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پرگل تبریزی

مسلما شما در مورد مزایای آموزش موسیقی به کودکان شنیده اید. 
می تواند  موسیقی  فراگیری   NAEME سایت  مطالب  اساس  بر 
کنند،  تقویت  را  خود  زبان  مهارت های  تا  کند  کمک  کودکان  به 
بهتری  شناخت  و  باشند  داشته  سالم تری  اجتماعی  مهارت های 
https://nafme.org/20-( لینک  در  باشند.  داشته  الگوها  از 
  )important-benefits-of-music-in-our-schools/
با  شما  کنید.  مطالعه  را  موسیقی  یادگیری  مزایای  سایر  می توانید 
مطالعه این مقاله بدون شک به قدرت یادگیری موسیقی باور خواهید 
کرد. ممکن است این سواالت به ذهن شما بیاید. چگونه ساز انتخاب 
کنید، از کجا معلم پیدا کنید و متد های مختلف مانند سوزوکی و 
kinesthetic چه معنایی دارند؟ آموزشگاه موسیقی جایی است که 
می تواند به شما در این مورد کمک نماید. مزایای آموزش موسیقی 

در آموزشگاه را می توان بشکل زیر دسته بندی نمود

روش آموزش
اگرچه مدرسین در یک آموزشگاه این اختیار را دارند تا متناسب با 
یا کتاب های تکنیک  عالقه و سطح یک هنرجو قطعات متفاوت و 
متفاوتی را برای نوازندگی انتخاب کنند ولی همه آنها می بایست از 
اصول پایه ای و روش آموزش مورد نظر آموزشگاه پیروی کنند. این 
سیاست به هماهنگی بیشتر بین مدرسین یک ساز کمک و ارزیابی 

عملکرد آن ها را ساده تر می کند.

همچنین اگر شما به این نتیجه برسید که معلم و یا ساز انتخابی 
تا به  مناسب فرزند شما نیست، در آموزشگاه این فرصت را دارید 
سادگی با راهنمایی مدیریت آموزشگاه ساز و یا معلم دیگری را برای 

ادامه یادگیری انتخاب کنید.

انگیزه یادگیری
یکی از برتری های یادگیری موسیقی در آموزشگاه برای کودکان و 
نوجوانان و خانواده ها این است که شما موضوعات و مفاهیم مختلف 
Dalcroze euryth- سرا در زیر یک سقف خواهید داشت. کال

mics  ممکن است در کنار ارکستر ارف برگزار شود. بعالوه برای 
می شوند.  آشنا  سازها  انواع  با  بچه ها  مختلف  متدهای  یادگیری 
شاهد  می توانید  کرده اید  نام  ثبت  ویولن  کالس  برای  حالی که  در 
برگزاری کالس فلوت و ترومپت و حتی گرو کر هم باشید. همچنین 

اگر شما بیش از یک فرزند داشته باشید در آموزشگاه این امکان وجود 
دارد که هر دو همزمان در کالس های مختلف آموزش ببیند و این در 

زمان شما صرفه جویی می کند.

آموزش موسیقی در یک فضای هنری به هنرجو این امکان را می دهد تا 
عالوه بر ساز تخصصی خود نوازندگی سازهای دیگر را هم تجربه کنند. 
همچین گروه نوازی، ارائه موسیقی در کنسرت های فصلی و سالیانه در 

هنرجویان انگیزه برای تالش بیشتر ایجاد می کند.

ارتباط بین خانواده ها و معلم
یکی دیگر از مزایای یادگیری در آموزشگاه که نمی توان از آن بی توجه 
عبور کرد بحث امنیت کودکان است. شما با جستجو در اینترنت می توانید 
تعداد زیادی معلم موسیقی بیابید. اما سوال این است آن ها که هستند؟ 
چه متدی استفاده می کنند؟ آیا تخصص در آموزش دارند؟ در آموزشگاه 
تمام این مواد توسط مدیریت کنترل می شود و شما مجبور نمی شوید 
یک غریبه را به منزل بیاورید و یا فرزندتان را در محیطی نا آشنا بگذارید.

و  رسمی  آموزشگاه  محیط  در  معلم  و  خانواده ها  بین  رابطه  همینطور 
ویژگی  این  است.  هنرجو  پیشرفت  و  یادگیری  مسیر  حوزه  در  صرفا 
فضای آموزشگاه را تبدیل به فضای تخصصی می کند که می تواند سبب 

پیشرفت بیشتر هنرجو گردد.

انضباط
از آنجا که در آموزشگاه اصول و قوانین مربوط به ثبت نام و کنسل کردن 
و ساعات آموزشی شفاف مشخص شده است، خانواده ها و معلم مکلف به 
پیروی از آن هستند در نتیجه انضباط کاری بیشتر است و همین نظم به 

روند پیشرفت هنرجو کمک می کند. 

مزایای یادگیری موسیقی در 
آموزشگاه

کار پترسون
چهارمین کنسرت بزرگ ساالنه آکادمی ر می در سالن اس

https://nafme.org/20-important-benefits-of-music-in-our-schools/
https://nafme.org/20-important-benefits-of-music-in-our-schools/
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شاید با شنیدن فضای منفی، به نظر شما یک عکاسی غیرحرفه  ای به 
نظرتان بیاید؛ اما در مطلب زیر به شما خواهیم گفت که شما چگونه 
می توانید با استفاده از فضای منفی در عکس خود، عکسی جذاب و 

فوق العاده ثبت کنید. 

فضای منفی و نقش آن در عکاسی مینیمال 

فضای منفی در ترکیب بندی معموال پس زمینه یک عکس است. این 
قسمت از عکس معموال توجه زیادی به خودش جلب نمی کند و اکثر 
مواقع هم عکاس همین موضوع را می خواهد. شاید با شنیدن فضای 

منفی، به نظر شما یک عکاسی غیرحرفه  ای به نظرتان بیاید. 

و  طراحی  و  معماری  و  هنر  در  که  مفهومی  منفی،  فضای 
مجسمه سازی از آن استفاده می شود؛ این مفهوم در عکاسی بسیار 
مهم است و می تواند برای تبدیل یک عکس متوسط به عکس عالی 

از آن استفاده کنید.

با کمی تمرین به شیوه  ای جدید به  توجه داشته باشید شما می توانید 
عکس های خود نگاه کنید و نتایج فوق العاده جذابی به دست بیاورید.

برخی اوقات ما دوست داریم ترکیب خودمان را با اشیا و رنگ ها پر کنیم. 
برعکس می شود.  قانون  این  از فضای منفی صحبت می کنیم  وقتی  اما 
معموال بخش زیادی از تصویر نهایی را فضای خالی و یا خنثی تشکیل 

می دهد و فقط در بخش کوچکی از ترکیب یک جسم وجود دارد.

به  منحصر  ارزش  و  می کند  تاکید  سوژه  روی  ترکیب بندی  نوع  این 
فردی به آن می دهد. این ترکیب خیلی قدرتمند است و در صورتی که به 

درستی از آن استفاده کنید می توانید تصاویر واقعا تاثیر گذاری بگیرید.

خودتان  عکس های  در  منفی  فضای  از  استفاده  به  شروع  هنگامی که 
می کنید این کار ممکن است کمی سخت به نظر برسد و تمام تالش های 
شما موفقیت آمیز نباشد. اما می توانید از فضای منفی برای گرفتن هر نوع 
عکسی استفاده کنید. شما باید یاد بگیرید که چطور ببینید و از چند 
تکنیک استفاده کنید تا بتوانید با استفاده از این فضا تصاویر فوق العاده ای 

خلق کنید.

استفاده از 

فضای منفی در 

عکاسی
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فضای مثبت و منفی چیست؟
فضای مثبت

از  بخشی  فضا  این 
تصویر است که توجه 
مخاطب را به خودش 
سوژه  می کند.  جلب 
اصلی تصویر در اینجا 
قرار می گیرد و توجه 
خودش  به  را  بیننده 

جلب می کند. این بخش از تصویر معموال قسمتی است که چشم شما 
اول آن را می بیند.

فضای منفی

قصد  شما  هنگامی 
مورد  سوژه  از  دارید 
عکاسی  خود  نظر 
از  غیر  به  کنید، 
یا  یک  مدنظر  سوژه 
در  دیگر  چیز  چند 
مشاهده  شما  کادر 

به جز سوژه است.  ترتیب فضای منفی هر چیزی  این  به  می شود؛ 
در واقع هر چیزی که در پشت سر یا اطراف سوژه دیده می شود را 

فضای منفی می گویند.

این  است.  عکس  یک  پس زمینه  معموال  ترکیب بندی  در  فضا  این 
و  نمی کند  جلب  به خودش  زیادی  توجه  معموال  عکس  از  قسمت 
اکثر مواقع هم عکاس همین موضوع را می خواهد. از این فضا برای 

تعریف و یا برجسته کردن فضای مثبت استفاده می شود.

در این سبک عکاسی، عکاس از فضایی استفاده می کند که معموال 
تمرکز اصلی عکس نیست و از آن برای پرکردن قسمت زیادی از 
تصویر استفاده می کند. این فضا کنترل بیشتری روی توجه مخاطب 

دارد و یک پرسپکتیو منحصر به فرد می سازد.

فضای منفی و احساسات
و  بودن  رمزآلود  احساس شگفتی،  می تواند  عکاسی  سبک  این 
آرام بخش بودن را در بیننده زنده کند. اگر تصویر هیچ حواس پرتی 
باشد مخاطب  نداشته  زیادی  یا رنگ های  و  بصری، درهم ریختگی 

ارتباط قوی تری با سوژه برقرار می کند.
بیشتر از چیزی که فکر می کنید فرصت عکاسی با فضای منفی را 
خواهید داشت و فقط باید چشم خودتان را عادت دهید تا اطرافتان 
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را متفاوت تر ببینید.

مشاهده  حال  در  کانادا  شرق  در  پیش  سال  چند  من  مثال  برای 
اقیانوس اطلس بودم. صبح خیلی زود بود و مه نیز  یک صخره در 
اطراف صخره را پوشانده بود. زنی که کنارم ایستاده بود رو به من 
کرد و گفت: “خیلی ناراحت کننده است، ما امروز از اینجا می رویم، 
می خواستم از این صخره عکس بگیریم ولی فکر نکنم ممکن باشد.”

او با ناامیدی آن جا را ترک کرد.

من پس از او مدت زیادی آنجا ماندم و به مشاهده مه و اینکه چطور 
آن صخره را مانند یک پتوی سنگین پوشانده است پرداختم. به نظر 
برای  روز  آن  که  بود  اتفاق هایی  شگفت انگیزترین  از  یکی  این  من 
من افتاده بود و احساس خوشبختی می کردم که در آن لحظه آنجا 

بوده ام.

بزرگی  تفاوت  باعث  دید  زاویه  در  کوچک  تغییر  یک  اوقات  برخی 
خواهد شد.

متعادل سازی تصویر
فضای منفی مطمئنا فضای خالی نیست. اگر این طور فکر کنید برای 
دیدن فرصت هایی که خواهید داشت دچار مشکل خواهید شد. شما 
می خواهید فضای منفی فوکوس تصویر شما باشد و باعث برانگیخته 

شدن احساسات قوی  در کاربر شود.

قبال به شما گفته شده است که برخی قوانین ترکیب بندی پایه مانند 
قانون یک سوم را دنبال کنید اما برای عکاسی از فضای منفی اکثر 
قوانین  که  است  چیزی  شما  تخیل  نمی شوند.  اعمال  قوانین  این 
ترکیب بندی را در این سبک عکاسی مشخص می کند. با این حال اگر 
می خواهید به این سبک عکاسی روی بیاورید چند قانون وجود دارد 

که باید آنها را رعایت کنید.

هر چه کمتر بهتر

ترکیب خودتان را با فضای منفی پر کنید. سعی کنید کوچک ترین 
عنصر حواس پرت کننده ای در تصویر شما وجود نداشته باشد. بافت 

و یا رنگ های یکدست عناصر فوق العاده ای هستند که می توانید از آنها 
در عکاسی با استفاده از فضای منفی استفاده کنید. از بافت یا رنگ برای 

پرکردن قسمت زیادی از تصویر استفاده کنید.

موقعیت

که  بگیرد  قرار  تصویر  از  جایی  در  و  باشد  دوم شما  اولویت  باید  سوژه 
در نگاه اول توجه بیننده را به خودش جلب نکند. قرار دادن سوژه در 

گوشه های تصویر باعث می شود نتایج خوبی بگیرید.

ضرب در دو

یکی از قوانین خوب این سبک عکاسی این است که باید از فضای منفی 
دو برابر بیشتر از فضای مثبت استفاده کنید.

دیافراگم

سعی کنید از عمق میدان پائین دوری کنید و سعی کنید نه سوژه و نه 
فضای اطراف آن تار نباشد.

بررسی موقعیت های مختلف

خالف  می کنید  سعی  و  می کنید  نگاه  چیزی  به  متفاوت تر  هنگامی که 
قوانین سنتی که داشته اید عمل کنید، فرصت های خوبی می بینید که 
نگاه  به صحنه  بگیرید.  خوبی  عکس های  آنها  از  استفاده  با  می توانید 

کنید و سعی کنید 
خودتان  داستان 
این  کنید.  خلق  را 
سبک عکاسی فرصت 
برای گسترش  خوبی 
چشم  و  مهارت ها 
خودتان  عکاسانه 
است. به همین خاطر 
باشید  داشته  یاد  به 

که برخی اوقات کمتر بهتر است.

نتیجه گیری
می کنید  استفاده  عکاسی  در  منفی  فضای  از  شما  وقتی  کلی،  طور  به 
جلب  خود  مدنظر  سوژه  سمت  به  را  بیننده  توجه  می توانید  به راحتی 
کنید و همچنین می توانید موقعیت ها و مکان ها را به شکل جذابی به 
بیننده نشان دهید. فضای منفی همچنین به ایجاد تنوع در عکستان به 
شما کمک خواهد کرد؛ عکاسی با فضای منفی هیچ هزینه  ای برای شما 
نخواهد داشت و شما همین حاال هم می توانید از این تکنیک استفاده 
کنید. فضای منفی به بیننده اندازه واقعی سوژه شما را نشان می دهد؛ 
به طور مثال هنگام عکاسی از حشرات اگر شما فضای منفی را در عکس 
خود ثبت کرده باشید بیننده به  راحتی می تواند اندازه حشره را تشخیص 

بدهد.
https://noornegar.com/

https://noornegar.com/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://noornegar.com/blog-what-is-aperture/
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تاریخچه جشن کریسمس
تاریخ به وجود آمدن جشن کریسمس با داستان های گوناگونی در هم 
آمیخته که همین موضوع تمیزدادن حقیقت و افسانه را از یکدیگر 
به  رابطه وجود دارد  این  تاریخی که در  دشوار می کند. کهن ترین 
باز می گردد؛ بیشتر  سال ۳۳۶ میالدی و دوران پادشاهی رومی ها 
پژوهشگران بر این عقیده اند که کریسمس در راستای جشنی است 
که برای بزرگداشت میترا برگزار می شد. میترا، ایزدی باستانی بود 
که با لقب خداوندگار خورشید هم از او یاد می شود. ایرانیان باستان 
را  زادروز میترا  اعتقاد داشتند و همه ساله  ایزد  این  به  و رومی ها 
در تاریخ ۲۵ دسامبر گرامی می داشتند. گفته می شود که مناسک 
مربوط به جشن میترا تا اوایل ژانویه و آغاز سال نو ادامه می یافت. به 
عبارت دیگر می توان گفت که کریسمس نسخه مسیحی شده همین 

جشن باستانی است.

تا آنجایی که می دانیم این جشن از سال ۱۶۶۰ میالدی به عنوان یک 
دیکنز  هوفام  رسید. چارلز جان  ثبت  به  تقویم  در  تعطیلی رسمی 
معروف  رمان نویس   )Charles John Huffam Dickens(
دین،  خانواده،  به  پرداختن  برای  زمانی  را  کریسمس  انگلیسی، 

هدیه دادن و بخشش و صلح اجتماعی بیان کرده است.

به دلیل تاریخچه طوالنی جشن کریسمس از ذکر همه داستان ها و 
روایت های آن صرف نظر می کنیم؛ اما در ادامه نگاهی کلی داریم به 

چهره و آداب این جشن در قرن های مختلف.

کریسمس در قرون وسطی
تحت تاثیر  زیادی  حدود  تا  کریسمس  جشن  وسطی  قرون  در 
جشن خاج شویان بود. خاج شویان یکی از مهم ترین تاریخ های مذهبی 
مسیحیان است که آن را در روز ۶ ژانویه )۱۷ دی( به مناسبت تغییر 
شکل خداوند و تبدیل او به حضرت عیسی جشن می گرفتند. برخی 
دیگر هم معتقدند که کریسمس گسترش یافته جشن سنت مارتین 
بوده است، مراسم سنت مارتین چیزی شبیه به هالووین بود که برای 
زنده نگه داشتن نام آدم و حوا برپا می شد البته درباره سنت مارتین 

روایت های بسیار متعددی وجود دارد.

میالدی،  سال ۸۵۵  از  که  هستند  آن  از  حاکی  تاریخی  اسناد 
کریسمس کمی برجسته شد و در حقیقت به وجود آمد و این موضوع 
هم مدیون حمایت های ادموند )همان ادموند آنگلیای شرقی( بود، او 
از اسقف های برجسته آنِگلیایی به حساب می آمد. پس از تالش های 
ادموند، در سال ۱۰۶۶ پادشاه ویلیام اول که حاکم وقت انگلستان 

بود کریسمس را گسترش داد.

از  نیز  روم  معروف  بعدها شارلمانی امپراتور  که  می شود  گفته 
کریسمس حمایت کرد. در سال ۱۳۷۷ پادشاه ریچارد دوم، حاکم 

انگلستان کریسمس را جشن گرفت و در افسانه ها آمده که در این مراسم 
نوشته های  در  صورت  هر  در  کردند.  درست  غذا  و  کشتند  را  گاو   ۲۸
تاریخی که مربوط به دوران قرون وسطی می شود از جشن کریسمس 

نام برده شده است.

کریسمس در قرن هفدهم و هجدهم
به مخالفت  آن  ریشه  و  با کریسمس  زیادی  افراد  میالدی  قرن ۱۷  در 
کریسمس  هجدهم  قرن  در  تا  شد  سبب  موضوع  همین  و  برخاستند 
مکاتب مانند آنجلیکان  برخی  پیروان  باز هم  شود؛ اما  اعالم  غیرقانونی 
و لوتریانیسم کریسمس را قبول داشتند و آن را جشن می گرفتند؛ بد 
نیست بدانید که این دو مکتب خواهان اصالحاتی در مسیحیت بودند و 

هنوز هم پیروان خاص خودشان را دارند.

همین دو دستگی باعث شد تا کاتولیک ها پیشنهاد دهند که کریسمس 

این  در  کاتولیک  بزرگان  باشد.  داشته  مذهبی تری  جلوه  اما  شود؛  برپا 
 King( راستا تالش های بسیاری انجام دادند، برای مثال از چارلز اول
زمستان  در  را  کریسمس  تا  خواستند  انگلستان  پادشاه   )Charles I
دوباره  برپایی  کنند.  الگوبرداری  او  از  هم  دیگران  تا  بگیرد  جشن 
انگلستان و  به دلیل جنگ های داخلی  و  نکشید  کریسمس خیلی طول 
اختالف نظرهای بزرگان بار دیگر در سال ۱۶۴۷ ممنوع شد. در همین 
را  آنها شهر  درگرفت؛  این جشن  طرفدارن  جانب  از  سال شورش هایی 
تزیین می کردند و شعارهایی مذهبی و سلطنتی سر می دادند. سرانجام 
پادشاه چارلز دوم در سال ۱۶۶۰ کریسمس را قانونی اعالم کرد، ولی باز 
این جشن دل خوشی نداشتند.  برپایی  از  از بزرگان دینی  هم بسیاری 
ماجرای ممنوعیت و برپایی این جشن بارها در قرن هجدهم رخ داد و 

نهایتا هم دودستگی از بین نرفت.

جشن کریسمس آداب و رسوم و تاریخچه
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قرن نوزدهم
 )Boxing day( در قرن نوزدهم و در حدود سال ۱۸۷۱ روز باکسینگ
هم به کریسمس اضافه شد. باکسینگ دی یا روز جعبه ای، یک روز بعد 
از آغاز کریسمس است و در آن افراد مختلف به فقرا و کودکان کادوهای 

رنگارنگی اهدا می کنند، این رسم هنوز هم اجرا می شود.

در سال ۱۸۴۳ برای اولین بار کارت تبریک کریسمس به صورت عمده 
جشن  این  رسوم  از  جزئی  هم  تبریک  کارت  فرستادن  و  شد  تولید 
به شمار آمد. همچنین در قرن نوزدهم بود که برای اولین بار به تزیین 
انگلستان هم در  برای کریسمس پرداختند و ملکه  درخت سرو و کاج 
سال ۱۸۳۲ اعالم کرد که از داشتن یک درخت کریسمس در کاخ خود 
رسم  این  کریسمس  درخت  از  الیزابت  ملکه  حمایت  با  می برد.  لذت 
به تدریج در کشورهای دیگر اروپا و به خصوص آلمان نیز گسترش یافت.

نشدن  یا  برپاشدن  سر  بر  اروپا  در  که  رسم هایی  و  جدال ها  از  جدا 
یک باره   ۱۸۲۰ سال  حدود  در  هم  آمریکا  در  می داد،  رخ  کریسمس 
این جشن را داستان کوتاهی  به  نو احیا شد. علت توجه  از  این جشن 
می دانند که واشینگتن اروینگ )Washington Irving( نویسنده و 
سیاستمدار آمریکایی نوشت، وی در این رمان از کریسمس و کمک به 
فقیران گفته بود. جالب است بدانید که واشینگتن برای جذاب ترکردن 

داستانش از اسطوره ها و روایت های کهن انگلیسی نیز بهره برده بود.

در ابتدا مخالفان مانع برپایی کریسمس در آمریکا می شدند؛ اما به مرور با 
این موضوع کنار آمدند و کلیساها هم از این جشن بزرگ استقبال کردند. 

از سال ۱۸۶۴ کریسمس به صورت رسمی در آمریکا هم برگزار شد.

قرن بیستم
مخصوص  و  لوکس  جشنی  اروپا  در  کریسمس  سال ۱۹۵۰  حدود  تا 
از  اما  نمی بردند؛  لذتی  آن  از  مردم  و عموم  به شمار می آمد  ثروتمندان 
اقشار جامعه  برای شادی همه  به جشنی  رفته رفته  بیستم  قرن  اواسط 
بدل شد. تا چندین سال همه نمی توانستند درخت کریسمس تهیه کنند 
یا شامی پر از گوشت بخورند؛ اما تالش شان را برای شادی و شرکت در 

جشن ادامه می دادند.

شوروی  جماهیر  اتحاد  سران  سال ۱۹۱۷  در  که  بدانید  نیست  بد 
برپایی این مراسم را در کشورشان ممنوع کردند و آن را تعطیالتی 
و  دانش آموزان  راستا  همین  در  دانستند.  مسیحیان  به  مخصوص 
دانشجویان هم از ابتدا به گونه ای تربیت می شدند که ضد کریسمس 
باشند. حتی در سال ۱۹۲۹ کودکان را تشویق می کردند که هرجایی 
صلیب دیدند روی آن تُف بیندازند. طرفداران کریسمس و مسیحیان 
ساکن در روسیه آن قدر زیاد بودند که توانستند بر این آزارها فائق 
بیایند و پس از چند سال کریسمس را دوباره در فهرست تعطیالت 

رسمی کشور قرار دهند.

اوایل قرن بیست و یکم کریسمس در همه کشورهایی که دین  از 
بهترین شکل  به  هم  هنوز  و  شد  برگزار  بود  مسیحیت  رسمی شان 
گرامی داشته می شود. درباره تاریخ دقیق کریسمس هم حرف های 
این  زیادی گفته می شود، حتی برخی می گویند که ماه دسامبر به 
دلیل انتخاب شد، که در زمان های قدیم و در سرزمین های اروپایی 
به  دشوار.  مردم  برای  آنها  و سیرکردن شکم  بود  زیاد  گاوها  تعداد 
همین دلیل تصمیم گرفتند تا جشنی برپا شود و گاوها را بخورند تا 
از شر غذا  دادن به آنها در زمستان راحت شوند. یا بعضی ها می گویند 
که ۲۵ دسامبر تولد میترا خداوند خورشید و دوستی بود و رفته رفته 

همین موضوع به کریسمس بدل شد.

و  کریسمس  درخت  تزیین  ماجرای  که  بدانید  نیست  بد  آخر  در 
تاریخچه آن کمی با جشن کریسمس متفاوت است و دلیل رواج این 
سمبل را ملکه ویکتوریا، ملکه انگلستان می دانند و این موضوع را به 

سال ۱۸۳۲ نسبت می دهند. 

زمان دقیق کریسمس
و  دارد  وجود  کریسمس  جشن  دقیق  زمان  شبهاتی درباره  و  شک 
مسیح  تاریخ تولد حضرت  از  که کسی  است  این  هم  اصلی  مسئله 
Titus Flavius Clem- کلمنز  فالویوس  ندارد. تیتوس  )اطالع 
ens( فیلسوف یونانی، در رابطه با زمان کریسمس چنین نوشته است:

کسانی هستند که نه تنها برای پروردگار ما زمان تولد معین کرده اند 
بلکه یک روز را هم برای این موضوع در نظر دارند. آنها می گویند 
آگوستوس رخ  امپراتوری  از  سال  هشتمین  و  بیست  در  اتفاق  این 
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داد و روز آن را ۲۵ پاشون )مصادف با ۲۵ ماه می معادل ۴ خرداد( 
تعیین کردند.

دقیق  زمان  با  رابطه  در  که  حدیث هایی  و  حرف  همه  به  توجه  با 
افرادی وجود دارند که معتقدند  کریسمس ذکر می شود، هنوز هم 
زمان اصلی یکی از این تاریخ هاست: ۲۰ می )۳۰ اردیبهشت(، ۱۸ 
آوریل یا ۱۹ آوریل )۲۹ و ۳۰ فروردین(، ۲۵ مارس )۵ فروردین(، ۲ 

ژانویه )۱۳ دی(، ۱۷ نوامبر و ۲۰ نوامبر )۲۶ و ۲۹ آبان(.

بزرگان دین مسیحیت عوامل متعددی را در نظر گرفتند تا ۲۵ دسامبر 
)۴ دی( به عنوان کریسمس انتخاب شود. آنها می گویند که در تقویم 
رومی از دیرباز، این تاریخ مصادف با انقالب زمستانی بوده است. در 
تاریخ یعنی  این  از  باز هم برخی گفته اند که ۹ ماه پس  این میان 
درست در زمان اعتدال بهاری مسیح متولد شد و تاریخ ۲۵ دسامبر 
دین  این  بزرگان  در حال حاضر  تفاصیل  این  همه  با  است.  اشتباه 
در  کریسمس  آغاز  به عنوان  دی(   ۴( دسامبر   ۲۵ که  کردند  توافق 

نظر گرفته شود.

تولد  برای  را  سال  از  روز  کوتاه ترین  مسیح  که  معتقدند  بعضی ها 
از زادروزش آرام آرام روزها طوالنی شوند برای  تا پس  انتخاب کرد 

مثال آگوستوس امپراتور روم درباره زمان تولد مسیح گفته است:

او کوتاه ترین روز را در کره زمین انتخاب کرد و از آن زمان روزها 
طوالنی می شوند. نور وجود این واال مقام از همین روز بیشتر و بیشتر 

شد.

در سخن آگوستوس وجود حضرت عیسی به نور و خورشید پیوند 
از  و  آمده است  هم  مقدس  در کتاب  موضوع  این  و  شده است  داده 
»Sun of righteousness« یاد  عدالت  خورشید  به عنوان  وی 
اعتقاد  هم  انگلیسی  مشهور  دانشمند  نیوتن  آیزاک  کرده اند. ِسر 
داشت که روز تولد مسیح با خورشید و انقالب زمستانی در ارتباط 
بوده است. در همین راستا بزرگان، نظرات مختلفی ارائه کرده اند در 

اینجا امکان بیان همه آنها وجود ندارد.

رسوم جشن کریسمس
وجود  و  می شود  برپا  گوناگونی  کشورهای  در  کریسمس  جشن 
این  که  شده  باعث  سرزمین ها،  این  مردمان  مختلِف  فرهنگ های 
داشته  را  به خود  و شمایل مخصوص  هر کشوری شکل  در  جشن 
باشد و تفاوت هایی در میان آداب و رسوم کریسمس به چشم آید. 
در این میان رسم های مشترکی هم میان همه شرکت کننده ها دیده 

می شود که ما به این رسوم خواهیم پرداخت.

از مهم ترین رسم های این جشن می توان به تبادل هدایا، صرف یک 
وعده غذا به همراه خانواده، دیدن بابا نوئل و... اشاره کرد. 

درخت کریسمس

یکی از نمادهای مهم کریسمس، درخت کاج و سرو چراغانی شده آن 

است. در ابتدا ایده وجود چنین درختی را ملکه انگلستان داد و کم کم در 
سراسر دنیا هم طرفدار پیدا کرد.

سرود و موسیقی کریسمس

به  آنها  که کهن ترین  دارد  درباره کریسمس وجود  متعددی  سرودهای 
ترانه های  حاضر  حال  در  می گردد.  باز  میالدی  چهارم  قرن  و  رومی ها 
مدرنی هم برای این جشن می سرایند؛ اما سرودهای کهن را اسقفان اعظم 
نوشته اند و هنوز هم خوانده می شود. از جمله محبوب ترین سرودهای این 
Veni redemptor gen- ردمپتور جنتیوم  ونی  به  )جشن می توان 
Corde nat-( پدر  به  عشق  یا  پرنتیس  اکس  ناتوس  کود  و   )tium

با گسترش  زبان التین هستند.  به  اشاره کرد که   )us ex Parentis
شعر  به عنوان  مختلفی  محلی  سرودهای  مسیحی نشین  سرزمین های 
کریسمس مطرح شدند و حاال هم در کشورهای گوناگون به زبان های 
متعددی خوانده می شوند. سروده های مختلفی به زبان فرانسوی، آلمان 

و ایتالیایی وجود دارند که از محبوبیت بسیاری برخوردارند.

Santa Claus بابا نوئل
بابا نوئل، پاپا نوئل یا َسنتا کلوز یک شخصیت معروف تاریخی است که 
هم  هنوز  و  گره خورده  متعددی  افسانه های  و  داستان ها  با  سرنوشتش 
طرفداران بسیاری دارد. گفته می شود که بابا نوئل شخصیتی واقعی با نام 
نیکالس قدیس بوده است. او با همه و به خصوص کودکان با مهربانی رفتار 
کنونی(  ترکیه  )محدوده  آسیای صغیر  منطقه  در  این کشیش  می کرد. 

می زیست و برای شادکردن کودکان به آنها هدیه می داد.

نیکالس در دوران کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و ارث گزافی 
برایش باقی  ماند، وی با همان سرمایه به کمک کودکان شتافت. این فرد 
حاال یکی از قدیسان مسیحیت به شمار می رود و جسدش در کشور ترکیه 

و منطقه مسکونی و باستانی میرا )Myra( دفن شده است. 

نوشته  کودکان  مخصوص  داستانی  آمریکا  در  میالدی   ۱۸۲۲ سال  در 
شده  خلق  امروزی  به شکل  نوئل  بابا  آن  در  که  رسید  چاپ  به  و  شد 
بود، در این داستان فردی کوچک اندام و فربه با ریش های بلند و سفید 
رنگ، ناجی کودکان بود و به آنها هدایای رنگارنگی می بخشید. این ناجی 
پا  اروپا و آسیا را زیر  مهربان به وسیله سورتمه مخصوص خود سراسر 
می گذاشت و به کودکان هدیه می داد. در این داستان سورتمه او به وسیله 

گوزن هایی پرنده با شاخ های بلند و زیبا کشیده می شد.

تن  به  قرمزرنگ  لباس  مختلفی  افراد  کریسمس  طول  در  روزها  این 
کرده و با ریش سفید و بلنِد خود نقش بابا نوئل را بر عهده می گیرند. در 
داستان ها آمده که بابا نوئل بچه ها را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده، 
به آنهایی که خوب و خوش رفتار هستند هدیه می دهد و بقیه از نعمت 
کادو محروم می شوند؛ به همین دلیل در میان مسیحیان رایج است که 
اگر کودکی هدیه دریافت نکند، خوش رفتار نبوده و آینده خوبی نخواهد 
داشت که البته این موضوعات در اندازه داستان و تخیل هستند و همه 

کودکان کادو می گیرند.
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نامگذاری ریشه واژه کریسمس
 Christ’s( مخفف شده واژه کریستس مس )Christmas( کریسمس
در حدود سال  استفاده می شد.  از حدود سال ۱۰۳۸  و  است   )mass
۱۱۳۱ عبارت کریسِتس ِمِس )Cristes-messe( را هم به کار بردند. 

گوناگونی  نام های  با  تاریخ  طول  در  جشن  این  اما  نمی دانستید  شاید 
The An-( )۱ ساکسون ها  آنگلو  مثال  برای  شده است  )شناخته 

میانه  معنای  به   )midwinter( میدوینتر  واژه  از   )glo-Saxons
زمستان برای اشاره به کریسمس استفاده می کردند. در برخی سندهای 
تاریخی هم واژه نتیویتی )Nativity( را برای این جشن به کار برده اند. 
 )Gēola( از دیگر کلمات مترادف کریسمس می توان به جیوال یا گوئوال
ناتالیس )nātālis( به  یا   )Noel( از زمستان، نوئل به معنای دوره ای 

معنای روز تولد نام برد.

در بیشتر منابع آمده که کلمه کریسمس از سال ۱۰۵۰ استفاده شده 
گاهی  می رفت.  کار  به  مسیح  روز  معنای  به  زمان  همان  از  و 

مس  اکس  مخفف  واژه  از  که  می شود  دیده  نگارش  در 
قرن  از  هم  کلمه  این  می کنند،  استفاده   )Xmas(

دایره  در  آن  از  پیش  و  یافت  رواج  سیزدهم 
بد  آخر  در  نداشت.  انگلیسی هیچ جایی  واژگان 
نیست بدانید که در زبان آلمانی از کریسمس 
یاد  نیز   )Weihnachten( با نام وایناختن 

می شود.

داستان و افسانه های کریسمس
درباره چگونگی به وجودآمدن جشن کریسمس 

عقاید متعددی وجود دارد که اغلب آنها با افسانه ها 
این  یکی از  به  اینجا  در  شده است،  آمیخته  هم  در 

داستان ها می پردازیم.

حدود ۲۰۰۰ سال پیش دختری به نام مری با جوانی به نام جوزف 
آنها  بر  بستند جبرئیل  زناشویی  پیوند  آن دو  ازدواج کرد. هنگامی که 

نازل شد و گفت:

خداوند به شما برکت داده است و می خواهد شما را خشنود کند. خداوند 
بسیار مهربان است. تو توسط روح القدس باردار خواهی شد و یک پسر 
خواهی زایید. او، پسِر خدای خود خواهد بود و پادشاهی او روی زمین 

هیچ گاه به پایان نخواهد رسید. تو باید نزد زکریا، پسرعمویت بروی.

مری کمی ترسید اما به خداوند و فرشته اش اعتماد داشت به همین خاطر 
آمدن مری  از  الیزابت  الیزابت رهسپار شد.  به سوی زکریا و همسرش 
بسیار خشنود بود زیرا می دانست که او از طرف خدا انتخاب شده است. 
مری چند ماه در خانه آنها ماند و این زوج از وی پذیرایی کردند. زکریا 
نگران  جوزف  حین  همین  در  است.  مقدس  مری  فرزند  که  می گفت 
می شود که مری چگونه پیش از ازدواج صاحب فرزند شده که فرشته ای 
به رویای او می آید و به او چنین می گوید: نترس که مریم را به عنوان 

همسر خود ببینی.

پس از این خواب جوزف با کمال میل ازدواجش را با مری ادامه داد.

از  ناصره می زیستند که در آن زمان جزئی  مری و جوزف در شهر 
امپراتوری روم بود. این امپراتوری مالیات زیادی را از مردم می گرفت 
بیت لحم کوچ  به  باعث شد که مری و همسرش  و همین موضوع 
بار  وسایلشان را  همه  آنها  باشند.  خانواده جوزف  کنار  در  تا  کنند 
رسیدند  شهر  این  به  وقتی  رفتند.  لحم  بیت  به  و  کردند  االغ  یک 
طویله  در  شدند  مجبور  و  کنند  پیدا  خواب  برای  نتوانستند جایی 
و  داشتند  طویله  طبقه  یک  مردم  اغلب  دوران  آن  در  بخوابند 

خودشان در طبقه باالی آن زندگی می کردند.

مری همان شب در طویله نوزاد خود را به دنیا آورد. چند روزی از 
این ماجرا گذشت، تا فرشته بر اهالی بیت لحم ظاهر شد و به مردم 

هراسان گفت:

نترسید، من برای شما خبر خوبی دارم، ناجی شهر به دنیا آمده است.

هم  با  همه  و  شد  زیادتر  فرشته ها  تعداد  آرام آرام 
بود  جا  همین  کردند.  خواندن آواز  به  شروع 
در   ( شد  آسمان روشن  در  ستاره ای  که 
که  بوده  آن  بر  عقیده  کهن  داستان های 
پادشاه در آسمان یک ستاره  تولد هر  با 
روشن می شود( این ستاره دنباله دار بود و 
به سوی اورشلیم می رفت به همین خاطر 
صبح روز بعد همه در جستجوی پادشاه 
اورشلیم  در  است  قرار  که  بودند  یهودیان 
این حرف ها،  زیادشدن  با  برسد.  به حکومت 
پادشاه وقت، عصبانی شد و دستور داد که همه 
نوزادان را بکشند تا کسی جای او را نگیرد. اما پیش 
را  فرزندش  و  مری  مردم  برسد،  نوزاد  به  پادشاه  اینکه دست  از 
و  از جمله طال  و هدایایی  نوزاد کردند  به پرستش  یافتند و شروع 

سیر برای آنها بردند.

در همین گیرودار، فرشته وحی به جوزف نازل شد و گفت: بلند شو 
و فرزندت را به مصر ببر و جانش را نجات بده.

مرگ  از  پس  رفت.  مصر  به سوی  و  کرد  را  کار  همین  هم  جوزف 
لحم  بیت  به  دوباره  نوزادش  و  جوزف  ظالم،  پادشاه  آن  هرودت، 
نیز  او  از  هنوز  آنها  و  بود  شده  پادشاه  هرودت  پسر  اما  برگشتند 

می ترسیدند به همین خاطر به ناصره رفتند و آنجا ساکن شدند.

حاال پس از گذشت هزاران سال از وقوع این اتفاق ها، مسیحیان روز 
پایکوبی  به  و  می گیرند  جشن  کریسمس  عنوان  به  را  مسیح  تولد 
می پردازند. توجه داشته باشید که این تنها یکی از داستان هایی بود 
که درباره تولد عیسی روایت می شود و چندین داستان و روایت دیگر 

هم در همین زمینه وجود دارند.

www.karnaval.ir/
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با پیشرفت تکنولوژی و افزایش دغدغه های روزمره مردم، بیشتر مسافرین ترجیح می دهند تا سفرهای 
خود را به صورت هوایی آغاز کنند از این رو شرکت های سازنده هواپیما بیش از پیش برآنند تا این 
پیشرفت تکنولوژی را در ساخت هواپیماهای خود به کار ببرند . بعضی از این تغییرات پرواز را 
مجلل تر می کنند و بعضی باعث کاهش سوخت و یا افزایش ظرفیت مسافران می شوند. در 
این مقاله، شما را با جالب ترین، هیجان انگیزترین و شاید ترسناک ترین این نوآوری ها که 

قرار است دنیای درون هواپیماها را دگرگون کند آشنا می کند .

تکنولوژی واقعیت مجازی

پروازهای طوالنی همیشه خسته کننده و یا استرس آور است و گاهی این وضعیت 
برای  را  اولیه سفر  آزاردهنده است که ساعات خوش  یا  و  چنان خسته کننده 
شما تلخ می کند. آیا دوست داشتید به جای تحمل تکان های شدید هواپیما 
استفاده  تجربه  آیا  بزنید؟  قدم  گل  دشت  یک  در  خواب آلودگی  یا حس  و 
هواپیما  ویژه  عینک های  ایرباس ها  دارید؟  را  مجازی  واقعیت  عینک های  از 
طراحی کرده اند که با استفاده از این عینک ها می توانید فیلم های سه بعدی 

تماشا کنید یا حتی بازی های ویدئویی انجام دهید.

شیرآالت هوشمند

محققان دانشگاه کرانفیلد در بریتانیا شیرآالت هوشمند E-tom  را طراحی 
کرده اند که باعث ذخیره آب و سوخت در هواپیماها می شود. روش کار این 
غبار  ذرات  به  را  آن  کرده،  را فشرده  آب  که  است  این صورت  به  شیرآالت 
ریزی تبدیل می کنند که به اندازه کافی برای شستن دست ها مناسب به نظر 
می رسند  و با این روش امکان صرفه جویی در آب تا حدود ۹۰ درصد کاهش 
پیدا می کند. این شیرآالت فیلترهایی برای تصفیه دارند که آب را سالم نگه داشته 

و می توانند خود را نیز تمیز کنند.  

صندلی های ایستاده

به  نسبت  است  عملی شدن  حال  در  هوایی  شرکت های  در  که  جدید  فناوری  این 
داخلی  طراحی  نمایشگاه  در  جاری  سال  و در  است  راحت تر  اکونومی  صندلی پروازهای 

هواپیماها در آلمان، یک شرکت ایتالیایی یک نمونه اولیه از طرح خود را رونمایی کرد.

صندلی هایی که به صورت خودکار تمیز می شوند

یکی از دغدغه های مسافرین در هواپیما عالوه بر ترس از ارتفاع، نگرانی از آلوده بودن صندلی ها و در پی آن 
مریض شدن است. یکی از راه های رهاشدن از شر آلودگی های این صندلی ها را می توان در همین صندلی ها یافت. 
این نوع صندلی ها که توسط یک شرکت طراحی صندلی به نام Recaro طراحی شده اند، هنوز در مرحله بهبود قرار دارند و 
به فناوری های خودکار ضدعفونی کننده مجهز می باشند. به گفته شرکت تولیدکننده، در سال ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۱ وارد بازار خواهند شد . 

 صندلی های طبقه ای

 طرح صندلی های طبقه ای را شرکت ایرباس ابداع کرده است که نام آن را صندلی های نیم اشکوب گذاشته است. در ردیف باالیی این صندلی ها شما 
باید باالی سر همسفر خود بنشینید و این طور که از تصویر آن پیداست و به دلیل محدودیت ارتفاع هواپیما، این ردیف های باالیی قرار است جای 

مخزن های نگهداری کیف های شما را بگیرد پس در این صورت باید به دلیل کمبود جا کیف های کوچک تری همراه خود ببرید .

ی را تکان خواهند داد
ورد

هوان
ت 

صنع
نوآوری هایی که 

به مناسبت 7 دسامبر روز جهانی هواپیمایی
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 هواپیماهای بدون پنجره  

 اگر ترس از ارتفاع دارید سوارشدن بر این هواپیماها را به شما پیشنهاد 
نمی کنیم. این طرح که توسط شرکت امیریتس در دست بررسی است 
شایانی  کمک  نیز  هواپیما  سوخت  در  صرفه جویی  به 
می کند. در این هواپیماها مسافران منظره های 
دنیای بیرون را از طریق انعکاس هایی از 
دوربین های فیبر نوری خواهند دید؛ 
ناظران  به گفته  دوربین هایی که 
خواهند  بهتر  ما  چشم های  از 

دید. 

باربند و زمین بازی

از  دیگری  نوآوری 
طرحی  ایرباس  شرکت 
است که در آن در نظر 
خود  باربندهای  تا  دارد 
کوچک  هتل های  به  را 
پس  کند.  تبدیل  پرنده 
از مرحله تیک آف هواپیما 
، مسافران می توانند به این 
دسترسی  باربندها  قسمت 
در  کدام  هر  و  باشند  داشته 
تخت های آنجا استراحت کنند. این 
ورزشگاه هایی  به  مجهز  حتی  باربندها 
از   . کنید  ورزش  آن  در  می توانید  که  است 
ویژگی های جالب این باربندها وجود زمین بازی برای 
ایده پردازی های بیشتر است.  کودکان است. این طرح هنوز در مرحله 

پس انتظار بیرون آمدن آن در سال جاری یا سال دیگر را داشته باشید.

 smithsonianmag.com

http://www.asoudehkeyhan.ir/
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حرکت  نور  سرعت  با  می توانند  فوتون ها  چرا 
کنند ولی الکترون ها نمی توانند؟

شود  نزدیک تر  و  نزدیک   نور  به سرعت  می تواند  الکترون ها  سرعت 
ولی هیچ وقت به آن نمی رسد. مثل این است که در چند قدمی یک 
پنجره باشید و برای رسیدن به آن، هر قدمی که بر می دارید نصف 
فاصله  شما تا پنجره باشد. واقعیت این است که هیچ وقت به پنجره 
نمی رسید چرا که بعد از هر قدم همچنان مسافتی برای رسیدن تا 
به  الکترون ها  برای  است که  این عین همان مشکلی  دارید.  پنجره 
 وجود می آید. نور از ذراتی به نام فوتون تشکیل شده است. فوتون ها 
با همان سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می کنند. چرا این 
ذرات می توانند با سرعت نور حرکت کنند ولی الکترون ها نمی توانند؟ 

فیزیک دانی از دانشگاه ملبورن به نام راجر رسول می گوید:

سنگین تر  و  سنگین  کنند،  حرکت  سریع تر  و  سریع   اجرام  چه  هر 
می شوند. هرچه سنگین تر می شوند، شتاب گرفتن مشکل تر می شود. 
جرم  فاقد  فوتون ها  نمی رسند.  نور  سرعت  به  وقت  هیچ  بنابراین 

هستند. اگر جرم داشتند نمی توانستند با سرعت نور حرکت کنند.

به  نمی توانند  دارند  جرم  اینکه  به  دلیل  فقط  الکترون ها  بنابراین 
سرعت نور برسند و این در حالی است که فوتون ها چون جرم ندارند 
می توانند با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت کنند. در کل 
فوتون ها ذرات خیلی عجیبی هستند نه  تنها جرم ندارند و در نتیجه 
نمی گیرند.  هم  شتاب  بلکه  حرکت  کنند،  نور  سرعت  با  می توانند 
بیشترین سرعت خود حرکت  با  می آیند  به  وجود  زمانی که  از  آنها 
می کنند. مثال در شرایط خالء نمی توانید فوتونی را پیدا کنید که با 
۸۰ درصد سرعت نور حرکت  کند. فوتون یا وجود ندارد یا اگر وجود 
داشته باشد در حال رفتن از سویی به سوی دیگر با سرعت نور است. 

ولی گاهی اوقات نور خیلی کندتر از چیزی که انتظار داریم حرکت 

فیبرهای  طریق  از  ارتباطات  که  می کنند  تصور  عموم  هرچند  می کند. 
نوری با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه صورت می گیرد، ولی واقعیت 
به خالء ۴۰ درصد  نوری نسبت  فیبرهای  نور در  این است که سرعت 
کمتر است. فوتون ها همیشه با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت 
می کنند ولی در واقعیت حرکت آنها با برخورد به فوتون های دیگری که  
از اتم های شیشه ساطع شده است مختل و سرعت آنها کند می شود. اما 
به  طور کلی منصفانه است که بگوییم نور با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر 

بر ثانیه حرکت می کند.

ما تا به حال نتوانسته ایم چیزی را ببینیم که از این سریع تر حرکت کند. 
باالخره چرا سرعت نور سقف دارد؟ پاسخ آن به فیزیک و آلبرت اینشتین 
مربوط می شود. یکی از اجزای مهم نظریه  نسبیت خاص او همین ایده  
ثابت بودن سرعت نور است. فرقی ندارد که کجا هستید و با چه سرعتی 
حرکت می کنید، نور همیشه با سرعتی ثابت حرکت می کند. فرض کنید 
نور چراغ قوه ای را به آینه ای که به سقف یک فضاپیمای بی حرکت نصب 
شده می تابانید. نور باال می رود، به آینه برخورد می کند و به کف فضاپیما 

بازتاب می شود. برای مثال مسافت طی شده ۱۰ متر است.

بر  کیلومتر  هزاران  زیاد  خیلی  با سرعت  فضاپیما  که  کنید  تصور  حاال 
ثانیه ای شروع به حرکت می کند. وقتی که نور چراغ قوه را به آینه  متصل 
به سقف می تابانید به نظر می رسد که نور همان رفتار قبلی را دارد. نور 
باال می رود، به آینه برخورد می کند و به سوی کف بازتاب می شود. ولی 
برای این کار نور باید به  صورت قطری و نه قائم حرکت کند. در نتیجه 
مسافتی که نور طی می کند افزایش می یابد. فرض کنید که فاصله ۵ متر 
بیشتر شده باشد، در نتیجه نور باید به  جای ۱۰ متر، ۱۵ متر را بپیماید. 
بنابراین هرچند که مسافت بیشتر شده، نظریه های اینشتین می گویند 
که نور با همان سرعت قبلی حرکت کرده است. از آنجا که سرعت، همان 
مسافت طی شده تقسیم بر زمان است، برای اینکه سرعت ثابت باشد ولی 

مسافت افزایش یابد، زمان هم باید کش بیاید.

زمان برای کسی که در وسیله  نقلیه ای پرسرعت حرکت می کند 
نسبت به کسی که ثابت است، آهسته تر می گذرد

بله زمان باید کش بیاید و این عجیب به  نظر می رسد. به  صورت تجربی 
نام اتساع  با  را  پدیده   این  شده است.   ثابت  زمان  انبساط  این  هم 
زمان می شناسیم. اتساع زمان بدین معنی است که زمان برای کسانی 
که  کسانی  به  نسبت  می کنند  پرسرعت حرکت  نقلیه ای  وسیله   در  که 
فضانوردان  برای  زمان  مثال،  برای  می گذرد.  آهسته تر  هستند  ثابت 
ایستگاه فضایی بین المللی که با سرعت ۷٫۶۶ کیلومتر بر ثانیه نسبت به 

زمین گردش می کند در حدود ۰٫۰۰۷ ثانیه آهسته تر می گذرد.

به  نزدیک  می توانند  که  الکترون ها  زیراتمی مثل  برای ذرات  وضعیت 
اتساع  میزان  ذرات،  این  برای  است.  جالب تر  کنند  حرکت  نور  سرعت 
زمان خیلی زیاد است. استیون کولت  هامر فیزیک دان نظری از دانشگاه 
آکسفورد است و مثال ذراتی به نام میوئون را به میان می آورد. میوئون ها 
خیلی ناپایدار هستند و خیلی سریع به ذرات دیگر تجزیه می شوند. آن  
ساطع  خورشید  از  که  میوئون هایی  بیشتر  حقیقت  در  که  سریع  قدر 
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همچنان  ولی  بروند.  بین  از  زمین  به  رسیدن  زمان  تا  باید  می شوند 
بسیار  پرسشی  این  می رسند.  زمین  به  زیادی  خورشیدی  میوئون های 

جالب را در ذهن دانشمندان ایجاد می کند. کولت هامر می گوید:

پاسخ پرسش این است که میوئون ها با چنان انرژی زیادی تولید می شوند 
که باعث می شود با سرعت نزدیک به نور حرکت کنند. درنهایت زمان 

برای خود آنها خیلی کند می گذرد.

اجرام سریع  باقی می مانند. وقتی  اتساع زمان، زنده  به  لطف  میوئون ها 
هم  فیزیکی  نظر  از  و  می گذرد  کند  برایشان  زمان  می کنند  حرکت 
منقبض می شوند. این دو پدیده یعنی اتساع زمان و آب رفتن طول هر دو 
مثال هایی از چگونگی تغییر فضا-زمان براساس حرکت اجرام هستند. آن  
طور که اینشتین می گوید، اتساع زمان و انقباض فیزیکی برای فوتون های 
نوری رخ نمی دهد چرا که فوتون ها جرم ندارند. هرچند که نمی توانیم 
سریع تر از نور حرکت کنیم، ولی می توانیم برای رسیدن سریع به مقصد، 

در فضا میان بر بزنیم.

سفر ازطریق چاک هایی در فضا-زمان که اجازه می دهند مسافتی مشخص 
گفته  جرالد  به   کنید.  نور طی  با سرعت  معمولی  از حرکت  را سریع تر 
بسازیم  فضاپیمایی  می توانیم  زمانی  تگزاس،  در  بیلر  دانشگاه  از  کلیور 
که در عمل سریع تر از نور به مقصد می رسد. یکی از راه ها این است که 
در  پیچ خوردگی هایی  کرم چاله ها  کنیم.  سفر  کرم چاله  ازطریق  بتوانیم 
فضا-زمان هستند که کامال با نظریه های اینشتین سازگارند. کرم چاله ها 
فضا- در  موجود  ناهنجاری های  ازطریق  می دهند  اجازه  فضانوردان  به 
حقیقت  در  کرم چاله ها  بروند.  دیگر  مکان  به  عالم  در  مکانی  از  زمان، 
میان برهای فضایی هستند. اجرامی که ازطریق کرم چاله ها سفر می کنند 
سریع تر از نور حرکت نمی کنند ولی به  دلیل میان بری که در فضا-زمان 

می زنند، خیلی سریع تر به مقصد می رسند.

سفرهای میان ستاره ای؛ دشوار یا غیرممکن؟
کیهان به اندازه ای بزرگ و وسیع است که شاید انسان امروزی به هیچ 
عنوان نتواند تمامی آن را کشف کند ولی به  دلیل وجود انرژی تاریک و 
سرعت باالی انبساط جهان هستی، بخش عمده  جهان برای انسان ها به  
هیچ عنوان قابل دسترسی نخواهد بود. همیشه به ما یاد داده شده است 
که هیچ محدودیتی برای تعیین هدف و نقاط مختلف برای رسیدن وجود 
ندارد ولی از نظر علمی به نظر می رسد که این امر با واقعیت کامال در 
تضاد است زیرا انسان تنها می تواند بخش بسیار اندکی از جهان هستی 

را کشف کند.

با  که  دستگاه هایی  طراحی  عدم  و  امروزی  فناوری  مربوط به  موضوع، 
که  است  این  از  پیچیده تر  ماجرا  بلکه  نیست  کنند  نور حرکت  سرعت 
بتوان آن را به واسطه  فناوری حل کرد. انسان از نظر علمی تنها می تواند 
از کهکشان  که  باشد  داشته  به گروه محلی کهکشانی خود دسترسی 
کوچک  کهکشان   ۵۰ از  بیش  آندرومدا و  شیری، کهکشان  راه 
نوری  سال  میلیون   ۱۰ محیط  با  برابر  اندازه  این  شده است.  تشکیل 

با  برابر  این بخش  با یک محاسبه علمی می توان گفت که  و  است 
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ابعاد کل جهان هستی است.

 انسان از نظر علمی تنها می تواند به گروه محلی کهکشانی 
خود دسترسی داشته باشد

علت این امر را باید در انرژی تاریک جست وجو کرد زیرا این انرژی 
که هنوز ماهیت آن برای بشر شناخته شده نیست، باعث می شود 
دلیل  همین  به  و  باشد  سریع  انبساط  حال  در  هستی  جهان  تا 
و  محلی  گروه های  داخلی  محیط  در  گرانش  عملکرد  وجود  با  نیز 
کهکشان ها و منظومه ها، عمال خارج از آنها شاهد دورشدن گروه های 
کهکشانی از یکدیگر هستیم. به این ترتیب می توان گفت که حتی 
با  را  آنها  بتواند  که  کنند  پیدا  دست  فناوری هایی  به  انسان ها  اگر 
سرعت بسیار باال به سوی کهکشان های دیگر رهنمون سازد، باز هم 
سرعت گسست جهان هستی به اندازه ای باال است که انسان هیچ 
گاه نخواهد توانست محیطی خارج از گروه محلی کهکشانی خود را 

تجربه کند.

دانشمندان پیش بینی می کنند که در آینده، کشش گرانشی داخلی 
کهکشان های  که  شد  خواهد  موجب  کهکشان ها  محلی  گروه های 
نیز  حال  عین  در  و  شوند  ادغام  یکدگیر  با  آندرومدا  و  شیری  راه 
اجرام  سایر  از  قدری  به   کیهان  انبساط  به  دلیل  یادشده  کهکشان 
کیهانی دور خواهد شد که دیگر برای انسان ها قابل رویت نخواهد 
بود و به این ترتیب انسان های آینده از علم امروزی ما و چیزی که 
قادر به مشاهده آن هستیم بی خبر خواهند بود. رفتن به نزدیک ترین 
منظومه  ستاره ای یا اوج گرفتن در کهکشان چقدر سخت است؟ در 
به  این کار خیلی ساده  یا جنگ ستارگان  پیشتازان فضا  فیلم های 

نظر می رسد.

از  راه دور دریافت می کنند،  از  بد  قهرمانان یک تماس  هنگامی که 
وارپ  درایو یا هایپردرایو استفاده می کنند و در عرض چند دقیقه 
یا چند ساعت به مقصد می رسند. اگر نیروی محرکه  مناسب را به  
دست بیاوریم، آیا برای ما امکان پذیر است که در زندگی واقعی به 
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تقریباً  کنیم؟  سفر  این سرعت 
انسان ها  پیش،  سال   ۵۰
روی ماه قدم می زدند؛ اما 
ما در سال ۱۹۷۲ توقف 
جلوتر  هرگز  و  کردیم 
یک  اینکه  مگر  نرفتیم، 
را  روباتیک  کاوشگر 
وعده   برخالف  بفرسیتم. 
یک   :۲۰۰۱« فیلم  و  کتاب 
هرگز  انسان ها  فضایی«  اودیسه  

سوی  مشتری یا حتی به مریخ نرفتند.به 

این حد دشوار  تا  دور  راه  باعث می شود سفر  که  است  چه چیزی 
باشد؟ عالوه  بر موضوع نگرانی برای سالمتی انسان )زندگی با گرانش 
بودجه ای،  مسائل  و  می کند(  تضعیف  را  بدن  زمان  طول  در  کم 
مشکالت تکنولوژیکی زیادی برای سفر های میان سیاره ای و ستاره ای 
دور وجود دارد. درحالی که متخصصان مشغول کار روی مفاهیم سفر 
میان ستاره ای هستند، هشدار می دهند که انتظارات ما از سفر فوری 
بسیار باال است. جفری لندیس، یکی از دانشمندان ناسا و  احتماالً 
بین ستاره ای  محرکه   نیروی  مسئله   روی  که  علمی تخیلی  نویسنده  

کار کرده است، می گوید:

مشکل بیشتر سفرهای سریع تر از نور در کتاب های علمی تخیلی این 
است که یک مورد بسیار مشکل را بسیار ساده جلوه می دهند.

شتاب بخشیدن به یک سفینه  فضایی با انرژی خالص، نیروی محرکه  
در  اینشتین  آلبرت  عام  نسبیت  نظریه   براساس  می خواهد.  زیادی 
شود،  نزدیک  نور  سرعت  به  جسم  یک  زمانی که  پیش،  قرن  یک 
جرم آن به بی نهایت می رسد. بنابراین، به عبارت دیگر، یک سفینه  
برخی  کند.  نور حرکت  با سرعت  نمی تواند  فیزیکی  نظر  از  فضایی 
از داستان های علمی تخیلی از کرم چاله برای دورزدن مشکالت سفر 
اما کرم چاله ها نیز دارای مشکالتی هستند.  فوری استفاده کرده اند 
گر چه کرم چاله ها یک نامزد پیشرو هستند، اما فهمیدن اینکه چطور 
باید جرم کافی را در یک مکان جمع کرد تا یک کرم چاله ساخت، 

کار سختی است.

ایمن  عبور  و  کرم چاله ها  بازنگه داشتن  چگونه  درک  مشکالت  سپس 
کرم چاله ها  از  چه  و  کنید  نور حرکت  با سرعت  چه  دارد.  وجود  آنها  از 
خورد.  برخواهید  زمان  اتساع  پدیده   به  زیاد  احتمال  به  کنید،  استفاده 
سفینه   یک  که  هنگامی  می دهد،  نشان  خاص اینشتین  نظریه  نسبیت 
فضایی با سرعتی نزدیک به نور حرکت کند، ساکنان با سرعتی کم تر از 
دوستان و خانواده خود در خانه پیر می شوند بنابراین، زمانی که مردم از 
سفر طوالنی بازمی گردند، ممکن است عزیزانشان را بسیار پیر یا مرده پیدا 
کنند. حتی فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی تاثیرات اتساع زمان 

را هنگام بازگشت به زمین تجربه می کنند.

این اتفاق برای فضانورد اسکات کلی بعد از گذراندن نزدیک به یک سال 
در فضا بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اتفاق افتاد. وقتی او به خانه آمد، 
میلی ثانیه   ۵ کلی  مارک  نام  به  خود  دوقلوی  برادر  با  او  سنی  اختالف 
افزایش یافت. مسافرت میان ستاره ای ممکن است، اما فعال بهترین گزینه 
از  یکی   ،۱۹۹۸ سال  است. در  محلی  نسبتا  سفرهای  سفرکردن  برای 
ابتکاری  پیشرفته  مفاهیم  برنامه   توسط  الندیس  میان ستاره ای  مفاهیم 
برای  را  از ذهن  دور  ایده های   NIAC بنیانگذاری شد.   )NIAC( ناسا 
استفاده  دهه ها  برای  است  ممکن  که  می کند  بررسی  فضایی  اکتشافات 
هل دادن  برای  را  لیزر  از  استفاده  الندیس  طرح  اصل،  در  بودند.  نشده 
ایده های  براساس  که  داد  پیشنهاد  بادبان ها  به  مجهز  فضایی  سفینه  

منتشرشده توسط رابرت فوروارد در سال ۱۹۸۴ بود.

انتخاب   Breakthrough Starshot گروه  توسط  بعدا  مفهوم  این 
شد که در سال ۲۰۱۶ اعالم کرد که امیدوار است در نهایت فضاپیمای 
کوچکی را به قنطورس آلفا بفرستد. اگر بخواهیم یک درس از کاوش های 
فضایی بیاموزیم این است که جهان بیش از آنچه که ما فکر می کردیم 
با تلسکوپ فضایی  انجام شده  به  عنوان مثال مشاهده های  عجیب است  
برخالف  را  وحشی ای  ستاره ای  منظومه های  دیگر،  سیارات  کپلر روی 
منظومه  شمسی خودمان آشکار کرده اند. برخی از آنها مشتری های داغ یا 
سیارات بزرگ گازی که در حال چرخش نزدیک به ستاره های والدشان 
هستند، دارند. دیگر منظومه های ستاره ای ممکن است زمین های خیلی 
و سیاره  زمین  اندازه   بین  که  باشند  داشته  سنگی  سیاره های  یا  بزرگ 
هنگام  است  ممکن  مردم  آنچه  پیش بینی  مسئله،  این  نپتون هستند. 

تماشای مکان های دوردست با آن مواجه شوند را سخت تر می کند.

https://www.zoomit.ir/

https://www.zoomit.ir/2019/4/12/324613/interstellar-travel-speed-of-light/
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فرآیند انتخاب رنگ سال چگونه می باشد؟
چه  رنگ ها  که  می دانیم  و  بوده  آگاه  زندگی  در  رنگ  نقش  از  ما  همه 
تاثیری روی انسان دارند! این تاثیری که از آن حرف می زنیم، می تواند 
تاثیر بر روی ذهن، روحیه، عواطف، سبک زندگی و حتی جسم انسان 
رنگ های  تاثیر  شک  بدون  بپرسید  روانشناس  یک  از  اگر  شما  باشد. 
همچنین  کرد.  خواهد  تایید  انسان  عواطف  و  روحیات  روی  را  مختلف 
پزشکان نیز تاثیر رنگ ها را روی جسم انسان از جمله کنترل فشار خون، 

استرس و … تایید می کنند.

شاید فکر کنید که انتخاب رنگ سال به صورت کامال اتفاقی می باشد و 
یک لیست از رنگ ها با طیف های مختلف وجود دارد و هر ساله یکی از 
با  انتخاب رنگ سال همیشه  اما  انتخاب می شود.  نوبتی  آنها به صورت 
فرآیندهای مشخص و طی جلسات متعددی برگزار می شود. این فرآیندها 
متغیر نبوده و بر اساس اتفاقاتی که در آن سال می گذرد انتخاب می شود.

کمپانی پنتون چیست؟
پانتون یا همان پنتون نام شرکتی می باشد نقش اصلی و تعیین کننده ای 
در انتخاب رنگ سال را دارد. مقر اصلی این شرکت در نیوجرسی می باشد 
که البته در دیگر شهرها نیز دارای نمایندگی های معتبری می باشد. نام 
این کمپانی الهام گرفته از سیستم رنگ پانتون )PMS( می باشد، پانتون  
فضایی رنگی و اختصاصی است و در صنایع به ویژه چاپ استفاده می شود. 
از این سیستم گاهی نیز در تولید رنگ، پارچه و پالستیک نیز استفاده 
می شود که شاید تا اینجا این گونه فکر کنید که چرا یک کمپانی چاپ 
و رنگ باید در خصوص رنگ سال دنیای مد و فشن تصمیم گیری کند 
و چرا اصال همین کار را برندهای معروف پوشاک انجام نمی دهند؟ این 

سوال شما دو دلیل دارد که در ادامه ذکر می کنیم:

دلیل اول: این شرکت تا سال ۲۰۰۰ در زمینه چاپ فعال بوده است و 
هم اکنون در صنعت مد و رنگ بسیار فعال تر می باشد.

و  ارزنده  خدمات  و  خود  درخشان  پیشینه  با  شرکت  این  دوم:  دلیل 
نوینش در این عرصه، هم زمان با شروع هفته های مد، دست به تبلیغات 
گسترده ای می زد که موجب شهرت این برند شد. پس از دیده شدن برند 
پنتون در دنیای مد و پوشاک، این برند نسبت به تولید پوشاک با نام 
تجاری خود اقدام کرد و فروشگاه های زنجیره ای پوشاک پنتون به سرعت 
گسترش یافت تا جایی که کافه ای در موناکو تأسیس شد که اغذیه را بر 
اساس رنگ، به مشتری ها پیشنهاد می کرد. این کاالها یا خوراکی ها البته 
واقعا توسط خود پنتون تولید نمی شدند، اما تحت مجوز و لیسانس این 
این  که  بیان می کرد  را  موضوع  این  و  توزیع می شدند  و  تولید  شرکت 
شرکت در نحوه توزیع و فروش محصوالت خود نیز، روش های نوینی را 

در پیش می گیرد.

بنابراین مواردی که در باال به آنها اشاره کردیم باعث شهرت این برند در 
حوزه مد و پوشاک نیز شد تا این که این برند به مهم ترین تعیین کننده غیر 
رسمی رنگ سال شهرت پیدا کند و در ماه نوامبر چشم و گوش طراحان 

https://tookamart.com/mag/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/%D8%B1%D9%86%DA%AF/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C/
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برندهای 
ک  شا پو

نشست  به 
ی  خبر

ن  سا شنا ر کا
تا  باشد  پنتون 

چه  بشوند  متوجه 
سال  رنگ  عنوان  به  رنگی 

انتخاب شده است. ناگفته نماند 
که این شرکت در اکتبر سال ۲۰۰۷ 

با ارزش ۱۸۰ میلیون دالر به شرکت “ایکس 
رنگ  نرم افزاری  حوزه  در  فعال  شرکت  یک  که  رایت” 

می باشد، فروخته شد.

روند انتخاب رنگ سال چگونه می باشد؟
همانطور که در ابتدا اشاره داشتیم از جمله معیارهایی که بر اساس آن 
رنگ  انتخاب می کنند، رویدادهای سال گذشته می باشد.  را  رنگ سال 
سال در جهت بیان حال و هوای آنچه که در جهان می گذرد، انتخاب 
می شود. کارشناسان انتخاب رنگ پنتون مدعی هستند که انتخاب رنگ 
سال بازتابی است از آنچه که مرم سراسر دنیا به دنبال آن هستند، آنچه 
باشد.  آنها  نیازهای  پاسخگوی  که احساس می کنند یک رنگ می تواند 
فرآیند انتخاب رنگ سال و برگزاری جلسات کارشناسان با این موضوع از 
اواسط ماه می و نوامبر آغاز می شود و تا قبل از آغاز سال جدید میالدی 
در یک همایش از رنگ سال رونمایی می شود. جالب است که بدانید کلیه 
جلسات با این موضوع به صورت محرمانه و با حضور نمایندگان گروه های 
انتخاب رنگ  برگزار می شود. چگونگی  از سراسر جهان  استاندارد رنگ 
کامل مشخص  به طور  بودن جلسات  محرمانه  دلیل  به  فرآیند  و  سال 
این گونه  کرد  برداشت  آنها  از صحبت  می شود  که  فرآیندی  اما  نیست 

می باشد که:

فرآیند انتخاب رنگ سال به این صورت است که افراد حاضر در جلسات 
برای هر  به  صورت شخصی  اشیا که  از  استفاده  با  پنتون  انتخاب رنگ 
فرد الهام بخش هست و همچنین با توجه به اتفاقات و رویدادهای سال 
گذشته صورت می گیرد به طور مثال انتخاب رنگ سال رابطه مستقیمی 

با بالیای طبیعی، مسائل اقتصادی، جنگ های اتفاق افتاده در جهان 
در سال گذشته دارد.

رنگ سال 201۵!
به عنوان مثال بیایید درباره رنگ سال 

خاص  رنگ  کنیم.  صحبت   ۲۰۱۵
می آورید؟  خاطر  به  را  سال  این 

 ۲۰۱۵ سال  رنگ  است  درست 
این رنگ نیز مانند  عنابی بود! 
تمامی رنگ های دیگر از سوی 
شده  انتخاب  پانتون  شرکت 

 . د بو
نگ  ر
 ، بی عنا
قرمز  رنگ 
به  مایل 
است.  قهوه ای 
تمام  رنگ  این 
خصوصیات رنگ قرمز و 
رنگ قهوه ای را در خود جای 
خصوصیات  جمله  از  داده است. 
رنگ قرمز می توان به گرمای نهفته در این 
رنگ، انرژی بخش بودن آن، محرک بودن رنگ قرمز، 

شادی آفرین بودن آن، نور و عشق طبیعی اشاره کرد.

رنگ قهوه ای نماد درخت و طبیعت است و آرامش و سردی نهفته در 
طبیعت را به انسان القا می کند. رنگ قهوه ای به هر فردی اعتماد به 
نفس، قدرت و توانمندی، آرامش و آسایش، و امنیت ارائه می دهد. 
این رنگ خصوصیات بی شماری را در  پس همان طور که می بینید 
خود جای داده است که بر روی روحیات و ذهن و جسم انسان تاثیر 
می گذارد. همان طور که گفتیم رنگ عنابی احساس آرامش و امنیت 
برای فرد به ارمغان می آورد. بنابراین می توان گفت که شرکت پانتون 
در سال ۲۰۱۵ این رنگ را انتخاب کرد تا صلح جهانی را برای مردم 
سراسر دنیا به ارمغان بیاورد. پس رنگ های انتخاب شده برای سال 
تنها برای مد و زیبایی نیستند و هر کدام دلیل و هدف خاصی با 

خود به همراه می آورند.

شرکت پنتون در ابتدا یک شرکت چاپ و رنگ بود و از سال ۲۰۰۰ 
سنت انتخاب رنگ سال را آغاز کرد. این شرکت خود را اقتدار جهانی 
در صنعت رنگ می نامد! رنگ سال به صورت اتفاقی و شانسی یا بر 
اساس سلیقه شخصی انتخاب نمی شود. موسسه رنگ پانتون فعالیت 
به  آنها  آغاز می کند.  بهار  از فصل  رنگ سال  انتخاب  برای  را  خود 
دنبال الگوها و رنگ های تاثیرگذار در زندگی روزمره انسان می گردند؛ 
قرار  بررسی  مورد  را  دنیا  ناآرامی های  و  جهانی  وضعیت  سیاست، 
می دهند و در کل روند انتخاب رنگ سال توسط این شرکت ۹ ماه 
طول می کشد. موسسه پانتون می گوید: رنگ سال تصویری است از 
آنچه در فرهنگ و سیاست دنیا رخ می دهد. آنها بر این باورند 
که رنگ سال بهترین گزینه برای نشان دادن روح 
به  زمانه  روح  است؛   )zeitgeist( زمانه 
معنی روش و نوع تفکر، احساسات و 
باورهایی که مردم سراسر جهان را 
طی دوره های خاص تحت تاثیر 

قرار می دهند.

رنگ  انتخاب  سیاست 
شرکت  این  توسط  سال 
که  است  صورت  این  به 
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که  می شود  برگزار  محرمانه  جلسه ای  سال  در  بار   دو  
است. پس  اروپا  پایتخت  در  این شرکت  میزبانی  به 

این  نمایندگان  بین  بررسی  و  بحث  روز  دو  از 
“گروه  که  مختلف  ملل  نمایندگان  و  موسسه 
رنگ  می شوند،  نامیده  رنگ”  استانداردهای 
عنوان  به  می شود.  انتخاب  بعدی  سال  خاص 
بهار سال  تابستان سال ۲۰۱۳ در  مثال رنگ 
نمایندگان  این  شد.  انتخاب  لندن  در   ۲۰۱۲

رنگ سال را با توجه به اتفاقات اجتماعی، ورزش، 
کل  در  و  افتاده  اتفاق  وقایع  و  رویدادها  سیاست، 

نیاز مردم سراسر دنیا انتخاب می کنند. به عنوان مثال 
این رنگ  بگیریم،  نظر  را در  بخواهیم رنگ سال ۲۰۱۵  اگر 

این  از جمله  انتخاب شده است.  ناگوار سال ۲۰۱۴  اتفاقات  از  پس 
اتفاقات ناخوشایند می توان به حمالت داعش که بیش از ۱۰ هزار 
قتل رساند، سیل در هند، سقوط هواپیما،  به  را  نفر در خاورمیانه 
مهاجرت های غیرقانونی و … اشاره کرد. و از آنجایی که رنگ عنابی 
و  آرامش  ایجاد حس  برای  شک  بدون  است،  بخش  آرامش  رنگی 
امنیت انتخاب شده و در کل نماد صلح است. که قطعا بعد از تمامی 
این اتفاقات ناخوشایند، آرامش و صلح یکی از پر اهمیت ترین مسائل 
در سراسر دنیا بوده است. در واقع رنگ سال انعکاسی از آن چیزی 

است که همه ما در دنیای امروزه نیاز داریم.

رنگ سال 2011!
هر دفعه که رنگ سال اعالم می شود، روح زمانه این رنگ 

مثال،  عنوان  به  می شود.  منتشر  نیز  مطبوعات  در 
برای  استرس  از  پر  عنوان سالی  به  سال ۲۰۱۱ 

آنها  زمانی که  شد!  معرفی  دنیا  سراسر  مردم 
رنگ یاس امین الدوله )یا همان رنگ قرمز مایل 
به صورتی( را برای سال ۲۰۱۱ اعالم کردند، 

مطبوعات نیز این پاراگراف را منتشر ساخت؛

در دوره پر از استرس، ما به چیزی نیاز داریم که 
روحمان را متعالی سازد. رنگ یاس امین الدوله )یا 

همان رنگ قرمز مایل به صورتی( یک رنگ فریبنده 
انسان  بدن  در  آدرنالین  ترشح  باعث  که  است  محرک  و 
می شود، که بهترین رنگ برای از بین بردن غم و اندوه است.

رنگ سال 201۷!
یا اگر بخواهیم مثال دیگری را عنوان کنیم، می توانیم به رنگ سال 
۲۰۱۷ اشاره کنیم. پانتون رنگ سال ۲۰۱۷ را سبز اعالم کرد؛ سبز 
رنگ طبیعت است و نشان دهنده تجدید نیرو، رهایی از خستگی و 

افسردگی، و آغاز کارهای جدید است.

رنگ سال 201۸!
بود.  “بنفش”  اشرافی  و  زیبا  بسیار  یا رنگ سال ۲۰۱۸ که رنگ  و 

موسسه پانتون رنگ سال ۲۰۱۸ را رنگ بنفش اعالم کرد. این رنگ در 
زمان های قدیم رنگی بسیار سلطنتی و اشرافی بوده است به طوری که تنها 
افراد ثروتمند و قدرتمند می توانستند از آن استفاده کنند. رنگ بنفش 
رنگی آرامش بخش و شادی آور است! همچنین این رنگ نماد نوآوری و 
تفکر نیز است. شرکت پانتون در سال ۲۰۱۷ رنگ سبز را به عنوان رنگ 
سال اعالم کرد و این رنگ الهام گرفته از طبیعت بود! اما در سال ۲۰۱۸ 
این شرکت به سراغ جهان کیهانی رفته است. این شرکت دلیل انتخاب 

رنگ بنفش را به عنوان رنگ سال ۲۰۱۸ اینگونه عنوان کرد:

بنفش  رنگ  است.  عرفانی  و  معنوی  قدرت  نماینده  رنگ  “این 
پیچیدگی های جهان امروز را از ذهن افراد پاک می کند و در عوض حس 

آرامش را به افراد القا می کند.”

رنگ سال 201۹
رنگ  را   ۲۰۱۹ سال  رنگ  پنتون  کارشناسان 
“مرجانی” اعالم کردند که اگر بخواهیم به صورت 
دقیق تر آدرس این رنگ را بدهیم اینگونه می شود: 
رنگ living coral با شماره کد ۱۶-۱۵۴۶ این 
رنگ پیام گرما و قدت را در خود دارد و از خانواده 
رنگ های نارنجی می باشد که یک فام از رنگ طالیی 
نیز در آن دیده می شود. دلیل انتخاب این رنگ یک 
که: این  است  این  آن  و  دارد  نیز  زیست محیطی  دلیل 
و  طبیعی  منابع  به  توجه  اهمیت  بیان کننده  نوعی  به  رنگ 
قسمت  مرجانی  صخره های  که  دلیل  این  به  بوده  دریا  زیر  زندگی 
قابل توجه و با ارزشی از اکوسیستم زندگی دریایی هستند که در حفظ 
زندگی دریایی برای موجودات دیگر نیز اهمیت قابل توجهی دارند. در 

ضمن این رنگ را نمادی از شادی و خوش بینی الحاق کرده اند.

انجام  پانتون  شرکت  توسط  سال  رنگ  انتخاب  گفتیم  که  همان طور 
می شود و پشت انتخاب هر رنگی دلیل خاصی پنهان شده است. آرامش، 
صلح، شادی، امنیت، تفکر، همه و همه دالیلی هستند که موسسه پانتون 
بر اساس آنها رنگ سال را انتخاب می کند. اتفاقات ناگوار از جمله سیل، 
زلزله، جنگ و بیماری ها و همچنین اتفاقات خوشایند تاثیر بسیار زیادی 

بر روی انتخاب رنگ سال دارند.

رنگ سال 2020! 
کمپانی پنتون امسال احتماال رنگ سفید مرجانی را به 

عنوان رنگ سال ۲۰۲۰ یا ۱۳۹۹ برگزیده است. 

 Bleached( مرجانی  سفید   ۲۰۲۰ سال  رنگ 
رنگ  نوعی  رنگ  این  که  شد  اعالم   )Coral
زندگی بخش و زیبا است همان طور که مرجان ها 
هستند. بخش  زندگی  دریایی  اکوسیستم   در 

رنگ سفید مرجانی چه رنگی است؟

و   ۲۰۲۰ رنگ  عنوان  به  که  مرجانی  سفید  رنگ 

https://tookamart.com/mag/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/%D8%B1%D9%86%DA%AF/%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4/
https://tookamart.com/mag/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98-2019/
https://tookamart.com/mag/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98-2019/
https://tabnakjavan.com/fa/news/11065/رنگ-سال-۲۰۲۰-اعلام-شد-رنگی-از-اعماق-اقیانوسها-عکس
https://tabnakjavan.com/fa/news/11065/رنگ-سال-۲۰۲۰-اعلام-شد-رنگی-از-اعماق-اقیانوسها-عکس
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زمانی  به  مربوط  واقع  در  شده  انتخاب  شمسی   ۱۳۹۹ سال  رنگ  یا 
سفیدی  به  رو  رنگشان  و  می میرند  اقیانوس  مرجان های  که  می شود 
می رود با ترکیبی از رنگ های دیگر مثل سبز کمرنگ و آبی مالیم آب 
می دهند. تشکیل  را  مرجانی  سفید  رنگ  نهایت  در  و  می شود   ترکیب 
کمپانی پانتون، مجموعه ای از رنگ ها را به عنوان رنگ بهار و تابستان سال 
۲۰۲۰ در دنیای مد و فشن معرفی کرده است؛ قرمز، زرد زعفرانی، آبی، سبز 
 چمنی، آبی جین، پرتقالی، نیلی، کرم، صورتی مرجانی، دارچینی و بنفش.
و  است  توجه  مورد  بقیه  از  بیشتر  رنگ  یک  بین  این  در  اما 
و  نارنجی  آبی،  سبز  رنگ  به  الیه هایی  با  فیروزه ای  رنگ  آن 
همه   که  بدانید  است  جالب  می باشد.  قهوه ای  به  مایل  خاکستری 
شده اند. انتخاب  ساحل  و  دریا  طبیعت،  از  الهام  با  رنگ ها   این 

کارشناسان رنگ پنتون معتقدند که این رنگ ها دوستانه و قابل اعتماد 
هستند و استفاده از آنها احساس راحتی را منتقل می کند.

چرا سفید مرجانی رنگ سال شد؟

این رنگ برای جلب توجه مردم به حیات دریایی، مخصوصا مرجان های 
می باشد. می کند  تهدید  را  موجودات  این  که  خطر هایی  و   دریایی، 
)مجموعه  مرجانی  بزرگ  دیواره  مرجان های  از ٪۴۵  بیش  حال  این  با 
در  و  استرالیا  در شرق کشور  که  مرجانی  آبسنگ های  از  بزرگی  بسیار 
اقیانوس آرام قرار گرفته اند و بزرگ ترین مجموعه صخره های مرجانی در 
دنیا به شمار می آید(، در طول سه سال اخیر از بین رفته اند. به همین 

مرجانی  رنگ سفید  رنگ سال ۲۰۲۰  که  پیشنهاد شده  نیز  دلیل 
انتخاب شود تا به نوعی همراه با اینکه همه مردم به دنبال استفاده 
از رنگ سال در زندگی روزمره خود و یا ست کردن رنگ مرجانی با 
با خطرات موجود پیرامون مرجان های سفید  سایر رنگ ها هستند، 
شده نیز بیشتر آشنا شوند؛ چرا که از بین رفتن صخره های مرجانی 
توجه  امر  این  به  و در صورتی که  بوده  افزایش  روز در حال  به  روز 
بود. خواهیم  دریایی  موجودات  این  نابودی  شاهد  نشود،   ویژه ای 

این شرکت معتقد است که اگر موسسه پانتون رنگ سفید مرجانی را 
به عنوان رنگ سال انتخاب می کرد، می توانست توجهات بیشتری را 

به نسبت زندگی دریایی و خطرات پیرامون آن جلب کند.

از  ترکیبی  بیشتر   ۲۰۲۰ سال  برای  که  کرده  عنوان  شرکت  این 
رنگ های آبی اقیانوسی و سبز سرد مد نظر هستند.

colorcasters.com/

https://tookamart.com/

https://carismacolor.com/

https://tabnakjavan.com/

https://spicyfashionbunny.wordpress.com/

https://colorcasters.com/how-color-of-the-year-decided/
https://carismacolor.com/2019/02/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98/
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ماهنامه رمی و رسانه هدهد در ماه نوامبر با سه ایونت بزرگ میزبان هزاران نفر از همشهریان مونترال

اولین برنامه کنسرت رضا یزدانی در تاریخ ۳ نوامبر در سالن امپریال، با استقبال هنردوستان و عالقه مندان به موسیقی پاپ و راک برگزار شد. رضا 
یزدانی با بیش از ۱۰ آلبوم سال هاست که در زمینه موسیقی در حال فعالیت می باشد. او با حضور در فیلم های کیمیایی به شهرت فراوانی دست پیدا 
کرد و پس از آن نیز در اوج استقبال هنردوستان و با اطالع رسانی خوب دو رسانه و همچنین مدیریت و برنامه ریزی خوب به بهترین شکل برگزار شد.

دومین برنامه تئاتر ویوالنت، در تاریخ ۸ نوامبر در سالن اسکارپترسون برگزار گردید. این تئاتر با بازی مهدی کوشکی، مهرداد صدیقیان و امیرمهدی 
ژوله و به همراه شکل متفاوتی از اجرا و کارگردانی که در حقیقت امضای مهدی کوشکی به عنوان کارگردان بود، تاثیر متفاوتی داشت.

 سومین و بزرگترین رویداد ماه مونترال با حضور اسطوره بزرگ هنر، بهروز وثوقی، در سالن اسکار پیترسون برگزار شد. ماهنامه رمی و رسانه هدهد 
افتخار برگزاری این برنامه بزرگ در مونترال را داشتند که با همت تیم بزرگی که برای مدیریت این برنامه انتخاب شده بودند وجهه کاری متفاوتی از 

برنامه گذاری و مدیریت اجرایی را به نمایش گذاشتند.

بلیت های برنامه از چند روز قبل به اتمام رسید. برنامه فقط با ۷ دقیقه تاخیر برگزار شد که به خاطر این موضوع هم از مردم عذرخواهی شد. مجریان 
این برنامه محمد راد و علیرضا فخاریان بودند که آنها همچنین بعد از پایان فیلم با حضور بهروز وثوقی به روی صحنه رفتند و بیش از ۵۰۰ نفری که در 
سالن بودند به مدت ۱۰ دقیقه به صورت ایستاده به تشویق او ادامه دادند. فضای احساسی جالبی بود، اشک در چشمان بسیاری از مردم حلقه زده بود 
و با احساسات گرم خودشان وثوقی بزرگ را تا روی صحنه همراهی کردند. در پایان، ایشان با صبر و حوصله زیادی که به خرج دادند تا حدود ساعت 
۱۱ شب با بیش از ۴۰۰ نفر از عالقه مندان با صبر و حوصله و شکیبایی عکس گرفتند. در پایان تشکر می   کنم از محمد راد مدیر مسئول رسانه هدهد 
و اسپانسرهای محترم که همیشه همراه ما بودند و همچنین از تیم همراه این برنامه که کمک زیادی به برگزاری این برنامه ها کردند: سعید سالیانی، 
آرام زند، آبتین محمدی، سهیال کاتبی، مهدی جنگی، عزت جنگی، مجید یوسفی صفت و عکاسان برنامه: آوا کیایی، امید وهاب زاده و عاطفه آرانی. 

به قلم علیرضا فخاریان

 گزارش ویژه ایونت های ماه نوامبر



با سپاس فراوان از اسپانسرهای محترم

 این برنامه ها و حمایت های همیشگی آنها



رستوران زعفران رستوران زعفرانرستوران زعفران



رستوران زعفران
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هرسال از روز ۲۴ تا ۳۱ دسامبر مسیحیان مشغول تدارکات جشن 
سال نو میالدی و کریسمس هستند. در تمام دنیا شب ۲۴ دسامبر 
کریسمس  علیه السالم هست جشن  مسیح  میالد حضرت  که شب 
با چراغ ها و  برگزار می شود. درخت های کاج  تمام تر  باشکوه هرچه  
کاغذهای رنگی تزئین شده و جشن سال نو آغاز می شود. در مراسم 

سال نو میز غذا نقش مهمی دارد و مرسوم است در هر 
کشور غذای خاصی در شب کریسمس و سال نوی 

میالدی سرو شود. 

غذای کریسمس در سوئد
شبیه  خیلی  که  برنج  پودینگ  سوئد  مردم 
سوئدی ها  می کنند.  سرو  را  است  شیربرنج 
دارچین  با  را  برنج  پودینگ  دارند  دوست 

را  بادامی  نیز  آن  میان  در  و  طعم دار  کنند 
این  که  دارند  اعتقاد  آنان  می کنند.  پنهان 

بادام در ظرف هر کس قرار بگیرد، در سال آینده 
پیشرفت و سعادت بسیاری خواهد داشت.

غذای کریسمس در فرانسه
غذای  نوعی  که  دارند  تأکید  بسیار  فرانسوی ها 

در  را   Le Réveillon نام  به  دریایی  لذیذ 
کنند.  میل  عید  روزهای  و  کریسمس  شب 
آنها در این غذا از خرچنگ و صدف استفاده 
و  این غذا بسیار چرب است  می کنند. چون 
پروتئین زیادی دارد، آنها بر این باورند که با 

سالم  و  قوی  آینده  سال  در  غذا  این  خوردن 
خواهند بود.

غذای کریسمس در ایتالیا
غذایی  ایتالیایی ها  کریسمس  شب  شام  میز  روی 

عجیب  که معجونی از چند غذای دریایی است به 
کولی،  کالماری،  غذاهای  آنها  می خورد.  چشم 
در  و  می کنند  مخلوط  هم  با  را  کاد  و  صدف 

ظرفی بزرگ در وسط میز شام می گذارند.

غذای کریسمس در آلمان
زیادی  کیک های  تازه  میوه های  با  آلمانی ها 

درست می کنند ولی در این شب کیک میوه ای 
نام )Stollen( که شبیه کوهان شتر است را  به 

می خورند. آنها اعتقاد دارند که مردی فرزانه با شتر به دیدار 
 حضرت مسیح می آمد و این کیک را سمبل آن اتفاق می دانند.

غذای کریسمسی در انگلستان
در انگلستان چند پودینگ انجیر روی میز شام قرار می دهند و برفرازش 

الکل آتش می زنند تا کمی بسوزد، سپس آن را میل می کنند.

غذای کریسمس در بلغارستان
روزه  را  کریسمس  از  قبل  روزهای  بلغارستان  مردم 
می گیرند، آنان در این روزها از گوشت و پروتئین های 
حیوانی پرهیز می کنند و در شب کریسمس دلمه ، 
سبزی و سوپ مرغ و کیک قرار می دهند و عید را 

جشن می گیرند.

غذای کریسمس در کاستاریکا
تاماله  نام  به  غذایی  کاستاریکا  اهالی  بین  در 
تهیه  برای  مخصوص شب کریسمس طبخ می شود. 
میان  را  سبزی ها  و  پنیر  گوشت،  قدیمی  غذای  این 
برگ های بالل می پیچند و بخارپز می کنند. استفاده از پوست 
بالل فقط برای عطر پخت است و قبل از خوردن غذا پوست 

بالل را از آن جدا می کنند.

غذای کریسمس در استرالیا
کریسمس  شب  مراسم  در  استرالیا  مردم 
بوقلمون  کباب  و  گریل شده  شاه میگوهای 
گریل کردن  برای  البته  می خورند.  گوشت  و 
 shrimp on نام  به  خاص  روشی  شاه میگوها 

the Barbie را به کار می برند.

غذای کریسمس در فیلیپین
می پزند.  درسته  را  خوکی  کریسمس  شب  در  فیلیپین  مردم 
آنها شکم و دهان آن را با سبزی و پنیرهای گوناگون پر 
را  بر روی میز غذایشان خوک پخته شده  و  می کنند 

سرو می کنند.

غذاهای کریسمس در ایسلند
مردم ایسلند معتقد هستند که حتماً باید گوشت 
را به  صورت پخته شده بخورند. تمامی رستوران ها 
ارائه می دهند  بیشترین غذایی که  در کریسمس 
گوشت  میان  این  در  است.  پخته شده  گوشت 
محبوبیت  از  کریسمس  شب  در  گوزن  پخته شده 
تقاضای  و  است  برخوردار  ایسلند  مردم  بین  در  بیشتری 

بیشتری در بازارها و رستوران ها برای آن وجود دارد.

غذاهای کریسمس و سال نو میالدی در کشورهای جهان
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غذاهای کریسمس در فنالند
غذای محبوب شب کریسمس برای مردم فنالند گوشت خوک، ماهی، 

به  ملزم  را  خود  این شب  در  آنها  است.  نوشیدنی  و  نان  سبزی ها، 
مصرف گوشت زیاد و نوشیدنی می دانند.

غذای کریسمس در مصر
را  پروتئین  و  روزه  مصرف گوشت  مصر  مسیحیان 
این  در  و  می گیرند  کریسمس  از  قبل  روز  سه  از 
مدت از برنج، عدس و ماکارونی به همراه سس های 
کریسمس  شب  در  آنها  می کنند؛  استفاده  متنوع 
روزه خود را با خوردن انواع گوشت پایان می دهند.

غذای کریسمس در چین
این کشور در شب  تعداد مسیحیان در چین زیاد نیست. در 

در  می کنند.  زیادی  استقبال  سوخاری  مرغ  از  مسیحیان،  کریسمس 
شرقی  آسیای  کشورهای  در  کریسمس  جشن  اهمیت  اخیر  سال های 

مانند چین، ژاپن و کره جنوبی بیشتر شده است.

برای درج تبلیغ کسب و کار خود در 
ماهنامه ر می با ما تماس بگیرید

514 996-1620
514 703-4020

غذاهای کریسمس در اتیوپی
به  تهیه می شود که  برای کریسمس  نوعی خوراک مرغ  اتیوپی  در 
ادویه های  با  که  مرغ  خوراک  این  می گویند.   Doro wat آن 
تخت  نانی  در  طبخ  از  بعد  شده است  طعم دار  مختلف 

ریخته می شود و مردم آن را با دست می خورند. 

غذای کریسمس در نروژ
در بخش های غربی کشور نروژ نوعی کله پاچه 
سرو  شب  این  در   Smalahove نام  به 
گوسفند  سر  آن  تهیه  برای  می شود. 
در  و  می پزند  کم  حرارت  با  ساعت ها  را 
پوره  و  پخته شده  سبزی های  آن  کنار 

سیب زمینی هم سرو می کنند. 

غذای کریسمس در کانادا
مردم کانادا نوعی پای گوشت به نام Tourtière در شب 
به  جای  کریسمس می پزند. در برخی شهرهای کانادا ممکن است 
هم  ماهی  گوشت  گاهی  و  کبابی  سبزی ها  از  غذا  این  در  گوشت 

استفاده شود.
https://www.findatour.com/

https://www.findatour.co/blog/food-and-restaurants/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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چراشمشیربازی کنیم؟
یوسف عالقه بند

به عنوان والدین عالقه مندیم تا حد امکان شرایط بهینه ای را برای 
فرزندانمان ایجاد کنیم. به طور کلی ورزش می تواند به فرزندانمان 
خود  برای  مختلف  سطوح  در  گوناگونی  توانایی های  تا  کند  کمک 
و  فیزیکی  چالش های  جهت  به  شمشیربازی  ورزش  کنند.  ایجاد 
و  نفس   به  اعتماد  سطح  می تواند  دارد  خود  بطن  در  که  ذهنی 
مهارت های اجتماعی را در ورزشکار به نحو مطلوبی افزایش دهد. از 
سوی دیگر با توجه به سرعت حرکات پا و دست و تحرک مناسب و 
هوازی بودن، استقامت و قدرت و هماهنگی عضله و عصب را ایجاد 

می کند. 

همان گونه که در رقص و حرکات موزون از مجموعه مهارت هایی 
مانند درک زمان، سرعت، دقت و عکس العمل استفاده می شود به 
همین ترتیب در شمشیربازی نیز عمال حس هوشیاری انسان توسعه 
می یابد و ورزشکار می داند که بدن خود را چگونه در مقابله با حریف 
قرار دهد. از این رو با این ورزش هوشیاری افزایش یافته و در نتیجه 
کمک بزرگی به زندگی سالم ورزشکار می کند. به همین دلیل است 
که مربیان این رشته، شاگردان را به عادت های سالم ورزش و نیز 

تغذیه تشویق و ترغیب می کنند.

شمشیربازی استرس را از بین می برد
این ورزش از جمله معدود ورزش هاي برطرف کننده  استرس است. 
خود  ناامیدی  و  پرخاشگری  احتمالی  حالت  تواند  می  شما  کودک 
با  کند.  مهار  کنترل شده  محیط  یک  در  شمشیربازی  طریق  از  را 
استراتژی  و  تکنیک  بر  که  طور  همان  پیست   روی  بر  قرارگرفتن 
تمرکز می کند، عمده مشکالت و نگرانی های اوکاهش می یابد. برخی 
از دانش آموزان دبیرستانی معتقد هستند که شمشیربازی برای فرار 

از فشارهای روحی و روانی بسیار می تواند عالی باشد.

با شمشیربازی نظم تحصیلی کودک شما بهبود می یابد.

شمشیربازی ورزشی است که در ناخودآگاه ورزشکار تاثیرات مهمی 
و  عمل  فیزیکی  صورت  به  که  شطرنج  بازی  همچون  می گذارد. 

عکس العمل آن بسیار خاص است.

تا  است  استراتژیک  تفکر  با  ورزش همراه  یادگیری،  در  معما  کلید 
بتوان ضربه زد و امتیاز گرفت.  مربیان در طول آموزش تمرین های 
که  هنگامی  واقعی  ذهنی  چالش های  تا   می دهند  ارائه  را  زیادی 
حین  عموما  آید.  وجود  به  دارد،  قرار  حریف  مقابل  در  شمشیرباز 
ورزش، افکاری که در ذهن بازیکن می گذرد مستقل است. کودک 
شما یاد می گیرد که تمرکز کند، قدرت دید باالیی داشته باشد،  به 
تصمیم  مختلف،  با شرایط  مقابله  در  و  کند  لحظه ای عمل  صورت 
گیري آنی انجام دهد. شمشیربازی به فرزند شما یاد خواهد داد تا 

روی پای خود بایستد، مهارت ارزشمندی که در طول زندگی همیشه با 
او خواهد بود و در امور علمی، اجتماعی به او کمک شایانی خواهد کرد.

توسعه  دایره  فراگیری اجتماعی کودکان و نوجوانان
افرادی که زیاد به ورزش های تیمی، اشتیاقی ندارند، می توانند از ویژگی 
از  ناشی  خأل  می تواند   شمشیربازی  ببرند.  لذت  شمشیربازی،  فردی 
مسایل و مشکالت و تفاو        ت های فیزیک فردی، جنسیت، قومیت و ملیتی 
را پر  کند، و درهای ارتباط را به روی گروهی از اشخاص باز می کند که 
ممکن است در مکان هایی همچون مدرسه به آسانی میسر نباشد. این 
باعث می شود تا کودکان و نوجوانان با شخصیت ها و تجربیات متفاوتی 
این  و در  روبرو شوند  باشند،  نشده  مواجه  آنها  با  قبال  است  که ممکن 

رهگذر آبدیده و مقاوم شوند..
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سعید سالیانی

داستان این شماره مربوط می شه به یک آهنگساز 
تولد یک پسر بچه در ۱۹  با  آمریکا.  فیلم در 

جوالی ۱۹۷۴  از یه خانواده مرفه در یکی از 
 Duisburg نام شهرهای آلمان غربی به 
از پدر ایرانی و مادر آلمانی ماجرای ما هم 
جمعیت  کوچک  شهر  این  میشه.  شروع 
و  فرهنگی  نظر  از  اما  نداره  چندانی 
چرا  هست.  و  بوده  توجه  مورد  جغرافیای 

واقع  بندر اصلی  یه  به عنوان  این شهر  که 
در رودخانه راین و راه ارتباطی دریایی برای 

با  از طرف دیگر  خاورمیانه محسوب می شود و 
وجود کارخانه و معادن به عنوان یک شهر صنعتی 

که  شد  باعث  هم  امر  همین  البته  می شه  شناخته  نیز 
نابود شود.  و  بگیره  قرار  مورد حمله شدید  در جنگ جهانی دوم 

بیشترین جمعیت این شهر رو ملیت ترک ها تشکیل می دهند و مردم 
این شهر با فرهنگ شرقی نیز غریبه نیست. ارکستر سمفونی دویسبرگ 
 Deutsche Oper یکی از ارکسترهای شناخته شده جهانی هستش و
am Rhein یکی از مراکز فعال فرهنگی و موسیقی این شهر است. پس 
این پسر ایرانی-آلمانی با نام رامین در شهر کوچک و البته فرهنگی در 

آلمان به  دنیا میاد.

خب به هر حال فضای داخل خونه و اسباب بازی های دوران کودکی در 
رشد کودکان خیلی موثر و خیلی کمک می کنه به کشف استعدادهای 
نهفته بچه ها. رامین وقتی ۴ ساله بود پدر و مادرش بهش یک ارگ هدیه 
می دهند و این می شه آغاز یک حرکت بزرگ. این ارگ این قدر مهم 
و تاثیرگذار بود که اگر امروز سری به دنیای مجازی بزنی و فقط کافیه 
اسم بازی تاج و تخت رو جستجو کنی می بینی که رامین خالق اثری 
است که  میلیون ها طرفدار داره و این قطعه، حاصل یک استعدادی است 
که با یک ارگ در کودکی کشف و با حمایت پدر و مادر در ادامه راه  
پرورش داده شد. به هرحال  در دوران کودکی به جز کشف استعدادها 

قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد.

نواختن گیتار  با خرید یک گیتار تصمیم می گیره  در سن ۱۳ سالگی 
آهنگسازی  رامین در مسیر  اولین حرکت مصمم  این  و  رو شروع کنه 
بود. همزمان، با دیدن فیلم ها و گوش دادن به موسیقی آنها و همچنین 
موسیقی دهه هشتاد میالدی به رشته موسیقی عالقه مند شد. از آنجایی 
که رامین فرزند یک پزشک بود انتظار می رفت  خانواده او را به سمت 
یا مهندسی سوق دهند ولی یه روز نظر پدرش رو  رشته های پزشکی 
راجع به انتخاب موسیقی به عنوان حرفه اصلی می پرسه و پدرش به او 
می گه »اگر می خوای موزیسین بشی، بشو اشکالی نداره ولی به بهترین 

نحو انجامش بده«. 

رامین با دیدن یک فیلم در دوران کودکی عاشق موسیقی فیلم می شه. 

به  که  است  فیلمی  داستان   The Magnificent Seven
نوعی برگرفته شده از هفت مرد سامورایی است و مربوط 
می شه به دوران کالسیک وسترن که در سال ۱۹۶۰ 
شده  ساخته  رامین  تولد  از  قبل  سال   ۱۷ یعنی 
بود و ماجرای فیلم مربوط به یکی از شهرهای 
مکزیکو است که اهالی شهر هفت مامور هفت 
در  شهر  از  تا  می کنند  استخدام  و  تیرکش 
آهنگ  کنند.  حفاظت  راهزن ها  حمله  مقابل 
موسیقی  نشانه های  نوعی  به  که  فیلم  این 
 Elmer توسط  دارد   ۲۰ قرن  سمفونیک 
نسخه  بعد  سال ها  و  شد  ساخته   Bernstein
ضبط شده موسیقی این فیلم منتشر شد. این فیلم 
و موسیقی متن آن تاثیر زیادی بر رامین گذاشت و 
فیلم  آهنگساز  مخصوصا  و  موزیسین  که  گرفت  تصمیم 
ابراز عالقه  و  اینجا یک ارگ، کشف استعداد،  تا  شود.  خوب 
یک فیلم بستر شغل آهنگسازی رو برای رامین فراهم می کنه. در آن دوران 
با  رو  ملودی ها  بیشتر  البته  می کند  مختلف  ملودی های  ساخت  به  شروع 
با  اما  نمی نوشت  یا  و  نمی کرد  ثبت  جایی  اما  می ساخت  کیبورد  یا  گیتار 
مرور زمان متوجه ضرورت ثبت ملودی و اضافه کردن هارمونی به آن شد. 
رامین در دوران مختلف زندگی خود تحت تاثیر موسیقی های مختلف قرار 
می گیرد. او معتقد است که به هر حال باخ و بتهوون و آثار آنها بدون شک 
اما در کنار آن،  بر روی وی داشته است  نوشتن موسیقی  زیادی در  تاثیر 
موسیقی دوران طالیی راک یعنی دهه ۸۰ مثل متالیکا نیز کمک شایانی 
به ساخت موسیقی در فیلم های مدرن داشته است. همچنین عالقه بسیاری 
حتی  و   Adele یا   radio head مثل پاپ  اخیر  دهه های  موسیقی  به 
burono mars دارد. از طرفی دیگر او با موسیقی شرقی و ایرانی غریبه 
نبوده است و او از طریق پدر خود که به موسیقی ایرانی گوش می داده است 
با موسیقی ایرانی آشنا شد. رامین از خاطرات دوران نوجوانی خود می گه 
که پدرم همیشه دنبال نوارهایش در اتاق من می گشت چرا که من این قدر 
عالقه مند به موسیقی ایرانی می شدم که نوار های تو ماشین پدرم رو به اتاقم 

می آوردم و مدت ها به آن گوش می دادم.   

بعد از اتمام دوران دبیرستان برای تحصیل به آمریکا و شهر بوستون می ره 
و در رشته موسیقی در Berklee College of Music ثبت نام می کنه. 
بعد از فارغ التحصیلی از کالج موسیقی، مورد توجه Hans Zimmer که از 
آهنگسازان معروف موسیقی فیلم است قرار گرفت. برای اینکه بدونید هنس 
 The Lion King کی هست باید بهتون بگم که او آهنگساز موسیقی فیلم
Remote Control Pro-  هستش، خالصه توسط هنس استخدام شرکت

ductions می شود. این شرکت تولیدکننده صدها موسیقی فیلم، بازی و 
 Iron Man, Gladiator, Mission: انیمیشن موفق در دنیا هست مثل
Impossible  The Last Samurai, Transformers, Shrek ser-

ies, The Lion King, Call of Duty. خوب این خود می تونست یه 
شروع عالی برای یک فارغ التحصیل موسیقی باشد که در شرکتی شروع به 
فیلم  موسیقی  زمینه ساخت  در  موفقیت  و  تجربه  که سال ها  کنه  فعالیت 

 (Game of Thrones) بازی تاج و تخت
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داشت و دستیار و همکار موزیسین های بزرگ صنعت فیلم بشود. رامین  در 
فعالیت رسمی خودش   Blade Trinity با ساخت موسیقی  سال ۲۰۰۴ 
رو با جداشدن از این شرکت به صورت انفرادی آغاز کرد, ولی همچنان به 
هنس در تکمیل قطعات ساخته شده وی کمک می کرد و نهایتا آخرین کاری 
 Batman داد   انجام  آهنگسازان  سایر  برای  دستیار  عنوان  به  رامین  که 
 Prison Break بود. در همان سال موسیقی The Island و  Begins
رو هم ساخت و بیشتر در جامعه آمریکا شناخته شد.  دو سالی در پروژه های 
به   ۲۰۱۱ سال  در  نهایتا  تا  داشت  همکاری  سینمایی  و  کارتونی  مختلف 
این تیم  با  از همان زمان  انتخاب شد و  بازی تاج و تخت  عنوان آهنگساز 
همکاری خودش رو آغاز و ادامه داد و خوب طبیعتا موسیقی این فیلم با 
استقبال عمومی بسیار مواجه شد. رامین جوادی آهنگساز ایرانی – آلمانی 
بازی تاج و تخت یکی از پرطرفدارترین مجموعه های تلویزیونی این روزهای 

دنیاست که البته یکی از نقاط قوت آن فیلم نیز موسیقی آن است. 

هر ایرانی کنجکاو در موسیقی، معموال با گوش دادن به موسیقی جدید، اول 
سراغ اسم آهنگساز یا خواننده می رود که در این مورد با  دیدن یک اسم 
ایرانی به عنوان آهنگساز یک فیلم تمام آمریکایی و مدرن به خود می بالد و 
احساس غرور می کند. هرچند که شاید رامین به جز اسم ایرانی  خیلی هم 
ایرانی نباشد. در حال حاضر در سانتامونیکا آمریکا زندکی می کند و تمام 

قطعات تاج و تخت را هم در استودیو خود در سانتامونیکا می سازد. 

رامین به موسیقی فیلم عالقه مند است چون معتقد است که موسیقی فیلمی 
بدون داشتن متن یا ترانه وظیفه ارتباط برقرارکردن بهتر فیلم با تماشاچی 
رو بر عهده داره و بیننده رو به سمتی که کارگردان می خواد باید هدایت 
کنه و در این باره می گه: من باید دنبال ملودی بودم که هر کسی هر کجا 
باشه و این ملودی رو بشنوه بگه این بازی تاج و تخت هستش و این فضا باید 
منحصر به فرد و مخصوص این فیلم باشد. رامین با تنظیم یک تم مخصوص 
برای فیلم، این فضا رو برای بیننده فراهم می کنه و از نظر وی سخت ترین 

قسمت کار پیداکردن ساز مناسب برای هر تم در فیلم بود.

رامین: از اول می دونستم که تم اصلی فیلم چی هست ولی به دلیل حضور 
تم های  گم  سردر  نمی خواستم  مختلف،  مکان های  مختلف،  شخصیت های 
از کاراکترها رو به عنوان تم اصلی  مختلف بشم. پس تصمیم گرفتم یکی 
انتخاب کنم به عنوان مثال Theon که در دو سری اول نبودند یا حتی 

Arya و بر اساس ویزگی های آنها تم اصلی هر قسمت را بسازم.

رامین: وقتی که روز اول تصمیم گرفتم موسیقی اصلی را برای فیلم بسازم 
اولین قدم این بود که  برای مدتی صحنه ها رو به تنهایی نگاه می کردم تا 
ریتم صحنه و حرکت ها رو بگیرم بدون نواختن حتی یک نت. بعد با سازهای 
اون  به  تا  ادامه می دادم  و  کامپیوتر می زدم  با  رو  اولیه  پیانو طرح  یا  زهی 
حس و حالت دلخواه برسم و بعد نوبت تنظیم ارکسترال و الیه های مختلف 
موسیقی است. تا اینجای تولید از تکنولوژی الکترونیکی استفاده می کنم و 
همه چیز در کامپیوتر هست تا زمانی که همه چی قطعی بشه و بسته بشه. 
بعد به استودیو می رم و همراه ارکستر قطعه ساخته شده رو به صورت زنده 
سر صحنه حضور  فیلمبرداری  مدت  تمام  در  می کنیم.  ضبط  استودیو  در 
پیدا می کنم تا از صحبت های سر صحنه در مورد هر صحنه،  فضا و حس 
الزم برای هر صحنه رو از کارگردان و بازیگران به دست بیارم و درست بعد 

تمام شدن فیلمبرداری دوست داشتم هرچه سریع تر به استودیو برم و 
تمام انرژی که در من ذخیره شده را به شکل موسیقی برای اون صحنه 

آزاد کنم.

در ادامه رامین در مورد آرایش سازی قطعات اضافه می کنه که: انتخاب 
ساز هم برای ما جالب بود چون اول هر سری از فیلم،  فکر می کردیم 
خوب تا االن  چه سازی رو استفاده نکردیم که می تونیم در این سری 
سمفونی  ارکستر  سازهای  بیشتر  از  تقریبا  ما  بدیم.  قرار  اصلی  محور 
از  همچنین  و  پرکاشن  و  بادی  زهی،  سازهای  مثل  کردیم  استفاده 
بود  جذابی  ساز  بسیار  که  خشن  فضای  تجسم  برای   didgeridoo
استفاده کردیم. البته در کنار سازهای ارکسترال از سازهای شرقی مثل 
Armenia duduk  استفاده شده  که تقریبا صدایی شبیه ابوا دارد. 

برای مثال در  اپیزود ۱۰-۶ ،  صحنه ای وجود دارد  که با سول و پیانو 
شروع می شه و بیننده با خودش می گه: خوب این اولین باری هست که 
پیانو می شنوم. فضایی کامال جدید و مرموز برای شنونده به وجود می آید 
شنیدن  با  شنونده  است.  طوالنی  نسبتا  که  دقیقه   ۶,۵ مدت  به  البته 
حس  چنین  چرا  که  می کنه  سوال  خود  از  قطعه  این  آغازین  قسمت 
عجیبی در موسیقی این قسمت وجود دارد و همزمان با شروع آواز کر 
دو پسر بچه همراه با چاقو وارد صحنه می شوند. همین جاست که بیننده 
دلیل حس عجیب و غریب این قطعه را متوجه می شود و با خود می گه: 
خب قرار است یک اتفاق عجیب رخ دهد در نتیجه موسیقی در اختیار 
فیلم قرار می گیرد تا این حس عجیب رو به بیننده منتقل کند و کم کم 
با مشخص شدن داستان سازهای دیگر و گروه ارکستر که در طول فیلم 

شنیده شده است به تم اولیه کار اضافه می شود. 

سرتاسر  در  فراوانی  مشهوریت  به  فیلم  این  موسیقی  ساخت  با  رامین 
برای  مختلف  جوایز  دریافت  به  موفق  همچنین  و  می یابد  دست  دنیا 
این فیلم می شود. رامین برنده جایزه های بین المللی و کاندید دریافت 
فیلم  موسیقی  بابت   ۲۰۰۹ سال  در   Grammy Awards جایزه 
 Game of بابت موسیقی فصل هفتم  Iron Man و درسال ۲۰۱۸ 
Thrones شد و برنده Emmy Awards در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 
شد. Emmy Awards جایزه ای است که از طرف اکادمی هنرهای 
 Academy of Television Arts & Sciences تلویزیونی و علوم
جهت کشف استعداد در برنامه تلویزیونی در آمریکا ارایه می شود. این 
قدر موفقیت موسیقی تاج و تخت زیاد بود که سازندگان این فیلم تور 
کنسرت برای رامین به همراه گروه ارکستر تدارک دیدن. این تور شامل 
۲۴ اجرا در شهرهای مختلف آمریکا و کانادا و اروپا بود. این کنسرت ها 
اولین تور رسمی یک ارکستر برای اجرای موسیقی فیلم در دنیا محسوب 

می شود که خود نشان از موفقیت موسیقی متن این فیلم دارد. 

امروزه موزیسین های مختلفی در سراسر دنیا تم های موسیقی این فیلم 
را که توسط رامین ساخته شده بازسازی می کنند و به شکل های مختلف 
اجرا می کنند. با یک جستجو کوچیک ورژن های عربی، پیانو، ویولن سل، 
ویولن، جز و خیلی کاورهای مختلف این موسیقی را در فضای مجازی 

می توانید پیدا کنید.

https://en.wikipedia.org/wiki/Primetime_Emmy_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Primetime_Emmy_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Television_Arts_%26_Sciences
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دیجیتال قابل تمایز است:

هنر تولید شده توسط کامپیوتر، نقاشی دیجیتال چیست؟

مستقیما از هوش مصنوعی و برنامه نویسی نشات می گیرد. تصویر، نتیجه 
از صفر و یک است، همان طور که نت های موسیقی خودشان  رشته ای 
را تعیین  نمادهایی هستند که صدای موسیقی  بلکه  موسیقی نیستند، 

می کنند.

هنر عکس دیجیتال
ابزارهای دیجیتال، دستکاری  با یک تصویر شروع می شود که با کمک 

شده و تبدیل به یک تصویر جدید می شود.

انیمیشن دیجیتال 
یک سری نقاشی را طراحی است که لزوما در کامپیوتر ساخته نشده اند 

و با کمک برنامه های کامپیوتری متحرک شده اند.

هنر ویدئویی طراحی دیجیتال 
هنر ویدیویی نیز روی دستکاری تصاویر متحرک تکیه دارد.

نقاشی دیجیتال سنتی
ابزارهای  و  بوم  اما  می کند،  ایجاد  قلم مو  با  مرحله  به  مرحله  را  تصویر 

نقاشی دیجیتالی هستند.

نقاشی دیجیتالی در عرصه هنر بسیار رشد کرده است، از این هنر بیشتر 
در طراحی مفهومی فیلم های سینمایی و تلویزیونی و بازی های ویدیویی، 

بازی های دو بعدی، طراحی کاراکتر و … استفاده می شود.

نقاشی 
ل  یجیتا د
Digital Paint-(

برای  روش  یک   )ing
به  )نقاشی(  هنری  اثر  ایجاد 
تبلت  از  )استفاده  دیجیتال  صورت 
ساخت  برای  تکنیک  یک  یا  نوری(  قلم 

هنرهای دیجیتال در کامپیوتر است.

برنامه  به  تکنیک  یک  عنوان  به  پینت   دیجیتال 
از بوم  نرم افزاری گرافیک کامپیوتری اشاره دارد که 
دیجیتالی و جعبه رنگ دیجیتالی از قلم موها، رنگ ها و 
ابزارها استفاده می کند. این جعبه دیجیتالی حاوی  دیگر 
ابزارهای بسیاری است که در خارج از کامپیوتر وجود ندارند 
اثر  به  نسبت  متفاوتی  و حس  ظاهر  دیجیتال،  طراحی  به  و 

هنری سنتی می دهند.

در نقاشی دیجیتالی، هنرمند با استفاده از تکنیک های نقاشی به 
خلق آثار هنری خود به صورت مستقیم روی کامپیوتر می پردازد. 
تمامی برنامه های استفاده شده برای نقاشی دیجیتالی سعی کرده اند 
که از ابزارهای فیزیکی این هنر برای خلق افکت های نقاشی استفاده 

نمایند.

ویژگی های ظاهری نقاشی دیجیتال 
خصوصیات ظاهری یک نقاشی دیجیتال به نرم افزار مربوط می شود. 
بافت،  تکرار،  اختالل،  تقارن،  شفافیت،  شامل  خصوصیات  این 
نظر  از  بی نقص  دایره های  سه بعدی(،  توهم  )ایجاد  برجستگی 
یک  همچنین  است.  دیگر  اشکال  و  مربع ها  مثلث ها،  ریاضیاتی، 
قلم مو  اثر  دادن  نشان  فنی  نظر  از  )تاکنون(  زیرا  صاف،  سطح 
ماندن  باقی  بدون  کارها  کردن  لغو  قابلیت  است.  غیرممکن 
اثرتابیش، از بیس حرکت و اعمال دیگر باعث شده است روشی 
خودجوش و نوآورانه تر نسبت به نقاشی سنتی ایجاد شود. 
انتخاب برنامه )یا یک ویژگی خاص در یک برنامه( تعیین 
می کند که خروجی، خصوصیات آبرنگ، چاپ لینو، رنگ 
روغن و غیره را داشته باشد. بنابراین نقاشی دیجیتال 
یک ابزار نقاشی جدید نیست، بلکه منظر جدیدی 
ویژگی های  همراه  به  موجود  ابزارهای  تمام  از 

جدید است.

نقاشی دیجیتال چیست؟ 
نقاشی یکی از پنج مسیری 
هنر  در  که  است 

طراحی
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طراحی   ،Digital Painting در  مجزا  حامل های 
دیجیتالی

اما  است،  مشابه  تقریبا  دیجیتال  و  سنتی  نقاشی  در  خالقانه  فرایند 
هنگامی که کار هنرمند دیجیتال تمام می شود، چیزی برای آویزان کردن 

روی دیوار وجود ندارد.

نقاشی روی دیسک سخت کامپیوتر است.

روش متداول برای ارائه کردن و فروختن آن، تصویر کردن آن روی یک 
حامل سنتی مانند کاغذ، بوم یا پلی استر است.

برای یک  توسط یک چاپگر حرفه ای صورت می گیرد.  معموال  کار  این 
نقاشی اصل، حامل فیزیکی سنتی جایگزین حامل دیجیتال می شود که 
پاک می شود. برای یک مجموعه، وقتی تعداد مشخصی از کپی ها به دست 
آید، حامل دیجیتال پاک می شود. برای یک مجموعه باز، حامل دیجیتال 

روی کامپیوتر حفظ می شود.

چالش های خاص نقاشی دیجیتالی
کار با دو حامل مجزا

ذخیره  فایل  صورت  به  و  ساخته  آن  در  هنری  اثر  که  سخت  دیسک 
فیزیکی  نسخه  و  آن چاپ شده است  روی  بوم که  یا  کاغذ  و  شده است 
همچنین  و  دیجیتال  هنرمند  برای  خاصی  چالش  می تواند  است،  آن 

فروشندگان اثر هنری به وجود آورد.

مهم ترین این چالش این است که:
در  کرد،  محافظت  هنری  اثر  یک  منحصربه فردبودن  از  باید  چگونه 
به  آن را  می توان  و  شده است  ذخیره  کامپیوتر  در  آن  منبع  صورتی که 

تعداد بیشماری تولید کرد؟

چگونه باید رنگ تصویر را دقیقا با رنگ های مانیتور مطابقت داد و چگونه 
باید ابعاد طول و عرض کار را بدون ایجاد اختالل در خطوط و اشکال و 

غیر قابل اداره شدن فایل، افزایش داد؟

بازار آثار هنری دیجیتال
مؤسساتی مثل ارتسی یا آرت  نت که تنها به صورت برخط عمل می  کنند، 

موجب شده  اند که محدودیت  های گالری  ها برداشته شود.

همه چیز در این سایت ها با این هدف مطالعه و طراحی شده است که 
اطالعات با کیفیت باال در اختیار کاربر قرار گیرد: جزئیات اثر، عکس، مبدأ 
اثر و گروهی از متخصصاِن وابسته که اعتماد خریدار را جلب می  کنند. 
به طرز چشمگیری  کلیک«  یک  با  »خرید  به  گرایش  اعتبار،  همین  به 

افزایش داشته است.

بی  واسطه«  »خریِد  که  است  این  سایت  ها  این  مزیت  های  دیگر  از 
به  دست  را  اثر  یک  معموال  که  واسطه  هایی  و  می  سازند  میسر  را 
دست می  کنند تا اثر به مشتری برسد، حذف می  شوند. به این شیوه، 
این هزینه  ها کاهش  هزینه  های جانبی تحمیلی )کمیسیون( و نرخ 

می  یابد.

این سایت  ها همچنین موجب می  شوند بازار و هویت هنر دموکراتیزه 
شود.

به گالری  ها هراس داشتند و حاال  از رفتن  افرادی که  بودند  بسیار 
می  توانند بدون رفتن به گالری آثار هنری را بخرند.

به این ترتیب حلقه نوینی از هنرشناسان غیرحرفه  ای، مخاطب قرار 
گرفته  اند که از دایره سنتی گالری  ها، موزه  ها و حراجی  ها فاصله دارند.

نوظهور  بازارهای  بر  تأکیدش  دلیل  به  همچنین  دیجیتالی  فناوری 
این  توزیع،  تعدد مجاری  و  )برزیل، هند، مکزیک، کره جنوبی…( 
امکان را فراهم آورده است تا مجموعه  دارانی که از مراکز اصلی بازار 
هنر )نیویورک، لندن، هنگ  کنگ، میامی، شانگهای، پاریس…( به 

دور بودند، به این بازار ورود پیدا کنند.

از چین هم می  تواند  ترتیب، یک هنرشناس غیرحرفه  ای  به همین 
و هم هنرمندی  را کشف کند  برزیل  اهل  به راحتی، هم هنرمندی 

اهل کره جنوبی یا استرالیا.

قدرت  هایی که به صورت تاریخی بر بازار هنر تسلط داشتند، قسمتی 
باخته  اند، هرچند که مهر  توزیع اطالعات  را در حوزۀ  نفوذ خود  از 
اثر  یک  به  را  جدی  تری  مخاطبان  می  تواند  همچنان  ایشان  تأیید 

جلب کند.

تکنیک دیجیتال
هنر  شکل های  دیگر  با   Digital Painting یا  دیجیتال  طراحی 
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دیجیتال تفاوت دارد، مخصوصا هنر تولید شده توسط کامپیوتر، زیرا 
کامپیوتر مدلی را رندر نمی کند.

هنرمند از تکنیک های نقاشی استفاده می کند تا نقاشی دیجیتال را 
مستقیما روی کامپیوتر خلق کند.

استفاده  تا  می کنند  تالش  دیجیتال  طراحی  برنامه های  تمامی 
رنگ  و  قلم مو  مختلف  افکت های  طریق  از  را  فیزیکی  ابزارهای  از 

شبیه سازی کنند.

صورت  به  که  دارند  وجود  قلم موهایی  برنامه ها،  از  بسیاری  در 
تا شبیه سبک های سنتی  به گونه ای شکل داده شده اند  دیجیتالی 
ابزارهایی  و حتی  مداد  ذغال،  پاستل،  اکریلیک،  روغن،  رنگ  مانند 

مانند رنگ پاش، باشند.

همچنین افکت های خاصی وجود دارد که مخصوص هر نوع نقاشی 
دیجیتال هستند، مانند آبرنگ روی یک نقاشی دیجیتال آبرنگی.

با استفاده  در اکثر برنامه های طراحی دیجیتالی، کاربران می توانند 
از ترکیبی از تکسچرها و شکل ها، خودشان سبک های جدیدی برای 
قلم مو بسازند. این قابلیت برای پر کردن شکاف بین نقاشی دیجیتالی 

و سنتی اهمیت دارد.

نرم افزارهای طراحی دیجیتال
Adobe Photo-  ،Corel Painter مانند طراحی   نرم افزارهای 
Open-  ، MyBrushes ،Krita ،GIMP ،ArtRage ،shop

به   Adobe illustrator  ،Adobe illustrator  ،Canvas
هنرمندان محیطی مشابه با یک نقاش واقعی را می دهند: یک بوم، 
برای  نقاشی، پالت های ترکیب رنگ و گزینه های بسیاری  ابزارهای 

رنگ.

1- نقاشی دیجیتال در فتوشاپ

توسط  که  است  گرافیکی  نرم افزار  Adobe Photoshop یک 
ویرایش،  ترکیب،  ایجاد،  برای  و  یافته  گسترش  ادوبی  شرکت 
فتوشاپ  می رود.  به کار  نگاره ها  و  عکس ها  دگرگونی  یا  و  بازسازی 

برای سیستم عامل ویندوز و مکینتاش به کار می رود.

در  دهم،  نگارش  تا  نرم افزار  این  گوناگون  نگارش های  هم چنین 
سیستم عامل لینوکس نیز با کمک ابزارهای میانه )مانند کراس اوور( 

قابل استفاده است.

اگرچه در ابتدا فتوشاپ برای ویرایش عکس ها جهت چاپ روی کاغذ 
کاربر  اختیار  در  که  ابزارهایی  تنوع  به خاطر  اما  بود،  طراحی شده 
می گذارد، از Adobe Photoshop به طور فزاینده ای برای تولید 
و ویرایش عکس ها در فرمت های دیجیتال )به خصوص برای استفاده 

در وب( استفاده می شود.

با چندین نمونه رنگی را  توانایی کار  از دید گرافیکی نرم افزار فتوشاپ 
و  سیاه   ،CMYK  ،LIB  ،RGB رنگی  نمونه های  از  عبارتند  که  دارد، 

سفید و غیره.

2- نقاشی کاراکتر در ایلوستریتور

ایلوستریتور )illustrator( نام یکی دیگر از محصوالت کمپانی ادوبی 
است که هم هنرمندان نقاش و هم طراحان گرافیک برای ساخت تصاویر 

وکتور )برداری( از آن استفاده می کنند.

این نرم افزار برای اولین بار در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۸۷ برای سیستم عامل 
مکینتاش ساخته شد و پس  از آن در سال ۱۹۸۹ برای ویندوز نیز ارائه 

شد.

کمپانی ادوبی ساالنه ویژگی ها و امکانات جدیدی را به این برنامه اضافه 
می کند و تحت الیسنس های مختلف برای فروش قرار می دهد.

با  کمپانی  این  محصوالت  سایر  مانند  نیز  محصول  این   ۲۰۱۲ سال  تا 
پیشوند CS منتشر می شد و پس  از آن تحت نام CC به بازار عرضه شد.

ایلوستریتور نرم افزار موردعالقه طراحان گرافیک برای طراحی حرفه ای 
کاراکتر  دیاگرام،  نمودار،  اینفوگرافیک،  اداری،  ست  لوگو،  فونت،  انواع 
تبلیغاتی و …. هست و اساسا چون کارکردن با آن سخت تر از نرم افزار 

فتوشاپ هست افراد کمتری با آن آشنایی دارند.

اما همان طور که گفته شد طراحان گرافیک حرفه ای به طور کامل با این 
از  یا استفاده ترکیبی  برنامه  این  از  با استفاده  نرم افزار آشنایی دارند و 
ایلوستریتور و فتوشاپ می توانند آثار تأثیرگذار و حرفه ای را خلق نمایند.

طراحی  برای   adobe-Illustrator-Essentials پیش نمایش 
کاراکتر

از نقاشی دیجیتالی به صورت آنالین  در سال های اخیر، سایت هایی که 
این  برای  اینترنتی  منابع  داشته است.  زیادی  رشد  می کنند  پشتیبانی 

شامل Queeky ،Sumo Paint و Slimber است.

کاربر هنوز هم به صورت دیجیتال با استفاده از یک برنامه نقاشی می کند: 
اغلب نرم افزار مورد استفاده در سمت سرور وبسایت است. هرچند با ظهور 
HTML5، اکنون برخی برنامه ها تا قسمتی از مرورگر وب مشتری برای 
برخی پردازش ها استفاده می نمایند. دامنه ابزارها و قلم موها ممکن است 

کمتر از برنامه های مستقل باشد.

پرینت  و  فایل  کردن  ذخیره  قابلیت  و  رنگ  کیفیت  واکنش،  سرعت 
گرفتن، در هر دو رسانه مشابه هستند.

نقاشی دیجیتالی برای ایجاد یک اثر هنری )نقاشی( به صورت دیجیتالی 
و یکی از روش های ساختن هنر دیجیتالی در رایانه است.

https://arttool.ir/
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Bell Fibe 208, 216 (SD)
1208, 1216 (HD)

238 (SD) / 838 (HD)Channel 204Channel 294 (HD)Bell Satellite 232 (SD)
1034 (HD)

Channel 47.1 Atenna

:زمان پخش

یکشنبه: (جدید)       18:00
دوشنبه:                       16:00
سه شنبه:                              09:00
چهارشنبه:                      20:30
جمعه:                                       21:00
شنبه:                                        00 :13

BellShawبرنامه ى تلویزیونى آوا بوسیله شبکه          در سرتاسر استان کبک و از طریق  ماهواره هاى           و              در سرتاسر کانادا و از طریق اینترنت در سرتاسر دنیا پخش میگردد

برای درج تبلیغ کسب و کار خود در 
ماهنامه ر می با ما تماس بگیرید

514 996-1620
514 703-4020
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مینا رحیمی - لیدا رحیمی
)مدرسین فنی و حرفه ای(

ادامه دارد ...

در بررسی هر فرد و تصمیم گیری برای انجام اعمال حمایتی برای 
پوست  نوع  شناسایی  جهت  است.  الزامی  پوست  نوع  تشخیص  او 
توجه به اظهارات خود فرد در مورد مشکالت یا حاالت پوستی، نگاه 

مستقیم و لمس بسیار کمک کننده است. 

که  است  شناسایی  قابل  انسان  در  پوست  نوع  چهار  کلی  طور  به 
عبارتند از چرب، خشک، نرمال و مختلط. تمام این چهار نوع پوست 

ممکن است حساس نیز باشند.

پوست چرب 
از حد چربی توسط غدد چربی  از ترشح بیش  ناشی  چربی پوست 
است. این نوع پوست از نظر ظاهری براق، دارای منافذ باز است و 
امکان وجود جوش های آکنه ای یا کومدون )سر سیاه( و سر سفید و 

چین و چروک کمتر است. 

اصوال پوست چرب دیرتر دچار پیری و چین و چروک می گردد. در 
لمس نرم بوده و اصطکاک کمتری احساس می شود.

زمان  در  و  باز می باشد  منافذ  و  داشته  عارضه جوش  پوست چرب 
نظر  در  آکنه دار  فقط  را  عارضه  با  چرب  پوست  پوست،  مراقبتی 
می گیریم که باید به پزشک ارجاع شود. ولی منافذ باز را می توانیم 

مراقبت نموده و کمک کنیم تا میزان ترشح چربی متعادل شود. 

پوست چرب بدون عارضه جوش در ابتدای صبح خوب بوده ولی بعد 
از دو ساعت دچار آلودگی می گردد.

پوست چرب آسیب دیده صبح ها براق بوده و بعد از شست وشو به 
پوست های چرب  می شود.  و سوزش دار  قرمز  شده،  کشیده  صورت 
اما پوست روشن نیز ممکن است چرب باشد.  معموال تیره هستند 

پوست چرب معموال ضخیم است.

پوست خشک 
اکثر افرادی که پوست روشن دارند به خشکی پوست مبتال می شوند. 
کافی  ترشح  پوست، عدم  آب  رفتن  از دست  اثر  بر  پوست  خشکی 
چربی و پیری عارض می گردد. از نظر بالینی مات و کدر بوده و هیچ 
برقی ندارد، نازک است، منافذ سطح آن یا خیلی کوچکند و یا اصال 

منافذی در آنها دیده نمی شود. سن پوست خشک معموال بیشتر از سن 
شناسنامه ای فرد می باشد.

چین و چروک بیشتر است و به آسانی پوسته پوسته می شود و پوسته ها 
نیز قابل رؤیت هستند. در لمس زبر است و این پوست نسبت به حرارت 
بسیار حساس است. سوزش و خارش از مشکالت شایع پوست خشک 
می باشد این پوست معموال مشکالتی مثل آکنه و کومدون ندارد. میلیا 
)جوش های سر سفید پوستی( در این نوع پوست بیشتر دیده می شود. 
به علت عروق ظریف و شکننده در روی آن  نوع پوست  این  همچنین 
مستعد ضایعه ای به نام کوپروز )کوپروزلیس( می باشد. عوامل خارجی و 
عوامل داخلی در ایجاد پوست خشک موثر هستند که بعدا در بخش علل 

خشکی پوست توضیح خواهیم داد.

پوست معمولی یا نرمال )متعادل(
باشد که  پوست معمولی پوستی است که چربی و رطوبت آن متعادل 
البته این نوع پوست بسیار نادر است و بیشتر در افراد تا سن جوانی دیده 
می شود. پوستی ایده آل بوده و با گذشت زمان تمایل به خشک شدن را 
دارد پس برای جلوگیری از این مشکل، نیاز به محافظت دارد. در نژاد 
سفید پوست دارای رنگ یکنواخت و صورتی مالیم است. در لمس نرم 
و یک دست می باشد. بدون لک، آکنه، کومدون، میلیا، کوپروز است. نه 
زبر است، نه ضخیم و نه نازک، شفاف و درخشان است و سطح یکسان 

و یکنواخت نیز دارد.

پوست مختلط )ترکیبی(
متداول ترین نوع پوست که هم در خانم ها و هم آقایان است. این نوع 
پوست در ناحیه پیشانی و بینی چرب و با عالئم و خصوصیات و مشکالت 
پوست چرب است و در ناحیه گونه، آرواره ها و چانه خشک می باشد، با 
تمام خصوصیات و مشکالتی که در پوست خشک اشاره شد. در این نوع 
پوست قسمت های چرب و خشک باید به  صورت جداگانه تحت مراقبت 
قرار گیرند و از محصوالت ویژه پوست چرب و خشک حتما استفاده شود.

ت

آشنایی با پوس
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راز زیبایی ملکه های زیبایی
آیشواریا رای )دختر شایسته سال 1۹۹4 از هند(

این بازیگر خوش چهره بالیوودی در مراقبت از پوست خود از ترکیب آرد 
نخودچی، شیر و زردچوبه به عنوان الیه بردار استفاده می کند. او همچنین 
برای رطوبت رسانی به پوست از ماسک خیار و برای درخشندگی پوست 

از ماست استفاده می کند

پریاناکا چوپرا )دختر شایسته سال 2000 از هند(
این بازیگر معروف هندی از اسکراب نمک دریا برای لب های خشک و 

از ماسک با عسل به عنوان تغذیه کننده و مراقبت از مشکالت 
از  استفاده  پریانکا عاشق  استفاده می کند.  پوست سر 

است  مو  تغذیه  و  ماساژ سر  برای  مو گرم  روغن 
که یکی از کلیدهای داشتن موهای نرم است.

مانوشی چیالر )دختر شایسته 
سال 201۷ از هند(

شایسته  دختر  رقابت های  برنده  این 
معتقد است خواب کافی برای درخشش 
طبیعی پوست الزم است و برای مرطوب 

آب  زیادی  میزان  پوستش،  نگه داشتن 
با  را  نگرانی  و  استرس  همچنین  می نوشد. 

دویدن از خود دور می کند. این ملکه زیبایی 
۴ تا ۵ بار در هفته یوگا و ورزش انجام می دهد. 

رولن استراوس )دختر شایسته سال 2014 
از افریقای جنوبی(

را  پوست خود  از خواب،  بیدار شدن  از  پس  روز  هر  زیبایی  ملکه  این 
پاکسازی کرده و با یک سرم خوب نیز پوست خود را هیدراته می کند و 
حتی گاهی ویتامین ث به پوستش اسپری می کند تا به شادابی پوست 
بیافزاید. وی از الیه برداری آنزیم استفاده کرده و در بیشتر مواقع صورت 

بدون آرایش را ترجیح می دهد.

از   2003 سال  شایسته  )دختر  دیویسن  روسانا 
ایرلند(

روسانا معموال صورت بدون آرایش را ترجیح می دهد و همچنین روتین 
بسیار سختی برای مرطوب نگه داشتن پوستش درشب و روز دارد. او 
همچنین دور نگه داشتن خود از استرس را برای زیبایی پوست ضروری 
می داند. این ملکه زیبایی از مکمل های ویتامین برای سالمت پوست نیز 

بهره می برد.

از   2013 سال  شایسته  )دختر  یونگ  مگان 
فیلیپین(

مگان اولین ملکه زیبایی از فیلیپین در رقابت های شایسته است. وی 
مانند دیگر ملکه های زیبایی روتین های خاصی برای زیبایی پوست 
دارد، از جمله وی همیشه از ضد آفتاب استفاده می کند و در آرایش 

خود از روغن صورت، رژگونه و رژلب مایع استفاده می کند.

ازره اکین )دختر شایسته سال 2002 از ترکیه(
از سبک زندگی سالم پیروی می کند و فعالیت  این مدل ترکیه ای 
فیزیکی باالیی دارد. از رازهای زیبایی او اطالعات زیادی در دست 
نیست ولی معقتد است “شادی” کلید داشتن پوست درخشان است.

شایسته  )دختر  سارکوس  ایویان 
سال 2011 از ونزوئال(

برای  زیبایی  رقابت های  شدن  برنده 
ایویان دختر یتیمی که زندگی آسانی 
نداشت، شبیه یک رویای به حقیقت 
چهره  دارد  دوست  او  بود.  پیوسته 
خود را طبیعی نگه داشته و معموال 
و  می کند  استفاده  آرایش  حداقل  از 
زیادی  آب  بدن،  از  زدایی  سم  برای 
وهوایی  دلیل شرایط آب  به  می نوشد. 
ونزوئال، وی پوست برنزه طبیعی و زیبایی 

دارد.

سال  شایسته  )دختر  دارگو  آگبانی 
2000 از نیجریه(

آگبانی اولین زن اهل افریقاست که برنده رقابت های زیبایی دختر 
شایسته شد و از آن پس تبدیل به یکی از چهره های پرطرفدار در 
به خدا  او  است،  بسیار ساده  او  زیبایی  مدلینگ شد. شعار  صنعت 
اعتقاد دارد و می خواهد از بدنی که خداوند به او عطا کرده، مراقبت 
برای  ورزش  و  متعادل  غذایی  رژیم  از  منظور  همین  برای  و  کند 

تناسب اندام و زیبایی خود بهره می برد.

از    1۹64 سال  شایسته  )دختر  سیدنی  آن 
انگلستان(

این بازیگر بریتانیایی و همچنین دومین برنده رقابت های شایسته از 
انگلستان، به صورت طبیعی زیباست ولی راز اصلی زیبایی او چیزی 
ولی  ندارد  زیبایی  برای  شعار خاصی  او  آرام.  ذهن  یک  نیست جز 
از سالمت خودشان مراقبت  به هوادارانش توصیه می کند،  همیشه 
کرده و صرف نظر از شرایط مختلف زندگی، سعی کنند روحیه خود 

را خوب نگه دارند.

Persianv.com/





4۷

R
eM

i Journal 

تازه های خبر مهاجرتی 
برنامه  در  تغییرات  کرد،  عقب نشینی  کبک  دولت 

تجربه کبکی معلق شد
نخست وزیر کبک اعالم کرد که دولت این استان همه تغییرات اعمال شده 
در قانون مربوط به برنامه تجربه کبکی یا همان  PEQ  را برای مدت 

نامعلوم معلق می کتد.  

در پی تغییرات گسترده کبک در برنامه تجربه کبکی، موجی از اعتراضات 
دانشجویان شاغل به تحصیل در این استان در فضای مجازی به راه افتاد. 
شان  نظرگرفتن  در  بدون  و  غیرعادالنه  را  تغییرات  به حق  دانشجویان 

انسانی آنها برآورد کردند.

اعتراضات بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و سرانجام دولت کبک 
را وادار به عقب نشینی کرد. وزیر مهاجرت کبک امروز در یک کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد که دانشجویانی که پیش از این به کبک آمده اند و 
مشغول تحصیل هستند از این تغییرات مستثنی می شوند و می توانند در 

رشته ای که تحصیل می کنند سی اس کیو دریافت کنند.

متقاضیان  برای  ارزش  آزمون  تحمیل  و  کبک 
مهاجرت 

از اول ژانویه سال ۲۰۲۰، اتباع بیگانه به همراه خانواده خود به منظور 
و  دموکراتیک  آزمون  در  قبولی  به  موفق  باید  کبک،  در  اقامت  گرفتن 

ارزش های کبک مطابق با منشور حقوق و آزادی های بشر استان شوند.

اطالعات مربوط به آزمون ارزش در روزنامه رسمی دولت کبک منتشر 
شده است. 

داوطلبان باید حداقل  ۷۵ درصد از سؤاالت آزمون را پاسخ مناسب دهند 
که باید در طی ۶۰ روز پس از سابمیت درخواست گواهی انتخاب کبک 

)CSQ( تکمیل شود.

نصاب  به کسب حد  موفق  که  کسانی  برای  ارزش  آزمون  است  ممکن 
نشوند، تکرار شود. متقاضیانی که مجدداً در آزمون رد می شوند، ممکن 
برگزار  کبک  مهاجرت  اداره  توسط  که  دوره ای  در  شرکت  برای  است 

می شود، انتخاب شوند.

افراد زیر ۱۸ سال یا بیمار از این روند صدور گواهینامه معاف خواهند بود. 
از ماهیت سؤاالت آزمون، معیارهای ارزشیابی یا نحوه آمادگی داوطلبان، 

اطالعاتی در دست نیست.

افراد منتخب توسط کبک که برای اقامت دائم در دولت فدرال اپالی می کنند 
و بررسی پیش زمینه پزشکی و سوابق کیفری بخشی از روند تأیید پذیرش 
خواهد بود. برای دریافت گواهی انتخاب کبک )CSQ(در اولین قدم باید 
به صورت آنالین و از طریق پلتفرم Arimma اعالم عالقه مندی خود 
را سابمیت کنید. وزارت امور خارجه فرم های اعالم عالقه مندی سابمیت 
 CSQ درخواست  منظور  به  را  دعوت نامه هایی  و  کرده  بررسی  را  شده 

متقاضیان  برای 
بر اساس نیازهای بازار 

کار استان صادر می کند.

در  پارکینگ  هزینه  کاهش 
بیمارستان های کبک

باالی  نرخ های  کاهش  دنبال  به  کبک  دولت 
مراقبت های  مراکز  و  بیمارستان ها  در  پارکینگ 

بهداشت گفت:  طوالنی است. دنیل مک کین، وزیر 
اول  ساعت  دو  هزینه  جدید،  سال  بهار  شروع  »با 

پارکینگ، رایگان خواهد بود و حداکثر نرخ روزانه بسته به 
منطقه استان، بین ۷ تا ۱۰ دالر تعیین می شود.«

شد.  خواهند  عملی   ۲۰۲۰ سال  ژوئن  تا  تغییرات  این 
پارکینگ هایی که نرخ روزانه آنها زیر ۷ دالر است، بدون تغییر 

باقی می ماند.

مک کین گفت: »هزینه پارکینگ برای بیماران و یا مالقات کنندگان 
آنها نباید نگران کننده و یا مانعی برای ارائه خدمات و مراقبت باشد.«

وزیر بهداشت اضافه کرد که او می خواهد به افراد سالمند و تنها که در 
مراکز مراقبت های طوالنی مدت زندگی می کنند، اجازه دهد تا دو نفر 
را که اغلب به دیدار آنها می آیند، از خدمات پارکینگ رایگان در مدت 

زمان مالقات خود، استفاده کنند.

در حال حاضر نرخ پارکینگ در برخی بیمارستان های مونترال بین ۲۰ 
تا ۲۴ دالر است.

پارکینگ  نرخ  کاهش  که  دارد  وجود  نگرانی هایی  دیگر،  طرفی  از 
برساند، درآمدی که  بیمارستان ها آسیب  زیرساخت های  به  می تواند 
مک  است.  وابسته  آن  به  پزشکی  اقالم  و  تجهیزات  برخی  خرید 
کین در رابطه با جبران هزینه های کاهش یافته به خاطر پارکینگ، 
گفت که استان در سال ۲۰۲۱ برای بیمارستان های کبک، یک 

سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون دالری خواهد داشت.

متقاضی   ۸۵۸ از  ساسکچوان  استان 
نیاز  مورد  مشاغل  و  انتری  اکسپرس 

دعوت کرد
استان ساسکچوان در ماه اکتبر به پذیرش دیگری 

اینتری و زیرمجموعه  برای متقاضیان اکسپرس 
مشاغل مورد نیاز پایان داد.

استان ساسکچوان ماه اکتبر را با دوره 
پایان  به  دیگری  بزرگ  انتخابی 

انتخاب،  دوره  این  در  رساند. 
مهاجرت  متقاضیان 

https://parscanada.com/news/165354/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA--%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-PEQ-%D9%85%D8%B9%D9%84?ref=-2
https://parscanada.com/news/165354/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA--%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-PEQ-%D9%85%D8%B9%D9%84?ref=-2
https://parscanada.com/news/165354/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA--%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-PEQ-%D9%85%D8%B9%D9%84?ref=-2
https://parscanada.com/news/145352/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-858-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-?ref=-2
https://parscanada.com/news/145352/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-858-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-?ref=-2
https://parscanada.com/news/145352/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-858-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-?ref=-2
https://parscanada.com/news/145352/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-858-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-?ref=-2
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برنامه نیروی متخصص در دو زیرمجموعه اکسپرس انتری و مشاغل 
مورد نیاز، دعوت نامه دریافت کردند.

مانند  اکتبر،   ۳۱ در  شده  صادر  دعوت نامه    ۵۸۵
دعوت نامه های صادرشده طی شش هفته اخیر، از 

میان برنامه هایی بوده است که متقاضی برای 
اقدام در آنها نیاز به پیشنهاد کاری یا سابقه  

کاری کانادایی نداشته است.

برنامه  انتری  اکسپرس  زیرمجموعه  
 )SINP( مهاجرتی استان ساسکچوان
فدرال  انتری  اکسپرس  سیستم  به 
در  را  متقاضیان  که   است  مرتبط 
سه دسته  اصلی، کارگر ماهر فدرال، 
مشاغل دارای مهارت و تجربه  کانادایی 

مدیریت می کند.

آن  برای  نیاز  مورد  مشاغل  زیرمجموعه 
در سیستم  که  مهاجرت  متقاضیان  از  دسته 

اکسپرس انتری پروفایل ندارند، باز است.

 4۷00 از  بیش  صدور  و  انتخابی  دوره   11 برگزاری 
دعوت نامه از 2۵ سپتامبر

از ۲۵ سپتامبر شش   )SINP( برنامه مهاجرتی استان ساسکچوان
دوره انتخابی را از طریق زیرمجموعه اکسپرس اینتری و پنج دوره 

هم برای متقاضیان مشاغل مورد نیاز برگزار کرده است.

طی این ۱۱ دوره، در مجموع ۴۷۰۴ دعوت نامه به منظور درخواست 
پذیرش استانی برای متقاضیان در هر دو زیرمجموعه صادر شده است.

برای مشاغلی که در دو    )SINP( رویکرد جدید   از  پذیرش  این 
زیرمجموعه واجد شرایط هستند، پیروی می کند. هر دو مورد عالوه 
بر شرایط دیگر، نیازمند حداقل یک سال سابقه کار در مشاغل مورد 
نیاز استان ساسکچوان هستند و می بایست این سابقه کاری با رشته 

تحصیلی متقاضی مطابقت داشته باشد.

در اواسط ماه سپتامبر، )SINP( لیست مشاغل محدود مورد نیاز را 
به لیستی از مشاغل محروم تغییر داد که به طور قابل توجهی تعداد 

مشاغل واجد شرایط از ۱۹ به بیش از ۲۰۰ افزایش یافت.

در ۵۸ شغل  متقاضیان  برای  را  دعوت نامه هایی  اکتبر  پذیرش ۳۱ 
اعم از متخصصان منابع انسانی، تحلیل گران و مشاوران سیستم های 
اطالعاتی، تحلیلگران پایگاه داده و کنترل کننده داده ها، تکنسین ها 
و طراحان، مهندسین مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما صادر کرد.

Expression of Interest ثبت ابراز عالقه مندی

از  از طریق هر یک  استانی ساسکچوان  پذیرش  دریافت  منظور  به 
زیرمجموعه ها، متقاضیان باید ابراز عالقه مندی یا  )EOI( خود را در 

سیستم برنامه مهاجرتی استان ساسکچوان ثبت کنند.

داوطلبان واجد شرایط برای هر دو زیرگروه امتیازی را براساس جدول 
امتیازبندی و با در نظرگرفتن فاکتورهایی مانند سن، تحصیالت، تجربه 
ارتباط  داشتن  و  فرانسوی  یا  انگلیسی  زبان های  در  مهارت  ماهر،  کار 
دست  به  امتیاز   ۱۰۰ مجموع  از  ساسکاچوان  استان  با  خویشاوندی 

می آورند.

برای  می شود،  انجام   SINP توسط  که  متوالی  پذیرش های  طریق  از 
صادر  پذیرش  جهت  دعوت نامه هایی  امتیاز  باالترین  دارای  متقاضیان 
شده است. همه متقاضیان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز با امتیاز 

۶۹ به باال در پذیرش ۳۱ اکتبر دعوت نامه دریافت کرده اند.

که  شرایطی  واجد  متقاضیان  برای  ساسکچوان  استان  مهاجرتی  برنامه 
انگلیسی  زبان  دانش  و  کار  سابقه  سال   ۱۰ امتیاز،   ۶۸ دارای  حداقل 
نیز دعوت نامه صادر کرد.  فرانسه حداقل در سطح CLB 7 داشتند  یا 
متقاضیان اکسپرس انتری که دعوت نامه استانی ساسکچوان را دریافت 
می کنند، در سیستم امتیازبندی جامع اکسپرس انتری نیز ۶۰۰ امتیاز 
به دست می آورند و بدین ترتیب برای ارائه درخواست اقامت دائم استان 

انتخاب خواهند شد.
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جدید،  سال  به  شدن  نزدیک  و  سال  پایانی  روزهای 
که  است  خاصی  هوای  و  حال  و  انرژی  از  پر  همیشه 
همه را درگیر می کند. جنب و جوش این روزها و کار 
انجام  نو  از سال  قبل  تا  می خواهیم  که  فعالیت هایی  و 
دهیم و روزهای تعطیل را با خیال راحت تری بگذرانیم، 
کمتر فرصتی برایمان باقی می گذارد تا نگاهی به سالی 

که گذراندیم بیاندازیم.

برای سال جدید  برنامه ریزی  از همین حاال  شاید شما 
را شروع کرده و لیستی از خواسته ها و اهدافتان تعیین 
روزهای  این  در  که  کاری  مهم ترین  اما  باشید.  کرده 
پایانی سال باید انجام بدهید، بررسی این موضوع است 
با  تا این لحظه چگونه گذشت؟ اگر بتوانید  که سالتان 
با  رابطه  در  درستی  جواب های  به  درست،  سوال های 
سالی  درس های  و  اشتباهات  شکست ها،  موفقیت ها، 
دید  با  جدید  سال  در  شک  بدون  برسید،  گذشت  که 
و  اهداف  سمت  به  می  توانید  واقع گرایانه تری  و  بهتر 

خواسته هایتان قدم بردارید. 

 فردا و برنامه هایی که برای آن دارید، اهمیتی نخواهند 
داشت؛ مگر اینکه با واقعیت لحظه ای که در آن هستید 
ارتباط  در  زندگی می  کنید  را  آن  دارید  لحظه ای که  و 

باشید. )آلن واتس- فیلسوف(

که  سالی  به  ما  از  خیلی  سال،  پایانی  روزهای  در 
به  که  هستیم  راه هایی  دنبال  و  می  کنیم  فکر  گذشت 
سال های  از  متفاوت  را  جدید  سال  بتوانیم  آنها  کمک 
پیشین آغاز کنیم. سوال هایی وجود دارند که به ما در 
از سر گذراندیم کمک  را  اینکه چگونه سالی  تشخیص 
بهترین  آیا  شویم  متوجه  که  می کنند  کمک  می  کنند. 
عملکردمان را داشتیم یا نه؟ با این وجود، این حالتی که 
برای دریافت بازخورد داریم، معموال با شروع سال و قدم 
اینکه  برای  از بین می رود.  اولین ماه سال  گذاشتن در 
این اتفاق دوباره برایتان تکرار نشود، بهتر است امسال 
چند ساعت از یک روزتان را به مرور گذشته و اتفاقات 

آن اختصاص بدهید. 

چند ساعت از یک روز را برای این کار وقت بگذارید و 
در این چند ساعت به هیچ چیز دیگری جز این کار فکر 

نکنید. بهتر است در یک محیط آرام و به دور از حواس پرتی این کار را 
انجام بدهید. یک تکه کاغذ بردارید و یا در گوشیتان یک صفحه باز کنید 
و سواالت را بنویسید. بهتر است در این مدت گوشیتان به اینترنت وصل 
نباشد تا پیام ها حواستان را پرت نکنند. حتی بهتر است از یک تکه کاغذ 
بپوشید،  راحت  لباس  کنید.  خاموش  هم  را  گوشیتان  و  کنید  استفاده 
چیزی برای خوردن و نوشیدن کنار دستتان بگذارید و در کمال آرامش 

شروع به بررسی سالتان بکنید.

1- سالی که گذشت، به طور کلی چه تاثیر و احساسی برای 
شما داشت؟

قبل از اینکه به سراغ جزییات برویم، بهتر است ابتدا مشخص کنید که 
در کل چه حس و یا حس هایی در رابطه با سالی که گذشت دارید.

در رابطه با این سال چه فکری می کنید؟ وقتی به روزهایی که گذشت 
به طور  نتوانید  االن  اگر  حتی  دارید؟  پیدا  احساسی  چه  می کنید،  فکر 
کامل به این سوال پاسخ بدهید، می توانید هر زمان به یادتان آمد آن را 

یادداشت کنید.

در نهایت باید به پاسخ این سوال برسید که:

اگر می خواستید ۱۲ ماه گذشته را در یک جمله توصیف کنید، آن جمله 
چه بود؟

2- چه رویدادهای مهمی  اتفاق افتاد؟

ابتدا، هر رویدادی که به خاطر می  آورید، چه منفی و چه مثبت را بنویسید.

ذهن ناخودآگاه شما، همین حاال هم تعداد زیادی از این وقایع را تحلیل 
جایی  در  و  کنید  لیست  را  آنها  است  بهتر  اوقات  گاهی  اما  کرده است. 
تنهایی  به  را  آنها  از  کدام  هر  بتوانید  تا  باشید  داشته  نوشته  به صورت 

بررسی کنید.

از خودتان بپرسید: چه اتفاقی در این سال افتاد )چه کوچک چه بزرگ( 
که می  توانم حتی ۵ سال دیگر هم درباره آن صحبت کنم؟

حاال کمی تأمل کنید و ببینید که در حال حاضر چه احساسی دارید.

ب دهید
ی که باید آخر سال به آن ها جوا

۹ سوال مهم

ک تاک
به مناسبت روز جهانی تی

 2۹ دسامبر

https://irselfmade.com/tag/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81/
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3- چه موفقیت ها و دستاوردهایی در این سال داشتید؟

در صورتی که در ابتدای سال اهدافی برای خودتان تعیین کرده بودید، 
االن زمان مناسبی برای بررسی این موضوع است که: در عملی کردن چه 

تعداد از آنها موفق بودید؟

که  کنید  تمرکز  اهدافی  روی  تنها  نیست.  ناکامی ها  بررسی  زمان  االن 
توانسته اید به دست بیاورید.

چه موفقیت ها، دستاوردها، اتفاقات خوب و تمجیداتی در این سال اتفاق 
افتاد؟

این موفقیت ها می توانند هر چیزی و در هر زمینه ای، از روابط گرفته تا 
شغل، مسایل مالی، سالمتی و یا رشد فردی باشند. سعی کنید هر کدام 

از آنها را با جزییات به خاطر بیاورید.

چه احساسی داشتید؟

ببینید فکر کردن به هر کدام از آنها چگونه لبخند به لبتان می آورد. و 
در آخر از خودتان بپرسید:

کدام یکی از این موفقیت ها، بیشترین افتخار و ارزش را برای من دارد 
و چرا؟

4- با چه چالش هایی روبرو شدید؟

چه  بود؟  چالش برانگیز  برایتان  که  افتاد  سال  این  در  اتفاقاتی  چه 
برنامه هایی داشتید که عملی نشدند  و  اهداف  نامالیماتی داشتید؟ چه 

و چرا؟

سه یا چهار چالش بزرگی که داشتید کدام ها بودند؟ )در زندگی شخصی 
و کاری(

آیا چیزی مانع شما بود؟ آیا مجبور بودید زیاد از واژه »ببخشید« و یا 
»متاسفم« استفاده کنید؟

از  شدن  آگاه  برای  اما  نیست.  خوشایند  چندان  سوال ها  این  به  پاسخ 
بزرگ ترین چالش ها و اشتباهاتی که در طول سال داشتید، بسیار اهمیت 
دارد. این کار به شما کمک می کند که مسأله اصلی را ببینید و درک 

کنید.

اگر در حال حاضر آمادگی پاسخ به این سوال را ندارید، به سراغ سوال 
این سوال زمان بگذارید و  به  برای پاسخ  اما حتما دوباره  بروید.  بعدی 

حداقل یک چالش مهم را با جزییات بررسی کنید.

۵- چه درس هایی از این سال گرفتید؟

برای پاسخ به این سوال، نه تنها باید از اتفاقات خوبی که افتاد نتیجه گیری 
کنید، بلکه باید به درس هایی که در پس شرایط سخت آموختید هم نگاه 

دوباره ای بیاندازید.

منجر  مهم تری  سوال  به  که  است  طالیی  معدن  مثل  سوال  این 
می شود:

این سال گرفتید چه چیزهایی بودند؟  مهم ترین درس هایی که در 
چگونه به وسیله آنها رشد کردید؟ چگونه این درس ها از شما فرد 

داناتر و پخته تری ساخت؟

همچنین:

کدام یکی از ویژگی ها و یا نقاط قوتتان، بیشترین کمک را در این 
سال به شما کردند؟

6- چه افرادی بیشترین اهمیت را برای شما دارند؟

داشتند.  زندگیتان  مهمی در  نقش  امسال  که  کنید  فکر  افرادی  به 
میزان  و  گذراندید  آن ها  با  که  زمانی  مدت  به  را  افراد  این  بررسی 

صمیمیتی که با آن ها داشتید محدود نکنید.

شاید با فرد غریبه ای مکالمه ای داشتید که سطح آگاهیتان را ارتقا 
داد، و یا شخصی در زمانی که بیشترین نیاز را داشتید به شما یاری 

رساند.

این موضوع به شما کمک می کند با وجود اینکه این روزها ارتباطات 
اجتماعی به کمترین حد خود رسیده اند، اهمیت مواردی مثل ارتباط 
زندگیتان  در  می توانند  که  اثری  و  انسان ها  دیگر  با  روحی  عمیق 

بگذارند را بهتر درک کنید. همچنین به این سوال فکر کنید که:

او حساب  روی  می توانستید  که همیشه  زندگیتان  یک  فرد شماره 
کنید چه کسی بود؟

خاص  فرد  آن  با  رابطه تان  می کنید،  فکر  سواالت  این  به  زمانی که 
باعث  کار  این  که  چرا  می کند.  پیدا  بهبود  زندگیتان  افراد  دیگر  و 
می شود تا قدردانی بیشتری نسبت به آنها داشته باشید و این موضوع 

به طور ناخودآگاه در روابطتان تاثیرگذار خواهد بود.

۷- رایج ترین حالت روحیتان در این سال چه بود؟

شدن  پایین  و  باال  و  تغییر  حال  در  دایما  ما  احساسات  که  البته 
احساسات  است  ممکن  هم  روز  یک  طول  در  گاهی حتی  هستند. 
را تجربه کنید. زندگی همین است. گاهی احساس  بسیار متفاوتی 
شکست خوردگی داریم و گاهی با تمام وجود از زندگی لذت می بریم.

با این وجود، سعی کنید روی حالت های روحی مثبتی که داشتید 
تمرکز کنید و آنها را به یاد بیاورید.

کنجکاوی؟  هیجان؟  بودند؟  حس هایی  چه  مثبت  احساست  این 
اشتیاق؟ چه چیزی باعث ایجاد این احساسات شد؟ در چه جاهایی 

احساس شادی بیشتری داشتید؟

کمک  شما  به  که  چرا  کنید،  فکر  کوچک  جزییات  به  کنید  سعی 
می کند تا حس واقعی آن لحظه را به یاد بیاورید و حتی دوباره آن 

https://irselfmade.com/tag/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa/
https://irselfmade.com/6985/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8/
https://irselfmade.com/6985/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8/
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را تجربه کنید. هر زمان که احساس بدی داشتید، می توانید به تمام 
آن احساسات مثبت و لحظات شادی بخشتان فکر کنید.

گذشته  سال  ابتدای  در  که  فردی  بین  تفاوتی  چه   -۸
بودید، با فردی که در حال حاضر هستید وجود دارد؟

حاضر  حال  در  که  فردی  درباره  کوتاه  بیوگرافی  یک  بود  قرار  اگر 
هستید بنویسید، چه چیزهایی درباره خودتان برای گفتن داشتید؟

چگونه خودتان را توصیف می کردید؟ بهترین ویژگی خودتان را در 
چه چیزی می دانستید؟

یک سال قبل چطور؟ چه تفاوت های مهمی  با اکنون داشتید؟

گاهی اوقات، سخت است که در رابطه با خودمان افکار مثبتی داشته 
باشیم. خصوصا اگر سال سختی را از سر گذرانده باشیم.

در  مثبت  ویژگی  یک  حداقل  می توانید  مطمئنا  صورت،  هر  در 
خودتان پیدا کنید. این ویژگی می تواند حتی بودن یک دوست خوب 
و یا شنونده خوب برای دیگران باشد. یا شاید یاد گرفتن ۳ واژه از 
از خودتان  بابت هر کار کوچکی که کردید  باشد.  زبان جدید  یک 

قدردانی کنید.

۹- بابت چه چیزهایی سپاسگزار هستید؟

حقیقت این است که هیچ چیزی، چه خوب و چه بد، در زندگی ما 
پایدار نیست. بنابراین مهم است که لحظاتی را برای فکر کردن و 
قدردانی از تمام چیزهای خوبی که در حال حاضر داریم اختصاص 

بدهیم.

روزهای پایانی سال بهترین زمان برای یادآوری و قدردانی از تمام 
داشته هایی است که در حال حاضر داریم و ممکن است سال آینده 

دیگر آنها را نداشته باشیم. سوال نهایی این است که:

و  سپاسگزار  همه  از  بیش  کسی،  چه  یا  چیزی  چه  داشتن  بابت 
قدردانید؟

کارهای ناتمام و استرس پایان سال
تمایل اساسی انسان تالش برای کسب تعادل به عنوان یک ارگانیسم 

است و این تعادل غالبا در روزهای پایانی سال به هم می خورد. 

ناتمام،  کارهای  و  تکاپو هستند  افراد در حال  پایانی سال  روزهای 
بخشی از ذهن انسان را درگیر می کند. انسان تمایل دارد با سرعت 

همه کارها را تمام و سال جدید را بدون استرس شروع کند.

از لحاظ روان شناسی باعث می شود فرد عالئم  ناتمام  امور  کارها و 
زیر را تجربه کند:

ـ اضطراب درونی

ـ استرس درونی

ـ لرزش و تغییر در آهنگ تنفس

ـ پرخاشگر شدن و بروز رفتارهای عصبی

ـ رفتارهای تکانشی

ـ کم طاقت بودن

ـ تغییر در خواب )بدخوابی و خواب ناآرام و احساس کم خوابی(

ـ نوسان خلق )مدام تغییر خلق می دهد(

این عالئم باعث می شود فرد انرژی های روانی خود را در پایان سال بیش 
از حد از بین ببرد و اگر موفق نشود کارها را درست انجام دهد، نگران 
و مضطرب شده و به شدت کم حوصله می شود. بیشترین علت ایجاد این 
حالت نداشتن برخی مهارت ها و تاکید بیش از حد فرد روی زمان آینده 
است. در این شرایط فرد به  آن دلیل مضطرب می شود که وضع موجود 
را رها کرده و روی آینده و کارهای ناتمام و مسائل آن متمرکز می شود.

نیاز  ماه  اسفند  استرس  و  اضطراب  کاهش  برای  که  مهارتی  مهم ترین 
است مهارت برنامه ریزی، مهارت مدیریت زمان و کنترل استرس است.

می دهند سالمت  انجام  برنامه ریزی صحیح  خود  امور  برای  که  افرادی 
اضطراب زا  و  استرس آور  نباید  برنامه ریزی شما  نوع  دارند.  بهتری  روان 
به  نشود،  تنظیم  فرد  توانایی  و  واقعیت  با  برنامه هایی که مطابق  باشد. 
برای  می ریزد.  هم  به  را  فرد  آرامش  و  می شود  منجر  استرس  ایجاد 
برنامه ریزی کردن الزم است ابتدا در مکانی ساکت و خلوت تمرکز کنید 
و چند نفس عمیق بکشید. تعداد روزهای باقیمانده تا پایان سال را در 

نظر بگیرید و برای تمام روزهایتان برنامه ریزی کنید. 

بخش مهم در برنامه ریزی مدیریت زمان است و اولین قدم در مدیریت 
زمان این است که به دنبال سارقان زمان بگردید. مشخص کنید کجا 
وقت تان به صورت نادرست هدر می رود و شما نمی توانید از آن زمان ها 
استفاده مناسبی ببرید. همچنین فهرستی از کارهایتان تهیه کنید و آنها 
را به ترتیب اهمیت بنویسید. جلوی هر کدام از کارها مدت زمانی که نیاز 
هست را ثبت کنید. در طول روز برنامه ریزی کنید که چند کار ناتمام را 

می توانید با توجه به زمانی که در اختیار دارید انجام دهید. 

و  نیست  شما  روان  سالمت  از  مهم تر  چیز  هیچ  باشید  داشته  نظر  در 
چنانچه انرژی ذهنی شما صرف امور ناتمام شود، نمی توانید به کارهایی 
تعویق  به  که  را  کارهایی  از  هرکدام  بنابراین  بپردازید.  باقیمانده  که 
انداختن آنها مشکل پیچیده ای در زندگی شما ایجاد نمی کند را در آخر 

فهرست قرار دهید و آرام باشید.

https://irselfmade.com/
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معرفی 19 مورد از جادویی ترین شهرها برای تجربه جشن کریسمس
روی  عکس  مانند  که  شهری  در  را  آن  که  دارید  آرزو  شما  اگر  و  است  سال  جادویی  زمان های  از  یکی  کریسمس 

کارت پستال ها زیبا و بی نقص است و گویی از میان صفحات یک کتاب داستان کودکانه بیرون آمده بگذرانید، این 
مقاصد به شما شانس تجربه یکی از فراموش نشدنی ترین تعطیالت های عمرتان را می دهد.

1- وین در کشور اتریش
خیابانی  بازار  و سه  پوشانده اند  را  دوره سلطنتی  معماری  با  بناهایی  که  برقی  و  زرق  پر  تزئینات  با  وین  شهر 

مخصوص کریسمس که در فضای باز ایجاد می شود، به شما شانس گذراندن جشن کریسمسی با حال و هوای 
دوران قدیم را می دهد. گردشگران می توانند از میان انواع متنوع صنایع دستی، زیورآالت و همچنین غذاهای لذیذ 

و نوشیدنی های ادویه دار و معطر معروف، چیزهای مورد عالقه خود را پیدا کنند. البته گروه موسیقی کر پسران وین 
)the Vienna Boys( هم یکی از دیدنی های کریسمس در این شهر به شمار می آید.

2- والکنبرگ (Valkenburg) در کشور هلند
اگر قصد دارید کمی خرید کریسمس انجام دهید و برخی کادوهای منحصر به فرد مانند صنایع دستی لهستانی، 
محصوالت مارل استون )Marlstone( و چیزهای دیگر را تهیه کنید، جایی بهتر از بازار کریسمس والکنبرگ 

از  اروپاست که در مارپیچی  قاره  بازار زیرزمینی در  بازار قدیمی ترین و بزرگ ترین  این  ندارد.  برای شما وجود 
گذرگاه های غاری که در زیر شهر قرار دارند، ایجاد شده است. این غارها مکان قرارگیری مجسمه ها و یک کلیسا 

بازار کریسمس  نگه می دارند.  نیز در خود  را  روم  از دوران  دیوارنماهایی  و همچنین  قرن هجدهم هستند  به  متعلق 
والکنبرگ از اواسط ماه نوامبر باز می شود و دقیقا تا آخر کریسمس، زمانی که تمام شهر تبدیل به یک سرزمین عجایب 

و  به شدت ذوق زده  بابانوئل در کنار سورتمه و گوزن هایش  با دیدن  نیز  باز می ماند. بچه ها  زمستانی شده است، 
خوشحال می شوند.

3- وودستاک(Woodstock)  در ایالت ورمانت (Vermont) منطقه نیوانگلند
ورمانت یکی از بهترین نقاط ایاالت متحده آمریکا برای برگزاری جشن کریسمس است، جایی که معموال زمین 

حداقل با الیه ای نازک از برف پوشیده شده و بوی برگ های سوزنی و درختان کاج در هوا پخش می شود. شهر تاریخی 
می باشد،  نوزدهم  قرن  فرهنگ  از  ریشه هایی  دارای  که  کریسمسش  جشن  از  پیش  خاص  مراسم های  با  وودستاک 

سال نو را به بهترین شکل جشن می گیرد. این جشن ها شامل یک رژه با بیش از ۵۰ اسب و سوار می باشد که با 
لباس های قدیمی و در کنار واگن ها و درشکه ها، آداب کریسمس را به جا می آورند و همچنین جالب است بدانید 
که جشن کریسمس قرن نوزدهم در موزه و مزرعه بیلینگز )Billings( برگزار می شود. در این مکان گردشگران 
می توانند از میهمانی ها و جشن های غذاخوری لذت ببرند. تمام مغازه های محلی نیز با ویترین های مخصوص 
کریسمسی و زیبایشان، در تمام طول این جشن ها تا نیمه های شب باز هستند و شما می توانید از آنها بهره 

ببرید.

4- رووانیمی (Rovaniemi) در منطقه الپلند(Lapland)  در کشور فنالند
رووانیمی در منطقه الپلند کشور فنالند شاید بهترین مکان روی زمین برای جشن کریسمس باشد. به گفته بسیاری 

از فنالندی ها، احتمال اینکه این مکان که درست در شمال مدار قطب شمال قرار دارد خانه بابانوئل باشد، حتی از 
قطب شمال هم بیشتر است. چه جایی بهتر از یک سرزمین عجایب یخی و زمستانی در میان برف و جنگل های 
کاج برای دیدن جمع های شاد و قدیمی می باشد؟ در این مکان، بچه ها در کنار خانم نوئل کلوچه درست می کنند 
و حتی می توانند به مدرسه پری ها بروند. از دیگر جاذبه های رووانیمی در این زمان از سال می توان به سوارشدن 

بر سورتمه هایی که توسط سگ های هاسکی کشیده می شوند، سورتمه سواری در برف درخشان و عمیق، تماشای 
 )Sirmakko( شفق قطبی و حتی رفتن به سافاری با سورتمه هایی که توسط گوزن ها در مزرعه گوزن سیرماکو

https://www.touristgah.com/Article/283/%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://www.touristgah.com/Article/283/%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://www.touristgah.com/Article/229/%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-700-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-
https://www.touristgah.com/Article/422/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017
https://www.touristgah.com/Article/422/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017
https://www.touristgah.com/Article/422/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017
https://www.touristgah.com/Article/81/10-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.touristgah.com/Article/81/10-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
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فرد  به  منحصر  یخی  تجربه  یک  اگر  داشت.  اشاره  می شوند،  کشیده 
می خواهید، در هتل برفی قطب شمال )Arctic Snow Hotel( که 

تماما از برف و یخ ساخته شده اقامت داشته باشید. این هتل برای 
فرار از سرما به حمام هایی با سونا و جکوزی مجهز شده است.

در   (Nuremberg) نورمبرگ   -۵
کشور آلمان

فروشنده   ۲۰۰ با  آلمان  در  نورمبرگ  کریسمس  بازار 
زیباترین  جایزه  بردن  برای  سال  هر  که  برگزیده اش 

از دو  با هم رقابت می کنند، هر کریسمس بیش  طراحی 
این  در  شما  می کند.  جذب  خود  به  را  بازدیدکننده  میلیون 
شده ای  تولید  انبوه  و  پالستیکی  تزئینی  وسیله  هیچ  مکان 

نمی بینید و همچنین انجمن این بازار اعالم کرده که آنها 
به طور جدی به دنبال این هستند که در بازار کریسمس 
و محصوالت کریسمسی  اسباب بازی ها  فقط  نورمبرگ 
طور  همان  برسانند.  فروش  به  را  سنتی  و  دست ساز 
بوی  از  می توانید  می زنید،  قدم  مکان  این  در  که شما 

و  سوسیس  زنجبیلی،  نان  ادویه دار،  نوشیدنی های  انواع 
مغز بادام شیرین و برشته شده در یک اتمسفر کریسمسی 

کریسمس  شکوه  در  که  قدیمی  شهر  یک  در  فراموش نشدنی 
هنوز  که  آنهایی  و  بچه ها  ببرید.  لذت  شده است،  غرق 

و  اسباب بازی  موزه  عاشق  است  فعال  درونشان  کودک 
همچنین چرخ و فلک دوطبقه که بر اساس ابتکارات 
بابانوئل  سورتمه  و  گوزن ها  با  و  شده  ساخته  قدیمی 

کامل شده است، خواهند شد.

در    (Strasbourg) استرازبورگ   -6
کشور فرانسه

مضمون  با  دهکده ها  از  مجموعه ای  استرازبورگ  در 
سرزمین  یک  به  را  شهر  که  دارند  وجود  کریسمس 
غذاهای  و  کریسمسی  مناظر  با  شگفت انگیز  عجایب 
Al- آلساسه  روستای  در  می کنند.  تبدیل  )خوشمزه 

sace(، میهمانان می توانند آلو، زردآلو و دیگر میوه های 
هنگامی  می توانید  شما  کنند.  مزه  را  تازه  کریسمسی 

که در دهکده بردله )Bredle( هستید از بیسکوئیت های 
کریسمسی سنتی و معروفش در کنار نوشیدنی های فراوان و 

دلپذیر لذت ببرید. برنامه کریسمس شهر نیز پر از کنسرت ها و 
دیگر مناسبت های فرهنگی می باشد.

۷- بروخه(Bruges)  در کشور بلژیک
طول  تمام  در  هم  هنوز  بروخه  وسطایی  قرون  شهر 
سال حیرت آور است، اما در فصل زمستان، هنگامی که 

مرکزش به مکانی برای برگزاری جشن و رژه و همچنین 
اسکی روی یخ تبدیل می شود، به معنای واقعی به زندگی بر 

می گردد. گردشگرانی که درست قبل از عید شکرگزاری به این مکان 
می رسند، می توانند از جشنواره مجسمه های یخی و برفی نیز لذت 
ببرند. جشنواره امسال بر اساس سرزمین هابیت ها برگزار می شود 
و ۴۰ هنرمند با استفاده از ۳۰۰ تن یخ و ۴۰۰ تن برف به 
خلق آثار شگفت انگیز می پردازند. در این بهشت بی نظیر 
با یک  این فستیوال  از  نیز شکالت دوستان می توانند 

لیوان کاکائوی داغ لذت ببرند.

(Lat- در کشور لتونی (Riga) ا۸- ریگ
)via

فردش  به  منحصر  معماری  با  ریگا  قدیمی  کریسمس  بازار 
گردشگران  انتظار  در  شهرداری،  دوست داشتنی  میدان  در 
از  کودکان  مخصوص  رویداد  چند  مکان  این  در  است. 
پونی سواری،  چوبی،  مجسمه های  فلک،  و  چرخ  جمله 
درشکه سواری و همچنین منطقه حیوانات با گوسفندها 
هم،  گربه  خانه  می شود.  برگزار  خرگوش هایش،  و 
گربه سانان ساکن در پناهگاه های محلی حیوانات را به 
نمایش می گذارد. گردشگران با هر سن و سالی می توانند 
محصوالت  از  و  ببرند  لذت  خوشمزه  نان زنجبیلی های  از 
جاشمعی های  دست دوز،  و  گرم  جوراب های  مانند  محلی 
دیدن  طرح دار  دستکش های  و  لتونیایی  عسل  چوبی، 
و  سوغاتی  عنوان  به  را  آنها  تمایل،  صورت  در  و  کنند 
یادگاری بخرند. همچنین شما می توانید در این مکان 
با سنت های مختلف لتونیایی مانند کنده کشی، دوخت 

و دوز و آشپزی سنتی کریسمس آشنا شوید.

۹- قطب شمال در کشور آالسکا
قطب شمال شاید معروف ترین شهر کریسمسی در میان دیگر 
شهرهای کریسمسی در جهان باشد. مغازه های این شهر با 
جمعیت دو هزار  و دویست نفری، تمام ۳۶۵ روز سال 
است.  کریسمس  جشن  آماده  مخصوص  دکورهای  با 
از خیابان هایی مانند  شما می توانید در کشور آالسکا 
کوچه   ،)Kris Kringle( کرینگل  کریس  خیابان 
و  کنید  عبور  بابانوئل  یا  و   )Mistletoe( میستلتو 
 )Santaland( حتی شب را در پارک کاروانی سانتالند
بگذرانید. جالب است بدانید در این مکان همه چیز درباره 
بابانوئل می باشد. در ماه دسامبر، قطب شمال با مسابقه ساالنه 
کریسمس در یخ اش واقعا زنده می شود و یخ تراش ها را از 
خبرگزاری های  می کند.  جذب  اینجا  به  جهان  سراسر 
به  را  بابانوئل  خانه  تصاویر  مکرر  صورت  به  هم  ملی 
صورت زنده پخش می کنند. در ضمن این مکان جایی 
کد  با  را  کارت پستال هایتان  می توانید  شما  که  است 
پستی رسمی بابانوئل برای دوستان و خانواده تان پست 
قطب  و  آالسکا  آدرس  از  مستقیما  نامه ها  این  تا  کنید 

https://www.touristgah.com/Article/360/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-10-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.touristgah.com/Article/360/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-10-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.touristgah.com/Article/250/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%DA%A9
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 ،)Yule( نمی کند؟ در پایتخت کشور ایسلند، جایی در شهرک یول
کریسمس حال و هوای دیگری دارد. در این مکان تقریبا تمام 
می شود،  رعایت  کریسمس  جشن  المان های  و  سنت ها 
حتی عروسک های مخصوص عید پاک که نماد آنها ۱۳ 
کوتوله است نیز زینت بخش جشن هستند. بابانوئل های 
آماده  را  کودکان  مخصوص  کادوهای  نیز  خوش قیافه 
برگزار  تمام  شکوه  با  نو  سال  جشن  مراسم  تا  کرده اند 
گردشگران  و  محلی  مردم  تزیین شده  کلبه های  شود. 
چهره  روزها،  این  مخصوص  دکوراسیون  همراه  به  جهانی 
شهر را بیش از پیش شاد و جذاب کرده است. یکی از نکات بسیار 
جالب در مورد شهر ریکیاویک این است که تقریبا هر روز که 
در شهر چرخ می زنید و گشت و گذار دارید چیزهای جالب 
از آنها را هنرمندان  جدیدی را پیدا می کنید که بعضی 
یا دو روز می سازند  ساخت صنایع دستی فقط در یک 
و بعد از آن به سراغ ساخت چیز دیگری می روند. سفر 
به  بود  خواهد  ماندنی  یاد  به  سفری  ریکیاویک  شهر  به 
روزهای  این شهر در  در  اگر شانس حضور شما  خصوص 
تماشای شفق قطبی در  باشد. خاطرات  زمستانی کریسمس 
چاشنی  با  برف  سفیدی  از  شده  پوشیده  زمین  و  شب  آسمان 
چراغ های رنگارنگ جشن کریسمس، قطعا سالیان سال در 

ذهن شما باقی خواهد ماند.

13- کلن در کشور آلمان
در  آلمان  کلن  شهر  که  کرد  اعتراف  باید  اغراق  بدون 
به  منحصر  بوی  و  رنگ  دارای  کریسمس  روزهای جشن 
فردی است که حس جشن و شادمانی را ناخودآگاه به شما 
القا می کند. ساختمان های تزیین شده  باشکوه این شهر به همراه 
دکوراسیون رنگارنگ شاد و برپایی بازار مخصوص تعطیالت 
در مرکز شهر رنگ و بوی خاصی به کلن بخشیده است. 
در حقیقت، شما می توانید هشت بازار مختلف کریسمس 
را در هر دو طرف رود راین مشاهده کنید. این بازارها به 
طور دقیق تر در پالزا در مقابل کلیسای جامع کلن قرار 
دارند. توجه داشته باشید که این بازارهای کریسمسی در 
فضای بسیار بزرگی قرار دارند و بازدیدکنندگان می توانند 
در کنار گشت و گذار در شهر از یک فنجان قهوه گرم لذت 
ببرند و سرمای وجود خود و هوا را به گرمای فنجان داغ قهوه 
بسپارند. گشت و گذار در بازارهای رنگارنگ، هدایای جالب 
توجه، دکوراسیون مخصوص این روزها و صد البته غذاها 
و نوشیدنی ها همه و همه می توانند خاطرات خوشی از 

سفر به شهر کلن برای شما رقم بزنند.

14- پراگ (Prague) در جمهوری چک
شهر پراگ عمدتا به علت معماری قرون وسطایی باشکوه 
و سنت های منحصر به فرد فولکلور شناخته می شود. در روزهای 

شمال به دست آنها برسد.

10- تالین (Tallin) در کشور استونی
پایتخت استونی با شهر قدیمی و قرون وسطایی اش 
که با برف پوشانده شده و فانوس هایی که در هنگام 
تاریک شدن هوا خیابان های سنگفرش شده را روشن 
می کنند و همچنین به علت حال و هوای کریسمسی 

شگفت انگیزش معروف است. اولین درخت کریسمس 
و  شده  گذاشته  مکان  این  در  میالدی   ۱۴۴۱ سال  در 

هم  هنوز  شهرداری  میدان  در  افسانه ای،  درخت  این  امروزه 
جزو سنت های کریسمسی این شهر می باشد. این درخت 

مشهور با کلبه های کوچکی که هر کدام اجناس خاصی 
کنار  در  می توانید  شما  و  شده  محاصره  می فروشند 
استونیایی  نوشیدنی ها  و  غذاها  برفی،  مجسمه های 
دستی  صنایع  متخصصان  وحش،  مینی باغ  یک  و 
بازار  یک  کنید.  مشاهده  کارشان  انجام  حال  در  را 

در  یخ  روی  اسکی  پیست  یک  بین المللی،  کریسمس 
محیطی باز و دهکده کریسمسی موزه استونی که با زحمت 
کریسمس  اصلی  جاذبه های  جزو  هم  شده  درست  فراوان 

خواهید  لذت  آنها  از  حتما  که  می باشند  شهر  این  در 
برد. 

 (Grindelwald) گرایندلوالد   -11
در کشور سوئیس

روستای گرایندلوالد در کوهپایه های دو قله حیرت انگیز 
می باشد  خوش منظره  قدر  آن  مکان  این  دارد،  قرار  آلپ 

جمله  از  فیلمبرداری فیلم های زیادی  محل  عنوان  به  که 
 )The Golden Compass( طالیی  قطب نمای 

استفاده شده است. این اقامتگاه زمستانی جالب توجه 
در  فریبنده اش  و  زیبا  بسیار  هوای  و  حال  علت  به 
اقامتگاه ها متفاوت است، آن قدر  کریسمس با سایر 
متفاوت که حتی ممکن است باعث شود شما دوباره 

به وجود بابانوئل ایمان بیاورید. در روستای گرایندلوالد 
همچنین  و  خیابان ها  کنار  در  زیبایی  تزئینات  شما 

درختان کریسمس غول آسا را در هر گوشه و کناری می بینید. 
عالوه بر این موارد نوشیدنی ها و اجناس بسیار زیادی نیز 

فروش  به  گرایندلوالد  کریسمسی  بازار   غرفه های  در 
می رسند که می توانید از آنها برای خود تهیه کنید.

در   (Reykjavik) ریکیاویک   -12
کشور ایسلند

منطقه  این  در  هوا  سرمای  میزان  که  است  درست 
آیا  اما  می شود.  احساس  بیشتر  مناطق  دیگر  به  نسبت 

القا  بیشتر  را  کریسمس  هوای  و  حال  شما  به  هوا  برودت  همین 

https://www.touristgah.com/Article/183/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.touristgah.com/Article/183/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.touristgah.com/Article/248/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.touristgah.com/Article/248/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.touristgah.com/Article/110/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.touristgah.com/Article/110/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.touristgah.com/Article/60/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-10-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C
https://www.touristgah.com/Article/60/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-10-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C
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جشن کریسمس حقیقتا چهره شهر بر خالف هر شهر دیگر بر روی زمین 
است! از بازارهای کریسمس معروف شهر پراگ با کلبه های چوبی زیبا 
تزئین شده گرفته تا سنت های مربوط به این جشن، هدایای ساخته شده 
توسط هنرمندان صنایع دستی و زیورآالت طراحی شده با ظرافت های 
خودنمایی  همه  و  همه  لذیذ  شده  پخته  شیرینی های  تا  فوق العاده 
می کنند. در میدان شهر قدیمی، شما حتی اصطبل بز، االغ و گوسفند را 
نیز به چشم خواهید دید که نشان از اهمیت دادن به سنت های قدیمی 
این جشن است، خیابان ها چراغانی شده اند و نوای خوش موسیقی در 
جای جای شهر به گوش می رسد. پیشنهاد می کنم در روزهای جشن 

کریسمس سفر به پراگ را از دست ندهید.

1۵- آمستردام در کشور هلند
آمستردام از اوایل ماه دسامبر و با افسانه 
همراه  به  بابانوئل  همان  یا  سانتاکالز 
که  هفدهم  و  شانزدهم  قرون  خانه های 
جشن  شده اند  تزیین  زیبا  نورهایی  با 
هلند  پایتخت  می کند.  آغاز  را  کریسمس 
نمی شود،  کریسمس  بازار  یک  به  محدود  تنها 
 ۲۶ از  آمستردام  در  می توانند  بازدیدکنندگان 
بازار مختلف کاالهای مورد نیاز خود را تهیه 
کنند. عالوه بر آنچه که گفته شد، بسیاری 
مانند  دیگر  گردشگری  جاذبه های  از 
و   )Leidseplein( پِلِین  لِدس  میدان 
سالن های مخصوص برای تجربه اسکیت 
دارد.  برای گردشگران وجود  نیز  یخ  روی 
مانند  شما همچنین می توانید خوراکی هایی 
اُولیه بولن )olibollen( جذاب و یا دونات هلندی 
را امتحان کنید. این خوراکی های لذیذ نه تنها 
بتوانید  می شوند  سبب  بلکه  خوشمزه اند، 
عصبانیت خود را کنترل کنید و آرامش 

بیشتری داشته باشید.

(Breck- برکنری  ج16- 
کلرادو  ایالت  در   enridge)

(Colorado)

برکنریج به شهری برای اسکی بازان معروف شده است و در طول تعطیالت 
تبدیل به یک شهر کریسمسی زیبا به سبک ویکتوریایی می شود. البته 
این نخستین باری است که ماه دسامبر با نورپردازی جشن کریسمس 
آغاز می شود و در طول تعطیالت بازدیدکنندگان می توانند کالسکه سواری 
کنند، در شهر برکنریج از تعدد فروشگاه ها لذت ببرید و خرید کنید! در 

این شهر شما می توانید تعطیالت بسیار خوبی را سپری کنید.

1۷- مالمو (Malmö) در کشور سوئد
کریسمس،  بازارهای  در  سلف سرویس  سبک  در  متنوع  غذاهای 

تماشای  و  تعطیل  روزهای  در  برگزارشده  کنسرت های  تماشای 
در  مالمو  شهر  شهرت  سبب  نور  به  مزین شده  درخشان  درختان 
از مراکز  این شهر شما می توانید  روزهای کریسمس شده است. در 
خرید مدرن دیدن کنید و در حین گشت و گذار در سطح شهر از 
انواع نوشیدنی های گوارای سوئدی لذت ببرید. غذاهای لذیذ سوئدی 
را فراموش نکنید. همچینین پیشنهاد می کنم به آنتیک فروشی های 
این منطقه نیز سری بزنید. برای داشتن یک تعطیالت شاد در سوئد، 
 )Folkets( به اسکیت سواری مشغول شوید و یا در پارک فولکتس
یا رائول والنبرگ )Raoul Wallenberg( اوقات خوشی را سپری 

کنید.

در   (Mackinac Island) َمِکنو  جزیره   -1۸
ایالت میشیگان 

سوار بر کشتی شوید تا با یک کشتی سواری کوتاه به جزیره ای با 
قدمتی بلند در تاریخ برسید. جزیره ای با چشم اندازهای کارت پستالی 
و زیبا که تنها ۵۰۰ نفر را در دل خود جای داده است. در جزیره َمِکنو 
مردم دقیقا همانند ۱۰۰ سال پیش کریسمس را جشن می گیرند. 
در این جزیره مردم به وسیله اسب و درشکه تردد می کنند و تردد 
شده است.  ممنوع  که  می شود  قرنی  یک  موتوری  نقلیه  وسایل  با 
آرزوهایش  برآورده کردن  برای  را  بابانوئل هر کودک  در کریسمس، 
مالقات می کند. همچنین این جزیره دارای بازاری بسیار زیبا برای 
توسط  که  انواع صنایع دستی  آن  در  که هر سال  است  کریسمس 
هنرمندان بی نظیر ساخته می شود به فروش می رسد. عالوه بر آنچه 
و درختان  زیبای خیابان ها  از طراحی  که گفته شد شما می توانید 
بزرگ کریسمس که در اطراف و هر گوشه و کناری پیدا می شود، 
برای  کاالهای مختلف  زیادی  مقدار  و  گوارا  نوشیدنی های  با  همراه 
لذت   )Grindelwalder( والدر  گریندل  فروشگاه های  در  خرید 

ببرید.

شهر  در   (Leavenworth) ورت  لیون   -1۹
واشنگتن

 )Cascade( کسکیدز  کوه های  شرقی  لبه  در  که  ورت  لیون 
 )Bavarian( باواریایی ها  به  متعلق  دارد، روستایی  قرار  واشنگتن 
از  پوشیده  زمین  یک  به  کریسمس  تعطیالت  طول  در  که  است 
کریسمس  جادوی  و  محصول سحر  گویی  که  می شود  تبدیل  برف 
است! از سال ۲۰۱۴ این مکان میزبان فستیوال جشنواره نورپردازی 
ماه  این   ۲۱ تا  دسامبر  ماه   ۵ از  ساله  هر  که  بوده است  کریسمس 
کارولینای  به   شبیه  این فستیوال شهر  در  داشت.  خواهد  ادامه 
قدیمی شده و شخصیت های کریسمسی و چراغانی شهر محوریت 
 St.( اصلی این فستیوال می باشد. در روزهای جمعه، سنت نیکالس
می کند.  پذیرایی  کودکان  از  میوه  و  موزیک  پخش  با   )Nikolas
)The A&E Network( جشن  نتورک  ای  اند  اِی  حتی شبکه 

تعطیالت کریسمس در شهر لیون ورت را پوشش می دهد.

tripstodiscover            https://www.touristgah.com/

https://www.touristgah.com/Article/185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-25-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.touristgah.com/Article/185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-25-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.touristgah.com/Article/185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-25-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.touristgah.com/Article/48/15-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.touristgah.com/
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داستان برند المبورگینی؛ پرفروش  ترین سوپراسپرت دنیا )۲(

توجه به خودروهای اسپرت  4 در
فروش بسیار خوب اولین تولیدات المبورگینی، این برند را به عرضه  
مدل های جدید تشویق کرد. با توجه به اینکه تقاضا برای نسخه  ۴ 
صندلی از اولین محصول شرکت با کد 400GT بیش از مدل ۲نفره  
از  رونمایی  به  اقدام   ۱۹۶۸ سال  در  المبورگینی  بود؛   )350GT(

خودروهای جدیدی با نام های اسپادا و ایسلرو کرد.

اسپادا، پرفروش ترین و موفق ترین محصول المبورگینی تا شروع دهه  
۸۰ میالدی محسوب می شود. این خودروی پهن پیکر ۴نفره با بدنه  
کوپه  ۲در، توسط مارچلو گاندینی طراحی شد. نام اسپادا به شمشیر 
یا خنجری اشاره دارد که ماتادور )گاوباز( برای مبارزه با گاو استفاده 
اسپادا  المبورگینی  دستگاه   ۱۲۱۷ تعداد   ،۱۹۷۸ سال  تا  می کند. 
این خودروها مجهز به پیشرانه  ۱۲ سیلندر ۳.۹  تولید شد. تمامی 

لیتری بودند.

ایسلرو، دیگر محصول المبورگینی پیش از آغاز دهه  ۷۰ میالدی بود. 
از اسپادا، پیشرانه ای مشابه داشت؛  ابعادی کوچک تر  با  این خودرو 
اما لوکس و تولید محدود بود تا طیف خاصی از ثروتمندان را جذب 
کند. در مجموع تا یک سال بعد از رونمایی، ۲۲۵ دستگاه ایسلرو 
پیشرانه   و  کیلوگرمی  بدنه  ۱۳۰۰  لطف  به  خودرو  این  شد.  عرضه 
۳۵۰ اسب بخار، سرعت گیری صفر تا ۱۰۰ کیلومتربرساعت ۶.۵ ثانیه 

و نهایت سرعت ۲۵۰ کیلومتربرساعت داشت.

دهه  1۹۷0 و 1۹۸0
المبورگینی با رشد بسیار خوب و موفقیت تجاری، دهه  ۷۰ میالدی 
را آغاز کرد. تقاضا برای میورا و اسپادا وجود داشت و روزهای خوش 
نیافت و  این شرایط، دوام چندانی  برای شرکت پیش بینی می شد. 
به  هم  المبورگینی  خودروسازی   ،۱۹۷۳ اقتصادی  بحران  شروع  با 

ورشکستگی و تعطیلی کامل نزدیک شد.

آخرین محصول المبورگینی که تحت مدیریت فروچیو با مهندسی 
شد،  رونمایی  میورا(  )طراحان  استانزانی  پائولو  و  گاندینی  مارچلو 

و  آینده نگر  ظاهری  وسط،  عقب  پیشرانه   با  محصول  این  بود.  کانتاش 
مطابق آخرین دستاوردهای علم آیرودینامیک، جایگزین میورا محسوب 
می شد. نام کانتاش برخالف سنت المبورگینی، ارتباطی با گاو یا مسابقات 
گاوبازی نداشت و به پیشنهاد گاندینی از زبان پیدمونتی )منطقه ای در 

ایتالیا با جمعیت ۲ میلیون نفر( به معنی »خیلی خوب« گرفته شد.

کانتاش از اولین سوپراسپرت های دنیا بود که درهای قیچی شکل داشت. 
پهنای ۳۴۵  با  اینچ  رینگ های ۱۵  پیرلی روی  تایرهای  از  این خودرو 
میلی متر استفاده می کرد که بزرگ ترین نمونه در زمان خود بود. اولین 
 ۳۷۵ قدرت  با  لیتری   ۳.۹ سیلندر   ۱۲ پیشرانه    LP400 کد  با  سری 
ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت ۱۰۰  اسب بخار داشت و حدود ۵ 
کیلومتربرساعت می رسید. تا سال ۱۹۹۰، تعداد ۱۹۸۳ دستگاه کانتاش 
دارای  خودرو  این  نسخه های  آخرین  شد.  تولید  المبورگینی  توسط 
پیشرانه  ۵.۲ لیتری با قدرت ۴۵۰ اسب بخار بودند که نهایت سرعت ۳۰۰ 
کیلومتربرساعت و سرعت گیری صفر تا ۱۰۰ کیلومتربرساعت ۴.۷ ثانیه 

فراهم می کردند.

تغییر مالکیت المبورگینی
در سال ۱۹۷۴، فروچیو المبورگینی حق مالکیت شرکت و کارخانه را به 
دلیل کاهش فروش و سودآوری واگذار کرد. مهم ترین عوامل تاثیرگزار 
بر فقدان خریدار برای محصوالت المبورگینی، به افزایش قیمت بنزین 
برای  تقاضا  عوامل،  این  می شد.  مربوط  جهانی  اقتصاد  در  بحران  و 

خودروهای پرمصرف ۱۲ سیلندر و گران قیمت را کاهش داد.

پانزده سال پیش از مرگ فروچیو المبورگینی، خط تولید خودروسازی 
شرکت  این  بانک ها  شد.  تعطیل   ۱۹۷۸ سال  در  بود،  نهاده  بنا  او  که 
المبورگینی  از  خبری   ۱۹۸۰ سال  تا  کردند.  حراج  را  آن  متعلقات  و 
فراری  سهام  درصد   ۵۰ مالکیت  به   ۱۹۶۶ سال  در  ایتالیا  فیات  نبود. 
رسید و عالقه ای به نجات المبورگینی نشان نداد. هیچ  کدام از غول های 
اما  نکردند؛  خریداری  را  ایتالیایی  شرکت  این  سهام  هم  اروپا  صنعتی 
۲ برادر سوئیسی، فرانسوی زبان اقدام به سرمایه گذاری در المبورگینی 
کردند. ژان کلود و پاتریک میمران در سال ۱۹۸۱، مالکیت المبورگینی 

https://www.zoomit.ir/2019/10/3/340769/lamborghini-brand-story/
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را با پرداخت ۳ میلیون دالر تصاحب کردند. آنها در اولین اقدام خود، 
تولید کانتاش را از سر گرفتند و ضمن سرمایه گذاری بر پروژه های تازه، 
مدیریت تمام بخش های المبورگینی را در سال ۱۹۸۴ به دست گرفتند. 
در این زمان پاتریک میمران با عنوان مدیرعامل المبورگینی، تنها ۲۷ 

سال داشت.

در سال  جالپا  میمران،  برادران  مدیریت  با  کانتاش  بهینه سازی  از  پس 
۱۹۸۱ رونمایی شد تا یک سوپراسپرت میان رده با قیمت پایین تر باشد. 
اسب بخار   ۲۵۵ لیتری،   ۳.۵ سیلندر   ۸ پیشرانه   همراه  محصول،  این 
 ۱۰۰ تا  صفر  سرعت گیری  داشت.  گشتاور  نیوتن متر   ۳۰۵ و  قدرت 
هم،  ساعت  کیلومتربر   ۲۵۰ سرعت  نهایت  و  ثانیه   ۶ کیلومتربرساعت 
با  این خودرو  برای فراری ۳۰۸ و ۳۲۸ تبدیل کرد.  به رقیبی  را  جالپا 

مجموع تولید ۴۱۰ دستگاه تا سال ۱۹۸۸ تولید شد.

دومین محصول جدید المبورگینی پس از بازگشایی کارخانه، شاسی بلند 
یک  به  میمران،  برادران  بلندپروازی  بود.   LM002 کد  با  سنت شکن 
جاده  از  خارج  سفرهای  برای  عالی  توانایی های  با  قدرتمند  خودروی 
 ،LM002 منجر شد که در سال ۱۹۸۶ به تولید رسید. پیش از رونمایی
دو مدل پروتوتایپ موتورعقب با نام های چیتا و LM001 ساخته شده 
بودند. در نهایت، LM002 با هدف ارائه به نیروهای نظامی و عالقه مندان 
طبیعت گردی با پیشرانه  ۱۲ سیلندر ۵.۲ لیتر یا ۷.۲ لیتر در جلو، تولید 
شد. المبورگینی LM002 با مجموع تولید ۳۲۸ دستگاه تا سال ۱۹۹۳، 
از نخستین شاسی بلندهای لوکس و سوپراسپرت دنیا محسوب می شود 
که با امکانات ویژه، مورد توجه ثروتمندان قرار گرفت. سبک طراحی این 

خودرو، الهام بخش هامر )هام وی( به نظر می رسد.

بحران دوم با مالکیت کرایسلر
در سال ۱۹۸۷، گروه کرایسلر امریکا که هنوز وارد شراکت با فیات نشده 
بود؛ خودروسازی المبورگینی را طی معامله ای به ارزش ۲۵ میلیون دالر 
از برادران میمران خریداری کرد. تنها محصولی که با مدیریت کرایسلر 
 ،۱۹۹۴ سال  رسید.  تولید  به   ۱۹۹۰ سال  که  بود  دیابلو  شد،  معرفی 
کرایسلر هم از مالکیت المبورگینی انصراف داد تا یک شرکت تجاری با 
نام مگاتک )MegaTech( همراه مدیران مالزیایی و اندونزیایی، صاحب 
برند گاو خشمگین شوند. در نهایت، المبورگینی به گروه فولکس واگن 
آئودی  مدیریت  تحت  کنون،  تا   ۱۹۹۸ سال  از  تا  شد  فروخته  آلمان 

)زیرمجموعه  فولکس واگن( فعالیت کند.

دهه 1۹۹0
دیابلو، به  عنوان جایگزین کانتاش در سال ۱۹۹۰ معرفی شد. این خودرو 
در نتیجه  پروژه ای به تولید رسید که با کد ۱۳۲ توسط برادران میمران، 
اولیه، توسط مارچلو گاندینی کشیده  بود. طرح  آغاز شده  سال ۱۹۸۵ 
شد؛ اما با تغییر مدیریت المبورگینی، توسط مهندسان امریکایی کرایسلر 
و تام گیل طراح دوج وایپر، تعدیل شد. دیابلو در زبان اسپانیایی به  معنی 

شیطان است.

اولین نسخه  تجاری دیابلو، همراه پیشرانه  ۱۲ سیلندر ۵.۷ لیتری، ۴.۵ 
ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت می رسید؛ 
سریع ترین  عنوان  کیلومتربرساعت،   ۳۱۵ سرعت  نهایت  ثبت  با  اما 
تغییر  از  بعد  آورد.  دست  به  را  جهان  پرتیراژ  و  جاده ای  خودروی 
مالکیت المبورگینی با حضور طراحان فولکس واگن و آئودی، دیابلو 
تا به  جای چراغ های مخفی شونده  در سال ۱۹۹۹ تغییر چهره داد 
)Pop-up Headlamp(، از نوع ثابت عاریت  گرفته شده از نیسان 
300ZX استفاده کند. بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱، تعداد ۲۸۸۴ 

دستگاه دیابلو تولید شد.

با  المبورگینی  طالیی  دوران  و  بیستم  قرن 
مدیریت آلمانی

آئودی،  زیرمجموعه   به  عنوان  المبورگینی  فعالیت  سال های  اولین  
با  بیستم  قرن  آغاز  از  پیش  شد.  همراه  جهانی  اقتصاد  بحران  با 
گروه  وقت  مدیرعامل  و  پورشه  بنیان گذار  )نوه   پیچ  فردیناند  تدبیر 
خریداری  المبورگینی  و  بنتلی  بوگاتی،  برندهای  فولکس واگن(، 
شدند. کسب مالکیت المبورگینی، حدود ۱۱۰ میلیون دالر هزینه 
داشت و تقریبا ۵ سال زمان برد تا به تولید محصولی جدید و سودآور 

منجر شود. 

حدود ۱۰ سال پس از رونمایی دیابلو، پروژه  ساخت یک سوپراسپرت 
طراح  ساله ،   ۳۵ دانکرولک  لوک  شد.  آغاز   L147 کد  با  جدید 
اصلی پروژه بود که در نهایت به دلیل حالت خاص بدنه و چراغ ها، 
مورسیه لگو  گرفت.  نام  خفاش(  به معنی  )مورچه الگو  مورسیه لگو 
سال  گاو بازی  مسابقات  در  که  است  مشهور  گاو  یک  نام  همچنین 

۱۸۷۹ اسپانیا بعد از ۲۴ ضربه  خنجر زنده ماند.

تمامی مدل های مورسیه لگو با پیشرانه  ۱۲ سیلندر ۶.۲ یا ۶.۵ لیتر 
می کردند.  فراهم  اسب بخار   ۶۷۰ تا   ۵۸۰ قدرت   که  شدند  تولید 
لقب  با  نمونه  قدرتمدترین  و  ثانیه   ۳.۹ زمان  در  مدل،  ارزان ترین 
سوپرولوچه( فوق العاده سریع: )Super Veloce( تنها ۳ ثانیه بعد از 
شروع حرکت به سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت می رسید. مورسیه لگو 
از  یکی   ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰۱ سال های  بین  دستگاه   ۴۰۹۹ تولید  با 

پرفروش ترین سوپراسپرت های لوکس تاریخ محسوب می شود.

موفقیت بسیار خوب مورسیه لگو در بازار جهانی، مدیران المبورگینی 
را برای تولید محصولی مشابه با قیمت پایین تر و اندازه  بدنه  کوچک تر، 
تشویق کرد. با این هدف، گاالردو )گایاردو با تلفظ اسپانیایی( در سال 
۲۰۰۳ رونمایی شد. این سوپراسپرت از پیشرانه  ۱۰ سیلندر و شاسی 
آئودی R8 استفاده می کرد تا ترکیبی از طراحی ایتالیایی )استودیو 
ایتال دیزاین( و مهندسی آلمانی باشد. گاالردو با پیشرانه  ۵ و ۵.۲ 
لیتری با قدرت  ۵۰۰ تا ۵۷۰ اسب بخار، به مدت ۱۰ سال تولید شد. 
این خودرو، با مجموع تیراژ ۱۴,۰۲۲ دستگاه پرفروش ترین محصول 

تاریخ المبورگینی محسوب می شود.

در نمایشگاه خودروی فرانکفورت سال ۲۰۰۷، تمام نگاه ها به محصول 
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جدید المبورگینی دوخته شد. سوپراسپرت رونتون  )ربنتون با تلفظ 
مورسیه لگو  فنی  تجهیزات  و  شاسی  از   )Reventón اسپانیایی 
خطوط  با  متفاوت  طراحی  لطف  به  اما  می کرد؛  استفاده   LP640
تیز مشابه هواپیماهای جنگنده، مورد توجه و تحسین قرار گرفت. 
نام این خودرو از یک گاو نر گرفته شد که در سال ۱۹۴۳، یکی از 
ماتادورهای مشهور مکزیکی را به کام مرگ فرستاد. تولید رونتون به 
۲۰ دستگاه با آستانه  قیمت ۱.۴ میلیون دالر محدود شد که امروزه 

بیش از ۲ میلیون دالر ارزش کلکسیونی دارد.

المبورگینی اونتادور به  عنوان جایگزین مورسیه لگو در سال ۲۰۱۱ 
 ۱۲ پیشرانه های  جدید  نسل  از  سوپراسپرت  این  شد.  رونمایی 
سیلندر تنفس طبیعی المبورگینی با حجم ۶.۵ لیتر استفاده می کند 
که در نسخه های مختلف، ۷۰۰ تا ۷۶۰ اسب بخار قدرت دارد. حتی 
ثانیه به سرعت  از ۳  اونتادور هم، در زمانی کمتر  ارزان ترین مدل 
۱۰۰ کیلومتربرساعت می رسد و نهایت سرعت ۳۵۰ کیلومتربرساعت 
در  نسخه   ۱۲۰۰ تیراژ  با  المبورگینی  پرچم دار  سوپراسپرت  دارد. 
سال، تاکنون بیش از ۹۰۰۰ دستگاه فروش داشته است و همچنان 

تولید می شود.

به  که  است  المبورگینی  سبد  در  موجود  محصول  دیگر  هوراکان، 
 جای گاالردو از سال ۲۰۱۴ به فروش می رسد. این محصول، از همان 
پیشرانه  V10 ساخت آئودی با حجم ۵.۲ لیتر استفاده می کند؛ اما 
در  المبورگینی،  ساخت  سرعته    ۷ و  دوکالچ  جعبه  دنده   لطف  به 
زمانی کمتر از ۳.۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. 
پیشرانه  نسخه  پایه از هوراکان،۵۸۰ اسب بخار قدرت دارد؛ درحالی که 

قوی ترین مدل با لقب پرفورمانته ۶۳۰ اسب بخار تولید می کند.

سومین محصول مدرن المبورگینی که از نظر فنی و تجاری، اهمیت 
بیشتری نسبت به هوراکان و اونتادور دارد، شاسی بلند اوروس است. 

https://www.zoomit.ir/

یک  ساخت  به  المبورگینی   ،LM002 معرفی  از  پس  دهه   ۳ حدود 
پیشگام  تا  پرداخت  پهن پیکر  کراس اورهای  بدنه   با  لوکس  سوپراسپرت 
سال   ۵ از  بیش  باشد.  جاده ای  پرسرعت  خودروهای  از  سبک جدیدی 
 ،Q7 برای پیش تولید اوروس صرف شد تا روی پلتفرم مشترک با آئودی

پورشه کاین و بنتلی بنتایگا معرفی شود.

 V8 لیتری   ۴ پیشرانه   به  مجهز  اوروس  المبورگینی  نهایی  محصول 
ساخت آئودی است که به لطف توربوشارژ دوگانه، ۶۴۰ اسب بخار قدرت 
دارد و ۳.۶ ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت 
می رسد. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹، اوروس به رکورد فروش ۲۷۰۰ 
عدد  این  ندارد.  سابقه  تاریخ المبورگینی  در  که  رسید  اوروس  دستگاه 
برای هیچ خودروی دیگری در تاریخ با قیمت بیش از ۱۵۰ هزار دالر هم 

تکرار نشده است.

المبورگینی در آینده
از  گوشه ای  شهریورماه ۱۳۹۸،  در  سیان  محدود  تولید  مدل  معرفی  با 
سبک  سو،  یک  از  شد.  مشخص   ۲۰۲۰ دهه   برای  المبورگینی  برنامه  
در  ۳پر  ستاره   به  شبیه  المان هایی  و  تیز  خطوط  با  برند  این  طراحی 
چراغ ها تغییر خواهد کرد و از سویی دیگر، پیشرانه های هیبرید به خط 

تولید المبورگینی اضافه خواهند شد.

 SVJ پیشرانه  مورد استفاده در سیان، مشابه نمونه  نصب شده در اونتادور
قدرت  تیتانیوم،  سوپاپ های  لطف  به  دارد.  بیشتری  قدرت  اما  است؛ 
به ۷۷۴ اسب بخار می رسد. موتور  از ۷۵۹  بنزینی  پیشرانه  ۱۲ سیلندر 
برقی ۴۸ ولت هم ۳۴ اسب بخار به قوای محرک اضافه می کند تا مجموع 
قدرت سیان به ۸۰۸ اسب بخار برسد. بر اساس ادعای المبورگینی، شتاب 
و نهایت سرعت سیان، بهتر از اونتادور SVJ است تا در زمانی کمتر از 
۲.۸ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد و بیشینه  سرعتی فراتر 

از ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت را فراهم کند.

https://www.zoomit.ir/2019/10/3/340769/lamborghini-brand-story/
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این روزها بسیاری از فیلم های جدید و قدیمی 
در  بیننده  میلیون ها  توسط  کریسمس  تم  با 
سراسر جهان دیده می شوند. اگر چه فیلم های 
این موضوع خاص وجود دارند که به  با  زیادی 
نو  سال  تعطیالت  دوران  پرتکرار  کالسیک های 
تبدیل شده اند اما در این میان برخی از فیلم ها 
هستند که توانستند خودی نشان دهند و توجه 
دوست  اگر  کنند.  جلب  خود  به  را  مخاطبین 
آشنا  کریسمسی  فیلم های  بهترین  با  دارید 

شوید، در ادامه مطلب همراهمان باشید.

زندگی شگفت انگیز است )1۹46(  
It’s a Wonderful Life

احساسی  و  زیبا  بسیار  فیلم های  از  یکی 
است«  شگفت انگیز  »زندگی  فیلم  کریسمس، 
کارگردانی  به   )It’s a Wonderful Life(
فرانک کاپرا محصول سال ۱۹۴۶ ایاالت متحده 
فیلم  بنیاد  توسط  فیلم  این  می باشد.  آمریکا 
آمریکا )بفا( به  عنوان تأثیرگذارترین فیلم تاریخ 

سینما انتخاب شده است.

تا به حال شده پیش خودتان فکر کنید که اگر 
اطرافیانتان  زندگی  بودید،   نیامده  دنیا  به  اصال 
که  است  سئوالی  این  بود؟  شکلی  چه  حاال 
در  وقتی درست  استوارت(  )جیمز  بیلی  جورج 
روز کریسمس می خواهد خودش را بکشد با آن 
روبرو می شود. فرشته ای که او را نجات داده، به او 
نشان می دهد که زندگی اطرافیانش بدون وجود 
می  شده است.  یکنواخت  و  بی رمق  چقدر  بیلی 
از  اقتباس  با  فیلم  اولیه  طرح  معتقدند  برخی 
داستان کوتاهی از فیلیپ ون دورن استرن با نام 

»بزرگ ترین هدیه« نوشته شده است.

 Home  )1۹۹0( خانه  در  تنها 
Alone

فیلمی   )Home Alone( خانه  در  تنها 
آمریکایی در سبک کمدی محصول سال ۱۹۹۰ 
است. مکالی کالکین نامزد دریافت جایزه گولدن 
یا  موزیکال  فیلم  مرد  بازیگر  بهترین  گلوب 
کمدی و تبدیل به جوان ترین فردی شد که تا 
به حال کاندید دریافت این جایزه می شود. او در 

آن زمان تنها ۱۱ سال داشت.

می گیرد،  شکل  ساده  خیلی  فیلم  این  ماجرای 
کوین)مکالی کالکین( پسر بازیگوش خانواده ای 

از سفر خانوادگی  ناآگاهانه  به طور  پرجمعیت 
به شهر پاریس جا می  ماند و مجبور می  شود 
وقتی  ماجرا  ولی  بماند  خانه  در  تنها  و  تک 
می خواهند  ناشی   دزد   ۲ که  می  شود  جالب 
به خانه پسر تنها مانده دستبرد بزنند و کوین 

به تنهایی حقشان را کف دستشان می گذارد.

Elf )2003( الف
به  کمدی  سبک  در  فیلم  یک   )Elf( الف 
کارگردانی جان فاورو است که در سال ۲۰۰۳ 
کریسمسی  کمدی  این  قصه  شد.  منتشر 
جستجوی پدر گمشده است. بادی )ویل فرل( 

در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند.

شب کریسمس به داخل کیسه بابانوئل می پرد 
و از طریق آن به قطب شمال می رود. در آنجا 
بزرگ  را  بادی  که  می  گیرند  تصمیم  پری ها 
کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان 
باخبر  راز  این  از  و  بزرگ  بادی  وقتی  است. 
بازگردد  می شود تصمیم می گیرد به نیویورک 

تا پدر واقعی خودش را پیدا کند.

 )1۹۹2( ماپت  کریسمس  سرود 
 The Muppet Christmas

Carol

 The Muppet( ماپت  کریسمس  سرود 
در  آمریکایی  فیلمی   )Christmas Carol
هنسون  برایان  کارگردانی  به  موزیکال  سبک 
از  شد.  منتشر   ۱۹۹۲ سال  در  که  است 
استیون  کین،  مایکل  به  می توان  آن  بازیگران 
 مکینتاش، جری نلسن، و فرانک اوز اشاره  کرد.
فیلم  کارگردان،  مقام  در  هنسون  برایان 
کریسمس کالسیک اش را با لذتی هوشمندانه 
و قابل  فهم به نسلی از کودکان نشان می دهد. 
دیکنز  چارلز  کالسیک  کتاب  از  فیلم  این 
بازسازی شده است. مایکل کین نقش اسکروج 
را با گفتار سنگین شکسپیرگونه، بازی می کند، 
عروسک  همه  او  همبازی های  که  حالی  در 

هستند.

 Love  )2003( عشق  واقع  در 
Actually

  )Love Actually(عشق واقع  در  فیلم 

فیلم های دیدنی
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کارگردانی  به  رمانتیک  کمدی  سبک  در  فیلمی 
ریچارد کرتیس است که در سال ۲۰۰۳ منتشر 
شد. این فیلم ماجرای زندگی ۸ زوج در طول چند 
روایت می کند.   را  تا کریسمس  مانده  باقی  هفته 
هم  به  را  آدم ها  این  زندگی  روایت  که  چیزی 
به زمان تعطیالت  نزدیکی  شبیه می کند، همین 
کریسمس است. فیلم ۵ هفته قبل از کریسمس 
شروع و هفته به هفته به این روز سراسر شادی 

نزدیک می شود.

کن  مالقات  لوئیس  سنت  در  مرا 
Meet Me in St Louis )1۹44(

 Meet Me ( فیلم مرا در سنت لوئیس مالقات کن
 in St Louis( طرفداران زیادی در میان مردم دارد.

این فیلم یکی از بهترین فیلم های موزیکال شناخته 
 Have Yourself a« شده است. آهنگ قدیمی
محبوبیت  به   »Merry Little Christmas
کمک  خانواده ها  از  بسیاری  میان  در  فیلم  این 
»تو  آهنگ  آوازخواندن  و  پیانوزدن  کرده است. 
احساسی ترین  امس  لیون  و  آستور  مری  من«  و 

بخش فیلم است.

Gremlins )1۹۸4( گرملین ها
محصول  فیلمی   )Gremlins( گرملین ها 
هدیه  فیلم  این  موضوع  است.   ۱۹۸۴ ساخت 
کریسمسی ست که به  اشتباه رد و بدل می شود 
و برخی از موجودات کوچک دوست داشتنی را به 
شیطان هایی تبدیل می کند که باید کشته  شوند.

خبیثش  نقش  عهده  از  به  خوبی  گالیگان  زاک 
در جنگی کشنده در برابر گرملین ها که در حال 
نابودی شهر هستند برآمده است. ترس و طنز به  
خوبی با هم ترکیب  شده  و بچه های دهه ۸۰ را به 
 شدت می ترساند که عواقب جبران ناپذیری ایجاد 

کرده است.

 White  )1۹۵4( سفید  کریسمس 
Christmas

 )White Christmas( سفید  کریسمس 
رمانتیک  کمدی  و  موزیکال  در سبک  فیلم  یک 
در  که  است  کورتیز  مایکل  کارگردانی  به 
موزیکال  فیلم  این  شد.  منتشر   ۱۹۵۴ سال 
شخصیت های  برای  هم  اندازه  یک  به  کالسیک 
خوشی  و  شادی  بینندگان،  برای  هم  و   /https://seemorgh.comفیلم 

اثر  این  به طوری که  فراهم کرده  را  تعطیالت 
تبدیل  شده است. ماندگار  کالسیک  یک   به 
از  غنی  ترکیب  یک  سفید«  »کریسمس 
موزیکال های قدیمی و شاد تعطیالت است که 
پیامی جاودان درباره کنار هم بودن را با خود 

به همراه دارد.

The Holiday )2006( تعطیالت
در  فیلمی   )The Holiday( »تعطیالت« 
با درون مایه کریسمس  سبک کمدی رمانتیک 
به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی نانسی 
شد.  منتشر   ۲۰۰۶ سال  در  که  است  مایرز 
ایریس )کیت وینسلت( عاشق مردی شده که 
قصد ازدواج با زن دیگری را دارد. در این بین 
مردی  که  است  فهمیده  دیاز(  )کامرون  آماندا 
بی تفاوت  او  به  نسبت  زندگی می کند  او  با  که 

شده است.

را  همدیگر  وقت  هیچ  حاال  تا  که  زن  دو  این 
ندیده بودند و ۶ هزار مایل با هم فاصله داشتند 
همدیگر را پیدا می کنند و ... این فیلم نیز یکی 
مردم  میان  در  کریسمس  فیلم های  بهترین  از 

شناخته شده است.

چهارم  و  سی  خیابان  در  معجزه 
 Miracle on 34th  )1۹۹4(

Street

 Miracle( »معجزه در خیابان سی و چهارم«
به  ۹۶ دقیقه ای  فیلمی   )on 34th Street
اوهارا  مورین  بازی  با  سیتون  جرج  کارگردانی 
آدم های  معموالً  است.   ۱۹۴۷ سال  محصول 
کریسمس  جشن  مهمان های  بدترین  شکاک 
جنبه های  به  زمستانی  فیلم  این  اما  هستند، 
ما،  قضاوت  سیستم  بی اعتمادی،  از  زیادی 
فرهنگ مصرف و درمان درست بیماری روانی 
در کنار هویت بابانوئل می پردازد و موارد زیادی 

را مورد پرسش قرار می دهد.

همچنین این فیلم نسبت به ۷ دهه پیش بسیار 
شاخص است؛ چرا که دیدن یک مادر مجرد با 
قدرت باال در شغلی مهم بسیار نادر بوده است. 
جورج سیتون، نویسنده و کارگردان این فیلم، 
فیلم نامه  بهترین  اسکار  جایزه  دریافت  برنده 

اقتباسی شد.

برای شب های 
طوالنی کریسمس

https://seemorgh.com/%20


فروردین )21 مارس- 1۹ آوریل(
اما  است،  موجود  شما  برای  زیادی  انرژی  امسال 
و  شما  تأثیرگذاری  چگونگی  تعیین  و  آن  تصفیه 

اطرافیان بر عهده شما خواهد بود.
مشتری در این ماه به نقطه میانه خانه روابط شما 
فراهم  را  ثروت  و  انبساط  انرژی  می رسد. مشتری 
می کند، اما با این  وجود توانایی فشار بیش  از حد 
نکته  این  دارد.  را  چشم انداز  رفتن  بین  از  و  زیاد 
در  جنوبی  منحنی  که  باشید  داشته  خاطر  در  را 
تاریخ بیست و هفتم وارد خانه روابط شما می شود. 
و  مناسبات  الگوی  پیرامون  است  مشکالت ممکن 
روابط ناخواسته قدیمی اتفاق بیفتد. صبر کردن با 
دیگران ممکن است در این ماه آسان نباشد، اما فرا 
ارتباطات را  خواهد رسید. عطارد در خانه ۹ شما 
در هم می آمیزد و تفاهم را تا بیستم ماه تضعیف 
همان  وارد  ماه  پنجم  و  بیست  در  مریخ  می کند. 
خانه می شود و به شما فرصتی می دهد تا اهمیت 

فردی خود را انتخاب کنید.
اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(

با شروع ماه، نپتون، سیاره توهم و تفکر گیج کننده، 
زاویه ای با مریخ خیره سر و زهره مادی گرا در عقرب 
که مخالف خورشید شما هستند تشکیل می دهد. 
عالقه  و  اشتیاق  برای  طالع بینی  دستورالعمل  این 
ممکن  که  نیست  آن گونه  لزوما  اما  است  شدید 
است انتظار داشته باشید. مناسب تر است که این را 
»تحریک پرشور« بنامیم. هالل ماه های انرژی جایی 
در بین صبح روز هشتم و ظهر روز دهم هنگامی که 
نشانه  این  از عقرب عبور می کند می باشد که  ماه 
فروپاشی آن است. اوه، این انسان سرسخت، نفس 
خود را در خانه بررسی می کند؛ خود پرخاشگرانه 
منفعل خود را در خانه بگذارید. خوشبختانه، زحل 
عقب رونده در سومین خانه ارتباطی به شما کمک 
باور  آنچه  بیان  برای  را  جدیدی  روش  تا  می کند 
دارید و آنچه برایتان مهم است، پیدا کنید. انتقال 
مشتری از خانه ششم توسط نپتون انجام می شود و 
ممکن است شما را به فکر آینده و رویای آن ببرد. 
قطعیت  عدم  اما  دارد،  وجود  هوا  در  خاصی  چیز 
تغییر ممکن است ترسناک باشد. کتاب بخوانید یا 
به کارگاهی بروید که در یک حالت جدید، آرامش 
بیشتری داشته و کمتر حالت ذهنی دفاعی داشته 

باشید. 

خرداد )21 می- 20 جون(
هفتمین  در  شما،  خورشید  نشانه  حاکم  عطارد، 
خانه روابط به صورت واپس گرا قرار دارد. ارتباط با 
می تواند  که  نیست  چیزی  همان  دیگر  مهم  افراد 
باشد. زیاد صحبت می کنید، اما درک کافی ندارید. 
از عطارد را دارد که به شما کمک  زحل جنبه ای 
قلبتان  بگذارید  برسید.  مسائل  کنه  به  تا  می کند 
عضو گفتاری و شنوایی شما بشود. زحل در خانه 
دوم استعدادها، عزت نفس و پول در حال بازگشت 

است. یک برنامه ریزی ایجاد کنید تا استعدادهایی را 
بروز  می دهند  نشان  را  واقعی تان  بیشتر شخصت  که 
کمک  شما  به  عاملی  چه  که  بگیرید  تصمیم  کنند. 
می کند احساس راحتی و آزادی کامل کنید و همین 
پول  از  حفاظت  می کنند.  ترواش  چگونه  احساسات 
عبور  است.  مهم  اکنون  درآمد تان  میزان  بررسی  و 
امکان  تا  می یابد  ادامه  پنجم  خانه  از  مشتری  سیاره 
به  شانزدهم  روز  از  به ویژه  خالق  بیان  و  عشق ورزی 

بعد فراهم شود.

تیر )21 جون- 22 جوالی(
گذشته نگر  عبور  برای  محلی  خورشید تان  نشانه 
کیوان است. طی چند ماه آینده مشخص می شود که 
دارایی شخصی تان کدام است و تصمیم می گیرید که 
کدام باورها و الگوها رادارید و کدام یک را ندارید. در 
بار خوابیدن«  یک   »روزی  اما  نکنید،  دریغ  خوابیدن 
چیزی است که باید روی آن تمرکز کنید. خانه های 
می شود.  برجسته  ماه  این  در  شما  روابط  و  عاشقانه 
عدم اطمینان یا سردرگمی در شما وجود دارد که باید 
مرتب شود. آیا یک فرد نباید نیازهای خود را صریح 
و روشن  بیان کند یا بر طبق نیاز خود رفتار کند؟ در 
آنجا شور و شوق وجود دارد، اما بگذارید از تجربیات 
روزهای  »خرابکاری«.  نه  شود  استفاده  سعادتمندانه 
سخت ترین  است  ممکن  ماه  چهاردهم  تا  دوازدهم 

روزها در این زمینه باشند.
محل   - خانه  زندگی  به  کریسمس  شدن  نزدیک  با 
پشتیبانی  مثبت  به طور  روابطتان   - شما  موردعالقه 
در  از کریسمس  بعد  ماه  این  در  کامل  ماه  می شوند. 
عالمت خورشید شما اتفاق می افتد. با خانواده باشید. 
مواظب دیگران باشید. با دوستان غذا بخورید و لذت 
یا  دوستان  با  ماه،  پایان  از  قبل  احتماالً  شما  ببرید. 

مخاطبین جدید جالب روبرو خواهید شد.
مرداد )23 جوالی- 22 اوت(

عبور  شما  سوم  خانه  از  مشتری  سیاره  زمانی که 
می کند، تفکر و ارتباطات گسترده مفاهیم اصلی این 
از  بتوانید  این دوره خوبی است که  نه تنها  است.  ماه 
و  مریخ  خورشید،  عبور  بیایید،  بیرون  محدود  فکر 
الهام بخش  به  احتمال  زیاد  شما  پنجم  خانه  از  زهره 
خالقیت شما خواهد بود. حضور زهره در اینجا احتمال 
را  آن  از  پس   و  ماه  اواسط  در  عاشقانه  برخوردهای 
تقویت می کند. فرصتی برای گسترش دانش شما در 
مورد شفابخشی یا در نظر گرفتن یک روش درمانی 
در این ماه وجود دارد. هرگونه مسائل بهداشتی باید با 
توصیه های حرفه ای انجام شود.شهریور )۲۳ اوت- 

۲۲ سپتامبر(
مشتری که هم اکنون در قلب دوم خانه پول شماست، 
در بیست و هفتم به منحنی جنوبی ملحق خواهد شد. 
اگر از اول ماه شروع به بررسی عادت های صرفه جویی 
و هزینه کردن پول باشید ممکن است شما را به مسیر 
اشتباه ببرد. در ابتدای ماه موارد زیادی به شما الهام 
جدیدی  مهارت های  یا  استعدادها  بتوانید  تا  می شود 

را در نظر بگیرید که می تواند بر تحقق خالقیت شما 
و  نظم  عاشق  شما  است  ممکن  درحالی که  بیفزاید. 
شگفتی باشید، این زمان جادویی برای خودانگیختگی 
ماه  این  در  شما  سخنان  و  افکار  است.  خالق  بیان 
سیاره  بازگشت  با  دارد.  همراه  به  را  زیادی  اشتیاق 
از خرد و حقیقت خود رضایت داشته و  باید  عطارد، 
بدون اینکه انتظار داشته باشید دیگران آن را دریافت 
کنند. صبور باشید ... به خصوص در اواخر ماه و به ویژه 

در مورد اعضای خانواده تان.

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر( 
مشتری بر خانه سوم ارتباطات و ذهن شما حاکم است 
و به شما کمک می کند تا هر آنچه را که می خواهید 
در مورد آموزش، صحبت یا نوشتن در مورد خود قرار 
برای  مناسبی  زمان  همچنین  کنید.  مشخص  دهید، 
گسترش افق شغلی است. جنبه مطلوب و خالقانه ای 
فعالیت ها  ماه  این  اول  تاریخ  در  تا مشتری  نپتون  از 
خانه  در  عطارد  بازگشت  اما  می کند،  پشتیبانی  را 
ارتباطات شما ممکن است باعث شود برای یک دوره 
کوتاه، زبان شما گره خورده باشد یا حداقل تفکر شما 
و  بیست  روز  مریخ در  اشتباه شود. هنگامی که  دچار 
ششم وارد خانه سوم شد، می توانید افکار را راحت تر 
به کلمات نوشتاری یا عمل تبدیل کنید. اگر به دنبال 
فرصتی برای ایجاد روابط خود با خانواده تان هستید، 
دو  باشد.  آن  برای  فرصتی  می تواند  ماه  آخر  هفته 
مسئله قدیمی وجود دارد که باید استراحت کنید تا 
بتوانید آرامش و هماهنگی مورد نیاز خود را در درون 

خود احیا کنید.

آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(
خورشید  نشانه  طریق  از  زهره  و  مریخ  ماه،  شروع  با 
سبب می گردند تا شدت و اشتیاق شما نادیده گرفته 
تأثیر  جنبه  دو  این  بر  به  شدت  نپتون  اکنون  شود. 
همه  عشق.  و  صلح  الهه  و  جنگ  خدای  می گذارد، 
شایسته ترین  به  نامطلوبی  ورود  می شود  باعث  اینها 
نگیرید،  جدی  را  این  واقعاً  اگر  باشید.  داشته  ماه 
و  تحمل  در  فوق العاده  درس  یک  می تواند  دوره  این 
درک دیگران به شما بدهد. آیا به دنبال سرخوردگی 
یا شادی بیشتری در طول تعطیالت هستید؟ قدرت 
فوق العاده ای برای بهبود و بالندگی در آنچه گفته اید 
و با دیگران به اشتراک گذاشته اید وجود دارد. شما در 
نقطه عطف دسترسی به اعتمادبه نفس قرار دارید که 
به شما اجازه می دهد آزادانه آن بخش از خود را ابراز 

کنید. این زمان بسیار ویژه برای شما خواهد بود.
دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه(

در هفته اول ماه، مشتری خیرخواه و گسترده، از قلب 
دهم خانه شغلی شما عبور می کند و پشتیبانی بسیار 
خوبی از خورشید و نپتون دریافت می کند. فرصت های 
خالق فراوان است. اگر استعدادهای هنری یا شفابخش 
دارید این زمان بسیار خوبی برای گسترش آنها یا در 
نظر گرفتن تبدیل آنها به حرفه است. هر چه آرزوها و 

فال ماه دسامبر ۲۰۱۹



امیالتان در شغل باشد، اکنون هیچ محدودیتی برای 
آن ها قرار ندهید. فقط اجازه دهید آنها نفوذ کنند و 
بگذارید معجزه به تنهایی آشکار شود. معجزه با اجازه 
عبور  آنها.  انجام  با  نه  و  می افتد  اتفاق  آنها  به  دادن 
بازسازی روابط  به هفتمین خانه شما  برگشتی زحل 
را تا مارس ۲۰۲۰ در کانون توجه قرار می دهد. این 
انتقال به  اندازه تایید و درک نیازهای متقابل و تجدید 
مناسبات در ارتباط با تنش با دیگران نیست. در حدود 
روز بیست و هفتم به  احتمال  زیاد چشم انداز بیشتری 

در این مورد خواهید دید.

بهمن )20 ژانویه - 1۸ فوریه(
استعدادها و عالقه های جدید اکنون آشکار می شوند و 
با گذشت زمان به طور کامل خود را نشان خواهند داد. 
... سالمتی و شفابخشی و همچنین  خانه ششم شما 
شغل و مسیر زندگی ... در این ماه برجسته شده است. 
زحل در این خانه تا ماه مارس از شما می خواهد که 
این بخش ها از زندگی خود را عمیق تر در نظر بگیرید. 

آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(  تولدت مبارک!
تولدتان مبارک، کماندار عشق! مشتری، حاکم خورشید شما، اکنون در میانه خانه دوستان خود وارد می شود. این زمان شما برای مخلوط کردن، درهم آمیختن و الهام 
بخشیدن به دیگران با دیدگاه »تصویر بزرگ« شماست. در هفته اول ماه، رابطه مطلوب نپتون با مشتری گسترده شما را راهنمایی می کند تا چیزهایی را پیش بینی کنید 

و بگویید »چرا نه!«

همان طور که گفته شد، به یاد داشته باشید که زحل ... بزرگ ترین زودیاک ... از خانه قدرتمند هشتم تغییر شما در کمین است و به شما یادآوری می کند که بهترین 
استراتژی برای الهام بخشیدن و الهام گرفتن این است که روی پای خودتان بایستید. مهم است که واقعیت ها، برنامه ها و ایده های خود را بررسی کنید و از تأثیر خود بر 

اطرافیان آگاه باشید. شما در هفته آخر ماه در حال تغییر مکان قدرتمند هستید.

بهداشتی،  مشکالت  حل  برای  عالی  دوره  یک  این  
بر  تمرکز  سالمتی،  در  پیشگیرانه  رویکرد  یک  ایجاد 
رژیم غذایی، شروع یک تمرین روزمره و غیره خواهد 
شغل  مورد  در  اطمینان  عدم  دیگر،  طرف  از  بود. 
شما ممکن است رخ دهد. از آنجا که کیوان بر خانه 
دوازدهم روح شما حاکم است، مهم است که به دنبال 
راه  حل باشید. وقایع یا تحقق در آخرین روزهای ماه 
به شما کمک می کند تا با وضوح بیشتر چیزهایی را 
ببینید. با برخی از افراد در پایان ماه معاشرت کنید. 
شما هرگز نمی دانید چه ارتباطات مهمی ممکن است 

برقرار کنید. 

اسفند )1۹ فوریه - 20 مارس(
اما  است،  زیاد  بسیار  خالقیت  و  آزادی  مضامین 
گذشته نگر  گذرگاه  نباشد.  شما  ایده آل  مطابق  شاید 
توسعه  مورد  در  شما  پنجم  خالقیت  خانه  در  زحل 

استراتژی هایی برای بخش خالقیت شما است.

نگران نباشید، کیوان، بهترین زمان زودیاک، درنهایت 
با نزدیک شدن به بهار آنچه را که به دنبالش هستید، 
را  شما  حاضر  حال  در  زد.  خواهد  رقم  شما  برای 
راهنمایی می کند تا هر کاری را که باید انجام دهید، 
انجام دهید تا جایی برای انجام کاری که خواهد آمد، 
فراهم کند. هنوز هم جادویی برای شما وجود دارد. در 
هفته اول ماه، مشتری جنبه ای مفید و خالقانه برای 
می دهد.  شکل  است  شما  خورشید  حاکم  که  نپتون 
انرژی و فرصت های شفابخشی در اطراف شما وجود 
دارد. به  جای زحمت کشیدن بر روی چیزهای کوچک 
که هیچ کنترلی بر روی آنها ندارید از حساسیت خود 
برج  در  مشتری  کنید.  استفاده  جادو  و  بهبود  برای 
میزان در خانه هشتم شما گزینه ای را برای گسترش 
بینش و آگاهی و یا گم شدن در نمایش ارائه می دهد، 

بنابراین با آگاهی انتخاب کنید.



با پرداخت ماهیانه 12 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!



با پرداخت ماهیانه 12 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!

تپش دیجیتال
514.223.3336

(514) 575-7080
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