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ارحام صادقی مهندس 

20 سال سابقه درخشان تدریس در کانادا و ایران

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

با شرکت در کالسهای ما موفقیت خود را تضمین نمایید

778-680-8031

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

778 917 1511778 302 7728

778.340.1777 
Iran: 021 8864 1429 - 31   
       +98 991 281 4182
      +1 604 338 5431

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

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

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی 
 عضو رسمی شورای قانونگذاری مشاورین

مهاجرت از سال 2011

واتس آپ

SALES@DANMAGAZINE.COM

زوال عقل

Ultra Magic 
Cleaning

www.ultramagic.ca
info@ultramagic.ca

604-618-4113

 نظافت منازل، شرکتها،
 ساختمان های نوساز و خدمات

نظافت قبل و بعد از اسباب کشی

BC Green Services

778-882-3542
www.bcgreenservices.ca

بازسازی و تعمیرات جزئی و کلی ساختمان
 کفپوش، نقاشی، دیواربندی و پنجره
محوطه سازی، سنگ فرش، پاسیو

پنجره، آشپزخانه و حمام
بام، تزریق فوم / آسفالت

بازدید رایگان توسط بازرسان رسمی ساختمان 

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

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

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

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

Dr. Helen Karimirad MD CCFP 
UBC Clinical Instructor

 Medical & Cosmetic Clinic

استاديار دانشگاه UBC از سال ٢٠١٠

دکتــر هلن کریمی راد

604.770.2116
برای مشاوره لطفآ با اين شماره تماس بگيريد 

Morpheus8 Inmode

۱ اردیبهشت، ۱۴۰۲دانستنیها  April 21, 2023 www.danmagazine.com

1. Are you citizen of Canada or having PR? (Open work permit at least 1 year validity)
2. Do you have a valid driver’s license?
3. Do you have a reliable car 24/7 ?
4. Do you search for a sales opportunity?
5. Do you have clean police, driving and financial record, NO bankruptcy or 
consumer proposal?
6. Do you know yourself as a coachable and sports minded individual?

Contact me, if you answer YES to all of the above.

یک فرصت مناسب که به شما امکان می دهد بین کار و زندگی خود تعادل برقرار کنید !
 اگر دارای شرایط اشاره شده هستید لطفا در واتس اپ به من پیغام بدهید

         604-710-7696

ک اشتری بارا
۶۰۴ ۷۱۰ ۷۶۹۶

www.barackashtari.com
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Nassau                 Grand Hyatt Baha Mar (European Plan)    2,562

Punta Cana Emotions By Hodelpa Juan Dolio 2,075

Puerto Vallarta Riu Vallarta 2,265

Negril Hedonism I I (+21) 3,085

Las Vegas Nobu Hotel At Caesars Palace 2,728

London, England Me London(5*) 5,659

Nassau                 The Cove Atlantis(European Plan)               4,069

Punta Cana Whala Bavaro 2,261

Riviera Maya Platinum Yucatan Princess 2,625

Montego Bay Moon Palace Jamaica 3,450

Las Vegas Encore At Wynn 4,024

London, England Melia White House (4*) 4,609

Paris Citadines Place Italie (3*) 4,319

Barcelona Me Barcelona (5*) 4,359

Punta Cana Occidental Punta Cana 2,721

Cancun Riu Palace Costa Mujeres 2,705

Montego Bay Beaches Ocho Rios Spa Golf And Waterpark 3,830

Honolulu, Hawaii Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach 3,147

London, England Melia London Kensington(4*) 4,159

Paris Citadines Republique Paris(3*) 4,279

Málaga SOL TORREMOLINOS DON Pedro (3*) 3,169

Torremolinos SOL PRINCIPE (3*) 3,409

2,486       76

1,755       300

1,375       890

2,775       330

3,850       219

1,631       630

1,795       830

2,785       665

1,799       922

1,565       1,140

3,330       500

2,052       676

4,145       1,514

3,020       1,004

3,066       1,543

2,957       1,362

4,244        115

2,448       699

3,175       984

3,145       1,134

2,323        846

2,531        878
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 VSWI شرکت خدمات مهاجرتی

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

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

این تغییرات شامل تغییر وضعیت :

 • ویزیتوری به کار
 • ویزیتوری به تحصیلی

 • کار به تحصیلی

 • تحصیلی به کار
 • تمدید و حفظ وضعیت اقامتی

با نظارت چهار مشاور رسمی مهاجرت

مهشید حجازی                  پاول توربان
ماتای جرج نورانی             جستیپ گیل

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

مهاجرتی به متقاضیان ارائه خدمت کنیم

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

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

604 245 1161
647 493 5211
604 716 5853

ونکوور

مشاور رسمی فارسی زبان

تورنتو

VSWI Canadian Immigration Services Inc.

با مدیریت

شیوا قائم

Notar izat ion
Estate  Planning

Real  Estate
Ser vices

دفتر خانه و ثبت اسناد رسمی

www.ShivaNotary.com

604.986.7600

ثبت اسناد و کلیه امور محضری
وکالتنامه و وصیت نامه

انتقال امالک و مستغالت
برابر کردن کپی با اصل

دعوتنامه

•

•

•

•

•
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Dr. Christopher Long
Periodontist

Dr. Bobby Birdi
Periodontist & Prosthodontist

Dr. Nariman Amiri
Prosthodontist

Dr. Payam Matin
Periodontist

#401-221 West Esplanade, North Vancouver, BC
info@imperio.ca                     www.imperio.ca

(604) 983-9836
ید بگری تماس  ما  با  مشاوره  برای 

متخصصان کلینیک ما

آیا دندانهای خود را از دست داده اید؟
آیا از دندان مصنوعی استفاده میکنید؟

  درمان دندان در یک روز  ابتکار نوینی است
 در دسترس و ممکن است پاسخی باشد

که به دنبال آن بوده اید.

درمان دندان در یک روز بیش از 25 سال تحقیق و موفقیت پشت سر دارد!
تیم دندانپزشکان و متخصصان خبره گروه دندانپزشکی ایمپریو بسیار هیجان زده هستند که 

این روش پیشرفته را به همه بیمارانی که خواهان راه حل دائمی ثابت هستند، ارائه دهند.
روش درمان دندان در یک روز   یک روش شگفت انگیز است که به شما امکان میدهد با دندان 

مصنوعی یا با دندان های از کار افتاده وارد شوید و همان روز )یک روز( با مجموعه جدیدی 
از دندان های ثابت خارج شوید.  دیگر از دندان مصنوعی یا دندان های دردناک و از کار افتاده 
خبری نیست. فقط یک لبخند جدید با اعتماد به نفس و توانایی خوردن دوباره همه غذاهای 

مورد عالقه خود.

 متخصصان ما تمام جنبه های درمان ایمپلنت و
یبایی را هم ارائه می دهند ز
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FUTURE TRAVEL
Heartbeat Passport

پیش بینی سفر در سال 
۲۰۷۰؛ ضربان قلب جایگزین 

گذرنامه می شود

به نقل از نیوز دات کام )News.com.au( گزارشی 
نــیــویــورک پــســت مــنــتــشــر شـــده اســــت، مبنی بر  در 
اینکه اقــامــت در هتل های زیــر آبــی، داشــتــن دربــان 
ضربان  از  استفاده  حتی  و  شخصی  هولوگرافیک 
بــرای  پیش بینی ها  از جمله  گــذرنــامــه،  بــه جــای  قلب 

سفرهای کامال متفاوت در سال ۲۰۷۰ است.
پــروازهــای  ارائــه دهــنــده  اروپــایــی  شرکت هواپیمایی 
از  گـــروهـــی   ،)easyJet( ایـــزی جـــت  ارزان قـــیـــمـــت، 
تـــا پیش بینی  کــارشــنــاســان را مـــامـــور کــــرده اســـت 
کنند که سفر در ۵۰ سال آینده چگونه خواهد بود. 

یافته های آن ها شگفت انگیز است.
ــال، فـــرودگـــاه هـــا را در نــظــر بــگــیــریــد؛  ــثـ بـــه عـــنـــوان مـ
در عوض  و  باقی می ماند  در گذشته  کاغذبازی ها 
گذرنامه های  به جای  فــرد  بیومتریک یک  داده هـــای 
فیزیکی در فضای ابری ذخیره می شود و در سطح 
امــا کارشناسان  قــرار می گیرد.  جهانی در دسترس 
می گویند که این فقط از آن نوع فناوری بیومتریکی 
ــم، مانند اثــر انگشت  ــروزه بــا آن آشنایی داریـ کــه امـ
ــورت یــا شبکیه چــشــم نــیــســت، بلکه  یــا اســکــن صــ
ضربان قلب شما نیزمی تواند برای شناسایی مورد 
قــرار گیرد و مانند »امــضــای قلبی« همه  استفاده 

افراد، منحصر به فرد است.
نخواهد  وجــود  امنیتی  بــررســی  یــا  نام نویسی  هیچ 
داشــت - چیزی که سر تیم کــالرک، رئیس امــارات 
پیش تر به  نیوز دات کام گفته بود خیلی زودتر از ۵۰ 

سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
در عــوض انتظار مــی رود نــرم افــزار تشخیص چهره 
بــتــوانــد شــمــا را شــنــاســایــی کــنــد، شــمــا را بـــا پــــرواز 
رزرو شده تان مطابقت دهد و درحالی که بدون توقف 
تلفنتان  بــه  را  پیام هایی  قــدم می زنید،  فــرودگــاه  در 

ارسال کند.
دکتر پاتریک دیکسون، رئیس شرکت گلوبال  چنج 
و   )Global Change Ltd( مــحــدود  مسئولیت  بــا 
کارشناس گزارش سفر آینده ۲۰۷۰، گفت: »بازرسی 
بی معنی  اصــطــالحــات  گــذرنــامــه،  کنترل  یــا  امنیتی 

خواهند بود.«
»شما از هیچ نــوع بــررســی آگــاه نخواهید شــد، اما 

همچنان در حین حرکت در فرودگاه اسکن و ردیابی 
می شوید.« چمدان شما با برچسب داده هوشمند 
ــا تــاکــســی  تــعــبــیــه شــده، بـــه طـــور خـــودکـــار از قـــطـــار یـ
به هواپیمای مناسب  و مستقیما  تخلیه می شود 
ارســال می شود و آن تاکسی، تاکسی که ما امروز 
هنگام  مـــردم  مـــی رود  انتظار  نیست.  می شناسیم 
تعطیالت با ای-وی تولز )e-VTOLs( یعنی تاکسی 
هوایی الکترونیکی که به طور عمودی بلند می شود 
و فرود می آید، به فرودگاه – و دیگر مقاصد خود– 

سفر کنند.
دکــتــر دیــکــســون گــفــت: »در حـــال حــاضــر دســت کــم 
۲۵۰ شرکت در حال توسعه این وسایل نقلیه برای 

».)short-hop( مسیرهای کوتاه اند
آن  از  اگر شما  بریتویت می گوید  گراهام  پروفسور 
افــــرادی محسوب مــی شــویــد کــه از چمدان  دســتــه 
بستن یا حتی بدتر از آن، از چمدان باز کردن متنفرید، 
سرانجام نیاز به چمدان بستن می تواند با چاپگرهای 

سه بعدی کامال از بین برود.
او گفت: »قبل از پــرواز صرفا اندازه گیری های خود 
ارائــه دهید و پس از ورود،  را از طریق اسکن بــدن 
انـــدازه دقیق خود  از لباس هایی در  کمد لباسی پر 

پیدا کنید.«
»وقتی محل را ترک می کنید، لباس ها را می توان 
بــرای گردشگر بعدی دوبـــاره چــاپ کرد.  بازیافت و 

این نه تنها استرس چمدان بستن را کاهش می دهد، 
»آرام  قابل تحمل ترمی کند.«  نیز  را  تعطیالت  مــد 
بنشینید، استراحت کنید و از پرواز خود لذت ببرید.«
پیشرفته تر  هواپیماها  مـــی رود  انتظار  کلی  بــه طــور 
و راحــت تــر شــونــد. کــارشــنــاســان بــه ویــژه پیش بینی 
می کنند که صندلی ها دیگر »یک سایز برای همه« 
نخواهند بود و در واقع می توانید صندلی متناسب 
با سایز بــدن خــود را رزرو کنید. حتی ممکن است 
صندلی ها بتوانند شما را تا دمای دلخواهتان خنک 

یا گرم کنند و بهداشت بیشتری داشته باشند.
آیــنــده  پــژوه، گــفــت: »در حال  دکــتــر ملیسا اســتــری، 
حاضر، صندلی ها به دالیل ایمنی تا حدی استاندارد 

شده اند، اما نوآوری در علم مواد، شاهد ایجاد مواد 
سبک تر و درعین حال، قوی تر خواهد بود، تا تجربه 
بــا حفظ ایمنی ایجاد  راحــتــی متناسب و هــم زمــان 

شود.«
همچنین به احتمال زیــاد دیگر صفحه  نمایشی در 
پــشــت صــنــدلــی  جــلــویــی بـــرای شــمــا وجـــود نخواهد 
داشت و نوعی دستگاه آینده نگرتر می تواند فیلم ها 

را به طور مستقیم جلو چشمان شما پخش کند.
درمورد تجربه رایج انتظار مشتاقانه برای مهماندار 
هواپیما که نام دو یا سه گزینه غذایی را برای انتخاب 
بگوید و شما را ناامید کند، چطور؟ این نیز به گذشته 
خواهد پیوست. کارشناسان پیش بینی می کنند که 
شما می توانید هر چیزی را که می خواهید بخورید؛ 

تنها انتخاب کنید.
»مــنــتــظــر هــتــل هــایــی بــاشــیــد کـــه قــبــال هــرگــز وجـــود 

نداشته اند.«
ــان شــخــصــی هــولــوگــرافــیــک  ــ ــ تـــصـــور کــنــیــد یـــک درب
دیجیتال در البی هتل منتظر شماست تا به همه 
نیازهای شما پاسخ دهد. این موضوع در ۵۰ سال 
همچنین  شــود.  تبدیل  واقعیت  به  می تواند  آینده 
ــود را مــطــابــق با  ــاق خــ ــ ــون اتـ ــیـ ــوراسـ مــی تــوانــیــد دکـ
سلیقه تان انتخاب کنید، نور، موسیقی، عطر و نرمی 

تخت خود را تغییر دهید.
شــیــوی جــرویــس، آیــنــده پــژوه، گــفــت: »یـــک دستیار 
مــجــازی دیجیتال در اتـــاق )مــثــال ســوپــر الــکــســا( به 
شما خوشامد می گوید و در هر کــاری، از سفارش 
یک حوله جدید گرفته تا پیشنهاد مکانی برای غذا 

خوردن و رزرو جا، به شما کمک می کند.«
صبحانه های بوفه آینده شامل یک منوی دیجیتال 
کــه می خواهید  را  آنچه  آن می توانید  در  کــه  اســت 

تایپ و به صورت سه بعدی پرینت کنید.
تا سال ۲۰۷۰، می توانید در یک هتل زیر آب اقامت 
کنید و با یک زیردریایی کوچک به »سفر دریایی« 
بــرویــد، یــا ممکن اســـت در زیـــرِ زمــیــن بــا هتل های 
زیرزمینی که انتظار می رود در بافت زمین ساخته 

شوند، بمانید.
بــرویــد یا  بــرای تعطیالت کجا  اگــر مطمئن نیستید 

انتظار  را در روز مشغول چه چیزی کنید،  خودتان 
مــی رود هــوش مصنوعی بتواند شما را با مقصد، 
مطابقت  در سفر  مناسب  همراه  حتی  و  فعالیت 

دهد.
برای کسانی که دوست دارند از مکان های تاریخی 
دیــدن کنند، واقعیت مجازی بــازی را تغییر خواهد 

داد.
ــواع واقــعــیــت هــای ترکیبی  ــ دکــتــر اســتــری گــفــت: »ان
)MR( تصاویر روی مناظر را می پوشانند تا به طور 
ــاده اســـت،  ــتـ بــصــری آنــچــه را کـــه در آنــجــا اتـــفـــاق افـ
بازسازی کند، مثال یک نبرد معروف، نیروهایی که 
در اطــراف شما موج می زنند، یا نشستن در میان 
جمعیت تشویق کننده در اولین بازی های المپیک.«

این کار ممکن است به کمک یک هولوگرام برجسته 
یــا بــا اســتــفــاده از یــک گــوشــی یــا عینک ســبــک وزن 
این  می توانند  )هپتیک(  لمسی  لباس های  باشد. 

تجربه را حتی بیشتر تشدید کنند.
به ۵۰ سال گذشته نگاه کنید

کنون  ا پیش بینی ها  ایــن  اســت  ممکن  درحــالــی کــه 
بیرجیت  پــروفــســور  بــرســنــد،  نــظــر  بـــه  از ذهـــن  دور 
اندرسن، کارشناس ارشد، گفت که صرفا باید به ۵۰ 
تا متوجه شوید همه چیز  نگاه کنید  ســال گذشته 

امکان پذیر است.
او در خالصه گزارش می نویسد: »بشریت چنان به 
مهندسی  و  فــنــاوری  در  مکرر  مفید  پیشرفت های 
عـــادت کـــرده اســـت کــه مــی تــوان بــه راحــتــی در نظر 
گرفت که در ۵۰ سال گذشته چقدر پیش رفته ایم.«

گــوشــی هــای هوشمند  کنید؛  فکر  »بــه ســال ۱۹۷۳ 
رویاهای عجیبی بودند، گوگل یک کلمه ساختگی 
به نظر می رسید و لپ تاپ ها هنوز تقریبا یک دهه با 

اختراع فاصله داشتند.«
کنون بــرای ما غیرقابل درک است که در جهانی  »ا
بـــدون ایـــن فــنــاوری هــای اصــلــی کــه بـــرای وجـــود ما 
ایــن رو،  از  بسیار اســاســی انــد، زندگی کــرده باشیم. 
احتمالی  امکانات  آینده ایم،  وقتی منتظر ۵۰ سال 
برای رشد و توسعه در نوآوری و فناوری برای سفر 

بی پایان است.«■

TRAVEL
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پاپ فرانسیس در مستندی که روز چهارشنبه منتشر شد، 
فضایل رابطه جنسی را ستود و آن را »یکی از  زیبایی هایی 

که خداوند به انسان عطا کرده است«، توصیف کرد.
به گزارش رویترز، پاپ، ۸۶ ساله، در مستند محصول دیزنی 
سال  دیدار  که  می دهد«،  پاسخ  »پاپ  عنوان  با  پالس 
را به  اوایل دهه ۲۰ زندگی  با ۱۰ نفر در  او در رم  گذشته 
افراد حاضر در  را بیان کرد.  تصویر می کشد، این سخنان 
این مستند از پاپ فرانسیس درباره موضوعات مختلفی از 
جمله حقوق دگرباشان جنسی، سقط جنین، صنعت پورن، 
رابطه جنسی و ایمان و سوءاستفاده جنسی در کلیسای 

کاتولیک سوال کردند.
او همچنین در اشاره به خودارضایی گفت: »بیان جنسسی 
یک غنا است. بنابراین هر چیزی که بیان جنسی واقعی را 

کاهش دهد، از شما می کاهد و این غنا را از بین می برد.«
می داند  آیا  که  شد  پرسیده  فرانسیس  پاپ  از  همچنین 

NEWS

کی  خورا باتری  نخستین  اختراع  از  دانشمندان 
وب سایت  گزارش  به  داده اند.  خبر  قابل شارژ 
اورک آلرت، این نخستین باتری از این نوع به شمار 
از  تیمی  است.  شده  ساخته  تاکنون  که  می رود 
اعالم  ضمن  میالن  فناوری  موسسه  پژوهشگران 
این خبر گفته  اند که این اختراع احتماال در تشخیص 
نرم  رباتیک  و  غذا  کیفیت  بر  نظارت  بیماری ها، 

خوراکی کاربرد خواهد داشت.
کامال  باتری  یک  این  که  می گویند  پژوهشگران 
موادی  پایه  بر  مجدد  شارژ  قابلیت  با  و  خوراکی 
ساخته شده که به طور معمول به عنوان بخشی از 

رژیم غذایی روزانه مان مصرف می کنیم.
نحوه عملکرد این باتری در مقاله ای جدید در مجله 
ماریو  است.  شده  داده  شرح  متریالز«  »ادونسد 
در  مولکولی  الکترونی  آزمایشگاه  مدیر  کایرونی، 
کرده اند  تالش  او  همراه  تحقیقاتی  تیم  و  میالن، 
الکترونیکی مواد غذایی و محصوالت  ویژگی های 
جانبی آن  را بررسی کنند. کایرونی در سال ۲۰۱۹ 
برای مشارکت در پروژه ای که در زمینه الکترونیک 
دو  جایزه  یک  می کرد،  تحقیق  خوراکی  مواد  در 

میلیون یورویی برنده شد.
تحقیقاتی  قابل خوردن رشته ای  الکترونیک  مواد 

The spacecraft bound for Jupiter's 
moons will be launched this week

فضاپیمای عازم قمرهای مشتری این هفته پرتاب می شود

The smallest and largest organisms make 
up most of the Earth's biomass

 کوچک ترین و بزرگ ترین موجودات بیشتر
زیست توده زمین را تشکیل می دهند

 Rechargeable Battery 
 اختراع یک باتری قابل شارژ
که از موادغذایی ساخته شد

• Crema Ice Cream
• KYU Grill
• J’s Disco Dogs
• Steamworks Food Truck
• Mahshinko Food Truck
• Indish Food Truck
Seven locations have been approved for food trucks to set up: Bridgman Park, Lions Gate Plaza, Inter 
River Park, Lynn Canyon Park, Lynn Valley Park, Maplewood Farm and Parkgate Park.

بوده  روبه رشد  مدام  اخیر،  سال های  در  که  است 
است و به گفته دانشمندان، می تواند در تشخیص 
و همچنین  گوارش  بیماری های دستگاه  درمان  و 
نظارت بر کیفیت مواد غذایی نقش زیادی داشته 
و  ساخت  در  چالش ها  جالب ترین  از  یکی  باشد. 
آینده،  کی  خورا الکترونیکی  سیستم های  توسعه 

شناسایی منابع انرژی قابل خوردن است.
و  اُکسایش  واکنش های  از  تحقیقاتی  گروه  این 
زنده  موجودات  همه  در  که  بیوشیمیایی  کاهش 
اتفاق می افتد، الهام گرفتند و این باتری را بر مبنای 
آن توسعه دادند. این باتری از ریبوفالوین )ویتامین 
به  می شود،  یافت  بادام  در  مثال  برای  که  ب۲( 
و  غذایی  مکمل  )یک  کوئرستین  از  و  آند  عنوان 
ماده موجود در درختچه خاردار کپر( به عنوان کاتد 

استفاده می کند.
از  الکتریکی  هدایت  افزایش  برای  باتری،  این  در 
کربن فعال استفاده شد و الکترولیت آن نیز بر پایه 
آب بود. جداساز آن که وجودش در هر باتری الزم 
از جلبک  از اتصال کوتاه جلوگیری شود،  تا  است 
دریایی نوری که در سوشی از آن استفاده می شود، 
از  در محفظه ای  الکترودها  ادامه،  در  ساخته شد. 
جنس موم زنبورعسل و ورقه نازک طال قرار داده  
می تواند  که  است  این  در  ابزار  این  برتری  شدند. 
بدون هیچ گونه خطری برای سالمتی، به صورت 

کامل هضم می شود.
نمونه اولیه باتری که با ولتاژ ۰.۶۵ ولت کار می کند، 
به  الکتریکی  به مدت ۱۲ دقیقه جریانی  می تواند 
میزان ۴۸ میکروآمپر تولید کند؛ میزان ولتاژی که 

طبیعتا مشکلی در بدن انسان ایجاد نمی کند.

يک فضاپيمای اروپایی که برای 
سه  و  مشتری  سیاره  مطالعه 
شده  طراحی  آن  جذاب  قمر 
آوریل   ۱۳ پنجشنبه،  روز  است، 
پرتاب  فضا  به  فروردین(،   ۲۴(

می شود.
این  اکسیوس،  خبری  وب سایت  گزارش  به 
و  اروپا  کالیستو،  قمرهای  مطالعه   بر  ماموریت 
گانیمد تمرکز خواهد کرد. فضانوردان و دانشمندان 
برای  مناسبی  مکان  را  قمرها  این  فضایی،  علوم 
منظومه  در  زندگی  اثر  جست وجوی  و  مطالعه 
شمسی می دانند. این ماموریت همچنین نخستین 
ماموریتی است که در آن، یک فضاپيمای ساخت 
بشر به دور قمری به غیر از ماه می چرخد. قرار است 
اين ماموريت صبح پنجشنبه و با پرتاب فضاپيمای 

وسل با راکت آرين ۵ از گويان فرانسه، آغاز  شود.
محققان بر این باورند که قمرهای اروپا، کالیستو و 
گانیمد، اقیانوس هایی زیرسطحی در زیر پوسته های 
به  را  آن ها  می تواند  بالقوه  که  دارند  خود  یخی 
محیطی سکونت پذیر برای میکروب ها یا موجودات 

دیگر تبدیل کند.
هم  با  قمرها  »این  نوشت:  اروپا  فضایی  آژانس 
برابر  شش  اندازه  به  آب،  زیادی  مقدار  می توانند 
اقیانوس های زمین، در خود داشته  آب موجود در 
باشند.« این فضاپیما، قمر اروپای مشتری را برای 

یافتن احتمال وجود حیات، نقشه برداری و بررسی 
خواهد کرد. تحلیلگران می خواهند در مورد چگونگی 
بیشتری  اطالعات  قمرهایش،  با  مشتری  ارتباط 
تا  می کشد  طول  سال  هشت  حدود  کنند.  کسب 
که  است  سال ها  برسد.  مشتری  به  فضاپیما  این 
مشتری  قمرهای  از  رازگشایی  به منظور  محققان 
تالش می کنند. بر اساس مطالعه ای که سال ۲۰۲۲ 
در مدار مشتری،  تغییر  با کمی  منتشر شد، فقط 

زمین می تواند مکان بهتری برای حیات باشد.
نوشت:  مقاله،  این  اصلی  نویسنده  ورورت،  پم 
»بسیاری متقاعد شده اند که زمین نماد یک سیاره 
مشتری،  مدار  در  تغییری  هر  و  است  زیست پذیر 
که سیاره عظیمی است، برای زمین فقط می تواند 
بد باشد.« او افزود: »ما نشان می دهیم که این دو 
اگر مشتری  فرض  نادرست است.« در عین حال، 
بود، موجب کج شدن محور  نزدیک تر  به خورشید 
زمین می شد. این امر می توانست موجب شود که 
بخش های بزرگی از زمین منجمد، و احتمال وجود 

حیات در آن کمتر  شود.
این ماموریت می تواند به جست وجوی ما در مسیر 
سایر  در  سیاراتی  یا  فراخورشیدی  سیارات  یافتن 
منظومه های ستاره ای، و درک ما از ساختار و نحوه 

دانشمندان بعد از پنج سال دسته بندی اندازه، حجم و پدید آمدن منظومه های سیاره ای دیگر کمک کند.
جمعیت تمام موجودات زنده، به نتیجه شگفت انگیزی 
موجودات  بزرگ ترین  و  کوچک ترین  اینکه  رسیده اند؛ 
تشکیل  را  آن  زیست توده  بیشتر  زمین،  روی  زنده 
ساینس،  الیو  خبری  پایگاه  نوشته  به  می دهند. 
گروهی به سرپرستی زیست شناسان دانشگاه راتگرز 
نیوجرسی و دانشگاه بریتیش  کلمبیا، با تقسیم حیات 
در محیط های خشکی، دریایی و زیرزمینی به ۳۶ دسته، 
بزرگ ترین، کوچک ترین و معمول ترین اندازه بدن را در 
هر گروه مشخص کردند و پس از جمع آوری اطالعات 
درباره اندازه بدن موجودات زنده و جرم زیستی آن ها، 
به ارزیابی میزان زیست توده یا جرم زیستی هر دسته 

در مجموع جرم زیستی کره زمین پرداختند.
پلوس وان  نشریه  در  مارس   ۲۹ که  آن ها  یافته های 
بیشترین  جنگلی  گیاهان  که  داد  نشان  شد،  منتشر 
زیست توده، و دوزیستان کمترین زیست توده زمین را 

تشکیل می دهند. 
ملین پینسکی، از نویسندگان این مطالعه و دانشیار 
طبیعی  منابع  و  تکامل  بوم شناسی،  آموزشی  گروه 
در دانشگاه راتگرز، به الیو ساینس گفت که این نوع 

بررسی »برای نخستین بار انجام شده است«.
که  شدند  متوجه   ۱۹۶۰ دهه  در  آبزیان،  بوم شناسان 
کم کل جرم زیستی در مقیاس های بسیار متفاوت  ترا
ثابت مانده است که نشان می دهد اندازه بین گونه های 
مختلف، یکنواخت توزیع شده است. پینسکی گفت 
که پیش بینی گروهش این بود که در هر اندازه بدنی، 
تقریبا شمار مشابهی موجود زنده وجود داشته باشد، 

اما نتایج نشان داد که طبیعت طرفدار اندازه است. 
پینسکی گفت: »اغلب چنین به نظر می رسد که دنیا 
این کشف  اما  است.  پروانه  و  کوچک  از حشرات  پر 

نشان داد که در واقع، اندازه های بدنی متوسط چندان 
زیاد نیستند. درعوض باکتری های دریایی و خاکی که 
موجودات زنده کوچکی محسوب می شوند، در قیاس 
بیشتری  زیست توده  متوسط،  اندازه  با  حشراتی  با 

دارند.« 
این پژوهش نشان داد که این الگو درمورد انواع مختلف 
خشکی  موجودات  در  حتی  و  می کند  صدق  گونه ها 
بیشتر از موجودات دریایی مشاهده می شود. درمورد 
انسان نیز هرچند اندازه بدن انسان از بدن بسیاری از 
گونه های دیگر بزرگ تر است، اما زیست توده انسان با 

گروه های دیگر قابل قیاس نیست. 
خزندگان  مانند  موجوداتی  که  دسته   ۳۶ این  بین  در 
جمعیت  بیشترین  می شد،  شامل  نیز  را  نرم تنان  و 
آن ها،  میان  در  و  بود  باکتری ها  و  گیاهان  به  متعلق 
میکروسکوپی  باکتری های  موجودات،  کوچک ترین  
بودند و بزرگ ترین آن ها، شبکه های زیرزمینی قارچ ها 

و ریشه درختان. 

Pope: Sex is Beautiful
پاپ: سکس زیبا است

Look for these food trucks in the District of North Vancouver this year
امسال به دنبال این فود تراک ها در ناحیه نورث ونکوور باشید

6 WEEKS OF INTERMITTENT HIGHWAY 1 CLOSURES 
NEAR HOPE, B.C., SET TO BEGIN

The province is warning drivers that Highway 1 outside of Hope, B.C., will be closed 10 times a 
day, between 20 and 35 minutes each, over the next six weeks in order to complete work meant to 
prevent rockfalls in the area. The work is set to take place near Hunter Creek, about 10 kilometres 
west of Hope, which is in the Fraser Valley east of Vancouver. It takes around an hour and 45 
minutes to drive there from Vancouver.

 شروع 6 هفته بسته شدن
Hope بزرگراه 1 در نزدیکی »شخص غیرباینری )غیردوگانه(« چیست و او پاسخ مثبت داد. 

دگرباش جنسی  افراد  از  باید  کاتولیک  کلیسای  که  کرد  تکرار  او 
استقبال کند. او گفت: »همه افراد فرزندان خدا هستند، همه افراد. 
خدا هیچ کس را طرد نمی کند، خدا یک پدر است و من حق ندارم 

کسی را از کلیسا اخراج کنم.«
فرانسیس در مورد سقط جنین گفت که کشیش ها باید در مورد 
اما  باشند،  »مهربان«  داده اند  خاتمه  خود  حاملگی  به  که  زنانی 

همچنین این عمل را غیرقابل قبول خواند.
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- کارشناسی فنی خودرو برای خریداران اتومبیل
- تعویض روغن )همراه با روغن( از ۴۵ دالر

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

مکانیک اتومبیل سیار

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

604 442 6046

H.NAJAFI
MOTORS PARTS LTD
(the old H2Bay)

AirSeaLand Cargo Inc.
Worldwide Freight Forwarding & Shipping Agency

Ph : 604.568.9044
Cell : 604.418.5664

Fx : 604.285.0781

حمل کاالهای تجاری و شخصی از / به اقصی نقاط دنیا از طریق دریایی، هوایی و زمینی 	 
ترخیص گمرکی کاالهای وارداتی و صادراتی، خدمات بیمه حمل و نقل کاال	 
ارایه خدمات جانبی ترابری بین المللی از قبیل بسته بندی، انبارداری و صدور اسناد مربوطه	 
مدیریت و مشاوره پروژه های حمل نقل	 

info@airsealandcargo.com
www.airsealandcargo.com

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

حمل و نقل بین المللی

و

خدمات برق ساختمان
EAGLE POWER ELECTRIC

master licensed & insured

مسکونی، تجاری، دفاتر کار

778.680.3535
www.EaglePower.ca

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

Contractor

Certified Gas & plumbing Contractor

T
e

c
h

n
ic

a
l 

S
a

fe
ty

 B
C

  
L

G
A

0
2

0
9

5
1

2

 • فرنس
• آب گرم کن

 • بویلر

604.401.6480
مهدی

 • شومینه
 • تعمیرات لوازم گازسوز
Driveway گرمایش • 

تعمیرات و نصب با بهترین قیمت  

هدف ما هدف ما رضایت شماسترضایت شماست  

Icon Canadian Immigration Inc. 
دفتر مهاجرتی

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

)MICC( عضو رسمی انجمن مشاورین وزارت مهاجرت استان ِکبک

• سرمایه گذاری
• خود اشتغالی

•اخذ اقامت امریکا
•اخذ اقامت جزایر کارائیب

• تکفل پدر و مادر

• نیروی متخصص فدرال و ِکِبک

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

دارای 
گواهی حق 

 امضٔا در 
BC استان

• برنامه های استانی
• کارآفرینی

•تائید امضا و برابر با 
اصل کردن کلیٔه مدارک

استخدام

به یک مکانیک ماشین به صورت متام وقت و یا پاره 

وقت نیازمندیم. لطفا برای اطالعات بیشرت متاس بگیرید.

mt_motor@telus.net

 604-368-5100 
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پس از آنکه جهان در پوست فضای مجازی قرار 
کشورهای  در  زندگی  نوع  از  اطالعات  و  گرفت 
توسعه  حال  در  کشورهای  به  یافته  توسعه 
به  رسیدن  برای  مهاجرت ها  از  انفجاری  رسید، 

زیست مطلوب تر شروع شد.
از سوی دیگر شعارهای بشردوستانه کشورهای 
دوربین های  میکروسکوپ  زیر  یافته  توسعه 
همین  به  دنیاست.  سراسر  از  مردمان  موبایلی 
مهاجران  مقصد  که  دولتهایی  که  است  سبب 
و  گرفته اند  قرار  راهی  دو  سر  هستند،  بیشتری 
برای این دو راهی نیز میلیاردها دالر پول صرف 
راه  برای  مهاجران  نگهداری  راهی  دو  می کنند. 
دادن افراد انتخاب شده و متخصص و راه ندادن 

افرادی که لزومی برای اقامت آن ها نیست.
و  مهاجرت  سازمان  که  می شود  این  نتیجه اش 
پناهندگی کانادا )IRCC(، یک میلیارد دالر بودجه 
بهداشتی  مراقبتهای  و  کوتاه مدت  اسکان  برای 

دالر  میلیون   ۵۳۰ حدود  کرد.  خواهد  صرف  آنرا 
و  پناهجویان  به  ارائه ی اسکان کوتاه مدت  برای 
پوشش  ارائه ی  برای  نیز  دیگر  دالر  میلیون   ۴۶۹
و  پناهجویان  به  موقت  بهداشتی  مراقبت های 
درمانی  بیمه  شرایط  واجد  هنوز  که  پناهندگانی 
که  مهاجرانی  نیستند،  منطقه ای  یا  استانی 
ایالت  از   »Roxham« جاده  از  غیرقانونی  به طور 

نیویورک به استان کبک وارد شده اند.■

کانادا،  مهاجرت  اداره  آژانس  داده های  اساس  بر 
در دو ماهه اول امسال آمار مهاجرت به کانادا در 
درصد   ۴۰ قبل  سال  در  مشابه  مذت  با  مقایسه 
 ۵۰۸۸۵( ژانویه  ماههای  در  است.  داشته  افزایش 
اقامت دائم( و فوریه )۴۹۵۵۰ اقامت دائم( بیش 
از صد هزار نفر در کانادا اقامت یافتند در حالیکه 
در همین مدت در ۲۰۲۲ این رقم حدود ۸۳ هزار نفر 
بودند. اگر این رشد ادامه بیابد بسیار فراتر از هدف 
پیش بینی شده مهاجرتی کانادا برای سال ۲۰۲۳ 

سال  برای  مهاجرتی  هدف  اساس  بر  زیرا  است. 
۲۰۲۳ پیش بینی ۴۸۵ هزار نفر شده است. جالب 
است بدانید که دو استان کوچکتر کانادا بیشترین 
و  نیوفاندلند  استان  اند.  داشته  را  مهاجرتی  رشد 
البرادور در این دو ماه رشد ۳۰۷ درصدی و پرنس 
مهاجرت  درصدی   ۱۱۶ رشد  شاهد  آیند  ادوارد 
بودند. اما در مقابل استانهای بزرگ نظیر آلبرتا رشد 
۵۰ درصدی و بریتیش کلمبیا رشد ۱۷ و انتاریو رشد 

۲۲ درصدی را در مهاجرپذیری داشتند.■

کارمند  هزار  بیست  و  صد  اعتصاب  برای  آژیرها 
آمده  در  صدا  به  کانادا  سراسر  در  فدرال  دولتی 
است و برای اولین اقدام شاید هزار و پانصد نفر 
نمایندگان  بر اساس گفته  کنند.  اعتصاب   PEI در 
اتحادیه خدمات عمومی کانادا PSAC این اتحادیه 
به اقدامات اعتصابی رأی داده و این موضوع خواه 

ناخواه عوارض بدی را به همراه خواهد داشت زیرا 
فصل بررسی مالیات ها و درخواست های EI است. 
بنابراین اگر خواسته افزایش چهار و نیم درصدی 
افزایش حقوق این افراد در طی سه سال عملی 

نشود از ۱۹ آوریل اعتصابها شروع می شود.■

نشانه ها و عوارض اعتصاب سراسری 
کارمندان در سراسر کانادا

Signs of a General Strike By 
Employees Across Canada

یک میلیارد دالر هزینه اسکان و 
بهداشت مهاجران کانادایی

رشد بی سابقه مهاجرت به کانادا در دو ماهه اول سال

One Billion Dollars In Housing And 
Healthcare Costs For Canadian Immigrants

The Growth Of Immigration To Canada 
In The First Two Months Of The Year

کلیه خدمات بازسازی
 منزل خود را به ما بسپارید

 • آشپزخانه

 • سرویس بهداشتی و حمام

• سنگ و کاشی

• کفپوش

• فنس کشی

 • بالکنی و تراس

• نقاشی و درایوال

• ساختن سوییت بیسمنت

• هرگونه تعمیرات 

ALL Renovation & Repair

Best Quality     Best Price

778 836 0436 Adam

Commercial & Residential      l Interior  & Exterior



9 www.danmagazine.com dan.magazine.vancouver danmagazine_vancouver دانستنیها ۱April 21, 2023 اردیبهشت، ۱۴۰۲

LIVING IN CANADA

اطالعیه:  آغاز فعالیت 
انجمن ایرانیان ونکوور

604-990-7209

با مشاورین ما با تعیین وقت قبلی می توانید در موارد زیر کمک 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

Vancouver Iranian Community Association (VICA)

vancouveriraniancommunity@gmail.com

604-990-7209

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

حسابداری شرکت ها
رفع مشکالت مالیاتی شرکت ها با اداره مالیات

√
√
√
√Starting From

$40
FILING TAXES

شرکت مالیاتی و حسابداری  بین الملل
WORLDWIDE TAX ACCOUNTING LTD. 

bavand1335@gmail.com

باوند زنجانی
604 9907209

ادامه از هفته پیشین....
واجد شرایط بودن

پناهندگی خود  ادعـــای  مـــورد  در  اگــر تصمیم منفی 
دریافت کرده اید، اگر کمتر از ۱۲ ماه از تصمیم منفی 
توانید  نمی  باشد،  گذشته   IRB-RAD یا  IRB-RPD
درخواست H&C را ارسال کنید. شما می توانید از ۱۲ 

ماه انتظار معاف شوید اگر:
• اجبار شما به ترک کانادا به نفع کودکی در کانادا یا 
خارج از کانادا نیست که مستقیماً تحت تأثیر خروج 

شما قرار گرفته است، یا
• زندگی شما یا یکی از وابستگانتان در خطر خواهد 
بود زیرا اگر یکی از شما مجبور به ترک خانه  و کاشانه 
شود، نمیتواند از مراقبتهای بهداشتی یا پزشکی یا 

روانی الزم برخوردار شود.
مواردی که باید قبل از ایجاد یک برنامه H&C در نظر 

بگیرید
اخـــراج شما نمی  از  لــزومــا مانع   H&C یــک برنامه •
شود، مگر اینکه منتظر ارزیابی ریسک قبل از حذف 

)PRRA( باشید.
• اگر شما تحت حکم  اخراج هستید و تصمیم به ارائه 
درخواست برای اقامت دائم بر اساس H&C دارید، 
اخراج شما از کانادا را به تاخیر نمی اندازد. شما باید در 
تاریخ مشخص شده اخراج خاک کانادا را ترک کنید. 
رسیدگی به درخواست شما ادامــه خواهد داشــت و 

تصمیم به صورت کتبی به اطالع شما خواهد رسید.
• شانس موفقیت در یک برنامه H&C به موقعیت 
خاص شما بستگی دارد. با یک وکیل مشورت کنید 

تا شانس خود را برای تایید H&C خود ببینید.
• شما باید ثابت کنید که شایسته تایید درخواست 
H&C خود هستید - شما مسئول ارائــه اطالعات و 
اســنــاد مــنــاســب هستید. شــمــا مــســئــول هستید که 
اطمینان حاصل کنید که همه شرایط و عواملی که 
می خواهید در نظر بگیرید در درخواست شما ارائه 

شده است.
بــرای H&C رایگان نیست: هزینه های  • درخواست 
دولتی ۵۵۰ دالر برای هر بزرگسال و ۱۵۰ دالر برای هر 
کودک است. اگر تصمیم به استخدام یک وکیل برای 
کمک به درخواست خود دارید، احتماالً به دلیل حجم 
کار زیاد، هزینه آن باال خواهد بود. قبل از درخواست 
برای H&C، تصمیم بگیرید که آیا ارزش هزینه کردن 

را دارد یا خیر.
• عواملی که ممکن است در درخواست شما در نظر 

گرفته شوند
هنگام تکمیل درخواست خود، مهم است که برخی 
از عواملی را که ممکن است در هنگام دسترسی به 
درخــواســت شما در نظر گرفته شــود، در نظر داشته 
باشید. ایــن مـــوارد شــامــل، امــا مــحــدود بــه مـــوارد زیر 

نیست:
• شما باید بــار ارائــه مــدارک ثابت کنید که در کاتادا 
مستقر هستید. این موارد شامل این است که شما 
تــوان و استقالل مالی داریــد، در شغلی مشغول به 
کار هستید، تحصیل میکنید و یا تدریس می کنید و 
با بطور دواطلبان در سازمانی مشغول به کار هستید
• بدالیلی که داریــد نمیتوانستید خاک کانادا را ترک  

کنید و تاچار شدید  در کانادا مستقر شدید 
• وایستکی و استقرار و ارتباط با کانادا و در کانادا

• بهترین منافع کودکان تحت تأثیر درخواست شما
• مالحظات بهداشتی

کر همسری دارید که  • مالحظات خشونت خانوادگی ا

آزارتان میدهد 
• عواقب جدایی شما از خویشاوندان شما در کانادا 

چه تاثیر روحی و روانی و مالی برای طرفین دارد
• عواملی در کشور مبدأ شما )مرتبط با جستجوی 

حمایت نیست(
• هر عامل مرتبط دیگری که مایلید در نظر بگیرید که 

به درخواست حمایت مربوط نمی شود.
• بهترین منافع کودک

• بهترین منافع هر کودکی که مستقیماً تحت تأثیر 
تصمیم گیری در مورد درخواست شما قرار می گیرد، 

در ارزیابی درخواست شما در نظر گرفته می شود.

عوامل مرتبط با بهترین منافع کــودک ممکن است 
شامل موارد زیر باشد اما محدود به آنها نیست:

• سن کودک
• استقرار کودک در کانادا

• شرایطی در کشور مبدا که می تواند کودک را تحت 
تاثیر قرار دهد

• نیازهای پزشکی کودک
• تحصیالت کودک یا

• جنسیت کودک.
چگونه درخواست  انساندوستی 

شما باید شواهدی ارائه دهید که از هر اظهاراتی که در 
مورد درخواست خود می کنید پشتیبانی کند. شامل 
یــا مـــدرک پشتیبانی اضــافــی کــه مشکالت  هــر سند 
شــمــا، بهترین منافع کـــودک یــا هــر عــامــل دیــگــری را 
را توضیح  بگیرید  نظر  در  بخواهید  اســت  که ممکن 
دهید. اگر تمام مدارک مورد نیاز را ارایه ندهید، ممکن 
است درخواست شما به شما برای ارایه مدارک و یا 
بازنگری برگرانده شود که باعث تاخیر در رسیدگی به 
درخواست شما می شود. از این چک لیست اسناد 

برای جمع آوری تمام اسناد مورد نیاز استفاده کنید.
ــان انگلیسی یــا فــرانــســوی  ــ تــمــام مـــدارکـــی کــه بــه زب
نیستند باید ترجمه شوند. فرم هایی که باید برای همه 

متقاضیان تکمیل و ارسال شود به شرح زیر است:
]۰۰۰۸ IMM[ فرم درخواست عمومی برای کانادا •

 IMM[ ــه  ــامــ ــ ــارن ــهــ اظــ ــرم  ــ ــی/فـ ــ ــافـ ــ اضـ وابـــســـتـــگـــان   •
۰۰۰۸DEP[، در صورت وجود

]۵۶۶۹ IMM[ پیشینه/ اعالمیه – A جدول •
]۵۴۰۶ IMM[ اطالعات بیشتر خانواده •

• اطــــالعــــات تــکــمــیــلــی: مـــالحـــظـــات بــشــردوســتــانــه و 
]۵۲۸۳ IMM[ دلسوزانه

• چــــک لــیــســت ســـنـــد مـــالحـــظـــات بـــشـــردوســـتـــانـــه و 
]۵۲۸۰ IMM[ دلسوزانه

• استفاده از نماینده ]IMM ۵۴۷۶[، در صورت وجود
• اختیار انتشار ]IMM ۵۴۷۵[، در صورت وجود.

درخواست خود را ارسال کنید به آدرس اداره مهاجرت 
شهر تان بفرستید در ونکوور به این آدرس 

Mail your application to
IRCC – Humanitarian Migration Vancouver

#۳۰۰-۸۰۰ Burard St 
Vancouver, BC

• اگــر درخــواســت شما دریافت و به درستی تکمیل 
شــود  به درخــواســت شما رسیدگی خواهد شــد. گاه 
ممکن است با شما تماس گرفته شود تا یک مصاحبه 
ترتیب دهید، یا اطالعات موجود در درخواست خود را 

تأیید یا گسترش دهید.
• اگــر درخــواســت شما رد شــد. بــه صـــورت کتبی به 
وکیل  با  را  بعدی  مراحل  رسید.  اطــالع شما خواهد 

خود در میان بگذارید.
• اگر درخواست شما با ناکافی یا عدم پرداخت هزینه 
دریافت شده است. درخواست شما رسیدگی نمی 
شود و با دستورالعمل های بیشتر به شما بازگردانده 

می شود. 
  ۶۰۴ ۹۹۰ ۷۲۰۹

پناهندگی قسمت 8 )ریسک قبل ازترک خاک (

REFUGEE PART 8
(PRE-REMOVAL RISK ASSESSMENT)

bavand1335@gmail.com
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تحریم های جدید 
آمریکاعلیه صادرکنندگان 

تجهیزات پهپاد به ایران

رضا پهلوی: انقالب 
نمی شد در جایگاه ژاپن 

یا کره جنوبی بودیم

مایکروسافت: گروه هکر 
ایرانی به دنبال هدف  

قرار دادن زیر ساخت های 
حیاتی آمریکا است

ارسال پیامک تهدیدآمیز 
حجاب اجباری برای مردم

به همراه گیال گاملیل، وزیر اطالعات  رضا پهلوی 
اسرائیل در نشستی مطبوعاتی در تل آویو شرکت 
کرد و به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. او گفت 
فقط به دنبال کمک به برقراری دمکراسی در ایران 

است و "در آن جا ماموریت او تمام می شود".
شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی خود 
در روز چهارشنبه۳۰ فرودین )۱۸ آوریل( گفت زنان 
اولین دشمنان جمهوری اسالمی بودند و رژیم از 
ابتدا آنان را تبدیل به شهروند درجه دو کرده است.
آقای پهلوی در نشست مطبوعاتی خود تاکید کرد 
که او روی موضوعی کار می کند که مردم ایران با 
تاسیس مجلس موسسان نظام جدیدی را ایجاد 

کنند و رفراندوم برگزار شود.
از  انتقالی بعد  از تشکیل یک دولت  رضا پهلوی 
که  کرد  صحبت  هم  اسالمی   جمهوری  از  گذار 

کرد.  خواهد  کنترل  را  اوضاع  موقت  بصورت 
آقای پهلوی در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشاره به پیشینه مبارزه سیاسی  خود تاکید کرد 
که او در این سال ها اعتبار الزم را کسب کرده " و 
مردم اعتقاد دارند که وی می تواند به روند ایجاد 

دموکراسی در ایران کمک کند.
او درباره برجام هم توضیح داد برجام راهی برای 
از بین رفتن تهدید جمهوری اسالمی نیست و باید 
اجازه دهیم که مردم خود را از این رژیم آزاد کنند. 
رضا پهلوی به پرسش خبرنگاری درباره احساس  
خود از حضور در اسرائیل پاسخ داد حس می کند 

به ایران بسیار نزدیک است.
در  فوق العاده"  "دموکراسی  یک  را  اسرائیل  او 
این کشور می تواند  منطقه توصیف کرد و گفت 

الگوی بسیاری از کشورها باشد.
که  کرد  اشاره  هم  موضوع  این  به  پهلوی  رضا 
موضوع بحران آب در ایران برای او اهمیت زیادی 
سفرش  موضوعات  محوری ترین  از  یکی  و  دارد 
در  اسرائیلی  و  ایرانی  کارشناسان  بین  همکاری 

است. آب  زمینه 
با انتقاد  رضا پهلوی در نشست مطبوعاتی خود 
"اگر  که  کرد  خاطرنشان   ۵۷ سال  انقالب  از 
انقالب نمی شد ایران در جایگاه ژاپن یا دست کم 

قرارداشت". کره جنوبی 
پهلوی  یاسمین  به همراه همسرش،  پهلوی  رضا 
تا  و  شد  اسرائیل  وارد  آوریل   ۱۷ دوشنبه  روز 
کنون با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و 
با اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور این کشور دیدار 
کرد. در شبکه های اجتماعی طرفداران رضا پهلوی 
و بسیاری دیگر از کاربران این سفر را "تاریخی" 
و "نخستین سفر یک رهبر اپوزیسیون ایرانی" به 

دانستند. اسرائیل 
برخی منتقدان اما گفتند استقبال از رضا پهلوی 
در مکان ویژه شخصیت ها انجام نگرفته و برخی 
به  گفتند  و  دانستند  شخصی  را  سفر  این  هم 
عنوان "یک ایرانی آزادیخواه سفر کرده" و حتی به 
نمایندگی از "منشور همبستگی" هم نبوده است.
آزادی  برای  سازماندهی  و  همبستگی  "منشور 
ایران" هم درباره سفر رضا پهلوی رسما اظهار نظر 

است.  نکرده 
نازنین  اسماعیلیون،  حامد  را  منشور  این  متن 
مسیح  عبادی،  شیرین  پهلوی،  رضا  بنیادی، 

کردند.  امضا  مهتدی  عبدهللا  و  علی نژاد 

 ۱۴۰۲ فروردین   ۲۹ سه شنبه  روز  مایکروسافت 
یک  کرد  اعالم  گزارشی  در   ،)۲۰۲۳ آوریل   ۱۸(
 Mint سندستورم  مینت  نام  به  هکر  گروه 
قبال  که  ایران  دولت  با  مرتبط   Sandstorm
داده  رویکرد  تغییر  بود،  شدن  شناخته  به دنبال 
است و به دنبال هدف قرار دادن زیرساخت های 
مایکروسافت  است.  متحده  ایاالت  حیاتی 
می گوید این گروه هکری احتماال به دنبال انجام 

است. مخرب  سایبری  حمله های 
از  نقل  به  و  پست  واشنگتن   گزارش  به 
هکری  گروه  این  رویکرد  تغییر  مایکروسافت، 
شروع  دوره ای  با  مصادف  و   ۲۰۲۱ سال  از 
شد  سایبری  حمله های  متحمل  ایران  که  شد 
آن ها  مقصر  را  متحده  ایاالت  و  اسرائیل  که 

. نست ا می د
که  باورند  این  بر  اطالعاتی  و  مقام های سایبری 
بندری  تاسیسات  به  اسرائیل   ،۲۰۲۰ سال  در 
نیز   ۲۰۲۱ سال  در  کرد.  سایبری  حمله  ایران 
را  آن  و  نفوذ کردند  ایران  ریلی  به شبکه  هکرها 
رئیس   ،۲۰۲۱ سال  در  همچنین  کردند.  مختل 
پدافند غیرعامل ایران، اسرائیل و ایاالت متحده 
حمله  پشت  در  احتمالی  عوامل  به عنوان  را 
مقصر  ایران  سوخت  توزیع  ملی  سیستم  به 

دانست.
گروه  زیر  هکرها،  این  می گوید  مایکروسافت 
را »مینت سندستورم«  مجموعه ای اند که آن ها 
یک  از  که  می نامند   )Mint Sandstorm(
هک  گروه های  برای  جدید  نام گذاری  سیستم 
این  امروز  مایکروسافت  که  می گیرد  نشات 

قبال  است.  کرده  آغاز  را  نام گذاری  سیستم 
سایر  و  می شد  نامیده  »فسفر«  گروه  این 
اسامی  به  را  آن ها  سایبری  امنیت  شرکت های 

می شناسند. دیگری 
و  اطالعاتی  تیم های  رهبری  که  لمبرت  جان 
تحقیقاتی مایکروسافت برای امنیت را بر عهده 
»هکرهای  که  گفت  پست  واشنگتن   به  دارد، 
فعاالن  مخالفان،  تعقیب  با  سندستورم  مینت 
و پایگاه های صنعتی دفاعی شناخته می شوند، 
آن ها  میان  در  توجهی  قابل   تغییر  ما  اما 
مشاهده می کنیم، چرا که به دنبال هدف گرفتن 
آن ها  متحده اند.  ایاالت  حیاتی  زیرساخت های 
چندین بندر دریایی، حمل ونقل و بخش انرژی را 

داده اند«. قرار  هدف 
می تواند  ارزیابی  یک  که  گفت  همچنین  لمبرت 
آمادگی  نوع  یک  آن ها  اقدام  این  که  باشد  این 
حیاتی  زیرساخت های  به  دسترسی  برای  اولیه 
صدور  صورت  در  تا  است  متحده  ایاالت  در 
تالفی جویانه  اقدام های  برخی  برای  دستور، 
مایکروسافت  که  گفت  لمبرت  باشند.  آماده 
در  گروه  این  از  موفقیت آمیزی  نفوذهای  شاهد 

است. بوده  مختلف  بخش های 
حمله های  که  می گویند  امنیتی  محققان 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  با  سایبری 
مرتبط است، اما ایران انجام حمله های سایبری 

می کند. انکار  را 

در شرایطی که مردم ایران با مشکالت اقتصادی 
فراوان مواجه اند و دولت به تناوب از بحران کسری 
بودجه می نالد، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران برای ارسال پیامک تهدید  آمیز حجاب به مردم 

نزدیک به دو میلیارد تومان هزینه کرده است.
که  انتظامی  نیروی  فرمانده  رادان،  احمدرضا 
از  پیش تر گفته بود مسئوالن در موضوع حجاب 
فراجا »مطالبه برحق« دارند، پس از روزها سخنان 
 ۲۷ از  اجباری،  حجاب  مخالفان  علیه  تهدیدآمیز 
را  بی حجابی«  با  »برخورد  طرح   ۱۴۰۲ فروردین 
داده  حکومت  مقام های  به  را  اجرایش  وعده   که 
برای  طرح  این  نخست  مرحله  در  کرد.  آغاز  بود، 
این مضمون  با  اخطار حجاب  پیامک  تمام مردم 
به قانون  احترام  فرستاده شد: »هموطن گرامی! 
حجاب و رعایت آن مانند هر قانون دیگری ضروری 
است.« نیروی انتظامی این پیامک را برای تمام 
کسانی که سیم کارت فعال دارند، اعم از زن، مرد 

کرد. ارسال  کودک  و 
گزارش های  آخرین  بنابر  و  خبرآنالین  گزارش  به 
سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در مرداد ۱۴۰۱، 
تعداد سیم کارت های فعال تلفن همراه در ایران 

از ۱۴۱ میلیون عدد بوده است. بیش 
دائمی  خطوط  تعداد  موجود،  گزارش های  در 
واگذارشده و فعال اپراتور همراه اول ۲۱ میلیون 
و ۴۹۷ هزار و ۷۰۳ تخمین زده شده است و تعداد 
خطوط اعتباری فعال این اپراتور نیز به ۵۳ میلیون 
و ۹۳۹ هزار و ۹۶۳ سیم کارت می رسد. پس از آن، 
اپراتور ایرانسل بیشترین خطوط فعال را در اختیار 
دارد. تعداد خطوط دائمی واگذارشده فعال اپراتور 
ایرانسل به پنج میلیون و ۸۲۲ هزار و ۳۹۴ رسیده  
است و تعداد خطوط اعتباری فعال ایرانسل نیز 
تعداد  و ۹۵ خط  است.  هزار  و ۹۰۳  میلیون  پنج 
خطوط دائمی واگذارشده فعال رایتل هم به ۶۸۸ 

این  فعال  اعتباری  و خطوط  رسیده  و ۸۱۶  هزار 
اپراتور نیز حدود چهار میلیون و ۸۲۰ هزار و ۴۳۵ 

خط است.
از طرفی،  در اپراتور همراه اول، هزینه ارسال یک 
برای  و  تومان   ۸.۹ دائمی،  خطوط  برای  پیامک 
خطوط اعتباری، ۱۰.۶ تومان است. هزینه پیامک 
ایران،  داخل  دائمی  برای خطوط  ایرانسل  اپراتور 
تومان   ۱۱.۶ اعتباری،  خطوط  برای  و  تومان   ۹.۹
است. هزینه پیامک اپراتور رایتل هم برای خطوط 
 ۱۰.۵ اعتباری  خطوط  برای  و  تومان   ۸.۸ دائمی 

است. تومان 
بر این اساس می توان دریافت که ایرانسل، همراه 
یک  حجاب  پیامک  ارسال  برای  رایتل  و  اول 
میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۹۱۴ تومان 
هزینه کرده اند. این به معنای آن است که نیروی 
انتظامی در نخستین گام »برخورد با بی حجابی« 
نزدیک به دو میلیارد تومان از جیب مردم برداشت 
پیامک  برایشان  آن ها  خود  پول  با  تا  است  کرده 
است  این  قابل توجه  نکته  بفرستد.  تهدیدآمیز 
حجاب  مخالف  زنان  برای  نه تنها  پیامک  این  که 
ارسال شده   اقشار جامعه  تمام  برای  اجباری که 
است. حال  آنکه مقام های حکومتی طی ماه های 
دوربین های  طریق  از  کرده اند  ادعا  بارها  اخیر 
هوشمند افراد »بی حجاب« را شناسایی و با آن ها 

می کنند. برخورد 
مردم  عموم  برای  حجاب  اخطار  پیامک  ارسال 
به  اجتماعی  رسانه های  کاربران  از  بسیاری  برای 
موضوعی طنز آمیز تبدیل شده است. محمدعلی 
پیامک اخطار حجاب  ابطحی، فعال سیاسی که 
را دریافت کرده است، در توییتی به دوربین های 
هوشمند، حجاب اجباری و عمامه پرانی ها کنایه زد 
و نوشت: »برای منم تذکر حجاب رسید؛ به خدا تنها 
بودم تو ماشین. از بس هوشمنده، عبا و عمامه را 
حجاب شرعی ما می دونه. گیری کردیم! بپوشیم 

می پرانند، نپوشیم تذکر حجاب!«

وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه ۳۰ فروردین 
با انتشار بیانیه ای از تحریم یک شبکه بین المللی 
تهیه و ارسال تجهیزات ساخت پهپاد و تسلیحات 
ایران،  در  اغلب  شرکت ها  این  داد.  خبر  ایران  به 

مالزی، هنگ کنگ و چین واقع شده اند.
متحده،  ایاالت  خزانه داری  وزارت  رسمی  تارنمای 
با انتشار بیانیه ای از تحریم یک شبکه بین المللی 
تهیه و ارسال تجهیزات ساخت پهپاد و تسلیحات 
به ایران خبر داد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا 
آمده است دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
تحریم های   ،  )OFAC( متحده  ایاالت  داری  خزانه 
جدیدی را علیه شبکه تامین و حمایت از برنامه های 

پهپادی و نظامی ایران وضع کرده است.
کسی که در فهرست تحریم  های جدید قرار گرفته ، 
مهدی خوش قدم، رئیس شرکت "پردازان سيستم 
نماد آرمان" )پسنا الکترونیک( است که در مالزی 
فعالیت  زمینه  که  شرکت  این  می کند.  فعالیت 
الکترونیکی،  تجهیزات  و  قطعات  واردات  را  خود 
مخابراتی، مکانیکی و ابزار دقیق اندازه گیری عنوان 
می کند، پیش از این در فهرست سیاه دولت آمریکا 

قرار داشت.
متحده،  ایاالت  خزانه داری  وزارت  اعالم  اساس  بر 
به عنوان  از شرکت های مستقر در چین  این فرد 
به  موفق  تا  کرده  استفاده  پوششی  شرکت های 

شود. الکترونیکی  قطعات  انواع  خرید 
کرده  اعالم  همچنین  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
کنار  در  بوشهر"  نیلگون  "آماج  نام  با  شرکتی  که 
سه شرکت چینی، یک شرکت هنگ کنگی و یک 

تحریم ها  فهرست  به  مالزی  در  مستقر  شرکت 
شده اند. افزوده 

بنا به اعالم برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری 
ایاالت متحده آمریکا در امور تروریسم و اطالعات 
مالی، شرکت هایی که امروز به فهرست تحریم های 
ایاالت متحده اضافه شدند، به منظور ساخت پهپاد 
و موشک، اقدام به تامین کاال و فناوری به دولت 

ایران و وزارت دفاع این کشور کرده بودند.
او افزود که آمریکا به اعمال تحریم علیه تالش های 
ایران که موجب بروز ناامنی در منطقه و بی ثباتی 
کنترل  دفتر  داد.  خواهد  ادامه  می شود،  جهان  در 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا پیش 
کشورهای  در  را  فرد  سه  و  نهاد  چهار  نیز  این  از 
ایران و ترکیه، به اتهام مشارکت در تهیه تجهیزات 
تولید  پهپادی  موتورهای  ارسال  شامل  پهپادی، 

بود. اروپا تحریم کرده 
)پاسنا(،   آرمان  نماد  سیستم  پردازان  شرکت 
اینترنشنال  پاسنا  بوشهر، شرکت  نیلگون  شرکت 
شرکت  ارتباطات،  تجارت  فراز  شرکت  مالزی،  در 
اینترنشنال  آترونیکس  شرکت  الکترونیک،  پویان 
مستقر در هنگ کنگ، شرکت جاترین الکترونیک و 
وهوم تکنولوژی و شرکت ینک الکترونیک از جمله 
شرکت هایی به شمار می روند که در فهرست جدید 

گرفته اند. قرار  تحریم ها 
یکی از دالیلی که غرب را به تحریم زنجیره تامین 
قطعات پهپادهای حکومت ایران واداشت، استفاده 

از این پهپادها در جنگ روسیه علیه اوکراین بود.
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تیم ملی کشتی فرنگی ایران ناکامی فصل گذشته 
در  و  کرد  جبران  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  را 
قزاقستان موفق شد قهرمان قاره شود. فرنگی کاران 
ایران سال گذشته در اوالن باتور مغولستان، بعد از 

قزاقستان در رده دوم آسیا قرار گرفته بودند.
با پنج مدال طال، دو  شاگردان رنگرز موفق شدند 
نقره و یک برنز و کسب ۱۹۶ امتیاز، با اختالف ۳۰ 
امتیاز قهرمان آسیا شوند، و تیم های قرقیزستان و 

قزاقستان در جدول امتیازی، دوم و سوم شدند.
وزن  فینال حساس،  مسابقات  این  کشتی  آخرین 
ژوژوپبکوف،  اوزور  و  بالی  بین مهدی  کیلوگرم   ۹۷
برتری ۴-۷  با  که  بود  قرقیزستان،  از  آسیا  قهرمان 
کشتی گیر ایرانی به پایان رسید. بالی شروع بهتری 
داشت و چهار امتیاز پیش افتاد، ولی حریف قرقیز 
این مبارزه در فاصله  کند.  را ۴-۴  توانست کشتی 
جدی  مصدومیت  دلیل  به  پایان،  به  ثانیه   ۲۵
حریف  بعد،  لحظاتی  شد.  قطع  کشتی گیر  دو 
سر  روی  خون  شدن  جاری  وجود  با  قرقیزستانی 
ایرانی ضربه زد  به صورت کشتی گیر  با سر  بالی، 
تا داوران دو امتیاز به بالی و یک اخطار به حریف 
بدهند. اعتراض قرقیزستانی ها هم رد شد تا کشتی 
هفت بر چهار به سود بالی پایان یابد. بالی آخرین بار 
در مرحله نیمه نهایی بازی های کشورهای اسالمی، 
مقابل این کشتی گیر با نتیجه هفت بر چهار شکست 

خورده بود و توانست انتقام آن باخت را بگیرد.
در  محمدی  ایمان  کیلوگرم،   ۵۵ در  دادمرز  پویا 
امین  و  کیلوگرم  ناصر علیزاده در ۸۷  کیلوگرم،   ۶۳
تیم  طالیی های  دیگر  کیلوگرم،   ۱۳۰ در  میرزازاده 

ایمن طلب  ایران بودند. سجاد  ملی کشتی فرنگی 
در ۷۲ کیلوگرم و امین کاویانی نژاد در ۷۷ کیلوگرم، 
دو نقره ای ایران بودند، و علیرضا مهمدی نیز در ۸۲ 

گرفت. برنز  کیلوگرم 
رنگرز، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی را به مردم 
خوبی  نمایش  »بچه ها  گفت:  و  کرد  تقدیم  ایران 
داشتند و موفق شدیم قزاقستان میزبان را با اقتدار 
پشت سر بگذاریم و به عنوان نخست آسیا برسیم. 
قزاق ها سال گذشته باالتر از ایران به عنوان نخست 
آسیا رسیدند، اما امسال با اختالف، پایین تر از ایران 

قرار گرفتند.«
از  »ما  افزود:  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
قبل پیش بینی شرایط سخت مبارزه در قزاقستان 
را داشتیم و خدا را شکر با نتایج خوبی همراه شد 
و موفق شدیم قزاقستان را که با همه توان برای 
ناکام  بود،  آمده  به میدان  قهرمانی  از عنوان  دفاع 

بگذاریم.«
او در دفاع از سیستم چرخه انتخابی تیم ملی نیز 
گفت: »ما از همان ابتدا قائل به چرخه انتخابی و 
رعایت عدالت و قانون در انتخاب نفرات بودیم و 
در ادامه نیز بر همین اساس عمل خواهیم کرد تا 
تیم  دوبنده  به  رسیدن  برای  کشتی گیران  تمامی 
را  توان خود  و  انگیزه  و  باشند  داشته  انگیزه  ملی 
از دست ندهند. اجرای چرخه انتخابی، قطعا باعث 
در  فرنگی  کشتی  بیشتر  هرچه  پیشرفت  و  رشد 
تمامی ابعاد خواهد شد و ما خود را ملزم به اجرای 

می دانیم.« آن  کامل 
فرهاد کاس نژاد

شش ماه تا بازی های آسیایی هانگژو باقی مانده 
ایران به دلیل  است، ولی فدراسیون های ورزشی 
در  مدیریتی  پرشمار  تغییرات  و  مالی  مشکالت 
و  نداشته اند  خوبی  تدارک  گذشته  سال  چند 
کمیته ملی المپیک ایران به رغم دخالت هایش در 
کار فدراسیون ها، اظهار نگرانی می کند که ایران از 

بماند. قطار پیشرفت ورزش در آسیا جا 
به  المپیک،  ملی  کمیته  کل  دبیر  مناف هاشمی، 
ادوار  به  نسبت  ایران  کاروان  نتایج  افت  احتمال 
آسیایی  بازی های  در  ایران  کرد.  اعتراف  قبل 
۲۰۱۸ جاکارتا با ۲۰ مدال طال و به دلیل مدال نقره 
رتبه ششم جدول  در  ازبکستان،  به  کمتر نسبت 
این  که  کرد  پیش بینی  او  ولی  ایستاد،  مدال ها 
هم   ۲۰ به  است  ممکن  مدال های طال  تعداد  بار 

نرسد.
مدال های  جدول  در  ایران  جایگاه  بهترین 
بازی های آسیایی در سال های اخیر رتبه چهارمی 
از آن به ترتیب پنجم  سال ۲۰۱۰ بوده، ولی بعد 
تایلند،  قزاقستان،  کشورهای  و  شده  ششم  و 
هند، اندونزی و چین تایپه فاصله را کمتر کرده و 
از ورزش  به نظر می رسد در حال سبقت گرفتن 
کمیته  گفته هاشمی، هدف گذاری  ایران اند. طبق 

تاکید  و  است  پنجم  و  ششم  رتبه  المپیک  ملی 
مدال  قطعا  که  است  رشته هایی  با  اولویت  دارد 
بررسی  به  نیاز  رشته ها  سایر  حضور  و  می آورند 
ایران پیش بینی  المپیک  دارد. کمیته ملی  بیشتر 
که  فدراسیون هایی  حضور  بدون  است  کرده 
تعداد  نیست،  قطعی  گرفتن شان  مدال  احتمال 
تابستان  آسیایی  بازی های  در  طال  مدال های 

می رسد.  ۲۰ از  کمتر  به  امسال 
ورزش ایران گرفتار دخالت های سیاسی و امنیتی 
رشته های  اغلب  و  است  فدراسیون ها  کار  در 
اداره می شوند  فدراسیون هایی  از طرف  ورزشی 
دچار  و  غیرشفاف  انتخاباتی  دل  از  روسایش  که 
ورزش  رسیده اند.  جایگاه  این  به  تقلب،  و  تخلف 
و  ورزش  با  ناآشنا  و  غیرمتخصص  افرادی  را 
روابط بین المللی و دانش مدیریت اداره می کنند 
حاال  که  المپیک  ملی  کمیته  روسای  حتی  و 
همواره  نگران اند،  آینده  برای  می کنند  اعتراف 
و  شده اند  مشخص  سیاسی  دخالت های  با 
استقالل این کمیته همیشه زیر سوال بوده است.

فرهاد کاس نژاد

جشن قهرمانی آسیا در پایان فینال خونین

اعتراف کمیته ملی المپیک به افت ورزش ایران
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جهت گرفنت برآورد رايگان متاس بفرماييد

604 338 5436
EMFelectric71@gmail.com

خدمات برق مسکونی و تجاری 

نورپردازى

تعمريات برقی

سيم كشی

 EV Charger نصب 

خدمات برق ساختامن
٣٠٪ تخفيف

Fully Licensed Electrician (FSR)
EMF ELECTRIC

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

ک شما برگزیده ترین مشاور امال
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دکتر شادان کبیری
UBC استادیار

HEALTH.DERMATOLOGY.WOMEN

در  که  باشد  می  ما  بدن  حیاتی  ارگان  یک  کبد 
قسمت راست و باالی شکم قرار گرفته است و 

دارای وظایف متعددی در بدن می باشد. 
دفع  و  بدن  متابولیسم  در  آن  مهم  رل  یک 
از  ناشی  اضافی  های  فراورده  و  سمومات 
و  غذایی  مواد  ساز(  و  )سوخت  متابولیسم 

داروهای خورده شده توسط فرد می باشد.
کبد به دالئل بسیاری از جمله بیماریهای عفونی 
از  بیش  مصرف  و  داروها  مادرزادی،  ویروسی، 
انجام  به  قادر  و  دیده  تواند آسیب  الکل می  حد 
نارسایی  به اصطالح دچار  و  نباشد  وظایف خود 

شود.
بیش  مصرف  کبد  نارسایی  شایع  دالیل  از  یکی 
از حد الکل می باشد Alcohol Abuser یا همان 
اعتیاد به الکل و مصرف زیاد آن در طوالنی مدت 
می تواند سبب صدمات اعضای مختلف بدن از 

جمله کبد و نارسایی آن بشود.

تواند  می  آن  از  ناشی  کبدی  نارسایی  و  الکل 
متعددی  پوستی  تظاهرات  و  اختالاللت  باعث 
گردد  که در این مقاله به طور خالصه به بررسی 

آن می پردازیم.
باعث  الکل  مصرف  خود  که  گفت  باید  ابتدا  در 
اثر بر روی عروق بدن از جمله عروق پوست می 
شود و عروق پوستی را گشاد می کند. در نتیجه 
قرمزی  ها  نشانه  اولین  از  یکی  الکلی  افراد  در 
عروق  گشاد شدن  بدلیل  پوست صورت  مداوم 
مصرف  در  که  است  این  آن  دلیل  میباشد.  آن 
مداوم الکل مغز انسان کنترل خود را در تنظیم 

عروق بدن از جمله پوست از دست می دهد. 
قرمز  و  گرفتگی(  )گر  گذرا  فالشینگ  همچنین 
شدن ناگهانی سرو صورت یکی از عوارض شایع 
الکلی های حرفه ای  الکل بخصوص در  مصرف 
بدن  در  الکل  که  است  این  آن  علت  باشد.  می 
و  کند  می  آلدئید  استیل  ایجاد  و  شده  شکسته 
در  هیستامین  کردن  آزاد  دلیل  به  آلدئید  استیل 
یا  ایجاد فالشینگ  و  بدن گشاد شده گی عروق 

گر گرفتگی می کند.
دیده  کبدی  بیماریهای  در  که  پوستی  تغییرات 

میشود شامل موارد زیر می باشد:
Spider angimas -۱ یا عروق عنکبوتی: در این 
حالت عروق سطحی پوست که بسیار نازک می 
به  آن  ظاهر  شکل  بدلیل  و  شده  گشاده  باشد 
میشوند  نامیده  عنکبوتی  های  آنژیوم  اصطالح 

میانی  و  باال  قسمت  صورت،  در  شایع  بطور  و 
میشوند.  دیده  شکم  و  دستها  بازوها،  سینه، 
مشابه این حالت در عروق سطحی واریس پاها 

دیده میشود.

گر کبد دچار نارسایی شود یا به اصطالح سیروز  ا
ها  آنژیوم  این  از  زیادی  تعداد  ایجاد شود  کبدی 
در بدن ایجاد میشود که علت آن باال رفتن میزان 
نارسایی کبد می باشد و  اثر  استروژن  خون در 
این حالت در نارسایی های کبدی ناشی از الکل 
شایع تر از سایر موارد نارسایی کبد دیده میشود 
نیز  بر عروق  الکل  اثر مستقیم خود  دلیل  به  که 

می باشد.

تعداد کمی  گاهی  بالغ سالم  افراد  و  ها  بچه  در 
آنژیوم های عنکبوتی ایجاد میشود، بخصوص در 
به  آن مجددا  دلیل  که  بارداری  دوران  در  خانمها 
این  در  باال  خون  استروژن  میزان  افزایش  دلیل 

دوره می باشد.

کبدی  بیماریهای  در  دستها:  کف  قرمزی   -۲
علت  میشود.  ایجاد  دستها  کف  قرمزی  مزمن، 
آن را باز باالرفتن استروژن تصور می کنند چرا که 
گاهی همین حالت در طی دوران حاملگی نرمال 

هم ایجاد میشود.

میشود،  نارسا  کبد  وقتی   :Caput Medusa  -۳
باالرفتن فشار خون وریدی در کبد منجر به پس 
زدن خون و باال رفتن فشار خون در سایر وریدی 
ناف  اطراف  از جمله وریدهای  از کبد  ها ی قبل 

میشود.

را  ناف  اطراف  شده  برجسته  عروق  ظاهر  نمای 
این  گویند.  می  مدوزا  سر  یا   Caput Medusa
به افسانه اساطیری یونانی دارد که  کلمه اشاره 
در آن زن زیبایی به دلیل طلسم شدن، موهایش 

با مارهای متعدد جانشین شد.

ادامه دارد...

SKIN SYMPTOMS OF EXCESSIVE ALCOHOL 
CONSUMPTION AND LIVER DISEASES

عالئم پوستی مصرف بیش از حد 
الکل وبیماریهای کبدی

  

در   را  فیزیکی  تغییرات  گسترده ترین  بارداری 
برخی  می کند.  ایجاد  بدن  در  کوتاه  زمانی  بازه 
از این تغییرات مانند شکم برآمده جشن گرفته  
روی  با  بارداری«  »درخشش  از  و  می شوند 
خوش استقبال می شود اما برخی دیگر چندان 

نیستند. خوشایند 
از زنان در رسانه های اجتماعی  به تازگی برخی 
در  و  قبل  را  خود  بینی  ویدیوهای  و  عکس ها 
این موج  به اشتراک می گذارند.  بارداری  طول 
نشان  است،  گرفته  نام  بارداری«  »بینی  که 
می دهد که چگونه بینی برخی از زنان در طول 
آن عوض  و شکل  ورم می کند  بارداری  دوران 

می شود.
مشخص نیست این عارضه چقدر رایج است، 
هر  و  دارد  تفاوت  افراد  هورمونی  سطوح  زیرا 
کنش  شخص به شکلی متفاوت به تغییرات وا
در  تغییر  این  است  ممکن  و  می دهد  نشان 

برخی از زنان محسوس تر باشد.
برای بینی زن باردار چه اتفاقی می افتد؟

دلیل این پف کردگی موقت افزایش قابل توجه 
بارداری،  دوران  در  که  است  هورمون  سطح 
رگ های  که  استروژن  افزایش  دلیل  به  به ویژه 
بدن شل می کند،  بافت های  تمام  در  را  خونی 

باعث  هورمونی  تغییر  این  می دهد.  رخ 
بینی  بافت های  وارد  بیشتری  خون  می شود 
شود و بینی با انبساط و تغییر شکل، بزرگ تر 
هورمون  افزایش  برسد.  نظر  به  پف کرده تر  و 
بینی  گرفتگی  و  آبریزش  به  می تواند  همچنین 
شود  منجر  هم  خون دماغ  و  بارداری(  )رینیت 
تاثیر  تحت  را  نفر  یک  باردار  زن  پنج  هر  از  که 

قرار می دهد.
خود  تجربیات  درباره  هم  ستاره ها  از  بسیاری 
از پف بینی در دوران بارداری صحبت کرده اند، 
ازجمله سین سانتانا زمانی که در انتظار اولین 
فرزندش با جو بودن بود و کریسی تیگن، زمانی 
که دومین فرزندش را در شکم داشت، متوجه 
بارداری  دوران  طول  در  بینی شان  که  شدند 

ورم کرده و بزرگ تر معمول به چشم می آید.
که  بادکرده هورمون هایی اند  بینی  اصلی  دلیل 

در بارداری افزایش می یابند و این هورمون ها به 
که می تواند  گشادشدن رگ ها منجر می شوند 
به جریان خون بیشتر در مناطقی خاص مانند 
متخصص  گریوز،  کریستین  کند.  کمک  رحم 
زنان و زایمان در فلوریدا، به نشریه تودی گفت: 
»برخی از نواحی بدن ما که غشاهای مخاطی 
با جریان خون بیشتری مواجه می شوند  دارند 

که بینی یکی از آن ها است.«
زایمان  و  زنان  ام. کالرک، پزشک  دکتر. شانون 
به  گالوستون،  در  تگزاس  دانشگاه  استاد  و 
عارضه  این  که  داد  توضیح  نیوز  ان بی سی 
بینی  اینکه  به  اشاره  با  او  است.  شایع  بسیار 
خودش هم زمان بارداری پف کرده بود، گفت: 
بارداری  در  معمولی  فیزیولوژیکی  »تغییرات 
و  می دهد  رخ  افراد  همه  در  که  دارد  وجود 
اولین مورد این است که رگ های خونی گشاد 

می شوند.«

اگرچه بینی بارداری به خودی خود مضر نیست، 
ورم  زایمان  از  پس  هفته   ۲۰ که  صورتی   در 
صورت و دست ها رفع نشد و با عالئم دیگری 
به  باید  بود،  همراه  سردرد  و  دید  تاری  مانند 

پزشک مراجعه کرد.

بینی بارداری تنها تغییر عجیبی نیست که بدن 
تولد  منتظر  که  زمانی  در  است  ممکن  شما 
اغلب  اگرچه  شود.  مواجه  آن  با  فرزندتان اید، 
باردار  زنان  تمام  برای  کمابیش  تغییرات  این 
زنان  می کنند  توصیه  پزشکان  می آیند،  پیش 
خود  مقایسه  و  خوددرمانی  از  پرهیز  با  باردار 
با دیگران، هر مورد غیرعادی را با پزشک، ماما 
یا پرستاری که برای معاینات بارداری به آن ها 

مراجعه می کند، در میان بگذارند.■

چرا بینی زنان در دوران 
بارداری پف می کند؟

WHY DOES 
WOMEN'S NOSE 
SWELL DURING 
PREGNANCY?
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و  که کودکان  از چیزهایی  یکی 
آن  به  بزرگ ساالن  برخی  شاید 
یخ  جویدن  دهند  نشان  عالقه 

است.
اغلب  اطفال  دندان پزشکان 
مواجه  بیماران  یا  و  والدین  از سوی  این سؤال  با 
می شوند که چرا برخی از افراد از جویدن یخ لذت 
آسیب  دندان ها  به  می تواند  کار  این  آیا  و  می برند 

برساند؟
ممکن  یخ  کردن  خرد  یا  جویدن  موارد،  برخی  در 
نام  به  باشد؛ وضعیتی  آهن  کمبود  از  ناشی  است 
مشخص  آن  دلیل  که   )Pagophagia( پاگوفاژی 
نیست. پاگوفاژی یکی از انواع هرزه خواری یا پایکا 
گفته  غذایی  ارزش  بدون  مواد  خوردن  به  است 
می شود که در آن کودکان یا زنان باردار یا افرادی با 
اختالالت رفتاری به صورت مداوم و طوالنی عادت 
یا تمایل به خوردن خاک، یخ، گچ و امثال آن نشان 

می دهند.
اگر کسی در کار شما یخ بجود ممکن است صدای 
آن برای شما آزاردهنده باشد، اما در واقع این یک 
برای  به خصوص  است،  تسکین دهنده  فعالیت 

افرادی که خشکی دهان دارند.
استرس  کاهش  به  می تواند  کار  این  همچنین 
موارد  برخی  در  باشد.  آرامش بخش  و  کرده  کمک 
افراد ممکن است یخ را برای رفع گرسنگی کاذب 
بجوند، زیرا این عمل می تواند احساس غذا خوردن 

را بدون دریافت کالری داشته باشد.
است  عادتی  جویدن  یخ  آن،  علت  به  توجه  بدون 
ممکن  یخ  جویدن  دارد.  را  کردن  ترک  ارزش  که 
برای  اما  باشد  آرام بخش  اعصاب  برای  است 
و  است  مضر  دندان  به خصوص  و  دهان  سالمت 
ممکن است درنهایت به قیمت یک صورت حساب 
هنگفت دندان پزشک یا متخصص ارتودنسی تمام 
 ۵/۳۶ بدن  درونی  دمای  طبیعی  حالت  در  شود. 
درجه   ۳۷ پوست  دمای  و  سانتی گراد  درجه   ۳۷ تا 
سانتی گراد است. جویدن یخ باعث تغییر ناگهانی 
دمای داخل دهان و فشار ناشی از جویدن منجر به 
ترک هایی در مینای دندان می شود. یکی از اثرات 
به  حساسیت  دندان  مینای  خوردن  ترک  دردناک 

غذاها و نوشیدنی های سرد و گرم است.
بردارد،  ترک  یا  بشکند  یخ  جویدن  با  دندانی  گر  ا
ایجاد شود.  ممکن است یک سوراخ در آن دندان 
این دلیل است که اسیدهای تولیدشده توسط  به 
دندان  نرم تر  الیه  به  به راحتی  می توانند  باکتری ها 
دندان  پوسیدگی  باعث  و  کنند  نفوذ  عاج  یعنی 
گر قبال دندان خود را پر کرده اید و یا روکش  شوند. ا
جویدن  دارید،  را  ارتودنسی  از  نوعی  هر  یا  دندان 
یخ به ویژه شما را در برابر خرابی دندان آسیب پذیر 

می کند.
چگونه یخ جویدن را ترک کنیم

متیو کوک،  دانشیار دندانپزشکی کودکان  دانشگاه 
راه های  می گوید  پیتسبورگ  بهداشتی  علوم 

مختلفی برای ترک این عادت وجود دارد:
به جای خرد کردن تکه های یخ، سعی کنید آن ها را 
در دهان خود نگه دارید و اجازه دهید ذوب شوند. 
رضایت بخش  خنکی  احساس  آن  ترتیب  این  به 
به  و  داشت  خواهد  بیشتری  ماندگاری  طراوت  و 
نمی رساند.  آسیب  نیز  شما  لثه های  یا  دندان ها 
دهان  در  یخ  بازی  یک  می توانید  کودکان  درباره 
راه  آن ها  با  می شود  آب  دیرتر  یا  زودتر  کسی  چه 

بیندازید.
مصرف یخ را متوقف کنید: می توانید یخ را به طور 
گر در لیوان شما یا کودکان یخ  کامل حذف کنید. ا

نباشد، هیچ وسوسه ای هم وجود ندارد.
جایگزین های نرم تری را در نظر بگیرید. مکعب های 
تراشیده   یخ  مانند  یخ،  نرم تر  انواع  با  را  معمولی 
شده، جایگزین کنید. سعی کنید یخ های نرم طعم 
دار را محدود کنید یا از آن اجتناب کنید، زیرا آن ها 
مضر  شما  دندان های  برای  که  دارند  زیادی  قند 

است.
سیب  خام،  هویج  خوردن  بخورید:  سالم تر  غذای 
ترد می تواند  و سبزی ها  میوه ها  یا سایر  خردشده 
جویدن  به  میل  می توانند  غذاها  این  کند.  کمک 
چیزهای ترد را ارضا کند، درعین حال این خوردنی ها 
شما  دهان  از  که  می کنند  تحریک  را  بزاق  جریان 
محافظت می کند. مواد فیبری نیز ممکن است به 

تمیز نگه داشتن دندان های شما کمک کنند.■

علت و عوارض جویدن یخ

طعم نعنا خطر سیگارهای 
الکترونیکی را بیشتر می کند

بوی ماشین نو خطر ابتال به سرطان را باال می برد

Causes And Effects Of Chewing Ice

Mint Flavored E-Cigarettes Could 
Worsen Lung Function

The Smell Of A New Car Increases 
The Risk Of Cancer

زیرا  دارد،  وجود  ارتباط  سالمتی  و  شادی  بین 
پژوهشگران می گویند مثبت اندیشی در مورد روند 
مسن  افراد  در  را  شناختی  زوال  می تواند  پیری، 

کاهش دهد.
دانشکده  پژوهشگران  نیویورک پست  گزارش  به 
اختالل  بهبودی  روند  ییل،  عمومی  بهداشت 
شناختی خفیف را در افراد مسن بررسی کردند و 
دریافتند که احتمال بهبودی افراد دارای »باورهای 
مثبت سنی«، بیشتر از افراد فاقد این باورها است. 
این اختالل، می تواند بر حافظه و تعقل تاثیر بگذارد.

بکا لوی و مارتین اسلید، نویسندگان این مطالعه، 
نخستین  این  می دانیم،  که  جایی  »تا  نوشتند: 
مطالعه ای است که این موضوع را بررسی می کند 
که آیا عامل مبتنی بر فرهنگ، یعنی باورهای مثبت 
 )MCI( خفیف  شناختی  اختالل  بهبود  به  سنی، 

کمک می کند یا نه.«
این مطالعه که چهارشنبه، ۱۲ آوریل )۲۳ فروردین(، 
 )JAMA Open Network( »در »شبکه اپن جاما
منتشر شد، با استفاده از داده های نظرسنجی ملی 
 Health and( »مطالعه بهداشت و بازنشستگی«
Retirement Study(، شرکت کنندگان ۶۵ ساله و 
باالتر را که برای اختالل شناختی خفیف و باورهای 
سنی مثبت تحت معاینه قرار داشتند، بررسی کرده 
برگه هایی  از ۱۷ هزار شرکت کننده  به بیش  است. 
می شوم،  بزرگ تر  چه  »هر  مانند  عبارتی  حاوی 
بیشتر احساس بی فایدگی می کنم« دادند و از آن ها 
پرسیدند که آیا با این نگرش به پیری، موافق اند یا 
مخالف. همانطور که پیش بینی می شد، کسانی که 
درصد   ۳۰ از  بیش  داشتند،  مثبت  سنی  باورهای 

بیشتر از کسانی با باورهای سنی منفی، بدون در 
نظر گرفتن شدت اولیه اختالل، از اختالل شناختی 
سریع تر  را  نقاهت  دوران  و  یافتند  بهبود  خفیف 
سپری کردند. در واقع، کسانی که نگرش مثبت تری 
در مورد روند پیری داشتند، دارای »اختالل شناختی 
که  داشت  احتمال  کمتر  و  بودند  کمتری«  خفیف 
اختالل  به  زندگی خود،  روند  آتی در  طی ۱۲ سال 

شناختی خفیف مبتال شوند.
تصور  مردم  »بیشتر  گفت:  میل  دیلی  به  لوی 
می کنند که نقص شناختی خفیف بهبود نمی یابد، 
مبتال  آن  به  که  کسانی  از  نیمی  واقع  در  اما 
می شوند، بهبود می یابند. اطالعات کمی در مورد 
علت بهبود یافتن برخی و بهبود نیافتن برخی دیگر، 
در دست است. به همین دلیل، به باورهای مثبت 
سنی نگاهی انداختیم تا دریابیم که آیا می تواند به 

پاسخ دهی در این زمینه کمک کند یا نه.«
که  است  این  مطالعه  این  نویسندگان  نظر 
فردی  سطوح  در  سنی  اعتقادی  »مداخله های 
به  را  بیشتری  افراد  می تواند  اجتماعی«،  و 
این  به  و  کند  تشویق  پیری  درباره  مثبت اندیشی 
بعدی  مراحل  در  که  کند  کمک  آنان  به  ترتیب، 
کنند.  معکوس  را  شناختی  زوال  روند  زندگی، 
مطالعات گذشته نشان می دهد که با ورزش های 
ساده و روزانه، می توان از چنین اختاللی جلوگیری 
که  است  داده  نشان  نیز  دیگری  تحقیقات  و  کرد، 
غذاهای فوق فراوری شده و بازنشستگی زودهنگام، 

می تواند در بروز آن نقش داشته باشد.
پژوهش های ییل، اظهارات افراد مشهوری را تایید 
می کند که »اکسیرهای جوانی« را کنار گذاشته اند 
و به جای، آن پیری را پذیرفته اند. جاستین بیتمن، 
بازیگر، گفت که با چهره ای مسن تر، »اصیل« به نظر 
می رسد، و اندی مک داول، ستاره همکار او، با این 
موضوع موافقت کرد و زنان دیگری نیز از این نظر 

حمایت کردند.■

می دهد  نشان  دانشمندان  مطالعات  جدیدترین 
)سیگار  ویپ  مایع  به  نعنا  طعم  افزودن  که 
ریه ها  برای  و  سمی تر  را  آن ها  الکترونیکی(، 

مضرتر می کند.

به گزارش اسکای نیوز، محققان دریافته اند که مایع 
»ذرات  طعم  بدون  مایع  به  نسبت  نعنا  طعم  با 

سمی بسیار بیشتری در ریه« تولید می کند.

محققان برای این  تحقیق از رباتی استفاده کردند 
که می تواند تنفس انسان را شبیه سازی کند.

از  که  را  افرادی  تنفس  همچنین  دانشمندان 
استفاده  نعنا  طعم  با  الکترونیکی  سیگارهای 
بدون  مایع   با  سیگار  که  دیگر  افراد  با  می کنند، 
طمع می کشند، مقایسه کردند و متوجه شدند که 
بدون در نظرگرفتن سن، جنسیت و نژاد ریه های 

افراد در گروه اول بسیار ضعیف تر است.

که  مقاله  این  ارشد  نویسنده  بنم،  اچ  کامبز 
پیتسبورگ  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  دانشیار 
آمریکا است، می گوید: »بسیاری از مردم به ویژه 
سیگارهای  که  می کنند  تصور  اشتباه  به  جوانان 
الکترونیکی که با بخار کار می کنند، بی خطرند اما 
حاوی  هم  نیکوتین  بدون  سیگار  مایع های  حتی 
آسیب  ریه ها  به  می توانند  که  است  ترکیباتی 

برساند.«■

و  می شناسند  را  آن  همه  که  نو  ماشین  بوی 
خطرناک  سالمتی  برای  درواقع  دارند،  دوستش 
خرید  انگیزه  افراد  برخی  به  که  بو  این  است. 
می دهد، به قدری وسوسه انگیز است که حتی تا 
سال ها بعد از خرید ماشین، از خوشبوکننده هایی 
با همین بو برای داخل خودرو استفاده می کنند. 
نباشد  خوبی  خبر  افراد  از  دسته  این  برای  شاید 
اما بر اساس نتایج مطالعه ای جدید که در نشریه 
 Cell Reports( ساینس  فیزیکال  ریپورتز  سل 
Physical Science( منتشر شد، این بو خطر ابتال 

به سرطان را افزایش می دهد.
این  نتیجه  اینکه  به  اشاره  با  نیویورک پست 
دانشگاه  در  دانشمندان  پژوهش  حاصل  مطالعه 
گزارش  است،  پکن  فناوری  موسسه  و  هاروارد 
را  خود  پژوهش  دانشمندان  این  که  می دهد 
موقعیت های  و  شرایط  در  آزمایشگاه  جای  به 
واقعی انجام داده اند. آن ها با استفاده از تعدادی 
هوای  در  معمول  شیمیایی  ترکیب   ۲۰ حسگر، 
پارک  بیرون  متوالی  روز   ۱۲ که  را  نو  خودروهای 

شده بود، سنجیدند.
شیمیایی  مواد  از  میزان هایی  پژوهشگران  این 
برای  چین  ملی  ایمنی  استاندارد  از  که  یافتند 
اساس  بر  بود.  فراتر  خودرو  داخل  هوای  کیفیت 
شناخته شده  ترکیب  فرمالدئید،  تحقیق،  این 
باالتر  معمول  استاندارد  از  درصد   ۳۵ سرطان زا، 

بود و میزان استالدئید، ماده سرطا ن زای خطرناک 
قرار  استاندارد  حد  از  باالتر  درصد   ۶۱ نیز  دیگر، 

داشت.
مطالعه ای در سال ۲۰۲۱ هم نشان داده بود که 
این خطر  رانندگی می کنند،  زیاد  که  افرادی  برای 
احتمالی وجود دارد اما پژوهش یادشده مشخص 
زیاد  خودرو  از  استفاده  این  گر  ا حتی  که  کرد 

نباشد، خطر همچنان به قوت خود باقی است.  
دقیقه   ۳۰ تنها  دریافتند  مطالعه  این  نویسندگان 
کافی  قدر  به  را  فرد  روز  در  خودرو  در  نشستن 
می دهد.  قرار  سرطان زا  مواد  این  معرض  در 
آب وهوای گرم تر نیز سطح مواد شیمیایی موجود 
معموال  مطالعات  بیشتر  اینکه  با  می برد.  باال  را 
نشان  اخیر  پژوهش  متمرکزند،  هوا  دمای  روی 
اتاق خودرو  بوی  داد که دمای سطح مواد روی 
پژوهشگران  این  است.  داشته  را  تاثیر  بیشترین 
از شیوه  نوشته اند: »مشاهدات اخیر شناخت ما 
انتقال و انتشار مواد شیمیایی داخل اتاق خودرو 

را افزایش می دهد.«
از بین  به توصیه کارشناسان، بهترین اقدام برای 
بردن این بو باز کردن شیشه های خودرو پیش از 
سوار شدن و در ۲۰ دقیقه ابتدای حرکت است. از 
آنجا که دمای باال به انتشار این بو کمک می کند، 
بهتر است تا حد امکان خودرو را زیر نور آفتاب یا 

در مکان های گرم پارک نکنیم.■

مثبت اندیشی می تواند 
روند زوال مغز را 

معکوس کند

Positive Thinking 
Can Reverse The 
Process Of Brain 

Deterioration
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هر کس برای خویش پناهی گزیده است
ما در پناه وارث "الیوت ترودو" ایم

فقط یک سیلی؟!
حسین امیر عبداللهیان مثالً وزیر امور خارجه 
آخوند ها یا زرافه نظام به آذربایجان اعتراض 
ابله  کرد و برایش خط  و نشان  کشید! خوب 
چرا با اسراییل درافتادی که او هم از کشوری 
را  بالها  این  و  کند  پشتیبانی  آذربایجان  مثل 
بــه ســـرت بـــیـــاورد؟ بــه هــمــیــن دلــیــل اســـت که 
گدایی  بــرود سر  باید  آخوند  گویند:  مــردم می 
و صــحــیــفــه خـــوانـــدن خــــودش رهـــبـــر درمـــانـــده 
ســـال هــاســت عــلــیــه اســرایــیــل جــو مــی خـــورد. 
آیـــا خــلــلــی در حــکــومــت اســرایــیــل ایــجــاد کــرده 
است؟ هرگز، آیا ایران توانسته یک وجب زیر 
اسراییل  ولی  هرگز،  بیاورد؟  خــودش  سیطره 
زیر  را  عربی منطقه  این مّدت چند کشور  در 
سیطره خودش درآورده! رهبر درمانده چه کار 
کرده است؟ فقط گفته: یک سیلی بزند!  یک 

بخورد؟!  سیلی 

ُمرده؟! شستشوی 
بیشتر قطعات  اوکــرایــیــن مدعی شــد  هــم  بــاز 
مورد نیاز صنایع ساخت ایران از غرب تامین 
بده  پول  آمریکا  در  اوکرایین  آقــای  می شــود. 
برو توی تختخواب پرزیدنت شان و پشتک و 
وارو بزن! برای آمریکایی جماعت مهم نیست 
از آن ها می  با وسیله ای که  تو می خواهی 
خری برای بّچه ات اسباب بازی درست کنی 
یا با آن پهپاد بسازی. او فقط به پول خودش 
آمریکا  دخالت  و  کرونا  داستان  کند!  فکر می 
و چین در آن هم مشکوک است فقط نتیجه 
اش شد صدمیلیون نفر کشته و کّلی از مردم 
جهان هم هنوز درگیر هستند! برای آمریکایی 
نیست  مهم  مــّیــت  بـــودن  جهنمی  یــا  بهشتی 
ُمــرده را می شوید و تحویل ات می  او فقط 

دهد؟ 

کلینتون؟! هیالری  عّمه 
ــاز هـــم نـــالـــیـــد: کـــه هــمــه گــوزیــنــه  ــ تـــد پـــرایـــس ب
گــر نــبــودی ما  هــا روی مــیــزه!  تــد پــرایــس تــو ا
باید  کسی  چه  به  دانستیم  نمی  ایــران  مــردم 
بــخــنــدیــم؟!  ۴۴ ســـال اســـت شــمــا فــقــط می 
گویید: گوزینه روی میزه! مشنگ جان تحریم 
فقط به مردم فشار می آورد و مردم ایران تا 
اعــتــراض نمی  شکم شــان خــالــی بــاشــد اصــالً 
کنند. مردم اصفهان در اوج دارایی و داشتن 
کار علیه شاه برخاستند بنابراین گوزینه برای 
مــردم ایــران نه راه اســت و  نه چــاره کــار. صد 
گر از این بیگانگان بپرسید باز  سال دیگر هم ا
تحریم  را  و محّمد  مــا حسن  گــویــنــد:  مــی  هــم 
کردیم! گوزینه روی میز باشد، زیر میز باشد، 
هیچ تاثیری ندارد این گوزینه ها به درد عّمه 

هیالری کلینتون می خورد.

نفت مفت یا ارزان؟!
وقتی بّچه های مدرسه را مسموم کردند و مادر 

بّچه ها اعتراض کردند سگان سپاه به این زنان 
حمله کردند و یک سپاهی موی مادری را چنان 
را  کار مسمومیت دختران  انگار  که  می کشید 
ایــن مـــادر انــجــام داده اســـت. جــالــب اســت بعد 
انــد،  مــردم عصبانی  دیــد خیلی  رادان درمــانــده 
اعالم کرد: که آن خانم در این مدرسه بّچه دانش 
آمــوز نداشته اســت! و مــا عــامــالن را گرفتیم و 
بردیم شان به دادگاه و آن ها به زودی حکم می 
گیرند. فرمانده درمانده خر خودتی، آن اراذل و 
این مــادر ریختند  اوباشی که گروهی روی سر 
همه بّچه های اطالعات بودند چه کسی را گرفتی 
ُقرمدنگ؟ خانمی را  که چهار نفری کتک اش 
می زدید  حتماً  مادر یکی از بّچه ها بوده وگرنه  
دلیلی نداشت جیغ بزند؟ ولی شما بی شرف 
هانی هستید که فقط دروغ می گویید و برای 
دو قرآن حقوق حّتی دختران، خواهران و زنان 
رادان  آخوند ها می بخشید.  به  را هم  خودتان 
تــو شــاگــرد  و نوکر رهبر معّظم هستی!  نــامــرد 
هر  گرفتی،  را  اصفهان  پــاشــان  اسید  وقــت  هــر 
وقت قاتالن نویسنده ها را گرفتی، هر وقت کور 
کننده دختران را گرفتی، هر وقت کشف کردی 
که رهبر معّظم ات چه کاره بوده، هر وقت پول 
ــاوری، قالیباف و مرجان  ــده شــده خـ هــای دزدیـ
خانم را پس گرفتی، آن وقت این جانیان را هم 
می گیری. جالب تر سازمان های حقوق بشر 
سازمان ملل هستند  که صدای شان در نمی 
آید انگار که اصالً زنان ایران بشر نیستند چون 
فعالً منافع آمریکا تامین است سالح هایش را 
به اعراب می فروشد و نفت مفت یا ارزان هم 

می برد.

خور؟! میانه 
کـــانـــون صــنــفــی مــعــلــمــان از عــلــی خــامــنــه ای 
ــاره مــســمــومــیــت دخــتــران اعــالم  ــ ب خــواســتــه در
ــون ســـــرش تـــــوی حــســاب  ــ ــان مـــوضـــع کـــنـــد! کــ
ایــــران  ــران  ــتــ دخــ از  دارد  ای  خــامــنــه  نــیــســت 
عّمامه  به  زدیــد  گند  چــرا  که  گیرد  می  انتقام 
دور  را  تــان  و حجاب  هایم  عّمامه  هــم  و  مــن 
از  معّظم  رهبر  دارند  توّقع  معلّمان  ریختید؟ 
این  تزیین  بگوید:  و  بیاید  بیرون  دیوار  پشت 
بی  کردن دختران  و مسموم  کار من  تّپه هم 
بوده  کار خود من  ایران هم  ای  گناه مدرسه 
کــرده  واســطــه  را  پسرش  معّظم  رهبر  اســت! 
کــه فــالن عــّمــامــه دار بــگــویــد:  کشتن دخــتــران 
بی حجاب واجب است و ثواب دارد. آن وقت 
خودم  کار  بگو  و  بیا  گویند:  می  معلّمان  این 
اتش  را  رکس  آخوند سینما  مگر  است!  بوده 
زد گفت؟ مگر جنگ عراق را به راه انداخت و 
تن شد، گفت؟ مگر  میلیون  باعث مرگ یک 
بانیان  دستور قتل فروهر، مختاری و دیگر قر
قتل های زنجیره ای را داد، گفت؟ آخوند ذاتاً 
مقام  و  ُپست  اســت!  گــرد  کناره  و  خــور  میانه 
و پــول بــاشــد نــفــر اّول جــلــو صــف اســت ولــی 
زمان جنگ یک نفر آخوند به جبهه نمی رفت 
دادند  آموزش می  را  نوجوان  های  بّچه  بلکه 
آن  شدن  کشته  از  بعد  که  بگذارند  عّمامه  تا 
داده  شهید  هم  آخوندها  بگویند:  بتوانند  ها 

اند.

پاتوق؟!
یکی از سران حوزه گفت: برای گسترش حوزه 

نظرات و دیدگاههای بیان شده متعلق به نویسندگان و صاحبان آگهی است ولزوما نظرات مجله دانستنیها نمیباشد. 
www.danmagazine.com
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بیست هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم! 
دیگری  کار  چه  گیری  پاچه  از  غیر  آخوند  مگر 
مــی کــنــد؟ فقط مــرتّــب  بــه حــجــاب دخــتــران و 
زنـــان گــیــر مــی دهـــد. ایــن کــار کــه بــودجــه نمی 
ــرحـــی انــقــالبــی  ــار طـ ــ ــن کـ ــ ــرای ایـ ــ ــ ــا ب خــــواهــــد مــ
بروید  بگیرید؟  بودجه  پیشنهاد می کنیم. چرا 
بـــان  بـــیـــرون شــهــر آن هــمــه ســـگ هــســت آن ز
یک  داخــل  به  بیندازید  و  بیاورید  را  ها  بسته 
انــبــاری تــاریــک و مــّدتــی بــه آن هــا آب و غــذا 
ندهید خود به خود این سگ ها عاصی و هار 
از  بعد  گیرند  مــی  را  پــاچــه همه  و  مــی شــونــد 
آن ها به جای بسیجی و سپاهی  در این نوع 
باشید  مطمئن  کنید.  استفاده  هــا  ماموریت 
به  گیرند  می  پاچه  خــودتــان  مـــزدوران  از  بهتر 
کم می شود  تان  های  هزینه  ترتیب هم  این 
از بی خانمانی  را  آواره  ایــن سگ هــای  و هم 
ــد بــعــد هـــم مـــی تــوانــیــد حــجــره  نــجــات داده ایـ
پاتوق  محّل  به  را  ها  حــوزه  مانده  خالی  های 
دختران و پسران تبدیل کنید و پول سرشاری 
هــم از ایــن راه بــه دســت بــیــاوریــد. بــرویــد جلو 

ببینیم چه کار می کنید؟!

اعتکاف؟!

برکت  پر  روزهــا و شب های  چند وقت پیش 
خاطره  خواستند  ما  از  مــریــدان  بــود.  اعتکاف 
را  اعتکاف  برکت  پر  و  جوانی  روزهــای  از  ای 
به حضور شما، در  برای شان بگوییم. عرض 
یــکــی از شــب هـــای قـــدر یــکــی از دوســتــان ما 
گوشه اتاقی را با پارچه جدا کرده  و مشغول 
کوچه  در  صدایی  و  سر  ناگهان  بــود.  اعتکاف 
باز کرد و دید زن  را  پشت خانه شنید. پنجره 
همسایه با یکی از زنان کوچه باالیی دعوا می 
کند. خّیلی نصیحت شان کرد که ایّام اعتکاف 
است، خوبیت ندارد، ولی زن همسایه دست 
ــردار نــبــود. هــر چــه بــه او  گــفــت مــن در حــال  بـ
داد  فحش  باز  و  نکرد  گوش  هستم،  اعتکاف 
بــه نقطه جوش  زیــر صفر درجــه  از  یــک دفعه 
اعــتــکــاف  کــه در حـــال  رســیــد و داد زد: حــیــف 
هــســتــم وگــرنــه مــی آمـــدم و هــر دو تـــان را جر 

می دادم؟!

از این جهت؟!

ــد خـــاتـــمـــی امـــــام جــمــعــه مــــوّقــــت تـــهـــران  ــمـ احـ
معروف به »احمد بوفالو« گفت: دل متدینین 
از دست بی حجاب ها خون است! باز بوفالو 
از چیز ها  دارد و بعضی  کمی عقل و شعور 
احمد  بگوییم   او  به  اســت  بهتر  فهمد  را می 
ــان دل مــتــدیــنــیــن خــون  خــرچــنــگ! خــرچــنــگ جـ
تو  بواسیر  از  بینی  مــی  کــه  خونی  آن  نیست 
و رهبر درمانده است که چکّه چکّه می ریزد! 
چون در این میان فقط دل تو و رهبر درمانده 
گــر حکومت آخــونــدی به  ات خــون اســت کــه ا
پول  این همه  ما  برود  السافلین  اسفل  درک 
یــا مــفــت را چــه طــور و از کــجــا بــگــیــریــم؟ دیگر 
دقیقه  ده  بیاییم  هفته  هــر  شــود  مــی  کجا  در 
تومان  میلیون  هــا  ده  و  کنیم  خوشخدمالی 
که  اســت  جهت  ایــن  از  بگیریم؟  یامفت  پــول 

دل شما خون است؟!

بلبل؟! غالم 

بــلــبــل«  ــالم  بـــه »غــ مــحــســنــی اژه ای مـــعـــروف 
زنـــدان هــای رجــایــی شهر و کرج  دســتــور داد: 
نکنید  بسته شوند. شما مردم یک وقت فکر 
تعداد زندان ها کم شده یا زندانی ها بخشیده 
شده انده؟ نه، جمهوری افالسی از همان سال 
تا  گرفت  به قدرت رسیدن تصمیم  اّول  های 
گمنام  زندان های  نامدار  های  زندان  به جای 
ایجاد کند. مثالً به جای زندان اوین اآلن شما 
رد  کیلومتری شــهــر  چــنــد  فــاصــلــه  در  جــایــی  از 
می شوید و باغ شیکی را می بینید با درهای 
اتوماتیک و بدون سر و صدا ولی در اصل در 
آن باغ زندانی در زیر زمین وجود دارد و روی 
و  بینید  می  و خوشگل  ســازه شیک  چند  آن 
احتماالً به آخوندها آفرین می گویید که چنین 
زمین  زیــر  در  ولــی  انــد!  ســازه شیکی ساخته 
بند  بــاغ  چند هــزار دختر و پسر جــوان در  آن 
هستند و این جنایتکاران به آن ها می گویند: 
در این جا خدا هم آنتن نمی دهد! بعضی ها 
را شــاه ساخته است  اویــن  زنــدان  مــی گویند 
کــه حــرف درســتــی اســت ولــی نمی گویند که 
اوین برای چند صد زندانی ساخته شده بوده 
است و نه برای ده تا بیست هزار تن زندانی 
کم زندانی  ولی آخوند ها آن قدر مردم را مترا
کرده اند که گفته می شود در سال ۶۷ فقط 
سی هزار نفر در اوین اعدام شده اند! و زندان 
اطــراف همه شهر  در  زنــدان  ایــن  مانند  هایی 
یعنی که فقط چند  فراوان است!  ایران  های 
صــد هــزار جــوان در زیــر زمــیــن هــای بــی نــام و 
که کسی  ایــن  بــدون  پوسند  دارنــد می  نشان 

حّتی بداند آن ها کجا هستند؟!

به حجاب؟! بچسب 

ــو، شــکــنــجــه گر  ــازجـ ــداری بـ ــ حــســیــن شــریــعــت نـ
ســابــق و ســر طــویــلــه دار کــیــهــان تــهــران گفت: 
بــا تــوده ای هــا برخورد  مــا باید همان طــور کــه 
کنیم.  برخورد  نیز  ها  بی حجاب  ایــن  با  کردیم 
بله، کاریکاتور روی قوطی حشره کش تو فقط 
بچسب به حجاب، با دزدی، جنایت، آدم کُشی 
ــاری نــداشــتــه  آدم ربـــایـــی و تـــجـــاوز بـــه عــنــف کــ
باش. روزانه هزاران دزدی در کشور انجام می 
ــه حــّداقــل ســه تــا چــهــار فــقــره  آدم  ــ شـــود، روزان
ولی  گیرد،  زور صــورت می  به  تجاوز  و  ربایی 
ــن اســکــلــت روی قــوطــی حــشــره کـــش اصـــالً  ایـ
»جسم  احتماالً  چــون  نیست!  اش  خیال  عین 
می  تا  گفته:  بالهت  مجّسمه  ایــن  به  ناقص« 
ــردم فقر،  تــوانــی آتـــش حــجــاب را تــنــد کــن تــا مـ
گرانی، دزدی سپاه و بی لیاقتی من و مجتبی 

از یادشان برود، ولی کورخوانده اید!

کــــانــــادا – مـــدیـــنـــه مــــنــــّوره مــــونــــرآل – شــش 
ــل  ــاه آوریــ ــه( بــیــیــســت و یــکــم مــ ــنــ ــ شــنــبــه )آدی
المبارک! ســال ۲۰۲۳  دربــدری خــون جگری!                                                                                                                                        
 ۱۴۰۲ ــال  ســ ــاه  مــ اردیـــبـــهـــشـــت  اّول  ــا  بـ ــر  ــرابـ بـ

مهرورزی زنجیره ای!

شاد و آزاد و سربلند باشید.

خراسانی پیر 
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شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در حساب 
توییتر خود از سفر به اسرائیل برای شرکت در 
رساندن  و  هولوکاست  قربانیان  یادبود  مراسم 
خبر  اسرائیل  ملت  به  ایــران  ملت  دوستی  پیام 

داد.

شاهزاده رضا پهلوی در این توییت نوشت: »در 
راه اسرائیل هستم. هدف من از این سفر، ابالغ 
متخصصان  با  گفتگو  ایــران،  ملت  دوستی  پیام 
بحران  با  درباره چگونگی مواجهه  اسرائیلی  آب 
ــران نــاشــی از ســو ءاســتــفــاده رژیــم  ــ مــنــابــع آب ای
قربانیان  بــه  احــتــرام  ادای  و  اســالمــی،  جمهوری 

هولوکاست هم زمان با روز یادبودشان است.«

او همچنین درباره اهداف سفر خود به اسرائیل 
نــوشــت: »مــی خــواهــم مـــردم اســرائــیــل بــدانــنــد که 
نیست.  ایــران  مــردم  نماینده  اســالمــی  جمهوری 
ــران و اســرایــیــل  پــیــونــد دیــریــن مــیــان دو مــلــت ایــ
مــی تــوانــد دوبـــاره بــرقــرار شــود و بــه هــر دو ملت 
سود برساند. به اسرائیل می روم تا نقشم برای 

ساختن آن آینده روشن تر را ایفا کنم.«

ایـــن  از  ــن  مــ هـــــدف  هـــســـتـــم.  ــیــــل  ــرائــ اســ راه  در 
ــالغ پــیــام دوســـتـــی مــلــت ایـــــران، گفتگو  ــ ســفــر، اب
چگونگی  ــاره  ــ درب اســرائــیــلــی  آب  متخصصان  بــا 
مــواجــهــه بـــا بـــحـــران مــنــابــع آب ایـــــران نـــاشـــی از 
ســو ءاســتــفــاده رژیـــم جــمــهــوری اســالمــی، و ادای 
روز  با  هم زمان  هولوکاست  قربانیان  به  احترام 

یادبودشان است.

روزهای  در  هولوکاست  قربانیان  یادبود  مراسم 
برگزار  فــروردیــن   ۲۹ و   ۲۸ و ســه شنبه  دوشنبه 
مــی شــود و شــاهــزاده رضــا پهلوی قــرار اســت در 
همین تاریخ در اسرائیل در این مراسم شرکت 

کند.

ــر اطــالعــات  ــ ــن ســفــر، »گــیــال گــامــلــیــل«، وزی در ایـ
اســرائــیــل، بــه عــنــوان نــمــایــنــده دولـــت ایــن کشور 

میزبان شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود.

کنش  گیال گاملیل، وزیر اطالعات اسرائیل در وا
بــه سفر شــاهــزاده رضــا پهلوی بــه ایــن کشور در 
تــویــیــتــر نــوشــت: مــشــتــاقــانــه مــنــتــظــر مــیــزبــانــی از 
شاهزادهرضاپهلوی عزیز و آغاز پل ساختن بین 

ملت هایمان هستم.

کنش  حساب توییتری دولت اسرائیل هم در وا

به سفر شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به زبان 
فارسی و انگلیسی نوشت: ما مشتاقانه منتظر  

استقبال از شما در اسرائیل هستیم.

بــیــانــیــه ای کــه دفــتــر شــاهــزاده رضا  از  در بخشی 
پهلوی منتشر کرد و در حساب توییتری  او نیز به 
اســت: »رضا  آمــده  اشتراک گذاشته شد، چنین 
پهلوی، شاهزاده در تبعید و مدافع دموکراسی 
سکوالر در ایران، به اسرائیل سفر می کند تا پیام 
بــر اســاس اندیشه  ایـــران  صلح و دوســتــی ملت 

کوروش کبیر به مردم اسرائیل منتقل کند.«

که شاهزاده  است  آمــده  بیانیه همچنین  این  در 
بــا مــقــامــات بلندپایه  ایـــن ســفــر  پــهــلــوی در  رضـــا 
کــشــاورزی  و  آب  اســرائــیــل، متخصصان  دولــتــی 
اســرائــیــل مالقات  و ســاکــن  تبعیدی  ایــرانــیــان  و 

خواهد کرد.

ــرار اســـت در ایـــن سفر  شـــاهـــزاده رضـــا پــهــلــوی قـ
نـــدبـــه«، مــقــدس تــریــن مــکــان مذهبی  ــوار  ــ از »دیـ
مرکز  از  همچنین  و  بــیــت الــمــقــدس  در  یــهــودیــان 
نشانه  به  حیفا،  بهائی  بــاغ هــای  و  بهایی  جهانی 

همبستگی با جامعه بهائیان، دیدار کند.

پهلوی  از شــاهــزاده رضــا  نــقــل  بــه  بیانیه  ایــن  در 
ــده اســـت کـــه »ایـــــران دمــوکــراتــیــک بـــه دنــبــال  آمــ
همسایگان  و  اسرائیل  با  روابــط  مجدد  برقراری 
کــوروش  توافق  از  بخشی  به عنوان  عــرب، شاید 
از همیشه  روز  آن  مــن،  نظر  از  اســـت.  آیــنــده  در 

نزدیکتر است.«

سفر شــاهــزاده رضــا پهلوی به تــل آویــو، دیــدار او 
بــا بــنــیــامــیــن نــتــانــیــاهــو، نــخــســت وزیــر اســرائــیــل و 
هولوکاست  قربانیان  یادبود  مراسم  در  شرکت 
رسانه های  همچنین  و  اجتماعی  رسانه های  در 
اینکه  بــا  و  داشـــت  گــســتــرده   بــازتــابــی  بین المللی 
ایــران  حکومت  به  وابسته  رسانه های  و  مقام ها 
تــالش کــردنــد بــر ایــن سفر مهم و تاریخی کــه به 
پیام دوستی  گفته شــاهــزاده رضــا پهلوی »ابــالغ 
ببندند،  اســـت، چشم  اســرائــیــل«  بــه  ایـــران  ملت 
بازدید این شخصیت  ارشد ایرانی از اسرائیل در 
خبرگزاری های بین المللی انعکاسی ویژه  یافت.

شبکه خبری آی ۲۴ ضمن گفت وگو با شاهزاده 
رضا پهلوی، در گزارش خود از او با نام »ولیعهد 
ــرد. ایـــن شبکه خــبــری در  تــبــعــیــدی ایــــران« نـــام بـ
از حضور  اسرائیل  مقام های  استقبال  به  ادامــه 

ــاره کـــرد و نــوشــت که  شـــاهـــزاده رضـــا پــهــلــوی اشــ
ابـــراز همبستگی  مــردم و مــقــام هــای اســرائــیــل از 
ولــیــعــهــد بــا شــهــرونــدان اســرائــیــل در مــواجــهــه با 
حـــمـــالت تـــروریـــســـتـــی شـــدیـــد صـــــورت گــرفــتــه از 
ســوی ایـــران و هــمــدردی بــا بــازمــانــدگــان فاجعه 

هولوکاست قدردانی می کنند.

با  گفت وگو  از  بخشی  در  پهلوی  رضــا  شــاهــزاده 
شبکه آی ۲۴، حضور در مراسم یادبود قربانیان 
هــولــوکــاســت را »وظــیــفــه« خـــود خــوانــد و گفت: 
ــا با  ــرن هـ ــول قـ ــه دو کـــشـــور در طــ ــم کـ ــیـ »مـــی دانـ
یکدیگر رابــطــه ای دوجــانــبــه داشــتــه انــد؛ امـــروز که 
انکار  را  وقــوع هولوکاست  ایـــران  بــر  رژیــم حاکم 
بــه نمایندگی از  مــی کــنــد، وظــیــفــه مــن اســـت کــه 
هــمــوطــنــانــم در ایــنــجــا حــضــور داشــتــه بــاشــم، به 
آن ها  به  و  بــگــذارم  احــتــرام  هولوکاست  قربانیان 

ادای احترام کنم.«

بـــازتـــاب ســفــر شـــاهـــزاده ایـــرانـــی بــه اســرائــیــل در 
علیه جمهوری  بلند  »گــامــی  غــربــی؛  رســانــه هــای 

اسالمی«

به  گــزارشــی  در  اســرائــیــل  تایمز  حـــال،  در همین 
اهمیت حضور شاهزاده رضا پهلوی در اسرائیل 
دوران  در  ایــران  و  نوشت: »اسرائیل  و  پرداخت 
سلطنت محمدرضا شاه پهلوی به ویژه در زمینه 
انـــرژی و امــنــیــت، روابـــط نــزدیــکــی داشــتــنــد. پس 
از روی کــار آمـــدن روحــانــیــون، ایــن دو کــشــور به 

دشمنان سرسخت تبدیل شده اند. رهبران ایران 
خــواســتــار نــابــودی دولـــت یــهــودنــد و از گــروه هــای 
می کنند.  حمایت  هــدف  ایــن  بــه  متعهد  مسلح 
وارد  ایــران  پسر شــاه سابق  چنین شرایطی،   در 
اسرائیل شد تا برای بازسازی روابط بین ملت ها 

گامی بردارد.«

ــزاده رضــا  ــاهـ تــایــمــز اســرائــیــل بـــه تــویــیــت هــای شـ
پــهــلــوی بــا مــحــوریــت دوســتــی بــیــن دو مــلــت نیز 
به خیزش  دیگر،  در بخشی  این رسانه  پرداخت. 
مردمی اخیر علیه جمهوری اسالمی اشاره کرد و 
نوشت: »شاهزاده رضا پهلوی خواستار انقالبی 
ــیـــت را بـــا ســلــطــنــت  ــانـ اســــت کـــه حـــکـــومـــت روحـ
ایــران  در  دارد  قصد  او  کند؛  جایگزین  پارلمانی 
حقوق بشر را تثبیت و اقتصاد دولتی این کشور 

را به سیستمی مدرن تبدیل کند.«

یاسمین  بانو  و همسرش،  پهلوی  رضا  شاهزاده 
پهلوی، در حالی در اسرائیل با استقبال مقام های 
بلندپایه  این کشور از جمله وزیر اطالعات مواجه 
ــر امــور  شــدنــد کــه نــاصــر کــنــعــانــی، سخنگوی وزیـ
خارجه جمهوری اسالمی، در نشست خبری روز 
ــاره ایــن  ــ ب دوشــنــبــه خــود در پــاســخ بــه ســوالــی در
نه  بردید  نــام  آن  از  سفر گفت: »نــه شخصی که 
هیچ کدام  می کند،  سفر  کــه  جایی  نــه  و  سفرش 
ارزشی ندارند که من بخواهم در ارتباط با آن ها 

اعالم موضع کنم.«■

حـــــاكـــــمـــــان  و  رهــــــــــبــــــــــران 
ــورى اســــــالمــــــى در  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
ــر عــمــر ديــوانــه  روزهـــــاى آخـ
شـــــــــده انـــــــــد چـــــــــرا كـــــــه در 
آمده  روز يكشنبه  خبرهاى 
بــود كــه حــّداقــل بــه بيست 
مــــدرســــه حــمــلــه شــيــمــيــاىئ 
تـــــعـــــداد  و  اســـــــــت  شـــــــــده 
دچار  كودكان  از  بيشمارى 
تنگى نفس و بروز حالت خفگى شده و تعدادى 
شده  بسترى  و  منتقل  بيمارستان  بــه  آنـــان   از 
اند . قبل از هر چيز بر هيچكس پوشيده نيست 
كه اينگونه حركات جنايتكارانه و سيستماتيك و 
كره اسالم ناب محّمدى  گير فقط از عمله و ا فرا
و  چـــهـــاردهـــم  ــام  ــ امـ ــــت  ــان در واليـ و ذوب شـــدگـ
آقــاى خامنه اى در همراهى  اخــتــيــاران  بــه  آتــش 
اّمــا پرسش  آيد  بر مى  اطالعاىت  با دستگاههاى 
امروز دست  ماّليان  كه چرا حكومت  اينجاست 

به اين كارهاى مذبوحانه مى زند؟
كساىن كه با كارنامه مشعشع چهل و چهار ساله 
جــمــهــورى اســالمــى آشــنــا هستند بــخــوىب جــواب 
ايــن ســئــوال را مــى دانــنــد. جمهورى اســالمــي و 
تاريخ  طــول  در  هــمــواره  آخــونــد،  فكرى  سيستم 
در ايــن مسير  تــالش مى كــرده كه نبض فكرى 
كــثــراً هم  جــامــعــه را در اخــتــيــار داشــتــه بــاشــد و ا

بسيار موّفق بوده. ابتدا با خلق هزاران دروغ در 
چهارچوب احاديث و روايت قدرت تفكّر جامعه 
را در دســــت گــرفــت و بــجــاى آنــــان فــكــر كــــرد و 
دستور داد و عمل نمود اّما آن زماىن كه احتياج 
داشت جامعه را بسوى مسيرى منحرف بكند و 
مردم همراهى نمى كردند براى آنان حادثه مى 
آفريد تا با پيراهن عثمان كردن آن حادثه خود را 
غمخوار ملّت جا بزند و با استفاده از احساسات 
لطيف مردمى آنان را به مسير دلخواه بكشاند.

گــرانــديــســمــان و  بــزرگــتــريــن ايـــن حــّقــه هــا هــمــانــا ا
ــاره جــريــان كــربــال و ساختن  ــزار بـ ــزرگ نــمــاىئ هـ بـ
اسبهاى  گفتگوى  از  تخّيلى  داســتــان  ميليونها 
با گريه  امــام حسين اســت كه هر ساله  و  شمر 
و آه و ناله و آب و تاب زياد براى عوام بيان مى 
كنند و داستان زدن درب منزل به پهلوى فاطمه 
در  آنزمان عربها  در  كند  راوى فراموش مى  كه 
كپر و چــادر زندگى مى كردند و خانه اى وجود 
نداشت كه در داشته باشد و ضمناً خود آخوند 
دروغـــگـــو و مــغــز فــنــدىق پــنــج دقــيــقــه قــبــل گفته 
بــا فاطمه هيچ  ازدواج  زمــان  كــه على در  اســت 
ماىل از دنيا نداشته و شمشير و زره جنگى خود 

را بعنوان مهريه به دختر پيامبر داده است.
و چهارصد  هــزار  ها  نماىئ  و مظلوم  اين دروغها 
ســــال ادامـــــه داشــــت و بــعــنــوان دســــت مــايــه و 
)هرچه  مــى شــد  استفاده  آخــونــد  كــارى  سرمايه 

اّما  داريم از محّرم و صفر داريــم! امام خمينى( 
گذشته  ســال  پنجاه  همين  و  معاصر  دوران  در 
و  ابــتــدا  يافت  گسترش  بازيها  ايــن سياه  دامــنــه 
براى نفوذ در مردم خوزستان و جريحه دار كردن 
ــاه فــقــيــد و شــروع  احــســاســات آنــــان بــر عــلــيــه شـ
سينما  قائله  نفت  شركت  كارمندان  اعتصابات 
ركس آبادان را بوجود آوردند و بيش از چهار صد 
و در شهرستانهاى  زنــده ســوزانــدنــد  زنــده  را  نفر 
ديــگــر نــيــز صــدهــا نــفــر را قــربــاىن كــــرده و سپس 
بــعــنــوان شــهــيــد جــســد آنــــان را روى دســـت مى 
پهلوى لعنت مى فرستادند   به خاندان  و  بردند 
اين مظلوم نماىئ هم جمعه سياه و  بارز  نمونه 
ميدان ژاله بود كه طبق اسناد و گفتار شاهدان 
كــرده و سپس  به مــردم شليك  عينى خودشان 
و ساختن  مــامــوران حكومتى  به  آن  انتصاب  با 
داســـتـــانـــهـــاى ســـاخـــتـــگـــى و عـــكـــســـهـــاى جــعــلــي 
بزرگترين انحراف را در افكار مردم آنروز بوجود 

آوردند.
امروز هم در بر همان پاشنه مى چرخد و آخوند 
و  مختلف  ابــعــاد  در  خــود  فريبكارى  بــه  كماكان 
پخش دروغ و سياه بازى و مظلوم نماىئ و صد 
است.  بيگناه مشغول  مردم  كردن  قرباىن  البّته 
جمهورى اسالمى كه در شش ماه گذشته كامالً 
ــبـــارزات هــمــه جــانــبــه مــــردم و  آچــمــز شـــده و بــا مـ
قافيه  كامالً  جــوان  دخــتــران  و  بــانــوان  مخصوصاً 

با اين حربه زشت و جنايتكارانه  را باخته است 
و همچنين  وحــشــت  و  رعـــب  ايـــجـــاد  در  ســعــى 
دخترانه  مــدارس  و  دارد  عمومى  افكار  انحراف 
دولــتــى را هـــدف قـــرار داده اســـت. مــلّــت ايـــران 
بهوش باشيد آخوند براى ماندگارى خود حاضر 
حّتى  و  ايـــراىن  ميليون  پنج  و  كــه هشتاد  اســت 
جــمــعــيــت كــــره زمــيــن را قـــربـــاىن كــنــد مــگــر نمى 
را  بيايد همه  آنها  امام زمان خياىل  گويند وقتى 
از دم تيغ خواهد گذراند و تا زانوى اسبش خون 
نايب همان  اى هم  خامنه  آقاى  ايستاد  خواهد 
گــر كــس هست یــك حرف  امــام اســت. در خانه ا

بس است. 
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سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل؛ چاره  اندیشی برای بحران آب در ایران
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ایران اتومبیل در  بیمه  و سابقه  رانندگى  ترجمه گواهینامه  ICBC  جهت  تائید  مترجم مورد 

پــاکــزاد،  بــيــژن  روزی،  چنین  در  پیش  ســال  دوازده 
طراح مدی که بیشتر با همان نام »بیژن « شناخته 
می شد در شهرک بورلی هیلز واقع در لس آنجلس 
در سن ۷۱ سالگی درگذشت. بیژن از مشهورترین 
ــای آمــریــکــا و حتی شــایــد جهان  ایــرانــیــان آن روزهــ
»تهرانجلس«  به  که  جامعه ای  نمادهای  از  و  بــود 

مشهور شده بود.
بیژن کار طراحی لباس های مردانه، عطر و ادکلن 
ــــی داد، امـــا بــیــش از هــر چــیــز بــه زرق و  را انــجــام مـ
بــرقــی هــمــراه بــا وقـــار مــعــروف شـــده بـــود. بوتیک 
از  بــورلــی هیلز  ــو« در  ــ ــو درایـ ــ او در خــیــابــان »رودیـ
آن  در  بــود. حضور  جهان  مــغــازه هــای  مشهورترین 
و »گران قیمت ترین  بــود  قبلی ممکن  قــرار  با  تنها 
را  این مغازه  مغازه جهان« لقب گرفته بود. بیژن 
در سال ۱۹۷۶، یعنی سه سال قبل از انقالب، برپا 
کرده بود. از جمله قیمت هایی که هنگام درگذشت 
بیژن در رسانه ها درج شدند، می توان به پالتوی ۱۵ 
هزار دالری با پوست شترچه )ویکونیا(، مالفه ۱۲۰ 
با پوست چینچیال و مجموعه چمدان  هزار دالری 

۶۵ هزار دالری با پوست کروکودیل اشاره کرد. 
چهره های  شناخته شده ترین  از  بیژن  مشتری های 
آمریکا و جهان بودند؛ از بو درک، بازیگر آمریکایی 
ــارزان،  ــ ــ بـــا فــیــلــم هــایــی مــثــل »ت کـــه در دهـــه ۱۹۸۰ 
پــســر مــیــمــون« و »بـــولـــرو« روی بـــورس بـــود و در 
از کارزارهای تبیلغاتی بیژن ۲۰ میلیون دالر  یکی 
ــار شـــد؛ تــا مــایــکــل جـــردن،  الــمــاس در مــوهــایــش کـ
تاریخ  ورزشکاران  بزرگ ترین  از  که  بسکتبالیستی 
گــهــی اش کــنــار بیژن  دانــســتــه مــی شــود و تــصــویــر آ
طــراح  ایــن  از  بــاقــی مــانــده  تــصــاویــر  از مشهورترین 
مــد اســـت. خـــودش می گفت ۳۶ رئــیــس دولـــت در 
جهان از مشتری هایش بوده اند، اما از آن ها اسمی 

نمی برد؛ به غیر از تمام روسای جمهوری آمریکا از 
بوش پدر به بعد که ابایی از نام بردنشان نداشت  
بــاراک اوباما(.  پــدر و پسر، بیل کلینتون و  )بــوش 
جیمی  همچون  قبلی  روسای جمهوری  می گفتند 
کــارتــر و رونــالــد ریــگــان و رئــیــس جــمــهــوری روســیــه، 
والدیمیر پوتین، هم از دیگر مشتری هایش بوده اند. 
گــرانــت، استیو  کـــری  فــرانــک ســیــنــاتــرا،  از  صحبت 
واندر، تام کروز و البته شهرام ناظری هم به عنوان 

سایر مشتری ها بود.
بیژن نوعی اغراق ایرانی را به صنعت مد و تبلیغات 
در  او  کــرد.  را متحول  آن   بدین سان  و  آورد  آمریکا 
تبلیغات مختلف با چهره خوش روی خودش ظاهر 
مــوضــوع هــایــی  بــا  تبلیغاتی  گــهــی هــای  آ و  مــی شــد 
جنجالی داشت: کنار خاخام ها و راهبگان مسیحی 
عکس می گرفت و در یک مورد حتی مانکنی بود 
که در فیلمی تبلیغاتی به صورتش سیلی می زد. 
البته بعدها  آن مانکن ژاپنی تبار، تریسی هایاکاوا، 

با بیژن ازدواج کرد.
با  گـــهـــی ای  آ مـــی خـــواســـت  بـــیـــژن  ــال ۲۰۰۰  در ســ
حضور یک زن برهنه با بدنی درشــت  منتشر کند 
تبلیغات  دنــیــای  در  بسیار  جنجال های  بــاعــث  کــه 
در نیویورک شد. تنها مجله »تاک« بود که حاضر 
به چاپ آن آگهی شد. خودش می گفت استفاده 
به  به دلیل عشقش  تبلیغاتش  زنــان درشــت در  از 
نــقــاشــی هــای بــزرگــانــی هــمــچــون مــاتــیــس و روبــنــز 
اســـت. جــالــب ایــن جــا اســت کــه در ســال هــای اخیر 
استفاده از مانکن هایی که سایزهای مختلف دارند 
و مطابق معمول صنعت مد، الغر نیستند، بیشتر 
و بیشتر مد می شود و انسانی تر دانسته می شود.

متولد تهران
بیژن متولد و بزرگ شده تهران بود. سال تولدش 
به نظر ۱۹۴۰ بوده اما بعدها خودش می گفت در ۴ 
آوریل ۱۹۴۴ )یعنی ۴۴/۴/۴( به دنیا آمد. پدرش از 
خانواده ای ثروتمند بود و بیژن از کودکی در مدرسه 
ال روســی سوئیس درس خــوانــد؛ جایی کــه چندی 
ایـــران محمدرضا  آمـــوزش شــاه فقید  قبل تر محل 
ــود. بــعــدهــا در ســوئــیــس و ایــتــالــیــا  ــ شـــاه پــهــلــوی، ب
درس طراحی خواند و هفت سال در فلورانس کار 
ایران  به  اما سپس  لباس مردانه می کرد.  طراحی 
بازگشت و مغازه معروفی به نام »پلنگ صورتی« 
در تهران داشــت. در سال ۱۹۷۳ بود که به آمریکا 
رفت و سه سال بعد مغازه معروف خود در بورلی 
هیلز را بــرپــا کـــرد. خـــودش مــی گــویــد از هــمــان اول 
شکی در موفقیتش نداشت چون می دید که حتی 
لباس  وضــع  هــم  آنجلس  لــس  در  ثروتمندترین ها 
آن  او کوشید  نــدارنــد.  پوشیدن درســت و حسابی 
نوع فاخر بودنی را که در ایران و اروپا بین طبقات 
ثروتمند مرسوم بود، بیش تر وارد فرهنگ آمریکایی 
کند. در سال ۱۹۸۴ بود که مغازه دومی در تقاطع 
برپا  نیویورک  در  پنجاه وپنجم  و  پنجم  خیابان های 

کرد که البته در سال ۲۰۰۰ تعطیل شد. خوی او 
بــا نیویورکی ها جــور در نمی آمد و  راحــتــی  ایــن  بــه 
معروف بود که خیلی ها به در مغازه او می آمدند 

و به قانون »تنها با قرار قبلی« اعتراض داشتند.
این جا  واقعیت  بــود.  »بــرنــد«  نابغه  واقــع  در  بیژن 
است که قیمت لباس هایش خیلی بیشتر از سایر 
رقبا نبودند. مثال کت و شلوارهای ۱۰۰۰ دالری و 
بــازار مــی آورد.  پیراهن های ۲۰۰ دالری بسیاری به 
اما برند »بیژن« را مترادف تجمل و لوکس بودن 
کــرده بــود. انگار ثروتمند بــودن اصــال بــدون »بیژن 
پوشیدن« ممکن نبود. در زمینه عطر و ادکلن هم 
او به ادکلنی معروف شد که شیشه ۱۷۰ گرمی اش 
۱۵۰۰ دالر بود گرچه ادکلن های با قیمت معمولی 
هم داشت. در سال ۱۹۸۲ یک تفنگ کلت با کالیبر 
۳۸ به بــازار آورد که با طال ساخته شــده بــود و ۱۰ 
هــزار دالر قیمت داشــت. ماشین رولــز رویسی که 
در همکاری با این شرکت طراحی کرد، یک میلیون 
عـــادت  گــفــت وگــوهــایــش  قــیــمــت داشـــــت. در  دالر 
لباس  طــراح  گران قیمت ترین  بگوید: »من  داشــت 

جهان هستم«.

از بیژن پس از درگذشتش سه فرزند بر جای ماند. 
دانیال پاکزاد، دختر بزرگش، حاصل ازدواج اول بیژن 
با سیگی پاکزاد است؛ دختری که در اروپا با او آشنا 
شده بود. حاصل ازدواج بعدی بیژن با تریسی دو 

فرزند دیگر به نام های الکساندرا و نیکوالس بیژن 
ــری اســـت کــه اداره مــغــازه  پــاکــزاد اســـت و ایـــن آخـ
معروف »بیژن« در بورلی هیلز را به عهده گرفته و 
راه پدر را ادامه می دهد. تریسی پس از جدایی از 
بیژن با دیوید مرداک، میلیاردر آمریکایی و رئیس 
بــا مــوزهــای مــعــروفــش و صاحب  شــرکــت »ُدل« 

جزیره النایی در هاوایی، ازدواج کرد.

نیکوالس بیژن پاکزاد هنگام درگذشت پدر تنها ۱۹ 
کــنــون هــم بــا مـــادرش رابطه  ســال ســن داشـــت و ا
خوبی دارد و هــم بــا مـــرداک. او دو ســال و انــدی 
پیش با رکسی صولتی که در مجموعه تلویزیونی 
مطرح  هیلز«  بورلی  پولدارهای  »بچه  واقع نمای 
شده بود ازدواج کرد و سال گذشته صاحب پسری 
یــاد پــدرش »بِــژو بیژن« نام  شدند که او را هم به 

گذاشتند.

این نسل خانواده پاکزاد همچنان با افراد مشهور 
و جــنــجــال هــای ســیــاســی غــریــبــه نــیــســت. در ســال 
۲۰۱۸ پــل مــانــافــورت، از نــزدیــکــان دونــالــد تــرامــپ، 
با حضور در مغازه »بیژن«  رئیس جمهوری وقت، 
در لس آنجلس یک کت صورتی به قیمت ۱۲ هزار 
دالر و یــک کــت آبــی پــوســت مــارمــولــک بــه قیمت 
از ۵۲۰  ایـــن بخشی  ــرد.  کـ ــزار دالر خـــریـــداری  هـ  ۴۸
هـــزار دالری بــود کــه مــانــافــورت طــی پنج ســال در 
مغازه بیژن خــرج کــرده بــود. او هزینه ایــن خریدها 
داد؛   انــجــام  از حسابی در قبرس  پــول  انتقال  بــا  را 
مــوضــوعــی کــه بــعــدهــا کــه ایـــن چــهــره ســیــاســی به 
رسانه ها  در  محاکمه شد، مفصال  مالی  اتهام های 
مطرح شد و باعث شد نیکوالس بیژن ۲۶ ساله نیز 
از  با شبکه ســی ان ان  اختصاصی  گفت وگویی  در 
جزئیات ماجرا صحبت کند. نام »بیژن« در خیابان 

»رودیو درایو« همچنان پر از ماجرا اس■

APR 4, 1940 – APR 16, 2011
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PUZZLE
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COLORING FOR ADULTS
رنگ آمیزی برای بزرگساالن

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

بسیار توصیه می شود.

HOBBY

PUZZLE

سرگرمی

پازل جواب جدولی های هفته گذشته
آسان 15

آسان 14

سخت 15 سخت 14

متوسط 15
متوسط 14

خیلی سخت 15 خیلی سخت 14

جواب جدول های هفته 
گذشته

افقی:
۱ ـ اثر فریدون مشیری – کنوانسیون

۲ ـ کاسه کوچک ـ رفیق ـ بردبار
۳ ـ رگ گیاه ـ نخ بافتنی ـ کاسه

۴ ـ فام ـ امال ـ رود مرزی ایران
۵ ـ سوار بی همتا ـ صف شکن

۶ ـ ضمیر تکبر ـ اثر چربی ـ راب ـ درخت جدولی
۷ ـ بچه آهو ـ فرار خودمانی ـ سائل

۸ ـ نی میان تهی ـ کشت بارانی ـ داغ انگلیسی ـ کمانگیر باستانی
۹ ـ لوله تنفسی ـ قوچ ـ قطار شهری

۱۰ـ حرف ندا ـ عرق النسا ـ ماه سرد ـ کاه کوچک
۱۱ ـ ملخ ـ جهانگرد

۱۲ـ اثر پاتریک وایت ـ مارشال ـ طناب
۱۳ـ مشهور ـ اثر دانیل استیل ـ حمام بخار

۱۴ـ خراب ـ بازگشت صدا ـ پادشاه ترویا
۱۵ ـ پایتخت گرانادا ـ گیاهی دارویی

عمودی:
۱ ـ چند خانه روی هم ـ مسافر بر عمومی

۲ ـ شتر تندرو ـ پنهانی ـ ناله بیمار
۳ ـ پایتخت آفریقای مرکزی ـ دوستی و محبت ـ گستاخی و بی باکی

۴ ـ دشمن سخت ـ سگ ـ درخت تسبیح ـ راوی
۵ ـ طریق کوتاه ـ نام قدیم شهر کرد ـ نا امیدی ـ دل آزار کهنه

۶ ـ صفحه مدار الکتریکی ـ خوشرو
۷ ـ اجداد ـ تیره و تار ـ چراغ

۸ ـ آمیختگی ـ رصد خانه ای ملی در آ ریزونا
۹ ـ از شهرهای کردستان ـ دنبه ـ ره آورد نادر

۱۰ـ آسیبها ـ سود حرام
۱۱ـ با ـ از ماه های قمری ـ شک ـ خودنمایی

۱۲ـ سینمای سوخته ـ قابلمه بزرگ ـ نا امید ـ مخفیانه
۱۳ ـ جدار ـ تله ـ شهر هلن

۱۴ ـ پیراهن ـ زگیل ـ سرنیزه
۱۵ ـ آگاهی داشتن ـ اثر شیخ محمود شبستری

جواب جدول هفته گذشته
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PARENTING

دانشمندان اعالم کردند که می توان از باکتری های 
موجود در روده نوزادان یک ساله، برای پیش بینی 
احــتــمــال ابــتــالی آنـــان بــه دیــابــت نـــوع ۱ در سنین 
باالتر استفاده کرد. این بیماری اغلب در کودکان و 
نوجوانان و زمانی بروز می کند که سیستم ایمنی 
بدن به سلول های سازنده انسولین در لوزالمعده 

حمله می کند و آن ها را از بین می برد.
نویسنده  بلتکی،  گــاردیــن، دکتر مالین  گـــزارش  بــه 
کودکان  بیمارستان  پزشک  و  مطالعه  ایــن  ارشــد 
گفت:  ســوئــد،  لینکوپینگ  در  ویــکــتــوریــا  ولــیــعــهــد 
»یافته های ما نشان می دهد که روده نوزادانی که 
به دیابت نوع ۱ مبتال می شوند، به طرز چشمگیری 
بــا نـــــوزادان ســالــم مــتــفــاوت اســـت و چــنــد نشانگر 
زیــســتــی مــیــکــروبــی مــرتــبــط بــا بــیــمــاری هــای آیــنــده، 
ممکن اســت در اوایــل یک سالگی ]در روده این 

نوزادان[ وجود داشته باشد.« 
بلتکی گفت: »این کشف می تواند برای کمک به 
شناسایی نوزادانی که در معرض بیشترین خطر 
ابتال به این بیماری اند، قبل یا در طول اولین مرحله 
نــوع ۱، استفاده شــود و می تواند  بــه دیــابــت  ابتال 
روده  تقویت یک میکروبیوم سالم  بــرای  فرصتی 

برای جلوگیری از ایجاد بیماری باشد.«
دانشمندان در بخشی از مطالعه خود، باکتری های 
نــوزادانــی که به  روده موسوم به میکروبیوم را در 
دیابت نــوع ۱ مبتال شــده انــد، با گــروه کنترل که تا 
سن ۲۰ سالگی سالم مانده بودند، مقایسه کردند 
و تفاوت های چشمگیری در سن ۱۲ ماهگی بین 

دو گروه یافتند.
ــر مــجــلــه  ــیـ ــاره اخـ ــمــ ــه در شــ ــن گــــــروه کــ ــ گـــــــزارش ایـ
 EUROPEAN( دیــابــت  مطالعه  اروپــایــی  انجمن 
 ASSOCIATION FOR THE STUDY OF
اســت  آن  از  حــاکــی  شـــد،  مــنــتــشــر   )DIABETES
ــوع ۱  ــابـــت نــ ــان بـــه دیـ ــ ــتـــالی آنـ کـــه نــــوزادانــــی کـــه ابـ
تشخیص داده می شود، دارای سطوح باالتری از 
در  و  می شوند  التهاب  باعث  که  باکتری هایی  اند 

واکنش ایمنی بدن نقش دارند.
دانشگاه  از  میلتیچ،  پاتریشیا  گــاردیــن،  گــزارش  به 
فلوریدا و از نویسندگان این مطالعه، گفت: »اگرچه 
در مطالعه ما میانگین سنی ]افرادی[ که دیابت در 
آن ها تشخیص داده شد، بیش از یک دهه پس از 
جمع آوری نمونه ها بود، عالئم میکروبی مشخصی 

را در یک سالگی شناسایی کردیم.«
پــروفــســور اریــــک تــریــپــلــت، از دانــشــگــاه فــلــوریــدا، 
نیز گــفــت: »فــرایــنــدهــایــی کــه بــه بـــروز بیماری های 
خودایمنی مانند دیابت نوع ۱ می انجامند، معموال 
مدت ها پیش از آشکار شدن عالئم بالینی بیماری، 
آغاز می شوند. تفاوت ها در میکروبیوم روده نوزاد 
می تواند تعامل پیچیده میان سیستم ایمنی در 
حال رشد را با محیط پیرامونی در دوران کودکی و 

خودایمنی، توضیح دهد.«
با این حال، تریپلت گفت که مطالعاتی باید انجام 
ــا بــا بــررســی تــعــداد بــیــشــتــری از  ــود کــه در آن هــ شـ
کودکان، مشخص شود که در ادامه زندگی، کدام 
ابتال به دیابت نوع ۱  باکتری بیشترین تاثیر را در 
دارد، و تعیین کند که وجود آن، چقدر می تواند به 

پیش بینی بروز بیماری کمک کند.■

باکتری روده در 
نوزادان می تواند به 

دیابت منجر شود

GUT BACTERIA IN 
BABIES CAN LEAD 

TO DIABETES
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LET’S PRACTICEآموزش زبان انگلیسی

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

جمال الدین جمالی
604.505.6631

Pad = آپارتمان
Under the table= رشوه – پول زیر میزی 
Wild goose chase = بی خودی گشتن 
Run-down = بد – خراب – آشفته 
Elbow grease = انرژی 
Spic /and span = خیلی تمیز – مرتب 
Topsy-turvy = ریخت و پاش 
Turn someone’s stomach= حال کسی را بد کردن 

Ellen: If you want a decent pad in that city, 
you have to pay under the table.

Scott: You’re led on a wild goose chase if you 
look for an apartment in the papers.

Ellen: The apartment I saw today was so run-down.
Scott: Maybe you could improve it if 

you use a lot of elbow grease.
Ellen: Nothing will help. I like everything spic and span. 

When anything is topsy-turvy, it turns my stomach.

الن: اگه آپارتمان درجه یک می خوای، باید کمی رشوه بدی
 اسکات: اگه دارای دنبال آپارتمان توی روزنامه

.می گردی، داری بی خودی می گردی
.الن: آپارتمنی که امروز دیدم خیلی وضعش خراب بود

.اسکات: شاید بتونی با کلی تالش و انرژی اونو مرتبش کنی
 الن: نه هیچ فایده ای نداره. من همه چیز را تمیز و مرتب می

.خوام.وقتی چیزی )جایی( ریخت و پاشه، حالم بد می شه

a) Wild goose chase     b) elbow grease     c) run-down      d) 
pads      e) spic and span    f) topsy-turvy     g) under the table    
h) turns my stomach

1. Most teenagers want to get their own..................
2. Some people are collecting unemployment insurance even 
though they have a job where they’re paid...................
3. I’m sorry to say that some children mistreat elders. 
It................
4. When you move from one apartment to another, everything 
is.......................
5. She didn’t want the police to know where her boyfriend 
was. So she gave them false information which led them on 
a...............
6. I’m working very hard but not eating or sleeping properly. I 
think I’m......................
7. If you want that car to shine, use a little....................
8. She’s always cleaning. Her apartment is....................

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

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

شوید و از مطالب به صورت رایگان استفاده کنید.

LIFE & STYLE.ENGLISH

مدرس زبان انگلییس

لطفا با ما تماس بگریید

604.505.6631

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

خصویص، گروهی،  آنالین و یا حضوری  

 با ۴۲ سال تجربه تدریس در

ایران، امارات، اروپا و کانادا

...

جما ل الدین جمایل

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

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

MAGICMAGIC

بال و کتف در سس کیم چی
 Kimchi Chicken Wings
INGREDIENTS:
12 (about 560 gm) chicken wings
150 gm Kimchi, roughly chopped

MARINADE:
1 (about 150 gm) pear, peeled and 
core removed
1 clove garlic
8 gm ginger
25 gm (1 Tbsp) Korean hot pepper 
paste (gochujang)
2 tsp raw sugar, optional
3 tsp light soy sauce
60 ml water

SEASONING:
2 tablespoons ketchup
2 teaspoons Worcestershire sauce
1/2 cup chicken broth, unsalted
2 teaspoons corn flour
1 little piece of brown sugar
a dash of sesame oil

METHOD:

Preheat oven to 200C/400F. Rinse 
and wipe dry the chicken wings. Set 
aside. In a food processor, process 

all the marinade ingredients into a 
paste. Transfer into a ziplock plastic 
bag. Put in the chicken wings and 
Kimchi. Mix them well. Marinate for 
about 30 minutes.

Place the chicken wings, Kimchi with 
the marinade into a baking tray. Put 
the tray on the middle rack of the 
preheated oven and bake for 20 
minutes, or until cooked through. 
Transfer the tray to upper rack and 
grill on high for 3 to 5 minutes, until 
the chicken skin turns golden brown. 
Serve immediately.

NOTES:

You can marinate the chicken wings 
well in advance and store in fridge. 
When you’re ready, let the chicken 
wings rest at room temperature for 
about 15 minutes before baking.

Kimchi and hot pepper paste 
(gochujang) are staples in Korean 
cooking, available at Korean 
groceries.
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دیرکردن عادتی است که انگار بعضی ها نمی توانند 
ــا کــســی را  بـــیـــنـــدازنـــد. هــمــگــی مـ ــان  از ســـرشـ را  آن 
می شناسیم که انگار هرگز وقت شناس نیست، چه 
در رسیدن به قــرار ناهار عاشقانه و چه در رسیدن 
ــا مـــی تـــوان دلــیــل دیــرکــردن  ــا آیـ بــه جلسه کــــاری. امـ

همیشگی برخی افراد را پیدا کرد؟
ــه نــوشــتــه الیـــوســـایـــنـــس، مــتــخــصــصــان مــی گــویــنــد  بـ
شاید عــادت دیــر کــردن در چند عامل ریشه داشته 
از مفهوم زمــان، مدیریت  از جمله درک فــرد  باشد؛ 
زمــان و شخصیت فــرد. هوگو اسپایرز، استاد علوم 
شناختی اعــصــاب در یــونــیــورســیــتــی کــالــج لــنــدن و 
نشریه  در  کــه ســال ۲۰۱۷  مــقــالــه ای  نویسندگان  از 
هیپوکمپوس منتشر شد، در مصاحبه با الیوساینس 
گفت: »احتماال سازوکاری در مغز هست که موجب 
می شود برخی افراد دیر به جلسات و قرارها برسند؛ 
زیــرا زمــان رسیدن را کمتر از وقتی که واقعا طول 

می کشد تا برسند، در نظر می گیرند.«
مغز  از  نــاحــیــه ای  هیپوکمپوس  اســپــایــرز،  گفته  بــه 
زمـــان مانند  جــنــبــه هــای  کــه در درک بعضی  اســـت 
یــاد آوری زمان انجام کاری و بــرآورد مدت زمانی که 
هر کــار طــول می کشد، نقش دارد. پژوهشی که در 

 Nature Reviews( نشریه مرور علوم اعصاب نیچر
مــی دهــد  نـــشـــان  شــــد،  مــنــتــشــر   )Neuroscience
سلول های عصبی هیپوکمپوس نقش »سلول های 
زمانی« را بازی می کنند که در درک و خاطره ما از 
رویــدادهــا اثر دارنــد؛ اما اینکه چرا برخی افــراد دائما 
زمان را کمتر از مقدار واقعی برآورد می کنند، دقیقا 

مشخص نیست.
یکی از عوامل شاید میزان آشنایی ما با یک مکان 
خـــاص بــاشــد. اســپــایــرز بـــرای پــژوهــش ســـال ۲۰۱۷ 
خود از ۲۰ دانشجو که تازه ساکن لندن شده بودند، 
خــواســت نقشه منطقه ای را کــه دانــشــکــده شــان در 
آن قــرار داشــت، بکشند و زمــان رسیدن به مقاصد 
مختلف را تخمین بزنند. اگر دانشجویان منطقه ای 
تقویت  آنـــان  مکانی  بــــرآورد  خــوب می شناختند،  را 
مــی شــد، امـــا هــرچــه بــه محیط آشــنــاتــر بــودنــد زمــان 
گفت:  اسپایرز  بــرآورد می کردند.  کوتاه تر  را  رسیدن 
»اگر با جایی آشنا باشیم، کم کم زحمت تردد به آنجا 

را کمتر در نظر می گیریم.«
ــرادی کــه دیــر می کنند ممکن  افــ ــوارد،  در بعضی مــ
بــرای کارهای غیرمرتبط به رفتن از جایی به  است 
بیرون  بــرای  مانند حاضرشدن صبح ها  دیگر،  جــای 
در  که  پژوهشی  نگیرند.  نظر  در  کافی  زمــان  رفتن، 
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 )Memory & Cognition( نشریه حافظه و شناخت
منتشر شد، نشان می دهد ما بر اســاس زمانی که 
فکر می کنیم کــاری در گذشته طول کشیده است، 
اما خاطرات و درکمان  را تخمین می زنیم،  زمان ها 

همواره دقیق نیستند.
امیلی والــــدوم، اســتــادیــار دانشگاه کمپبل واقــع در 
که  پژوهشی  اصلی  نویسنده  و  کارولینای شمالی 
تجربی  روانشناسی  کلیات  نشریه  در   ۲۰۱۶ ســال 
 Journal of Experimental Psychology:(
با  ایمیلی  مصاحبه ای  در  شــد،  منتشر   )General
الیوساینس گفت: »اگر در اجرای کاری تجربه زیادی 
داشته باشیم، بیشتر احتمال دارد زمــان الزم برای 
آن کار را کمتر از حد الزم تخمین بزنیم.« والدوم در 
این تحقیق دریافت عوامل محیطی مانند موسیقی 

می توانند درک ما از زمان را دچار اختالل کنند.
ــدوم مــخــصــوصــا نــشــان داد بــرخــی افــــراد هنگام  ــ والـ
پاسخگویی به سواالت اطالعات عمومی، بسته به 
پخش  برایشان  پس زمینه  در  که  ترانه هایی  تعداد 
می شد، زمــان الزم بــرای ایــن کــار را اشتباه تخمین 
زدند. جوان ترها در صورت شنیدن چهار ترانه کوتاه 
در مقایسه با وقتی که دو ترانه بلندتر می شنیدند، 
بیشتر احتمال داشــت زمــان الزم را زیــادتــر تخمین 
بزنند. اما این عامل ظاهرا بر درک افــراد مسن تر از 

زمان اثری نداشت.
عـــامـــل مــحــیــطــی دیـــگـــر شـــایـــد شــلــوغــی بـــاشـــد. در 
پژوهشی که سال ۲۰۱۲ در نشریه واقعیت مجازی 
پــژوهــشــگــران  ــد،  شــ مــنــتــشــر   )Virtual Reality(
از شــرکــت کــنــنــدگــان خــواســتــنــد مــــدت زمــــان سفر 
شــبــیــه ســازی شــده بــا مــتــرو را در حــالــت هــای شلوغ  
و خــلــوت تــخــمــیــن بــزنــنــد. آنــــان دریــافــتــنــد تــــردد در 
محیط های شلوغ این حس را می دهد که ۱۰ درصد 
برده  زمــان  خلوت تر  محیط های  در  از سفر  بیشتر 
است و آن را به ناخوشایند بودن این تجربه مرتبط 
دارد.  نقش  کــردن  دیــر  در  نیز  شخصیت  دانستند. 
خــاص شخصیتی  ویژگی های  برخی  والــدوم گفت 
ــوانـــد مــوجــب  مــانــنــد وظــیــفــه شــنــاســی کــمــتــر مـــی تـ
برایشان  قبل  از  کــه  را  کارهایی  افـــراد  برخی  شــود 

برنامه ریزی کرده بودند، یادشان برود.
را که شاید در وقت شناسی فرد  او معیار دیگری 
موثر باشد، توان انجام چند کار در آن واحد می داند. 
روانشناسی  پیشرفت های  در نشریه  پژوهشی که 
 )Advances in Cognitive Psychology( شناختی
منتشر شد، نشان داد افرادی که هم زمان چند کار 
کارهای  دارد سایر  احتمال  کمتر  پیش می برند،  را 
برنامه ریزی شده به موقع یادشان بیاید و انجامش 
دهــنــد. والــــدوم گــفــت: »بهترین بــرنــامــه ریــزی هــا هم 

ممکن است صرفا به خاطر آنکه هوش و حواسمان 
ظرفیت  کارها  آن  موفقیت آمیز  اجــرای  بــرای  دیگر 

ندارد، با شکست مواجه شود.«
راهنمای  نویسنده کتاب »دیر شد!  گریس پیسی، 
وقت نشناس ها درباره چرایی دیر کردن و چگونگی 
پانچ الین، ۲۰۲۰( در  )انتشارات  این عادت«  تغییر 
مصاحبه با الیوساینس گفت که دیرکنندگان گاهی 
خودشان به این ویژگی  که دارند آگاه نیستند؛ زیرا 
برنامه زمانی خــود عقب اند  از  افــرادی که همیشه 
به خود و دیگران می گویند می توانند وقت شناس 
بــاشــنــد؛ »مــی تــوانــیــم وقــتــی مـــوضـــوع مــهــم بــاشــد 
وقــت شــنــاس باشیم. وقــتــی دیــر کــردنــمــان عواقب 
بدی مانند از دست دادن پرواز داشته باشد.« اما 
افــراد اغلب  این  در غیاب مهلت زمانی مشخص، 
زمــان را گم می کنند. در مقاله ای مــروری که سال 
 Medical( ۲۰۱۹ در نشریه دیده بان علوم پزشکی
اســت  ــده  ــ آمـ ــد،  شــ مــنــتــشــر   )Science Monitor
بیش فعالی-کم توجهی  اخــتــالل  بــه  مبتال  افـــراد  کــه 
)ای دی اچ دی( ممکن است در درک و بــرآورد گذر 

زمان با مشکل مواجه باشند.
بــرخــی افــــراد هــم در وقــت شــنــاســی مــشــکــل دارنـــد 
زیرا عمدا کارها را عقب می اندازند. فوشیا سیروآ، 
انگلستان، در  استاد روانشناسی دانشگاه دورهام 
دیر کردن  با الیوساینس گفت: »همیشه  مصاحبه 
کارها  پشت گوش انداختن  نشانه  های  از  می تواند 
بــاشــد.« بــه گفته ســیــروآ، پــشــت گــوش انــداخــتــن کار 
با آن کار  معموال در داشتن رابطه عاطفی دشــوار 

ریشه دارد.
پیسی می گوید تفاوت میان پشت گوش انداختن و 
دیر کردن این است که دومی بر روابط ما با دیگران 
اثــر مـــی گـــذارد: »افــــرادی کــه مــا را کسی می دانند 
که همیشه دیر می کند، همان هایی اند که برای ما 
بیشترین اهمیت را دارند؛ پس وقتی می گوییم اگر 
موضوع مهمی در بین باشد می توانیم وقت شناس 

باشیم، ممکن است خیلی ناراحتشان کنیم.«
ــر مــی کــنــنــد  ــ ــه هــمــیــشــه دی ــال بــبــیــنــیــم افـــــــرادی کـ حــ
نومید  از  پرهیز  و  قرارها  به  به موقع رسیدن  بــرای 
بکنند.  می توانند  چه  عزیزانشان  و  دوستان  کــردن 
پیسی که خود را »وقت نشناس« معرفی می کند، 
هشدار  و  ســاعــت  گــذاشــتــن  زنــگ  تنظیم  پیشنهاد 
یکی  می کند.  مطرح  را  موبایل  روی  کــارهــا  اعــالن 
دیگر از راهکارهایی که امتحان کرده، این است که 
مهلت کارها را پیش از موعد مقرر بگذاریم: »کلک 
محبوبم این است که با خودرو بروم دنبال کسی. 
بدین ترتیب باید برای دیدار با او در موعد معقول 

برنامه ریزی کنم.«■

فال هفته متولدین فروردین:
را در زمینه  بــه نظر مــی رســد. شما خــود  ایــن هفته اوضـــاع بهتر  در 
رضایت و صبر خواهید یافت، از هر لحظه خود لذت خواهید برد، که 
می تواند در رویکرد شما به کار منعکس شود. می توانید با کمک 
خواهر و برادر خود یک سفر کوتاه مرتبط با کار ترتیب دهید که می 

تواند شبکه اجتماعی شما را تقویت کند. 
فال هفته متولدین اردیبهشت:

در این هفته، ممکن است احساس کسل کننده ای داشته باشید، به 
شما توصیه می شود که رفتار مستقیم خود را تنظیم کنید، این امر 
گــذارد. ممکن است  تأثیر می  بر زندگی خانوادگی و حرفه ای شما 
بــرای پرداخت  کــرده خــود به سفر بروید.  پــول نقد گیر  بازیابی  بــرای 
باید با مشتریان خود تماس بگیرید، در غیر این صورت ممکن است 

سرمایه شما صفر شود. 
فال هفته متولدین خرداد:

در این هفته ممکن است ماه شاد و برکت داشته باشید. هماهنگی 
در زندگی خانگی خوب خواهد بود، لحظات خوشی را با همسرتان 
تجربه خواهید کرد. این به شما کمک می کند تا عملکرد خوبی در 
کسب و کار داشته باشید. همچنین ممکن است برای یک مشارکت 

جدید در کسب و کار برنامه ریزی کنید.
فال هفته متولدین تیر:

از اطــراف  ایــن هفته ممکن اســت مــاه به شما برکت دهــد. شما  در 
خوشحال خواهید شد، مشکالت اخیر مربوط به سالمتی با والدین 
کــار، خبر خوبی خواهید شنید.  جــریــان  در  احتماالً  خــواهــد شــد.  حــل 
از  احــتــمــاالً  خــوشــحــال هستند،  کــار سخت شما  از  ســالــمــنــدان شما 
بر  پیدا می کنید. شما ممکن است کنترل کاملی  ارتقا  پاداش  نظر 

مخالفان و رقبای تجاری خود داشته باشید. 

فال هفته متولدین مرداد:
تمرکز شما شـــود. شما سعی  بــاعــث  تــوانــد  مــی  مــاه  ایــن هفته،  در 
خواهید کرد تا به عمق همه چیز بروید تا اعتماد به نفس به دست 
کنید، ممکن  احــســاس  و خونسرد  آرام  را  خــود  اســت  ــد. ممکن  آوریـ
تواند بی  بررسی کنید. خود تحلیلی می  و  را تحلیل  است خودتان 

عیب و نقصی را وارد زندگی شما کند. 
فال هفته متولدین شهریور:

را  نارضایتی  نــوعــی  کــار خــود  اســت. در  زمــان مساعد  ایــن هفته  در 
احــســاس خواهید کــرد. صبر شما بــارهــا و بــارهــا مــورد آزمــایــش قــرار 
می گیرد، ممکن است تالش کنید و با عجله کار را به پایان برسانید، 
راندمان کاری شما کاهش می یابد، که می تواند روی کار معمولی 

شما تأثیر بگذارد.
فال هفته متولدین مهر:

در این هفته، ماه برای شما برکت خواهد داشت. قدرت حیاتی شما 
کنون اختالفات با  معقول خواهد بود، که شما را مشتاق می کند. ا
خواهر و برادرها حل می شود. تمرکز شما روی کارتان خوب خواهد 
بود که به شما در کسب و کارتان موفقیت می دهد. با کمک شبکه 
خود، برای سفرهای کاری کوتاه مدت برنامه ریزی خواهید کرد، که 

می تواند در آینده نزدیک به شما مزیت هایی بدهد. 
فال هفته متولدین آبان:

در این هفته، ماه برکت شما را خواهد داشت. شما خوشحال خواهید 
با  از مشکالت  بــود. بسیاری  اطــرافــیــان مــودب خواهید  بــا  شــد شما 
بین پس  کنترلی  کــردن شما حل خواهد شــد.  کمک شیوه صحبت 
انــداز شما را  انــداز و مخارج وجود خواهد داشت که می تواند پس 
برای خرید چیزهای خالقانه  بازسازی خانه خود  برای  افزایش دهد. 

هزینه خواهید کرد. 

فال هفته متولدین آذر:
ــاز هــفــتــه، شــمــا تــوســط  در آغــ
ــد. نشاط  ــ بـــزرگـــان بــرکــت داریـ
و صــبــر را بــه شــمــا ارائــــه می 
لحظه خود  هــر  از  دهـــد. شما 
خـــانـــگـــی  زنـــــدگـــــی  و  کــــــار  در 
ــرد. احــتــمــاالً  ــ لــــذت خـــواهـــیـــد بـ
ــا کــار  ــا فـــشـــارهـــای مــرتــبــط بـ بـ

مواجه خواهید شد.
فال هفته متولدین دی:

در این هفته همه چیز برای شما منفی خواهد بود، احساس کسل 
کننده ای خواهید داشت. احتماالً با مشکالت سالمتی روبرو خواهید 
شد. احتماالً قربانی بی خوابی می شوید که می تواند باعث مغرور 
شدن شما شود. تکبر شما می تواند در زندگی شخصی و هماهنگی 

خانگی شما تأثیر بگذارد.
فال هفته متولدین بهمن:

بــه شما برکت دهــد، کــه می  ایــن هفته، ممکن اســت مــاه مثبت  در 
بــه سود  کــنــون  ا باعث خوشحالی شما شــود. ضــررهــای شما  تــوانــد 
بخشد.  بهبود  را  شما  پولی  سالمت  تواند  می  که  شــود  می  تبدیل 

عملکرد شما در کسب و کار خوب است. 
 ال هفته متولدین اسفند:

در این هفته، موقعیت ها می توانند شما را در کار مشغول کنند. با 
کمک سرنوشت ممکن است بتوانید برخی از تصمیمات ضروری را 
در این حرفه بگیرید که می تواند در آینده نزدیک کار شما را توسعه 
دهد. از کار خود لذت خواهید برد، ممکن است از نظر سخت کوشی 

پاداش دریافت کنید.
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 آژانس مسافرتی
         TRAVEL AGENCY

النا فربهی
604 986 4404

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

اشکان چوگانیان
604 998 4056

VANCO TRAVEL & TOURS
sales@vancotravel.ca

www.vancotravel.ca

آژانس مسافرتی تریپ ساپورت
604 225 1200

info@tripsupport.ca
www.tripsupport.com

پزشکی
MEDICAL

خدمات پرستاری
 NURSING SERVICES

GREEN UMBRELLA SENIOR CARE
604 808 8599

www.greenumbrellaseniorcare.ca
info@greenumbrellaseniorcare.ca

کلینیک ها  
CLINICS

دکتر شادان کبیری 
604 925 1301

 ADVANCED LASER TECHNOLOGIES  &
COSMETIC CENTER

24th St. West Van BC V7V 4H1 1065

NEXGEN کلینیک شنوایی
604 988 9900

 101–1221 Lonsdale Ave
North Van BC V7M 2H5 

northvancouver@nexgenhearing.com

سارا ابطحی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی

778 951 1351
Certified Nutritional 

Practitioner, BSc, CNP
www.saranutritionalconsulting.ca

داروخانه ها 
PHARMACIES

EVERGREEN PHARMACY
604 474 3837

 104-1168 The High St
Coquitlam BC V3B 0C6

روان شناسان 
COUNSELLORS

کبر بیان زاده   دکتر ا
مشاوره فردی و خانواده و اعتیاد

604 347 9460
301-545 Clyde Ave

 West Van BC V7T 1C5

دکتر فريده فرزاميان
مشاوره فردی ،زوجین و خانواده

604 537 5364
1300-1500 W Georgia St

Vancouver BC V6G 2Z6
www.healingtalk.net

دکتر خلیل نورانی
 مشاوره فردی و خانوادگی

778 996 0330
 301-545 Clyde Ave

 West Van BC V7T 1C5
knourani@gmail.com

کتایون  شیرزاد، روان درمانگر
مشاوره فردی، خانوادگی و شغلی

604 240 4403
katayounshirzad@gmail.com

www.katayounshirzad.com 

آموزش و تدریس خصوصی
EDUCATION

تدریس خصوصی 
PRIVATE EDUCATION

شیال کرامتی
)مدرس رسمی آموزش و پرورش بی سی(

604 339 9799
BC CERTIFIED TEACHER

www.thismath.com

مهد کودک
CHILDCARE

آرزو گُنیلی
  604 787 9314  -  604 922 4211

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

www.cypressparkpreschool.com

 آموزشگاه رانندگی
DRIVING SCHOOL 

 
ژیدا لطیفی

778 636 3536
Number1driver.com

چاپ و طراحی گرافیک
PRINT&GRAPHIC DESIGN

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

WEB طراحی و پشتیبانی سوشیال مدیا و
236 869 8436
irovia_print  

hmollahoseiny@yahoo.com 

حسابداری
ACCOUNTING

شرکت حسابداری و مالیاتی ابراهیمی
604 757 1279

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

sc@taxpanel.ca

خودرو
AUTOMOTIVE

تعمیرات
 REPAIR

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

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

نمایندگی
 DEALERSHIP

 
حمید پایدار

 236 777 8659
 خرید و فروش خودرو در ونکوور

autovancouver 
 auto.vancouver     

hamid.paydarfar@minivancouver.ca

خدمات امالک و مستغالت
REAL ESTATE SERVICES

نسرین آبادی
 604 779 5050

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.nasabadi.com

 
فرید انتظاری

 604 773 7910
VPM Group RE/MAX

www.faridentezari.com | 
www.VPMGroup.ca

داریوش تابعی
 604 805 6774

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.darioushtabei.com

تام جاهد
778 903 7306

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.tomjahed.com

Mehrnaz Chitsaz

مهرناز چیت ساز
برای هرگونه اطالعات در جهت

 خرید و فروش ملک به سایت های
 ذیل مراجعه نمائید:

604.351.1962
www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

Mehrnaz Chitsaz

مهرناز چیت ساز
برای هرگونه اطالعات در جهت

 خرید و فروش ملک به سایت های
 ذیل مراجعه نمائید:

604.351.1962
www.homesinvancouver.org
www.VancouverRealEstateTeam.com

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

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

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

$2,888,000

Vancouver    

PH-833 Seymour St.

NE
w

 L
iS

Ti
Ng

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

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

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

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

$279,900

Coquitlam west

1907- 555 Delestre Ave

NE
w

 P
Ri

CE

$889,000

Upper Lonsdale

2945 St. Mary, North Vancouver

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

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

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

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

802 - 1328 west Pender

Coal Harbour, Vancouver

NE
w

 L
iS
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Ng

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

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

دیده میشود. سیستم حفاظتی خاص و در محل قابل دسترسی

$2,699,000 7534 granville St.

Vancouver

NE
w

 L
iS
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Ng

So
LD

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

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

$2,699,000 7534 granville St.

Vancouver

So
LD

$478,888

مهرناز چیت ساز
604 351 1962

COLDWELL BANKER
www.homesinvancouver.org

 مهندس لیال خوروش
778 873 4500

ROYAL LEPAGE SUSSEX
leilakhorvash@gmail.com

امیر داودی
778 882 2647

RA REALTY ALLIANCE
www.rarealtyalliance.com

مهندس سام سالم
604 445 2030

VANAK REALTY 
www.salemhomes.ca

علی سالمتیان
604 690 7001

88 WEST REALTY
firstclassrealtor@gmail.com

بدیع هللا شادبخت منشادی
604 512 5351

TEAM 3000 REALTY
bobshad@gmail.com

میترا صابری
604 761 5550

EVERGREEN WEST REALTY
www.mitrasaberi.com

میالد کریمی
604 364 3634

ROYAL PACIFIC REALTY
Milad@MiladHomes.Coma

مرجان مظاهری
604 617 7870

COLDWELL BANKER PRESTIGE REALTY
www.mazaheriteam.com

صدی میناچی
604 790 4002

SABA REALTY LTD
www.sediminachi.com

امیر میری 
604 657 5030

ROYAL PACIFIC LIONS GATE REALTY
www.amirmiri.com

رضا محمودی
778 240 8181

MACDONALD REALTY
www.rezrealty.ca

 محسن مبلغی
 604 825 2039

ROYALTY GROUP REALTY
www.mohsenmoballeghi.ca

نیما نبوی
604 716 4830

TEAM 3000 REALTY
www.nimahomes.ca

مانا نوری )آرشیتکت(
604 657 6650

SUTTON GROUP WEST REALTY
www.mananoori.com

وام مسکن
 MORTGAGE BROKERS 

برهان فرجو
778 233 8884

DOMINION LENDING CENTRES
www.borhanfarjoo.ca

فریده صالحی
 604 537 6655

DLC Planet Group Mortgages
f.salehi@dominionlending.ca

بازرسی خانه
HOME INSPECTION 

دکترامیر بهکیش
604 500 0303

inspector@royalcanyon.ca
www.royalcanyon.ca

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

 ASA Cabinet
آسا کابینت

604 800 0829
www.asacabinets.ca

بهرام رمضانی
236 880 8664

 B&F RENOVATION
بازسازی کامل منازل

yahoo.com@bahramrn12

 RESIDENTIAL &
COMMERCIAL BUILDER
بازسازی مسکونی و تجاری 

طراحی، اخذ مجوز، ساخت
604 719 1929

www.cmpgroups.com

جابجایی
MOVING

Ali Moving
604 401 3748

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

BEST FAST MOVING
778 898 1989

www.bestfastmoving.com

نظافت
CLEANING

شستشوی پنجره های داخلی و بیرونی
مسکونی و تجاری

778 512 7740
www.adeptbc.ca

adeptbcwindowcleaning 
 

ULTRA MAGIC CLEANING
 نظافت منازل، شرکتها، ساختمانهای نوساز و

خدمات نظافت قبل و بعد از اسباب کشی
604 618 4113

www.ultramagic.ca
info@ultramagic.ca

کنترل آفت
PEST CONTROL

رضا عباس زاده
 778 549 4554

PERFECT PEST SOLUTIONS LTD
www.perfectpestsolutions.ca

info@perfectpestsolutions.ca

برق 
ELECTRICAL

رضا 
EAGLE POWER (LICENCED -INSURED)

778 680 3535
www.eaglepower.ca

لوله کشی
PLUMBING

VEMA PLUMBING & GAS
604 779 2305

نقاشی ساختمان
PAINTING

علیرضا 
778 707 6320

anleima _72@yahoo.com

خدمات کامپیوتر
IT SERVICES

علی اسکندرصلب
778 837 1109

ALLEGIANTSYSTEMSOLUTION.LTD
Alieskandarsolb@gmail.com

خدمات حقوقی
LEGAL SERVICES

دفتر اسناد رسمی
NOTARY PUBLIC 

شیوا قائم
604 986 7600

وکالتنامه، وصیت نامه، دعوتنامه
انتقال امالک، امورمحضری

ShivaNotary.com

مهاجرت
IMMIGRATION

سازمان مهاجرتی آرش بهرامی
778 340 1777 | 604 339 7945

Info@immigration.visa.ca
bahrami_immigration

ستاره پورفر
778 908 1239

POURFAR IMMIGRATION SERVICES
info@spourfar.com

حسین غفاری
778 862 4400
778 340 5575

 GRAND LAND IMMIGRATION
www.grandlandimmigration.com

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

MANSOURI IMMIGRATION FIRM
604 468 5747

 www.mcisfirm.com
info@mcisfirm.com

 
امیر شیرازی

وکیل رسمی امریکا 
مشاور رسمی مهاجرتی کانادا

CA 778 990 2600 | US 425 999 7198

علیرضا برومند
عضو رسمی کانون مشاورین مهاجرت فدرال کانادا

ICON CANADIAN IMMIGRATION INC
604 362 2499

تلفن دفتر تهران 22۵۸۶۴۵۸

زیبایی
BEAUTY

خدمات پوست و فیشال
)778( 404-5599

vancoskincare@yahoo.com
Vanco.skincare  

ترجمه
TRANSLATORS

باوند زنجانی
604 990 7209

Bavand1335@gmail.com

حسین عندلیب )مترجم رسمی(
604 868 9800

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

موسیقی 
MUSIC

فروشگاه آنالین پان به
کتاب، موسیقی، فیلم

WWW.PANBEH.COM

بــرای فهرســت کــردن
ایــن در  خــود  تجــارت 

صفحــه، بــا شــماره زیــر 
تماس بگیـریـد:

۷۷۸91۷1511
۷۷۸۳۰۲۷۷۲۸

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

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA:
 DAN.MAGAZINE.VANCOUVER
 DANMAGAZINE_VANCOUVER 
 SALES@DANMAGAZINE.COM
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نام ویتامین سی و محصوالت پوستی آن اخیرا 
بــه تکرار  در دنــیــای ســالمــت و بهداشت پــوســت 
 )Vitamin C( ســی  ویتامین  مــی شــود.  شنیده 
یکی از بهترین ترکیبات اولیه است که کلید حفظ 
ــاف، یــکــدســت و درخـــشـــان بــه شــمــار  پــوســتــی صــ

می رود.
گــرچــه احــتــمــاال روزانـــــه مـــقـــداری ویــتــامــیــن سی  ا
از طــریــق تــغــذیــه دریــافــت بــه بـــدن مــی رســد، امــا 
کی  تضمینی وجود ندارد که ویتامین سی خورا
مستقیما به پوست کمک کند. بنابراین استفاده 
از سرم ها و سایر محصوالت موضعی حاوی این 
هرچه  بهره مندی  بــرای  راه  بهترین  مغذی  مــاده 

بیشتر از فواید آن است.
ویتامین سی چه فوایدی دارد؟

مهمترین نکته ای که در مورد ویتامین سی وجود 
دارد، این است که برای اغلب پوست ها بی خطر 
اســـت. عـــالوه بــر ایــن بــه آبــرســانــی پــوســت کمک 

می کند و می تواند پوست را روشن کند.
یــکــی از مــهــمــتــریــن ویـــژگـــی هـــای ویــتــامــیــن ســی، 
بازمی گردد،  آن  کسیدانی  ا آنتی  خاصیت  به  که 
مضر  اشعه های  مقابل  در  پوست  از  محافظت 
یو وی )UV( و رادیکال های آزاد است. همچنین 
ویتامین سی می تواند کالژن سازی را تحریک کند 
که در نتیجه آن پوست سفت تر و منعطف تری 

است.
از  برنامه مراقبت  را در  باید ویتامین سی  چرا 

پوست گنجاند؟
آبرسانی پوست

بیشتر   ،۲۰۱۷ ســال  در  مطالعه  یــک  اســـاس  بــر 
پــوســت و انـــدام هـــای ســالــم بـــدن حــــاوی غلظت 
بــاالیــی از ویــتــامــیــن ســی انــد کــه نــشــان مــی دهــد 
این ویتامین از طریق گردش خون در بدن جمع 
مـــی شـــود. نــویــســنــدگــان ایـــن مــقــالــه خــاطــر نشان 
کردند که ویتامین سی در فرم اسید اسکوربیک، 

بهترین نفوذ را به پوست دارد.
براساس تحقیق دیگری در سال ۲۰۲۲، منیزیم 
آسکوربیل فسفات که یکی از مشتقات ویتامین 
این  دارد.  آبرسانی  اثــر  پوست  روی  اســت،  سی 

از  رفــتــن آب  از دســت  از  مشتق ویتامین ســی  
سطحی ترین الیه پوست جلوگیری می کند و به 
این ترتیب پوست رطوبت بیشتری حفظ می کند.

تولید کالژن
کـــالژن یــک پــروتــئــیــن طبیعی در بـــدن اســـت که 
میزان آن با گذر زمان و افزایش سن ما کاهش 
و چین  کــالژن خطوط ظریف  کاهش  با  می یابد. 
از  یکی  مــی شــونــد.  پوستظاهر  روی  چــروک هــا  و 
ویژگی های شناخته شده ویتامین سی، تاثیر بر 
تولید آن است.  افزایش  کــالژن و  فرایند ساخت 
ــدون ویــتــامــیــن سی  ــ ــالژن بـ ــ ــع ســـاخـــت کـ ــ در واقـ

امکان پذیر نیست.
شفافیت پوست

پوست  کلی  رنــگ  روی  می تواند  ســی  ویتامین 
تــاثــیــر بـــگـــذارد و تــیــرگــی هــای سطحی پــوســت را 

کاهش داده و به آن درخشش جوانی بدهد.
بررسی در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که ویتامین 
سی می تواند تولید مالنین را مختل کند. مالنین 
رنگدانه ای  اســت که مسئول رنــگ پوست و مو 

به شمار می رود.
به  با مهار تولید مالنین، می تواند  ویتامین سی 
هایپرپیگمنتاسیون  و  تیره  لکه های  شــدن  محو 
)نــوعــی از لــک پوستی کــه بــه لــک هــای بـــارداری 

شباهات دارد( کمک کند.
محافظت در برابر آسیب های خورشید

کسیدانی  ویتامین سی به خاطر خاصیت آنتی ا
از  مــحــافــظــت  مــهــمــی در  نــقــش  دارد،  کـــه  قــــوی  
آزاد  رادیــکــال هــای  مقابل  در  پوست  سلول های 
ایفا می کند. رادیکال های آزاد، اتم هایی با تعداد 
کنش  ــد در وا نــاقــص انــد کــه تمایل دارنـ الــکــتــرون 
انسان  در  پایدار شوند.  و  اتم های دیگر کامل  با 

کسیژن است. مهمترین رادیکال آزاد ا
کسیژن در بدن به دو اتم مجزا با الکترون های  ا
جفت نشده تبدیل می شود. این اتم ها، به شدت 
کــنــش پــذیــرنــد و بــه دنــبــال دریــافــت الــکــتــرون و  وا
رســیــدن بــه پــایــداری انــد. ایــن رادیــکــال هــا در بدن 
دی ان ای  و  پروتئین ها  سلول ها،  تخریب  سبب 

رادیـــکـــال هـــای  تـــعـــادل  ــر  گــ ا مـــی شـــونـــد.   )DNA(
ــه هــم  ــ ب خـــــون  کـــســـیـــدان  ا آنـــتـــی  ــزان  ــیــ مــ و  آزاد 
بخورد، بدن در شرایطی قــرار می گیرد که به آن 
کسیداسیون گفته می شود، و تخریب  استرس ا
ــرار گرفتن  بــه دنــبــال دارد. قـ بـــدن را  ســلــول هــای 
کسیداسیون که  بیش از حد در معرض استرس ا
بیشتر از طریق آالینده ها یا تابش اشعه ماوراء 
بــا کــاهــش سطح  اتــفــاق مــی افــتــد،   )UV( بنفش

ویتامین سی در پوست همراه است.
ضد قرمزی و التهاب

خاصیت   ،۲۰۱۵ ســـال  در  تــحــقــیــقــی  اســــاس  بـــر 
کــســیــدانــی ویــتــامــیــن ســی مــی تــوانــد مثل  آنــتــی ا
یک عامل ضدالتهاب عمل کند. یعنی می تواند 
پوست را تسکین داده و پف کردگی آن را کاهش 
ممکن  سی  ویتامین  ضدالتهابی  عملکرد  دهــد. 
است به خنثی کردن رادیکال های آزاد کمک کند، 
کنش  وا از  جلوگیری  بــرای  را  ایمنی  سیستم  و 
ضدالتهابی،  خاصیت  کند.  بهینه  التهابی  ایمنی 
می تواند به کاهش قرمزی پوست نیز منجر شود 

که در نتیجه پوست یکنواخت می شود.
نحوه استفاده از سرم ویتامین سی

اغـــلـــب پــوســت هــا مــی تــوانــنــد ویــتــامــیــن ســـی را 
پوستی  مــحــصــوالت  امــا  کنند،  خــوبــی تحمل  بــه 
می توانند عوارض جانبی داشته باشند. به همین 
دلیل بهتر است قبل از شروع مصرف یک تست 

حساسیت انجام دهید.
از مــحــصــول را  آزمــایــش حساسیت کــمــی  ــرای  بـ
یا  پــوســت خـــود مــثــل ســاعــد و  از  روی قسمتی 
از ۲۴ ساعت  گــردن استفاده کنید. چنانچه پس 
اثری از قرمزی، سوزش و خارش نبود، می توانید 

آن را به صورت خود بزنید.
روز،  در  بــار  دو  را می توانید  ویتامین ســی  ســرم 
صبح و شب استفاده کنید. اما به خاطر خاصیت 
کــســیــدانــی ویــتــامــیــن ســـی و مــحــافــظــت  آنـــتـــی ا
رادیــکــال هــای  و  خورشید  آســیــب هــای  مقابل  در 
روال مراقبت  در  را  آن  آزاد، توصیه می شود که 

بــه دنــبــال آن  از پــوســت صــبــح خـــود بگنجانید و 
ضدآفتاب بزنید.

ویتامین سی با بسیاری از ترکیبات فعال سازگار 
است و می توان آنها را در یک روتین پوستی قرار 
داد، اما برخی از ترکیبات اولیه مثل نیاسینامید 

می توانند اثربخشی آن را کاهش بدهند.

محصوالت ویتامین سی

ویتامین سی ماده ناپایداری است و برای اینکه 
یک محصول ویتامین سی واقعا کار کند، مهم 

است که ویتامین سی آن پایدار شده باشد.

پایداری محصوالت ویتامین سی تحت تاثیر دو 
و بسته بندی  اســت: فرموالسیون محصول  چیز 
آن. مشتقات ویتامین سی اثر پایدارتری نسبت 
به  می توانید  بنابراین  ــد.  دارنـ آن  خالص  فــرم  بــه 
دنــبــال مــحــصــوالتــی بــاشــیــد کــه حــــاوی اســیــد ال 
منیزیم  یــا  پالمیتات  اسکوربیل  یــا  اسکوربیک 
کسوربیل فسفات باشند. همچنین دقت کنید  ا
که در طراحی محصول آب استفاده نشده باشد، 

و بطری آن مات و هوابندی شده باشد. ■

همه  چزی درباره ویتامنی یس
یبایی پوست و ز
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Carpeting the Stairs
مزایا و معایب موکت پوش کردن راه پله ها

هنگامی که منزل خود را موکت پوش می کنید ممکن است 
پیشنهاد  به شما  کننده کفش پوش همانجا  شرکت عرضه 

بدهد که راه پله های منزل راه هم موکت پوش کنید.
به ازای هر مترمربع موکت پوش کردن راه پله ها نسبت به 
اتاق ها دشوار تر است. زیرا هنگامی که می خواهید  کف 
راه پله هــا را مــوکــت پــوش کنید بــایــد هــم مــوکــت را زیــادی 
بــرش دهــیــد، هــم تــا بزنید و هــم اینکه تــا زمــانــی کــه موکت 
محکم سرجای خود قرار نگرفت باید نقاط زیادی را چسب 

یا پونز بزنید.
چه زمانی باید راه پله را موکت پوش کرد؟

زمانی که راه پله ها نیاز به نو شدن دارند راه پله هایی که 
نقش کاربردی دارند و معموال از مصالح بی کیفیتی برای 
ساخت آنها استفاده شده است و هیچ ارزشی زیباشناختی 
در دکوراسیون منزل ندارند و صرفا برای باال و پایین شدن 
با موکت  را  آنها  کاربرد دارنــد توصیه می شود ظاهر ساده 

پوش تغییر دهید.
معموال چنین راه پله هایی که هیچ جذابیت ظاهری ندارند 
و به راحتی هم نمی توان آن ها را رنگ آمیزی کرد، موکت 
راه  اما  باشد.  تواند گزینه خیلی عالی  آنها می  پوش کردن 
بــا مــوکــت پوش  پله هــای زیــبــایــی مثل راه پله هــای چــوبــی 
ــوراخ و محکم  شــدن نــابــود مــی شــونــد؛ زیـــرا بـــرای ایــجــاد سـ
میخ خورده  تمامی سطوح چوبی  آنها  درون  شدن موکت 

و سوراخ می شوند و زیبایی طیبعی آنها از بین می رود.
زمانی که راه پله ها ایجاد آلودگی صوتی می کنند

مواقعی که راه پله ها به دالیل متعدد باعث ایجاد آلودگی 
صوتی و سرو صدا می شوند موکت پوش کردن آنها مزیت 

های زیادی دارد.
ایـــن مشکل زمــانــی بــدتــر مــی شـــود کــه فـــرزنـــدان خــردســال 
خانواده به این قضییه پی ببرند و با بازیگوشی های کودکانه 
موجبات سروصدا و الودگی های صوتی را از طریق راه پله 
اینکه مصالح به کار رفته در ساخت  یا  ها فراهم می کنند 
راه پله ها به قدری ضعیف هستند که نمی توانند صدا را 
آنها سرو  بــا هــر عبور و مــروی در  جــذب خــود کنند و مکرر 

صدای زیادی ایجاد می شود.
در ایــن مــواقــع پــلــه هــای خــود را مــوکــت پــوش کنید تــا هم 
زیبایی ظاهری آنها حفظ شود و هم از بروز هرگونه آلودگی 

صوتی بر روی راه پله ها جلوگیری شود.
روش های نصب موکت پوش راه پله

روش آبشاری

تکنیک آبشاری یکی از سریع ترین روش های نصب موکت 
راه پله های منزل است. بعد از اینکه یک نوار موکت را به 
اندازه عرض راه پله هایتان برش دادید از پایین به باالی راه 
پله ها شروع به پهن کردن موکت پوش کنید. شما می توانید 
تنها زمانی از این تکنیک استفاده کنید که راه پله های شما 

هیچ گونه آلودگی صوتی در خود ندارند. 
روش مجزا

باید دو تکه مجزا موکت  پله  راه  پله در  ایــن روش هر  طبق 
پوش در آن پهن شود. یکی برای پهنه پله یکی برای پیشانی 
پله. به این ترتیب که کف موکت پوش یا موکت باید به پهنه 
یا کف پله بچسبد و اطراف لبه پله را هم به خوبی بپوشاند.

سپس بعد از نصب موکت پوش روی کف پله نوبت به خیز 
پله یا پیشانی پله می رسد. یک تکه موکت به اندازه پیشانی 
این روش  پله بچسبانید.  بر روی پیشانی  و  پله برش دهید 

کمی از روش آبشاری مشکل تر است.
چرا موکت کردن راه پله می تواند خطرناک باشد؟

موکت میتواند لبه پهنه یا کف پله را لیز کند. یکی از دالیلی 
که موکت می تواند راه پله را به جایی پرخطر تبدیل کند این 

است که موکت میتواند لبه پهنه یا کف پله را لیز کند.
مواد به کار رفته در موکت مثل پلی استر یا اولفین خاصیت 
لیزی دارنــد. دقیقا در قسمت لبه پله موکت می تواند یک 
قوس نرمی را ایجاد و از این لحاظ برای ساکنین منزل خرناک 

باشد و هر لحظه امکان سقوط افراد از روی پله وجود دارد.
تغییر در ادراک

پله های موکت نشده دارای خطوط واضحی هستند که چشم 
این حالت  در  بدهد.  را تشخصی  آنها  بالفاصله  تواند  شما می 
بر  پای شما  باید  لبه است که  این  و  لبه کامال مشخص است 

آن بخورد.
می  آمیخته  درهم  بصری  لحاظ  از  شده  موکت  پله  های  پهنه 

شوند و از این نظر شناسایی هدف دشوار می شود.
هرپله دارای رنگ و بافت یکسانی است. هنگام باال رفتن از پله 
های موکت شده ، هم پهنه پله و هم خیز یا پیشانی پله هر دو 

دارای رنگ یکسانی هستند.

مزایای موکت پوش کردن راه پله
کاهش آلودگی صوتی در راه پله

از راه رفتن افراد را روی راه پله  موکت می تواند صدای ناشی 
کم یا به طور کلی از بین ببرد. شما می توانید به راحتی با پهن 
کردن و نصب موکت در راه پله هرگونه صدای راه رفتن را روی 

راه پله ها از بین ببرید.
راحتی در تمیز کردن

وقتی راه پله منزل خود را موکت پوش کنید در تمیز کردن و 
زدون گرد و غبار آن دیگر مشکلی نخواهید داشت. بعد از موکت 
پوش کردن راه پله هر از گاهی با استفاده از یک جاروی برقی 
حتی جاروی دستی تمامی نقاط راه پله موکت شده را به راحتی 

می توانید تمیز کنید و گرد و غبار نشسته روی آن را بزدایید.
راحتی در نصب

 نصب و پهن کردن موکت کار خیلی سریع و ساده ای است. 
هریک از نصاب هاتی موکت می توانند در عرض دو الی 5 دقیقه 
اندازه  نصب  از  قبل  است  کافی  کنند.  پوش  موکت  را  پله  هر 
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صحیح هر قطعه موکت را متناسب با اندازه عرض پله ها برش دهید و نصاب چیزی 
در حدود 20 دقیقه کل راه پله شما را موکت پوش می کند.

در چه مورادی باید راه پله را موکت پوش کرد؟
• در صورتی که راه پله شما فرسوده و آلودگی صوتی ایجاد می کند

• خانه هایی که فرزند خردسال زیادی دارند
• پله هایی که زیاد بروی آنها رفت آمد می شود

• پله هایی که دیگر جذابیت ظاهری سابق خود را ندارند.
چه مواقعی باید از موکت پوش کردن راه پله ها اجتناب کرد؟

• وقتی راه پله شما سالم و کف پله ها از چوب با کیفیت و زیبا ساخته شده باشد
درانجا  فعالیت  باشد که  کاری  نقاط  یا  زمین  زیر  به سمت  پله  راه  مسیر  وقتی   •

صورت می گیرد
• وقتی که در خانه افراد معلول یبا نتوان از لحاظ جسمی دارید که اماکان سقوط 

آنها در راه پله زیاد باشد

جمع بندی
موکت پوش کردن راه پله منزل، هم دارای مزیت های زیادی است و هم می تواند 

دارای معایب متعددی باشد.
در باال به مورادی که نیاز جدی است راه پله را موکت 
پوش کنید اشاره کردیم و تقریبا مزایا و معایب موکت 

پوش کردن راه پله را به تفضیل شرح دادیم.
اگر در موکت پوش کردن راه پله مزیت یا عیب دیگری 
مقاله  این  خوانندگان  دیگر  و  ما  به  داریــد  ســراغ  را 

معرفی کنید.■
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https://recanvas.ca/contact-us/

myproject@recanvas.ca
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خدمات ما شامل :
 مشاوره قبل از خرید ملک و نحوه ساخت آن

)Rezoning( تقسیم زمین ،)Permit(شامل مجوز ساخت) Land Development( توسعه ملک 
)Construction( طراحی ، ساخت 

•
•
•

A Georgie Awards Finalist

 Nominated 
for a HAVAN 

Awards

اگر به فکرساخت خانه رویایی خود و یا سرمایه گذاری هستید
ما به شما کمک می کنیم تا ملک خود را زیبا و کار آمد بسازید
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