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ارحام صادقی مهندس 

20 سال سابقه درخشان تدریس در کانادا و ایران

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

با شرکت در کالسهای ما موفقیت خود را تضمین نمایید

778-680-8031

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

778 917 1511778 302 7728

HOME
INSPECTION

بازرسی  فنی  ساختمان

Licence Number 69680

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

دکتـــر امیــر  بـــه کیــــش   

NAS ABADI 
Personal Real Estate Corporation    M.ENG

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

مشاور شما در امور خرید و فروش امالک 

رحمانی  نسيم 
Personal Real Estate Corporation

nasim.realty@gmail.com

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

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

milad@miladhomes.com

مشاور شما در زمینه 
سرمایه گذاری امالک

SALES@DANMAGAZINE.COM

خود ارزیابی کارکنان در سازمان



خدمات برق ساختمان
EAGLE POWER ELECTRIC

master licensed & insured

مسکونی، تجاری، دفاتر کار

778.680.3535
www.EaglePower.ca

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

Contractor
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با مدیریت

شیوا قائم

Notar izat ion
Estate  Planning

Real  Estate
Ser vices

دفتر خانه و ثبت اسناد رسمی

www.ShivaNotary.com

604.986.7600

ثبت اسناد و کلیه امور محضری
وکالتنامه و وصیت نامه

انتقال امالک و مستغالت
برابر کردن کپی با اصل

دعوتنامه

•

•

•

•
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604 351 1962      |      mehrnazchit@gmail.com

1901-1632 Lions Gate Lane
North Vancouver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جیم و سالن بازی برای بچه ها.

برای اجاره

برای اجاره کوتاه مدت ۶ ماهه

Port Moody

False Creek, Vancouver

COAL HARBOUR

برای اطالعات بیشتر با من تماس بگیرید

2601-110 Brew Street , Port Moody

89- West 2nd. Vancouver
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$4500/Monthly

$639,000

$739,000

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

 اگر تصمیم فروش منزل خود در این مناطق دارید  لطفا با من تماس بگیرید.

FOR R
ENT

FOR R
ENT

NEW
 LIS

TIN
G

برای پیش خرید آپارتمان در برج های متروتان و کوکیتالم با من تماس بگیرید.

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

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

به زودی

LOUGHEED MALL AREA
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N
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پکیج های مسافرتی بی نظیر )این پکیج ها شامل پرواز نمی باشد(

1.855.606.0606

تورهای

آخرین لحظه ای

تخفیف های
ویژه 

BOOK NOW, PAY LATER

BOOK NOW, PAY LATER

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

صورت اقساط پرداخت کنید

آژانس مسافرتی تریپ ساپورت

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

North Vancouver, BC V7M 2K1

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

Unit #1101 Thornhill, ON L3T 0C4

www.tripsupport.ca

info@tripsupport.com

www.tripsupport.ca

تهران به: ونکوور به:    

ونکوور........ تهران ........   

کلگری......... شیراز... ......   

ادمونتون...... مشهد.........   

تورنتو......... تبریز..........   

مونترال....... اصفهان.......   

اتاوا...........     

رم............. ونکوور به:   

فرانکفورت.... لندن..........   

استکهلم....... پاریس........   

استانبول...... آمستردام.....   

دبی........... بارسلونا......   

$1809
$1859$1981

$1980

$1776

$1980

$1810

$1285

$1228

$1101

$1601

$1311 $1146

$1083

$1159

$921

$1694

$1907

$1903

$2080

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

Cuba
Varadero      Paradisus Princesa Del Mar 1,739  1,499 240
Varadero      Brisas Del Caribe  1,269 1,083 186

Dominican
Punta Cana Garden Suites By Melia  2,893 2,294 599
Punta Cana Barcelo Bavaro Palace 3,431 2,611 820
Punta Cana Margaritaville Isl Rsv Cap 4,264 3,076 1,188

Mexico
Cancun Dreams Jade Resort And Spa 3,265 2,023 1,242
Cancun Grand Palladium White Sand 2,885 2,112 733
Cancun Hotel Marina EL CID 2,865 2,677 1,188

Jamaica
Montego Bay Iberostar Grand Rose Hall 4,992 4,458 534
Montego Bay Sandals South Coast 5,382 4,835 547
Montego Bay   Couples Tower Isle 3,167 2,518 649

Distination Hotel Was $ Now $ Save $
United State
Las Vegas    Horseshoe Las Vegas 2,263 1,716 547
Las Vegas    The Cosmopolitan Of Las Vegas 3,116  1,950 1,166
Las Vegas    Wynn Las Vegas 2,679  2,047 632
United Kingdom
London      Citadines South Kensington 3,479 3,096 383
London      Citadines Barbican London 3,999 3,383 616
France
Paris Citadines Tour Eiffel Paris 4,799 2,848 1,951
Paris La Clef Champs Elysees Paris 6,939   5,135 1,804
Spain
Málaga   Sol Timor Apartaments(3*) 2,829  2,511 318
El Prat de Llobregat   The Level At Melia Barcelona Sky 3,779 3,581 198

Greece

Spain & Portugal

France

Italy

Highlights of Greece; the most popular islands in Greece, 
Mykonos & Santorini $4,078
9 day, 1 countrie , 4 cities l 9 Breakfasts

Italy Tour; Rome & Milan with Como $2,070
6 days, 1 country and 4 cities l 5 Breakfasts

French Riviera Sightseeing Tour of Nice and Monte Carlo $2,475
8 days, 3 countries and 7 cities l 7 Breakfasts, 1 Welcome Reception
1 Be My Guest, 1 Regional Dinner, 1 Farewell Dinner

Madrid, Northern Spain & Portugal $5,520
16 days, 2 country and 22 Locatin l 16 Breakfasts, Professional English-speaking 
local tour guide during the sightseeing tours

To speak with our agent in Persian, Arabic or English, please call extension 312 or 313
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خانواده کوپ روز دوشنبه، ۸ مه )۱۸ اردیبهشت(، چند ساعتی از خانه 
خود در ایالت نیوجرسی آمریکا بیرون رفتند و هنگامی که به منزل خود 
بازگشتند، با منظره نامنتظره ای روبرو شدند: قطعه سنگی، که به نظر 
می رسد شهاب سنگ باشد، بر سقف خانه فرود آمده و آن  را سوراخ 

کرده بود. 
پلیس شهرک هوپِول می گوید ابعاد این تکه سنگ براق حدود ۱۰ در 
۱۵ سانتیمتر است و به نظر می رسد با چنان سرعتی روی سقف فرود 
آمده که پس از اصابت به کف خانه، دوباره به سقف خورده و موجب 

سوراخ دیگری در آن شده، و بعد دوباره به زمین افتاده است.
به گفته سوزی کوپ، از ساکنان خانه مزبور، این سنگ احتماال حدود 
ساعت یک بعدازظهر به سقف اتاق خواب پدرش برخورد کرده است. 
او در گفت وگو با یک برنامه تلویزیونی محلی گفت: »من به آن دست 
زدم، چون مثل یک تکه سنگ معمولی بود و گرم بود.« او افزود خدمه 
اورژانس کسانی را که این شهاب سنگ احتمالی را لمس کرده بودند، 
معاینه کردند: »آن ها ترسیده بودند، چون این سنگ از آسمان افتاده 
کتیو بود؟ آیا اثری در بدن ما بر جای گذاشته بود؟ همه چیز  بود. آیا رادیوا

را بررسی کردند و مشکلی پیدا نشد.« 
تا ببیند  قرار است کالج نیوجرسی روی این قطعه سنگ تحقیق کند 

آسمانی است یا زمینی.

NEWS
What is the hidden substance of 
Leonardo da Vinci's paintings?

ماده پنهان نقاشی های لئوناردو داوینچی چیست؟

Why was there a lot 
of blue and yellow 
in the coronation 

ceremony
 چرا رنگ  آبی و زرد

 در مراسم تاج گذاری
شاه چارلز زیاد بود؟

Metro Vancouver will likely be sizzling this weekend, 
with temperatures in the 30s C expected in some 
parts of the region. Environment and Climate Change 
Canada is forecasting a steady temperature increase 
through the week, hitting as high as 33 C inland on 
Mother’s Day on Sunday.

West Vancouver council voted unanimously Monday 
evening to enforce paid parking at Lighthouse Park, 
Nelson Canyon and Whytecliffe in the fall of this year.

If approved, people would only be allowed to list rooms within their 
primary residence – no standalone homes, basement suites, coach 
houses or apartments could be offered on Airbnb. “The goal is ensuring 
that we have as many long-term rentals in our housing stock as possible,” 
said Coun. Catherine Pope.

استادان  می دهد  نشان  جدید  مطالعه ای 
ساندرو  داوینچی،  لئوناردو  مانند  بزرگ 
روغن  رنگ  تابلوهای  در  رامبراند  و  بوتیچلی 
خود از پروتئین، به ویژه زرده تخم مرغ استفاده 

می کردند.
تابلوهای  در  پروتئین  اندکی  دیرباز مقادیر  از 
رنگ روغن کالسیک دیده می شد، اما غالبا آن 
را به حساب آلودگی می گذاشتند. مطالعه ای 
کامیونیکیشنز  نیچر  نشریه  در  که  جدید 
شد،  منتشر   )Nature Communications(
عمد  به  احتماال  افزودن  این  می دهد  نشان 
استادان  فنی  دانش  نشانگر  و  شده  انجام 
شانزدهم،  قرن  نقاشان  ماهرترین  قدیم، 
هفدهم و اوایل قرن هجدهم و روشی است 

که برای آماده سازی رنگ به کار می بردند.  
عضو  و  مطالعه  این  نویسنده  رانکه،  اوفلی 
موسسه مهندسی فرآیند مکانیکی و مکانیک 
در  آلمان،  کارلسروهه  فناوری  موسسه 
گفت وگویی تلفنی با سی ان ان گفت: »منابع 
مکتوب بسیار کمی دراین زمینه وجود دارد و 
تاکنون هیچ کار علمی انجام نشده تا به این 
عمق به بررسی این موضوع بپردازد. نتایج ما 
گویای این نکته است که حتی با مقدار کمی 
زرده تخم مرغ، می توان تغییری شگفت انگیز 
در ویژگی های رنگ روغن ایجاد کرد و نشان 
می دهد همین تغییر چقدر برای این هنرمندان 

مهم بوده است.«  
به بیانی ساده تر، افزودن کمی زرده تخم مرغ 
از زیبایی به دنبال  آثار، تاثیری بیشتر  به این 
دارد. رنگ روغن نسبت به ماده ای به نام تمپرا 
که مصریان باستان از آن استفاده می کردند 
و  رنگ  پودر  تخم مرغ،  زرده  ترکیب  شامل  و 
می کند،  تولید  تندتری  رنگ های  است،  آب 
امکان محو کردن رنگ ها را فراهم می کند و 
تا  بنابراین  می شود،  خشک  آهسته تر  بسیار 
از  می توان  هم  آماده سازی  از  پس  روز  چند 
که  روغن  رنگ  حال،  این  با  کرد.  استفاده  آن 

در آن به جای آب از روغن بذرکتان یا گلرنگ 
از جمله  استفاده می شود، معایبی هم دارد 
به  تدریج  به  و  است  نور حساس تر  به  اینکه 
تیرگی می گراید و آسیب می بیند. از آنجا که 
تهیه رنگ در قدیم فرآیندی صنعتی و تجربی 
نوع  تولید  برای  کهن  استادان  احتماال  بود، 
قرن  در  بار  نخستین  که  رنگ،  از  جدیدتری 
هفتم در آسیای مرکزی کشف شد و در قرون 
وسطی به شمال اروپا و در رنسانس به ایتالیا 
رفت، زرده تخم مرغ را که ماده ای آشنا بود به 

آن افزودند.
از  استفاده  با  مطالعه  این  در  پژوهشگران 
چهار ماده – زرده تخم مرغ، آب مقطر، روغن 
را  رنگ  فرآیند ساخت  رنگدانه –  و  کتان  بذر 
رنگ  دو  ترکیب  برای  آن  از  و  کرده  بازسازی 
مهم و معروف سفید سربی و آبی اولترامارین 

]ماوراءدریا[ استفاده کردند.
رنگ  به  تخم مرغ  زرده  »افزودن  گفت:  رانکه 
شکلی  به  را  آن  خواص  چون  است  مفید 
وجود  به دلیل  مثال  می دهد.  تغییر  چشمگیر 
آنتی اکسیدان در زرده  تخم مرغ، زمان اکسید 

شدن رنگ طوالنی تر می شود.«  

به  تاجگذاری  مراسم  تماشای  هنگام  اگر 
نیز  وست مینستر  کلیسای  داخلی  فضای 
که  شده اید  متوجه  باشید،  انداخته  نگاهی 
لوازم  و  مبلمان  و  درخشان  تاج های  از  فراتر 
چشمگیر  بسیار  نیز  دیگری  چیز  ساله،   ۷۰۰
از  زرد؛  و  آبی  رنگ های  از  مملو  بود: فضایی 
فرش های کلیسا گرفته تا لباس مهمانان. اما 

اهمیت این رنگ ها در چیست؟
رنگ های  شامل  سلطنتی  استاندارد  پرچم 
قرمز، آبی و زرد است که همه آن ها در تزئینات 
سراسر کلیسا گنجانده  شده  بودند. افزون بر 
این رنگ ها، ملکه الیزابت در سال ۱۹۶۰ پرچم 
ویژه خود را انتخاب کرد که فقط  دو رنگ زرد 
)طالیی( و آبی داشت و طرح آن شامل حرف 
»E«، حرف آغازین نام الیزابت، در داخل تاج 
شده  احاطه  رز  گل  های  با  که  بود  سلطنتی 

است.
فرش های مراسم تاج گذاری هم طرحی سنتی 
دارند. در مراسم تاج گذاری ملکه الیزابت فقید 
نیز از فرش های زرد و آبی استفاده شده بود 

که بخش زرد آن، قسمتی را پوشش می داد 
که تخت سلطنتی قرار داشت، و بخش آبی 

نیز به محدوده  مهمانان اختصاص داشت.

پرچم  رنگ های  با  دکور  و  فرش  این  ارتباط 
اوکراین صرفا تصادفی به نظر می رسد. هرچند 
که درباره رنگ لباس جیل بایدن، بانوی اول 
آمریکا، و نوه اش فینیگان بایدن که به ترتیب 
به تن داشتند  زرد تک رنگ  آبی و  لباس های 
با  رنگ  این  ارتباط  درباره  گمانه زنی هایی 
حمایت از اوکراین مطرح شد. اما بسیاری از 
مهمانان دیگر هم طیف هایی از آبی و زرد به 
تن داشتند که هماهنگی با رنگ هایی است که 
به طور سنتی در مراسم تاجگذاری در بریتانیا 

استفاده می شود.
این دو نفر کنار اولنا زلنسکا، همسر ولودیمیر 
نشسته  اوکراین،  جمهوری  رئیس   زلنسکی، 
جیل  چارلز،  شاه  تاج گذاری  از  پیش  بودند. 
بایدن با زلنسکا و کاترین، شاهدخت ولز، دیدار 
و  کرد  توییت  را  دیدار  این  از  او عکسی  کرد. 

نوشت: »ما در کنار اوکراین ایستاده ایم«.
رنگ های  زرد  و  آبی  نمادگرایی،  از  گذشته 
برجسته ای در جریان مراسم تاج گذاری بودند 
و رنگ های محبوب طراحان برای این مراسم 

به شمار می روند.

Pay parking to come into effect at three 
popular West Vancouver parks

 پارکینگ پرداختی برای سه پارک محبوب
وست ونکوور به اجرا درآمد

North Van District inches toward 
legalization for short-term rentals

نورت ونکوور به سمت قانونی شدن برای اجاره های کوتاه مدت

Get Ready for a Heat Wave this 
Weekend, Metro Vancouver

برای موج گرمای آخر هفته، مترو ونکوور آماده شوید

Possible meteorite crashes into New Jersey home
 سقوط احتمالی شهاب سنگ، سقف

خانه ای را در آمریکا سوراخ کرد

WHAT'S CHANGING IN CANADA'S NEW-LOOK PASSPORTS

Canada's newly redesigned passport includes improved security features and images that 
officials say reflect Canada's diverse people and landscapes. Families, Children and Social 
Development Minister Karina Gould and Immigration, Refugees and Citizenship Minister 
Sean Fraser made the announcement in Ottawa on Wednesday.  The passport includes a 
new cover and designs on its inner pages, which the ministers described as highlighting 
Canada's natural environment over four seasons and its multicultural identity. Some of 
the new images such as polar bears, people jumping in a lake, and birds in winter capture 
the "spirit of who we are as Canadians." The federal government plans to go through its 
existing stock of passports first. The new security features include a polycarbonate data 
page, which is the same technology used to protect currency and driver's licences, and 
personal information engraved using lasers instead of ink to prevent tampering and 
counterfeiting. The new passports will be produced this summer,summer and more details 
will be announced.

آنچه در گذرنامه های جدید کانادا تغییر می کند
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 VSWI شرکت خدمات مهاجرتی

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

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

این تغییرات شامل تغییر وضعیت :

 • ویزیتوری به کار
 • ویزیتوری به تحصیلی

 • کار به تحصیلی

 • تحصیلی به کار
 • تمدید و حفظ وضعیت اقامتی

با نظارت چهار مشاور رسمی مهاجرت

مهشید حجازی                  پاول توربان
ماتای جرج نورانی             جستیپ گیل

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

مهاجرتی به متقاضیان ارائه خدمت کنیم

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

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

604 245 1161
647 493 5211
604 716 5853

ونکوور

مشاور رسمی فارسی زبان

تورنتو

VSWI Canadian Immigration Services Inc.

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

(رولربلید)

علیرضا 7849 376 604 1+

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

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

توسط مربی رسمی و ۸ دوره مسابقات قهرمانی کشور
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بهترین ماشین های دوازده سیلندر تاریخ

BEST V12 CARS IN HISTORY

AUTOBAZAAR

هرچند ب ام و را بیشتر به خاطر پیشرانه های شش سیلندر خطی بی نظیرش می شناسیم ولی این شرکت 
یکی از افسانه ای ترین موتورهای V۱2 تاریخ را خلق کرد که در سینٔه مک الرن F۱ قرار گرفت. البته انتخاب 
اول مک الرن پیشرانٔه هوندا بود ولی نهایتاً موتور ۶.۱ لیتری V۱2 ب ام و با ۶2۷ اسب بخار قدرت به منبع 
از سوپرکارهای  بسیاری  در حد  هنوز  که  کرد  فراهم   F۱ برای  را  موتور شتابی  این  تبدیل شد.   F۱ نیروی 
کثر سرعت ۳۸۶ کیلومتر بر ساعت همچنان سریع ترین خودروی تنفس  توربوشارژ امروزی است و با حدا

طبیعی تاریخ محسوب می شود.

با اینکه وقتی صحبت از پیشرانٔه V۱2 ب ام و می شود همه یاد مک الرن F۱ می افتیم ولی دیگر موتورهای 
محسوب  ب ام و   V۱2 موتور  آخرین   N۷4 هستند.  خاص  اندازه  همان  به  نیز  شرکت  این  سیلندر  دوازده 
می شود که در سه نسخه تولید شد. نسخٔه اول ۶ لیتری توئین توربو بود که در سری ۷ استفاده شد و 
سپس نسخٔه ۶.۶ لیتری آن زیر کاپوت نسل قبلی رولزرویس گوست قرار گرفت. ب ام و دیگر این موتور را در 
کنون در رولزرویس  محصوالت خودش ارائه نمی کند اما نسخٔه ۶.۷۵ لیتری آن با ۵۷۰ اسب بخار قدرت هم ا

گوست، فانتوم و کولینان استفاده می شود.

استفاده   AMG مدل های  خصوصاً  و  خود  محصوالت  در  گسترده ای  به طور   V۱2 موتور  از  قبالً  مرسدس 
می کرد اما امروز این موتور را فقط می توان زیر کاپوت مایباخ S۶۸۰ دید. این پیشرانه با نام M2۷۹، بیش 
از یک دهه پیش معرفی شد و در طول این سال ها معموالً بیش از ۶۰۰ اسب بخار قدرت داشته است. 
M2۷۹ با ۶۳۰ اسب بخار قدرت و ۱۰۰۰ نیوتن متر گشتاور در AMG S۶۵ به اوج رسید اما در حال حاضر به 
دلیل تمرکز بیشتر روی راحتی و نرمی، در S کالس مایباخ ۶۱2 اسب بخار قدرت و ۹۰۰ نیوتن متر گشتاور 

تولید می کند.

پیشرانٔه ۷.۳ لیتری V۱2 کارتل خشک که زیر کاپوت مدل تولید محدود One ۷۷ قرار گرفت هم یکی دیگر از 
موتورهای V۱2 فوق العادٔه تاریخ محسوب می شود. نسخٔه اولیٔه این موتور در زمانی که آستون مارتین در 
تملک فورد بود توسط کاسورث طراحی شد و برای اولین بار در DB۷ سال ۱۹۹۸ مورداستفاده قرار گرفت. 
این پیشرانٔه ۵.۹ لیتری درواقع بر اساس موتور V۶ دوراتک فورد ساخته شده بود اما زمانی که در سال 
2۰۰۹ در One ۷۷ استفاده شد، حجم آن به ۷.۳ لیتر افزایش یافت. این موتور با تولید ۷۶۰ اسب بخار قدرت، 

One ۷۷ را به یکی از سریع ترین خودروهای جاده ای تنفس طبیعی آن زمان تبدیل کرد.

Mclaren F1

F1 ۵-مک الرن

BMW M760

6-ب ام و M760i / رولزرویس گوست

Mercedes Maybach S680

S680 7-مرسدس-مایباخ

Aston Martin One 77 

77 One 8-آستون مارتین
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LIVING IN CANADA

604-924-0505

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

حسابداری شرکت ها
رفع مشکالت مالیاتی شرکت ها با اداره مالیات

√
√
√
√Starting From

$30
FILING TAXES

شرکت مالیاتی و حسابداری  بین الملل
WORLDWIDE TAX ACCOUNTING LTD. 

bavand1335@gmail.com

باوند زنجانی
604 9907209

در بازداشت
• دسترسی به نمایندگی قانونی

• دسترسی به نمایندگی قانونی بسته به محل بازداشت 
شما متفاوت است. 

برنامه مشاوره وظیفه وجود دارد.  در برخی مناطق یک 
وکیل وظیفه وکال / حقوقدانانی هستند که وکالت حقوقی 
کنند  می  ارائه  بازداشت  بررسی  جلسات  برای  رایگان 
دسترسی به یک نماینده قانونی ممکن است از طریق 
معیارهای  به  بسته  استانی،  حقوقی  کمک  برنامه  یک 
واجد شرایط بودن، فراهم شود. که به آن لیگال اید می 
گویند. هیچ کمک حقوقی ارائه نمی شود. اگر بازداشت 
هستید، بپرسید که آیا می توانید با یک نماینده قانونی 
صحبت کنید. چالشهای دسترسی به نمایندگی قانونی یا 

سایر خدمات
چالشهای کلی شامل:

اغلب  کنید،  نمی  صحبت  فرانسوی  یا  انگلیسی  اگر   •
به  دسترسی  هنگام  در  شما  از  حمایت  برای  مترجمی 

خدمات کمک حقوقی از زمان بازداشت وجود ندارد.
• شماره کمک حقوقی که توسط CBSA ارائه می شود 
می تواند به شماره دفتر عمومی و/یا مستقیماً به یک 

نماینده قانونی در حال انجام وظیفه مراجعه کند. 
• اگر در یک زندان استانی نگهداری میشوید، ممکن است 
به شما یک تماس تلفنی رایگان با کمک حقوقی داده 

نشود.
هستید،  بازداشت  در  وقتی  ارتباطات:   به  دسترسی   •
به  دسترسی  است.  دشوار  بیرون  با  ارتباط  برقراری 

ارتباطات بستگی به محل بازداشت دارد.
 شما به اینترنت یا تلفن همراه خود دسترسی نخواهید 
داشت، مگر اینکه از طرف CBSA مجوز خاصی داده شود. 
کز هلدینگ مهاجرت امکان برقراری تماس رایگان  در مرا
با  تماس  برای  است  دارد. ممکن  وجود  کانادا  داخل  در 
کشور دیگری به کارت تماس بین المللی پیش پرداخت 
نیاز باشد. در برخی موارد، افسران CBSA ممکن است 
یا  تلفنی  تماس  به  دسترسی  امکان  خود  صالحدید  به 
ویدیویی را فراهم کنند. دسترسی به تلفن در داخل زندان 

های استان بسته به امکانات متفاوت است.
دسترسی به اطالعات

اگر شما بازداشت هستید، پیدا کردن تمام اطالعات مورد 
نیاز دشوار است. CBSA اطالعاتی از جمله این بروشور 
را در اختیار افراد بازداشتی قرار می دهد. اگر به اطالعات 
بیشتری در مورد روش های مهاجرت نیاز دارید، می توانید 
بخواهید با یک افسر CBSA صحبت کنید. نماینده قانونی 
شما می تواند اطالعات مهمی را در اختیار شما قرار دهد. 
افراد  از  که  دارند  وجود   )NGO( غیردولتی  سازمانهای 
تحت بازداشت مهاجرتی حمایت رایگان میکنند و ممکن 
است بتوانند با شما مالقات کنند. سازمان های غیردولتی 
می توانند اطالعاتی در مورد بازداشت، روند درخواست 
پناهندگی و سایر اطالعات مهم در اختیار شما قرار دهند. 

اگر شما بازداشت هستید، بپرسید که آیا می توانید با یک 
نماینده NGO صحبت کنید.

بازدید کنندگان
اعضای  دوستان،  از  بازدیدهایی  بتوانید  است  ممکن 
و  کنید. ساعات  دریافت  بازدیدکنندگان  یا سایر  خانواده 
متفاوت  شما  بازداشت  محل  به  بسته  مالقات  شرایط 
است اگر به دلیل سالمت عمومی یا دالیل دیگر محدود 
هستید، ممکن است اجازه نداشته باشید بازدیدکنندگان 

را دریافت کنید.
تمهیدات امنیتی

امنیتی  محافظان  توسط  ها  زندان  و  بازداشت  کز  مرا
تشکیل می شوند که قوانین را اجرا می کنند و نظارت 
را انجام می دهند. قرار گرفتن در بازداشت مهاجرت می 
تواند تجربه بسیار دشواری باشد، بدون آزادی های اولیه و 
محصور در یک محیط زندان یا زندان مانند. در رفت و آمد 
به بازداشتگاه از دستبند و برخی مواقع محدودیت های 
دیگر به استثنای برخی از افراد آسیب پذیر استفاده می 

شود.
فرزندان

اگر با فرزندان خود در کانادا هستید، این امکان وجود دارد 
که آنها با شما در یک مرکز نگهداری مهاجرت در بازداشت 
از فرزندان یا سایر اعضای خانواده خود جدا  باشند. اگر 
شده اید، مهم است که با نماینده قانونی خود صحبت 

کنید و از یک NGO کمک بگیرید.
شکایت کردن

اگر در مورد درمان خود شکایتی دارید، ممکن است به 
CBSA شکایت کنید. شکایات به صورت داخلی توسط 
CBSA رسیدگی می شود. از ارتباطات با CBSA می توان 
جستجوی  کرد.  استفاده  بازداشت  بازبینی  جلسات  در 
مشاوره حقوقی یا کسب اطالعات از سازمان های غیر 

دولتی مهم است.
حقوق شما:

• در مورد دلیل)های( بازداشت خود مطلع شوید و به یک 
افسر CBSA دسترسی داشته باشید

•در صورت واجد شرایط بودن توسط یک نماینده قانونی 
با هزینه خود یا دریافت کمک حقوقی نمایندگی داشته 
در  حقوقی  کمک  خدمات  مورد  در  اطالعاتی  باشید. 
دسترس شما به شما داده می شود. همچنین میتوانید 
دوست یا عضوی از یک سازمان یا انجمن را به نمایندگی 

از شما بدون هزینه تعیین کنید
تماس  خود  کشور  کنسولگری  یا  سفارت  نماینده  با   •
بگیرید. اگر نمی خواهید با نماینده کنسولی تماس گرفته 
شود زیرا به دنبال حمایت در کانادا هستید، می توانید 
از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 

)UNHCR( در کانادا در مورد بازداشت شما مطلع شود.
• با NGOهایی که ممکن است از شما حمایت کنند تماس 

بگیرید
• اگر زبانی را که مراحل مهاجرت به آن انجام می شود 
)انگلیسی یا فرانسوی( نمی دانید یا صحبت نمی کنید، از 

یک مترجم کمک بگیرید.
• مراقبت های پزشکی دریافت کنید

• دینت را ادا کن
باوند زنجانی  ۶۰4۹۹۰۷2۰۹

 پناهندگی قسمت 9
)اگربازداشت شدید چکار میتوانید بکنید(

REFUGEE PART 8 (DETENTION )

bavand1335@gmail.com

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

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

 هزاردالر در ماه    

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

 شرایط بسیار خاص برای رسیدن زودتر به اقامت دائم

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

604-990-7209
bavand1335@gmail.com

√
√
√

  برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 مهاجرت به کانادا در
کمتر از 9 ماه

از طریق یوکان

•

•

•

•

20
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AI TURNS PEOPLE'S 

THOUGHTS INTO 
TEXT 

10
 هوش مصنوعی فکر 
انسان ها را می خواند

Certi�ed Translator

www.motarjem.cahossein.andalib@yahoo.com
     

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

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

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

868 9800              604( ) -

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

ایران اتومبیل در  بیمه  و سابقه  رانندگى  ترجمه گواهینامه  ICBC  جهت  تائید  مترجم مورد 
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فهرست تلفن مشاغل، دسترسی سریع به کسب و کارهای معتبر و خدماتی که به جامعه 
ایرانی در ونکوور خدمت می کنند. 

نمونه هایی از فروش ماه آپریل ۲۰۲۳
آپارتمان آپارتمان ۱۱ خوابه  خوابه $$۳۷۵،۰۰۰۳۷۵،۰۰۰

آپارتمان آپارتمان ۲۲ خوابه  خوابه $$۳۷۰،۰۰۰۳۷۰،۰۰۰

تاون هاوس تاون هاوس ۲۲ خوابه  خوابه $$۵۶۵،۰۰۰۵۶۵،۰۰۰

وام بانكى براى پيش خريد مســكن، افراد كم درآمد و يا بدون درآمدوام بانكى براى پيش خريد مســكن، افراد كم درآمد و يا بدون درآمد

اجاره؟ چرا 

برای اطالعات 
بیشتر لطفا

 تماس بگیرید

کان دســت یافتنی میپــل ریج کما

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

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

مکانیک اتومبیل سیار

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

604 442 6046

H.NAJAFI
MOTORS PARTS LTD
(the old H2Bay)

bobshad@gmail.com

New listing

New listing

New listing

New listing

New listing

New listing

$۹۵۰،۰۰۰

$۱, ۲۰۰،۰۰۰

$۱, ۱۰۰،۰۰۰

$۲, ۳۰۰،۰۰۰

New listing

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

متر مربع دارای شومینه گازی گاراژ دو ماشینه در 
پورت کوکیتالم 

یک کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی پورت 
کوکیتالم ۱۱۰ متر مربع

یک ملک مغازه روبروی کوکیتالم سنتر مال 
۱۱۵ متر مربع

یک کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی پورت 
کوکیتالم ۲۰۰ متر مربع

یک ملک مغازه پائین النزدل نورت ونکوور
 ۱۷۰ متر مربع 

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

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

۴ خواب حمام ۷۰۰۰متر مربع 

New listing

$۶۸۵،۰۰۰$۱, ۱۰۰،۰۰۰

$۱, ۰۵۰،۰۰۰ $۱, ۴۰۰،۰۰۰

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

مربع بطرف شرق باز سازی شده و قابل اجاره 

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

 می توانید با ما تماس حاصل فرمایید

604-512-5351

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

Realtor & Rental 
Property Manager

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

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

و مدیریت ملک شما را به عهده خواهیم گرفت.

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

امیر دوست

info@amirdoust.com       TELL: 604.889.6512 Residential & commercial

جهت گرفنت برآورد رايگان متاس بفرماييد

604 338 5436
EMFelectric71@gmail.com

خدمات برق مسکونی و تجاری 

نورپردازى

تعمريات برقی

سيم كشی

 EV Charger نصب 

خدمات برق ساختامن
٣٠٪ تخفيف

Fully Licensed Electrician (FSR)
EMF ELECTRIC
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مجلس سوئد سپاه 
پاسداران را سازمانی 
تروریستی اعالم کرد

ستاد امر به معروف: 
آستین کوتاه، شلوارک 
و کراوات ممنوع است

جمهوری اسالمی ایران 
صبح چهارشنبه هفت 
نفر را در کرج اعدام کرد مجهز نبودن بیمارستان ها 

به بخش تروما 

چند روز پس از اظهارات دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی مبنی بر لزوم گسترش برخوردهای مرتبط 
با حجاب اجباری به مردان، ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر با ابالغ »شاخص های عفاف و حجاب 
مردان در ادارات«، اعالم کرد »لباس آستین کوتاه 
مردان  برای  کراوات«  و  شلوار  کوتاه  چسبان،  و 

ممنوع است.
علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر، با اشاره به »اقدامات« این ستاد 
در مورد »حجاب مردان«، گفت به تازگی »ستاد 
ادارات،  بحث  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
شاخص های عفاف و حجاب را ابالغ کرده است«.
نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی  گفته  به 
از منکر، بر اساس ابالغیه این ستاد، »لباس های 
زننده، مارک دار، آستین کوتاه و لباس های چسبان 
منع شده  مردان  پوشش  در  و شلوارهای کوتاه« 
و رعایت این ممنوعیت برای »کارمندان دولت« 

است. اجباری 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
زدن  حق  دولت  »کارمندان  کرد:  تاکید  همچنین 
کراوات را ندارند«. بر این مبنا، منع کراوات بستن 
نیز از ممنوعیت هایی است که بار دیگر و شدیدتر 

اجرا  از سال های گذشته، قرار است علیه مردان 
شود.

پوشش  در  گفت  همچنین  خان محمدی  علی 
و  معروف  به  امر  ستاد  که  مواردی  باید  مردان، 
نهی از منکر منع کرده است، رعایت شود و »فرد 
که  دستورالعملی  و  چارچوب  آن  طبق  متخلف 
مصوب شده است، در مرحله اول تذکر می گیرد«، 
و در مرحله دوم نیز اقدام آن ها »در حوزه تخلفات 

شد. خواهد  بررسی  اداری« 
 سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید 
کرد چنانچه مردان در فضاها و اماکن عمومی نیز 
چارچوب پوشش مختص مردان را رعایت نکنند و 
پوشش آن ها »فرضا لباس زننده، چسبان، شلوار 
مورد  در  تعیین شده  اقدامات  باید  باشد،  کوتاه« 
آنان انجام شود، اما »زنندگی لباس آقایان، خیلی 

به چشم نمی آید«.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقالب 
که  »همانطور  گفت:  زمینه  همین  در  فرهنگی، 
خانم ها باید حجاب و عفت داشته باشند، آقایان 
هم باید عفت و حجاب را در جامعه رعایت کنند. 
نامناسب در جامعه  با یک پوشش  آقایی که  آن 
نکرده  رعایت  را  مناسب  حاضر می شود، حجاب 

است.«

 2۰ چهارشنبه  ایران، صبح  بشر  سازمان حقوق 
اردیبهشت، از اجرای حکم اعدام سه زندانی در 
زندان  در  دیگر  زندانی  چهار  و  قزل حصار  زندان 
این گزارش  رجایی شهر کرج خبر داد. بر مبنای 
)اهل  مقدم  امامی  عبدالحسین  پنجک،  حسین 
قزل حصار  زندان  در  آقایی  بابک  و  کوهدشت( 
در ارتباط با جرائم مواد مخدر اعدام شدند. اتهام 
به  تجاوز  نیز  شهر  رجایی  زندان  اعدام شدگان 

است. اعالم شده  عنف 
سازمان حقوق بشر ایران می گوید طی ۱۶ روز 
گذشته، ۶۶ نفر و از ابتدای سال میالدی جاری 
ایران  مختلف  زندان های  در  نفر   2۱۸ تاکنون، 

شدند. اعدام 
احکام اعدام بامداد چهارشنبه در حالی اجرا شد 
شامگاه  از  اعدام  به  محکومان  خانواده های  که 
سه شنبه در مقابل زندان قزل حصار کرج تجمع 
بودند.  شده  اعدام ها  توقف  خواستار  و  کرده 
این  که  است  آن  از  حاکی  میدانی  گزارش های 
به خشونت  نیروهای حکومتی  با دخالت  تجمع  

شد. کشیده 
ویدیو هایی که از تجمع سه شنبه شب خانواده ها 
نشان  شد  منتشر  اجتماعی  رسانه های  در 
با  قزل حصار  زندان  مقابل  در  آنان  که  می دهد 
فریاد »یا حسین« و پرتاب سنگ به اجرای حکم 
اعدام اعتراض می کنند. صدایی نیز از بلندگوی 
تهدید  حال  در  که  می شود  شنیده  زندان 

است.  خانواده ها 
خبری  ارگان  هرانا،  خبرگزاری  سه شنبه  روز 
داده  گزارش  بشر،  حقوق  فعاالن  مجموعه 
به  کرج  در  اعدام  به  محکوم  زندانی   ۱۰ که  بود 
سلول های انفرادی منتقل شده اند. ارگان خبری 
مجموعه فعاالن حقوق بشر همچنین از سرعت 
گرفتن روند اعدام ها در ایران خبر داد و اعالم کرد 
که تنها در ۱۱ روز ۵۷ نفر در زندان های مختلف 

شده اند.  اعدام 
که  ایران  اسالمی  جمهوری  در  اخیر  اعدام های 

خاموش   برای  حکومت  تاکتیک  را  آن  بسیاری 
سازمان ها  کنش  وا می دانند،  اعتراض ها  کردن 
نیز در پی داشته  است.  را  بین المللی  و فعاالن 
روز سه شنبه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق 
در  نفر   2۰۹ اعدام  از  متحد  ملل  سازمان  بشر 
ابراز  ضمن  و  داد  خبر  اخیر  ماه  پنج  طی  ایران 
از جمهوری اسالمی خواست  آمار  این  از  انزجار 
اعدام ها را متوقف کند. او درعین حال تاکید کرد 
ایران،  به دلیل شفاف نبودن جمهوری اسالمی 
دسترسی به آمار دقیق شمار اعدامی ها ممکن 

 . نیست
حکم اعدام هفت زندانی در زندان های قزل حصار 
و رجایی شهر کرج در بامداد چهارشنبه در حالی 
دو  اعدام  احکام  نیز  دوشنبه  که صبح  اجرا شد 
صدرهللا  و  مهرداد  یوسف  نام های  به  شهروند 
فاضلی زارع با اتهام »توهین به مقدسات« اجرا 
حبیب  شنبه  روز  در  نیز  آنان  از  قبل  بود.  شده 

شد.  اعدام  ایرانی-سوئدی  شهروند  اسیوند، 
هم زمان با شتاب گرفتن موج اعدام ها در ایران، 
جان  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  برخی 
متهمان محکوم به اعدام علی مجدم، محمدرضا 
عدنان  دریس،  حبیب  خنفری،  معین  مقدم، 
میرهاشمی،  آلبوشوکه، صالح  غبیشاوی، سالم 
سعید یعقوبی و مجید کاظمی زندانیان سیاسی 

است.  در خطر  اعدام محکوم شده اند  به  که 
مجید  و  یعقوبی  سعید  میرهاشمی،  صالح 
خانه  به  موسوم  پرونده  متهم  سه  کاظمی 
محله  در  تیراندازی  اتهام  با  که  اصفهان اند 
محکوم  اعدام  به  آبان   2۵ در  اصفهان  خانه 
و  نقص ها  به رغم  آنان  اعدام  حکم  شده اند. 
تایید  کشور  عالی  دیوان  در  قانونی  ایرادهای 
بودند  کرده  اعالم  نفر  سه  هر  درحالی که  شد. 
اصفهان  خانه  محله  تیراندازی  در  نقشی  هیچ  

. شتند ا ند

راهنمایی  پلیس  رئیس  هادیان فر،  کمال  سید 
در  درمانی  کز  مرا نبودن  مجهز  از  رانندگی،  و 
مصدومان  درصد   4۳ گفت  و  کرد  انتقاد  ایران 
جان  بیمارستان ها  در  رانندگی  تصادف های 
خود را از دست می دهند، به این دلیل که برخی 
نیستند. مجهز  تروما  بخش  به  درمانی  کز  مرا

خودداری وزارت بهداشت از تجهیز بیمارستان ها 
گفته  طبق  که  است  حالی  در  تروما  بخش  به 
 ۱۰ ساالنه  وزارتخانه  این  راهور،  پلیس  رئیس 
هزار میلیارد تومان بابت رسیدگی به مصدومان 
بهترین  تا  می کند  دریافت  بودجه  تصادف ها 
ارائه  آن ها  به    هزینه  پرداخت  بدون  را  خدمات 

دهد.
وزارت بهداشت در بند ب ماده ۷۳ قانون برنامه 
و  دولتی  بیمارستان های  تمام  توسعه  پنجم 
غیردولتی را به پذیرش رایگان مصدومان حوادث 
کرده  موظف  آنان  به  خدمات  ارائه  و  رانندگی 
درخواست  هرگونه  قانون،  این  مبنای  بر  است. 
می شود؛  محسوب  تخلف  پذیرش  هنگام  وجه 
اما آنچه در عمل اتفاق می افتد، با دستورالعمل 

است. متفاوت  بسیار  بهداشت  وزارت 
رانندگی  تصادف های  مصدومان  آمبوالنس ها 
می کنند  منتقل  عمومی  بیمارستان های  به  را 
اما در بسیاری موارد، مسئوالن بیمارستان های 
حوادث  در  که  افرادی  همراهان  به  عمومی 
شده اند،  شدید  صدمه های  دچار  رانندگی 
کافی  امکانات  آن ها  درمان  برای  می گویند 
جان  که  نیز  مصدومان  همراهان  ندارند. 
به  را  آن ها  می بینند،  خطر  در  را  خود  عزیزان 
بیمارستان خصوصی منتقل می کنند اما در این 
رایگان  پذیرش  دستورالعمل  نیز  بیمارستان ها 

نمی شود.  اجرا  تصادف  مصدومان 
وزارت  می گویند  بیمارستان ها  مسئوالن 
بهداشت و بیمه ها از اجرای تعهداتشان در قبال 

بیمارستان های خصوصی طفره می روند. این در 
رسیدگی  برای  بهداشت  وزارت  که  است  حالی 
به تصادف ها ساالنه مبالغ کالنی از محل بودجه 

می کند. دریافت  عمومی 
میلیارد  هزار   ۱۰ بودجه  این  اختصاص  به رغم 
به  هادیان فر  کمال  که  همان طور  تومانی، 
از  زیادی  شمار  گفت،  تسنیم  خبرگزاری 
فوت  بیمارستان   در  تصادف ها  مصدومان 
کز درمانی بخش تروما ندارند  می کنند؛ چون مرا
درصد  که  است  شده  موجب  عامل  همین  و 
قابل توجهی از افراد سانحه دیده در تصادف های 
جاده ای پس از انتقال به بیمارستان  جان خود را 

بدهند. دست  از 
گفته می شود  بیمارستان ها  از  بخشی  به  تروما 
وارده  آسیب  اولیه  تشخیص  مخصوص  که 
اورژانسی  بیماران  به  درمانی  خدمات  ارائه  و 
است.  تصادف ها  و  حوادث  مصدومان  و 
این  بیانگر  نیز  تصادف ها  از  بیمه  کز  مرا گزارش  
تصادف ها  مصدومان  از  زیادی  درصد  است 
نظیر  حادثه  از  ناشی  آسیب  که  دلیل  این  به 
زمان  در  به سر  یا ضربه  داخلی  خون ریزی های 
فوت  نمی شوند،  داده  تشخیص  درمان  طالیی 

. می کنند
درصد   ۵۱ راهور،  پلیس  رسمی  آمارهای  طبق 
موارد فوت در حوادث رانندگی در صحنه است، 
کز درمانی رخ  انتقال به مرا شش درصد هنگام 
می دهد و 4۳ درصد موارد هم در بیمارستان ها 

می کنند. فوت 
بخش  به  بیمارستان ها  تجهیز  اینکه  بر  عالوه 
را  رانندگی  حوادث  فوتی های  می تواند  تروما 
از  اورژانس  هلی کوپترهای  تامین  دهد،  کاهش 
سوی وزارت بهداشت و حضور به موقع آنان در 
صحنه تصادف نیز می تواند آمار شش درصدی 
زیرا  دهد؛  کاهش  را  انتقال  حین  فوتی های 
بسیاری از این مصدومان به دلیل ترافیک  و دیر 
از دست  را  درمانی جان خود  کز  مرا به  رسیدن 
می دهند. با این حال تعداد این هلی کوپترها نیز 

است. محدود 

نمایندگان پارلمان سوئد طرح تروریستی نامیدن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تصویب کردند. 
بر اساس این طرح، دولت سوئد موظف می شود 
فهرست  در  پاسداران  سپاه  نام  تا  کند  تالش 

گیرد. قرار  اروپا  اتحادیه  تروریستی 
حاضر  حال  در  که  سوئد  پارلمان  نمایندگان 
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز 
چهارشنبه ۱۰ مه )2۰ اردیبهشت( طرحی مبنی بر 
تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را تصویب کردند. بر اساس این طرح، دولت سوئد 
موظف می شود در راستای قرار گرفتن نام سپاه 
اروپا  اتحادیه  تروریستی  فهرست  در  پاسداران 

کند. تالش 
مارکوس ویشل نماینده پارلمان سوئد در توییتر 
زمانی  شدیم،  تاریخ ساز  »امروز  نوشت:  خود 
به  گرفت  تصمیم  آرا  اتفاق  به  سوئد  پارلمان  که 
پاسداران  سپاه  نام گذاری  بر  مبنی  من  پیشنهاد 
تروریستی  سازمانی  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
رای مثبت دهد. این حاصل سخت کوشی است. 
بابت تمامی حمایت های شما سپاسگزارم. اینک 
ایران و  برای متوقف کردن ظلم در  به مبارزه  ما 
ادامه  ایران  مردم  به  آزادی  اساسی  حق  اعطای 

داد.« خواهیم 
۳4۹ نماینده به این طرح که از سوی کمیته امور 
خارجه پارلمان سوئد ارائه شده بود، رای دادند و از 
این رو این طرح مورد تایید هر هشت حزب راست 

و چپ پارلمان سوئد قرار گرفته است.

توییتر  در  آلمان  پارلمان  نماینده  روتگن،  نوربرت 
سوئد.  در  همکارانم  به  »تبریک  نوشت:  خود 
کسیون های حاکم در بوندس  شرم آور است که فرا
ابتکار  یک  انجام  آمادگی  آلمان(  )مجلس  تاگ 
فراحزبی را ندارند تا صریح و واضح از قرار دادن 
صحبت  تروریستی  فهرست  در  پاسداران  سپاه 

کنند.«.
حاضر  حال  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
قرار  آمریکا  متحده  ایاالت  ترویستی  فهرست  در 
قاطع  رأی  با  ژانویه  در  نیز  اروپا  پارلمان  دارد. 
از  آن  اساس  بر  که  کرد  تصویب  را  قطعنامه ای 
سپاه  تا  شده  خواسته  اروپا  اتحادیه  دولت های 
پاسداران را در لیست تروریستی این اتحادیه قرار 

دهند.
اتحادیه  خارجه  سیاست  مسئول  بورل  جوزپ 
اروپا اما از مخالفان این امر است و می گوید برای 
قرار دادن نام سپاه در لیست تروریستی اتحادیه 

اروپا نیاز به رأی یک دادگاه اروپایی است.
علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد 
روز سه شنبه 2۹ فرودین )۱۷ آوریل( در اینستاگرام 
و توییتر خود نوشت پرونده شکایت علیه سپاه و 
با عنوان جنایت  پلیس سوئد  در  حسین سالمی 
علیه بشریت باز شده است. آخوندی تاکید کرده 
است دادخواهان و شاکیان دیگر مقیم سوئد نیز 
شکایت  این  به  پرونده  این  تکمیل  در  می توانند 

بپیوندند.

IRANIAN NEWS



9 www.danmagazine.com dan.magazine.vancouver danmagazine_vancouver دانستنیها ۲۲May 12, 2023 اردیبهشت، ۱۴۰۲
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دفتر مهاجرتی

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

)MICC( عضو رسمی انجمن مشاورین وزارت مهاجرت استان ِکبک

• سرمایه گذاری
• خود اشتغالی

•اخذ اقامت امریکا
•اخذ اقامت جزایر کارائیب

• تکفل پدر و مادر

• نیروی متخصص فدرال و ِکِبک

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

دارای 
گواهی حق 

 امضٔا در 
BC استان

• برنامه های استانی
• کارآفرینی

•تائید امضا و برابر با 
اصل کردن کلیٔه مدارک

SPORT

بابل  در   ۱۳۹2 متولد سال  کودک  آرات حسینی، 
برای  پدرش  اجبارهای  و  فشارها  به واسطه  که 
وارد  زود  خیلی  جهان،  سطح  در  قهرمان شدن 
بزرگسال  ورزشکاران  فشارهای  و  رقابت  دنیای 
شده  رسانه ای  نامش  دیگر  بار  روزها  این  شد، 

است.
در اسفندماه ۱4۰۱ هنگامی که پدر آرات حسینی، 
ناکام از تالش برای ورود فرزندش به باشگاه های 
لیورپول،  کادمی  آ ازجمله  دنیا،  ورزشی  مطرح 
همراه خانواده  اش از انگلستان به ایران بازگشت، 
از این کودک  انتشار تصویری  با  باشگاه سپاهان 
کادمی  ورزشکار، اعالم کرد که او از این پس در آ
سپاهان به فعالیت خواهد پرداخت. پدر آرات نیز 
با انتشار تصویری )تصویر باالی صفحه( بر چنین 

خبری صحه گذاشت.
پیش  به خوبی  همکاری  این  ظاهرا  حال،  این  با 
نرفته است و دو طرف به آنچه در ذهن داشتند، 
نرسیده اند. روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، تنها حدود 
دو ماه بعد از انتشار خبر حضور آرات در باشگاه 
فوتبال سپاهان، پدر او با انتشار مطلبی در بخش 
از  خود،  اینستاگرام  صفحه  )استوری(  روایتگر 

داد. باشگاه خبر  این  در  پایان حضور پسرش 
محمد حسینی، پدر آرات، پس از آن، در گفت وگو 
اصال  که  شد  مدعی  سه  ورزش  وب سایت  با 
وارد  حتی  پسرش  و  نداشته  وجود  قراردادی 
گفت:  او  است.  بوده  نشده  تیم  تمرین های 
قرار  سپاهان  باشگاه  رفتیم،  اصفهان  به  »وقتی 
بود خانه ای در اختیار ما قرار بدهد، اما مکانی که 
در اختیار ما قرار دادند، طوری بود که مادر آرات 
روی  ما  طرفی  از  بپزد.  غذا  نمی توانست  حتی 
به  را  بیرون  غذای  اصال  و  آرات حساسیم  تغذیه 

نمی دهیم.« او 
»آغاز  از  اینستاگرامش  حساب  در  پیش تر  که  او 
پرواز  سکوی  به عنوان  سپاهان  با  آرات  همکاری 
به اسپانیا« خبر داده بود، مدعی شد که باشگاه 
و  است  نگذاشته  اختیارشان  در  را  الزم  امکانات 
در نتیجه، آن ها تصمیم به ترک اصفهان گرفته اند.
است  کرده  ادعا  سخنانش  ادامه  در  آرات  پدر 
از  تبلیغاتی  استفاده  قصد  سپاهان  باشگاه  که 
فرزندش را داشته که در اینستاگرام شش میلیون 
آرات  »صفحه  او،  گفته  به  دارد.  دنبال کننده 

دو  روزی  تبلیغ،  کمترین  با  و  حالت  بدترین  در 
میلیون درآمد دارد و با روزی سه تبلیغ، می توان 
بهترین خانه را در اصفهان خرید و بهترین زندگی 
فرصت  این  از  می خواست  باشگاه  و  داشت  را 

کند«. استفاده  تبلیغاتی 
اما از آن سو، باشگاه سپاهان روایت دیگری از این 
جسمی  سالمت  وضعیت  از  همچنین  و  معامله 
وبسایت  گزارش  به  دارد.  حسینی  آرات  روانی  و 
کادمی  آ مدیر  بصیریان،  محمدعلی  سه،   ورزش 
کنش به اعالم پایان همکاری آرات  سپاهان در وا
درخواست  او  »پدر  است:  گفته  موسسه،  این  با 
یک خانه مبله بزرگ و 4۰میلیون تومان دستمزد 
و  بود  کرده  را  تغذیه موردنظر خودش  و  ماهیانه 
تمرینات  تیمی،  تمرین  زمان  از  خارج  همچنین 

می گذاشت.« آرات  برای  عجیب  شخصی 
بصیریان در ادامه از فشارهایی که به گفته او، پدر 
آرات بر این کودک تحمیل می کرده، خبر داده و با 
اظهار نگرانی درباره سالمت جسمی و روانی او، 
هشدار داده است: »در مدتی که آرات اینجا بود، 
مشاوره های مختلفی انجام دادیم و متوجه شدیم 
بچه بسیار تحت فشار است و احتمال ایجاد خطر 
برای بچه و باشگاه زیاد بود و احساس می کنیم 
همین  برای  و  بود  همین مسئله  هم  انگلیس  در 
به ایران آمدند. این بچه وقتی سر تمرین می آمد، 
به  می دیدیم که دست روی سینه اش می گذارد، 
نظر می رسید خسته است و تحت فشار تمرینی 
آرات  به  که  فشارهایی  با  داشت.  قرار  سنگین 
آرات  است.  شده  بسته  او  رشد  صفحات  آمده، 
بچگی و بازیگوشی نکرده و از نظر ذهنی با همه 

کامال متفاوت است.« بچه ها 
کادمی سپاهان همچنین با اشاره به اینکه  مدیر آ
گفته  دارد«،  بیزنسی  نگاه  پسرش  به  آرات  »پدر 
از  را  آرات  پدر  نظر  مورد  مبلغ  »باشگاه  است: 
این  معتقدیم  ما  می داند.  خارج  حمایتی  جنبه 
مشخص  و  دارد  بیزنسی  جنبه  پیشنهادی  مبلغ 
این  دارد.  خود  فرزند  به  بیزنسی  نگاه  پدر  است 
چیزی  ورزش  جز  سالم  و  معصوم  و  پاک  بچه 
نمی خواهد، ولی استفاده ابزاری از او می شود.«

 ۷ یکشنبه  از  جهان  جودو  قهرمانی  مسابقات 
ماه مه در قطر در جریان است. در این رقابت ها 
سرمربی گری  با  پناهندگان  جودو  نفره   ۷ تیم 

می رود. میدان  به  نیز  وحید سرلک 
با  جهان   2۰2۳ قهرمانی  جودو  رقابت های 
 ۷ یکشنبه  روز  از  قطر  پایتخت  دوحه،  میزبانی 
ماه مه به مدت ۷ روز برگزار می شود. در حالی 
که فدراسیون جودو جمهوری اسالمی به خاطر 
جودو  جهانی  فدراسیون  سوی  از  محرومیت 
 4 است،  مانده   باز  مسابقات  این  در  حضور  از 
ترکیب  در  مسابقات  این  در  ایرانی  جودوکار 

پرداخت. خواهند  رقابت  به  پناهندگان  تیم 
 ۷۰ اضافه  به  وزنی  رده  در  بربری  محبوبه 
رضا  کیلوگرم،   ۷۳ در  مجیدی  کاوان  کیلوگرم، 
در  رشنوزاده  محمد  و  کیلوگرم   ۹۰ در  ولی پور 
تیم  ترکیب  در  ایرانی  جودوکاران  کیلوگرم   ۶۰
جهان   2۰2۳ قهرمانی  مسابقات  در  پناهندگان 

. هستند

دیگر جودوکاران تیم پناهندگان نیز مونا دهوک 
شاهین  نیگارا  کیلوگرم(،   ۵۷ سوریه/  )اهل 
خندان  عدنان  و  کیلوگرم(   ۷۰ )افغانستان/ 
هستند.  کیلوگرم(   ۹۰ اضافه  به  )سوریه/ 
فدراسیون  مدیریت  با  جودو  پناهندگان  تیم 
در  المپیک  بین المللی  کمیته  و  جودو  جهانی 
رقابت های تیمی و انفرادی به میدان می رود و 
پاریس   2۰24 المپیک  سهمیه  کسب  دنبال  به 

است.
وحید  عهده  به  نیز  تیم  این  سرمربی گری 
و مربی  ایران  پیشین جودو  سرلک، ملی پوش 
است.  آلمان  بوندس لیگای  در  جودو  فعلی 
جودو  پناهندگان  تیم  که  است  ذکر  شایان 
محسوب  ورزشی  رشته  یک  در  تیم  نخستین 
قهرمانی  مسابقات  چارچوب  در  که  می شود 
میدان  به  تیمی،  رقابت  های  ماده  در  جهان، 

می رود.

افشاگری باشگاه 
سپاهان درباره 

آرات حسینی
حضور تیم پناهندگان در مسابقات 

قهرمانی جودو ۲0۲۳ جهان
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می گویند  اوهایو  ایالتی  دانشگاه  کارشناسان 
لحظه  یک  از  مهم تر  »مفهوم  سلفی  عکس های 
به دلیل  فقط  ما  معتقدند  و  می کنند«  ثبت  را 

خودشیفتگی یا تبلیغ خود سلفی نمی گیریم.
از  کورنلیوس،  رابرت  می نویسد  اسکای نیوز 
آمریکا،  متحده  ایاالت  اهل  عکاسی  پیشگامان 
را  جهان  سلفی  اولین  پیش  سال   2۰۰ به  نزدیک 
کنون مردم روزانه میلیون ها عکس سلفی  گرفت. ا
می گیرند و در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام 
انتشار  از  عکاس  انگیزه  گویا  می کنند؛  بارگذاری 
عکس در این رسانه های اجتماعی درگیری مخاطب 

از طریق کلیک کردن، پسندیدن و نظر دادن است.
پژوهشگران  مطالعه  به  استناد  با  نیوز  اسکای 
که  آن ها  می کند  تاکید  اوهایو،  ایالتی  دانشگاه 
روی  از  را  کار  این  لزوما  می گیرند،  عکس  خود  از 
این  با  بلکه  انجام نمی دهند،  یا خودشیفتگی  غرور 
می کنند.  ثبت  را  لحظه«  یک  مهم تر  »مفهوم  کار 
این، در عکس  سلفی که به نوعی صحنه  بر  افزون 
را از چشم خود می بینیم، بهترین تجربه فیزیکی آن 
لحظه را نشان می دهد. مثل عکسی از یک اقیانوس 
که روزی زیبا را به تصویر می کشد. این مطالعه که 
در نشریه »روانشناسی اجتماعی و علم شخصیت« 
 Social Psychological and Personality(
Science( منتشر شد، مخالف دیدگاه رایجی است 
که می گوید سلفی فقط به منظور تبلیغ برای خود 

است.
استاد  و  مطالعه  این  همکار  نویسنده  لیبی،  لیزا 
اوهایو، گفت: »این عکس ها  ایالت  روانشناسی در 
مفهوم مهم تر یک لحظه را ثبت می کنند که معنایش 

الزاما خودخواهی نیست.«

به  رسیدن  برای  که  مطالعه ای  شش  از  یکی  در 
خواندن  به  شرکت کنندگان  شد،  انجام  نتیجه  این 
مانند  گرفت،  عکس  می توان  آن  در  که  سناریویی 
رفتن به خارج از شهر با یک دوست، دعوت شدند و 
سپس درجه اهمیت و معنای این تجربه را ارزیابی 
کردند. این مطالعه نشان داد هرچه اهمیت رویداد 
برای شرکت کنندگان بیشتر باشد، احتمال بیشتری 
دارد در آن عکس سلفی بگیرند. در آزمایشی دیگر، 
شرکت کنندگان پست های جدید اینستاگرامشان را 
با عکسی که از خود گذاشته بودند، باز کردند. سپس 
از آن ها پرسیدند آیا در آن عکس قصد داشتند تجربه 
فیزیکی خود در لحظه را ثبت کنند یا می خواستند 
مفهوم مهم تر آن لحظه را به تصویر بکشند. سپس 
احساسشان را در مورد آن عکس در مقیاس مثبت 

تا منفی بیان کردند.
که  بود  این  ما  »دریافت  گفت:  لیبی  پروفسور 
را  آن  گرفتن  از  عکاس  اصلی  منظور  عکسی  اگر 
دوست  را  عکس  آن  فرد  نکند،  برآورده  به درستی 
ندارد.« مثال گفته بودند که اگر هدفشان از گرفتن آن 
عکس ثبت مفهوم رویداد بود، در حالتی  که عکس 
تصویر  در  خودشان  و  بود  گرفته  ثالثی  را شخص 

حضور داشتند، آن را بیشتر پسندیده بودند.
گفت:  پژوهش،  این  اصلی  نویسنده  نیس،  زاخاری 
بهترین  انتخاب  برای  »فهمیدیم که شهود طبیعی 
پرسپکتیو ]چشم انداز[ برای گرفتن عکس به آدم ها 
مردم  دانش  مطالعه  این  امیدوارم  می کند.  کمک 
آن ها  واکنش  بر  پرسپکتیو  تاثیر  در مورد چگونگی 
ترتیب می توانند  این  به  افزایش دهد.  را  به عکس 
آگاهانه چشم اندازی را انتخاب  کنند که با هدفشان 

مطابقت داشته باشد.«  ■

SCITECH

Scientists Realized The True 
Meaning Of Taking A Selfie

دانشمندان به معنای واقعی 
سلفی گرفتن پی بردند

انتظار  دیرباز  از  که  بزرگ  اقدامی  در  گوگل 
می دهد  امکان  کاربران  به  کنون  ا می رفت، 
مردم  به  شرکت  این  بگذارند.  کنار  را  عبور  رمز 
اجازه خواهد داد برای ورود به حساب های خود 
را جایگزین کنند   )passkeys( »کلیدهای عبور«
که گزینه ای ایمن تر از رمز عبور است و به کاربر 
وارد  آسان تر  و  بیشتر  امنیت  با  می دهد  امکان 

حساب خود شود.
سنتی  عبور  رمز  تعویض  بسیاری  شرکت های 
با کلیدهای عبور را الزامی کرده اند. آن ها یک کد 
محلی روی دستگاه ها را با اطالعات بیولوژیکی 
ترکیب  چهره    تشخیص  یا  انگشت  اثر  قبیل  از 
این اطالعات در خود  آنجا که تمامی  می کنند.از 
دستگاه ها نگهداری می شود و گوگل اسکن ها از 
نمی بیند،  را  بیولوژیکی  داده های  سایر  یا  چهره  
مصون  تبلیغاتی  سوء استفاده های  از  تنها  نه 
هم  رفتنشان  سرقت  به  احتمال  بلکه  می مانند 

کمتر می شود.
پلتفرم های  و  دستگاه ها  مهم  سازندگان  تمامی 
از  که   )FIDO Alliance( فیدو«  »ائتالف  عضو 
دیرباز در پی راه هایی برای معرفی فناوری های 
امنیتی جدید بوده اند، از فناوری جدید کلید عبور 

استقبال کرده اند.
و  مایکروسافت  شامل  شرکت ها  از  طیفی 
برای  سال  سالیان  گوگل  همچنین  و  اپل 
منتقدان  بوده اند.  تکاپو  در  رمز  از  خالص شدن 
ندارند  ایمنی  هم  آن ها  که  می کنند  استدالل 
وامی د ارند  را  کاربران  و  دست وپاگیرند  هم  و 
رشته حروف های طوالنی را که به هر حال حافظ 

ایمنی حساب ها نیز نیستند، از بر کنند.
رمز  از  »استفاده  است:  آمده  گوگل  بیانیه  در 
زیادی  زحمات  دچار  کاربر  می شود  باعث  عبور 
خاطر  به  و  قوی  گذرواژه های  انتخاب  شود. 

سپردن آن ها در انواع حساب ها دشوار است.«
گول  اغلب  هم  کاربران  حرفه ای ترین  عالوه  »به 
فیشینگ،  به  موسوم  حمالت  در  و  می خورند 

گذرواژه های خود را لو می دهند.«

حساب های  به  عبور  کلید  یک  که  هنگامی 
بخواهد  کاربر  هروقت  می شود،  افزوده  گوگل 
حسابی  در  فعالیتی  یا  شود  خود  حساب  وارد 
کلید  کاربر  از  شرکت  این  کند،  جلوه  مشکوک 
استفاده  با  عبور  کلید  می کند.  درخواست  عبور 
قفل گشایی  پین  کد  و  بیومتریک  اطالعات  از 
دیگری  اطالعات  آنکه  بدون  کاربر  و  می شود 
بدهد، اجازه می یابد وارد حسابش  شود. بنابراین 
دزدید.  را  آن ها  نمی توان  با حمالت »فیشینگ« 
در این حمالت، کاربران را با معرفی صفحه های 
بدهند.  را  خود  گذرواژه  تا  می زنند  گول  جعلی 
آن ها ]کلیدعبورها[ نوشتنی و گم شدنی نیستند 
در  اتفاقی  به صورت  را  آن ها  نمی تواند  کاربر  و 

اختیار مهاجمان قرار دهد.
ذخیره  شرکت ها  سرور  در  آن ها  که  آنجایی  از 
نیز  شرکت ها  این  به  حمالت  از  نمی شوند، 
از  شماری  اخیر،  سال های  در  می ماند.  مصون 
که  شدند  داده ها  رخنه   دچار  مهم  شرکت های 
نتیجه  در  و  کاربران  گذرواژه های  رفتن  لو  به 
منجر  آن ها  حساب های  به  مهاجمان  دسترسی 
گره  مشخص  دستگاه   یک  به  عبور  کلید  شد. 
را  آن ها  پلتفرم ها  برخی  هرچند  است.  خورده  
عبور  کلید  یک  تعیین  یعنی  می کنند؛  همگام 
رایانه  در  شد  خواهد  سبب  آیفون  گوشی  روی 
مک متصل به مثال حساب آی کالد درون همان 
گوشی، نیز در دسترس باشد. ممکن است الزم 
باشد که کاربر برای هر دستگاه مشخصی کلید 

عبور جدیدی ایجاد کند.
بنابراین  کلید عبور روی خود دستگاه قرار دارد؛ 
را روی سایر  آن  کیدا توصیه می شود  ا کاربر  به 
یا  نکند  تنظیم  ناایمن  رایانه های  یا  گوشی ها 
دارای  شخص  هر  چون  نگذارد.  ک  اشترا به 
دسترسی به آن دستگاه ها می تواند وارد همان 
حساب های  از  یکی  در  گر  بشود.ا حساب ها 
بخورد،  چشم  به  مشکوکی  فعالیت  هر  گوگل 
این شرکت به کاربر آن توصیه می کند کلید عبور 
تنظیمات هر  در بخش  کار  این  کند.  باطل  را  آن 

حساب انجام می شود.■

از  مدلی  پژوهشگران  و  دانشمندان  پزشکان، 
هوش مصنوعی ساخته اند که سرطان را به دقت 
فناوری  این  با  آن ها  گفته  به  می کند،  شناسایی 
تشخیص بیماری تسریع شده و بیمار به سرعت 

درمان می شود.

سراسر  در  میر  و  مرگ  اصلی  عامل  سرطان 
جهان است. به گزارش گاردین سازمان بهداشت 
 ۱۰ حدود  ساالنه  که  است  کرده  اعالم  جهانی 
میلیون مرگ یا تقریبا یک مورد از هر شش مرگ 
بسیاری  در  اما  است،  سرطان  به  ابتال  به دلیل 
موقع  به  بیماری  این  که  صورتی  در  موارد 
ابزار  این  است.  درمان پذیر  داده شود،  تشخیص 
بنیاد  کارشناسان  طراحی  که  مصنوعی  هوش 
رویال مارسدن موسسه سالمت ملی، موسسه 
لندن  کالج  امپریال  و  لندن  سرطان  پژوهش 

آیا رشد غیرطبیعی  که  است، تشخیص می دهد 
سرطانی  می شود  دیده  سی تی اسکن ها  در  که 
الگوریتم  این  عملکرد  مطالعه ای  خیر.  یا  است 
نشان  موجود  روش های  از  موثرتر  و  کارآمدتر  را 
ئی بایومدیسین  نشریه  در  یافته ها  این  می دهد. 

)eBioMedicine( منتشر شده است.
آنکولوژی  متخصص  هانتر،  بنجامین  دکتر 
و  مارسدن  رویال  در  بالینی  ]سرطان شناسی[ 
کالج، گفت: »امیدوارم  امپریال  بالینی  پژوهشگر 
این فناوری تشخیص زودهنگام سرطان را بهبود 
بخشد و با شناسایی بیماران پرخطر و فرستادن 
این  درمان  اولیه،  مداخالت  برای  آن ها  سریع 

بیماری را موفقیت آمیزتر کند.«
بیمار   ۵۰۰ حدود  سی تی اسکن  از  گروه  این 
توسعه  برای  بزرگ  ریوی  ]ندول[های  گره  با 
از  استفاده  با  مصنوعی  هوش  الگوریتم  یک 
اطالعات  روش  این  کرد.  استفاده  رادیومیکس 
انسان  چشم  به  که  پزشکی  تصاویر  از  را  مهم 
استخراج  نیست،  تشخیص  قابل  به راحتی 
را  مصنوعی  هوش  مدل  این  ادامه،  در  می کند. 
برای تعیین اینکه آیا قادر است گره های سرطانی 

را به دقت شناسایی کند یا نه آزمایش کردند.

زیر  ناحیه  نام  به  معیاری  از  مطالعه،  این  در 
شود  مشخص  تا  شد  استفاده   )AUC( منحنی 
این مدل چقدر در پیش بینی سرطان موثر است. 
و  است  دقیق  کامال  مدلی  نمایانگر   ۱ ای یوسی 
نشان  را   ۰.۵ عدد  می بود  تصادفی  حدس  اگر 
هوش  مدل  که  داد  نشان  نتایج  این  می داد. 
مصنوعی خطر سرطان هر گرهی را با ای یوسی 
»براساس  گفت:  هانتر  می کند.  شناسایی   ۰.۸۷
ما  مدل  که  می رسد  به نظر  چنین  اولیه،  نتایج 
را به دقت شناسایی  گره های بزرگ سرطانی ریه 
می کند. در مرحله بعدی قصد داریم این فناوری 
در  ریه  بزرگ  گره های  به  مبتال  بیماران  روی  را 
به  ابتال  خطر  آیا  ببینیم  تا  کنیم  آزمایش  کلینیک 

سرطان ریه را دقیق پیش بینی می کند یا خیر.«

کمک  پزشکان  به  مصنوعی  هوش  مدل  این 
رشد  با  گره هایی  که  بیمارانی  درمورد  می کند 
تلقی  کنون ریسک متوسط  ا و  دارند  غیرطبیعی 

می شوند، سریع تر تصمیم بگیرند.■

ابزار هوش مصنوعی 
جدید سرطان را به دقت 

شناسایی می کند

New Artificial 
Intelligence 

Tool Accurately 
Detects Cancer

GOOGLE Replaces Passkey 
With Password

گوگل کلید عبور را جایگزین رمز عبور می کند
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SCITECH

روز  دانشمندان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
دوشنبه اعالم کردند روشی یافته اند که به کمک آن 
مدلسازی  و  مغزی  اسکن  از  استفاده  با  می توانند 
هوش مصنوعی، »چکیده« آنچه را افراد به آن فکر 
زبان[  آوایی  نمادهای  ]نوشتن  آوانویسی  می کنند، 
کنند. این روش گامی به سوی ذهن خوانی توصیف 
شده است. در حالی که هدف اصلی رمزگشایی زبان 
کمک به افرادی است که توانایی برقراری ارتباط را از 
اذعان کرده اند  آمریکایی  داده اند، دانشمندان  دست 
ذهن«  شخصی  »حریم  مورد  در  فناوری  این  که 

سواالتی را پیش کشیده است.
آن ها با هدف کاهش چنین ترس هایی، آزمایش هایی 
آن ها  رمزگشایی  می داد  نشان  که  دادند  انجام 
تشدید  تصویربرداری  اسکنر  در  نمی تواند 
روی   )fMRI( اف ام آرآی  عملکردی،  مغناطیسی 
فعالیت مغزی افرادی که اجازه این بررسی را نداده 

بودند، ساعت های طوالنی به کار رود.
مغزی  ایمپلنت  که  دادند  نشان  قبلی  پژوهش های 
]کاشت اجزای مصنوعی در مغز[ می تواند افرادی 
را که دیگر نمی توانند صحبت یا تایپ کنند، قادر کند 
کلمات یا حتی جمالت را هجی کنند. این »رابط مغز 
و کامپیوتر« بر بخشی از مغز تمرکز می کند که هنگام 

تالش برای تشکیل کلمات، دهان را کنترل می کند.
در  تگزاس  دانشگاه  عصب شناس  هات،  الکساندر 
آستن و یکی از نویسندگان مطالعه  جدید، گفت که 
رمزگشایی زبان گروه او »در سطح بسیار متفاوتی 
مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  هات  می کند«.  کار 
آنالین اعالم کرد: »سیستم ما واقعا در سطح ایده ها، 
معناشناسی و معنا کار می کند.« بر اساس مطالعه 
 Nature( منتشرشده در مجله علوم اعصاب طبیعت
که  است  سازوکاری  اولین  این   )Neuroscience

قادر به بازسازی زبان پیوسته بدون ایمپلنت مغزی 
تهاجمی است. برای این مطالعه، سه نفر در دستگاه 
دادن  گوش  به  را  ساعت   ۱۶ مجموع  در  اف ام آر آی 
به داستان های روایی صوتی، عمدتا پادکست هایی 
کردند.  صرف  تایمز،  نیویورک  مدرن  عشق  مانند 
این کار به محققان فرصت داد جزئیات این موضوع 
معانی  و  عبارات  کلمات،  چگونه  که  بفهمند  را 
واکنش هایی را در مناطقی از مغز که برای پردازش 

زبان شناخته شده اند، تحریک می کنند.
آن ها این داده ها را به یک مدل زبانی شبکه عصبی 
استفاده   )۱-GPT( جی پی تی ــ ۱  از  که  کردند  وارد 
پیشین  مصنوعی  هوش  فناوری  یعنی  می کرد؛ 
معروف   )ChatGPT( جی پی تی  چت  در  بعدا  که 

جایگزین شد.
این مدل برای پیش بینی نحوه واکنش مغز هر فرد 
به گفتار درک شده، آموزش داده شد. سپس گزینه ها 
را محدود کرد تا نزدیک ترین پاسخ را پیدا کند. بعد 
برای آزمایش دقت مدل، هر یک از شرکت کنندگان 
به داستان جدیدی در دستگاه اف ام آر آی گوش کردند.
گفت  تانگ،  جری  مطالعه،  این  نویسنده  اولین 
کاربر  که  را  چیزی  »محتوای  می تواند  رمزگشا  که 
هنگامی  مثال،  عنوان  به  کند«.  بازیابی  می شنود، 
گواهینامه  هنوز  »من  عبارت  شرکت کننده  که 
هنوز  »او  عبارت  مدل  شنید،  را  ندارم«  رانندگی 
شروع به یادگیری رانندگی نکرده است« را ساخت. 
محققان اذعان کردند که رمزگشا با ضمایر شخصی 
که  زمانی  حتی  اما  داشت؛  او مشکل  یا  من  مانند 
می کردند  فکر  خود  داستان های  به  شرکت کنندگان 
همچنان  رمزگشا  می دیدند،  صامت  فیلم های  یا 

می توانست »خالصه« آن را درک کند.■

 Deep( مایند  دیپ   مصنوعی  هوش  بخش  رئیس 
است  کرده  پیش بینی  گوگل  شرکت[  ]در   )Mind
تنها چند سال تا ]ارتقای[ هوش مصنوعی به سطح 

انسان فاصله داریم.
دمیس هاسابیس تاریخ ورود هوش مصنوعی جامع 
مشابه  روش های  به  که  سیستم هایی   –  )AGI(
زودتر  بسیار  را   - می کنند  فکر  انسان  از  برتر  اما 
حالی که[  ]در  کرد.  تعیین  قبلی  پیش بینی های  از 
بسیاری گمان می کنند همچنان چند دهه مانده تا به 

این فناوری برسیم.
هاسابیس این هفته در »جشنواره آینده همه چیز« 
بسیار شگفت  اخیر  چند سال  این  گفت:»پیشرفت 
بود. ]از این رو[ هیچ دلیلی نمی بینم که این پیشرفت 
بگیرد.  به نظرم ممکن است شتاب  کند شود. حتی 
بنابراین فکر کنم ظرف چند سال دیگر یا شاید یک 

دهه دیگر ]به این نقطه[ برسیم.«
صنعت  در  پیشرو  فرد  چندین  از  یکی  هاسابیس 
از  شکلی  دارد  قصد  که  است  مصنوعی  هوش 
به منظور  آنکه  حال  دهد،  توسعه  را  »ای جی آی« 
نیز  بشر  به  فناوری  این  آسیب رساندِن  از  جلوگیری 

تدابیری ایجاد کند.
او گفت:»من توسعه این نوع فناوری های ای جی آی 
آزمون های  انجام  و  علمی  روش  از  استفاده  با  را 
کنترل شده و دقیق پیشنهاد می دهم تا به درکی از 

عملکرد سیستم پایه برسیم.«
به گفته ناندو دی فریتاس، مدیر پژوهش این شرکت، 
را  آن  که  دیپ  مایند  شرکت  گاتو  مصنوعی  هوش 
»عامل ]هوش مصنوعی[ جامع« توصیف می کنند، 
کنون به رقابت با هوش انسانی نزدیک شده است. ا

از  انجام طیفی وسیع  این هوش مصنوعی قادر به 

عملکردهای پیچیده است، از بازِی خانه سازی گرفته 
تا سرودن شعر و همین طور گفت وگو کردن به روشی 

مشابه چت جی پی تی، ربات چت اوپن ای آی.  

کنون بحث  دکتر دی فریتاس سال گذشته گفت: »ا
فقط توسعه و گسترش است. مساله ]فقط[ توسعه 
و بزرگ تر کردن مقیاس، ایمن تر کردن، کارآمدتر کردن 
حافظه  نمونه برداری،  سرعت  افزایش  محاسبات، 
نوآورانه،  داده های  بیشتر،  روش های  هوشمندتر، 
آنالین/آفالین است؛ هوش مصنوعی جامع حل این 
چالش ها را محقق می کند.« او افزود:»ایمنی اهمیت 

بسیار زیادی دارد.«

پژوهشگران »دیپ مایند« گفته اند در صورت رسیدِن 
فراتر  و  انسان  ]هوش[  سطح  به  مصنوعی  هوش 
رفتن از آن، خطر انقراض بشر وجود دارد، و راه حلی 
برای جلوگیری از سرکشی هوش مصنوعی پیشرفته 

پیشنهاد داده اند.

دیپ مایند در مقاله ای در سال 2۰۱۶ با نام »عوامل 
وقفه  پذیر ایمن« پیشنهاد کرد در چنین شرایطی یک 

»دکمه بزرگ قرمز« می تواند کلید خاموش باشد.

در این مقاله آمده است:»وقفه پذیری ایمن برای مهار 
رباتی که بدرفتاری می کند و احتمال دارد به عواقب 

جبران ناپذیر منجر شود مفید است.«

و  ]بی درنگ[  واقعی  زمان  در  عامل  این  »چنانچه 
گاه  از  هر  شاید  می کند،  عمل  انسان  نظارت  تحت 
را  بزرگ  قرمز  دکمه  انسانی  عامل  یک  باشد  الزم 
فشار دهد تا از ادامه توالی اقدام های مضر آن – که 
ممکن است به خود عامل یا محیط زیست صدمه 
بزند - جلوگیری کند و عامل را به یک موقعیت امن تر 

هدایت کند.«■

 هوش مصنوعی فکر انسان ها را می خواند

گوگل: هوش مصنوعی تا چند سال دیگر 
به سطح هوش انسانی ارتقا می یابد

AI Reads Human Thoughts

Google: Artificial intelligence will 
be upgraded to the level of human 

intelligence in a few years
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ما عادت کرده ایم که افراد بسیاری ما را ارزیابی و 
قضاوت کنند، مثل والدین، معلمان و مدیرانمان. 
ارزیابی ها  این  در  سهمی  خودمان  اینکه  شاید 
خودارزیابی،  باشد.  ناعادالنه  باشیم  نداشته 
است  فرایندی  پیداست،  نامش  از  که  همان طور 
که طی آن کارمندان عملکرد شغلی شان در یک 
بازه زمانی مشخص را بررسی و ارزیابی می کنند.

خودارزیابی زیرمجموعه مهمی از ارزیابی عملکرد 
کارمندان است. در فرایند خودارزیابی، کارمندان 
فرصت دارند عملکردشان را با نگاهی موشکافانه 
و دقیق تحلیل کنند و نقاط ضعف و قوت خود 
فهرست  کارمندان  روش،  این  با  کنند.  بررسی  را 
داشت  خواهند  را  دستاوردهایشان  از  دقیقی 
متوجه  اشتباه هایشان  بررسی  با  همچنین  و 
را  باید مهارتشان  خواهند شد در چه زمینه هایی 

بهبود ببخشند.
در  که  است  کارهایی  دست  آن  از  خودارزیابی 
می شود.  گرفته  نادیده  سازمان ها  از  بسیاری 
نوشتن گزارشی از دستاوردها و موفقیت شغلی 
و  خود  از  تعریف  شما  گزارش  که  به گونه ای 
الف زدن نباشد دشوار است. در بسیاری از موارد، 
و  می شوند  بایگانی  عملکرد  ارزیابی  فرم های 
اما  ندارند؛  عملکرد  بهبود  و  رشد  در  تأثیری 
یک  نوشتن  به  رعایتشان  که  دارد  وجود  نکاتی 
چنین  می کند.  کمک  اثرگذار  خودارزیابی  گزارش 
گزارشی عملکرد شغلی شما را بهبود می بخشد 
قرار  اختیار سازمان  در  را  بازخوردهای مفیدی  و 

می دهد.

چرا خودارزیابی اهمیت دارد؟
کارکنان  ارزیابی  خود  چرا   - خودارزیابی  اهمیت 

در سازمان مهم است و چطور باید انجام شود؟
خودارزیابی در نظرِ بسیاری از کارمندان فرایندی 
وقت گیر و خسته کننده است؛ اما این فرایند یکی 
از مهم ترین فرایندهایی است که اجرای صحیح و 
دقیق آن فواید زیادی برای سازمان ها به ارمغان 
ساختار  در  خودارزیابی  اهمیت  دالیل  می آورد. 

سازمان های امروزی عبارت اند از:
۱. ایجاد انگیزه:

داده  کارمندان  به  خودارزیابی  فرصت  که  زمانی 
آنها احساس قدرت می کنند. کارمندان  می شود، 
در  و  دارد  اهمیت  نظراتشان  می شوند  متوجه 
استفاده  آنها  نظرات  از  ارزیابی عملکرد،  جلسات 
می شود و این از راه های مؤثر برای انگیزه دادن 
ارزیابِی  فرایند  در  کارمند  هر  است.  کارکنان  به 
عملکرد مشارکت و حضوری فعال دارد. اهدافی 
خود  برای  خودارزیابی  فرایند  در  کارمندان  که 
مدیران  به  آنها  ارزیابی  نحوه  و  می کنند  تعیین 
تشخیص  را  باانگیزه  کارمندان  تا  می کند  کمک 
خواهد  بهتری  عملکرد  باانگیزه  کار  نیروی  دهند. 
کمک  سازمان  رشد  و  پیشرفت  به  و  داشت 

خواهد کرد.
2. ایجاد احساس تعلق خاطر به کار:

و  کار  به  تعلق خاطر  احساس  خودارزیابی 
تازه کار  کارمندان  در  به ویژه  را  پذیری  مسئولیت 

افزایش می دهد. با این رویکرد، کارمندان احساس 
خود  اقدامات  به  نسبت  بیشتری  مسئولیت 
خواهند داشت. انجام خودارزیابی باعث می شود 
عنصری  به  غیرفعال  تماشاگر  یک  از  کارمند 
تبدیل  شود.  ارزیابی  پروسه  در  اثرگذار  و  فعال 
مدیران با به کارگیری این رویکرد به کارمندانشان 

ثابت می کنند نظرات آنها جدی گرفته می شود.
۳. رابطه مدیر ـ کارمندِی سالم:

خودارزیابی روابط بین مدیر و کارمند در محل کار 
دو  آن  بین  مداوم  ارتباطی  و  می بخشد  بهبود  را 
کشمکش  احتمال  ترتیب،  این  به  می کند.  ایجاد 
و تضاد بین مدیر و کارمندان به حداقل می رسد.

4. ارتباط دوطرفه:
در  کارکنان  ارزیابی  خود  چرا   - دوطرفه  ارتباط 

سازمان مهم است و چطور باید انجام شود؟
ارتباطی  کارمند  و  مدیر  بین  ارتباط  که  زمانی 
بهترین  عملکرد  مدیریت  فرایند  باشد،  دوطرفه 
ارتباط  اهمیت  داشت.  خواهد  پی  در  را  نتیجه 
و  مدیران  روزانۀ  تعامالت  در  معموال  دوطرفه 
خودارزیابی  می شود.  گرفته  نادیده  کارمندان 
را  راه  و  می دهد  تعامالت  این  به  رسمی  شکلی 
برای ارتباط دوطرفه مدیر و کارمند هموار می کند. 
را  کارمندان  کلی  عملکرد  دوطرفه  ارتباط  این 
و  واضح  تصویری  همچنین  و  می کند  روشن 
بینشی عمیق از دستاوردها و کاستی های آنها را 
در اختیار مدیران قرار می دهد. خودارزیابی بهانه 
خوبی برای برقراری ارتباط موثر با مدیرتان است. 
عملکرد  و  شغلی  برنامه  درباره  می توانید  شما 

خود با مدیرتان صحبت کنید.
۵. کاهش اختالفات:

دیدگاه مدیران و کارمندان باهم تفاوت دارد. حتی 
نیز  دارند  تیم خود  با  نزدیکی  ارتباط  که  مدیرانی 
نمی توانند همیشه داستان را از دیدگاه کارمندان 
ارزیابی  جلسات  در  مدیران،  از  بسیاری  ببینند. 
کارمندان  با  خود  اختالف نظر  متوجه  عملکرد، 
ایجاد  موجب  خودارزیابی  که  آنجا  از  می شوند. 
کارمندان  نقاط ضعف و قوت  از  تصویری کامل 
مدیر  می کند.  برطرف  را  اختالف نظرها  می شود، 
می دهند  تطبیق  باهم  را  خود  گزارش  کارمند  و 
تمام  نهایی،  تا مطمئن شوند در گزارش عملکرد 
دستاوردها و اشتباه ها را در نظر گرفته اند. با این 

روش، احتمال اختالف کم می شود.
۶. پیشرفت شغلی:

نقاط  می کند  کمکشان  کارمندان  خودارزیابِی 
ضعف و قوت خود را بشناسند. کارمندان هنگام 
تهیه این گزارش متوجه می شوند در چه زمینه ای 
باید  زمینه ای  چه  در  و  دارند  ضعیفی  عملکرد 

مهارت هایشان را تقویت کنند.
کارمندان  آموزشی  نیازهای  خودارزیابی،  از  بعد 
تهیه  هنگام  همچنین  می شود.  مشخص 
فعالیت های  و  پروژه ها  خودارزیابی،  گزارش 
موردعالقه کارمندان و عالقه مندی های آنها برای 
اطالعات  این  می شود.  مشخص  آینده  کارهای 

قرار  مدیران  اختیار  در  خوبی  شغلی  چشم انداز 
خودارزیابی،  گزارش  در  کارمندان،  می دهد. 
و  مشکالت  موفقیت ها،  و  دستاوردها  بر  عالوه 
به  نیز  را  عملکرد  بهبود  برای  خواسته هایشان 

اطالع مدیران می رسانند.
خسارت   جبران  در  تأثیری  شاید  خودارزیابی 
پیشرفت  و  رشد  به  بی شک  اما  باشد،  نداشته 

شغلی کارمندان کمک می کند.
چگونه گزارش خودارزیابی خوبی بنویسیم؟

در  کارکنان  ارزیابی  خود  چرا   - گزارش  نوشتن 
سازمان مهم است و چطور باید انجام شود؟

کنید،  شروع  را  گزارش  نوشتن  اینکه  از  قبل 
نظر مدیر  و  گزارش خودارزیابی سال گذشته تان 
گر مدیرتان از گزارش  درباره آن را بررسی کنید. ا
است  بهتر  است،  نداشته  چندانی  رضایت  قبلی 
و  کنید  دقت  بیشتر  امسال  گزارش  نوشتن  در 
قوت  نقاط  روی  نکنید.  تکرار  را  قبل  اشتباه های 
برای  شرکت  راهنمای  از  و  کنید  تمرکز  خود 
نوشتن گزارش خودارزیابی کمک بگیرید. به جای 
کنید  اشاره  زمینه هایی  به  اشتباه ها،  روی  مانور 

که در آنها نیاز به بهبود دانش و مهارت دارید.
یک  می خواهید  که  است  بار  اولین  گر  ا نکته: 
گزارش خودارزیابی بنویسید،  باز هم نکات زیر به 

شما کمک می کنند بهترین نتیجه را بگیرید.

نکات  خوب،  عملکرد  گزارش  یک  نوشتن  برای 
زیر را رعایت کنید:

ارزیابی  از  هدف  که  بپرسید  خود  مدیر  از   .۱
چیست:

مدیرتان  از  خودارزیابی،  گزارش  نوشتن  از  قبل 
آن  تهیه  از  هدف  و  گزارش  این  کاربرد  بپرسید 
چیست؟ آیا این گزارش تأثیر زیادی روی ارزیابی 
عملکرد نهایی شما خواهد داشت؟ آیا این گزارش 
و  مدیران  آیا  دارد؟  تأثیر  شما  رتبه  ترفیع  روی 
خواند؟  خواهند  را  گزارش  این  نیز  هیئت رئیسه 
می کند  کمکتان  پرسش ها  این  پاسخ  دانستن 

گزارش بهتری بنویسید.
2. از خودتان سؤاالت دشوار بپرسید:

به کمکش  که  ببینید  فرصتی  را  خودارزیابی 
بی طرفانه  را  عملکردتان  و  مهارت ها  می توانید 
صادقانه  زیر  سؤاالت  به  کنید.  تحلیل  و  بررسی 

پاسخ دهید:
نقاط قوت من کدام اند؟

کدام کارها را در سال آینده باید بهتر انجام دهم؟
را  آنها  باید  چگونه  و  کدام اند  من  ضعف  نقاط 

برطرف کنم؟
در چه زمینه هایی می توانم ابتکار به خرج دهم و 

کارمند بهتری باشم؟
۳. دستاوردهایتان را مطرح کنید:

در  کارکنان  ارزیابی  خود  چرا   - دستاواردها 
سازمان مهم است و چطور باید انجام شود؟

تمرکز  موفقیت هایتان  روی  اشتباه ها،  از  بیشتر 
به  را  موفقیت هایتان  اندازه  از  بیش  نه  کنید. 

دهید.  جلوه  کمرنگ  را  آنها  نه  و  بکشید  رخ 
حد  شغلی،  موفقیت های  بیان  در  است  بهتر 
برای شما  که  را  اهدافی  کنید.  رعایت  را  اعتدال 
کنید  مشخص  و  کنید  فهرست  شده اند  تعیین 
حتما  شده اید.  نزدیک  هدف  هر  به  میزان  چه  تا 
را  موفقیت هایتان  و  دستاوردها  از  مثال هایی 
عملکرد  ارزیابی  شما  شرکت  در  گر  ا کنید.  بیان 
درمورد  دارد،  تأثیر  آنها  رتبه  ترفیع  روی  کارکنان 

ارزش تجاری موفقیت های خود صحبت کنید.

4. به اشتباه های خود اعتراف کنید:

اینکه  به  اقرار  از  و  کنید  قبول  را  اشتباه هایتان 
اشتباه کرده اید نترسید. اجازه ندهید اشتباه هایتان 
فلجتان کنند. تقصیر را به گردن دیگران نیندازید. 
زمینه هایی اند  نشان دهنده  کاستی ها  و  اشتباه ها 
افزایش  آنها  در  را  خود  دانش  و  مهارت  باید  که 
دهید. به مدیران خود بگویید که در چه زمینه هایی 
نیاز،  صورت  در  کنید.  تقویت  را  توانایی تان  باید 
با  را  آموزشی  دوره های  در  شرکت  درخواست 
کنار  را  نگری  منفی   بگذارید.  میان  در  خود  مدیر 
نکنید  بیان  طوری  را  خود  اشتباه های  و  بگذارید 
به جای  شوید.  مدیران  در  ترس  ایجاد  باعث  که 
جای  که  »زمینه هایی  عبارت  از  »اشتباه«،  کلمه 

بهبود دارند« استفاده کنید.

۵. تمرکز مدیر را به اصل موضوع جلب کنید:

انتظارات  را تعریف کنید،  نقش خود در سازمان 
سازمان از آن نقش را بیان کنید و مشخص کنید 
کرده اید.  برآورده  تا چه حد  را  انتظارات  این  شما 
که  بگویید  نرسیده اید،  اهداف  برخی  به  هنوز  گر  ا
در  اهداف  به  رسیدن  و  کاستی ها  جبران  برای 

سال آینده چه برنامه ای دارید.

۶. حرفه ای باشید:

در  کارکنان  ارزیابی  خود  چرا   - باشید  حرفه ای 
سازمان مهم است و چطور باید انجام شود؟

را  حواستان  خودارزیابی،  گزارش  نوشتن  هنگام 
نداشته  امالیی  و  نگارشی  اشتباه  تا  کنید  جمع 
نوشتن  برای  تخصصی  لحن  و  زبان  از  باشید. 
گزارش استفاده کنید. در بیان دستاوردهای خود 
بزرگ  از حد  را بیش  نکنید. اشتباه هایتان  مبالغه 
افراط  به  دور  از  و  گزارشی مختصر  ندهید.  جلوه 

ارائه کنید.

۷. درمورد مسیر شغلی تان صحبت کنید:

برنامه  به  باید  بر شغل شما،  عالوه  خودارزیابی، 
هنگام  بپردازد.  نیز  شما  بلندمدت  شغلی 
خودارزیابی، درمورد اهداف شغلی آینده و جایگاه 
شغلی  برنامه  گر  ا کنید.  صحبت  نیز  خود  فعلی 
گر از برنامه شغلی بلندمدت  بلندمدت ندارید یا ا
خودارزیابی،  جلسات  در  گرفته اید،  فاصله  خود 
صحبت  مدیرتان  با  خود  شغلی  برنامه  درمورد 
کنید،  شرکت  آنها  در  باید  که  را  دوره هایی  کنید. 
که  را  و جایگاهی  کنید  باید کسب  که  را  مدارکی 
آن برسید  به  آینده شغلی خود  دارید در  دوست 
با مدیر خود در میان بگذارید. به کمک مدیر خود 

نقشه ای برای رسیدن به اهداف طراحی کنید.

۸. نیازها و درخواست هایتان را مطرح کنید:

کاری  زمینه  یا  موضوع  به  شغلتان  در  شاید 
مدیرتان  از  است  بهتر  عالقه مند هستید.  خاصی 
فعالیت  آینده  در سال  می توانید  چگونه  بپرسید 
خود را در آن زمینه افزایش دهید و بیشتر از قبل 
می توانید  بپردازید.  خود  موردعالقه  موضوع  به 
در  شرکت  امکان  تا  کنید  درخواست  مدیرتان  از 
برای  را  خاص  آموزشی  دوره  یا  کنفرانس  یک 
دانش  افزایش  معتقدید  گر  ا کند.  فراهم  شما 
موجب  خاص  زمینه  یک  در  شما  مهارِت  و 
آینده می شود، هنگام طرح  پیشرفت سازمان در 
توضیح  مدیر  برای  را  موضوع  این  درخواست، 

دهید.■

Why Are Employee 
Self-Evaluations 
So Important? 

چرا خود ارزیابی کارکنان 
در سازمان مهم است و 
چطور باید انجام شود؟
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١٣
کال  مشاوران مهاجرت و شهروندی

درخواست پناهندگ 

خوداشتغال  (هنرمندان و ورزشااران

سرمایه گذاری و استارت آپ

Certified Gas & plumbing Contractor
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 • فرنس
• آب گرم کن

 • بویلر

604.401.6480
مهدی

 • شومینه
 • تعمیرات لوازم گازسوز
Driveway گرمایش • 

تعمیرات و نصب با بهترین قیمت  

هدف ما هدف ما رضایت شماسترضایت شماست  

LET’S PRACTICEآموزش زبان انگلیسی

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

جمال الدین جمالی
604.505.6631

Track down= دنبال چیزی گشتن
Keep in touch = در ارتباط بودن – ارتباط داشتن 
Lose track of someone = رد و نشانی کسی را گم کردن 
Come across = تصادفی برخورد کردن با چیزی
Settle down = جا افتادن – زندگی آرام داشن
Tied down= گرفتار بودن 
Live it up = زندگی خوب داشتن – خوش گذراندن 
In a rut = همان کارهای قبلی را یکسره انجام دادن
Chew the fat = دور هم جمع شدن و گپ زدن 

Linda: I’ve been trying to track down some old friends.
Nancy: Haven’t you kept in touch with them?

Linda: No. We lost track of each other.
Nancy: Didn’t you ever come across any of them?

Linda: A few. Some have settled down, some are tied 
down, some are living it up and others are in a rut.

Nancy: I hope one day you’ll all be 
able to chew the fat together.

 .لیندا: من خیلی سعی کرده ام رد دوستان قدیمی را پیدا کنم
نانسی: مگر باهاشون تماس نداشتی؟
.لیندا: نه رد همدیگر را گم کرده ایم

نانسی: هیچوقت با هیچکدامشان برخورد نکردی؟
 لیندا: یه چند تایی، بعضی ها زندگی شان جا افتاده، بعضی ها گرفتارند،

.بعضی ها خوش می گذرانند و بعضی ها دچار روز مرگی هستند
.نانسی: امیدوارم شماها بتوانید یه روزی دور هم جمع بشین و گپی بزنید

a)track down    b) live it up     c)settled down    d) chew the 
fat     e) tied down     f) come across     g) kept in touch      h) 
in a rut      i) lost track of them

1. I like to meet old friends and................
2. My life is always the same. It never changes. I’m.................
3. When you have children and dogs and a house, you 
are...............
4. It’s fun to take a vacation and........................
5. He was a bachelor for many years, but he found the right girl 
and.................
6. When looking at old photographs, you ..................a lot of 
memories.
7. Whatever happened to my former schoolmates? I...................
8. She was adopted. Now she wants to .............her biological 
parents.
9. I telephoned my former high school friend today. I’m glad 
we...........

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

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

شوید و از مطالب به صورت رایگان استفاده کنید.

LIFE & STYLE.ENGLISH

مدرس زبان انگلییس

لطفا با ما تماس بگریید

604.505.6631

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

خصویص، گروهی،  آنالین و یا حضوری  

 با ۴۲ سال تجربه تدریس در

ایران، امارات، اروپا و کانادا

...

جما ل الدین جمایل

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

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

MAGICMAGIC
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دکتر شادان کبیری
UBC استادیار

HEALTH.DERMATOLOGY.WOMEN

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

میشود.

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

جراحی می باشد.

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

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

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

باال بردن ابروها و پلکها شود.
این  آپلیکاتورها  ای  دقیقه   2۰ درمان  یک  طی  در 
بر روی گونه ها و پیشانی قرار می گیرند  دستگاه 
و دستگاه با فرستادن امواج موجب انقباض متواتر 
عضالت و افزایش حرارت پوست میشود. مانند یک 

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

بهترین اثر ۳ ماه بعد از آخرین درمان است.
نشان داده شده است که بعد از اتمام دوره درمانی 
2۳٪ صورت  تا  یابد،  می  کاهش  ها  چروک   ٪۳۷ تا 
لیفت می کند و تا۳۰٪ قوام و تون عضالت صورت 

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

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

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

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

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

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

در جوان سازی صورت خواهد داشت.

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

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

بصورت درمانهای ۱ تا 2  جلسه ای تکرار کند.

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

مناسبی برای این  درمان می باشید یا خیر.■

WHAT DO WE KNOW ABOUT THE 
LATEST FACE LIFT DEVICE?

درباره جدیدترین دستگاه لیفت صورت 
EMFACE چه می دانیم؟

  

انواع  شامل  زنان  در  اسکلتی  بیماری های 
مختلفی از بیماری هایی هستند که ممکن است 
کم استخوان ها و ضعف ساختار  در اثر کاهش ترا
بیماری ها  این  از  برخی  آیند.  وجود  به  استخوانی 

عبارتند از:
این  استخوان(:  کم  ترا )کاهش  اوستئوپوروز   •
بیماری معموالً در زنان پس از سنین ۵۰ سالگی 
و  استخوان ها  کم  ترا کاهش  باعث  و  رخ می دهد 

افزایش خطر شکستگی استخوان می شود.
زنان  در  اغلب  بیماری  این  روماتوئید:  آرتریت   •
جوان رخ می دهد و ممکن است باعث التهاب و 

آسیب به استخوان ها شود.
• آسیب به استخوان ها در دوران پس از یائسگی: 
در اثر کاهش هورمون های جنسی در دوران پس از 
یائسگی، استخوان های زنان ممکن است ضعیف 

شده و به راحتی شکسته شوند.
افزایش  باعث  بیماری  این  هیپرتیروئیدیسم:   •
باعث  است  ممکن  و  می شود  تیروئید  فعالیت 
خطر  افزایش  و  استخوان ها  کم  ترا کاهش 

شکستگی آن ها شود.
• بیماری کلیوی: بیماری های کلیوی مانند نفروز، 
خطر  افزایش  و  استخوان ها  کم  ترا کاهش  باعث 

شکستگی آن ها می شوند.
بیماری های  از  بعضی  تنفسی:  بیماری های   •  
ریه،  انسدادی  مزمن  بیماری های  مانند  تنفسی 
استخوان ها  کم  ترا کاهش  باعث  است  ممکن 
شوند. در کل، بیشترین خطر بیماری های اسکلتی 
در زنان پس از سنین ۵۰ سالگی و در دوران پس از 
یائسگی وجود دارد. به همین دلیل، حفظ سالمت 
با  آن ها  کم  ترا کاهش  از  جلوگیری  و  استخوان ها 
به  منظم  ورزش  و  غذایی  مواد  مناسب  مصرف 

پیشگیری  برای  مهم  راهکارهای  از  یکی  عنوان 
می شود.  مطرح  زنان  در  اسکلتی  بیماری های  از 
خطر  کاهش  برای  راههایی  با  را  شما  ادامه  در 

بیماریهای اسکلتی آشنا می کنیم.
D ۱. مصرف غذاهای حاوی کلسیم و ویتامین

کلسیم و ویتامین D دو ماده مهم برای سالمت 
حاوی  غذایی  مواد  مصرف  هستند.  استخوان 
و  لبنیات  تیره،  سبزیجات  ماهی،  مانند  کلسیم 
از  د  ویتامین  به همراه مصرف  محصوالت سویا، 
طریق تغذیه یا مکمل های ویتامین د، می تواند به 

حفظ سالمتی استخوان کمک کند.
2. ورزش منظم

ورزش منظم، به خصوص ورزش هایی که موجب 
روی،  پیاده  مثل  می شوند،  استخوان  استحکام 
دویدن، شنا، تنیس و بسکتبال، می تواند به حفظ 

سالمتی استخوان کمک کند.
۳. قطع سیگار

کم  ترا کاهش  باعث  می تواند  بودن  سیگاری 
برای  افزایش خطر شکستگی شود.  و  استخوان 
سیگار  از  است  بهتر  استخوان،  سالمتی  حفظ 

خودداری کنید.
4. محدود کردن مصرف الکل

باعث کاهش  الکل می تواند  از حد  بیش  مصرف 
سالمتی  حفظ  برای  شود.  استخوان  کم  ترا
کثر یک نوشیدنی  استخوان، بهتر است روزانه حدا

الکلی مصرف کنید.
۵. مصرف مکمل های کلسیم و ویتامین دی

اگر در این زمینه نیاز به تکمیل مصرف کلسیم و 
ویتامین دی دارید، می توانید از مکمل های موجود 
از هرگونه  از استفاده  بازار استفاده کنید. قبل  در 

مکمل، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.
۶. آزمایش استخوان

آزمایش استخوان یک روش ساده و غیرتهاجمی 
کم استخوان است و می تواند  برای اندازه گیری ترا
به شناسایی بیماری های اسکلتی در زنان کمک 
مرتباً  از یک سن مشخص،  بعد  است  بهتر  کند. 
آزمایش استخوان را انجام داده و در صورت نیاز به 

درمان، به دستور پزشک اقدام کنید.
۷. حفاظت در برابر آسیب به استخوان ها

برای پیشگیری از شکستگی استخوان، بهتر است 
و رقصیدن  از فعالیت های خطرناک مانند پرش 
از ورزش  بلند، استفاده  بر روی سطوح سخت و 
های خطرناک مانند اسکی و اسنوبرد و استفاده 
از لوازم حفاظتی مانند کاله و کفش های مناسب 

استفاده کنید.
۸. پایین آوردن شدت استرس

استخوان  کم  ترا کاهش  باعث  می تواند  استرس 
شود. برای کاهش استرس، می توانید از تمرینات 
تنفسی و آرامش بخشی مانند یوگا، مدیتیشن و 

تکنیک های تنفسی استفاده کنید.
۹. محدود کردن مصرف قهوه

مصرف بیش از حد قهوه، می تواند باعث کاهش 
سالمتی  حفظ  برای  شود.  استخوان  کم  ترا
استخوان، بهتر است مصرف قهوه را محدود کنید.

۱۰. مصرف مواد غذایی حاوی منیزیم
منیزیم نیز یکی از عوامل مهم در حفظ سالمت 
استخوان است. مصرف مواد غذایی حاوی منیزیم 
برنج قهوه ای، اسفناج، ماهی،  بادام،  آجیل،  مانند 
حفظ  به  می تواند  سبزیجات،  و  قرمز  گوشت 

سالمتی استخوان کمک کند.
۱۱. محافظت از سالمت دندان ها

کم  ترا کاهش  باعث  می توانند  دندانی  عفونتهای 
استخوان شوند. برای حفظ سالمت دندان ها، بهتر 
طور  به  و  کنید  مراقبت  خود  دندان های  از  است 

مرتب به دندانپزشک مراجعه کنید.
۱2. استفاده از ماساژ

ماساژ می تواند به حفظ سالمتی استخوان کمک 
غیرتهاجمی،  روش  یک  عنوان  به  ماساژ  کند. 
می تواند به بهبود جریان خون و تقویت استخوان 

بپردازد.
۱۳. مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین ک

ویتامین ک نیز مانند کلسیم و ویتامین د، یکی از 
مواد مهم برای سالمتی استخوان است. مصرف 
مواد غذایی حاوی ویتامین ک مانند توت فرنگی، 
توت سیاه، کلم بروکلی، فلفل قرمز و پیاز، می تواند 

به حفظ سالمتی استخوان کمک کند.
۱4. رعایت نرمال ساعت خواب

به حفظ سالمتی  نرمال ساعت خواب، می تواند 
استخوان کمک کند. خواب کافی و به موقع، باعث 
تولید هورمون هایی مانند استروژن و تستوسترون 
نقش  استخوان  سالمتی  حفظ  در  که  می شود 

دارند.
۱۵. مصرف مواد غذایی حاوی پروتئین

سالمتی  برای  مهم  مواد  از  یکی  نیز  پروتئین 
حاوی  غذایی  مواد  مصرف  است.  استخوان 
پروتئین مانند گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، لوبیا، 
به حفظ سالمتی  نخود، عدس و سویا، می تواند 

استخوان کمک کند.■

 پیشگیری از بیماری های استخوانی در زنان
WOMEN’S BONE HEALTH
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قدرت  دادن  دست  از  )پرسبیپیا(  پیرچشمی 
با  میباشد.  سن  افزایش  علت  به  چشم  تطابق 
کوچک  تصاویر  و  اجسام  دیدن  پیرچشمی  ایجاد 
در  دشوار می شود.  افراد  برای  نزدیک  فاصله  از 
انعطافپذیر  و  نرم  عدسی چشمها  جوانی  سنین 
تا  تغییر میدهند  راحتی  به  را  بوده و شکل خود 
امکان تمرکز بر روی اشیاء دور یا نزدیک فراهم 

گردد.
بعد از 4۰ سالگی، عدسی به تدریج سخت شده 
و قابلیت تغییر شکل خود را از دست میدهد، در 
مطالعه  جمله  از  نزدیک  فعالیتهای  انجام  نتیجه 
پیرچشمی  این وضعیت عادی  مشکل می شود. 

نامیده می شود .
را  دور  اجسام  فرد  که  حالی  در  پیرچشمی  در 
نزدیک  اجسام  دیدن  به  قادر  میبیند  واضح 

نیست.
یا  سر  موی  شدن  سفید  همانند  پیرچشمی 
سن  به  وابسته  اختالل  یک  پوست،  چروک 
افراد  کثر  ا در  سالگی   4۰ از  بعد  معموالً  و  بوده 

سن  افزایش  با  تطابق  توانایی  می شود.  ایجاد 
از تطابق بیش از 2۰ دیوپتری در یک کودک ۱۰ 
تا  میلیمتری(   ۵۰ در  اجسام  واضح  )دیدن  ساله 
۱۰ دیوپتر در 2۵ سالگی )دیدن واضح اشیاء در 
۶۰ سالگی  در  دیوپتر   ۱ و  میلیمتر(   ۱۰۰ فاصله 
کاهش  متری(  یک  فاصله  تا  تطابق  )توانایی 
یا  و  دوربین  نزدیکبین،  شخصی  اگر  مییابد. 
آستیگمات باشد، مشکل قبلی فرد با پیرچشمی 
نزدیکبین  افراد  است  ممکن  می شود.  ترکیب 

مشکالت کمتری با این حالت داشته باشند.
دالیل پیرچشمی

)نزدیکبینی،  انکساری  عیوب  دیگر  خالف  بر 
یک  پیرچشمی  آستیگماتیسم(،  و  دوربینی 
دست  از  بدلیل  که  بوده  سن  به  مرتبط  فرآیند 
افزایش  با  میباشد.  عدسی  انعطافپذیری  دادن 
را سختتر  آن  عدسی،  پروتئینهای  در  تغییر  سن 

کرده و انعطافپذیری آن را بتدریج کاهش میدهد. 
اطراف  ماهیچههای  است  ممکن  همچنین، 
دست  از  را  خود  ارتجاعی  قابلیت  نیز  عدسی 
میتواند  بسختی  چشم  وضعیت  این  در  بدهند. 
دلیل  همین  به  کند.  تمرکز  نزدیک  اشیاء  روی 
خود  مطالعه  مورد  وسایل  سال   4۰ باالی  افراد 
مانند کتاب را در فاصله دورتر نگه میدارند تا آن 

را واضحتر مشاهده نمایند.
عالیم پیرچشمی

در  اختالل  از:  عبارتند  پیرچشمی  عالیم  اولین 
دیدن خطوط ظریف به خصوص در نور کم، درد 
در  لحظهای  دید  تاری  نزدیک،  کار  هنگام  چشم 
مراحل  در  نزدیک.  به  دور  از  تمرکز  نقطه  انتقال 
وضوح  ایجاد  برای  است  مجبور  فرد  پیشرفتهتر 
خود  از  بازو  طول  به  را  آنها  اشیاء،  تصویر  بهتر 
بسته شدن  علت  به  زیاد  نور  در   . دارد  نگه  دور 

مردمک چشمها، عالیم افراد کاهش می یابد.
نزدیک  کار  انجام  برای  بازوها  طول  بودن  کوتاه 

در پیر چشمی
هم  به  شبیه  پیرچشمی  و  دوربینی  عالیم 
آنها متفاوت است.  بروز  دلیل  هستند، درحالیکه 
وقتی  که  بوده  انکساری  خطای  یک  دوربینی، 
چشم کوچکتر از حد معمول یا دارای یک قرنیه 
این  نتیجه  در  میآید.  بوجود  باشد  بسیار مسطح 
روی  بر  اینکه  به جای  نوری  وضعیت شعاعهای 
شبکیه متمرکز شوند در پشت آن تمرکز مییابند. 
این اشکال باعث می شود تا اشیاء دور واضح تر 
و اشیاء نزدیک مهآلود و تار دیده شوند. دوربینی 
پیرچشمی  حالیکه  در  داشته  وجود  کودکی  از 

بعدها و در حدود 4۰ سالگی ایجاد می شود.■

پیرچشمی یا پرسبی اپیا
PRESBYOPIA OLD EYES

دکترگلی نقیبی
dr.goli.naghibi@gmail.com
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استفاده روزمره از اینترنت می تواند خطر آلزایمر در جنین های ساخته شده با ربات اسپرمی در راهند
سالمندان را کاهش دهد

کشف علمی جدید مانع سفید شدن مو می شود

بیماران مبتال به دیابت باید بعد از هر نیم ساعت 
نشستن راه بروند

Embryos Created With a Sperm 
Robot Are on The Way

Daily Use of the Internet Can Reduce the 
Risk of Alzheimer's 

A New Scientific Discovery 
Prevents Hair From Turning White

Patients With Diabetes Should Walk 
After Every Half Hour Of Sitting

که  جنین هایی  اولین  تولد  می گویند  متخصصان 
بــه لطف تــازه تــریــن روش ربـــات  تــزریــق اســپــرم به 
وجود آمدند، این نوید را می دهد که می توان هزینه  

آی وی اف  را هزاران دالر کاهش داد.
 MIT(  ــزارش نشریه مـــرور فــنــاوری ام آی تــــی بــه گـ
Technology Review(، مهندسان در مرکز باروری 
نــیــوهــوپ نــیــویــورک بـــرای وارد کـــردن ســلــول هــای 
اسپرم به تخمک از سوزن رباتیک استفاده کردند 
که در نتیجه آن، دو جنین سالم شکل گرفت و در 

نهایت دو نوزاد دختر به دنیا آمدند.
نیویورک پست نوشت پدر یکی از این نــوزادان که 
فــاش شــود، گفت »دیوانه کننده  نامش  نخواست 
است، نه؟ تا به حال این کار همیشه با دست انجام 

 می شد.«
طبق این گزارش، در این پیشرفت بزرگ در عرصه 
ــاروری، از ســوزن و دوربینی استفاده شد که از  بـ
راه دور کنترل می شدند تا وارد تخمک های درون 
ظرف کشت آزمایشگاه شود و بدین ترتیب احتماال 

نیاز به حضور یک جنین شناس با دستمزد باال را 
برطرف می کند.

ــویـــورک پـــســـت، ســانــتــیــاگــو مـــونـــه،  ــیـ ــه گـــــــزارش نـ ــ ب
متخصص ارشد ژنتیک شرکت اسپانیایی اوروتور 
الیــف، سازنده این ربــات، گفت روزی این فناوری 
می تواند بیماران را از رفتن به مرکز درمان ناباروری 
بی نیاز کند؛ آن هم در حالی که در ایــاالت متحده 
ممکن است بابت یک بار تالش بیمار برای باردار 
بــگــیــرنــد. مــونــه گفت:  ــرد  از فـ ــزار دالر  شـــدن ۲۰ هــ
»]آی وی اف[ باید ارزان تر از این تمام شود و اگر هر 
پزشکی بتواند این کار را انجام دهد، ارزان تر خواهد 

شد.«
مونه معتقد است فرایند بــاروری می تواند روزی 
خودکار شود و متخصصان زنان هم می توانند آن 
را اجرا کنند؛ اما توضیح نداد در این صورت چطور 

چندین تخمک را می گیرند و پرورش می دهند.
اوورتـــور الیــف در درخــواســت رسمی ثبت اختراع 
ــه ای« را بــــرای اســتــفــاده در  ــراشـ خــــود، »زیـــســـت تـ
دارای  کــه  ــرده  کــ تــوصــیــف  آی وی اف  آزمــایــشــگــاه 
مخازن پنهانی حاوی مایعات در حال تکثیر است 

و مجراهای ریزی برای عبور اسپرم دارد.
شـــرکـــت هـــای دیـــگـــری هـــم کـــم کـــم وارد ایــــن گــود 
ــزارش نــیــویــورک پــســت، دســت کــم  مــی شــونــد. بــه گــ
از جمله آی وی اف  نــوآفــریــن دیــگــر  شــش شــرکــت 
ساینسز  الیف  کانسیوبل   ،۲.۰ آی وی اف  خودکار، 
ــداف  اهــ نــیــز   )Conceivable Life sciences(
مشابهی را دنبال می کنند و می خواهند به عرصه 
صنعت ۲۵ میلیارد دالری آی وی اف قدم بگذارند.■

 نتایج یک مطالعه نشان داد اگر اینترنت در حد 
اعتدال مصرف شود، ممکن است به سالمت کلی 

مغز افراد مسن کمک کند.
نیویورک پست در مقاله ای با اشاره به مطالعه ای 
که روز چهارشنبه در مجله انجمن سالمندان آمریکا 
شد،  منتشر   )American Geriatrics Society(
گزارش داد، احتمال ابتال به زوال عقل در افرادی 
ارتــبــاطــنــد، کمتر  اینترنت در  بــا  بــه طــور منظم  کــه 
بزرگسال ۵۰  هــزار و ۱۵۴  پژوهشگران ۱۸  اســت. 
تا ۶۵ ساله را طی یک دوره هشت ساله بررسی 

کردند.
زوال عقل  مــطــالــعــه  ــروع  در شــ شــرکــت کــنــنــدگــان 
نداشتند. این مطالعه بررسی کرد افــراد مسن در 
طیفی بــیــن صــفــر تــا بــیــش از هــشــت ســاعــت، چه 

مدت از روز را در فضای مجازی سپری می کنند.
در  زوال عقل  به  ابتال  دریافتند خطر  پژوهشگران 
افــرادی که در ابتدای مطالعه از اینترنت استفاده 
می کردند، در مقایسه با افرادی که به طور منظم 

وب گردی نمی کردند، به نصف کاهش یافت.
بــرای  شما  »آیـــا  می پرسیدند:  شرکت کنندگان  از 
ارسال یا دریافت ایمیل یا هر هدف دیگری مانند 
خرید، جست وجوی اطالعات یا رزرو سفر به طور 

منظم از اینترنت استفاده می کنید؟«
کــه کمترین خطر  ــرادی  افـ یافته ها نشان مــی دهــد 
زوال عقل را داشتند، در مقایسه با افرادی که اصال 
از اینترنت استفاده نمی کردند، روزانه دو ساعت یا 

کمتر آنالین بودند.
البته زیــاده روی در هر چیزی هرگز درست نیست. 
در واقع پژوهشگران تشخیص دادند سالمندانی 
که به مدت شش تا هشت ساعت در روز آنالین 
بودند؛  زوال عقل  بیشتر در معرض خطر  بــودنــد، 

اگــرچــه آن هــا اشـــاره کــردنــد کــه تحقیقات بیشتری 
نوشتند:  مطالعه  ایــن  در  نویسندگان  اســت.  الزم 
»کاربر دائمی اینترنت برای مدت طوالنی در اواخر 
بزرگسالی، با اختالل شناختی تاخیری مواجه بود، 
استفاده  احتمالی  نامطلوب  آثــار  مــورد  در  اگرچه 
بــیــش از حـــد، شـــواهـــد بــیــشــتــری نــیــاز اســـت و در 
حالی که بیشتر مطالعات روی افراد مسن نشان 
با سالمت شناختی  اینترنت  از  استفاده  می دهد 
بر  حــد  از  بیش  استفاده  تاثیر  اســت،  مرتبط  بهتر 
ــــت.« مشخص  نــامــشــخــص اسـ خــطــر زوال عــقــل 
شده است که ورزش دادن عضالت حافظه به طور 
آنالین به تقویت حافظه افراد مسن کمک می کند.

محققان بریتانیا در سال ۲۰۲۱ تحقیقات جداگانه ای 
در مجله کهولت شناسی )Gerontology( منتشر 
کردند که نشان مــی داد افــراد مسنی که مــدام در 
به صورت  تلفنی  یا  اجتماعی حضوری  تعامالت 
ارتباط برقرار می کنند، کمتر احتمال  با هم  آنالین 
دارد به از دست دادن حافظه یا توانایی یــادآوری 
وقایع که نشانه ای از زوال عقل است، دچار شوند.

از  ــد  تقریبا ۱۰ درصـ کلمبیا،  دانــشــگــاه  گــــزارش  بــه 
بزرگساالن ایاالت متحده در سن ۶۵ سال و باالتر 
به زوال عقل مبتال می شوند، در حالی که ۲۲ درصد 

دیگر اختالالت شناختی خفیفی دارند.■

به گــزارش اسکای نیوز، یک پژوهش جدید نشان 
می دهد سلول های بنیادی ممکن است گیر کنند 
و با باال رفتن سن، قدرت خود برای حفظ رنگ مو 

را از دست بدهند.
که  سلول هایی  یعنی  بنیادی  ســلــول هــای  بــرخــی 
شوند،  تبدیل  سلول  مختلف  انـــواع  به  می توانند 
ــــدرت مــنــحــصــربــه فــرد را دارنـــــد کـــه البــــه الی  ایــــن قـ
کنند.  فولیکول های مو حرکت  رشــد  محفظه های 
این سلول ها با افزایش سن قدرت حرکت خود را 
از دست می دهند و این موضوع راه را برای سفید 

شدن مو هموار می کند.
ــــن پـــژوهـــش کـــه به  ــزارش اســـکـــای نـــیـــوز، ایـ ــ ــ بـــه گـ
دانشگاه  گراسمن  پزشکی  دانشکده  سرپرستی 
نــیــویــورک )ان وای یـــــو( انــجــام شــد، بــر سلول هایی 
ــای بـــنـــیـــادی مــالنــوســیــت  ــلــــول هــ مــــوســــوم بــــه ســ
)ام سی اس سی( در پوست موش ها تمرکز کرد که 

در بدن انسان نیز وجود دارند.
مورد  در  یافته هایشان  اگــر  گفته اند  محققان  ایــن 
انــســان  نیز صــدق کــنــد، مــی تــوانــد روش احتمالی 
جدیدی بــرای برعکس کــردن رونــد سفیدی مو یا 

جلوگیری از آن به دست دهد.
بــه ایـــن دارد کــه حــوضــچــه هــای  رنـــگ مــو بستگی 
دائما در حال تکثیر سلول های بنیادی مالنوسیت 
درون فــولــیــکــول هــای مــو پــیــام هــای تــبــدیــل شــدن 
بــه ســلــول هــایــی بــالــغ را دریـــافـــت کنند یــا نـــه. ایــن 
بــالــغ ســپــس رنــگــدانــه هــای پروتئینی  ســلــول هــای 
می سازند که رنگ مو وابسته به وجود آن ها است. 
این پژوهش که در نشریه نیچر منتشر شد، نشان 
می دهد در روند عادی رشد مو، این سلول ها حین 
انتقال بین محفظه های فولیکول های در حال رشد 
مو، مدام جلو و عقب حرکت می کنند. سلول های 
بنیادی مالنوسیت درون این محفظه ها قرار دارند 
و در مــعــرض پــیــام هــای مــوثــر بــر بــلــوغــشــان قــرار 

می گیرند.
طبق ایــن یافته ها، بــا رشــد، ریــزش یــا رشــد دوبــاره 
در  که  مالنوسیتی  مــو، شمار سلول های  مکرر  و 
برآمدگی  به  موسوم  بنیادی  سلول های  محفظه  
فولیکولی مو گیر می افتند، مدام بیشتر می شود. 
بلوغ  بــه  و  می مانند  هــمــان جــا  مالنوسیت ها  ایـــن 
نمی رسند و به مکان اولیه خود در محفظه،  یعنی 
جایی که تحریک می شدند تا خود را به سلول های 

رنگدانه ای تبدیل کنند، بازنمی گردند.
ــزارش اســکــای نــیــوز، چــی ســـان، محقق ارشــد  بــه گـ
مرکز  پسادکتری  پژوهشگران  از  که  پژوهش  ایــن 
بهداشتی درمانی النگون دانشگاه نیویورک است، 
گفت: »پژوهش ما به کامل تر شدن درک ابتدایی 
ــار ســـلـــول هـــای بــنــیــادی  ــازوکــ و ســــــاده ای مـــا از ســ

مالنوسیت بر رنگدهی به مو، کمک می کند.«
»این سازوکارهای تازه کشف شده این احتمال را 
انسان  بدن  در  بنیادی مالنوسیت  که سلول های 
افزایش  باشند،  ثابتی داشته  نیز همین طور جای 
می دهد. در این صورت، این موضوع نشان می دهد 
احتماال بتوان با کمک به حرکت دوباره سلول های 
کم از البه الی محفظه های فولیکولی در حال  مترا
رشــد مــو، راهـــی بـــرای برعکس کـــردن رونـــد سفید 

شدن موی انسان یا جلوگیری از آن پیدا کرد.«■

به  مبتال  بیماران  نشان می دهد  پژوهش جدیدی 
دیابت نوع یک برای مدیریت میزان قند خون  خود، 
از هــر نیم ساعت نشستن، ســه دقیقه  باید پــس 
دانــشــگــاه ساندرلند،  گفته محققان  بــه  بــرونــد.  راه 
ایجاد وقفه در نشستن با دوره های کوتاه فعالیت، 
می تواند خطر عوارض مرتبط با بیماری قند، مانند 

حمله قلبی و سکته، را کاهش دهد.
ایـــن مقاله - کــه هنوز  تــلــگــراف، نتایج  بــه گــــزارش 
داوری علمی نشده اســت- در کنفرانس حرفه ای 
برگیرنده  در  و  ارایـــه شــد  بریتانیا ۲۰۲۳«  »دیــابــت 
مقاالت ۳۲ شرکت کننده بود که طی یک دوره دو 

هفته ای ارزیابی شدند.
به گفته دکتر متیو کمپبل، پژوهشگر ارشد پزشکی 
دانشگاه ساندرلند،  و ســوخــت وســاز  قــلــب و عــروق 
»ایـــن نــتــایــج، نخستین شــواهــدی اســت مبنی بر 
اینکه ایجاد وقفه در دوره هــای طوالنی  نشستن با 
ماندن  زمانی  دوره  می تواند  سبک،  فعالیت های 

قند خون را در محدوده مطلوب، افزایش دهد.
»نکته مهم ایـــن اســـت کــه بــه نظر نــمــی رســد این 
گلوکز  خطرناک  و  احتمالی  کاهش  خطر  راهــبــرد، 
خون را که معموال با انواع سنتی تر فعالیت بدنی و 

ورزش رخ می دهد، افزایش دهد.«
ابتال به این بیماری زمانی رخ می دهد که دستگاه 
انسولین  تولیدکننده  یــاخــتــه هــای  بــه  بـــدن  ایمنی 
لوزالمعده حمله  کند و به افزایش میزان قند خون 

منجر شود.
برای انجام این پژوهش، شرکت کنندگان دو بار به 

مدت هفت ساعت نشستند. یک بار هفت ساعت 
کامل نشسته بودند، ولــی بــار دیگر هر ۳۰ دقیقه 
نشستن، با وقفه های سه دقیقه ای پیاده روی آرام 

همراه بود.
مـــیـــزان قــنــد خــــون شــرکــت کــنــنــدگــان طـــی ایــــن دو 

نشست بررسی شد.
صبحانه و ناهار یکسان

نــاهــار همه شرکت کنندگان  و  وعــده هــای صبحانه  
در  آن هـــا خواستند  از  و محققان  بــود  هــم  مشابه 
رژیــم غــذایــی، میزان فعالیت  طــول دوره مطالعه 
داشته  یکسانی  و  هماهنگ  انسولین  دوزهـــای  و 
باشند. بنا به گزارش تلگراف از نتایج این آزمایش، 
وقفه های منظم پیاده روی در دوره هــای نشستن، 
در  میلی مول   ۶.۹( خــون  قند  میانگین  کاهش  به 
بــا نشستن  لیتر( در طــول ۴۸ ســاعــت، در قیاس 
بدون وقفه )۸.۲ میلی مول در لیتر(، منجر شد. به 
گفته محققان، این امر زمانی را که میزان قند خون 
بــدن در مــحــدوده مطلوب قــرار داشــت، ۱۴ درصد 
افزایش داد و باعث افت خطرناک قند خون نشد.

الیزابت رابرتسون، مدیر  به گــزارش تلگراف، دکتر 
مرکز تحقیقات دیابت انگلستان که پشتیبان مالی 
این مطالعه بــود، گفت: »ایجاد وقفه در نشستن 
برای  بی هزینه  راهــی  کــوتــاه مــدت،  فعالیت های  با 
مدیریت قند خون در مبتالیان به دیابت نوع یک 
است و احتماال خطرات عوارض بعدی آن را کاهش 
می دهد. مشتاقانه در انتظار تحقیقات بیشتر برای 

درک مزایای بلندمدت این رویکردیم.«■

HEALTH



dan.magazine.vancouver danmagazine_vancouver17 دانستنیها  ۲۲www.danmagazine.com اردیبهشت، ۱۴۰۲ May 12, 2023

لباس مراسم تاج گذاری در تاریخ

The Dress Of The Coronation 
Ceremony In The History

به گــزارش پــی ای مدیا، شاه چارلز تاج تاریخی سنت ادوارد را بر سر 
خواهد گذاشت؛ همان تاجی که مــادرش، ملکه الیزابت فقید، بر سر 
گذاشت. جواهرات، این نشان های مقدس تاج گذاری، شامل عصای 
صلیب نشان سلطنتی، ردای سلطنتی و قاشق تــاج گــذاری، در مرکز 
نمایش ایــن روز بــزرگ قــرار خواهند داشــت و آن هــا را از بــرج لندن به 
کلیسای وست مینیستر خواهند آورد. افزون بر این، قرار است اعضای 

دربار نیز لباس های مجللی بپوشند.

تاج گذاری جورج پنجم

ــا، در  ــدیـ ــی ای مـ ــ ــزارش پـ ــ ــه گــ بـ
مــــراســــم تــــــاج گــــــذاری جــــورج 
هــمــســر   ،۱۹۱۱ در  پـــنـــجـــم 
شـــــاه هـــنـــگـــام گـــذاشـــتـــن تـــاج 
ــام نـــشـــان هـــا و  ــمـ مـــلـــکـــه، بــــه تـ
زیــــــورآالت ســلــطــنــتــی آراســتــه 
ــرم رنــــگ  کــ ــراهــــن  ــیــ ــ پ او  بـــــــود. 
ســـاتـــن ابـــریـــشـــمـــی کــمــرکــش 
بــه تــن داشــت کــه یقه خشتی 
بـــود و به  و آســتــیــن ســـه ربـــع 
ــای پــیــچ درپــیــچــی  ــزدوزی هـ ــلـ فـ
دور  از  کــــــه  بــــــــود  آراســـــــتـــــــه 

طالیی رنگ می نمود.

لباس تاجگذاری ملکه ماری

کتاب  نــویــســنــده  هــارتــه،  رزی 
»کــمــد ســلــطــنــتــی« )کـــه نشر 
ــن و  ــ ــ ــــن« هــشــتــم ژوئ ــدالیـ ــ »هـ
منتشر  پـــونـــد   ۲۲ قــیــمــت  ــه  بـ
»رویکرد  گفت:  کــرد(،  خواهد 
ــی،  ــ ــدگـ ــ زنـ در  مـــــــــاری  مـــلـــکـــه 
وظـــایـــف  بــــه  دادن  ــــت  ــویـ ــ اولـ
ایـــــن در  ســلــطــنــتــی  اســـــت و 
ــاده اش بـــرای  روز  ــ پــیــراهــن سـ
ــذاری انـــعـــکـــاس یــافــتــه  ــ ــاج گـ ــ تـ
است.« »این پیراهن را رویل 
و روزیتر، خیاطی دربار، تهیه 
برازنده اش  برش های  و  کــرده  
مدل شاهدختی است؛ نوعی 
از  برگرفته  آن  نــام  که  پیراهن 

ملکه همسر قبلی است.«

گــلــدوزی شده  لباس  ایــن  بریتانیا در ســراســر  امــپــراتــوری  نــمــادهــای 
است؛ از جمله گل رز اتحادیه )تــودور(، گل خار و شبدر، برگ بلوط 
که  اقیانوس هایی  نشانه  به  دامــن  حاشیه  در  امواجی  و  انگلیسی، 
به  هــم وصــل می کند. همه چیز  بــه  را  امــپــراتــوری  ایــن  سرزمین های 
دقت مد نظر قــرار داشته اســت؛ حتی سراسر درزهــای یقه که تور 
زمان  آن  نماد  ایــن سبک  هارته می گوید  اســت.  کــار شــده  ایرلندی 
کار  ظریفی  فنرهای  باالتنه  »در قسمت  توضیح می دهد  او  اســت. 
شده که خوش حالت بایستد. پیراهن تاج گذاری ماری در پایان یکی 
و در  رواج داشته  تهیه شده که کرست پوشی شدیدا  از دوره هایی 
طول دوره ای که او ملکه بود، کم کم این بخش به کلی از پیراهن های 

مد روز حذف شد.«

تاج گذاری شاه جورج ششم

بـــرادرش، ادوارد هشتم، تاج شاهی را در  جــورج ششم با کناره گیری 
۱۹۳۷ بر سر گذاشت. الیزابت، ملکه همسر، نیز با پیراهن آستین حلقه ای 
بــود و گلدوزی های طال  پیراهن مــاری که یقه اش شبیه همان  شبیه 
داشت، در کنار شاه جورج تاج گذاری کرد.  به گزارش پی ای مدیا، هارته 
گفت: »بین تاج گذاری جــورج پنجم و جــورج ششم بیش از ۲۰ سال 
فاصله بود، اما الیزابت بوئز-لیون پیراهنی شبیه به پیراهن ملکه ماری 
انتخاب کرد.« او گفت که طرح این پیراهن را »ساده تر گرفته بودند«، 
افـــزود: »بسیاری  او  دارد.«  ]بــا قبلی[  »تــفــاوت هــای خیلی کمی  امــا 
گمان کردند که این طرح، فرم متحدالشکل جدیدی برای پیراهن های 
تاج گذاری است و در ۱۹۵۳ بسیاری انتظار داشتند که الیزابت دوم نیز 

همان مدل را در مراسم تاج گذاری بپوشد.«

ــار، بود  این پیراهن کار مــادام هندلی-سیمور، طــراح درب گلدوزی های 
که اغلب لباس های مــاری را تهیه می کرد و در این گلدوزی ها نیز از 
نماد های مختلف قلمرو امپراتوری بریتانیا استفاده شده بود. الیزابت 
را که آن زمان شاهدخت بود، خواهرش، شاهدخت مارگارت، همراهی 
می کرد. الیزابت پیراهن کرم رنگی با پاپیون های طالیی، آستین افتاده 
و توردوزی به تن داشت و روی آن ردایی بنفش پوشیده بود و نیم تاج 
بر سر داشت.  به گفته هارته، نیم تاج »تاج کوچکی است که مقام های 
اشرافی و خانواده سلطنتی در مراسم تاج گذاری بر سر می گذارند و 

مردم از روی طرح آن، عنوان و مقام صاحب آن را درمی یابند.«  

تاج گذاری ملکه الیزابت دوم
ملکه الیزابت در ۱۹۵۳ برای لباس تاج گذاری خود به سراغ طراحی به 
نام نورمن هارتنل رفت که لباس عروسی او را هم طراحی کرده بود. 
الماس،  از  باشکوه، پوشیده  و بسیار  پیراهن سفید ساتن  لباس،  آن 
ارغوانی  یاقوت  بلور،  و  مــرواریــد  دانــه هــای  نقره و طــال،  شمشک های 
کم رنگ و پولک دوزی بــود. پــی ای مدیا به نقل از هارته نوشت: »این 
لباس، سبک دوران ویکتوریا و همراه با دامنی تمام قد پوشیده از هزاران 
بلور رنگارنگ است که نشان های بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع 

را به تصویر می کشند.«
ــون هــارتــنــل پیراهنی  ــود بــی رنــگ بــاشــنــد، چـ ــرار بـ ــاز بــلــورهــا قــ »در آغــ
تمام سفید مدنظر داشت، اما الیزابت إصرار داشت که رنگارنگ باشند. 
در طرح دامن حتی یک شبدر چهاربرگ نهفته است که خوش یمن به 

شمار می آید.«
ــت کـــه بـــا تــرکــیــبــی از گــل هــای  مــلــکــه دســتــه گــل ســفــیــدی هـــمـــراه داشــ
ارکیده و زنبق دره هــای انگلستان، ارکیده های دیگری از ولز، گل های 
استفانوتیس از اسکاتلند و گل های میخک سفید  اسکاتلند و جزیره 
من درست شده بود. هارتنل در خودزندگی نامه اش گفته است که در 
مجموع ۹ طرح تولید کرد و ملکه طرح هشتم را برگزید، اما گفت فقط 

نقره دوزی نباشد و رنگ های بیشتری به آن اضافه شود.

طـــرح نــهــایــی را ســـر نـــورمـــن در 
ســنــدریــنــگــهــام بـــه مــلــکــه تقدیم 
کــرد و دربـــردارنـــده بــرگ افـــرا به 
کــاســیــا به  ــادا، گـــل آ ــ ــان نــشــانــه کــ
نــشــانــه اســـتـــرالـــیـــا، ســـرخـــس به 
نــشــانــه نــیــوزیــلــنــد، شــکــربــوتــه به 
ــقـــای جـــنـــوبـــی، گل  ــریـ نــشــانــه آفـ
نیلوفر به نشانه هند و سیالن، 
و گـــنـــدم، پــنــبــه و کــنــف هــنــدی 
بــه نــشــانــه پــاکــســتــان بـــود. ملکه 
الیزابت در دوران سلطنت خود 
نیوزیلند  استرالیا،  کــانــادا،  ملکه 
قلمروهای  از  دیــگــر  شــمــاری  و 

مشترک المنافع بود، اما آفریقای جنوبی، سریالنکا )سیالن سابق( و 
پاکستان بعدها جمهوری شدند.

ملکه الیزابت دوم هیچ گاه ملکه هندوستان نبود، چون پیش از اینکه 
او به قدرت برسد، این کشور جمهوری شده بود، اما جزو کشورهای 
مشترک المنافع باقی مانده است. دوک ادینبرو نیز که یونیفورم کامل 
دریــابــد نــاوگــان نیروی دریــایــی را به تن داشــت، در مراسم تــاج گــذاری 
همراه ملکه بود. هارتنل برای تمام زنان برجسته خاندان سلطنت، از 
جمله ملکه مــادر و شاهدخت مــارگــارت، هم لباس دوخـــت. به گفته 
هارته، لباس ملکه مادر »همان لباس ساده دهه ۱۹۳۰ او بود که آن را 
کامال تغییر داده بودند«.او گفت: »الیزابت بوئز-لیون در سراسر دورانی 
که همسر شاه بود، از مد روز پیروی کرده بود تا با پوشیدن لباس هایی 

رمانتیک و مواج، همانند ملکه های افسانه ای جلوه کند.«

»نورمن هارتنل این لباس ابریشمی خیره کننده را دوخت تا هم وجهه 
عجیب و غریب او را تقویت کند، هم به مردم یادآوری کند که چه کسی 
دارد مقام ملکه  را از دست می دهد. طرح لباس طوری است که انگار 
در پایین باز می شود تا پارچه طالیی و باشکوه تودوزی نمایان شود.« 
به گزارش پی ای مدیا، طبق توصیف هارته، لباس مارگارت »همزمان 
هم دخترانه است، هم پرشکوه«. او گفت: »لباس او به جای نشان های 
سلطنتی، با گل های رز و مارگارت گــل دوزی شده است تا یــادآور نام 
او، یعنی مارگارت رز، باشد.«»نیم تاجی شیک به سر داشت،  کامل 
همان نیم تاج هاله وار که کیت )شاهدخت کنونی ولز( در روز ازدواجش 

بر سر داشت، و کنار تاج قرار می گیرد.«■
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

باد و توفان؟!

اردیبهشت   ۶( آوریـــل   ۲۶ چهارشنبه  روز  صبح 
ماه( در جریان یک حمله مسلّحانه در بانکی در 
معّظم  رهبر  خبرگان  مجلس  عضو  یک  بابلسر 
مــســلــمــیــن و مــســتــضــعــفــیــن جــهــان و حــومــه به 
هــالکــت رســیــد. گفته مــی شــود ضـــارب نگهبان 
ــوده اســـت. مــقــتــول نــمــایــنــده ولـــی فقیه  بــانــک بـ
در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه 
شهر زاهدان نیز بوده است. همچنین اعالم شد 
کــه در ایــن حــادثــه ســه نــفــر هــم مــجــروح شــدنــد. 
چون نیک بنگری این توفان حاصل بادی است 
که آخوند ها چهل و چهار سال قبل با بازداشت 
و مصادره امــوال مــردم بی گناه و بــدون دلیل، 
شــکــنــجــه، اعــــــدام و ظـــلـــم بـــی حـــســـاب در حــق 
امور  زمــام  و  کــرده  اعتماد  آن ها  به  که  مردمی 
ایــن مــوجــودات سپردند،  بــه  را  میهن خــودشــان 

کاشتند؟!

پرندگان؟!  آنفلوآنزای 

این روزها آنفلوآنزای پرندگان هم در چین تلفات 
اولین  همیشه  مثل  حتماً  و  گــیــرد  مــی  فــــراوان 
مشتری این بیماری هم مردم بی پناه و بی گناه 
ایران هستند؟! احتماالً به زودی رهبر درمانده و 
دوژمن  کار  و  توّهم  این  پسمانده خواهد گفت: 
ــای شــشــم صحیفه  ــردم هـــم دعــ اســــت! شــمــا مــ
ســّجــادیــه را بخوانید در جــا خــوب مــی شــویــد؟! 
یادگیری  بــرای  که  چینی  طلبه  هـــزاران  هم  بعد 
توام  اثنی عشری  و فقه جعفری  زبــان فارسی 
آمـــدنـــد در شــهــرهــای مختلف  بـــا مــفــت خــــوری 
کــنــده مــی شــونــد و ایــن بــیــمــاری را در  ایـــران پــرا
ســراســر کــشــور مــا قــربــة هللا انــتــشــار مــی دهند 
آلــوده  را هم  از هم میهنان ما  تن  و میلیون ها 
مــی کنند. پــس شما مــردم بــایــد بــه چــرنــدیــات و 
خزعبالت رهبر پسمانده گوش ندهید و مواظب 
به  رهبر درمانده فقط  باشید.  سالمتی خودتان 
فکر خواهران و برادران خودش در لبنان، کربال، 
ــران ُمـــردنـــد به  ــ نــجــف و امــثــالــهــم اســـت مـــردم ای

درک. ماندند هم که خوب شانس آوردند.

ُسنبه ُپر زور؟!

چندی  که  شارمهد  جمشید  آقــای  اعــدام  حکم 
)عج(  زمــان  امــام  گمنام  بازان  سر توّسط  قبل 
در یک سفر هوایی ربوده و به ایران برده شده 
بــود در دیـــوان عــالــی جــمــهــوری اســالمــی تایید 
آمــده اســت: در الیحه فرجام  ایــن رای  شــد. در 
رأی  نقض  موجبات  که  مدرکی  و  دلیل  خــواه، 
دادنــامــه محکوم  و  نــدارد  آورد وجــود  را فراهم 
طبق  و  پرونده  در  موجود  دالیــل  مطابق  علیه 
ــادر شـــده اســــت. ایـــن در حــالــیــســت  قـــانـــون صــ
شارمهد  جمشید  بــرای  اعــدام  حکم  صــدور  که 
تـــنـــش در روابـــــــط جـــمـــهـــوری  افــــزایــــش  بـــاعـــث 
ــر  ــده اســــت. وزیـ ــمـــان شــ ــا کـــشـــور آلـ اســـالمـــی بـ
محکومیت  خــبــر  اعـــالم  از  پــس  آلــمــان  خــارجــه 

ــفــــت: کــــه ایـــــن اقـــــدام  شـــارمـــهـــد بــــه اعـــــــــدام، گــ
ماند.  نخواهد  پیامد  بــدون  اســالمــی  جمهوری 
اتحادیه  کسیون  فرا رئیس  مرتس،  فریدریش 
دمـــوکـــرات  حــــزب  دو  از  )مــتــشــکــل  مــســیــحــی 
مــجــلــس  در  ســوســیــالــمــســیــحــی(  و  مــســیــحــی 
آلمانی،  یــک  اعــدام  کــرد حکم  اعــالم  نیز  آلــمــان 
بدون  اسالمی  جمهوری  حاکمان  بــرای  ایرانی 
مــجــازات نــخــواهــد مــانــد. وی اضــافــه کـــرد: پس 
شارمهد  جمشید  علیه  اعـــدام  حــکــم  صـــدور  از 
ایران صورت  با حکومت  باید  برخورد شدیدی 
گیرد و حکم اعدام شارمهد نباید بدون عواقب 
باقی بماند. این امر شامل اخراج سفیر آن ها 
در برلین نیز می شود. مرتس افزود: آن ها آدم 
تا هر جرقهای  کنند  و قتل می  ربایی، شکنجه 
مثل  کنند.  خفه  خــود  کــشــور  در  را  مقاومت  از 
ُپر زور تر است چون قبالً  این که این بار سنبه 
در موارد مشابه این چشم آبی ها فقط به ابراز 

تاّسف و اظهار نگرانی بسنده می کردند؟!

باز هم حجاب؟!

بر  رهبر درمــانــده قانونی وضــع کــرده کــه  اخــیــراً 
اساس آن صاحب یا مالک هر پاساژ و یا مغازه 
ای باید کسی را استخدام کند تا جلو در محّل 
تذکّر  زنــان  و  دخــتــران  بــه  و  بایستد  اش  کسب 
ک آن  حجاب بدهد ولی هزینه و حقوق و خورا
شــخــص هــم بــه عــهــده صــاحــب مــغــازه اســـت؟! 
یعنی آخوند نوچه ها و کاسه لیس های خودش 
را که نتوانسته شکم آن ها را سیر کند می آورد 
و آن ها را فرو می کند توی محّل کسب مردم 
بدهند  باید مردم  را هم  اقــدام  این  ولی مخارج 
برای خودش دوست و  با آب گرم حّمام  یعنی 
طرفدار فراهم می کند. و چون سالح دارد می 
بــدهــد به  بــا زور بگیرد و  را  تــوانــد مــغــازه طــرف 
نوکر و مــزدور خــودش هــم صاحب مــغــازه را از 
نیست  و  از هست  و  بــیــرون  اش  مــحــّل کسب 
ســاقــط کــنــد و هــم طــرفــدار گـــدای خـــودش را ار 
نان و نوایی برساند. شاعر  به  پول جیب مردم 

فرماید: می 

یارب مباد که آخوند گدا چو یلی معتبر شود

چون معتبر شود ز شرم و حیا بی خبر شود. 

سود آخوند ها؟!

آخوندها از مردم خواستند که همسایه های بی 
ها  صاحبخانه  از  کنند!  معرفی  را  شــان  حجاب 
هم خواستند اجاره بها را باال نبرند! یعنی سود 
گر  مال آخوند ولی دردســرش مال مــردم! فردا ا
کسی بی حجابی را معرّفی کرد، جریمه و ادامه 
حــکــومــت اش مـــال آخــونــد ولـــی وقــتــی طـــرف از 
را می گیرد و  زنــدان برگشت یقه همسایه اش 
دعوا و درگیری و گاهی این ماجرا تا قتل یکی 
یــا هــر دو طــرف پیش مــی رود و بــاز هــم آخوند 
دوطرفه سود می کند. در مورد اجاره ها هم می 
گوید: کسی حق ندارد بیش از ۲۵  درصد اجاره 
مستاجراش  را اضافه کند ولی خودشان قیمت 
همه اقالم مورد نیاز مردم  را ده برابر اضافه می 
کنند در نتیجه باز مردم با هم درگیر می شوند 
و آخوند از خودش مایه ای نمی گذارد؟! تقریباً 
تمام کارخانه ها مال رهبر درمانده است و هیچ 
در  اصلی  قیمت  برابر  ده  از  کمتر  را  محصولی 

اختیار مصرف کنند نمی گذارد؟!
نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد. 
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ُشتر دیدی ندیدی؟!

ــحــد اقــــدام  ــازمــــان مــلــل مــّت شــــــورای امــنــیــت ســ
طــالــبــان در خــصــوص مــنــع کــار و تحصیل زنــان 
این  هــم  آمریکایی  سناتور  یــک  کــرد!  محکوم  را 
نامید!  افغان  ملت  بــزرگ  پــیــروزی  را  قطعنامه 
ما مردم ایران هم چهل و سه چهار سال است 
کــه از ایــن نــوع قطعنامه هــا دریــافــت مــی کنیم 
چه اتفاقی افتاده است؟ هیچ، کافی است این 
گــذار  وا آمریکا  به  را  وحــوش طالبان یک معدن 

کنند آمریکا هم می گوید: شتر دیدی ندیدی!

متاّسفانه؟!

آخــونــد عــلــوی بــروجــردی گــفــت: بین مــا و مــردم 
فاصله افتاده است چی شده که مردم روحانی 
اطمینان  بـــرای  بعد  و  کنند  مــی  ماشین  زیــر  را 
تــا طـــرف را  بــه او حمله مــی کنند  بــا چــاقــو هــم 
بکشند؟! بله حاج آقا کجایش را دیدی؟ این تازه 
پله اّول است. تقصیر خودتان است هنوز کاری 
انجام نشده به زودی به هر تیر برق یک آخوند 
آویزان خواهد شد وقتی شما با قمه دختران ما 
را تهدید می کنید و به آن ها فحش می دهید 
تــوقــع رفــتــار بــهــتــری از ایـــن را در حـــّق خــودتــان 
گر مردم مسلّح شوند به بّچه  دارید؟ متاّسفانه ا
های پیچیده در  قنداق شما هم رحم نخواهند 

کرد دختران و زنان تان که جای خود دارند.

نه؟!

گزارش هایی شنیده می شود که بر اساس آن 
ها شیطان بــزرگ باز هم در روزهــای سخت به 
داد آخوندها رسید و به کره جنوبی دستور داد 
درمانده  رهبر  به  را  ایــران  بدهی  دالر  میلیارد   ۷
بــدهــد تــا صــرف آبـــادی عـــراق، لــبــنــان، فلسطین 
ــای عــقــب افـــتـــاده  ــود و حـــقـــوق هــ ــه شــ ــوریـ و سـ
حــشــدالــشــعــبــی، حـــزب هللا و حــوثــی هــا و دیگر 
اراذل و اوباش نوکر آخوند ها هم پرداخت شود. 
یعنی در آخرین لحظاتی که رهبر درمانده از بی 
تسلیم   و مشغول  غرق شدن  به  نزدیک  پولی 
جان به جان آفرین بود، آمریکا به کمک اش آمد 
کسیژن به او رساند حاال ببینیم  و یک کپسول ا
آیا این کمک حّتی یک کیلو گوشت، مرغ یا چند 
دانه تخم مرغ به سفره مردم ایران خواهد آورد؟ 

ما که می گوییم، نه! 

رفع ُپلمب؟!

چند روز قبل مجتمع »اُپال« که قبالً مهر و موم 
به آخوندها  از دادن جریمه کالن  شده بود پس 
رفــع پلمب  افــتــاده! موفق شدند  رادان عقب  و 
ــاره چند  از گذشت یک روز دوب کنند! ولــی پس 
ایــن معنی  بــه  دقیقاً  وایــن  پلمب شدند  مــغــازه 
اســت کــه آخــونــد مــی خــواهــد مــغــازه داران را در 
مقابل مردم قرار دهد! وقت آن است که مردم 
و کاسبان دست به دست هم بدهند و اجناس 
هر کس را که مغازه اش بسته شد در کنار کوی 
و برزن بخرند و برعکس از مغازه هایی که برای 

حجاب تذکر می دهند خرید نکنند.

360 حوری؟!

امام جمعه تبریز گفته: یک چهارم مردم آمریکا 

این حرف  آخوند مفلوک هر چند که  اند!  گشنه 
مــفــت اســـت ولـــی چــطــور اســـت کــه تــو حــســاب 
گرسنگان آمریکا را داری، ولی حساب گرسنگان 
ایــران را نــداری کــه ۶۰ درصــد مــردم ایــران حّتی 
نان خالی برای خوردن ندارند؟!     آهان یاد ما 
نبود بــه قــول پــدر احمد گــریــان: مــا بــرای قیمت 
خـــربـــزه انـــقـــالب نــکــردیــم مـــا انـــقـــالب کـــردیـــم که 
قدس، عراق  و لبنان را آباد کنیم و برای رضای 
خدا اشکنه بخوریم و لنگ ببندیم در عوض در 
بگیریم  تحویل  حـــوری   ۳۶۰ بــا  قــصــری  دنــیــا  آن 

گر حال و جانی برای مان مانده باشد؟! البّته ا

َعَلم و علم؟!

کردند!  تحریم  هــم   را  الگدا  عَلم  ها عمو  غربی 
خیال تان راحت باشد این بابا اصالً هیچ کدام از 
شما را آدم حساب نمی کند که بخواهد با شما 
وبــایــی، سکته  مگر سرطانی،  کند.  گفت  و  گــپ 
ای، بــواســیــر یــا مــرض دیــگــری در کــار بــاشــد که 
َعــَلــم می  ایــن صــورت قوانین بشر دوســتــی  در 
شود وعمو علم الگدا به لندن می رود و صحیح 
و سالم هــم بــر مــی گـــردد. شما چــرا خــودتــان را 
به فیسبوک  الدنگ هنوز  این  سبک می کنید؟ 
می گوید: فیس بوق! مگر ُمرده باشد که به دیار 
کفر بیاید و زن های لخت و بیکینی پوش شما 
بندد  قــّداره می  باشد  گــر سالم  ا وگرنه  ببیند  را 
و همه شما کّفار را در راه جهاد فی سبیل هللا 
به درک واصل می کند. این خط این هم نشان 
بگذار بیاید آن وقت می فهمید که یک من َعَلم 

الگدا چقدر ِعلم یعنی دانش دارد؟!

قسم راست؟!

ــرزیـــدنـــت ابــــی پــلــنــگ گـــفـــت: هــیــچ نـــهـــادی در  پـ
مستقیم  طــور  به  که  نیست  اسالمی  جمهوری 
انــتــخــاب نشده  مـــردم  تــوّســط  غــیــر مستقیم  یــا 
بــاشــد! ایــن مجّسمه بــالهــت راســـت مــی گــویــد. 
ســپــاه، بــســیــج، جــهــاد و دادگــــاه هـــای انــقــالب را 
خــودشــان خواسته  پر شــور  انتخاباتی  در  مــردم 
و بــه پــا کـــردنـــد، مــجــلــس خــفــتــگــان )خــبــرگــان( و 
مــجــمــع تـــه اش خــیــس! مــصــلــحــت نــظــام را هم 
شوربای  طویله  نمایندگان  دیگر،  انتخاباتی  در 
افالسی )مجلس شــورای اسالمی( را هم خود 
راحل  امام  نه  کردند.  انتخاب  و  مردم خواستند 
رفسنجانی،  کوسوی  آفت هللا  نه حضرت  )ج( 
نــه رهــبــر مــعــّظــم فعلی و نــه هــیــچ یــک دیــگــر از 
آخوند ها در این امور دخالتی نداشتند ابی جان، 
به جان کثیف خودت قسم می خوریم که همه 
این حرف ها راست و درست است، باور کن ما 
که سگ هاری مثل تو را با خوردن قسم دروغ 

بی خود به کشتن نمی دهیم.

مـــــونـــــرآل – شــش  مـــــنـــــّوره  کـــــانـــــادا – مـــدیـــنـــه 
ــرام!  ــحــ ــ ــی ال شــنــبــه )آدیـــــنـــــه( دوازدهـــــــــم مـــــاه مــ
جـــــگـــــری!                                                                                                                                         خــــــــــون  بـــــــــــــــــدری  در   ۲۰۲۳ ســــــــــال 
برابر با بیست و دّوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ 

مهرورزی زنجیره ای!

شاد و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی
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TALK OF THE WEEK

علیرضا نادر

شــاهــزاده رضــا پهلوی ایــن روزهـــا بــه نظر همه جا 
هـــســـت. پـــســـر ۶۲ ســـالـــه پــــادشــــاه فــقــیــد ایـــــران 
ــاه گــذشــتــه بـــه هـــمـــراه هــمــســرش، واالحـــضـــرت  مــ
ایــن سفر  بــه اســرائــیــل سفر کــردنــد. در  یاسمین، 
از  همگان برخوردی شاهانه با شاهزاده داشتند؛ 
کشور  تصاحب  پی  در  که  اسرائیلی ــ ایرانی هایی 
به دست اسالم گرایان در سال ۱۹۷۹ از وطنشان 
رئیس جمهوری  هــرتــزوگ،  اســحــاق  تــا  گریخته اند 

اسرائیل.
پیش از این سفر تاریخی شاهزاده، در ماه فوریه 
ایرانی  دیاسپورای  با کنشگران  او  دیــدارهــای  نیز 
مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در  اروپــایــی  رهــبــران  و 
کــه معموال مقام های  رویـــدادی  بــودیــم؛  را شاهد 
ظریف،  جــواد  محمد  همچون  اسالمی  جمهوری 

وزیر خارجه سابق، در آن شرکت می کنند.
شاهزاده اواخر ماه فوریه هم در پارلمان بریتانیا 
در مورد آینده ایران سخن گفت و مدت کوتاهی 
کــســفــورد  کــســفــورد )آ بــعــد، در بــاشــگــاه مــنــاظــره آ
بــا استقبال  آنــجــا  یــونــیــون( ســخــنــرانــی کـــرد و در 
هــزاران نفر از حامیان خود مواجه شد. او سپس 
در پارلمان اروپــا در بروکسل حاضر شد و از این 
را در فهرست  پــــاســــداران  خـــواســـت ســپــاه  نــهــاد 

سازمان های تروریستی قرار دهد.
اتفاقی  جهانی شاید  در صحنه  شــاهــزاده  عــروج 
تازه به نظر برسد اما محبوبیتش در داخل ایران 
ــدارد. ایــرانــیــان ســال هــای  ــ بــه هــیــچ وجـــه تــازگــی نـ
سال است که نه تنها عالقه خود به پهلوی را در 
خیابان ها فریاد می زنند که خواهان بازگشت او به 

ایران شده اند.
و  ــور  ــ ــشــ ــ کــ ــــح  ــطـ ــ در سـ ــی  ــ ــ ــردمـ ــ ــ مـ ــانــــی  ــبــ ــیــ ــتــ پــــشــ
پهلوی  که  می دهند  نشان  اخیر  نظرسنجی های 
بـــه عـــنـــوان چــهــره اصــلــی اپــوزیــســیــون در مقابل 

جمهوری اسالمی ظاهر شده است.
محبوبیت روزافزون پهلوی و عروجش در صحنه 
جهانی در لحظه ای حساس از تاریخ ایران از راه 

می رسد.
جمهوری اسالمی از زمان مرگ مهسا امینی ۲۲ 
ساله که در سپتامبر ۲۰۲۲ به دلیل »بدحجابی«، 
بـــا شـــورشـــی مـــردمـــی روبــــــرو بـــــوده اســـــت. ایــن 
ــزاع تــظــاهــرات  گسترده  حــکــومــت از آن پــس بــه نـ
از نافرمانی  کــارزار روبه رشدی  با  مردمی رفت و 

مدنی به رهبری جوانان ایران و به خصوص زنان 
مواجه است.

شورش کنونی آخرین پرده از سلسله خیزش هایی 
است که در دسامبر ۲۰۱۷ )دی ۹۶( آغاز شدند. 
در آن زمـــان بـــود کــه ایــرانــیــان علنا اعـــالم کــردنــد 
جایگزینی  خواهان  و  نمی پذیرند  را  خــود  رهبران 

آن ها با دموکراسی سکوالرند.
مـــیـــراث دار دودمــانــی ۵۴ ساله  پهلوی  شــاهــزاده 
بــه نظر  کــه گرچه در نهایت سرنگون شــد،  اســت 

بسیاری، آورنده تجدد به ایران بود.
اسالمی،  جمهوری  مخالفان  ســرکــوب  علی رغم 
عالقه به خانواده سلطنتی در داخل ایران هرگز از 
میان نرفت اما تظاهرات  سال ۲۰۱۷ اولین باری 
بــود کــه ایــرانــیــان ایــن احــســاســات خــود را این قدر 
تظاهرات کنندگان  بــرخــی  و  کــردنــد  مــطــرح  علنی 
را رهبری  از شاهزاده خواستند کشورشان  حتی 
کند. شعارهایی همچون »رضا شاه، روحت شاد« 
)کــه منظور از آن رضــا شـــاه، پــدربــزرگ شــاهــزاده 
به  اســت(  معاصر  ایـــران  بنیان گذار  پهلوی،  رضــا 
جمهوری  کنونی  رهبری  علیه  کلیدی  شعارهای 

اسالمی بدل شدند.
جـــایـــگـــاه شــــاهــــزاده رو بــــه رشــــد اســــت و احــتــمــاال 
ایرانیان  از  بسیاری  یافت.  خواهد  ارتقا  همچنان 
انتخاباتی  دمــوکــراســی  برپایی  بــرای  او  خــواســت 
سکوالر را که روزی بتواند جای آخوندها را بگیرد، 

نویدبخش می دانند.
شــاهــزاده در ضمن در بــرقــراری ارتــبــاط بــا مــردم 
عادی قابلیتی مثال زدنی دارد که می تواند مایه 
حــســرت ســیــاســتــمــداران و اعــضــای خــانــواده هــای 

سلطنتی باشد.
در زمانی که ایرانیان کامال با فقدان اعتماد )نتیجه 
ده هـــا ســـال اخــتــالف انــداخــتــن اســالم گــرایــان بین 
دارایــی شاهزاده  ارزشمندترین  مواجه اند،  مــردم( 

اعتمادی است که هموطنانش به او دارند.
بــتــوان گفت  کــه شاید  ایــن اســت  مهم ترین نکته 
ــزاده تــوانــســتــه اســـت شــکــاف بــیــن حــامــیــان  ــاهـ شـ
ســلــطــنــت مــشــروطــه و مــنــادیــان جــمــهــوری را پر 
ــزاده اصــــرار دارد ســرنــوشــت ایــــران را  ــاهـ کــنــد. شـ
بــایــد مــردمــش در یــک هــمــه پــرســی تــحــت نــظــارت 
تعیین  حــکــومــت،  ســرنــگــونــی  پــی  در  بین المللی 
و  گاندی  مدنی  مقاومت  نظریات  با  که  او  کنند. 
ایرانیان  از  دارد،  عمیقی  آشنایی  ماندال  نلسون 

در  غیرخشونت آمیز  مقاومت  به  اســت  خواسته 
برابر حکومت متوسل شوند تا از خونریزی  هایی 
ایـــران همچون سوریه  کــه در کــشــورهــای نــزدیــک 

شاهد آن بوده ایم، اجتناب شود.
شــاهــزاده از آشــوبــی کــه در پــی سرنگونی صــدام 
حسین در کشور همسایه ایران، عراق، درگرفت، 
باخبر اســت و خــواهــان تــالش بـــرای آشــتــی ملی 
و اســتــفــاده از نــیــروهــای پــایــیــن رتــبــه و مــیــان رتــبــه 
دستگاه های جمهوری اسالمی در جامعه پس از 

انتقال است.
)و  اشتباهات  از  می خواهد  به روشنی  شــاهــزاده 
خشونت( روند بعثی زدایی و انحالل ارتش صدام 

در عراق جلوگیری کند.
مــردمــی  مــتــوجــه محبوبیت  بــیــن الــمــلــلــی  جــامــعــه 
اما  اســت؛  او شده  کارنامه دموکراتیک  و  پهلوی 
با برخورد با سفر پهلوی  ایــن اورشلیم اســت که 
به عنوان سفر دوفاکتو دولتی )که شامل دیدار 
بیشترین  بــود(  نتانیاهو،  بنیامین  نخست وزیر،  با 

تدبیر را از خود نشان داده است.
اینکه دولت اسرائیل اهمیت پهلوی را به رسمیت 
باشد.  داشته  تعجب  جــای  نباید  اســت،  شناخته 
متحد سرسخت  اســرائــیــل   ،۱۹۷۹ ســال  از  پیش 
ایـــــران درک  درون  ــارآیـــی هـــای  کـ از  و  بــــود  ایـــــران 
کارآمدی  با  است  توانسته  دارد. موساد  عمیقی 
مــرگــبــار درون دســتــگــاه هــای امــنــیــتــی جــمــهــوری 

اسالمی نفوذ کند.
مهم تر آنکه رهبران اسرائیل باور دارند سرنگونی 
هسته ای  بــرنــامــه  خطر  تــوقــف  راه  تنها  حکومت 
ــران اســـت کـــه مــوجــودیــت اســرائــیــل را تهدید  ــ ایـ

می کند.

مــتــاســفــانــه بـــه نــظــر مـــی رســـد دولــــت بـــایـــدن نظر 
احیای  دنــبــال  بــه  تنها  نــه  دارد. واشنگتن  دیــگــری 
تــوافــق هسته ای نــاکــام ســال ۲۰۱۵ اســت، کــه به 
پهلوی و عروج روبه رشد جهانی او کامال بی توجه 

بوده است.
احـــیـــای بـــرجـــام بــســیــار بـــه نــفــع حــکــومــت خــواهــد 
ــای  ــا مــیــلــیــارد دالر از دارایـــی هـ ــرا کــه ده هــ ــود؛ چـ ــ ب
آورد.  بـــه دســــت خـــواهـــد  را  مـــســـدودشـــده خــــود 
کمک  ایـــران  تحکیم حکومت  بــه  تنها  مبالغ  ایــن 
می کنند؛ در حالی که این حکومت شمار بیشتری 
از مردم خود را می کشد و امنیت منطقه و جهان 

را به خطر می اندازد.
امــــا بـــه نــظــر ایــــن مـــوضـــوع بـــــرای دولـــــت بــایــدن 
ــت جــنــبــش  ــ ــ اهـــمـــیـــت چـــنـــدانـــی نـــــــــدارد. ایـــــن دولـ
دموکراسی خواهی ایران را موضوعی می داند که 
توجهش را از توافق هسته ای پرت کرده است و 
نه فرصتی برای بهبود منافع امنیت ملی آمریکا.

با این  همه، مردم ایران با یا بدون حمایت آمریکا 
به نظر مصمم اند رهبری کنونی را سرنگون کنند.

ایـــران هــنــوز به روشنی  آیــنــده شــاهــزاده در  نقش 
تعیین نشده است اما اعمالش نشان می دهد که 

نقشی در سطح باال و سیاسی خواهد بود.
سفرهای جهانی او احتماال ادامــه خواهند یافت؛ 
در حالی که ایران همچنان درگیر ناآرامی است و 

مردمش برای دموکراسی مبارزه می کنند.
شاهزاده همواره می گوید: »تنها ماموریت من در 
ایرانی ها  که  ببینم  را  روزی  که  این است  زندگی 
و سرنوشتشان  مــی رونــد  رای  پــای صندوق های 
را خودشان تعیین می کند«. به نظر می رسد آن 
ایــران نزدیک تر  تاریخ  از هر زمــان دیگری در  روز 

است.■

سياست  بــــازار  آشــفــتــه  در 
جــهــاىن و جــنــگ اقــتــصــادى 
ــر قـــدرتـــهـــا و  ــ پــنــهــان بــيــن اب
تغيير  و  دمكراسى  به  نياز 
و رنسانسى كه در جامعه 
ايـــران احــســاس مــى شــود، 
سياستمداران  متاّسفانه 
فّعالين  و  انــديــشــمــنــدان  و 
اجــتــمــاعــى هــمــه مــشــغــول 
و  گروهى، سازماىن  تسويه حسابهاى شخصى، 
كثر اين مّدعيان با يك نگاه  عقيدىت شده اند و ا
تنها  كنند.  مــى  بــرخــورد  مسائل  بــه  كاسبكارانه 
اّدعــاهــا  بــرخــالف تمام  ايــن ميان و  چيزى كــه در 
مطرح نيست ايران است و تمامى اين فّعالين 
در صدد گرفتن ماهى از آب گل آلــوده و كسب 
بــراى  جهاىن  مختلف  منابع  از  بيشتر  امــتــيــازات 
امــور  وزارت  در  يكى  خــود هستند.  فــكــرى  خــّط 
خــارجــه فــالن كشور پرسه مــى زنــد و ديــگــرى در 
يــك اطــــاق پــارلــمــان اروپــــا تــرتــيــب يــك كــنــفــراس 
مطبوعاىت ميدهد و سّومى به دالل هاى دست 
سّوم و چهارم كنگره امريكا آويزان شده و آخرى 
از وزيــر فــالن كــشــور قــرار مــالقــات مــى گــيــرد اّمــا 
آن  و  يك مسئله هست  فقط  آنها  نگاه  در پس 
كــســب اعــتــبــار ســيــاســى و اجــتــمــاعــى و فــروش 

يا  بــازار سياست. خوشبختانه  خــريــداران  بــه  آن 
و  اجتماعى  جــايــگــاه  هيچ  آنـــان  كــثــر  ا متاّسفانه 
همانطور  و  ندارند  ايــران  ملّت  بين  در  سياسى 
كه نوشتم اينگونه فّعاليتها فقط در خارج كشور 

و براى كسب امتياز است. 
بــارهــا مــورد حمله  تــاريــخ  ايــران در درازاى  ملّت 
خــارجــيــهــا قــــرار گــرفــتــه و تــقــريــبــاً در تــمــامــى ايــن 
شــكــســت هــا گــروهــى از ايــرانــيــان بــا خــيــانــت به 
باز  بيگانگان  بـــراى  را  راه  خـــود،  ميهن  و  كــشــور 
در خدمت  كه  رفتند  پيش  آنجا  تا  حّتى  و  كــرده 
اشــغــالــگــران قـــرار گرفته و بـــراى نــوكــرى آنـــان از 
در  آن  بـــارز  نمونه  گرفتند.  مــى  سبقت  يكديگر 
افــتــاد كــه تمامى  اتّــفــاق  قــاجــاريــه  ــر دوران  اواخــ
و  نفوذ جامعه  با  سياستمداران و شخصيتهاى 
وزرا و وكال و حّتى پادشاه مملكت به وزارتخانه 
گرفتن  بــراى  و  بودند  وابسته  بيگانه  كشورهاى 
كــرســى وزارت و صــدارت  بــر  اعــتــبــار و نشستن 
به  را  خـــود  كــشــور  هــمــه  از  بــاالتــر  و  روان  و  روح 
ــردن پــرچــم  بــيــگــانــگــان مـــى فــروخــتــنــد. آويـــــزان كــ
كــشــورهــاى اســتــعــمــارى و اشــغــالــگــر در ســـردر 
فــرد مصونّيت مــى داد و نوكرى  بــه  منزل خــود 
انگليس  افتخار محسوب مى شد!  سفير  آنان 
در آنزمان در خاطرات خود مى نويسد كه "تمام 
خود  خدمت  بــه  را  دربـــار  حّتى  و  سياستمدران 

خــان  تــقــى  مـــيـــرزا  اال  بـــوديـــم  خـــريـــده  و  درآورده 
براى  اى  تحفه  گــر  ا و  نبود  خريدىن  كه  اميركبير 
او مى فرستاديم روز بعد به خزانه دربار تحويل 

مى داد و رسيد مى گرفت " 
امــروز فقط در دوران پهلوى  تا  از زمان صفويه 
بيگانه  نوكرى  ديگر  و  افتاد  ور  اين عمل شنيع 
افــتــخــار نــداشــت و فــقــط خــدمــت بــه مملكت و 
با روى  اينكه  تا  ميهن دوستى سند افتخار بود 
كار آمدن جمهورى اسالمى و از همان روز اّول 
دوباره پاى استعمار و وابستگان آن به ايران باز 
شد بطورى كه كشور فرانسه با كمك انگليس و 
امريكا امام خوش خيال را با ايرفرانس به تهران 
با يك  گسيل داشتند و كاروان انقالب اسالمى 
چك صد و پنجاه ميليون دالرى از سوى امريكا 
در  كه  ايرانياىن  روز سيل  از همان  و  بدرقه شد 
بسوى   بودند  بيگانه  كشورهاى  از  يكى  خدمت 
ايران هجوم آوردند و ضمناً هزاران نفر از جمله 
رئــيــس جمهورى  اّولــيــن  و  ــر  وزيـ اّولــيــن نخست 
بــه بيگانگان  بــه جــاســوســى و خــدمــت  اســالمــى 

مّتهم شدند. 
ــر نــگــاهــى بــه تــلــويــزيــونــهــاى ايـــراىن  گـ امــــروز هــم ا
يك شخصيت  كردن  پيدا  بيندازيم  كشور  خارج 
مــســتــقــل و غــيــر وابــســتــه بــســيــار مــشــكــل اســت 

انــديــشــمــنــدان،  از ســـيـــاســـتـــمـــداران،  ــركــــدام  هــ و 
به  سياسى  و  اجتماعى  فعالين  و  روشنفكران 
كــشــورى وابــســتــه شــده و بـــراى خــط آنـــان سينه 
مى زنند. اهّم صحبت آنان حمله به شخصيتها و 
گروههاى ديگر و كوبيدن و بيرون راندن آنان از 
دايره قدرت است و در اين ميان نوك تيز حمله 
بيش از همه متوّجه ايران دوستان، ملّى گرايان 
بــراى  دريافت  و  و شخصيتهاى مستقل است 
در  دقيقه نشستن  ده  و  دالر   يــا  پوند  دويــســت 
جــلــوى دوربــيــن ىب ىب ســى و انــتــرنــشــنــال ســر و 
خواهد  نمى  نوين  استعمار  دست مى شكنند. 
منطقه  آن  در  را  آزاد  و  مستقل  ايـــران  يــك  كــه 
ــود به  بــبــيــنــد و بــهــمــيــن خــاطــر بـــا تــمــام ايــــادى خـ
ايران بيكار نيستند  اّما ملّت  ميدان آمده است 
و آنان نيز ديگر تره هم براى اين احزاب سه نفره 
و شخصيتهاى بادكنكى و آلت دست استعمار 
ُخرد نمى كنند. آينده ايران با ادامه روش مبارزه 
نافرمانيهاى مدىن خودشان مثل  و  و  داخــل  در 
گاه رقم خواهد  برداشتن حجاب بدست جوانان آ
سياستمداران  و  سياسى  كــاســبــكــاران  و  خــورد 
تاريخ بجاى  از خود در  نام زشتى  وابسته فقط 

خواهند گذارد. 

بهداد جاودان - آتالنتا

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

سياستمداران كاسبكار و انديشمندان پيشه ور؟!

شاهزاده رضا پهلوی در قامت یک دولتمرد
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با  بــه كسب و كــارهــايــی كــه مايلند  دولـــت كــانــادا 
پذيرش استفاده از ابزا ر ديجيتال تغيير و تحول 
در خود ايجاد كنند، كمك مالی ارائه ميدهد. اين 
برنامه تحت عنوان برنامه پذيرش تحول ديجيتال 
Canada Digital Adoption Program كانادا يا

CDAP می باشد.
استفاده از ابزارهای تجارت الكترونيك را تقويت 
و  و معرفی محصوالت  ديجيتال  بــازاريــابــی  به  و 
خــدمــات و نــيــز حــضــور آنــاليــن كــســب و كـــار شما 
دو سطح  به  مالی  اين كمك های  ميكند.  كمك 

تقسيم ميشوند:

١ - حداكثر تا سقف ٢،٤00 دالر
• كسب و كار كوچك ثبت شده و انتفاعی باشد
• حداقل يك كارمند داشته و يا حداقل ٣٠،٠٠٠ 

دالر درآمد در سال گذشته داشته باشد.

٢ - حداكثر تا سقف ١٥،000 دالر
يا متوسطي كه در سط ح  كــار كوچك  • كسب 

استان يا فدرال ثبت شده است
•١ تا ٤٩٩ كارمند تمام وقت داشته باشد

درآمــد  در ســال گذشته  ٥٠٠،٠٠٠ دالر  • حداقل 
داشته باشد

تــحــول  طــــرح  بـــــرای  دالر   ١٠٠،٠٠٠ ســقــف  •تــــا 
ديجيتال وام بدون بهره از BDC دريافت نماييد.

توجه كنيد كه براي دريافت و هزينه ی اين كمك 
مايل بايد از مشاورين مورد تاييد دولت در حوزه 

ديجيتال استفاده كنيد.

بــه عــنــوان مــشــاور مـــورد تــايــيــد دولـــت در زمينه 
تــحــول ديــجــيــتــال، در طــــول فــرآيــنــد ايــــن بــرنــامــه 
ارســال  اولــيــه،  ارزيــابــی  SABtrax شركت شامل 
درخواست، طراحيی و ارائه برنامه پذيرش تحول 
راه حل های  پياده ســازی  و  اجــرای استراتژی  و 
كار  و  كسب  بــرای  اختصاصی  بصورت  ديجيتال 

شما كمك خواهد كرد.
از ايـــن فــرصــت شــگــفــت انــگــيــز اســتــفــاده كــنــيــد و 

همين امروز در برنامه ثبت نام كنید!

دولت كانادا به كسب و كارهايی كه مايلند با پذيرش استفاده از ابزار 
ديجيتال، تغيير و تحول در خود ايجاد كنند، كمك مالی ارائه ميدهد.

آيـــا شــمــا بــه دنــبــال بــهــبــود عــمــلــكــرد و فــرآيــنــد 
يا  ابــزار ديجيتال و  با كمك  کسب و کار خود 
فـــروش مــحــصــول بــصــورت آنــاليــن و يــا حتی 
حــضــور و مــعــرفــی بــيــزيــنــس خـــود در فــضــای 

اينترنت ميباشيد؟

مجله دانستنیها با همکاری
شركت SABtrax به عنوان مشاور مورد تاييد دولت 
در زمينه تحول ديجيتال، در طول فرآيند اين برنامه 

شامل ارزيابي اوليه، ارسال درخواست، طراحی 
و ارائه برنامه پذيرش تحول و اجرای استراتژی 

و پياده سازی راه حل های ديجيتال بصورت 
كمك خواهد كرد. اختصاصي برای كسب و كار شما 

از اين فرصت شگفت انگيز 
استفاده كنيد و همين امروز در 

برنامه ثبت نام كنيد!

برای اطالعات بیشتر و نحوه استفاده از 
این برنامه لطفا با بخش مارکتینگ مجله 

دانستنیها تماس بگیرید

778 917 1511

 BOOST YOUR
 BUSINESS

 TECHNOLOGY
GRANT
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COLORING FOR ADULTS
رنگ آمیزی برای بزرگساالن

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

بسیار توصیه می شود.

HOBBY

PUZZLE

سرگرمی

پازل جواب جدولی های هفته گذشته
آسان 15

آسان 14

سخت 15 سخت 14

متوسط 15
متوسط 14

خیلی سخت 15 خیلی سخت 14

جواب جدول های هفته 
گذشته

افقی:
۱ ـ از حیوانات ساکن جنگل هوزیرایندیانا ـ مرکز ایالت تنسی

کنده ۲ ـ یاربرهمن ـ جایگاه زور ـ قدم یک پا ـ پرا
۳ ـ ناپیدا ـ خدای هندوان ـ ملخ ـ او

۴ ـ ملح ـ واحد احشام ـ از حروف الفبا
۵ ـ حس بویایی ـ دل پیچه ـ آلونک و کپر

۶ ـ دوش و کتف ـ نوعی موشک ـ تابه نان پزی
۷ ـ پناهگاه ـ کنایه از شخص بردبار و متین

۸ ـ ضمیر خارجی ـ تشکر فرانسوی ـ خد ـ عدد خیطی
۹ ـ پی بردن به امری ـ قدرت

۱۰ـ نزد ایرانیان است ـ آموختن ـ نگهبان گله
۱۱ـ غالم سلطان محمود ـ برادر رستم ـ پناهگاه و مالجاء

۱۲ـ گورـ عدد ـ واحد درسی
۱۳ـ مساوی عامیانه ـ حکایتگر ـ سرخاب ـ گوشت ترکی

۱۴ـ سازمان اطالعاتی آمریکایی ـ پسوند شباهت ـ توان ـ رقیب تام
۱۵ـ آهو ـ طی کردن راه

عمودی:
۱ ـ انگلیسی ها به آن »ربیت« می گویند ـ آرمانگرایی

۲ ـ اهلی ـ حرف درد ـ چرم براق ـ دورویی
۳ ـ عددعنقا ـ سخن چین ـ زین و برگ اسب ـ واحد سطح

۴ ـ گله ـ اثر جین اوستین ـ زمخت
۵ ـ فرق سر ـ اثر ساموئل بکت ـ فیلسوف نامی انگلیس

۶ ـ قرض ـ آنزیم ـ حرف تجب
۷ ـ قسمت سوم معده گوسفند ـ بشقاب بزرگ

۸ ـ ضمیر غایب ـ تمدنی در ایالت ایندیانا ـ پاچه شلوار ـ برابر
۹ ـ درازـ تحفه

۱۰ـ طایفه ایرانی ـ فروزان ـ نوعی یقه
۱۱ـ غالف شمشیر ـ مقام تگزاس در آمریکا از نظر وسعت ـ پادشاه 

روسی
۱۲ـ خروس ـ لوس ـ دفعه و مرتبه

۱۳ـ ضمیر فرانسوی ـ بینانگذارـ نشان و مدال ـ اصفهان قدیم
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PARENTING

کودکان نوپا و پیش دبستانی
سؤال هایی درباره چیزهای موردعالقه

کتاب موردعالقه تو چیه؟
آهنگ موردعالقه ت چیه؟
رنگ موردعالقه ت چیه؟

اگه می تونستی…؟
اگه می تونستی یه حیوون باشی، چی بودی؟

فروشگاه  بــاشــی،  داشــتــه  فروشگاه  یــه  می تونستی  گــه  ا
چی داشتی و چی می فروختی؟

گــه می تونستی هــر چیزی رو تــوی بــاغ بــکــاری کــه دلت  ا
می خواد، چی رو انتخاب می کردی؟

چه  داشتی  دوســت  باشی،  ابرقهرمان  می تونستی  گــه  ا
قدرتی داشته باشی؟

اگه می تونستی یه روز جات رو با کسی عوض کنی، با 
کی عوض می کردی؟

گـــه مــی تــونــســتــی تــو ســن دلــخــواهــت بــاشــی، چــه سنی  ا
بودی؟

اگه می تونستی شخصیت یه کتابی باشی، چی بودی؟
دنیا خــالص بشی،  تــوی  یه چیز  از شر  گــه می تونستی  ا

اون چی بود؟
سؤال های سرگرم کننده

بهترین بو بوی چیه؟
چی تو رو خوشحال می کنه؟

اگه می خواستی یه قانون توی خونه بذاری، چه قانونی 
رو انتخاب می کردی؟

ــام امــشــب رو تــو انــتــخــاب کــنــی، چــی رو  ــه بــخــوای شـ گـ ا
انتخاب می کنی؟

وقتی بغلت می کنم، چه احساسی داری؟
فکر می کنی توی چه زمینه ای واقعا مهارت داری؟

وقتی بزرگ شدی، دوست داری چه کاره بشی؟
چه چیزهایی تو رو عصبانی می کنه؟

سخت ترین قسمت مدرسه رفتن چیه؟
آزاردهنده ترین صدا چیه؟

خنده دارترین اتفاقی که برات افتاده، چیه؟
کاری که دوست داری یاد بگیری و انجام بدی، چیه؟

بهترین قسمت امروزت کدوم قسمت بود؟
سؤال هایی برای تحریک تخیل

کنه،  تو می تونست صحبت  اسباب بازی موردعالقه  اگه 
چی می گفت؟

ترجیح می دی به اندازه یه موش کوچولو باشی یا به اندازه 
یه فیل بزرگ؟

وقتی بزرگ بشی، اولین کاری که می خوای انجام بدی، 
چیه؟

چه صداهایی رو بیشتر دوست داری و چرا؟
اگه قرار بود تمام روز رو بیرون بگذرونی، چه فعالیت هایی 

انجام می دادی؟
یه روز عالی و فوق العاده چطور روزیه؟ توصیفش کن.

سواالتی که می توانید از 
فرزندان خود بپرسید

Questions You Can Ask 
Your Children

از کودکان سنین ابتدایی
سؤال هایی درباره چیزهای موردعالقه

جوک موردعالقه تو چیه؟
روز موردعالقه ت کدوم روز هفته س؟

کار موردعالقه ای که دوست داری با دوستانت انجام بدی، چیه؟
بستنی چه طعمی رو دوست داری؟

اگه می تونستی…؟
اگه می تونستی تا آخر عمر هر روز فقط یه چیزی بخوری، اون چی 

بود؟
اگه می تونستی یه قدرتی داشته باشی، چی رو انتخاب می کردی؟
اگر می تونستی یکی از شخصیت های کارتون یا کتاب موردعالقه ت 

باشی، کدوم شخصیت بودی؟
تا زندگی رو آسون تر کنه، چی  اگه می تونستی چیزی اختراع کنی 

اختراع می کردی؟

سؤال های سرگرم کننده
بدترین بوی دنیا بوی چیه؟

اگه خونه آتیش بگیره و تو بتونی فقط ۳ تا چیز رو نجات بدی، اون 
۳ تا چی ها بودن؟

به چه شغلی بیشتر از همه عالقه داری؟
جالب ترین چیزی که تابه حال خوردی، چیه؟

سؤال هایی برای تحریک تخیل
چرا کفش می پوشیم؟

دوست صمیمی چه ویژگی هایی داره؟
گر بتونی از یه حیوون وحشی سؤالی بپرسی، چی می پرسی؟ ا

سؤال های شخصی
دوست  خوب  بودن یعنی چی؟

چی به تو انگیزه می ده؟
چیزی که بدون اون نمی تونی زندگی کنی، چیه؟
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۱. آب وهوا
ــه مــمــکــن اســــت صــحــبــت دربـــــــاره آب وهـــــوا  ــرچـ گـ ا
پیش پاافتاده به نظر برسد، موضوع خنثی خوبی 
است که همه می توانند درباره آن صحبت کنند و 
نظر بدهند. مثال در فصل زیبای بهار می توانید با 

این سؤاالت مکالمه را شروع کنید:
روز دوست داشتنی و زیباییه، نه؟

بــه نظر مــی رســه مــی خــواد بـــارون بــبــاره، تــو بــارون 
دوست داری؟

ــوا لــذت  ــ هــــوای دل انــگــیــزیــه، تــو هــم از ایـــن آب وهـ
می بری؟

ــر فــضــا  ــ ــه ســـکـــوتـــی نـــاخـــوشـــایـــنـــد ب دفـــعـــه بـــعـــد کــ
ایــن ســؤاالت  از  بــا پــرســیــدن یکی  حکم فرما شــد، 
دربــــــاره آب وهــــــوا ســکــوت را بــشــکــنــیــد. بـــا شـــروع 
صحبت کم کم موضوع گفت وگو تغییر خواهد کرد 

و مکالمه طوالنی تری شکل خواهد گرفت.
۲. هنر و سرگرمی

موضوعات هنری و سرگرمی شروع کننده خوبی 
ایــن موضوعات  از  برخی  گفت وگو هستند.  بــرای 

عبارت اند از:
ــبـــوب؛ ســلــیــقــه  ــحـ ــوران مـ ــ ــتـ ــ فــیــلــم و ســــریــــال؛ رسـ

موسیقی؛ کتاب موردعالقه.
نــمــونــه از ســـؤاالتـــی کـــه مــی تــوانــیــد بپرسید  چــنــد 

عبارت اند از:
اهل کتاب خواندن هستی؟

گــوش کــردن هستی؟ معموال چه  پــادکــســت  اهــل 
پادکستی رو گوش می کنی؟

تازگی ها برنامه یا بازی جدیدی رو امتحان کردی 
که واقعا دوستش داشته باشی؟

یا کتاب هایی که طرف  از صحبت دربــاره فیلم ها 
کنید.  صرف نظر  اســت،  نخوانده  یــا  نــدیــده  مقابل 
صحبت کردن درباره جزئیات فیلم یا کتابی که او 
ندیده و نخوانده و تصور ذهنی درباره شان ندارد، 
و  کنید  پــیــدا  مشترکی  نقطه  نیست.  خــوبــی  فکر 

بحث را از آنجا ادامه بدهید.
افـــــراد دوســــت دارنـــــد دربــــــاره ســرگــرمــی هــایــشــان 
ســرگــرمــی هــای شما  بــه  احــتــمــاال  و  کنند  صحبت 
ــاره  ــ هــم عــالقــه مــنــد مــی شــونــد. صــحــبــت کــردن درب
مفرح  سرگرمی های  با  می شود  باعث  سرگرمی 
دیگران آشنا شوید و با امتحان کردن آنها لحظات 

لذت بخشی برای خودتان بسازید.
ــاره  ــ هــنــگــام گــــــوش دادن بـــه صــحــبــت هــای فـــرد درب
ســرگــرمــی هــایــش، حــتــمــا ســـؤاالتـــی را کــه بــرایــتــان 
می گوید:  او  گــر  ا مثال  بپرسید.  می شوند،  مطرح 
»این آخرین باری بود که به اسکی رفتم«، دلیل 

آن را بپرسید.
۳. ورزش

ــی نــقــطــه شــــروع خــوبــی بـــرای  ــ مــوضــوعــات ورزشـ
ــا را  ــهـ صــحــبــت بـــا افـــــــرادی هــســتــنــد کـــه خــیــلــی آنـ
نــمــی شــنــاســیــد. مـــوضـــوعـــات ورزشـــــی مــی تــوانــنــد 

شامل این موارد باشند:

تیم ورزشی موردعالقه؛ رویدادهای ورزشی؛
مسابقات قهرمانی.

می کند،  حمایت  رقــیــب  تیم  از  مقابل  طــرف  گــر  ا
بــرایــش کــری نخوانید؛ در عــوض دربـــاره مـــواردی 
را بپرسید  بازیکن ها نظرش  یا  مانند عملکرد تیم 
او  اینکه  از  ادامــه بدهید. ممکن اســت  را  و بحث 
طــــرف دار تیم رقــیــب شماست نــاراحــت شــویــد یا 
توی ذوقتان بخورد، اما این طبیعی است. کم کم 
ــابـــت بـــاعـــث صــحــبــت هــا و کــل کــل هــای  هــمــیــن رقـ

جذابی بینتان خواهد شد.
۴. خانواده

ــاره خــانــواده هــم ممکن اســت نقطه  ــ صحبت درب
ــا ایـــن ســـؤاالت  شــــروع خــوبــی بــاشــد. مــی تــوانــیــد ب

گفت  وگو را شروع کنید:
چند تا خواهر و برادر داری؟

خانواده ات کجا زندگی می کنن؟
خودتان هم بــرای این نوع ســؤاالت آمــاده باشید. 
ارتباطی  مهارت های  کوتاه  صحبت های  نــوع  ایــن 
بــه شــمــا کمک  ارتــقــا مــی دهــد. همچنین  شــمــا را 
می کند در مــدت زمــان کوتاهی اطــالعــات زیــادی 

درباره این فرد کسب کنید.
ــاره خــانــواده مــی تــوانــد آغــازگــر  ــ گــرچــه صحبت درب ا
مکالمه ای عالی باشد، هنگام صحبت کردن درباره 
موضوعات حساس احتیاط کنید. مثال در صورتی 
کــه فــرد مشکل نــابــاروری داشــتــه بــاشــد، پرسیدن 
دارد،  بــچــه دارشــدن  یا قصد  دارد  بچه  او  آیــا  اینکه 

سؤال خوبی نیست.
۵. غذا

غذا یکی از موضوعات عالی برای گفت وگوست 
به شرطی که به عالیق طرف مقابل احترام بگذارید 
نباشید.  او  غذایی  سلیقه  از  ایرادگرفتن  دنبال  و 

چند نمونه از سؤاالت مربوط به غذا عبارت اند از:
تازگی رستوران جدیدی رو امتحان کردی؟

غذایی که دوســت داری توی خونه درســت کنی، 
چیه؟

از آشپزی لذت می بری؟

۶. شغل
یــکــی از مــوضــوعــات رایــــج صــحــبــت هــای کــوتــاه و 
ــــت. مــمــکــن اســــت از شما  خـــودمـــانـــی شــغــل اسـ
را  اینکه شغلتان  یا  داریــد  بپرسند که چه شغلی 
گــر کــاری انجام می دهید که  دوســت داریــد یا نــه. ا
توضیح آن سخت است، همیشه کارت ویزیت در 

کیف پولتان داشته باشید.
تمرکز  چیزهایی  روی  صحبت هایتان  در  همیشه 
کنید که دوســت داریــد دربــاره دیگران بدانید و از 
صحبت کردن درباره آنها لذت می برید. این باعث 
می شود که روند صحبت های کوتاه بیشتر شبیه 
دربــاره  تخصصی  صحبت های  تا  باشد  سرگرمی 

شغل.
۷. سفر

و  دربــــاره طبیعت  از صــحــبــت کــردن  ــراد  افــ بیشتر 
اهل  اگر  می برند.  لذت  گردشگری  زیبای  مناطق 
سفر و گردشگری هستید، آماده پاسخ به سؤاالت 

و ارائه نظرات خود درباره سفرهایتان باشید.
از دیگران درباره مکان های موردعالقه شان برای 
سفرکردن بپرسید. بسیاری از افراد دوست دارند 
خواهند  خــوشــحــال  و  کنند  صحبت  بـــاره  ایـــن  در 
شـــد کـــه تــجــربــیــاتــشــان را بـــه اشـــتـــراک بــگــذارنــد. 
ــاره سفر راهــکــاری عــالــی بــرای  ــ صــحــبــت کــردن درب
شکل دادن مکالمه ای شادی بخش و هیجان انگیز 

است.
۸. زادگاه

ــرد هـــم مــی تــوانــد  صــحــبــت کــردن دربـــــاره زادگـــــاه فـ
موضوع مناسبی برای شروع مکالمه باشد. مثال 

می توانید بپرسید:
زادگاهت کجاست؟

چرا به اینجا نقل مکان کردی؟
جــایــی کــه بــــزرگ شـــدی بــا جــایــی کــه االن زنــدگــی 

می کنی چه فرقی دارد؟
افــراد  زادگـــاه،  ــاره  معموال هنگام صحبت کردن درب
حکایت ها و داستان های جالبی برای هم تعریف 

می کنند.■

بهترین موضوعات 
برای شروع گفتگو
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Coquitlam

311 2978 Burlington Drive
Coquitlam

mitra@mitrasaberi.com

$3,861   Monthly $2,459,900 

$798,000

 ملک تجاری در بهترین مکان داون تان میپل ریج
برای اجاره  به مساحت ۱۳۰۰ اسکورفیت

خانه ای ۴ خوابه با ۳ سرویس بهداشتی
با چشم اندازی فوق العاده  به مساحت ۳۲۸۵ در زمینی به مساحت 

۱۲۱۸۰ در منطقه ای آرام و شیک 
بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری

آپارتمان بسیار بزرگ ۲ خوابه با ۱ دن جادار
به مساحت ۱۳۷۰ اسکورفیت در بهترین منطقه کوکیتالم

بسیار نورگیر و خوش ساخت
کز خرید و مدارس نزدیک مرا

مشاور خرید و فروش امالک

میترا صابری غزاله امین التجاری
GHAZALEH AMINOLTEJARIMITRA SABERI

ghazaleh@evergreenwestrealty.com

Personal Real Estate Corporation

New Listin
g

برای اطالعات بیشتر تماس بگیرید

UNDER CONTRACT 

137 Tenth Street, New Westminster

$1,680,000 

بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری
زمینی در منطقه مرغوب. قطعه گوشه به مساحت 
۵۷۵۸ اسکورفیت با فروشگاه مواد غذایی موجود و 

فضای سکان در طبقه باال و پایین
)برای زندگی نیاز به تعمیرات دارد(

New Listin
g

New Listin
g

Corner LotCorner Lot
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داستان سیاوش )برگرفته از شاهنامه فردوسی(
نوشته : سعیده زمردی 

بــدیــن تــرتــیــب، کـــاوس فـــردی بــه نـــام هــیــربــد که 
معتمد و کلیدار او بود، برای همراهی سیاوش 
بــه شبستان فــراخــوانــد و دســتــور داد هــر آنچه 
شــهــریــار جـــوان خــواســت بــرایــش مهیا کــنــد. به 
سودابه نیز پیام داد فرش های زیبا بگستراند و 
خواهرانش بر قدم های او زر و گوهر برافشانند. 
بدین قرار، سیاوش با مساعدت هیربد قدم بر 

شبستان گذاشت.
ــردد وارد  ــ ــا دلــــی تـــرســـان و مـ ــژاد بـ ــ ــاک ن پــســر پــ
شــد. چــون پـــرده کــنــار رفـــت، تمامی مــاه رویــان 
بـــا شــادمــانــی و خـــوشـــرویـــی، هــمــانــطــور کـــه بر 
قـــدم هـــایـــش گـــل و زبـــرجـــد مــی ریــخــتــنــد، بـــه او 

خوشامد گفتند.
از خوب رویان  بهشتی  عمارت شبستان چون 
بــود. سیاوش که مبهوت آن  آواز رامشگران  و 
ــود، بــی درنــگ متوجه  شــکــوه و زیــبــایــی شـــده بـ
سودابه شد، که پری وار خود را آراسته بود. در 
حالی که گیسوان مجعد شکن شکن را پریشان 

تابان چون خورشیدی درخشان  تاجی  و  کرده 
بر سرش می درخشید. او که بی صبرانه انتظار 
بــه سویش  اشتیاق  بــا  را می کشید،  ســیــاوش 
شتافت و بر او سجده کرد. آنگاه زمانی طوالنی 
در آغــوشــش کشید و ســر و صــورتــش را غرق 

بوسه کرد.
سیاوش که آگاه بود، این مهر و محبت رنگ و 
بویی دیگر دارد، و جایگاه او بیش از این نباید 
در کــنــار ســودابــه بــاشــد. خـــود را از آغـــوش زن 
رهانید و با شتاب به خــواهــران خــود پیوست، 
و باقی دیــدار را با آنــان گذراند. و انــدک زمانی 
بعد، شبستان را ترک کرد. با عزیمت او، تمام 
شبستان پر از گفتگو شد. خواهران و زیبارویان 
فرهنگ  و  ادب  از  گفتند؛  او سخن  کــمــاالت  از 
بــاالیــش، از خــرد و صـــورت زیــبــایــش، و غـــرور و 
و  تحسین  قابل  برایشان  آشکارا  که  مردانگی 

گرامی بود.
ــدار پـــدر رفـــت. از  ســیــاوش ســاعــتــی بــعــد بــه دیــ
از  با خواهران تمجید کرد،  دیدنی ها و مالقات 
فر و شکوه بارگاه شــاه سخن گفت که از جم 
فــریــدون و هوشنگ شــاه هم افــزون تر است، 
و برای چنین شوکت و جاللی، به شاه تبریک 

گفت.
کاوس که از گفت پسر احساس غرور و شادی 
کــرده بــود، جشنی در ایــوان کــاخ بــرگــزار کــرد، و 
تا پاسی از شب با سیاوش به سور و گفتگو 
گذراند. شبانگاه سوی سودابه رفت، و پرسید، 
“بگو، سیاوش را چگونه دیدی؟ آیا آن طور که 
تصور می کردی او را یافتی، یا اینکه آوازه ی او 

بی سبب زبانزد همگان شده؟”
سودابه پاسخ داد: “چرا پنهان کنم که فرزندی 

مانند او در جهان یافت نمی شود، و بعد از شاه، 
کسی همطراز او نخواهد بود .” لیکن، کاوس که 
سخنان اخترشناسان را به خاطر داشت، گفت: 
"بیم آن دارم سیاوش در آینده چشم بد ببیند، 
آنگونه که موبدان پیش بینی کرده اند ." سودابه، 
که طرح نقشه ای دیگر در سر می پروراند، بیان 
کرد: "شهریارا، با نظر و رای من همراه شوید و 

اجازه دهید برایش زنی اختیار کنیم.
پــــاک، »کـــی آرش« و »کــی  نــــژاد  از  دخــتــرانــی 
آنــان  هــمــه ی  دارم  یــقــیــن  کــه  پــشــیــن« هستند 
که  دارنــــد." شـــاه،  را  آرزوی همسری ســیــاوش 
رای و سخن سودابه را در جهت فکر و کام خود 
می دید، فــردای آن روز سیاوش را فراخواند و 
بــرای خود  تا  اینگونه گفت: "آرزوی من اســت 
به  فــرزنــدانــی  آن،  بهر  از  تــا  برگزینی،  همسری 

یادگار بماند.
آنــگــونــه کــه از گــفــت ســتــاره شــنــاســان یــافــتــم، از 
پشت تو پسری خواهد آمد که شهریاری بزرگ 
کنون،  ماندگار خواهد شــد.  در جهان  نامش  و 
پــرده »کی  از پس  انتخاب کن،  از بزرگان، زنی 
پــشــیــن«، دوشـــیـــزه ای در مقام  آرش« و »کــی 
خــود، تــا مــراد و آرزویـــم محقق شــود  سیاوش 
اندیشه و عزم پدر را پسندید و با فروتنی بیان 
ــرد: "هـــر کــه را شـــاه بــرگــزیــنــد، او هــم اطــاعــت  کـ
می کند ." سپس خواهش کرد که این سخن را 

پنهان داشته و برای سودابه آشکار نکند.
کاوس بی خبر از همه چیز، خندید و گفت: "او 
زنی مهربان است و ساز این کار هم به دست 
بد نکن و خجالت  اندیشه و خیال  تو  اوســت، 
او در راه سعادت تو جانش را هم  هم نکش، 
می دهد ." بدین روی، سیاوش در ظاهر از گفتار 
پدر شاد شده بود، اما در نهان دل خسته و زرد 

روی بر خود می پیچید و در کار سودابه نگران 
بود و در درون رنجی عمیق آزارش می داد.

زیبایی خود  به  دیگر ســودابــه  روز  بدین ســان، 
را آراســـت و تــاج یــاقــوت نــشــان بــر ســر نــهــاد و 
دوشیزگانی از تبار "کی آرش" و "کی پشین" را 
فراخواند. هیربد را هم فرمان داد تا به سیاوش 
اعــالم کند بــرای انتخاب همسر باید قدم رنجه 

کند و به شبستان بیاید.

ســیــاوش پــیــام را دریـــافـــت کـــرد و از کـــار او در 
حــیــرت بـــود. شــهــریــار جـــوان کــه بــر خــود پیچان 
و لــرزان شده بــود، جهان آفرین را یاد کرد و در 
فکر خود دنبال بهانه ای گشت تا شاید از رفتن 

پرهیز کند، ولی هر چه کرد، چاره ای نیافت.

ــا تـــردیـــد و دودلــــی  ــار دوم بـ ــ ــرای ب ــ ســـرانـــجـــام بـ
که  او، ســودابــه  ورود  بــا  راهـــی شبستان شــد. 
به سویش  را می کشید،  انتظارش  بی صبرانه 
رفــت. دستانش را بر دســت گرفت و بر تخت 
داد دختران داخل شوند.  آنگاه دستور  نشاند. 
نــاز به او  سیاوش به دوشیزگان که با شــرم و 
چشم دوخته بودند، نگاهی گذرا کرد و در حالی 
که همچنان سکوت خود را حفظ کرده بود، از 

یکی از زیبارویان چشم بر نداشت. 

خوبرویان در آرزوی آنکه شاه جوان یکی از آنان 
به  یک  به  یک  با سکوت سیاوش  برگزیند،  را 
بخت  بــه  کــه  همچنان  بازگشتند،  خــود  جایگاه 
خود می اندیشیدند. با ترک ماه رویان، سودابه 

خطاب به سیاوش گفت: "بگو

ادامه دارد...

فال هفته متولدین فروردین
در این هفته، ماه مثبت می تواند شما را پرانرژی، سالم و ثروتمند کند. 
شما از نظر دانش روشنفکرتر خواهید بود. احتماالً ممکن است یک بار 
پول نقد را در خانواده و عشق خرج کنید. احتماالً می توانید سرمایه 
گذاری های جدیدی در دارایی ها ایجاد کنید. شما برای تنظیم اعتدال 
کوتاه خود مورد نیاز خواهید بود، این امر بر روابط شما با اطرافیان تأثیر 
می گذارد. ممکن است برای ارتقای شغل خود برای تحصیالت عالی 
برنامه ریزی کنید. پرندگان عشق می توانند از لحظات شاد خود لذت 

ببرند. دانشجویان و جویندگان کار می توانند خبرهای خوبی بشنوند.
فال هفته متولدین اردیبهشت

در این هفته ممکن است تحت تاثیر ماه منفی قــرار بگیرید. ممکن 
است در مسیر حرفه ای خود با موانعی روبرو شوید. باید صبور باشید 
و سعی کنید از تماس سریع خودداری کنید. شما باید مراقب والدین 
خود باشید. قبل از هر سرمایه گذاری باید شهود خود را دنبال کنید. 
قبل از هر تماس ضــروری، باید از بزرگان خود یا یک مشاور مشاوره 
بگیرید. همچنین می توانید برای مهاجرت از محل اقامت فعلی خود 
برنامه ریزی کنید. پیشنهاد می شود خرید یک وسیله نقلیه جدید یا 

ساخت خانه برای چند روز متوقف شود.
فال هفته متولدین خرداد

در این هفته ممکن است نتیجه خوبی از تالش خود بگیرید. ممکن 
است اختالفات خود را با بستگان خود حل کنید. ممکن است برای 
بازدیدهای کوتاه مدت کاری، بروید که می تواند در آینده نزدیک مفید 
باشد. زیردستان و خواهر و برادر شما می توانند در تصمیم گیری های 
سخت به شما کمک کنند. کارجو می تواند شغل مناسب پیدا کند. 

نتایج بچه ها مطلوب خواهد بود.
فال هفته متولدین تیر

در ایــن هفته، ممکن اســت مــاه به شما برکت دهــد. شما خوشحال 
خواهید شد و می توانید روی اهداف خود متمرکز شوید که می تواند 
اعتماد به نفس و موقعیت شما را افزایش دهد. شما ممکن است 
چندین مشکل را با کمک مهارت های ارتباطی حل کنید. از نظر زندگی 
شخصی مودب باشید. شما بین پس انــداز و مخارج کنترل خواهید 
داشـــت کــه مــی تــوانــد مــوجــودی بانک شما را افــزایــش دهـــد. باید در 
عادات غذایی احتیاط کرد. پرندگان عشق می توانند در زمینه عروسی 
از اعضای خانواده خود حمایت کنند. از اواسط هفته به بعد، ممکن 
است کمی احساس کسالت کنید، تمرکز خود را نسبت به اهداف خود 
ندارید. روزهای آخر هفته همه چیز معقول خواهد بود. سرمایه گذاری 

کنون به شما پرداخت خواهد کرد.  های گذشته شما ا

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

بود. 
فال هفته متولدین شهریور

شروع چند روز هفته ممکن است برای شما خوب نباشد، ممکن است 
ناراحت باشید و ناامید شوید. با مشکالت سالمتی خود و والدینتان 
مواجه خواهید شد. ممکن است بتوانید پولی که به سختی به دست 
آورده ایــد را صــرف کــارهــای ناشایست کنید. ممکن اســت صبر خود 
را از دســت بدهید، که باعث کوتاهی مــزاج شما می شــود، بنابراین 
توصیه می شود در حالی که با کسی صحبت می کنید، زبان خود را 
کنترل کنید. پرندگان عشق باید مراقب باشند، در غیر این صورت یک 

فروپاشی در رابطه رخ خواهد داد.
فال هفته متولدین مهر

در این هفته ممکن است ماه به شما برکت دهد که شما را خوشحال 
خواهد کرد. تمرکز شما روی اهدافتان خوب خواهد بود، ممکن است 
آمــاده انتخاب های سریع باشید که احتماالً در آینده نزدیک به شما 
سودهای پولی می دهــد. ممکن اســت بتوانید ایــده هــای جدیدی را 
در کار و تجارت خود پیاده سازی کنید. ممکن است بتوانید سرمایه 
زیــادی را در کسب و کار خود بــرای رشد آینده سرمایه گــذاری کنید. 
درآمد شما می تواند نقدینگی را در کسب و کار افزایش دهد. از نظر 
زندگی خانگی، ممکن است برای حل و فصل اختالفات بین اعضای 
خانواده آماده باشید. همچنین ممکن است منتظر خبرهای خوبی در 

مورد عروسی یکی از عزیزان باشید.
فال هفته متولدین آبان

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

دوستان تصمیمات الزم را در زمینه عروسی خواهند گرفت.

فال هفته متولدین آذر
بــرکــت  ــاه  از مــ ــن هــفــتــه  ایــ در 
ــیـــد داشـــــــت. وضــعــیــت  خـــواهـ
ــان هـــفـــتـــه گــذشــتــه  ــامــ ــابــــســ ــ ن
کنون تمام خواهد شد. زمان  ا
پـــروژه  بـــرای شـــروع  مناسبی 
های تاخیری خود خواهد بود. 
سرنوشت شما از نظر کسب 

و کار با شماست. احتماالً برای کار سخت خود پاداش هایی دریافت 
خواهید کرد. انتظار سفر معنوی را خواهید داشت. شما عالوه بر این 

به سفرهای مرتبط با کار خواهید رفت. 
فال هفته متولدین دی

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

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

ایــن هفته خوشحال خواهید شــد، ممکن اســت درگــیــر مشکالت  در 
خانوادگی و کاری باشید. انتظار آرامش روحی و شادی را در اطراف 
خود خواهید داشت. ممکن است احساس سالمتی بیشتری داشته 
با  باشید. درک شما  امــور داخــلــی مشغول  باشید. ممکن اســت در 
همسرتان در حال حاضر می تواند قوی تر شود. ممکن است از نظر 
تجاری انتظار شراکت جدیدی را داشته باشید. آخرین روز هفته، کمی 
شادی را در شغل به ارمغان خواهد آورد. ممکن است انتظار داشته 
باشید که سفارش بزرگی را درخواست کنید، که تجارت شما را افزایش 

می دهد. 
فال هفته متولدین اسفند

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

هر موضوع حقوقی در موقعیت برنده خواهید بود.

قسمت سوم
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لباس های فاخر در تاج گذاری چارلز

LIFE & STYLE.BEAUTY

The Fancy Dress At Charles' 
Coronation

بریتانیایی  تــاج گــذاری یک پادشاه  بــرای  لباس  کد 
بسیار رسمی و خاص است و قرن هاست که اصول 
زنان  بــرای  ایــن مراسم حکمفرماست.  در  خاصی 
تاج گذاری،  سنتی  لباس  سلطنتی،  خاندان  عضو 
ابــریــشــم یا  از  لــبــاس بلند و سفید اســـت کــه  یــک 
پارچه های مجلل دیگر ساخته شده است. لباس 
باید پوشیده باشد، شانه ها را بپوشاند، آستین بلند 
به طور سنتی،  باشد. همچنین  داشته  بلند  یقه  و 
چندین  کــه  باشند  داشــتــه  دنــبــالــه ای  باید  لباس ها 
لباس ساخته شود.  از جنس همان  و  باشد  یــارد 
که معموالً  پوشیده می شود  نیز  تاج گذاری  ردای 
یا خزهای  ارمینه  با  و  از مخمل ساخته می شود 
دیگر تزیین می شود. زنان خاندان سلطنتی عالوه 
بر رخت و عبا، باید نوعی تاج تاج گذاری نیز بر سر 
سنت  تاج  سرپوش ها  این  معروف ترین  بگذارند. 
پــادشــاه جدید در مراسم  اســت که توسط  ادوارد 

تاج گذاری پوشیده می شود.  
برای مــردان، لباس سنتی برای تاج گذاری، لباس 
رسمی نظامی، از جمله یونیفرم و شمشیر است. 
یونیفرم معموالً بسیار تزئین شده و ممکن است 
سایر  و  ســردیــس هــا  طــالیــی،  قــیــطــان هــای  دارای 

جزئیات پرآذین باشد. 
ردای شاه چارلز

لباس  از  تــاج گــذاری بخشی سنتی  ردای  یا  شنل 
تاج گذاری سلطنتی بریتانیا است. این رداها بسیار 
تــزیــیــن شـــده اســـت و تــوســط پــادشــاه و همچنین 
سایر اعضای خانواده سلطنتی و مقام های مهمی 
که در مراسم تاج گذاری شرکت می کنند، پوشیده 

می شود.
است  دولت  ردای  تاج گذاری،  ردای  معروف ترین 
پوشیده  تــاج گــذاری  مراسم  در  پادشاه  توسط  که 
می شود. این روپوش از مخمل سرمه ای ساخته 
ایــن لباس  بــا خــز ارمینی پوشیده شــده اســـت.  و 
همچنین به شدت با نخ های طال و نقره گلدوزی 
شده است که نشان های ملی، نمادهای مذهبی و 

سایر طرح های مهم را نشان می دهد.
سایر رداهای تاج گذاری که توسط اعضای خانواده 
سلطنتی و مقامات پوشیده می شود، عبارتند از: 
ردای شــاهــزاده ولــز، ردای دوک ادیــنــبــورگ، ردای 
اسقف اعظم کانتربری و ردای لرد بزرگ چمبرلین.
 عالوه بر ردای تاج گذاری، رداهــای دیگری توسط 
مراسم  در  مقامات  و  خــانــواده سلطنتی  اعضای 
رسمی مانند ضیافت های دولتی و عروسی های 
ایــن روپــوش هــا نیز  سلطنتی پــوشــیــده مــی شــود. 
بسیار تزیین شده اند و اغلب از پارچه های مجلل 
مانند مخمل و ابریشم ساخته می شوند و ممکن 
یا سایر عناصر تزیینی تزیین  تــوری  با خــز،  اســت 
شوند و دارای گلدوزی یا مهره های پیچیده باشند.

بــه طـــور کــلــی، لــبــاس تـــاج گـــذاری بــخــش مهمی از 
سنت سلطنتی بریتانیا است و نشان دهنده تاریخ 

و اهمیت سلطنت است.
لباس کیت میدلتون تاجگذاری چارلز

در مــراســم تـــاج گـــذاری پــادشــاه چـــارلـــز،  شــاهــزاده 
خانم ولز، پیراهنی از جنس کرپ ابریشمی از برند 
الکساندر مک کویین به تن داشت که با گل های 
ــدوزی شــــده بــــود: گـــل رز بـــرای  ــلـ مــلــی بــریــتــانــیــا گـ
انگلستان، گل خار برای اسکاتلند، نرگس برای ولز 

و شبدر برای ایرلند.
مشابه  پیراهنی  با  شارلوت،  شاهدخت  دخترش، 
ــادرش از بــرنــد الــکــســانــدر مــک کویین بــه همراه  مـ
نسخه کوچک شده تاج زییای مادرش در مراسم 
حــاضــر شــد. ایــن تــاج تــوســط جــس کــولــت طراحی 
شده است که ۲۵ سال قبل، پس از دریافت وام از 
موسسه خیریه پادشاه چارلز، به عنوان یک طراح 

کار خود را آغاز کرده بود. 
کیت میدلتون

 کیت همچنین گوشواره های مرواریدی را که پیش 
از این به شاهزاده دایانای فقید تعلق داشت، برای 
هماهنگی با این لباس سفید انتخاب کرده بود. او 
همچنین گردنبند جرج ششم فستون را به گردن 
داشت، قطعه ای که به درخواست پادشاه جورج 
ششم بـــرای دخــتــرش شــاهــزاده الــیــزابــت )بعدها 

ملکه الیزابت( ساخته شد.
بر طبق  رنگ  آبی  ردایی  او  کاترین.  ردای  اما  و 
روی  بود،  پوشیده  ویکتوریایی  سلطنتی  17th St W, North Vancouver, BC V7M 1V5 137-4#سنت 

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

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

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

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

Dr. Helen Karimirad MD CCFP 
UBC Clinical Instructor

 Medical & Cosmetic Clinic

استاديار دانشگاه UBC از سال ٢٠١٠

دکتــر هلن کریمی راد

604.770.2116
برای مشاوره لطفآ با اين شماره تماس بگيريد 

Morpheus8 Inmode

ردا  این  بود.  تزیین شده  قرمز  رنگ  با  او  لباس 
ــواده ســلــطــنــتــی ویــکــتــوریــا  ــانـ بـــا صــلــیــب بــــزرگ خـ
اشراف  اعضای  ابتدا  در  چارلز  بود.  مزین شده 
این  اما  از پوشیدن عبا و تاج منع کرده بود،  را 
از شروع مراسم تغییر کرد.  قانون درست قبل 
بروس  بریتانیایی  طراح  از  کاری  کامیال  پیراهن 
سفید،  پیراهن  این  گلدوزی های  بــود،  اولدفیلد 
نمادهای  و  بریتانیا  ملی  نشان های  به  منقش 
ــود کـــه نــشــان دهــنــده »عــشــق عمیق  بـ طــبــیــعــت 
به  طبیعت« است.  گل های گلدوزی  این زوج 
شده شامل سوسن دره، گل مورد عالقه ملکه 
شاه  عالقه  مورد  گل  دلفینیوم،  و  دوم،  الیزابت 

است. چارلز 
لباس ملکه کامیال

توسط  هــم  کــامــیــال  ملکه  سلطنتی  سفید  کــت   
پارچه ای  از  و  بود  اولدفیلد طراحی شده  بروس 

گــلــدوزی هــای  بـــراق مــات و  بــا روکـــش  ابریشمی 
ــای زیـــر  ــه هـ ــبـ ظـــریـــف طـــالیـــی و نــــقــــره ای بــــــود. لـ
دامـــن و ســرآســتــیــن هــا نــیــز نــشــان هــای گــل چهار 
ــی داد. عــشــق کامیال  بــریــتــانــیــا را نــشــان مــ کــشــور 
لباسش  پایین  کــه در  بــود  بــه ســگ هــایــش چــنــان 
تــصــویــری طـــالدوزی از ســگ هــای خـــود، بلوبل و 
بـــود. او بــث را در ســال ۲۰۱۱ و  بــث، قـــرار داده 
بلوبل را یک سال بعد از محل نگهداری سگ ها 
در جنوب لندن انتخاب کرده و تحت سرپرستی 
ــرار داده بـــود.  مــلــکــه فــقــیــد الــیــزابــت دوم   خـــود قـ
داشت، این ردا در اصل برای ملکه فقید دوخته 
شده بود، که وی آن را در طول تاج گذاری خود 
در سال ۱۹۵۳ پوشید. این ردای مخملی سال ها 
 Ravenscroft و   Ede بریتانیایی  طــراح  توسط 
Ede & Ravenscroft شرکتی  بــود.  حفظ شده 
کادمیک و مراسم  است که در ارائه لباس های آ
که  سلطنتی  لـــبـــاس هـــای  جــمــلــه  از  تــشــریــفــاتــی، 
می پوشند،  بریتانیا  سلطنتی  خــانــواده  اعضای 

تخصص دارد.■
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 آژانس مسافرتی
         TRAVEL AGENCY

النا فربهی
604 986 4404

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

اشکان چوگانیان
604 998 4056

VANCO TRAVEL & TOURS
sales@vancotravel.ca

www.vancotravel.ca

آژانس مسافرتی تریپ ساپورت
604 225 1200

info@tripsupport.ca
www.tripsupport.com

پزشکی
MEDICAL

خدمات پرستاری
 NURSING SERVICES

GREEN UMBRELLA SENIOR CARE
604 808 8599

www.greenumbrellaseniorcare.ca
info@greenumbrellaseniorcare.ca

کلینیک ها  
CLINICS

دکتر شادان کبیری 
604 925 1301

 ADVANCED LASER TECHNOLOGIES  &
COSMETIC CENTER

24th St. West Van BC V7V 4H1 1065

NEXGEN کلینیک شنوایی
604 988 9900

 101–1221 Lonsdale Ave
North Van BC V7M 2H5 

northvancouver@nexgenhearing.com

سارا ابطحی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی

778 951 1351
Certified Nutritional 

Practitioner, BSc, CNP
www.saranutritionalconsulting.ca

داروخانه ها 
PHARMACIES

EVERGREEN PHARMACY
604 474 3837

 104-1168 The High St
Coquitlam BC V3B 0C6

روان شناسان 
COUNSELLORS

کبر بیان زاده   دکتر ا
مشاوره فردی و خانواده و اعتیاد

604 347 9460
301-545 Clyde Ave

 West Van BC V7T 1C5

دکتر فريده فرزاميان
مشاوره فردی ،زوجین و خانواده

604 537 5364
1300-1500 W Georgia St

Vancouver BC V6G 2Z6
www.healingtalk.net

دکتر خلیل نورانی
 مشاوره فردی و خانوادگی

778 996 0330
 301-545 Clyde Ave

 West Van BC V7T 1C5
knourani@gmail.com

کتایون  شیرزاد، روان درمانگر
مشاوره فردی، خانوادگی و شغلی

604 240 4403
katayounshirzad@gmail.com

www.katayounshirzad.com 

آموزش و تدریس خصوصی
EDUCATION

تدریس خصوصی 
PRIVATE EDUCATION

شیال کرامتی
)مدرس رسمی آموزش و پرورش بی سی(

604 339 9799
BC CERTIFIED TEACHER

www.thismath.com

مهد کودک
CHILDCARE

آرزو گُنیلی
  604 787 9314  -  604 922 4211

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

www.cypressparkpreschool.com

 آموزشگاه رانندگی
DRIVING SCHOOL 

 
ژیدا لطیفی

778 636 3536
Number1driver.com

چاپ و طراحی گرافیک
PRINT&GRAPHIC DESIGN

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

WEB طراحی و پشتیبانی سوشیال مدیا و
236 869 8436
irovia_print  

hmollahoseiny@yahoo.com 

حسابداری
ACCOUNTING

شرکت حسابداری و مالیاتی ابراهیمی
604 757 1279

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

sc@taxpanel.ca

خودرو
AUTOMOTIVE

تعمیرات
 REPAIR

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

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

نمایندگی
 DEALERSHIP

 
حمید پایدار

 236 777 8659
 خرید و فروش خودرو در ونکوور

autovancouver 
 auto.vancouver     

hamid.paydarfar@minivancouver.ca

خدمات امالک و مستغالت
REAL ESTATE SERVICES

نسرین آبادی
 604 779 5050

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.nasabadi.com

 
فرید انتظاری

 604 773 7910
VPM Group RE/MAX

www.faridentezari.com | 
www.VPMGroup.ca

داریوش تابعی
 604 805 6774

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.darioushtabei.com

تام جاهد
778 903 7306

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.tomjahed.com

Mehrnaz Chitsaz

مهرناز چیت ساز
برای هرگونه اطالعات در جهت

 خرید و فروش ملک به سایت های
 ذیل مراجعه نمائید:

604.351.1962
www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

Mehrnaz Chitsaz

مهرناز چیت ساز
برای هرگونه اطالعات در جهت

 خرید و فروش ملک به سایت های
 ذیل مراجعه نمائید:

604.351.1962
www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

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

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

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

$2,888,000

Vancouver    

PH-833 Seymour St.

NE
w

 L
iS
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Ng

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

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

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

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

$279,900

Coquitlam west

1907- 555 Delestre Ave

NE
w

 P
Ri

CE

$889,000

Upper Lonsdale

2945 St. Mary, North Vancouver

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

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

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

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

802 - 1328 west Pender

Coal Harbour, Vancouver

NE
w

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

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

دیده میشود. سیستم حفاظتی خاص و در محل قابل دسترسی

$2,699,000 7534 granville St.

Vancouver

NE
w

 L
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So
LD

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

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

$2,699,000 7534 granville St.

Vancouver

So
LD

$478,888

مهرناز چیت ساز
604 351 1962

COLDWELL BANKER
www.homesinvancouver.org

 مهندس لیال خوروش
778 873 4500

ROYAL LEPAGE SUSSEX
leilakhorvash@gmail.com

امیر داودی
778 882 2647

RA REALTY ALLIANCE
www.rarealtyalliance.com

مهندس سام سالم
604 445 2030

VANAK REALTY 
www.salemhomes.ca

علی سالمتیان
604 690 7001

88 WEST REALTY
firstclassrealtor@gmail.com

بدیع هللا شادبخت منشادی
604 512 5351

TEAM 3000 REALTY
bobshad@gmail.com

میترا صابری
604 761 5550

EVERGREEN WEST REALTY
www.mitrasaberi.com

میالد کریمی
604 364 3634

ROYAL PACIFIC REALTY
Milad@MiladHomes.Coma

مرجان مظاهری
604 617 7870

COLDWELL BANKER PRESTIGE REALTY
www.mazaheriteam.com

صدی میناچی
604 790 4002

SABA REALTY LTD
www.sediminachi.com

امیر میری 
604 657 5030

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.amirmiri.com

رضا محمودی
778 240 8181

MACDONALD REALTY
www.rezrealty.ca

 محسن مبلغی
 604 825 2039

ROYALTY GROUP REALTY
www.mohsenmoballeghi.ca

نیما نبوی
604 716 4830

TEAM 3000 REALTY
www.nimahomes.ca

مانا نوری )آرشیتکت(
604 657 6650

SUTTON GROUP WEST REALTY
www.mananoori.com

وام مسکن
 MORTGAGE BROKERS 

برهان فرجو
778 233 8884

DOMINION LENDING CENTRES
www.borhanfarjoo.ca

فریده صالحی
 604 537 6655

DLC Planet Group Mortgages
f.salehi@dominionlending.ca

بازرسی خانه
HOME INSPECTION 

دکترامیر بهکیش
604 500 0303

inspector@royalcanyon.ca
www.royalcanyon.ca

BIZ.Canada.Persian Business Directoryراهنمای مشاغل ایرانیان کانادا
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نوسازی
RENOVATION 

 ASA Cabinet
آسا کابینت

604 800 0829
www.asacabinets.ca

بهرام رمضانی
236 880 8664

 B&F RENOVATION
بازسازی کامل منازل

yahoo.com@bahramrn12

 RESIDENTIAL &
COMMERCIAL BUILDER
بازسازی مسکونی و تجاری 

طراحی، اخذ مجوز، ساخت
604 719 1929

www.cmpgroups.com

جابجایی
MOVING

Ali Moving
604 401 3748

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

BEST FAST MOVING
778 898 1989

www.bestfastmoving.com

نظافت
CLEANING

شستشوی پنجره های داخلی و بیرونی
مسکونی و تجاری

778 512 7740
www.adeptbc.ca

adeptbcwindowcleaning 
 

ULTRA MAGIC CLEANING
 نظافت منازل، شرکتها، ساختمانهای نوساز و

خدمات نظافت قبل و بعد از اسباب کشی
604 618 4113

www.ultramagic.ca
info@ultramagic.ca

کنترل آفت
PEST CONTROL

رضا عباس زاده
 778 549 4554

PERFECT PEST SOLUTIONS LTD
www.perfectpestsolutions.ca

info@perfectpestsolutions.ca

برق 
ELECTRICAL

رضا 
EAGLE POWER (LICENCED -INSURED)

778 680 3535
www.eaglepower.ca

لوله کشی
PLUMBING

VEMA PLUMBING & GAS
604 779 2305

نقاشی ساختمان
PAINTING

علیرضا 
778 707 6320

anleima _72@yahoo.com

خدمات کامپیوتر
IT SERVICES

علی اسکندرصلب
778 837 1109

ALLEGIANTSYSTEMSOLUTION
Alieskandarsolb@gmail.com

خدمات حقوقی
LEGAL SERVICES

دفتر اسناد رسمی
NOTARY PUBLIC 

شیوا قائم
604 986 7600

وکالتنامه، وصیت نامه، دعوتنامه
انتقال امالک، امورمحضری

ShivaNotary.com

مهاجرت
IMMIGRATION

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی
778 340 1777 | 604 339 7945

Info@immigration.visa.ca
bahrami_immigration

ستاره پورفر
778 908 1239

POURFAR IMMIGRATION SERVICES
info@spourfar.com

حسین غفاری
778 862 4400
778 340 5575

 GRAND LAND IMMIGRATION
www.grandlandimmigration.com

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

MANSOURI IMMIGRATION FIRM
604 468 5747

 www.mcisfirm.com
info@mcisfirm.com

 
امیر شیرازی

وکیل رسمی امریکا 
مشاور رسمی مهاجرتی کانادا

CA 778 990 2600 | US 425 999 7198

علیرضا برومند
عضو رسمی کانون مشاورین مهاجرت فدرال کانادا

ICON CANADIAN IMMIGRATION INC
604 362 2499

تلفن دفتر تهران 22۵۸۶۴۵۸

زیبایی
BEAUTY

خدمات پوست و فیشال
778 404 5599

vancoskincare@yahoo.com
Vanco.skincare  

ترجمه
TRANSLATORS

باوند زنجانی
604 990 7209

Bavand1335@gmail.com

حسین عندلیب )مترجم رسمی(
604 868 9800

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

موسیقی 
MUSIC

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

     
کالس موسیقی سینا

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

کارشناس ارشد موسیقی
مشاور موسیقی کالسیک

604 802 6068

بــرای فهرســت کــردن
ایــن در  خــود  تجــارت 

صفحــه، بــا شــماره زیــر 
تماس بگیـریـد:

۷۷۸91۷1511
۷۷۸۳۰۲۷۷۲۸

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

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA:
 DAN.MAGAZINE.VANCOUVER
 DANMAGAZINE_VANCOUVER 
 SALES@DANMAGAZINE.COM
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تعیین کننده  اســب   ســال  سالیان  قرقیزستان  در 
سبک زنــدگــی بــوده اســت؛ بــا چنان نقش مهمی 
کــه روال زنــدگــی هــر ســال نــه بــا تقویم کــاشــت و 
ــرداشـــت، بــلــکــه بــا عــبــور دســتــه هــای کوچ نشین  بـ
علف  جــســت وجــوی  در  چــرا  مسیرهای  از  قرقیز 

تازه، تعیین می شود.  
زمانی  محل روستاهای سیار، نشانگر دوره هــای 
مراتع  به  رسیدن  بــرای  باستانی  طی مسیرهای 
در زمان هایی است که محدوده بارش برف از فراز 
کوه هایی که این سرزمین را درست در قلب آسیا 
و  پایین تر گسترش می یابد  به  کرده اند،  محاصره 

سپس به محدوده های باالتر بازمی گردد.
حتی امروز هم که بیشکک، پایتخت قرقیزستان، 
همسایه اش،  کشورهای  در  دیگر  شهر  هر  مانند 
تــابــلــوهــای شبرنگ  خــریــد چندطبقه،  کــز  مــرا از  پــر 
قــرقــیــزهــا  ــت،  اســ بــتــنــی  اداری  و ســاخــتــمــان هــای 

همچنان پیوند عاطفی محکمی با اسب دارند.
شــیــر تــخــمــیــرشــده مـــادیـــان مــوســوم بــه کــومــیــس، 
اســت.  آنـــان  محبوب  نوشیدنی های  از  همچنان 
ــاری هــنــوز هــم از ویــژگــی هــای  ــوارکـ مــهــارت در سـ
شخصی ارزشمند به شمار می رود، و حتی رابطه 
تــاریــخــی انــســان و اســـب در کـــالم روزمــــره ســاری 
و جــاری اســت. پــس تعجبی نـــدارد کــه امـــروز هم 
اسب سواری بهترین روش برای دیدن این کشور 

باشد.
در بخش های وسیعی از این کشور و دشت های 
آن به ندرت جاده  وجود دارد و بدین ترتیب، افراد 
طوالنی  سفرهای  بــه  ــا  روزهـ می توانند  مــاجــراجــو 
در مــیــان کـــوه هـــای ســـر بـــه فــلــک کــشــیــده و کــنــار 
دریاچه های کوهستانی با آب زالل بروند و از میان 

کیلومترها تپه ماهور گذر کنند.
مسیر من از میان رشته کوه های قرقیز می گذشت 
که یکی از ۱۵۸ رشته کوه منصف این کشور شش 
قرقیز،  رشته کوه  اســت.  تــرک زبــان  نفری  میلیون 
پامیر در جنوب و رشته کوه  بــا وجــود رشــتــه کــوه 
تیان شن در غرب آن، از بزرگ ترین رشته کوه های 
در گرمای  آن حتی  قله های  و  اســت  کــشــور  ایــن 

تابستان نیز پوشیده از برف است.
آفــتــاب صبحگاهی کــه بر  افــتــادیــم، در  بــه راه کــه 
برگ  درختان جنگل اطرافمان می ریخت و طیفی 
می گسترد،  چشمانمان  پیش  سبز  رنــگ هــای  از 
اســب هــامــان مــی خــرامــیــدنــد. جــز نــغــمــه گهگاهی 
پرند ه ای، صدایی به گوش نمی رسید. هوا خشک 
کوهپایه های  پتویی،  مانند  درختان  و  بود  تمیز  و 

رشته  کوه پیش روی  ما را فرا گرفته بودند.
از آن جــاهــا و لــحــظــه هــایــی بـــود کــه دنــیــای مــدرن 
نخراشیده  آن صــدای  با  تبختر  و  ازدحـــام  سراسر 
برابر آن، نه تنها به لحاظ مادی،  طــوطــی وارش در 

که از نظر روانی نیز رنگ می بازد.
خواهی  کم کم  نیز  تــو  طبیعت.  و  اسبت  و  تویی 

نخواهی با هر گام به جلو با ضرباهنگ باستانی اش 
سازگار می شوی؛ روال زمانی خاص اینجا که از 
ورود اولین انسان های اسب سوار در گذر تدریجی 
قبیله هاشان از سیبری و آلتا به سوی غرب، پیش 
داشته  وجـــود  او،  زمـــان  در  و  چنگیزخان  دوره  از 

است.
از دهه ۱۹۹۰ و فروپاشی اتحاد جماهیر  تا پیش 
شــوروی، قرقیزستان در نقشه ها وجــود نداشت، 
اما قدمت فرهنگش به قرن ها پیش از آن می رسد. 
این کشور حاال یکی از آسان ترین مقاصد سفر در 
از بخش اعظم  آگاهانه  زیــرا  آسیای میانه اســت، 
پیچیدگی ها و کاغذبازی های مورد نیاز برای ورود 

به آن، ملزوماتی که شاید دسترسی به کشورهای 
همسایه اش را با مشکل مواجه می کند، اجتناب 

شده است.
این کشور خود را مهیای پذیرایی از بازدیدکنندگان 
کرده است. دارندگان گذرنامه بریتانیایی به راحتی 
ورود،  هنگام  می توانند  قبلی  هماهنگی  بــدون  و 
روادید بگیرند. در دوره همه گیری کرونا، این کشور 
یکی از اولین کشورهای جهان بود که الزام رعایت 
به جای  و  بــرداشــت  بــرای گردشگران  را  قرنطینه 
آن، شبکه ای از آزمایش کنندگان سیار پی سی آر به 
راه انداخت تا امور مربوط به هر گردشگر را انجام 
دروازه  بهترین  کشور  ایــن  دلیل،  همین  به  دهند. 

سفر به آسیای مرکزی است.
از »اوش« شــروع شــد، شهری درست  سفر من 
پای کوه های پامیر که در دوره شــوروی در پایان 
بــزرگــراهــی قـــرار داشـــت کــه شــاهــراه تــجــاری بین 
روســیــه و آســیــای مــرکــزی بــود و از دوران »جــاده 

ابریشم«، مرکز تجاری بوده است.
بـــزرگ تـــریـــن  ــن شـــهـــر، از  ایــ ــا«ی  ــمـ ــایـ بــــــازار »جـ در 
ــال و هــــوای تــجــارت جــاری  بـــازارهـــای مــنــطــقــه، حـ
ــازار فــروشــنــدگــان را از جــاهــای دور  ــ اســـت. ایـــن ب
نظیر چین، تاجیکستان و قزاقستان، برای فروش 
آن ها  از  بسیاری  که  غرفه هایش،  در  اجناس شان 
ــار ســـرو تـــه شــــده انــــد، جــذب  کــانــتــیــنــرهــای حــمــل بــ

می کند.
ایــــن بــــــازار بـــه مــــدت دو هـــــزار ســــال مـــــردم را از 
تــجــارت و داد وســتــد گرد  بـــرای  کیلومترها دورتـــر 
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قرقیزستان: گشتی در نگین پنهان آسیای میانه

راهروهایش،  در  نیز همچنان  امــروز  اســت.  آورده 
غرفه های مملو از ادویه جا خوش کرده و قرن ها 
است که در گذرهایش ردیف آهنگران بر آهن پتک 

می کوبند و از آن بیل و سایر لوازم می سازند.
می شود ساعت ها در هزارتوی این بازار گم شد. 
ــف نـــوارهـــای  ــراف خـــود را مــمــلــو از ردیــ ــ دمـــی اطـ
دمی  و  دیــد،  فوتبال  حذفی  برتر  لیگ  پلی استر 
دیگر را به تماشای درخشش نور اسباب بازی های 

وارداتی چینی بر پیشخوان ها گذراند.
 دمی دیگر به گذشته پرتاب می شوی، به دنیای 
کاسه های بزرگ مملو از زرشک و گیاهان دارویی 
آنچه  پیمانه های چوبی کهنه، هر  با  که مشتریان 
برمی دارند.  و  پیمانه می کنند  بخرند،  می خواهند 
ــیـــوانـــات بـــه بـــزرگـــی درِ خـــــــودرو، از  ــه هــــای حـ الشــ
قـــالب هـــای فـــلـــزی آویــــــزان اســــت و خــونــشــان بر 

سنگفرش زیر پا می چکد.
سفر قرقیزستانم به پایتخت این کشور، بیشکک، 
خــتــم شـــد، در صــدهــا کــیــلــومــتــری شـــمـــال، جــایــی 
متعلق  شــــــوروی،  دوران  بـــــی روح  مــعــمــاری  کـــه 
بــا چــراغ هــای  ایــن کــشــور،  بــه گذشته کمونیستی 
چشمک زن کالن شهرهای جدیدتر درمی آمیزد که 

کنون در گوشه و کنار جوانه می زنند. ا
چــیــنــی  ــای  ــ ــوران هـ ــ ــتـ ــ رسـ در  مــــی تــــوان  ایـــنـــجـــا  در 
پنج ستاره، به همان شیکی )و گرانی( که می توان 
در شانگهای سراغ گرفت، غذا نوش جان کرد، یا 
در میکده های آمریکایی مآب که در آن ها از شما 
گاز  و  می کنند  پــذیــرایــی  رنــگــارنــگ  کوکتل های  بــا 
نوشیدنی در  لیوان ها حباب می زند، به تماشای 
رقـــص و پــایــکــوبــی جــوانــان نشست و بــه اجـــرای 

گروه های موسیقی گوش سپرد.
بــه قرقیزستان حــالــت خــاصــی می دهد  آنــچــه  امــا 
بــرای سفر خوشایند  و سبب می شود که چنین 
از آن شهرها، به  باشد، چیزی است که هیچ  یک 

رغم دل پذیر بودن، نداشتند.
بــایــد در خـــارج از مــنــاطــق شهری  ایـــن ویــژگــی را 
سراغ گرفت؛ جاهایی که همچنان در اغلب موارد، 
ــه نـــدرت آدمــــی بـــه چــشــم مـــی خـــورد و کــوه هــای  بـ

فرش وار و پرفراز و نشیبی در چشم انداز قرار دارد 
که با شیب تند، در دشت های علف پوش و ظاهرا 

بی پایان فرود می آیند.
درون ســاخــتــمــان چــوبــی ســونــایــی تــک افــتــاده که 
بــزرگ تــریــن  از  ایـــســـیـــک -کـــول،  در کـــنـــاره ســاحــل 
کــوه هــای  ــای جــهــان و مــحــصــور درون  ــه هـ ــاچـ دریـ
تیان شان، جا خوش کرده بود، حسابی عرق ریختم 
و متصدی آب دریاچه را روی زغال سنگ های داغ 
می ریخت تا سونا پر از بخار شود، و بعد هم در 

آغوش یخ زده دریاچه شیرجه رفتم.
صعود  بــا  اوش،  در  واقـــع  تخت سلیمان  کــوه  در 
از دامــنــه ای پر فــراز و نشیب، به غارهایی بسیار 
عمیق رسیدم. این غارها از زمانی که مردم آن ها 
را می شناسند، قداست داشته اند. و جاهایی را به 
چشم دیدم که در گذشته در آن مراسم قربانی به 
جا می آوردند، و سنگ های مقدسی که امروزه نیز 
هنوز زنان به زیارت آن ها می آیند و اعتقاد دارند 

که باروری آن ها را تقویت می کنند.
دیدم  را  بومی  اسب سوارانی  باکتو-دولونوتو  در 
که از نواحی اطراف گرد آمده بودند تا در مسابقه 
یــا بــه بیان مــحــاوره ای تــر »بزکشی«،  کــوک-بــورو، 
بــازی دو دسته اسب سوار  ایــن  در  کنند.  شرکت 
در دروازه  را  بــزی  تا الشــه  رقابت می کنند  با هم 

حریف قرار دهند.
در این بازی از الشه  ای استفاده می کنند که سر و 
پاهای  آن را بریده اند و برای آنکه وقتی دو دسته، 
الشه را از هم می ربایند، امعا و احشای آن بیرون 

نیز می دوزند. طبق  را  آن  پارگی های  تمام  نریزد، 
قوانین سفت و سخت این بازی، استفاده از چاقو 
گویا مقررات دیگر  اســت، ولی  یا اسلحه ممنوع 

اندک شمار است.
از خشونت  پــر  کــه مسابقه همچنان  بــه صــورتــی 
است و از جمله در آن ازدحام پرآشوب، سوارکاران 
کـــنـــاره هـــای زیــــن اســــب خــــود را بـــه زیــــن حــریــفــان 
بخواهید  را  راستش  و  یکباره،  اینکه  تا  می کوبند 
بــه گــونــه ای بسیار اســرارآمــیــز، الشــه نــاگــهــان رها 
می شود و تک سواری همراه آن از درون آن غوغا 
گــودالــی  درون  را  آن  و  مــی تــازد  بــیــرون  چهارنعل 

می اندازد که همان دروازه حریف باشد.
این بازی نه تنها در قرقیزستان، بلکه در بسیاری 
از کــشــورهــای آســیــای مــیــانــه بــه قــــدری محبوب 
اســـت کــه جـــام جــهــانــی مختص خـــود )بــازی هــای 
را دارد. در  بــار(  یــک  جهانی عشایر هــر دو ســال 
این بازی ها، تیم هایی از سراسر آسیای میانه در 
مسابقات بزکشی و نیز سایر ورزش های سنتی، 
با  با کمان،  تیراندازی  مثل قوش بازی، کشتی، و 

هم دست و پنجه نرم می کنند.
سه دوره اخیر در قرقیزستان برگزار شده است، 
ــا دوره بــعــدی در شــهــر ایــزنــیــک تــرکــیــه بــرگــزار  امـ
امــســال  آخـــر سپتامبر  از  قـــرار اســـت  مــی شــود و 
شــروع شــود. پیش بینی می شود که ۱۰۰ کشور 
در این مسابقات نماینده داشته باشند و حضور 
ــزار نــفــر  بـــرای رقــابــت در مجموع  بیش از ســه هـ

رشته های آن، برنامه ریزی شده است.
مسیرهای  در  خـــود  نــیــاکــان   همانند  روســتــایــیــان 
ــودم در نــزدیــکــی  ــ ــرا کــوچ نــشــیــنــی مــی کــنــنــد. خـ چــ
سوسامیر چشم انداز آرام تری دیدم که فقط اینجا 
یــورت ،  لــکــه هــای سفیدی از خــوشــه هــای  آنــجــا،  و 
آن  یکدست[  ]منظره  در  آنـــان،  سکونت گاه های  
گسست ایجاد کرده بود. درون یکی از آن ها رفتم. 
کف را الیه الیه قالیچه پوش کرده بودند و در وسط 
آن هم آتشی افروخته بودند که رگه های دود آن از 
برش سوراخ دودکش تعبیه شده در وسط سقف 

برزنتی چادر بیرون می رفت.

آنجا کوفته ای به نام »گــوک کــوچــوارا«، پرشده با 
خــوردم  اســفــنــاج،  بــا طعمی شبیه  سبزی محلی 
گوشت  با  پرشده  بزرگی  خیلی  سمبوسه های  و 
بره و پیاز و دارای روکشی از دانه های کنجد، که 
تند  فلفل  کــه  مــی دهــنــد  هــشــدار  بی احتیاط ها  بــه 

چاشنی شان بوده است.
گــوشــت اســب هــم خـــوردم. چــون قرقیزها از این 
بلکه گوشت آن  حیوان فقط ســواری نمی گیرند، 
را هم می خورند؛ طوری که هیچ مراسم ویژه ای 
نــمــی تــوان ســـراغ گــرفــت کــه در آن اســبــی را ذبح 
نکرده و گوشتش را طبخ نکرده باشند. این گوشت 
کلم صرف  و  لوبیاقرمز  تــرشــی،  هــمــراه ســـاالد  را 
مــی شــد، هــمــراه بــا کومیس، شیر تــازه دوشــیــده و 
هنوز گــرم مــادیــان، کــه انــدکــی تــرش امــا دلچسب 

است، تا برای فرونشاندن غذا نوشیده شود.
در شب، خالص از مزاحمت هر چه نور در اطراف، 
ــا هــمــیــشــه پـــرســـتـــاره و نــزدیــک  ــان دشـــت هـ ــمـ آسـ
اســت. همین حاال به دیــدار قرقیزستان بروید. به 
آنجا  به  استانبول  از  با هواپیما  سادگی می توان 
توسعه  بــه  همت  کمر  قرقیزستان  دولـــت  رفـــت. 
دیری  آن  خلوتی  یعنی  اســت؛  بسته  گردشگری 
نمی پاید. اما در حال حاضر، هنوز هم چنان باقی 
بــود: جایی که ضرباهنگ  مانده اســت که زمانی 
زندگی را می توان جوری حس کرد که روزی بود، 
باقی  امکانی  تــا چنین  اســت.  هــم همان  و هنوز 
است، این ]حس[ را ]با سفر به قرقیزستان[ به 

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

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

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی 
 عضو رسمی شورای قانونگذاری مشاورین

مهاجرت از سال 2011

واتس آپ

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

بهترین قیمت پرواز
به سراسر دنیا

و تورهای تفریحی

آژانس هواپیمایی دی
Day Travel Agency Ltd

www.daytravel.ca
daytravelbc@yahoo.ca

CPBC #63718

خدمات مهاجرتی گرند لند 
 حسین غفاری

CICC عضو رسمی

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

www.grandlandimmigration.com
info@grandlandimmigration.net

ghaffari_mohajerat

201-122 East 14th Street
North Vancouver, BC

اردشیر توکل

778-385-8920
ardeshirtavakol@dominionlending.ca

Ardeshir Tavakol

 متخصص و مشاور هر گونه وام بانکی
از کلیه بانک ها

Residential & Commercial
Mortgage Specialist

3663 Marion Road, Abbotsford
April 14 – May 14 6am – 8pm
Tickets online: Prices range from $8-25

https://www.lakelandflowers.
ca/#TicketOptions

Mother’s Day Traditional Pow Pow at Trout Lake
Trout Lake Community Centre, 3360 Victoria Dr, Vancouver

May 12 – 14

KITSILANO FARMER’S MARKET
West 10th Ave and Larch St

May 7 – Oct 29 Sun 10am – 2pm 

Jurassic Quest 
in Vancouver

Vancouver Convention Centre 
 1055 CANADA PLACE

• May 12 Fri 9am – 8pm
• May 13 Sat 9am – 8pm
• May 14 Sun 9am – 4pm

 Abbortsford
Tulip Festival


