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NAS ABADI
M.ENG

Personal Real Estate Corporation

604-779-5050
مشاور شما در امور خرید و فروش امالک
info@nasabadi.com
www.nasabadi.com

Personal Real Estate Corp.

604-364-3634
milad@miladhomes.com

مشاور شما در زمینه
سرمایه گذاری امالک

نسيم رحمانی

Personal Real Estate Corporation

778-984-0069

TEAM

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

HOME
INSPECTION

بازرسی فنی ساختمان

دکتـــر امیــر بـــه کیــــش

604-500-0303

www.royalcanyon.ca

برای کیان
برای قایق کوچکش
برای دنیای رنگارنگش

Licence Number 69680

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

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

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

778-680-8031

مهرناز چیت ساز

604.351.1962

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

mehrnazchit@gmail.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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Medical & Cosmetic Clinic

$3,569,000

4120 Highland St, North Vancouver

Vancouver
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UBC Clinical Instructor
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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.

Dr. Helen Karimirad MD CCFP

$3,890,000

501-428 Beach Crescent, Vancouver

دکتــر هلن کریمی راد

خانه مبله برای اجاره به مدت محدود

ED

SUNSHINE COAST
Welcome to Roberts Creek , the City of Art

NT

استاديار دانشگاه  UBCاز سال ٢٠١٠

604.770.2116

 .١مشاوره زيبایی

RE

ً
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!

برای مشاوره لطفآ با اين شماره تماس بگيريد

$4500/Month Plus Utilities

 .٢تزريــق بوتاكــس (زيبایی و درمانی)

.٣ميكرونيدلينــگ با راديو فركونســی و Morpheus8 Inmode ,PRP

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

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

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

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

دانستنیها

 4آذر1401 ،

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

mehrnazchit@gmail.com

|

604 351 1962

1.855.606.0606

آژانس مسافرتی تریپ ساپورت

50024867

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

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

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

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

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

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

Tax Included

$1045

$1337 Tax Incuded

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

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

داخلی Hotel &Vacation: 205 - 215

نرخهای اسپشال پرواز
ونکوور به:

داخلی Flight: 204 - 219 - 220

!BOOK NOW, PAY LATER
تهـران به:

تهران $1630 ............

ونکوور ................

مشهد $1800 ...............

ادمونتون $1920 ..................

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.

مونترال $1750 ....................

تورهای تفریحی خود را به صورت قسطی

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

ونکوور به:

$1950

www.tripsupport.ca

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

شما می توانید هزینه های بلیت و یا

اتاوا $1780 ........................

پرداخت کنید!

رم $550 .............................

لندن $705 ...............

فرانکفورت $1300 .................

آمستردام $703 .........

استانبول $1230 ...................

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

استکهلم $1050 ...................

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

دبی $1000 .........................

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

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

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

A new WhatsApp
update lets you send
messages to yourself

بهروزرسانی جدید واتساپ
به شما امکان میدهد
به خودتان پیام بدهید
واتـ ـساپ بــاالخــره بــه اف ــراد اج ــازه مـیدهــد بــا کسی
صحبت کنند که پیش از ایــن هرگز نمیتوانستند:
خودشان .در برخی بسترهای مجازی ،پیا م دادن به
خــود روشــی مفید بــرای ذخـیــره اطــاعــات یــا انتقال
آن بین دستگاهها است .برخی از برنامههای چت،
مانند اسلک ،استفاده از گفتوگو با خود را بهعنوان
روش ـ ــی ب ـ ــرای یـ ــادداشـ ــت ک ـ ــردن نــوش ـت ـههــا تــرویــج
میکنند .اما دیگران ،ازجمله واتـساپ ،بههیچوجه
امکان گفتوگو با خود را به افــراد ندادهاند .هرچند
با بهروزرسانی جدید ،این موضوع ممکن میشود.
ک ــار ب ــران ا ک ـنــون بــا کـمــک نسخه جــدیــد ای ــن برنامه
برای «آیاواس» ( )iOSو اندروید ،میتوانند با خود
گفتوگو کنند .این ویژگی به کندی در حال انتشار
اســت و ممکن اســت هنوز بــرای همه در دسترس
نباشد ،اما قاعدتا باید بهطور خودکار بیاید.

اگر در دسترس قرار بگیرد ،کاربران میتوانند چتی
جدید را شــروع کنند و خــود را فهرستشده بــاالی
صفحه ،کنار پیامی خواهند دید که افراد را تشویق
میکند «به خودشان پیام بدهند» .میتواند راهی
لهــا از یک
مـفـیــد بـ ــرای دری ــاف ــت اط ــاع ــات ی ــا فــای ـ 
دسـتـگــاه بــه دسـتـگــاه دی ـگــر بــاشــد ،زی ــرا بـسـیــاری از

یتــوانـنــد در
بــرنــامـ ههــای چــت از جمله وات ـ ـساپ مـ 
بسترهای مجازی گوناگون استفاده شوند .بهعنوان
مـثــال ،ا گــر شخصی از گــوشــی خ ــود ،عکسی بــرای
خودش بفرستد ،آن وقت در نسخه وب واتساپ در
دسترس خواهد بود تا بتوان از آن در آنجا استفاده
کرد.

وات ـساپ اخیرا بهینهسازیهایی را به ایــن ویژگی
اضــافــه ک ــرده اس ــت کــه بــه افـــراد ام ـکــان م ـیدهــد از
دسـتـگــا ههــای دیـگــر وارد بــرنــامــه شــونــد .نسخههای
جــدیــدتــر بــرنــامــه ب ــه اف ـ ــراد امـ ـک ــان مـ ـیده ــد از یک
ح ـســاب در چ ـنــد دس ـت ـگــاه اس ـت ـفــاده ک ـن ـنــد ،ب ــه ایــن
نهــا در حالت ورود به برنامه
صــورت که افــراد در آ 
باقی میمانن د ـ در شرایطی که نسخههای پیشین
برنامه فقط [محتوای] گوشی را نمایش میدادند و
مستلزم این بودند که [گوشی] روشن بماند.
پیش از ای ــن ،ارس ــال پیامک بــه خــود در واتـ ـساپ
لهــای پیچیده امکانپذیر
فقط با استفاده از را هحـ 
بود .سرراستترین راه این بود که یک گروه بسازید
و سپس ،افراد دیگری را که در آن بودند بیرون کنی د ـ
کــه میتوانست بــرای هرکس دیـگــری کــه در ماجرا
دخیل بود آزاردهنده باشد.

World Travel Awards 2022 North America’s leading resort: Whistler Four Seasons Resort
در بیست و نهمین دوره جوایز جهانی سفر Whistler Four Seasons Resort
به عنوان استراحتگاه برتر آمریکای شمالی انتخاب شده است

3 Canadian Universities
made top 50 on Times
Higher Education
World University
Rankings for 2023

 3دانشگاه کانادایی در
رتبهبندی دانشگاههای جهانی
در سال  2023به  50دانشگاه
برتر رسیدند
#18 University of Toronto
#40 University of
British Columbia
#46 McGill University

Should you keep the doors
open or closed when the
?heating system is on
هنگام روشن بودن سیستم گرمایشی
باید درها را باز نگه دارید یا بسته؟

بهتر است گرمایی که با هزینه و زحمت زیاد و اغلب
به بهای تغییرات اقلیمی با سوزاندن سوختهای
فسیلی بــه دس ــت آم ــده اس ــت را بــه آســانــی هــدر
ندهیم .همه میدانیم یکی از کارهای مهم در حفظ
دمای داخل خانه این است که قسمتهایی را که
امکان نشت گرما از آنجا وجود دارد ،بپوشانیم .اما
درباره فضاهای داخلی چطور؟

ب ــه گ ـ ــزارش نـشــریــه م ـت ــرو ،ب ــر اسـ ــاس تــوصـیـههــای
ص ــنـــدوق ص ــرفــهج ــوی ــی ان ـ ـ ــرژی بــری ـتــان ـیــا ب ــای ــد در
نهــا استفاده
اتاقهایی را که گرم نمیکنید یا از آ 
نمیکنید ،بسته نگه داریـ ــد .ایــن موسسه خیریه
توضیح میدهد« :درهــای داخلی به اتاقهایی که
گرم نمیشوند را بسته نگه دارید تا از مخلوط شدن
هوای سرد با هوای گرم و ایجاد جریان هوا در خانه
جلوگیری کنید ».امــا در مــورد اتاقی که استفاده
میکنید ،مانند اتاق خواب یا اتاق نشیمن ،چطور؟
گــرم کــردن هر روزه تمام خانه به جــای اینکه فقط
یک اتاق را هدف قرار دهید ،یک «خطای ساده»

است .شما فقط باید اتاقی را که در آن قرار دارید
گرم کنید و درها را ببندید .با باز بودن درها گرما با
سرعت بیشتری از بین میرود و همچنین فضای
بالاستفاده را گرم میکند که هزینه بیموردی را به
قبض انرژی اضافه خواهد کرد.

یکـنـنــد ه ــر دو س ــه هفته
کــارش ـنــاســان تــوص ـیــه مـ 
یک بار بــرای پیشگیری از مشکالت ،رادیاتورهای
اتــاقهــایــی کــه گــرم نمیکنید را بــرای مــدت زمانی
کوتاه روشن کنید .در غیر این صورت ممکن است
با مشکالتی مانند یخزدگی لولهها و همچنین کپک
زدن و رطــوبــت مــواجــه شــویــد .ا گــر در مــورد خــروج
گرما از اتاق یا خانه خود نگرانید ،میتوانید درهای
خانه را عایق کنید که این کار را میتوان با وسایل
نسبتا ارزان نیز انجام داد .این راهحــل بستگی به
این دارد که از چه سیستم گرمایشی در خانه خود
استفاده میکنید .در صورت استفاده از گرمایش
مرکزی اگر تمام درهای داخلی را ببندید ،اتاقهایی
با دمــای متفاوت خواهد داشــت ،زیــرا گــردش هوا
کاهش مییابد.

Lights at Lafarge Lake
چراغانی کریسمس الفارجی لیک

Lights at Lafarge: Lafarge Lake in Coquitlam, magical holiday display with over 100,000 lights
wrapped around the lake on a 1.2km loop returns. It will remain on from dusk each night until
11pm. Located just steps from SkyTrain’s Lafarge Lake-Douglas Station.

)(88 W Pender Street 3rd floor, Vancouver
• Cineplex Cinemas Abbotsford
and VIP (3122 Mount Lehman
)Road Unit J200, Abbotsford
• Cineplex Cinemas Park Royal and VIP
)(3000 Park Royal S, West Vancouver
• Cineplex Cinemas Langley (20090
)91a Avenue, Langley Twp
• SilverCity Metropolis (4700
)Kingsway, Burnaby
• SilverCity Riverport (14211
)Entertainment Way, Richmond
• Cineplex Coquitlam & VIP (170
)Schoolhouse Street, Coquitlam
• Scotiabank Theatre Vancouver
)(900 Burrard Street, Vancouver

Cineplex Community Day: Offers Free Movies
Nov 19 Saturday 9am – 11am
دیدن فیلم مجانی این ماه در سینپلکس
نوامبر  ۱۹از ساعت  ۹صبح تا  ۱۱شب
Here is the list of Vancovuer-area Cineplex theatres:
)• Cineplex Strawberry Hill (12161 72nd Avenue, Surrey
• Cineplex Odeon Meadowtown Cinemas (Meadowtown
)Centre, 19800 Lougheed Hwy. #410, Pitt Meadows
• Cineplex Cinemas Marine Gateway and VIP
)(452 SW Marine Drive, Vancouver
• Cineplex Odeon Westshore Cinemas
)(2945 Jacklin Rd #900, Langford
• Cineplex Odeon International Village Cinemas

$100 BC Hydro and FortisBC credits and New tax
credit to households less than $150,051
 100دالر اعتبار مالی  Hydroو  FortisBCبه خانوارهای کمتر از  150،051دالر

BC Hydro and FortisBC have each announced every customer will soon receive
a one-time $100 “cost-of-living” credit to their electricity accounts.
In addition to the two credits, Premier David Eby announced a new “BC Affordability
Credit” to help low- and middle-income earners with the rising costs of inflation.
According to a provincial government statement, the tax credit “will
provide as much as an additional $164 per adult, and $41 per child, or
as much as $410 for a family with two children earning $43,051, with a
”sliding scale of credits for families earning as much as $150,051.
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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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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.

دوســتان عزیز :اگر نگران وام مســکن هســتید ،اگر تازه وارد کانادا شده اید و شرایط
ســخت و خاصی دارید ،شــما هم می توانید صاحب خانه شــوید .با ما تماس بگیرید.

بهترین زمان برای خرید مسکن ،ما شما را هم صاحب خانه می کنیم

WEST VANCOUVER

DOWNTOWN VANCOUVER

NORT VANCOUVER

ساختمان بتونی در  Dundaraveواحد  2خوابه
مساحت  2 SQ ۱200سرویس کامل منطقه زیبا و آرام

آپارتمان  ۳خوابه زیبا با  2سرویس در منطقه
 Coal Harbourبا منظره آب و شهر نزدیک به
Stanley Park

 Town houseزیبای  ۳خوابه با  ۳سرویس کامل
با زیربنایی بسیار بزرگ  SQ 26۵0با کمی باز سازی
شده ,خانه ایده آل خود را صاحب شوید

$1,150,000

DOWNTOWN VANCOUVER

آپارتمان بتونی با  2سرویس  ۳خواب و Den
مساحت  SQ ۱200کامال باز سازی شده
 2پارکینگ  ۱انباری

$1,450,000

SO

NORT VANCOUVER

LD

آپارتمان زیبای  2خوابه با  2سرویس در ساختمانی
بتونی در  Central Lansdaleبالکنی بزرگ و با
منظره زیبای شهر  ۱پارکینگ و  ۱انباری

$870,000

4

$1,250,000

SO

NORT VANCOUVER

LD

منزل  ۵خوابه با زیربنای  SQ 2700در Lynn
,Valleyزمین بزرگ  SQ 9000با و احد مجزای 2
خوابه ,ایده آل برای Day care

$2,090,000

SO

NORT VANCOUVER

LD

منزل زیبای نوساز  ۴خوابه با  ۴سرویس زمین
 7۴00SQزیربنای بزرگ  ۵000SQواحد مجزای 2
خوابه ایده آل برای اجاره بسیار زیبا و مدرن

$3,900,000
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NORT VANCOUVER

LD

SO

منطقه  Delbrookمنزل زیبا و بزرگ  ۵خوابه با
 ۵سرویس کامل زمین تقریبا  SQ ۱۱000زیر بنا
 SQ ۳۴00واحد مجزا در طبقه پایین  2خوابه با درب
ورودی بسیار زیبا و آمده برای تحویل

$1,299,000

$2,100,000

DOWNTOWN VANCOUVER

آپارتمان  ۳خوابه با  ۳سرویس کامل مساحت
 2 SQ ۱۳00پارکینگ ساختمان زیبای بتونی

WEST VANCOUVER

آپارتمان  ۱خوابه  Den +در  Ambelsideبامنظره
زیبای آ ب و شهر ساختمان بتونی نزدیک به
 Beachو محل خرید

$765,000

$1,530,000

NORT VANCOUVER

منزل  ۵خوابه زیبا با مساحت  ۳000SQدر منطقه
 Canyon Heightsزمین  SQ 7200منزل بسیار
روشن و زیبا

SO

UBC VANCOUVER

LD

آپارتمان  2خواب و  2سرویس و کامال “
 ”Furnishedبا تمام وسایل  ۱پارکینگ  ۱انبار
سقف بلند حیاط بزرگ با  BBQایده آل برای
استفاده شخصی یا اجاره به دانشجویان

$2,550,000
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$888,800
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TALK OF THE WEEK

قضاوت ،قبل از شناخت یک میهن پرست

بهروز سروش

سردبیر مجله دانستنیها

604 551 2050
editor@danmagazine.com

با درود خدمت خوانندگان گرامی

در یکشنبه گــذشـتــه بیستم نــوام ـبــر بــا دیــدن
اعــام ـیــه ای در سـطــح شـهــر بـــرای حـمــایــت از
مـ ــردم عــزیــز ک ــرد نـشـیــن ایـ ــران بــه ج ـلــوی آرت
گالری رفتم.

در مقایسه بــا روز قبل کــه یکی از بزرگترین
ت ـظــاهــرات ان ـقــاب ـیــون را در ونــک ــوور داشـتـیــم،
جمعیت آنچنانی نبود و در این میان دوستی
را که سالهای زیــادی ندیده بــودم را آنجا دیدم
و در آغ ـ ــوش گ ــرف ـت ــم .از م ــن دع ـ ــوت ب ــه یک
نوشیدن قهوه کرد هنوز نمی دانستم که دلیل
این مالقات چه می تواند باشد .وی گفتگو را
اینگونه شروع کرد؛ بهروز چرا یه چند خط راجع
بــه روی جلد مجله کــه چند هفته پیش چاپ
شــده و بــاعــث یــک قضاوتهایی در شهر شده
نمی نویسی؟
بــا تعجب پرسیدم واقـعـا ً ایــن تشکیک در بــاره
ای ــن ک ــه م ــن ه ـم ــراه ای ــن رژیـ ــم دزد و ستمگر
هستم وج ــود دارد؟ قـبــل از ایـنـکــه او فرصت
جــواب منو رو بــده ،ادام ــه دادم آیــا ایــن امکان
وجــود دارد که ایــن شخصی که ایــن شایعه را
به وجود آورده از آن دسته از تازه واردان باشد
که آشنايئ خوبی از این شهر و مدیران نشریات
آن را نداشته باشد؟ دوباره بدون توقف ادامه
دادم ،چشم ،در این شماره مجله وقت شما را
خواهم گرفت.
درمدت دو روز به این موضوع فکر می کردم،
آنقدر این اشتباه و قضاوت بی معنی بود که
گاهی عصبی می شــدم ولــی همگی میدانیم
عصبی شدن تا بحال کمکی به حل مشکالت
و کــج فهمی هــا نشده اســت ،بنابراین بــه این

اتل متل توتوله

اگر من جای تو بودم چند کار مقدماتی انجام
م ـی ــدادم ،قـبــل از ایـنـکــه ب ــروی سـشــوئــال مدیا
نظریات من را در باره شخص مورد نظر بیان
کنم (بهروز سروش) در قدم ا ّول شغل و حرفه
این شخص را می یافتم و با یک یک همکاران
دیگر نشریات فارسی زبان صحبت می کردم.
دلیل این اقدام برای همه روشن است که برای
شناخت یکنفر ،بهترین راه پرس و جو همکاران
ایشان می باشد.

درمـ ــورد مــن ب ـهــروز س ــروش زن ــگ مــی زدم به
آقای دوستدار -آقای هادی ابراهیمی – آقای
عمادی -آقای شهرام همایون – آقای ماشاهللا
ع ـبــاس زاده – آقـ ــای فــریــد روح ــان ــی – آق ــای
ش ــدن هـفــت نـفــر از جـمـلــه ك ـيــان ،يــك شــورش
سراسرى در شهر آغاز شد و بسيارى از مراكز
بسيجيان و آثار و عالئم اين نظام والىئ و ادارات
آن در آتش سوخت.

بهداد جاودان  -آتالنتا

اتل متل توتوله .آسيد علي چه جوره ،يه ريش
داره تا سينه ،سينه پر ز كينه.

هفته گذشته كيان پير فلك كودك ده ساله در
حــاىل كــه پــر از عشق و ان ــرژى و امـيــد كودكانه
بــود و بهمراه پــدرش در شهر ايــذه بطرف خانه
مى رفتند در يك خيابان و بدون هيچ انگيزه و
اخطارى اتومبيل آنــان از دو طــرف مــورد هدف
گلوله هــاى چند بسيجى جنايتكار قــرار گرفت
و كيان اين كــودك نابغه در دم كشته و پدرش
بشدّت مجروح شد .آنشب شهر ايذه يكپارچه
آتش بود و خيزش جوانان آزاديخواه و شعارهاى
كوبنده آنان برعليه حكومت ّ
مليان باعث ايجاد
ك ـن ـكــاش و درگ ـ ـيـ ــرى ب ـيــن م ـ ــردم خـشـمـگـيــن و
كفتارهاى حكومتى شد و بدنبال حمله بيرحمانه
اين بسيجيان و تيراندازى كور به مردم و كشته
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فکر کردم که اگر من جای این شخص بودم چه
میکردم تا جلوی یکی دیگر از آدمهای فرصت
طلب را در شهر ونکوور بگیرم.

روز بعد جمعيت بسيار زيــادى از اوايــل صبح
براى مراسم خاكسپارى و همدردى با خانواده
پيرفلك راهــى گورستان عمومى شهر شدند.
گ ــزم ــه هـ ــاى ح ـكــوم ـتــى و مـ ــامـ ــوران رن ـگــارنــگ
انتظامى و اطالعاىت و لباس شخصى سرتاسر
گورستان را محاصره و درباالى ت ّپه هاى مشرف
ب ــه م ـحــل خــاك ـس ـپــارى ت ــك تـ ـي ــران ــدازان مــوضــع
گرفته بودند .مراسم با شلوغى بسيار و ازدحام
بيشمار و شعارهاى پراكنده آغــاز شــد امــا دو
مسئله بـقــول م ـعــروف نفس همه را گــرفــت و
جمعيت و م ــام ــوران را در بهت و حـيــرت فرو
بــرد .مــادر كيان وقتى با قــدرت ميكروفن را در
اخـتـيــار گــرفــت بــا شجاعتى ت ـمــام فــريــاد زد كه
(بـــراى فــرزنــد مــن ق ــرآن نخوانيد كـيــان از قــرآن
متنفر بود .او عاشق فردوسى و شاهنامه بود)
و سپس ادامه داد (براى كيان نماز هم نخوانيد
ما بختياريها به نماز م ّيت هم اعتقادى نداريم)
ايشان سپس با صالبت درباره سجاياى اخالىق
پسرش سخن راند و در نهايت گفت بايد شعرى
براى شما بخوانم كه مورد عالقه كيان بود (اتل
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سهیل جــاویــد -آق ــای پیر خــراســانــی  -خــانــم و
آقــای معلم  -خانم مظاهری  -آقــای مهندس
منوچهر مصلحی -خانم دکتر کبیری و ...
من هم یکی از آن افرادی هستم که از تحصیل
در دانشگاه به دستور دکتر سروش دباغ صرفا
برای بهایی بودن از دانشگاه محروم شدم.

قـ ــدم د ّوم :ب ــا مــراج ـعــه ب ــه وب ســایــت مجله
دانستیها خواندن کمی از مطالب آن متوجه
می شدید که این تیم مجله چگونه مطالبی را
به چاپ می رساند.
قدم سوم :با داشتن این آگاهی ها و اطالعات
کسب شــده از اینجانب ق ــرار مالقاتی ترتیب
می دادم و موضوع مورد اشکال را مطرح می
کردم.
قدم آخر :و تنها بعد از جمع آوری این اطالعات
تصمیم می گرفتم که در سشوال مدیا بنویسم
متل توتوله ،آسيد على چه جوره ،يه ريش داره
تا سينه ،سينه پر ز كينه) با خواندن اين اشعار
ســاده مــامــوران اطالعات و لباس شخصيها به
ايشان حمله كرده و ميكروفن را بزور از دست
اين بانوى آزاديخواه گرفتند كه با اعتراض مردم
روبرو شد و كار به زد و خورد و نهايتا تيراندازى
كشيد كــه م ـجــددا ً چند كشته و مـجــروح بجاى
گذارد.

آقــاى خامنه اى ،در پايان عمر ننگين و سراپا
دروغ و نيرنگ و دزدى و جنايت عجب كارنامه
مشعشعى از خــود بجاى ميگذاريد .همه جور
ظلم و جــور و قتل و جنايت در كــارنــامــه شما
امـ ــا ش ـمــا در كـ ــودك ك ـشــى هم
وجـ ــود داشـ ــت ّ
گوى سبقت را از تمام جانيان و ديكتاتورهاى
تاريخ ربوديد .در شصت و پنج روزى كه از قيام
ملّى و اين انقالب نوين ملّت ايــران مى گذرد،
ـن قانوىن دستگير شــده و
هــزاران كــودك زيــر سـ ّ
دهها نفر از آنان بدست مــزدوران روز مزد شما
كشته شده اند .ماموران وحشى ،ىب فرهنگ ،ىب
شــرف و ىب وژدان شما بــراى هــر يــك بهانه اى
تــراشـيــده ان ــد .عــدّه ای را از ساختمان سقوط

که ''بهروز سروش از جمهوری اسهالی پول می
گیرد''
نتیجه اینکه ،بهتر نیست بجای به هــدر دادن
وقت ارزشمندتان درمــورد بنده ،این را بدانید
ا کثر اشخاصی که شما بدنبال آنها می گردید
کسانی هستند که نان را به نرخ روز می خورند
و چه بسا مال و اموال دیگران را دزدیــده و به
این استان آورده اند.
آن ـمــوقــع شـمــا و یــا افـ ــراد یـکــه در اص ــل هــدف
خــدمــت بــه جامعه ایــران ـیــان داخ ـلــی و خارجی
دارید را نشر کنید .هر ایرانی میهن دوست می
داند که :هر روز بیشتری که این رژیم در قدرت
بماند ،ایران را به ویرانی می کشاند.
به امید آزادی ایران و ایرانیان تا قبل از نوروز.

بهروز سروش

دادند ،براى تعداد ديگرى از قربانيان خود كارت
بسيجى قالىب صادر كردند و اكثر در گذشتگان
را با اتيكت خودكشى و مخفيانه در دهات دور
افـتــاده و بــدون حضور خــانــواده بخاك سپردند
امــا داستان كيان و مــادرش از همه جالبتر بود
ّ
ا ّول ايـنـكــه در ص ــدا و سيما مـطــرح كــردنــد كه
داعشيان ماشين آنها را به گلوله بسته اند و اين
اما
اغتشاشات كار تروريستهاى آنان بوده است ّ
بعد از شهادت دهها نفر كه شاهد حادثه بوده
و ضاربين بسيجى را شناساىئ كردند و بعد از
سخنراىن آتشين اين مــادر داغديده در مراسم
خــاكـسـپــارى فــرزنــدش بالفاصله او را دستگير
كرده و معلوم نيست برادران اطالعايت چه بالىئ
سر او آوردند كه با صورىت تكيده و صداىئ لرزان
و كاپشنى قرمز در صــدا و سيما ظاهر شــد و
تلويحا ً سخنان خود را عوض كرد .اقاى خامنه
اى قديمى ها مى گفتند سطل پر از … ..را هرچه
بيشتر به هم بزنيد بوى گندترى از آن در اطراف
متاسفانه بوى گند حكومت
پخش مى شود و
ّ
شما نــه تنها اي ــران و منطقه بلكه تمامى كره
زمين را آلوده کرده است .بهداد جاودان

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد.
www.danmagazine.com
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 دانشگاه کانادایی در3
میان دانشگاههای برتر
2023 جهانی در سال

Dan Magazine is the first & leading Persian magazine with
the highest circulation among all Persian magazines in
Western Canada. Editorial focus on helping people (first
and second-generation immigrants) to learn, achieve
and nourish their soul. We provide knowledge on health
& fitness, nutrition, personal growth, relationship, new
technology, housing, science, transportation, arts &
culture, fashion & trend etc together with weekly news
brief. The wide varieties of articles engage readers and
provide a rich environment for marketing messages. We
hope to inspire readers to maintain a positive outlook on
life and remain at peace with themselves. hence to create
good habits that enhances their lives in Canada.
ISSN 1929-2678
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اختالف قد چقدر بر زندگی عاشقانه تاثیر دارد؟

اخبار کانادا و جهان

 افزایش خرید و فروش: ناظران بازار مسکن8
!بهمفهوم بهبود وضعیت بازار نیست

اخبار ایران

الک مخملی؛ تزئین ناخن با جادوی مغناطیس

اخبار ورزشی

21 TRAVEL

 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

8 LIVING IN CANADA

سرانجام کاربرد گویهای سنگی اسرارآمیز

مقرون به صرفه شدن مسکن با قیمت

یونان باستان را کشف شد

متوسط در کانادا

بزرگترین مجموعه باستانشناسی جهان در مصر

کمک هزینه دولت کانادا برای تغییر

افتتاح میشود

سیستمگرمایشیخانهها

 صدمات آفتاب12

 افزایش خرید و فروش بهمفهوم:ناظران بازار مسکن
!بهبود وضعیت بازار نیست
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سواالتی مهم در مصاحبه اسپانسری زن و شوهر
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23 BIZ.CANADA
The weekly Vancouver business guide

صدمات آفتاب
غریزه مادری مفهومی واقعی است یا ساختگی؟
 راه مقابله و پیشگیری از ابتال به بیماری واریس۹
واکسنی که اثرات کشنده فنتانیل را از بین میبرد

includes listings of reputable businesses

 الک مخملی؛ تزئین ناخن با جادوی21
مغناطیس

14 VIEWS & OPINION

and services serving the Farsi-speaking

 قبل از شناخت یک میهن پرست،قضاوت

community in Vancouver.
 دسترسی سریع به کسب و،فهرست تلفن مشاغل

20 PARENTING

کارهای معتبر و خدماتی که به جامعه ایرانی در ونکوور

ارتباط آشپزی در فضای بسته روی آتش چوب با

.خدمت می کنند

گومیر در دوره بارداری
 مر

www.danmagazine.com

سکونت-ســرمایه گذاری
ساختمان بتونی وودکرافت

Certified Translator

 خوابه خوش نقشه۱ آپارتمان

( 604) 868 - 9800

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

دالر۱۹۹۵ با اقساط ماهیانه تقریبی
وام بانکــی بــرای افراد کم درآمد و یــا بدون درآمد توســط متخصص مجرب

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراى ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا، ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻰ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
 ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در اﯾﺮانICBC ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ
 ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎﻫﻰ دادﮔﺎهﻫﺎى ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﮐﺎﻧﺎدا

hossein.andalib@yahoo.com

www.motarjem.ca
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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

بیزینس برای فروش
رستوران یونانی
در  ۲شعبه برنابی
و ابسفورد
با راه اندازی آسان
و کامال ً خودکار

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

*AMIR DAVOODY PREC

85521855

)778-882-Amir(2647

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.

دارای آپشن سرویس
کامل از جمله آرایشگاه
در قلب لوهید کوکیتالم با
بیش از  ۲۵سال سابقه

امیر داوودی

•تائید امضا و برابر با
اصلکردن کلیٔه مدارک

شمارٔه رایگان از تهران:

سالن اسپا

متخصص
در امور امالک و پیش
فروش در تمام ونکوور
بزرگ

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

dan_magazine_vancouver
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LIVING IN CANADA.REAL ESTATE

AFFORDABILITY OF MODERATELY
PRICED HOUSING IN CANADA

مقرون به صرفه شدن مسکن با
قیمت متوسط در کانادا
بر اساس دادههــای جدید کارگزاری وام مسکن
 ،Ratehub. caدر حــال حاضر یک خریدار خانه
برای اینکه واجد شرایط خرید خانهای با قیمت
متوسط و در یکی از شهرهای بزرگ کانادا باشد،
در مـقــایـســه بــا م ـیــزان قـیـمـتــی کــه در تــابـسـتــان
هزینه میکرد ،به درآمد کمتری نیاز دارد.
جان جیالنی ،استراتژیست بازاریابی Ratehub.
 caدر گــزارشــی کــه در  ۱۶نوامبر  ۲۰۲۲منتشر
ش ـ ــد ،گـ ـف ــت :خ ــانـ ـهه ــا در سـ ــراسـ ــر کـ ـش ــور «در
حــال مـقــرون بــه صــرفـهتــر شــدن ب ــرای خــریــداران
هستند».
این گزارش خاطرنشان کرد« :با اعالم بانک کانادا
مبنی بر اینکه کانادا بدترین افزایش نرخ مسکن

را پشت سر گذاشته اســت ،دلیلی اســت برای
مقرون به صرفه بودن فیمت مسکن آینده».
دادههـ ـ ـ ــای ج ـ ـم ـ ـعآوریشـ ــده از Ratehub. ca
نشان داد که ویکتوریا بیشترین کاهش قیمت
و خــانـههــای بــا قیمت متوسط را در مــاه ا کتبر
داشـ ـت ــه اس ـ ــت .م ـیــان ـگ ـیــن ق ـی ـمــت ی ــک خ ــان ــه در
ویکتوریا در ماه گذشته  ۹۱۵.۳۰۰دالر بود ،با نرخ
تست اسـتــرس  ۷.۴۴درص ــد و نــرخ وام مسکن
 ۵.۴۴درصد.
خریداران خانه باید در ماه ا کتبر ساالنه حداقل
 ۱۷۸۸۹۰دالر درآمد داشته باشند تا واجد شرایط
دریــافــت وام مسکن ب ــرای یــک خــانــه بــا قیمت
متوسط با  ۲۰درصد پیش پرداخت باشند■.

FEDS ANNOUNCE $250M GRANT
FOR HOME-HEATING PROGRAM
کمک هزینه دولت کانادا برای تغییر
سیستم گرمایشی خانهها

هالیفاکس – دولت فدرال روز دوشنبه اعالم
کرد که کاناداییها به زودی قادر خواهند بود
از کـمــک هــزیـنــه  ۲۵۰میلیون دالریای بهره
م ـنــده شــونــد ک ــه ب ــا ه ــدف ک ـمــک ب ــه آنهـ ــا در
توقف و تغییر سیستم گرمایشی خانههای
خ ــود از ســوخـتـهــای فـسـیـلــی و تـبــدیــل آن به
پمپهای حرارتی الکتریکی اختصاص یافته
است .شان فریزر ،وزیر مهاجرت ،در صحبت
بــا خـبــرنـگــاران در  ، .Stellarton, N. Sگفت
کــه کمک هزینه مـقــرون بــه صــرفــه پمپهای
حرارتی الکتریکی تا  ۵۰۰۰دالر برای صاحبان
خانههای کم درآمــد و متوسط ارائــه میدهد.
او گفت که این پول هزینههایی مانند نصب

پمپهای حرارتی ،ارتقاء الکتریکی مورد نیاز
برای تجهیزات جدید و حذف مخازن نفت را
پوشش میدهد.

فریزر گفت« :پسانداز واقعی در بازه زمانی
طوالنیتر خــودش را نشان میدهد و زمانی
حاصل میشود که به دست مردم قبضهای
بــرق یــا قبضهای گرمایش خــانــه کمتری در
نتیجه این سرمایهگذاریها برسد .وی گفت
نــزدیــک بــه نیمی از ایــن پــول –  ۱۲۰میلیون
دالر – ب ــرای آتــانـتـیــک ک ــان ــادا در نـظــر گرفته
شده ،جایی که حدود  ۳۰درصد خانهها از نفت
برای گرمایش استفاده میکنند■.

میترا سار

INCREASING BUYING AND SELLING
DOES NOT MEAN IMPROVING
!THE MARKET SITUATION
ناظران بازار مسکن :افزایش خرید و فروش
بهمفهوم بهبود وضعیت بازار نیست!

نــاظــران بــازار مسکن معتقدند افــزایــش خرید و
فروش خانه در ا کتبر نسبت به سپتامبر نشانه
بازگشت بازار به شرایط مطلوب نیست .انجمن
بنگاههای امــاک کانادا دیــروز (سهشنبه) اعالم
کــرد آمــار فــروش در ا کتبر  ۱٫۳درصــد نسبت به
سپتامبر افزایش داشته است.
از نظر برخی کارشناسان مهمترین علت رکود
بازار مسکن مربوط به افزایش سود بانکی و در
نتیجه اقساط وام مسکن اســت .بانک مرکزی
در چند ماه گذشته بهشکلی بیسابقه نرخ بهره
پایه را افزایش داده است تا با تورم مقابله کند.
م ـتــوســط قـیـمــت مـسـکــن ک ــان ــادا در ا ک ـت ـبــر ۶۴۴
هــزار و  ۶۴۳دالر بود که نزدیک به  ۱۰درصــد به
نسبت سال قبل کاهش نشان میدهد .برخی
ک ــارش ـن ــاس ــان پ ـی ـشب ـی ـنــی م ـیک ـن ـنــد ب ــا اف ــزای ــش
سود بانکی به حدود  ۵درصد ،قیمتها در بازار
مسکن کاهش خواهد یافت.
شرح خبر:
نــاظــران بــازار مسکن معتقدند افــزایــش خرید و
فروش خانه در ا کتبر نسبت به سپتامبر نشانه
بازگشت بازار به شرایط مطلوب نیست .انجمن
بنگاههای امــاک کانادا دیــروز (سهشنبه) اعالم
کــرد آمــار فــروش در ا کتبر  ۱٫۳درصــد نسبت به
سپتامبر افزایش داشته است.
رابرت کاوچیچ اقتصاددان ارشد بیاماو کپیتال
مارکتز میگوید افزایش دادوستد ماهانه مسکن
در  ۶۰درصد از بازار مسکن کانادا ،وضعیت بازار
را حتی به اندازه پیش از همهگیری هم نرسانده
است .ا کتبر امسال را کدترین ماه خرید و فروش

مسکن از سال  ۲۰۱۰تا کنون بوده است.
ری ـشــی ســونــدی از تـ ـیدی ا کــونــومـیـکــس نـیــز با
کــاوچـیــچ هــم نـظــر اس ــت .از نـظــر آنـهــا مهمترین
علت رکود بازار مسکن مربوط به افزایش سود
بــانـکــی و در نتیجه اق ـســاط وام مسکن اســت.
ب ــان ـک م ــرک ــزی در چ ـنــد مـ ــاه گــذش ـتــه بـهشـکـلــی
بیسابقه نرخ بهره پایه را افزایش داده است تا
با تورم مقابله کند.
ایــن تصمیم قــدرت خرید را کاهش داده است.
از ســوی دیـگــر ،بسیاری از خــریــداران در انتظار
کاهش بیشتر قیمتها هستند .فروشندگان نیز
فقط اگر مجبور باشند ،خانه خود را میفروشند.
زی ـ ــرا ق ـی ـم ـت م ـس ـکــن ن ـس ـبــت ب ــه اب ـ ـتـ ــدای ســال
همچنان در حال کاهش است.
کاوچیچ میگوید« :ما در شرایط ویژهای هستیم
که تقاضا در حال کاهش است .البته فایلهای
ف ــروش نیز پــر و پیمان نیستند و فروشندگان
هنوز میتوانند از فــروش خانه خــود صرفنظر
کنند».
متوسط قیمت مسکن کانادا در ا کتبر  ۶۴۴هزار
و  ۶۴۳دالر بود که نزدیک به  ۱۰درصد به نسبت
سال قبل کاهش نشان میدهد.
ک ـی ـل ــی ه ـی ـپ ــس ری ــیـــس “گـ ـ ـ ــروه امـ ـ ــاک هـیـپــس
استرین” در تورنتو میگوید :قیمت مسکن در
این کالنشهر تثبیت شده است و  ۱یا  ۲درصد
تغییر خــواهــد کــرد .بــرخــاف هیپس ،کاوچیچ و
ســونــدی پـیـشبـیـنــی مـیکـنـنــد بــا اف ــزای ــش ســود
بــان ـکــی ب ــه حـ ــدود  ۵درص ـ ــد ،ق ـی ـم ـتهــا در بـ ــازار
مسکن کاهش خواهد یافت■.

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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مشاغل مورد نیاز جدید

باوند زنجانی
236 788 7548
دولت کانادا با تغییرات جدیدی مشاغل مورد نیاز
کانادا را طبقه بندی کرده است و برای امسال
فرصت های فراوانی در اختیار مهاجران قرار داده
است که ورود آن ها به کانادا سهل تر میکند.
داشتن مهارت کافی در ضمبه های زیر با توجه
به مهارت کافی به زیان انگلیسی راه برای گرفتن
اقامت از ظریق کار بیشتر شده است و این یک
نکته مهم است .جمعیت کانادا نسبت به سرزمین
آن بسیار کم است و کانادا برای اینکه بتواند رشد
داشته باشد به نیروی کار مهاجر خارجی نیاز دارد و
همچنین جمعیت زیاد.
طبقه بندی ملی مشاغل ( )NOCمرجع ملی
مشاغل در کانادا است
این یک ساختار طبقه بندی سیستماتیک ارائه می
دهد که کل را طبقه بندی می کند دامنه فعالیت
های شغلی در کانادا برای جمع آوری ،تجزیه و
تحلیل و انتشارداده های شغلی برای اطالعات
بازار کار و برنامه های مرتبط با اشتغال مدیریت.
اطالعات شغلی از بازار کار و شغل حمایت می
کند هوش ،توسعه مهارت ها ،پیش بینی شغلی،
عرضه و تقاضای نیروی کارتجزیه و تحلیل ،عدالت
اشتغال ،و برنامه ها و خدمات متعدد دیگراداره
مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا از NOC
برای تعیین و ارزیابی استفاده می کند
معیارهای صالحیت شغلی تحت برنامه های
اقامت موقت و دائم آن .استخدام و توسعه

LIVING IN CANADA
اجتماعی کانادا و آمار کانادا با هم همکاری می
کنند NOCرا به طور مستمر با بررسی های عمده
هر  10سال یکبار به روز کنیداطمینان حاصل کنید
که منعکس کننده بازار کار در حال تغییر است.
بررسی شامل تحقیقات عمیق است،تجزیه و
تحلیل ،و ارزیابی بازخورد دریافت شده از طریق
مشاوره و تحقیق شغلی ورودی های عمومی و
ذینفعان بخشی جدایی ناپذیر از این است روند
بررسی اتباع خارجی با سابقه کار در  16شغل زیر
ا کنون واجد شرایط هستند
برای درخواست از طریق ا کسپرس اینتری:
• مدیران حقوق و دستمزد
• دستیاران دندانپزشکی و دستیاران آزمایشگاه
دندانپزشکی
• دستیاران پرستار ،دستور دهندگان و همکاران
خدمات بیمار
• دستیاران فنی داروخانه و دستیاران داروخانه
• دستیار معلم دبستان و راهنمایی
• کالنتری ها و ضابطان
• افسران خدمات اصالحی
• مجری قانون و سایر افسران نظارتی
• متخصصین زیبایی ،الکترولوژیست و مشاغل
مرتبط
• نصاب ها و سرویس دهندگان مسکونی و تجاری
• کنترل کننده آفات و بخور
• سایر تعمیرکاران و سرویس دهندگان
• حمل و نقل رانندگان کامیون
• رانندگان اتوبوس ،اپراتورهای مترو و سایر
اپراتورهای حمل و نقل
• اپراتورهای تجهیزات سنگین
• مونتاژکنندگان هواپیما و بازرسان مونتاژ هواپیما
باوند زنجانی 6049907209

شرکت مالیاتی و حسابداری بین الملل

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

QUESTIONS IN THE SPONSORING
)INTERVIEW (2

سواالتی مهم در مصاحبه اسپانسری زن و شوهر()2
سوال هایی که باید بدانید تا بتوانید از مصاحبه افسر
اداره مهاجرت بربیایید .این سواالت از منابع مختلف
گرفته شده است تشابه آنها صرفا از این جهت است
که دامنه سواالت دور همین محورهاست.
 )1واقعی بودن ازدواج

 )4افسران سعی در عصبانی کردن شما دارند باید
عصبانی نشوید.
 )5در موقع مصاحبه اگر چیزی را در مورد خودتان
و یا زندگی تان و یا همسرتان نمیدانید راستش را
بگویید که نمیدانید

 )2دانستن جزییات زندگی زیر یک سقف و نیز روابط
هم آغوشی

 )6موقع مصاحبه ممکن است زن و شوهر را از هم
جدا کنند و سواالت و جواب ها را با هم مقایسه کنند

 )3داشتن مدارک کافی
?did you meet at the wedding
56. Who are they, what is their names,
?where do they live and what do they do
?57. How many people attended the wedding
58. How many of your family
?attended the wedding
59. Name the close relatives that attended.
?60. Where did you go after the wedding
?61. Did you have a honeymoon
?62. What hotel did you stay in
?63. What restaurants did you go to
?64. What cities did you visit
?65. Did you share the same bed
?66. Did you have sex
67. Where did you stay after
?the honeymoon
?68. Did you stay with your relatives
69. What gifts did he give to you
?prior to your marriage
70. What kind of music does
?your husband like

به یکسری از سواالت مهم در زیر اشاره شده است:

dan_magazine_vancouver

?41.What are your husband’s work hours
?42. How many days a week does he work
?43. How much money does he earn
?44. Does he have any savings
?45. What is the value of his house
46. How many brothers does
?your husband have
47. How many sisters does
?your husband have
48. Name all the brothers and sisters.
?49. Where do they live
50. Why did his relatives not
?come to your wedding
?51. What was his mother’s name
52. Who sponsored your
?husband to Canada
53. What where the circumstances
?under which he came to Canada
?54. What was the political situation he left
55. What cousins of your husband

dan.magazine.vancouver

اطالعیه :آغاز فعالیت
انجمن ایرانیان ونکوور

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

604-990-7209

vancouveriraniancommunity@gmail.com
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بریتانیا :ذخایر سالحهای ایرانی روسیه ته کشیده است
در حالی که امیرعبداللهیان میگوید ،ایران تنها
قبل از جنگ اوکراین تعدادی پهپاد به روسیه
داده بود بریتانیا از کاهش ذخایر سالحهای
ایرانی روسیه خبر داده و میگوید ،روسیه
احتماال در صدد تأمین مجدد تسلیحات خود
است.
وزارت دفاع بریتانیا میگوید ،روسیه از ماه
سپتامبر احتماال یک سری از پهپادهای ساخت
ایران را در جنگ علیه اوکراین بهکار گرفته
است .به گزارش رویترز ،بریتانیا روز چهارشنبه
همچنین احتمال داده که ذخایر سالحهای
ساخت ایران در روسیه ته کشیده و این کشور
در تأمین مجدد ذخایر خود است .وزارت دفاع
بریتانیا میگوید ،در حمالت روسیه به اوکراین
هم از پهپادها و هم از سالحهای متعارفی
استفاده شده که قابلیت استفاده مجدد دارند.
روزنامه واشنگتن پست بهتازگی از نهایی شدن
قرارداد روسیه و ایران برای تولید داخلی
پهپادهای جنگی ایرانی در خاک روسیه خبر
داده است.
این روزنامه آمریکایی با استناد به اطالعاتی که
از سه مقام آ گاه بدست آورد نوشت ،توافق بر
سر ساخت پهپادهای ایرانی در داخل روسیه در
اوایل نوامبر در ایران مورد مذا کره قرار گرفت.
امیرعبداللهیان :اوکراین گفت پهپاد روسی
شبیه شاهد  ۱۳۶بهدست آورده
اوکراین بارها ایران را به فروش پهپاد به روسیه
برای استفاده در جنگ علیه این کشور متهم
کرده اما ایران چنین معاملهای را منکر شده
است.
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران در
نشست خبری روز چهارشنبه  ۲آذر ( ۲۳نوامبر)
با رسانههای داخلی و خارجی باز هم تکرار کرد
که اوکراین هیچ مدرکی از این بابت به ایران
ارائه نکرده است .او تنها به فروش "تعداد
معدودی پهپاد قبل از جنگ اوکراین" به روسیه
اقرار کرد« :در چارچوب همکاریهای دفاعی با
روسیه قبل از شروع جنگ اوکراین تقریبا ۱۱
ماه قبل از شروع جنگ ،یکی از اقالم دفاعی که

به روسیه فروختیم تعداد بسیار معدودی پهپاد
ایرانی بود ».وزیر خارجه ایران افزود« :اخیرا
تیم سیاسی و نظامی از دو کشور در کشور
ثالث با هم گفتوگو کردند و ما بررسیهای
خود [در این زمینه] را ادامه می دهیم».
او همچنین یادآور شد ،دمیتری کولبا ،همتای
اوکراینیاش قبل از این نشست در تماسی
تلفنی گفت ،اوکراین یک پهپاد سالم به
دستش افتاده که روسی است اما شبیه پهپاد
شاهد  ۱۳۶ایران است .امیرعبداللهیان پاسخ
داد« :گفتم این حرف یعنی ایران به مواضع
خودش پایبند است .البته ما دو بار به روس ها
گفتیم که از چه سالحی استفاده میکنید و آنها
گفتند صرفا از سالح ساخت روسیه در جنگ
استفاده میشود».
حمله هوایی گسترده روسیه به اوکراین
اوکراین همزمان در روز چهارشنبه از حمالت
هوایی روسیه با  ۷۱موشک و پهپاد به خاک
این کشور خبر داده است.
کییف میگوید ۵۱ ،موشک و پنج فروند
پهپاد را سرنگون کرده است .به گفته ولودیمیر
زلنسکی ،رئيسجمهوری اوکراین ،در این
عملیات به سیستم انرژی و "مردم عادی"
حمله شده و تعدادی کشته و زخمی شدهاند.
زلسنکی در پیام روزانه ویدئویی خود گفت،
کارشناسان میکوشند ،آسیبهای فنی به
شبکه انرژی را برطرف کنند« :ما همه چیز را
بازسازی میکنیم و از همه مشکالت عبور
خواهیم کرد ،چون ما ملتی راسخ و استوار
هستیم ».او همچنین به دلیل این حمالت
شورای امنیت سازمان ملل متحد را به
برگزاری نشستی فوقالعاده در نیویورک
فراخواند .آمریکا خواستار تحقیق سازمان ملل
درباره فروش پهپادهای ایرانی به روسیه شده
و زلنسکی پیش از این بارها ایران را متهم
کرده که به روسیه پهپاد داده تا غیرنظامیان
و زیرساختهای این کشور را هدف قرار دهد.

عفو بینالملل :ایران باید فورا در قبال
سرکوبها پاسخگو شود

شورای حقوق بشر سازمان ملل در آستانه
تشکیل نشستی اضطراری درباره قلع و قمع
معترضان ایرانی است .عفو بینالملل از اعضای
شورا خواسته سریعا یک مکانیسم تحقیق و
پاسخگویی علیه عوامل کشتار و ارعاب ایجاد
کنند.
پنجشنبه  ۲۴نوامبر ،شورای حقوق بشر سازمان
ملل اجالسی ویژه درباره رویکرد نیروهای
حکومتی جمهوری اسالمی در خیزش سراسری
جاری برگزار میکند .این در حالی است که
اعتراضات مردمی دهمین هفته را پشت سر
میگذارد و آمار هولناکی از بازداشت ،ربایش و
شلیک به معترضان وجود دارد.
عفو بینالملل در بیانیهای با تاکید بر کشته شدن
دهها نفر از جمله حدود  ۶۰کودک ،کشورهای
عضو شورا را به ایجاد یک ساز و کار برای تحقیق
درباره قتلها ،محاکمهها و موارد متعدد نقض
حقوق بشر در جمهوری اسالمی فراخوانده
است .این بیانیه میگوید نیروهای سرکوب
جمهوری اسالمی آشکارا و به هر قیمت ،برای
کشتن یا معلول کردن تظاهرکنندگان کمر
بستهاند .استفاده از سالح جنگی در شهرهای
کردنشین و دیگر اقلیتهای قومی ،شاهدی بر
این مدعا عنوان شده است.
نیویورک تایمز اخیرا گزارش داد که صدها
معترض در پی شلیک گلولههای ساچمهای
یا پالستیکی از فاصله نزدیک ،نابینا شدهاند
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیشتر
اوضاع ایران رابحرانی ارزیابی کرده بود.
عفو بینالملل از شورای حقوق بشر خواسته از
فرصت جلسه ویژه به نفع مردم و برای حمایت
از آنها استفاده کند« :باید مکانیسمی برای جمع
آوری ادله و شواهد جنایات و مقابله با مصونیت
از مجازات ایجاد شود .این پیام روشنی به
جمهوری اسالمی خواهد بود که بداند جنایات
آنها نادیده گرفته نمیشود».
عفو بینالملل اسامی و مشخصات  ۳۰۵تن
از جمله  ۴۱کودک را که در جریان اعتراضات
مردمی کشته شدهاند ،مستند کرده است.

هرانا (خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر)
در تازهترین آمار جان باختن  ۴۳۷نفر را تا اول
آذر ثبت کرده است که  ۵۵نیروی امنیتی را نیز
شامل میشود .بیانیه عفو بینالملل میگوید
مصونیت از مجازات ،جمهوری اسالمی و
نیروهای سرکوب آن را جریتر کرده است .بیانیه
از جمله به کیفرخواستهای صادره علیه  ۲۱تن
از معترضان و خطر اعدام آنها اشاره میکند.
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی تا کنون صدور
حکم اعدام علیه شش نفر از بازداشت شدگان
خیزش سراسری را رسما خبررسانی کرده است.
درنگ جایز نیست
عفو بینالملل تاکید میکند که مقامات جمهوری
اسالمی ،به منظور تضعیف حمایت بینالمللی
از این نشست ویژه و مانع تراشی علیه ایجاد
یک مکانیسم ویژه تحقیق ،دروغمیگویند و
مدعی میشوند که رویکرد مسالمتآمیزی در
قبال تجمعات دارند .این نهاد یادآور میشود
که وضعیت حقوق بشر در ایران مستلزم ایجاد
راهحلی قوی است« :کشتارها ادامه دارند.
نیروهای امنیتی دستکم  ۶۰نفر را در استانهای
بوشهر ،آذربایجان شرقی ،اصفهان ،فارس ،گیالن
و هرمزگان به قتل رساندهاند .در کرمانشاه،
خوزستان ،کردستان و آذربایجان غربی،
معترضان ،عزاداران مراسم تشییع و حتی
تماشاچیان به خاک و خون کشیده شدهاند».
بیانیه عفو بینالملل از جمله به جان باختن
بهاءالدین ویسی در جوانرود ،کاروان قادر شکری
در پیرانشهر (هر دو  ۱۶ساله) ،کیان پیرفلک
 ۱۰ساله و آرتین رحمانی  ۱۴ساله ،در ایذه ،و
دانیال پابندی  ۱۷ساله در سقز بر اثر تیراندازی
اشاره میکند .نشست ویژه شورای حقوق
بشر سازمان ملل در حالی تشکیل خواهد شد
که شهرهای کردنشین زیر رگبار گلوله سپاه و
نیروهای امنیتی قرار دارند و مردم از نظر دارو و
رسیدگیهای درمانی در مضیقه هستند .شبکه
اینترنت به شدت ضعیف است تا صحنهها و
رویدادها از چشم و گوش دیگران پنهان بماند.

حمل و نقل بین المللی

AirSeaLand Cargo Inc.

Worldwide Freight Forwarding & Shipping Agency
١٣

حمل کاالهای تجاری و شخصی از  /به اقصی نقاط دنیا از طریق دریایی ،هوایی و زمینی

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

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

ﮐﺎﻟ ﻣﺸﺎوران ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺷﻬﺮوﻧﺪی

مدیریت و مشاوره پروژه های حملونقل

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ

Ph : 604.568.9044
Cell : 604.418.5664
Fx : 604.285.0781

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺳﺘﺎرت آپ

ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟ

)ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ورزﺷﺎﺎران

info@airsealandcargo.com
www.airsealandcargo.com

#163 - 2633 Viking Way, Richmond, BC V6V 3B6
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بازتاب رسانهای دیدار انگلیس
مقابل ایران در جام جهانی قطر

مکانیکاتومبیلسیار

H.NAJAFI
MOTORS PARTS LTD
)(the old H2Bay

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

604 442 6046

308 Industrial Ave, Vancouver BC
email: najafyhamid1078@gmail.com

Certified Gas & plumbing Contractor

تعمیرات و نصب با بهترین قیمت

• فرنس

• آب گرم کن
• بویلر

Technical Safety BC LGA0209512

تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه  ۳۰آبان
( ۲۱نوامبر) در نخستین دیدار خود در
مرحله گروهی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر مقابل
ملیپوشان انگلیس با نتیجه  ۶بر  ۲ناکام
ماند .این سنگینترین شکست تیم ملی
فوتبال ایران در طول شش دوره حضور در
جام جهانی است.
اما جوانب حاشیهای و غیر ورزشی این دیدار
گستردهتر از ابعاد ورزشی آن بود .با توجه به
خیزش سراسری مردم در ایران علیه جمهوری
اسالمی و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات
توسط ماموران حکومت ،رسانههای آلمان
نگاه ویژهای به بازی تیمهای ملی انگلیس
و ایران داشتند .این پرسش که آیا بازیکنان
تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز دیدار با
انگلیس سرود جمهوری اسالمی را میخوانند
یا نه ،از موضوعات اصلی رسانهها در آستانه
این بازی بود .این نکته که همه  ۱۱ملیپوش
فوتبال ایران با وجود تهدیدها علیه آنها ،به
صورت دستهجمعی حاضر به همخوانی با
سرود جمهوری اسالمی در مراسم شروع
بازی نشدند ،موضوع ویژهای بود که شبکه
تلویزیون دولتی آلمان  ZDFدر پخش
مستقیم در ابتدا به آن پرداخت.
اولیور اشمید ،مفسر پخش زنده این بازی در
 ،ZDFنخواندن سرود جمهوری اسالمی توسط
تیم ملی ایران را یک "بیانیه واضح" از سوی
بازیکنان تیم ایران در زمینه همبستگیشان با
مردم کشور خود علیه حکومت ایران خواند .او
در ادامه گفت که مردم در ایران مورد "قتل و
کشتار" قرار گرفتهاند.
این گزارشگر همچنین با اشاره به فریاد "بی
شرف ،بی شرف" از سوی تماشاگران ایرانی
در ورزشگاه الخلیفه قطر ،به کاهش محبوبیت

ملیپوشان ایران میان هواداران به خاطر عدم
ابراز همبستگی صریح عده زیادی از آنها با
مردم ،پرداخت.
تماشگران دیدار ایران مقابل انگلیس در
استادیوم الخلیفه قطرتماشگران دیدار ایران
مقابل انگلیس در استادیوم الخلیفه قطر
تماشگران دیدار ایران مقابل انگلیس در
استادیوم الخلیفه قطرعکسAlessandra :
Tarantino/AP Photo/picture alliance
مفسر ZDFدر حین گزارش بازی ایران مقابل
انگلیس ،همچنین در مورد سانسور تصاویر
عدم همخوانی ملیپوشان ایران با سرود
ملی و نیز حذف تصاویر هواداران زن در
استادیوم توسط صدا و سیمای جمهوری
اسالمی سخن گفت.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه نیز
نوشت که ملیپوشان ایران با خودداری
خود از همخوانی سرود جمهوری اسالمی
در دیدار با انگلیس" ،مهمترین عالمت روز
را به نمایش گذاشتند" .این نشریه همچنین
پیرامون ابراز همبستگی ملیپوشان ایران با
مردم کشورشان خاطرنشان کرد که "بازیکنان
تیم ایران قبل از بازی ،از آخرین شانس خود
استفاده کردند".
=شبکه  ARDآلمان نیز در گزارش ورزشی
خود در مورد دیدار ایران و انگلیس اشاره کرد:
«تیم ملی ایران در مقابل انگلیس شانسی
نداشت .اما بازیکنان ایران با سکوت خود
هنگام به صدا درآمدن سرود ملی ،اعتراض
خود را نشان دادند .این عالمت ،فراتر از جنبه
ورزشی بازی بود».
رسانه  ARDبازیکنان تیم ملی ایران را "بازنده
ورزشی ،اما برنده اخالقی خواند".

• شومینه

• تعمیرات لوازم گازسوز

هدف ما رضایت شماست

• گرمایش Driveway

مهدی

604.401.6480

برگزیده ترین مشاور امال ک شما

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

کلینیک زیبایی و اسپا برای فروش
در قلب وست ونکوور

تولید کننده انواع پرده
Call Us to Get Free Estimate

Roller Shades
Zebra Blinds
Faux Wood Blinds
Vertical Blinds
Motorized Blinds

778.917.9245
info@homablinds.ca
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بیزینس مناسب جهت
رفع شرایط مهاجرت
متخصص در امور امالک و پیش فروش در تمام ونکوور بزرگ

امیر داوودی
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SUN DAMAGE
SKIN
صدمات آفتاب

دکتر شادان کبیری
استادیار UBC

اکثر افراد آفتاب و گرما و حرارت ناشی از آن را
دوست داشته و از آن لذت می برند .اما متاسفانه
تماس بیش از حد با آفتاب می تواند صدمات قابل
توجهی در پوست ایجاد کند.
گرمای آفتاب باعث خشک شدن پوست محافظت
نشده می شود و باعث کاهش روغن طبیعی
پوست که باعث انعطاف و نرمی آن است می
گردد می تواند آفتاب سوختگی و UV lightعالوه
بر این اشعه ماوراء بنفش یا تغییرات دراز مدت
پوست ایجاد کند.
شایع ترین انواع صدمات پوستی تغییرات
درازمدت در پوست ایجاد کند .شایع ترین انواع
صدمات پوستی ناشی از آفتاب به قرار زیر می
باشد.

• پوست خشک  :پوست در معرض آفتاب به
تدریج رطوبت و روغنها ی اساسی الزمه برای خود
را از دست داده و خشک و پوسته پوسته می شود
و دچار چروک زودرس می گردد .
• آفتاب سوختگی :یک نام آشنا برای صدمات
ناشی از در معرض قرار گرفتن زیاد پوست با

اشعه ماوراء بنفش می باشد .آفتاب سوختگی
خفیف قرمزی دردناک ایجاد میکند ولی در موارد
شدید تاول و سوختگی واقعی پوست ایجاد می
شود ایجاد کراتوزهایی که پیش سرطانی بوده و به
صورت لکه های قرمز زبر با پوسته های چسبنده در
نواحی در معرض آفتاب مانند صورت ،سینه ،دست
ها و بدن ایجاد می شوند .اینها که در اثر تماس
طوالنی با آفتاب ایجاد می شوند ،پیش سرطانی
بوده و می تواند در دراز مدت در Squamous Cell
درصدی تبدیل به یک نوع سرطان پوستی به نام
 Carcinomaشود.
• ایجاد انواع سرطان های پوستی در اثر صدمات
اشعه ماوراء بنفش در پوست نواحی در معرض
آفتاب ایجاد می شود .این سرطان ها از جمله
مالنوم که سرطان بسیار بدخیمی می باشد ،در اثر
تماس طوالنی و شدید با آفتاب ایجاد میشود.

• اثرات آفتاب در پیری پوست :آفتاب و اشعه
ماوراء بنفش آن باعث از بین رفتن کالژن پوست در
دراز مدت می شود .همچنین عروق پوستی گشاد
شده ،لکه های پوستی ایجاد می شود ،پوست
شکننده و پیر می شود .این تغییرات ناشی از
آفتاب در افراد سفید پوست که رنگدانه های مالنین
کمتری در پوست خود دارند بیشتر و شدید تر می
باشد .چرا که مالنین پوست باعث محافظت از الیه
های پوستی در برابر صدمات نور خورشید می
شود و مانند ضد آفتاب عمل می کند .به همین
دلیل با پوست تیره کمتر از افراد سفید پوست دچار
پیری پوست و شل شدگی و لکه های آفتاب در
طول زمان می شوند .بنابراین محافظت از پوست
در مقابل آفتاب جهت جلوگیری از صدمات ذکر
شده باال ،مهم و اساسی می باشد.

• همیشه ضد آفتاب را باید قبل از خروج از منزل
استفاده نمود بهتر است یا باال تر که مقاوم به آب
می باشد و هر دو  30=SPFاز ضد آفتاب را بلوک
می کند ،استفاده نمود .ضد آفتاب باید هر  UVBو
 UVAاشعه  ۲تا  ۳ساعت یکبار تجدید شود.
بر روی لب ها هم میتوان از ضد آفتاب مناسب

WHAT IS MATERNAL
?INSTINCT & IS IT REAL
غریزه مادری مفهومی واقعی است یا ساختگی؟
برخی از دختران از همان سنین خردسالی
اطمینان دارند که میخواهند روزی مادر شوند و
اگر به دوران کودکی آنها توجه کنید ،خیلی طبیعی
مراقبت از کودکان دیگر یا عروسکهایشان را
به عهده میگیرند و با این موضوع راحتاند.
بااینحال بر اساس تعداد زیادی از پژوهشها،
والدین مراقبت از کودک را نه غریزی میدانند و نه
آسان ،مخصوصا اگر فرزند اول باشد.

در برخی از پژوهشها به پیوندهای عاطفی اولیه
بین مادران و نوزادان اشاره میشود که بهعلت
ترشح هورمون اکسیتوسین هنگام شیردهی
بین آنها شکل میگیرد .برخی دیگر نیز به پیوند
زودهنگام در دوران بارداری اشاره میکنند .این
ن بار
پیوند زمانی ایجاد میشود که زن برای اولی 
حرکت جنین را حس میکند .بااینحال ،هیچیک
از این پژوهشها وجود غریزه مادری را تأیید
نمیکنند.

بنابراین میتوان گفت این تصور نادرست است
که همه زنان غریزه مادری دارند .در سال ،۲۰۱۸
پژوهشی درباره دلبستگی بین مادران و نوزادان
آنها انجام شد که نشان داد اصال غیرعادی نیست
که مادری نتواند بالفاصله بعد از تولد نوزاد با او
ارتباط برقرار کند یا برای رسیدن به عشق مادرانه
به کودکش به زمان نیاز داشته باشد.
بسیاری از زنانی که در این پژوهش شرکت کردند،
حتی با اینکه رفتارهایی مانند تماس پوستی هنگام
شیردهی یا درآغوشگرفتن نوزاد به دلبستگی آنها
کمک میکرد ،باز هم نزدیک به یک هفته طول
کشید تا بتوانند احساسات واقعی خود را ابراز
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کنند .در برخی دیگر ایجاد چنین پیوندی حتی
ماهها زمان برد.

عواملی که ایجاد پیوند بین مادر و کودک را
دشوارتر میکنند :همانطور که گفتیم ،اینطور
نیست که همه مادران از همان ابتدا ارتباطی
قوی با نوزادشان برقرار کنند .این مسئله زمانی
پیچیدهتر میشود که واقعیت مهمی موسوم
به «افسردگی پس از زایمان» هم به تالش مادر
برای برقراری پیوند با نوزاد اضافه شود .مسلما
ن حال مقابله
تالش برای مراقبت از نوزاد و در عی 
با فشارهای عاطفی کار سادهای نیست .فراموش
نکنید که افسردگی پس از زایمان کامال واقعی
است و با غم و اندوه عادی فرق دارد.
سایر مسائلی که میتوانند شکلگیری پیوند
مادرانه را به تأخیر بیندازند ،عبارتاند از:

زایمان آسیبزا یا تروماتیک که باعث میشود
مادر تا مدتی نتواند نوزادش را در آغوش بگیرد؛
زایمان پیشبینینشده که طبق انتظار پیش نرفته
است؛ فکرکردن به اینکه تماموقت باید از یک
کودک مراقبت کرد.

این احساسات کامال طبیعیاند؛ البته با توجه
به پژوهشها ،بسیاری از زنان بهدلیل فشارهای
اجتماعی که به آنان حکم میکردند باید فوری
با کودک خود پیوند برقرار کنند ،پس از اینکه آن
ارتباط فوری در آنها شکل نگرفت ،اظهار داشتند
که احساس شرم و گناه به آنها دست داده است.
هر کسی صرفنظر از جنسیت یا گرایش جنسی
خود ،میتواند با مشاهده مراحل رشد کودک حس
عمیقی به فرزند خود پیدا کند که بهمعنای غریزه
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استفاده کرد باالترین درجه قدرت آفتاب بین ۱۰
صبح تا  ۳بعد از ظهر می باشد ،در نتیجه افرادی با
پوست حساس بهتر است در این ساعت ها خود را
در معرض آفتاب قرار ندهند
استفاده ازعینک ،شلوارهای بلند و بلوزهای آستین
بلند باعث می شوند که از پوست نواحی دور
چشم ،دست و پاها محافظت شود برخی داروها
حساسیت پوست را به آفتاب افزایش می دهند

مانند برخی آنتی بیوتیک های خوراکی و یا کرم

های موضعی دارای  Retin-Aبنابر این افرادی
که از این داروها استفاده می کنند ،بایر محافظت
بیشتری از پوست خود داشته باشند.

داروهای دیگر شامل داروهای کنترل فشار خون ،

داروهای اعصاب ،برخی داروهای موثر در نارسائی

قلبی می باشند■.

مادری نیست .مثال ممکن است مادران بعد از
مدتی معنای گریههای خاص نوزادشان را درک
کنند .آنها میتوانند با توجه به نحوه گریهکردن او
تشخیص دهند گرسنه است ،دلدرد دارد یا باید
پوشکش عوض شود .این شناخت را بهتدریج به
دست میآورند نه اینکه ذاتا آن را بدانند.
بنابراین بسیاری از جنبههای مراقبت از کودک
آموختنیاند و با مشاهده و تجربه به دست
میآیند .پرستاری از کودک ،تعویض پوشک و
تغذیه کودک لزوما تواناییهای ذاتی بیولوژیکی
نیستند.

وقتی بچهدار میشوید ،ساختار مغزتان از نظر
بیولوژیکی تغییر میکند و این مختص فردی
که زایمان کرده نیست ،یعنی پدر و حتی والدین
رضاعی کودک (مانند پدرخوانده و مادرخوانده یا
افراد دیگری که حتی موقتی از کودک نگهداری
میکنند) هم این تغییرات را احساس خواهند
کرد و هورمونهای سروتونین ،اکسیتوسین و
دوپامین در بدن آنها هم افزایش خواهد یافت.

بر اساس پژوهشی دیگر ،مردان و زنان در
تشخیص گریههای نوزاد خود به یک اندازه مهارت
دارند .در واقع محققان دریافتند چیزی که با
توانایی تشخیص گریه نوزاد و درک خواستههای
او ارتباط مستقیم دارد ،مدتزمانی است که با
کودک میگذرانند نه جنسیت آنها یا نسبتی که با
او دارند.
اصطالح غریزه مادری از کجا آمده است؟

برای اینکه ببینیم اصطالح غریزه مادری از کجا
آمده است ،ابتدا باید تفاوت غریزه و محرک
را درک کنیم .دکتر گابریال مارتورل (Gabriela
 ،)Martorellاستاد روانشناسی کالج ویرجینیا
وسلیان ،میگوید:

در روانشناسی ،محرک فیزیولوژیکی حالتی
انگیزشی است که از نیاز فیزیولوژیکی ناشی
میشود و نیاز محرومیتی است که زمینهساز

این محرک میشود .این در حالی است که غریزه
واکنشی ذاتی یا آموختهنشده به یک نشانه یا
محرک است .غرایز در نتیجه فشارهای تکاملی
ایجاد میشوند و رفتار را در طول زمان شکل
ی که
میدهند .بنابراین محرکها انگیزهاند ،در حال 
غرایز رفتارند.

انسانها مانند حیوانات غریزه ندارند ،چون بیشتر
غرایز سفتوسخت و تغییرناپذیرند و محرکی
ساده آنها را فعال میکند ،حال آنکه انسانها
انعطافپذیر و تطبیقپذیرند .بسیاری از رفتارهای
ما حتی اگر بهشدت تحتتأثیر تکامل باشند ،باز
هم آموختهشده و قابلتغییرند.

بدن زن در طول بارداری دچار تغییرات هورمونی
زیادی میشود و این هورمونها بر رفتار ،ادراک
و احساسات او تأثیر میگذارند .تغییر میزان
استروژن و ترشح اکسیتوسین باعث ایجاد پیوند
و دلبستگی و جذبشدن به نوزاد میشود .به
همین دلیل افراد تصور میکنند که نوعی غریزه
است .اگر این غریزه بود ،همه زنان باید «اشتیاق
مادرانه» میداشتند و میدانیم که بسیاری
از زنان سالم آن را ندارند .از سوی دیگر ،زنانی
هستند که تمایل دارند بچهدار شوند ،اما بهدالیل
مختلف تصمیم میگیرند این کار را نکنند .غریزه
تغییرناپذیر است ،پس اگر حس مادری غریزی
ن باره حق انتخاب
بود ،هیچ زنی نمیتوانست در ای 
داشته باشد■.

dan_magazine_vancouver

dan.magazine.vancouver

HEALTH.FEET

9 SIMPLE WAYS TO PREVENT
VARICOSE VEINS
 ۹راه مقابله و پیشگیری از ابتال به بیماری واریس

دکترگلی نقیبی

dr.goli.naghibi@gmail.com

راه مقابله و پیشگیری از ابتال به بیماری واریس
 -۱به فکر گردش خون بهتر باشید
گردش خون مناسب برای پیشگیری و مقابله با
رگهای تار عنکبوتی بخصوص روی پاها الزم و
ضروری است .برای داشتن گردش خون مناسب
به توصیههای زیر عمل کنید:
-1به طور منظم ورزش کنید
بدوید ،پیاده روی و دوچرخه سواری کنید ،پلهها را
باال پایین کنید .فعالیتهای بدنی دیگر مانند تمیز
کردن خانه ،پیاده رفتن به سر کار و غیره نیز می
تواند به بهبود جریان خون کمک کند.
پاها را باال نگه دارید
زمانی که می نشینید ،پاهایتان را باالتر نگه دارید
تا کمی استراحت کنند.
خودتان را کش دهید
اگر کارتان به گونه ای است که مدت طوالنی می
نشینید و یا سر پا می ایستید ،بهتر است هر
چند دقیقه یک بار حرکات کششی انجام دهید
و وضعیت نشستن تان را عوض کنید .انجام هر
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حرکتی به شما کمک می کند تا گردش خون تان
را تحریک کنید.
 -۲وزن خود را کنترل کنید
اضافه وزن و چاقی مفرط دو عامل رایج بروز
رگهای تار عنکبوتی است .به خاطر اینکه فشار
وارده به پاها زیاد شده و باعث بروز این مشکل
می شود.
در نتیجه الزم است که وزن خود را کنترل کنید و
به فکر کاهش اضافه وزن تان باشید.
 -۳ماساژ را دریابید
ماساژ خوب کلید بهبود و افزایش جریان خون
است و برای پیشگیری و مقابله با مشکل رگهای
تار عنبکوتی موثر است.
برای افزایش تاثیر ماساژتان بهتر است از سرکه
سیب استفاده کنید .به این ترتیب که پوست را
به سرکه سیب آغشته کرده و ماساژ دهید.
همچنین می توانید پنبه را به سرکه سیب آغشته
کنید و روی مناطقی که دچار این مشکل هستند
قرار دهید.
روی مناطق مورد نظر ژل آلوئه ورا بزنید و با
حرکات دورانی ماساژ دهید .اجازه دهید ژل آلوئه
ورا به مدت  ۱۵دقیقه روی رگهای تارعنکبوتی
بماند.
 -۴موقع خوابیدن زیر پاهایتان بالش بگذارید
یکی دیگر از روشهای افزایش گردش خون این
است که موقع خوابیدن پاهایتان کمی باالتر
قرار بگیرند .برای این منظور می توانید به پشت
بخوابید و بالشتی زیر پاهایتان قرار دهید.
 -۵تغذیه سالمی در پیش بگیرید
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برنامه غذایی نقش مهمی در پیشگیری و درمان
رگهای تار عنکبوتی دارد .توصیه می کنیم که
مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی ا کسیدانها و
ویتامینهای س و ا را افزایش دهید.
عالوه بر این الزم است که مصرف نمک را کاهش
داده و میوه ،سبزیجات ،مرغ ،ماهی و غالت
سبوس دار را در الویت برنامه غذایی تان قرار
دهید.
 -۶پاهایتان را قوی کنید
هر ورزشی را برای کار کردن روی عضالت پاها و
تقویت آنها انجام دهید .این کار باعث پیشگیری
از بروز رگهای تارعنکبوتی نیز می شود.
پیاده روی ،ورزش با استپ ،دوی نرم ،پرش و
پدال زدن به شما کمک می کند تا با این مشکل
مقابله کنید.
 -۷پا روی پا نیاندازید
یکی از عادتهای نادرستی که به سالمتی کلی
بدن آسیب می زند ،نشستن و پا روی پا انداختن
است.
پا روی پا انداختن به مدت طوالنی باعث می
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شود که گردش خون با مشکل مواجه شده و سر
و کله رگهای تار عنکبوتی نیز پیدا شود.
 -۸از لباس و کفشهای مناسب و راحتی
استفاده کنید
همانطور که در ابتدا گفتیم لباسهای خیلی تنگ
و کفشهای پاشنه بلند در پیدایش رگهای تار
عنکبوتی تاثیر دارند.
الزم است از لباسهای مناسبی استفاده کنید که
تنگ نبوده و فشاری به پوست وارد نمی کنند.
کفش سبک با پاشنه کوتاه باعث بهبود جریان
خون و مقابله با مشکل رگهای تار عنکبوتی می
شود.
 -۹از کرم ضدآفتاب استفاده کنید
اشعه ماورای بنفش باعث تشدید مشکل رگهای
تارعنکبوتی می شود .بنابراین الزم است قبل از
قرار گرفتن در معرض نور خورشید ،حتما از کرم
ضدآفتاب استفاده کنید.
از کرمهای ضد آفتاب متناسب با نوع پوستتان
استفاده کنید و پانزده تا بیست دقیقه قبل از
خروج از منزل ،کرم بزنید■.
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A VACCINE AGAINST DEADLY
FENTANYL MIGHT BE NEAR
وا کسنی که اثرات
کشنده فنتانیل را از بین میبرد

دانشمندان وا کسنی ساختند که احتماال قادر
است از توانایی ماده مخدر شیمیایی فنتانیل
( )fentanylبرای ورود به مغز جلوگیری کند و
اثرات مرگبار آن را از بین ببرد.
در دورانی که آمریکا تحت یکی از بدترین
بحرانهای مواد مخدر خود بهسر میبرد،
یافتههای پژوهشگران دانشگاه هوستون که در
مجله فناوری دارویی ( )Pharmaceuticsمنتشر
شد« ،تغییرگر بازی» نام گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها ،در حالی که تعداد کل مرگ و میر
ناشی از سوءمصرف مواد مخدر به بیش از ۱۰۰
هزار نفر میرسد ،در سال گذشته بیش از ۷۱
هزار نفر در اثر مصرف بیش از حد فنتانیل جان
خود را از دست دادهاند.
این ماده مخدر مصنوعی تقریبا  ۵۰برابر قویتر
از هروئین است و بسته به جثه فرد صرفا یک
دوز دو میلیگرمی آن میتواند کشنده باشد.
کارتلهای مواد مخدر مکزیک این ماده را به
صورت قاچاق به ایاالت متحده وارد میکنند و
با مخلوط کردن آن با مواد مخدر خیابانی مانند
کوکائین ،متامفتامین ( )methamphetamineو
زاناکس ( )Xanaxبه فروش میرسانند.
کالین هیل ،دانشیار پژوهشی و نویسنده
ارشد این مطالعه ،گفت این وا کسن میتواند
پادتنهای ضدفنتانیل تولید کند که به مواد
مخدر مصرف شده متصل میشود و از ورود آن
به مغز جلوگیری میکند و آن را از طریق کلیهها
از بدن بیرون میراند.
به این ترتیب این وا کسن مانع از آن میشود
که فرد دچار احساس «اثرات سرخوشی» یا
فنتانیلزدگی شود.
افزایش بیسابقه قاچاق مواد مخدر از ایران به
عراق

این ماده دارای یک ماده کمکی مشتقشده
از باکتری اشریشیا کالی یا ای کوالی ()E coli
به نام دیامالتی ( )dmLTاست که وا کنش
سیستم ایمنی به وا کسنها را افزایش میدهد
و اثربخشی آنها را بیشتر میکند.
هیل گفت که پادتنها مخصوص فنتانیلاند
و فرآمده آن با سایر مواد مخدر مانند مورفین
وا کنش متقابل نشان نمیدهد ،و این به فردی
که برای فنتانیل وا کسینه شده است این امکان
را میدهد که برای درمان سایر مواد مخدر اقدام
کند.
دراین مطالعه آمده است« :نتایج پیشبالینی
نشان میدهد خنثی کردن تاثیرات فنتانیل
اثربخش بوده است و پیشرفت بعدی را بهعنوان
درمان احتمالی اختالل مصرف مواد مخدر
و مصرف بیش از حد آن در انسان تضمین
میکند».
طبق این گزارش ،مطالعات بالینی روی این
وا کسن عوارض جانبی نامطلوبی در موشهای
وا کسینهشده ایجاد نکرده است.
این گروه در ماههای آینده وا کسنهای تاییدشده
بالینی را با آزمایشهای بالینی روی انسان تولید
خواهند کرد و انتظار «کمترین عوارض جانبی»
را دارند ،زیرا دو ماده تشکیلدهنده این وا کسن
پیشتر در «سایر وا کسنهای موجود در بازار»
مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در همین حال ،سازمان غذا و داروی ایاالت
متحده آمریکا ،افدیای ( )FDAدر حال بررسی
گزارشهایی است مبنی بر اینکه آرامبخشهای
حیوانی را  -که در اصطالح عامیانه آنها را ترانک
( )tranqمینامند -با هروئین و فنتانیل مخلوط
میکنند که نتایج احتماال کشندهای خواهد
داشت■.

خدمات برق ساختمان

Specialist in Tricities, Langley, Surrey,
Abbotsford & Chilliwack.
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

ایــن مــورد طــرف بهترین کــار را کــرد فــورا کلت از
جیبش در آورد و زد به قلب بسیجی! در شرائط
فعلی این بهترین واکنش به دشمن ایران یعنی
آخوند و نوکرانش است چون این اراذل هر روز
که بمانند کشور ما را بیشتر به منجالب فساد و
تباهی فرو می برند.
ابن و ابی؟!

نُخبه کشی؟!
هم رژیــم ناشریف جمهوری افالسی در جهان
ّ
معظم اش ،چرا؟ چون
نمونه است و هم رهبر
تنها رژیمی در جهان است که نخبه های کشور
اش را می کشد اگر جوان باشند با دستگیری
به بهانه های مختلف ،زندان ،شکنجه و اعدام و
اگر نوجوان و کودک باشند .در خیابان و بدون
هیچ گناهی بــا تیر غیب ســر بــازان گمنام امــام
زمــان (عــج) اش مثل طفل ده ساله زیبا رو ،با
استعداد و بی گناه تــازه کشته شــده ،کیان پیر
فلک؟!
مرگ حتمی؟!
در جریان تظاهرات یک بانوی شجاع هم میهن
بــا دور ب ـیــن مخفی از یــک پلیس پرسید کــه آیا
مجبوری با مــردم بجنگی؟ طــرف گفت :ما یک
تعهدی داریم که باید انجام بدهیم .خوب نظامی
کم عقل ،تو برای آخوند جنایتگر کار می کنی؟
این ها یک ماه دیگر گورشان را گُم می کنند و
تو می مانی تنها و بی یار و یاور در مقابل دادگاه
های مردمی و محاکمه و مجازات خواهی شد.
االن وقتی است که بیایی به طرف مردم وگرنه
مرگ ات حتمی است.
آخر کار؟!
رهبر درمانده خیلی به شکم وامانده اش صابون
مالیده بــود و جیب دوخته بــود که جــام جهانی
قطر برای من کلّی دالر می آورد که بتوانم حقوق
حشدالشعبی و فاطمیون را بــدهــم .ولــی این
روزها قطر پذیرایی اش را شروع کرد بدون این
که یک دالر به جیب رهبر جامانده بــرود .خوب
ابلهان آخوند ،شما فکر کنید مهمانان اروپایی
و آمریکایی بیایند به کجا؟ شما در این چهل و
سه چهار سال کدام اسکله را ساختید که کشتی
هــای ب ــزرگ بتوانند در کـنــار اش پهلو بگیرند؟
گیریم بیایند م ــام ــوران آخــونــدی بــا ری ــش های
نیم متری و نعل خر بر روی پیشانی بروند به
پیشواز آن ها و گشت ارشاد برای نداشتن چادر
و چاقچور بانوان ،آن ها را راه ندهد یا به دلیل
نوشیدن مشروب شــاق شــان بزنند؟! خالصه
آخوند مفلوک تو به دعای ندبه و کمیل ات برس
که دیگر آخر کارت است.
منجالب؟ً
در مشهد یک بسیجی به نام «برانی» به درک
واصل شد .این بسیجیان بی ناموس ،دزد ونواله
خوار که دختران و زنان مردم را می دزدنــد ،سر
هر کوچه و خیابان ایستاده اند و به هر رهگذری
گیر می دهند که کارت شناسایی؛ کارت ماشین؛
بیمه؛ اگر طرف همه این مدارک را هم داد و هیچ
مشکلی نداشت به او می گویند شنبه بیا اداره
اطــاعــات و مـــدارک ات را بگیر رفـتــن هـمــان و
بازداشت و گروگان گیری همان ،و باید میلیون
هــا تــومــان هــم بــدهــد تــا ول اش کنند .ول ــی در
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کار رژیم درمانده به جایی رسیده که توی یوتیوب
فیلمی گذاشتند که در زمان شاه خامنه ای سال
ها زیر شکنجه بوده است! در حالی که نه جایی
از بدن اش زخمی است ،نه چشم و گوش اش
از کــار افـتــاده و نــه لنگ اس ــت .دســت اش هم
که در ماجرای انفجار در مسجد آن هم بعد از
پیروزی انقالب باشکوهمند افالسی آسیب دیده
محل اظهار نظرها در زیر این کلیپ را
است .ولی
ّ
می بندند .چرا؟ چون می دانند اگر این محل باز
باشد با ارادتی که مردم به آن حضرت دارند علی
امت
تنها می ماند در مقابل لشکر عظیمی از ّ
همیشه در پیست رقــص و حسینیه بــا سالح
مخ ّرب و موثر فحش خواهر و مادر و ابن و ابی؟!
حریف دنیا؟!
جــانــی و
ســوخــت هــایــی کــه ق ــرار ب ــود مـفــت و مـ ّ
ب ــه ع ـن ــوان کـ ــادو ب ــه دس ــت س ـ ّیــد حـســن خــرس
توسط لشکر هوایی نایبان حضرت
هللا برسد
ّ
موسی (ع) بر روی زمین بمباران شد ،سوخت
و به باد فنا رفــت .این ارااذل و اوبــاش در ایران
بنزین را به قیمت خون پدر بی پدرشان به مردم
می فروشند ولی همان سوخت را به خواهران
جانی می دهند.
و برادران لبنانی شان مفت و م ّ
یعنی در حقیقت دشمن زده و ترموستات رهبر
ّ
معظم را ســوزانــده اســت .می گویند :کت بده،
کاله بده و دو قورت و نیم هم باال بده! سوخت
رفت ،تریلر ها هم رفتند ،اآلن باید خسارت این
وسائل را به اضافه پول خون راننده ها و کمک
راننده ها و نگهبانان هم بدهند .چرا؟ چون رهبر
درمــانــده و پسمانده آن قــدر ابله اســت که فکر
می کند یک تنه حریف اروپا ،آمریکا و اسراییل
و نصف دیگر دولت ها و مردم دنیا هم هست؟!
توهین؟!
ی ـح ـیــی گ ــل م ـح ـمــدی گ ـف ـتــه تــوه ـیــن ب ــه ل ـبــاس
روحانیت قابل هضم نیست ،یعنی لباس این
آقایان محترم و لباس بق ّیه مردم نامحترم است.
حاجی جــان نـگــران نباش جــوانــان شجاع ایــران
آن را برای شما اراذل و اوباش قابل هضم می
کنند .البتّه ما هم عقیده داریم که نباید به لباس
شما بلکه باید به خود شما و اعمال و گفتارتان
توهین کــرد ،باید به ریش تان هم خندید .خوب
ا گــر خــوش تــان نمی آیــد به قــول آن لجاره جمع
کنید و از ایــران بروید .تمام بدبختی های مردم
و میهن مــا از همین لـبــاس کوفتی شماست.
مگر نگفتید لباس دختران و زنان ایــران شما را
تحریک می کند ُ
خــب ایــن لباس مسخره شما
هم مــردم دلسوخته و گرفتار ما را تحریک می
کند .مردم باید چه کار کنند شما به همه زندگی
مردم کار دارید وقتی هم کسی به شما می گوید
شما ســواد ،لیاقت و توانایی اداره کشور ما را
ندارید فــورا ً می گویید ایــن به روحانیت توهین
کرد؟!
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تنبلی؟!

گوش نمی دهید؟!

تا حــاال مــردم فکر می کردند تنبلی آخوندها در
همین حد است که هیچ کاری به جز دخالت در
زنــدگــی دیـگــران نــدارنــد و دســت شــان هــم پیش
همه مردم دراز است و می گویند :شما اگر یک
پنجم مال تان را به ما ندهید همه مال تان حرام
است! ولی امروز همه دریافته اند که کار خیلی
خراب تر از این حرف هاست و شدّت تنبلی آن
ها تا این حد است که نه لباس شان دکمه دارد،
نه کفش شــان بند ،شلوارشان هم زیــپ نــدارد،
جیب شان هم که ته ندارد و حاال که به مال مفت
رسیده اند هم جیب های گشادشان را پر کرده و
هم برای هفت نسل شان ذخیره کرده اند.

سـخـنـگــوی وزارت امـ ــور خ ــارج ــه آمــری ـکــا گفته:
ایرانیان با تظاهرات خواستار اصالحات هستند.
مستر چرچیل مــا م ــردم ص ــورت مــان را خیلی
وقت است اصالح کردیم! تو می خواهی که این
آخــونــد هــا باشند تــا هــم نفت مفت ببری و هم
این اراذل و اوباش لولوی سر خرمن خاورمیانه
باشند ولی مردم ما شورش کردند و می خواهند
نسل آخوند را بــرای همیشه بردارند شیر فهم
شد؟ یا باز هم حرف گوش نمی دهید؟

اموات؟!
نماینده قزوین در طویله شوربای افالسی گفته:
اگر جمهوری اسالمی فراخوان دهد ده میلیون
نفر خواهند آم ــد! قبالً هم امــام زهــرخــورده تان
گفته بــود کــه ا گــر ایــن جنگ  20ســال هــم طول
بکشد مــا بــا تمام قــوا ایـسـتــاده ای ــم .ولــی ســر 8
ســال بــه غلط خـ ــوردم! اف ـتــاد و جــام زهــر را سر
کشید .اآلن هم رهبر درمانده فراخوان داد کسی
نیامد و شما مجبور شدید از زندانیان قاتل و
چاقو کش استفاده کنید و یا جوانان بی کار را با
وعده و وعید بفریبید و به میدان بیاورید که این
ها هم فرار خواهند کرد .فقط مانده اموات را از
گور در بیاورید و به خدمت بگیرید.
دریغ؟!
دادستان شیراز از مرگ یک طلبه خبر داد .این
طلبه در جنگ بین مــردمــی بــا دســت خالی با
س ــان ــدی ــس خـ ـ ــوران م ـس ـلّــح ک ـش ـتــه شـ ــد .م ــردم
خوشحال انــد .البتّه این ماجرا جای خوشحالی
ندارد چون آن طلبه هم از این مردم بود که فریب
شما اراذل و اوباش را خورده بود و جان خودش
را بر سر این حماقت گذاشت .مردم می گویند:
مــا  85میلیون تــن هستیم و شما فقط 5000
نفر و مــا هنوز دســت مــان خالی اســت و شما
تــا دن ــدان مسلّح .صبر کنید فقط کــافــی است
یکی دو تا سوله اسلحه به دست مان بیفتد آن
وقت با شما کار خواهیم داشت .کاری می کنیم
کــارسـتــان! روزی خــواهــد رسـیــد کــه شما آرزوی
مرگ کنید و حتّی نتوانید آرام بمیرید .ببر کاغذی
هم که فعالً فقط محکوم و تحریم می کند ،دریغ
از یک تفنگ شکاری؟ً!
نفت مفت؟!
امریکا و اروپا درباره اورانیوم غنی شده در سایت
نطنز خواهان توضیح شدند .می گویند :هر کی به
فکر خویشه کوسه به فکر ریشه! جوانان ما صد تا
صد تا می میرند این بیگانگان به فکر این هستند
کــه مـبــادا ای ــران ب ــرای شــان خطر ب ـســازد؟ عزیزم
آخوندها در همان بلبشوی فروپاشی شــوروی
بمب اتمی خرید! تمام .عبدالقدیر خان پاکستانی
هم با گرفتن نواله چرب و چیلی سرویس را کامل
کرد .شما به فکر کمک به مردم ایران باشید البتّه
اگر که برای نفت مفت و منافع عربستان خودتان
را به آب و آتش نمی زنید!

بوی الرحمان؟!
آخوندها سه ثانیه فیلم از رقص شاهزاده رضا
پهلوی گذاشتند که ببینید ایــن ها می خواهند
انقالب کنند؟ اوال ً اگر منظور ات از این ها مردم
ایــران است؟ نمی خواهند انقالب کنند ،انقالب
کــردنــد .شــاهــزاده هم یکی از ایــن مــردم اســت و
االن شما زیــر بــار ایــن انقالب کمر خم کــرده اید.
و به همین دلیل هم ترس به دل تان افتاده و
مــی گــردیــد یــک نقطه ضعف از آن هــا بگیرید.
چرا وقتی نوه حضرت امام راحل (ج) توی دیار
کفر بــا شــورت مــی گ ــردد ،یــا نــوه فــان آیــت هللا
العظمی مــادرزاد اهل خالف است ،یا نوه دیگر
آیت خدائی شیشه شــراب را روی سرش می
گذارد و می رقصد ،یا فرزند سفیر اسالم در دیار
کفر زنان آنچنانی را با شامپاین غسل می دهد
نشان نمی دهید؟ چون می دانید که مردم ما به
شدّت از شما متنفر اند و از هزاران زندانی قمه
کش تــان هم نمی ترسند .دنیا هم فهمیده که
بوی الرحمن شما آخوندها بلند شده است.
دانش بنیان؟!
دوســت تحصیل کــرده اهــل فنّی از ای ــران بــرای
ما نوشته :آخوندها نمایشگاهی برگزار کــرده و
ّ
معظم
نام اش را هم بر اســاس چرندیات رهبر
گذاشته انــد :دانــش بنیان! در حالی کــه ایــن ها
اصــا ً نمی دانند دانــش بنیان چیست؟! یکی از
ایــن مــوارد را که من دنبال کــردم موضوع پیش
پا افتاده ای است به نام غربال ملکولی نوعی
سنگ به نام آنزیمیت یا زئولیت که شبیه آهک
است و برای تصفیه آب به کار می رود و در کوه
های منطقه دماوند هم به وفور یافت می شود.
این سنگ را از کوه کنده و آورده و گذاشته اند
توی این نمایشگاه که بله ،سیستم دانش بنیان
ما رشــد کــرده اســت! ایــن یک نمونه از صنعتی
شدن حکومت آخوندهاست؟ً
ک ـ ــان ـ ــادا – م ــدیـ ـن ــه مـ ـ ـنـ ـ ـ ّوره م ـ ــون ـ ــرآل – شــش
ش ـن ـبــه (آدیـ ـ ـن ـ ــه) ب ـی ـســت و پ ـن ـجــم م ـ ــاه نــوام ـبــر
ال ـم ـبــارک! س ــال  2022در ب ـ ــدری خ ــون جـگــری!
بــرابــر بــا چ ـهــارم آذر م ــاه س ــال  1401م ـهــرورزی
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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TRAVEL

SCIENTISTS
FINALLY UNRAVEL
PURPOSE BEHIND
MYSTERIOUS ANCIENT
GREEK STONE
سرانجام کاربرد گویهای
سنگی اسرارآمیز یونان
باستان را کشف شد

یهــای
مطالعه جــدیــدی نـشــان م ـیدهــد کــه گــو 
سنگی اسرارآمیزی که در زیستگاههای باستانی
انسان در مدیترانه کشف شدهاند ،ممکن است
بب ــازی قــدیـمـیتــریــن بــازیهــای
ت ـک ـ ههــای اس ـب ــا 
تختهای باشد که تاکنون ساخته شده است.
تـعــداد زی ــادی از دس ـتافــزارهــای سنگی کــروی
شکل کوچک در زیستگاههای انسانی عصر برنز
در کنار دریای اژه و مدیترانه شرقی کشف شده
است .با این حال ،کاربرد دقیق این دستافزارها
همچنان به صورت یک راز باقی مانده است.
در مـطــالـعــات پـیـشـیــن ،ای ــن ن ــوع گ ــویه ــا را در
نه ــای بــاس ـتــانش ـنــاخ ـتــی در ســان ـتــوری ـنــی،
م ـک ــا 
کــرت ،قبرس و سایر جــزایــر یــونــان پیدا کــردهانــد
نه ــا در نوعی
و فرضیههایی در م ــورد کــار بــرد آ 
قــابسـنــگ و دستگاهی ب ــرای ثبت سیاهه یا
وثیقه وجود دارد.
مجموعهای از گویهای کشف شده از آ کروتیری
در ج ــدی ــدت ــری ــن پ ــژوهـ ـش ــی کـ ــه بـ ــه تـ ــازگـ ــی در
م ـج ـلــه «عـ ـل ــوم ب ــاس ـت ــانش ـن ــاس ــی :گـ ــزارشهـ ــا»

ش ــدهان ــد ،مـمـکــن اس ــت تـکـههــایــی از نخستین
یه ــای ت ـخ ـت ـهای بــاش ـنــد ک ــه تــاکـنــون
بب ــاز 
اسـ ـب ــا 
ساخته شده است».
نهـ ــا همچنین در چـنــدیــن زیـسـتـگــاه باستانی
آ
م ـ ـشـ ــابـ ــه ک ـ ــه مـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــه آن دوران اس ـ ــت،
نهــا گودی
پارهسنگهایی پیدا کردند که روی آ 
کمعمقی بود که میشد گویها را در آن قرار داد
یا روی آن گذاشت.
کریستین فــرنــی ،از نــویـسـنــدگــان ای ــن مطالعه،
گفت« :مهمترین یافته ایــن مطالعه ایــن است
که گویها با دو خوشه اصلی مطابقت دارند».
دکتر فرنی توضیح داد« :این موضوع این فرضیه
نه ــا را در حکم شمارنده
را تایید میکند کــه آ 
برای یک بازی تختهای استفاده میکردهاند که
احتماال گویها را بــرای تطبیق با ایــن خوشهها
جمعآوری کرده بودند ،نه برای دستگاه شمارش
یهــای بیشتری
یشــود گــروهبـنــد 
کــه پنداشته مـ 
داشـ ـت ــه ب ــاش ــد ».پ ــژوه ـش ـگ ــران م ـیگــوی ـنــد ،ا گــر
مطالعات بیشتر ثابت کند که این گویها واقعا

( )Archaeological Science: Reportsمنتشر
گتــریــن مجموعه
ش ــده اس ــت ،دانـشـمـنــدان بــزر 
چنین دسـتافــزا رهــایــی  -ح ــدود  ۷۴۶گــوی  -را
از شهر ماقبلتاریخی آ کــروتـیــری در جــزیــره ترا
(سانتورینی) بررسی کردند.
ب ــه گـفـتــه پ ــژوه ـش ـگ ــران ،از جـمـلــه پــژوه ـش ـگــران
دانشگاه بریستول در بریتانیا ،ایــن سنگها که
قدمت آنهــا بین  ۳۶۰۰تا  ۴۵۰۰سال اســت ،از
توپ گلف کوچکترند و به رنگهای مختلف و
از مواد مختلف ساختهشدهاند.
باستانشناسان دریافتند کــه ایــن سنگها دو
اندازه دارند  -یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر.
«ب ــر اسـ ــاس م ـطــال ـع ـهای کــه کــری ـس ـت ـیــن-ال-اف
(@ )Christianne_L_Fو بالکان کیومن (@
 )BalkanCavemanو دانشگاه بریستول (@
 )BristolUniانـجــام دادهانـ ــد ،گــویهــای سنگی
اسرارآمیزی که در زیستگاههای انسانی مختلف
در عصر برنز در کنار دریای اژه و مدیترانه یافت

بخشی از یک بــازی تختهای باستانی بــودهانــد،
باید آنها را به مثابه یکی از نخستین نمونهها،
یهــای مشابه از شــام (خــاور
ـاببــاز 
در کنار اسـبـ 
نزدیک) و مصر قرار داد.
یهــای باستانی بــر روی تخته سنگی کــه به
گــو 
نظر میرسد یک صفحه بازی باشد
کنستانتینوس تــریـمـیــس ،از دیـگــر نویسندگان
ای ــن مـطــالـعــه ،اف ـ ــزود« :اه ـم ـیــت اجـتـمــاعــی ایــن
نهــا
یهــا ،ط ــوری کــه چگونگی ق ــرار گرفتن آ 
گــو 
در گودیهای خاص نشان میدهد ،این نظر را
بیشتر تایید میکند کــه گــویهــا بخشی از یک
بازیاند که برای تعامل اجتماعی انجام میشده
اســت .این بینش جدید ،از تعامل اجتماعی در
عصر برنز در تمدن اژه خبر میدهد».
دان ـش ـم ـن ــدان ب ــر ایـ ــن ب ــاورن ــد ک ــه روش ـ ــی ک ــه در
مطالعه جدید پیگیری شده است ،میتواند برای
دس ـتافــزارهــای مشابه کشفشده در سراسر
منطقه اعمال شود■.

THE WORLD'S LARGEST
ARCHAEOLOGICAL COMPLEX
WILL BE OPENED IN EGYPT
بزرگترین مجموعه باستانشناسی جهان
در مصر افتتاح میشود
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موزه بزرگ مصر که با نام «موزه جیزه» هم
شناخته میشود ،یک موزه باستانشناسی
در ح ــال احـ ــداث در مـصــر اس ــت .ای ــن مــوزه
مصنوعات مصر باستان از جمله مجموعه
تع ـ ـن ـ ـخآمـ ــون را در خ ـ ــود ج ــای
ک ــام ــل تـ ــو 
گتــریــن مــوزه
خــواهــد داد و ق ــرار اس ــت بــزر 
باستانشناسی در جهان باشد.
مسئوالن این موزه میخواهند در یک برنامه
وی ــژه پـیــش از افـتـتــاح رس ـمــی ،بــرخــی اف ــراد
برگزیده را در تجربهای منحصربهفرد شریک
کنند .این موزه در جایگاه صاحب بزرگترین
مـیــراث مصر بــاسـتــان ،میزبان رویــدادهــا و
تورهایی در این مجموعه خواهد بود تا پیش از افتتاح ،تجربه بازدیدکنندگان را به بوته آزمایش بگذارد .در
این برنامه ویژه ،بخشهایی از این مجموعه به روی شمار محدودی از بازدیدکنندگان باز خواهد شد .در طول
این مرحله ،مهمانان میتوانند بخشهایی از موزه را ،مانند «میدان اوبلیکس معلق» (Hanging Obelix
 )Squareدر جلو موزه ،موزه کودکان ،و بخشهای جذاب دیگری را ببینند« .اوبلیکس» یا «هرمسنگ»
معلق این موزه ،نخستین نمونه در نوع خود در جهان است .در تاالر بزرگ ،بازدیدکنندگان مجموعهای از
آثار باستانی خیرهکننده ،از جمله مجسمه رامسس دوم ۱۰ ،مجسمه سنوسرت ( ،)Senusretتوپ ساکارا،
ستون پیروزی  ،Mr-N-Ptahو مجسمه پادشاه و ملکه بطلمیوس را مشاهده میکنند.
مجموعه موزه جدید که در دو کیلومتری اهرام جیزه واقع شده است ،بزرگترین مجموعه باستانشناسی
جهان را در خود جای داده است .مساحت کل موزه  ۵۰۰هزار متر مربع را اشغال میکند و بین اهرام بزرگ
و شهر مدرن قاهره واقع شده است .تمام فضاهای داخلی دیگر موزه ،از جمله دسترسی به گالریهای
اصلی و دو گالری توتعنخآمون ،برای آمادهسازی برای افتتاح کامل سایت ،به روی بازدیدکنندگان بسته
خواهند ماند .بسیاری از قطعات این مجموعه برای نخستین بار نمایش داده میشوند.
ساخت موزه را شرکت بلژیکی  BESIX Groupو پیمانکار مصری  Orascom Constructionبر عهده
داشتهاند .این موزه نخست قرار بود در سال  ۲۰۲۱تکمیل و افتتاح شود ،اما به دالیل مختلف به تعویق
افتاد .طبق اعالم سازندگان ،در حال حاضر  ۹۹درصد از مراحل عمرانی این پروژه بزرگ تکمیل شده است.
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افقی :
1ـ دستخط ـ کسی که شغلش نویسندگی است
 2ـ مسافر سرزمین عجایب ـ کشتی ژاپنی
 3ـ باران اندک ـ بلند مرتبه ـ سقف فروریخته ـ یادداشت
 4ـ جنازه ـ نگهبان بلندی ـ از هفت سینها
5ـ عروس ترکی ـ پدر ضحاک ـ نیکوکاران
 6ـ جمع هدف ـ آتش ـ توطئه
 7ـ فتنه ـ خدمتکار پیر
 8ـ گل سرخ نقاشی ـ کمک کردن
 9ـ خدای عقل وعدالت ـ چانه زدن برای خرید
10ـ گروهی از فراعنه مصر ـ جگر سیاه ـ سریع السیر
1ـ نشانه ها ـ خیاالت ـ اسهال
12ـ قوت الیموت ـ از ادویه ها ـ مرغ سعادت
13ـ پاره کردن ـ ماهر ـ در امان ـ شالوده
14ـ کوزه گر ـ چهره
15ـ تب نوبه ـ پایتخت نیکاراگوا
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2ـ زبانه آتش ـ از ماه های رومی
 3ـ توان آخر ـ عاشق ـ بعد چهارم ـ همه
 4ـ پراکنده ـ بد و ناپسندیده ـ جای بی هوا
 5ـ کاله بردار ـ تصویر واضح عکاسی ـ زورگو
 6ـ پذیرفتن ـ شانه فلزی ـ فرودگاه پاریس
 7ـ شبی سرد ـ سبو
 8ـ تحفه ـ شک و گمان
 9ـ سوزن فروش ـ باهوش وعاقل
10ـ اندیشه شیطانی ـ تله ـ جادوگر تاریخی
11ـ واحد پول چین ـ از انواع کفپوش ـ جناح راست
12ـ افسانه ـ گیاه طبی ـ ظاهر عمارت
13ـ دل آزار کهنه ـ قبراق ـ پیراهن زردتشتیان ـ تخم مرغ انگلیسی
14ـ قوه ـ خدای هندوان
15ـ اثر امیر خسرو دهلوی ـ ابر قاره اروپا و آسیا
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)FAMILY (40
رمان خانواده()40

لیلی ا کنون پشت به ژا ک ،سرگرم حرفزدن
بــا مــامــابــرنــادت اس ــت .هـنــوز ژا ک چـنــد متری
مانده تا به لیلی برسد که آقایآنتوان بازوی
چپ او را بهآرامی میگیرد و درحالیکه سرش
را بـ ـهگ ــوش ژا ک ن ــزدی ــک م ـیک ـن ــد ،بـ ـهآرام ــی
مـیگــویــد” :سـعــی کــن نــه زیــاد حــاشـیـهبــری ،نه
مستقیما بری سر اصل مطلب؛ خیلی ساده
حــرف ـترو بهش بـگــو “.ژا ک بــا دهــانــی نیمهباز
و چـشـمهــایــی مـتـعـجــب ،بــه آق ــایآن ـت ــوان نگاه
میکند و پ ـی ـشاز اینکه بـخــواهــد حــرفــی بزند،
آقــایآنـتــوان ادامـهمـیدهــد” :از وقتی اومــدی،
دارم نگاهت میکنم؛ چند دفعه خواستم بیام
پـیـشــت ول ــی وق ـتــی دیـ ــدم چ ـقــدر بـ ـیق ــراری و
دائما داری لـیلـیرو نگاه میکنی ،یــاد خودم
اف ـتــادم کــه مـیخــواسـتــم از آن ــی خــواسـتـگــاری
ک ـن ــم “.ژا ک ن ـفــس راح ـت ــی م ـیک ـشــد و پ ـساز
تشکر از آقــایآن ـتــوان ،میگوید” :ام ـیــدوارم به
مــن اج ــازه ب ــدی؟“ آقــایآن ـتــوان دســت ژا ک را
بهگرمی میفشارد و پاسخ میدهد” :نتیجه
هــر چــی بــاشــه ،دعــایخـیــر مــن همیشه همراه
هر دو تونه “.ژا ک سری بهنشانه تشکر تکان
میدهد و با قدمهایی مصمم ،سمت لیلی و
مامابرنادت میرود.
حــاال ژا ک به چند قدمی لیلی رسیده است؛
مامابرنادت که رو به ژا ک ایستاده ،با نزدیک
شــدن او میگوید” :اوه ،ســام ژا ک؛ چطوری
پ ـســرم؟“ ژا ک بــه مــامــابــرنــادت و لـیلــی ســام
میکند و شــروع به احــوالپــرســی و حــرفزدن
درم ـ ــورد جـشــن و شـیــریـنـیهــای جــدی ـ ِد لیلی
م ـیک ـن ــد .م ــام ــاب ــرن ــادت وق ـت ــی م ـیب ـی ـنــد ژا ک
اعتماد بهنفس خوبی دارد و بهخوبی در حال
مقدمهچینی اس ــت ،بــه بهانه اینکه کسی او
را ص ــدا م ـیزن ــد ،ل ـیلــی و ژا ک را بــا هــم تنها
میگذارد .بع ِد رفتن مامابرنادت ،ژا ک از لیلی
میپرسد” :میخوای تا مراسم رقص کمی با
هم قدم بزنیم؟“ لیلی شانهای باال میاندازد
و ب ــا ه ــم اط ـ ــراف کـلـیـســا ش ـ ــروع ب ــه ق ـ ــدمزدن
میکنند.
ل ـیلــی بــا خ ـنــده از ژا ک م ـیپــرســد” :گــرمـتــه؟“
ژا ک میخندد و پاسخ میدهد” :یه جورایی؛
تو چــی؟ ســردتــه؟ مـیخــوای بریم تو کلیسا؟“
لـ ـیل ــی مـ ـیگ ــوی ــد” :ن ـ ــه ،مــمــن ــون؛ هـ ــوا خ ــوب ــه!
خنکیشرو دوست دارم “.سپس ادامهمیدهد:
”تعمیرات خونه به کجا رسید؟“ ژا ک ابروهایش
را بــاال م ـیانــدازد و مـیگــویــد” :هـنــوز کمی کار
داره؛ ول ــی ...ولــی بــرای بعضی جــاهــاش هنوز
تصمیم قطعی نگرفتیم؛ واس ــه همین فعال
تـمــوم ن ـشــده “.لـیلــی بــا کـنـجـکــاوی مـیپــرســد:
”م ـثــا چـ ــی؟“ ژا ک ک ــه ه ـنــوز مـطـمـئــن نیست

18

NOVEL
میخواهد با پاسخ به این ســوال ،درخواست
گفتن” :مثال
خــود را مطرح کند یــا نــه ،بـهجــای
ِ
نمیدونم تو چهجور آشپزخونهای الزم داری.
“ مـ ـیگ ــوی ــد” :مـ ـث ــا بـــا پ ــاپ ــا ســـر ی ـهچ ـیــزهــایــی
م ـثــل بـ ــزرگکـ ــردن بـعـضــی ف ـضــاهــای خــونــه یا
اض ــافــهک ــردن اتـ ــاق ی ــا ط ـب ـقــه ،ه ـنــوز ب ــه تــوافــق
ن ــرسـ ـی ــدی ــم “.ن ــاگــه ــان لـ ـیل ــی ب ـ ــدون ت ــوج ــه بــه
ص ـح ـب ـتهــای ژا ک ،انـ ـگ ــار م ــوض ــوع ــی ی ــادش
اف ـتــاده بــاشــد ،کــودکــانــه مقابل ژا ک مـیپــرد و
درحالیکه دستهایش را در پشت گره کرده،
ب ــا ه ـی ـجــان م ـیگــویــد” :آقـ ـ ـ ــایآردِن (- Arden
نــانــوای روس ـتــا) ،ام ــروز صبح بــه مــن پیشنهاد
داده ب ــرم تــو نــونــوای ـیــش ،تــا تــو یــه قـسـمــت از
کارگاهش ،شیرینیهای خ ــودمرو اونجا بپزم؛
فکر کنم یهجورایی منظورش شرا کت باشه.
آخه میدونی ،سفارشهام خیلی بیشتر شدن
و دیگه اون همه شیرینیرو نمیتونم یکجا
تــو خــونــه ب ـپــزم “.ژا ک بــا خوشحالی میگوید:
”ت ـبــریــک م ـیگــم ،واق ـعــا مــوفـقـیــت بــزرگ ـیــه؛ تو
لـیــاقـتـشرو داش ـت ــی “.لـیلــی تشکر مـیکـنــد و
ادامهمیدهد” :البته مدیون تشویقهای تو و
حمایتهای مامابرنادتم .اگه تو به من اعتماد
ب ـهن ـفــس ن ـ ـم ـ ـیدادی و م ــام ــاب ــرن ــادت ب ــه همه
مـعــرفـیــم ن ـم ـیکــرد ،فـکــر نـمـیکـنــم ح ــاال حــاالهــا
یههمچین موقعیتی برام پیش میاومد “.ژا ک
تشکر میکند و میگوید” :البته نکته اصلی،
هنر شیرینیپزی خو ِد تو و ارادهات برای انجام
دست کمشون بگیری“.
این کار بوده که نباید
ِ
لیلی دوب ــاره در کنار ژا ک بــه ق ــدمزدن ادامــه
م ـ ـیدهـ ــد و درحـ ــال ـ ـیکـ ــه ژا ک دن ـ ـبـ ــال راهـ ــی
ب ـ ــرای بـ ـی ــان درخـــواس ــتـــش مـ ـیب ــاش ــد ،ل ـیلــی
نـفـسعـمـیـقــی م ـیک ـشــد و م ـیگــویــد” :م ــن به
ت ــو و آدمه ـ ـ ــای ایـ ــن دهـ ـک ــده خ ـی ـلــی مــدیــونــم؛
هـیـچوقــت ت ـص ــورشرو هــم ن ـم ـیکــردم ب ـع ـ ِد او
زندگی و شرایطی که داشـتــم ،ی ـهروز همچین
آرامش و موفقیتی بدست بیارم “.اینبار ژا ک،
درحالیکه دستهای لیلی را در دستهایش
گرفته و روبـهروی او میایستد ،در چشمهای
او زل میزند و میگوید” :تو لیاقت این زندگی
و بیشتر از اونرو داری و من خیلی خوشحال
میشم توی این راه ،در کنارت باشم و نقشی
پ ــررن ـگت ــر از یـ ـهدوس ــت بـ ــرات داش ـت ـهبــاشــم“.
لیلی ناگاه احساس میکند در یکآن ،بدنش
هم بهشدت یخ کرده و هم گُر گرفتهاست .او
سرجایش میخکوب شده و توان حــرفزدن یا
حرکتکردن را از دست داده بود .لیلی چشم
در چـشـمهــای ژا ک ،در حالتی کــه انـگــار تمام
دنیا در همان یک لحظه از حرکت باز ایستاده
و م ـن ـت ـظــر ع ـک ـسال ـع ـم ـلــی از س ـ ــوی اوس ـ ــت،
خشکشزده است.
ژا ک دستهای لیلی را باالتر میآورد و آنها
را میبوسد؛ سپس درمقابل او زانو میزند و
بدون اینکه چشم از چشمهای لیلی بــردارد،
حـلـقــه را از ج ـیــب پ ـیــراه ـنــش ب ـی ــرون م ـ ـیآورد
و درح ــالــیک ــه آن را س ـمــت ل ـیلــی م ـیگ ـیــرد،
ب ــا لـحـنــی آرام ،رســم ــی ،مـ ــودب و مـهــر بــانــانــه
میپرسد” :لیلی کولن ،به من افتخار میدی
تا همه لحظههای زندگیمونرو با هم شریک
بشیم و درکنار هم قدم برداریم؟ با من ازدواج
میکنی؟“ لیلی که انگار جهان برایش دوباره
به حرکت درآمــده باشد و بتواند نفس بکشد،
پـساز یک نفسعمیق و جمعشدن اشک در
چشمهایش ،آب دهانش را قــورت میدهد و
بــا صــدایــی کــه بهسختی شنیده مـیشــود و با
لـبهــایــی لـــرزان ،پــاســخ م ـیدهــد” :نـمـیدونــم،
مطمئن نیستم!
“ ژا ک با تبسمی بر لب ،از جایش برمیخیزد و
درحالیکه همچنان چشم در چشمهای لیلی
دوخته ،او را درآغوش میکشد و میگوید” :به
من اعتماد کن؛ ناامیدت نمیکنم ،هیچوقت!“
اش ـ ـکهـ ــای حـ ـلـ ـقـ ـهزده در چـ ـشـ ـمه ــای ل ـیلــی
لحن آرام ،پاسخ
سرازیر میشوند و با همان
ِ
مــیده ــد” :م ـ ـیدونـ ــم!“ و درآغ ـ ــوش ژا ک آرام
میگیرد.
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پ ـساز گذشته لحظاتی در همان حالت ،ژا ک
لیلی را کمی از خود دور میکند و درحالیکه
پشت
ابتدا اشـکهــای روی گونههای او را با
ِ
دست راستش پاک کرده و موهایش را نوازش
میکند ،ادامهمیدهد” :من قصد رنجوندنترو
نــدارم و نمیخوام چیزیرو بهت تحمیل کنم؛
فقط ...فقط دوست دارم اونی که تا آخر عمر
ق ــرار درک ـن ــارت بــاشــه و خوشبختت ک ـنــه ،من
ب ــاش ــم .دل ــم مـ ـیخ ــواد ای ــن ف ــرصـ ـترو ب ــه من
بــدی تــا بهت ثــابــت کـنــم “.لـیلــی لبخندی زده
و پ ـی ـشاز ای ـن ـکــه ب ـخــواهــد ح ــرف ب ــزن ــد ،دوبـ ــاره
ژا ک م ـیگ ــوی ــد” :مـ ــا ه ـمــدی ـگ ـهرو مـ ــدت کمی
نیست کــه میشناسیم و حــداقــل مــن خــودم،
خــوب میدونم چه حسی بهت دارم و از این
بابت کامال مطمئنم؛ اگه تو احساس میکنی
احتیاج به زمان بیشتری برای فکرکردن داری،
میتونم تا شروع شدن مراسم رقص که چند
دقـیـقــه دی ـگــه اسـ ــت ،بـهــت فــرصــت بـ ــدم “.ایــن
شوخی ژا ک ،دوباره خنده را به لبهای لیلی
ِ
ب ــرم ـیگ ــردان ــد و بــاعــث م ـیش ــود او اح ـســاس
آرامـ ــش بـیـشـتــری ک ـنــد .ژا ک دوب ـ ــاره بــا همان
لبخند ،دستهای لیلی را میبوسد و آرام و
در سکوت ،با هم به مراسم جشن برمیگردند.
ف ــرص ــت زیـ ـ ــادی ت ــا م ــراس ــم رقـ ــص ن ـم ــان ــده و
مردهای جوان و تنها ،در میان دخترهای حاضر
در مــراســم ب ـهدن ـبــال شــریــک رق ـصــی مناسب
میگردند تا شانس خود را امتحان کنند؛ گروه
ارکستر درحال تنظیم سازها و آمادهکردن خود
میباشد.
رییسپلیس میشل گــال ،بــا قــدم رو کــردن به
اینسو و آنسو ،سعی میکند با دو سربازی
که در کنارش حرکت میکنند ،نظمی به اوضاع
بدهد و نمایشی از اقتدار خود در روزهای پایانی
خدمتش بهنمایش بگذارد .مثل همیشه ،ا کثر
م ــرده ــای پ ــا ب ـهســن گــذاش ـتــه ،درم ـقــابــل کــافــه
بــال ـتــازار نـشـسـتـهانــد و زنه ــا درم ـقــابــل کلیسا
هستند؛ جوانها و نوجوانان درمقابل جایگاه
زنه ــا و دور و بــر گ ــروه ارک ـس ـتــر ای ـس ـتــادهانــد؛
کودکان نیز غالبا در کنار خانوادههای خود یا
درمقابل مطب دکتر میلت ،مشغول بــازی و
شیطنت میباشند.
وقتی ژا ک و لیلی بهمیان جمع برمیگردند،
جز پیرمرد ،مامابرنادت و آقــایآنـتــوان ،کسی
متوجه حضور دوباره و رفتار آنها نیست .ژا ک
ابتدا لیلی را تا مقابل کلیسا ،جاییکه اغلب
زنه ــا پـشــت مـیــزهــایــی کــه نـمــونــه مـحـصــوالت
کـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورزی و ه ـ ـنـ ــرن ـ ـمـ ــای ـ ـیهـ ــای ـ ـشـ ــان چـ ـی ــده
شــدهاســت ،هـمــراهــی مـیکـنــد .او پـ ـساز تــرک
لیلی ،نزد پدرش میرود و کنار او مینشیند
و یــک ل ـیــوان آبـجــو س ـفــارش م ـیدهــد .پیرمرد
کنجکاوانه به چهره ژا ک که حواسش به گروه
ارکستر است ،نگاه میکند و میپرسد” :خب؟“
ژا ک جرعهای آبجو مینوشد و پاسخ میدهد:
”فـعــا صبر داشـتـهبــاشـیــد!“ پـیــرمــرد کــه از این
انـتـظــار کــافــه ش ــده ،چشمش بــه مــامــابــرنــادت
میافتد و از نگاهها و اشــارههــای وی متوجه
میشود او نیز از اوضاع و احوال ژا ک و لیلی،
چیزی دستگیرش نشده و موقعیت آن را نیز
ندارد نزد لیلی برود و از او چیزی بپرسد.
در ای ــن م ـیــان ل ـیلــی یــک صـنــدلــی خــالــی پیدا
میکند و در گوشهای ،بدون توجه به صداهای
پـ ـی ــرام ــون ــش ،غ ـ ــرق در اف ـ ـکـ ــار خ ـ ــود و ات ـف ــاق
ـاس تــرس و
پـیـشآمــده مـیبــاشــد .لـیلــی اح ـسـ ِ
خجالت گذشته را نداشت و با چهرهای مصمم
نـسـبــت ب ــه س ــاله ــای ق ـبــل ،ب ــه ح ـ ــوادث اخـیــر
زنــدگــی خ ــود م ـیانــدی ـشــد .ل ـیلــی مـیدانـســت
ژا ک را دوسـ ــت دارد و از بـ ــودن در ک ـنــار او
احـســاس امنیت و اطمینان مـیکـنــد ،درســت

همانند بــرادرش؛ ولی آیا واقعا ،آمادگی آن را
در خود میدید تا یک زندگی جدید را در کنار
مردی دیگر آغاز کند؟ مردی که نقاط ضعف و
قدرتش را بهخوبی میشناخت و همیشه او
را کمک میکرد تا نقاط ضعفش را برطرف و
نقاط قوتش را نمایانتر کند؛ مردی که اینبار،
کامل خودش ،او را بدون
میتوانست با اختیار ِ
ِ
تحمیل یــا توصیه دیـگــری انـتـخــاب یــا رد کند؛
مــردی کــه گذشتهی او را میدانست و هرگز
ح ـتــی کــوچ ـکتــریــن اشـ ـ ــارهای بـ ــدان ن ـم ـیکــرد.
لـیلــی نـمـیخــواســت بــه ای ــن جــریــان بـهعـنــوان
فرصتی که ممکن است از دست بدهد ،نگاه
کند؛ او میخواست به این درخواست ازدواج،
بهعنوان مسیری درست در کنار فردی مناسب،
در روند زندگی خود بنگرد؛ و همچنین مطمئن
شود آیا میتواند آنچه در یک زندگی مشترک،
بهطرف مقابلش ارائه میکند ،متقابال دریافت
نماید یا نه؟ آیا میتواند انتظاراتی همتراز را از
او داشتهباشد؟ اینها همه مسایلی بودند که
زندگی مشترک قبلیاش ،حتی
لیلی هرگز در
ِ
کوچکترین اثری از آنها را ندیده بود و همین
مسئله موجب شدهبود شرایط بسیار سختی
را تجربه و تحمل کند.
آقــایآن ـتــوان کــه دورادور حــواســش بــه خــواهــر
کوچکترش میباشد ،وقتی میبیند به تنهایی
و دور از جـمــع در گ ــوش ـهای نشسته و غــرق
فکرکردن اســت ،خود را از سمتی که کودکان
مـشـغــول ب ــازی هـسـتـنــد ،بــه وی م ـیرســانــد و
درحالیکه مقابلش روی پنجه مینشیند ،یک
لیوان آب خنک بین دستهای او میگذارد و به
خواهرش میگوید” :فکرکردن به موضوعهای
مـ ـه ــم ،کـ ــار خ ـی ـلــی خ ــوبــی ــه؛ م ـخ ـصــوصــا وق ـتــی
قــرار باشه آخــرســر بــراســاس اونـهــا ،یــه تصمیم
مهمتر بگیری “.لیلی با نگاهی متعجب ،برادر
بزرگترش را نگاه میکند و تا میخواهد حرفی
بزند ،او ادامهمیدهد” :میدونی ،همیشه من
خــودمرو بابت ازدواج قبلیت مالمت میکنم
کــه چــرا اونمــوقــع نتونستم مــانــع بــابــا بشم و
کاری برات بکنم “...لیلی با شنیدن این حرف،
اشــک در چشمهایش جمع مـیشــود و تمام
دردهــا ،اجبارهای پدرش و ضعفهای خود را
بیاد میآورد.
آقایآنتوان میگوید...” :اما خودت هم دیدی،
بهمحض اینکه به من اجــازه دادی و تونستم
بهت کمک کنم ،دیگه تنهات نذاشتم “.اشک
از چشمهای لیلی سرازیر میشود و بهنشانه
قــدردانــی ،با دســت راســت صــورت ب ــرادرش را
نوازش میکند .آقایآنتوان دست خواهرش را
بین دستهای خود میگیرد و ادامهمیدهد:
”خ ــودت خ ــوب م ـیدونــی مــن ع ــادت ن ــدارم با
جمع
هــرکـســی م ـعــاشــرت ک ـنــم ،چــه بــرســه بــه
ِ
خــونــوادمــون راهــش بــدم؛ امــا ژا ک ،واقـعــا آدم
قابلاعتماد و محترمیه ...اون بــارهــا و بارها
دوستی و انسانیتشرو به هردومون ثابت کرده
و من شخصا به دوستی با اون افتخار میکنم؛
اگه غیر این بــود ،هیچوقت نمیذاشتم حتی
بــه تــو نــزدیــک بشه چــه برسه ازت درخــواســت
ازدواج ک ـنــه “.سـپــس اش ـکهــای خــواهــرش را
پاک میکند و میگوید” :اما این زندگی خودته
و ایــن خــو ِد تویی کــه باید درم ــوردش تصمیم
بـگـیــری؛ فـقــط م ـیخــوام بــدونــی هــر تصمیمی
که بگیری ،من با تمام وجود درکنارت هستم
و ازت ح ـمــایــت م ـیک ـنــم “.ل ـیلــی لـبـخـنــدی از
سررضایت و قدردانی میزند و در همان حال
برادرش را درآغوش میگیرد.
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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LEARNING ENGLISH

Learn English with JOKES
"Dad, I don't want to go to school today." said the
boy.
"Why not, son?"
"Well, one of the chickens on the school farm died last
week and we had chicken soup for lunch the next day. Then
three days ago one of the pigs died and we had roast pork the
next day."
"But why don't you want to go today?"
"Because our English teacher died yesterday!"
George was taking care of a parrot for his aunt. This parrot was
a very nasty parrot. It cussed and screamed and made fun of
George, so he took the parrot and put it in the freezer.
The parrot kept screaming and insulting George until finally it
stopped.
George thought to himself, "On no! I froze my aunt's bird to
death."
He opened the door and saw the bird alive!
The bird said, "I'm sorry for my behaviour and will never act up
again.
George said, "Why the change?"
The bird answered, "Because I saw what you did to the other bird.
(HInt: He saw the frozen chicken.)
"Dad, I don't want to go to school today." said the boy.
"Why not, son?"
"Well, one of the chickens on the school farm died last week and
we had chicken soup for lunch the next day. Then three days ago
one of the pigs died and we had roast pork the next day."
"But why don't you want to go today?"
"Because our English teacher died yesterday!"

LET’S PRACTICE

آموزش زبان انگلیسی

مدرس دوره های فوق فشرده مکالمه زبان انگلیسی در
) روز (تضمینی۹۰  روز و یا۴۵
به صورت خصوصی و یا آنالین

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
.  شوید و از مطالب به صورت رایگان استفاده کنیدjoin تلگرامی

604.505.6631

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

Dialogue:
Linda: I’ve been trying to track down some old friends.
Nancy: Haven’t you kept in touch with them?
Linda: No. We lost track of each other.
Nancy: Didn’t you ever come across any of them?
Linda: A few. Some have settled down, some are tied
down, some are living it up and others are in a rut.
Nancy: I hope one day you’ll all be
able to chew the fat together.
. من خیلی سعی کرده ام رد دوستان قدیمی را پیدا کنم:لیندا

Certified Translator

 مگر باهاشون تماس نداشتی؟:نانسی
. نه رد همدیگر را گم کرده ایم:لیندا

( 604) 868 - 9800

 هیچوقت با هیچکدامشان برخورد نکردی؟:نانسی

 ﺳﻧد ازدواج و طﻼق، ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ، ﭘﺎﺳﭘورت،ﺗرﺟﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ راﻧﻧدﮔﯽ
 ﭘزﺷﮑﯽ وﺣﻘوﻗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، اﺳﻧﺎد ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺳﺎﯾر ﻣدارک اداری،ﻣدارک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراى ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا، ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻰ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
 ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در اﯾﺮانICBC ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ
 ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎﻫﻰ دادﮔﺎهﻫﺎى ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﮐﺎﻧﺎدا

hossein.andalib@yahoo.com

جمال الدین جمالی

www.motarjem.ca
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 بعضی، بعضی ها گرفتارند، بعضی ها زندگی شان جا افتاده، یه چند تایی:لیندا
.ها خوش می گذرانند و بعضی ها دچار روز مرگی هستند
. امیدوارم شماها بتوانید یه روزی دور هم جمع بشین و گپی بزنید:نانسی

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

e)
i)

1. I like to meet old friends and................
2. My life is always the same. It never changes. I’m.................
3. When you have children and dogs and a house, you are...............
4. It’s fun to take a vacation and........................
5. He was a bachelor for many years, but he found the right girl
and.................
6. When looking at old photographs, you ..................a lot of
memories.
7. Whatever happened to my former schoolmates? I...................
8. She was adopted. Now she wants to .............her biological parents.
9.
I telephoned my former high school friend today. I’m glad
we...........
1. d
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 دانستنیها۱۴۰1 ، آذر4

2.h

3.e

4.b

5.c

6.f

7.i

8.a
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LIFE&STYLE.HOROSCOPE.PARENTING

THE RELATIONSHIP BETWEEN INDOOR
COOKING ON WOOD FIRE AND
MORTALITY DURING PREGNANCY
ارتباط آشپزی در فضای بسته روی آتش چوب با
گومیر در دوره بارداری
مر 
فال هفته متولدین فروردین

در این هفته سیارات شما منفی هستند ،که ممکن
است برای شما خوب نباشد ،احساس کسل کننده
و آزرده خــاطــر خــواه ـیــد کـ ــرد .اح ـت ـمــاال ً ب ــا مشکالت
سالمتی روبرو خواهید شد .ممکن است قربانی بی
خوابی شوید ،که می تواند باعث درد قفسه سینه
شما شود .تکبر شما بر زندگی شخصی ،هماهنگی
خانگی و زندگی اجتماعی شما تأثیر خواهد گذاشت.
شما همچنین پولی را که به سختی به دست آورده
اید را برای چیزهای بی ارزش پرداخت خواهید کرد
که ممکن است بر سالمت مالی شما تأثیر بگذارد.
فال هفته متولدین اردیبهشت

در این هفته سیارات مثبت شما را شاد و خونسرد
می کنند .شما عملکرد خوبی در کسب و کار خواهید
داش ــت ،ضــررهــای شما ا کـنــون بــه ســود تبدیل می
شــود که ممکن اســت سالمت مالی شما را بهبود
بخشد .بــا کمک همکاران خــود تصمیمات سختی
را در کسب و کــار خواهید گرفت .احتماال ً در محل
کارتان عملکرد مؤثری خواهید داشــت ،رئیس شما
حمایت می کند .از نظر تبلیغات ،جوایزی دریافت
خواهید کــرد .شما بــرای اجــرای ن ــوآوری هــای جدید
در کار یا تجارت خود برنامه ریزی خواهید کرد .شما
ب ــرای ســرمــایــه گـــذاری بیشتر در کـســب و ک ــار خــود
برنامه ریــزی خواهید کــرد .که ممکن است در آینده
نزدیک به شما سود مالی بدهد.

فال هفته متولدین خرداد

پــژوهــش جــدیــدی نـشــان داد کــه دود آزادشـــده از
پختوپز روی آتش در داخل فضای بسته ممکن
اس ــت بـ ــرای بـعـضــی از زنـ ــان ب ـ ــاردار خ ـطــر جــانــی
داشته باشد.
این مطالعه که «کالج کینگ لندن» آن را انجام
داد ،کشف کــرد کــه آلــودگــی فضای داخـلــی خانه
بــه دل ـیــل ســوخـتــن چ ــوب یــا زغـ ــال ،م ـیتــوانــد به
پیامدهای ب ــارداری نامناسب بــرای زنــانــی منجر
شـ ــود ک ــه در کــش ــوره ــای ک ـ ـمدرآمـ ــد و ب ــا درآمـ ــد
متوسط زندگی میکنند .پژوهشگران ارتباط بین
میزان «ا کالمپسی» و تعداد مرگومیر ناشی از
آلودگی فضای بسته خانهها را بررسی کردند.
ا کالمپسی یک بیماری جدی با خطر جانی است
که در آن فشار خون باال در زنان بــاردار ،منجر به
تشنج میشود  -و زنانی که سابقه تشنج ندارند،
ممکن است به این بیماری نادر مبتال شوند.
ای ــن اخ ـتــال شــدیــد «پ ــره ا کــام ـپ ـســی» اس ــت ،و
بـیـمــاری دیـگــری اســت کــه بعضی از زن ــان ب ــاردار
از سر میگذرانند ،و شاخصهای اولیهای مانند
پروتئین در ادرار و فشارخون باال دارد.
ان ــدرو ش ـنــان ،از نویسندگان ارش ــد ایــن گ ــزارش،
گفت« :آشپزی در فضای بسته خانه و آلودگی
[هـ ـ ــوای] خــان ـگــی م ـم ـکــن اسـ ــت خ ـطــر ت ـش ـنــج را
اف ــزای ــش ده ـ ــد .م ــا ب ــر ایـ ــن ب ــاوری ــم ک ــه ا ک ـس ـیــژن
کمتری بــه مغز مــادر مـیرســد و ایــن امــر ممکن
اســت در زنــانــی تشدید شــود کــه پیش از آن پره
ا کالمپسی داشتهاند».
پــروف ـســور ش ـنــان ک ــه در کــالــج کـیـنــگ ل ـنــدن کــار
م ـیک ـنــد ،گ ـفــت ک ــه آنه ـ ــا خ ــوشاقـ ـب ــال ب ــودهان ــد
کــه «چـنـیــن مجموعه داده بــزرگــی از زن ــان مبتال
بــه ا کــامـپـســی دارنـ ــد ،زی ــرا ایــن بـیـمــاری فـقــط در
یــک درص ــد از زن ــان مبتال بــه پــره ا کــامـپـســی رخ
مـیدهــد ».او اف ــزود« :ایــن مــوضــوع بــه مــا امکان
داد که این یافته جدید را کشف کنیم .این مطلب
میتواند به توضیح نابرابریهای مشاهدهشده
در مراقبتهای بهداشتی مادران در کشورهایی
با درآمد کم -و متوسط کمک کند».
مطالعه قبلی [کــالــج] کینگ نـشــان داد کــه ۹۴
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درصـ ــد از مــرگوم ـیــر م ـ ــادران در ک ـشــورهــایــی با
درآمــد کم و متوسط رخ میدهد که تقریبا یک
چـهــارم آن در نتیجه بـیـمــاریهــای فـشــارخــون باال
مانند ا کالمپسی است.
پروفسور شنان گفت« :دانستن اینکه چرا زنان
دچار این پیامدهای شدید میشوند ،به ما امکان
م ـیدهــد تــا خـطــر اب ـتــا بــه ا کــامـپـســی را کاهش
دهـیــم و ب ــرای یافتن راههــایــی ب ــرای نـجــات جان
افراد تالش کنیم».
«ما برنامههای کاری بزرگی در هند ،سیرالئون و
زامبیا داریم؛ جایی که بسیاری از زنان مشکالتی
مــرتـبــط بــا پ ـیــامــدهــای مــر بــوط بــه ف ـشــارخــون بــاال
دارند».
«هـ ــدف پ ــژوه ــش فـعـلــی م ــا ش ـنــاســایــی زنـ ــان در
م ـع ــرض خ ـطــر اس ـ ــت ،امـ ــا ا کـ ـن ــون م ــا ب ــه دن ـبــال
روشهایی برای کاهش خطریم؛ از جمله زایمان
زودرس .ایــن دادههـ ــا بــه مــا کـمــک مـیکـنــد تــا در
مورد جلوگیری از خطر در خانه توصیههایی ارائه
دهیم».
ت ــازهت ــری ــن م ـطــال ـع ـهای ک ــه در مـجـلــه بینالمللی
ب ـی ـمــاریهــای زنـ ــان و زایـ ـم ــان (International
)Journal of Gynecology & Obstetrics
منتشر شــد ،مبتنی بــر مطالعه پــژوهـشـگــران در
مــورد بیش از دو هــزار  ۶۹۰مــورد ا کالمپسی در
هند ،اتیوپی ،هائیتی ،ماالوی ،سیرالئون ،زامبیا،
زیمبابوه و اوگاندا بود.
ایــن مطالعه ارت ـبــاط چشمگیری بین مرگومیر
ناشی از آلــودگــی فضای بسته خانهها و میزان
ا کــام ـپ ـســی ک ـشــف ک ـ ــرد -وای ـ ــن ارت ـ ـبـ ــاط زمــانــی
شدیدتر بود که [ابتال به] ا کالمپسی در خانه رخ
داده بود.
پــژوه ـش ـگــران خــاطــرن ـشــان کــردنــد کــه کـشــورهــای
دارای درآمــد کم و متوسط  ،مشکالت بیشتری
با آلودگی فضای بسته خانگی دارند ،زیرا احتمال
اسـتـفــاده از چــوب و زغــال بــرای پختوپز و گرم
کردن خانه در آنها بیشتر است -و شواهد نشان
میدهد که چنین آلودگیهایی احتمال پیامدهای
منفی تولد را افزایش میدهد■.
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در این هفته سیارات مهم باعث می شوند که شما
در محل کــار مشغول شــویــد .بــا کمک سرنوشت،
شـمــا آمـ ــاده خــواهـیــد ب ــود تــا بــرخــی از انـتـخــاب هــای
ض ــروری را در جبهه حرفه ای انـجــام دهـیــد ،کــه می
تواند در آینده نزدیک پیشرفت کند .از کار خود لذت
خــواه ـیــد بـــرد ،ان ـت ـظــار خــواه ـیــد داشـــت کــه سـفــارش
بزرگی را درخواست کنید ،که ممکن است در تجارت
افزایش یابد .به نظر می رسد ا کنون سالمت والدین
شما بهتر خواهد بود.

فال هفته متولدین تیر

سـنــاریــوی نامرتب هفته گذشته در حــال حاضر به
نتایج مثبت تبدیل خواهد شد .شما با کمک صبر
خــوب اج ــرا خــواهـیــد ک ــرد ،از کــار خــود لــذت خواهید
برد ،که ممکن است در رویکرد عملیاتی شما تکرار
ش ــود .شما بــا کمک خــواهــر و ب ــرادر خــود یــک سفر
کــوتــاه مرتبط بــا کــار ترتیب خــواهـیــد داد کــه ممکن
است شبکه اجتماعی شما را تقویت کند .سیارات
مثبت به شما برکت خواهند داد ،بزرگان شما مسیر
درست را به شما نشان خواهند داد ،که ممکن است
به شما در هدف پرا کنده خود شفافیت بخشد.

فال هفته متولدین مرداد

در این هفته احساس کسل کننده و ناراحتی خواهید
کــرد ،به شما توصیه می شــود نحوه صحبت کردن
خود را کنترل کنید ،ممکن است در زندگی خانوادگی
شما تأثیر ب ـگــذارد .ع ــاوه بــر ای ــن ،از صحبت تند با
اطرافیان خــودداری می کنید ،ممکن است شما را
به هر گونه رسیدگی بکشاند .برای بازپرداخت مبلغ
پرداختی از خریداران خود باید مراجعه کنید ،در غیر
این صورت سرمایه شما ممکن است صفر شود.
فال هفته متولدین شهریور

در این هفته ،از سیارات مثبت برکت خواهید داشت.
شما در خانه مشغول خواهید بود .هماهنگی داخلی
شما خوب باشد ،به شما کمک می کند تا در کسب
و ک ــار ،عاقالنه عمل کنید .ع ــاوه بــر ای ــن ،ب ــرای یک
مـشــارکــت جــدیــد در بین کسب و کــار بــرنــامــه ریــزی
خــواه ـیــد کـ ــرد .بــا کـمــک دوس ـت ــان یــا خ ــان ــواده خــود،
بهترین تــاش خــود را خواهید کــرد .به احتمال زیاد
در شغل خود عملکرد بهتری خواهید داشت ،از نظر
ترفیع ،انتظار پاداش هایی خواهید داشت.

فال هفته متولدین مهر

در ایـ ــن ه ـف ـتــه ،از سـ ـی ــارات مـثـبــت بــرکــت خــواهـیــد
داش ـ ـ ــت .ش ـم ــا خ ــوشـ ـح ــال خ ــواهـ ـی ــد ش ـ ــد ،م ـســائــل
بهداشتی مربوط به والدین یا روابط در حال حاضر
حل می شود .سالمندان شما از کار شما قدردانی
خواهند کــرد ،از نظر پــاداش ارتقا خواهید یافت .در
هر موضوع حقوقی خبرهای مثبتی خواهید شنید.
شما کنترل کامل بر مخالفان و رقبای تجاری خود
خواهید داشت .چند روز آخر هفته ،معقول نخواهد
بود .با برخی مشکالت سالمتی مواجه خواهید شد.
سطح اعتماد به نفس شما در حال کاهش است،
که ممکن است بر روی کار امروز شما تأثیر بگذارد.
فال هفته متولدین آبان

در این هفته ،شما مشغول خودآگاهی خواهید بود.
برای بهبود شغل خود برای تحصیالت عالی برنامه
ریـــزی خــواه ـیــد کـــرد .شـمــا از نـظــر بــه دس ــت آوردن
اطــاعــات ،روشنفکر خواهید بــود .شما خــود را آرام
و خونسرد احـســاس خواهید کــرد ،خــود را تجزیه و
تحلیل و کشف خواهید کرد ،بنابراین به طور کلی در
گروه احساس تنهایی خواهید کرد .ممکن است یک
مرحله خود فیلترینگ باشد که ممکن است کمال را
در طبیعت شما بیاورد.
فال هفته متولدین آذر

در این هفته سیارات در آستانه منفی شدن هستند.
در محل کــار خــود احساس نارضایتی خواهید کرد.
شما سعی مــی کنید کــار را بــا عجله انـجــام دهید،
م ـتــوجــه مـسـئــولـیــت هـ ــای خـ ــود ب ــه عـ ـن ــوان ی ــک بــار
خواهید شد .بازده عملیاتی شما در شرف مسدود
شــدن اســت ،کــه ممکن اســت بــر روال روزان ــه شما
تأثیر ب ـگــذارد .پ ــروژه هــای در حــال اجــرا شما ممکن
اس ــت بــه تــاخـیــر بیفتد .در مسیر حــرفــه ای خ ــود با
موانعی روبرو خواهید شد.

فال هفته متولدین دی

در این هفته سیارات مثبت شما را پرانرژی می کنند
کــه مــی تــوانــد باعث اشتیاق شما شــود .اختالفات
مربوط به ملک با خواهر و برادر حل می شود .تمرکز
شما روی هدفتان بهبود می یابد ،که ممکن است در
پروژه های در حال اجرا به شما موفقیت بدهد .شما
می توانید نتایج معقولی از زحمات خود را بخواهید.
با کمک شبکه خــود ،یک بازدید کوتاه مرتبط با کار
ترتیب خواهید داد ،که ممکن است در آینده نزدیک
به شما امتیاز بدهد.
فال هفته متولدین بهمن

در این هفته شاد و آرام خواهید بود .شما با اطرافیان
مودب خواهید بود .شما می توانید با کمک مهارت
های ارتباطی خود ،بسیاری از مشکالت را حل کنید.
تعادلی بین درآمد و هزینه وجود خواهد داشت که
ممکن است پس انداز شما را افزایش دهد .شما با
خرید برخی از چیزهای خالقانه برای بازسازی خانه
خــود هزینه پــرداخــت خــواهـیــد ک ــرد .بــه شما توصیه
می شود برای حفظ هماهنگی داخلی خود ،غرور و
تندگویی خود را کنترل کنید.
فال هفته متولدین اسفند

در ای ــن هـفـتــه ،س ـیــارات مثبت بــه شـمــا بــرکــت می
ده ـن ــد ،مـطـمـئــن خــواه ـیــد ب ــود ک ــه مـمـکــن اس ــت به
شما نشاط و روحیه خوبی بدهد .از نظر بیرونی ،با
مقداری فشار مرتبط با کار مواجه خواهید شد ،اما
حس درونی شما می تواند به شما کمک کند تا همه
چیز را کنترل کنید .شما از هر لحظه ی خود در کار
و زندگی خانگی لذت خواهید برد .می توانید منابع
جدیدی از سود پولی باز کنید ،که ممکن است پس
انداز شما را افزایش دهد .شما می توانید شرا کت
های جدیدی در تجارت ایجاد کنید ،که ممکن است
در آینده نزدیک به شما مزیت هایی بدهد.
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Magnetic Magic Nail Polish
الک مخملی؛ تزئین ناخن با جادوی مغناطیس

Does Height Really
Matter In
?A Relationship

اختالف قد چقدر بر زندگی
عاشقانه تاثیر دارد؟
زوج ــی بــا اخ ـتــاف قــد بیش از  ۵۰سانتیمتر که
اغ ـلــب در ب ـ ــاره راب ـطــه عــاش ـقــان ـهشــان بــا س ــواالت
عجیبی مــواجــه مـیشــدنــد ،حــاال لحظات زندگی
خود و تجربیاتشان از این تفاوت قد را با دیگران
ب ــه اش ـ ـتـ ــرا ک مـ ـیگ ــذارن ــد ت ــا ه ــم ب ــه ک ـن ـج ـکــاوی
اطرافیان پاسخ دهند و هم برای افراد دیگری که
در موقعیت مشابه آنها قرار دارنــد ،قوت قلبی
باشند.

ی ــک مـتـخـصــص ن ــاخ ــن کـ ــار ایـ ــن قـ ــدرت را دارد
کــه تـنـهــا بــا اس ـت ـفــاده از چـنــد ابـ ــزار س ــاده لحظه
شگفتانگیزی ب ــرای شـمــا خـلــق کـنــد .وقتیکه
نــاخ ـنهــای نــامــرتــب و گــاهــی ک ـجوم ـعــوج ـتــان را
پس از پایان کار تروتمیز و مرتب میبینید زمان
آن است که تصمیم بگیرید آیا میخواهید این
زیبایی را بــا الک نــاخــن تکمیل کنید یــا نــه .خبر
خوش این است که دامنه انتخاب هر روز برای
طرفداران الک ناخن وسیعتر میشود.

اگر طرح فرانسوی ناخن ،الک و طرح موردعالقه
ش ـمــا ت ــا ب ــه االن بـ ــوده اسـ ــت ،شــایــد ب ــد نـبــاشــد
نیمنگاهی هــم بــه طــراحـیهــای جــدیــدتــر و حتی
کمی جسورانهتر داشته باشید مانند الکهــای
مخملی که این روزها بسیار پرطرفدار شدهاند.
به چهچیزی میگوییم ناخنهای مخملی؟

ایــن کــار بــا اسـتـفــاده از نــوعــی الک مخصوص و
ت ـحــت اثـ ــر آه ـنــر بــا روی آن انـ ـج ــام مـ ـیش ــود که
جهت قرارگرفتن ذرات براق را کنترل میکند و
در نهایت چیزی شبیه مخمل روی ناخن ظاهر
م ـیشــود .ایــن نــوع از مــانـیـکــور بـهنــوعــی حاصل
بازی نور و بازتاب آن از الک مغناطیسی است.
چطور ناخنهایمان را مخملی کنیم؟
مانیکور مخملی برخالف بسیاری از مدلها یا
تکنیکهای پیچیده مانیکور ،کار سادهای است
و خــودتــان بهراحتی از پــس آن برمیآیید .بــرای
این کار میتوانید از الک-ژل مغناطیسی یا الک
معمولیای کــه اثــر مغناطیسی دارد ،استفاده
کنید .یک الیــه الک پایه بزنید و روی آن ،اولین
الیــه الک مغناطیسی را پخش کنید .حــاال وقت
آن اســت اب ــزار مغناطیسی مانیکور را کــه یک
آهنربا به آن متصل اســت ،دورتــادور ناخن خود
نگه دارید تا جلوه مخملی تکمیل شود.

به گزارش نشریه مای لندن ،این زوج جوان اصرار
دارنـ ــد کــه عـلـیرغــم پــرس ـشهــای مـکــرر م ــردم در
مــورد مسائل تختخوابشان ،رابطه آنهــا خیلی
خــوب اســت؛ چــرا که «دو قطب متضاد همدیگر
را جذب میکنند» .بروک دوستیلیو ۲۵ ،ساله ،و
دوست پسرش ،دیلن پینتر ۲۴ ،ساله ،اولین بار در
ژانویه  ۲۰۲۰یکدیگر را دیدند و علیرغم اختالف
قدشان به هم عالقهمند شدند .دیلن با قدی ۲۰۵
سانتیمتری بر دوستدختر بسیار قدکوتاهترش
سایه میاندازد .این زوج فاش کردهاند که اغلب
نه ــا مـیپــرسـنــد آی ــا ب ــروک واقـعــا
در خـیــابــان از آ 
کوتاهقد است یا این دیلن است که خیلی قدبلند
است و پاسخ این است :کمی از هر دو!
بروک از دختران همسنوسالش کوتاهتر به نظر
میآید و دیلن هم احتماال در هر جمعی از همه
قدبلندتر است .به نظر بروک ،مردم بیشتر از آنکه
او را کوتاه بدانند ،به قدبلند بودن دوست پسرش
توجه میکنند و برخی هم سواالتی شخصی و

شاید آزاردهنده میپرسند .مثل اینکه رابطهشان
چطور کار میکند و آیا تفاوت فیزیکی بر زندگی
جنسی و صمیمیت آنها تاثیر میگذارد؟

رابطه صمیمانه آنها نشان میدهد این تفاوت
قد دستکم بر ایــن قسمت زندگی آنــان تاثیری
نداشته است .این زوج ا کنون درباره رابط ه خود
ویدیوهای کمدی در رسانههای اجتماعی آپلود
میکنند و برخی از پستهای آنــان در تیکتاک
میلیونها بار دیده شده است.

ب ــروک و دی ـلــن ،کــه یــک بسکتبالیست حــرفـهای
اسـ ــت ،زمــانــی کــه هــر دو در دان ـش ـگــاه دالور در
نـیــوآرک تحصیل میکردند ،از طریق اپلیکیشن
دوستیابی بامبل با هم آشنا شدند .پس از آن،
این دو به آلمان نقل مکان کردند؛ جایی که دیلن
برای تیم تریر گالدیاتورز بسکتبال حرفهای بازی
میکند .ب ــروک نیز بــه تحصیل از راه دور ادامــه
م ـیدهــد و آم ــوزش میبیند تــا در آی ـنــده مشاور
سالمت روان شــود .بــروک در مــورد اینکه در بــاره
اختالف قدشان چه احساسی دارد ،گفت« :من
واقعا تفاوت قدمان را دوست دارم .مطمئنا در
مــورد برخی چیزها بسیار مفید و کــارامــد است.
وق ـت ــی ب ـ ــرای اولـ ـی ــن بـ ــار خــواس ـت ـیــم ه ـمــدی ـگــر را
ببوسیم ،مجبور شدیم بنشینیم .ا کنون وقتی هم
را میبوسیم ،بیشتر اوقــات او مجبور است خم
شود .اما من آن را دوست دارم■».

چند روش برای مراقبت از پاهای ترکخورده
برای اینکه ماندگاری مانیکور مخملی خود را به
حدا کثر برسانید ،یادتان باشد که در هر الیهای
که الک مغناطیسی میزنید ،آهنربا را در همه
نـقــاط اط ــراف نــاخــن خــود نـگـهداریــد تــا اثــر براقی
کــه مـیخــواهـیــد ب ـهدســت آوریـ ــد .همچنین مهم
اســت که بــرای ناخنها ،یکییکی ایــن فرایند را
انجام دهید ،زیر تا وقتی که الک مرطوب است،
میتوان از آهنربا استفاده کرد.
چیزی که درمورد این مدل مانیکور جذاب است،
ت ـغ ـی ـیــرات رن ــگ و ط ــرح ب ــا تــاک ـیــدهــای مـتـفــاوت
آهنرباست .مثال میتوانید آهنربا را فقط یک
سمت ناخنتان نـگـهداریــد .به ایــن ترتیب ،کمک
م ـیک ـن ـیــد ت ــعـــدادی از ذرات ب ـ ــراق ی ــک سمت
نــاخ ـن ـتــان ج ـمــع شــونــد و ب ــا ای ــن ک ــار ی ــک حــالــت
س ــای ـهروش ــن ای ـج ــاد م ـیک ـن ـیــد .مـیبـیـنـیــد چـقــدر
دستتان برای طراحیهای متفاوت باز است؟
الک-ژل بهترین و ماندگارترین مانیکور مخملی
را به شما مـیدهــد؛ ا گــر بلدید در خانه الک-ژل
بــزنـیــد ،کــه خــوش بـهحــالـتــان ،و ا گــر بــه آرایـشـگــاه
میروید ،حتما درخواست کنید این کار را با ژل
ناخن برایتان انجام دهند.
بــرق ظریفی کــه از آن حــرف مـیزنـیــم ،یــک برق
ناخن ساده نیست ،بلکه درخششی کامل است.
قبل از هرچیز ،باید بدانید واقعا مخملی در کار
نیست .همه ایـنهــا یــک تــوهــم بـصــری اســت ،و
در واقع سطح ناخن ،صاف و تکبعدی است.
ناخنهای مخملی اثر نوع خاصی از فرمول الک
است که به ناخن ظاهر براق و مخملی میدهد.
dan_magazine_vancouver

اگر مدتزمان انجام مانیکور برایتان مهم است،
بد نیست بدانید مانیکور مخملی از یک مانیکور
سنتی زمان بیشتری میطلبد .زیر برای اینکه به
زیبایی مخملی مد نظرتان برسید ،بعد از هر الیه
الک ،زمانی را صرف تنظیم آن با آهنربا خواهید
ک ــرد؛ امــا ا گــر بــا الک معمولی ایــن کــار را انجام
دهید ،چندان وقتتان را نخواهد گرفت■ .

dan.magazine.vancouver

کف بینی ،چهره بینی و طالع بینی

اگر شما مشکلی دارید
 %100گارانتی
 %100موفقیت%100 +
نتیجه گیری فوری%100 +

عشقتان را به شما برمیگردانیم

■ مشکالت عشقی ■ مشکالت ازدواج
■ تحصیل
■ سالمتی
■ مشکالت نزدیکی
■ سرمایه گذاری
■ اعتیاد
■ مشکالت کاری
■ طالق
■ مشکالت مالی
■ حفاظت از خانه ■مشکالتدادگاهی

■ کودکان خطا کار
■ مشکل عقیم بودن
■ خصومت ها
■ نگرانی عزیزان
■ دعوای زناشویی

■ افسردگی
■ حسادت
■ منفی گرایی
■ تبرک مالی (برکت مالی)
■ مشکالت مشروب خواری

با ما تماس بگیرید برای حل تمامی مشکالتتان

با هر دین و مذهبی

کامال خصوصی

متخصص
از بین بردن سحر و جادوی بد
کف بینی ،چهره بینی و طالع بینی
متخصص در حل مشکالت یک پاندیت
خبره در خدمت شماست

تصمیم درست را در لحظه درست بگیرید

 4آذر ۱۴۰1 ،دانستنیها

NOVEMBER 25, 2022

WWW.DANMAGAZINE.COM

21

ingredients, marinate chicken and
put in a fridge at least one day.

کباب چوبی مالزی ساتای

Malaysian Satay Chicken
INGREDIENTS:
550 gm chicken thigh (or chicken
breast), cut into small pieces
1/2 onion
7 skewers
MARINADE:
½ tsp chicken powder
½ tsp salt
3 tsp sugar
½ tbsp coriander powder
½ tbsp turmeric powder
½ tbsp cumin powder
½ tbsp sweet paprika powder
½ tbsp chili powder (optional)

Preheat oven to 200C. Soak
skewers in cold water for 10
minutes.
Skewer
marinated
chicken.
Heat oil in a frying pan over
medium heat and cook chicken
until both sides are light brown.
You don’t want to burn them,
so be careful as some sugar was
added into the marinade.
Line a baking sheet with
aluminum foil for easier clean up
then spray with cooking spray.
Bake for 25 minutes. Brush with
honey when almost cooked.
Insert a needle into the thickest
part of the chicken. If no liquid
runs out, it’s done. Serve with
salad, or peanut satay sauce.

1 tbsp curry powder, parrot brand
and a dash of sesame oil

).چغندر نیز استفاده کرد

:مواد الزم

:طرز تهیه

 پیمانه1 برنج

زرد چوبه و فلفل،گوشت و لپه را با پیاز
برنج را در ظرف.سیاه می گذاریم بپزد
ریخته و رویــش حسابی آب می ریزیم
و مــی گــذاریــم کــامــا پخته و نــرم شــودو
هـمــراه بــا سـبــزی آش (یــا شــویــد یــا برگ
چغندر)سپس گوشت و لپه را له کرده
هـمــراه آبــش بــه آش اضــافــه کــرده و می
.گذاریم کامال با هم بجوشد وآش شوند
فلفل قرمز و آب غــوره را،سپس نمک
به آن اضافه کرده و می گذاریم بجوشد
قــاشــق نعناع داغ بــه آن اضــافــه می2و
.کنیم

پیمانه1/2 لپه
پیمانه1 شوید خرد شده
گرم200 گوشت
پیمانه1 آب غوره
فلفل قرمز به میزان الزم،فلفل سیاه،نمک

ا

13357
235A STREE, MAPLE RIDGE
757 FOSTER AVENUE,
VANCOUVER
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(ب ــرای سـبــزی آش غ ــوره مــی شــود از بــرگ

درآخـ ــر حـ ــرارت را خــامــوش ک ــرده و می
. دقـیـقــه اس ـتــراحــت کند10گــذاریــم آش
سپس در ظرف مورد نظر می کشیم و
.رویش نعناع داغ میریزیم

METHOD:
Cut chicken thigh into 1 to 1 1/2
inches in thickness. Smash onion
with a food processor. Mix all

Lis

طرز تهیه آش غوره

نعناع خشک و روغن برای نعناع داغ

COQUITLAM

چشم انداز زیبا از غروب! منظره پانوراما تماشایی از جزیره
 تکمیل. طبقه۳  سرویس بهداشتی در۴  خوابه با6  خانه.ونکوور
! لوازم خانگی بوش و سامسونگ،شده با کیفیت عالی
 پارکینگ، سوئیت مجزا، اتاقک حمام گرم،دارای پمپ حرارتی
 جادار برای یک قایق یا اتاق، ماشین۳ دوبل پشت سر هم برای
.۴-۲ ، نوامبر۲7  و۲6 بازی یا کارگاه! بازدید شنبه و یکشنبه

میترا صابری
MITRA SABERI

غزاله امین التجاری

GHAZALEH AMINOLTEJARI

$1,888,000
mitra@mitrasaberi.com
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604 761 5550

1400 Dayton Street
Coquitlam

308 9098 Halston Court
Burnaby

مشاور خرید و فروش امالک

a
Ch
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 سرویس بهداشتی در ساختمانی۲  خوابه با۳ آپارتمان
 اسکورفیت۱۲۵۰  با نقشه عالی به مساحت،بسیار شیک

$889,000

778 239 9889

ghazaleh@evergreenwestrealty.com

Personal Real Estate Corporation

 در بهترین منطقه کوکیتالم،منزلی بسیار شیک و مدرن
 سرویس6  خواب و7  دارای.BURKE MOUNTAIN
۳۹۳۰  خوش نقشه و دلباز به مساحت.بهداشتی
. دارای سوییت قابل اجاره با ورودی جدا.اسکورفیت

www.mitrasaberi.com

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

Top 10% of all Realtors® in Greater Vancouver
dan.magazine.vancouver
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BIZ.CANADA.PERSIAN BUSINESS DIRECTORY

راهنمای مشاغل ایرانیان کانادا

کارشناسان امالک

REAL ESTATE SERVICES

میترا صابری

604 761 5550
EVERGREEN WEST REALTY
www.mitrasaberi.com

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

خدمات طراحی و چاپ

PRINT & GRAPHIC DESIGN

کارشناسان وام مسکن
Mortgage Specialist

خدمات کنترل و دفع آفات
PEST CONTROL

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

صرافی

MONEY EXCHANGE

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
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,لوگو
WEB طراحی و پشتیبانی سوشیال مدیا و
236 869 8436
hmollahoseiny@yahoo.com

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

آژانسهای مسافرتی

آرمان آریا

604 338 7763
YES PRO MORTGAGES

TRAVEL AGENCY

Mehrnaz Chitsaz

مرجان مظاهری

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

مهرناز چیت ساز

g
LiS

$2,888,000
اشکان چوگانیان
604 998 4056
VANCO TRAVEL & TOURS
sales@vancotravel.ca
www.vancotravel.ca
CAPTAIN COOK TRAVEL
604 780 4005
www.captaincooktravel.com

مروارید اسدی

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

بازرسی فنی ساختمان

Home Inspection

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

$2,699,000

مهندس لیال خوروش

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

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

محمودی
Coalرضا
Harbour, Vancouver

778 240 8181
MACDONALD REALTY
www.rezrealty.ca

مترجمین

TRANSLATORS

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

باوند زنجانی
604 990 7209
Bavandzanjani@hotmail.com

$478,888
محسن مبلغی
w

PLUMBING

VEMA PLUMBING & GAS
604 779 2305

 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
NE
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لوله کشی

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

مهندس سام سالم

 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

dan.magazine.vancouver
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)حسین عندلیب (مترجم رسمی
604 868 9800
hossein.andalib@yahoo.com
www.motarjem.ca
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:ذیل مراجعه نمائید

صدی میناچی

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

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

NE
w

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

Construction & Trades
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برای هرگونه اطالعات در جهت

خرید و فروش ملک به سایت های

www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

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

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

604.351.1962

LD
g

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

دکتر مهدی عباس زاده

TiN
g

ACCOUNTING

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

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

LiS

حسابداری

فرید انتظاری

کامبیز خسروی

w

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

778 861 2245
ROYALTY GROUP REALTY
www.soldbyarash.ca

Commercial Real Estate

برهان فرجو

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

آرش بهمنی

کارشناسان امالک تجاری

اتومبیل

AUTOMOTIVE

604 512 5351
TEAM 3000 REALTY
bobshad@gmail.com

TiN

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

بدیع هللا شادبخت منشادی

So
LiS

CHILDCARE

برقکاری

ELECTRICAL

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

NE
w

مهد کودک

نسرین آبادی

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

PAINTING

علیرضا
778 707 6320
anleima 72@yahoo.com

SCHOOL ZONE DRIVING SCHOOL
آموزش رانندگی در مناطق کوکیتالم و برنابی
Rebeka ربکا
778 814 1491

604 500 7327
TEAM 3000 REALTY
mehdi@HomeElites.com

رنگ آمیزی ساختمان

_

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

مهدی سید حسینی

NE

EDUCATION

نیما نبوی

604 716 4830
TEAM 3000 REALTY
www.nimahomes.ca

E

آموزش و تدریس خصوصی

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

PR
iC

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

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

dan_magazine_vancouver

BIZ.CANADA.PERSIAN BUSINESS DIRECTORY راهنمای مشاغل ایرانیان کانادا
خدمات پرستارى

NURSING SERVICES

GREEN UMBRELLA SENIOR CARE
604 808 8599
www.greenumbrellaseniorcare.ca
info@greenumbrellaseniorcare.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
BEST FAST CLEANING
 مسکونی-  تجاری- اداری
604 348 9372
info.bestfastcleaning@gmail.com

جا به جایی
RELOCATION

مشاوران و رواندرمانگران
COUNSELLORS

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

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

CONTACT
TO LIST YOUR
BUSINESS
HERE!

778 340 8887
778 302 7728
Follow Us On Social Media
dan.magazine.vancouver
dan_magazine_vancouver

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

sales@danmagazine.com

dan.magazine.vancouver

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

فلورا فراهانی
604 986 6638
778 896 6636
200 -100 Park Royal West Van BC V7T 1A2

خدمات قانونی و مهاجرت
IMMIGRATION & LAW

ستاره پورفر
778 908 1239
POURFAR IMMIGRATION SERVICES
info@spourfar.com

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

حسین غفاری
778 862 4400 | 778 340 5575
GRAND LAND IMMIGRATION
www.grandlandimmigration.com
201-122 East 14th St
North Van BC V7L 2N

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

MANSOURI IMMIGRATION FIRM
604 468 5747
www.mcisfirm.com
info@mcisfirm.com

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

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

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

dan_magazine_vancouver

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

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

خدمات کامپیوتر
IT SERVICES

CLINICS

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

ALBERT MOVING
604 603 9099
albert.moving@icloud.com

BEST FAST MOVING
778 898 1989
www.bestfastmoving.com

درمانگاه ها

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

۱۴۰1 ، آذر4

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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778.340.1777

Iran: 021 8864 1429 - 31
+98 991 281 4182
واتس آپ
+1 604 339 7945
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Dan Magazine
778 340 8887

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی

ISSUE 1020

778 302 7728

British Columbia requires drivers to install
winter tires (i.e. winter, all-weather, or allseason mud & snow tires) if they plan to drive
on *specific highways where conditions are
unpredictable (i.e. Sea-to-Sky Highway).

TIME FOR
WINTER TIRES

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

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

آسا کابینت

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

604 800 0829

www.asacabinets.ca

SPECIFIC HIGHWAYS WEBPAGE:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/
driving-and-cycling/traveller-information/seasonal/
winter-driving/winter-tire-and-chain-up-routes

Supercar Driving Experience by Scenic Rush
آنا فرزان

مشاور امالک مسکونی و تجاری

www.scenicrush.com
•1-hour Dream Car Exotic Driving Experience $395
• 3-hour Sea to Sky Exotic Driving Experience $795
•7-hour Whistler Exotic Driving Experience ($1,695) along with the spectacular 3-hour Glen Valley Exotic Driving Experience ($795) in autumn/winter

Christmas’s Winter
Wonderland
Tinseltown pop-up bar,
Vancouver Alpen Club

Kaiseki Set Menu
Kaiseki set menus at Miku,
#70-200 Granville St

SEAFOOD TOWER

The Waterfront Kaiseki is
$120, while the Miku Kaiseki
is $165, with optional
sake pairings for $65

Rileys Restaurant

200 Burrard St, Vancouver
The mouth-watering towers range
from the Grand ($139) to the
Deluxe ($198) to the King ($269)

4875 Victoria Dr, Vancouver

Nov 18 – Dec 30

https://mikurestaurant.com/

https://rileysrestaurant.ca/

