس یک جمجمه اسرائیلی
مربوط به قرن اول پس از میالد ،مدلسازی
رایانهای و دانش موجود از چهره مردم یهودی آن
زمان ،تصویری جدید از عیسی خلق کنند.

بازسازی چهره یک یهودی جوان در قرن اول میالدی
اگرچه هیچکس ادعا نمیکند که این تصویر
بازسازی دقیقی از ظاهر خود عیسی است،
محققان این تصویر با پوست تیرهتر ،چشمان
تیرهتر و موهای کوتاهتر و فرفری با قد حدود ۱۶۰
سانتیمتر را از بسیاری از تصاویر هنری از «پسر
خدا» دقیقتر میدانند.
جوآن تیلور در کتاب خود« ،عیسی چه شکلی
بود؟» ،از بقایای باستانشناسی ،متون تاریخی
و هنر تشییع جنازه مصر باستان استفاده کرد تا
به این نتیجه برسد که مانند ا کثر مردم یهودیه
و مصر در آن زمان ،عیسی به احتمال زیاد
چشمهای قهوهای ،موهای قهوهای تیره تا سیاه و
پوست قهوهای زیتونی داشته و قد او نیز احتماال
حدود  ۱۶۶سانتیمتر -متوسط قد مردان در آن
زمان -بوده است.
هیچکدام از پژوهشگران و دانشمندانی که روی
منابع تاریخی مربوط به میالد مسیح کارکردهاند،
وجود افرادی با رنگ مو ،رنگ پوست و رنگ
چشم روشن در خاورمیانه و زادگاه مسیح را
انکار نکردهاند؛ اما آنها بر این نکته تاکید میکنند
در هیچ منبع تاریخی معتبری اشاره نشده که
فردی به نام عیسی ناصری میشناسیم که چنین
ویژگیهای ظاهری داشته است■.
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

بخور تا توانی به کشتار و زور
هم از مستمند و هم از مرد کور
فعال هرچه می توانید مردم را بچاپید تا وقت انتقام
مردم هم فرا برسد.
عمامه بزرگتر؟!
ّ
سال نو میالدی؟!
آرزو می کنم سال نو میالدی برای همه شما عزیزان
هم وطن به ویــژه جوانان مبارزمان سالی تــوام با
ش ــادی ،سالمتی و مو ّفقیت و بــرای اشغالگران
میهن مان سال نکبت باشد .شما آخوند های هم
یادتان باشد فعال ً که از دست کریسمس ،پاپا نوئل
و سال نو ک ّفار جان سالم به در بردید .امیدوارم
امسال نوروز ما حدّاقل روز سقوط ،فرار و عزای
شما دزدان و جنایتکاران باشد.
نوکر آمریکا؟!
شـ ــورای امـنـیــت م ـلّــی آخ ــون ــدی وارد صحنه شد
و اعــام کــرد بــا هــر کــس کــه گــاز زیــاد مصرف کند
برخورد می شود! گاز برای اردوغــان مفت است،
بــرای قطر مفت اســت و بــرای ام ــارات هــم مفت
امــا ملّت ایــران نباید زیــاد گــاز مصرف کند
اســتّ .
وگرنه جاسوس بیگانه و نوکر آمریکاست.
حوض و جوز؟!
آخوند رحیمی مدیر کل روحانیت وزارت اطالعات
مورد اصابت گلوله قرار گرفت برخی از مردم می
گویند :دعوای بین اطالعات سپاه و وزارت اطالعات
است .حالش خیلی بد است .انشاهللا شفا دور و
بال نزدیک است .جنگ بین گرگ ها درگرفته و از
دست رهبر درمانده هم دیگر کاری بر نمی آید .هر
چقدر هم دوژمن ،دوژمن کرد دید به قول معروف
دیگر شاش اش حتّی برف را هم سوراخ نمی کند.
استاد فلسفه دانشگاه تهران هم در پخش زنده
تلویزیون گفت :من مرگ انقالب را اعالم می کنم.
دیگر سیستم کنترلی روی قیمت ها و نیروهای
نظامی نیست .در همین حال خبر رسید  50درصد
از نیروهای انتظامی هم درخواست بازنشستگی
و استعفا داده اند .خالصه علی مانده و حوضش،
بازی کنه با جوزش؟!
حال اساسی؟!
عـلــی ذکــریــایــی نــوکــر آخــونــدهــا گـفـتــه :ای ــن قــانــون
حجاب رو خدا نوشته و من هم باید با زور اجرایش
کنم .اوال قانون حجاب را اســام از تــورات و یهود
هم از لوح حمورابی گرفته است! تازه همین تقلید
هم در قــرآن فقط به صــورت گــذرا هست کــه :ای
زنــان پیامبر خودتان را از نامحرم بپوشانید چون
پیامبر بیش از  13زن و حــدود  30کنیز داشــت و
جوانان زیادی دور و بر این ها می پلکیدند .تو دختر
و زن خودت را بینداز توی صندوق! تا کسی آن ها
را نبیند! البتّه این قانون فقط برای مردم بدبخت
اس ــت وگــرنــه دخ ـت ــران آخــونــدهــا در اق ـصــی نقاط
دیــار کفر توی دیسکوها به کافر و مسلمان حال
اساسی می دهند!
سامانه مودیان؟!
رییس کمیسیون اقتصاد دولت جمهوری افالسی
گـفــت :بعد از اتـصــال بــه سامانه مــودیــان ،تقریبا
ماهانه حدود  7000میلیارد تومان مالیات دریافت
شده است.
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رهبر درمانده گفت :در نظم جدید جهانی آمریکا
منزوی خواهد شد و کاره ای نخواهد بود! این بابا
م ــردم ای ــران را مشنگ گیر آورده ،از ا ّول انقالب
مرتّب می گفتند :آمریکا منزوی و شکست خورده
است .ابله ها شما هنوز نتوانستید یک ترانزیستور
و آی سی یا حتّی یک دیود یا خازن ساده بسازید!
این بی سواد و عقب افتاده ذهنی فکر می کند در
عمامه اش بزرگتر است حتما ً قدرت
جهان هر کس ّ
بیشتری خواهد داشت!
هدف شما؟!
یکی از مد ّرسین حوزه علم ّیه که حقوق مفت خود
را در خطر دیده گفته :انقالب اسالمی کار خود را
به خوبی انجام داده و شما نباید این انقالب را با
قیمت پراید و گوجه بسنجید .بله باید همه مردم
چه کشته شوند تا امام
گرسنه بمانند و هــزاران ب ّ
زمــان شما ظهور کند .ا گــر فقط هــدف شما از به
دست آوردن حکومت گرسنگی ،ناامنی و کشتن
ج ــوان ــان بـ ــوده اسـ ــت ک ــه ط ـبــق ف ــرم ــان آفـ ــت هللا
کوسوی رفسنجانی خوب دارید جلو می روید ،هر
خانواده حدّاقل یک شهید!
گرگ خانه؟!
سپاه ماست خــواران انقالب افالسی حمید فرخ
نــژاد را متّهم به گرفتن پــول از شیخ امــارات کرد.
آخوندهای دوزاری اگر او اهل گرفتن پول و مزدور
بــود که کنار شما اراذل و اوبــاش می ماند کی از
شـمــا فــاســدتــر؟ ک ــی از شـمــا دزدت ـ ــر؟ او ه ــم می
توانست مثل افشین پـیــروانــی تــوی دفتر نــوری
همدانی بنشیند و ل ــودر صــد میلیون تومانی را
بــه قیمت چند میلیارد تــومــان بفروشد و سهم
بگیرد .ولی رفت چون بوی گند شما به مزاج اش
نمی ساخت .شما موجودات رذلــی که در مقابل
امــارات و بحرین موش هستید ولی فقط زورتــان
به دختران و زنان ایرانی می رسد و دقیقا ً شده اید
موش بیرون و گرگ خانه؟!
خ ّناق؟!
بــانــک مــرکــزی اع ــام ک ــرد شــایـعــات بــاعــث گــرانــی
دالر شــده اســت .مــردک بی ســواد هر کشوری نا
امن باشد و در آن پول بی پشتوانه و بدون وجود
تولید چــاپ کنند ،پــول اش بــی ارزش مــی شــود.
تــو کــه مشکلی ن ــداری از ا ّول شــورش  57قیمت
دالر هشت هزار برابر شده است تو همچنان می
گوئی تورم شش درصد است؟! امسال هم شایع
کن تو ّرم مهار شده و قیمت دالر هزار تومان شده
اســت .دروغ هم مالیات نــدارد و هم موجب بروز
بیماری حنّاق نمی شود؟!
مخارج سرکوب؟!
چندی قبل نماینده قــزویــن گفته :در هفته های
اخیر برخی خودرو ها تا صد میلیون تومان افزایش
قیمت داشتند .مــردک ملعون ساکت بــاش! مگر
نمی بینی رهبر درمانده برای سرکوب مردم نیاز به
پول دارد تا به الت و لوت ها و قمه کش ها بدهد!
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پس حرف نزن فرصت بده تا مردم مخارج سرکوب
شان را از جیب مبارک خودشان بدهند.
طبقه د ّوم؟!

ّ
معظم در کوه چنار گفته:
آخوند شهیم نماینده رهبر
تــا روزی کــه ایــن اغتشاشات نبود مــا راح ــت می
رفتیم و می آمدیم .شما آخوندها االن هم راحت
می توانید به جهنّم بروید و دیگر برنگردید! ولی ما
نمی توانیم تضمین کنیم که مثل سایر بسیجیان
بــاتــوم بــه مــاتـحــت ن ـشــویــد .ال ـب ـ ّتــه در ای ــن صــورت
شانس آورده اید چون به احتمال زیــاد شما را به
طبقه د ّوم جهنّم می برند .طبقه ا ّول مخصوص
امام راحل ،آفت هللا کوسوی رفسنجانی و آخوند
های درجه ا ّول است.
قابل قبول؟!
صدراعظم آلمان گفته :حکومت ایران به مردم خود
شلیک می کند و این غیرقابل قبول است .خوب
قــابــل قـبــول نباشد تــو چــه کــار ک ــرده و مــی کنی؟
فــوقــش دارو و ســایــر مـحـصــوالت را بــه آخــونــد ها
نمی فروشی که مهم نیست هر چه را که بخواهند
خلبان ها ،سفرا و دور زن های تحریم برای شان
مــی آورنـ ــد .بــاز هــم ایــن م ــردم هستند کــه سختی
می کشند .تو اگر راست می گویی سفیرشان را
از کشورت بیرون بینداز .هواپیما ها و خلبان های
شان را راه نده و به مــردم ایــران سالح برسان که
البتّه تو و هم پالکی هایت وجودش را ندارید.
گلستان اسالمی؟!
رییس دادگستری ایران گفته :دشمن القا می کند
چه دار می شوید.
که چرا زود ازدواج می کنید و ب ّ
به حرف دشمن گوش نکنید؟ رییس دادگستری
ماهی یک میلیارد تومان حقوق و ماهی  5میلیارد
تومان هم زیرمیزی می گیرد و ماهی سی تا زن
چه دار
صیغه ای هم گیرش می آید چرا باید شما ب ّ
نشوید؟ زودتر زن بگیرید تا مجبور شوید مستراح
آخوند را بشویید و زن تان برود خانه آخوند کار کند
چه بیمار اش هم مجبور شود به
و برای مداوای ب ّ
کــار خــاف هم تن بدهد .بجنبید جــوانــان؛ شما در
گلستان اسالمی زندگی می کنید و حالی تان هم
نیست.
انتخاب؟!
ایـ ــان مــاســک گ ـفــت :ب ــه مـحــض پ ـیــدا کـ ــردن یک
جانشین احمق ،ریاست توئیتر را وا گــذار خواهم
کرد! جناب ماسک ،در این رابطه بهترین انتخاب
ّ
معظم ما باشد .اگر نپسندیدی،
ات می تواند رهبر
جنتی الل پــت پــت هــم هـســت .نخواستی احمد
بوفالو ،باز هم نخواستی علم الگدا؛ مکّار شیرازی
هیس هیس؛ سالمی سازنده کرونایاب ،غالم بلبل
الت ابله؛ دزدهایی مثل خاوری و قالیباف ،در بین
ســران جمهوری افــاســی احمق هــای بسیار می
توانی پیدا کنی خر پیش این ها پروفسور است.
بیا هر مدلی می خواهی انتخاب کن.
کجای کاری؟!
شجاعی سرپرست نهاد نمایندگی دانـشـگــاه ها
گـفــت :هــر چــه بــه ظـهــور نــزدیــک تــر شــویــم ریــزش
بیشتر شده تا روزی که فقط  313نفر برای یاری
ح ـضــرت م ـهــدی م ــی مــان ـنــد! ک ـجــای کـ ــاری عمو؟

همین اآلن هم فقط  213نفر مانده اند البتّه اگر
َع َلم الگدا و احمد بوفالو را دو تا حساب کنیم حاال
تا مهدی بیاید از ایــن تعداد کمتر هم می شود!
حاال ایشان از کجا می خواهد کمبود نیروهایش را
جبران کند؟ فکر می کنیم باید بــرود زیر پل ها و
خرابه ها و از بین خمارها بــرای خــودش یارگیری
کند و مثل آخوندها به آن ها قرص روانگردان بدهد
تا برایش بجنگند.
عدل اسالمی؟!
به تازگی نوه های امام راحل (ج) طوری در لندن
می گشتند که انگار مشغول قدم زدن توی حمام
تهران پارس هستند .آن ملعون ُ
خدعه گر خودش
هم هیچ اعتقادی به اسالم نداشت و حتّی در خانه
او نماز هم خوانده نمی شد .تنها اثر اسالمی در
وعمامه و قیافه گریان احمد بود که در
آن جا عبا
ّ
برابرش بازماندگان او مقدار زیادی پول از حکومت
می گیرند تا در کلوپ های لندن و پاریس خوش
بگذرانند واین عدل کامل اسالمی است؟!
آخوند صفت؟!
روز  ۱۷آذر جوانی به نام محسن شکاری را به جرم
زخمی کردن یک بسیجی اعدام کردند! مردم و به
ویژه جوان ها یادتان باشد اگر بسیجی و آخوند را
مجروح هم بکنید شما را اعدام می کنند .اگر کار
کل آن ها را به زباله دان
آخوند ها را تمام نکنید و ّ
تــاریــخ نیندازید تــک تــک شما را مــی کشند و 32
عراقی مثل نقدی وعلم الگدا را می گذارند بر سر
کار در هر استان ایران و مردم باید کار کنند و آن
عراقی بخورد و بیاشامد و اسراف کند چون بوی
کل تئوری آخوند هاست
حسین می دهد! و این ّ
که صفات پهلوانان شاهنامه را درقالب اعراب دزد
و زنباره ریخته و به نام آن ها بر مردم و میهن ما
حکومت می کنند .لعنت بر آخوند و آخوند صفت؟!
خلیفه مسلمین؟!
ناصرالدین شــاه خــودش را خلیفه مسلمین می
دان ـســت و بــه ت ـهــران مــی گـفــت :دارال ـخــافــه .ولی
روزی کــه خــواســت ب ــرای گ ــردش بــه جنگل هــای
شمال برود سفیر روس اعتراض کرد .بعد در جائی
گفت :وقتی خواستیم جنوب بریم سفیر انگلیس
اع ـتــراض ک ــرد شـمــال هــم خــواسـتـیــم بــریــم سفیر
روس اعتراض کــرد ،ای مــرده شور این شاهی ما
را ببرد ما در کشور خود نمی توانیم گردش کنیم.
و این عینا ً حکایت رهبر درمانده اســت! امــروز نه
جرات بیرون آمدن از سوراخ موش خودش را دارد،
نه جــرات گــردش در شهر ،نه حتّی جــرات سفر به
شهرها و استان های دیگر کشور و نه دیگر کسی
حاضر به اجرای احکام اوست .فقط پول نفت را به
جیب سپاهی ،بسیجی و الت و لوت ها می ریزد
تا بــرای دختران و زنــان بی سالح و بی پناه ایران
رجز بخوانند.
کانادا – مدینه من ّوره مونرآل – شش
شنبه (آدینه) ششم ماه ژانویة المبارک!
سال  2023دربدری خون جگری!
برابر با شانزدهم دی ماه سال  1401مهرورزی
زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد.
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LET’S PRACTICE

آموزش زبان انگلیسی

مدرس دوره های فوق فشرده مکالمه زبان انگلیسی در
 ۴۵روز و یا  ۹۰روز (تضمینی)
به صورت خصوصی و یا آنالین

جمال الدین جمالی

604.505.6631

جهت یادگیری بهتر این مطالب میتوانید پیج اینستاگرام
پ ویدئویی
را فالو و مطالب را بهصورت کلی 
CanadianMagicEnglish
در آنجا دنبال نموده و همچنین از طریق لینک تلگرام روی آن پیج به گروه
تلگرامی  joinشوید و از مطالب به صورت رایگان استفاده کنید .

مجانی – به حساب رستوران= To be on the house
آدم دست و دلباز  -سخاوتمند= Sport
سخت تالش کردن – دست و پا زدن = Bend over backward
موفق کردن یا شدن – رونق دادن= Make a go of
پول دادن= Spring
زندگی امن و راحت داشتن – عاقبت به خیر شدن= On easy street
ارزان  -مفت= For a song
موفق – معدن طال= A gold mine

?John: Do you know these drinks are on the house
?Sue: Who’s the sport
John: The boss. He’s bending over backward to
make a go of the business. He feels if
he
springs now, later he’ll be on easy street.
Sue: Well, he bought this place for a
song and it’ll be a gold mine.

)h

g) gold mine

a) for a song
easy street
e) spring
make a go of

1. She didn’t care how expensive that dress was. She was going to
……….for it.
2. He made a lot of money. Now he’s on ……………….
3. She was giving a very important dinner party and was going to
……………to make the evening a success.
4. He was married before but this time he plans to ……………….
his marriage.
5. That house was very cheap. He bought it……………………..
6. When he takes a girl out, he goes to the best restaurants, buys her
……………… flowers and rents a limousine. He’s a
…………………7. He bought all the customers a drink. The drinks were
8. That new restaurant is always busy. They make a lot of money.
It’s a…………….
8) g
danmagazine_vancouver

7) b

6) f

5) a
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4) h

3) c

2) d

شغل :با توجه به حرفه خود ،گاوهای توانا نباید در طول
سال خرگوش آب سیاه روی ارقام خود استراحت کنند.
این عالمت با نشان دادن استعداد خود در بهترین حالت
ممکن با رزومه به روز شده ،بررسی های تحسین برانگیز
و مجموعه کاری چشمگیر ،می تواند پاداش های حرفه
ای قابل توجهی را به دست آورد.
روابــط :از نظر عاشقانه ،مجردهای متولد سال گاو می
تواند در نیمه دوم سال  2023در سفر عشق پیدا کند.
هر عضوی از این عالمت که در یک رابطه متعهد است
ممکن است احساس کند که در حال تجربه ماه عسل
دوم با شریک زندگی خود است .این احتمال وجود دارد
که متولد سال گاو خالق تصمیم بگیرد خانواده خود را با
بچه دار شدن یا به فرزندخواندگی گسترش دهد.

طالع بینی خرگوش : 2023

سو :خب ،او این محل را مفت خرید و در آینده اینجا معرکه (معدن طال) خواهد
شد.

f) sport

فال گاو : 2023

روابط :یافتن عشق برای ببر مجرد باید بسیار آسان باشد.
این عالمت لذت جو ممکن است با یک دوست خوب
که عشقشان به سفر ،نــوزادان ،حیوانات و ماجراجویی
مشترک است ،عاشقانه شروع کند.

جان :رئیس .داره حسابی تقال میکنه که این بیزینس را رونق بده .او فکر میکنه اگه
راحتی خواهد داشت.
حاال پول خرج کنه بعدها زندگی

)d

وابــط :ســال هــای خرگوش زمــان صلح و آرامــش است.
موش هایی که می خواهند با شریک زندگی خود آشتی
کنند می توانند در سال  2023به موفقیت دست یابند.
این عالمت جذاب همچنین می تواند عشق را از طریق
ارتباطات اجتماعی پیدا کند.

طالع بینی ببر : 2023

سو :این آدم دست و دلباز کیه؟

c) bend over backward

شغل :انرژی آرام یک سال خرگوش می تواند موش جاه
طلب را بی قرار کند .به جای گم شدن در پیچ و خم بی
پایان جستجوهای شغلی ،بهترین کار این است که این
نشانه جــذاب شبکه شــود .بهترین فرصت های شغلی
در سال  2023از طریق ارتباطات به دست خواهند آمد.
گذراندن دوره ای با یک معلم با استعداد نیز می تواند
چشم انداز حرفه ای موش را بهبود بخشد.

شغل :اسب مبتکر می تواند از پیشرفت های شغلی
فــوق الـعــاده ای در ســال خرگوش آبــی بــرخــوردار باشد.
متعادل کردن کار با سرگرمی های جذاب می تواند به
شغلی رویایی برای این عالمت منجر شود .اگر اسب ها
از شغل فعلی خود لذت ببرند.

شغل :تغییر شغل برای ببر پویا در سال  2023مطلوب
است .از آنجایی که سالهای خرگوش آب سیاه بر اصالت
تأکید دارد ،یافتن کاری که با این عالمت رویایی طنین
انداز شود اکیدا ً توصیه می شود.

جان :می دونی این نوشید نی ها به حساب رستوران هستند؟

b) on the house

طالع بینی موش : 2023

فال اسب : 2023

1) e

شغل :خرگوش به خصوص در سال خود خوش شانس
اس ــت ،بــه خـصــوص در م ــورد حــرفــه خ ــود .دریــافــت پول
سرمایه گذاری برای کسب و کار ،یافتن شغلی با درآمد
باال یا کار در خارج از کشور از جمله امکانات هیجان انگیز
اســت .اعضای ایــن عالمت با استعداد که در مشاغل
فعلی خود باقی می مانند می توانند در نیمه دوم سال
 2023پاداش دریافت کنند.
روابــط :این عالمت محبت آمیز می تواند در سه ماهه
اول ســال عاشقانه ای پــرشــور را آغ ــاز کـنــد ،زمــانــی که
محبوبیت ،هنرمندی و هــوش آنها هر جا که می رونــد،
تحسین کنندگان را به خود جذب می کند.
طالع بینی اژدها : 2023
شغل :کار تیمی نام بازی برای اژدهای مشتاق در سال
 2023است .این عالمت متقاعد کننده می تواند ترسناک
باشد ،به خصوص در طول یک سال آرام خرگوش آبی.
با تماس با همکاران یا شرکای کــاری بالقوه ،می توان
اتحادهای س ــودآوری ایجاد کــرد که چشم انــداز شغلی
اژدها را افزایش می دهد.
روابط :این عالمت سخاوتمند می تواند در سال جاری به
یک رابطه بهتر نفوذ کند .هر چه اژدها محبت و بخشش
بیشتری داشـتــه بــاشــد ،اتـحــاد آنها قــوی تــر خــواهــد شد.
سال  2023یک سال عالی بــرای گرفتن یک تعطیالت
رویایی یا داشتن فرزند است.
طالع بینی مار : 2023
شغل :ســال خرگوش می تواند چالش هــای شغلی را
بــرای مــار بازتابنده به همراه داشته باشد .اعضای این
عــامــت بــه ج ــای مــانــدن در یــک شغل رضــایــت بخش،
عاقالنه است که فرصت های کــاری را در جای دیگری
کشف کنند .خوشبختانه ،ســال  2023مــی تــوانــد بــرای
متولدین سال مار سودآور باشد.
روابط :مار شهوانی می تواند از بازی در زمین در سال
خرگوش آبی لذت ببرد .یافتن عشق با فردی با پیشینه
فرهنگی ،نژادی یا مذهبی دیگر یک احتمال قوی برای
اعضای مجرد این عالمت است .یک مار در یک رابطه
متعهد باید بر روی ایجاد زمــان با کیفیت بــرای شریک
زندگی خود تمرکز کند.
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رواب ــط :اســب صمیمی امـســال بــا یــک رابـطــه متعهدانه
می تواند گام های شگفت انگیزی بردارد .این عالمت با
صادق بودن در مورد نقاط قوت و ضعف خود ،می تواند
در نیمه راه در سال خرگوش صلح طلب ،شریک زندگی
خود را مالقات کند.
فال گوسفند : 2023
حرفه :گوسفند سخاوتمند باید روی یک بازیکن تیمی
عالی در ســال خرگوش تمرکز کند .با تشویق و نشاط
هـمـکــاران ،گوسفند در ســال  2023ارزش خــود را بــرای
کارفرمای خود افزایش می دهد .اعضای خوداشتغالی
این عالمت می توانند کارکنان جدیدی استخدام کنند.
رواب ــط :یکی از جــذاب ترین نشانه ها در زودی ــاک چین،
گوسفند باید در انتخاب یک شریک عاشقانه در سال
 2023ب ـس ـیــار مـتـشـخــص ب ــاش ــد .سـ ــال خ ــرگ ــوش آبــی
طرفداران زیادی را به مرتع چرای این عالمت جذب می
کند.
طالع بینی میمون : 2023
شغل :پیشرفت حرفه ای بــرای این عالمت باهوش در
طول سال خرگوش آب سیاه مفید است .به روز رسانی
مهارت هــای آنها یا تسلط بر یک کاردستی می تواند
چشم انداز شغلی میمون را تا حد زیادی بهبود بخشد.
کار با یک مشاور شغلی نیز می تواند برای این نشانه
انعطاف پذیر مفید باشد ،که گاهی اوقات در طول سال
 2023پر از گزینه مشکل تمرکز دارد.
رواب ــط :میمون هیجان انگیز یــک فرصت طالیی بــرای
بهبود یک رابطه متعهدانه دارد .با کــار بر روی مهارت
های ارتباطی خود ،این عالمت هوشمند می تواند بیش
از همیشه به شریک محبوب خود نزدیک شود.
فال خروس : 2023
ش ـغــل :س ــال خ ــرگ ــوش آب س ـیــاه بـهـتــریــن زمـ ــان ب ــرای
خروس برای تغییر شغل نیست .این عالمت ماجراجو
باید از انرژی آرام سال  2023برای شارژ باتری های خود
استفاده کند و برنامه های حرفه ای بلندمدت انجام دهد.
در همین حال ،ایجاد تعادل سالم بین کار و زندگی ،راه را
برای شغل بسیار بهتری برای خروس سخت کوش در
سال آینده هموار می کند.
رواب ــط :خــروس هایی که در رواب ــط متعهد هستند باید
کامال ً روی شریک زندگی خــود تمرکز کنند .گرفتن یک
تعطیالت طوالنی و آرام با معشوقشان می تواند اتحادیه
ایــن عالمت وفــادار را قــوی تر از همیشه کند .متولدین
ســال خــروس مجرد باید در ســال  2023نگرش خوش
بینانه و با دید باز نسبت به عشق داشته باشند.
طالع بینی سگ : 2023
شـغــل :مـتــولــدیــن س ــال ســگ شـجــاعــی کــه مــی خــواهــد
کسب و کــار خــود را راه ان ــدازی کند ،می تواند در سال
 2023به موفقیت بزرگی دست یابد .انرژی شاد خرگوش
آبــی سیاه ایــن عالمت را مثبت نگه می دارد و به آنها
ام ـکــان مــی دهــد مـحـصــوالت و خــدمــات ن ــوآوران ــه ای را
توسعه دهند که درآمد زیادی داشته باشند.
روابط :سال خرگوش آب سیاه برای متولدین سال سگ
که در روابط متعهد هستند بسیار رمانتیک خواهد بود.
انرژی گرم و مبهم سال  2023برای شام های صمیمی
با شمع ،پیاده روی در ساحل و تعطیالت آرامش بخش
ایده آل است.
فال خوک : 2023
شغل :از نظر حرفه ای ،ســال خرگوش آب سیاه برای
خوک صلح آمیزی که قصد دارد با کارفرمای فعلی خود
بماند بسیار عالی خــواهــد ب ــود .دیپلماسی ج ــذاب این
عالمت به آنها کمک می کند تا در سال  2023در رتبه
های باالتری قرار گیرند که به مهربانی و همکاری پاداش
می دهد.
رواب ــط :ژســت هــای عاشقانه بــرای اعضای ایــن عالمت
که در روابط متعهدانه هستند ،بسیار مفید خواهد بود.
خوک های مجرد در سال خرگوش آبی ،طرفداران خود
را خواهند داشــت .ماهیت محبت آمیز ایــن عالمت در
سراسر سال  2023تقریبا غیرقابل مقاومت خواهد بود.
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مــردم بهقدری از ایــن ماجرا و گفتگوها حیران
مــانــده بــودنــد کــه نــه تنها هیچیک نمیدانست
چکار باید بکند ،بلکه حتی نمیدانستند با چه
نامی میبایست آن مرد را صدا بزنند تا مانع
رفتنش شــونــد .پــساز رفـتــن م ــرد ،دکـتــر میلت
تـنـهــا کـســی اس ــت کــه س ـکــوت را مـیشـکـنــد و
یکــه بــا انگشت اشـ ــارهی دســت چپش،
درحــال ـ 
عینک خود را باال میدهد ،میگوید” :من همون
روز اول گفتم نمیاد پسرش باشه “.با شنیدن
ایــن ح ــرف ،همهمهای در جمعیت مـیافـتــد و
مــردم در دستههای دو یا چند تایی شــروع به
قـ ـض ــاوت و ش ــای ـع ـ هس ــازی از حــدس ـیــات خــود
میکنند.
مــامــابــرنــادت پیکر سست و بـیحــال لیلی در
آغوشش نگه م ـیدارد تا اینکه ب ــرادرش و آنی
نهـ ــا م ـیآی ـنــد .مـتـیــو از ژانـ ــت مـیخــواهــد
ن ــزد آ 
سریع بچهها را به خانه ببرد تا در ایــن هیاهو
اذیت نشوند و خود با ژان و ماری که نزدیکش
ایستادهاند ،شروع به صحبت میکند.
پلیس ســابــق ،میشل
کــدخــدا مارللی بــا رییس ِ
گ ــال و س ـتــوان آ گــوسـتـیــن لـ ــروی (Augustin
 ،)Leroyرییس جدید ژاندارمری ،که مردی 44
ساله ،با قد و جثهای متوسط ،صورتی تَکیده و
اصالح شدهاست ،در حال مرور وقایع گذشته
سال پیش میباشند.
و5
ِ
در این میان ،تنها کسی که نزد پیرمرد میرود و
قصد دارد او را که همچنان بیحرکت و مبهوت
در ج ــای ــش خ ـش ـک ـشزده بـلـنــد ک ـن ــد ،ب ـ ــردارش،
نیکوالس است .نیکوالس نگران و اشکریزان
نزد بــرادرش روی زمین مینشیند و میگوید:
”پییر ،پییر؛ حالت خوبه؟
یخ ــوای بــرات
یتــونــی بـلـنــد ش ــی؟ چ ـیــزی مــ 
مـ 
بیارم؟ پییر ،چرا اینکار رو کردی؟ چرا با خودت
اینکار رو کردی؟ پییر ،بلند شو بریم خونه ...پییر،
بلند شو!“ مامابرنادت پساز سپردن لیلی به
آقــایآن ـتــوان و آن ــی ،فــرصــت پـیــدا میکند خود
را بــه دوســت قدیمیاش برساند .نیکوالس با
گریه به مامابرنادت میگوید” :تکون نمیخوره
برنادت ،پییر اصال حرف نمیزنه!“ در همین اثنا
نهــا میآید و به پیشنهاد
پــدر فرانسیس نــزد آ 
دکتر میلت ،پیرمرد را با کمک نیکوالس بلند
همراهی نگاههای مالمتگر مردم،
میکنند و با
ِ
به مطب میبرند.
از میان جمعیت ،مردی با صدای بلند میگوید:
”مــن همیشه میگفتم اون دیــوونـســت!“ زنی
میگوید” :ببین چطور زندگی ایــن همه آدمرو
بــه ب ــازی گــرفــت و سرهمه کــاه گــذاشــت!“ زن
دیگری میگوید” :االن هم خودشرو به مریضی
زده تا کسی باهاش کاری نداشته باشه “.مردی
خـطــاب بــه رییسپلیس جــدیــد مـیگــویــد” :باید
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دستگیرش کنی!“ و هرکس از دی ِد خود نظری
داده و حرفی مـیزنــد .کدخدا مارللی با اشــاره
یگــویــد” :هـیــچ بحثی در
یلــی ،بــه م ــردم مـ 
بــه لـ 
اشـتـبــاه ب ــودن ک ــار پییر نـیـســت ،ول ــی ا گ ــه قــرار
بــه گِله و پیگیری قانونی بــاشــه ،هیچکس جز
ل ـیلــی و اون م ــرد ،ای ــن حـ ـقرو ن ـ ــداره “.سپس
ادامه میدهد” :پییر بابت این جریان جز اعتماد
شما چیزی دیگهای ازتــون نگرفته که حاال الزم
باشه علیهش اقدامی کنید ...هرچند خود این،
چیز کمی نیست “.حــاال همه نگاهها معطوف
یلــی مـیشــود و او کــه حــال و روز بهتری
بــه لـ 
نسبت به پیرمرد نــدارد ،دیگر از حــرف مــردم و
فشار ِ نگاههای آنها طاقت نمیآورد و از حال
م ـیرود؛ آقایآنتوان به همراه آنی ،سریع او را
نیز به مطب دکتر میلت میبرند تا به این بهانه،
از مردم دور شوند.
حــاال نـگــا ههــا بــه متیو ،ژان و م ــاری بــرمـیگــردد
نه ــا را بــازخــواســت میکنند کــه شما
و م ــردم آ 
چطور متوجه ایــن مــوضــوع نشده و پیرمرد را
در ایــن جریان همراهی کــردهایــد .ژان بهشدت
یشـــود و بـــا ل ـح ــن ت ـح ـک ـمآم ـیــزی
ع ـص ـبــانــی م ــ 
میگوید” :شماها بدترین آد مهــای روی زمین
هستید؛ شماها با این حرفها و رفتارهاتون از
آلمانها هم بَدترید ...مگه خود شماها هر روز
اونرو نـمـیدیــدیــد و بــاهــاش حــرف نـمـیزدیــد؟
چرا اونموقع به این جریان شک نکردید؟ چرا
دلـتــون مـیخــواد فقط یـکـیرو بهعنوان مقصر
نشون بدین و خیالتونرو راحت کنید؟
یک ـنــد و ک ـنــاری
“ مـ ــاری ژان را بـ ـ ـهزور آرام م ـ 
میکشد .اما متیو ادام ـ ِه حرف ژان را میگیرد
نبــار با لحن آرا مت ــر ولــی قاطعی میگوید:
و ایـ 
”من واقعا االن نمیدونم اون مرد کیه؟ اما اگه
بخوام منصفانه قضاوت کنم ،واقعا شباهت
زیادی به ژا ک داشــت ...اصال شاید واقعا خود
ژا ک باشه و بخاطر موج انفجاری که تو جنگ
بهش خ ــورده ،االن ایــن سروصداها باعثشده
م ـغــزش قــاطــی ک ـنــه؛ درض ـم ــن ،ی ــادم ــون ن ــره تا
وقتی بین ما بود ،به هیچکس آسیبی نرسوند،
ک ـس ـیرو اذی ــت ن ـکــرد و بــا هـمـهمــون دوسـتــانــه
برخورد میکرد.
ا گ ــه َع ـمــومــم واق ـعــا دروغ گفته بــاشــه ،کــارش
اصال درست نبوده؛ ولی تاحاال شده حتی برای
یهبار تو تموم این سالهایی که زنعموم مرده
یا وقتی خبر مرگ ژا ک اومد ،خودتونرو جای
اون گــذاشـتــه باشین و درک کنین چــه حسی
داشته؟ حتی بهخودتون زحمت نمیدید فکر
کنید کــه چــه فشار و دردیرو تحمل میکرده
ثشــده دســت بــه ایــن کــار بــزنــه ...اون با
و بــاعـ 
این کارش اعتماد همهمونرو خدشهدار کرد و
زندگی هیچکسیرو بیشتر از اون مــرد ،لیلی
و خ ـ ــودش ،ب ــه بـ ــازی ن ـگ ــرف ــت ...ام ـ ـیـ ــدوارم ایــن
اتـفــاق بــرای هیچ کــدومـتــون نیفته ،ولــی کاش
اینقدر زود درمورد همدیگه قضاوت نمیکردیم
و مـثــل مــامــابــرنــادت ،پ ــدر فــرانـسـیــس ،زنعـمــو
یلــی،
ژوزفــی ــن ،ای ــن آقـ ـ ــایژا ک ،آق ــایآنــت ــوان ،لـ 
پــدرم و حتی پــل ،کمی بیشتر به فکر همدیگه
بودین تا حــوادث تلخ روزگــار مجبورمون نکنه
دست به یههمچین کارهایی بزنیم؛ من بهنوبه
خــودم از ایــن جــریــان متاسفم و هـمــونقــدر که
عـمــومرو مقصر مـیدونــم ،خ ــودمرو هــم مقصر
میشناسم“.
پـساز نطق تاثیرگذار ِ متیو ،سکوتی عمیق در
بین جمعیت حاکم میشود و دیگر هیچکس
حرفی نمیزند .بعد چند دقیقه سکوت ،میشل
گال رو به رییسپلیس لروی میکند و میگوید:
”فکر کنم اسم این یارو ،وینسنت پاسکو رو قبال
یهجا شنیدم!
ـرف بیشتری درمقابل
“ سپس بــرای اینکه حـ ِ
م ـ ــردم ن ــزن ــد ،ب ــا ه ــم ب ــه ژان ـ ــدارم ـ ــری مـ ـیرون ــد
ت ــا ایـ ــن م ــوض ــوع را ب ــررس ــی ک ـن ـنــد .پ ـ ـساز ایــن
جریانات ،کدخدا مارللی از مردم میخواهد به
خانههایشان بروند و بیخود به شایعه پرا کنی
و ق ـض ــاوت نـ ـپ ــردازن ــد؛ س ـپــس خ ــود ن ـیــز دن ـبــال
پلیس
دوست قدیمیاش ،میشل گال و رییس ِ
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جدید ،به ژاندارمری میرود .متیو هم به همراه
ژان و مــاری ،به مطب دکتر میلت مـیرونــد تا
هم از حال پیرمرد و لیلی خبردار شوند و هم
در کنار دیگر اقــوام خــود ،درم ــورد ایــن موضوع
مشورت کنند.
در م ـطــب ،دک ـتــر م ـی ـلــت ،پــرس ـتــار ف ـلــور و آنــی
مشغول رسیدگی به بیمارهایشان میباشند.
یلــی دچـ ــار ض ـعــف شـــده و در کـــل ،مشکل
لـ 
ـال
چ ـنــدانــی ج ــز ضـعــف عـصـبــی ن ـ ــدارد ول ــی ح ـ ِ
پـیــرمــرد بخاطر کهولت ســن و سابقه بیماری
قلبیاش ،وخیم اســت .در راه ــرو ،مامابرنادت
و آقـ ــایآن ـ ـتـ ــوان روی ن ـی ـم ـکــت ن ـش ـس ـت ـهانــد و
ه ــرک ــدام از آنه ـ ــا ،ی ـکــی از دوق ـل ــوه ــای آن ــی را
درآغــوش گرفتهاند .چهره مامابرنادت غمگین
و چشمهایش اشکبار است ولی آقایآنتوان،
با چـهــرهای عصبانی و متفکر ،چشم به زمین
دوخته اســت .نیکوالس همچون کودکان روی
زمین نشسته و باوجود اینکه کالهش را روی
صورتش گرفته ،کامال مشخص است در حال
گریهکردن میباشد.
پدر فرانسیس نزدیک در ِ اتاق بیماران ایستاده
صلیب آویخته بر گردنش را بین
و درحالیکه
ِ
دسـ ـته ــای ــش دارد ،م ـش ـغ ــول دع ـ ــا خ ــوان ــدن
میباشد .بهمحض ورود متیو ،ژان و ماری ،ژان
سراغ نیکوالس میرود و ماری نزد مامابرنادت
و متیو پیش آقــایآن ـتــوان .متیو نـمـیدانــد چه
باید بگوید اما نهایتا بهسخن درآمده و با اشاره
به تمام کسانی که در آنجا حاضرند ،میگوید:
”مطمئنم خــودت میدونی هیچکدوم از ما تو
ای ــن جــریــان نــه نقشی داشـتـیــم و نــه از چیزی
مطلع بودیم؛ ما هم مثل همه مطمئن بودیم
اون خود ژا که “.سپس سمت چپ آقایآنتوان
مینشیند و درحالیکه سرش را به دیوار تکیه
میدهد ،میگوید” :کی فکرشرو میکرد دو تا
آدم اینقدر به هم شباهت داشتهباشن که نشه
تشخیصشون داد؟  ...هنوز هم نمیتونم باور
کنم!
فهــای پسرش،
“ نیکوالس پ ـساز شنیدن حــر 
ک ــاه ــش را از روی صـ ــورتـ ــش بـ ـ ــرم ـ ـ ـیدارد و
یکــه روی زان ــو راه مـ ـیرود تــا خــود را به
درحــالـ 
آقــایآنـتــوان برساند ،میگوید” :بـخــدا پییر آدم
بــدی نیست؛ حــاضــرم قسم ب ـخــورم هیچوقت
یخــواسـتــه ک ـس ـیرو اذیـ ــت ک ـنــه ،امـ ــا ،امـ ــا...
نـمـ 
نمیدونم واقعا نمیدونم!“ و در همان حال به
گریه خود ادامه میدهد.
مهــایــش ب ــه دی ـ ــوار خـیــره
مــامــابــرنــادت ک ــه چ ـش ـ 
مــانــده ،میگوید” :مــن بیشتر از همه مقصرم؛
چه اون وقتیکه خبر ِ کشتهشدن ژا کرو آوردن
و تو تموم این سالها نفهمیدم پییر داره چی
میکشه ،چه بعد اینکه اون این کار رو کرد و من
باز متوجه این موضوع نشدم ...همیشه با خودم
فکر میکردم مثل یه مــادر ِ واقعی میتونم تو
هــر وضعیتی ژا کرو بشناسم و تشخیصش
فراموشی ..
بدم اما ،تغییر رفتار پییر و
ِ
“ مــاری که متوجهشده مامابرنادت نام مرد را
یگــویــد” :وینسنت
فــرامــوش ک ــرده ،ب ـهآرامــی مـ 
پاسکو!“ اما مامابرنادت که انگار صدای ماری
را نشنیده ،ادام ـهم ـیدهــد...” :اون م ــرد ،باعث
شدن
شد من هم همهچیز رو بهحساب عوض
ِ
آدمها تو شرایط مختلف بذارم “.ماری میگوید:
”ولــی ا گــه اون واقعا ژا ک بــوده و موضوع کال
یهچیز دیگه باشه چــی؟“ ژان که در این مدت،
دوبـ ـ ــاره ن ـی ـکــوالس را ک ـنــار دی ـ ــوار آورده و نــزد
او نـشـسـتــه ،پــاســخ مـ ـیده ــد” :م ـگــه نشنیدی
خــود پییر چی گفت؛ ا گــه اون واقعا ژا ک بود،
هیچوقت نمیذاشت یه همچین جریانی پیش
بیاد یا اینکه بذاره بره“.
پ ـ ـساز ای ــن هـمــه ح ــرف و س ـخــن ،آق ــایآن ـت ــوان
لب بــاز میکند و با لحنی نــاراحــت و عصبانی

میگوید” :ایــن حرفها دردی از خواهر بیچارهم
دوا نمیکنه؛ هیچ کدوم از این حرفها اتفاقی که
براش افتادهرو جبران نمیکنه.
“ س ـپــس درحــال ـی ـکــه ب ــه ت ـکت ــک اف ـ ــراد حــاضــر
نگاه میکند ،با همان لحن ادامهمیدهد” :حاال
ش ـمــا بـگـیــد م ــن بــایــد چ ـی ـکــار ک ـنــم؟ ش ـمــا بگید
مــن بــه خ ــواه ــرم بــایــد چــی ب ـگــم؟ خــواهــر طفل
معصوم من چه گناهی کرده که این بالها باید
ســرش مـیــاومــد؟ کــی میخواد جوابگو بــاشــه یا
به ــاشرو ج ـبــران ک ـنــه؟“ پ ــدر فرانسیس
آس ـی ـ 
پساز پایان حرفهای آقایآنتوان ،نفسعمیقی
میکشد و بعد کشیدن صلیبی سمت بیماران،
ب ــا لـحـنــی آرام و ج ــدی م ـی ـگــویــد” :هـمـیـشــه تو
زنــدگــی اتفاقهایی میوفته کــه مــا انتظارشرو
نداریم یا فکر میکنیم حداقل برای خود ما پیش
نمیان؛ هر حادثه ای دلیلی داره که اگه بتونی
ازش عبور کنی ،موجب رشــدت میشه و اگه
در مقابلش تسلیم بشی ،به شکلهای مختلف
نــابــودت میکنه ...کــاری کــه پییر ک ــرده ،مطمئنا
نــادرســت و نــاشــایـســت ب ــوده ول ــی بــایــد سعی
شرایط خودمونرو درنظر
ِ
کنیم همون قدر که
میگیریم ،شرایط دیگرانرو هم درک کنیم..
لیلی بطور حتم آسیبدیده و بیگناهترین فرد
تو این ماجراست امــا ،حکمت خدا رو هم باید
درن ـظ ــر گــرفــت ک ــه ه ـی ـچوقــت بـ ـ ِد ب ـنــدههــاشرو
ن ـم ـی ـخــواد و هـمـیـشــه و در ه ـمــه ح ــال مــراقــب
اونهاست“.
آقــایآنـتــوان بـهطــرف پــدر فرانسیس برمیگردد
و درحالیکه دیـگــر نمیتواند جـلــوی اشکهایش
را بـگـیــرد ،بــا بغض میپرسد” :شـمــا بگید پــدر،
شما که نماینده خدا و کلیسا هستید ،حکمت
ایــن جریان بــرای خــواهـر ِ بیگناه من چی بــوده؟
حکمت زجری که تو بچگیش ،تو ازدواج اولش
ِ
و بــایــی کــه حــال تــو ایــن جــریــان ســرش اومــده
چی ،ها؟ حکمتشون چیه پدر؟“ پدر با طمانینه
پاسخ میدهد” :شاید من و شما حمکت خیلی
چیزهارو حتی تا آخر عمرمون متوجه نشیم و
درکشون نکنیم ،ولــی حقیقتی که وجــود داره،
ـی کــه هــرکــدوم از اونـهــا تــو زنــدگــی بهمون
درس ـ ِ
میدن و این ماییم که باید سعی کنیم ازشون
عبرت بگیریم؛ شاید بیرحمانه بهنظر برسه ،اما
شما بهعنوان یه معلم ،تا حاال چند دفعه با علم
بــه اینکه مقصر اصـلــی کــس دیـگــه هستش یا
حق با کدوم یکی از شاگرداتونه ،سهوا یا عمدا
کسیرو بهجای فــرد دیگه ای تنبیه کــردیــد؟ یا
درس ع ـبــرت بـقـیـهی دانـ ــش آم ــوزات ــون،
ِ
بـ ــرای
یـکـیـشــونرو بیشتر از اون ـچــه کــه الی ـقــش بــوده
تنبیه کــردیــن؟ آیــا تا بهحال نشده به شاگردی
ب ـخــاطــر خـ ــودش س ـخــت بـگـیــریــد و مـ ــدام ازش
سوال بپرسید تا پیشرفت کنه؟ آیا این کار شما
باعث میشه انسان بدی باشید یا دلسوز؟
آیا بخاطر خود شاگردتون این کار رو میکنید یا از
روی بدطینتی؟ شاید هیچکدوم از شاگرداتون
هرگز اینرو نفهمن ،ولی نتیجه ای که هرکدوم
موجب
از اونها از این جریان میگیرن ،میتونه یا
ِ
پیشرفتون بشه یا برعکس ،ترک تحصیلشون؛
اما مهم اینه نیت و هدف اصلی شما خوب و
بهنفع شاگرداتون بوده.
هرچند هدف هرگز وسیلهرو توجیه نمیکنه ،اما
سختگیری
بیاین اون شاگردهایی باشیم کــه
ِ
معلمشونرو بــا جــون و دل میپذیرند و ازش
برای تعالی روح و جسمشون استفاده میکنن“.
ادامه داستان در هفته آتی...

این کتاب توسط نشر آفتاب در نروژ به چاپ رسیده است

برای دریافت نسخه چاپی این کتاب به وبسایت نشر آفتاب مراجعه کنید.

www.aftab.pub

danmagazine_vancouver

dan.magazine.vancouver

دولی

هفته
جدول های
هایجواب
گذشته
هفته
گذشته

پازل

آسان 14

1

سخت 14

 24آبان1398 ،

افقی :
 1ـ هتک ـ مدلی از تویوتا
 2ـ شیوا ـ بی حرکت ـ عالمت مفعولی ـ دم
 3ـ ناپیدا ـ پرش انگلیسی ـ زهاب ـ شهر رازی
 4ـ پرستار ـ درخت خرما ـ معلق
 5ـ نوعی استخدام ـ کو ـ پله اتوبوس
 6ـ نفی تازی ـ شاگرد ابن سینا ـ زمان بی پایان
 7ـ امروزی ـ مستنطق
 8ـ رشد و نمو ـ ندای درویشان ـ همسر فرعون ـ پوستین
 9ـ پایتخت تایلند ـ زیاد سخن گفتن
10ـ ظرف پلو ـ پایتخت واتیکان ـ حرف ندا
11ـ جنب ـ از شهرهای هرمزگان ـ شمشیرزن
12ـ طناب ـ پرنده خالدار ـ قبر
13ـ قورباغه درختی ـ ذخیره کننده برق ـ شبی سرد ـ شعیر
14ـ قرض ـ یک عامیانه ـ اسب راهوار ـ زمان معین
15ـ خانه زیر زمینی ـ هک اطالعات هویتی را گویند
danmagazine_vancouver

dan.magazine.vancouver

PUZZLE

PUZZLE

متوسط 15

آسان 15

خیلی سخت 15

سخت 15

دانستنیها

NOVEMBER 15, 2019

عمودی:
 1ـ دواره ـ از شهرهای گلستان
 2ـ درس کشیدنی ـ کلید موسیقی ـ بستانکار ـ جوهر انسان
 3ـ تصدیق روسی ـ سخن چین ـ خانه پشت به آفتاب ـ باب روز
 4ـ رقیب تام ـ خروس ـ انتقال روح
 5ـ مار زهر دار ـ تحسین فرنگی ـ جانشین
 6ـ اهلی ـ دارای سابقه زیاد ـ چله کمان
 7ـ خمس ـ اسب سرکش
 8ـ رود آرام ـ آشیانه ـ هویدا ـ واحد تنیس
 9ـ تیم انگلیس ـ قند سوخته
10ـ باران اندک ـ تموز ـ از قلل ایران
11ـ ویرگول ـ مشاورـ عنق
12ـ خورشید ـ دریغ از ـ نژاد
13ـ درخت جدولی ـ دستکش قوشچیان ـ برقرار ـ ضمیر جمع
14ـ واحد شتر ـ ناموس ـ حرف انتخاب ـ غیرشوخی
15ـ دستاس ـ متواضع
 16دی ۱۴۰۱ ،دانستنیها

WWW.DANMAGAZINE.COM

25

جواب جدول هفته گذشته

January 6, 2023

www.danmagazine.com

19

LIFE & STYLE.RELATIONSHIP.PARENTING

WOMEN ARE MORE
EMPATHETIC THAN MEN
زنان همدلتر از مرداناند

بر اساس مطالعهای جدید که بیش از  ۳۰۰هزار
نفر در  ۵۷کشور در آن شرکت داشتند ،زنــان در
قــرار دادن خــود بهجای دیـگــران ،بهطور متوسط
همدلتر و بهتر از مرداناند.

یکی از ویژگیهای اساسی انسان بودن ،توانایی
تصور کردن آن چیزی است که شخص دیگری در
حال فکر کردن به آن یا احساس کردن آن است،
به کار بردن آن چیزی است که بهعنوان «نظریه
ذهن» و همچنین بهعنوان «همدلی شناختی»
یش ــود .ایـ ــن پ ــژوه ــش ک ــه در مجله
شـنــاخـتــه مـ ـ 
پیانایاس ( )PNASمنتشر شد ،نشان داد که
زنان در تمام سنین در بیشتر کشورها نسبت به
مــردان همدلی شناختی بیشتری دارنــد .زنان در
آزمــون پــرکــار بــردی به نــام آزمــون «خــوانــدن ذهن
از روی چشم» -یا به اختصار آزمــون چشم -که
همدلی شناختی را انــداز هگـیــری میکند ،امتیاز
بیشتری نسبت به مردان کسب کردند.

برای مطالعه توسعه «نظریه ذهن» با استفاده
از آزمـ ــون چـشــم ،بــه شرکتکنندگان میگویند
که تنها با نگاه کــردن به ناحیه اط ــراف چشمها،
به عکس یک نفر نگاه کنند و کلمهای را که به
بهترین وجه بیانگر آن چیزی باشد که آن فرد در
حال فکر یا احساس کــردن اســت ،انتخاب کنند.
در حالی که مطالعات قبلی نشان میدهد که
نهـ ــای «ت ـئــوری
زنـ ــان ب ـ هط ــور م ـتــوســط در آزمـ ــو 
ذهــن» نمرات بیشتری نسبت به مــردان کسب
میکنند ،بیشتر آنها به نمونههای نسبتا کوچک
و بدون تنوع زیادی ازنظر جغرافیا ،فرهنگ یا سن
محدود شــدهانــد .در مطالعه جدید ،دانشمندان
دانشگاه کمبریج در بریتانیا نمونههای بزرگی را
از پلتفرمهای مختلف آنالین برای تجزیهوتحلیل
داد هه ــای بیش از  ۳۰۰هــزار شرکتکننده در ۵۷
کشور ادغام کردند.

طبق ایــن مطالعه ،زنــان بـ هطــور میانگین در ۳۶
کشور امتیازی بیشتر نسبت به مــردان و در ۲۱

ک ـشــور ،امـتـیــازی مشابه کسب کــردنــد .بــه گفته
دان ـش ـم ـنــدان ،م ـ ــردان ب ـ هط ــور م ـتــوســط در هیچ
کشوری در آزمون چشم امتیازی بیشتر نسبت به
زنان کسب نکردند .آنها همچنین توانستند این
تفاوت جنسیتی میانگین را در سه مجموعه داده
مستقل و همچنین در نسخههای غیرانگلیسی
آزمون چشم که شامل هشت زبان است ،تایید
کنند .دیــویــد ام .گــریـنـبــرگ ،دانشمند ارش ــد این
مطالعه ،در بیانیهای گفت« :نتایج ما برخی از
اولـیــن شــواهــدی را ارائ ــه مـیدهــد کــه ایــن پدیده
شناختهشده -که زنان بهطور میانگین همدلتر از
مرداناند -در طیف وسیعی از کشورهای سراسر
جهان وجود دارد».
دکتر گرینبرگ گفت« :صرفا با استفاده از مجموعه
دادههای بسیار بزرگ است که میتوانیم این را با
اطمینان بیان کنیم».

یتــوانــد علت
در حــالــی ک ــه آخ ــری ــن مـطــالـعــه ن ـم ـ 
این تفاوت جنسیتی را توضیح دهــد ،بر اساس
ش پیشین گمان میرود دلیل این امر هر دو
پژوه 
عامل زیستشناختی (بیولوژیکی) و اجتماعی
ب ــاش ــد .ســای ـمــون بـ ـ ــارون -ک ــوه ــن ،ی ـکــی دی ـگــر از
نــوی ـس ـنــدگــان ایـــن م ـطــال ـعــه ،گ ـفــت« :مـطــالـعــات
مربوط به تفاوتهای جنسیتی میانگین چیزی
در مورد ذهن یا استعدادهای فرد نمیگوید ،زیرا
ممکن اس ــت یــک ف ــرد در مـیــان جنسیت خــود،
معمولی یا غیرمعمول باشد .دکتر بارون کوهن
افزود« :آزمون چشم نشان میدهد که بسیاری
از اف ــراد بــه دالیــل مختلف بــرای خــوانــدن حــاالت
چهره دچار مشکل میشوند .کسانی که بهدنبال
آناند باید به کمک دسترسی داشته باشد ».این
یافتهها پرسشهای بیشتری را در مورد عوامل
اجتماعی و زیستشناختی مطرح میکند که
ممکن است زیربنای تفاوت جنسیتی میانگین
مشاهدهشده در همدلی شناختی باشد■.

BABY FOOD HAS MORE SUGAR
THAN COCA-COLA
قند غذای کودک از کوکاکوال هم بیشتر است

کارشناسان بهداشت کــودک هشدار دادهانــد که
ممکن است غذاهای کودک نسبت به کوکاکوال،
قند بیشتری داش ـتــه باشند و م ـیــزان آن حــدود
دوسـ ــوم م ـصــرف روزانـ ــه م ـجــاز ب ــرای بــزرگـســاالن
باشد.

کــالــج سـلـطـنـتــی اطــف ــال و ب ـهــداشــت کـ ــودک در
یس ـ ـیاچ) اع ـ ــام کـ ــرد ایـنـکــه
یپ ـ ـ 
بــری ـتــان ـیــا (آرس ـ ـ 
دول ــت اس ـتــانــداردهــای تـغــذیـهای غ ــذای ن ــوزاد را
تنظیم نـکــرده ،یک «افتضاح ملی» اســت .دکتر
کامیال کینگدون ،رئیس این کالج ،هشدار داد که
مارکهای گرانقیمت با برچسب «ارگانیک» یا
«تاییدیه مغذی بودن» اغلب بدترینها به شمار
م ـیرونــد و اف ــزود کــه مــوز لـ هشــده از بـسـیــاری از
این محصوالت سالمتر اســت .تحقیقات انجمن
دنــدان ـپــزش ـکــی بــریـتــانـیــا (بـ ـ ـ ـیدیای) ن ـشــان داد
بسیاری از خورا کیهای مخصوص خردساالن که
برای کودکان زیر  ۱۲ماه تولید شدهاند ،در هر گرم،
نسبت به کوکاکوال ،قند بیشتری دارند.
مالیات بر قند

دول ــت بریتانیا در ســال  ۲۰۱۶از صنایع غذایی
خواست میزان قند مورداستفاده در محصوالت
خود را تا  ۲۰درصد کاهش دهند و برای نوشابهها
مالیات بر قند وضــع کــرد ،امــا محصوالت غذای
ن ـ ــوزاد و کـ ــودک مـشـمــول ای ــن دسـتــورالـعـمـلهــا
نـشــدنــد .دکـتــر کـیـنـگــدون گـفــت« :هـیــچ مـقــرراتــی
وجود ندارد؛ بنابراین ممکن است هر مقدار قندی
در این محصوالت وجود داشته باشد .در برخی از
این خورا کیها ،در باالترین سطح بازار ،یک بسته
ممکن اس ــت دوسـ ــوم م ـقــدار تــوصـیـهشــده بــرای
بزرگساالن در یک روز قند داشته باشد».
«ایــن یک افتضاح ملی است که در حال حاضر
در مورد سطوح نمک و قند در محصوالت برای
ن ــوزادان ،که در مرحله حساسی از رشدند ،هیچ
دستورالعملی وجود ندارد .سالمت ملت به این
بستگی دارد .مــا نــرخ بسیار بــاالی چاقی مفرط
داریــم .اینجا اســت که ما باید وارد عمل شویم؛

مــا بــه قــانــون نیاز داری ــم ،باید مطمئن شویم که
غــذا ب ــرای کــودکــان بیخطر اس ــت ».بنا بــر اعــام
کالج سلطنتی اطفال و بهداشت کــودک ،از هر
سه کــودک ،یکی تا زمانی که مدرسه ابتدایی را
ترک کند ،اضافه وزن پیدا میکند یا دچار چاقی
میشود همچنین نوجوانانی که در محرومترین
مناطق زندگی میکنند ،دو برابر بیشتر از کسانی
کــه در مناطق کمتر مـحــروم زنــدگــی میکنند ،در
معرض چاقی قــرار دارنـــد .کارشناسان هشدار
میدهند که افزایش چاقی به افزایش موارد ابتال
به دیابت نوع  ،۲آسم و فشار خون باال در کودکان
منجر میشود.
پزشکان میگویند که نوزادان از شش ماهگی به
قند وابسته میشوند ،چون والدین برای گرفتن
آنهــا از شیر م ــادر ،بــه غــذاهــای ن ــوزاد ســرشــار از
قند روی م ـیآوردن ــد .دنــدانـپــزشـکــان هــم هشدار
نهــا را
دادنــد که غذاهای شیرین بــرای کودکان آ 
در معرض خطر پوسیدگی دنــدان قــرار میدهد.
پــوس ـیــدگــی دن ـ ــدان اولــی ــن دل ـیــل ب ـس ـتــری شــدن
کودکان خردسال در بیمارستان است .ادی کراچ،
رئـیــس انجمن دنــدانـپــزشـکــی بریتانیا ،میگوید:
«بــدون اقــدام موثری در ایــن مــورد ،صنعت غذا
همچنان به ارائه محصوالت شیرینتر از کوکاکوال
به عنوان گزینههای سالم ادامه خواهد داد».

سازمان بهداشت جهانی هم توصیه کرده است
که غذای کودک حاوی حداقل قند ممکن باشد■.

Pakistani Man with 3 Wives becomes father of
!!!60th child, looks for a new wife and more kids

مرد پاکستانی برای شصتمین بار پدر شد

در نخستین روز ســال  ۲۰۲۳م ـیــادی همسر جان
محمد ،ساکن کویته ،فرزندی به دنیا آورد که تعداد
فرزندان این مرد پاکستانی را به عدد  ۶۰رساند.

ای ــن  ۶۰ف ــرزن ــد را س ــه هـمـســر ج ــان مـحـمــد ب ــه دنیا
آوردهــانــد؛ هرچند متاسفانه  ۵تــن مــردهــانــد ،امــا ۵۵
فرزند دیگر جان محمد همگی زنده و سالماند.
به گــزارش پاکستانتودی ،جــان محمد به خبرنگاران
گفت که از تولد یک فرزند دیگر همزمان با فرارسیدن
سال جدید ،بسیار خوشحال است .او گفت که این
بچه «حاجی خوش خال خان» نام خواهد داشت.
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سه زن و فــرزنــدان جــان محمد همگی در یک خانه

زنــدگــی میکنند .او یــک داروس ـ ــاز تـجــر بــی اس ــت که
درمانگاه خود را در حومه شهر کویته اداره میکند.
این مرد کثیراالوالد آرزوی ازدواج دیگری نیز در سر
دارد و درحال جستجو برای یافتن همسر چهارم خود
اســت .جان محمد پیشتر گفته بود هدفش داشتن
 ۱۰۰فرزند اســت و خــدا را شکر میکند که فرزندان
بسیاری به او عطا کرده است.
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طرز تهیه آش رشته
مواد الزم:

مواد الزم:
آش رشته  1بسته
س ـبــزی آش رش ـتــه .بـهـتــر اس ــت از ایــن
س ــبـــزی هـ ــا اس ـ ـت ـ ـفـ ــاده ش ـ ـ ــود( گ ـش ـن ـیــز،
اسفناج)نعناع خشک به میزان دلخواه
ک ـشــک ،ن ـمــک ،فـلـفــل س ـیــاه و قــرمــز به
میزان الزم
آرد1قاشق غذاخوری
عدس1پیمانه
لوبیا قرمز و نخود 1پیمانه
پیازبزرگ  2عدد

این باشد.
آب که جوش آمد سبزی آش اضافه بعد از
بـجــوش آم ــدن ،نـخــود و لوبیا و عــدس پخته
را اضافه می کنیم و می گــذاریــم تا سبزی
آش پخته ش ــود .سپس رشـتــه آشــی را تکه
تکه کــرده و اضــافــه بــه آش مــی کینم و می
گذاریم بجوشد و جا بیفتد و در آخر که آش
جــا افـتــاده از نعناع داغ یــک قاشق بــه آش
اضافه می کنیم.

Pour in the chicken stock and fish
sauce. Add lemongrass. Close the
lid, turning pressure release handle
”to “sealing” position. Press “soup
button, cook 15 minutes on high
pressure. Carefully quick release.
After the valve drops, open the lid.
Discard the lemongrass. Use an
immersion stick blender, process
until the soup becomes smooth.
Pour in the coconut milk. Press the
“saute” button. Bring it to almost
boil. Done. Season with salt and
pepper if necessary. Serve hot or
warm.
Stove-top method:
Use a heavy based pot, cook the
pumpkin and all the ingredients
for about 25 minutes, or until the
pumpkin is softened. Discard the
lemongrass. Remove from heat and
let cool a bit. Blend the soup mixture
with immersion stick blender until
smooth. Add coconut milk and heat
to almost boil. It’s done.

INGREDIENTS:
1 tsp minced garlic
1 onion, diced
1 Tbsp red curry paste (I used Mae
)Ploy.
1 kg butternut pumpkin
2 cups salt-reduced chicken stock
)(store-bought or homemade
2 tsp fish sauce
2 stalks lemongrass
1 cup coconut milk
salt, to taste
pepper, to taste

METHOD:

”Prepare Instant Pot. Press “saute
button. Heat oil and sauté garlic
and onion. Add red curry paste
and pumpkin. Cook until aromatic.

EXPERTS WARN ABOUT COMMON
MISTAKES IN THE DIET PLAN

کارشناسان درباره اشتباه رایج در
برنامه غذایی هشدار میدهند
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Thai Pumpkin Soup

Deseed and peel the pumpkin.
Cut into 4-cm / 1½-inch pieces.
Cut and discard the green part of
lemongrass. Pound the remaining
white part with the back of a
cleaver or a rolling pin in order to
help release the fragrance easily
and quickly.

طرز تهیه:
پیاز بــزرگ را خاللی خــرد کــرده و در قابلمه
ایی که می خواهیم آش را درست کنیم تفت
می دهیم مقداری که از رنگش عوض شد(
با روغن زیاد) زردچوبه ،فلفل سیاه و قرمز
زی ــاد اضــافــه ونـمــک تفت مــی دهـیــم در این
مرحله 1 .قاشق غذاخوری آرد هم اضافه و
تفت می دهیم( بــرای اینکه آش لعاب دار
شــود) سپس آب گرم به قابلمه اضافه می
کنیم به مقدار زیــاد که تمام مرحله آش در

کــارشـنــاســان از بریتانیاییها خــواسـتـهانــد کــه در
ســال  ،۲۰۲۳ب ــرای ش ــروع هــر «رژی ــم غــذایــی مد
روز» کــه کــاهــش ســریــع وزن را وع ــده م ـیدهــد،
عجله نکنند.
انجمن رژیــم غــذایــی بریتانیا ،بـ ـیدیای ()BDA
اعالم کرد که مردم باید در خصوص آن دسته از
توصیهها در مورد رژیم غذایی که ادعا میکنند
ب ــرای کــاهــش ســریــع وزن راهح ـلــی دارن ــد« ،کامال

سوپ کدو حلوایی

مـحـتــاط» بــاشـنــد ،زی ــرا ایــن رژی ـمهــا ممکن است
بیش از آنکه مفید باشند ،ضرر داشته باشند.
ایـ ــن ان ـج ـمــن ب ــه رژیـ ـمه ــای ــی مــان ـنــد «رژی ـ ــم آب»
و «رژی ـ ــم ت ـخ ـممــرغ آبپ ـ ــز» ب ــه ع ـن ــوان ای ــدهه ــا و
پیشنهادهایی اشــاره کــرد که کارشناسان تغذیه
در ســال  ۲۰۲۲مـجـبــور بــودنــد آنه ــا را «بــررســی
کنند».
مارسال فیوز ،سخنگوی بیدیای ،گفت در حالی
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که اهداف سال نو مشخص میشوند ،تمرکز بر
کاهش وزن «اغلب میتواند به رژیم غذایی یویو
یا چرخه وزن [کاهش وزن و سپس بارها و بارها
برگشتن دوباره آن] منجر شود که میتواند برای
سالمتی مضر باشد».
او افزود« :رژیمهای کاهش وزن پیشنهادی سال
نو نیز میتوانند برای کسانی که اختالالت خوردن
دارنــد ،محرک باشند و به اختالل در غذا خوردن
منجر شوند».
به گفته موسسه خیریه اختالل خــوردن «بیت»
( ،)BEATحدود یک میلیون و  ۲۵۰هزار نفر در
بریتانیا به اختالل خوردن دچارند.
ن ـی ـکــوال ل ــودل ــم رای ـ ــن ،مـتـخـصــص ت ـغــذیــه و عضو
بـ ـیدیای ،همچنین هـشــدار داد کــه گرایشهای
«س ــال جــدیــد ،آدم جــدیــد» م ـیتــوانــد «واق ـعــا به
ع ــزت نـفــس افـ ــراد آس ـیــب بــرســانــد»؛ زی ــرا باعث
میشود «مــردم بــاور کنند به انــدازه کافی خوب
نیستند».
او توضیح داد« :واقعیت کامال عکس آن است-
و م ــا بــایــد روی ع ــزت ن ـفــس اف ـ ــراد ک ــار کـنـیــم تا
تغییرات مثبتی در رژیــم غذایی ایجاد کنیم .به
جــای تمرکز بــر م ـحــدودیــت ،بــایــد روی آنـچــه باید
ب ـخــوریــم و بـیـشـتــر ان ـجــام ده ـیــم ،مــانـنــد افــزایــش
مصرف مایعات و فیبر تمرکز کنیم».
انجمن رژیــم غذایی بریتانیا نماینده بیش از ۱۰
هزار و  ۵۰۰متخصص تغذیه در سراسر بریتانیا
اس ــت و ب ــا س ــازم ــان اســت ــان ــدارده ــای تبلیغاتی
«آس ـ ــا» ( )ASAه ـم ـکــاری م ـیک ـنــد ت ــا اطــاعــات
گمراهکننده و نادرست در تبلیغات رژیم غذایی
را گزارش کند.
مــایـلــز الکوود ،مــدیــر ش ـکــایــات و تـحـقـیـقــات در
آسا ،گفت« :قوانین ما روشن میکند که لزومی
ن ــدارد تبلیغکنندگان هنگام تبلیغ محصوالت یا
بــرنــام ـههــای رژی ـمــی گـمــراهکـنـنــده یــا غیرمسئول
باشند».
 16دی ۱۴۰۱ ،دانستنیها

«هر ادعایی باید شواهدی قوی برای پشتیبانی
داشته باشد .فقط عکسهای «قبل» و «بعد»
کافی نیست و تبلیغات نباید چنین ادعــا کنند
که افــراد میتوانند وزن یا چربی غیرمنطقی از
دست بدهند».
او اف ـ ـ ــزود کـ ــه ت ـب ـل ـی ـغک ـن ـنــدگــان ب ــای ــد اط ـم ـی ـنــان
حــاصــل کنند کــه کــودکــان زی ــر  ۱۸س ــال را هــدف
قـ ــرار ن ـم ـیده ـنــد ی ــا در آ گ ـه ـیهــای خ ــود مـطــالــب
توهینآمیزی وارد نمیکنند.
انـمــن رژیــم غــذایــی بریتانیا اعــام کــرد کــه بیشتر
ب ــرن ــامـ ـهه ــای غـ ــذایـ ــی ک ــاه ــش وزن مـ ــد روز در
درازم ـ ــدت نــاپــایــدارنــد و بــرخــی آث ــار آنه ــا ممکن
اســت ب ــرای سالمتی مضر بــاشــد و بــه از دست
دادن عـضـلــه ،کـمـبــود مـــواد م ـغــذی و ســازگــاری
سوختوساز منجر شود که به این معنی است
کــه ممکن اســت در آیـنــده وزن بیشتری اضافه
کرد.
کیتلین کولوچی که او هم یکی از اعضای انجمن
رژی ــم غــذایــی بــریـتــانـیــا اس ــت ،گ ـفــت« :رژی ـمه ــای
غذایی مد روز راهحلهای سریع را نوید میدهند.
به زمان کم ،فکر کردن کم و کمی سرمایهگذاری
نیاز دارند و نتایج بزرگی را مژده میدهند».
«آنه ــا ممکن اســت مشکلساز باشند ،زیــرا به
تغییرات طوالنیمدت پایدار منجر نمیشوند و
میتوانند به ایجاد عادتهای ناسالم و نامنظم
در مورد غذا تبدیل شوند».
بــرای هر کسی که با مسائل مطرحشده در این
مقاله دستوپنجه نرم میکند ،خط کمک خیریه
اختالل خوردن بیت  ۳۶۵روز در سال در دسترس
است .مرکز ملی اختالل غذا «انسیافئیدی»
( )NCFEDبــه ع ـنــوان شـبـکـههــای پشتیبانی از
کسانی که به اختاللهای خوردن دچارند ،به آنها
اطالعات ،منابع و مشاوره ارائه میدهد■.
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9 Amazing Events In 2022
 ۹رویداد بیسابقه در سال ۲۰۲۲
تغییر مسیر یک سیارک

سازمان فضایی ناسا  ۲۸دسامبر توانست با ایجاد
برخورد عمدی یک فضاپیما با یک سیارک با موفقیت
مسیر آن را تغییر دهد .هدف این ماموریت آزمودن
امکان دفاع از زمین در برابر اجرامی است که ممکن
است آن را تهدید کنند .آنها به این هدف دست یافتند.
یافتن میکروپالستیک در خون انسان

اثر میکروپالستیکها در بدن مشخص نیست

در نتیج ٔه پژوهشی که مــاه مــارس گذشته در مجل ٔه
محیطزیست جـهــانــی منتشر شــد در بـیــش از ۸۰٪
نمونههای خــون اف ــراد میکروپالستیک یافته شده
است.
اولینهای جام جهانی

استفانی فراپار داور فرانسوی در قطر به عنوان اولین
زنی که در جام جهانی قضاوت میکند تاریخ ساز شد

جام جهانی فیفا مردان در سال  ۲۰۲۲با چند رویداد
بیسابقه در تاریخ ثبت شد.
هشت میلیاردی شدن ...

 ۱۲س ــال ط ــول کـشـیــد ت ــا جـمـعـیــت ج ـهــان از هفت
میلیارد نفر بــه هشت میلیارد نفر برسد  ۱۵نوامبر
 ،۲۰۲۲تاریخی است که به گزارش سازمان ملل برای
اولین بــار جمعیت جهان از مــرز هشت میلیارد نفر
گذشت.
واکسن ماالریا که جهان را تغییر خواهد داد

در ماه سپتامبر پژوهشگران دانشگاه آ کسفورد اعالم

کــردنــد کــه وا کـسـنــی ب ــرای مــاالریــا تولید ک ــردهان ــد که
میتواند جهان را دگرگون کند.
اثر تاریخی بر المپیک و جنسیت

تیموتی لــدوک سمت راســت اولین فرد غیر باینری
در جهان اســت که در مسابقات المپیک زمستانی
شرکت کرده
سفر در زمان به موهبت تلسکوپ جیمز وب

در سال  ۲۰۲۲تلسکوپ جیمز وب سرخط خبرها را
از آن خود کرد .از شروع کار خود در ماه ژوئیه تصاویر
شگفتآوری از کیهان ارسال کرده است.

اولین نخستوزیر رنگینپوست بریتانیا

بــری ـتــان ـیــا در زمــیــنــ ٔه نــخــســتوزی ــر در س ـ ــال ۲۰۲۲
رکـ ــوردار ب ــود ،لیز ت ــراس ،بــا  ۴۵روز کــوتــا هتــریــن دور ٔه
ن ـخ ـس ـتوزیــری در بــریـتــانـیــا را رق ــم زد .نقطهعطف
بعدی و بهتر را جانشین او رقــم زد :ریشی سوناک
اول ـیــن رنگینپوستی ب ــود کــه در  ۲۵اکتبر بــه مقام
نخستوزیری بریتانیا رسید.
مشاهده باکتری بدون میکروسکوپ

دانشمندان در ماه ژوئن از کشف بزرگترین باکتری
جهان خبر دادنــد .بــرای دیــدن تیومارگاریتا مگنیفیکا
نیازی به میکروسکوپ نــداریــد ،ایــن موجود زنــده که
بهتازگی کشف شده است به انداز ٔه مژ ٔه چشم انسان
است .حدود  ۱سانتیمتر طول دارد و  ۵۰برابر بزرگتر
از بزرگترین باکتریهای شناخته شده است و اولین
باکتری که با چشم غیرمسلح میتوان آن را دید.

Prince Harry's Memoir Will Be Especially Tough on William
کتاب خاطرات شاهزاده هری برای شاهزاده ویلیام «سنگین» است
منبعی که از کتاب خاطرات در حال انتشار شاهزاده هری به نام «اضافی» ( )SPAREآگاه است ،گفت که این «کتاب بهویژه
برای ویلیام ،سنگین است» .این منبع به ساندیتایمز گفت در حالی که شاه چارلز «بیش از آنچه انتظار دارم با آن کنار میآید»،
در مورد شاهزاده ولز نمیتوان همین انتظار را داشت .آنها توضیح دادند« :به طور کلی من فکر میکنم که کتاب برای خانواده
سلطنتی بدتر از چیزی است که انتظار خواهند داشت .همهچیز آشکار شده است .چارلز بهتر از آنچه انتظار داشتم ،از پس آن
برآمد ،اما این بهویژه برای ویلیام سنگین است و رسانههای عمومی حتی از کیت هم خبرهایی منتشر کردهاند».
در مستند هری و مگان که ماه گذشته پخش شد ،دوک ساسکس ادعا کرد شاهزاده ویلیام پس از مرافعهای که بین دو برادر
سر مگزیت [ /MEGXITخروج مگان از دربار] اتفاق افتاد ،سر او «دادوفریاد کرده است» .این منبع به نشریه گفت« :جزئیات
و شرح این دعوا بین دو برادر وجود دارد .من شخصا نمیتوانم ببینم هری و ویلیام پس از این ،چگونه میتوانند آشتی کنند».
در دسامبر  ،۲۰۲۲برنامه شش قسمتی نتفلیکس طی دو هفته منتشر شد و این زوج در مورد همهچیز از رفتار رسانههای
بریتانیا با مگان گرفته تا داستان عشق و تصمیم خود برای نقلمکان به ایاالت متحده در سال  ۲۰۲۰صحبت کردند .نه کاخ
باکینگهام و نه کاخ کنزینگتون هنوز به ادعاهای موجود در این مستند وا کنش نشان ندادهاند.

WhatsApp will soon stop
working on millions of phones
واتساپ بهزودی روی میلیونها
گوشی از کار میافتد

Close up photo of the mammal foot among the ribs of Microraptor

Discovery Shows This Dinosaur Ate A Mammal
دایناسورها از پستانداران تغذیه میکردند

دانشمندان از نمونه فسیلی از خاک در آورد هشــده
در جنگلهای باستانی چین کنونی ،یکی از نادرترین
شواهد از دایناسوری را که یک پستاندار را خــورده
است ،ثبت کردهاند.

ای ــن مـقــالــه کــه روز چهارشنبه در مجله «ورتـبــریــت
پالئونتولوژی» منتشر شــد ،یــک دایـنــاســور کوچک
پردار میکروراپتور را تشریح میکند که به همراه پای
یک پستاندار کوچک در داخل قفسه سینهاش حفظ
شده و به جا مانده است .پژوهشگران از جمله دیوید
هــون از دانـشـگــاه کوئین مــری لـنــدن میگویند این
دایناسور در دوره کرتاسه اولیه ،حدود  ۱۲۰میلیون
سال پیش ،در چین کنونی زندگی میکرد.

دکتر هون گفت« :این مطالعه ،تصویری از یک لحظه
شگفتانگیز در زمــان را ترسیم میکند  -تصویری
از یــک دایـنــاســور در حــال خ ــوردن یــک پستاندار  -با
وجود اینکه این به اندازه هر چیزی در پارک ژوراسیک
ترسناک نیست».

این یافتهها همچنین با آنچه در سایر دایناسورهای
کوچک دیده میشود سازگاری دارد ،اینکه محتویات
معده آنها نشان میدهد که آنها به خــوردن انواع
حیوانات دیگر ،به ویــژه آنهایی که کوچکتر از آنها
بودند ،تمایل داشتند .دانشمندان میگویند دایناسور
میکروراپتور به ان ــدازه یک کــاغ با پرهای بلند روی
بــازوهــا و پاهایش بــود کــه احتماال بــدون بــال زدن از
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یکــرد و حـیــوانــات
درخ ـتــی بــه درخـ ــت دی ـگــر پـ ــرواز م ـ 
کوچکی را برای خوردن شکار میکرد .در حالی که این
دایناسور برای نخستین بار در سال  ۲۰۰۰آشکار شد،
دانشمندان میگویند که جزئیات مهمی از بقایای
یک حیوان دیگر در داخل آن نادیده گرفته شده بود.

یتــر آیـ ـف ــون و
له ــای قــدی ـم ـ 
افـ ـ ــرادی ک ــه م ــد 
ان ــدروی ــد را دارنـ ــد پــس از  ۳۱دســامـبــر بــدون
نه ــا ،نخواهند توانست از این
ارتـقــا دادن آ 
اپلیکیشن پیامرسان محبوب استفاده کنند.
وات ـ ـ ـساپ روی  ۴۹مـــدل گــوشــی از جمله
آی ـفــون  ۵و ۵س ــی و نـیــز چـنــد م ــدل انــدرویــد
لج ــی ،کــار نخواهد
سامسونگ ،ه ــوآوی و ا 
کرد.
کاربران پیش از اینکه اپلیکیشن از کار بیفتد،
با یک پیام هشدار ،مطلع خواهند شد.
در بیانیه وات ـساپ این اقــدام چنین توضیح
داده شــده اســت« :دستگاهها و نــرمافــزارهــا
اغلب تغییر میکنند.
لهــایــی را که
معــام ـ 
از ای ـ ـ ـ ـنرو ،مـ ــا س ـی ـس ـت ـ 
یکـ ـنـ ـی ــم مـ ــرتـ ــب ب ـ ــررس ـ ــی و
پ ـش ـت ـی ـب ــان ــی مـ ـ 
ی میکنیم« ».همچنین ممکن
ب ـهروزرســان ـ 
است این دستگاهها آخرین بهروزرسانیهای
امنیتی را نــداشـتــه بــاشـنــد یــا فــاقــد قابلیت
و کــارایــی الزم بــرای اج ــرای برنامه وات ـساپ
باشند».

Famous fashion designer, Vivienne
)Westwood (Apr 8, 1941 – Dec 29, 2022
ویوین وستوود طراح مشهور مد در  81سالگی درگذشت
دیم ویوین وستوود ،طراح مد بریتانیایی ،در سن  ۸۱سالگی درگذشت .این
طراح فشن پیشگام ،مد با الهام از پانک را به جریان اصلی سبک پوشش
آورد .خانه مد او در بیانیهای در توییتر اعالم کرد که این چهره هنری «در
آرامــش و در حالی که خــانــوادهاش گرد او بودند» در کالفام ،جنوب لندن،
درگذشت.
خانم وستوود در دهه  ۱۹۷۰میالدی با سبکهای بحثبرانگیزش در پانک
نهــا انــداخــت و در ادام ــه به تن برخی از
و مــوج نــو ،نــام خــود را بر سر ز بــا 
بزرگترین نامهای مد ،جامه دوخــت .ویوین وس ـتوود در دهه  ۱۹۷۰در
صحنه مد با طرحهای فراجنسیتی (آنـ ــدروژن) ،تیشرتهای شعاری و
یکــرد هتاکانه به نهادهای مستقر مطرح شد .او بهعنوان یک کنشگر
رو 
سرسخت شناخته میشد و جنبشها و دغدغههایی را که برایش مهم بود،
مانند تغییرات اقلیمی ،روی سکوی کتواک آورد.

پژوهشگران در مطالعه جدید ،پای یک پستاندار
بــاس ـتــانــی را ک ـشــف ک ــردن ــد ک ــه ب ـیــن دن ــد هه ــای
میکروراپتور حفظ شده بود.

دکتر هون طی اظهاراتی گفت« :یافتن نمونههایی
از غذا در داخــل دایناسورها بسیار نــادر اســت ،از
این رو ،هر نمونه واقعا مهم است ،چرا که شواهد
مستقیمی از آنچه که آنها میخوردند به دست
مـیدهــد ».او افــزود« :در حالی که ایــن پستاندار،
مطلقا نـیــای ان ـســان ن ـبــوده اس ــت ،مــا میتوانیم
بــه گذشته نـگــاه کنیم کــه بــرخــی از خویشاوندان
باستانی ما غذای دایناسورهای گرسنه بودهاند».
محققان میگویند پایی که دانشمندان در داخل
بقایای دایـنــاســور پیدا کــردنــد ،احتماال متعلق به
یک پستاندار بسیار کوچک ،به انــدازه یک موش
امروزی بود.

تجزیه و تحلیل استخوانهای پا نشان میدهد که
ایــن پستاندار کوچک ،احتماال غالب عمر خــود را
روی زمین گذرانده و باالرونده خوبی نبوده است.
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A crocodile that coexisted with dinosaurs
is discovered by scientists
کشف کروکودیل عظیم الجثه ای که تا  ۶۶میلیون
سال پیش کنار دایناسورها زندگی میکرد
Meghan Markle tops
Politico's list of narcissists
مگان مارکل در صدر فهرست
خودشیفته های پولتیکو
جــوانــا وای ــس در نـشــریــه پولیتیکو ،بــا بــررســی
فـهــرسـتــی از خــودشـیـفـتــه هـ ــای سـ ــال ،۲۰۲۲
وضعیت محبوبیت آنها را بررسی کرد؛ افرادی
مانند ایالن ماسک ،سام بنکمن-فرید ،یه (کانیه
وست) ،الیزابت هولمز ،مگان مارکل و دونالد
ترامپ .کسانی که به عقیده او «از توجه مردم
بــه ع ـنــوان ارز و از خودپسندیشان بــه عنوان
سوخت این موتور استفاده کردند».

دانشمندان در برزیل گونه هایی از نیاکان یک کروکودیل «عظیم الجثه» را
کشف کردند که حدود  ۷۲تا  ۶۶میلیون سال پیش در کنار دایناسورهای
غول پیکر تیتانوسور زندگی میکردند.
ب ــر اس ـ ــاس ایـ ــن مـطــالـعــه ک ــه اخـ ـی ــرا در مـجـلــه ه ـی ـس ـتــوری ـکــال بــایــولــوژی
( )HISTORICAL BIOLOGYمنتشر شد ،طول این گونه های کروکودیل
به نام «تیتانوشام پسا یوری» بین سه تا شش متر ( ۲۰-۱۰پا) بود و «گاز
و دندان بسیار قدرتمندی» داشتند.
پژوهشگران این فسیل را -که عمدتا از سقف جمجمه تا حدی حفظ شده
تشکیل شده بود ،از جمله بیشتر قسمت راست این خزنده -در سال ۱۹۸۷
در منطقه مونته آلتو در ایالت سائوپائولو برزیل ،کشف کردند.
با این حال به گفته دیرینهشناسان ،به دلیل اندازه بزرگ و ماهیت تکه تکه
فسیل ،این نمونه در نمایشگاه موزه ابتدا «جمجمه ناقص تیتانوسور»
نامگذاری شد .اما بعدا به عنوان یک «جمجمه تکه تکه [از کالد] تمساح
مانندان» شناخته شد.
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IT’S JUST DRAG
فقط دگرباشان

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی
عضو رسمی شورای قانونگذاری مشاورین
2011 مهاجرت از سال

778.340.1777

Iran: 021 8864 1429 - 31
+98 991 281 4182
واتس آپ
+1 604 339 7945
495 -1140 West Pender St, Vancouver, BC
 تهران، میدان ونک، برج نگار:آدرس دفتر ایران

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

آسا کابینت

 نصب و تعمییر کابینت، ساخت،• طراحی
• با ارزانترین قیمت
• تحویل فوری
• مشاوره و تخمین رایگان

604 800 0829

Cost: $76
Tickets: https://do604.com/events/2023/1/27/it-s-just-drag-tickets

VIP PACKAGES ARE ALSO AVAILABLE

www.asacabinets.ca

قدم زدن در منطقه وایت راک همراه با
صرف نوشیدنی گرم شکالتی مجانی

BRIGHT WALK IN
WHITE ROCK
With Free Hot Chocolate
And Live Entertainment

آنا فرزان

مشاور امالک مسکونی و تجاری

White Rock Waterfront
Now Utill JANUARY 8
Lights on all day on weekends,
and 3-8pm weekdays

آژانس هواپیمایی دی

Day Travel Agancy Ltd

Vancouver Chinatown Spring
Festival Celebration & Parade
برگزاری جشن و فستیوال بهار در منطقه چاینا تاون

CPBC #63718

بهترین نرخ پرواز به سراسر دنیا

اسپیشال تهران
۸۰۰  دالر+ tax
604 770 1433 l 604 345 6617
با مدیریت پرگل خدا دوست
www.daytravel.ca
daytravelbc@yahoo.ca

Design Studio
 طراحی و اجرا،مشاوره

 فضای سبز، تجاری، اداری،مسکونی

Life Change
Efficient your Space
Feel Relax
Fast-Paced Modern Design
3D Modeling and Rendering Service
604-369-9389

SKATE PLAZA AT THE SHIPYARD

پیست اسکیت بازی در شیپ یارد

The Shipyards Commons, North Vancouver
Daily until the end of Winter 1-8pm
Free admission

Various locations throughout Chinatown
Jan 22 11am (parade start), 2-4pm (fair), 6pm (gala dinner start)

