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نصب و تعمیر
سیستم های گرمایشی
و سرمایشی با بیش
از  ۱۵سال سابقه
Conditioning
& Venting

• Air

• Duct

• Water Tank

• Furnace

Place

604 339 1933

• Fire

• Boilers

www.canadatrustheating.com

# 301-220 Brew St, Port Moody, BC

Ultra Magic
Cleaning
نظافت منازل ،شرکتها،
ساختمان های نوساز و خدمات
نظافت قبل و بعد از اسباب کشی

604-618-4113
www.ultramagic.ca
info@ultramagic.ca

778.984.0069

nasim.realty@gmail.com

Arian HomeCare
با مدیریت
خانم کاملیا آریا
طرف قرارداد بیمه های ICBC

آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

· مراقبت از سالمندان در منزل · تزریقات و پانسمان در منزل
· همراهی بیمار در بیمارستان · پرستار کودک در منزل

TEAM
تيم حمزهع با بيش از  ۲۵۰ميليون در فروش در
سال۲۰۲۱

· پذیرش نسخه و ارسال رایگان دارو

www.arianhomecare.com

مهندس ارحام صادقی
 20سال سابقه درخشان تدریس در کانادا و ایران

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

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

2397 Marine Dr., West Vancouver BC

با شرکت در کالسهای ما موفقیت خود را تضمین نمایید

778-680-8031

با مدیریت

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

دفتر خانه و ثبت اسناد رسمی

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

604.986.7600
www.ShivaNotary.com

Medical & Cosmetic Clinic

Dr. Helen Karimirad MD CCFP
UBC Clinical Instructor

دکتــر هلن کریمی راد
استاديار دانشگاه  UBCاز سال ٢٠١٠

تعمیرات و نصب با بهترین قیمت

• فرنس

• آب گرم کن
• بویلر

• شومینه

• تعمیرات لوازم گازسوز

Technical Safety BC LGA0209512

Certified Gas & plumbing Contractor

برای مشاوره لطفآ با اين شماره تماس بگيريد

604.770.2116

 .١مشاوره زيبایی

 .٢تزريــق بوتاكــس (زيبایی و درمانی)

هدف ما رضایت شماست

• گرمایش Driveway

مهدی

604.401.6480
WWW.DANMAGAZINE.COM
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.٣ميكرونيدلينــگ با راديو فركونســی و Morpheus8 Inmode ,PRP

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

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

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

#4-137 17th St W, North Vancouver, BC V7M 1V5
danmagazine_vancouver

dan.magazine.vancouver

1.855.606.0606

آژانس مسافرتی تریپ ساپورت

50024867

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

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

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

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

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

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

Tax Included

$1045

$1337 Tax Incuded

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

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

داخلی Hotel &Vacation: 205 - 215

نرخهای اسپشال پرواز
ونکوور به:

داخلی Flight: 204 - 219 - 220

!BOOK NOW, PAY LATER
تهـران به:

تهران $1630 ............

ونکوور ................

مشهد $1800 ...............

ادمونتون $1920 ..................

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.

مونترال $1750 ....................

تورهای تفریحی خود را به صورت قسطی

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

ونکوور به:

$1950

www.tripsupport.ca

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

شما می توانید هزینه های بلیت و یا

اتاوا $1780 ........................

پرداخت کنید!

رم $550 .............................

لندن $705 ...............

فرانکفورت $1300 .................

آمستردام $703 .........

استانبول $1230 ...................

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

استکهلم $1050 ...................

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

دبی $1000 .........................

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

www.tripsupport.com
info@tripsupport.com

danmagazine_vancouver

dan.magazine.vancouver

Toronto: 416.924.2660

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

Electronic shells pave
the way for making
smart clothes

پوستههای الکترونیکی
راهگشای ساخت لباسهای
هوشمند هستند
دانــش پزشکی راه زیــادی را از درک کارکرد اعضای
بدن تا آرزوی بازسازی آنها در آزمایشگاه طی کرده
اســت .شاید در قرن بیست و یکم به جایی رسیده
باشیم که بتوانیم از این رویــا گذشته و حتی لباس
هــوشـمـنــدی بــه تــن کنیم کــه بــه انـ ــدازه پــوســت بــدن
اطالعات و دادههای بدن ما را جمعآوری کند.

گتــریــن و همچنین پیچیدهترین عضو
پــوســت بــزر 
بــدن ما اســت .زیــر میکروسکوپ به آن نگاه کنید و
هـ ــزاران پــایــانــه عصبی را مـشــاهــده خــواهـیــد ک ــرد که
مغز را مرتبط با دنیای بیرون نگه م ـیدارد و به ما
اجــازه میدهد لمس ،فشار و درد را احساس کنیم.
بــرای دانشمندانی مانند ژنــان بائو که یک مهندس
شـیـمــی در دان ـش ـگــاه اس ـت ـن ـفــورد اس ــت ک ــه ب ــر روی
ساخت پلیمرها تمرکز دارد ،پوست نه تنها یک اندام
حـســی ،بلکه یــک م ــاده اس ــت .چـیــزی کــه بــه قــول او
انعطافپذیر ،امــا بسط پــذیــر ،خودترمیم شــونــده و
زیستتخریبپذیر است.

به گزارش نشریه وایرد نسخه بریتانیا ،بائو که در زمینه
نوظهور پوست الکترونیکی کار میکند و ماموریت
خ ــود را ب ــازس ــازی بـسـیــاری از عـمـلـکــردهــای پوست
انسان بــرای استفاده در پروتز و روباتیک قــرار داده
اســت .مهندسان پزشکی که سالهاست در بخش
ساخت انــدام مصنوعی کــار میکنند حتی با وجود
پیشرفتهای رباتیک که عملکرد اعضای مصنوعی
را به شکل حیرتآوری ارتقا بخشیده هنوز از فقدان
حس المسه به عنوان بزرگترین کاستی این اعضا
نام میبرند .برای افرادی که از اندامهای مصنوعی
استفاده میکنند ،حس المسه کیفیت زندگی آنها
را به شکل بیحدوحصری بهبود بخشیده و به آنها
این امکان را خواهد داد که نرم را از سخت تشخیص
دهند و قبل از اینکه بتوانند آسیبی وارد شود متوجه
تیز و بــرنــده ب ــودن یــا داغ و ســوزانـنــده ب ــودن اجسام
شوند.
ســال  ۲۰۱۰بائو و همکارانش یک حسگر منعطف
ساختند کــه بــه قــدری حساس بــود کــه میتوانست
لمس یــک پــروانــه در حــال پـــرواز را تشخیص دهــد.

پوست ما که یک سد محافظ طبیعی در برابر محیط
یتــوانــد بــه ع ـنــوان راب ــط بین
را تشکیل م ـیدهــد ،مـ 
انـســان و دستگاهها نیز عمل کند .حــاال تصور کنید
ل ــوازم اط ــراف مــا از ایــن پوست هوشمند بــه عنوان
«الیــه محافظ و رابــط» استفاده کنند .بائو میگوید:
«لوازم الکترونیکی کنونی ما بسیار سفت ،شکننده
نهــا را مانند
و حجیم هستند؛ اما اگر بتوانیم همه آ 
پوست بسازیم ،این امر به طور بالقوه میتواند نحوه
تعامل و ارتباط انسان با وسایل الکترونیکی را کامال
تغییر دهد».

استارتآپ  PyrAmesسیلیکون ولی که بائو موسس
آن اســت ،درحالتوسعه یک نــوار نــرم اســت که دور
یتــوانــد بــرای
یشــود و مـ 
مــچ دســت یــا پــا پیچیده مـ 
نظارت بر فشار خــون ن ــوزادان نــارس در بخشهای
مراقبتهای ویژه مورد استفاده قرار گیرد .این نوار
طراحی شده تا جریان خون را به طور مداوم ثبت کند،
کارکرد آن مانند یک خط شریانی است و بدون نیاز به
سوزنهایی که خطر عفونت و آسیب مرگبار به بافت
و اعصاب نوزاد را به همراه دارند.

بائو چندین سال است که بر روی لوازم الکترونیکی
«الهام گرفته از پوست» کار میکند .او از سال ۲۰۱۸
به عنوان رئیس دپارتمان مهندسی شیمی استنفورد
فعالیت کرده و در حال حاضر بیش از  ۱۰۰حق ثبت
اختراع در ایــاالت متحده دارد ،از جمله بــرای حسگر
تشخیص پــروانــه .بائو معتقد اســت کــه کاربردهای
بالقوه زیــادی بــرای پوست الکترونیکی وجــود دارد؛
اما مسیر تجاریسازی آن طوالنی است .با این حال
او مجذوب ایــده توسعه وسایل الکترونیکی است
که میتوانند در درازم ــدت بــرای تشخیص پزشکی
و مراقبتهای بهداشتی مفید باشند؛ چه به شکل
پروتز ،پوشیدنی یا حتی دستگاههای کاشتنی .توجه
او همچنین بر گامهای کوچک و موفقیتهای تیم
تحقیقاتیاش در توسعه بلوکهای ســازنــده فردی
متمرکز است :حسگرها ،مدارها و مواد انعطافپذیر،
نهــا را تشکیل
کشسان و زیست تخریبپذیر کــه آ 
میدهند.

3D Printing Of Eye Tissue Helps Medical Research
پرینت سهبعدی بافت چشم به کمک
تحقیقات پزشکی میآید
دانشمندان در تحقیقات مهم جدیدی ،بافت چشم
شه ــای ــی بــرای
را «پــریـنــت» ک ــردهان ــد تــا بــه یافتن رو 
جلوگیری از نابینایی افــراد کمک کنند .ایــن مطالعه
جدید از سلولهای بنیادی بیمار و روشهای «پرینت
زیستی سه بعدی» به منظور ساخت بافت چشم
یتــوان از آن در تحقیقات
جدید استفاده کــرد کــه مـ 
بهره گرفت .این به دانشمندان امکان داد مجموعهای
از سلولها را پرینت کنند که با هم سد بین خــون ـ
شبکیه ( )BRBرا میسازند ،که خود ،بافت چشمی
است که به گیرندههای حسگر نور کمک میکند.
این پیشرفت بزرگ به دانشمندان امکان میدهد تا
بــه لحاظ نـظــری ،هــر مـیــزان بافتی را کــه میخواهند
بسازند و به آنها در بررسی بیماریها کمک میکند.
دانشمندان میتوانند قطعات جدیدی از چشم بسازند
کــه بــه آنـهــا ام ـکــان م ـیدهــد ب ــرای مـثــال بیماریهای
فرسایشی-تخریبی چشمی را که میتوانند افــراد را
نابینا کنند ،بررسی کنند.

توضیح مترجم :بیماریهای فرسایشی-تخریبی یا
اصطالحا دژنراتیو یا پیشرونده به بیماریهایی گفته
میشوند کــه سبب میشوند یــک بافت یــا ان ــدام با
گذشت زمــان فرسایش یابد .پژوهشهای قبلی در
خصوص ایــن بیماریها  -مانند دژنــراسـیــون ماکوال
وابسته به سن یا «اِیامدی»  -به خاطر دشوار بودن
گـ ــردآوری داد ههـــا از انـســان متوقف شــده اس ــت .در
دژنراسیون ماکوال ،رسوباتی در چشم ایجاد میشود
که عملکرد قسمتهایی از چشم را متوقف میکند.
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Saudi Arabia became the largest shareholder of rival Tesla
عربستان سعودی بزرگترین سهامدار رقیب تسال شد
صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی  ۹۱۵میلیون دالر دیگر در شرکت لوسید موتورز ،تولیدکننده خودروهای برقی
لوکس ،سرمایه گذاری کرد .به گزارش فوربز ،این صندوق در حال حاضر بزرگترین سهامدار لوسید موتورز است و  ۶۲درصد سهام
این شرکت را در اختیار دارد .لوسید موتورز عالوه بر  ۹۱۵میلیون دالر عربستان سعودی ۶۰۰ ،میلیون دالر دیگر نیز از طریق عرضه
سهام به دست آورد.

65 cm is considered the
shortest man in the world
افشین قادرزاده کوتاهترین مرد
جهان  ۶۵سانتیمتر قد دارد

افشین قادرزاده ،روز پنجشنبه  ۱۵دسامبر،
شاد و خندان وارد سالن اندازه گیری
رکوردهای گینس در دبی شد تا رکورد کوتاه
قدترین فرد زنده جهان را ثبت کند.
قادرزاده که به همراه پدر و مادرش از
روستایی در استان آذربایجان غربی به دبی
سفر کرده بود ،پس از ورود به سالن ،روی میز
گذاشته شد تا نشان گینس خود را دریافت
کند .قد او سه مرتبه طی  ۲۴ساعت اندازه
گرفته شد و عدد  ۶۵.۲۴سانتیمتر برای او
ثبت شد .رکورد قبلی کوتاهترین مرد جهان
از آن ادوارد هرنانندز کلمبیایی با  ۷۰سانتیمتر
و  ۲۱میلیمتر بود .در سال  ۲۰۲۰که گینس

مجددا قد هرنانندز را اندازه گرفت ،قد او  ۷۲سانتیمتر و  ۱۰میلیمتر بود .افشین
قادرزاده متولد  ۱۳ژوئیه  ۲۰۰۲است و اکنون  ۲۰سال دارد .او با خانواده اش در
روستایی دورافتاده در شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی زندگی میکند.
افشین که اکنون شش کیلو و  ۵۰۰گرم وزن دارد ،هنگام تولد تنها  ۷۰۰گرم بود.

Study: Relying On An Alarm Clock To Wake
”You Up May Lead To “Chronic Fatigue
افرادی که با زنگ ساعت بیدار میشوند
«خستگی مزمن» دارند

مطالعه ای جدید نشان میدهد فشردن دکمه تعویق زنگ بیدار
شدن صبحها ممکن است نشاندهنده «خستگی مزمن» فرد
باشد .به گفته پژوهشگران ،کسانی که صبحها با زنگ ساعت
بیدار میشوند ،نسبت به آنهایی که به طور طبیعی از خواب بیدار
میشوند ،خسته ترند .این مطالعه که به قولی نخستین پژوهش
علمی درباره چرت زدن است ،نشان داد  ۵۷درصد کارمندان اداری تمام وقت در ایاالت متحده آمریکا دکمه تعویق را میزنند .به
گفته دانشمندان دانشگاه نوتردام در ایاالت متحده آمریکا ،استفاده از زنگ در مقایسه با بیدار شدن به طور طبیعی ،باعث میشود
فرد بیشتر احساس خمودگی کند؛ چون این کار چرخه طبیعی خواب را مختل میکند .در مقابل ،افرادی که به طور طبیعی و بدون
زنگ بیدار شدند ،بیشتر میخوابیدند و در طول روز کافئین کمتری می نوشیدند .به گفته پژوهشگران ،وقتی به طور طبیعی بیدار
میشویم ،بدن درست پیش از بیداری ما واکنش استرس نشان میدهد تا به ما هوشیاری بدهد .هورمون های گوناگونی که در
خواب عمیق و درست پیش از بیداری در بدن به گردش در می آیند ،نیز بر این امر تاثیرگذارند .اما استفاده از زنگ برای بیدار شدن
واکنش استرس طبیعی را که به هوشیاری فرد منجر میشود ،دور میزند و چرخه خواب را مختل میکند.

Scientific research: Scientists proposed another
reason for the melting of polar ice caps
تحقیق علمی :دانشمندان دلیل دیگری برای
ذوب یخچالهای قطبی پیشنهاد کردند
دانشمندان دانشگاه ایست انگلیا در بریتانیا فرایندی
را شناسایی کردند که به ذوب شــدن یخچالهای
قطبی کمک کرده است.

این تحقیق میگوید که یختاقها ،یا سکوهای یخی
ضخیم شناور ،که در کنار هم قرار دارند ،به بیثباتی
در سایر یختاقها در سطوح تحتانی کمک میکنند.

یتــوانــد منجر بــه از دس ــت دادن
کــه بــه نــوبــه خ ــود مـ 
بینایی شود.
پژوهشگران توانستند برای بررسی بهتر نحوه شروع
ای ــن فــرآی ـنــد از بــافــت پــریـنــت ش ــده چـشــم اسـتـفــاده
کنند .آنها توانستند این تغییرات را که پیش از این،
نظریه آن طــرح شــده بــود ولــی در واقــع اثبات نشده
بــود ،مشاهده کنند .دانشمندان بــرای ساخت بافت
چشم ،باید داربستی پیدا میکردند که در پیرامون آن
بچسبد و همچنین آن را در یک الگوی ثابت پرینت
لهــای اخـیــر شــاهــد هیجان فــزای ـنــدهای در
کنند .ســا 
مورد پرینت سهبعدی در کاربردهای زیستپزشکی،
از جمله ب ــرای تحقیق در م ــورد چـشــم ب ــوده اســت.
دانشمندان امیدوارند بتوانند بافت تشریحی را در
انواع سلولها و مواد زیستی مختلف بسازند.
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قهــای غــرب
ختــا 
ختــاق تــوایـتـیــس ،از بــزرگـتــریــن ی ـ 
یـ 
جنوبگان ،بخشی از یخچال طبیعی توایتیس است
که به گفته تحقیق دانشگاه ایست انگلیا ،در دو دهه
گذشته به سرعت در حال ذوب شدن بوده است و
بیشترین سهم را در افزایش سطح آب دریاهای کره
زمین داشته است .محققان با مطالعه دادههای به
دست آمده از حسگرهای نصب شده در زیر یختاق
دریافتند که آب اقیانوس در زیر یختاق در بازه زمانی
ژانــویــه  ۲۰۲۰تــا م ــارس  ۲۰۲۱بــه طــور چشمگیری
گرمتر شده است.

دانشمندان فرایند دیگری را نیز شناسایی کردهاند
که میتواند بر پایداری یختاقها اثربگذارد و اهمیت
خهــای دریــایــی را
نهــای محلی اقیانوسی و یـ 
جــریــا 
یکـنــد .دکـتــر تیاگو دوتـ ــو ،مــدیــر ایــن پــروژه
آش ـکــار مـ 
علمی گفت« :آبهای عمیق پیرامون جنوبگان ،که
به ــای قطبی اس ــت ،در ذوب
نــوعــی جــریــان گــرم آ 
شدن پایه یختاقها نقش اساسی دارند .اما در این
تحقیق نشان میدهیم که گرمای زیادی در الیههای

کمعمق زیر یک یختاق ممکن است ناش از آبهای
دیگری باشد که منشا آن یختاق در حال ذوب مجاور
اســت ».او نتیجه گرفت« :بنابراین ،آنچه که در یک
یختاق رخ مـیدهــد ،میتواند بر یختاق مجاور اثر
بگذارد».

دانشمندان برای انجام این پرژوه در ژانویه  ۲۰۲۰با
ایجاد سوراخهایی در یخ ،حسگرهای سنجش دما و
ق توایتیس جاسازی کردند.
شورش آب را در زیر یختا 
آن ــان همچنین حسگرهایی را بــه شیرهای دریایی
متصل کرده بودند و برای مطالعه خود نتیجه دادهها
را با شبیهسازیهای کامپیوتری ترکیب کردند .آنان
نتیجه گرفتند که جریان واقع در زیر یختاق توایتیس
در زمستان ضعیف میشود و باعث میشود که
گرمای بیشتری به مناطق زیر یختاق جریان یابد.

عالوه بر این ،تصاویر ماهوارهای تمرکز باال و غیرعادی
یخ را در نزدیکی یختاق توایتیس در سراسر تابستان
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱نشان دادهاند .محققان پیشنهاد کردند
که جریان حتی ضعیفتر هم بوده و باعث شده که
آب مذاب اضافی در یختاقهای مجاور وارد یختاق
توایتیس ش ــود .در نهایت ،پژوهشگران گفتند که
«تغییر جهت جریان حتی میتواند باعث شود که
حفرههای یختاقها سریعتر گــرم شوند… زیــرا این
تغییر میتواند الیههای جریانهای دریایی را باالتر
بکشد و آبهای گرم عمیق را به سمت باال بیاورد».
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2024 VOLVO EX90 IS A
SEVEN-SEATER ELECTRIC SUV

رونمایی ولوو از خودروی برقی
شاسیبلند هفت نفره
ولوو از جدیدترین خودروی الکتریکی این
برند رونمایی کرد -یک شاسیبلند هفت نفره
تمامبرقی.
ولوو «ا کس )EX90( »۹۰جدید در حالی عرضه
میشود که این شرکت در نظر دارد هر سال از
یک خودروی تمام الکتریکی جدید رونمایی کند.
بهعنوان بخشی از رویای این شرکت برای تبدیل
شدن به یک شرکت با تولید کربن صفر تا سال
 ،۲۰۴۰ولوو همچنین متعهد شده است که تا سال
 ۲۰۳۰فقط خودروهای تمامالکتریکی بفروشد.

[توضیح مترجم« :تولید کربن صفر» یا از نظر
اقلیمی خنثی »climate-neutral« ،اصطالحی
است محیط زیستی به معنی خنثی کردن میزان
کربن .به عبارت دیگر ،به هر میزان که یک کارخانه
کربن تولید کرده باید آن را برای مثال با کاشت
درخت جبران کند].
ولوو «ا کس »۹۰اوایل این ماه معرفی شد و از
سال آینده در ایاالت متحده آمریکا و سپس در
چین ساخته خواهد شد .تا آن زمان ،ولوو در نظر

دارد که این دو کارخانه تولیدی ،تولید کربن صفر
داشته باشند.

ولوو «ا کس »۹۰بهعنوان یک خودرو خانوادگی
شیک با ویژگیهای مدرن توصیف میشود که
با فناوری پیشرفته در پردازشگر مرکزی ،قابلیت
وصل شدن به رایانههای دیگر ،و الکتریکیسازی
برای بهینهسازی ایمنی ،کارایی و زیباییشناسی
ترکیب شده است.

جیم روآن ،مدیر اجرایی ولوو ،گفت« :ولوو
ا کس ،۹۰صورت وضعیتی است برای اینکه
کجا هستیم و به کجا میرویم .این خودرو کامال
الکتریکی با برد تا  ۶۰۰کیلومتر با یک بار شارژ،
طراحیشده برای ارتقای استانداردهای ایمنی
ما ،نخستین خودرو ولوو است که واقعا نرمافزار
آن را تعریف کرده است و بخشی از یک محیط
گستردهتر است که به خانه و سایر دستگاههای
شما متصل میشود .ولوو ا کس ۹۰از بسیاری
جهات ،شروع چیز جدیدی برای خودروهای ولوو
است».
ولوو تایید کرده است که همچنین استاندارد

EVERYTHING ABOUT MAZDA CX60
همهچیز درباره مزدا سیاکس۶۰

ایمنی ولوو ا کس ۹۰از هر خودرو ولوو قبلی باالتر
است.
این وسیله نقلیه دارای یک پوشش ایمنی نامرئی
در داخل و خارج است که جدیدترین فناوری
حسگر ما آن را فراهم کرده است .حسگرهایی
از جمله دوربینها ،رادارها و لیدار (رادار فروسرخ
لیزری) به رایانههای اصلی با عملکرد باالی خودرو
متصل میشوند ،و در آن« ،انویدیا درایو» نرمافزار
داخلی خودروهای ولووو را برای ایجاد آنی یک
نمای  ۳۶۰درجه اجرا میکند.

لیدار ولوو که «لومنیار» آن را عرضه کرده است،
میتواند جاده پیش رو را ،چه روز و چه شب ،در
سرعت[های مجاز] بزرگراه تشخیص دهد .این
[رادار] میتواند اجسام کوچک صدها متر جلوتر
را ببیند و زمان بیشتری برای اطالعرسانی ،اقدام
و اجتناب [از برخورد با آن] فراهم کند .همچنین
گفته میشود که این حسگرها با فرمان پشتیبان
جدید حین تغییر مسیر ،ایمنی و کارآیی کلی
عملگر کمکرانندگی ولوو« ،پیلوت اسیست» ،را
بهبود میبخشند.
کنید که این نوع ماشینها نسبت به نوع چابک و
قدیمیترشان چندان کار بیشتری انجام نمیدهند؛
مثال مزدا  ۶تورر ( )tourerکه هنوز هم جذاب است.
اما به نظر میرسد این همان چیزی است که این
روزها بازار میخواهد و مزدا یک شرکت رقابتی
است.

مهندسی این اتومبیل هم بسیار عالی است .موتور
بنزینی بسیار بزرگی را با یک موتور الکتریکی
هیبریدی ترکیب میکند و در واقع دستکم در
این مدل خاص ،چهار چرخ متحرک است .البته
میتوانید آن را با بنزین پر کنید ،اما در طول شب
آن را به برق وصل کنید و در حین رانندگی ،کمی
انرژی بیشتری برای باتریها تولید خواهد شد.
این بدان معنا است که شما در حالت فقط برقی
میتوانید حدود  ۳۰تا  ۴۰مایل [ ۴۸تا  ۶۴کیلومتر]
با آن بپیمایید (طبق معمول به میزان سرعت شما
بستگی دارد).

من مطمئن نیستم از مزدا سیا کس-CX( ۶۰-
 )60جدید که آخرین مدل اضافهشده به رده
شاسیبلندهای آن است ،دقیقا باید چه درکی
داشته باشم .ماشین آزمایشی من با رنگ بسیار
جذاب «کوارتز پالتینیوم» (پالتینی براق) رسید؛
رنگی که به طرز جالبی بین بژ ،خاکستری و مایل
به قهوهای است( .فکر می کنم) این رنگ خیلی
مد است و کلی فکر کردم تا به جایگاه آن را در این
طیف پی ببرم .به هر حال زیبا است .بیایید سری به
داخلش بزنیم...
همان طور که از یک مزدا انتظار دارید ،تناسب
اجزای آن کامال بیعیبونقص بود .تزیینات داخل
و خارج اتومبیل من یک مدل برتر در «تاکومی»
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( )Takumiبود .چرمها بسیار براق و سفید بودند
و داشبورد هم از چوبهای خوشنما به رنگ
خاکستری کمرنگ بود .هیچ چیزی وجود نداشت
که ضربان قلب شما را باالتر ببرد اما باز هم این
وسیله حملونقل خانوادگی به این قصد ساخته
شده است که هوشمند ،قابلاعتماد و راحت باشد.
میتوانید از یک سانروف (سقف ) شیشهای
پانورامای سراسری لذت ببرید و به این ترتیب
دستکم مسافران شما هم میتوانند دنیا را بیشتر
تماشا کنند .شما ممکن است بهراحتی بگویید
که این فقط یک شاسیبلند متوسط دیگری در
بازاری است که از این جور اتومبیلها اشباع شده
است .ممکن است بهدرستی به این نکته اشاره
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ا کنون ،این بدان معنا است که این خودرو ایدهآل
برای نوع خاصی از خانوادهها است– خانوادهای که
به جا نیاز دارد ،سفرهای کوتاه زیادی انجام میدهد
(چیدمان هیبریدی آن موتوری آرام و اقتصادی
برایتان فراهم میکند) و احتماال سفرهایی در حومه
شهر که موقع گلوالی و برف ،تمام چرخ متحرک به
کمکتان بیاید .اما تمام آن باتریها و قطعات انتقالی
ناگزیر به وزن و هزینه اضافه میکنند؛ بنابراین برای
بیشتر مقاصد ،گزینهی دو چرخ متحرک فقط
بنزینی بهترین خواهد بود .اگر قصد دارید مسافت
پیمودهشده نجومی را طی کنید ،مدل دیزل ۳.۳
لیتری گزینه خوبی است ،هرچند از نظر زیست
محیطی نواقصی دارد و در برابر مالیاتهای تنبیهی
آتی آسیبپذیر است .این یکی جانوری کمیاب
خواهد بود.

با توجه به مجموعه حسگرها از جمله لیدار،
ولوو ا کس ۹۰نخستین ولوویی است که از نظر
سختافزاری برای رانندگی بدون نظارت در آینده
آماده است.

ولوو ،ولووی ا کس ۹۰را همچون یک رایانه بسیار
پیشرفته سوارشده بر روی چرخ توصیف میکند.
چگونه ا کس ۹۰میتواند به سبک زندگی پایدارتر
کمک کند؟

ولوو ا کس ۹۰میتواند با یک بار شارژ تا ۳۷۳
مایل ۶۰۰( ،کیلومتر) مسافت رانندگی بدون دود
و آالیندگی را ارائه دهد ،بر اساس چرخه آزمون
«دابلیوالتیپی» ( ،)WLTPاز  ۱۰تا  ۸۰درصد
ظرفیت باتری در کمتر از  ۳۰دقیقه شارژ میشود.
نیروی پیشران مدل اولیه دو موتوره چهارچرخ
متحرک ( )AWDبا یک باتری  ۱۱۱کیلووات بر
ساعتی و دو موتور الکتریکی آهنربای دائمی
با هم تامین میشود که در مدل عملی آن،
 ۳۸۰کیلووات ( ۵۱۷اسب بخار) و گشتاور ۹۱۰
نیوتنمتر را فراهم میکند■.

حتی با وجود تمام آن ابزار ،سیا کس ۶۰-مطمئنا
میتواند بهسرعت حرکت کند و با سرعت  ۶۰مایل
در ساعت [ ۹۷کیلومتر بر ساعت] در کمتر از شش
ثانیه از زمان شروع حرکت و حدا کثر سرعت بیش
از  ۱۰۰مایل در ساعت [ ۱۶۱کیلومتر بر ساعت] به
حرکتش ادامه دهد .سیا کس ۶۰-در حال حرکت
و هنگامی که با سرعت میراند ،تقریبا به اندازه
هیبریدها پیشرفته است یعنی میتوان گفت کمی
ناامیدکننده است .موقع راندن با سرعت بزرگراهها
کامال خوب عمل میکند و بسته کمکراننده
در هنگام راندن نیمهاتوماتیک احساس امنیت
بیشتری به شما میدهد .کنترلها ترکیب معقولی
از دکمهها و صفحه نمایش لمسیاند که این روزها
هر سازندهای آن را ندارد.
از این رو سیا کس ۶۰-از بسیاری جهات کامال
چشمگیر است؛ اگرچه من در واقع برادر بزرگترش
سیا کس )5-CX( ۵را که اخیرا اصالح شده و
رانندگی با آن بسیار راحتتر است ،ترجیح میدهم
اما من مشکلپسندم .اگر از اول سراغ طراحی ظاهر
برویم ارزشش را پایین آوردهایم .معموال طرحهای
مزدا ترکیبی ملموس از منحنیها و نوارههاییاند که
اغلب به صورت دستساز از خاک رس در هیروشیما
ساخته میشوند .فقط سیا کس ۶۰-برای سلیقه
من کمی زیادی شبیه تانکی با کنارههای صاف
است و در واقع بیشتر شبیه امپیوی ()MPV
است تا شاسی بلند ( )SUVو چندان هم بانمک
نیست .در سرعتهای پایین ،گیربکس نیز بهطور
شگفتانگیزی درهم و برهم بود ،گویی حرکت در
دندهها و خارج شدن از دند ه و عبور از کمکهای
الکتریکی تا رسیدن به قدرت تمام بنزین برای مغز
گیربکس اتوماتیک بسیار زیاد است■.
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TALK OF THE WEEK

اثری از ارتش ملی دوران پهلوی باقی نمانده است
آورد؛ مگر اینکه قاتالن ،آتشبهاختیاران علی خامنهای
باشند و دیگر اثری از انسانیت در آنها باقی نمانده
باشد.
 .۲حضور خانوادگی افــراد در اعتراضات و نیز وقوع
اعتراضات در مناطق مسکونی که به کشتار کودکان
منجر ش ــده و اف ـکــار عمومی را در قـبــال نظامیان،
بسیار بدبین کرده است .عنوان «حکومت بچهکش»
که حاکمان آن را بدون هیچ مبنایی برای اسرائیل به
کار میبرند ،به صفت جاری حکومت در ایران تبدیل
شده است.

مجید محمدی
در دوران جنبش انقالبی  ،۱۴۰۱بسیاری از مبارزان
ضداسالمگرایی با تصور تفاوت بنیادی میان سپاه و
ارتش ،از ارتشیها درخواست میکردهاند که به مردم
بپیوندند .چنین چیزی رخ نداده است .خبرهایی نیز در
شبکههای اجتماعی در مورد بازداشت تعداد بسیار
انــدکــی ارت ـشــی معترض منتشر ش ــده اس ــت .البته
بازنشستگی و غیبت از محل خدمت همیشه وجود
داشته است و نمیتوان آنها را ضرورتا به اعتراض
به وضعیت موجود نظام نسبت داد .به اخبار مربوط
به فــرار ســر بــازان ،از دیپلمه تا مــدارج عالیتر ،حتما
نهــا میتوانند خود را
میتوان اطمینان کــرد ،چون آ 
در کنار میلیونها سرباز غایب قرار دهند و محاکمه
نهــا امتیازی هم
نهــا وجــود نــدارد .آ 
صحرایی بــرای آ 
ندارند که با غیبت یا مخالفت علنی (مثل سربازی که
در جلو یک پادگان طناب دار بر خود افکند) از دست
بدهند .همچنین ،سربازان هیچ انگیزهای برای کشتار
هممیهنان خود ندارند .هدف از درخواست پیوستن
ارتشیها به انقالب ،کاهش خشونت رژیم است ،اما
جاپای محکمی در واقعیت ندارد .درست است که بر
خالف سپاهیان ،کادرهای پایینی ارتش به موجوداتی
فاسد و خونخوار تبدیل نشدهاند ،امــا به هیچ وجه
ظرفیت مخالفت با رژیم را در شرایط دشوار اقتصادی
موجود ندارند .برای کسانی که کوچکترین امیدی به
کادر باالی ارتش در قرار گرفتن در کنار مردم داشتند،
اطالعی ه این نهاد در پشتیبانی از نیروی انتظامی در
سرکوبها در ابتدای اعتراضات ،توهمزدا است .نظام
تربیت نیرو و تصفیه در ارتش ،بسیار ایدئولوژیکتر
و سختگیرانهتر از سپاه بوده است؛ به گونهای که اگر
فردی کوچکترین حقوق و استقالل فردی برای خود
قائل باشد ،نمیتواند در این نهاد بماند.
ارتشی که دیگر میهنی نیست
بــرخــی ب ــدون تــوجــه بــه ت ـحــوالت ارت ــش در چـهــار دهه
گذشته ،یعنی تسلط بالمنازع عقیدتی-سیاسیها
(در حد مهد کودک) ،کنترل شدید حفاظت اطالعات
ارتش بر ارتشیها (که به نیروهای تشکیالتی مذهبی
مثل انجمن حجتیه سپرده شد) ،تصفیههای مدام،
نه ــا در
و انـتـقــال سپاهیان بــه ارت ــش و ق ــرار دادن آ 
مقامهای فرماندهی ،چنین انتظاری از ارتش داشتند،
در حالی که اثــری از ارتــش ملی دوران پهلوی باقی
نمانده اســت .از این رو ،بهرغم کشتار شدید مردم،
امید چندانی به پیوستن ارتش به صورت جمعیتی
چشمگیر از کادر آن به معترضان ،وجود ندارد .ارتش
به ابزاری رام برای بیت و سپاه تبدیل شده است .از
این رو ،ارتشیها از آخرین اقشاری خواهند بود که در

مرثيه اى كوتاه بر مزار
مجيد رضا رهنورد

بهداد جاودان  -آتالنتا

فرياد كه از عمر جهان هر نفسى رفت
ديديم كزين جمع پرا كنده ،كسى رفت
شادى مكن از زادن و شيون مكن از مرگ
زين گونه بسى آمد و زين گونه بسى رفت
مجيد جان ،پسرم ،سالهاست كه دست بر قلم
دارم و بغير از هزاران مقاله و نوشته و ياداشت،
بيش از ده هزار بيت شعر در عروض مختلف
سروده ام و احترام عجيبى به ادبيات و مفاخر
اما
فرهنگى ايران و اشعار ادباى پارسى دارم ّ
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 .۳چند کارکردی بــودن نیروهای یگان ویــژه و بسیج
که هم باید آدم بکشند و هم بعد از مسابق ه فوتبال
نهــا هم مسئولیت
به رقــص و شــادی اقــدام کنند .آ 
فحاشی به مردم را دارند و هم کشتن آنها را.
روزهــای پایانی رژیــم ،پرچم پیوستن به مردم را بلند
کنند.

استفاده شــد .ا گــر تا سه مــاه اول انقالب  ۱۴۰۱این
امر رخ نداده است ،ناشی از بیاعتمادی حکومت به
پرسنل ارتش است.

ارتش در دوران پهلوی یک ارتش ملی بود و از همین
رو نمیتوانست کارکرد موفقی در سرکوب انقالبیون
 ۱۳۵۷داشته باشد .ارتش در دوران پهلوی اصوال برای
ایــن کــار تربیت نشده بــود .همچنین ،دقیقا به علت
ملی بودن ارتش ،حکام تازه برای سرکوب مخالفان
خــود (ب ــرای حفظ «انـقــاب اســامــی») بــدان اعتماد
نمیکردند و سپاه را با همین هدف تاسیس کردند.
بر خالف ارتش ملی دوران پهلوی ،سالها است که
سپاه مشغول ریختن خون ایرانیان است.

اعضای سپاه و بسیج از اســاس و همواره ،اراذل و
اوبـــاش م ــورد حمایت روحــانـیــت شیعه بــودهانــد که
بــرای سرکوب مــردم ای ــران و بسط قــدرت روحانیت
شیعه در منطقه و حفاظت از جان مقامها در برابر
مخالفان ،به آنها سالح و امکانات داده شد .اینها
تهــای سـپــاه و بسیج اس ــت .در مقابل نیز
مــامــوریـ 
نه ــا وا گ ــذار
بخش چشمگیری از منابع کـشــور بــه آ 
شد .از این منظرها ،سپاه و بسیج را باید اصلیترین
نیروی «ضد انقالب  »۱۴۰۱در برابر مردم به حساب
آورد .این را از شعارهای مردم معترض نیز میتوان
تشخیص داد .در ش ـعــارهــای م ـع ـتــرضــان ،نخست
خامنهای و جمهوری اسالمی ،و بعد از آنها سپاه و
بسیج هدف لعن و تحقیر قرار میگیرند.

ارتش ملی در برابر مردم نمیایستد

نظامیان چگونه فاسد شدند؟
ـمتــریــن عــامــل در گــرفـتــن ح ــس دفـ ــاع از وط ــن و
مـهـ 
م ـی ـه ـندوس ـتــی از ن ـظــام ـیــان (بـ ــاالخـ ــص سـ ـپ ــاه) در
نهــا با
ایــران تحت جمهوری اسالمی ،فاسد کــردن آ 
مشارکت در فعالیتهای اقتصادی بوده است .سپاه
پاسداران دارای یک امپراتوری اقتصادی است که در
بخش رسمی و زیر زمینی اقتصاد فعالیت میکند و
درآمد دارد و این فعالیتها شفاف نیست .ارتش و
نیروی انتظامی نیز با درگیر شدن در صادرات (مثل
ص ــادرات نفت) و تاسیس بنیادهای تـعــاون ،دارای
منافع ویژه از تداوم رژیم سفاک و جالد شدهاند .البته
نظامیان در ایــران از انــواع امتیازات ،مثل خانههای
سازمانی و بن خرید و سود سهام بنیادها و بانکهای
مختلف ،برخوردارند که اگر کوچکترین مخالفتی با
فرمانده کل قــوا نشان دهند ،ایــن امتیازات از آنها
گرفته میشود.
اقدامات فراماموریتی
بـهرغــم ادع ــای وا گ ــذاری حفاظت از مــرزهــا بــه ارتــش
به منزله تنها ماموریت ،از این نهاد در سوریه برای
برنام ه گسترشطلبی رژیــم استفاده شــد .ا گــر رژیم
الزم بداند و به استیصال برسد ،از آن برای سرکوب
مــردم نیز استفاده خواهد کــرد؛ چنانکه از ارتــش (به
صورت محدود) در سرکوبهای سال  ۱۳۹۶و ۱۳۹۸

در طــول زنــدگــى بــه شخصيتهاىئ بــرخــوردم كه
تح ّول جسمى و روحاىن آنان را هرگز نتوانستم
با اين دوبيتى هضم كنم و بخودم بقبوالنم كه
"زيـنـگــونــه بسى آمــد و زينگونه بسى رف ــت" .
يكى از آن شخصيتها شما بودى كه در بياباىن
عـ ــارى از شـ ــرف و م ـعــرفــت و م ـن ـجــاىب ب ــدون
عشق و دوستى مانند يك بابك ،يك سهراب،
يك سياوش یا يك كاوه قيام كردى تا از شرف
خود و خانواده و ميهنت دفــاع كنى و بعد هم
در زير شديدترين شكنجه ها كه باعث مجروح
شدن بدن و شكستن دستت بخاطر نقش شير
و خورشيد در روى آن شد هرگز نشكستى و
در دادگـ ــاه نــامــردمــى و ق ــرون وس ـطــاىئ مـ ّـايــان
در بــرابــر قــاضــى خــونـخــوار سرافكنده نـبــودى و
امــا آنچه
بــا غــرور از حيثيت خــود دفــاع ك ــردىّ .
اتش بجان من زد و ترا براى هميشه در تاريخ
مـبــارزات ملّت ا يــران مانند بابك جــاودانــه كرد،
نوع برخورد تو با بازجو خبرنگار اطالعاىت بود كه
وقتى از وصيت نامه تو پرسيد با گردىن افراشته
و صــداىئ بــا صالبت و بــدون لــرزش از گفتارت
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در نتیج ه سه برنام ه حکومت ،یعنی گسترشطلبی،
تهیه و مونتاژ سالحهای کشتار جمعی ،و سرکوب
ادواری اع ـتــراضــات عـمــومــی ،حکومت در ایـ ــران به
یــک مــاشـیــن ســرکــوب مــافـیــایــی تـبــدیــل ش ــده اســت
و دیگر کارکرد حکمرانی نــدارد .ماشین تبلیغات آن
نیز ماشین سرکوب را پشتیبانی میکند .نیروهای
نظامی و انتظامی آن هــم بالقوه یــا بالفعل ،عامل
سرکوباند.
چالشهای نظامیان
نظامیان در انقالب  ۱۴۰۱با چهار چالش در سرکوب
اعتراضات مواجه بودهاند:
نه ــا را بــرای
 .۱حـضــور بیسابق ه زن ــان ،کــه کشتن آ 
مردان عضو نیروی انتظامی و بسیجی ایرانی ،مگر
عد ه قلیلی از نیروهای بسیار وفادار به علی خامنهای،
مثل لباسشخصیها ،بسیار دشوار میکند .در تقریبا
هم ه اعتراضات خیابانی و دانشگاهی ،دختران حضور
دارند .آنها میدانند که کشتن دختران تا چه حد برای
مردم جانگداز است و تا چه حد آنها را خشمگین می
نهــا ،خون ایرانیان را به جوش می
کند .تعرض به آ 

دفاع كردى و ُمهر تائيد بر آن زدی!

بــر مـ ــزار مــن قـ ــرآن نـخــوانـيــد و بــر ج ـســدم نماز
نگذاريد و گريه و شيون نكنيد بلكه در مراسم
دفــن من شــادى كنيد و بنوشيد و ا يــن آخرين
كلمات جهان را از عظمت شخصيت واالى تو
مــات و مبهوت كــرد و نــام تــو را ب ــراى هميشه
نه تنها در فرهنگ ا يــران زمين بلكه بر پيشاىن
عالم و در بين تمام اقوام و جوامع و كشورهاى
خارجى ثبت نمود .مجيد جــان امــروز جهان به
ثناى تو برخاسته است و بچه هاى ايران از تو
بعنوان قهرمان ملّى ياد مي كنند .جلوى درب
منزلت كه توسط حراميان و جيره خواران ويران
شده بود ،بعد از دو هفته كه از پرواز آسماىن تو
مى گــذرد امــروز و هر روز گلباران اســت .آنقدر
خيل مشتاقان براى زيــارت مزار تو زياد است
تجمع در
كه از تــرس مح ّوطه را بسته و اجــازه
ّ
باالى مزار تو را نمى دهند .آنان حتى از مرده تو
اما تو زنده اى و جاودانه و ياد
هم مى ترسند ّ

 .۴بیاعتمادی نظام به نیروهای میدانی سرکوب و به
همین دلیل ،همراه کردن آنها با لباسشخصیها .در
موارد بسیار ،معترضان بدون هیچ سالحی ،نیروهای
یگان ویژه و بسیج را پراکنده کردهاند .فیلمهایی نیز
از جدال میان نیروهای سرکوب در مورد نحو ه برخورد
با مردم وجود دارد.
اگر معترضان همه مردان جوان بودند ،نیروهای یگان
ویژه که صرفا برای کشتار تربیت شدهاند و همهشان
از اعتماد حکومت بــرای تکرار طوطیوار روایــات آن
برخوردارند ،خامنهای جالد و منصوبانش در نیروهای
نظامی و انتظامی ،ابایی از کشتن دهها هزار نفر در
یک دور ه زمانی کوتاه نداشتند .وفاداران به والیت ،در
تلویزیون حکومتی با صراحت از ضرورت کشتن دهها
هزار نفر برای حفظ نظام سخن گفتهاند .این چالشها
نیز استفاده از ارتش را برای سرکوبها ،مسئلهدارتر
کرده است.
همچنین ،حکومت به صورتی که سپاهیان را فربه
میکند ،به ارتش و نیروی انتظامی نمیرسد .سهم
بــودجـ ه ارتــش از بــودجـ ه نظامی در حــدود  ۲۰درصــد
اســت و ایــن نـهــاد از بــرنــامـ ههــای پــرخــرج نـظــام ،مثل
برنامههای موشکی و پهپادی و هستهای ،نیز سهمی
ن ـمــی بــرد .ارت ــش و ن ـیــروی انـتـظــامــی ،از اسکلههای
غیررسمی و قاچاق  ۲۰میلیارد دالری کاال به دست
سپاه ،سهمی نمیبرند .سپاه ،عزیزدردانه نظام است،
و ارتش ،نهادی که برایش به ارث رسیده است.
چالشهای فوق ،نیروهای نظامی را با انواع تبعیض
و سردرگمی مواجه میکند .آنها نمیدانند که حافظ
رژی ـمانــد یــا امنیت ملی کـشــور ،بــایــد بــه منافع خود
فکر کنند یا منافع ملی ،و حافظ جــان مــردم باشند
یا مراقب جان خود و خانواده .از مواردی که در پروژه
پــس گرفتن ای ــران بــه جــد مطرح اس ــت ،حیطههایی
اســت که اصــوال چیزی از آن باقی نمانده اســت .در
حیط ه دفــاعــی ،پــدیــدهای بــه اســم ارت ــش ملی باقی
نمانده اســت تــا از رژیــم پــس گرفته شــود .نهادهای
دفاعی بعد از نظام جمهوری اسالمی ،باید بر اساس
حفظ منافع و امنیت ملی ،از نو ساخته شوند.

تو هرگز از خاطر ملّت
ا ي ـ ـ ـ ــران پـ ـ ــاك نـ ـخ ــواه ــد
ش ــد .مـجـيــد رض ــا ت ــو با
خ ـ ـ ــون خ ـ ـ ــود ش ـ ـهـ ــادت
دادى ك ــه ا ي ـ ــران هـنــوز
زنـ ـ ـ ــده اس ـ ـ ــت و ه ــرگ ــز
نخواهد ُم ــرد عشق تو
به ايران و وفاداريت به
خاندان ايرانساز پهلوى
مانند آريو برزن سردار
هخامنشى و تيمسار
رحـيـمــى ب ــراى هميشه
ز ب ــان ــزدخ ــاص و ع ــام خــواهــد ب ــود و ج ــان دادن
قهرمانانه تو بر روى دار نشان داد كه هنوز دالور
مــرداىن در آن سرزمين اهــوراىئ پيدا مى شوند
كه با افتخار در محفل عاشقان مى رقصند.
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق

ثبت است بر جريده عالم دوام ما

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد.
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خدمات برق ساختمان
EAGLE POWER ELECTRIC
master licensed & insured

Contractor

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

تخفیف ویژه

778.680.3535
www.EaglePower.ca

حمل و نقل بین المللی

AirSeaLand Cargo Inc.

Worldwide Freight Forwarding & Shipping Agency
حمل کاالهای تجاری و شخصی از  /به اقصی نقاط دنیا از طریق دریایی ،هوایی و زمینی

ترخیص گمرکی کاالهای وارداتی و صادراتی ،خدمات بیمه حمل و نقل کاال

ارایه خدمات جانبی ترابری بین المللی از قبیل بسته بندی ،انبارداری و صدور اسناد مربوطه

مدیریت و مشاوره پروژه های حملونقل

Ph : 604.568.9044
Cell : 604.418.5664
Fx : 604.285.0781

info@airsealandcargo.com
www.airsealandcargo.com

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

مکانیکاتومبیلسیار

H.NAJAFI
MOTORS PARTS LTD
)(the old H2Bay

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

604 442 6046
email: najafyhamid1078@gmail.com

Icon Canadian Immigration Inc.
دفتر مهاجرتی

دکتر علیرضا برومند

دارای
گواهی حق
امضٔا در
استان BC

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

• نیروی متخصص فدرال و ِکبِ ک

•اخذ اقامت امریکا

• خود اشتغالی

• تکفل پدر و مادر

• سرمایهگذاری

دفتر تهران(پاسداران):

22586458

604.362.2499
danmagazine_vancouver

dan.magazine.vancouver

•اخذ اقامت جزایر کارائیب

 9دی ۱۴۰۱ ،دانستنیها

• برنامههای استانی
• کارآفرینی

•تائید امضا و برابر با
اصلکردن کلیٔه مدارک

شمارٔه رایگان از تهران:

85521855

227-1433 Lonsdale Ave. North Vancouver BC. V7M 2H9
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PHONE SCAMS IN CANADA
کالهبرداری تلفنی در کانادا
کالهبرداری تلفنی در کانادا
در این مقاله به بررسی موضوع کالهبرداری تلفنی
در کــانــادا پرداخته میشود .مــن یــک تماس تلفنی
تهدید آمیز از شخصی دریافت کرده ام که ادعا می
کند از اداره مهاجرت است .آیا این واقعی است یا
کالهبرداری؟
ا گــر فــردی کــه بــه عـنــوان یــک مقام مهاجرتی اداره
مهاجرت،پناهندگی و شهروندی کانادا شما را تهدید
به دستگیری ،تعرض یا ربودن می کند ،اگر در کانادا
هستید شما را تهدید به اخراج می کند از کانادا می
کند ،یا اگر در خارج از کانادا هستید تهدید می کند
که پــرونــده شما را لغو میکند ،مطمئن باشید که
این یک کالهبرداری است .مقامات مهاجرت هرگز
اینگونه رفتار نمی کنند.
ا گــر به شما گفته شــود که دستگیر می شوید ،به
زنــدان می رویــد ،ویــزا یا وضعیت خــود را از دست
میدهید ،اخــراج می شوید یا اگر پولی را پرداخت
نکنید یــا اطــاعــات شخصی خ ــود را ارائـ ــه نکنید،
حساب شما به حالت تعلیق در می آیــد ،این یک
کالهبرداری است.
توجه داشـتــه باشید کــه اداره مهاجرت پناهندگی
و شهروندی کانادا برای اطالع دادن به شما هرگز
تلفنی یا آنالین با شما تماس نخواهد گرفت بلکه
تمام ارتباطات از طریق ایمیل انجام می گیرد غیر
از اینکه وقت مشخصی برای مصاحبه برای شما
تعیین شــده باشد و از طریق ایمیل به شما خبر
داده باشند.
توجه :کالهبرداران اغلب از یک نام جعلی استفاده
مــی کنند و گاهی بــا یــک شـمــاره معمولی تماس
مـیـگـیــرنــد ک ــه اسـ ــم اداره م ـهــاجــرت پ ـنــاه ـنــدگــی و
شهروندی کانادا در آن مشخص نمی شود.
گــاهــی از ش ـمــاره ای اسـتـفــاده میکنند کــه کامال ً
مخفی شــده اســت و یا با یک شماره معمولی با
شما تماس می گیرند آنها معموال ً اسم افرادی و یا
سازمان هایی را به کار می برند که در شما وحشت
ایجاد کنند مثال ً می گویند که از اداره مالیات تماس
می گیریم یا از اداره مهاجرت و به گونهای جلوه می
دهند که شما دچار خالفی شده اید که خودتان هم
خبر ندارید یا خود را نماینده اداره مهاجرت معرفی
می کند تا بدین گونه کالهبرداری خــودرو قانونی
جلوه دهند
در ا کثریت مــوارد شما میتوانید اطالعات زیر را از
تلفن کننده دریــافــت کنید و سپس بــا آن شماره
یتــوانـیــد اعـــام کنید کــه از
ت ـمــاس بـگـیــریــد.شـمــا مـ 
درس ـتــی ایــن تـمــاس مطمئن نیستید و حــاضــر به
پاسخگویی نخواهید بود غیر از اینکه اطالعات زیر را
از شخص تلفن کننده دریافت کنید و بعد از بررسی
های الزم مطمئن شوید که تماس گیرنده از طرف
اداره مهاجرت بوده است.
امـ ــا ا گـ ــر ف ـکــر مـیـکـنـیــد ت ـمــاس گ ـیــرنــده کــاه ـبــردار
اســت حتما ً اطــاعــات زیــر را ب ــرای اطمینان خاطر
دریافت کنید و به خط ویژه ای که برای جلوگیری
از کالهبرداری در اداره هــای پلیس و یا در سایت
اداره مهاجرت و شهروندی کانادا مالحظه می کنید
تماس بگیرید .نام و شماره عضویت تلفن کننده
های که خود را از اداره مهاجرت یا اداره مالیات و
یا اداره پلیس معرفی می کند بپرسید و برای تایید
هویت آن شخص با مرکز اطالعات آن اداره تماس
بگیرید.
در صورت دریافت تهدیدهای مشکوک:
ا گ ــر ت ـمــاس گـیــرنــده از شـمــا بـخــواهــد کــه در اولـیــن
فرصت ممکن پولی را از حساب خــود به حساب
دیـگــری انـتـقــال دهـیــد و یــا بــه ص ــورت حـضــوری به
کـســی تـحــویــل دهـیــد مطمئن بــاشـیــد کــه ای ــن یک
کالهبرداری است و قبل از هر اقدامی باید با پلیس
محلی خود تماس بگیرید
حادثه را به مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا گزارش
دهید.
چگونه از خود محافظت کنید
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قربانی کالهبرداری نباشید :اگر با پیام بر روی مدیا
و یا پیام ها از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی پیامی
دریافت کردید که همه چیز برای شما به زیبایی و
به راحتی به تصویر کشیده شــده بــود و وعدهای
ف ــوق ال ـع ــاده ،بــا قیمت ه ــای بسیار بسیار کــم به
شما پیشنهاد کردند مطمئن باشید که این ها فقط
یک کالهبرداری و احتماال ً شما طعمه کالهبرداران
هستید .این کالهبرداری تلفنی در کانادا می تواند
منجر به موارد زیر شود:
سرقت هویت
تقلب
سرقت از حساب بانکی یا کارت اعتباری شما و
ویروس های کامپیوتری
یادآوری:
هیچ کس نمی تواند به شما دریافت ویزای کانادا
را تضمین کند .فقط افسران مهاجرت در کانادا ،در
سفارتخانه ها ،کمیسیون های عالی و کنسولگری
هــای کــانــادا مــی تــوانـنــد ب ــرای ص ــدور وی ــزا تصمیم
بگیرند و نه هیچکس دیگر.
اگر مراکزی به شما معرفی شدند که تضمین کردند
که برای شما ویزای دیداری از کانادا را دریافت می
کنند مطمئن باشید که کالهبردار هستند ما روزانه
در یونیک ایمیگریشن سرویس پرونده های زیادی
از افرادی دریافت می کنیم که طعمه کالهبرداران
مرا کز غیر واقعی شده اند از جمله این کالهبرداری
ه ــا ای ــن اس ــت ک ــه زم ــان ــی ک ــه پــری ـنــت ه ــای بانکی
حساب خود را به مرا کز غیر واقعی و تقلبی ارسال
می کنید از آن سوء استفاده می کنند و مخصوصا
اگر حساب بانکی قوی تری دارید آن را برای افراد
دیـگــری استفاده مــی کنند و معموال ً پرینت های
بانکی که به پرونده خود شما اضافه می کنند که
ساخته دســت خــود آنهاست و اداره مهاجرت در
تماس با بانک خیلی سریع متوجه اشکاالتی که
وجود دارد می شود.
ا گــر به افــراد غیر واقعی و سازمانها و مرا کز غیر
قانونی فقط به دلیل ارزانتر بــودن قیمت کارشان
مراجعه کنید نهتنها ویزا کانادا را دریافت نمیکنند
بلکه به مدت پنج سال از هرگونه اقدام برای ورود
بــه کــانــادا مـحــروم مــی شوید و بعد از  ۵ســال باید
هزاران دالر هزینه کنید تا بتوانید پرونده خود را پاک
کنید و اجــازه ورود پیدا کنید اگر تاکنون به یکی از
این دالیل به مدت  ۵سال از ورود به کانادا محروم
شده اید بــرای رفع محکومیت خود حتما ً با ما در
یونیک میگریشن سرویس تماس بگیرید
 .از سوی دیگر از آن جایی که اداره مهاجرت کانادا
به دلیل سخت گیری های فوق العاده ای که برای
ورود افــراد به کــانــادا می کند و پیشرو در بررسی
ها و چکهای امنیتی برای مهاجرت است  ،بسیاری
از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا ریجکت شدن
از ورود بــه کــانــادا را مبنایی ب ــرای ریجکت کــردن
پرونده شما در کشورهای خود می دانند بنابراین
آگاهانه فقط و فقط از افرادی که عضو رسمی کالج
مشاورین مهاجرت و یا عضو رسمی کانون وکالی
کــانــادا هستند بــرای پیشبرد پــرونــده خــود استفاده
کنید.
کالهبرداری تلفنی در کانادا
حتما ً به موارد زیر با دقت توجه نمایید
هــزی ـنــه هـ ــای پ ـ ـ ــردازش ب ـ ــرای ه ـمــه خ ــدم ــات اداره
مهاجرت،پناهندگی و شهروندی کانادا و سراسر
جهان یکسان است.
کارمزدها به ارزهای محلی بر اساس نرخ ارز رسمی
است.
آنها به اندازه هزینه ها به دالر کانادا هستند.
اداره م ـهــاجــرت،پ ـنــاه ـنــدگــی و ش ـهــرونــدی ک ــان ــاداز
شما میخواهیم هزینه خدمات دولت کانادا را به
«»Receiver General for Canadaبپردازید ،مگر
ب سایت دفتر مهاجرت
اینکه چیزی متفاوت را در و 
بیان کرده باشیم.
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هــرگــز ممکن نیست کــه کــارمـنــدان اداره مهاجرت
موارد زیر را از شما بخواهد:
از شما بخواهد که به یک حساب بانکی شخصی
پول واریز کنید
از شما بخواهد که از طریق سرویس انتقال پول
خصوصی پول منتقل کنید.
شما را تهدید کند.
کارمندان اداره مهاجرت هرگز پیشنهادات ویــژه به
افرادی که می خواهند مهاجرت کنند نخواهم کرد و
یا از خدمات ایمیل رایگان مانند Hotmail، Gmail
یا Yahoo Mail
برای تماس با شما استفاده نخواهند نمود.
مراقب باشید اگر برای شغلی که اقدام نموده اید
،حقوقی در نظر گرفته شده است که بسیار باالتر
از آن است که شما تصور می کنید مطمئن باشید
که این یک نوع کالهبرداری اســت .حــدود حقوق و
مزایای که در هر استان برای هر شغل در نظر گرفته
شــده اســت بــر روی سایت هــای معتبر دولـتــی به
نمایش در می آید
وب سایت هــای جعلی و سایر کــاهـبــرداری های
اینترنتی در کانادا
بـ ــرای م ـجــرمــان آسـ ــان اســـت ک ــه ی ــک وب ســایــت
واقعی را کپی کنند یا وب سایتی بسازند که حرفه
ای به نظر برسد .وب سایت ها ممکن است ادعا
کنند که سایت های رسمی دولت کانادا یا شرکای
آنها هستند .برخی دیگر ممکن است ادعا کنند که
افــرادی را در اداره مهاجرت دارنــد که برای آنان کار
می کنند و گرفتن ویــزای دیــدار و یا ویــزای کار و یا
ویــزای ویزیتور کانادا را تضمین می کند آنها حتی
ممکن اســت بــرای فریب بیشتر شما ،اعــام کنند
کــه مشاغلی بــه شما داده خــواهــد شــد کــه درآم ــد
بسیار باالیی دارد .مطمئن باشید که این گونه افراد
کالهبردار هستند ویژه مهاجرت یا مشاغل با درآمد
بــاال را تضمین می کنند .آنها ایــن کــار را انجام می
دهند تا مردم را فریب دهند تا به آنها پول بپردازند.
بــرخــی از ایــن ســایــت هــا ممکن اســت سعی کنند
شما را وادار کنند که اطالعات خصوصی خود را به
آنها بدهید .این می تواند برای سرقت هویت شما
استفاده شود.
در اینجا مـ ــواردی وج ــود دارد کــه بــایــد مــراقــب آنها
باشید:
اگر وب سایت ادعا می کند که معامالت ویژه ای
را برای افــرادی که می خواهند مهاجرت کنند ارائه
می دهــد ،با آنها کار نکنید .بــرای پیشنهادات ورود
تضمینی به کانادا یا پ ــردازش سریعتر درخواست
خود پولی پرداخت نکنید .این ادعاها دروغ است.
هنگام ورود به وب سایت ،آدرس را در نوار آدرس
مرورگر خود بررسی کنید .باید با آدرســی که تایپ
کردید مطابقت داشته باشد.
در اینجا چند راه دیگر برای محافظت از خود آورده
شده است:
هرگز اطالعات خصوصی را وارد نکنید مگر اینکه
قفلی در پنجره مــرورگــر یــا “ ”//:httpsدر ابتدای
آدرس وب وجــود داشته باشد که نشان دهــد امن
است .اگر وب سایتی برای شما اشتباه به نظر می
رسد ،جستجوی وب انجام دهید تا ببینید آیا کسی
مشکلی در آن سایت گزارش کرده است یا خیر.
مـطـمـئــن ش ــوی ــد ک ــه مـــرورگـــر ش ـمــا ب ــه روز اس ــت.
فیلترهای مــرورگــر مــی تــوانـنــد بــه شـنــاســایــی وب
سایت های جعلی کمک کنند.
تهــایــی باشید کــه در ایمیلهای
بســایـ 
مــراقــب و 
یشــونــد و شـمــا درخــواســت
افـ ــراد غــریـبــه تبلیغ م ـ 

نکردهاید .اطالعات شخصی خود را در اختیار کسی
قــرار ندهید مگر اینکه مطمئن باشید با چه کسی
سروکار داری ــد .ا گــر شک داری ــد ،قبل از هر کــاری با
مالک وب سایت از طریق تلفن یــا ایمیل تماس
بگیرید.
در صورت انتخاب مشاور یا وکیل مهاجرت ،درباره
اینکه چه کسی می تواند به طور قانونی ازطرف شما
پرونده شما را انجام دهد  ،اطالعات بیشتری کسب
کنید .در لینک زیر در قسمت مشاورین مهاجرت و
اعضای کالج مشاورین مهاجرت پیدا کنید.
دروغ گفتن یا ارســال اطالعات یا مــدارک نادرست
بــه اداره مـهــاجــرت ،پناهندگان و شـهــرونــدی کــانــادا
( )IRCCجرمی جدی و تقلب است.
تقلب در اسناد می تواند شامل اسناد جعلی یا
تغییر یافته باشد ،مانند:
گذرنامه و مدارک سفر
ویزا
م ــدارک تحصیلی ،م ــدرک ،و م ــدارک ک ــارآم ــوزی یا
تجاری
گواهی تولد ،ازدواج ،طالق قطعی ،فسخ ،جدایی یا
فوت و گواهی پلیس
اگر در یک برنامه یا در مصاحبه با یک افسر IRCC
دروغ می گویید ،این نیز تقلب و جرم است.
ا گ ـ ــر م ـ ـ ــدارک یـ ــا اطـ ــاعـ ــات ج ـع ـلــی ارس ـ ـ ــال کـنـیــد،
درخ ــواس ــت شما را رد مــی کنند .اداره مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی کانادا همچنین ممکن است:
شما را از ورود به کانادا برای حداقل  ۵سال منع کند
یـ ـ ــک سـ ــاب ـ ـقـ ــه دائ ـ ـ ـمـ ـ ــی ک ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرداری بـ ـ ــا اداره
مهاجرت،پناهندگی و شهروندی کانادا به شما می
دهد
وضعیت اقامت دائــم یا شهروند کــانــادا را از شما
سلب کند
آیــا بــه جــرمــی متهم شــده ایــد یــا نــامــه ای دریــافــت
کردهاید کــه باید کــانــادا را تــرک کنید در اینصورت
حتما با ما تماس بگیرید تا در دادگاه ها در کنار شما
باشیم.
کاری که اداره مهاجرت،پناهندگی و شهروندی کانادا
برای جلوگیری از تقلب در مهاجرت انجام می دهد:
اداره مـهــاجــرت،پـنــاهـنــدگــی و ش ـهــرونــدی کــانــاد ا با
شــرکــای خ ــود بـ ــرای ن ـظــارت بــر تقلب در اس ـنــاد و
آموزش به افسران اداره مهاجرت در سراسر جهان
کــار مــی کند .شــرکــای اداره مهاجرت ،پناهندگی و
شهروندی کانادا عبارتند از:
آژانس خدمات مرزی کانادا ()CBSA
پلیس ســواره سلطنتی کانادا ( )RCMPو خدمات
پلیس خارجی و دفاتری که اسناد هویتی و یا ویزا
را صادر می کنند.
اداره مهاجرت،پناهندگی و شهروندی کانادا در حال
کار با  CBSAو  RCMPهستیم تا از بیومتریک برای
شناسایی هویت افراد استفاده کند .این بدان معنی
است که اداره مهاجرت،پناهندگی و شهروندی کانادا
از داده هایی مانند اثر انگشت برای تأیید هویت یک
فرد استفاده خواهد کرد.
بیومتریک مخفی ک ــردن اینکه چــه کسی هستند
را ب ــرای اف ــراد بسیار سخت تــر مــی کند .همچنین
به کاهش تقلب در هویت کمک خواهد کــرد .اگر
شما اطالعاتی در مورد افــراد متقلب که با مدارک
جعلی در هر یک از مراحل مهاجرت توانسته اند به
کانادا راه پیدا کند دارید می توانید به اداره مهاجرت
کانادا اطالع دهید تا نسبت به شرایط آنها جستجو
هــای الزم انجام گیرد و با احتمال زیــاد اقامت و یا
شهروندی از آنان پس گرفته خواهد شد■.
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LIVING IN CANADA

)FLAG POLING (1

شرکت مالیاتی و حسابداری بین الملل

فلگ پلینگ ()1

WORLDWIDE TAX ACCOUNTING LTD.
√
√
√
√

باوند زنجانی
236 788 7548
واژه فلگ پلینگ در کانادا معنی این را دارد که
شما میتوانید از مرزهای زمینی کانادا و آمریکا
برای ورود به کانادا وقتی در کانادا هستید اقدام
کنید .در مرزهای زمینی کانادا با ایاالت متحده
قراردادی دارند که شما میتوانید زمینی از کانادا
وارد آمریکا بشوید و به مرزبان آمریکا اعالم
کنید که شما نمی خواهید وارد آمریکا شوید
ولی میخواهید که برای گرفتن اجازه کار ،اجازه
تحصیل و با تمدید ویزا توریستی در کانادا وارد
کانادا شوید.
در مرزهای زمینی کانادا افسران اداره مهاجرت
و سی بی اس ا ( )CBSAاجازه دارند که فرم
تقاضای تمدید ویزا ،تمدید اجازه تحصیل و یا
ویزای توریستی متقاضی را بررسی و تصمیم
بگیرند .این تصمیم گیری می تواند مثبت و یا
منفی باشد .استفاده از فلگ پولینگ چندان

کانادا مامور اداره سی بی اس ا شما را به سالن
مرزی کانادا هدایت میکند .در اینجا دو اتقاق
می افتد .اگر مامور کافی برای بررسی تقاضای
شما باشد همانجا تقاضای شما را بررسی
میکنند و اگر مامور کافی نداشته باشند به
شما وقت میدهند که روز دیگری که برای شما
برای بررسی فرم تقاضای شما وقت می دهند
که باید به مرز امریکا و کانادا بروید ولی منتهی
این بار وارد آمریکا نمی شوید و به سالن مرزی
کانادا هدایت می شوید .مشهورترین مرز آمریکا
و کانادا در استان بریتیش کلمبیا مرز داگالس
( )Douglasیا پیس آرچ ( )Peace Archاست.
در مرزهای کوچک و کم رفت آمد معموال شیوه
مصاحبه با کسی فلگ پل می کند ساده تر
است .یکی از این مرزها فریزز ( )Fraserدر
استان بریتیش کلمبیا و یوکان با آالسکا هست.

تنظیم مالیات سالیانه افراد و ارسال الکترونیکی آن
تنظیم مالیات سالیانه شرکت ها و ارسال الکترونیکی آن
حسابداری شرکت ها
رفع مشکالت مالیاتی شرکت ها با اداره مالیات :ارزیابی
(اسسمنت) ،جریمه ها و دعاوی مالیاتی
Starting From

$40

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

FILING
TAXES

√ Appeal tax assessments, penalties, and tax courts

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

توصیه نمی شود ولی یک راه حل ساده و سریع
برای کار شما باشد .معموال تمدید و یا گرفتن
ویزهای سه کانه تحصیل ،کار و اقامت موقت
در کانادا از طریق آنالین و یا پستی طوالنی است
که در مورد آنالین حدود  180روز و از طریق
پستی  100روز است.
فلگ پلینگ در مرزهای کانادا – آمریکا معموال
در مرزهای پر رفت آمد با مرزهای کم رفت آمد
متفاوت است .در مرزهای پر رفت و آمد باید اول
وارد آمریکا بشوید .وقتی وارد آمریکا میشوید
و قصد خودتان را برای فلگ پلینگ اعالم کنید
پاسپورت شما را میگیرند و شما را به سالن
مرزی آمریکا هدایت میکنند .در سالن مرزی
منتظر می مانید که شما را صدا کنند .وقتی
شما را صدا کردند از شما بطور مفصل مصاحبه
میکنند .جزیئات فردی و خانوادگی شما را و
نیز آدرس ایمیل شما و همه اطالعات سوشال
میدیای شما را از شما می گیرند .همچنین اگر
مرد هستید و باالی  18سال دارید بطور مفصل
در مورد سربازی شما سواالتی میکنند .اگر در
نهادی جز ارتش ،نیروی هوایی ،و دریایی خدمت
کرده اید شما در آینده خودتان را ممنوع ورود به
آمریکا خواهید شد.
در مرز اطالعات کامل و درست بدهید هر
جواب ناشیانه و یا دو حرفی باعث می شود
که خودتان را برای هر پیامدی آماده کنید .بعد
از سوال و جواب مامور شما را به مرز زمینی
هدایت میکند که به کانادا برگردید .به شما نامه
ای میدهند که شما فلگ پل کرده اید .در مرز
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در این مرز زمینی شما کانادا را ترک میکند
و بعد از تقریبا  20کیلومتر به مرز آمریکا می
رسید .به افسر مرز آمریکا قصدتان را اعالم
میکنید که میخواهید برای یکی از ویزاهای سه
گانه فلگ پل کنید .مرزبان آمریکای پاسپورت
شما را میگیرید و می گوید که دور بزنید تا
در باجه دبگر مرز آمریکا پاسپورت ها تحویل
بگیرید .دیگر از شما سوال و جواب دیگری نمی
شود و شما باید  20کیلومتر دیگر سفر کنید تا
به مرز کانادا برسید .در مرزکانادا از شما سواالت
مفصلی در مورد فرم تقاضای ویزای سه گانه که
درخواست کرده اید میکنند.
مزایای استفاده از فلگ پل شاید نسبت به
مضرات آن بیشتر است .افسر اداره مهاجرت
معموال در همانجا ویزای شما را صادر میکند و
یا به شما وقت میدهد با اطالعات تکمیلی دیگر
روز دیگری به مرز مراجعه کنید .برای استفاده از
فلگ پل بدون مشورت با وکیل و یا مشاورتان
اقدام نکنید .این هشدار را جدی بگیرید .مضرات
فلگ پلینگ اینست که اگر افسر اداره مهاجرت
یا سی بی اس ا با تمدید ویزای شما مخالفت
کند افسر میتواند به شما برگه ترک خاک بدهد
که باید ظرف سی روز  30روز کانادا را ترک کنید.
و یا در شرایط خاصی شما را ممنوع ورد به
کانادا کند که اصطالحا به آن ()inadmissible
میگویند.
ادامه دارد...
باوند زنجانی
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اطالعیه :آغاز فعالیت
انجمن ایرانیان ونکوور

)Vancouver Iranian Community Association (VICA
با مشاورین ما با تعیین وقت قبلی می توانید در موارد زیرکمک بگیرید
مشکالت ناشی از مهاجرت به کانادا
اطالعات کلی در مورد اقدام به پناهندگی و مشکالت ناشی از پناهندگی
مشکالت ناشی از مسائل خانوادگی
امکانات موجود در کانادا برای مهاجران تازه وارد
برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

604-990-7209

vancouveriraniancommunity@gmail.com
6049907209
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IRANIAN NEWS

THE GERMAN FOREIGN MINISTRY: OUR
FOCUS IS TO SUPPORT THE PROTESTERS
سخنگوی وزارت خارجه آلمان :تمرکز
ما حمایت از معترضان است
RUSSIA TO DELIVER DOZENS OF
SU-35 FIGHTERS TO IRAN SOON
روسیه دهها فروند جنگنده
سوخو ۳۵-به ایران تحویل میدهد

سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت تمرکز
کنونی کشورش حمایت از معترضان است نه
مذا کرات هستهای .مراسم چهلم معترضان
همچنان عرصه اعتراضات ضد حکومتی
هستند .سخنگوی سپاه رسانههای خارج از
کشور را به پاسخ "پشیمانکننده" تهدید کرد.
کریستوفر بورگر ،سخنگوی وزارت خارجه آلمان
روز چهارشنبه  ۲۸دسامبر در جمع خبرنگاران
گفت به زعم این کشور نشانه و دلیلی برای
از سرگیری مذا کرات برجام دیده نمیشود.و
گفتوگوها در شرایط فعلی انجام نخواهند
گرفت.
بورگر در برلین افزود« :در حال حاضر تمرکز
اصلی برلین بر حمایت از معترضان در ایران و
ایستادن در کنار مردمی است که در خیابانها
برای آزادی ،زندگی و منزلت به پا خاستهاند .ما
میخواهیم با افزایش تحریمها ،فشار بر تهران
برای متوقف کردن ظلم و ستم به مردم را باال
ببریم».
علی شعبانی ،رئیس کل دادگستری استان
قزوین ،از صدور احکام بدوی برای  ۹۳نفر از
معترضان در این استان خبر داده است.او به
خبرگزاری فارس گفت «:احکام بدوی  ۹۳نفر
از عوامل و عناصر اغتشاشات اخیر صادر شد
اما این احکام قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر
خواهی است».
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود
تاکنون کیفرخواست  ۲۳۷نفر از متهمان
اغتشاشات اخیر صادر و پرونده آنها جهت ادامه
روند رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
رمضان شریف ،سخنگوی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،با تهدید رسانههای فارسیزبان
خارج از ایران ادعا کرد "این رسانهها از جمله
ایران اینترنشنال ،من و تو ،بیبی سی و صدای

آمریکا بسیج شدهاند تا ایران را نابود کنند".
شریف در جمع برخی از فرماندهان و تکاوران
گفت« :چنان تسلطی به این رسانهها داریم که
به تک تکشان پاسخی پشیمان کننده خواهیم
داد».
او همزمان به ضعف جمهوری اسالمی در حوزه
رسانه اذعان کرد و افزود« :به دلیل ضعف در
حوزه رسانه قادر نیستیم با غول رسانهای
دشمن مقابله کنیم».
آتنا دائمی کنشگر مدنی که در مرخصی از
زندان به سر میبرد ،نسبت به در خطر بودن
جان یک زندانی در الکان رشت هشدار داد.
دائمی که سال گذشته در زندان الکان رشت
زندانی بود ،نوشت« :آرمان یکتا فالحآبادی از
 ۱۳آبان با اتهام افسادفیاالرض در بازداشت
موقت و در زندان الکان رشت به سر میبرد.
جان او در خطر است».
آتنا دائمی دوشنبه  ۴بهمنماه  ۱۴۰۰با قرار
منع تعقیب از زندان الکان رشت آزاد شد.
منابع کردی از تجمع برخی از مردم برای مراسم
چهلم مهران رحمانی ،یکی از کشته شدگان
اعتراضات سراسری ،در روستای "قالوی
زندان" مهاباد خبر دادهاند.
این منابع گفتهاند شرکتکنندگان در مراسم
چهلم این جوان سرودهای انقالبی خوانده و
علیه جمهوری اسالمی شعار دادهاند.
رحمانی در اعتراضات سراسری روز جمعه ۲۷
آبان ماه در مهاباد بر اثر شلیک نیروهای امنیتی
به شدت زخمی شد و سپس در بیمارستانی در
ارومیه جان خود را از دست داد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در
باره طرحها و لوایحی که فعالیت حرفهای
روزنامهنگاران را محدود میکنند هشدار داد.

میترا سار

کانال  ۱۲تلویزیون اسرائیل از توافق ایران و
روسیه بر سر تحویل  ۲۴فروند جنگنده سوخو-
 ۳۵خبر داده است .خلبانان ایرانی قبال با این
جنگنده مدرن روسی آموزش دیدند .جمهوری
اسالمی در جنگ روسیه علیه اوکراین از
روسیه حمایت میکند .کانال  ۱۲تلویزیون
اسرائیل روز یکشنبه  ۴دی ( ۲۵دسامبر) از
آموزش دهها خلبان ایرانی با جتهای ساخت
روسیه خبر داد .این کانال تلویزیونی به نقل از
مقامات اطالعاتی غربی گزارش داد روسیه در
حال آماده شدن برای تجهیز قریبالوقوع ایران
به هواپیماهای جنگنده سوخو -۳۵است.
گزارش کانال ۱۲اسرائیل حاکی از آن است که
 ۲۴فروند سوخو -۳۵ابتدا قرار بوده به مصر
فروخته شود ،اما آمریکا مانع این فروش شده و
در نتیجه مسکو به دنبال خریدار بالقوه جدیدی
بوده و تصمیم گرفته است این هواپیماها را
به تهران بفروشد .این گزارش در حالی منتشر
شد که رسانههای ایرانی در ماه سپتامبر سال
جاری خبر داده بودند که تهران در حال بررسی
چنین خریدی است.کانال  ۱۲بدون اشاره به
جزئیات به این موضوع هم پرداخته است که
خلبانان ایرانی قبال ً از این جتها برای اهداف
آموزشی استفاده میکردند.
مقامات آمریکایی در مورد همکاریهای
فزاینده و گسترده نظامی ایران و روسیه
هشدار داده و این همکاری را برای اوکراین،
همسایگان ایران و برای جهان "زیانبار"
دانستند .به گفته این مقامات همکاری نظامی
روسیه و ایران به ویژه بعد از تجاوز روسیه به
خاک اوکراین افزایش پیدا کرده است.
میخائیلو پودولیاک ،مشاور رئیسجمهور
اوکراین هم روز شنبه  ۲۴دسامبر ( ۳دی) در
توییتر خواهان "انحالل" کارخانههای ایرانی که
برای روسیه سالح تولید میکنند شد .این مقام

ارشد اوکراینی همچنین گفت تامینکنندگان
این تسلیحات باید دستگیر شوند.
پودولیاک نوشت با وجود تحریمهای
بینالمللی علیه شرکتها و نهادهایی که در
انتقال سالح به روسیه نقش دارند ،تهران قصد
دارد انتقال پهپاد و موشک به روسیه را افزایش
دهد.وزارت امور خارجه بریتانیا هفته گذشته
اعالم کرد پهپادهای ساخت ایران که به روسیه
ارسال شده بودند" ،نقش محوری" در حمالت
به اهداف غیرنظامی در اوکراین داشتند.دیوید
بارنیا ،رئیس موساد نیز روز پنجشنبه اول دی
( ۲۲سپتامبر) گزارش داد تهران مخفیانه در
حال برنامهریزی برای تعمیق و گسترش عرضه
سالحهای پیشرفته به روسیه است.
این نخستین بار است که یک مقام اسرائیلی
علنا در مورد حمایت ایران از جنگ روسیه در
اوکراین اظهار نظر میکند.
حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین
علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ادعای
بیطرفی ایران در جنگ اوکراین را کنار گذاشت
و از "نیاز ایران و روسیه به همکاریهای
روزافزون" سخن گفت .او در دیدارش با پوتین
در تهران در تابستان امسال تاکید کرد« :در
قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به
دست نمیگرفتید ،طرف مقابل با ابتکار خود،
موجب وقوع جنگ میشد».
این موضوع سبب شد که جمهوری اسالمی
مورد تحریم کشورهای غربی قرار گیرد و بیش
از پیش منزوی شود.حکومت ایران با حمایت
از پوتین در جنگ اوکراین وابستگی شدیدتری
به روسیه پیدا کرده است ،طوری که معترضان
ایرانی هم به رهبر جمهوری اسالمی بخاطر
حمایتهایش از پوتین در جنگ اوکراین با
شعارهایی چون "رهبر مسلمینه ،نوکر روس و
چینه" اعتراض کردند.

Mitra Sar
Real Estate Advisor

مشاور شما در امور خرید و فروش
امالک در ونکوور بزرگ

778-862-2292

www.mitrasar.com
mitrasar@macrealty.com
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SPORT

RICHARLISON CELEBRATED FOR
BEST GOAL OF THE WORLD CUP AS
NEYMAR, BRAZIL BEAT SERBIA

تماشاگران گل ریچارلیسون به صربستان
را بهترین گل جام جهانی برگزیدند

WORLD CUP 2026: WHAT DO
WE KNOW ABOUT IT
جام جهانی ۲۰۲۶

فیفا تعداد تیمهای دور نهایی جام جهانی بعدی
مردان را از  ۳۲به  ۴۸افزایش داده است.
در واقع به این ترتیب درآمد فیفا از حامیان مالی،
بازاریابی ،فروش بلیت و حق پخش تلویزیونی
افزایش خواهد یافت و اگر دقیقتر بخواهیم بگویم
در یک دوره چهار ساله بین االن و دسامبر ،۲۰۲۶
فدراسیون جهانی فوتبال  ۱۱میلیارد دالر بیشتر،
کاسب خواهد شد.
در کنار این رشد قابل توجه ،انتظار میرود که شمار
تماشاگران فوتبال در آمریکای شمالی نیز افزایش
یابد.
فیفا پیشبینی میکند که تا پنج و نیم میلیون نفر
در جام جهانی بعدی شرکت کنند و به این ترتیب
رکورد حضور  ۳/۶میلیون تماشاگر جام جهانی
 ۱۹۹۴شکسته خواهد شد؛ مسابقاتی که متوسط
حضور طرفداران در هر بازی  ۶۸هزار نفر بود.
قرار است که  ۸۰مسابقه در جام جهانی  ۲۰۲۶برگزار
شود ،هرچند که هنوز هم احتمال دارد که مدل
تورنمنت تغییر کند .آمریکا میزبان  ۶۰بازی است از
جمله کلیه مسابقات پس از مرحله یکچهارم نهایی.
کانادا و مکزیک نیز هرکدام میزبان  ۱۰بازی هستند.
آمریکا و مکزیک پیشتر میزبان جام جهانی بودهاند
اما تقریبا تمامی ورزشگاههای جام جهانی ۲۰۲۶
برای اولین بار میزبانی جام جهانی را تجربه خواهند
کرد .آمریکا از هیچ کدام از ورزشگاههای میزبان جام

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)اعالم کرده گل
ریچارلیسون به تیم صربستان از سوی کاربران
سایت فیفا ،به عنوان بهترین گل جام جهانی
انتخاب شده است.
گل ریچارلیسون ،دومین گل تیم ملی فوتبال برزیل
در برابر صربستان بود .این بازیکن باشگاه تاتنهام
پس از دریافت پاس از وینیسیوس جونیور هم
تیمیاش؛ با حرکتی تماشایی توپ را وارد دروازه
حریف کرد.
تیم برزیل که یکی از مدعیان جام جهانی بود پس
از صعود به عنوان تیم اول گروه خود در مرحله
بعد ،کره جنوبی را با اقتدار شکست داد اما پیش از
بازی نیمه نهایی به تیم فوتبال کرواسی در ضربات
پنالتی باخت.
دیگر گلهای نامزد شده برای این عنوان ،گل دوم
danmagazine_vancouver

جهانی  ۱۹۹۴استفاده نمیکند .مکزیک اما فقط از
یک ورزشگاه که در جامهای جهانی  ۱۹۸۶و ۱۹۷۰
میزبان بوده استفاده خواهد کرد :استادیوم رویایی
آزتک در مکزیکوسیتی.
ورزشگاههای میزبان جام جهانی  ۲۰۲۶عبارتند از:
آمریکا
نیویورک/نیوجرسی (ورزشگاه متالیف)
لسآنجلس (ورزشگاه سوفای)
داالس (ورزشگاه ایتی اند تی)
ن فرانسیسکو (ورزشگاه لیوایز)
سا 
میامی (ورزشگاه هارد را ک)
آتالنتا (ورزشگاه مرسدس بنز)
سیاتل (ورزشگاه لومن فیلد)
هیوستون (ورزشگاهانآرجی)
فیالدلفیا ( لینکلن فایننشال فیلد)
کانزاس سیتی (ورزشگاه اروهد)
بوستون (ورزشگاه ژیلت)
کانادا
تورنتو (بیاماو فیلد)
ونکوور (ورزشگاه بیسی پلیس)
مکزیک
گواداالخارا (ورزشگاه آ کرون)
مکزیکو سیتی (ورزشگاه آزتک)
مونترری (ورزشگاه بیبیویای بنکامر)

کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی به آرژانتین و گل
لیونل مسی به مکزیک بود.
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر که با حضور سی و دو تیم
برگزار شد ،چند روز پیش با قهرمانی تیم ملی
فوتبال آرژانتین پایان یافت .آرژانتین به رهبری
مسی در ضربات پنالتی تیم فرانسه را شکست داد
و پس از  ۳۶سال برای سومین بار قهرمان جهان
شد .آخرین قهرمانی آن ها در جام جهانی  ۱۹۸۶با
حضور دیگو مارادونا بود که دو سال پیش به علت
بیماری درگذشت.
تیم ملی فوتبال ایران که حضورش در جام جهانی
با حواشی فراوانی روبرو بود پس از دو شکست در
برابر آمریکا و انگلستان و یک پیروزی در برابر ولز
عنوان سوم گره خود را بدست آورد و نتوانست به
مرحله بعدی جام صعود کند.
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BIZ.CANADA.PERSIAN BUSINESS DIRECTORY راهنمای مشاغل ایرانیان کانادا
کارشناسان امالک

REAL ESTATE SERVICES
)مهندس سعید رفیعیان (مترجم رسمی
604 484 1380
Khaneye.tarjome@gmail.com
www.motarjeme-farsi.com

آموزش و تدریس خصوصی
EDUCATION

)مهندس علی خورسندنیا (آرشیتکت
Residential Builder
Intern Architect
604 704 0363

CHILDCARE

آرزو گُنیلی
604 787 9314 - 604 922 4211
CYPRESS PARK PRESCHOOL
4355 Marine Dr, West Van BC V7V 1P2
www.cypressparkpreschool.com

اتومبیل

AUTOMOTIVE

نسرین آبادی

604 779 5050
ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.nasabadi.com

علیرضا
778 707 6320
anleima _72@yahoo.com

ELECTRICAL

)مانا نوری (آرشیتکت
604 657 6650
SUTTON GROUP WEST REALTY
www.mananoori.com

بدیع هللا شادبخت منشادی
604 512 5351
TEAM 3000 REALTY
bobshad@gmail.com

آرش بهمنی

کارشناسان امالک تجاری

778 861 2245
ROYALTY GROUP REALTY
www.soldbyarash.ca

Commercial Real Estate

)Master Electrician( رضا
EAGLE POWER (LICENCED -INSURED)
778 680 3535
www.eaglepower.ca

خدمات طراحی و چاپ

PRINT & GRAPHIC DESIGN

میترا صابری

604 761 5550
EVERGREEN WEST REALTY
www.mitrasaberi.com

فرید انتظاری

کامبیز خسروی

604 773 7910
VPM Group RE/MAX
www.faridentezari.com | www.VPMGroup.ca

604 442 2051
ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.kambizkhosravi.ca

کارشناسان وام مسکن
Mortgage Specialist

دکتر مهدی عباس زاده

604 441 7733
ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.mahdiabbaszadeh.ca

داریوش تابعی

604 805 6774
ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.darioushtabei.com

آرمین قیطرانی
778 228 3580
armingheytarani@gmail.com

برهان فرجو

BARRY’S DISCOUNT AUTO
تعمیرات انواع اتومبیل با مناسب ترین قیمت
604 984 4334
235 Pemberton Ave North Van BC V7P 2R4

604 500 7327
TEAM 3000 REALTY
mehdi@HomeElites.com

PAINTING

برقکاری

مهد کودک

مهدی سید حسینی

رنگ آمیزی ساختمان

تدریس خصوصی ریاضیات
BC CERTIFIED TEACHER
(شیال کرامتی )مدرس رسمی آموزش و پرورش بی سی
604 339 9799
www.thismath.com
SCHOOL ZONE DRIVING SCHOOL
آموزش رانندگی در مناطق کوکیتالم و برنابی
Rebeka ربکا
778 814 1491

نیما نبوی

604 716 4830
TEAM 3000 REALTY
www.nimahomes.ca

778 233 8884
DOMINION LENDING CENTRES
www.borhanfarjoo.ca

میالد کریمی

604 364 3634
ROYAL PACIFIC REALTY
Milad@MiladHomes.Com

تام جاهد

) حبیب مال حسینی (عضو هیات علمی دانشگاه
 فیلم و عکس, تبلیغات, چاپ,برندینگ
WEB طراحی و پشتیبانی سوشیال مدیا و

778 903 7306
ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.tomjahed.com

@irovia_print

236 869 8436
hmollahoseiny@yahoo.com

آژانسهای مسافرتی

TRAVEL AGENCY

رضا عباس زاده
778 549 4554
PERFECT PEST SOLUTIONS LTD
www.perfectpestsolutions.ca
info@perfectpestsolutions.ca

صرافی

MONEY EXCHANGE

g
TiN
LiS

$2,888,000

CAPTAIN COOK TRAVEL
604 780 4005
www.captaincooktravel.com

بازرسی فنی ساختمان

Home Inspection

باوند زنجانی
604 990 7209
Bavandzanjani@hotmail.com

$2,699,000

دکترامیر بهکیش
604 500 0303
inspector@royalcanyon.ca
www.royalcanyon.ca

$478,888
محسن مبلغی

لوله کشی

PH-833 Seymour St.

 نقشه، اسکوورفیت4180  به مساحت، حمام6 ، خوابه5 ،خانه ای بسیار لوکس
 تجهیزات الکترونیکی که کمتر در خانه ها،فوق العاده با پرداخت به جزئیات

امیر داودی

 سیستم حفاظتی خاص و در محل قابل دسترسی.دیده میشود

778 882 2647
RA REALTY ALLIANCE
7534 granville
St.
www.rarealtyalliance.com

PLUMBING

VEMA PLUMBING & GAS
604 779 2305

۱۴۰۱ ، دی9

632  به مساحت، انباری داخلی و بیرونی،آپارتمان یک خوابه با دن و یک حمام
، ونکوور، کف چوبی با کیفیت باال، نقشه مفید،اسکورفیت در طبقه هشتم با نمای دلپذیر
 اتاق اجتماعات و،GYM ، از جمله استخر سرپوشیده،با تجهیزات ورزشی مفصل
. در ساختمان کالسیک و دان تاون ونکوور،واحدی برای مهمان

604 445 2030
VANAK REALTY
www.salemhomes.ca

802 - 1328 west Pender

 و شهر از این آپارتمان یک خوابهFraser  رودخانه،Baker دید زیبای کوه
، رویه کابینت گرانیت، آشپزخانه باز، نقشه دلپسند و زیبا،19 و دن در طبقه
 در محلی مناسب نزدیک، تجهیزات ورزشی، کف چوب،تجهیزات استنلس استیل
Highway  وsky train ،ذهاب عمومی.  ایاب،Laugheed mall

علی سالمتیان

$279,900

604 690 7001
88 WEST REALTY
firstclassrealtor@gmail.com

1907- 555 Delestre Ave

Upper Lonsdale

LD

danmagazine_vancouver

778 873 4500
ROYAL LEPAGE SUSSEX
leilakhorvash@gmail.com

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

Coquitlam west

604 825 2039
ROYALTY GROUP REALTY
www.mohsenmoballeghi.ca

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

 دانستنیهاDECEMBER 30, 2022 WWW.DANMAGAZINE.COM
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مهندس لیال خوروش

 نقشه راحت برای،Designer  طراحی شده بوسیله، حمام با دو سرویس3

مهندس سام سالم

NE
w

Construction & Trades

)حسین عندلیب (مترجم رسمی
604 868 9800
hossein.andalib@yahoo.com
www.motarjem.ca

 خواب و5 ، مساحت کافی، دید فوق العاده، اسکوورفیت2325 پنت هاوس

محمودی
Coalرضا
Harbour, Vancouver

778 240 8181
MACDONALD REALTY
www.rezrealty.ca

مترجمین

TRANSLATORS

604 657Vancouver
5030
ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.amirmiri.com

So
LiS
T
LiND
g

اشکان چوگانیان
604 998 4056
VANCO TRAVEL & TOURS
sales@vancotravel.ca
www.vancotravel.ca

:ذیل مراجعه نمائید

امیر میری

NE
w

مروارید اسدی

BMO MORTGAGE SPECIALIST
604 404 5650
Morvarid.Asadi@bmo.com

خدمات فنی و ساخت و ساز
SINA EXCHANGE
بهترین نرخ در ونکوور
604 442 4446
604 931 6799
www.arzsina.com
Telegram:http://t.me/arzsina

برای هرگونه اطالعات در جهت

خرید و فروش ملک به سایت های

صدی میناچی

604 790 4002
SABA REALTY
LTD
Vancouver
www.sediminachi.com
NE
w

النا فربهی
604 986 4404
Maureen K Travel
info@maureenktravel.com
www.maureenktravel.com

فریده صالحی
604 537 6655
DLC Planet Group Mortgages
f.salehi@dominionlending.ca

LiS
TiN
g

PEST CONTROL

604 351 1962
COLDWELL
سازBANKER
مهرناز چیت
www.homesinvancouver.org

www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

NE
w

خدمات کنترل و دفع آفات

مهرناز چیت ساز

CE

شرکت حسابداری و مالیاتی ابراهیمی
604 757 1279
ACCOUNTING SERVICES Ltd
390-1199 W Pender St,
Vancouver BC V6E 2R1
sc@taxpanel.ca

604 617 7870
COLDWELL BANKER PRESTIGE REALTY
www.mazaheriteam.com

604.351.1962

حسابداری

ACCOUNTING

604 338 7763
YES PRO MORTGAGES

Mehrnaz Chitsaz

مرجان مظاهری

PR
i

حمید پایدار
236 777 8659
خرید و فروش خودرو در ونکوور
https://t.me/autovancouver
@auto.vancouver
hamid.paydarfar@minivancouver.ca

آرمان آریا

$889,000

2945 St. Mary, North Vancouver
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BIZ.CANADA.PERSIAN BUSINESS DIRECTORY
خدمات کامپیوتر
IT SERVICES

علی اسکندرصلب
778 837 1109
ALLEGIANTSYSTEMSOLUTION.LTD
Alieskandarsolb@gmail.com

راهنمای مشاغل ایرانیان کانادا

خدمات پرستارى

NURSING SERVICES

مشاوران و رواندرمانگران
COUNSELLORS

GREEN UMBRELLA SENIOR CARE
604 808 8599
www.greenumbrellaseniorcare.ca
info@greenumbrellaseniorcare.ca

دکتر مسعود احمدزاداصل
مشاور و درمانگر تحلیلی
778 802 6263
604 338 8111
210-1940 Lonsdale Ave
North Van V7M 2K3
304-1160 Burrard St
Vancouver BC V6J 3H9
www.mymentalhealth.ca

خدمات تمیزکاری
CLEANING

شستشوی پنجره های داخلی و بیرونی
مسکونی و تجاری
778 512 7740
www.adeptbc.ca
adeptbcwindowcleaning

برای فهرست کردن
تجارت خود در این

 با شماره زیر،صفحه
:تماس بگیـریـد

778 340 8887
778 302 7728

ULTRA MAGIC CLEANING
 ساختمانهای نوساز و، شرکتها،نظافت منازل
خدمات نظافت قبل و بعد از اسباب کشی
604 618 4113
www.ultramagic.ca
info@ultramagic.ca

جا به جایی
RELOCATION

778 340 8887
778 302 7728

دکتر علیرضا صدقی
مشاور روان شناس و زوج درمانگر
مشاوره روان شناختی سازگاری و مهاجرت
604 505 0822
778 918 1374
NIKI COUNSELLING &
EDUCATION CENTRE
alirstuv@yahoo.ca

ALBERT MOVING
604 603 9099
albert.moving@icloud.com
فلورا فراهانی
604 986 6638
778 896 6636
200 -100 Park Royal West Van BC V7T 1A2

بازسازی خانه
HOME CONSTRUCTION
HOMA BLINDS
دیزاین و پوشش پنجره ها
778 917 9245
info@homablinds.ca

ASA Cabinet
آسا کابینت
604 800 0829
www.asacabinets.ca

Follow Us On Social Media
danmagazine_vancouver

RESIDENTIAL & COMMERCIAL BUILDER
بازسازی مسکونی و تجاری
 ساخت.  اخذ مجوز. طراحی
604 719 1929
www.cmpgroups.com
danieldoriani@cmpgroups.com

sales@danmagazine.com
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دکتر شادان کبیری
1301 925 604
ADVANCED LASER TECHNOLOGIES
& COSMETIC CENTER
24th St. West Van BC V7V 4H1 1065

دکتر شادی قندی زاده
604 500 0680 | 604 770 1933
MEDLIFE LASER & COSMETIC CLINIC
104 - 3053 Edgemont Blvd

NEXGEN کلینیک شنوایی
604 988 9900
101–1221 Lonsdale Ave
North Van BC V7M 2H5
northvancouver@nexgenhearing.com

مرکز لیزر زیبایی پوست و خدمات تندرستی پاد
604 558 4838 | 604 926 7221
208-2223 W Broadway
Vancouver BC V6K 2E4
www.paadwellness.com

B&F RENOVATION
بازسازی کامل منازل
بهرام رمضانی
236 880 8664
bahramrn12@yahoo.com

dan.magazine.vancouver

CLINICS

آزاده رضا زاده
604 722 2425
azi.rezazadeh@gmail.com

BEST FAST CLEANING
 مسکونی-  تجاری- اداری
604 348 9372
info.bestfastcleaning@gmail.com

BEST FAST MOVING
778 898 1989
www.bestfastmoving.com

CONTACT
TO LIST YOUR
BUSINESS
HERE!

دکتر ا کبر بیان زاده
مشاوره فردی و خانواده و اعتیاد
604 347 9460
301-545 Clyde Ave
West Van BC V7T 1C5

درمانگاه ها

 دانستنیها۱۴۰۱ ، دی9

دکتر فاطمه قنادی
604 281 2444
SEAWALL ANTIAGING
& WELLNESS CENTER
102-1590 Bellevue Ave
West Van BC V7V 1A6

خدمات قانونی و مهاجرت
IMMIGRATION & LAW

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

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی
778 340 1777 | 604 339 7945
info@immigration-visa.ca
bahrami_immigration

باوند زنجانی
604 990 7209
Bavandzanjani@hotmail.com

موسیقی

MUSIC

سارا ابطحی

Certified Nutritional practitioner, BSc, CNP

متخصص تغذیه و رژیم درمانی
778 951 1351
www.saranutritionalconsulting.ca
Info@saranutritionalconsulting.ca

دکتر فريده فرزاميان
زوجین و خانواده، مشاوره فردی
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

بینایی سنجی نورت شو
604 988 1015 | 778 558 7052
1950 Lonsdale Ave, N Vancouver, BC
www.northshoreoptical.ca
northshoreoptical@shaw.ca

دندانپزشکان
DENTISTS

فروشگاه آنالین پان به
 فیلم، موسیقی،کتاب
WWW.PANBEH.COM

زیبایی

BEAUTY

خدمات پوست و فیشال
)778( 404-5599
vancoskincare@yahoo.com
Vanco.skincare

داروخانه ها

MA,CCC
بانی زرگری
مشاوره فردی و خانوادگی
Certified Clinical Counsellor
604 762 6292
North Vancouver

دکتر کیوان آشنایی
604 552 2241
GLEN DENTAL CENTER
2975 Glen Dr. Coquitlam BC V3B 2P7

دکتر توران ایزدی یار
WEST KITS DENTAL
604 734 2114
3641W Broadway Vancouver BC
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PHARMACIES

EVERGREEN PHARMACY
604 474 3837
104-1168 The High St
Coquitlam BC V3B 0C6

SINA PHARMACY & MEDICAL CLINIC
604 336 7462
505 Smithe St, Vancouver,BC V6B 6H1
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TREATING HAIR LOSS IN WOMEN
WITH 5% MINOXIDIL
مصرف مینوکسیدیل ٪۵
در ریزش مو در خانمها

HEALTH.DERMATOLOGY.WOMEN

منیوکسییدیل  ٪۵را استفاده می کنند متوجه
افزایش رشد موهای تازه نیز می شوند ولی
باعث برگشت کامل موها نمی گردد.
استفاده از  Foamهمانطور که گفته شد برای
بیمار راحت تر بوده ،یک بار در شب قبل از
خواب استفاده میشود بنابراین روز بعد فرد
می تواند مو ها را آرایش کند ،کمتر از فرم های
لوسیون عوارضی مثل تحریک پوست شامل
خارش خفیف تا متوسط را دارا می باشد.

دکتر شادان کبیری
استادیار UBC

ادامه از هفته پیش...

دکتر Shapiroمی گوید که امروزه تمایل
بیشتری به مصرف مینوکسیدیل بصورت
 Foamوجود دارد تا فرم لوسیون مایع آن،
تحقیقات نشان می دهند که مینوکسیدل ٪۵
 Foamباعث رشد مو شده و به تنهایی یا همراه
کاشت مو قابل استفاده می باشد.

نوع  Foamرا می توان یک بار در روز استفاده
نمود که اثر آن معادل دوبار استفاده از منیو
کسیدیل  ٪۲می باشد و برای خانمهایی که
موهای خود را هر روز آرایش می کنند و فرم
می دهند راحت تر و قابل استفاده و علمی
تر می باشد.
این ترکیب نه تنها باعث متوقف شدن ریزش
مو در خانمها میشود بلکه تا  ٪۸۵خانمهایی که

باید به فرد گفته شود که مانند سایر فرم های
مینوکسیدیل Foam٪۵ ،آن نیز باعث افزایش
ریزش مو در چند هفته اول شروع درمان می
شود که موقتی بوده و یا ادامه درمان متوقف
میشود .نحوه اثر منیوکسیدیل در بهبود ریزش
مو بطور کامل مشخص نشده است و چندین
مکانیسم در این کار دخیل می باشند شامل
افزایش جریان خون در اطراف فولیکولهای مو
توسط منیوکسیدیل و تحریک فولیکول های
مو جهت وارد شدن به فاز فعال رشد مو .
وقتی مینوکسیدیل باعث تحریک فولیکولهای
مو می شود ،موهای بر جا مانده از سیکل
های رشدی قبل دچار ریزش می شوند تا
بتواند وارد فاز جدید رشد مو بشوند .و این
دلیل افزایش ریزش مو ها در چند هفته اول
معموال  ۲-۶هفته اول مصرف منیوکسیدیل
می باشد .ولی معموال به بیمار گفته میشود

که اگر ریزش اولیه بیشتر از دو هفته ادامه یابد
باید منیوکسیدیل را متوقف کند و به پزشک
مراجعه نماید.
عوارض این فرم مینوکسیدیل بسیار ناچیز می
باشد .مقدار بسیار ناچیزی از مینوکسیدیل از
طریق پوست وارد جریان خون می شود که
 ،مصرف  Foamکه یک بار در روز است این
مقدار بسیار پایین است .مصرف منیوکسیدیل
 Foam ٪۵در کسانیکه فشار خون دارند،

خانمهای حامله و شیر ده ممنوع است.
عوارض موضعی شامل تحریک و خارش
پوست و رشد موهای ناخواسته در سایر
مناطق صورت است شامل پیشانی و گونه ها
است ولی تقریباهمیشه بعد از متوقف کردن
درمان برگشت پذیر می باشد .این نوع ریزش
مو معموال دو طرفه و یکدست است که نشان
دهنده این می باشد که دلیل آن اثر سیتیمیک
منیوکسیدیل است نه اثر موضعی آن■.

NEVER USE MOUTHWASH
IMMEDIATELY AFTER BRUSHING
هرگز دهانشویه را بالفاصله پس
از مسواک زدن به کار نبرید
در تمیز کردن دندان کار ممکن است از
محکمکاری عیب کند .اگر از آن دسته افرادی
هستید که بعد از مسوا ک زدن و نخ دندان
کشیدن ،از محلول دهانشویه هم استفاده
میکنید بهتر است این عادت را کنار بگذارید.

آنا پترسون ،دندانپزشک بریتانیایی ،میگوید
استفاده از دهانشویه بالفاصله پس از
مسوا ک زدن فواید خمیردندان را از بین برده
و میتواند منجر به پوسیدگی دندان شود.

این دندانپزشک توضیح میدهد که
شستشوی دهان با دهانشویه بالفاصله
پس از مسوا ک زدن ،میتواند برخی از
محافظتهایی را که خمیردندان برای دندان
ایجاد میکند ،از بین ببرد.

ویدئویی که دکتر پترسون بهتازگی در شبکه
اجتماعی تیکتاک دراینباره منتشر کرده
نزدیک به دو میلیون بار دیده شده است .او
در این ویدئو میگوید« :استفاده از دهانشویه
بعد از مسوا ک زدن باعث پوسیدگی
دندانهایتان میشود ،پس دیگر این کار را
نکنید».
ممکن است این اظهارات او باعث سردرگمی
شما شده باشد .در این مورد تنها نیستید.
افراد بسیاری از خود میپرسند آیا با این کار
دارم به دندانهای خودم آسیب میزنم؟
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دکتر پترسون در جواب این تردیدهای میگوید
خمیردندان حاوی مقداری فلور ،یک ماده
معدنی طبیعی است که از پوسیدگی دندان
جلوگیری میکند.
دهانشویهها نسبت به خمیردندان میزان
بسیار کمتری فلور دارند که برای محافظت از
دندانها در برابر مواد قندی ،کافی نیست.

وقتی بالفاصله پس از مسوا ک زدن از
دهانشویه استفاده میکنید ،فلور با غلظت
پایینتر ِ دهانشویه ،الیه محافظتی که توسط
فلوراید با غلظت باالتر ِ خمیردندان ایجادشده
بود را شسته و از بین میبرد.

راهنمای سازمان خدمات بهداشت ملی
بریتانیا ( )NHSهم گفتههای این دندانپزشک
را تائید میکند« .استفاده از دهانشویه حاوی
فلور میتواند از پوسیدگی دندان جلوگیری
کند ،اما پس از مسوا ک زدن مستقیما ً از
دهانشویه (حتی نوع حاوی فلور آن) استفاده
نکنید ،چرا که دهانشویه فلور با غلظت باال
را که خمیردندان روی دندانهای شما به
جاگذاشته ،پاک میکند».
چه زمان باید از دهانشویه استفاده کرد؟

سازمان بهداشت عمومی بریتانیا توصیه
میکند که بهترین زمان برای استفاده از
دهانشویهها در نوبتهای مختلف در طول
روز و یا پس از غذا خوردن است« :هر چیزی
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که شما میخورید حاوی نوعی از قند است.
این قند در دهان شما اسیدی میشود و PH
را پایین میآورد».
خمیردندان  PHرا افزایش خواهد داد بنابراین
استفاده زیاد از آن برای دندانها خطرناک
است چرا که محیط اسیدی به بافت دندانها
آسیب میزند .پس بهترین راه برای مراقبت از

دندانها پس از غذا یا میان وعدههای غذایی
استفاده از دهانشویه بهجای خمیردندان
است.
این نظرات مخالفانی هم دارد که میگویند
هیچ شاهدی بر این ادعا که دهانشویهها
فلوراید خمیردندان را از روی دندانها پاک
میکنند وجود ندارد■.
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NUTRITIONAL RECOMMENDATIONS
FOR TRAVELERS
توصيه های تغذيه ای برای مسافرين

دکترگلی نقیبی

dr.goli.naghibi@gmail.com

سفر خواه نا خواه تغييرايت را در الگوي غذايي ما
به وجود مي أورد.از أنجايي كه أب و غذا هميشه
مي توانند منبع ألودگي باشند،انتخاب درست
مواد غذايي در سفر و رعايت اصول بهداشتي در
تهيه و مصرف غذا ،به ما كمك ميكند تا از ابتال
به مسموميت هاي غذايي و مشكالت ناشي از
آلودگيهاي غذايي پيشگيري كرده و سفر سالم و
خاطره انگيزي را تجربه كنيم
بهداشت آب آشاميدين :
* براي خوردن آب،هميشه از بطري هاي استاندارد
آب معدين استفاده كنيد.در غير اين صورت،آب را
هميشه قبل از مصرف بجوشانيد
* جوشاندن  ،بهترين راه براي از بين بردن باكتري
هاست.
* آب را جوشانده و بگذاريد تا  1دقيقه به شدت
قل بخورد.
* بگذاريد تا اين آب در دماي اتاق سرد شود.
اين روش باكتريها و انگلهايي را كه باعث اسهال
ميشوند از بين مي برد.
در ارتفاعات باالتر (بيشتر از  2000متر )،آب در
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دماي كمتري به جوش مي آيد و بنابراين احتمال
كشته شدن ميكروبها كمتر ميشود.در اين حالت
آب را حداقل  3-5دقيقه در حال جوش نگه داريد.
* افزودن مقدار جزيئ نمك به هر ليتر آب يا چندين
بار ريختن آن از ظرف تميزي به ظرف ديگر ،باعث
ميشود مزه آن بهتر شود.
* از اضافه كردن يخ به آب به خصوص در جاهايي
كه از سالمت آب مطمئن نيستيد بپرهيزيد.
* از مسواك كردن دندانها با آب غير آشاميدين
پرهيز كنيد.
اسهال مسافريت
مشكلي كه اغلب  ،مسافرين با خوردن آب يا غذاي
آلوده به آن دچار ميشوند،ابتال به اسهال مسافريت
است.اين مشكل بيشتر در جوانان بروز مي كند.
افرادي هم كه داروهاي آنتي اسيد مصرف مي
كنند بيشتر دچار آن مي شوند.اسهال مسافريت
عمدتا بعد از  3-7روز ،حتي بدون درمان،خودش
برطرف ميشود،اما در درصد كمي از مسافرين اين
حالت ادامه مي يابد.
براي پيشگيري از ابتال به اسهال،مصرف ماست
پاستوريزه مفيد است ،زيرا ماست حاوي باكتريهاي
مفيدي است كه با جايگزين شدن در روده از
رشدباكتريهاي بيماريزا مي كاهند.
در موقع اسهال چه بايد كرد ؟
* اگر ميتوانيد قبل از خود درماين به يك پزشك
مراجعه كنيد.
* از آنجايي كه اسهال ،آب و الكتروليتها به خصوص
پتاسيم و منيزيوم را از بدن دفع ميكند،تا ميتوانيد
مايعات مصرف كنيد و در اسهال شديد از محلول
ORSاستفاده كنيد.
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* مصرف سوپ مرغ با كته ،بيسكوييت ترد(شور)
و ميوه جايت مثل موز توصيه ميشود.
* در اين حالت از مصرف شير و غذاهای پرچرب
بپرهيزيد .
* از آنجايي كه در كودكان ،ابتال به اسهال،خطر از
دست دهي آب بدن را به همراه دارد،سعي كنيد
مرتب به آنها سوپ،پوره رقيق و  ...بدهيد.شيردهي
را در كودكان شيرخوار خود قطع نكنيد.
چند توصيه تغذيه اي براي مسافرين
* هرروز صبحانه مفصل بخوريد كه شامل مواد
غذايي پر پروتئين مثل تخم مرغ يا پنير و شير
پاستوريزه است.
هرگز وعده غذايي صبحانه را حذف نكنيد زيرا نخوردن
صبحانه باعث افت قند خون و كاهش كارايي شما و
بروز عوارض عصبي مثل يب حوصلگي،پرخاشگري
و تحريك پذيري ميشود.
* عدم استفاده از سبزي ،ساالد،حبوبات و ميوه
جات در طول سفر باعث بروز مشكاليت از جمله
يبوست ميشود،ضمن اين كه عدم مصرف ميوه
و سبزي ،دريافت ويتامين هاي ضروري همچون
ويتامينA,CوBرا كاهش ميدهد.
* سبزي خوردن و سبزيهاي ساالد را خودتان
شخصا خريداري كنيد و بعد از اطمينان از شست و
شو و ضدعفوين نمودن،آنها را مصرف كنيد.

 9دی ۱۴۰۱ ،دانستنیها

* در هنگام مسافرت  ،ممكن است مصرف
لبنيات به خصوص شير كاهش يابدكه اين امر به
سالمت افراد به خصوص مادران باردار و شيرده و
سالمندان لطمه خواهد زد.
* مصرف حداقل روزي 2،ليوان شير يا ماست
پاستوريزه توصيه ميشود.
* حتی االمكان از غذاهاي آماده مثل ساندويچ
،پيتزا،همبرگر و اسنك و  ...استفاده نكنيد زيرا اين
غذاها معموال سرخ شده اند و حاوي انواع سس
هاي چرب نيز هستند.
* در تهيه اين غذاها ممكن است روغن را تا چند
بار گرم و سرد نمايند يا از روغنهايي استفاده كنند
كه در معرض حرارت اكسيده و مضر ميشوند و به
هر حال از سالمت اين غذاها نميتوان مطمئن بود.
* سعي كنيد همراه وعده هاي غذايي ناهار و شام
به جاي مصرف نوشابه هاي گازدار كه حاوي قند
زياد هستند از دوغ پاستوريزه استفاده كنيد.
* از پرخوري،ريزه خواري و استفاده زياد از تنقالت
خودداري كنيد .تحرك را فراموش نكنيد  .بسياري
از بسياري از مسافران،بعد از بازگشت از سفر ،چند
كيلو وزن اضافه كرده اند!
سفري شاداب و توام با سالمتي را با داشتن تغذيه
مناسب و رعايت اصول بهداشتي تجربه كنيد■.
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

بترسانید و هم بگین ما هم طرفدار شما هستیم
که شاید کوتاه بیایند .ولی زاکانی جان این دفعه
کور خواندید همان طور که خودتان هم حس کردید
پــایــه هــای تــان لــق شــده اســت و بــه زودی بــا یک
تلنگر همگی می افتید و به پشت میله های زندان
خواهید رفت .آن وقت معلوم خواهد شد که این
چه بازی بود یا انقالب؟!
ماجرا ب ّ

بیکاز؟!
سربار حاجی زاده هفتم آذر گفت تاکنون بیش
از سیصد نفر تلفات داشتیم .سربار ،مشکل این
چه های مردم بیشتر باسوادانی هستند
است که ب ّ
که مرگ با شرافت را برگزیدند ولی تلفات شما
اکثرا ً بی سوادانی هستند که اگر اسلحه را از آن
ها بگیری به اندازه پِ ِهن هم ارزش ندارند .اغلب بی
سواد و نفهم! تازه آس برنده شما هم خانم معاون
مدیر کلّی بود که او را به عنوان نماینده خودتان
به قطر فرستاده بودید و در مصاحبه با خبرنگار
خارجی از زبان انگلیسی فقط کلمه «بیکاز» را بلد
بود و بقیه فرمایشات اش را به فارسی بیان کرد
و شد دست مایه طنز برای خاص و عام در سر تا
سر جهان.
عقب تاریخ؟!
جه به سواحل شمال و
رهبر درمانده گفت :با تو ّ
جنوب ایران ،فرصت های دریانوردی مورد غفلت
قرار گرفته است .آقا جان در طول سلطنت شما
تا حاال چه چیزی در ایران مورد غفلت قرار نگرفته
است؟ شاه سربازان دیپلمه را برای سواد آموزی
و بهداشت به دهــات دور و نزدیک می فرستاد.
شما آن طرح را کنار گذاشتید ،سال ها گذشت تا
شما ابلهان فهمیدید که کار درستی بوده و طرح
سرباز معلم را مطرح کردید .امروز مردم ایران به
خوبی می دانند که آخوند فقط برای خراب کردن
وعقب انداختن ایران آمده که به زودی خودش هم
به عقب تاریخ پرت خواهد شد.
خائن ،وطن فروش؟!
خودفروشان سپاه روی درهای بسته مغازه هایی
که اعتصاب کردند می نویسند وطنفروش؛ خائن،
تحت پیگرد قضایی؛ زیر نظر و از این نوع اراجیف.
باید از این آخوندهای نوکر روسیه و چین پرسید
چطور دادن پــول مــردم ایــران به عــراق که هــزاران
تن از جوانان ما را کشته خیانت نیست؟ ساختن
صــدهــا مــدرســه و بـیـمــارسـتــان در عـ ــراق ،لـبـنــان و
فلسطین وطن فروشی نیست؟ برای دادن هزینه
مجلس سـنـگــال و زیـمـبــابــوه کـســی تـحــت پیگرد
قضائی نیست؟ ساختن  20هزار خانه برای مردم
ونزوئال در حالی که مردم ایران خانه ندارند خیانت
نیست؟ آن وقت اعتصاب برای اعتراض به گرانی
و نداشتن امنیت شغلی خیانت است؟
چه بازی یا انقالب؟!
ب ّ
زا کــانــی خـطــاب بــه دانـشـجــویــان گـفــت :گـلــوت رو
خوب بمال که انقالب توش گیر نکنه این ها بچه
بــازیــه! ایــن دکـتــرقـ ّـابــی هـنــوز هــم هـمــان الت چاله
م ـیــدان اس ــت .فـقــط چ ــون مــی دان ــد غ ــرب هــوای
ار بــاب اش را دارد و نمی خواهد عوض اش کند
بــا ایــن وقــاحــت حــرف مــی زنــد .ولــی واقعیت این
است که رهبر درمانده از خــروش مــردم ترسیده
و این موجود و جهرمی و ابرام قاتل و قالیباف را
فرستاده که بروید توی دانشگاه هم دانشجویان را
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آماده تر؟!
نماینده رفسنجان در طویله شوربای افالسی گفته:
حفظ نظام ازجان امام زمان واجب تر است .پس
غلط کردی که  1300سال مردم را ّ
علف کردی و
ایــن همه ســال ان ها را تیغ زدی که من نماینده
ایشان هستم! حاال بیاید او را بزنید و بکشید که من
هستم ،تو بیخود آمدی؟!ً پس معلوم می شود که
همه حرف های تان چرت و پرت بوده است .من
فکر می کنم که این دو سرقاف هم فامیل حضرت
آفت هللا ا کبر کوسوی رفسنجانی است که برای
سود خودش همه کار می کرد از مواد فروشی تا
فــروش دختران در خانه های عفاف! حاال هم اگر
امام بیاید و او را بکشند خواهند گفت :این تمدید
ماموریت امام است باید برود و آماده تر برگردد؟!
ماهی و دُم اش؟!
قطر همکاری با رژیم جمهوری افالسی را در جام
جهانی رد ک ــرد .خیلی جــالــب اســت فیلم هایش
هست ،مصاحبه ها هست که ماموران قطر اجازه
نــدادنــد م ــردم پــرچــم شیر و خــورشـیــد را بــه داخــل
اسـتــادیــوم هــا ببرند و بعضی هــا را هــم بــه آخوند
ها تحویل دادند درست مثل کشور برادر ترکیه و
سلطان اردغان ا ّول شاه عثمانی که مقداری پول
از آخوند ها می گیرد و مخالفین را تحویل سربازان
گمنام امام زمان (عج) می دهد .ولی انکار می کند!
در ایــن وســط ببرکاغذی هم گــاز سهم ایــران را به
واسطه قطر می برد و چشم اش را به روی خالف
های قطر و ترکیه می بندد! به همین سادگی چه
جان ها که فدای منافع ترکیه و آمریکا می شوند
از سگ عربستان امید هیچ کمکی نیست و زمانی
خواهد آمد که بداند  99درصــد کار انجام شده به
قول معروف ماهی به دُم اش رسیده است.
کشتار جمعه؟!
پس از کشتار دو جمعه خونین در استان سیستان
ّ
معظم مسلمین و مستضعفین
و بلوچستان رهبر
جهان و حومه دستور داد مولوی عبدالحمید را
نگیرند ولی او را بی اعتبار کنند .درمانده پسمانده
این مولوی که مثل تو دزد نیست مثل تو آدم کش
نیست ُپست ومقام هم که ندارد .فقط می توانید
اتّهام های نــاروا و بی مدرک به او بزنید که حنای
شما پیش مــردم رنگی نــدارد و کسی حــرف های
شما را بــاور نمی کند ،بلکه از صدقه َس ـر ِ اســام
میلیون ها ایرانی از پیروانش به خواست او جان
می دهند .به ویژه حاال که با شما اراذل و اوباش
هم در افتاده است.
فیلم جومونگ؟!
از بس سیمای آخوندی فیلم جومونگ را نشان داد
مردم پاتک زدن به سپاه را یاد گرفتند در لرستان
سی چهل تن جــوان می رونــد شعار می دهند و
فــرار می کنند .بعد وقتی که به کوچه هــای تنگ
رسیدند تازه جمع اصلی بیرون می آیند و نیروهای
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ساندیس خور در محاصره می مانند! آن وقت با
دو قبضه اسلحه همه شان را زمین گیر می کنند و
افراد رده باتوم به ماتحتان زیاد می شوند!
خواهد ترکّید؟!
ترکیه پس از سال ها سفیر خود را برای اسراییل
معرفی کرد .کاری نداریم به این که همه کشورهای
مسلمان در پشت صحنه نوکر و دســت نشانده
آمریکا و اسراییل هستند .در حقیقت ترکیه آخرین
سنگری بــود که مسلمین به آن دل خــوش کرده
بودند و حاال علی مانده و حوض اش! یعنی رهبر
درم ــان ــده مــانــد و س ـ ّیــد حـســن خ ــرس هللا کــه ا گــر
به قــول خــودش فلوس نباشد اص ـا ً کــاری به کار
اســرایـیــل ن ــدارد .پــس رهبر درمــانــده یــک بــار دیگر
توسط اسراییل در محاصره کامل قرار گرفت .همه
اعراب هم که در دست بوسی آمریکا و اسراییل از
هم پیشی می گیرند به این ترتیب رهبر پسمانده
از بیرون و درون تحت فشار قرار گرفته و احتماال ً
به زودی خواهد ترکّید.
فقط در ح ّد حرف؟!
ج ــان کــورن ـیــن س ـنــاتــورج ـم ـهــوری ـخــواه گ ـفــت :ب ــرای
حمایت از معترضان ایــرانــی با تمام وجــود اقــدام
خواهیم ک ــرد .البتّه فرمایش ایــن سناتور شجاع
آمــریـکــا در واق ــع هـمــان دیـ ــدار بــا ف ــان مـخــالــف و
حدّاکثر دادن یک لوح تقدیر به یکی از معترضان
ساکن آمریکاست وگــرنــه از ببر کــاغــذی آبــی گرم
نمی شود .نه یک دالر خرج می کنند و حتّی نه یک
قبضه ســاح می دهند فقط در حـ ّد حــرف عرض
اندام و اُلد ُرم بُلدُرم می کند؟!
وضعم خوبه؟!
مصطفی میرسلیم گـفــت :در پــاکــدشــت و ر بــاط
کریم یک بیکار وجود نــدارد .مردک پس این همه
جــوان که به جلو گوله م ــزدوران شما می رونــد از
خوشی زیادشان است؟ اتفاقا ً این دو نقطه که تو
روی تیرهای برقش نشستی یکی از محروم ترین
نقاط حاشیه تهران است .ولی تو خوشخدمال بی
شرف ماهی چند میلیارد تومان حقوق می گیری
و با پسر ناخلف ات به میهن و مردم فروشی ادامه
می دهید تا پست و مقام تان حفظ شود.
همه چی آرومه من چقدر خوشحالم
وضعم خوبه شرفی نیست در کارم
الت ها؟!
برخی می پرسند ما چه کار باید بکنیم که انقالب
مان پیروز شود؟ ببینید فقط ده تا بیست درصد
نیروهای آخوندی بسیجی هستند بق ّیه همه الت
ّ
محلت هستند که آخوند با
ها و چاقوکش هــای
وعده آزادی از زندان و حقوق ،آن ها را به جان مردم
انداخته است .اگر مردم می خواهند هر چه زودتر
پیروز شوند باید بروند به ســراغ این الت ها چون
این کسانی که شب ها کاسکت بر سر می گذارند
و دختران و زنان مردم را می زنند و داغان و اسیر
مــی کنند همین اراذل و اوب ــاش هستند .جوجه
بسیجی ها که خــودشــان ترسو هستند و قبل از
همه از میدان فــرار می کنند .ا گــر شما بتوانید از
پس این اوباش بر آیید ،کار رژیم تمام است.

یا علی؟!
قیمت پــرایــد بــه دویـســت وپنجاه میلیون تومان
رس ـیــد! ح ــاال ا گ ــر مــی گفتند  500میلیون یــا یک
میلیارد تــومــان چــه مــی توانستیم بگوییم؟ پس
همه باهم نه این وری نه اون وری لعنت به ذات
رهبری! این اراذل می خواهند هر چه را که مردم
دارنــد به آن ها بدهند .مثال ً ماشین آشغالی را که
در هیچ جای دنیا خریدار ندارد به مردم قالب کنند.
احتماال ً به زودی قیمت یک قــرص نــان را هم به
 20میلیون تومان می رسانند مردم هم چاره ای
ندارند چون طرف نماینده خداست! به کسی هم
ربطی نــدارد که گدا بــوده ،فاسد بــوده ،دزد بوده و
چه سابقه کثیفی هم داشته است.این هم که همه
زاد و رودش هم دزد بوده اند باز به کسی ربطی
ندارد؟! شاید این که چالق است و نه درمان طبی
در او اثر کرده و نه دعا و ورد و جادو نشان می دهد
که پس حتما ً نماینده خداست به هنگام تولّد هم
که یا علی گفته ،شما مردم دیگر چه چیز بیشتری
از ایشان می خواهید؟!
صلوات؟!
نماینده کاشمر در طویله شوربای افالسی گفت:
نماینده واتــس آپ و اینستاگرام بیایند به ایــران و
شرایط ما را بپذیرند و دفتر بزنند! آخوند مفلوک و
چه ها بنشین تا بیایند! تو بمیری
دوزاری به قول ب ّ
همین اآلن همه نمایندگان این موسسات مشغول
عمامه گذاشتن نوحه خوانی
تمرین عبا پوشیدنّ ،
و خواندن نماز هستند تا بیایند دست آخوند را ماچ
کنند ثروت شان را هم با خودشان بیاورند و بریزند
بــه دام ــن آخــونــد هــا و تعهد هــم بدهند کــه هــر چه
آخوند گفت را هم اطاعت کنند .و در ضمن همه
فعالیت های شان را در  200کشور دیگر تعطیل
ّ
کنند؟! صلوات بر آخوند و رویاهایش؟!
رسوا؟!
چـنــدی قبل محرمانه تــریــن بولتن نظامی سپاه
هک و باعث آبروریزی بیشتر آخوند ها شد .فقط
از اف ـت ـخــارات سـپــاه دو مقوله بــاقــی مــانــده ،یکی
مــوشــک و دی ـگــری کـتــک زدن دخ ـتــران و زن ــان با
دست خالی .معلوم شد با آن همه قمپز در کردن
ها درباره پیشرفت در صنایع هوا فضا و موشک
و پهپاد هر تکّه این اسباب بازی ها از جایی از دنیا
آمــده اســت .اآلن فقط مانده هنر و افتخار زدن و
سرکوب مــردم به ویــژه دختران و زنــان که آن هم
ـی مـ ـدّت کــوتــاهــی بــا پ ـیــروزی م ــردم بر
اح ـت ـمــاال ً ط ـ ّ
دشمن ،اسرارشان فاش و افرادشان لو می رود و
کل رژیم رسوا خواهد شد.
ّ
کـ ـ ــانـ ـ ــادا – مـ ــدی ـ ـنـ ــه م ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّوره مـ ـ ــونـ ـ ــرآل – شــش
شـنـبــه (آدی ـ ـنـ ــه) س ــی ام مـ ــاه دســام ـبــر ال ـم ـبــارک!
س ـ ـ ـ ـ ــال  2022در ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدری خ ـ ـ ـ ـ ــون ج ـ ـ ـگـ ـ ــری!
برابر با نهم دی ماه سال  1401مهرورزی زنجیره
ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی
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LET’S PRACTICE

آموزش زبان انگلیسی

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

جمال الدین جمالی

604.505.6631

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

 = miss out onشانسی را از دست دادن
 = clip jointرستوران سطح پائین با قیمتهای باال
 = tourist trapجائی که توریست ها را جلب می کند با قیمتهای باال
 = word of mouthحرف مردم – بر اساس گفتۀ دیگران
 = at randomتصادفی – شانسی
 = chowغذا
 = greasy spoonرستوران ارزان با غذای متوسط
 = pass outغش کردن
 = pad the billاضافی چارج کردن

Jessica: You didn’t miss out on anything.
That restaurant was some clip joint.
Cynthia: How did you hear about this
?tourist trap – word of mouth
Jessica: No, I picked it at random.
?Cynthia: How was the chow
Jessica: Terrible. Worse than a greasy spoon.
When I saw the check I nearly passed out.
?Cynthia: Do you think they padded the bill
جسیکا :هیچ چیز زیادی را از دست ندادی .آن رستوران چیز بیخودی بود.

سینتیا :چطور در باره این رستوران (توریستی) خبردار شدی ،از حرف مردم؟
جسیکا :نه ،شانسی اونو انتخاب کردم.
سیدتیا :غذاش چطور بود؟

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

سینتیا :فکر می کنی الکی شما را چارج کردند (اضافی از شما پول گرفتند)؟
a) word of mouth b) padded the bill c) tourist trap D) at
random
e) chow f) miss out on
g) greasy spoon
h) clip
joint i) pass out
1. Everybody in the army hated the ……………………..
…………………… 2. That restaurant was terrible. It was a
………… 3. They charged us for too many drinks. I think they
4. Don’t go to that terrible nightclub. They cheat you. It’s a …………..
5. When I saw all that blood, I nearly …………….
………………… 6. I wanted to go to that party but I was sick. I had to
it.
7. They are very reputable and don’t advertise. People know of it by
………
8. He won a bicycle in the contest. They chose his name
……………….
9. That nightclub has a famous name but it’s terrible and its food is
…… expensive. It’s a
1) e 2) g 3) b 4) h 5) I 6) f 7) a 8) d 9) c
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فال هفته متولدین فروردین

در این هفته ،سیارات مثبت به شما برکت خواهند
داد .شما قــادر خواهید بــود بر حریفان خــود کنترل
کنید .شما قــادر خواهید بــود نقاط ضعف خــود را
کنترل کنید ،که می تواند به شما قــدرت داخلی و
اعتماد به نفس برای کنترل محیط منفی اطرافتان
بدهد .پول شما که در جایی گیر کــرده بــود ،اکنون
بازیابی می شود ،که می تواند نقدینگی را در کسب
و کار شما افزایش دهد .شما می توانید در محل کار
خود در پروژه موقعیت خوبی داشته باشید.
فال هفته متولدین اردیبهشت

در ای ــن هـفـتــه ،س ـیــارات شـمــا مثبت خــواهـنــد بــود،
شاد و مطمئن خواهید بود ،وضعیت نامرتب هفته
گذشته اکنون به پایان می رســد ،به افــراد نیازمند
اطـ ــراف خ ــود کـمــک خــواهـیــد ک ــرد کــه ممکن اســت
احترام شما را در جامعه افزایش دهد .دانش آموزان
احتماال ً سرنخ های مثبتی برای امتحانات دریافت
می کنند .سالمت بچه ها االن خوبه شما با کمک
مـهــارت هــای ارتـبــاطــی خــود چندین مسئله را حل
خواهید کرد.
فال هفته متولدین خرداد

در ایــن هفته ،مــی توانید احـســاســات منفی را در
اطـ ــراف خ ــود اح ـســاس کنید .بــه دلـیــل احساسات
کسل کننده ،ممکن اســت مـغــرور باشید ،توصیه
می شود نحوه صحبت کــردن خود را کنترل کنید،
تند گفتار ممکن است باعث ایجاد دردسر در شما
شود .توصیه می شود سرمایه گذاری های مرتبط
با امالک ثابت حفظ شود .کار بیش از حد می تواند
به شما فشار بیشتری وارد کند.

فال هفته متولدین تیر

در این هفته ،شرایط خوب خواهد بود .در محل کار
عملکرد خوبی خواهید داشــت ،ممکن است پروژه
خــود را بــه مــوقــع بــه پــایــان برسانید ،کــه مــی تواند
اعتماد به نفس شما را افزایش دهد .درون شما نیز
باهوش خواهد بود و به شما کمک می کند تا از نظر
رشد کسب و کار به انتخاب های سختی نیاز داشته
باشید .کارگران زیردست شما حمایت خواهند کرد.
عملکرد شما در داخــل کــار خــوب ظاهر می شود.
ممکن است از نظر رشد درآمــد از مزیت بهره مند
شوید.
فال هفته متولدین مرداد

در این هفته ،سیارات مثبت برکت خواهید داشت.
شما قادر خواهید بود مخارج را بر مخارج ناشایست
خــود کنترل کنید .شما ترتیبی مــی دهید کــه پس
انــداز خــود را در انتخاب هــای بهتر سرمایه گــذاری
کنید ،کــه مــی تــوانــد سالمت پولی شما را تقویت
کند .با دیگران مودب تر خواهید شد ،که می تواند
اح ـتــرام شما را در بین اطرافیانتان افــزایــش دهــد.
شما قــادر خواهید بــود بر روی امــور داخلی تمرکز
کنید و همسرتان ممکن است به شما در تصمیم
گیری هــای خانگی کمک کند .با کمک نعمت ها،
بالتکلیفی را کنترل خواهید کرد.

فال هفته متولدین شهریور

در این هفته ،سیارات مثبت برکت خواهید داشت.
شما مطمئن و خوشحال خواهید شــد .احساس
ســامـتــی خــواهـیــد ک ــرد بـسـیــاری از آرزوه ـ ــای شما
می توانند محقق شوند .اف ــراد اط ــراف شما برای
حــل مشکالت خــود از شما کمک خواهند گرفت.
در عرصه حرفه ای ،می توانید تصمیمات سختی
بگیرید کــه در آی ـنــده نــزدیــک بــه لبه هــا تبدیل می
شوند .شما تصمیم می گیرید با کمک روابط خود
کار جدیدی را شروع کنید .پرندگان عشق می توانند
راه حل هایی برای پیشبرد در زمینه عروسی پیدا
کنند.

فال هفته متولدین مهر

در این هفته ممکن است در اطراف خود احساس
منفی داشـتــه باشید .شما احـســاس کسل کننده
بودن خواهید کرد و ممکن است با برخی مشکالت
سالمتی روبرو شوید که می تواند مانعی در روال
روزمــره شما ایجاد کند .شما دچار نوسانات خلقی
خــواهـیــد ش ــد .بــرخــی از افـ ــراد شناخته ش ــده شما
ممکن است به شما خیانت کنند .چندین سردرگمی
در برقراری تماس درست وجود دارد.
فال هفته متولدین آبان

در ایــن هفته سـیــارات شما در موقعیت معقولی
قرار دارند ،از نظر دستاوردها به اندازه کافی فرصت
خواهید داشت .ضرر شما می تواند به سود تبدیل
ش ــود .شما ش ــروع بــه کــار در یــک ســرمــایــه گــذاری
خواهید کرد که می تواند مزایایی را در آینده به شما
ارائه دهد .شبکه اجتماعی خود را گسترش خواهید
داد تا وضعیت خــود را افزایش دهید .شما فرض
می کنید که با کمک یکی از دوستان خود در زمینه
امالک و دارایی های مختلف در موقعیتی قرار می
گیرید.
فال هفته متولدین آذر

در ایـ ــن ه ـف ـتــه ،م ـم ـکــن اسـ ــت از س ـ ـیـ ــارات مثبت
بــرخــوردار شوید ،همچنین می توانید در محل کار
مـشـغــول بــاشـیــد .همچنین ممکن اس ــت آرام ــش
فـکــری و ش ــادی داشـتــه بــاشـیــد .م ـقــداری در عزت
نفس شما افزایش خواهد یافت .همچنین ممکن
است فرصت های کافی در زمینه کسب و کار به
دســت آوریــد که می تواند در آینده نزدیک تجارت
شـمــا را تــوسـعــه ده ــد .ع ــاوه بــر ای ــن ممکن اســت
سـفــارش بــزرگــی را درخــواســت کنید کــه مــی تواند
تجارت شما را گسترش دهد.
فال هفته متولدین دی

در ای ــن هـفـتــه ،س ـی ــارات مـثـبــت مــی تــوان ـنــد باعث
خوشحالی شما شوند ،بحران هفته گذشته اکنون
ب ــه پ ــای ــان م ــی رس ـ ــد .ع ـ ــاوه ب ــر ایـ ــن مـمـکــن اســت
پیشرفت هــایــی را در زنــدگــی تجربه کنید .قــدرت
معنوی شما می تواند به شما کمک کند تا تماس
مناسب را قبول کنید .سرنوشت شما می تواند به
شما کمک کند تا فرصت های جدیدی را به ارمغان
بیاورید ،که می تواند نتایج شگفت انگیزی را به
معنای مثبت ارائــه دهــد .وضعیت پولی شما بهتر
خواهد شد ،عالوه بر این ممکن است متعهد شوید
که به مکان مذهبی بروید.
فال هفته متولدین بهمن

در این هفته ممکن است زیر سیارات منفی قرار
بگیرید ،همچنین ممکن اســت ارتـعــاشــات خوبی
در اطــراف خــود نداشته باشید .حتی ممکن است
مشکالت سالمتی نیز داشته باشید .ابتکارات در
حال اجرا بدون دلیل متوقف خواهد شد .بی خوابی
می تواند شما را متکبر کند .ممکن است شهرت
شما در جامعه به دلیل تند گفتار شما تحت تأثیر
قرار گیرد .مسائل درگیری که ممکن است به طور
مسالمت آمیز حل نشود ممکن است به قصد با
خواهر و برادر منجر شود.
فال هفته متولدین اسفند

در ایــن هفته از س ـیــارات مثبت برکت مــی گیرید.
ع ــاوه بــر ایــن ممکن اســت در محل کــار مشغول
باشید .عالوه بر این ممکن است برای حفظ ثبات
بین زنــدگــی حرفه ای و خانگی آم ــاده باشید .قــرار
است جایگاه شما در جامعه افزایش یابد .همچنین
مشهور اســت که می توانید یک تجارت شراکتی
جدید را با یک شخص مهم شروع کنید که می تواند
به ارتقای کسب و کــار شما در موقعیت مناسب
کمک کند.
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BEAUTY.PARENTING

CHILDREN WHO SPEND TIME
BY THE SEA HAVE BETTER
MENTAL HEALTH AS ADULTS

THE SECRET OF
WEARING A
RED DRESS
راز و رمز پوشیدن
پیراهن قرمز

قرمز یک رنگ جــذاب است که هر بار که آن را
میپوشید شما را به مرکز توجه تبدیل میکند.
اگر آمادگی آن را ندارید که حضورتان چشمگیر
بــاشــد ،از پوشیدن پیراهن قرمز هــم صرفنظر
کنید ،چون این یک انتخاب برای پنهان شدن در
میان جمعیت نیست.
لباس قرمز سمبل چیست؟

کودکانی که کنار دریا وقت میگذرانند در بزرگسالی
سالمت روان بیشتری دارند
بنا بر یک مطالع ه جدید ،کودکانی که زمان زیادی
را کنار ساحل یا نزدیک دریاچهها میگذرانند ،در
بزرگسالی سالمت روان بیشتری خواهند داشت.

سپری میشود و بهبود سالمت روان در بزرگسالی
را نشان میدهد .چون آنها که از کودکی تجربههای
بیشتری در فضای آبی داشتند ،ارزش ذاتی بیشتری
برای محیطهای طبیعی قائل بودند و در بزرگسالی
هم میل بیشتری به دیدن این فضاها داشتند.

کارشناسان بــا دیــدن شــواهــد فــزایـنــدهای کــه نشان
میدهد وقــت گــذرانــدن در فضاهای سبز با بهبود
ســامــت روانـ ــی مــرتـبــط اسـ ــت ،تـشــویــق شــدنــد که
مزایای احتمالی فضاهای آبی را بررسی کنند.

والــریــا وی ـتــال ،نــامــزد دک ـتــرا دانـشـگــاه ساپینزا رم و
نویسنده اصـلــی ایــن مطالعه ،گـفــت« :بــا تــوجــه به
دنیایی که به طور فزایندهای به فناوری و صنعت
وابسته شــده ،درک چگونگی ارتـبــاط میان تجارب
ط ـب ـی ـعــت در دوران کـــودکـــی بـــا س ــام ــت زن ــدگ ــی
بزرگسالی مهم است».

پژوهشهای انجامشده در  ۱۸کشور نشان داد که
ت گذراندن در «فضاهای آبی» ،مثل نزدیک دریا
وق 
بهــای سرزمینی مثل رودخــانـ ههــا و دریاچهها
یا آ 
سالمت ذهنی را بهبود میبخشد.

یک نظرسنجی که با همکاری مرکز اروپایی محیط
زیست و سالمت انسان واقــع در دانشگاه ا کستر
انـجــام شــد ،از  ۱۵هــزار نفر در  ۱۴کشور اروپــایــی،
ی آنــان
هنگکنگ ،کــانــادا و اسـتــرالـیــا در بـ ــاره کــودک ـ 
سوال کرد.
از شرکتکنندگان خواستند تجربههای خــود را از
«فضاهای آبی» تا سن  ۱۶سالگی به یاد بیاورند؛
از جمله اینکه هرچند وقت به این فضاها میرفتند،
چقدر به آن نزدیک بودند و والدینشان چند بار به
آنها اجازهدادند بروند و در این فضاها بازی کنند.
همچنین از آنها پرسیدند ظرف چهار هفته گذشته،
آخرین بار چه زمان با فضاهای آبی و سبز در تماس
نهـ ــا در ط ــول ی ــک دوره
ب ــودن ــد و ســامــت روان آ 
دوهفتهای چگونه بود.

این مطالعه که در نشریه «روانشناسی محیطی»
( )ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGYمنتشر
شد ،ارتباط بین زمان بیشتری که در فضاهای آبی

درنتیجه ،وقت گــذران در این فضاها سالمت روان
بیشتری را به بار آورد.

«یافتههای ما میگوید که ایجاد آشنایی و اطمینان
در فـضــاهــای آب ــی و اطـ ــراف آن در دوران کــودکــی
یتــوانــد ل ــذت ذاتـ ــی از طـبـیـعــت را ت ـحــریــک کند
مـ 
و افـ ــراد را مـ ـ ـیدارد بــه دن ـبــال ت ـجــارب تفریحی در
طبیعت باشند که برای سالمت روان در بزرگسالی
پیامدهای مفیدی دارد».

کارشناسان به این نکته نیز اشاره کردند که بسیاری
از کودکان ممکن است کنار آب بزرگ نشوند ،چون
نهــا احتمال خطر وجــود دارد و والدین حق
بــرای آ 
دارن ــد احتیاط کنند .دکتر لیان مارتین از دانشگاه
ا کستر گفت« :البته این پژوهش نشان میدهد که
حمایت از کودکان برای اینکه در این فضاها راحت
باشند و فراگیری مهارتهایی مثل شنا در سنین
پایین مزایایی مادامالعمر دارد که پیشتر ناشناخته
بود■».

نـظــریـهای بــه نــام «اث ــر لـبــاس قــرمــز» وج ــود دارد
که میگوید که ا گــر قرمز بپوشید بــرای دیگران
بتــر و خواستنیتر از زمــانــی کــه هــر لباس
جــذا 
دیـگــری بــه تــن داری ــد ،خواهید ب ــود .حتی ا گــر با
جـ ــذاب و خــواسـتـنــی بــودنــش مــوافــق نباشیم،
چشمگیر ب ــودن قــرمــز چـیــزی نیست کــه بشود
شنـشــانــی و
نهــای آتـ 
ن ــادی ــدهاش گــرفــت .مــاشـیـ 
همه عالئم راهنمایی و رانندگی که باعث توقف
شـمــا م ـیشــونــد ،بــه رن ــگ قــرم ـزنــد .قــرمــز رنگی
است که میخکوب میکند و سرها را به سمت
خود برمیگرداند.

رن ــگ قــرمــز بـسـتــه بــه فــرهـنــگ و جـغــرافـیــا نماد
چیزهای بسیاری اســت .بــرای یکی قرمز شاید
نماد عشقی پرشور باشد .بــرای دیگری ممکن
اســت بــه معنای خطر و خشونت بــاشــد .ازنظر
دیگری قرمز با خطر کردن ،هیجان و ماجراجویی
هممعنا اس ــت .ب ــرای دی ـگــری نـمــاد ممنوعهها
است .هوسرانی و شهوانیت اغلب با رنگ قرمز
همراه است ،ترس هم همینطور.
آیا لباس قرمز میتواند شما را جذاب جلوه دهد؟
این مسئله به متغیرهای بسیاری بستگی دارد.
اگر ظاهری با تضاد رنگی باال داریــد ،یعنی بین
رنــگ مــو ،رنــگ پوست و رنــگ چشمتان تفاوت
رنگی زیادی وجود دارد ،مثال برای موهای تیره و
پوست روشن ،انتخاب قرمز میتواند خیرهکننده
به نظر برسد.
چه زمانی قرمز بپوشیم

یخــواهـیــد در هر
نگ ــرایــی ــد و نـمـ 
ا گ ــر فـ ــردی درو 
مهمانی در مــرکــز تــوجــه باشید ،قــرمــز نپوشید.
یکی از مهمترین مسائل هنگام پوشیدن قرمز
این است که باید اعتمادبهنفس داشته باشید.
با یک لباس قرمزرنگ نمیتوانید خود را پنهان

کنید .این رنگ ،رنگ اعتمادبهنفس است .قرمز
را با غرور بپوشید .این یک رنگ قدرتمند است
و باید با شخصیت شما مطابقت داشته باشد.
چه رنگهایی با قرمز هماهنگ میشوند؟
ا گ ــر قــرمــز بــا رن ـگه ــای روش ــن دی ـگــر ،ب ـهوی ــژه با
رنگهای مکمل همراه شود ،ممکن است کمی
زیادهروی شود و تضاد باال ممکن است شما را
شبیه تزئینات درخت کریسمس (قرمز و سبز و
طالیی) کند .بهتر است زمانی که پیراهن قرمز
به تن دارید حدا کثر در ظاهر خود از دو رنگ دیگر
یا سایههای قرمز استفاده کنید تا ظاهری شلوغ
و درهمریخته نداشته باشید .میتوانید قرمز
را بــه زیبایی بــا سایههای قرمز مانند صورتی،
قهوهای و غیره ترکیب کنید .قرمز و آبی ،قرمز
و صورتی ،قرمز و سفید ،قرمز و مشکی ،قرمز
و خاکستری همگی ترکیباتی عالیاند ،اما اگر
فرصت یا امکان هماهنگ کــردن این رنگها را
ندارید سیاه یا سفید ،دو انتخاب امن و شیکاند.
قرمز و سیاه را برای مهمانیهای شب و قرمز
و سفید را بــرای مهمانیهای روز بپوشید .یک
شال ابریشم یا ژا کــت بهاره میتواند اثرگذاری
ظاهر شما را صدچندان کند.
زیورآالت و کیف و کفش همراه با لباس قرمز
در مورد رنگ لوازم تزئینی و زیورآالت از رنگهای
خنثی یــا شفاف استفاده کنید .سیاه و سفید
هم همانطور که قبال اشاره کردیم ،انتخابهای
مطمئنیاند.
درخ ـشــش زردرنـ ــگ طــای واق ـعــی یــا تــالــو نقر ه
گه ــای ج ـ ــذاب ب ــرای
ب رنـ ـ 
ی ـکــی دی ـگ ــر از تــرک ـی ـ 
زیورآالت در کنار قرمز است .به یاد داشته باشید
هیچ عنصر دیگری در پوشش شما ،حتی آرایش
صــورت و مو نباید رنــگ قرمز را زیــر سایه خود
ببرد .در صورت پوشیدن پیراهن قرمز به آرایش
سبک و تکرنگ چشمها و رژلب همرنگ لباس
بسنده کنید .بهتر است آرایش موها به چند گیره
ساده همرنگ جواهرات یا زیورآالت شما محدود
شود■.
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پساز رفتن پیرمرد و آنی ،لیلی پیشبندی را
به یقهپیراهن ژا ک آویزان میکند و پیشاز آنکه
قاشق را دهان همسرش بگذارد ،ژا ک میگوید:
”واقـعــا متاسفم نگرانت ک ــردم!“ لیلی دوبــاره
اشک در چشمهایش حلقه میزند و درحالیکه
قــاشــق را آرام بــه ده ــان ژا ک نــزدیــک میکند،
مـیگــویــد” :خیلی تــرسـیــده بـ ــودم!“ ژا ک پـساز
آنکه قاشق را بــه دهــان میگیرد و غــذایــش را
میبلعد ،دست همسرش را که هنوز قاشق را
نگهداشته ،میگیرد و میبوسد.
(اوایل مارس سال )1951
دو ســه ه ـف ـت ـهای از ب ـی ـمــاری ژا ک م ـیگ ــذرد و
او ج ــز سـ ــردردهـ ــای گ ــاهوب ـیگ ــاه ــش ،سالمتی
خــود را بطور کامل بازیافته اســت .او موضوع
سردردهایش را از لیلی و پدرش فعال مخفی
میکند تا آنها را مجددا نگران نکند .ماه مارس
فرا رسیده و با نزدیکشدن فصل بهار و شروع
کــارهــای مــزرعــه ،ژا ک تصمیم میگیرد پیشاز
آنکه سردردهایش مانع کارش شوند ،نزد دکتر ِ
متخصصی در مییساک برود .دکتر پساز کسب
اطــاعــی از پیشینه پزشکی ژا ک طــی  5سال
گذشته تا به امروز ،و بررسی نتیجه آزمایشهای
انجامشده ،معتقد است علت ســردردهــای او،
خیال زیاد و استرس کارهای
یا بهدلیل فکر و
ِ
پ ـی ـشرو اس ــت یــا بـهعـلــت آسـیـبــی کــه  5ســال
پیش به سرش وارد شدهاست .همچنین بهنظر
ثشــده مغزش
دک ـتــر ،ب ـی ـمــاری اخ ـیــر ژا ک بــاع ـ 
دوباره سعی در بازیابی اطالعات و خاطرههای
گذشته کند و او بهتر است با حلکردن جدول و
گذراندن ساعاتی از روز در سکوت ،به مغزش
فرصت دهــد تــا رونــد طبیعی بــازیــابــی را انجام
بدهد .اما دکتر بــرای اطمینان بیشتر ،یکی دو
مسکن خفیف نیز تجویز میکند تا فقط
قرص
ِ
در مواقعی که سردرهایش شدید میشوند،
آنها را مصرف کند.
فصل بهار نزدیکتر میشود و همهچیز نوید
فصلی پربار را به مــردم دهکده میدهد .ژا ک
پـ ـساز گــذشــت یــک هفته از مــاقــات دکـتــرش
در مییساک ،به لطف قرصهای تجویز شده،
ســردردهــایــش بهتر شــدهانــد .از روسـتــا نیز خبر
مـ ـیرس ــد ،قـ ــرار اسـ ــت ن ــاق ــوس ج ــدی ــدی ک ــه با
کـمـکهــای مــردمــی خــریــداری ش ــده ،در آخرین
یکشنبه ف ـصــل زم ـس ـتــان و ط ــی مــراس ـمــی با
حضور خــود مــردم ،رونمایی و با ناقوس قبلی
کــه تَ ــرک بــرداشـتــه و صــدایــش طنین ســابــق را
ندارد ،عوض شود .بهنظر میرسد روزگار دوباره
بر وفق مــراد شده و دغدغههای مــردم ،بیشتر
ش ــام ــل روزم ــرگـ ـیه ــای هـمـیـشـگــی و حـ ــوادث
غـیــر همـنـتـظــره و نــاخــوشــایـنــد پیشبینی نشده
میباشد.
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یکشنبه موعود فرا میرسد و همه اهالی روستا
یشــونــد .طبق برنامهریزی
در کلیسا حــاضــر مـ 
انجام شده ،قرار میشود ابتدا مراسم با نواختن
ناقوس قدیمی شروع و پیشاز
پایان دعای آخر ِ
ِ
پدر فرانسیس ،همه بیرون آمده و مقابل کلیسا
جمع شــونــد تــا پ ـساز تعویض نــاقــوسهــا ،پدر
فرانسیس دعای پایانیاش را بخواند و مراسم
با نواختهشدن ناقوس جدید ،بهپایان برسد.
لـ ـیل ــی ص ـب ــح خ ـی ـلــی زود بـ ـ ــرای آم ـ ــادهک ـ ــردن
س ـفــارشهــای ایــن مــراســم ،خــود را بــا کامیون
به شیرینیپزیاش میرساند .او هرچند دیگر
مثل سابق از سوار شدن به موتور نمیترسد،
ولـ ــی بـ ـ هق ــول خـ ـ ــودش ،م ــوت ــور آخ ــری ــن گــزیـنــه
ـت
ج ـهــت ت ـ ــرددش خ ــواه ــد بـ ــود .ی ـکــی دو ســاعـ ِ
بعد نیز ژا ک بههمراه پــدرش ســوار بــر موتور،
خــود را بــه مــراســم میرسانند و در کلیسا نزد
هــم و دوس ـتهــای دیگرشان مینشینند .هوا
هنوز کامال گــرم نشده و خنکای نهچندان آزار
دهندهای ،صبح را در برگرفتهاست .ژا ک برای
درامان ماندن از سرمای هوا هنگام سوار شدن
بــه م ــوت ــور ،کــاهــی لــبــهدار و یــک پــال ـتــوی بلند
سرمهای میپوشد و از پــدرش نیز میخواهد
نیمپالتوی مشکیاش را برتن کند.
ـل در
پ ـی ـشاز م ــراس ــم ،ن ــاق ـ ِ
ـوس جــدیــد را م ـقــابـ ِ
یگــذارنــد و روی آن را بــا یــک مالفه
ورودی م ـ 
سفی ِد منقش به تصاویر مذهبی میپوشانند
که توسط مامابرنادت و شاگردانش طراحی و
دوخته شدهاست .برای تسهیل در کار جابجایی
ناقوسها نیز ،ناقوس قدیمی را کمی پایینتر
آورده بودند تا تعویض آنها زیاد زمانبر نشود.
پسرهای امیل یک جرثقیل بــرای بلندکردن و
گــذاشـتــن نــاقــوس قــدیـمــی پـشــت یــک کامیون
آورده بــودنــد تــا در پــایــان مــراســم ،آن را بــه یک
کارگاه ناقوسسازی ،جهت ذوب تحویل بدهند.
در ش ــروع مــراســم ،ص ــدای نــاقــوس قدیمی که
حــاال در ارتـفــاع کمتری قــرار دارد ،کمی موجب
آزار حاضرین میشود؛ در این میان ،شاید کسی
بهاندازه ژا ک از این صدا نرنجیده باشد ،چرا که
ـث س ــردردش
ص ــدا در س ــرش م ـیاف ـتــاد و بــاعـ ِ
میشد .باوجود ایــن ،او این موضوع را زیــاد به
روی خ ــود نـ ـمـ ـیآورد و گ ــوش بــه مــوعـظـههــای
یسـپــارد .پ ـساز گذشت یک
پــدر فرانسیس مـ 
ســاعــت ،پــدر فرانسیس بخش اول مــراســم را
بـ هپــایــان مـیرســانــد تــا تحویل نــاقــوسهــا طبق
بــرنــامــه ان ـجــام ش ــود .حــاال همه م ــردم درمقابل
کلیسا جمع میشوند و تعویض ناقوسها با
همت چند تن از مردم و خادمین کلیسا ،بوسیله
سقف برج کلیسا آویختهشده،
طنابهایی که از
ِ
گتــر از
آغ ــاز م ـیگــردد .نــاقــوس جــدیــد کمی بــزر 
قبلی اســت و وقتی بطور کامل در جــای خود
نصب م ـیشــود ،طنین صــدایــش بهخوبی این
موضوع را نشان میدهد .در مدتی که ناقوس
جدید درحال نصب است ،جرثقیل دارد ناقوس
قدیمی را از جایش بلند میکند و پشت کامیون
جابجایی دو ناقوس بهدلیل
میگذارد .در حین
ِ
آنکه فــرامــوش کــرده بودند چکشها را ببندند،
آنها بارها و بارها به بدنه ناقوسها میخوردند
و صدایشان طنینانداز میشود .مردم که از این
جریان بهوجد آمدهاند ،بلندی و همزمانی نوای
ناقوسها زیاد آزارشان نمیدهد به جز یک نفر.
هــر بــار نــواخـتـهشــدن نــاقــوسهــا ،بهمثابه پتکی
است که بر سر ژا ک وارد میشود و سردردش
را بدتر و بدتر میکند .او که بخاطر ســردردش،
ـف مـ ــردم ایـسـتــاده
کـمــی دورت ـ ــر از آخ ــری ــن ردی ـ ـ ِ
است ،سعی میکند خودش را جمعوجور کند.
اما طنین صداها بهقدری برای ژا ک آزار دهنده
میشوند که با دست گوشهایش را میگیرد
نه ــا
و س ـعــی م ـیک ـنــد مــان ـعــی بـ ــرای صـ ــدای آ 
ایجاد کند .اما با همراه شدن فریادهای مردم
و ص ــدای نــاقــوسهــا ،راه ـکــار او بـیــش از پیش
ب ـیاثــر م ـیشــود و سـ ــردردش را بــدتــر میکند.
لیلی و پیرمرد که در طرفین ژا ک ایستادهاند،
با نگرانی سعی میکنند او را کمک کرده و از
آنجا دورش کنند .آنهــا هنوز چند قدمی دور
نشدهاند که ژا ک دیگر از هَجمه این همه صدا و
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بلندیشان طاقت نمیآورد و پساز فریادی بلند
و دلخراش ،بیهوش روی زمین میافتد.
ناله و درخواستهای کمک لیلی و پیرمرد تا
پایان نصب ناقوس جدید و قرار گرفتن ناقوس
قدیمی روی کامیون ،بهگوش کسی نمیرسد.
ـادی اهــالــی اســت
ت ــازه پـ ـساز آخــریــن فــریــا ِد شــ ِ
که آنها متوجه موضوع شده و با نگرانی دور
آنه ــا جـمــع م ـیشــونــد .دکـتــر میلت بهسرعت
خــود را از میان جمعیت بــه ژا ک میرساند و
مشغول معاینه او مـیشــود .چشمهای ژا ک
بیفروغ و نیمهباز است و گوشهایش صدایی
ن ـم ـیش ـنــود .ب ـهدرخ ــواس ــت دک ـتــر ،مـ ــردم دور و
بــر ژا ک را خـلــوت میکنند و بــرایــش کمی آب
میآورند تا بهصورت او بزنند .پیرمرد پسرش را
درآغوش گرفته ،کاله ژا ک را بهکناری میاندازد
تا دکتر بهراحتی بتواند او را معاینه کند .تمام
حاضرین در نگرانی بهسر میبرند و گریههای
بیامان لیلی و چهره مضطرب پیرمرد ،همه را
دراندوهی دردناک فرو بردهاست.
دکـتــر میلت پـ ـساز مـعــایـنــه ،از فـلــور (،)Flora
پرستار ِ موقت و جایگزین آنی که زنی حدودا 42
ساله ،چاق با موهای کوتا ِه تقریبا مشکی است
و بهتازگی همسرش را از دستداده ،میخواهد
ســریــع شیشه ن ـم ـکبــودار را از مـطــب بــرایــش
بیاورد .ژا ک پساز استشمام نمکبودار که دکتر
نزدیک بینیاش میگیرد ،ابتدا چشمهایش را
برای چند لحظه میگشاید ولی دوباره درآغوش
نب ــار
یح ــال رهـ ــا م ـ ـیشـ ــود .دکـ ـت ــر ایـ ـ 
پ ـ ــدرش بـ ـ 
مقداری از آبی که مردم برایش آوردهاند را کف
دستش مـیریــزد و صــورت ژا ک را میشوید.
مهــایــش را مـیگـشــایــد ولــی
ژا ک دوب ـ ــاره چـشـ 
بخاطر س ــردرد ،گوشهایش گرفته و همچنان
صدای زنگ در آنها پیچیده است .دکتر میلت
با صدا و بشکن زدن مقابل صورت ژا ک ،سعی
میکند حــواس او را معطوف خود کند .پساز
حال ژا ک کمی سرجایش میآید و
چند دقیقه،
ِ
درحالیکه دوبــاره گوشهایش بهآرامی صدای
اطــراف را میشنود ،متوجه رفتارهای دکتر و
پیرمرد میشود.
دکـتــر میلت مـیپــرســد” :صـ ــدامرو میشنوی؟
میدونی االن کجایی؟“ پیرمرد نیز همزمان با
نگرانی میپرسد” :ژا ک ،پسرم حالت خوبه؟“
درحالیکه دکتر با لحنی تند به پیرمرد میگوید:
”تــو دک ـتــری یــا مــن؟ م ـ ـیذاری کـ ــارمرو بکنم یا
میخوای خودت پسرترو معاینه کنی؟“ ژا ک
نهــا نگاه میکند و میگوید:
پرسشگرانه بــه آ 
”ژا ک؟ ولــی م ــن ...ولــی مــن ژا ک نیستم؛ این
آقا ...این آقا هم پدر من نیست؛ پدر من ...پدر
مــن ســالهــا پیش م ــرده!“ بــا بیان ایــن کلمات،
سکوتی سنگین در میدان حکمفرما میشود.
اشکهای لیلی خشک میشوند ،مامابرنادت
که لیلی را درآغوش گرفته متحیر میماند ،آنی
و آقــایآنـتــوان همدیگر را نگاه میکنند ،ماری
و ژان چند قــدم بهجلو بــرم ـیدارنــد ،نیکوالس
کالهش را از سر برداشته و متیو ،لویی را که در
آغوشش است بهزمین میگذارد ،دکتر میلت
از تعجب ابــروهــایــش را بــاال مـیدهــد و پیرمرد
بــا تنی کــه حــاال ســرد و مثل سنگ سرجایش
خشکشده ،با دهانی نیمهباز بهصورت پسرش
خیره میماند.
ینـمــایــد ،ب ــدون کمک
ح ــاال م ــردی کــه غــریـبــه مـ 
سرجایش مینشیند و دست راستش را روی
مهــایــش را به
س ــرش م ـیگ ــذارد و ط ــوری چـشـ 
هم میفشارد که انگار میخواهد چیزی بیاد
ب ـیــاورد .پــساز گــذشــت چند دقـیـقــه ،مــرد ناگاه
دوبــاره چشمهایش را میگشاید و درحالیکه
بــه اطــرافــش نـگــاه مـیکـنــد ،پـ ـساز دی ــدن چهره
یلــی ،بــا چشمهایش گــرد شــده و بــا صدایی
لـ 
یگــویــد” :ایـ ــزابـ ــل ...ایـ ــزابـ ــل!“ س ـپــس با
بـلـنــد م ـ 
یگ ــردد و
ه ـم ــان ح ــال ــت بـ ـ هط ــرف پ ـی ــرم ــرد ب ــرمـ ـ 

ادامـهمـیدهــد” :بچههام ،کــارم ،زندگیم؛ نــه ،نه،
نــه؛ تموم ایــن  5س ــال ...اونـهــا منتظر برگشتن
مــن هـسـتــن؛ بــایــد ب ــرگ ــردم پ ــاری ــس ،بــایــد هرچه
زودت ــر بــرگــردم پیش زن و ب ـچ ـهام “.دکتر میلت
بــا احتیاط میپرسد” :تــو االن واقـعــا میدونی
ک ــی هـسـتــی ،ژا ک؟!“ م ــرد ب ــا جــدیــت ب ــه دکـتــر
نگاه میکند و با لحن قاطعی پاسخ میدهد:
”مـ ــن ژا ک ن ـی ـس ـتــم آق ـ ــا؛ اسـ ــم م ــن ویـنـسـنــت
پاسک ِو ( “!)Vincent Pascoسپس بــا لحنی
مــامـتبــار بــه م ــردم نـگــاه میکند و میپرسد:
”محض رضای خدا ،چطور فکر کردید من ژا ک
جدیت پیرمرد و لحن او را در
هستم؟“ دکتر که
ِ
 5سال پیش بهخوبی بهیاد میآورد ،با اشاره به
پیرمرد پاسخ میدهد” :نمیدونم؛ شاید بخاطر
اینکه این آقا مصرانه ادا کردن شما پسرشون
هستین “.مــرد بــا چـهــرهای نــاراحــت و عصبانی
یگــویــد” :چـطــور
یگــردد و م ـ 
رو بــه پـیــرمــرد بــرم ـ 
همچین اشتباهی کردید؟ نمیدونم با خودتون
چی فکر کرده بودید؟ اما ،اما این ادعــای شما
زنــدگــی واقـ ـعـ ـیامرو ازم گــرفــت؛ متاسفم ،من
پسر شما نیستم آقا!“ سپس بهزحمت از جای
خود برمیخیزد و پساز آنکه دوبــاره نگاهی به
اطرافش میانداز ،رو به افرادی که تا چند لحظه
پیش دوستها و اقــوامِ ژا ک بودند ،میگوید:
”مـتــاسـفــم ،مــن ژا ک نیستم؛ مـ ــن ...خــونــوادم
منتظرن؛ باید هرچه زودتر برگردم پیششون!“
در این حین آقایآنتوان با چهرهای جدی به او
نزدیک میشود و میگوید” :تو معلوم هست
چته؟ اصال میفهمی چی داری میگی؟“ مرد
پـساز نگاهکردن به چشمهای آقــایآنـتــوان ،رو
به لیلی پاسخ میدهد” :نمیدونم چی باعث
ایــن اشتباه شــد ،ولــی واقعا متاسفم!“ سپس
رو به آقایآنتوان ادامه میدهد” :من باید هرچه
زودتر پیش خونواده اصلیم برگردم “.او سمت
لیلی م ـیرود و درحالیکه دسـتهــای یـخزده
او را در بین دسـتهــایــش مـیگـیــرد ،میگوید:
”متاسفم؛ اصال قصد رنجوندنترو نــدارم ولی
من اون کسی که باهاش ازدواج کردی نیستم“.
مـتـیــو طــاقــت ن ــم ــیآورد و رو ب ــه ع ـمــویــش که
همچنان همانند مجسمهای رنگ و رفته روی
زم ـیــن نشسته و بــا دهــانــی نـیـمـهبــاز بــه زمین
چ ـش ـمدوخ ـتــه ،بــا لحنی مـعـتــرضــانــه مـیپــرســد:
”عموجان ،عموجان؛ چرا چیزی نمیگید؟ چرا
جلوشرو نمیگیرید؟ چرا نمیگید داره اشتباه
میکنه؟“ پیرمرد بهزور خود را کمی جمعوجور
م ـیک ـنــد و درح ــال ـیک ــه اش ــک در چـشـمهــایــش
ح ـ ـل ـ ـق ـ ـهزده ،آبده ـ ــان ـ ــش را بـ ـهزحـ ـم ــت قـ ــورت
میدهد و نــاالن میگوید” :بــذار بــره ...بــذار بره؛
ک مــن نیست؛ پسر
اون ژا ک نیست ،اون ژا ِ
ـت مـ ــرده ...حــق بــا اونـ ــه!“ مــرد با
مــن خیلی وق ـ ِ
لحنی عصبانی و پرسشگرانه بهطرف پیرمرد
بــرمـیگــردد و درحــالـیکــه مقابلش مینشیند،
میگوید” :شما میدونستین؟ شما از همون
اول ایـ ــن مـ ــوضـ ــوعرو م ـیدون ـس ـت ـیــن و مـ ـنرو
بهجای پسرتون نگه داشتین؟“ پیرمرد با همان
حال نزار ،دست راستش را لرزان بهصورت مرد
نزدیک میکند و پاسخ میدهد” :کاش بودی...
کــاش واق ـعــا ژا ک بـ ــودی ...تــو خیلی شبیهش
تهــایــش را روی
بـ ـ ــودی!“ م ــرد درمـ ــانـ ــده ،دس ـ 
یشــود،
ســرش م ـیگــذارد و درحــال ـیکــه بلند مـ 
یگــویــد” :وای خ ــدای م ــن ...ب ــاورم نمیشه!“
مـ 
کبــار به
سپس با چشمهایی خشمگین و اشـ 
پیرمرد میگوید” :پیرمر ِد خودخواه ...تو زندگی
همهرو به بازی گرفتی؛ تو ...تو “...و بدون اینکه
حرف دیگری بزند ،کالهش را از زمین برمیدارد
و باعجله سمت موتورش میرود و پیشاز آنکه
کسی بخواهد مانعش شــود ،سمت پاریس و
نزد خانوادهاش بهراه میافتد.
ادامه داستان در هفته آتی...

این کتاب توسط نشر آفتاب در نروژ به چاپ رسیده است

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

www.aftab.pub
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LIFE&STYLE.COOKING
to combine and cook for about 2
minutes, and white flour is no longer
to be seen.
Pour in chicken stock. Bring it to a
boil. Add bay leaves, broccoli florets
and pouring cream. Stir in half of the
cheese. Save the remaining cheese
for later use.

Pesto Sauce

طرز تهیه سس پستو
مواد الزم:

مـ ــواد الزم بـ ــرای آمـ ــادهکـ ــردن  ۱فـنـجــان
سس پستو
 ۱فنجان برگ تازه ریحان؛
 ۳حبه سیر؛
 ۳قاشق غذاخوری دانه کاج؛
یکسوم فنجان پنیر رندهشده پارمیزان؛
ک ـمــی ن ـمــک کــوشــر و فـلـفــل س ـیــاه ت ــازه
پودرشده (برای طعمدادن به سس)؛
یکسوم فنجان روغن زیتون.
طرز تهیه:
ریحان ،سیر ،دانههای کاج و پنیر پارمیزان را با
مخلوطکن یا غذاساز مخلوط کنید.
مواد را با نمک و فلفل طعمدار کنید و کامال
مخلوطشان کنید.
پیش از آنکه مواد را از مخلوطکن بیرون آورید،
روغــن زیـتــون را بــه مــواد اضــافــه کنید و کمی
دیگر مخلوطش کنید.
سس پستو آماده است .آن را در ظرف دربسته
و درون یخچال بهمدت  ۵تا  ۷روز نگه دارید.
چند نکته برای تهیه بهتر سس پستو
س ــس پـسـتــو طـ ــرز تـهـیــه سـ ـ ــادهای دارد؛ ا گــر
یخــواه ـیــد بـ ــرای تـهـیــه ای ــن س ــس خالقیت
مـ 
یتــوان ـیــد از گــوجـ هفــرنـگــی
ب ــه خـ ــرج دهـ ـی ــد ،م ـ 
خشکشده زیر نور خورشید ،زیتون یا فلفل
قرمز تفتدادهشده هم استفاده کنید .در تمام

انواع سسهای پستو ،سیر و نمک و پنیر کهنه
یشــونــد .روغــن
ب ــرای طـعـمدهــی اس ـت ـفــاده م ـ 
زی ـتــون و دانـ ـ ه ک ــاج هــم بـ هتــرتـیــب ب ــرای حفظ
رطوبت و تردی سس ب ه کار میروند.
اگر گیاهخوارید ،میتوانید از پنیر چشمپوشی
کنید و بهجای آن از نوعی مخمر استفاده کنید.
همچنین بهجای دانــه کــاج ،میتوانید هر نوع
دانــه (مثل تخمه آفتابگردان یا تخم کتان) یا
آجیل دیگر در سس بریزید .البته این سس را
میتوانید بدون دانه و آجیل هم درست کنید.
ارزش غذایی سس پستو
کالری ۹۲
چربی  ۹٫۵گرم
سدیم  ۱۵۸میلیگرم
 ۰٫۹گرم
کربوهیدرات
 ۰٫۲گرم
فیبر
 ۰٫۱۱گرم
قند
پروتئین  ۱٫۴گرم
کلسیم  ۳۳٫۱میلیگرم
 ۳۶٫۸میلیگرم
فسفر
پتاسیم  ۳۱٫۸میلی گرم
منیزیم  ۹٫۷۶میلیگرم

کاسرول کلم بروکلی
خامه ای
Creamy Broccoli
Casserole

Transfer the broccoli and sauce into
a baking dish. Cover with foil. Bake
in the preheated oven on the middle
rack for about 20 minutes. Carefully
remove the foil. Sprinkle the
remaining cheese on top of broccoli.
Put the baking dish on upper rack.
Increase oven temperature to 200C
/ 390F. Continue to bake for 8 to 10
minutes, or until cheese melted, and
the broccoli is lightly browned. Serve
immediately.

1 onion, diced

Notes:

1 Tbsp plain flour / all-purpose flour

The amount of cheese can be
adjusted according to personal
preference.

¾ cup (180ml) salt-reduced chicken
stock, or homemade saltless chicken
stock

Cheese has flavours.

2 bay leaves

The saltiness of different brand of
cheese might be slightly different.
Adjust the amount of salt accordingly.

½ cup pouring cream

INGREDIENTS:
1 head (about 285 gm) broccoli
20 gm butter
2 tsp oil
4 cloves garlic, sliced

salt, to taste
pepper, to taste

You might use regular butter or
unsalted butter.

1/3 cup Parmesan cheese, grated

METHOD:
Rinse broccoli and drain well. Cut
into florets. I don’t want to waste the
stem. I usually peel away the outer
hard skin. Cut them in large chunks.
Set aside.
Preheat oven to 180C / 350F.
Heat butter and oil in a fry pan over
medium heat. Sauté garlic and onion.
Make sure not to burn the garlic. Add
the broccoli stem chunks.
Sprinkle plain flour in fry pan. Stir

YOGURT AND SOUR PASTE HELP TO GET
RID OF BAD BREATH
ماست و خمیرترش به خالصی از بوی بد
دهان کمکمیکند
دان ـش ـم ـنــدان پ ــی ب ــردن ــد ک ــه غ ــذاه ــای تخمیری
حاوی باکتریهای پروبیوتیک ،میتوانند برای از
بین بردن بوی بد دهان مفید باشند.

خـ ــوردن غــذاهــایــی مـثــل مــاســت ،ن ــان [حـ ــاوی]
خـمـیــرتــرش و س ــوپ میسو کــه از بــاکـتــریهــای
پروبیوتیک سرشارند ،میتواند را هحــل افــرادی
بــاشــد کــه بــا ب ــوی بــد مـــداوم دهـــان ،م ـعــروف به
هالیتوزیس ،دستوپنجه نرم میکنند.
شرکتکنندگان در این مطالعه پروبیوتیکهایی
مـ ـ ـث ـ ــل الکـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــاسـ ـ ـیـ ـ ـل ـ ــوس سـ ـ ــال ـ ـ ـیـ ـ ــواریـ ـ ــوس،
الکـ ـت ــوب ــاسـ ـیـ ـل ــوس روت ـ ـ ـ ــری ،اس ـت ــرپ ـت ــوک ــوک ــوس
ســال ـیــواریــوس و وی ـســا سـیـبــاریــا را بــه صــورت
مکمل مصرف کردند.

تجزیه و تحلیل مجموع دادههای شواهد موجود
به این نتیجه رسید که این باکتریها به کاهش
سـطــح تــرکـیـبــات ســول ـفــوریــک فـ ــرار م ــوج ــود در
دهان کمک میکنند.

به گفته دانشمندان ،این ترکیبات عامل اصلی
بــوی بد دهــان دانسته میشوند و باکتریهای
دهــان ،آنهــا را درنتیجه آمیختگی باکتریایی با
بقایای موادغذایی مرتبط با بهداشت ضعیف
danmagazine_vancouver

دندان و لثه ،تولید میکنند.

ب ــرای مقابله بــا ایــن مشکل ،بـسـیــاری از مــردم
به استفاده از دهانشویه و آدام ــس ،جرمگیری
دن ـ ــدان ،و تـمـیــز کـ ــردن ز بـ ــان روی مـ ـیآورن ــد .با
ایــن حــال ،نویسندگان ایــن مطالعه نوشتند که
خــوردن غذاهای غنی از پروبیوتیک« ،میتواند
هالیتوزیس را در کوتاهمدت کاهش دهد».

در ایـ ــن م ـطــال ـعــه ک ــه دان ـش ـم ـن ــدان م ــرک ــز ملی
یه ــای ده ـ ــان در
شه ــای بــال ـی ـنــی ب ـی ـم ــار 
پ ــژوهـ ـ 
دانشگاه سیچوان چین انجام دادهاند ،دادههای
پــژوهـشــی مرتبط بــا کــارآزمــای ـیهــای بالینی که
تــا فــوریــه  ۲۰۲۱منتشر ش ــده اس ــت ،تحلیل و
بررسی شد.
بررسی اولیه  ۲۳۸پــرونــده ،دادهه ــای تـکــراری و
ناقص تعداد کارآزماییهای بالینی واجد شرایط
را برای تجزیه و تحلیل مجموع دادهها به هفت
مـ ــورد کــاهــش داد ک ــه در م ـج ـمــوع از  ۲۷۸نفر
جمعآوری شده بــود .نویسندگان تایید کردهاند
که حجم نمونهها اندک ،و برخی از دادهها ناقص
بوده است.

ای ـ ــن م ـطــال ـعــه کـ ــه در ن ـش ــری ـه دسـ ـت ــرس ــی آزاد
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بـ ـیا مج ــی اوپـ ــن ( )BMJ Openمـنـتـشــر شــده
اسـ ــت ،ن ـشــان داد کــه ش ــدت ب ــوی بــد دهـ ــان یا
لپـ ـ ــی ( )OLPک ــه بـــوی دهـ ــان را در
ام ـت ـیــاز اوا 
فواصل مختلف از دهان اندازهگیری میکند ،در
افرادی که پروبیوتیک دریافت کردند ،در قیاس
با گروههای دیگر ،صرفنظر از طول دوره نظارت،
به طرز چشمگیری کاهش یافت.

برای سطوح ترکیبات سولفوریک فرار نیز نتیجه
مشابهی دیده شد ،هرچند اینها در مطالعههای
فردی «به میزان چشمگیری» متفاوت بودند و
نتایج مشاهدهشده نسبتا کوتاهمدت بود – تا
چهار هفته ،و پس از آن تفاوت چندانی وجود
نداشت.
دکتر لونگجیانگ لی ،نویسنده اصلی این مطالعه
از دانشگاه سیچوان چین ،گفت« :پروبیوتیکها
 9دی ۱۴۰1 ،دانستنیها

میتوانند از تجزیه اسید آمینه و پروتئین موجود
در ده ــان بــا بــاک ـتــریهــای بــیه ــوازی جلوگیری
کنند ،بنابراین مانع ایجاد محصوالت جانبی بدبو
شوند».
دکـ ـت ــر لـ ــی افـ ـ ـ ــزود« :ایـ ـ ــن بـ ــررسـ ــی روشـ ـمـ ـن ــد و
کهــا با
فراتحلیل نـشــان م ـیدهــد کــه پــروبـیــوتـیـ 
کــاهــش غـلـظــت تــرکـیـبــات ســول ـفــوریــک فـ ــرار در
کوتاهمدت بوی بد دهان را کاهش میدهند ،اما
روی علل اصلی هالیتوزیس ،مثل پــاک و بار
زبان ،تاثیر چشمگیری ندارند».
«الزم است که در آینده برای تایید نتایج و ارائه
شــواهــدی درم ــورد تاثیر پروبیوتیکها در مهار
بوی بد دهان ،کارآزماییهای بالینی تصادفی با
کیفیت باال انجام شود■».
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LIFE&STYLE.RELATIONSHIP

HOW TO KEEP A RELATIONSHIP FRESH

چگونه طراوت یک رابطه را زنده نگه داریم

یشــود ،اغـلــب زمــانــی اســت کــه رابـطــه واقعی
مـ 
شروع میشود .او توضیح میدهد« :باید خواهان
ی خــود باشید و در رابطه
پیشرفت شریک زندگ 
سرمایهگذاری کنید».

«مثال چه بسیار زوجها که در مورد اینکه چه کسی
چه زمانی چه کاری را انجام داد و نوبت چه کسی
است که فالن کار را انجام بدهد ،با هم جروبحث
یشــود کــه رواب ــط بــایــد ۵۰/۵۰
میکنند .گفته مـ 
نطــورنــد« ».ای ــن کــار خوبی نیست و
باشند و ای ـ 
باعث میشود آدم به برد و باخت فکر کند .شریک
ی شما ناخواسته به کسی تبدیل میشود
زندگ 
که باید با او بحث کنید؛ به جای اینکه منبع گرما،
آرامش و تفریح باشد».
نگذارید چیزهای کوچک روی هم تلنبار شود

میسون میگوید لزوما اختالفهای بزرگ نیست

فهــای
یکـنــد؛ ایــن اخـتــا 
کــه رابـطــه را فــرســوده مـ 
کت ــرن ــد کـ ــه راب ـ ـطـ ــه را بـ ــه ن ــاب ــودی
م ـن ـفــی ک ــوچـ ـ 
یهــای جــزئــی مثل بیرون
میکشانند« .دل ـخــور 
ن ـبــردن ز بــالــه ،یــا وقـتــی م ــدام فــرامــوش میکنیم
دستمال تــوالــت را جایگزین کنیم ،چیزهاییاند
که به آنها اشاره نمیشود ».در حالی که اینها
شاید در ظاهر بیاهمیت باشند ،غالبا به اختالف
یا درگیری بزرگتری در رابطه میرسند .میسون
میگوید« :زخمزبانها ،پشت چشم نازک کردنها،
اه و پیفها و متلکها (جوابهای دندانشکن)
چیزهاییاند که در بــار ه آنها صحبت نمیشود».
«این دلخوریهای کوچک که دربار ه آنها حرفی
زده نمیشود یا به آنها اشاره نمیشود ،به شکل
موذیانهای به مرور زمان روی هم تلنبار میشوند
و به شکل خشم بروز میکنند■».

WHEN SHOULD WE
TAKE DOWN THE
& CHRISTMAS TREE
?DECORATIONS
شهــای اف ـ ــرادی که
لتــریــن پــرس ـ 
یـکــی از م ـتــداو 
در رابـطـهای طوالنیمدتاند ،ایــن اســت :چگونه
طراوت رابطه را حفظ کنیم؟

یت ـجــر ب ـ ههــا ،ط ـ ــراوت (راب ـ ـطـ ــه) همهچیز
بـ ــرای ب ـ 
اســت؛ دستکم در رابطه عاشقانه .مثل وقتی
که یکشنبه شب بــرای دلبری با پیژامه میروید
یخــریــد؛ یــا بــه لـطـیـفـهای که
و (غ ـ ــذای) ک ــاری م ـ 
قبال هزار بار شنیدهاید ،میخندید؛ یا وقتی بعد
یگــردیــد،
از یــک روز ک ــاری طــوالنــی بــه خــانــه بــرمـ 
یکدیگر را میبوسید .اما وقتی طراوت رابطه رو
به کمرنگ شدن میگذارد ،چه اتفاقی میافتد؟
این یک سرنوشت گریزناپذیر است؛ به ویژه برای
لهــا بــاهــم ب ــودهان ــد .امـیــد خود
جهــایــی کــه ســا 
زو 
را از دس ــت نــدهـیــد .مــادلـیــن مـیـســون روآن ـتــری،
روانشناس رابطه میگوید را هه ــای زیــادی برای
ایجاد طراوت وجود دارد .فقط باید آنها را به کار
ببندید و احتماال یکبار دیگر انتظارات خود را از
(رابطه) عاشقانه طوالنی مشخص کنید.
تک ــم  ۱۵س ــاع ــت ب ــا ه ــم زم ــان
ه ــر ه ـف ـتــه دسـ ـ 
باکیفیت بگذرانید
بسیاری از افراد در رابطه طوالنی ،خواه با تفریح یا
معاشرت با دیگران ،برای خود وقت آزاد میکنند.
به گفته میسون ،همانطور که طول رابطه بسیار
مهم اس ــت ،بــه همان مـیــزان مهم اســت یادتان
بماند که برای یکدیگر وقت بگذارید .او اینگونه
توضیح میدهد« :با گذراندن مقدار قابل توجهی
زمان باکیفیت در هر هفته ،رابط ه شما قویتر و
محکمتر میشود».

ایــن زمــان باکیفیت هرچیزی میتواند بــاشــد؛ از
پیادهروی با هم تا نشستن برای غذا خوردن .فقط
مطمئن شوید که تلفنهایتان دور از دسترس
است .هیچچیزی مثل یک صفحه نمایش ،رابطه
عاشقانه را خ ــراب نمیکند .میسون در ادام ــه
جه ــای ــی بــاشـنــد که
یگــویــد« :مـمـکــن اس ــت زو 
مـ 
طاقت وقتگذرانی طوالنی با یکدیگر را نداشته
نه ــا بیشتر ک ــار ب ــردی بــاشــد تا
باشند و راب ـط ـ ه آ 
عاطفی».

یخــورد؛ امــا بــرای
نه ــا نـمـ 
«ای ــن توصیه بــه درد آ 
افرادی که قدردان طراوت و رابطه احساسیاند،
نه ــای باکیفیت کـنــار هــم پیوندهای
ص ــرف زم ــا 
رابطه را تقویت میکند».

قانون پنج-به-یک را تمرین کنید

یگــویــد هــر تـعــامــل مـنـفــی را بــا پنج
مـیـســون م ـ 
تعامل مثبت متعادل کنید .او ادام ــه میدهد:
«طـ ــرز فـکــر تــایـیــد مثبت را پیشه کـنـیــد .یــادتــان
ی خود بگویید (چقدر) به او
باشد به شریک زندگ 
اهمیت میدهید ،در هر فرصتی از او تعریف کنید
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و بازخورد مثبت بدهید».

«از کارهایی که انجام میدهد ،قدردانی کنید .هر
موفقیت یا دستاورد شخصی را جشن بگیرید».
ایــن کــار بــرای حفظ طــراوت رابطه حیاتی است؛
چون احترام و تحسین متقابل را تقویت میکند.

میسون توضیح میدهد« :هر برخورد مثبت را
یک سپرده در نظر بگیرید و بخواهید تا جایی که
ممکن است سپردهگذاری کنید».

«هر برخورد منفی یک برداشت از حساب است.
بــرای کاهش هرگونه برداشتی باید سپرده «ارز
اجتماعی» بسیار بیشتری داشته باشید .هرقدر
میزان سپردههای مثبت بیشتر باشد ،غلبه بر
مشکالت رابطه آسانتر میشود».
برای تفریح برنامهریزی کنید

این یکی ساده ب ه نظر میرسد؛ چون همینطور
است .درباره تفریحات برنامهریزیشده چیزهای
بدی میگویند؛ اما این کار برای رابطه درازمدت،
ض ــروری اس ــت .نــه فقط بــه ایــن دلیل کــه هــر دو
به ناچار در زندگیهای پرمشغلهای با تعهدات
گسترد ه هم در حوزه زندگی حرفهای و هم زندگی
شخصی ،درگـیــر خواهید شــد ،بلکه در بحبوحه
ی خــان ـگــی در نـتـیـجــه رابـ ـط ــه عــاشـقــانــه
خـسـتـگـ 
درازم ـ ـ ــدت ،ای ــن م ــوض ــوع ب ــه س ــادگ ــی فــرامــوش
یتــوانـیــد بــا شــریــک زندگی
یشــود کــه هـنــوز مـ 
مـ 
خود اوقات خوبی بگذرانید .میسون میگوید« :با
گذشت زمــان ،ایــن رابطه بدیهی تلقی میشود
و میل بــه فــرامــوشــی تقویت جــذابـیــت راب ـطــه و
صمیمیت بــه وج ــود م ـیآیــد ».میسون توضیح
میدهد« :این را به عادت بدل کنید؛ جاهایی وقت
بگذرانید که شما را درگیر کارهای غیرآرامبخش
میکند .این روش را میتوان به زندگی جنسی
نیز تسری داد؛ اگر زوجــی از ابتدا رابطه جنسی
منظم و قاعدهمند داشتهاند (ازقضا) این کار را
بیمقدمه (خودجوش) انجام دهند».
انتظارهای خود را مدیریت کنید

یگ ــوی ــد ی ـک ــی از ح ـ ــوز هه ـ ــای ع ـمــده
س ـی ـم ــون مــ 
روانـشـنــاســی راب ـطــه بــررســی چگونگی مدیریت
انتظارمان از عشق است .مشکل اینجا است که
بعد از اینهمه ســال شرطیسازی اجتماعی و
(تماشای) فیلمهای رمانتیک-کمدی (رام-کام)،
برداشتمان از رابطه عاشقانه تا حدودی تحریف
و خب ،غیرواقعی شده است .به گفته میسون،
ای ــن ک ــار نــه تـنـهــا زنــدگــی عــاشـقــانــه مــا را مختل
میکند ،بلکه به این معنی است که وقتی حس
میکنیم دوران ماه عسل به پایان رسیده است،
خیلی سریع رابطه را رها میکنیم .با این حال،
یمــدت صحبت
وقـتــی از رابـطــه عاشقانه طــوالنـ 
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چه زمانی باید
درختکریسمس
و تزئیناتش را جمع کنم؟

بــرای مــا کــه آم ــاده بازگشت بــه کــار میشویم،
با گذشت هر ساعت کریسمس بیشتر شبیه
یش ــود .شـ ــروع خ ــوب ب ــرای
خ ــاط ــرهای دور مـ ـ 
سال نو همیشه دلپذیر است ،اما همواره این
سردرگمی وجود دارد که نمیدانیم دقیقا چه
مــوقـعــی بــایــد درخ ــت کــریـسـمــس و تزئیناتش
ع ک ـن ـیــم .ب ـ ــرای پ ـی ـش ـگ ـیــری از هــرگــونــه
را ج ـم ـ 
بدشانسی بیشتر ،زمانی را برای کنار گذاشتن
زرقوبرقها برای سال آینده مشخص میکنیم
.
اینها تمام آنچه که باید بدانید است:

یکـنــد کــه تزئینات
در بــریـتــانـیــا ،سـنــت حـکــم مـ 
کریسمس تا «شب دوازدهم» باقی بماند.

شب دوازده ــم ،جشنی مسیحی و نشان آغاز
عید تجلی عیسی [اپیفانی] است[ .مسیحیان
ایرانی به این جشن خاجشویان میگویند].

دقیقا  ۱۲روز بعد از  ۲۵دسامبر ،به  ۵ژانویه
میرسیم .به گفته کلیسای انگلستان ،این روز
شب دوازده ــم اســت .با ایــن حــال ،عید تجلی،
در روز بعد از آن  ۶-ژانــویــه -اس ــت .امــا دیگر
گروههای مسیحی  ۱۲روز کریسمس را از روز
باکسینگ ( )Boxing Dayمیشمارند ،که شب
دوازدهم ۶ ،ژانویه میشود.
کشورهایی مانند آلـمــان ،لهستان و جمهوری
چ ــک ه ـم ـگــی ایـ ــن روز را «شـ ــب دوازده ـ ـ ــم»
میدانند.
عید تجلی چیست؟

نطــور که مسیحیان به یــاد میآورند
اپیفانی آ 
زم ــان ــی اس ــت ک ــه گـفـتــه م ـیش ــود س ــه م ــغ (یــا
سه پــادشــاه) بعد از تولد عیسی مسیح او را
دیدهاند .همچنین زمانی است که به مسیحیان
یـ ــادآوری میکند یحیی تعمیددهنده عیسی
مسیح را زمانیکه انسان معمولی بود ،غسل
تعمید داد.
واژه «اپیفانی» بهمعنای تجلی است و هر دو
رویــداد فوق از لحظههای مهم زندگی عیسی
بهشمار میرود.
تاریخچه و اهمیت عید تجلی چیست؟

ت ــا قـ ــرن نـ ــوزدهـ ــم ،ع ـیــد ت ـج ـلــی م ـه ـمتــر از روز
نهــایــی ب ــرای
کــری ـس ـمــس ب ـ ــود ،و در آن ج ـش ـ 

بزرگداشت ورود سه مغ براساس کتاب مقدس
بــرگــزار مـیکــردنــد .مسیحیان بــر ایــن بــاورنــد که
ایــن دوازده روز نشاندهنده مــدت زمــان سفر
ایــن ســه مــرد حکیم ب ــرای سفر بــه بیتلحم و
شناسایی عیسی بهعنوان پسر خداست.

مسیحیان تا همین اواخر در دهه  ،۱۹۵۰شب
دوازدهم را به جشن و میگساری میگذراندند.
در ای ـ ــن مـ ــراسـ ــم هـ ــم ش ـب ـی ــه سـ ــرودخـ ــوانـ ــی،
از خ ــانـ ـهای ب ــه خــانــه دی ـگــر م ـیرف ـت ـنــد و ب ــرای
همسایگان سالی پر از سالمتی و خوشبختی
آرزو میکردند.

شــش یکشنبه پــس از اپیفانی را بــه نــام زمــان
تجلی میشناسند و آخرین یکشنبه اپیفانی
را به نــام یکشنبه عید تجلی جشن میگیرند.
جشنهای روز عید مسیحی که برای خیلیهای
یـــک ت ـع ـط ـیــات ع ـم ــوم ــی اسـ ـ ــت ،در س ــراس ــر
ج ـهــان مـتـفــاوت اس ــت .ای ــن روی ـ ــداد در دنـیــای
اسپانیاییزبان محبوبیت ویژهای دارد و اغلب
در این جشنها هدایایی رد و بدل میشود.
در مـکــزیــک ،جمعیتی گــردهــم مـیآیـنــد و نــان
پادشاه را در «دیا د لوس ریس» (روز سه مغ)
در دهان میگذارند و در پرا گ و ونیز ،مراسم
شنای سنتی سه مغ در آبهــای ســرد برگزار
میشود.
پس کدام تاریخ صحیح است؟

هر دو صحیح اســت ،امــا بیشتر مــردم بریتانیا
تاریخ چهارشنبه  ۵ژانویه را قبول دارند.
چرا میگویند ماندن تزئینات کریسمس بعد از
شب دوازدهم بدشانسی میآورد؟

در زمانهای قدیم ،اعتقاد بر این بود که ارواح
درخت در تزئیناتی مثل راج و پیچک که مردم
بــرای تزئین خانههایشان استفاده میکردند،
زندگی میکنند .باور داشتند که اگر این ارواح
قبل از پایان کریسمس رها نشوند ،به از بین
رفـ ـت ــن م ـح ـص ــول و م ـش ـک ــات غـ ــذایـ ــی مـنـجــر
میشود.
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EXPLORING GRACELAND:
ELVIS PRESLEY'S FINAL RESTING PLACE

کاوش در گریسلند:
آخرین پناهگاه الویس پریسلی

نمایش فیلم سینمایی جدیدی از زندگی ستاره
موسیقی آمریکا که به زندگینامه الویس پریسلی
پــرداخ ـتــه اس ــت ،م ــوج جــدیــدی از عــاق ـ ه بــه نحوه
زندگی الویس ،از جمله امالک مشهور او و خانهای
که در آن زندگی میکرد ،در طرفدارانش ایجاد کرده
است.
در ســال  ،۱۹۷۵الــویــس پریسلی  ۲۲ســالــه کــه به
دنبال پناه گرفتن در محلی آرام و دور از طرفداران
بیش از حد مشتاق و فشارهای شهرت بود ،امالک
گریسلند را به قیمت  ۱۰۲هزار و  ۵۰۰دالر خریداری
کرد ۴۵ .سال پس از مرگ او ،این ملک در ممفیس
تنسی به زیارتگاهی بــرای خیل عظیم طرفداران
«پادشاه راک» ،و نیز به جاذبهای گردشگری بدل
شــده اســت .پریسلی نخست در کنار مــادرش در
ته ـیــل» دف ــن شــده
گــورس ـتــان «مـمـفـیــس فــارس ـ 
بود ،اما پس از کوششی برای سرقت تابوت او و
تقاضای باج برای بقایای جسد این خواننده ،جسد
او به گریسلند منتقل شد.
بازدیدکنندگان میتوانند در گوشه و کنار عمارت
گریسلند و نیز مجموعه تفریحی واقع در محل به
گشت و گــذار و ا کتشاف بپردازند ،و توضیحات و
داستانهایی از زبان الویس و دخترش ،لیزا ماری
پریسلی ،برای شنیدن انتخاب کنند.

قخ ـ ــواب والـ ــدیـ ــن پــری ـس ـلــی،
اتـ ـ ــاق ن ـش ـی ـمــن ،ات ـ ــا 
آشپزخانه ،اتاق تلویزیون ،اتاق بیلیارد ،اتاق جنگل،
دفتر پدرش ،ساختمان راکتبال (که بازسازی شده
تا دقیقا همان شکلی باشد که در سال  ۱۹۷۷بود)،
و باغ مراقبه ،برای عموم قابل دسترسی است.

اقــام ـت ـگــاه م ـخ ـصــوص پــریـسـلــی در طـبـقــه دوم،
همچنان مکانی ممنوعه اســت .پس از بــاز شدن
خــانــه در س ــال  ۱۹۸۲ب ــه روی ع ـم ــوم ،ب ــه اح ـتــرام
خانواده پریسلی و نیز برای جلوگیری از توجه بیش
از حد به مرگ خواننده ،راه ورود به طبقه دوم بسته
شد .طرفداران همچنین میتوانند زندگی حرفهای
پریسلی را از طریق صدها اثر هنری و عکس موجود
در بایگانی گریسلند ،از جمله مجموعه شگفتانگیز
رکوردهای طال و پالتین ،لباسهای یکسره مشهور
پریسلی ،و یادگاریهای او از فیلمهایش ببینند.

خ ــودروه ــای مـ ــورد عــاقــه ای ــن خــوان ـنــده ،از جمله
ک ـ ــادی ـ ــاک ص ـ ــورت ـ ــی او ،ک ـ ــادی ـ ــاک الـ ـ ـ ـ ـ ــدورادوی
سب ـنــز ل ـی ـمــوزیــن ،و
 ،۱۹۵۶فـ ـ ــراری دیـ ـن ــو ،مــرســد 
نه ــای رول ــزروی ــس نیز در کـنــار هواپیماهای
س ــدا 
یش ــده او ،ب ــه ن ـمــایــش گــذاش ـتــه
یس ــاز 
سـ ـف ــارشـ ـ 
ش ــدهان ــد .مـجـمــوعـهای از نـمــایـشـگــا ههــا ،از جمله
نمایشگاه جدیدی که بر عشق پریسلی به فوتبال
تمرکز دارد ،بینش بیشتری در م ــورد ایــن ستاره
«را کاندرول» ارائه میکند■.

THE EUROPEAN AIRLINE INDUSTRY
WILL NOT RETURN TO PRE-PANDEMIC
CONDITIONS UNTIL 2024

صنعت هواپیمایی اروپا تا سال  ۲۰۲۴به
شرایط قبل از همهگیری باز نمیگردد

طبق پیشبینیهای جدید سازمان امنیت هواپیمایی
اروپ ـ ـ ــا ،وض ـع ـیــت صـنـعــت هــواپ ـی ـمــایــی ت ــا سـ ــال ۲۰۲۴
بــه شــرایــط پیش از همهگیری ب ــاز نـخــواهــد گـشــت .این
ســازمــان ن ـظــارت بــر ت ــردد هــوایــی ســراســر اروپـ ــا ،میزان
بــرآورد قبلیاش از فعالیتهای صنعت هواپیمایی این
قاره در سال جاری را کاهش داده است .سازمان امنیت
هواپیمایی اروپ ــا در اکتبر ســال  ۲۰۲۱پیشبینی کرده
بود صنعت هواپیمایی در سال  ۲۰۲۲اندکی کمتر از ۱۰
میلیون پــرواز خواهد داشت که نسبت به  ۱۱میلیون و
 ۲۰۰هزار پرواز سال  ۲۰۱۹حدود  ۱۱درصد کاهش یافته
است .این رقم در سال  ۲۰۲۲کاهش یافته و به  ۹میلیون
و  ۵۰۰ه ــزار پـ ــرواز رس ـیــده اس ــت کــه م ـعــادل  ۸۵درصــد
فعالیتهای پیش از همهگیری اســت .سازمان امنیت
هواپیمایی اروپــا میگوید این کاهش «عمدتا ناشی از
اثــر سویه اومـیـکــرون بــر ســه ماهه اول امـســال» اســت.
به عالوه ،میزان تولید ناخالص پیشبینیشده برای این
صنعت که معیار اندازهگیری میزان فعالیت اقتصادی
آن نیز اســت بــه علت حمله روسـیــه بــه اوکــرایــن کاهش
یافته است .سازمان امنیت هواپیمایی اروپا عامل این
وضعیت را «ترکیبی از افــزایــش مـیــزان و دوره زمانی
تورم و کاهش رشد اقتصادی میداند که علت عمده آن
کاهش میزان مصرف است».
طبق پیشبینیها ،شمار پروازها در سال  ۲۰۲۳به ۱۰
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میلیون و  ۶۰۰هزار میرسد که  ۵درصد از سال ۲۰۱۹
کمتر است .اما سازمان امنیت هواپیمایی اروپا میگوید:
«ایــن پیشبینی ازجمله به خاطر رویــدادهــای پرشتاب،
همچنان گرفتار مخاطرههای زیادی است».
مخاطرههایی که این سازمان ثبت کرده است عبارتاند
از:

 -۱تــورم باالتر و بیثباتی بیشتر ناشی از حمله روسیه
به اوکراین« .گسترش اقتصاد جهان در صورت طوالنیتر
لهــای بیشتر در ب ــازاره ــای ان ــرژی
ش ــدن جـنــگ و اخ ـتــا 
دچار آسیب بیشتری میشود .وخامت بیشتر وضعیت
اقتصادی هم خطر افول را در پی دارد».

 -۲نوسانهای شدید قیمت نفت« :در بازاری که در حال
برخاستن از زیر فشار قرنطینههای پرشمار ناشی از کرونا
است ،مشخص نیست که شرکتهای هواپیمایی چطور
خواهند توانست جهشهای قیمت سوخت را به دوش
مسافران منتقل کنند».
 -۳بسته شــدن غیرمنتظره حریمهای هوایی در آینده.
مهــای هوایی
«در حــال حــاضــر فــرض میکنیم کــه حــریـ 
اوکراین و روسیه تا پایان افق ( )۲۰۲۴بسته بماند».

ســازمــان امنیت هواپیمایی اروپ ــا در پــایــان اع ــام کــرده
است« :میزان بیثباتی همچنان خیلی باال است و کفه
ترازوی مخاطرهها بیشتر به سمت منفی است■».
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THE OUD
WAS
REGISTERED
IN UNESCO

DANIEL CRAIG SAYS GAY
RELATIONSHIP IN KNIVES
'OUT 'REFLECTS MY LIFE

ساز عود
در یونسکو
بهثبت رسید

نواختن و ساخت ساز عود از طرف سازمان یونسکو در
جلساتی که برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس از
 ۲۸نوامبر تا  ۳دسامبر در رباط ،پایتخت مرا کش ،برگزار
شــده بــود ،در فهرست میراث فرهنگی ناملموس به نام
ایران و سوریه به ثبت رسید.
ع ــود ی ـکــی از س ــازه ــای اص ـیــل و سـنـتــی اس ــت ک ــه از آن
بـهعـنــوان اول ـیــن ســاز زهــی جـهــان یــاد م ـیشــود .ایــن ســاز
از یــک جـعـبــه صــوتــی گــابـیشـکــل ســاخ ـت ـهشــده از چــوب
گردو ،گل رز ،صنوبر ،آبنوس یا زردآلو تشکیل شده است؛
امــروزه صــدای گرم و روان عــود ،آن را به ابــزاری همهکاره
در اجــراهــای انـفــرادی و نمایش ظرایف موسیقی ایرانی
تبدیل کرده است.
عــود ب ـهصــورت ان ـفــرادی یــا بـهعـنــوان بخشی از یــک گــروه
موسیقی در مناسبتهای مختلف نواخته میشود و با
آوازها و رقصهای سنتی همراه است .برخی از یافتههای
قدیمی نشان میدهد که این ساز دستکم  ۳هزار سال
قدمت دارد.
استفاده از این ساز به غیر از ایران ،در فرهنگهای دیگری
چــون عربی ،فــارســی ،کــردی ،یونانی ،ترکی ،آذربایجانی،
ارمنی ،شمال آفریقا ،اسپانیایی-اندلسی ،سومالیایی و
تمام موسیقی خاورمیانه نیز گسترش زیادی یافته است.
تاریخچه عود
عود بهعنوان اصلیترین ساز در تخت موسیقی شرقی
تلقی میشود .ساز زهی عود با جثه درشت و گردن کوتاه
امروزه در ایران و همچنین در کشورهای تونس ،مرا کش،
الجزایر ،ترکیه و ارمنستان استفاده میشود.
گفته میشود ســازعــود حــدودا  ۱۷۰۰ســال قبل از میالد
وارد ایران شده است .صدای عود ایرانی شیرین و لطیف
اســت و مـیتــوان از آن در اجــرای تـکنــوازی یــا سمفونی
استفاده کــرد .مهمترین ویژگی عود ایرانی این است که
پـنــج سـیــم آن از ابــریـشــم ســاخـتــه شــده اســت و بــرخــی از
ســازنــدگــان ایــن ســاز ،ممکن اســت یــک یــا دو سیم بــه آن
اضافه کنند.
واژه عود برای اولینبار در قرن هفتم بهکار رفته است و
ایرانیان قبل از آن تاریخ ،به این ساز بربط میگفتند.
بوالتر فلدمن ،مــورخ موسیقیشناس ،معتقد است این
ساز را ترکان ایرانی اختراع کردند.
عود که منشا ساخت و استفاده از آن در ایران بوده است،
پس از ورود اســام به جغرافیای ایــران ،وارد جهان عرب
شد .محبوبیت این ساز بهقدری افزایش یافت که در برهه
تاریخی کوتاهی ،عودنوازی به فالت آناتولی و پس از آن
به اسپانیا نیز رسید.
عود امروزی مدیون ابونصر محمد بن فارابی ،فیلسوف و
موسیقیشناس برجسته ایرانی ،است .او برای اولینبار
تغییراتی در ایــن ســاز ایجاد کــرد و ایــن تغییرات به بهتر
شدن صداهای این ساز اصیل منجر شد.
ردپای عود در ادبیات فارسی
سـ ــاز عـ ــود در دوران امـ ـپ ــرات ــوری ســاســانــی مـحـبــوبـیـتــی
دوچندان پیدا کرده است؛ ردپای این ساز به ادبیات غنی
فارسی نیز میرسد.
در اشـعــار فــردوســی ،حــافــظ ،فـضــولــی ،عمر خـیــام ،عصار
ت ـبــریــزی ،عـمــادالــدیــن نسیمی و خــاقــانــی نـیــز بــه ن ــام عــود
اشاره شده است .همچنین نظامی در منظومه «خسرو و
شیرین» بر مهارت خوانندگان و نوازندگان باربد و نکیسا
تاکید میکند که باربد عود را عالی مینواخت.
عبدالقادر مــراغـهای دیگر شاعر ،موسیقیدان و نوازنده
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دنیل کریگ :رابطه همجنسگرایانه در
م بازتاب زندگی است
فیل 

ایــرانــی اس ــت کــه س ــاز ع ــود را کــامـلتــریــن آل ــت موسیقی
دانسته است .همچنین عبدالرحمن جامی ،محقق بزرگ
قرن پانزدهم ،نیز عود را معتبرترین آلت موسیقی دانسته
است.

بــا ایــن حــال ،بسیاری از موسیقیدانان قــرون وسطی و
همچنین نظامی ب ــزرگ ،اخ ـتــراع عــود را بــا نــام افــاطــون،
فیلسوف یونان باستان ،مرتبط میدانند.
انواع عود و تفاوتهای آن

امروزه دستکم سه نوع عود مورد استفاده قرار میگیرد،
عود ایرانی ،ترکی و عربی از رایجترین عودها است.

س ــاز ع ــود در ان ــدازهه ــای مختلف وج ــود دارد ،عــودهــای
عربی بدنه بزرگتری دارند و عودهای ترکی کوچکترند و
عودهای ایرانی معموال در این بین قرار میگیرند.

همه زیرگونههای عود عربی دارای شش سیماند که پنج
رشته آن دوتــایــی اســت و رشته ششم تکرشته اســت،
بــدنــه آنه ــا ب ــزرگ و ســه س ــوراخ صــدا دارنـ ــد .عــود ایــرانــی
دارای پنج سیم اســت و بدنه آن حجیمتر ،امــا کوچکتر
است .عود ترکی نیز از نظر اندازه بسیار کوچکتر از عود
عربی است و این نوع در یونان نیز رایج است.
گفتوگو با یک استاد عودساز در ترکیه

استاد ارجــان بیلیر یکی از عــودســازان ترکیهای اســت که
در شهر اسکیشهیر زنــدگــی میکند .از او در مــورد ساز
عود پرسیدم .او گفت« :یافتههای باستانشناسی نشان
میدهد که ســازی مانند عود از قدیماالیام وجــود داشته
است .حتی گفته میشود این ساز از طرف برخی از ترکان
کــه بــه سمت جـغــرافـیــای عربنشین ب ــرای کــار و تجارت
مهاجرت کردهاند به فرهنگ عربی منتقل شده است».

ایــن اسـتــاد عــودســاز کــه نــزدیــک بــه  ۲۰ســال اســت کــه به
این کار مشغول است در ادامه افزود« :نمیشود بهطور
کلی نظر داد که ساز «عود» دقیقا مربوط به کدام ملیت
اســت و واقـعــا هــم ایــن مسئله چیز مهمی نیست ،چون
از نظر اخــاقــی هــم درس ــت نیست کــه ایــن ســاز از طرف
ملیت خاصی ثبت شود .ساز عود که بهعنوان پدر گیتار
ام ــروزی شناخته م ـیشــود ،پــس از ورود بــه فرهنگها و
جـغــرافـيــاهــای مختلف دچ ــار تغییراتی شــده اس ــت ،مثال
تارهای عود عربی با ترکی متفاوت است .در ترکیه ،زمان
فــارابــی یــک تــار بــه «عــود» اف ــزوده شــده و شکل امــروزی
«عود» را گرفته است .یعنی حدود  ۸۰۰،۷۰۰حتی شاید
 ۱۰۰۰سال است که فرم قدیمی «عود» بهعنوان یک ساز
سنتی تغییری نکرده است■».
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دن ـ ـیـ ــل کـ ــریـ ــگ در تـ ــای ـ ـیـ ــد خ ـ ـبـ ــر اخـ ـی ــر
مـبـنــی ب ــر ای ـن ـکــه شـخـصـیـتــش در فیلم
«پـ ـی ــاز ش ـی ـش ـهای» ()Glass Onion
همجنسگرا اس ــت ،گـفــت« :ای ــن رابطه
عــادی اســت امــا بــرایــش تــرانــه و رقص
نمیسازیم».
این بازیگر در دنباله فیلم «چاقوکشی»
( ،) Knives Outنقش خــود به عنوان
سـ ــرکـ ــارآ گـ ــاه ب ـن ـی ــوت ب ــان ــک را ت ـک ــرار
مـ ـیکـ ـن ــد؛ ف ـی ـل ـمــی کـ ــه م ـ ــاه ن ــوامـ ـب ــر در
س ـی ـن ـمــاهــا ا کـ ـ ــران ش ــد و پ ـخــش آن از
نتفلیکس اواخر این ماه آغاز میشود.
با توجه به اینکه در این فیلم صحنهای
وجــود دارد که نشان میدهد بالنک با
یک مرد زندگی میکند ،در مورد گرایش
ج ـن ـس ــی ب ــان ــک ح ـ ــدس و گــم ــانه ــای
فـ ـ ــراوانـ ـ ــی زدهانـ ـ ـ ـ ــد .رایـ ـ ـ ــان ج ــانـ ـس ــون،
کــارگــردان ایــن فیلم ،همان زمــان تایید
کـ ــرد ک ــه ایـ ــن شـخـصـیــت کــوئ ـیــر اس ــت.
کریگ در مصاحبه جــدیــدی بــا ساندی
تــایـمــز ،در بـ ــاره ایــن افـشــاگــری در مــورد
زندگی جنسی شخصیتش گفت که در
فیلم ساختن« ،باید زندگی را انعکاس
بــدهـیــد و آن راب ـطــه [همجنسگرایانه]
بازتاب زندگی من است».
این بازیگر  ۵۴ساله افزود« :این رابطه
عادی است اما ما برایش ترانه و رقص
نمیسازیم .حس میکنم هیچ ایرادی
ندارد».
معلوم نیست اش ــاره کــریــگ بــه روابــط
ش ـخ ـصــی خـ ـ ــودش اس ـ ــت یـ ــا بـ ــه لـ ــزوم
حـ ـض ــور ان ـ ـ ــواع م ـخ ـت ـلــف گ ــرایـ ـشه ــای
ج ـن ـس ــی بـ ــر پ ـ ـ ــرده س ـی ـن ـم ــا در س ـطــح
وسیعتر اشاره میکند.
جــانـســون گـفــت« :از نـظــر مــن و دنـیــل،
کــامــا مـنـطـقــی ب ــود [ک ــه بــانــک کــوئـیــر
ب ــاش ــد] .ن ـم ـیخــواس ـت ـیــم ایـ ــن مــوضــوع
بـ ــامـ ــزه یـ ــا ن ـ ــاز جـ ـل ــوه کـ ـن ــد؛ ب ـل ـکــه فـقــط
م ـیخــواس ـت ـیــم جـ ــزو وی ــژگـ ـیه ــای ایــن
شخصیت باشد».
ســت ــاره ف ـی ـل ـمهــای جـیـمــز بــانــد پـیـشتــر
گـفـتــه ب ــود کــه نـمـیخــواهــد تـمــاشــاگــران
«بـ ــه ل ـح ــاظ س ـیــاســی نـ ـگ ــران» گــرایــش
جنسی بالنک باشند.
ای ــن بــازی ـگــر پ ــارس ــال ضـمــن ح ـضــور در
پادکست رس ـتــورانداری به نــام بروس
ب ـ ــازی ( )Bozziب ــا عـ ـن ــوان «نـ ــاهـ ــار بــا
ب ـ ــروس» در بـ ـ ــاره زن ــدگ ــی جـنـســی خــود
صحبت کرد.
ک ـ ــری ـ ــگ در ای ـ ـ ــن ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــه ،در مـ ـ ــورد

گــزارشهــایــی از صحنه بــوســه خــودش
و بـ ـ ــازی در یـ ــک م ـی ـخــانــه م ـخ ـصــوص
ه ـم ـج ـن ـس ـگــراهــا بـ ــه ن ـ ــام روس ـت ــرف ـی ــش
در ونـیــز بـیــچ کالیفرنیا در س ــال ۲۰۱۰
ص ـح ـبــت ک ـ ــرد .ک ــری ــگ ب ــه ب ـ ــازی گ ـفــت:
«ب ـ ـ ـ ــرای م ـ ــن آن صــحــن ــه یـ ـک ــی از آن
موقعیتها بود و ،و ،و طنز قضیه اینجا
است که میدانی؛ به نظرم ما به نوعی
گیر افـتــادیــم کــه بــه نــوعــی عجیب بــود؛
چون ما ابدا کار بدی نمیکردیم».
«ات ـف ــاق ــی ک ــه اف ـت ــاد ای ــن ب ــود ک ــه شب
خوشی را میگذراندیم و من به نوعی
داشتم با تو درباره زندگیام که داشت
ت ـغ ـی ـیــر م ـ ـیکـ ــرد ،ص ـح ـبــت م ـ ـیکـ ــردم و
م ـســت شــدیــم و م ــن گ ـف ـتــم :آخ پــاشــو
بریم میخانه ،پاشو ،بیا فقط گم شیم
برویم بیرون» و فقط در این حال بودم
که هیچچیز به هیچجایم نیست؛ چون
ما در ونیز [کالیفرنیا] هستیم».
کریگ در ادامه گفت که «از وقتی یادم
میآید» به میخانههای همجنسگرایان
رفتهام.
«یــک ــی از ع ـل ـتهــایــش ایـ ــن اسـ ــت کــه
در مـیـخــانـههــای هـمـجـنـسـگــرایــان ،زیــاد
دعـ ــوا بــرایــم پـیــش ن ـم ـیآی ــد ...چ ــون در
میخانههای دگرجنسگراها مــوجــودات
نر پرخاشگری هستند که حالم [ازشان]
بــه هــم مـ ـیخ ــورد ».او گـفــت وق ـتــی به
میخانههای همجنسگرایان مـیرویــد،
ام ـن ـیــت داری ـ ــد و «م ـج ـبــور نـیـسـتـیــد به
ن ـح ــوی گ ــرای ــش ج ـن ـســی خـ ــود را بـیــان
ک ـن ـیــد» .او افـ ــزود« :آن ـجــا مـیتــوانـسـتــم
بــا دخ ـتــرهــا آش ـنــا شـ ــوم .زیـ ــرا دقـیـقــا به
همین دلیل که من به آنجاها میرفتم،
دخ ـتــرهــای زیـ ــادی هــم م ـیآمــدنــد .ایــن
نوعی انگیزه نهانی بود».
کــریــگ  ۱۱ســال پـیــش بــا ریـچــل وایــس
کــه او هــم بــازی ـگــر اسـ ــت ،ازدواج کــرد.
ای ــن زوج در ژوئ ــن  ۲۰۱۱بــا هــم پیوند
زناشویی بستند.
گــروه بازیگران فیلم «پیاز شیشهای»
ع ـ ـبـ ــارتانـ ــد از ادوارد ن ـ ــورت ـ ــون ،ژانـ ــل
مونا ،دیو باتیستا ،کاترین هــان ،لسلی
اودوم جونیور ،جسیکا هنویک و کیت
ه ــادس ــون .ای ــن مـقــالــه در  ۱۳دســامـبــر
 ۲۰۲۲اصالح شد پس از آنکه «ساندی
تایمز» نقل قول کریگ را به روز کرد و
گفت ،همانطور که در ابتدا منتشر شد
رابطه در فیلم منعکس کننده «افــراد
زندگی من» است نه اینکه «منعکس
کننده زندگی من» است■.
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برنامه های جالب پیش رو در ونکوور برای سال نو

What
Things
To Do This New Year’s Eve

Bar Susu New Year’s Eve Experience

تجربه شب سال نو در بار سوسو

Dec 31 Sat 8pm
Tickets: from $27.24

شنبه های شایو
در خانه عمومی سینما

https://www.eventbrite.ca/e/nye-countdown-to2023-shayosaturdays-tickets-482041036717

ShayoSaturdays at Cinema
Public House

209 East 6th Avem Vancouver l Dec 31 Sat 11pm – 2am
Tickets: @$125
https://www.eventbrite.ca/e/bar-susu-new-years-eve-experiencetickets-463838743167?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

شو آتش بازی و یخ در بلک کمب ویستلر

Skiers Plaza at Whistler
Village base between Whistler
& Excalibur Gondolas

WHISTLER BLACKCOMB FIRE & ICE

New Year’s Eve Drag Brunch

شب نشینی سال نو با تراجنسی ها
Wild Thing, 2420 Main Street, Vancouver
December 31 Sat 11 am and 2 pm
Tickets: $27.54
https://www.eventbrite.com/e/wild-thingz-new-years-evedrag-brunch-2pm-show-tickets-478015656697
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1401 ، دی9

دانستنیها

Dec 31, then Jan 8 – Mar 12
Sundays, No show on Jan 1
Free Admission

کازینو رویال در المپ الیت

Casino Royale at The Lamplight

The Lamplighter Public House, 92 Water St, Vancouver
Dec 31 Sat 9pm
Tickets: from $11.62
https://www.eventbrite.ca/e/casino-royale-new-years-eve-tickets-482663127407
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