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NAS ABADI
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Personal Real Estate Corporation

604-779-5050
مشاور شما در امور خرید و فروش امالک

دفتر خدمات مشاوره و وکالت پرونده های مهاجرتی و پناهندگی کانادا با آرش بهرامی
عضو رسمی کانون مشاوران مهاجرت از سال 2011

info@nasabadi.com
www.nasabadi.com

Personal Real Estate Corp.

604-364-3634
milad@miladhomes.com

مشاور شما در زمینه
سرمایه گذاری امالک

• اخذ انواع ویزاهای موقت و دائم بیزینسی

نسيم رحمانی

• پناهندگی

Personal Real Estate Corporation

• ویزای های تحصیلی همراه با پذیرش رایگان

• تغییر ویزاهای ویزیتوری به کاری و تحصیلی
• خرید بیزینس و ثبت شرکت

778-984-0069

TEAM

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

HOME
INSPECTION

بازرسی فنی ساختمان

دکتـــر امیــر بـــه کیــــش

604-500-0303

+98 991 281 4182
+1 604 339 7945

www.royalcanyon.ca
Licence Number 69680

مهندس ارحام صادقی

Bahrami_immigration

دفتر ونکوور:

دفتر تهران:

778.340.1777

8864 1429 - 31
برج نگار ،میدان ونک ،تهران

495 -1140 West Pender St, Vancouver

www. immigration-visa.ca

l

info@immigration-visa.ca

 20سال سابقه درخشان تدریس در کانادا و ایران

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

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

778-680-8031

با مدیریت

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

دفتر خانه و ثبت اسناد رسمی

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

مهرناز چیت ساز

604.351.1962

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

604.986.7600

mehrnazchit@gmail.com

False Creek, Vancouver

www.ShivaNotary.com
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آپارتمان  ۱خوابه  +دن با بهترین نقشه در طبقه  ۸در
محله فوق العاده المپیک ویلیج
دارای  ACبا وسایل آشپزخانه تمام استیل عالی
در نزدیکی اسکای ترن ،رستوران ها و مراکز خرید در
نزدیکی داون تاون ونکوور.
ساختمان بسیار شیک دارای سالن مهمانی ،جیم و
سالن بازی برای بچه ها.

$739,000

89- West 2nd. Vancouver.

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

$3,569,000

4120 Highland St, North Vancouver

Vancouver
LIS
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NG

آپارتمانی رویایی در منطقه عالی Waterfront
دارای  ۳خواب و  ۳سرویس  +آفیس زیبا برای
کار از خانه ،بیش از  ۲۰۰۰اسکورفیت با سقفی
بلند .بسیار دلباز و الکچری .ساختمان مجهز به
سونا ،جکوزی ،استخر و روف تاب برای مهمانی
شما می باشد.
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$3,890,000

501-428 Beach Crescent, Vancouver
خانه مبله برای اجاره به مدت محدود

ED

SUNSHINE COAST
Welcome to Roberts Creek , the City of Art

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

$4500/Month Plus Utilities

برای پیش خرید آپارتمان های  ۲ ،۱و  ۳خوابه در
برج های متروتان و کوکیتالم با من تماس بگیرید.
خریداران ما به دنبال خرید خانه در مناطق زیر می باشند
Canyon height, Delbrook & Upper Lonsdale
اگر تصمیم فروش منزل خود در این مناطق دارید لطفا با من تماس بگیرید.
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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

From sleigh rides to eating raw whale
skin: Christmas around the World
از سورتمه سواری تا خوردن پوست خام
نهنگ :کریسمس در گوشه و کنار جهان
Angelina Jolie resigned as the
representative of the United Nations
High Commissioner for Refugees
آنجلینا جولی از سمت خود به عنوان نماینده
آژانس پناهندگان سازمان ملل کنار رفت

حـ ــدود  ۱۶۰ک ـشــور در ج ـهــان کــریـسـمــس را جشن
گتــریــن آیینهای
میگیرند .کریسمس یکی از بــزر 
جهانیست که به دلیل تنوع جغرافیایی ،آدابورسوم
ی داده اســت .در این گزارش
مختلفی را در خود جا 
یخ ــواه ـی ــم رس ـ ــوم کــری ـس ـمــس را در ک ـشــورهــای
مـ 
مختلف دنیا بشناسیم.
اتریش و ترساندن بچهها

اتریشیها در کنار بابانوئل ،یک شخصیت ترسناک
هم به نــام «کــرامـپــوس» دارن ــد که کــارش پیدا کردن
بچههای بد است .ولی درواقع کرامپوس در خیابانها
راه م ـیرود و بچهها و بزرگترها را میترساند .این
رسم تا حدودی در سوئیس ،اسلوونی و شمال ایتالیا
نیز وجود دارد.
پوست نهنگ ،شام کریسمس گرینلن دیها

گرینلند کــه یــک سرزمین خودمختار در دان ـمــارک و
اقیانوس منجمد شمالی است ،بوقلمون را بهعنوان
غذای کریسمس در منو ندارد .گرینلندیها رسم دارند
در کریسمس پوست نهنگ را خام بخورند .البته غذای
کریسمسی دیگری نیز در گرینلند خورده میشود که
 Kiviakنــام دارد و درواق ــع الشــه پــرنــدهای قــرار داده
شده در پوست فوک دریایی است که ماهها قبل از
کریسمس در خاک دفن میشود و در کریسمس آن
را از خاک بیرون میآورند و میخورند.
اوکراین و درختان تارعنکبوتی

یه ــا درخ ـ ــت کــریـسـمــس را ب ــا تــارعـنـکـبــوت
اوک ــرای ـن ـ 
مصنوعی تزیین میکنند و معتقدند که تارعنکبوت
در سال جدید برایشان شانس میآورد .این رسم به
یک افسانه قدیمی و قصه زنی فقیر بازمیگردد که
توانایی مالی تزیین درخت را نداشته است و صبح
کریسمس میبیند که درخت با تارعنکبوت پوشیده
شده است؛ البته تارهایی که عادی نبودند و با اولین
پرتو نور خورشید به طال و نقره تبدیل شدند.
تربچههای مکزیک

هرسال کریسمس در مکزیک جشنواره تزیین تربچه
برگزار میشود .تربچههایی غولآسا که روی آنها
یشــود و هــرکــس بهترین ای ــده را داشته
حکاکی م ـ 
باشد ،برنده این جشنواره است.

ایران

اصلی دارند .یکی میالد مسیح و دیگری «باداراک»
یــا همان عشای ر بــانــی .در ایــن روز مــردم بــه کلیسا
میروند و روز هش ــان را بــاز میکنند .سپس صلیبی
را که به یاد مسیح در آبی آغشته به روغــن مقدس
انداخته بودند ،بیرون میآورند و از آن آب بهعنوان
تبرک مینوشند .شیرینیفروشیهای ارامنه در ایران
قوبرقتر از همیشه
در ایام کریسمس پربارتر و پرزر 
با شیرینیهای مخصوص و بوی قهوه ،رنگ تازهای
به خیابانها مخصوصا در محلههای مسیحینشین
میزنند.
جادوگر ترسناک ایسلند

در رسوم و باور ایرلندیها جادوگری ترسناک به نام
«گریال» وجود دارد که سروکلهاش در کریسمس پیدا
یشــود .گــریــا هــم شخصیت ترسناکی اس ــت که
مـ 
بچهها را با او میترسانند .گریال قرار است بچههای بد
را بدزدد و با خود ببرد .این جادوگر یک گربه نیز دارد
که از نمادهای معروف کریسمس در ایسلند است.
عروسک این گربه را در خانه میگذارند تا بچهها را در
روز کریسمس از انجام کارهای بد منع کنند.

اسکیتسواری در ونزوئال

اهالی کاراکاس در ونزوئال شب کریسمس با اسکیت
نق ــدر همهگیر است
بــه کلیسا م ـیرونــد .ایــن رســم آ 
نهــا را بــرای
کــه در ســاعــت اجـــرای ایــن رس ــم ،خـیــابــا 
اسکیتسواران میبندند .بعد از اسکیتسواری همه
به خانه میروند و شام کریسمس را صرف میکنند.
فیلیپین و جشنواره فانوسها

نفــرنــانــدو در فیلیپین هــرســال حــوالــی
در شـهــر س ـ 
سه ــای رنـگــی
کــریـسـمــس ج ـش ـن ــواره ســاخــت ف ــان ــو 
یشــود .مــردم محلی بــا اوریگامی،
کــاغــذی بــرگــزار مـ 
شمع و فانوسهای بزرگ رنگی درست میکنند و در
مکانهای مختلف شهر قرار میدهند.
شمعهای روییده از زمین در کلمبیا

کلمبیاییها هــم مـثــل فیلیپینیها رس ــم ساختن
فانوس در روزهای کریسمس را دارند .با این تفاوت
که فانوسهای کوچکی را با استفاده از شمع و کاغذ
میسازند و روی زمین را با آنها پر میکنند.
پرتغال و جای خالی مردگان

یک ــه بـیـشـتــر مـ ــردم دن ـیــا روز  ۲۵دســام ـبــر را
درح ــال ـ 
بهعنوان روز میالد مسیح به رسمیت میشناسند،
مسیحیان در ای ــران کریسمس را در ششم ژانــویــه
جشن میگیرند .ارامنه ایران در کریسمس دو مراسم

بعضی از پرتغالیها در کریسمس جــای بستگانی
ت دادهانـ ـ ــد ،ســر میز
را کــه در س ــال گــذشـتــه از دســ 
نهــا هم بشقاب و غذا
شام خالی میکنند و بــرای آ 
میگذارند.

Discovery of two planets
that are probably
made of water
کشف دو سیاره که احتماال
از آب ساخته شدهاند

باشند – اما دانشمندان میگویند که اینها در واقع
بسیار راهگشاتر از آن چیزیاند که تصور میکردیم.

دانشمندان دو «سـیــاره دارای آب» را پیدا کردهاند
که به هیچچیزی که در منظومه شمسی مشاهده
شده است ،شباهت نــدارد .این سیارات بهطور کلی
عمدتا از آب تشکیل شــدهانــد و ایــن نخستین باری
اســت که دانشمندان چنین سیاراتی را با اطمینان
اند .محققان پیش از این تصور
خاطر شناسایی کرده 
نهــا س ـیــارات بـسـیــار معمولیتری
یکــردنــد کــه ای ـ 
مـ 

2

«ب ـی ــورن ب ـن ـکــه» ،یـکــی از دان ـش ـم ـنــدان ای ــن پــژوهــش
جــدیــد و اس ـتــاد اخـتــرفـیــزیــک در دان ـش ـگــاه مــونـتــرال،
یکــردیــم کــه سـیــاراتــی که
گفت« :مــا پیشتر ،فکر مـ 
پهــای بزرگی از فلز و
گتــر از زمیناند ،تــو 
کمی بــزر 
سنگاند ،مانند نسخههای بزرگشده از زمین ،و به
همین دلیل است که آنها را اَبَرزمین مینامیدیم».
«ب ــا ای ــن ح ــال ،مــا ا ک ـنــون نـشــان دادهای ـ ــم کــه ای ــن دو
سیاره« ،کپلر۱۳۸-سی» و «کـپـلــر۱۳۸-دی» از نظر
ماهیت کامال متفاوتاند :بخش بزرگی از کل حجم
آنها احتماال از آب تشکیل شده است .این نخستین
بــاری است که ما سیاراتی را مشاهده میکنیم که
نهــا را بهعنوان سـیــارات آبی
یتــوان آ 
با اطمینان مـ 
شناسایی کــرد ،نوعی سـیــاره کــه ستارهشناسان از
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آنجلینا جولی روز جمعه  ۱۶دسامبر اعالم کرد که پس از  ۲۰سال
همکاری با آژانس پناهندگان سازمان ملل از سمت خود به عنوان
فرستاده ویژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل استعفا
میدهد.
این هنرپیشه  ۴۷ساله هالیوود بیش از  ۶۰ماموریت میدانی را
با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل انجام داده است
تا به وضعیت اسفبار میلیونها نفری که از خانههای خود آواره
شدهاند ،رسیدگی کند .جولی در بیانیه ای که در وبسایت سازمان
ملل منتشر شده است ،گفت« :پس از  ۲۰سال کار در سیستم
سازمان ملل ،احساس میکنم زمان آن رسیده است که به گونه
ای متفاوت کار کنم و مستقیما با پناهندگان و سازمانهای محلی
تعامل داشته باشم ،و از راه حل های آنها برای حل مشکالت
حمایت کنم».

Movie mogul Harvey Weinstein
was found guilty of rape
هاروی واینستین ،غول سینما ،به
اتهام تجاوز مجرم شناخته شد

هیئت منصفه دادگاهی در لس آنجلس پس از  ۹روز بررسی،
هاروی واینستین را به تجاوز محکوم کرد .دومین دادگاه
جنایی این تهیه کننده سابق سینما روز دوشنبه با اعالم رای
هیئت منصفه ای متشکل از  ۹مرد و  ۳زن به پایان رسید.
واینستین  ۷۰ساله به دو مورد تجاوز به زور و پنج مورد
تعرض جنسی به چهار زن بین سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۳در
لس آنجلس ،متهم است .او خود را بیگناه خواند .دادگاه او
را به اتهام تعرض جنسی ،آمیزش اجباری از طریق دهان و
سوءرفتار جنسی با زنی به نام جین دو ۱مجرم شناخت.

The ozone hole is recovering but
is still larger than usual
حفره الیه اوزون در حال ترمیم ولی هنوز
بزرگتر از حد معمول است
دادههای جدید نشان دادهاند که بسته شدن حفره
الیه اوزون بیش از حد معمول طول کشیده و این
ســوراخ امسال نسبتا بــزرگ بــوده اســت .داد ههــای
«غیرمعمول» سازمان نظارت بر جو کوپرنیکوس
( )CAMSسازمان فضایی اروپا نشان میدهند که
سوراخ اوزون طی ماه نوامبر بزرگتر از حد معمول
باقی مــانــده اســت و تــا مــاه دسامبر بسته و تمام
میشود.

س ــوراخ اوزون جنوبگان معموال طــی بهار نیمکره
جنوبی (اواخر سپتامبر) شروع به باز شدن میکند
و در ماه اکتبر کمکم کوچک میشود و معموال طی
مــاه نوامبر بسته میشود .با وجــود ایــن ،داد ههــای
ســازمــان ن ـظــارت بــر جــو کوپرنیکوس از ســه سال
گذشته رفتار متفاوتی را نشان میدهد .ونسن آنری
پ ــوش ،مــدیــر ســازمــان نـظــارت بــر جــو کوپرنیکوس،
توضیح میدهد« :همه ساله عوامل متعددی بر
ت سوراخ اوزون اثر میگذارند؛ بهویژه
وسعت و مد 
قدرت گردباد قطبی و دما در استراتوسفر».

«سه سال گذشته با گردبادهای قدرتمند و دماهای
پایین هـمــراه ب ــوده کــه بــه دور ههـ ــای مـتــوالــی حفره
بزرگ و طوالنیمدت اوزون انجامیده است».

ن در سال  ،۲۰۲۲اواخر ماه اوت باز شد
سوراخ اوزو 
و در پایان سپتامبر به حداکثر مساحت خود رسید.
معموال س ــوراخ اوزون در اکتبر/نوامبر کوچک و
بسته میشود ،اما سه حفره اخیر بر فراز جنوبگان تا
دسامبر باقی میمانند و پس از آن بسته میشوند.
«ارت ـبــاط احتمالی بــا تغییرات اقلیمی وجــود دارد
کــه بــه ســرد کــردن استراتوسفر میانجامد .اگرچه
دیدن سه سوراخ غیرمعمول پشت سر هم اوزون
غیرمنتظره است .بدون شک این موضوع قابلیت

آنهــا نظریهپردازی کرده
مدتها پیش در بــاره وجــود 
بودند ».دانشمندان آب را به طور مستقیم شناسایی
نکردهاند و ایــن کــار در چنین فاصله طوالنی دشــوار
است .اما بررسیها نشان داد که تا نیمی از سیاره
قاعدتا باید از چیزی سبکتر از سنگ و سنگینتر از
هیدروژن تشکیل شده باشد – و محتملترین نامزد
برای این ماده ،آب است.پژوهش جدید بر مشاهدات
تکمیلی تلسکوپهای فضایی هابل و اسپیتزر ناسا
متکی بــود که به محققان امکان میدهد ترکیبات
ایــن سیارات را تعیین کنند .ایــن داد هه ــای تکمیلی،
دانشمندان را به این باور رساند که این سیارات در
واقــع سـیــارات آبیاند.دانشمندان هشدار میدهند
کــه ایــن س ـیــارات آب ــی ،شبیه بــه سـیــاره ع ــادی کــه ما
ممکن اســت تـصــور کنیم ،بــا سطحی عمدتا شبیه
اقیانوسهای روی زمین ما ،نیستند .بر عکس ،این
سیارات به قــدری داغانــد که آب بالفاصله تبدیل به

بررسی بیشتر دارد».

تاریخ بسته شدن سوراخ اوزون در سالهای ۲۰۲۰
و  ۲۰۲۱بــه ترتیب  ۲۸دسامبر و  ۲۳دسامبر بود
و دانـشـمـنــدان انتظار دارن ــد کــه حـفــره امـســال طی
روزهای آینده بسته شود.

سه ســوراخ اخیر اوزون نهتنها به طرزی استثنایی
پــایــدار بــودنــد ،بلکه [از نظر زمــانــی] تمدید نسبتا
طوالنی نیز داشتند .در طول این سه سال سوراخ
اوزون در بیشتر مــاه نــوامـبــر ،بیش از  ۱۵میلیون
کیلومتر مربع (مشابه اندازه جنوبگان) بوده است.
با این حال ،با وجود سوراخهای نسبتا بزرگ اخیر
اوزون ،نشانههای ثابتی از ترمیم الیه اوزون وجود
دارد .به مدد اجــرای پروتکل مونترآل ،غلظت مواد
تخریبکننده الیــه اوزون (اودیاس) از اواخــر دهه
 ۹۰بـهآرامــی امــا پیوسته ،کاهش یافت .پیشبینی
نهــا در استراتوسفر طی ۵۰
میشود که غلظت آ 
سال آینده به سطح پیش از انقالب صنعتی بازگردد
و علیرغم وجــود گــردبــاد قطبی و شرایط دمایی،
سوراخهای اوزون دیگر مشاهده نخواهند شد.

بخار میشود و جو غلیظ و مترا کمی ایجاد میکند
که ممکن است آب مایع را پنهان کند .این سیارات
همچنین ،خــارج از ناحیه زیستپذیر قــرار دارنــد ،زیرا
غت ــر از آنان ــد کــه آب مایع داشـتــه باشند و
بسیار دا 
احتماال برای حیات ،نامساعدند
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TOM JAHED
PERSONAL REAL ESTATE CORPORATION

متخصص پیش فروش امالک در ونکوور بزرگ
tomjahed@gmail.com

پیش فروش آپارتمان نورت ونکوور

NORTH VANCOUVER

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

پیش فروش آپارتمان برنابی

BURNABY

Starting from $450,000
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778.654.6191

پیش فروش پورتکوکیتالم

PORT COQUITLAM

Starting from $400,000

پیش فروش در برکویتالم

BURQUITLAM

Starting from $500,000
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MOALLEM REAL ESTATE GROUP

برای خرید و فروش امال ک مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید تا از بهترین سرویس های ویژه و اختصاصی ما بهره مند شوید.

BEST DEALS ON PRE-SALES

بهترین زمان و با بهترین قیمت آپارتمان پیش خرید کنید.
واحد های  ۱تا  ۳خوابه در بهترین مناطق شهر
و با بهترین تخفیف های موجود در اختیار ماست.
دوستان عزیز لطفا آگهی های ما را در نشریات فارسی دنبال کنید
4
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TALK OF THE WEEK

چگونه ایاالت متحده می تواند به سرکوب وحشیانه در ایران پایان دهد؟

نوید محبی

ه ـف ـتــه گ ــذشـ ـت ــه ،جـ ـمـ ـه ــوری اسـ ــامـ ــی مـحـســن
شکاری و مجیدرضا رهنورد ،دو جوان  ۲۳ساله
ای ــران ــی را ب ــه دل ـیــل ن ـقــش داشــت ــن در جنبش
ان ـق ــاب ــی ج ـ ــاری در ای ـ ــران اع ـ ــدام ک ـ ــرد .ا گــرچــه
شکاری و رهنورد اولین ایرانیانی هستند که در
ارتباط با اعتراضات گسترده اخیر اعدام شدند،
امــا تــا زمــانــی کــه جــامـعــه بـیــن المللی اقــدامــی
فوری و ملموس علیه رژیم جمهوری اسالمی
انجام ندهد ،آخرین آنها نخواهند بود.

ای ــن اح ـک ــام اع ـ ــدام ،درسـ ــت مــان ـنــد ب ـس ـیــاری از
اح ـک ــام ق ـب ـلــی ،تــاشــی از س ــوی رژیـ ــم ستمگر
اســامــی ب ــرای ارع ــاب م ــردم ای ــران اســت تــا به
آنها نشان دهد که در صورت تداوم اعتراضات
هزینه گزافی را خواهند پرداخت .در واقع رژیم
با به دارآویختن مخالفان آن هم در یک پروسه
ناسالم قضایی ،به معترضان یــادآوری کند که
هنوز در زیر انگشت شست رژیمی زندگی می
کنند کــه از خــودســرانــه اع ــدام کــردنشــان هیچ
ابــایــی ن ــدارد .رژی ــم همچنین بــا ایــن اعــدامهــای
اولـ ـی ــه ق ـصــد دارد ع ـک ـسال ـع ـم ـلهــای جــامـعــه
بینالمللی را بسنجد .به همین خاطر ،تا زمانی
که جهان بدون اقدام عملی قاطع تنها نظارهگر
ج ـنــایــات رژی ــم بــاشــد ،خــام ـن ـهای و اراذل او با
اطمینان به نفس بیشتر تشویق خواهند شد
تا خشونت بیشتری انجام دهند.

بر خالف انتظار اولیه رژیم ،خیزش ملی ایرانیان
در خ ـیــابــانهــای ســراســر ک ـشــور ادامـ ــه یــافـتــه و
ا کنون به مــاه ســوم خــود رسیده اســت .زمانی
بــود کــه رژی ــم مـیتــوانـســت بــا تــوســل بــه قاعده
بــازیهـمـیـشـگـیاش کــه هـمــانــا دسـتـگـیــریهــای
دس ـتــه ج ـم ـعــی ،ســرکــوب وح ـش ـیــانــه ،شکنجه
مردم برای اعترافهای اجباری و انجام برخی
اع ــدامه ــا اســـت ،بــا ارعـ ــاب و اخ ـت ـنــاق مـــردم را
بــه خــانـههــا بــازگــردانــد ،امــا ایــن بــار اوض ــاع فرق
میکند .به نظر میرسد که اعدام آقای شکاری
و ره ـنــورد ،مــانـنــد بقیه تــاکـتـیـکهــای وحشیانه
رژیــم ،نتیجه معکوس داشته است ،زیرا مردم
دوباره به خیابانها سرازیر شدند.
رژیم به خوبی میداند که این خیزش انقالبی
موجودیت جمهوری اسالمی را هدف قرار داده
اســت و نــاآرام ـیهــا بــا «ارفــاقهــایــی» همچون

شب نشينى در جهنم ،عاقبت آغا؟!

بهداد جاودان  -آتالنتا

ام ــروز و بعد از گذشتن بيش از ســه مــاه از قيام
ملّى مردم ايران بر عليه حكومت ظلم ،جور ،دزدى،
جـنــايــت ،قتل و غـ ــارت ،وقـتــى بــه رهـبــر جمهورى
اسالمى و همراهان اندكش فكر کــردم ناخودآگاه
مــرا بياد يكى از خاطرات دوران كودكى انداخت.
اولين بارى كه پدرم من و خانواده را به سينما برد
چــه هفت هشت
ح ــدود شصت ســال قبل ب ــود .بـ ّ
ســالــه اى ب ــودم كــه ب ــراى بــار ا ّول ســالــن سينما و
آن جمعيت ان ـبــوه را مـيــديــدم و بـعــد كــه چراغها
خاموش شد بر وحشت من افزود و با شروع فيلم
اما با ديدن آن
از ترس دست مادر را مى فشردم ّ
شخصيتها روى پرده سينما و شنيدن صداى آنان
كامال ً مبهوت شدم و مثل يك قصه به فيلم گوش
دادم .داستان از اين قرار بود كه يك حاجى بازارى
بسيار پولدار و به خيال خود متشرع و ديندار شبى
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«الغای» پلیس گشتارشاد در هفته گذشته،
فرونشانده نخواهد شــد .در واقــع ،ایــن جنبش
ثابت کرده است که در برابر تاکتیکهای ارعاب
وحشیانه رژیم ،مانند دستگیریهای بیسابقه،
ک ــور ک ــردن مـعـتــرضــان بــا تـفـنــگ ســاچ ـم ـهای ،و
روشه ــای قــرون وسطایی شکنجه تــا ســر حد
م ــرگ کــه بــر بــرخــی از دسـتـگـیــرشــدگــان اعـمــال
شده ،ثابت قدم است.
ایــن روشه ــای ضــدانـســانــی و خشونت عریان
نــه تنها نـتــوانـسـتــه اســت ایــران ـیــان را از مــانــدن
در خانه و پایان دادن به اعتراضات بترساند،
بلکه جنبش را وارد مرحله اعتصاب نیز کرده
اســت .در حالی کــه ایــن وظیفه ایــرانـیــان است
کــه در ن ـبــردشــان بــا حـکــومــت بجنگند و پـیــروز
شوند ،اما این بدان معنا نیست که جهان باید
در گــوش ـهای ای ـس ـتــاده و تـنـهــا ن ـظــارهگــر ایــرانــی
هــای شجاعی باشد کــه بــرای آزادی جــان خود
و فــرزنــدانشــان را فــدا میکنند .بــه گفته عفو
ب ـی ـنال ـم ـلــل ،م ـق ــام ــات ای ــران ــی در دادگـ ــاههـ ــای
ســاخـتـگــی کــه ب ــرای ســرکــوب بیشتر ای ــن قیام
م ــردم ــی ط ــراح ــی شـ ــدهانـ ــد ،ب ــه دنـ ـب ــال اجـ ــرای
م ـجــازات اع ــدام ب ــرای حــداقــل  ۲۱نـفــر هستند.
به همین خاطرضروری است که ایاالت متحده
هــرچــه زودتـ ــر اقـ ــدام قــاط ـعــان ـهای بـ ــرای تــوقــف
اعدام های بیشتر انجام دهد.

ایــن اق ــدام قــاطــع بــایــد فــراتــر از قطعنامه هــا و
بیانیه های محکومیتی باشد که رژیم در چهار
دهــه اخـیــر نسبت بــه آن بــی حــس شــده اســت.
ایــن اق ــدام همچنین بــایــد فــراتــر از تـحــریـمهــای
اولیه اعمال شده آمریکا در ابتدای اعتراضات
همچون تحریمها علیه پلیس گشت ارشــاد و
رهبران نظامی مختلف از سپتامبر سال جاری
بــاشــد .بــه ط ــور خـــاص ،اقـ ــدام عـلـیــه رژیـــم بــایــد
هزینه هــای اقـتـصــادی و سیاسی ملموس بر
رژیم و رهبران آن داشته باشد.
ای ــاالت مـتـحــده بــایــد بــا تـحــریــم دفـتــر رهـبــر علی
خــامـنــه ای بــر اس ــاس فــرمــان اجــرایــی و قــانــون
ماگنیتسکی شروع کند .هماهنگی با کشورهای
اروپایی و سایر متحدان ( G7وزیــران اقتصاد
هفت کشور صنعتی) برای اجــرای تحریمهای
چـنــدجــانـبــه عـلـیــه خ ــام ـن ـهای ،م ـشــابــه اق ــدام ــات
انجام شده علیه والدیمیر پوتین ،عمال ً این پیام
را به شخص رهبر جمهوریاسالمی میفرستد
که وحشیگری وی بی پاسخ نخواهد ماند .این
تحریم ها باید درآمد رژیم ،به ویژه فروش یک
میلیون بشکه نفت در روز را هدف قرار دهد.
ع ــاوه بــر ای ــن ،ایـ ــاالت مـتـحــده بــایــد از شــرکــای
بعد از رتق و فتق امور بخواب رفت و در خواب ديد
كه فوت كرده و چند مامور آمده و او را به برزخ مى
برند تا در دادگــاه عدل الهى به اعمالش رسيدگى
شود .حاج آقا كه از عقبه خود بسيار مطمئن بود
خوشحال و خندان و البتّه كمى مضطرب بسوى
دادگـ ـ ــاه رفـ ــت .هــرچــه ب ــا خ ــود ف ـكــر م ــى ك ــرد همه
اعمالش خوب بود به كربال و مكّه رفته و حاج آقاى
بــازار بود و همه عمر تجارت كــرده ،نماز و روزه را
بجا آورده و در هيئت محل فعال بــود ،هر از چند
گاهى به فقيرى يك ريال داده و خالصه هر چه به
گذشته خود نگاه مى كرد همه كارهاى خير بود و
ثــواب .بمحض اينكه در محكمه الهى قــرار گرفت
حاج آقا تا توانست از سجاياى اخالىق خود تعريف
كرد و بقول معرف انتظار باالترين رتبه و مكان در
بهشت را داشت تا اينكه دادستان دادگاه از نكير و
منكر خواست تا نامه اعمال او را باز كنند و با سند
و مــدرك همه چيز را نشان بدهند .آنقدر دزدى و
مال مردم خورى و آزار و اذيت و سوء استفاده و ىب
ناموسى در كارنامه حاج اقا وجود داشت كه بيش
از چند دقيقه دوام نياورد و با گريه بزانو افتاد و از
اما دادگاه
محضر دادگــاه الهى طلب بخشش كرد ّ
او را بخاطر شاهدان بيشمار و ادلّــه قوى به اش ّد
مجازات محكوم و روانه جهنم كرد .داستان فيلم
بعد از بيدار شدن حاج آقا و احساس شرمسارى
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ارو پــایــی خــود که روابــط دیپلماتیک با ایــران را
ادامــه میدهند ،بخواهد که این روابــط را قطع
کرده و دیپلمات های ایرانی را با ادامــه نقض
حـقــوق بـشــر تــوســط جـمـهــوری اســامــی اخ ــراج
کنند.

ا گــرچــه قطع خـطــوط دیپلماتیک ممکن است
خــاف واقــع بــه نظر بــرســد ،امــا بیتردید باعث
م ـیشــود رژی ــم ج ـم ـهــوری اســامــی ،کــه حضور
دیـپـلـمــاتـیــک خ ــود در ارو پـ ــا را بــه ع ـنــوان منبع
مشروعیت جهانی و به عنوان دروازهای برای
ارتباطات بینالمللی ،عمیقا ً پــرارزش میداند،
اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.
کشورهای اروپایی پیشترنیز زمانی که در دهه
ن ــود م ـیــادی ف ـعــاالن ا پــوزی ـس ـیــون را در آلـمــان
ترور کردند الگوی مشابه را پیادهسازی کردند.

ع ــاوه بــر ای ــن ،ای ــاالت مـتـحــده بــایــد ش ـیــوه پیام
رســانــی خ ــود را بــه م ــردم ایـ ــران بـهـبــود بخشد.
ایــن پـیــامرســانــی بــایــد فــراتــر از اظ ـهــارات مبهم
و ک ـلــی بــاشــد ک ــه تــاک ـنــون تــوســط چ ـهــره هــایــی
مانند ند پرایس ،سخنگوی وزارت امور خارجه
صادر شده است و باید موارد خاصی از نقض
حقوق بشر را مــورد توجه و تشدید قــرار دهد.
هـمـچـنـیــن تـ ـک ــرار پــی ــامه ــای ح ـمــای ـتــی از طــرف
شخص پرزیدنت بایدن و مجراهای رسانهایش
نه تنها بــرای مــردم ایــران ارزشمند اســت بلکه
مزیت توجه بیش از پیش جامعه بینالمللی
بــه وضعیت م ـبــارزات مــردم ای ــران را بــه همراه
خواهد داشت.
ا گــر اق ــدام قــاطــع انـجــام نـشــود ،رژی ــم جمهوری
اسالمی ممکن است به اقدامات وحشیانهتر
ادامه داشت.

آقــاى خامنه اى من كه به بهشت و جهنّم به آن
ص ــورت كــه همفكران شما در طــول تــاريــخ بيان
اما اگر چنين باشد بدون
كرده اند ،عقيده اى ندارم ّ
شك دادگــاه الهى براى رسيدگى به جنايات شما
ـل تاريخ
پر هيجان ترين و جنجاىل ترين دادگــاه كـ ّ
بشريت خواهد بود .بطور مثال هيتلر وقتى با شش
ميليون يهودى كه در كوره آدم سوزى جزغاله كرده
روبرو شود مى گويد با آنها در جنگ بوده و از آنان
متنفر است يا استالين ادعا مى كند كه چون عدّه
اى با مرام كمونيسم و عقيده او مخالف بودند آنان
اما اقاى خامنه اى اگر در ان دادگاه
را كشته است ّ
با سعيدى سيرجاىن اين انسان وارسته و متديّن
و معلّم و نويسنده آزاديخواه و مرد مومن و نماز
شب خوان روبرو شويد شما كه در لباس پيامبر و
در مسند نايب امام زمان خياىل خود نشسته بوديد
بــراى كشتن اين انسان بيگناه چه دليل و برهاىن
داريد؟ حاال به صف شاكيان كه انتهاى ان معلوم
نيست نگاه كنيد ،ه ــزاران اعــدامــى بيگناه صدها
هــزار زنــداىن اسير و شكنجه شــده ،ه ــزاران بانواىن
كه در زندانها مــورد تجاوز قــرار گرفته انــد ،مــرداىن

در م ـحــاس ـبــات ب ـ ــازی س ــرک ــوب خـ ــود مـتــوســل
شود ،اقداماتی که رژیم قبال ً در دوران دشوار
خـ ــود ب ــه کـ ــار گــرف ـتــه اس ـ ــت .ب ــه عـ ـن ــوان م ـثــال،
جـمـهــوری اســامــی در س ــال  ۱۳۶۷بــه دسـتــور
آیت هللا خمینی نزدیک به  ۵هزار زندانی را در
مدت چند هفته اعدام کرد .این اعدامها خارج
از نظام حقوقی انجام میشد و هیچ محاکمه
عادالنهای برای اعدام شدگان برگزار نشد .رژیم
بــارهــا ثــابــت ک ــرده اســت کــه ق ــادر بــه انـجــام این
نــوع جنایات اســت  -بنابراین ا گــر جهان اقــدام
قــاط ـعــانــه ای ان ـج ــام ن ــده ــد ،ج ــان ای ــران ـی ــان بی
شـمــاری در معرض خطر فــزایـنــده قــرار خواهد
گرفت.
نـ ـش ــانـ ـهه ــای ــی وج ـ ـ ــود دارد کـ ــه م ـم ـک ــن اس ــت
در روزهـ ـ ــای آیــن ــده اتــف ــاق م ـشــاب ـهــی در م ــورد
مـعـتــرضــان دسـتـگـیــر ش ــده رخ ده ــد .بــه عـنــوان
مثال ،آخوند تندرو احمد خاتمی اخیرا ً خواستار
بــرخــورد بــا  -بــه زعــم او « -اغـتـشــاشـگــران» به
گــونــه ای شــد کــه اطـمـیـنــان حــاصــل ش ــود «کــه
دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد» .دو روز
بعد ۲۲۷ ،نماینده مجلس رژیم از قوه قضائیه
خواستند تا «آشــوبـگــران» دستگیر شــده را به
اعدام محکوم کند.
ای ـ ــاالت م ـت ـحــده و س ــای ــر اعــض ــای جــام ـعــه بین
الـمـلـلــی ای ــن قـ ــدرت را دارنـ ــد ک ــه از ت ـک ــرار ایــن
اتفاق جلوگیری کنند .ا گــر اقــدامــات الزم برای
اطمینان از عدم وقوع جنایات احتمالی انجام
نـشــود ،ماشین اعــدام رژیــم جمهوری اسالمی
بــدون شــک جــان بسیاری از جــوانــان ایــرانــی را
خواهد گرفت■.

كه حيثيت آنان بر باد رفته ،خانواده هاىئ كه از هم
پاشيده ،صدها ميليارد دالر از اموال بيت المال كه
بدستور شما حيف و ميل شــده و بــاالتــر از همه
براى كيان ده ساله و پانصد نفرى كه در سه ماه
گذشته و بدستور شما كشته شده اند و يا آن هزار
و پانصد نفرى كه در ســال نــود و هشت و با يك
گلوله در مغز راهى ديار باىق شدند و امروز در صف
دادگ ــاه الهى منتظر شكايت از شما هستند چه
جواىب داريد؟ براى خانوادهاى داغدارى كه بخاطر
طرز فكر فرزندشان دچار عقوبت شده و زندان و
تحمل كردند چه
شكنجه و درد دورى از وطــن را
ّ
مى گوئيد؟ براى كولبران و سوختبران كردستان
و سيستان چه داريد كه بگوئيد و فراتر از آن براى
جه مــادران داغديده كه از شما بخشش فرزندان
ز ّ
بيگناه خود را تقاضا كردند چه جواىب داريد؟ و باالتر
از همه براى هزاران كودك خياباىن كه مال آنان را
به كفتاران و اراذل و اوباش خود بخشيديد و همين
لحظه بدون لباس در اين سرماى كشنده زمستان
با شكم گرسنه شما را نفرين مى كنند چه جواىب
در ان دادگاه الهى داريد؟ دوباره به طول صف ىب
انتها نگاه كنيد و از خواب غفلت بيدار شويد.

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

اخبار کانادا و جهان

بهزودی در برخی کشورها تماس تلفنی

اخبار ایران

حین پرواز ممکن میشود

اخبار ورزشی

 تصمیم مهم وزیر مهاجرت کانادا۸

بمباران عشق چیست؟
5 VIEWS & OPINION

 اولین مجله فارسی زبان با بیشترین تیراژ در بین مجالت،دانستنیها
 سعی خود، هیئت تحریریه این مجله پیشتاز.فارسی در غرب کانادا است
را به کمک افراد ( مهاجران جدید و نسل دوم) در جهت آموزش و تغذیه
.روح آنها معطوف کرده است
 رشد، تغذیه، تندرستی:مجالت ما شامل مطالب بسیارگوناگون از قبیل
 هنر، حمل و نقل، علوم، مسکن، تکنولوژی، روابط با دیگران،شخصیتی
 به دلیل همین تنوع. مد روز و چکیده اخبار هفته میباشد،و فرهنگ
 این مجله تعداد بسیار زیادی از مردم را به خود جلب میکند و،مطالب
.فضای مناسبی جهت آگهی های تبلیغاتی شما است
ما امیدواریم که بتوانیم به خواننده های خود در زندگی دید مثبت بدهیم
تا با آرامش بیشتری زندگی کنند و با ایجاد عادات جدید زندگی بهتری در
.کانادا داشته باشند
هر گونه نظرات و انتقادات در مطالب این مجله مختص به نویسندگان
و یا تبلیغ کنندگان می باشد و لزوم ًا منعکس کننده نظر سر دبیر این
.مجله نمی باشد

23 COOKING

چگونه ایاالت متحده می تواند به سرکوب وحشیانه در
ایران پایان دهد؟

طرز تهیه بوقلمون شکم پر مخصوص کریسمس

! عاقبت آغا؟،شب نشينى در جهنم

24 ARTS&CULTURE

8 LIVING IN CANADA

کریسمس در کشورهای مختلف

18 LEARNING ENGLISH

 بهترین روش خواباندن نوزاد در شب16

تصمیم مهم وزیر مهاجرت کانادا
آیا اتباع خارجی می توانند بدون مجوز کار در کانادا کار
کنند؟
 و نمونه هایی از مشاغلTEER دسته بندی
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16 PARENTING

کارهای معتبر و خدماتی که به جامعه ایرانی در ونکوور

بهترین روش خواباندن نوزاد در شب

.خدمت می کنند

لنگلی

 و کماکان دســت یافتنیSky Train آینده درخشــان و چشــم انداز راه اندازی
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( 604) 868 - 9800
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 ﭘزﺷﮑﯽ وﺣﻘوﻗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، اﺳﻧﺎد ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺳﺎﯾر ﻣدارک اداری،ﻣدارک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

برای اطالعات
بیشتر لطفا
تماس بگیرید

:نمونه هایی از فروش ماه نوامبر

 دالر۳۸۵،۰۰۰  خوابه۱ آپارتمــان
 دالر۴۲۵،۰۰۰  خوابه۲ آپارتمــان
 دالر۴۶۰،۰۰۰  خوابه۲ تــاون هاوس

وام بانکــی بــرای افراد کم درآمد و یــا بدون درآمد توســط متخصص مجرب
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 ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎﻫﻰ دادﮔﺎهﻫﺎى ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﮐﺎﻧﺎدا

hossein.andalib@yahoo.com
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604-512-5351

قابل توجه تازه واردین به کانادا

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

PRE-SALE

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

$4۰۰،۰۰۰

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

New listing

New listing

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

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

پورت کوکیتالم

$۶۰۰،۰۰۰

$۱, ۰۰۰،۰۰۰
New listing

New listing

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

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

New listing

New listing

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

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

$۱, ۰۵۰،۰۰۰

$۲۰۰،۰۰۰

$۲, ۳۰۰،۰۰۰

$۳, ۳۰۰،۰۰۰

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

Icon Canadian Immigration Inc.
دفتر مهاجرتی

دکتر علیرضا برومند

دارای
گواهی حق
امضٔا در
استان BC

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

• نیروی متخصص فدرال و ِکبِ ک

•اخذ اقامت امریکا

• خود اشتغالی

• تکفل پدر و مادر

• سرمایهگذاری

دفتر تهران(پاسداران):

•اخذ اقامت جزایر کارائیب

22586458

604.362.2499

• برنامههای استانی
• کارآفرینی

•تائید امضا و برابر با
اصلکردن کلیٔه مدارک

شمارٔه رایگان از تهران:

مکانیکاتومبیلسیار

)(the old H2Bay

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

604 442 6046

85521855

email: najafyhamid1078@gmail.com

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

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

H.NAJAFI
MOTORS PARTS LTD

امیر دوست

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

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

info@amirdoust.com TELL: 604.889.6512

danmagazine_vancouver

dan.magazine.vancouver

Residential & commercial

 ۲دی ۱۴۰۱ ،دانستنیها

DECEMBER 23, 2022

WWW.DANMAGAZINE.COM

7

LIC.IMMIGRATION

IMPORTANT DECISION OF THE
MINISTER OF IMMIGRATION CANADA

آیا اتباع خارجی می توانند بدون
مجوز کار در کانادا کار کنند؟

تصمیم مهم وزیر مهاجرت کانادا

در ایــن مقاله به بیان تصمیم مهم وزیــر مهاجرت
کانادا پرداخته میشود .کانادا در حال تمدید مجوز
کار برای اعضای خانواده کارگران موقت است.
از ژانویه  ،۲۰۲۳از طریق یک اقدام موقت  ۲ساله،
کانادا شرایط کار برای همسران و فرزندان در سن
ک ــار کــارگــران در تمام سطوح مـهــارت را از طریق
یــک روی ـکــرد چند مــرحـلـهای گسترش خــواهــد داد.
این شامل خانواده های کارگران در مراقبت های
بهداشتی ،و توریسم و هتلداری هم می شود .در
نتیجه این رویکرد جدید ،تخمین زده می شود که
اعـضــای خــانــواده بیش از  ۲۰۰۰۰۰کــارگــر خارجی
بتوانند در کانادا شروع به کار کنند.
این اقدام موقت در  ۳مرحله اجرا می شود:
• فــاز  ۱اعضای خــانــواده کارگرانی را که از طریق
جریان دستمزد باال برنامه کارگران خارجی موقت،
و یا برنامه تحرک بین المللی ،به کانادا می آیند را
قادر می سازد تا برای مجوز کار مستقل درخواست
دهند.
• فــاز  ۲بــا هــدف گسترش ایــن اق ــدام بــه اعضای
خ ــان ــواده ک ــارگ ــران از ج ــری ــان دسـتـمــزد کــم برنامه
کارگران خارجی موقت ،پس از مشورت هم تعمیم
خواهد یافت.
• ف ــاز  ۳شــامــل م ـشــاوره بــا شــرکــای ک ـش ــاورزی و
ذیـنـفـعــان ب ــرای ارزی ــاب ــی ام ـکــان سنجی عملیاتی
گـسـتــرش اق ــدام ــات بــه اع ـضــای خ ــان ــواده کــارگــران
کشاورزی خواهد بود.
الزم به ذکر است که بین ژانویه تا اکتبر  ،۲۰۲۲کانادا
بیش از  ۶۴۵۰۰۰مجوز کار صــادر کــرده اســت .این
تقریبا ً  ۴برابر بیشتر از  ۱۶۳۰۰۰صادر شده در مدت
مشابه در سال  ۲۰۲۱است .دولت کانادا به اجرای
سیاست هایی که به کارفرمایان کمک می کند تا
نیازهای کارکنان خــود را در تمام سطوح مهارت
برآورده سازند ،ادامه خواهد داد .با این اقدام موقت
 ۲ســالــه جــدیــد ،تخمین زده مــی شــود کــه اعضای

CAN FOREIGN NATIONALS WORK IN
?CANADA WITHOUT A WORK PERMIT

خــانــواده بیش از ( ۲۰۰۰۰۰دوی ـســت ه ــزار) کارگر
خارجی بتوانند در کانادا شروع به کار کنند .این اقدام
برای نیروی کار بسیار ضروری و مهم است.
این اقدام که هدف آن بهبود رفاه عاطفی کارگران
اس ـ ــت ،در  ۲دســام ـبــر ت ــوس ــط شـ ــان ف ــری ــزر ،وزی ــر
مهاجرت ،و رندی بواسونالت ،وزیر گردشگری اعالم
شد .به گفته وزرا ،تعمیم صالحیت برای مجوز کار
بــه اع ـضــای خــانــواده کــه در ســن قــانــونــی ب ــرای کار
هستند به رفع کمبود نیروی کار کمک می کند.
وزرا می گویند به هر کجا که می رویم کارفرمایان
در سراسر کشور ،کمبود نیروی کار را بزرگترین مانع
خود می دانند .اطالعیه امروز به کارفرمایان کمک
می کند تا با تمدید مجوز کار به اعضای خانواده با
هر سطح مهارت ،کارگران مــورد نیاز خود را برای
کار در کانادا پیدا کنند .نقل قول ها از وزرا مهاجرت
و وزیر گردشگری نشانگر واقعیت فعلی کانادا در
زمینه نیروی کار است.
کارفرمایان در سرتاسر کشور به هر کجا که می روم،
کمبود کارگر را بزرگترین مانع خود می دانند .اعالمیه
ام ــروز بــه کارفرمایان کمک میکند تــا بــا گسترش
مجوزهای کار به اعضای خانواده در تمام سطوح
مـهــارت ،کــارگــران م ــورد نیاز خــود را ب ــرای پــر کــردن
شکاف های کاری خود بیابند و در نتیجه اعضای
خانواده بیش از  ۲۰۰۰۰۰کارگر خارجی بتوانند در
کانادا کار کنند .دولت ما به کمک کارفرمایان برای
غلبه بر کمبود نیروی کار ادامــه میدهد و در عین
حال از رفاه کارگران و متحد کردن خانوادههای آنها
حمایت میکند».
نـ ـی ــروی کـ ــار چ ــال ــش شـ ـم ــاره  ۱پ ـیــش روی بخش
گردشگری کــانــادا اســت زیــرا مــا بــرای رشــد پــس از
همه گیری کووید آماده می شویم .امروز ،دولت ما
راهحلهای مبتکرانه و مبتنی بر خانواده را برای حل
ایــن مشکل ارائــه میکند و به شرکای گردشگری
ما کمک میکند تا تقاضای جهانی برای تجربههای
کانادا را در همه جا برآورده کنند■».

میترا سار

در این مقاله به بررسی موضوع آیا اتباع خارجی می
توانند بدون مجوز کار در کانادا کار کنند؟ پرداخته
میشود .اگر من و همسرم و یا شریک زندکیم از هم
جدا شویم یا رابطه به هم بخورد ،واقعا ً چه اتفاقی
برای مجوز کار آزاد همسرم می افتد؟ هنگامی که
رابـطــه شما و همسرتان بــه هــم خ ــورد یــا شراکت
عرفی شما به پایان رسید ،پس از دریافت مجوز کار
آزاد ،مجوز شما لغو نخواهد شد.
اگر رابطه شما در حالی که درخواست شما ادامه
دارد به پایان رسیده است ،باید فــورا ً آخرین رابطه
زناشویی خود را به  IRCCاطالع دهید و نتیجتا دیگر
واجد شرایط مجوز کار آزاد همسر نخواهید بود.
مــن م ـجــوز تحصیل گــرفـتــم و االن م ـی ـخــوام بــرای
همسرم برای کار آزاد اقدام کنم ،آیا می توانم افراد
تحت تکفل خود را در مجوز همسرم لحاظ کنم؟
با به دست آوردن سابقه بازدیدکننده ،فرزندان تحت
تکفل می توانند دارنده مجوز را هنگام درخواست
مجوز کار آزاد همسر همراهی کنند.
روش درخواست مجوز کار آزاد همسر بسته به نوع
مجوز کــار آزاد همسر متفاوت خــواهــد بــود .اولین
قدم این است که بدانید کدام مجوز کار برای شما
مناسب اســت .اگر بــرای یافتن برنامه مناسب به
کمک نیاز داری ــد ،لطفا ً بــا مــا در خــدمــات مهاجرت
منحصر به فرد تماس بگیرید .تماس شما به یکی
از اعضای تیم ما اجازه می دهد تا در برنامه ریزی و
مشاوره به شما کمک کند .شما در حال گرفتن یکی
از مهمترین تصمیمات زندگی خود هستید ،بنابراین
باید با چشمان باز و کامال آگاه شروع کنید.
دالی ــل متعددی وج ــود دارد کــه چــرا اج ــازه کــار آزاد
همسر ممکن اســت رد شــود .شش مــورد از رایج
ترین دالیل به شرح زیر است:
• متقاضی اصلی در خــارج از کــانــادا اقامت دارد
– بــرای درخــواســت مجوز کــار آزاد همسر ،همسر
شما باید با شرایط قانونی و واجد شرایط در کانادا
زندگی کند و همراه شما باشد  .اگر همسر شما در
خارج از کانادا زندگی می کند ،این می تواند یکی
از دالیل رد درخواست شما باشد .مسافرت بسیار
کوتاه از این قاعده مستثنی هستند.
• هیچ مدرکی دال بر ثبت نام همسر شما در DLI
وج ــود نـــدارد – ا گــر شما ب ــرای  SOWPبــه عنوان
همسر یک دانشجو درخواست می دهید ،همسر
شما باید مــدارک کافی مبنی بر ثبت نــام در یک
موسسه آمــوزشــی اختصاصی کــانــادا ( )DLIارائــه
دهد .عدم درج این اسناد ممکن است منجر به رد
پرونده شود.
• ع ــدم اث ـبــات ت ــوان مــالــی ب ــرای ســاپــورت خ ــود و
همسر – اگر افسری که پرونده شما را بررسی می

کند متقاعد نشود که شما و همسرتان بودجه کافی
برای اقامت در کانادا دارید ،ممکن است درخواست
شما رد شود .در نتیجه ،بسیار مهم است که اسناد
مالی را با درخــواســت خــود ارس ــال کنید که ثبات
مالی شما را به افسر نشان دهد.
• مفقود بودن مدرک اشتغال – اگر برای SOWP
بر اســاس اشتغال همسرتان در کانادا درخواست
می دهید ،باید مدارک پشتیبانی را ارائه دهید.

• عــدم اثبات رابطه واقعی– از آنجایی که مجوز
کــار آزاد همسر بر اســاس رابطه شما با همسر یا
شــریــک زنــدگــی مشترک شما اس ــت ،بسیار مهم
اســت کــه مــدرک کافی دال بــر رابـطــه واقـعــی خود
ارائــه دهید .اگر افسر ویــزا متقاعد نشده باشد که
رابطه شما واقعی است ،ممکن است درخواست
شما رد شود.

• روابط ناکافی با کشور خود – هنگام درخواست
برای وضعیت موقت در کانادا ،افسر باید مطمئن
باشد که شما قبل از پایان مــدت اقامت مجازدر
کانادا خاک این کشور را ترک خواهید کرد .در نتیجه،
ارائــه مدرکی مبنی بر هرگونه ارتباط با کشور خود
بسیار مهم است .اگر افسر متقاعد نشده باشد که
شما تا پایان اقامت مجاز خود کانادا را ترک خواهید
کرد ،ممکن است درخواست شما رد شود.
ب ــدون مـجــوز مـنــاســب ،ات ـبــاع خــارجــی نـمــی توانند
در کــانــادا کــار کنند .اشـتـغــال بــه هــر نــوع شغل در
کــانــادا بــدون مجوز کــار معتبر غیرقانونی اســت و
ممکن است درخواست های مهاجرتی آینده را به
خطر بـیـنــدازد .ا گــر درخــواســت مجوز کــار یــک تبعه
خارجی تایید شــود ،مجوز کــار آزاد بــرای آنها صادر
می شود که به آنها اجازه می دهد تا برای چندین
کارفرما در هر مکانی در کانادا کار کنند ،در حالی که
درخواست اقامت دائم آنها در حال بررسی است
یا همسر آنها دارای وضعیت معتبر در کانادا است.
رونــد درخــواســت بــرای مجوز کــار آزاد همسر بسته
بــه وضعیت فعلی متقاضی در کــانــادا یــا مرحله
درخواست اقامت دائم آنها متفاوت است■.

Mitra Sar
Real Estate Advisor

مشاور شما در امور خرید و فروش
امالک در ونکوور بزرگ

778-862-2292

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

TEER CATEGORIES AND
EXAMPLES OF JOBS

دسته بندی  TEERو نمونه هایی از مشاغل
می توانید لیست کامل طبقه بندی مشاغل تحت  2021 NOCرا در سایت
 ESDCمشاهده کنید .برای جستجوی شغل خود "2021 NOC" ،را از منو
انتخاب کنید.

باوند زنجانی
236 788 7548

You can view the full list of occupation classifications under NOC
2021 on the ESDC site. Choose “NOC 2021” from the drop-down
menu to search for your occupation.
https://noc.esdc.gc.ca/?GoCTemplateCulture=en-CA

Occupation types

TEER

Examples

Management occupations Advertising, marketing
and public relations
managers
Financial managers

TEER 0

Financial advisors
Software engineers

Occupations that
usually require a
university degree

TEER 1

Computer network
and web technicians
Medical laboratory
technologists

Occupations that
usually require

TEER 2

Bakers
Dental assistants and
dental laboratory
assistants

Home child care providers
Retail salespersons and
visual merchandisers

Landscaping and grounds
maintenance labourers
Delivery service
drivers and door-todoor distributors

a college diploma
apprenticeship training
of 2 or more years, or
supervisory occupations
Occupations that
usually require

TEER 3

WORLDWIDE TAX ACCOUNTING LTD.
√
√
√
√

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

a college diploma
apprenticeship training
of less than 2 years, or
more than 6 months of
on-the-job training
Occupations that
usually require

شرکت مالیاتی و حسابداری بین الملل

202-122 14th Street East
North Vancouver, BC, V7L 2N3

TEER 4

a high school diploma, or
several weeks of onthe-job training
Occupations that usually
need short-term work
demonstration and no
formal education

TEER 5

تغییرات در نمره زبان و سیستم ناک
از  17شهریور تغییراتی در سیستم ناک NOC
صورت گرفته و بخاطر این تغییرات در بعضی
مهاجرت های شغلی سطح زبان باالتری الزم است.
سیستم ناک یا National Occupation Category
سال  2021مالک مهاجرت های شعلی شده است.
بررسی دقیق مشاغل در زیر هر طبفه بندی الزمه
بررسی دقیق شما باشد و شماره کد خاص شغل
وگرنه نه گزینه استانی و نه گرینه فدرال شما رد
خواهد شد.
زبان الزم در  5سطح بررسی میشود .جدول زیر
برای راهنمایی شماست .ممکن است خودتان و
یا وکیل و یا مشاور شما از شما سطح زبانی را
درخواست کرده باشد که تا قبل از  17نوامبر 2022
کمتر از حد نضاب بود و شما خودتان را برای امتحان
ایتلس در همان سطخ آماده کرده بودید .جدول به
شما آگاهی میدهد که امتیاز یا نمره زبان شما در
چه حدی باید باشد.
سیستم ناک  2021در حال بررسی و تکمیل است
و دقیقا توضیح داده شده که چه انتطاری از کسی
که چویای شغلی برای مهاجرت از ایشان میرود.
همینطور صاحبان مشاغل هم باید همان نکات را
danmagazine_vancouver

در نطر بگیرند و در بانک ها شعلی که اگهی میکنند
دقت بیشتری بکنند.
مسیله بعدی میزان حقوق ساعتی است که باید
با حداقل استاندارد های استان و یا فدرال کانادا
برابری کند و حتی یک و یا  5دالر بیشتر از حداقل
حقوق باشد .با مطالعه و یا رجوع به سایت های
مختلف حداقل حقوق را پیدا خواهید کرد.
هر استانی و یا تروتری در کانادا برنامه های
مخصوص خود را دارند و ممکن است که دولت
فدرال به آن استان ها اجازه تعیین حداقل زبان و
یم حداقل مزد را تعیین کنند .مثال دراستان آنتاریو
 15.50دالر است ولی در استان بریتیش کلمبیا
 14.50دالر است و یوکان  15.70دالر است.
در بعضی از استان ها بخصوص برای اکسپرس
انتری شرایظ بهتری است و اگر آن استان را برای
اقامت انتحاب کنید به نمره و امتیاز کلی شما اضافه
می شود .استان آلبرتا امتیاز  300را برای اکسپرس
انتری الزم دارد درحالیکه در استان بریتش کلمبیا
امتیاز در حدود  450به باالست.
باوند زنجانی

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

dan.magazine.vancouver
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IRANIAN NEWS

NO IRAN DEAL WHILE TEHRAN
KILLS PROTESTERS
ند پرایس :ایران فرصت بازگشت سریع
و دوجانبه به برجام را کشت

UN APPOINTS MEMBERS OF FACT
FINDING MISSION ON IRAN
اعضای هیات حقیقتیاب سازمان ملل
درباره سرکوبهای خونین ایران

ند پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،روز
سهشنبه در یک کنفرانس خبری به سوالهایی
درباره وضعیت گفتوگوهای هستهای با
ایران ،فراهم کردن اینترنت آزاد برای ایرانیان و
دستگیری ترانه علیدوستی وا کنش نشان داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده درباره
وضعیت مذا کرات هستهای گفت که برجام
ا کنون در دستور کار ایاالت متحده نیست و
ایران فرصت بازگشت سریع دوجانبه به برجام
را کشته است .او افزود« :زمانی برجام در
دستور کار بود و ما همه فکر میکردیم که در
مرحله بازگشت دو جانبه به برجام قرار داریم،
اما جمهوری اسالمی به مذا کرات پشت کرد.
ا کنون ،ماهها است که برجام در دستور کار ما
نیست و روی آن تمرکز نداریم .از ماه سپتامبر
ما بر حقوق و آزادیهای بنیادین ایرانیان و
همچنین مشارکت گسترده ایران در همکاری
نظامی با روسیه که دست به اشغال وحشیانه
اوکراین زده است ،تمرکز داریم».
ند پرایس همچنین تاکید کرد« :دیپلماسی
بهترین و کارآمدترین روش برای رسیدن به
هدف است ،اما هیچ گزینهای را هم از روی میز
کنار نگذاشتهایم».
سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده در پاسخ
به سوالی درباره حمایت شرکتهای فنآوری
از ایران در مورد اینترنت گفت که ما داریم با

بخش خصوصی درباره این موضوع گفتوگو
میکنیم .سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده
افزود که مجوز کلی که در ابتدای اعتراضها
در ایران از طرف دولت آمریکا برای کمک به
فراهم کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد
صادر شد ،چراغ سبزی به شرکتهای فنآوری
میدهد تا کاالهای خود را در اختیار مردم ایران
قرار دهند .او همچنین گفت« :اگر شرکتهای
فنآوری یا بخش خصوصی یا دولتهای دیگر
ایدههای بهتری برای برداشتن گامهای بیشتری
داشته باشند ،میتوانیم روی آنها کار کنیم که
مردم ایران را قادر کند با یکدیگر و با جهان خارج
ارتباط برقرار کنند».
سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده در
پاسخ به سوالی درباره موضع ایاالت متحده
در مورد دستگیری ترانه علیدوستی ،بازیگر
سرشناس ایرانی که روز شنبه بازداشت شد،
گفت« :ما دستگیری او را محکوم میکنیم».
او افزود که ترانه علیدوستی به جمع هزاران
ایرانی اضافه شده است که صرفا بهدلیل
اعتراضهای مسالمتآمیز بازداشت شدهاند و
این کار بخشی از تالش رژیم برای تولید ترس
و سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز است .ند
پرایس افزود که واشنگتن از مقامهای جمهوری
اسالمی میخواهد که بازداشتهای خودسرانه
را متوقف کنند و از سلب آزادی بیان و آزادی
تجمعهای مسالمتآمیز دست بردارند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل ،اعضای
اصلی کمیته ویژه حقیقتیاب ،بهمنظور
بررسی و مستندسازی موارد سرکوب گسترده
اعتراضها در ایران را معرفی کرد.
اعضای اصلی کمیته حقیقتیاب سرکوبهای
سیاسی و گسترده در ایران ،هر سه زن و از
کشورهای بنگالدش ،پاکستان و آرژانتین
انتخاب شدهاند.
ریاست این کمیته بر عهده سارا حسین،
حقوقدان و وکیل دادگستری در دیوان عالی
بنگالدش است.
سارا حسین دانشآموخته دانشگاه آ کسفورد
بریتانیا است و پیشتر در کمیسیون تحقیق
سازمان ملل درباره اعتراضهای سال ۲۰۱۸
فلسطین حضور داشته است .او متخصص
حقوق اساسی ،زنان و عدالت جنسیتی است.
شاهین سردار علی ،عضو دیگر کمیته
حقیقتیاب شورای حقوق بشر در امور ایران
پاکستانی-بریتانیایی است .او استاد حقوق
بشر ،حقوق اسالمی و زنان در دانشگاه وارویک
بریتانیا است .شاهین صدرعلی ،پیشتر ریاست
کمیسیون ملی وضعیت زنان پاکستان را بر
عهده داشته است.
نفر سوم کمیته حقیقتیاب سرکوبهای
گسترده سیاسی در ایران ،ویویانا کرستیچویچ،
از آرژانتین است.
کرستیچویچ دانشآموخته مطالعات آمریکای
التین و حقوق از دانشگاههای استنفورد و
هاروارد در ایاالت متحده است و در دانشگاه
واشنگتن و سنتتوماس حقوق بشر درس

EAGLE POWER ELECTRIC
master licensed & insured

Contractor

Certified Gas & plumbing Contractor

مسکونی ،تجاری ،دفاتر کار

تخفیف ویژه

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

778.680.3535
www.EaglePower.ca
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تعمیرات و نصب با بهترین قیمت

• فرنس

• آب گرم کن
• بویلر

• شومینه

• تعمیرات لوازم گازسوز

Technical Safety BC LGA0209512

خدمات برق ساختمان

میدهد .تخصص او خشونتهای مبتنی بر
جنسیت است.
کرستیچویچ همچنین مدیر اجرایی مرکز
«عدالت و حقوق بینالملل» است و یکی
از اعضای کمیته تدوین پروتکل بینالمللی
«تهدید علیه مدافعان حقوق بشر» بهشمار
میرود.
تشکیل یک سازوکار حقوقی مستقل و
موثر ،بهمنظور بررسی ابعاد سرکوب شدید
تظاهراتهای مسالمتآمیز در ایران از
خواستها و مطالبات محوری سازمانها و
گروههای حقوق بشری بوده است.
در سوم آذرماه ،در نهایت بعد از چندین ساعت
بحث و گفتوگو ،شورای حقوق بشر سازمان
ملل ،در یک نشست ويژه و اضطرای در ژنو،
با رای قاطع به قطعنامه پیشنهادی آلمان
و ایسلند ،برای ایجاد یک کمیته بینالمللی
حقیقتیاب برای ارزیابی و مستندسازی موارد
گسترده سرکوب شدید خیزش سراسری در
ایران رای مثبت داد.
بهباور کارشناسان ،هرچند جمهوری اسالمی،
به لحاظ حقوقی الزامی به همکاری با اعضای
این کمیته ندارد و میتواند بهمانند سایر
کارشناسان «شورای حقوق بشر سازمان
ملل» ،به آنها هم اجازه سفر و فعالیت در
ایران ندهد ،اما صرف تشکیل چنین کمیتهای
در شورای حقوق بشر ،عالوه بر تحمیل
هزینههای سیاسی-تبلیغاتی علیه نظام
جمهوری اسالمی ،میتواند به روند دادخواهی
و مستندسازیهای حقوقی در ایران کمک کند.

هدف ما رضایت شماست

• گرمایش Driveway

مهدی

604.401.6480
danmagazine_vancouver
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2022 MR. OLYMPIA HADI CHOOPAN
DEDICATED HIS GOLD MEDAL
TO THE WOMEN OF IRAN.

هادی چوپان ،قهرمان مسابقات مستر
المپیا ،مدال خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد

2022 MR. OLYMPIA

هادی چوپان ،ورزشکار ایرانی ،که قهرمان مسابقات
بدنسازی «مستر المپیا» ( )Mr. Olympiaشد و
مدال طالی سال  ۲۰۲۲این رشته را کسب کرد،
مدال خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد .این نخستین
مدال طالی پرورشاندام ایران در بزرگترین رقابت
بدنسازی جهان است.
قهرمان این دوره از مسابقات مستر المپیا پس از
کسب این جایزه در مصاحبهای گفت« :امیدوارم
کسب این مدال بخشی از غمهای مردم ایران را
کم کند .مدالم را به مردم و بهویژه زنان شریف ایران
تقدیم میکنم .امیدوارم که شادی مهمان خانههای
مردم باشد و به عشق مردم ایران بتوانم باز هم
این مقام را به دست بیاورم .همچنین امیدوارم که
نژادپرستی از میان برود و اهل هر کجا که هستیم،
به هم افتخار کنیم و با هم دوست باشیم».
هادی چوپان پیش از این در سالهای  ۲۰۱۹و ۲۰۲۱
مدال برنز مستر المپیا را کسب کرده بود اما امسال
با پشت سر گذاشتن سایر قهرمانان حاضر در این
رقابت ،در جایگاه اول قرار گرفت .او عالوه بر کسب
مدال طال ،جایزه  ۴۰۰هزار دالری این مسابقات را
نیز برنده شد.
«مستر المپیا» عنوانی است که به برنده رقابت
حرفهای بینالمللی پرورش اندام مردان اعطا
میشود .هادی چوپان متولد یکی از روستاهای
شهرستان سپیدان است و در شیراز بزرگ شده
است .او سالها گچکار بود و پیش از انتخاب رشته
بدنسازی ،مدتی هم در رشتههایی مانند بوکس و
رشتههای رزمی فعالیت داشت.
به گزارش رسانههای داخلی ،این ورزشکار که در
اثر فعالیت در رشتههای رزمی به کمشنوایی دچار
شده است ،پس از کسب قهرمانی گفت« :بعد از ۲۳
سال به آرزویم رسیدم .من مشکل شنوایی داشتم
و همه مسخرهام میکردند اما حاال با قهرمانیام به

آنها نشان دادم که میتوانم قهرمان باشم»؛ اما
مشکل شنوایی تنها سدی نبود که هادی چوپان
آن را کنار زد .او که برای رسیدن به این جایگاه باید
هزینههای باالی رشته بدنسازی و همچنین حضور
در مسابقات جهانی را تامین میکرد ،سالها پیش
بدون هیچ حامی مالی مسیر رسیدن به آرزویش
را ادامه داد و در این راه ،داراییهایی خود از جمله
ماشینش را هم فروخت.
هادی چوپان از سال  ۲۰۱۷برای اولین بار به
مسابقات حرفهای وارد شد و آنقدر به تمرین و
فعالیت ادامه داد تا پادشاه سنگینوزن جهان نام
گرفت .مرد طالیی ایران روی سکویی ایستاد که
پیش از این اسطورههایی مانند رونی کلمن ،آرنولد
شوارتزنگر ،لی هنی و بیگ رامی ایستاد ه بودند.
هادی چوپان در مسابقات  ۲۰۲۲توانست چهرههای
شناختهشدهای مانند درک النسفورد و نیک وا کر
آمریکایی را پشت سر بگذارد .این ورزشکار ایرانی
در شرایطی در این مسابقات مهم ،به مقام اول
رسید که بیک رامی ،قهرمان دوره قبل مستر المپیا،
حتی نتوانست بین سه ورزشکار برتر جا بگیرد.
ش از این ،سمیر بنوت ،قهرمان لبنانی ،در سال
پی 
 ۱۹۸۳توانسته بود در قامت یک آسیایی به چنین
مقامی دست یابد و حاال چوپان دومین ورزشکار
آسیایی محسوب میشود که قهرمانی مستر
المپیا را در کارنامه دارد .بیتهللا عباسپور برای
اولین بار در تاریخ ایران به مسابقات مستر المپیا در
سال  ۲۰۱۲را یافت که مقام هفدهمی را برای ایران
به ارمغان آورد .او در سال  ۲۰۱۳هم هفدهم شد.

برگزیده ترین مشاور امال ک شما

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

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

١٣

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

ﮐﺎﻟ ﻣﺸﺎوران ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺷﻬﺮوﻧﺪی

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺳﺘﺎرت آپ

ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟ

)ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ورزﺷﺎﺎران

info@airsealandcargo.com
www.airsealandcargo.com

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

علیرضا
778 707 6320
anleima 72@yahoo.com

ELECTRICAL

تدریس خصوصی ریاضیات
BC CERTIFIED TEACHER
(شیال کرامتی )مدرس رسمی آموزش و پرورش بی سی
604 339 9799
www.thismath.com

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
)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

_

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

صرافی

MONEY EXCHANGE

TiN
g
LiS
NE
w

$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

g

TiN

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

خدمات فنی و ساخت و ساز

$478,888
محسن مبلغی

danmagazine_vancouver

778 873 4500
ROYAL LEPAGE SUSSEX
leilakhorvash@gmail.com

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

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

لوله کشی

PLUMBING

VEMA PLUMBING & GAS
604 779 2305

۱۴۰۱ ، دی۲

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

Coquitlam west

604 825 2039
ROYALTY GROUP REALTY
www.mohsenmoballeghi.ca

 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

So
LD

dan.magazine.vancouver

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

مهندس لیال خوروش

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

مهندس سام سالم

NE
w

Construction & Trades

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

 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

Sw o
LiS
T
LiND
g

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

NE

مروارید اسدی

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

:ذیل مراجعه نمائید

امیر میری

LiS

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

برای هرگونه اطالعات در جهت

خرید و فروش ملک به سایت های

صدی میناچی

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

w

PEST CONTROL

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

NE

خدمات کنترل و دفع آفات

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

www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

E

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

مهرناز چیت ساز

604.351.1962

حسابداری

ACCOUNTING

آرمان آریا

604 338 7763
YES PRO MORTGAGES

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

PR
iC

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

Mehrnaz Chitsaz

مرجان مظاهری

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
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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
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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
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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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HEALTH DISCOVERY

RESEARCHERS SEEK TO DISCOVER
THE CAUSE OF DEMENTIA
محققان در پی کشف عامل زوال عقل

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN
?ALZHEIMER'S AND DEMENTIA
آلزایمر و زوال عقل چه فرقی دارند؟

پس از آنکه ثابت شد یک درمان پادتنی به نام
لیکانمب ( )lecanamabطی آزمایشهای بالینی
شروع بیماری آلزایمر را کند کرده ،محققان از آنچه
به اعتقاد آنان نقطه عطف تاریخی در مبارزه با این
بیماری تباهکننده مغز خواهد بود ،استقبال کردند.

این پیشرفت بزرگ پس از دههها تالش ناموفق
ف کردن پیشرفت این
در یافتن راهی برای متوق 
بیماری رخ داد و موجب شد متخصصان امیدوار
شوند که این کشف سرانجام میتواند راه را برای
یافتن درمانهایی که بتوانند در نهایت به معالجه
این بیماری منجر شوند ،هموار کند.

مطالعه جدیدی نشان میدهد عملکرد شناختی
مغزی که ویتامین دی ( )Dبیشتری داشته باشد،
بهتر است .در این تحقیق میزان ویتامین دی در
بدن بزرگساالنی که دچار زوال عملکرد شناختی
مغز به درجات مختلف بودهاند ،بررسی شده است
و محققان گفتهاند نتایج آن میتواند به درک بهتر
زوال عقل و عوامل آن کمک کند.

آنان میگویند این تحقیق ،اولین مطالعهای است
که در آن میزان ویتامین دی موجود در بافت مغز
بررسی میشود .برآورد میشود حدود  ۵۵میلیون
نفر در جهان به زوال عقل مبتال باشند و انتظار
افزایش این رقم وجود دارد.
محققان به کمک این نتایج میخواهند درک
بهتری از عوامل بروز این عارضه پیدا کنند تا به
روشهای درمانی برای کند کردن یا توقف روند
پیشروی آن دست یابند .این مطالعه که محققان
دانشگاه تافتس ایاالت متحده انجام دادهاند ،نشان
داد عملکرد شناختی افرادی که مقدار بیشتری
ویتامین دی در مغز خود داشتند ،بهتر بود.

سارا بوث ،نویسنده اول این تحقیق و مدیر
پژوهشگاه تغذیه انسانی ژان مهیر یواسدیای در
زمینه سالخوردگی (Jean Mayer USDA Human
 )Nutrition Research Centre on Ageingدر
دانشگاه تافتس ،گفت« :این تحقیق بر اهمیت
مطالعه نحوه پدید آمدن انعطافپذیری در اثر
مصرف غذاها و مواد مغذی برای حفاظت از مغز
در دوران سالخوردگی در برابر بیماریهایی مانند
آلزایمر و سایر انواع زوال عقل تاکید دارد».

مطالعات پیشین نشان داده است ویتامین دی
عامل دوام شماری از علمکردهای بدن ،از جمله
وا کنشهای ایمنی و حفظ سالمت استخوانها
است .این ویتامین در ماهی چرب و نوشیدنیهای
غنیشده مانند شیر و آبپرتقال وجود دارد.
در معرض آفتاب قرار گرفتن به مدت کوتاه نیز
میتواند یک دوز ویتامین دی در بدن افراد ایجاد
کند .سازمان خدمات ملی سالمت [بریتانیا] در

پاییز و زمستان برای افزایش میزان این ویتامین در
بدن ،مصرف روزانه مکملهایی حاوی  ۱۰میلیگرم
ویتامین دی را به افراد توصیه میکند.

البته این محققان به مردم هشدار دادهاند از
مصرف مقادیر زیاد این ویتامین به عنوان اقدام
پیشگیرانه خودداری کنند .در این مطالعه که در
مجله انجمن آلزایمر به نام آلزایمر و زوال عقل
منتشر شد ،محققان نمونهبافتهای مغز  ۲۰۹نفر
تحت پوشش طرح حافظه مشغول و کهنسالی
را بررسی کردند .در این طرح از سال ۱۹۹۷
بیماری آلزایمر را تحت تحقیق طوالنیمدتی قرار
دادهاند .باال بودن میزان ویتامین دی در چهار ناحیه
مشخص مغز ،با کارکرد شناختی بهتر ارتباط دارد.
از این چهار ناحیه مغز که محققان بررسی کردند،
دو ناحیه با تغییرات مربوط به آلزایمر و یک
ناحیه با شکلهایی از زوال عقل مرتبط با فشار
خون ارتباط داشت و یک ناحیه با افول شناختی
مربوط به آلزایمر یا بیماریهای عروقی هیچ ارتباط
مشخصی نداشت.

البته میزان ویتامین دی مغز با هیچ یک از
نشانههای مربوط به آلزایمر در مغزهای مورد
مطالعه شامل تشکیل رسوبات آمیلوئید ،بیماری
جرم لوی یا شواهد سکتههای مغزی مزمن یا ریز
رابطهای نداشت .محققان گفتند هنوز مشخص
نیست ویتامین دی به طور دقیق چگونه میتواند
بر کارکرد مغز اثر بگذارد .کایال شی ،نویسنده اصلی
این مطالعه و استادیار مدرسه عالی خطمشی
و علوم تغذیه فریدمن در تافتس ،گفت«:ا کنون
میدانیم ویتامین دی به میزان معقولی در مغز
انسان وجود دارد و به نظر میرسد با افول کمتر
کارکرد شناختی همبستگی دارد».

«اما برای آن که شروع به طراحی اقدامهای
مداخلهای آینده کنیم ،به تحقیق بیشتری نیاز داریم
تا ارتباطات آسیبشناختی عصبی ویتامین دی با
مغز را دریابیم■.

لیکانمب که هر دو هفته به صورت قطره داخل
وریدی تزریق میشود ،با حذف نوعی پروتئین
سمی موسوم به آمیلوید ،پروتئینی که با تجمع در
مغز مبتالیان به آلزایمر به سلولها آسیب میزند
و به از دست رفتن حافظه و بروز مشکالت ارتباطی
ناشی از زوال عقل منجر میشود ،عمل میکند.

این یافتهها که محققان مشتاقانه منتظرش بودند،
حاصل آزمایش یک هزار و  ۸۰۰فرد  ۵۰تا  ۹۰ساله
مبتال به مراحل اولیه آلزایمر است که نخستین
بار در نشریه پزشکی نیو انگلند (New England
 )Journal of Medicineمنتشر شد .طبق این
یافتهها ،این دارو طی دورهای  ۱۸ماهه ،روند افت
حافظه را به میزان  ۲۷درصد کند کرد.

برای کسانی که تفاوت آلزایمر و زوال عقل را
نمیدانند ،الزم به ذکر است که بیماری آلزایمر
به آسیب دیدن سلولهای عصبی انتقالدهنده
پیامهای حیاتی از مغز منجر میشود؛ اما زوال
عقل به بیماری خاصی اشاره ندارد ،بلکه اصطالحی
است که برای خالصه کردن مجموع عالئمی که در
اثر این گونه بیماریهای شناختی ایجاد میشوند،
به کار میرود.
زوال عقل مخصوصا در افراد مسنتر رواج دارد و
از هر  ۱۴فرد باالی  ۶۵سال ،یک نفر و از هر شش
فرد باالی  ۸۰سال ،یک نفر به این عارضه مبتال
است؛ در حالی که از نظر آماری ،احتمال ابتالی
زنان بیشتر از مردان است.
آلزایمر شایعترین دلیل زوال عقل و علت اصلی
مرگومیر در بریتانیا است و طبق برآوردها ،برای
اقتصاد بریتانیا ساالنه حدود  ۲۵میلیارد پوند هزینه
دارد؛ رقمی که طبق پیشبینیها ،تا سال ۲۰۵۰
تقریبا دو برابر میشود.
بناد بر اعالم سازمان ملی خدمات سالمت بریتانیا
(اناچاس) ،علت دقیق آلزایمر هنوز مشخص
نیست اما گمان میرود شماری از عوامل از جمله
باال رفتن سن ،سابقه خانوادگی ابتال به این بیماری،
درمان نکردن افسردگی و عوامل سبک زندگی
مرتبط با بیماریهای قلبیعروقی به توسعه آن
دامن بزنند.

پرهیز از دخانیات و مشروب ،حفظ یک رژیم
غذایی متعادل و تناسب اندام همگی از جمله
اقدامهای توصیهشده برای کاهش خطر ابتال به
این بیماریاند.
طبق هشدار این سازمان خدمات بهداشتی،
نخستین نشانه آلزایمر معموال بروز مشکالت
جزئی حافظه است و با تشدید بیماری ،این
نشانهها بروز میکنند:
 سردرگمی ،سرگردانی و گم شدن در مکانهایآشنا
 مشکل پیدا کردن در برنامهریزی یا تصمیمگیری مشکالت گفتاری و زبانی مشکل در حرکت کردن بدون کمک یا انجامکارهای مراقبت از خود
 تغییرات شخصیتی مثل پرخاشگری ،پرتوقعشدن و بدگمانی به دیگران
 دچار توهمات شدن (دیدن یا شنیدن چیزهاییکه وجود ندارند) و پذیرفتن خیاالت باطل (باور
کردن چیزهایی که آشکارا عاری از حقیقتاند)
 پایین آمدن روحیه یا اضطرابدر حال حاضر هیچ درمانی برای آلزایمر وجود ندارد
اما داروهایی وجود دارند که برخی از عالئم آن را
برطرف میکنند و اخبار درباره لیکانمب بیشک
پیشرفتی بسیار مثبت برای مبتالیان است.
مجموع عالئم باال را میتوان نشانههای زوال
عقل به شمار آورد اما از آنجا که با افت جسمانی
طبیعی ناشی از عوارض کهنسالی همراهاند،
میتواند تشخیص این بیماری را دشوار کند.
یک مطالع ه که ماه مه امسال منتشر شد ،نشان
داد بیماری یک نفر از هر چهار مبتال به زوال عقل
در نهایت دستکم دو سال پس از ابتال تشخیص
داده میشود■.

Certified Translator
( 604) 868 - 9800
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

و جلب کند .حــاال مرتّب پیام می دهند که بیایید
جانی ببینید! فالنی توصیه کرده جایزه
فوتبال را م ّ
می دهیم! ولی کمتر کسی به رهبر درمانده می
گوید ،حاجی خرت به چند؟
زجرکُش؟!
کریسمس و سال نو؟!
امسال کریسمس و سال نو میالدی بــرای مردم
شریف ایران آغشته به خون است .آرزو داریم در
نهایت برای شما آخوند ها یعنی دشمنان مردم و
میهن ما و همه عزیزان تان خونین تر باشد.
خدمت به اسالم و مسلمین؟!
مرد️م در تهران شعار می دادنــد :ای رهبر واداده،
قبرت شده آماده .شما فکر می کنید آن حضرت
اصال ً ذ ّره ای به این فکر می کند که به زودی نیاز
به قبر دارد؟ خیر ،هنوز خیلی کارهای انجام نشده
دارد که باید قبل از رفتن انجام دهد .زمانی که به
نواب صفوی ملعون حکم اعدام دادند از ساوا ک
درخواست کرد :عبد خدایی را پیش من بفرستیید،
ساوا ک هم فکر کرد که شاید می خواهد وصیت
محل زندان اش دوربین گذاشتند دیدند
کند .در
ّ
نواب به کار توسیدن عبدخدایی مشغول است!
آخوند ها اهل زد و بند هستند و مثل میکروب با
هر شرائطی خودشان را وفق می دهند .حضرت
رهبر هم خــودشــان را با شرائط فعلی وفــق می
دهند .و فعال ً ماللی ندارند به جز جمع مال و قتل
ک ّفار و خدمت به اسالم و مسلمین.
دل و جگر شیر؟!
جمعی از هـنــرمـنــدان تئاتر و سینمای ایـ ــران در
ویــدئــویــی بــه «ح ـجــاب اجــب ــاری» نــه گفتند و بی
حجاب جلو دور بـیــن حاضر شدند .ایــن کــار واقعا ً
دل و جگر شیر می خواهد نه مثل کسانی که در
سواحل امن اقیانوسین اطلس و آرام نشسته اند
و حدّا کثر مبارزه شان خواندن یک سرود و نواختن
یک آهنگ است! دیگر فیلم و بازی آخوندی تمام
شــده و ا کثر بازیگران بــدون گریم در انظار مردم
ظاهر شده اند که درود بر همه آن ها.
حذف کامل؟!
رهـبــر درمــانــده از بسیجیان تعریف کــرد و گفت
بسیجی یعنی انقالب زنده است چون خودش رو
به کشتن میده تا به دیگران ظلم نشه! مرد مومن
مسجد ندیده ،یعنی این بسیجیان که دختران و
زنــان را مــی گیرند ،مــی زنـنــد ،مــی کشند و بــه آن
ها تجاوز می کنند برای جلوگیری از ظلم به مردم
اســت؟! بی رودربایستی بگو ایــن ها باید بمیرند
تا حکومت من بماند! تو از به سرنوشت قذافی
و صــدام دچــار شــدن خــودت و آتــش زدن خانواده
ات می ترسی .همین که به بسیجی و سپاهی
پول می دهی تا مردم را بکشند ،نشان می دهد
که انقالب آخوندی خیلی وقت است ُمــرده و به
زودی نوبت حذف کامل خودت هم می رسد.
خرت به چند؟!
وقتی آخوندها «روبیکا» را ساختند فکر می کردند
مــردم میلیونی هجوم می آورنــد ولــی مــردم اصال ً
توجهی به روبیکا نکردند و این موتور جستجوی
آخوندی علیرغم چند میلیارد پولی که برایش به
هدر داده شد حتّی نتوانست صد هزار نفر را جمع
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علی الریجانی یکی از برادارن جانی ،گفته :جوانان
عزیز توجه فرمایند که امــروز اقداماتی که فضای
آرامــش را از کشور بگیرد ،موجب ســوء استفاده
بغضآلود بیگانگان مــی گ ــردد و زی ــان آن نصیب
ایران و ایرانیان می شود! باید خدمت این آخوند
کت وشلواری عرض کنیم وقتی تو قصر میلیون
دالری در لندن داری و ملّت نان خالی برای خوردن
ندارند این نظم باید به هم بخورد و از هم بپاشد.
حتّی ا گــر به قــول تو بیگانگان هم ســوء استفاده
کنند .این انصاف است که آشغال هایی مثل تو
و خــانــواده کثیف ات نــزدیــک بــه  50ســال همین
طور راحت و به قول معروف الکچری زندگی کنید
و مــردم ایــران فقط بسوزند و بسازند و زجرکُش
شوند!
نصف دیگر؟!
روزنامه های ایران از ونزوئالیی شدن ایران حرف
می زنند و می خواهند طوری وانمود کنند که بد
هــم نیست مثل ونــزوئــا بشویم .قــول مــی دهم
وقــت زی ــادی بــه پــایــان حکومت شما نمانده مگر
این که باز هم عمو سام یعنی ببرکاغذی پول های
شما را با چمدان تحویل تان بدهد و دست شما
اراذل و اوباش را در کشتن ایرانیان باز بگذارد وگرنه
به زودی این مردم پوزه شما آخوندها را به خاک
می مالند و رهبر درمانده مجبور می شود بگوید:
باالخره دوژمن ما را با غلطک اسفالت صاف کرد
به طوری که نصف دیگر بدن مان هم علیل شد.
اتّهامات بی پایه؟
تقریبا ً همه هم میهنان ما با اتهامات بی پایه و
بی دلیلی که آخوند ها در طــول ایــن چهل و سه
چهار سال اشغال کشور ما به مردم مبارز یعنی
مخالفین خــودشــان مــی زنـنــد مثل اق ــدام برعلیه
امنیت ملی ،تشویش اذهان عمومی ،همکاری با
موساد ،سی آی ای ،اینتلیجنت سرویس و تبانی
با بیگانگان می زنند آشنا هستند .این نوع مبارزه
با عاشقان میهن تازگی ندارد و ساخته و پرداخته
دیکتاتورهای تاریخ اســت .فقط آخوند ها قدری
آن ها را صافکاری و رنگ کرده و به قول معروف
مالت شان را زیاد کرده اند.
عالیجناب ترامپ؟!
سفیر پرزیدنت سابق عالیجناب دانالد ترامپ در
آلمان گفت :ایرانیان باید از ترامپ جانبداری کنند
زیــرا بایدن در بــاره مــردم منطقه کوتاهی می کند.
آمــریـکــا قـبــا ً صــد ســال در منطقه حـضــور داشته
و ح ـدّاقــل ســی ســال در زم ــان شــاه متّحد دولــت
شاهنشاهی ب ــوده اس ــت .شما بیا ســی تــا نهال
نشان بده که برای مردم ما کاشتید .واضح است
که سگ عربستان بــرای ما کــاری نمی کند و جز
برای گران فروشی و غارت ما نمی آید.
مح ّله مشهور؟!
در سـنـنــدج م ــردم بــه یـکــی از م ــام ــوران جنایتکار
آخوندها باتوم فــرو کــردنــد .دیــدن صحنه آه و ناله
اش چندش آور و دلخراش بود ولی شاید کمی دل
مادران جوان ُمرده و زندانی را خنک کرد .احتماال ً
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از این به بعد این نوع جانوران زیاد می شوند اگر
از محلّه مشهور به باتوم به ماتحتان گذر کردید و
چنین کسانی را دیدید تعجب نکنید چون به زودی
هــم عـ ّـمــامــه بــه گ ــردن و هــم تفنگ بــه ماتحت به
فراوانی در خیابان ها خواهید دید.
مقایسه؟!
امیر جواد اسعد زاده که در مشهد دیــوار نویسی
مــی کــرد دستگیر و زیــر شکنجه کشته شــد .حاال
ایــن مــاجــرا را مقایسه کنید بــا آفــت هللا کوسوی
رفسنجانی کــه در زمــان آن خدابیامرز کلت تــرور
حسنعلی منصور را تامین کرده بود و فقط سه
سال زندان گرفت و بعد هم به راحتی از زندان آزاد
شد .این یکی از دالئلی بود که شاه رفت و حکومت
آخوند ماند.
گُل بنفشه؟!

چندی قبل فاطمه هاشمی با مجتبی خامنه ای
در ب ــاره وضعیت کشور گفتگو کــرد .شما اراذل و
اوباش هر چه را که دل تان می خواهد با هم ببرید
و بدوزید .مطمئن باشید که کسی برای شما تره
که هیچ علف هم خرد نمی کند .مردم ایران امروز
دیگر حتّی دزد را هم به شما نمی سپارند چه برسد
به حکومت که اصــا ً و ابــدا ً شما می توانید بق ّیه
مــذا کــرات تــان را ببرید به لندن و در آن جا ادامــه
عمه جان مان را می فرستیم تا کم
دهید .ما هم ّ
و زیاد اش را با شما به قول ک ّفار فیکس کند و در
ضمن اگر خواستید گُل بنفشه دم کنید کم و کیف
و مدّت دقیق دم کشیدن اش را به شما یاد بدهد.
کرام الکاتبین؟!
ی ــک ع ـضــو طــوی ـلــه شـ ــور بـ ــای اف ــاس ــی (مـجـلــس
ش ــورای اســامــی) گفته :طــوری خبر رســانــی می
کنند کــه ان ـگــار صـبــح ف ــردا ک ــار نـظــام تـمــام اســت.
حاجی جــان کــار نظام خیلی وقــت اســت که تمام
اســت .فقط مانده ُپــرروئــی شما که جوانان ایــران
را مــی کشید و مــی گــویـیــد .از پشت بــام اف ـتــاده،
مسموم شده و یا اوردوز و یا خودکشی کرده است
که به زودی این بساط هم به پایان می رسد و شما
اراذل و اوباش و همه مزدوران و نوکران تان یا به
دامن بیگانگان پناه خواهید برد و یا به دست مردم
داغــدار و خشمگین ایــران خواهید افتاد و کارتان
با کرام الکاتبین خواهد بود ،خدا به شما رحم کند
خودتان که به خودتان رحم نکردید.
نتایج درخشان؟!
جو بایدن اخیرا ً گفته :مردم آمریکا در کنار مردم ایران
ایستاده اند .جناب پرزیدنت بایدن خسته نباشید،
دست شما هم درد نکنه ،ما راضی به زحمت شما
نبوده و نیستیم لطفا ً بفرمایید بنشینید چون شما
قبال ً هم در کنار مــردم افغانستان ،عــراق ،سوریه
و لیبی ایـسـتــاده ایــد و مــا م ــردم ای ــران هــم نتایج
درخشان کار شما را دیدیم و برای تان کف زده و
هورا هم کشیده ایم.
فنر و شاسی؟!
یـــادش بــه خـیــر ا ّول ان ـقــاب افــاســی کــه فــردیــن،
ناصر ملک مطیعی و بیک ممنوع الکار شــده و
بعضی شان هم از ایران رفتند صباغ زاده ،جالل و
مهدی هاشمی شده بودند قهرمان ا ّول فیلم های

فارسی .حاال هم که فنر آخوند ها در رفته و شاسی
شان شکسته ،دست به دامن بازیکنان دسته دو
و سه شدند و برنامه های تلویزیونی را هم سپرده
اند به مهران رجبی.
خالق زمین و آسمان؟!
رهبر درمانده گفته :اعتراض ها به زودی تمام نمی
شود و نظام در جنگ رسانه ای عقب افتاده است.
خوب آقا جان تو فکر کردی چهار تا آخوند و منبر
دوزاری داری با آن ها می توانی همه شبکه های
ماهواره ای را شکست بدهی؟ یا هنوز هم انتظار
داری آخوند روی منبر بگوید علی خالق زمین و
آسمان است و جوانان آگاه به علوم و فنون جدید
برایش کف بزنند و هورا بکشند؟ ای رهبر واداده
و درمانده! دیگر کلک تو و بسیج و سپاه ات کنده
اســت حـ ّتــی ا گــر یــک میلیون تــن از م ــردم را هم
بکشی ول ات نمی کنند.
از خودی ها؟!
آمریکا مخالفت اش را با حمله نظامی ترکیه به
سوریه اعالم کرد .سیاست عمو سام این است :با
این حمله مخالف ام ولی به سلطان اردغــان ا ّول
جانی
شاه عثمانی کمک می کنم .به او سالح م ّ
می دهم ،امکانات ماهواره ای هم می دهم چون
عربستان سوت زده که این بابا از خودی هاست.
کاری به کارش نداشته باش!
کار در معدن؟!
وزی ــر نفت ایـــران کــه ب ــرای اروپـــا زمـسـتــان ســرد و
سختی را نوید می داد حاال خودش از زمستان می
ترسد! ای آخوند:
معمر و صدّام بگذری
چون بر جنازه
ّ
هشیار باش که بر تو هم این ماجرا رود
به زودی مردم آخوندها را از غار موش در می آورند
و کار در معدن شروع می شود.
قانون اسالم؟!
عمامه
این روزها در جمهوری افالسی هر کس به ّ
پرانی متّهم شود حتما ً به جرم فساد فی االرض
و محاربه محاکمه و محکوم می شــود و احتماال
کــار اش به اعــدام خواهد کشید .یــادم هست چند
سال قبل در کشور پهناور و قدرتمند کانادا جوانی
بشقاب کیک را به صورت نخست وزیر وقت «ژان
کرتین» کوبید که دستگیر و محاکمه و در نهایت
به دو یا سه ماه زندان محکوم و بعد از گذراندن
مـدّت محکومیت اش از زنــدان آزاد شد و به َسر ِ
زندگی خودش بازگشت و این فرق بین کشور ک ّفار
است با کشوری که توسط نائب خدا بر روی زمین
و امام زمان (عج) و با قانون اسالم اداره می شود.
ک ـ ـ ــان ـ ـ ــادا – مـ ــدی ـ ـنـ ــه مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ّوره م ـ ـ ــون ـ ـ ــرآل – شــش
ش ـن ـبــه (آدی ـ ـ ـنـ ـ ــه) ب ـی ـســت و سـ ـ ـ ـ ّوم مـ ـ ــاه دســام ـبــر
الـ ـمـ ـب ــارک! سـ ــال  2022در بـ ـ ـ ــدری خـ ــون ج ـگــری!
برابر با د ّوم دی ماه سال  1401مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.

پیر خراسانی

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد.
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TREATING HAIR LOSS IN WOMEN
WITH 5% MINOXIDIL
مصرف مینوکسیدیل ٪۵
در ریزش مو در خانمها

HEALTH.DERMATOLOGY.WOMEN

بـیـمــار را در جـهــت تشخیص عـلــت ری ــزش مــو و
انـتـخــاب بهترین درم ــان آن کمک نـمــایــد .نکاتی
کــه بــایــد در نـظــر گــرفـتــه ش ــود شــامــل :چــه مــدت
ری ــزش مــو ش ــروع ش ــده اس ــت ،مـحــل ری ــزش مو
و نحوه انتشار آن چگونه اســت ،آیا موها ریزش
دارن ــد و یــا تنها نــازک شــده انــد ،بیمار چــه روش
های نگهداری و درمان را تا کنون استفاده کرده
است ،چه داروهای دیگری می گیرد و آیا پوست
سر هم دچار بیماری است یا سالم می باشد؟

دکتر شادان کبیری
استادیار UBC

ریزش موی زنانه یا Female Pattern Hair Loos
 FPHLدر خانمها شایع بوده و می تواند از نظر
روحی برای زن بسیار آزار دهنده باشد.

ثابت شده که مصرف مینوکسیدیل  ٪۵بصورت
 FOAMی ــک درم ـ ــان مــوثــر و ب ــی خ ـطــر در ایــن
نـ ــوع ری ـ ــزش م ــو م ــی ب ــاش ــد .دک ـت ــر SHAPIRO
ک ــه مـتـخـصــص پــوســت و اس ـت ــاد دانـشـگــاهـهــای
نیویورک و  UBCبــوده و یک مرجع و رفررانس
ب ــرای بـیـمــاریـهــای مــو مــی بــاشــد مــی گــویــد " در
کـلـیـنـیــک  UBCک ــه وی م ـش ـغــول ب ــه ک ــار اســت
روزانه  ۴۰زن بدلیل ریزش مو مراجعه می کنند
و برخی از آنها موهای ریخته شــده را در کیسه
جمع کرده اند تا به پزشک نشان دهند".
بــرای تشخیص علل و ریــزش مو الزم اســت که
یک شرح حال دقیق از بیمار گرفته شود و مو
هــا و پوست ســر بدقت معاینه شوند تــا بتوان

نمونه ب ــرداری از مــوهــا و پــوســت بـطــور معمول
الزم نمی باشد.

نکته دی ـگــری کــه بــایــد تــوجــه ش ــود ،نـحــوه آرایــش
م ــو ه ــا ی ــا ب ــه اصـ ـط ــاح  HAIR STYLEاس ــت.
اف ــرادی که موها را محکم می بافند یا کسانی
که صاف کننده استفاده می کنند می توانند در
طول زمان دچار کاهش مو و از دست رفتن آن
بخصوص در نــواحــی کــه کشش زیــادتــر بــر موها
وارد میشود بشوند و یا خانمهایی که بطور مثال
هفته ای یک بــار موها را بیگودی می پیچند و
فرم می دهند ممکن است زیاد داوطلب درمان
با مصرف لوسیون های موضعی یک بار در روز
نباشند.
معموال تــا  ٪۵۰موها از دســت نــرونــد ریــزش مو
به چشم فــرد نمی یابد .ا گــر تمامی علل ثانویه
ریزش مو در خانمها با گرفتن شرح حال ،معاینه
و آزم ــای ــش ه ــای الزم رد ش ــود ،پــزشــک معموال
تشخیص FEMALE PATTERN HAIRLOSS

را می دهد که معادل اندروژیک آلوپسی (ریزش
موی ناشی از تستوسترون و هورمونهای مردانه )
در آقایان است .این نوع ریزش مو در زنها شایع
بوده و تقریبا حــدود ٪۴۰خانمها در سنین حدود
 ۵۰ســالـگــی درج ــات ــی از ای ــن ن ــوع ریـ ــزش مــو را
تجربه می کنند و تنها حدود  ٪۴۵زنها در سنین
 ۸۰سالگی موهای کامل و پری دارند.

 FPHLیک نوع ریزش موهای سر و نازک شدن
آن می باشد ،این نوع ریزش معموال علت ارثی
و ژنتیکی دارد.

ع ـلــت دی ـگ ــری ک ــه م ـطــرح م ـی ـشــود رل هــورمــون
های مردانه یا آندروژن در این نوع ریزش است.
ا کثریت خانمها بــا  FPHLدارای مـیــزان نرمال
آندروژن یا تستوسترون در خون خود می باشند.
بــه دل ـیــل ایـنـکــه ای ــن ن ــوع ری ــزش ب ـطــور شــایــع در

زمان یائسگی و بعد از آن ایجاد میشود ،یکی از
دالیل را کاهش استروژن در این سنین و کاهش
نسبت استروژن به تستوسترون در بدن زن می
دانند.

در هــر حــال ایــن نــوع ری ــزش مــو  FPHLمعموال
دارای سه درجه از نظر شدت می باشد .مر حله
سه که پیشرفته ترین حالت ریزش مو است نیاز
به کاشت مو دارد ولی در مرحله یک و دو درمان
استاندارد مینوکسیدیل  ٪۵موضعی می باشد.

دکـ ـ ـت ـ ــر SHAPIROم ــی گــویــد ک ــه ام ـ ــروزه تـمــایــل
ب ـی ـش ـتــری ب ــه مــص ــرف م ـی ـنــوک ـس ـیــدیــل ب ـصــورت
 FOAMوج ــود دارد تــا ف ــرم لــوس ـیــون مــایــع آن،
تحقیقات نشان مــی دهند کــه مینوکسیدل ٪۵
 FOAMباعث رشد مو شده و به تنهایی یا همراه
کاشت مو قابل استفاده می باشد.
ادامه دارد...

THE BEST WAY TO PUT THE
BABY TO SLEEP AT NIGHT
بهترین روش خواباندن نوزاد در شب
یک مشاور خواب برای والدینی که شبها برای
خــوابــانــدن ف ــرزن ــدان خ ــود مـشـکــل دارنـ ــد ،نکات
مهمی را به اشترا ک گذاشته است.

دور از والدین میخوابد و آنهــا هرطور صدای
نقوناله او را میشنوند».

«والــدیــن مـیگــویـنــد وای خ ــدای مــن بـچــه بـیــدار
ش ــد .ب ـعــد شـ ــروع مـیکـنـنــد ب ــه ب ـچــه رس ـی ــدن یا
شیشه شیرش را میدهند».

لین پالمرستون ۵۱ ،ساله ،میگوید« ،کارهای
س ـ ــادهای» وجـ ــود دارنـ ــد کــه وال ــدی ــن مـیتــوانـنــد
انجام دهند تا مطمئن شوند که هم خود و هم
فــرزنــدانـشــان ،حتی ا گــر ن ــوزاد ت ــازه متولد شده
داشته باشند ،تمام شب راحت میخوابند.

اتفاقی کــه میافتد ایــن اســت کــه ن ــوزاد عــادت
میکند هر بار بیدار میشود به دادش برسند و
والدینش به او شیر بدهند».

او پیشنهاد میکند که ساعت خواب و بیداری
ثــابـتــی داش ـتــه بــاشـیــد ،ب ـیــرون بــرویــد ،شـبهــا از
محرکها دوری کنید و وقتی به رختخواب بروید
کــه آن قــدر خسته باشید کــه بخوابید نــه اینکه
استراحت کنید.

ب ــا ای ــن حـ ــال ،ا گ ــر وال ــدی ــن «ن ـ ــوزاد را ره ــا کنند
تــا فقط نـقونــوقــش را بکند و پنج دقیقه صبر
کنند» معموال نوزاد گریه سر نمیدهد و دوباره
به خواب میرود.

توصیه او در مــورد ن ــوزادان ایــن اســت که حتما
«این کار را از روز اول شروع کنید».

پالمرستون میگوید وقتی این به عادت تبدیل
شود ،آن وقت نوزادان «تقریبا هر ساعت یا هر
یک ساعت و نیم از خواب بیدار میشوند».

مشاور خــواب ،اهــل همیلتون تورنتو در کانادا،
نوزادان را «موجودات عادتپذیر» مینامد.

«ا گـ ــر [والـ ــدیـ ــن] حــرک ـتــی اش ـت ـبــاه ان ـج ــام ده ـنــد،
آن اشـتـبــاه ایــن اســت کــه هــر بــار کــه ن ــوزاد گریه
میکند ،بترسند».

او هشدار میدهد والدینی که تا نوزاد در شب
گــریــه م ـیک ـنــد ب ــه س ــراغ ــش م ــیرونـــد ،او را در
مـعــرض خطر «خــوابزدگــی بیش از حــد» قــرار
مـیدهـنــد کــه بــه مـعـنــای از خ ــواب ب ـیــدار شــدن
مداوم است.

«آن ـچــه مــا بــه ع ـنــوان کــارش ـنــاســان پـیــش و بعد
از زایـمــان میبینیم ،ایــن اســت کــه والــدیــن یک
ویــدیــو و یــک مــانـیـتــور ص ــدا دارنـ ــد و نــوزادشــان

«ما میدانیم که تاثیر خستگی بر توانایی شما

«و خــود را متعهد کنند هــر ک ــاری از دستشان
بــرم ـیآیــد ان ـجــام ده ـنــد تــا جـلــو گــریــه ن ـ ــوزادان را
بگیرند».
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او میگوید نداشتن خواب عمیق ممکن است
م ـش ـکــات ســامــت روان ـ ــی م ــوج ــود ی ــا جــدیــد را
ت ـشــدیــد ک ـنــد و والــدی ـنــی ک ــه عـمـیـقــا خـسـتـهانــد،
ممکن اســت نتوانند در طــول روز بــه فــرزنــدان
خود توجه زیادی نشان دهند.
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در رانندگی یا کار با ماشینآالت ،مشابه و گاهی
بدتر از مصرف الکل یا کشیدن حشیش است».
«بــدن به خــواب نیاز دارد -صریح و ســاده .بدن
بــرای اینکه بتواند خود را بــرای کار کــردن بهینه
بازسازی کند ،به خواب نیاز دارد».

«ا گ ـ ــر بـ ــدن را ب ــه عـ ـن ــوان ی ــک مــاش ـیــن در نظر
بگیریم ،خ ــواب روغ ـنــی اســت کــه چــرخ دنــدههــا
را روان نگه مــیدارد .ا گــر خــواب کافی نداشته
باشیم ،دندهها شــروع به خرد شدن میکنند و
به خود دستگاه آسیب میرسانند».
او بــه بیماریهایی کــه بــا کمبود خــواب تشدید
م ـیشــود مــانـنــد ب ـی ـمــاری ســوخ ـتوســاز (فـشــار
خون باال ،مقاومت به انسولین ،مشکالت وزن)،
دیابت و بیماری قلبی اشاره کرد.

پــالـمــرسـتــون مـیگــویــد یــک راه ب ــرای جلوگیری
از خـسـتـگــی ،ای ـج ــاد ی ــک بــرنــامــه خـ ــواب منظم
اسـ ــت ک ــه در آن ه ــر روز بــایــد در ی ــک ســاعــت

مشخص خوابید و بیدار شد .او میگوید« :در
مورد نوزادان هم ،دقیقا هماهنگی ،زمان ثابت
خ ــواب ـی ــدن ،زمـ ــان ثــابــت ب ـی ــدار شـ ــدن -ح ـتــی در
روزهای تعطیل ،کلیدی است».
«همه ما دلمان میخواهد به میخانه برویم و
مشروبی بخوریم ،دیروقت به خانه برگردیم و
بعد بخوابیم؛ شاید اگر مجبور نباشیم به خاطر
حیوانات خانگی یــا بچههایمان از خــواب بیدار
شویم ،تازه دم صبح بخوابیم».
«امــا اینها ممکن اســت عــادات ما را مختل و
بازگشت به عــادت بهتر در طــول هفته کــاری را
کمی سختتر کنند».
تــوصـیـههــای دیـگــر پــالـمــرسـتــون ب ــرای خــوابــانــدن
نوزادان این است که صدا را در همه مانیتورهای
کــودک کم کنیم تا والــدیــن با هر صدایی سراغ
بچهها نروند و به یک روال عادی پایبند باشند.
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TIPS FOR PAINLESS TRAVEL
توصیه هایی برای مسافرت بدون درد

دکترگلی نقیبی

dr.goli.naghibi@gmail.com

مـ ـعـ ـم ــوال ً درد ب ـ ـی ـ ـمـ ــاران در طـ ــی تــعــطــی ــات و
مـســافــرتـهــا ع ــود مـیـکـنــد .در ایـنـجــا تــوصـیــه هایی
بــرای کــاهــش تحریک عــائــم در هنگام بــروز درد
ارائه شده است.
 -۱جایگاه راحتی انتخاب کنید
ب ــرای اف ــرادی کــه درد مــزمــن دارن ــد ،نشستن به
م ــدت طــوالنــی در اتــوبــوس یــا هــوا پـیـمــا میتواند
ب ـس ـیــار آزار ده ـنــده بــاشــد .بـ ــرای راح ـتــی خ ــود و
جـلــوگـیــری از ش ــروع درد ،یــک بــالــش کــوچــک در
پشت کمر خود بگذارید و صندلی ای را انتخاب
کنید که فضای بیشتری بــرای پاهایتان داشته
باشد .هر نیم ساعت یکبار از صندلی خود بلند
شوید یا حرکات کششی انجام دهید.
 -۲هنگام انتخاب چمدان حواستان به سالمت
کمر تان باشد
برای حمل لوازم سفر ساک لوازم خود را بر روی
شانه حمل نکنید بلکه به جای آن از کوله پشتی
اس ـتــانــدارد اسـتـفــاده کـنـیــد .در صــورتــی کــه کوله
پـشـتــی را درس ــت اس ـت ـفــاده کـنـیــد و ت ـمــام مــدت
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وزن آن را بــر روی هــر دو شــانــه ق ــرار ده ـیــد به
طوری که وزن به صورت یکنواخت توزیع شود،
ف ـشــار ک ـم ـتــری ب ــه گـ ــردن و س ـتــون ف ـق ــرات وارد
مـیـشــود .از بلند کــردن ســاک و چـمــدان سنگین
خــودداری کنید و به جای آن از چمدانهای چرخ
دار استفاده کنید.
 -۳مراقب زمینهای برفی و یخ زده باشید
زمــی ــن خـ ـ ــوردن ب ــر روی ی ــخ خ ـط ــرن ــاک اسـ ــت و
م ـی ـت ــوان ــد آس ـی ـب ـه ــای ج ـ ــدی بـ ــه ک ـم ــر وارد ک ـنــد.
هـمـچـنـیــن افـ ــت دمـ ــا ب ــاع ــث شـ ــدت گــرف ـتــن درد
مـیـشــود بــه خـصــوص در صــورتــی کــه ق ــرار گیری
ت ــان در م ـعــرض ســرمــا ط ــول ب ـک ـشــد .چ ـک ـمــه یا
کفش مناسب راهـکــار اصلی صــاف راه رفتن و
زمین نخوردن است .شایعترین صدمات زمین
خــوردن در برف و یخ ،شکستگی و جا به جایی
مهره ها ،مچ ،شانه و قوزک است .بیشتر موارد
زمین خــوردن در هنگام بیرون آمــدن از ماشین
یا ترک خانه اتفاق می افتد .همیشه دستکش
بـپــوشـیــد تــا م ـج ـبــور نـبــاشـیــد دس ـتــان خ ــود را در
جیب لباستان بـگــذاریــد .بــه ایــن ترتیب حتی در
صــورت لیز خ ــوردن میتوانید بــا دسـتــان خــود از
سر خود محافظت کنید.
 -۴استراحت کافی داشته باشید
به بدن خود اجازه بدهید کامل استراحت کند و
هــر شــب فرصت بــازیــابــی ان ــرژی بــه آن بدهید تا
بتوانید سالمت خود را حفظ کرده و از درد دور
بمانید .در حقیقت تحقیقات اخـیــر نـشــان داده
انــد کمبود خــواب یــا عــدم خــواب مناسب در ۶۷
تا  ۸۸درصــد از اخـتــاالت درد مزمن وجــود دارد.
در تحقیق دیگری مشخص شده است حداقل
 %۵۰از اف ــرادی کــه دچ ــار بــی خــوابــی هستند ،از
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درد مزمن نیز رنج میبرند .در اولویت قرار دادن
خواب بسیار اهمیت دارد .خواب نه تنها جلوی
درد را مـیـگـیــرد بـلـکــه ب ــه ال ـت ـیــام ب ــدن ن ـیــز کمک
میکند.
 -۵تغذیه مناسب داشته باشید
برخی غذاها ممکن است باعث مشکالت گوارشی
و شکمی شــونــد .پایبندی بــه غــذاهــای ســالــم کار
آسانی نیست .بنابراین بهتر اســت به متخصص
ت ـغــذیــه مــراج ـعــه کـنـیــد ت ــا ب ــه ش ـمــا در شـنــاســایــی
الگوهای خــوردن که در فرایند التیام بــدن اختالل
ایجاد میکنند مانند مصرف مقدار زیادی غذاهای
فـ ــراوری شــده یــا کــر بــوهـیــدراتـهــای س ــاده و برنامه
عملی و منطقی غــذایــی کــه ت ـعــادل را بــه تغذیه
شما بازگرداند کمک نماید .به این ترتیب میتوانید
جلوی شروع درد و ناراحتی را بگیرید.

 2دی ۱۴۰1 ،دانستنیها

 -۶درد را به محض شروع متوقف کنید
در صورتی که دردتان شروع شد ،روشهایی برای
مـتــوقــف ک ــردن آن وج ــود دارد :نــاحـیــه درد را به
مدت  ۲۰تا  ۳۰دقیقه هر روز با کمپرس یخ آرام
کنید .ماساژ توپ سوئیسی برای ناحیه دردناک
انجام دهید .طبق دستور پزشک داروه ــای تان
را مصرف کنید .مایعات زیــاد بنوشید تــا اسید
اوریک از بدنتان دفع شده و درد مفاصل کاهش
پیدا کند .وان حمام را با آب گرم و نمک اپسوم
پر کنید و در آن دراز بکشید .بخشهای فشرده
بدن که باالتر از قلب هستند را باالتر قرار دهید
تا تورم کاهش پیدا کند .از مصرف الکل اجتناب
کـنـیــد .بــه بــدن خــود اسـتــراحــت بــدهـیــد .عــود درد
مـمـکــن اس ــت نـشــانــه ن ـیــاز ب ــدن بــه اس ـتــراحــت و
رهایی باشد ■.
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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 .

همه کاره – آچار فرانسه = 1- Jack of all trades
عالی – درجه یک = 2- Top – notch
احمق – هالو – آدم بیخودی = 3- Bum
مشروب خوردن برای فراموش کردن مشکالت = 4- Down one’s sorrow
ناجور – کثیف = 5- Sleazy
بار و یا کلوپ شبانه ناجور و بدنام = 6- Dive
آدم با فرهنگ – روشن فکر = 7- High – brow
بدشانسی -بد اقبالی = 8- Tough-break
بد بیاری آوردن = 9- Hit the skids

Chuck: He’s a jack-of-all- trades and top-notch in every one.
Dan: Really? He looks like a bum who’s been
drowning his sorrows in sleazy dives.
Chuck: Nope. He’s really a high-brow but he had
a couple of tough breaks and hit the skids.
چاک  :آدم همه کاره ای است و توی تمام کارها عالیه.

دن  :جدی می گی .به نظر می رسه آدم بیخودی است که یکسره توی بارهای
کالس پایین و نا جور داره مشروب می خوره.
چاک :نه ،آدم روشن فکری است و چند تا بدشانسی آورده و بدبیاری هم آورد.

b)hit the skids
c)top-notch
d)highf)drown his sorrows g)jack-of-all-trades

a)tough breaks
brow e)sleazy
h)bum i)dive

1. I didn’t realize he was so intelligent. He didn’t appear to be a
…………..
2. That’s one of the best organizations in the country. It’s
………………really
3. 3. He doesn’t do anything all day long. He’s totally useless. He’s
a …………..
4. A lot of unfortunate things have been happening to him lately. It’s
too bad he’s had so many ………..
5. At one time he had a lot of money but he lost it in the stock
market. After that, he …..
6. I wouldn’t go into that bar to make a phone call. It looks like a
………….
7. He’s been very unhappy lately. I hope he doesn’t start drinking
to …….
8. Ask Ed to help you. He can fix anything. He’s a ……………..
9. That used to be a good neighbourhood but now you would be
disgusted to walk down the street. The area is ………..
1.d 2.c 3.h 4.a 5.b 6.i 7.f 8.g 9.e
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فال هفته متولدین فروردین

در این هفته ممکن است شرایط برای شما مثبت
نباشد ،احساس کسل کننده ای خواهید داشــت.
احـتـمــاال بــا مشکالت تناسب ان ــدام روب ــرو خواهید
شــد .احتماال ً از بی خوابی رنــج می برید ،که باعث
می شــود شما متکبر شوید .غــرور شما می تواند
بــر زنــدگــی شخصی و هماهنگی خــانــوادگــی شما
تأثیر بگذارد .عالوه بر این ،پول نقد واقعی خود را
با چیزهای بی ارزش پرداخت خواهید کرد ،که می
تواند بر سالمت اقتصادی شما تأثیر بگذارد.
فال هفته متولدین اردیبهشت

در ایــن هفته ممکن اســت از س ـیــارات مثبت نیز
برخوردار شوید که می تواند باعث خوشحالی شما
شود .ضررهای شما اکنون به درآمد تبدیل می شود
که می تواند سالمت اقتصادی شما را افزایش دهد.
عملکرد کلی شما در کسب و کار بهتر است .با کمک
همکاران خود ،احتماال ً تصمیمات دشواری در کسب
و کار خواهید گرفت .شما همچنین می توانید درصد
خود را در محل کار انجام دهید ،سالمندان شما می
توانند به شما کمک کنند.
فال هفته متولدین خرداد

در ایــن هفته ،موقعیت هــا مــی تــوانـنــد شما را به
مشغله کــاری در جلوی کــار تبدیل کنند .بــا کمک
سرنوشت ،ممکن است بتوانید برخی از تصمیمات
حیاتی را در داخــل این حرفه بگیرید ،که می تواند
کار شما را در آینده نزدیک توسعه دهد .شما از کار
خود لذت خواهید برد ،همچنین ممکن است از نظر
سخت کوشی پــاداش دریافت کنید .سالمت مادر
شما احتماال ً اکنون بهتر است.
فال هفته متولدین تیر

در این هفته ،ناامیدی هفته گذشته اکنون می تواند
به شادی تبدیل شود ،شما خود را در درون زمین
لذت و صبر خواهید یافت ،هر لحظه خود را تجربه
خواهید کرد که می تواند در استراتژی کار شما تکرار
شود .همچنین ممکن است با کمک خواهر و برادر
خود یک سفر کاری کوتاه مدت ترتیب دهید که می
تواند شبکه اجتماعی شما را افزایش دهــد .عالوه
بــر ایــن ممکن اســت سـیــارات مثبت برکت داشته
باشید ،گوروهای شما می توانند مسیر درست را به
شما نشان دهند ،که می تواند در مورد هدف شما
شفافیت ایجاد کند.
فال هفته متولدین مرداد

در این هفته ممکن است شما هم احساس کسل
کننده ای داشته باشید ،به شما پیشنهاد می شود
جلوی مستقیم خود را کنترل کنید ،این می تواند
روی زندگی خانگی و حرفه ای شما تأثیر بگذارد.
احـتـمــاال ً ممکن اس ــت ب ــرای بــازیــابــی پ ــول نـقــد گیر
کرده سفر کنید .برای پرداخت باید با مشتریان خود
تماس بگیرید ،در غیر این صــورت احتماال ً سرمایه
شما صفر می شود.

فال هفته متولدین شهریور

در ایـ ــن ه ـف ـتــه ،م ـم ـکــن اسـ ــت از س ـ ـیـ ــارات مثبت
خــوشـحــال و بــرکــت داش ـتــه بــاشـیــد .هماهنگی در
زنــدگــی خــانــوادگــی بهتر اس ــت ،لـحـظــات ش ــادی را
در کنار همسر خواهید داشــت .ایــن به شما کمک
می کند تا در کسب و کار یا کار عالی عمل کنید.
همچنین ممکن است بــرای یک شراکت جدید در
تجارت کار کنید .با کمک دوستان یا خانواده خود،
ممکن است تصمیم بگیرید که برخی از نوآوری ها
را شروع کنید .عالوه بر این ممکن است در شغل
خود عملکرد خوبی داشته باشی.
فال هفته متولدین مهر

در این هفته ،ممکن است از سیارات مثبت برکت
بگیرید .شما در م ــورد اط ــراف خوشحال و راضــی

خواهید بــود ،مسائل مربوط به تناسب انــدام اخیر
بــا والــدیــن حــل خــواهــد شــد .احـتـمــاال ً در جــریــان کــار،
اخبار مثبتی خواهید شنید .سالمندان شما از کار
سخت شما خوشحال هستند ،احتماال ً از نظر پاداش
ترفیع خواهید گرفت .ممکن اســت کنترل کاملی
بــر مخالفان و رق ـبــای ت ـجــاری خــود داش ـتــه باشید.
متولدین مهر ماه مربوط به مصنوعات ،مد ،زرق و
بــرق و وسایل خانگی می توانند بهتر عمل کنند.
روزه ــای آخــر هفته ممکن اســت مطلوب نباشند.
اعتماد بــه نفس شما مــی تــوانــد بــه تــدریــج کاهش
یابد ،که می تواند بر روی کار امروز شما تأثیر بگذارد.
فال هفته متولدین آبان

در این هفته سیارات مثبت می توانند باعث تمرکز
شـمــا شــونــد .شـمــا سـعــی خــواهـیــد ک ــرد در اعـمــاق
همه چیز بروید تا به اعتماد به نفس برسید .شما
هـمـچـنـیــن مـمـکــن اسـ ــت خـ ــود را آرام و خــونـســرد
احساس کنید ،همچنین ممکن است خود را تجزیه
و تحلیل و کشف کنید .خود تحلیلی می تواند بی
عیب و نقصی را وارد زندگی شما کند .شما از نظر
کسب علم ،روشنفکر زیــادی خواهید بــود .به طور
کلی ،شما باید اعتدال کوتاه خود را مدیریت کنید.
در درآمــدهــای آســان لحظاتی پیش خواهد آمــد که
شما را ناراحت می کند ،ممکن است زودتر از ایجاد
ســرمــایــه گ ــذاری هــای جــدیــد در دارایـ ــی هــا محتاط
باشید.
فال هفته متولدین آذر

در این هفته زمان مساعد نیست .در کار خود نوعی
نارضایتی را احـســاس خواهید ک ــرد .پشتکار شما
بارها و بارها مــورد بررسی قــرار می گیرد ،عــاوه بر
این ممکن است تالش کنید و پروژه را با عجله انجام
دهـیــد کــه کــار شما بــه طــور مــوثــر بــه تــدریــج کاهش
می یابد ،که می تواند بر کارهای روزمره شما تأثیر
ب ـگــذارد .وظــایــف شما مــی تــوانــد بــه تعویق بیفتد.
همچنین ممکن اســت در مسیر حرفه ای خــود با
محدودیت هایی روبرو شوید.

فال هفته متولدین دی

در این هفته از سیارات مثبت برکت خواهید داشت.
ق ــدرت درونـ ــی شما خ ــوب مــی ش ــود ،ای ــن شما را
مشتاق می کند .اکنون اختالفات با خواهر و برادرها
حل می شود .تمرکز شما بر روی کارتان بهتر خواهد
شــد و همین امــر بــاعــث موفقیت شما در کسب
و کــارتــان خــواهــد شــد .بــا کمک جامعه خ ــود ،بــرای
سفرهای مرتبط با کــار کوتاه برنامه ریــزی خواهید
کــرد ،که می تواند در آینده نزدیک به شما مزیت
هایی بــدهــد .زیــردسـتــان بــه شما در تصمیم گیری
های ضروری مربوط به کار کمک خواهند کرد.
فال هفته متولدین بهمن

در این هفته ،ممکن است از سیارات مثبت برکت
بگیرید .شما خوشحال خواهید شــد .شما با افــراد
اطـ ــراف رف ـتــار خــوبــی خــواهـیــد داشـ ــت .بـسـیــاری از
مشکالت بــا کمک روش صحبت ک ــردن شما حل
خواهد شد .کنترلی بین پس انــداز و مخارج وجود
خ ــواه ــد داشـ ــت ک ــه م ــی ت ــوان ــد پ ــس ان ـ ــداز ش ـمــا را
افزایش دهد.
فال هفته متولدین اسفند

در ایــن هفته م ــورد برکت بــزرگــان ق ــرار مــی گیرید.
نشاط و صبر را بــرای شما فراهم می کند .از تک
تــک ثانیه هــای خــود در کــار و زنــدگــی خانگی لذت
خواهید بــرد .احتماال ً با فشار کــاری مواجه خواهید
شد ،از سوی دیگر حس درونــی شما می تواند به
شما در مدیریت همه چیز کمک کند .احتماال ً منابع
جدیدی برای سود پولی باز می شود که موجودی
بانک شما را افزایش می دهد.
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پـیــرمــرد دوبـ ــاره همانند روزه ــای ــی کــه ژا ک در
مطب دکتر میلت بستری بود ،کنار تختش به
ِ
مراقبت از وی مشغول میشود .او در تاریکی
اتاق و نور ضعف مهتاب که بهزحمت فضای
اط ــراف را روشــن مـیکــرد ،گاهی بــا یــک حوله
نـ ـ ـمدار ،دس ــت و ص ــورت و پــاهــای پ ـســرش را
پاشویه میکند ،گاهی برایش دعا میخواند یا
در دلش با او سخن میگوید .حوالی ساعت
 2بــامــداد ،پیرمرد روی صندلی خــوابــش بــرده
بود و در خواب ،همسرش ،ژوزفین را میدید
که یک لباس مشکی برتن کرده و درحالیکه
دس ـت ـهگ ـلــی خ ـش ـک ـیــده را در دسـ ــت دارد ،با
چ ـهــرهای غـ ـمزده ،بــر ســر م ــزاری در ب ــاالی یک
تپه خشک و بیآب و علف ،ایستاده و اشک
میریزد .پیرمرد همسرش را صدا میزند ولی
او اعتنایی به وی نمیکند.
پیرمرد سعی میکند خود را به او برساند اما
هرچه بیشتر و سریعتر گام برمیدارد ،کندتر و
سختتر به همسرش میرسد؛ انگار در هر گام،
قدمهایش در ِگلوالی فرو میرود و راه رفتن
را برایش دشوار و دشوارتر و مسیر را طوالنی
و طــوالنـیتــر مـیکـنــد .او هـمـســرش را بــا تمام
توان صدا میزند ولی ژوزفین دیگر بر فراز تپه
نیست .حــاال خــود را در هـمــان جــایــی میبیند
کــه همسرش ایـسـتــاده بــود .بــر ســر م ــزاری که
سنگ سیا ِه روی آن ،بخاطر ازدیــاد ترکهای
رویش ،دیگر خورد شده و از هم پاشیده است.
پیرمرد مینشیند و سعی میکند با کنار هم
قــرار دادن تکههای سنگ ،نوشته روی آن را
بخواند .او هنوز تکهها را کنار هم قرار نداده که
نام پسرش ،ژا ک ،را تشخیص میدهد .پیرمرد
بهقدری از دیدن این صحنه هراسان میشود
که با وحشت از خواب میپرد.
پ ـی ــرم ــرد ابـ ـت ــدا ب ـهس ــرع ــت اوضـ ـ ــاع پــس ــرش را
بــررســی میکند تــا از زن ــده ب ــودن او اطمینان
حــاصــل کـنــد؛ سـپــس کـمــی آب مـینــوشــد و با
حالتی ن َــزار ،کنار پنجره م ـیرود و آن را کمی
بــاز میکند تــا ه ــوای ت ــازه ،خ ــواب را از سرش
بپراند .پساز اندکی تامل ،پیرمرد بیاد میآورد
از زمان پیدا شدن ژا ک ،دیگر خواب ژوزفین را
ندیده و او این موضوع را بهراحتی از یاد برده
اســت .هرچند ،پیرمرد تقریبا در هــر یکشنبه،
پساز پایان مراسم کلیسا ،به تنهایی یا همرا ِه
ژا ک ،بــه مــزار همسرش مـیرفــت و بــا او درد
دل میکرد ،اما مدتها بود دیگر خواب او را
نمیدید .پیرمرد غرق افکار خود بود که ناگاه
ژا ک سرش را کمی از بالشت بلند میکند و
با چشمهایی گرد شده ،فریاد میزند” :ایزابل
( “!)Isabelو دوبــاره بیهوش و بـیرمــق ،روی
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تخت میافتد .رنگ از رخسار پیرمرد میپرد،
دســت و پــایــش سست م ـیشــود و بیاختیار
روی زمین مینشیند؛ نفسش بهسختی باال
میآمد؛ او با چشمهایی گــرد شــده از تــرس و
حیرت ،بهزحمت آبدهانش را قورت میدهد
و ج ــز خ ـیــره م ــان ــدن ب ــه ت ـخــت ،کـ ــار دیــگ ــری از
دستش برنمیآمد .قلبش بهقدری تند میزد
که احساس میکند هما کنون یا از جایش کنده
خــواهــد شــد یــا دوب ــاره سکته خــواهــد کــرد .این
نــامِ چهکسی بــود که ایــن چنین بر ز بــان آورده
شدهبود؟ نامی ناآشنا که حتی پیرمرد در بین
اقــوام ،دوستها و آشنایان دور و نزدیک نیز
نمیشناخت.
پساز گذشت نیمساعت که ژا ک دیگر هذیانی
نمیگوید ،پیرمرد دوبــاره توان برخاستن را در
خ ــود بــازمــی یــابــد .او از سـ ــوزی کــه بــه پشت
گ ــردن ــش م ـ ـیخـ ــورد ،بـ ـهی ــاد بـ ــاز ب ـ ــودن پ ـن ـجــره
میافتاد و اول از همه آن را میبندد .سپس
آرامآرام به تخت نزدیک میشود و بعد ،چند
لحظه بیحرکت میماند .او دوب ــاره جرعهای
آب م ـینــوشــد و خ ـیــره بــه ت ـخــت ،مـتـفـکــرانــه و
س ـســت و بـ ـیح ــال روی ص ـنــدلــی مـینـشـیــد.
همین مــوضــوع بــاعــث م ـیشــود پـیــرمــرد دیگر
نتواند تا خو ِد صبح ،چشم روی هم بگذارد و از
فکر و خیال بیرون بیاید.
ســاعــت  5:55صـبــح ،آنــی خــود از خــواب بیدار
مـیشــود و پ ـساز شستن دســت و صورتش،
نزد ژا ک میآید .او ابتدا گمان میکند پیرمرد
خواب است ولی وقتی وارد اتاق میشود ،او
را کامال بیدار و خیره به پسرش میبیند؛ آنی
پساز سالمِ آهستهای که میدهد ،میپرسد:
”حالش خوبه؟“ اما پیشاز آنکه پیرمرد بخواهد
پاسخی بدهد ،آنی ادامهمیدهد” :شما دیگه
برید استراحت کنید؛ من مراقبشم!“
آن ــی وق ـتــی مـیبـیـنــد پ ـیــرمــرد از جــایــش تکان
ن ـ ـم ـ ـیخـ ــورد ،آرام بـ ــه او نـ ــزدیـ ــک م ـ ـیشـ ــود و
درح ــال ـیک ــه دس ــت چ ـپــش را روی شــانــه چپ
پیرمرد و دست راستش را روی بازوی راست
او مـیگــذارد ،پیرمرد را از جایش بلند میکند
و بهآرامی میگوید” :بهتره تا من آمپولشرو
تزریق میکنم ،شما بیرون وایستید “.پیرمرد
نـگــاهــی ب ـهصــورت آنــی مـیکـنــد و پــساز تکان
دادن سـ ــرش ب ـهن ـشــانــه ت ــای ـی ــد ،ب ــا قــدمهــایــی
آهسته ،اتاق را ترک میکند .او یک راست به
آشپزخانه میرود تا برای آنی قهوه و کمی نان
و مربا بیاورد.
پساز  20دقیقه ،وقتی پیرمرد باز میگردد ،آنی
تب ژا ک را اندازه گرفته و در حال مرتبکردن
مــاف ـههــا م ـیب ــاش ــد .آنـــی ســریــع سـیـنــی را از
پیرمرد میگیرد و از او تشکر میکند .سپس
با لبخند میگوید” :تبش خــوب پایین اومــده؛
اگه همینطوری پیش بره ،فکر کنم تا عصر کال
قطع بـشــه “.پیرمرد لبخند کمرنگی مـیزنــد و
پـساز تشکر از وی ،میگوید” :من احتیاج به
استراحت دارم؛ باید کمی بخوابم تا بتونم فکر
کنم “.آنــی که منظور پیرمرد را دقیقا متوجه
نـشــده ،پاسخ مـیدهــد” :بــاشــه؛ بــا خیالراحت
برین استراحت کنید“.
پـیــرمــرد بــا هـمــان گــامهــای آهـسـتــه ،خ ــود را به
اتــاق و تختش میرساند و بــدون اینکه چشم
روی هم بگذارد ،خیره به سقف اتــاق ،خوابی
کــه دی ــدهب ــود ،هــذیــان ژا ک و ،...را دوب ـ ــاره در
ذهنش مرور میکند .پیرمرد بهخود میگوید:
”اگه یهوقت جلوی آنی هذیون بگه چی؟ اگه
لیلی بفهمه؟ نکنه جلوی اونها هم هذیونی
گفته باشه که بـهروی خودشون نمیارن؟ اگه
بـعــد از بـهــوش اوم ـ ــدن “...وح ـشــت ،پـیــرمــرد را
فرا میگیرد و احساس درد و سوزش خفیفی
در سینهاش میکند؛ بهزحمت از تختش بلند
م ـیشــود و از کـشــوی مـیــز کـنــار تـخـتــش ،یکی
از قــرصهــایــی کــه دکـتــر میلت ب ــرای همچون
مواقعی برایش تجویز کرده است را میخورد.

dan.magazine.vancouver

سپس ســرش را درحــالـیکــه آرنـجهــایــش روی
ران پــاهــایــش م ـیبــاش ـنــد ،ب ـیــن دس ـتهــایــش
میگیرد و دوباره بهخود میگوید” :نه ،نه ،نه...
دوب ــاره نمیخوام از مــردم حرفی بشنوم؛ این
دفـعــه دیـگــه نـمـیتــونــم زن ــده از زی ــر فـشــار ایــن
جریان دربیام؛ وااای ،بهخودش چی باید بگم؟
چی میتونم بگم؟“ پیرمرد با همان وضعیت،
بهزور دوبــاره روی تخت به پهلو دراز میکشد
و از فشار عصبی ،طــوری خوابش میبرد که
انگار بیهوش شدهاست.
حوالی ساعت  10صبح ،لیلی پدرشوهرش را
بیدار میکند تا چیزی بخورد اما پیرمرد که با
سردرد بیدار شده ،جز یک فنجان قهوه و یک
عــدد شیرینی چـیــز دی ـگــری ن ـم ـیخــورد .وقتی
پیرمرد از لـیلــی اح ــوال ژا ک را مـیپــرســد ،او
ـب
مـیگــویــد تـبــش کمتر شــده و نسبت بــه شـ ِ
گــذش ـتــه وض ـع ـیــت ب ـه ـتــری دارد .پ ـی ــرم ــرد کــه
کمی خیالش راحت شده ،بهبهانه بردن قهوه
و شیرینی ب ــرای آن ــی ،ســری بــه ات ــاق مـیزنــد.
پیرمرد پساز سالم و تشکر از آنی ،میپرسد:
”صبح بــاز هــم هــذیــون گـفــت؟“ آنــی کتابش را
روی پــاهــایــش م ـ ـیگـ ــذارد و ب ــا لـبـخـنــد پــاســخ
م ـیدهــد” :ن ــه؛ اون کــامــا خ ــواب ب ــود “.سپس
با خوشحالی ادامــه میدهد” :ا گــه وضعیتش
همینطوری پیش بره ،فکر کنم تا بعد از ظهر،
دیـگــه بـهــوش ب ـیــاد “.درحــالـیکــه پـیــرمــرد سعی
میکند لبخن ِد تلخش را مخفی کند ،میگوید:
”امیدوارم ،امیدوارم!“
حدود ساعت  4بعد از ظهر ،هنگامی که لیلی
بر لبهتخت و نزد همسرش نشسته و درحال
نـ ــوازشکـ ــردن م ــوه ــای اوس ـ ــت ،ژا ک آرامآرام
چ ـش ـمهــایــش را م ـیگ ـشــایــد و تــق ــاض ــای آب
میکند .لیلی خوشحال ،بالفاصله اول گوشه
دس ـت ـمــالــی را ن ـم ـنــاک م ـیک ـنــد و ب ــه ل ـبهــای
همسرش میکشد .سپس به او کمک میکند
کمی از جایش برخیزد و آرام و جرعهجرعه ،از
لیوان آب بنوشد .لیلی صــورت همسرش را
مـیبــوســد و بــا چـشـمهــایــی اشـکـبــار مـیگــویــد:
”هـ ـمـ ـهرو ک ـلــی ت ــرس ــون ــدی!“ ژا ک ب ــا بـیحــالــی
لبخند میزند و با دست راستش ،دست چپ
ل ـیلــی را م ـیگ ـیــرد و دوب ـ ــاره چ ـش ـمهــایــش را
میبندد.
لیلی دست ژا ک را به صورتش میچسباند
و دوبــاره میگوید” :االن مـیرم بــرات یهچیزی
بیارم بخوری “.سپس دست ژا ک را میبوسد
و ســریــع بــه آشپزخانه مـ ـیرود .لـیلــی پیشاز
رفتن به آشپزخانه ،به اتاقنشیمن م ـیرود تا
خبر ب ـههــوش آم ــدن ژا ک را بــه پـیــرمــرد و آنی
بدهد که یکی با صــدای رادیــو در فکر و خیال
م ـیب ــاش ــد و دیـ ـگ ــری م ـش ـغــول س ــرگ ــرمک ــردن
دوقلوها است .با شنیدن این خبر ،پیرمرد بی
درنگ خود را به اتاق ژا ک میرساند .آنی نیز
پساز آنکه دوقلوها را به اتاق دیگری میبرد و
از جای آنها اطمینان حاصل میکند ،بهعنوان
یک پرستار ،نزد بیمارش میرود.
لیلی درحالیکه از خوشحالی اشک میریزد،
مشغول گرمکردن سوپ سبزیجات است؛ او
بــاتــوجــه بــه ضعیف ب ــودن مـعــده ژا ک ،سعی
میکند بیشتر ِ مخلفات سوپ را از آن جدا کند
و حتیالمقدور ،غذای سبکی برای همسرش
فــراهــم کـنــد .در فــاصـلـهای کــه آنــی مـیخــواهــد
دوق ـلــوهــا را جــاب ـجــا ک ـنــد و خ ــود را بـ ــاالی سر
بیمارش بــرســانــد ،پیرمرد از فــرصــت استفاده
کرده و سعی میکند از اوضــاع و احــوال ژا ک
چـیــزی دسـتـگــرش ش ــود .او بــا گــامهــای ل ــرزان،
خـ ــود را کـ ـن ــار ت ـخ ــت مـ ـیرس ــان ــد و بـــا صـــدای
ضعیفی میگوید” :ژا ک؛ پسرم ،حالت خوبه؟“

پیرمرد وقتی میبیند ژا ک پاسخی نمیدهد،
ایـ ـنب ــار ک ـمــی ب ـل ـنــدتــر صـ ــدا مـ ـیزن ــد” :ژا ک؟“
ژا ک چ ـش ـمهــایــش را بـ ـهآرام ــی م ـیگ ـشــایــد و
بــا لبخند بــه پــدرش میگوید” :س ــام!“ پیرمرد
ن ـفــس راحـ ـت ــی م ـیک ـشــد و درح ــالـ ـیک ــه اشــک
در چـشـمهــایــش پــر ش ــده ،بــه پ ـســرش نــزدیــک
میشود و بعد از بوسیدن پیشانی او ،کمکش
میکند سرجایش بنشیند .ژا ک تشکر میکند
و میگوید” :متاسفم نگرانتون کردم!“ پیرمرد
ص ــورت پ ـســرش را نـ ــوازش مـیکـنــد و پـیـشاز
آنکه حرفی بزند ،آنی وارد اتاق میشود.
با ورود آنی ،پیرمرد با اشاره به وی ،میگوید:
”ایــن مــدت آنــی واقـعــا بهمون لطف کــرد و با
دوقلوهاش اینجا موند تا ازت پرستاری کنه“.
ژا ک از آنی تشکر میکند و میگوید” :واقعا از
لطفت ممنونم؛ امـیــدوارم بتونم جبران کنم!“
آن ــی کــه گــوشــی مـعــایـنــه را بــه گــوشــش زده و
دارد دماسنج را از محفظهاش بیرون میآورد،
با لبخند پاسخ مـیدهــد” :حــرفـشرو هم نزن،
خـیـلــی وق ــت ب ــود از ای ــن ک ــاره ــا ن ـک ــرده ب ــودم؛
خـ ــودت مـ ـیدون ــی چ ـقــدر ای ــن ک ــار رو دوس ــت
دارم “.سپس مشغول معاینه و انــدازهگـیــری
تب بیمارش میشود.
انـــدکـــی بـ ـع ــد ،ل ـی ـلــی بـــا یـــک س ـی ـنــی س ـ ــوپ و
مـ ـق ــداری نـ ــان خـ ــورد شـ ــده درونـ ـ ــش ،ب ــه ات ــاق
خیسی مژههایش
میآید و از چشمهایقرمز و
ِ
مشخص اســت اشکهایش را تــازه پــاک کــرده
اس ـ ــت .پ ـی ــرم ــرد رو ب ــه پ ـس ــرش م ـی ـگــویــد” :تــو
ایــن م ــدت ،نـگــرانـیـهــای هـمــه مــا یــه ط ــرف ،ایــن
طـفـلمـعـصــوم یــه طـ ــرف “.سـپــس بــه شــوخــی،
درحالیکه بــه پسرش چشمک میزند ،بــا لحن
آهستهای ادامـهمـیــدهــد” :فـکــر کنم ایــن خانم
خیلی دوستت داره که اینطوری نگرانت بوده!“
لیلی میخندد و سمت دیگر تخت مینشیند تا
آنی کارش تمام شود.
وق ـتــی مـعــایـنــه پــرس ـتــار آن ــی ب ـهپــایــان مـیــرســد،
رو ب ــه پ ـیــرمــرد و لـیـلــی م ـی ـگــویــد” :خ ــب دی ـگــه،
مریضمون داره حالش بهتر میشه؛ فکر کنم
ب ـع ـ ِد آم ـپــول ع ـصــرش ،دی ـگــه ایـنـجــا بــه حـضــور
من نیازی نباشه “.لیلی دست چپش را روی
دســت راســت آنــی میگذارد و پ ـساز تشکر از
وی ،م ـی ـگــویــد” :ن ـم ـیــدونــم ب ــا چ ــه ز ب ــون ــی ازت
تـشـکــر ک ـن ــم!“ آن ــی ب ـهشــوخــی پــاســخ مـیــدهــد:
”ب ــا اش ـت ــرا ک یــه ســالــه ب ــرای خــریــد مـجــانــی از
شیرینیفروشیت.
“ ژا ک نیز بـهنــوبــه خــود از آنــی تشکر میکند
و م ـی ـگ ــوی ــد” :ایـ ـ ـنب ـ ــار ِ دوم ـ ــه کـــه مـــن م ــدی ــون
پرستاریهای تو میشم “.آنی نیز سپاسگزاری
م ـیک ـنــد و م ـی ـگــویــد” :مـــن واقــع ــا عــاشــق ایــن
کارم و مِ نتی سرکسی نیست “.پیرمرد هم با
تایید حرف آنی ،میگوید” :واقعا همینطوره؛ تو
دهـکــده هیچکس بـهیــاد ن ــداره آنــی حتی بــرای
یکبار هم که شده ،از کارش اظهار نارضایتی
کــردهبــاشــه ...میلت به تو خیلی مدیونه “.آنی
اضافه میکند” :خیلی دلم میخواد هرچه زودتر
دوقلوها از آبوگــل در بیان تا دوب ــاره برگردم
سرکار “.بع ِد این گفته ،همگی برای آنی آرزوی
موفقیت میکنند و آرزو دارنــد هرچه زودتــر به
خواسته اش بــرســد .بــه پیشنهاد پیرمرد ،آنها
لیلی و ژا ک را با هم تنها میگذارند تا بیش از
این غذای پسرش سرد نشود.
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.
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 2ـ اراذل ـ شهر گدایان ـ بی پایه
 3ـ کبوتر صحرایی ـ قلندر ـ منسوب به فن
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 5ـ حرف تعجب ـ علف جارو ـ آرزو
 6ـ نام مجنون ـ باالی خانه ـ کوزه گر ـ عالمت بیماری
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11ـ متکبر ـ لقب کشور آفریقای جنوبی ـ چای انگلیسی
12ـ رادار ـ خار وخاشاک ـ همدم
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 3ـ از آالت موسیقی ـ فرمان کشتی ـ کسل
 4ـ نوشاد ـ ضمیر تکبر ـ گریز
 5ـ باران اندک ـ از عناصر شیمیایی ـ نویسنده ـ زمینه
 6ـ مجلس روسیه ـ احمق ـ همان شوهر
 7ـ خوردنی بعد از غذا ـ ظاهر و آشکار ـ ثار
 8ـ جهنم ـ نی میان تهی ـ نژاد اروپایی
 9ـ آقا ـ قند سوخته ـ خبرگزاری اتریش
10ـ قالی ـ سیب آذری ـ سالح آرش
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13ـ مدارک ـ صدر ـ ابزار تزریق
14ـ سهل و آسان ـ کامل و یکپارچه ـ ماهی میالدی
15ـ پراکندگی ـ فیزیکدان نابغه آلمانی
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LOVE BOMBING

بمباران عشق چیست؟

بمباران عشق نوعی دستکاری عاطفی است که
یشــود .در واقــع
ب ــرای کنترل دیـگــری اسـتـفــاده م ـ 
کسی که همچون بمبافکن به دیگری ابراز محبت
و توجه میکند ،او را در معرض بمباران عشق قرار
داده است .هر کسی ممکن است دست به چنین
رفتاری بزند ،اما بیشتر مواقع افــرادی که مشکل
دلبستگی شدید یا خودشیفتگی دارند به دیگری
بیش از حد ابراز عشق و عالقه میکنند.

پیامدهای بمباران عشق

بسیاری از کارشناسان بمباران عشق را ناسالم
میدانند ،زیرا فردی که در معرض چنین بمبارانی
یتــوانــد ب ـهراح ـتــی حــدومــرزهــای
یگـیــرد نـمـ 
ق ــرار مـ 
شخصی خ ــود را حـفــظ ک ـنــد .از طــرفــی کـســی که
دست به بمباران عشقی میزند ،هدفی جز بدهکار
یا وابستهکردن دیگری ندارد.

ب ـم ـبــاران عـشــق مـعـمــوال مــوقــع شـ ــروع راب ـطــه رخ
مـ ـیده ــد .مـمـکــن اسـ ــت در ه ـمــان روزهـ ـ ــای اول
آشنایی ،طرف مقابل بسیار جذاب به نظر برسد و
دائم به شما توجه کند .او بهشدت شما را تحسین
میکند و میستاید و طوری رفتار میکند گویی از
نظر عاطفی بهسرعت به شما وابسته شده است.
در چنین شرایطی با خود فکر میکنید این عشق
و عالقه آنقدر خوب است که امکان ندارد واقعی
باشد .در واقــع بیشتر مواقع ایــن فکرتان درست
اســت و احتمال اینکه در معرض بمباران عشق
قرار گرفته باشید بسیار زیاد است.
پس از دعواهای شدید یا جدایی زوجها هم ممکن
است بمباران عشق اتفاق بیفتد .البته ایرادی ندارد
کــه بــه شریک زنــدگــی خــود فرصت دوب ــاره بدهید.
البته اگر فرد شما را تحقیر کرد و بعد التماس کرد
که او را ببخشید و قول داد که دیگر آن رفتارها را
تکرار نخواهد کرد و ژستهای پرمهرومحبت گرفت
(مثال برایتان یک دستهگل بزرگ فرستاد که نشان
بدهد چقدر متأسف است) ،مراقب باشید و به دام
نیفتید.

بمباران عشق در خشونتهای خانگی نیز بسیار
یشــود؛ فــرد شــریــک عــاطـفـیاش را آزار و
دی ــده م ـ 
اذیت میکند و بعد وانمود میکند که او را خیلی
دوست دارد و سعی میکند با ترفندهای نمایشی
دوبــاره محبتش را برانگیزد .اینطوری میخواهد
شریک عاطفی خود را همچنان در رابطه نگه دارد
و تسلطش بر او را حفظ کند.
مراحل بمباران عشق

 .۱ایدئالسازی

یک ـنــد،
وقــت ــی ک ـســی ش ـمــا را بـ ـمـ ـب ــاران ع ـشــق م ـ 
یش ــوی ــد .در
ب ـ هســرعــت ع ــاش ــق و ش ـی ـف ـت ـهاش مــ 
واقــع عـشـقورزی دائمی سبب میشود مغزتان
هورمون دوپامین ترشح کند و غــرق حس خوب
ناشی از ترشح این ماده شیمیایی شوید.

رایجترین عالمت بمباران عشق این است که طرف
مقابل مــدام به شما توجه نشان مـیدهــد .وقتی
شــریــک عــاطـفــی جــدیــد پ ـیدرپ ــی بــرای ـتــان پیامک
و گل میفرستد و با شما تماس میگیرد ،حس
لســازی
خــوبــی بــه شـمــا م ـیده ــد .ه ــدف او ایــدئــا 
اس ــت ،یعنی بیش از حــد از شما تمجید میکند
که مثل چاپلوسی به نظر میرسد؛ چنین افرادی
خیلی سریعتر از آنچه معموال رخ میدهد شروع به
تعریف و تمجید از شما میکنند و شما را فردی
danmagazine_vancouver

نطــوری همهچیز خیلی
ایــدئــال جلوه میدهند .ایـ 
سریع پیش میرود.

 .۲بیارزشکردن

یکی از نشانههای واضح بمباران عشقی در مرحله
دوم بــروز میکند .در ایــن مرحله ،شریک عاطفی
شما یک لحظه مهربان اســت و لحظهای بعد با
شما ظالمانه رفتار میکند .او آنقدر زرنگ است که
در جمع با شما بسیار عاشقانه رفتار میکند تا در
نظر دیگران فردی عالی به نظر برسد ،ولی وقتی
در خلوت هستید ،رفتاری آزاردهنده دارد.
افـ ـ ــرادی ک ــه ل ـقــب «ب ـم ـباف ـکــن ع ـشــق» را از آن
خ ــود کـــردهانـــد ،م ـهــارت ف ــوقالـ ـع ــادهای در یافتن
افــراد آسیبپذیر دارنــد و معموال ســراغ اشخاصی
م ـیرون ــد کــه تـ ــازه از همسر یــا دوسـ ــت خ ــود جــدا
شدهاند یا عزتنفس پایینی دارند.

محققان با بررسی  ۴۸۴دانشجو دریافتند که بین
بمباران عشقی و خودشیفتگی ،سبک دلبستگی
ناایمن و عزتنفس پایین ارتباط مستقیمی وجود
دارد .بـمـبــاران عشقی در نسل هـ ــزاره بسیار رخ
میدهد .افراد این نسل هنگام شروع رابطه بیش
از حد با یکدیگر وارد ارتباط میشوند تا بتوانند به
طرف مقابل مسلط شوند .دانشمندان با بررسی
این نسل دریافتند که خودشیفتگی در نسل هزاره
بسیار بیشتر از نسلهای گذشته است.

که رابطه عاشقانه بینقصی دارید.

ا گــر هــدیـهای گرانقیمت برایتان بـخــرد ،از آن بــرای
کنترل شما استفاده میکند یا مدام به شما یادآوری
میکند که چه کارهایی برایتان انجام داد ه است
ی که به
یا چه هدایایی برایتان خرید ه اســت .زمان 
احساس واقعی او شک میکنید ،این کار پررنگتر
یشــود .او بــه اطـمـیـنــان دائ ـمــی نـیــاز دارد و ا گــر
مـ 
برخی از تماسها یا پیامکهایش را پاسخ ندهید،
یشــود و حتی ممکن است
بـ هشــدت عصبانی مـ 
تهدیدتان کند .از تنبیه یا سرزنششدن میترسید
و وقتی کنارش هستید ،دچار تشویش میشوید.
چون احساس امنیت ندارد ،دائما شما را سرزنش
میکند و شما را مقصر جلوه مـیدهــد .عــاو ه بر
بمباران عشق ،ممکن است گرفتار پدیده چراغ گاز
شوید و خود و حقیقت وجودیتان را سرزنش کنید.
اینطوری بهتدریج کنترل زندگیتان به دست طرف
مقابل میافتد .بهدلیل سوءاستفادههای عاطفی
او ،مـمـکــن اس ــت گــرف ـتــار اف ـســردگــی یــا اض ـطــراب
بشوید شریک عاطفیتان بیشتر مــواقــع شما را
از خانواده و دوستانتان جدا میکند تا فقط به او
متکی باشید
انجام ناخواسته بمباران عشق

ی مــواقــع ب ــدون اینکه متوجه
ممکن اســت بعض 
باشید ،دیـگــری را در معرض بمباران عشق قــرار
دهید .این یعنی احساس امنیت نمیکنید و برای
اینکه طــرف مقابلتان را در رابطه نگه داری ــد ،او را
غرق توجه و هدیه میکنید .هرگاه احساس کردید
تبدیل به بمبافکن عشق شدهاید ،علت واقعی آن
را جویا شوید:

آیا برای اینکه میخواهید هرطورشده این رابطه را
حفظ کنید دست به این کارها میزنید؟

میخواهید رفتار بد گذشته خود با نامزد یا همسر
قبلیتان را جبران کنید؟
میترسید شریک زندگیتان از شما جدا شود؟
از طردشدگی میترسید؟

آیا میخواهید شریک عاطفیتان شما را همچون

این چند سؤال را از خود بپرسید تا متوجه شوید
ط ــرف م ـقــابــل روی ســامــت روح و روانـ ـت ــان اثــر
نامطلوب گذاشته است یا نه:
ایـ ــن فـ ــرد ع ــاق ــه ش ــدی ــدی ب ــه خ ـ ــان ـ ــواده ،ح ــرف ــه و
سرگرمیهای شما دارد؟

آیا او ابتدا از شما تعریف میکند و لحظهای بعد
یکـنــد که
یکـنــد و الـبـتــه وان ـم ــود مـ 
ســرزن ـش ـتــان مـ 
بهخاطر خودتان این حرفها را میزند؟

دائما از شما میپرسد کجا هستید و ا گــر سریع
جواب ندهید ،عصبانی میشود؟

وقتی کنارتان اســت ،احساس راحتی میکنید یا
از رفتارهای افراطی او عصبی و کالفه میشوید؟
آیا این شخص خودشیفته است؟

تفاوت بمباران عشق با رابطه عاشقانه سالم

ب ـیــن راب ــطـــه عــاش ـقــانــه س ــال ــم و بـ ـمـ ـب ــاران عشق
تفاوتهای واضحی وجــود دارد .در رابطه سالم،
یشـ ــود کــه
ع ــاش ــق بـ ــه چــی ــزه ــای ــی ع ــاقــ همــن ــد م ـ ـ 
معشوقش به آنها عالقه دارد .البته زوجهای سالم
هم آسیبپذیرند ،بنابراین بهتر است با صمیمیت
و اح ـت ــرام و تــوجــه بــه یکدیگر اهـمـیــت ده ـنــد و به
هم اعتماد کنند .در رابطه عاشقانه ،فرد میتواند
در بــاره تغییر عقاید خــود صحبت کند و ترسها و
یهــایــش را بــه شــریــک عاطفی خ ــود بگوید،
نـگــرانـ 
سپس امیدوار باشد که در کنار او راهحلهایی برای
حل مشکالت احساسی خود پیدا کند.
زنـ ــان و م ــردان ــی ک ــه دچـ ــار اخ ـت ــال خودشیفتگی
هستند ،احـســاس همدلی نــدارنــد .آنـهــا خودمحور
و خــواهــان تحسین دیـگــرانانــد .احـســاس میکنند
بر گردن دیگران حق دارنــد و نمیتوانند در زندگی
زناشویی خود رفتار مناسبی داشته باشند.
برخورد صحیح با بمباران عشق

ا گــر گرفتار بـمـبــاران عشق شــدهایــد ،تنها نیستید.
افراد بسیاری قربانی این رفتار آسیبزا میشوند.
در این مواقع ،باید مرزهای مناسب و کامال واضح
تعیین کنید .مثال خیلی محکم بگویید که دوست
ندارید رابطهتان سریع پیش برود .اگر طرف مقابل
ت شـمــا اهمیتی نـ ــداد ،از راب ـطــه بـیــرون
بــه خــواس ـ 
بیایید .خانواده ،دوستان را نیز در جریان بگذارید و
در صورت نیاز ،به درمانگر مراجعه کنید■.

دکتــر هلن کریمی راد
استاديار دانشگاه  UBCاز سال ٢٠١٠

برای مشاوره لطفآ با اين شماره تماس بگيريد

604.770.2116

 .١مشاوره زيبایی

در صورت داشتن تجربههایی مشابه فهرست زیر،
احتماال با سوءاستفادهگری حرفهای سروکار دارید:

.٤درمــان لک  ،جوش و جای جوش

dan.magazine.vancouver

ب ـ ـم ـ ـبـ ــاران عــش ــق ن ــاش ــی از ت ـ ــرس ط ـ ــردش ـ ــدن یــا
دلبستگی بیش از حد را نباید با نوع تاکتیکی آن که
برای توهین یا سوءاستفاده ب ه کار میرود یکسان
دانست.

UBC Clinical Instructor

 .٢تزريــق بوتاكــس (زيبایی و درمانی)

برای وقت و برنامهریزی شما ارزش قائل نیست،
چراکه فرد خودشیفت ه فقط به نیازهای خود توجه
میکند .بیش از حــد و بسیار اغــراقآمـیــز از شما
تعریف میکند و خیلی خوب میداند شما دوست
داری ـ ــد چ ــه چ ـیــزی بـشـنــویــد .در جـمــع و همچنین
شبکههای اجتماعی دست به ابراز محبت عمومی
میزند .میخواهد با این کار به دیگران نشان دهد

کمی به خودتان وقت دهید و رفتارتان را ارزیابی
کنید و وقتی علت رفتارتان را دریافتید ،بهکمک
روانشناس این رفتارتان را اصالح کنید تا زندگی
آرام و موفقی در کنار عشقتان داشته باشید.

Dr. Helen Karimirad MD CCFP

ا گــر پاسخهای شما به ایــن ســؤاالت مثبتاند ،با
عشق واقعی طرف نیستید و در معرض بمباران
عشقی قرار گرفتهاید.
نشانههای هشداردهنده بمباران عشقی

قهرمان ببیند؟

Medical & Cosmetic Clinic

نشانههای بمباران عشق

اگر برخی از رفتارهای شریک عاطفی شما مانند
بمباران عشق است ،بدین معنا نیست که او حتما
در حال بمباران عشقی شماست .با این حساب،
یتــوانـیــد دریــاب ـیــد شــریــک عــاطـفــی شما
چـگــونــه مـ 
بمبافکن عشق است یا نه؟

LIFE&STYLE.RELATIONSHIP

.٣ميكرونيدلينــگ با راديو فركونســی و Morpheus8 Inmode ,PRP

 .٥جوانســازی پوست صورت

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

 .٧ليفــت صــورت و از بين بــردن و بهتر كردن چروکهای صورت
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LIFE&STYLE.BEAUTY.TRAVEL

GOOD AND BAD WOOLEN BOOTS

IN-FLIGHT PHONE CALLS WILL SOON BE
POSSIBLE IN SOME COUNTRIES
بهزودی در برخی کشورها تماس تلفنی
حین پرواز ممکن میشود

مسافرانی که در سراسر اروپا پرواز میکنند،
ب ـهزودی میتوانند حین پــرواز در هــوا تماس
تلفنی برقرار کنند .کمیسیون اروپا ماه گذشته
تهــای هواپیمایی اجــازه
اع ــام کــرد بــه شــرکـ 
مـیدهــد ف ـنــاوری نسل  ۵را بـ هطــور کــامــل در
هواپیماها فراهم کنند و بدین ترتیب برقراری
تـمــاس تلفنی نـیــز ممکن خــواهــد شــد و ایــن
ام ـکــان از همین ژوئ ــن  ۲۰۲۳آغ ــاز مـیشــود.
بــا تصویب قوانین جــدیــد ،دیگر بــه مسافران
نخواهند گفت تلفنهایشان را در طول سفر
در حــالــت پـ ــرواز ق ــرار ده ـنــد .ای ــن کمیسیون
در بـیــانـیـهای اع ــام ک ــرد «ب ــر اس ــاس تصمیم
اجرایی این کمیسیون ،از سال  ۲۰۰۸استفاده
از برخی بسامدها در ارتـبــاطــات سیار درون
هواپیماها دوباره مجاز شده است».
با استفاده از ایــن بسامدها ،ارتباطات سیار
ازجمله پیامرسانی ،برقراری تماس تلفنی و
خــدمــات ارتـبــاطــات دادهای ب ــرای مسافرانی
کــه داخ ــل اروپ ــا سفر میکنند در هواپیماها
مجاز میشود .در ادامه این بیانیه آمده است
«ایــن خبر جدید در ارتباط با تصمیم اجرایی
ایــن کمیسیون در م ــورد ارت ـبــاطــات سـیــار در
هواپیماها ،راه را برای گسترش خدمات نسل
 ۵هموار میکند».

خوبی و بدی چکمه پشمی

تیری برتون ،رئیس کمیسیون بــازار اینترنت،
گـفــت ب ــرای اس ـت ـفــاده از ف ـنــاوری نـســل  ۵در
هــوا پ ـی ـمــاهــا «آس ـ ـمـ ــان دیــگ ــر مـ ـح ــدودیـ ـتزا»
نیست و از «حــدا ک ـثــر» ام ـکــانــات تلفنهای
همراه میتوان استفاده کــرد .بــرای استفاده
از ایــن خــدمــات ،تجهیزات شـبـکـهای وی ــژهای

احتماال شما هم در روزهــای سرد و خشک پاییز
و زمستان ،نیاز به کفشی که پاهایتان را حسابی
گرم نگه دارد ،احساس کردهاید .چکمههای پشمی
همان چیزیاند که دنبالشان میگردید.

این سبک از چکمههای پشمی را اولین بار نام
تجاری استرالیایی اوگ ( )Uggدر سال  ۱۹۷۸از
پشم گوسفند تولید کــرد .پس از آن بــود که این
مــدل چکمهها به قفس ه کفش بسیاری از افــراد
راه پیدا کردند و از محبوبترین بخشهای یک
سبک لباسی پایه بــودنــد .به همین دلیل است
که بسیاری از افراد به این مدل از چکمهها فارغ
از نـشــان تـجــاری تولیدکننده آن ،همچنان اوگ
میگویند.

با این حال این پرسش مطرح است که علیرغم
محبوبیت این چکمهها که ستارگانی چون دوا لیپا
و کندل جنر نیز آنها را میپوشند ،آیا این مدل
کفش که از ساختار پا بهخوبی حمایت نمیکند،
برای پاهای ما مناسباند؟
یوالندا راگلند ،متخصص پا در نیویورک و موسس
و مدیرعامل فیکس یور فیت دات کام ،در این باره
به یاهو الیف میگوید که پوشیدن این کفشهای
پشمی را پس از جراحی به بیماران خود توصیه
میکند؛ زیــرا چکمههای اوگ پنجه پهن دارنــد و
داخل آنها نرم و مخملی و منعطف است و برای
کسانی که بهتازگی عمل جراحی پا داشتهاند و به
کفش یا چکمه احتیاج دارند ،انتخابی عالی است.
با این حال یوالندا هشدار میدهد این چکمهها که
برای بعد از جراحی ایدهآل به نظر میآیند ،نباید
«تمام روز و هرروز» پوشیده شوند.

به گفته یوالندا ،آنها از گودی کف پا هیچ حمایتی
نهــا
نمیکنند و بــه دلیی نــرمـی ،مــچ پــا هــم در آ 
وضعیت چندان باثباتی ندارد.

نکته دیگری که یوالندا به آن اشاره میکند ،کفی
صاف و بدون پاشنه آنها است« :یکدستی کف
کفش اگرچه از نظر ظاهری جذاب است ،ممکن
است به آسیب و اختالل در عملکرد پا و مچ پا
منجر شود .من ترجیح میدهم یک شیب جزئی
در پاشنه یا حتی یک پرکننده گــودی کف پا در
آنها ببینم.
امیلی اسپلیچال ،متخصص پــا در آریــزونــا ،نیز
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یگــویــد کــه ای ــن چـکـمـ ههــا هیچ
بــه یــاهــو الی ــف م ـ 
عنصر کنترلکنندگی نــدارنــد و فقط بــرای برخی
یگــویــد« :من
از پــاهــای خــاص مـنــاسـبانــد .او مـ 
اف ــراد زی ــادی را دی ــدهام کــه روی قسمت داخلی
پاهایشان راه میروند ،انگار که از کف چکمه اوگ
ُسر میخورند .اما به نظر من همه پاها به کنترل
گودی کف پا نیاز ندارند ،زیرا بسیاری از پاها به
دلیل ساختارشان ،توانایی کنترل خود را دارند.
با این حال او اضافه میکند به لژهای ضخیمی
یش ــود ،چ ـنــدان
ک ــه ب ــه ایـ ــن چـکـمـ ههــا اض ــاف ــه مـ ـ 
خوشبین نیست؛ چون آنها میتوانند برای همه
خطر داشته باشند.
سـ ــوای ســاخـتــار ک ـفــش ،یـکــی از م ـ ــواردی کــه در
مـ ــورد چ ـک ـم ـ ههــای پـشـمــی بــایــد در ن ـظــر گــرفــت،
نهــا بــرای پــرورش باکتری اســت .این
پتانسیل آ 
امر مخصوصا در مورد چکمههای اوگ که اغلب
بــدون جــوراب پوشیده میشوند و آستر پشمی
دارند ،صادق است.

اسپلیچال در این باره میگوید« :اگر پاهای شما
در فضای کم عــرق میکند ،از آنجا باکتریها را
جــذب میکنید و ممکن اســت زمینه مساعدی
ته ــای ق ــارچ ــی ف ــراه ــم ک ـن ـیــد .ا گــر
ب ـ ــرای ع ـف ــون ـ 
نهــا
چکمهتان را مــرتــب نمیشویید ،حتما در آ 
باکتریها و عفونتهای قارچی خواهید داشت.
یتــوان ـیــد اول
ب ـ ــرای پـیـشـگـیــری از ایـ ــن م ـ ــورد م ـ 
فصل چکمهتان را بشویید یا برای داخل آنها از
اسپریها و پودرهای ضدقارچ استفاده کنید».
یتــوانـیــد بکنید ،پــوشـیــدن یک
ک ــار دی ـگــری کــه مـ 
جفت ج ــوراب پشمی اســت کــه عــرق و رطوبت
را ب ـ هخــوبــی ج ــذب ک ـنــد .در آن صـ ــورت ،فـقــط با
ش ـس ـتوشــوی مــرتــب جــوراب ـتــان مــانــع از ورود
باکتری به داخل چکمه خواهید شد■.
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به نام «پیکوسل» که ارتباط را با استفاده از
شبک ه مــاهــواره برقرار میکند ،الزم اســت .به
علت آنکه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده
است ،هنوز تایید نشده که این مقررات جدید
شــامــل مـســافــران پـ ــروازی ب ــه/از بریتانیا هم
میشود یا خیر .در حال حاضر به علت آنکه
امکان دارد سیگنالهای تلفن در تجهیزات و
ارتباطات داخلی هواپیما و همچنین سامانه
راهبری فــرود تداخل ایجاد کنند ،استفاده از
تلفن همراه در هواپیما ممنوع است.
مجموع بسامدهای استفاده شده در شبکه
تلفن همراه نسل پنج ( ۵جی) ،با بسامدهای
این سامانههای هواپیمایی تفاوت دارد ،یعنی
امکان تداخل آنها باهم خیلی کم است .دای
ویتینگهام ،مدیر اجرایی کمیته امنیت پــرواز
بریتانیا ،پیش از این به بیبیسی گفته بود:
«عموم مسافران خواهان ارتباطات نسل ۵
هستند» و «تنظیمکنندگ■

"VOLCANO TOURISM" IN ICELAND
صنعت «گردشگری آتشفشان» در ایسلند
ایـ ـسـ ـلـ ـن ــد ی ـ ــا آنطـ ـ ـ ـ ــور ک ـ ــه م ـ ــردم ـ ــش آن را
مـیشـنــاسـنــد ،ســرزمـیــن آت ــش و یــخ دومـیــن
جــزیــره ب ــزرگ ارو پ ــا بعد از بریتانیا اســت که
از نـظــر آتشفشانی و زمـیـنشـنــاخـتــی زمین
فعالی دارد .فوران آتشفشان و آبفشان از
جمله پدیدههای طبیعیای است که در این
کشور زیــاد اتفاق میافتد .امــری که امــروزه
مسئوالن کشور آن را به یکی از جاذبههای
گردشگری سرزمین خود تبدیل کردهاند.

در سـ ــال  ،۲۰۱۰ی ــک ف ـ ــوران ان ـف ـج ــاری زیــر
یخچال طبیعی ایافیاتالیوکول توده بزرگی از
خاکستر را به بیرون پرتاب کرد و از آنجایی
که  ۱۰۰هزار پرواز را طی شش روز متوقف
ک ــرد ،تــوجــه جـهــان را بــه خــود جلب کــرد و به
ایــن ترتیب گــردشـگــری ایسلند جــان دیگری
گ ــرف ــت .ب ــه ه ـم ـیــن دلـ ـی ــل ،وق ـت ــی تـحــریـکــات
زیرزمینی احتمال وقوع آتشفشان دیگری را
در فاگرادالسفیاک در اوت  ۲۰۲۲پیشبینی
کـ ــردنـ ــد ،ایـ ــن کــش ــور آمـ ــادگـ ــی خـ ــود را ب ــرای
پذیرایی از گردشگران برای مشاهده فوران
آتـشنـشــان اع ــام ک ــرد .ب ــرای بــازدیــد مناطق
آتشفشانی ،حداقل  ۷-۶ساعت کوهپیمایی
پیش روی بازدیدکنندگان است .عالوه بر این،
بــه گــردش ـگــران در م ــورد اسـتـنـشــاق گــازهــای
ســاطـعشــده از آتـشفـشــان نیز هشدارهایی
داده میشود .آتشفشانی که در اوت امسال
فــوران کــرد ،بر خالف مــورد قبلی ،چیزی بود
که ایسلندیها به آن «آتشفشان توریستی»

میگویند ،زیرا گدازهها از جایی نزدیک زمین
بــه سطح مـیآمــدنــد و انـفـجــار بــزرگــی اتفاق
نیفتاد.

بلومبرگ به نقل از یوهان ثور اسکوالسون،
رئیس انجمن صنعت سفر ایسلند ،نوشت:
«تجربه آخرین فوران در منطقه ثابت میکند
که اینجا یک مقصد گردشگری است .با توجه
به کاهش همهگیری و افــزایــش گردشگران،
احتماال بازدیدکنندگان بیشتری نیز داشته
باشیم».

امـ ــا ا گـ ــر ق ـصــد س ـفــر ب ــه ای ـس ـل ـنــد را داری ـ ــد و
خبری از فــوران هیچیک از آتشفشانهای
ایــن کـشــور نیست ،غیر از بــازدیــد از مناطق
آتشفشانی و دیدن بقایای آتشفشان قبلی،
میتوانید به دیدن نمایشگاه الوا بروید تا در
تنها نمایش زن ــده م ــواد م ــذاب آتشفشانی،
جریان گدازههای آتش را تماشا کنید■.
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Christmas
Turkey Recipe

طرز تهیه بوقلمون شکم
پر مخصوص کریسمس
مواد الزم:

بوقلمون  ۱عدد
کره  ۲۰۰گرم
روغن زیتون به مقدار الزم
لیمو  ۲عدد
آب لیمو به مقدار الزم
سیر  ۳الی  ۴حبه
جعفری خرد شده مقداری
طرز تهیه:
ابتدا کره را با جعفری خرد شده ،سیر له شده یا
رنده شده ،پوست لیمو رنده شده ،مقداری آب
لیمو ،روغن زیتون و نمک و فلفل به آن اضافه
کنید و خوب مخلوط کنید.
داخل شکم بوقلمون را نمک و فلفل بریزید.
 ۲عدد پیاز را  ۴قسمت کنید ،یک عدد لیمو ۴
قسمت شده و چند عدد برگ بو را داخل شکم
بــوقـلـمــون ب ـگــذاریــد .بــا دسـتـتــان پــوســت سینه
م ــرغ و اطـ ــراف آن را از گــوشـتـشــان ج ــدا کنید
سپس مواد کره را که آماده کردید به زیرپوست
بوقلمون بمالید و پخش کنید و بقیهی آن را
هم روی پوست بوقلمون بمالید و بگذارید در
یخچال به مدت یک شب بماند.
سپس روزی که میخواهید بوقلمون را درست

کنید یــک م ـقــدار روغ ــن زی ـتــون روی بوقلمون
بریزید و در فر بگذارید با درجه حرارت  ۲۲۰درجه
سانتیگراد به مدت  ۱۰دقیقه بپزد و سپس از فر
بیرون آورید و روی بوقلمون را با بیکن بوقلمون
بپوشانید بــرای اینکه گوشت بوقلمون خشک
نشود هر یک ساعت یک بار از فر بیرون بیاورید
و آب بوقلمون را روی آن بریزید و دوبــاره در فر
بگذارید به مدت  ۲ساعت و نیم با درجه حرارت
 ۲۰۰درجه سانتیگراد یا  ۴۰۰درجه فارنهایت بپزد.
مواد الزم پخت بوقلمون شکم پر:
بوقلمون  ۱عدد حدود  ۳تا  ۳.۵کیلوگرم
سیب درختی کوچک  ۱.۵کیلو
ماکارونی پخته شده ریز  ۲۵۰گرم
کره  ۲۵۰گرم
آبلیمو  ۱استکان
شکر  ۲قاشق سوپخوری
سـبــزی معطر (نـعـنــاع -تــرخــان -جـعـفــری) یک
دسته
سیر  ۱یا  ۲حبه
نمک و فلفل به مقدار الزم
آلو برقانی  ۵۰۰گرم
طرز تهیه بوقلمون شکم پر:
بوقلمون را به دقت تمیز کنید و بشوئید .داخل
ش ـکــم آن ک ـمــی ن ـمــک و فـلـفــل ب ـپــاش ـیــد .بعد
ماکارونی را در آب و نمک بجوشانید تا کامال
نرم شــود .آنگاه  ۸عدد از سیبهای یک انــدازه
و سالم را کنار بگذارید و بقیه را پوست بکنید و
ریز خرد کنید .سپس یک سوم از کره را درظرفی
میریزیم و روی آتش بگذارید.
بعد از اینکه کره آب شد ،سیبهای خرد شده
را در کره کمی سرخ کنید و ماکارونی را به آن
اضافه کنید و هم بزنید .بعد از مــدت کمی از
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روی آتــش ب ــرداری ــد .شکر را در ظــرف کوچکی
بریزید و روی آتش مالیم بگذارید و مرتب هم
بزنید تا طالئی شود .آن گاه نصف استکان آب
جوش داخل شکر کارامل شده بریزید و بگذارید
چند جوش بزند تا ذرات شکر کارامل شده کامال
حل شود.
سپس نصف از این شربت را با مایه سیب و
مــاکــارونــی مخلوط کنید و ســه تــا چـهــار قاشق
آبلیمو و نمک و فلفل به آن بزنید و داخل شکم
بوقلمون را با این مواد پر کنید و آن را بدوزید.
بقیه کره را در ظرفی بریزید و روی آتش بگذارید.
داغ که شــد ،اط ــراف بوقلمون را در ایــن روغن
سرخ کنید و دو لیوان آب بریزید .سبزی معطر،
چند حبه سیر ،دو عدد هویج خرد شده و بقیه
سیبها را داخل ظرف بوقلمون بریزید.
حرارت را مالیم کنید و میگذارید بوقلمون بپزد
در صورتی که با این مقدار آب نپخت ،یک لیوان
دیگر آب اضافه کنید تا کامال ً بپزد .در اواخر طبخ

سیبهای درسته و آلو برقانی را کنار بوقلمون
بریزید تا آنها بپزند ،ولی له نشوند.
دسته سبزی معطر را از ظرف خارج کنید .بعد
کمی نمک ،فلفل ،بقیه شربت کــارامــل و آب
لیمو را داخــل بوقلمون بریزید و بگذارید چند
جــوش بــزنــد .ب ــرای اینکه ســس بوقلمون کمی
غلیظتر شود ،یک قاشق سوپخوری سر خالی
آرد را در  ۵۰گرم کره کمی سرخ کنید و نصف
لیوان آب به تدریج داخل آرد سرخ شده بریزید
و مرتب هم بزنید.
زمــانــی کــه آرد کــامــا ص ــاف ش ــد ،ای ــن ســس را
داخ ــل بوقلمون بریزید و بـگــذاریــد چند جوش
بــزنــد .سپس ســس را از صافی عبور بدهید و
بوقلمون را در دیس بگذارید و نخ زیر شکم آن
را جدا کنید .سیبهای درسته پخته و آلو برقانی
را دور بوقلمون بچینید و فاصلههای سیبها را
با جعفری تزیین کنید و کمی از سس بوقلمون
را که صاف کنید و روی بوقلمون بریزید.
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چشم انداز زیبا از غروب! منظره پانوراما تماشایی از جزیره
ونکوور .خانه  6خوابه با  ۴سرویس بهداشتی در  ۳طبقه .تکمیل
شده با کیفیت عالی ،لوازم خانگی بوش و سامسونگ!
دارای پمپ حرارتی ،اتاقک حمام گرم ،سوئیت مجزا ،پارکینگ
دوبل پشت سر هم برای  ۳ماشین ،جادار برای یک قایق یا اتاق
بازی یا کارگاه! بازدید شنبه و یکشنبه  ۲6و  ۲7نوامبر.۴-۲ ،
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مشاور خرید و فروش امالک

1400 Dayton Street
Coquitlam

308 9098 Halston Court
Burnaby

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

SO

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

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

$889,000

Top 10% of all Realtors® in Greater Vancouver
danmagazine_vancouver

dan.magazine.vancouver

 2دی ۱۴۰1 ،دانستنیها

DECEMBER 23, 2022

WWW.DANMAGAZINE.COM

23

ARTS&CULTURE

کریسمس در کشورهای مختلف
کم کم داریم به سال جدید نزدیک میشیم و می تونیم سوز
سرمای زمستون را حس کنیم ،سرمایی که برای خیلی از
گردشگرا جذابیت داره و خیلی ازونا منتظر زمستون هستن
تا یه سفر جذاب را تجربه کنن ،اگر میخواید بدونید کریسمس
در کشورهای مختلف به چه صورت برگزاری میشه  10شهر
دیدنی در کریسمس راهنمای کاملی است.
حــاال دیگه کریسمس تبدیل به یک فرهنگ و آیین شــده و
مردم هر کشوری به نحوی این آیین را برگزار میکنند .آیینی
که بابانوئل و درخــت کریسمس و کــادوهــای جــذاب جزوی
از اون هست .نمادی مثل بابانوئل و درخــت کــاج دو نماد
اصلی این جشن هستند .تکاپو و جنبشی که برای سال نو و
رسیدن به سال جدید در بین مردم خیلی از کشورها به وجود
میاد همیشه دیدنی و جذابه .حاال بهتره چندتا از کشورها با
فرهنگ ها مختلف را براتون معرفی می کنیم تا بیشتر در
جریان باشید .همونطور که گفتیم بیشتر کشورهای جهان،
جشن کریسمس را بــرگــزار میکنن و در بعضی کشورها
ایــن مراسم به طــور پراکنده بین خیلی از اقلیتهای دین
مسیحیت اجرا میشه.
کریسمس در لهستان
در زبان لهستانی به کریسمس روز تولد خدا هم میگن .در
آیین لهستانی هــا ساخت بیسکوییت اپــاتــک مرسومه و
بعنوان هدیه این روز هم پخش میشه.در لهستان یکی از
آداب و رسومشون اینه که اگر مهمونی ســرزده بیاد خونه
هــم ،اونـهــا چند صندلی اضــافــه را سرسفره چیدن تــا رسم
مهمون نوازی را بجا بیارن .جشن کریسمس در لهستان از
 24دسامبر شروع و تا اخر روز  26ام ادامه داره و روز  26هم
تعطیل رسمی اعالم شده.
کریسمس در برزیل
در ب ــاره مراسم کریسمس در کشورهای مختلف میتونیم
برزیل را نام ببریم.در این کشور فرهنگ پرتغالیها بیشتر غالب
هست .شاید یکی از دالیل این که برزیلی ها فرهنگی مثل
پرتغالی ها دارن اینه که برزیل سالها به عنوان مستعمره
پرتغال محسوب میشد این فرهنگ را هم به انها میتوان
ربط داد .در این کشور هم مانند پرتغال و مکزیک تزئینات
و طــراحــی هــای مـعــروف ناسی م ِیینتوس از تولد حضرت
مسیح (ع) را در کلیسا میذارن و یا مراسم چوپانان یا اوس
پاستورِس  OS PASTORESبرگزار میشود .تــوی کشور
برزیل مردم عقیده دارن در شب کریسمس بیرون از خونه
باشن .به خاطر همین مجسمههایی از حضرت مریم (ع) و
حضرت مسیح (ع) را میسازن و با المپهای رنگی تزئینش
نهــای
میکنند تــا شــب عید را ب ـیــرون خــونــه و ت ــوی مـیــدو 
اصلی دور هم جمع بشن و آهنگهای محلی و شاد بخونن.
معروف ترین نماد کریسمس در برزیل درخــت نخل تزئین
شده است.
کریسمس در انگلستان
انـگـلـیـســی ه ــا در زم ـی ـنــه ب ــرگ ــزاری ج ـشــن ه ــا و آی ـیــن هــای
کریسمس بسیار معتقد و گاهی خرافاتی انــد .یکی از این
آیینها ،کریستینگل است .آیینی که خیلیا بهش معتقدن و
باید انجامش بدن.قضیه از ایــن قــراره که یک شی نمادین
مثل شمع را معموال داخ ــل یــه پــرتـقــال م ـیــذارن و اون ــو با
ر بــان قرمزو شکالت تزئینش میکنن .اسم این فصل برای
انگلیسی ها فصل ظهور نام داره که قدمت دیرینه ای داره.
برای حضور در این جشن معموالانگلیسی های معتقد به
یکی از کلیساهای مـعــروف مثل کلیسای وستمینستر
میرن و آیین های خودشون را اونجا اجرا میکنن .
کریسمس در کره جنوبی
با اینکه کریسمس جزو رسم های ملی میهنی کره جنوبی
نیست امــا در عین حــال خیلی از م ــردم کــره ایــن روزه ــا را

24

CHRISTMAS IN DIFFERENT COUNTRIES

جشن میگیرن .البته ایــن جشن طــوریــه کــه خیلی از مــردم
برای تفریح و زیبایی و خوشگذرونیشون این زمان از سال را
جشن میگیرن .تازگی ها هم مد شده خیلی از مجردها کنار
هم جمع میشن و توی خیابون به جشن و خورد و خوراک
میپردازن و غذاهای سنتی خودشون را مانند سوپ جلبک،
کمیچی ،کباب کره ای و سایر غذاها را در کنار دوستانشان
میل میکنن.
کریسمس در آمریکای شمالی
شــایــد بـشــه گـفــت ســرآمــد شـ ــروع جـشــن ه ــای کریسمس،
آمریکایی هــا هستن.البته بین آمریکایی هــا و هلندی ها
اختالف هست که کدوم یک اولین بار این جشن را مرسوم
کــردنــد و ای ــن جـشــن را بــه ع ـنــوان یـکــی از اع ـیــاد خــودشــون
انتخاب کــردن .امریکایی ها معموال جشن کریسمس را در
کنار یه درخت کاج که آذین بندی شده میگیرن .تو این جشن
هــرکــدوم از اعضای خــانــواده بــرای هم کــادو میگیرن تا این
خوشحالی بینشون تقسیم بشه .اعتقاد امریکایی ها اینه که
در این روز بابانوئل با سورتمه و گوزن های معروف به تموم
خونه ها سر می زنن و شیرینی ها و شکالت های مخصوص
ســال نو را میخورن .میشه در ایــن بین جشن هایی را هم
دیــد کــه شکل دیـگــری دارن مثال استفاده از گیاه دارواش
 MISTLETOEدر تزئینات کریسمس یا ســرود مخصوص
کریسمس .
کریسمس در ژاپن
تــوی ژاپــن معموال تعداد مسیحی ها کم هست امــا با این
حــال ژاپــن در اوایــل کریسمس حــال و هــوای خودشو داره.
ژاپنی ها عالقه زیــادی به مرغ سوخاری دارن .بیشتر مردم
مرغ سوخاری را غذای جشن می دونن در این میون خیلی
از رستوران ها عــاوه بر تکه های مرغ سوخاری ،بوقلمون
و مرغ ها را به صورت درسته سوخاری می کنند و در کنار
برنج صورتی سرو می کنن .با وجود این که مسیحیت رواج
زیادی در ژاپن ندارد اما اونا معتقدند تنها روز کریسمس جزو
تعطیالت رسمی کشور محسوب می شود .مردم ژاپن به
بابانوئل ( )SANTAKURŌSUهم میگن.
کریسمس در آلمان
یکی از مهم ترین قسمتهای کریسمس غذاهای مخصوصی
اســت کــه آلمانی هــا در ایــن شــب میل مــی کنن .در آلمان
غذاهایی مثل اردک ،غاز ،خرگوش و یا گوشت رست شده
در کنار کوفته سیب زمینی و کلم قرمز تو این شبها سرو
میشه.
برای دسر هم  ،استولن سرو می شه که میوه پوشیده شده
با آجیل و ادویــه اســت و روی اونــو با میوه خشک و خاک
قند میپوشونن .و البته استفاده از یک نوع شــراب حرارت
دیــده و رام اســت .اگر می خواید بــرای جشن کریسمس به
آلمان سفر کنید به خاطر داشته باشید که باید ویزای شینگن
دریافت کنید.
کریسمس در امارات
با اینکه امارات یک کشور مسلمونه اما به احترام بسیاری از
مهاجرین مسیحی؛ این کشور برخی مراسمات کریسمس را
انجام میدن .اکثر مسیحیان از افرادی هستند که در امارات
زندگی و کار می کنن اما بومی امارات نیستن .البته حدود
 13درصد مسیحیانی که در این کشور زندگی میکنن جشن
های مخصوص خودشون را دارن .تزئینات کریسمس مثل
درختان و بابانوئل ها در جاهای مختلفی مثل هتل ها ،مغازه
ها و مراکز خرید وجود دارد .البته در این کشور هم کلیسا
وجود داره و همه مسیحیان می تونن آداب و اعتقاداتشون
را هم داشته باشن■.
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VanDusen Festival
of Lights 2022

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

778.340.1777

Iran: 021 8864 1429 - 31
+98 991 281 4182
واتس آپ
+1 604 339 7945

BEYOND KING TUT:
THE IMMERSIVE
EXPERIENCE
:ورای توتانخ آمون
یک تجربه عمیق

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

 در پارک ون دوزن2022 فستیوال نور

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

آسا کابینت

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

604 800 0829

VanDusen Botanical Garden, 5251 Oak St, Vancouver
Now until January 2, 2023 (Closed on Christmas
Day) 4pm – 10pm (last entry time 8:30 – 9pm)
Tickets: $11-$21, free for children 4 years
and under. (must reserve a ticket).
Purchase https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/festival-of-lights.aspx

Vancouver Convention Centre East, 999 Canada Place

Now until January 8, 2023
Various time slots 10am – 8pm Sunday to Thursday (final entry 7 pm), and 10 am - 9 pm
Fri & Sat (final entry 8 pm)
Tickets: https://beyondkingtut.com/

قطار کریسمس در پارک برکریک

www.asacabinets.ca

BEAR CREEK
PARK CHRISTMAS
TRAIN
Bear Creek Park & Mini Golf
13750 88th Avenue, Surrey
Now until Dec 31

(closed on Christmas Eve after
4:30 pm and on Christmas
Day) 10am - 4:30 pm
Christmas Night Train 6 – 9pm

آنا فرزان

مشاور امالک مسکونی و تجاری

Price: $12.60 per person,

children 2 and under are free

آژانس هواپیمایی دی

Day Travel Agancy Ltd
CPBC #63718

بهترین نرخ پرواز به سراسر دنیا

اسپیشال تهران
۸۰۰  دالر+ tax

”تور “ملکه من
شنایا تواین در ونکوور

BRIGHT NIGHTS AT STANLEY PARK

شبهای روشن در استنلی پارک

604 770 1433 l 604 345 6617
با مدیریت پرگل خدا دوست
www.daytravel.ca
daytravelbc@yahoo.ca

Design Studio
 طراحی و اجرا،مشاوره

 فضای سبز، تجاری، اداری،مسکونی

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

’Shania Twain’s ’Queen of Me Tour
in Vancouver
Rogers Arena Nov 14, 2023
Tickets online:
ticketmaster.com starting Dec 16 Friday

Dec 1 – Jan 1, 2023 4pm to 10pm
closed on Dec 5, 6 & 25

