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مشاور صادق و مورد اعتماد شما برای خرید
و فروش ملک و ساختمانهای پیش فروش

WWW.DANESHMAND.CA

604.828.3646

مهدی عب.اس زاده

( دکترای مهندسی سازه )

کارشناس حرفه ای مسکن و متخصص در پیش خرید

خرید ملک فقط با  5درصد

2015, 2016, 2018

604.441.7733

gitahomes@gmail.com

امین جمشیدی
مدیر ارشد فروش

FREE, WEEKLY (FRIDAY), PERSIAN, VANCOUVER, CANADA

با هر بودجه ای صاحب خانه شوید
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www.MahdiAbbaszadeh.ca

صرافی پارسه
sarafiparse.com

No. 113, 15th ST East, Lonsdale Ave

amin@unodigital.com
www.unodigital.com

با بهروز کاهکش تماس بگیرید

با بهروز کاهکش تماس بگیرید
bkahkesh@nationcapital.ca
604.889.4349
Tel: 604-889-4349
bkahkesh@nationcapital.ca
Tel: 604-889-4349

مهندس شهرام علی کاهی
بازرس فنی ساختمان
Shahram Alikahi

طرح های گرافیکی برای نصب بر روی شیشه
عالیم و تابلوهای راهنما و ...

در سایزهای مختلف

سابقه همکاری با برندهای مطرح دنیا همچون  LVوChanel

Certified Home Inspector

604.862.7007

License#
82529

حسین مهریزی مشاور وام مسکن

ن دالر ،با پرداخت  ۳۵درصد پیش پرداخت
تا سقف  ۲میلیو 
بدون درآمد کانادایی و بدون نیاز به تاییدیه  90روزه پیش پرداخت

* این وام به افرادی که بیش از  5سال از اقامتشان در کانادا میگذرد ارائه نمی شود

Hossein Mehrizy | Mortgage Specialist | 604.719.6219

لنگلی

پیش خرید آپارتمان
 1و  2خوابه

Zari Majd
ارائه بهترین وام
مسکن با شرایط
بسیار عالی

برهان فرجو

 %10پیش پرداخت اولیه مشاور وام مسکن

778 888-3749
1 844 673-4628
zari.majd@cibc.com

778.233.8884 Rezrealty.ca

Tel: 604.689.2000

مسکن سوم
مسکنواماول ،دوم و
دارید؟سوم نیاز دارید؟
اول،نیازدوم و
آیا به وامآیا به
ما میتوانیم به شما کمک کنیم!
ما میتوانیم به شما کمک کنیم!

604.762.2799

انواع تابلوهای تبلیغاتی

819 Davie St., Vancouver, BC

دسترسی به وا
مستقیم برای
منبع منبع
دسترسی به وام
مستقیم برای

مجهز به دستگاه کارتخوان و بدون کارمزد

604.367.8467

رضا محمودی
778.240.8181

REZREALTY@GMAIL.COM

e

bkahkesh@nationcapital.ca

طرح های گرافیکی فضاهای داخلی و بیرونی

کلیه امور ارزی درکمترین زمان و بهترین نرخ

با مدیریت سبحانی

دارای پایینترین نرخ دالر در ونکوور و تورنتو

طراحی ،چاپ و اجرای:

صرافی و ارز جوان
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ارائه انواع وام برای خرید مسکن

Refinance , Home Equity,
Equity, Construction Loan

Mobile Mortgage Advisor

+1.604.505.1000 +98.21.913300022

Mercato Plaza
New 1, 2 Bedroom Apartments and Townhomes Ready to Rent
Mercato Plaza
اﺟﺎره واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻧوﺳﺎز
2
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آﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎی ۱و  ۲ﺧواﺑﮫ و
واﺣدھﺎی ﺗﺎن ھﺎس  ،اﺟﺎره

New
1, 21,Bedroom
Apartments
andand
Townhomes,
Ready
to Move-in.
New
2 Bedroom
Apartments
Townhomes
Ready
to Rent

واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻧوﺳﺎز

درﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ Coquitlam
۱ Portو  ۲ﺧواﺑﮫ و
آﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎی
ﺳﮑوﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
واﺣدھﺎیآﻣﺎده
ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺳرﭘوﺷﯾده
ﺗﺎن ھﺎس ،

Port
ﻣﻧطﻘﮫ
Coquitlamﮐﻧﯾد .
ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ
درﺑﮭﺗرﯾنوب
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺳرﭘوﺷﯾده آﻣﺎده ﺳﮑوﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

www.mercatoplaza.com
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .
Tel : 778 233 8929
www.mercatoplaza.com
Tel : 778 233 8929

Shenasi
Carpet

اولین فرش فروشی ایرانی در ونکوور با بیش از  55سال سابقه

با موجودی بیش از  4000قطعه فرش در اندازه های بزرگ و کوچک
فروش انواع فرشهای نفیـس ایرانی ،هندی ،پاکستانی ،ابریشم و ُگل ابریشم ایرانی

شستشو  ،رفـو  ،رنگبرداری و قیمت گذاری
WWW.SHENASICARPET.COM

توسط متخصصین با تجربه ایرانی

)1165 West 15th st., North Vancouver, BC (Off Pemberton

مری صالح
مشاور امالک مسکونی و تجاری

C: 604-626-8461

604.986.8514

جواهری نـور

www.marysaleh.com 1marysaleh@gmail.com
Information: Free . . . Knowledge: Priceless

Mary Saleh

Vancouver

NOUR
JEWELRY
EXCHANGE

D
L

فروش طال به صورت قسطی و بدون بهره
بورس انواع طالهای ایرانی و ایتالیایی ،حلقه نامزدی و ...

O

S

بهترین خریدار طال و سکه آزادی ،سکه پهلوی و شمش های سوئیسی
تعمیرات طال پذیرفته میشود

اگر در جستجو برای خرید و سرمایه گذاری

در امالک تجاری یا ارتقاء ملک فعلی خود

هستید ،با من " مری صالح" تماس بگیرید.

دوشنبه تا شنبه ( 9:30صبح تا  6بعد از ظهر)

آدرس 1809 :النزدل ،نورث ونکوور

Tel: 778.222.4002, 604.973.1555
1809 Lonsdale Ave., North Vancouver
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30 Day Clothing Sale
Turkish & Australian
Designs

Latest
European
Designs

صرافی دنیـا
اولین صرافی ایرانی

ﺷﻮی ﻟﺒﺎس ﻧﺴﺮﯾﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

در وست ونکوورکانادا

ارسال حواله به ایران و بلعکس با سیستم الکترونیکی
بهترین نرخ و سریعترین انتقال ارز

دریافت همزمان ارز با استفاده از کارت های عضو شتاب
(سانتا ،پایا ،کارت به کارت)

Tel: 604.913.2324
1408 Marine Dr., West Vancouver
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ﻣﮑﺎن :وﺳﺖ وﻧﮑﻮور ?Where

335B–1425 Marine Drive,
West Vancouver
V7T1B9

زﻣﺎن ۲۳ :ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۶ ...دﺳﺎﻣﺒﺮ

?When

10 AM - 6 PM
Nov 23rd - Dec 26th
)(everyday except Monday's

Contact No. 604.880.8693

ebrahimi

آنا فرزان
همگام معتمد خانواده شما

مشاور امالک مسکونی و تجاری
خرید ،فروش ،پیش خرید ،سرمایه گذاری
و مدیریت اجاره امالک

778.237.4546
فروش سریع با بهترین قیمت
استفاده از تکنیک های پیشرفته
بازاریابی و عکاسی

بازگشت بخشی از کمیسیون فروش
به صورت نقد در صورت خرید همزمان!

با معرفی نزدیکان خود

«حق کمیسیون ویژه معرف»
را در روز تحویل کلید مستقیما
به صورت «نقد» از من دریافت کنید!!!

( برای اطالع از جزییات با من تماس بگیرید)
QR Code

anafarzan.realestate@gmail.com

www.anazrealestate.ca

anazrealdeals

anaZrealestate

accounting services ltd.

شرکت حسابداری
و مالیاتی ابراهیمی
ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی ( تراز نامه ،سود و زیان)
مشاوره و برنامه ریزی برای کسب و کار
Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-residents Tax Preparation

Tel: (604) 757-1279
500 - 1199 W Pender St., Vancouver, BC V6E 2R1
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604.716.0005 | naz@behroyan.ca | www.behroyan.com
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730 Greenwood Road, West Vancouver 3002-1011 W Cordova St., Vancouver W 302-568 Waters Edge Cr., West Vancouver 4305-1011 W Cordova St, Vancouver West 1895 Rosebery Ave., West Vancouver
$3,788,000
House, British Properties $4,699,000 Condo, Coal Harbour
House, Queens
$2,880,000
Condo, Park Royal
$1,398,000
Condo, Coal Harbour
$4,388,000
1,870 Sqft, 2 Bedrooms, 3 Bathrooms
6,166 Sqft, 5 Bedrooms, 4 Bathrooms
3,252 Sqft, 5 Bedrooms, 3 Bathrooms
1,150 Sqft, 2 Bedroom, 3 Bathroom
1,794 Sqft, 2 Bedrooms, 3 Bathrooms

LD

SO

409-400 Capilano Road, Port Moody
Condo, Port Moody Centre $549,800
650 Sqft 1 Bedroom, 1 Bathrrom

559 Craigmohr Drive, West Vancouver 2501-1775 Quebec Street, Vancouver East
3325 Descartes Place, Squamish
5329 Westhaven Wynd, West Vancouver
House, Glenmore
$5,188,000 Penthouse, Mount Pleasant $8,880,000 House, University Highlands $2,348,000
House, Eagle Harbour $2,398,000
4,039 Sqft, 4 Bedrooms, 5 Bathrooms
3,235 Sqft, 4 Bedrooms, 4 Bathrooms
4,463 Sqft , 6 Bedrooms, 6 Bathrooms
4,606 Sqft, 5 Bedrooms, 4 Bathrooms
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2418 Nelson Avenue, West Vancouver
House, Dundarave
$2,988,000
3,496 Sqft, 4 Bedrooms, 4 Bathrooms
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1620 Chippendale Rd., West Vancouver 645 King Georges Way, West Vancouver 1008-1320 Chesterfield Ave, North Van. 851 Whitchurch Street, North Vancouver
House, Canterbury
$5,398,000 House, British Properties
$4,988,000 Condo, Central Lonsdale
$3,249,000
$649,000 House, Calverhall
7,215 Sqft, 7 Bedrooms, 7 Bathrooms
4,459 Sqft, 6 Bedrooms, 6 Bathrooms
3,639 Sqft, 4 Bedrooms, 4 Bathrooms
518 Sqft, 1 Bedroom, 1 Bathroom

LD

SO

531 Newcroft Place, West Vancouver 302-2245 Twin Creek Pl., West Vancouver 4110 Burkeridge Place, West Vancouver 4221 Canterbury Cr., North Vancouver
$2,898,000
House, Cedardale
$7,888,000 Sub-Penthouse, Whitby Estates $3,288,000 House, Bayridge
House, Forest Hills
$2,599,000
2,095 Sqft, 2 Bedrooms, 2 Bathrooms
7,327 Sqft, 5 Bedrooms, 8 Bathroom
2,506 Sqft, 4 Bedrooms, 2 Bathrooms
3,000 Sqft, 3 Bedrooms, 4 Bathrooms

4485 Keith Road, West Vancouver
House, Caulfeild
$6,580,000
8,415 Sqft, 6 Bedrooms, 8 Bathrooms
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3102-1077 W Cordova St., Vancouver West 3369 Craigend Road, West Vancouver
Condo, Coal Harbour $4,998,000
House, Westmount
$5,499,000
2,005 Sqft , 2 Bedrooms, 3 Bathrooms
4,639 Sqft, 6 Bedrooms, 5 Bathrooms

N
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PH 1403 Beach Avenue, Vancouver West PH1901-1633 Capilano Rd., North Van 1005-1633 Capilano Rd, North Vancouver
Condo, Pemberton
$798,000
Penthouse, Pemberton
$4,399,900
Penthouse, West End $5,580,000
585 Sqft, 1 Bedroom, 1 Bathroom
2,419 Sqft, 3 Bedrooms, 4 Bathrooms
3,298 Sqft, 4 Bedroom, 3 Bathroom

N
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O

m
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A
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832 Younette Drive, West Vancouver 1412 Chippendale Road, West Vancouver 1806-950 Cambie Street, Vancouver West
House, Sentinel Hill
$3,298,000 House, Chartwell
$5,998,000
Condo, Yaletown
$1,198,000
2,890 Sqft, 4 Bedrooms, 3 Bathrooms
4,268 Sqft, 5 Bedrooms, 5 Bathrooms
1,081 Sqft, 2 Bedrooms, 2 Bathroom
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U
O
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H
4

N
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T
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-

563 Alpine Court, North Vancouver
House, Canyon Heights $3,888,000
4,547 Sqft, 7 Bedrooms, 6 Bathroom

This communication is not to induce or breach of any existing agency relationships.

1502-928 Homer Street, Vancouver West
Condo, Yaletown
$679,999
505 Sqft, 1 Bedroom, 1 Bathroom
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با مدیریت :محمود مدنی و امیر زارعیان
با بیش از  25سال سابقه مفید
در ونکوور

$49.95
Package Includes: Oil & Filter Change,
Top up all Fluid, Safety Checkup, Check
Charging System, Adjust Tire Pressure

Tire Sales: from $79.95
BarrysDiscountAuto@gmail.com

سمینار رایگان

235 Pemberton Ave., North Vancouver

Tel: 604.984.4334

آشنایی با سیستم مالی کانادا

جلسات تصویری آنالین از طریق  Zoomبه فارسی و یا حضوری
برنامه ریزی مالی برای سال 2021

دسترسی به تمام کمک های مالی دولت کانادا

آموزش روش کم کردن بدهی کردیت کارت و باال بردن اعتبار
آموزش دسترسی به سودهای باالی بانکی
حسابهای دولتی  TFSA، RRSP، RESPو  ، RDSPچگونه می توان حداکثر
استفاده را از این حسابها برد؟

آموزش بهترین روشهای دسترسی به تمام حسابها و کمک های موجود دولتی

جهت ثبت نام برای این
سمینار رایگان تماس بگیرید:

رضا وحیدی ،مشاور مالی

604.760.9072

چگونه می توان از طریق راههای قانونی مالیات خود را کم کرد؟

اگر بر اثر حادثه ،بیماری یا تصادف ،قادر به کار نباشیم ،برای پرداخت مخارج چه باید کرد؟
آیا دولت در هنگام بازنشستگی مراقب ما خواهد بود؟ اگر نه پس چه باید کرد؟

زمان برگزاری این سمینار:

برا ی ثبت نام لطف ًا تکست بزنید

جمعه ها ،حضوری (ساعت  6:30عصر ) و شنبه  27نوامبر و  4دسامبر (ساعت  2بعد ازظهر) آنالین

اگر کردیت و اعتبار بانکی شما به هر دلیلی کافی نیست،
با ما تماس بگیرید .ما میتوانیم راهکارهایی به شما ارائه کنیم.

AdvancedCreditRepair.CA

دعو
ت
ب
ه
ه
مکاری
از عزی

زمین زان جدی
و
ع
ال
ق
م
بیم ه امور مالی ش ند در
ا
ه ،سرمایه گذار مل انواع
ف
ی ،پ
رزندان و بازنش س انداز
ستگی
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HAYAT SHAHI & COMPANY

شرکت حسابداری

خدمات مالی و حسابداری حیاط شاهی

حیاط شاهی

عضو رسمی انجمن حسابداران خبره کانادا

تصمیم شما و اعتماد به تخصص من
شما را صاحبخانه می کند

REZA RAZI

604.649.2877

رضا رازی

مشاور امالک در ونکوور بزرگ

www.rezarazi.ca

مالیات شرکتها

reza@rezarazi.ca

مالیات اشخاص

انجام کلیه امور حسابداری

مشاوره مالیاتی

Tel: 604.990.0829

Unit 8 - 1480 Marine Dr., North Vancouver, BC

WWW.HS-CPA.CA

2022 UX 250h

2022 RX 350

LEASE APR FROM

BI-WEEKLY LEASE PAYMENTS FROM

3.9%*

$

40 MONTHS

VEHICLE PRICE

233

§

DOWN PAYMENT $0

BI-WEEKLY LEASE PAYMENTS FROM

2.9%*

$

40 MONTHS

40,700

$

LEASE APR FROM

§

VEHICLE PRICE

317

§

DOWN PAYMENT $0

57,250

$

§

نگاهی به متاورس؛

دنیای جدید خالق فیسبوک

آنچه در مرحله اول متاورس مد نظر است ،زندگی
سهبعدی به وسیله عینک واقعیت افزوده است.
متاورس بزرگترین پروژه مارک زاکربرگ
برای آینده است .اما این دنیای جدید مجازی
چه خصوصیتهایی دارد؟
برخی کارشناسان ایده متاورس را آینده زندگی
مجازی انسانها میدانند .البته برخی با تردید به
این موضوع نگاه میکنند چون پیاده شدن تمام
آنچه متاورس نام دارد به باالترین سرعت اینترنت
فایو جی در تمام جهان نیاز دارد .عالوه بر آن ،برای
ایجاد چنین جهانی ،به رایانههایی نیاز است که
بارها از رایانههای کنونی سریعتر باشند.
در عین حال نگرانی از نقض حریم خصوصی و
نیز سرقت اطالعات ،از دیگر انتقادها به متاورس
است .چرا که این پلت فرم تقریباً تمام زندگی ما را
اسکن میکند و اطالعاتی را میتواند به دست آورد
که هر دولت یا شرکتی آرزوی دانستن آن را به
صورت جامع دارد.
مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک در کنفرانس
کانکت ،از تغییر جدید فیسبوک به متا ()Meta
خبر داد .دلیل تغییر نام این مجموعه وجود
فعالیتهای مختلف عنوان شده که دیگر تحت نام
فیسبوک امکانپذیر نبوده است.
متا در واقع شرکت مادری است که برندهایی
مثل فیسبوک ،اینستاگرام ،مسنجر و واتسآپ را
در بر میگیرد .این نام جدید سعی دارد در زمینه
خلق محتوای جدید در فضای مجازی فعالیت کند.
این شرکت قرار است جهان متاورس را ایجاد کند.

بدهید ،یا بپوشید ،و با دوستان خود در این محیط
بازی کنید؛ از شطرنج گرفته تا شمشیربازی.

یک بانک آنالین انگلیسی با الهام

تیکآف عمودی بوئینگ ۷۷۷X

متاورس شاید در گام اول بسیار هیجانانگیز به
نظر برسد ،اما فیسبوک به که تبدیل به شرکت متا
شده ،این توانایی را میدهد که در سطح جدیدی به
اطالعات کاربران دسترسی پیدا کند و شاید حتی
خود فرد را بهتر از او بشناسد.

از دوران همهگیری روزهای کاری

در نمایشگاه هوایی دوبی ۲۰۲۱

«اتم بانک» برای  ۴۳۰کارمند خود هفته کاری
چهار روزه بدون کاهش حقوق در نظر گرفته است.

زاکربرگ در گفتوگو با آواتار خودش در
متاورس در زمان معرفی شرکت متا
در جهان متاورس یک اقتصاد فعال در حال کار
است .اقتصادی کام ً
ال پویا و مختص به متاورس؛
امکان تجارت به وسیله ارزهای دیجیتال وجود
دارد؛ محتوا و فضاهای داخل آن توسط شرکتهای
مختلف ایجاد میشود .در متاورس میتوان دانشگاه
و مرکز آموزشی راه انداخت ،یا اتاقی برای بازی و
معاشرت با دوستان شکل داد.
متاورس در واقع به معنی فراتر از جهان است.
این کلمه بر گرفته از کتاب سقوط برفی نوشته نیل
استفنسون است در این کتاب قهرمان داستان به
شکل یک آواتار در جهان متاورس زندگی میکند.
آنچه که متاورس را جالب یا شاید وحشتناک
کند ،حضور هوش مصنوعی در آن است؛ در واقع
ابررایانههای کوانتومی با استفاده از هوش مصنوعی
و فضای ابری ،این جهان مجازی را هدایت میکنند.

شاید به زبان ساده بتوان گفت متاورس مانند
زندگی در یک جهان موازی است ،تقریباً شبیه
چیزی که در فیلم ماتریکس میبینیم.

این قابلیتها با یادگیری ماشین و واقعیت افزوده
با دوربینهای مخصوص دستیافتنی خواهد شد.
در طرحی بلندپروازنه حتی حس المسه ما هم در
این فضا درگیر خواهد شد.
البته آنچه در مرحله اول مد نظر است ،زندگی
سهبعدی به وسیله عینک واقعیت افزوده است.
کاربر عینک و هدفون مخصوص را میزند و خود را
در یک محیط جدید میبیند .مث ً
ال وسط جنگلهای
آمازون میتوانید با دوستان خود وقت بگذرانید ،از
خواستههایتان بگویید ،آنچه میخواهید را سفارش

کارکنانش را کاهش داد

نکته دیگر توان سختافزاری بسیار قدرتمندی
است که برای همهگیر شدن متاورس نیاز است.
متاورس جهانی است که به صورت پیوسته فعال
است و مانند جهان واقعی خاموش نمیشود .زمان
به صورت زنده و موازی جهان واقعی پیش میرود و
این جهان میتواند میزبان همه افراد جهان و بیشتر
از آن باشد.

متاورس چیست؟

متاورس شما را شبیه سازی میکند و به دنیای
دیگری میبرد .مث ً
ال در یک دورهمی مجازی همه
دوستان میتوانند با یک نمای سه بعدی عالی
حاضر شوند .در این دورهمی شما میتوانید خودتان
باشید یا تبدیل به اشکال با آواتارهای فانتزی شوید.
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برای ایجاد این جهان ،هوش مصنوعی ،یادگیری
ماشین ،ارتباطات با سرعت بسیار باالتر از امروز و
رایانههای کوانتومی ،باید در کنار گسترش سخت
افزار مانند دستگاههای واقعیت افزوده توسعه پیدا
کنند.
در جهان متاورس محیطهای کاری وجود خواهد
داشت که کارگران یا کارمندان میتوانند در این
محیط مجازی کنار هم کار کنند.
این دنیا بازیهای رایانهای و دنیای سرگرمی
را متحول خواهد کرد .بازیهایی مانند فورتنایت
شاید گوشه کوچکی از این دنیای آینده باشند .در
متاورس شاید بتوان در محیط سریال ،فیلمها و
داستانها زندگی کرد و وقت گذراند.

به گزارش همشهری آنالین و به نقل از بیبیسی،
کارمندان این بانک آنالین اکنون  ۳۴ساعت در
چهار روز کار میکنند و روز دوشنبه یا جمعه از
مرخصی استفاده میکنند .این در حالی است که
پیشتر آنها  ۳۷.۵ساعت در کل هفته کار میکردند.
«مارک مولن» رئیس بانک میگوید ،این کار از
همهگیری الهام گرفته شده است و به بهبود رفاه و
حفظ کارکنان کمک میکند.
با این حال ،کارمندان باید ساعتهای بیشتری را
در روزهایی که در آن هستند کار کنند.
مولن در این باره گفت« :پیش از کووید ،مرسوم
این بود که باید رفتوآمد کنید ،تمام روز پشت میز
بنشینید و وقتی به خانه رفتید این روند را تکرار
کنید .کووید به ما نشان داد که چنین الزم نیست.
من فکر میکنم حضور از ساعت  ۹تا  ۱۷دوشنبه تا
جمعه ،یک روش قدیمی کار است».
اتم یکی از نخستین بانکهای دیجیتال بریتانیا
بود و در سال مالی گذشته  ۲.۷میلیارد پوند وام
داشت .ترتیبات کاری جدید آنها از یکم نوامبر،
پس از بررسی نشان داد که بر خدمات مشتری یا
بهرهوری تأثیری نداشته است.

نمایشگاه هوایی دوبی  ۲۰۲۱از  ۱۴نوامبر (۲۳
آبان) گشایش یافته است و شرکت هواپیماسازی
بوئینگ هواپیمای مسافربری  ۷۷۷-۹در سری
هواپیماهای پهنپیکر دورپرواز  ۷۷۷xرا در آن به
نمایش در آورد.
بــه گـــزارش همشهری آنــایــن بــه نقل از
آسوشیتدپرس هواپیمای مسافربری  ۷۷۷-۹در
بلندترین پروازش تاکنون از شهر سیاتل در ایالت
واشنگتن در غرب آمریکا به شهر دبی پرواز کرده بود.
بوئینگ میگوید این مدل هواپیما بزرگترین و
کارآمدترین هواپیمای مسافربری دوموتوره جهان
است.
مدل  ۷۷۷-۹با طول  ۷۶.۶متر و ظرفیت ۴۲۶
مسافر برد پروازی  ۱۳۵۰۰کیلومتر را دارد و قیمت
هر فروند آن  ۴۴۲میلیون دالر است.
بوئینگ در سری هواپیماهای مسافربری ۷۷۷X
یک گونه کوچکتر  ۷۷۷-۸هم تولید کرده است که
ظرفیت  ۳۸۴مسافر را دارد.
خطوط هوایی گوناگون از جمله امارات ،قطر ایرویز
و لوفتهانزا تا به حال  ۳۵۱فروند از هواپیماهای
 ۷۷۷Xسفارش دادهاند و شرکت هواپیمایی امارات
که بزرگترین خط هوایی خاورمیانه است ،با سفارش
 ۱۲۶فروند بوئینگ  ۷۷۷Xدر رده اول مشتریان
قرار دار د .اما این شرکتها از تاخیر در دریافت
هواپیماها شکایت دارند و انتظار نمیرود تحویل
این هواپیماها زودتر از اواخر سال  ۲۰۲۳آغاز شود.

SIMPLY TRAVEL & TOUR
چرا خرید بلیط از ما؟ آژانس مسافرتی

ژیال شریعتمداری  -نفیسه حسینی

Office: 604.336.9696
Jila: 604.726.5711
Nafiseh: 604.767.4148

3859 Hastings St., Burnaby

BC License: 77103

بهترین نرخ های پرواز هواپیمایی قطر،

ترکیش ،لوفتانزا ،از ونکوور به شهرهای

مختلف ایران و همچنین تورهای

تفریحی ،کروز و بیمه های مسافرتی
info@simplytravelandtour.com
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حمایت دو ملیپوش فوتبال مردان ایران
از زهره کودایی

از مضمون این پیام این اتهام برداشت میشد که دروازهبان تیم ملی
فوتبال زنان ایران «مرد» است ،اما خود را «زن» جا زده است.

مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران این ادعا را
تکذیب کرد و روز یکشنبه به وبسایت «ورزش سه» گفت« :مسئوالن
پزشکی تکتک اعضای تیم را از نظر هورمونی آزمایش کردهاند که
چنین مشکالتی پیش نیاید .بنابراین به تمام طرفداران میگویم که
اصال نگران نباشید .ما بدون اتالف وقت هر مدرکی را که کنفدارسیون
فوتبال آسیا درخواست کند در اختیار آنها قرار خواهیم داد».

Daneshmand Magazine Ltd.

اما پیش از انتشار این حکم ،موجی از توهین و واکنشهای سخیف از
طرف طرفداران عرب فوتبال علیه خانم کودایی در شبکههای اجتماعی
به راه افتا د ،و در مقابل کاربران ایرانی به حمایت از دروازهبان زن
برخاستند.

علیرضا بیرانوند روز جمعه ۲۸ ،آبان در استوری اینستاگرام خود،
تصویر پرچم ایران را همراه با عکس خانم کودایی منتشر کرده و مهدی
طارمی در استوری اینستاگرام خود نوشت« :خانم کودایی شما استعداد
باالیی دارید و هنر شما از چشم ما پوشیده نیست .به حرفهای منفی
اهمیت ندهید به اهدافتان در زندگی توجه کنید».
فدراسیون فوتبال اردن پس از شکست تیم ملی زنان این کشور از تیم
زنان ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای زنان آسیا ،از کنفدراسیون
فوتبال آسیا خواست در مورد جنسیت دروازهبان تیم ملی فوتبال زنان
ایران تحقیق کند.
شاهزاده علی بن الحسین ،رئیس فدراسیون فوتبال اردن ،روز
یکشنبه  ۲۳آبان در توئیتی اعالم کرد که در نامهای رسمی خطاب
به کنفدارسیون فوتبال آسیا خواستار «تحقیق برای تعیین جنسیت»
فوتبالیست مورد نظر شده است.

شاهین شهالئی

مشاورشمادرتامین سریع مسکن دلخواه شما

تیم ملی فوتبال زنان ایران روز پنجم مهر در پایان یک مسابقه بدون
گل و در ضربات پنالتی چهار بر دو اردن را شکست داد و برای اولین بار
راهی مسابقات جام ملتهای آسیا شد که سال  ۲۰۲۲برگزار میشود.
زهره کودایی ،دروازهبــان تیم ملی فوتبال زنان ایران ،با متوقف
کردن دو ضربه پنالتی پیروزی در برابر اردن و صعود تیم ایران به جام
ملتهای آسیا را تضمین کرد.
مسابقات فوتبال زنان جام ملتهای آسیا از ژانویه  ۲۰۲۲در هند
آغاز میشود.
در واکنش به موج منفی که در شبکههای اجتماعی به راه افتاده بود،
شهرداری تهران هم با انتشار بنرهایی از تصویر خانم کودایی با عنوان
دختر قهرمان ،در تهران ،از او حمایت کرد.
علی عالی ،روزنامه نگار ورزشی در سایت عصر ایران نیز نوشته است:
«خشونت کالمیای که خانم کودایی در این چند روز تحمل کرده ،قابل
درک و تحمل نیست .فقط چون شجاعانه از دروازهاش دفاع کرد و باعث
باخت تیم اردن شد ،یک شهروند اردنی ظاهرش را مورد قضاوت قرار
داده و شرمآورتر رفتار هموطنانش است».
کاربری با اسم محمد مالی در توییتر خود نوشته است« :چقدر
ایرانجان خوشبخت است که زهره کودایی ،دختر سختکوش اهل
روستای بارانگرد باغملک و ایذه که
روزی کرایه رفتن تا محل تمرین را
نداشت ،و برای امرار معاش حتی
نجاری کرد ،حاال به سنگربان اول
تیم ملی فوتبال بانوان ایران تبدیل
شده است .زهره کودایی بداند ایران
حامی اوست».

مشاوره برای دریافت وام ،متناسب با مبلغ پیش پرداخت

خرید خانه ساده تر از آن چیزی است
که فکرش را می کنید.
داشتن خانه در شهر زیبای ونکوور ،دست یافتنی است ،فقط باید شروع کنید.

با کمترین پیش پرداخت صاحب خانه شوید!
www.shahins.ca

shahin@shahins.ca
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مجله هفتگی

در نهایت در هفته جاری کنفدراسیون فوتبال آسیا ،شکایت فدراسیون
اردنی را رد کرده و گفت که زهره کودایی دروازه بان تیم ملی فوتبال
ایران جنسیت زن دارد و شکایت اردنیها مردود است.

رادیو فردا :علیرضا بیرانوند و مهدی طارمی ،دو ملیپوش فوتبال
مردان ایران ،از زهره کودایی ،دروازهبان تیم ملی فوتبال زنان ایران،
حمایت کردند.

Daneshmand Magazine

604.500.7700

کاربر دیگری نوشته است« :این
جا جهان سوم است دختر خوب به
اهانت ها  ،کژی ها حتی ترورها و ...
پشت کن و برای هدفت بجنگ،تو
فقط فوتبال بازی نمیکنی هر بار
که در خاورمیانه به میدان می روی
گویی گردآفرید لباس رزم پوشید از
اهانت ها و تخریب ها هراسان مشو
گردافرید ایران».
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این نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد.
استفاده کلی یا جزئی از مقاالت و طراحی آگهی ها مجاز نیست.
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شرکت اوبر اولین قدم برای ورود
به بازار ماریجوانا را برداشت

خود را پیش از تحویل اعالم کنند.
بر اساس قوانین کانادا؛ هر چند مصرف این
محصوالت از سال  ٢٠١٨میالدی قانونی اعالم شده
اما هنوز تحویل آن غیرقانونیست.
در ماه آوریل امسال ( )٢٠٢١دارا خسروشاهی،
مدیرعامل اوبر گفته بود در صورت قانونی شدن
عرضه ماریجوانا در آمریکا ،این شرکت ورود به این
بازار را مدنظر قرار خواهد داد.

شرکت اوبر اولین قدم برای ورود به بازار ماریجوانا
را برداشت؛ مشتریان در ایالت اونتاریوی کانادا به
زودی قادر خواهند بود با استفاده از اپلیکیشن
سفارش غذای اوبر (اوبر ایتس) محصوالت مرتبط با
حشیش و ماریجوانا را سفارش دهند.
گفته شده مشتریان این محصوالت باید سفارش
خود را در بخش ویژهای ثبت کنند و آن را از
مغازهای نزدیک به محل سفارش تحویل بگیرند.
شرکت متولی توزیع این محصوالت "توکیو
اسموک" نام دارد و مشخص نیست عرضه از طریق
اوبر ،به سایر مناطق کانادا هم تعمیم یابد.
ارزش بــازار مشتقات شاهدانه (حشیش و
ماریجوانا) در کانادا حدود  ٥میلیارد دالر کانادا (٤
میلیون دالر آمریکا) برآورد شده است.
مشتریان برای سفارش این محصوالت ،باید سن

News

مجاز بود .پیش از تصویب ایت قانون ،دولت کانادا
گفته بود قانونی کردن مصرف این محصوالت،
کنترل آن را آسانتر می کند.

اما اکنون با مراجعه وکالی استودیوی امآرسی برای
دریافت این مبلغ از کوین اسپیسی ،جزییاتش برمال
شده است.

کوین اسپیسی باید  ۳۱میلیون دالر خسارت

آقای اسپیسی از سال  ۲۰۱۷تاکنون با چندین
اتهام آزارجنسی روبرو شده اما همه آنها را رد کرده
است.

به استودیو خانه پوشالی پرداخت کند

با وجود قانونی شدن مصرف این محصوالت
برای "تفریح" در کانادا ،فروشندگان مواد مخدر
غیرقانونی سهم باالیی در بازار این مواد دارند؛ که
دولت این کشور در پی حل این معضل است.
اوبر گفته است همکاری این شرکت با "توکیو
اسموک" به بزرگساالن کمک خواهد کرد تا بصورت
قانونی و امن محصوالت خود را تهیه کنند و با
فروشندگان غیرقانونی مبارزه شود.
انتظار میرود بازار حشیش و ماریجوانا در کانادا
در سالهای پیش رو توسعه یابد؛ تخمین زده شده
ارزش این بازار در کانادا تا سال  ۲۰۲۶میالدی به
 ۶میلیارد و  ٧٠٠میلیون دالر برسد .سال گذشته با
شیوع ویروس کرونا و خانهنشینی مردم ،تقاضا برای
این محصوالت در کانادا به شدت باال رفت.
کانادا تنها کشوری در میان هفت کشور صنعتی
جهان است که مصرف حشیش و ماریجوانا در آن
قانونی شده؛ تا پیش از قانونی شدن آنها در سال
 ۲۰۱۸میالدی ،مصرف تنها برای مصارف پزشکی
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کوین اسپیسی ،بازیگر سرشناس هالیوود که سه
سال پیش یکی از بزرگترین نامهادر میان مردان متهم
به آزارجنسی در صنعت سینمای آمریکا بود ،باید ۳۱
میلیون دالر غرامت به استودیو تهیهکننده مجموعه
خانه پوشالی ،تولید نتفلیکس ،پرداخت کند.
آقــای اسپیسی پس از علنی شدن اتهامات
آزارجنسی او در محیط کار ،از این پروژه اخراج
شد و سپس در جریان یک میانجیگری میان او و
استودیو تهیه سریال خانه پوشالی ،مقرر شد که این
مبلغ را به عنوان ضرر و زیان بپردازد.
حکم ناشی از این میانجیگری که سال گذشته
مشخص شده بود تاکنون محرمانه نگه داشته بود

او که  ۶۲سال دارد ،نقش اول مجموعه خانه
پوشالی را داشت اما پس از آن که به آزارجنسی
همکاران خود و ایجاد فضایی «مسموم» در محیط
کار متهم شد و این نقش را از دست داد .او متهم
است که کارمندان جوان را بدون اجازه آنها لمس
میکرده و نامحترمانه سخن میگفته است.
با این حال ،اتهامهای اصلی او همزمان با پرونده
هاروی واینستاین ،غول تهیهکنندگی هالیوود و
شکلگیری جنبش منـهم از سوی زنان صنعت
سینمای آمریکا باال گرفت و منجر به متوقف شدن
همکاری او با پروژه خانه پوشالی شد.
از آن زمان تاکنون کوین اسپیسی خود را دور
از رسانهها و هیاهوهای معمول اطراف بازیگران
آمریکایی نگه داشته است.
استودیو امآرسی و نتفلیکس آقای اسپیسی را
پس از باالگرفتن این اتهامها اخراج کردند اما مدعی
ضرر و زیان هم شدند چرا که تهیه سری جدید
خانه پوشالی را شروع کرده بودند و با کنار گذاشته
شدن کوین اسپسی میلیونها دالر خسارت دیدند.
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جام جهانی قطر؛

تالش ایران برای میزبانی
تماشاچیان در کیش

او به بازدید نماینده فیفا و رئیس فدراسیون فوتبال
ایران از ظرفیتها واستانداردهای خدمات در اماکن
اقامتی کیش اشاره کرده و افزوده که سعی میشود تا
شهریور  ۱۴۰۱ظرفیتهای اقامتی آماده شوند.
تالش برای میزبانی بخشی از مسافران جام جهانی
قطر در حالی صورت میگیرد که امارات ،کویت،
عمان و عربستان نیز در همین زمینه پیشنهاداتی
ی مطلوبتر آنها،
دارند و زیرساختهای گردشگر 
شانس چندانی برای ایران باقی نمیگذارد.

دویچه وله :جامعه هتلداران کیش از آمادگی ارائه
چهار هزار اتاق با قیمت مناسب در جریان جام جهانی
قطر خبر میدهد .بزرگترین چالش گردشگری در
ایران ،امنیت و تنشهای سیاسی است .آیا زمینه
استقبال از پیشنهاد هتلداران کیش وجود دارد؟
اوایل ماه آبان ،سعید محمد ،دبیر شورای عالی
مناطق آزاد و ویژه ایران با اشاره به محدودیت قطر
در پذیرش گردشگران و مسافران جام جهانی ۲۰۲۲
گفته بود« :برنامهریزی کاملی داریم تا با استفاده
حداکثری از ظرفیتهای موجود در قشم و کیش،
باعث شویم تا توریستها رضایتمندانه منطقه را ترک
کنند».
حـــال رئــیــس جــامــعــه هـــتـــلداران کیش
از آمــادگــی بـــرای ارائـــه چــهــار هـــزار اتــاق
با قیمت مناسب به تماشاچیان ایرانی و خارجی
بازیها خبر میدهد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از مسیحالله صفا مینویسد:
«هر شب اقامت در هتلهای قطر باالی  ۱۰تا ۱۵
میلیون تومان میشود .عالوهبر این ،تعداد هتل و اتاق
در قطر کم است و همه تماشاچیها ،گردشگران و
اعضای تیمها را پوشش نمیدهد .ظرفیت دبی هم
برای این رویداد کافی نیست .برای همین ما سعی
میکنیم ظرفیت اقامت و استانداردها را در کیش تا
جام جهانی باال ببریم تا دستکم مسافران ایرانی را در
این جزیره با قیمت مناسب و به مراتب مناسبتر از
قطر پوشش دهیم .البته که حضور مسافران و تیمهای
خارجی در کیش مهم است ،اما مسافران ایرانی برای
ما مهمتر هستند».

تعلیم رانندگی

ورزشی
Daneshmand.Ca
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رتبه ایران در شاخص «رقابتپذیری سفر» در سال
 ۲۰۱۹بین  ۱۴۰کشور  ۸۹بوده و این در حالی است
که امارات و ترکیه در جایگاههای  ۳۳و  ۴۳قرار دارند.
نرخ "گردشگری طبیعت" یا "گردشگری سالمت" در
ایران نیز بنا به اعالم متولیان این عرصه ،کاهشی
است.

Sports

رئیس جامعه هتلداران کیش احتماال با احتساب
این فاکتورها گفته که اگر خارجیها نیامدند ،حداقل
ایرانیهایی که قصد تماشای بازیهای جام جهانی را
دارند با توجه به تفاوت هزینهها و نزدیکی کیش و
قطر میتوانند در این جزیره اقامت کنند.

زالتان :آسپیلیکوئتا را از قصد
زدم /او جرأت انجام چنین
کاری را با من ندارد

صنعتی "بیمار"
به موازات رکود صنعت توریسم در ایران ،آمار
گردشگری در خارج از این کشور صعودی است .تنها
در ماه سپتامبر سال جاری۱۰۴ ،هزار مسافر ایرانی به
استانبول سفر کردهاند که نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته ۱۱۱درصد افزایش دارد.
عزتالله ضرغامی ،وزیــر میراث فرهنگی و
گردشگری ،صنعت گردشگری ایــران را در حال
"احتضار" نامیده و گفته است« :این بیماری است که
اگر از تخت بلند شود ،کشور را نجات میدهد».
او برای دومین مرتبه در سه ماه گذشته ،فعاالن
بازار توریسم را به ارائه طرح و نسخه برای "احیای
گردشگری" فراخوانده است .این در حالی است که
بزرگترین چالش پیش رو برای رونق گردشگری
در ایــران ،مسئله امنیت ،زیرساختهای مناسب
مهمانپذیری و تنشهای سیاسی است.
به دلیل این چالشها و همچنین انسدادهای مالی
و بانکی ،هیچ سرمایهگذاری کالنی در هتلداری و
ساختارهای گردشگری در ایران صورت نمیگیرد.
یک عامل مهم دیگر در عدم جذب گردشگر خارجی،
محدودیتهایی است که به خصوص گردشگران زن
را در مضیقه میگذارد .مدیریت پراکنده ،سلیقهای و
ناهماهنگ ارگانهای مختلف در اعمال نظر نیز مزید
بر علت هستند.

توسط ممتحن سابق ICBC

Former ICBC Driver Examiner

Class 4, 5, & 7
در نورث شور

Tel: 604.779.2993
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مهاجم سوئدی میالن میگوید که در بازی اخیر
تیم ملی فوتبال کشورش از روی عمد روی مدافع تیم
ملی اسپانیا مرتکب خطا شد.
مهاجم سوئدی میالن میگوید که در بازی اخیر
تیم ملی فوتبال کشورش از روی عمد روی مدافع تیم
ملی اسپانیا مرتکب خطا شد .به گزارش خبرگزاری
م ملی فوتبال سوئد یکشنبه هفته گذشته
تسنیم ،تی 
در آخرین بازی خود در مرحله انتخابی جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر در منطقه اروپا در حالی با نتیجه یک بر
صفر مغلوب میزبانش اسپانیا شد و از صعود مستقیم
به بیستودومین دوره مسابقات جام جهانی بازماند
که زالتان ابراهیموویچ ستاره  ۴۰ساله سوئدیها در
وقتهای اضافه نیمه دوم و روی ارسال یک ضربه
کرنر روی دروازه اسپانیا ،ضربهای با کتفش به سزار
آسپیلیکوئتا زد .مهاجم میالن در توضیح آن ماجرا
مدعی شد که که مدافع اسپانیا در جریان آن بازی
در مورد یکی از همتیمیهایش اظهارنظری کرد که
همین منجر به آن درگیری فیزیکی شد.

قطر را در مسابقات پلیآف امتحان خواهند کرد ،در
گفتوگو با نشریه انگلیسی «گاردین» درباره اتفاق
بازی اسپانیا و سوئد گفت :در بازی با اسپانیا از روی
عمد روی آسپیلیکوئتا خطا کردم .از گفتن این حرف
خجالت نمیکشم ،چون او کار احمقانهای در قبال
بازیکن ما انجام داد .من کفیل هم تیمیمان هستم.
این کار احمقانهای بود که از من سر زد اما اگر الزم
باشد دوباره این کار را انجام میدهم تا آسپیلیکوئتا
بفهمد که "او جرأت انجام چنین کاری را ندارد ،اما
من به او نشان خواهم داد که اگر این کار را با من
انجام دهد چه اتفاقی میافتد" .به همین دلیل این
کار را کردم.
وی در مواجهه با این پرسش که مدافع اسپانیا چه
چیزی در جریان آن بازی گفته است ،اظهار داشت:
آسپیلیکوئتا چیزی به من نگفت اما آن حرفها را به
همتیمی من زد ،کسی که کار نادرستی نکرد و خیلی
پسر خوبی است .کار من در بازی با اسپانیا خوب
نبود اما اگر الزم باشد دوباره آن کار را خواهم کرد.
من اینطور هستم و از گفتن این حرف هم خجالت
نمیکشم.
اییرا در پایان خاطرنشان کرد :مسئله از دست دادن
بازیهای پلیآف نیست ،بلکه مسئله این است که به
آن شخص بفهمانید که شما از کسی که روی زمین
دراز کشیده ،عصبانی نمیشوید .شما به سگی که
حرف نمیزند ،حمله نمیکنید! به کسی که قادر به
انجام کاری است ،حمله کنید .انتخاب همتیمی من
که تنها  ۲۰سال سن دارد و پسر بسیار خوبی است،
بسیار آسان است .امیدوارم آسپیلیکوئتا حاال متوجه
شده باشد.

ایبرا که حاال به همراه هم تیمیهایش در تیم ملی
سوئد شانس خود برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۲

دانشمند

برای ایرانیان
فرهیخته و اندیشمند

Matt. Ray Construction
بازسازی کامل خانه ،داخلی،
کف پوش ،درای وال ،رنگ و
نقاشی Finishing ،و ...
رضا احمدی 604.771.6590
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Lonsdale Dentist
Dr. Farhad Goshtasby
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دکتـر فرهاد ُگشتاسبی

دکتر امیر سلطانی

Dr. Pouran Rostamian

کلینیکال اُدیولوژیست و استادیار
بالینی در دانشگاه بریتیش کلمبیا

دکتـر پوراندخت رستمیان

Fiona McGrane

Audiometric Technician

با  28سال سابقه کار

خدمات تخصصی :در کلینیک ما ،به شما آزمون های شنوایی سنجی و مشاوره ،بصورت کام ً
ال رایگان ارائه میشود تا بتوانید برای
بدست آوردن دوباره شنوایی (براساس نتایج آزمون مطابق با سبک زندگی و بودجه خودتان) بهترین سمعک را انتخاب کنید.
همکاران ما :در کلینیک ما واقع در نورت ونکوور ،از حضور یک دکتر اُدیولوژیست و همچنین یک کارشناس ادیولوژی هر دو فارغ
تحصیل کالج  Speech and Hearing Health professionalsبریتیش کلمبیا به طور همزمان بهره مند خواهید شد.
فناوری پیشرفته :در کلینیک ما از سنجش های دقیق و تخصصی ،با فناوری های دیجیتالی روز و راهکارهای نوآورانه سمعک های
مخفی برخوردار خواهید شد .مزایای تمامی برندهای معتبر سمعک را با هم به شما عرضه می کنیم .در مورد جدیدترین سمعک های
های خدمات از راه دور ،از ما بپرسید.
هوشمند و اپلیکیشن ِ
طرح خرید بدون بهره NexGen :می کوشد تا شما بهترین خرید متناسب با سبک زندگی و بودجه خود را داشته باشید.
طرح منحصر به فرد،
خدمات فروش اقساطی :ما مفتخر هستیم که اولین شرکت ارائه کننده فروش اقساطی سمعک هستیم .این ِ
مجموعه ای کامل از انواع سمعک ها در انواع سطوح فنی را در بر میگیرد .براساس نیاز شما ،سمعک متناسب با سبک زندگی و بودجه
شما با اقساط فقط  59دالر در ماه ،دراختیار شما گذارده می شود .این طرح ،شامل خدمات پس از فروش ما نیز می باشد.
فروش و خدمات مرتبط :ما تمامی محصوالت برند های معتبر سمعک را ارائه میکنیم.

Tel: 604.988.9900

معاینه و رادیوگرافی و جرمگیری
بیمه پناهندگان پذیرفته میشود
Tel: 604.971.0791

102-125 E 13th St., North Vancouver
www.Nexgenhearing.com

! SCHEDULE YOUR FREE HEARING TEST TODAY
WorkSafeBC and Provincial WCB Networks, VAC, BCEA and NIHB accepted

ماشروع
رارابابا ما
نوروز
کنیدکنید
شروع
نوروز
نوروز را با ما شروع کنید
Gardening & Landscaping
Gardening
&
Gardening
Landscaping
سازی و&باغبانی
محوطه
Lanscaping
Gardening
& Landscaping
Registered under the College of Speech and Hearing Health Professional of BC

نگهداریباغبانی
سازی و
محوطه
طراحی ،اجرا،
مشاوره،
GEARTباغبانی
SAPCESسازی و
 LANDSCAPING Ltd.محوطه
مشاوره ،طراحی ،اجرا ،نگهداری
شروع۲۵کن
نوروز را با ما
ساليدتجربه
با بیش از
و بهره مندی از مجربترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

مشاوره ،طراحی ،اجرا ،نگهداری

SPACES
LANDSCAPIN
GREAT GREAT
SPACES
LANDSCAPING
ltd.
LANDSCAPINGدیوارکشی ،ساخت برکه و آبنما،
محوطهسازی :کفسازی ،فنس کشی،
GEART
SAPCES
Lt
25کردن
واشر وازتمیز
دک ،پاور
گاترهاتجربه
سال
بیش
آالچیق ،با
GEART SAPCES
LANDSCAPING
GARDENING
& LANDSCA
تجربهکوددهی،
دپیوند،
هرس،
موجود،
سالي
کن
Ltdرا با
وز
شروعسبز۲۵
فضایاز
اصالحبیش
ماباغبانی :با

$149.40

208-1940 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC
Web: www.lonsdaledentist.ca

Email: dentistlonsdale@gmail.com

باز سازی و نوسازی  ،مسکونی و تجاری
طراحی ،نقشه کشی ،ساخت و ساز ،حمام ،دستشویی ،آشپزخانه
کف پوش ،خدمات لوله کشی و برق ساختمان
با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت

وز را با ما شروع کنيد

کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت
مجریان و
مجربگل،ترین
و بهره مندی از
دورهای فضای سبز
چمن ،نگهداری
کاشت درخت،

ترینباباغبان
مجربی و
محوطه ساز
تجربهفضای سبز و آرشیتکت
کارشناسان
و بهره) مندی از
مجریان(و ۲۵سال
بیشﯽاز
Office:
778-855-9645
کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت
ترین ،مجریان
مجرب
مشاوره ،مندی از
و بهره
نگهدار وی
اجرا
طراحﯽ ،

SPACES LANDS
GREAT
محوطهسازی :کفسازی ،فنس کشی ،دیوارکشی ،ساخت برکه و آبنما،
SPACES
GREAT
گاترهاگاترها
کردن
تمیزتمیز
واشر و
نما ،پاور
آالچیق،آب
LANDSCو
ساخت برکه
واشر و
دک،
ساختوبرکه و آبنما،
فنس
سازی،
دیوارکشی،آﻻچيق
کردن ،
کشی،و آبنما
برکه
پاورﯽ ،
وارکش
کفدي
سازی:ﯽ ،
محوطهفنس کش
ی ) کفسازی ،
کشی ،دیوار کشی ،آالچیق ،دک
محوطه سازی :کف سازی،
فنسCell:
604-724-9645

تکت
 greatspaceslandscaping@gmail.comو آرشي
تجربه و بهره مندی از مجربترين مجريان و کارشناسان فضای سبز
Email:

 GARDENINGتمیز کردن گاترها
واشر( و
دک ،پاور
آالچیق،
قاتريها
زکاری
&پاور واشر و تمي
 LAدک ،

کوددهی،
هرس،پیوند،
موجود،هرس،
سبز موجود،
فضای سبز
کوددهی،
پیوند،
اصالحفضای
باغبانی:اصالح
باغبانی:

GARDENING
LAN
سبز
فضای
دورهای
درخت،
فضای &کاشت
پیوند،گل ،
درخت ،
موجود، ،
نگهداریﯽ
سبزکودده
چمن، ،
وند
گل ،،پي
هرس
باغبانی،:
سبزموجود
ﻼح
کوددهی،
هرس،
فضای
اصالح
نگهداری دوره ای فضای سبز
چمن،
درخت ،گل،
حوطه کاشت
(
ﯽ
باغبان
و
ی
ساز
سبز (
فضای
کاشتدوره ا
چمن  ،نگهداری
نگهداری دورهای فضای سبز
چمن،
درخت،یگل،

محوطه سازی و باغبانﯽ (

C:Office:
604-724-9645
O:778-85
778-855-9645
ی
نگهدار
،
اجرا
،
ﯽ
 ،طراح
Email: greatspaceslandscaping@gmail.com
E: greatspaceslandscaping@gmail.c
Cell:
604-724-9645
Office:
778-855-9645
ی
نگهدار
اجراان ،
مجربترين،
طراحﯽ
رهمند،
تکت
ي
آرش
و
سبز
ی
فضا
کارشناسان
و
ي
مجر
از
ی
Email:
greatspaceslandscaping@gmail.com
Cell: 778-855-9645
Office: 604-724-9645
Cell: 604-724-9645

تکت
 greatspaceslandscaping@gmail.comو آرشي
ه مندی از مجربترين مجريان و کارشناسان فضای سبز
Email:

 ،فنس کشﯽ  ،ديوارکشﯽ  ،برکه و آبنما  ،آﻻچيق و

www.siennarenovation.ca

604-468-1055

Email: Info@siennarenovation.ca

Address: 101–1320 Kingsway Ave, Port Coquitlam
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مرکز دندانپزشکی و ایمپلنت گلن

مرکز دندانپزشکی گلن

خالق لبخندی زیبا و فراموش نشدنی

خالق لبخندی زیبا و فراموش نشدنی

ایمپلنت در یک روز
ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی
دندانپزشکی گلن
مرکز
جراحی دندان عقل
برای همه افراد خانواده با  27ســال سابقه
جراحی لثه
خالق لبخندی زیبا و فراموش نشدنی
CT SCAN
این کلینیک مجهز به دستگاه سی تی اسکن می باشد
ایمپلنت
دندانپزشکی
پذیرش انواع بیمه های
جراحی دندان عقل
جراحی لثه

دکتر کیوان آشنایی

ارتودنسی
Invisalign

بهداشت دهان
ارتودنسی

روکش دندان

دندانپزشکی گلن
مرکز
دندان ها
سفید کردن
INVISALIGN
دندان مصنوعی

پزشکی زیبایی
دندانپزشکی زیبائیدندان
Sedation
پرکردگی
فراموش نشدنی
لبخندی زیبا و
خالق

ارتودنسی
ایمپلنت
دهان
بهداشت
Invisalign
دندان ها
جراحی دندان عقلسفید کردن
پذیرش انواع بیمه های دندانپزشکی
دندانپزشکی زیبائی
جراحی لثه
پر کردگی

دندانپزشک

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و UBC

بهداشت دهان

دندانپزش
مرکز
دندان ها
سفید کردن
مص
دندان
edation
پرکردگی

خالق لبخندی زیبا و فرام

604.552.2241
Tel: 604.552.2241

روکشایمپلنت
دندان
دندان عقل
دندانجراحی
مصنوعی

ارتودنسی

بهداشت ده

Invisalign

سفید کردن

دندانپزشکی زیبائی

پرکردگی

ایمپلنت

ارتودنسی

جراحی دندان عقل

nvisalign

پذیرش انواع بیمه های دندانپزشکی
www.GlenDentalCentre.com
آشنایی
دکتر کیوان
لثه
جراحی
SEDATION
2975 Glen
Dr., Coquitlam, BC
خدمات دندانپزشکی برای همه
ارائه کلیه
افراد خانواده با  24سال سابقه
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و UBC

604.552.2241
دکتر کیوان

روکش دن

آشناییپذیرش انواع بیمه های دندانپزشکی
دندانپزشکی

همه
 Glenبرای
دندانپزشکی
خدمات
BCارائه کلیه
2975
Drive,
Coquitlam,
افراد خانواده با  24سال سابقه
www.GlenDentalCentre.com
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و UBC

جراحی لثه

604.552.2241
دکتر کیوان

طراحی ،ساخت و نصب کابینت آشپزخانه
در انواع طرحهای کالسیک و مدرن ،مسکونی ،اداری
با بیش از  ۳۰سال تجربه در ساخت کابینت و کانترتاپ در سراسر کانادا

پذیرش انواع بیمه های د
آشنایی

همه
 Glenبرای
دندانپزشکی
خدمات
BCارائه کلیه
2975
Drive,
Coquitlam,
افراد خانواده با  24سال سابقه
www.GlenDentalCentre.com
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و UBC

552.2241
دکتر کیوان آشنایی

دندانپزشکی
ارائه کلیه
خدماتen Drive,
Coquitlam,
BC
سابق
افراد خانواده با  24سال
GlenDentalCentre.com
فارغ التحصیل از دانشگاه تهر

tlam, BC
re.com

با 4

شعبه در
ونکوور
بزرگ
مشاوره رایگان

Tel: 604.552.5466

1) Century Cabinets Factory & Show Room
204- 1530 Kingsway Ave, Port Coquitlam

2) Century Cabinets Show Room - Vancouver
3572 E. Heistings St., Vancouver
Tel: 604.294.0445
3) Century Cabinets Show Room - Vancouver
2003 W 4th Ave, Vancouver
Tel: 604.428.4838
4) Century Cabinets Show Room - North Vancouver
105 - 1550 Marine Dr, North Vancouver
Tel: 604.770.2199

604.552.5466

Email: Info@centurycabinets.ca | Web: www.centurycabinets.ca

Daneshmand.Ca

Issue 787, Vol. 15 Friday, Nov. 26 , 2021

Persian, Weekly

hmand
s
e

Dental Care

Da
n

بهداشت دهان و دندان
و دندانپزشکی نوین

Daneshmand Magazine

13

www.GlenDentalCentre.com

دکتر کیوان آشنایی ـ کوکتیالم

سئواالت رایج در خصوص

باید این امر را بررسی کند.

ایمپلنت های دندانی ـ قسمت دوم

 -2اگر دندان مصنوعی متحرک داشته باشیم
می توانیم ایمپلنت کنیم؟

ایمپلنت های دندانی تکنولوژی جدید دندانپزشکی
هستند که در هنگام جایگزینی دندانهای از دست
رفته بهترین جایگزین هستند .در قدیم گذاشتن بریج
(پل) جهت جایگزینی دندان کشیده شده استفاده
می شود که مشکالت خود را داشت و طول عمر
متوسط  10-15ساله داشته است ولی با معرفی
ایمپلنت و عدم نیاز آن به جایگزینی مجدد ،نوعی
تحول دندانپزشکی نامیده شده بخاطر جدید بودن آن
(البته حدود  50سالی هست که از آن استفاده می
شود ولی نسبت به پل (بریج) جدیدتر است) هنوز
همه گیر نشده.

از دست دادن دندانها واقعه ای بسیار دردناک است.
معموالً تا دندانها را در دهان داریم قدر آنها را نمی
دانیم ولی وقتی از دست شان می دهیم تازه می
فهمیم که چقدر محدودیت خواهیم داشت .یکی از
بزرگترین مشکالت دست دندان آن است که ثابت
نیست و هنگام غذا خوردن و حرف زدن مشکل
خواهد داشت .البته با استفاده از تکنولوژی ایمپلنت
های درمانی می توان دست دندان را به فک وصل
کرد که می توان با استفاده از  4 ،6یا  2ایمپلنت
اینکار صورت پذیرد.

سئواالت زیاد عزیزان در تماس با مطب
پرسیده اند که در ذیل به آنها می پردازیم:
 -1آیا همه می توانند ایمپلنت دندانی بگذارند؟
اکثر افراد می توانند از این خدمات استفاده نمایند
ولی باتوجه به وضعیت سالمت بدنی شما و داروهائی
که مصرف می کنید ،این امر مشخص خواهد شد .به
طور مثال اگر بیماری پوکی استخوان داشته باشید و
یا دارو برای پوکی استخوان خورده باشید ،ممکن است
ریسک باالئی برای هر جراحی استخوان و از جمله
ایمپلنت دندانی برای شما باشد که دندانپزشک تان

یک طرح درمان دیگر هم داریم که بجای اینکه
دست دندان را با ایمپلنت به صورت ثابت در فک
بگذاریم ،می توان ایمپلنت گذاشت و روی آن دندان
ثابت کار گذاشت که اصطالحاً  All-On-Flourنامیده
می شود که در شماره های آینده به طور مفصل راجع
به آن صحبت خواهیم کرد.

امکان ایمپلنت وجود داشته باشد .می توان با استفاده
از دو پایه ایمپلنت یک بریج (پل)  3واحدی گذاشته
و دندان هایتان را دوباره بدست آورید .به عبارت
دیگر اگر  3دندان از دست داده اید الزم نیست  3تا
ایمپلنت بگذارید در مواردی می توان تعداد پایه های
ایمپلنت را به حداقل رساند.

 -3اگر  3تا دندان بغل هم را سالها قبل کشیده
باشیم آیا می توانیم ایمپلنت بگذاریم و چند تا؟

 -4پیوند استخوان چیست و برای چی الزم
است؟

اگر دندان سالهای پیش کشیده شده باشد احتمال
زیادی وجود دارد که استخوان تحلیل رفته باشد .ابتدا
باید استخوان شما مورد بررسی قرار گیرد ولی اگر

به طور طبیعی استخوان ها رو به تحلیل هستند
بــرای همین از سن  50سالگی به بعد قد آدم
(بخصوص خانم ها) کوتاه تر می شود .این واقعیت

اخبار روز
نگرانی درباره 'ورشکستگی' فعاالن
صنعت گردشگری در ایران

غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته:
"بی توجهی به ظرفیتهای عرصه گردشگری در کنار
مشکالتی که تحریم و کرونا به وجود آوردهاند ،باعث
شده بسیاری از فعاالن صنعت گردشگری ایران در
آستانه ورشکستگی قرار بگیرند".
او به نقل از گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری
سهم گردشگری از اقتصاد ایران را  ۲/۴درصد اعالم
کرده و آن را نسبت به حتی بسیاری از کشورهای
منطقه "بسیار پایین" توصیف کرده است.

نگرانیها درباره کسادی صنعت گردشگری در ایران
ادامه دارد و مقامهای جمهوری اسالمی از جمله وزیر
نهاد متولی این حوزه بیرونقی و مشکالت در این
صنعت را تائید کردهاند؛ مشکالتی که به ورشکستگی
بعضی از صنایع مرتبط با گردشگری دامن زده است.
در تازهترین اظهار نظرها در این باره ،عزتالله
ضرغامی ،وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران
گفته "حال گردشگری خوب نیست" و "باید به این
بیمار شوک بدهیم تا احیا شود".
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران امروز در نشستی با
آقای ضرغامی ارقام مایوس کننده و تصویر تیرهای در
این باره ارائه کردند.

سهم صنایع مرتبط با گردشگری از اشتغال در ایران
حدود  ۵/۶درصد برآورد شده است.
بنابر اعالم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی
ایران ،بر اساس برآوردها "ورود هر گردشگر خارجی
به ایران ،حدود هزار دالر ارزآوری برای کشور دارد".
ایران در سالهای اخیر در تالش بوده تا با جلب
گر دشگران خارجی ،دستکم بخشی از درآمدهای
ارزی خود را که با تحریمهای آمریکا از بین رفته
بازیابی کند؛ از جمله این اقدامات میتوان به لغو یک
طرفه ویزا برای اتباع برخی کشورها مثل چین اشاره
کرد.
طی حدود دو سال اخیر مشکالتی جهانی نظیر
شیوع کرونا وضعیت گردشگری در ایران را هم بدتر

برای استخوان فک هم وجود دارد .حال اگر دندانی
کشیده شو د به دلیل اینکه استخوان در آن محل
کاری برای انجام دادن (که به طور طبیعی وظیفه اش
نگهداری دندان بوده است) ندارد شروع به تحلیل می
کند .وقتی استخوان تحلیل می رود قطر و فشردگی
آن کمتر خواهد شد و برای گذاشتن ایمپلنت ممکن
است اندازه های استخوان کافی نباشد ،برای همین
در محلی که می خواهند ایمپلنت بگذارند باید پیوند
استخوان انجام دهند که این پیوند استخوان درصد
موفقیت جراحی ایمپلنت و طول عمر ایمپلنت را باال
خواهد برد.
ادامه در شماره آینده

News
کرده است؛ با شیوع کرونا در ایران این صنعت بیش از
پیش از سکه افتاد و بسیاری از مراکز اقامتی تعطیل
و راهنمایان تور بیکار شدند.
معاونت گردشگری در تابستان امسال گزارشی
درباره خسارات بخش گردشگری منتشر کرد که
بازه زمانی اسفندماه سال  ۹۸تا بهار  ۱۴۰۰را در
برمیگیرد.
بر این اساس ،بیش از  ۲۸هزار میلیارد تومان
خسارت مالی فقط به مراکز اقامتی وارد شده و بیش
از  ۲۱هزار نفر هم در این بخش بیکار شدهاند.
دفاتر خدمات مسافرتی با بیش از یکهزار میلیارد
تومان خسارت و بیش از ششهزار نفر بیکار ،دومین
گروه زیاندیده در صنعت گردشگری از دوران کرونا
اعالم شدهاند.
رییس جامعه هتلداران ایران در شهریور ماه میزان
خسارت مالی کرونا به هتلهای ایران را  ۲۰هزار و
 ۲۰۰میلیارد تومان اعالم کرد.
اتفاقات پس از اسفند به بیکاری گستردهای در
صنایع وابسته به گردشگری منجر شد که ممکن است
مدتها ادامه یابد.
در سالهای اخیر شهروندان عراقی عموما بیشترین
تعداد گردشگران ورودی به ایران را تشکیل دادهاند؛

این گردشگران عموما با هدف زیارت یا درمان پزشکی
به کشور همسایه میآیند که در سالهای اخیر گشت
و گذار هم در قالب تور هم به این مجموعه اضافه
شده است.
با همه تالشهای ایران بعد از انقالب برای توسعه
صنعت توریسم و رونق این بخش در دولتهای
مختلف ،این کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر
ترکیه توفیق چندانی نداشته یکی از دالیل آن
محدودیتهای اجتماعی ،احساس ناامنی و تنشهای
سیاسی جمهوری اسالمی در عرضه جهانی است.
به غیر از جذب گردشگر ،ایران در جذب سرمایههای
خارجی هم ناموفق بوده است.
هیئت وزیران دولت ایران تابستان دو سال پیش
( )۱۳۹۸مصوبه اعطای مجوز اقامت پنجساله به
سرمایهگذاران خارجی را ابالغ کرد که بر اساس آن
اتباع خارجی که حداقل  ۲۵۰هزار دالر (یا معادل آن به
ارزهای دیگر) در ایران سرمایهگذاری کنند میتوانند
مجوز اقامت پنج ساله در این کشور دریافت کنند.
اما این طرح موفقیت چندانی نداشت و به گفته
بابک دینپرست ،یکی از معاونان وزارت کشور ایران
درخواستی در این زمینه مطرح نشده است.
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یک دستبند ارتعاشی ممکن

است به کاهش لرزش دست
در پارکینسون کمک کند

یک وسیله پوشیدنی ارتعاشی که در اصل برای
کمک به افراد ناشنوا برای تجربه موسیقی زنده
ساخته شده بود ،ممکن است به توقف لرزش دست
در افراد دچار پارکینسون هم کمک کند.
بــه گـــزارش همشهری آنــایــن بــه نقل از
مدیکالاکسپرس دیوید پوترینو ،فیزیوتراپیست و
رئیس مرکز ابداعات توانبخشی در سیستم بهداشتی
مونت سینایی در نیویورک در حال بررسی یک
دستکش ارتعاشی بود تا به تجربه موسیقی زنده در
افراد ناشنوا کمک کند تا یکی از دوستانش به او
متذکر شد که همین فناوری ممکن است به توقف
لرزش دست در مبتالیان به پارکینسون هم کمک
کند.
پدر دوست او مبتال به پارکینسون بود و هنگامی که
این وسیله روی مچ او قرار داده شد ،لرزش دستش
از بین رفت .این بیمار که قبال پیانیست بود توانست
با استفاده از این وسیله دوباره نواختن پیانو را از سر
بگیرد.
این وسیله که روی مچ دست یا قوزک پا بسته
میشود ،تقریبا به اندازه و وزن یک ساعت هوشمند
است ،ممکن است به شیوهای بیخطر و موثر برای
کاهش لرزش در حال استراحت در مبتالیان به
بیماری پارکینسون بدل شود.
این دستبند پیامهایی را به مغزی می فرستد که
ریتمهای الکتریکی ناهنجار سلولهای عصبی را که
عامل ایجاد لرزش دست در حال استراحت در بیماری
پارکینسون هستند ،مهار میکند .لرزش دست در
بیماران پارکینسون معموال در هنگامی که عضالت در
حال استراحت هستند ،مثال هنگامی که دستها روی
زانوها قرار داده شدهاند ،رخ میدهند .هنگامی که فرد
انجام عملی فعال را شروع میکند یا در حین خواب
این لرزشها متوقف میشوند.
داروها و روشهای تهاجمیتری مانند تحریک
عمقی مغز برای شکستن همزمانی غیرطبیعی میان
مناطق مغز در پارکینسون که باعث ایجاد عالئمی
مانند لرزش دست میشود ،به کار رفته است.
در یک بررسی ابتدایی برای ارزیابی بیخطر بودن
این وسیله  ۴۴نفر فرد مبتال به پارکینسون که از این
وسیله را روی مچهای دست یا قوزکهای پایشان
گذاشتند.
نتایج نشان داد که این بیماران دچار عارضه جانبی
مهم نمیشوند .برخی از افراد که شدت ارتعاش وسیله

پزشکی
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برایشان زیاد بود ،این شدت را کاهش دادند و برخی
دیگر گفتند که ارتعاشهای آن برایشان خوشایند
است.
قدم بعدی این است که بررسی بزرگتری انجام شود
و اثربخشی این وسیله با یک وسیله بیتاثیر (پالسبو)
در استفاده روزانه مقایسه شود.
لرزش دست انواع متفاوتی دار د و ممکن است
ناشی از بیماریهای عصبشناختی متفاوت باشد.
پژوهشگران قصد این وسیله ارتعاشی در بیماریهای
دیگر مانند آسیب طناب نخاعی ،سکته مغزی و سایر
مشکالت عصبشناختی هم امتحان کنند=.

آشنایی با مجله شرکتهای
بزرگ داروسازی جهان

صنایع داروسازی ( )Pharmaceutical Industry
در زمینه اکتشاف ،توسعه ،تولید و بازاریابی داروها و
تجویز آنها به بیماران ،جهت درمان ،واکسینه کردن،
یا تسکین عالئم آنها فعالیت میکنند.
به گزارش همشهری آنالین ،این صنایع مشمول
قوانین و مقررات مختلفی هستند که حق ثبت
اختراع ،آزمایش ،ایمنی ،اثربخشی و بازاریابی داروها
را کنترل میکنند.
مواداولیه بهکاررفته در ساخت داروها ،خود توسط
صنایع شیمیایی یا توسط زیستفناوری تولید
میشوند.
در سال  ،۲۰۱۹آلمان با  ۵۶٫۹میلیارد دالر
صادرات ،بزرگترین صادرکننده دارو در جهان بوده
و  ٪۱۴٫۵از ارزش کل صادرات جهانی دارو ،با ارزش
 ۳۹۲٫۹میلیارد دالر ،را به خود اختصاص دادهاست.
پس از آن به ترتیب سوئیس با  ۴۷٫۸میلیارد دالر
( ،)٪۱۲٫۲هلند با  ۳۱٫۱میلیارد دالر ( ،)٪۷٫۹بلژیک
با  ۲۹میلیارد دالر ( )٪۷٫۴فرانسه با  ۲۶٫۶میلیارد
دالر ( ،)٪۶٫۸ایتالیا با  ۲۴٫۸میلیارد دالر ( )٪۶٫۳و
آمریکا با  ۲۴٫۳میلیارد دالر ( )٪۶٫۲قرار دارند.
مجله شرکتهای بــزرگ داروســازی جهان در
همشهری آنالین از مجالت تخصصی این وبگاه است
که خواننده را با سابقه این شرکت ها آشنا کرده
و اطالع ارزشمندی از فعالیت آنها بویژه در زمینه
معضل بهداشتی کنونی جهان یعنی دنیاگیری کوید
 ۱۹در اختیار قرار میدهد.
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میکروروباتهایی که برای درمان

عادت شبانهای که میتواند نشانه

از راه بینی به مغز میروند

سرطان پروستات باشد را بشناسید

محققان کرهای میکروروباتهایی ابداع کردهاند که
از سلولهای بنیادی ساخته شده و میتوانند از طریق
بینی به مغز منتقل شوند.
به گزارش روزنامه همشهری و به نقل از نیواطلس،
این سلولروباتها( )Cellbotsکه سد خونی مغزی را
دور میزنند ،میتوانند روزی برای درمان سرطانهای
مغز و بیماریهای عصبی مورد استفاده قرار گیرند.
مغز بهعنوان مرکز کنترل بدن ،به امنیت بسیار
بیشتری نسبت به سایر اندامها نیاز دارد .سد خونی
مغزی یک غشای بسیار انتخابی است که از ورود
سموم و ذرات خارجی برای گردش در خون جلوگیری
میکند و در عوض فقط اجازه میدهد تا مواد مغذی
خاصی از آن عبور کنند .و درحالیکه بیشتر اوقات
این یک عملکرد مفید و مهم محسوب میشود ،اما در
عین حال درمان بیماریهای مغز را دشوار میکند،
زیرا داروها نیز از ورود منع میشوند.
تحقیقات قبلی نشان داده است که گذرگاه داخل
بینی میتواند مسیر مستقیمی به مغز باشد و به
داروها اجازه میدهد این مانع را دور بزنند ،اما به جای
اسپری یا ژل بینی ،دانشمندان در مطالعه جدید خود،
یک وسیله نقلیه نسبتا منحصربهفرد را به این بزرگراه
فرستادند؛ روباتهای کوچکی که از سلولهای بنیادی
ساخته شدهاند .محققان میکروروباتهایی ساختهاند
که عمدتا از سلولهای بنیادی انتقال هستهای
انسان ( )HNTSCSساخته شدهاند که در داخل آنها
نانوذرات اکسیدآهن وجود دارد.
این نانوذراتها به سلولروباتها اجازه میدهند
تا با استفاده از میدانهای مغناطیسی هدایت شوند.
سلولروباتها پس از ورود به مغز میتوانند به نورونها،
سلولهای پیشساز عصبی و نوروگلیوسیتها تفکیک
شوند که این میتواند به درمان طیف وسیعی از
اختالالت سیستم عصبی کمک کند.
این تیم سلولروباتها را با هدایت آنها از طریق
کانالهای میکروسیال آزمایش کرده و نشان دادند
که چگونه میتوان سلولروباتها را با استفاده از یک
میدان مغناطیسی خارجی کنترل کرد .سپس آنها را
به ارگانوئیدهای مغزی رشد یافته در آزمایشگاه پیوند
زدند تا عملکردشان را بررسی کنند.

متخصصان می گویند که بیدار شدن مکرر در شب
برای ادرار می تواند نشانه ی سرطان پروستات باشد.
به گزارش  ،Mirrorپژوهش ها نشان داده اند که نوع
حاد این عارضه که «نوکتوریا» نام دارد به عنوان
اثر جانبی پرتودرمانی در  ۲۵درصد افرادی که این
سرطان را دارند ،ظاهر می شود .این عارضه می تواند
به دلیل وجود یک غده در حال رشد و فشاری که به
مجاری ادراری می آورد نیز باشد.
عارضه ی نوکتوریا اغلب در مراحل آخر بیماری رخ
می دهند و این یعنی درمان باید بالفاصله آغاز شود.
سرویس سالمت همگانی انگلیس می گوید« :سرطان
پروستات معموالً تا قبل از این که پروستات آن قدر
بزرگ شود که به مجرای ادرار فشار بیاورد ،عالئمی
را همراه ندارد ».از جمله عالئم این سرطان می تواند
این باشد که فرد مبتال مکرراً نیاز به دفع ادرار ،به
خصوص در طول شب ،پیدا می کند.
تشخیص سرطان پروستات در مراحل ابتدایی به
خاطر نبود عالئم واضح می تواند دشوار باشد .کاهش
آزمایش ها در دوران کرونا می تواند در سال های
آتی موجبات بروز موارد بیشتر این سرطان را در پی
داشته باشد.
سرطان پروستات پس از سرطان پوست دومین
سرطان شایع در میان مردان است .این بیماری اغلب
به خاطر قابلیت گسترش سریعش به غدد لنفاوی در
صورت عدم درمان سریع «بدخیم» تلقی می شود.
دکتر بردلی مکگرگور ،سرطان شناس انستیتوی
سرطان دانا-فاربر که به دانشگاه هاروارد وابسته است،
می گوید« :همان عادات غذایی که می تواند ریسک
ابتال به این سرطان را کاهش دهند ،همان ها می
توانند در کاهش سرعت گسترش آن موثر باشند .بنابر
این مهم نیست که در کدام مرحله سرطان قرار داشته
باشید ،باید از فرصت استفاده کرده و درباره ی رژیم
غذایی خود جدیت بیشتری به خرج دهید».
چطور از ابتال به سرطان پروستات دوری
کنیم؟
شواهدیدالبرکاهشریسکابتالبهاینسرطانتوسط
رژیم غذایی گیاهی موجود است .کسانی که میوه،
سبزی ،حبوبات و ماهی بیشتری مصرف می کنند ،کمتر
به مراحل پیشرفته ی سرطان پروستات می رسند.
این مواد غذایی دارای ترکیباتی هستند به نام
کاروتئونید که می توانند بدن را در برابر آسیب به
 DNAمحافظت کنند .پژوهش ها دریافته اند که
میوه های قرمز به طور خاص از بدن در مقابل سرطان
حفاظت می کنند.
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نظم عمومی
منابع نظم عمومی

هــر یــک از منابــع حقــوق بینالملــل خصوصــی،
اعــم از داخلــی و بینالمللــی بــه عنــوان منابــع
نظــم عمومــی تلقــی میشــوند .لــذا قانــون،
قراردادهــای بینالمللــی ،رویــه قضایــی داخلــی و
بینالمللــی ،عــرف عــادت داخلــی و بینالمللــی و
اخــاق حســنه ،هــر یــک میتواننــد مبنــای نظــم
عمومــی قــرار گیرنــد .در بیــن قوانیــن مختلــف،
بعضــی ماننــد قوانیــن پلیســی ،جزایــی ،اداری،
سیاســی و مالیاتــی ،بــدون تردیــد مربــوط بــه نظم
عمومــی هســتند و کلیــه دانشــمندان نیــز بــر ایــن
عقیدهانــد .ایــن دســته از قوانیــن فقــط مربــوط
بــه نظــم عمومــی در حقــوق داخلــی میباشــند.
در مــورد بعضــی از دیگــر از قوانیــن
بیــن دانشــمندان اختــاف عقیــده
وجــود دارد .عــدهای ماننــد دوواری
ســومیر و باتیفــول میگوینــد :اصــوالً
کلیــه قوانیــن ،مربــوط بــه نظــم عمومــی
هســتند ،زیــرا همگــی بــه خاطــر مقتضیــات و
مصالحــی وضــع شــدهاند و بنابرایــن همگــی
بایــد رعایــت شــوند .بعضی دیگــر مثل پیلــه عقیده
دارنــد کــه هــر قانونــی کــه جنبــه درون مــرزی
داشته باشد مربوط به نظم عمومی است.
در حقیقــت عــاوه بــر ایــن گونــه قوانیــن،
قوانینــی نیــز کــه جنبــه برونمــرزی دارنــد ،در
قلمــرو حقــوق داخلــی مربــوط بــه نظــم عمومــی
هســتند .ماننــد قوانیــن مربــوط بــه احــوال
شــخصیه ،کــه اصــوالً جنبــه برونمــرزی دارنــد
و هــرگاه نســبت بــه اتبــاع مملکــت در داخــل
کشــور اجــرا شــوند ،مربــوط بــه نظــم عمومــی
میباشــند .امــا همیــن قوانیــن هــرگاه بــه عنــوان
قوانیــن خارجــی اجــرا شــوند ،مربــوط بــه نظــم
عمومــی نمیباشــند ،مگــر اینکــه خــاف موازیــن
حقوقــی و اخالقــی کشــوری باشــند کــه بایــد در
آن اجــرا شــوند ،کــه در ایــن صــورت نظــم عمومی
از اجــرای ایــن قوانیــن جلوگیــری میکنــد.
نظــم عمومــی در حقــوق داخلــی و در
حقــوق بینالمللــی خصوصــی:
نظــم عمومــی در حقــوق داخلــی و در حقــوق
بینالملــل خصوصــی مفهومــی مشــترک بــا
کاربــرد و ابعــادی متفــاوت اســت .منظــور از
آن در ایــن هــر دو نــوع حقــوق نظــم عمومــی
کشــور محــل دادگاه اســت ولــی جهــت اســتناد
بــه آن در حقــوق داخلــی بــرای مقابلــه و بیاثــر
ســاختن اراده خصوصــی در برابــر نفــع عمومــی و
در حقــوق بینالملــل خصوصــی بــرای جلوگیــری
از اجــرای قانــون صالــح خارجــی اســت .همیــن
تفــاوت بنیانــی دربــاره ایــن مفهــوم میــان حقــوق
داخلــی و حقــوق بینالملــل خصوصــی ســبب
گردیــده چگونگــی تعبیــر و مــوارد تحــت حاکمیت
آن در ایــن دو نــوع حقــوق کــم و بیــش متفــاوت
گــردد :تــا آنجــا کــه چــه بســا ترتیــب اثــر دادن
بــه قضیــهای در حقــوق داخلــی برخــاف نظــم
عمومــی تلقــی گــردد و همــان قضیــه اگــر تابــع
حقــوق بینالملــل خصوصــی باشــد بــر خــاف
آن دانســته نشــود .دیــدن چنیــن تفاوتهایــی
دربــاره ایــن مفهــوم میــان حقــوق داخلــی و
حقــوق بینالملــل خصوصــی ســبب گردیــده از
ســوی صاحبنظــران ایــن رشــته حقــوق پیشــنهاد
شــود بــرای تعییــن اینکــه نظــم عمومــی مــورد
مطالعــه بــه کــدام یــک از ایــن دو نــوع حقــوق
مربــوط اســت ،بــه اقتضــای مــورد ،بــه افــزودن

لفــظ داخلــی یــا بینالملــل خصوصــی بــر ایــن
اصطــاح مبــادرت شــود.
نظــم عمومــی بــه مثابــه اســتثنا بــر
قاعــده تعــارض قوانیــن:
توســل دادگاه بــه عامــل نظــم عمومــی بــرای
جلوگیــری از اجــرای قانــون صالــح بیگانــه از
ایــن حیــث شایســته ایــراد اســت کــه تعییــن
آن قانــون ،خــود ،بــر اثــر اعمــال قاعــده حــل
تعــارض قوانیــن محــل دادگاه صــورت گرفتــه ،و
اگــر ایــن نتیجــه بــه لحــاظ عامــل نظــم عمومــی
پذیرفتــه نشــود ایــن عمــل بــه منزلــه ایجــاد مانــع
از ســوی دادگاه بــرای جلوگیــری از اجــرای حکــم
آن قاعــده و اجــرای قانــون محــل دادگاه بــه جــای
قانــون صالــح بیگانــه اســت؛ چنانکــه چــه شــایر،
مولــف انگلیســی حقــوق بینالملــل خصوصــی،
در انتقــاد از نظریــه نظــم عمومــی در حقــوق
بینالملــل خصوصــی کشــورهای پیــرو حقــوق
نوشــته یــادآور شــده اســت کــه چنیــن عملــی
بــه آســانی مــی توانــد عــذری شــود بــرای اجــرای
قانــون محــل دادگاه و انهــدام هــدف اساســی
حقــوق بیــن الملــل خصوصــی.
در پاســخ بایــد خاطرنشــان ســاخت :اگــر
چــه بــه ظاهــر نبایــد میــان نظــم مــورد انتظــار از
اعمــال قاعــده تعــارض قوانیــن و نظــم عمومــی
برخــورد رخ دهــد ،چنانکــه در غالــب مــوارد نیــز
چنیــن برخــوردی رخ نمیدهــد؛ ولــی بــا در
نظــر گرفتــن اینکــه مــاک حکــم دادگاه را در
صــورت تعییــن قانــون بیگانــه بــه عنــوان قانــون
صالــح همــان قانــون تشــکیل میدهــد و اینکــه
آن قانــون بــه نظــام حقوقــی دیگــر غیــر از نظــام
حقوقــی محــل دادگاه متعلــق اســت؛ بنابرایــن
نبایــد امــکان برخــورد میــان حکــم پیشبینــی
شــده در آن قانــون را بــا اصــول نظــام حقوقــی
محــل دادگاه منتفــی دانســت .در ایــن حــال اگــر
قاضــی از آن حکــم پیــروی نمایــد ایــن عمــل او به
منزلــه نادیــده گرفتــن و نقــص اصولــی اســت کــه
پایههــای نظــام حقوقــی محــل دادگاه را تشــکیل
داده و ســازنده نظــم عمومــی در آن محــل اســت.
در اصــل نیــز میتــوان گفــت شــرایط ســازگار
بــودن حکــم قانــون صالــح خارجــی بــا اصــول یــاد
شــده ،در قاعــده تعــارض قوانیــن مســتتر اســت؛
زیــرا از ابتــدا بــرای قانونگــذار کــه بــه وضــع آن
قاعــده مبــادرت جســته بدیهــی بــوده کــه قاضــی
نمیتوانــد و نبایــد قانونــی را کــه بــا نظــم عمومــی
محــل دادگاه برخــورد دارد بــه موقــع اجــرا
بگــذارد .چــه آنکــه وظیفــه هــر قاضــی ضمــن
اجــرای عدالــت پاســداری از چنیــن نظمــی اســت.
بنابرایــن پذیرفتــن نظــم عمومــی بــه عنــوان
اســتثنا بــر قاعــده تعــارض قوانیــن جایــز اســت.
از ایــن رو دیــده میشــود چنیــن اســتثنایی در
اســلوب تعــارض قوانیــن عمــوم کشــورها ماننــد
حقــوق ایــران پذیرفتــه گردیــد ،منتهــی مصادیــق
و درجــه گســتردگی ایــن مفهــوم از یــک کشــور
بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت.
دربــاره ایــن احتمــال کــه عامــل نظــم عمومــی
میتوانــد وســیلهای باشــد در دســت قاضــی بــرای
طــرد حاکمیــت قانــون صالــح خارجــی بــه نفــع
قانــون محــل دادگاه کــه بــا آن مانــوس اســت؛
بایــد یــادآوری کــرد کــه بــا وجــود آنکــه چنیــن
احتمالــی قابــل نفــی نیســت .بــه ویــژه بــه لحــاظ
آنکــه نظــم عمومــی مفهومــی بــس کلــی و تعریف
آن بســته بــه نظــر قاضــی اســت :ایــن نکتــه را
نیــز نبایــد از یــاد بــرد کــه دادگاههــا ناگزیرنــد
وجــود ایــن مانــع را بــر ســر راه اجــرای قانــون
صالــح خارجــی بــا طــرح دلیــل کافــی بــه اثبــات
برســانند ،از ایــن رو میتــوان گفــت الــزام خــود

میتوانــد از شــدت ایــن اعتمــاد بکاهــد.
ویژگــی عامــل نظــم عمومــی در حقــوق
بینالملــل خصوصــی:
از آنچــه پیــش از ایــن مطــرح شــد معلــوم
گردیــد نقــش نظــم عمومــی در برابــر قاعدههــای
تعــارض قوانیــن آن اســت کــه هــر جــا قاضــی
مالحظــه کنــد حکــم قانــون خارجــی تعییــن
شــده بــر اســاس آن قاعدههــا برخــاف نظــم
عمومــی اســت در ترتیــب اثــر دادن بــه آن ،بــه
نفــع قانــون محــل دادگاه خــودداری نمایــد .ایــن
نقــش نشــانه ویژگــی ایــن مفهــوم در حقــوق
بینالملــل خصوصــی نســبت بــه نقــش آن در
حقــوق داخلــی اســت .بــه ســخن دیگــر ،نظــم
عمومــی اگــر در حقــوق داخلــی حــد آزادی اراده
فــرد اســت در حقــوق بینالملــل خصوصــی
حــدی اســت بــرای پذیــرش شــمول حکــم قانــون
خارجــی نســبت بــه قضیــه مربــوط بــه آن قانــون.
از زاویــهای دیگــر عامــل نظــم عمومــی در
حقــوق داخلــی ضامــن انطبــاق عمــل حقوقــی
فــرد بــا قاعدههــا و اصــول حقوقــی اســت کــه
از پایههــای نظــم اجتماعــی در یــک کشــور بــه
شــمار میآینــد و در نتیجــه اگــر معلــوم شــود
چنیــن عملــی از ســوی فــرد برخــاف آنهــا اســت
دیگــر نمیتــوان بــرای آن عمــل ارزش قانونــی
شــناخت؛ و در حقــوق بینالملــل خصوصــی
ابــزاری اســت بــرای ســنجش اینکــه آیــا حکــم
قانــون خارجــی تعییــن شــده بــر اســاس قاعــده
تعــارض را میتــوان بــرای نظــام حقوقــی محــل

دادگاه قابــل تحمــل و پذیــرش شــناخت و آن
را دربــاره قضیــه اجــرا کــرد؛ و در نتیجــه ،اگــر
قابــل تحمــل نبــودن آن از ســوی قاضــی احــراز
گــردد وی بــه جــای آن بــه اجــرای قانــون محــل
دادگاه دربــاره آن قضیــه میپــردازد .بنابرایــن
میتــوان نظــم عمومــی را در حقــوق بینالملــل
خصوصــی عاملــی مخــل در راه اجــرای قاعــده
تعــارض قوانیــن دانســت .بــه ایــن ترتیــب روشــن
میگــردد آنچــه مفســر در مقــام ســنجش حکــم
قانــون خارجــی ،در مــورد قضیــه تابــع حقــوق
بینالملــل خصوصــی ،بــا معیــار نظــم عمومــی
همــواره بایــد در مــد نظــر داشــته باشــد ربــط آن
بــا حقــوق کشــور دیگــر اســت.
بــه بیــان دیگــر ،اینکــه آن حکــم بیانــی اســت از
ســوی قانونگــذار ،هرچنــد قانونگــذار بیگانــه و نــه
ناشــی از اراده فــردی ،و اینکــه ترتیــب اثــر دادن
بــه آن حکــم بــه دســتور قاعــده تعــارض قوانیــن
صــورت میگیــرد .از ایــن بــود برخــورد نظــم
عمومــی بــا آن نمیتوانــد بــه همــان شــدت باشــد
کــه بــا اراده فــردی مخالــف برخــورد مییابــد.
منابع:
کتــاب حقــوق بیــن الملــل خصوصــی دکتــر
بهشــید ارفــع نیــا ـ جلــد دوم ـ چــاپ دهــم ـ
خــرداد 1393
کتــاب بایســتههای حقــوق بینالملــل
خصوصــی دکتــر محمــود ســلجوقی ـ چــاپ
پانزدهــم ـ پاییــز 1395
ادامه در شماره آینده

سازمان مهاجرتی
123Visa

Immigration Services

با مدیریت :شهاب دراج

CEO of 123Visa and Iranian Lawyer

(604) 971-5005
+1 (778) 317-4959
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+1 (604) 971-1232

Fax:

Email: info@123visa.ca
Website: 123visa.ca

شماره تلفن دفتر تهران00989127211736 :
)Vancouver: 301-310 Esplanade E, North Vancouver BC (V7L1A4
خدمات مهاجرتی در امور :خانوادگی ،تحصیلی ،اقامت از طریق کاریابی

و سرمایه گذاری استانی ،پناهندگی در روشهای داخل و بیرون خاک کانادا

Dorsa Tehrani

Application Process Officer
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Sam Rad
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Ray Nesvaderani
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Roja Yavari
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Mahsa Mehrvarz
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Hamidreza Abazari
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چرا چپ دست میشویم؟

محققان موسسه روانشناسی زبان "ماکس پالنک"در
مطالعه اخیرشان اظهار کردهاند عملکرد یک ژن خاص
به نام " " NME۷و بخشهای خاصی از آناتومی مغز،
نقش بسزایی در راستدستی و چپدستی افراد دارد.
به گزارش همشهری آنالین ،ایسنا به نقل از تی ان،
محققان آلمانی در این مطالعه اظهار کردند عالوه بر
نقش ژنتیک ،بخشهای خاصی از آناتومی مغز نیز با چپ
دستی و راست دستی افراد مرتبط شناخته میشود.
دانشمندان مدتهاست تمایل دارند علت چپ
دستی برخی افراد را متوجه شوند و دلیل این امر نیز
آن است که چپ دستی با عدم تقارن مغز مرتبط است
و به همین دلیل هم هر دو نیمکره مغز مهارتهای
خاص یک فرد را کنترل میکنند .در راست دستها،
نیمکره چپ مغز مسئولیت کنترل دست راست را در
بر عهده دارد و در چپ دستها نیز عکس این اتفاق
رخ میدهد.
در اکثر افراد نیمکره چپ مسئولیت تسلط افراد بر
زبان را دارد اما در چپ دستها عکس این موضوع رخ
میدهد" .کالید فرانک" از محققان این مطالعه گفت:
درک نقش هر نیمکره در زبان و سایر عملکردهای
شناختی بسیار مهم اســت .بسیاری از مسائل
روانپزشکی مختلف در افزایش نرخ چپدستی،
اوتیسم ،اسکیزوفرنی و ناتوانی ذهنی دخیل
هستند البته باید ذکر کرد که اکثر افراد چپدست
این مشکالت را ندارند .اما درک این موضوع که
راستدستی و چپدستی دقیقا چرا با عدم تقارن مغز
مرتبطند و ژنها در این امر چه نقشی ایفا میکنند،
بسیار مهم است.
چرا  ۱۰درصد ما چپ دست میشوند؟
برای بررسی پایه عصبی و ژنتیکی چپ دستی و
بررسی تفاوتهای بین چپدستها و راستدستها
و اندازه گیری این عدم تقارن ،محققان از تصاویر
مجموعه دادههــای بزرگ بانک اطالعات پزشکی

بریتانیا استفاده کردند.
محققان پس از بررسیها دریافتند راست دستها
به طور متوسطاز نظر عدم تقارن مغزی در  ۱۰منطقه
خاص مغز با چپ دستها متفاوت بودند .در تمام این
 ۱۰منطقه ،ماده خاکستری نیمکره راست در چپ
دستها نسبتا بزرگتر بود که این امر با افزایش منابع
عصبی برای حمایت از نقش آن نیمکره در کنترل
دست چپ مرتبط است .فرانک افزود :این نخستین
بار است که بخشهای خاصی از آناتومی مغز با چپ
دستی و راست دستی افراد مرتبط شناخته میشود.
مــاده خاکستری جــزء اصلی دستگاه عصبی
مرکزی( )CNSاست و شامل اجسام سلولی نورونی،
نوروپیل(دندریتها و آکسونهای میلینی نشده)،
سلولهای گلیال(آستروسیتها و الیگودندروسیتها)،
سیناپسها و مویرگها است.
دانشمندان همچنین دریافتند که ژنتیک نیز بر
روی راستدستی و چپدستی تاثیر گذار است و
با عدم تقارن مغز در مناطق مرتبط با زبان مرتبط
است .جالب اینجاست که یکی از ژنهای دخیل در
این موضوع  NME۷است چرا که این ژن بر موقعیت
اندامهای بدن مانند قلب یا کبد و قرارگیری آنها در
سمت راست یا چپ بدن تاثیرگذار است.
به گفته فرانک ،راستدستی و چپدستی و زبان
ممکن است تا حدی در طول رشد مغز انسان
با یکدیگر مرتبط بوده باشند و تاریخچه تکاملی
مشترکی داشته باشند.

سندرم درد خاورمیانه چیست؟

Science

خاورمیانه دارای سطوح بسیار باالیی از کمبود
ویتامین  Dاست که با در نظر گرفتن اینکه این منطقه
از جهان غرق در آفتاب و دارای سطوح باالیی از اشعه
ماوراء بنفش است که برای تولید ویتامین  D3در انسان
ضروری است ،مسئلهای بهشدت تعجبآور است.
محققان در قاهره میگویند که  ۴۰۰بیمار بین
نوامبر  ۲۰۱۴تا دسامبر  ۲۰۱۹به بیمارستانهای
مصر و عربستان سعودی مراجعه کردهاند که پیشتر
مشکل آنها روماتیسم مفصلی تشخیص داده شده
بود؛ یک بیماری مزمن که باعث درد ،تورم و سخت
شدن مفاصل میشود .پس از برسی مجدد این
بیماران ،محققان دریافتند که مشکل آنها کام ً
ال با
عالئم روماتیسم مفصلی مطابقت ندارند.
هرچند عالئم این بیماران با فیبرومیالژیا ،سندرم
درد اسکلتی -عضالنی مزمن که باعث درد در سراسر
بدن و سفتی عضالت میشود ،مطابقت داشت.
عجیبتر از همه اینکه عکسبرداری با اشعه ایکس
نشان داد که بسیاری از این بیماران دارای ضایعات
خار مانندی بودند که روی برخی از استخوانهایشان
رشد میکرد .عالوه بر این بیماران کمبود ویتامین
دی قابلتوجهی داشتند.
اما ربط این بیماری شبه-آرتروز به آلودگی چیست؟
این پیوندی پیچیده و تا حدودی مبهم است ،اما
محققان معتقدند همه اینها به فلز سنگین سمی
کادمیوم و تاثیر آن بر جذب ویتامین دی مربوط
میشود .محققان میگویند «آلودگی کادمیوم باید
به عنوان یکی از چالشهای بزرگ هزاره جدید در
نظر گرفته شود که باید به طور موثر درمان شود تا
از بسیاری از مخاطرات اقتصادی تاثیرگذار بر سالمت
جلوگیری گردد».
این مطالعه که در نشریه علمی نیچر منتشر شده
است تحقیقات قبلی که نشان میدهند کمبود ویتامین
دی در خاورمیانه احتماالً با آلودگی فلزات سنگین،
یعنی کادمیوم و سرب مرتبط است را تائید میکند.

پزشکان میگویند بیماریهای دردنــاک جدید
شبه-آرتروز با آلودگی مرتبط استایندیپندنت فارسی
:پزشکان صدها مورد بیمار را با آنچه «سندرم درد
خاورمیانه» مینامند ،ثبت کردهاند؛ یک بیماری
جدید که شبیه روماتیسم مفصلی(آرتریت روماتوئید)
است و ممکن است تا حدی با آلودگیهای محیطی و
کمبود ویتامین دی مربوط باشد.

صرافی پارسه
sarafiparse.com
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شواهد زیادی در مورد منشا آلودگی کادمیوم در
خاورمیانه وجود ندارد ،اما برخی مطالعات نشان
میدهند که سطوح قابل توجهی از این فلز سنگین
سمی در برخی از غذاهای منطقه ،بهویژه در برنج،
وجود دارد .کادمیوم در کلیهها ،عضوی که نقشی مهمی
در استفاده از ویتامین دی در بدن دارد ،جمع میشود.
محققان معتقدند که کمبود ویتامین دی منجر
به ایجاد هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه ( )SHPTدر
بسیاری از بیماران شده است؛ وضعیتی که در آن غدد

پاراتیروئید بیش از حد هورمون پاراتیروئید ()PTH
ترشح میکنند .حدود  ۷۵درصد از این بیماران به
شکلی غیر طبیعی سطوح باالیی از  PTHداشتند.
کمبود ویتامین  D3و  SHPTنیز به نوبه خود با
سندرم فیبرومیالژیا که باعث دردناک شدن مفاصل
میشود ،مرتبط است.
این بیماری تنها به این دلیل که همه مبتالیان اهل
خاورمیانه بودند« ،سندرم درد خاورمیانه» نام گرفت.
با این حال ،درست مانند بیماری الیم یا ویروس
نیل غربی ،این بیماری نیز لزوماً محدود به جغرافیا
نیست و به طور بالقوه میتواند در هر فردی با کمبود
ویتامین دی و قرار گرفتن در معرض آالیندههای
فلزات سنگین ایجاد شود.

نحوه پاک کردن گرد و غبار
گلهای آپارتمانی

یک چهارم پیمانه آب گرم را با کمی شیر بدون
چربی مخلوط کنید.هر کدام از برگها را جداگانه ،با
اسفنج و مخلوط حاصل تمیز کنید.
گلهای آپارتمانی  ,در صورتی که قصد تمیز کردن
گلهای زیتنی منزل خود را دارید ابتدا به گیاه نگاه
کنید اگر خشک شده بود ارزش تمیز کردن را ندارد
اما اگر گیاه زنده است  ،ابتدا از گردگیر یا پارچه نمدار
برای تمیز کردن برگها استفاده کنید.
پاک کردن گرد و غبار گل های آپارتمانی
یک چهارم پیمانه آب گرم را با کمی شیر بدون
چربی مخلوط کنید.هر کدام از برگها را جداگانه،
با اسفنج و مخلوط حاصل تمیز کنید .از آنجا که
حشرات در زیر برگها پنهان میشوند ،تمیز کردن
زیر برگها را فراموش نکنید.برای نتیجه بهتر از مواد
پاککننده آماده مخصوص گیاهان آپارتمانی استفاده
کنید .برای جلوگیری از شکستن و آسیبدیدگیگیاه
یک دست خو د را زیر برگ قرار دهید و با دست
دیگر آن را تمیز کنید .برای براق شدن برگها
هرگز از پارافین یا مواد براقکننده که منافذ برگ را
میپوشانند ،استفاده نکنید.

Elly Safari

الی صفری

مشاور امالک در ونکوور بزرگ

604.716.2843

www.ellysafarihomes.ca ellysafarik@gmail.com
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این مطالعه توسعه دادهاند ،مبتنی بر تصویربرداری
سه بعدی از باکتریها است و میتواند اطالعات
بیشتری نسبت به تصاویر دو بعدی معمولی از
باکتریها در اختیار پزشکان قرار دهد.

ایجاد تصاویر  ۳بعدی از

باکتریها با روشی جدید
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Technology

۱۰سی ( )۱۰C-Jرا برای مصاف احتمالی با اف۱۶-
تایوانیها مهیا کرده است.

روش توسعه یافته جدید بر خالف روشهای
پیشین دید کلی و دقیقتری از میزان ماندگاری و
تکثیر باکتریها ارائه میدهد.
"گـــوآن ژنــــگ"( )Guoan Zhengیکی از
توسعهدهندگان این فناوری جدید در این باره
گفت :با در دست داشتن مدل سهبعدی از یک
باکتری میتوان سرعت رشد باکتری را اندازهگیری
کرد.
روشی که طی این مطالعه محققان آمریکایی
توسعه دادهاند ،شامل یک لیزر برای تاباندن بر
روی نمونه باکتری و یک حسگر پوشیده شده از
ریزدانههایی است که نور را پراکنده میکند و بخش
دیگر نیز یک ابزار کنترل دما است که به محققان
ی دهد باکتریها را در یک دمای مناسب
اجازه م 
برای کشت نگه دارند .در نهایت نیز کل سیستم
باید در یک انکوباتور معمولی قرار گیرد.

محققان دانشگاه کنتیکت آمریکا در مطالعه
اخیرشان یک حسگر تصویربرداری فوق حساس
ساختهاند که میتواند به سرعت و با دقت باال بر
رشد باکتریها نظارت کند.
به گزارش همشهری آنالین ،ایسنا به نقل از
مدگجت ،روش این محققان شامل تاباندن نور لیزر
بر یک نمونه باکتری و ثبت تصاویری از آن در
جهات مختلف است تا بتوان یک تصویر سهبعدی از
باکتری مذکور به دست آورد .این تصاویر سهبعدی
جزئیات قابل توجهی در مورد رشد و ویژگیهای
باکتریها ارائه میدهند که این امر میتواند به
محققان در شناسایی سریع آنتی بیوتیکهای
مفیدی که قادر به کشتن این باکتری هستند،
کمک کند.

محققان پس از تصویربرداری از نمونه باکتری در
موقعیتهای مختلف ،الگوهای نور پراکنده حاصل
از این روش را با استفاده از یک روش تصویربرداری
به نام  ptychographyبازسازی کردند .این روش به
تولید تصاویر سه بعدی منجر شد .این روش بسیار
سریع است و به محققان اجازه میدهد تا در عرض
 ۱۵ثانیه از باکتریها تصویربرداری کنند و رشد آنها
را در زمان حال ردیابی کنند.

تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی یک فرآیند
چالش برانگیز است و طی آن نمونه باکتریایی که
از بیمار جدا شده است ،معموال روی یک محیط
مغذی( ،)nutrient mediumکشت داده میشود.
کارشناسان آزمایشگاه برای انجام این کار باکتریها
را در معرض آنتی بیوتیکهای مختلف قرار میدهند
و تنها در این صورت است که آنها میتوانند ارزیابی
کنند که آیا باکتریها نسبت به داروهای خاصی
حساس هستند یا خیر .انجام این روند در آزمایشگاه
حتی در صورت حضور باکتریهای کافی باز هم
ممکن است چند روز به طول بینجامد.

اژدهای نیرومند چینی

به مصاف اف ۱۶-میرود

به این ترتیب ،توسعه روشهایی که بتوان توسط
آنها خیلی سریع این روند را تشخیص داد ،امری
ضروری است .روشی که محققان آمریکایی طی

نیروی هوایی ارتش چین معتقد است که برای
رویارویی با جنگندههای اف۱۶-وی ()۱۶V-F
ارتش تایوان همین ِجی۱۰-سی کافی خواهد بود.
هواپیماهایی که از نظر ظاهری هم شباهت بسیاری
به اف ۱۶-دارند.
ِجی۱۰-سی که به اژدهای نیرومند مشهور شده،
نسخه ارتقاء یافته جی۱۰-بی بوده که مجهز به
رادار کنترل آتش بومی ،آرایه اسکن الکترونیکی
فعال ( )AESAو مجهز به جستجوگر مادون قرمز
تصویربرداری پیال ۱۰-و موشک دور برد جدید
 ۱۵-PLهوا به هوا است.
این نسخه از جنگندههای ِجی ۱۰-از آوریل سال
 ۲۰۱۸به خدمت نیروی هوایی ارتش چین درآمده
است .طول این جنگنده چینی  ۱۶.۹متر و فصله دو
سر بال آن  ۹.۷متر است.
در حالی که حداکثر سرعت این جنگنده به
 ۲۳۲۷کیلومتر در ساعت میرسد ،حداکثر سرعت
اف۱۶-وی نیز  ۲۱۷۵کیلومتر در ساعت است.

بهتازگی جابجاییهای در یکی از پایگاههای
هوایی ارتش چین رخ داده و تعدادی جنگنده
چنگدو ِجی ۷-جای خود را به مدلهای برتر ِجی-
۱۰سی دادهاند.

تمام برقی به آب انداخته شد

به گزارش همشهری آنالین و به نقل از روزنامه
گلوبالنیوز چین ،در میان کشمکشهای اخیر
تایوان و ادعای این موضوع که جنگندههای اف-
 ۱۶میتوانند رادارگریزهای ِجی ۲۰-را هدف قرار
دهند ،ارتش چین ،جنگندههای چنگدو ِجی-

یک کشتی آیندهنگر که بهعنوان نخستین کشتی
باری تمام الکتریکی و خودمختار جهان طراحی
شده ،در نروژ آغاز به کار کرد؛ جایی که قرار است
هر سال جایگزین  ۴۰هزار سفر با کامیونهای
دیزلی شود.

LANDSCAPING & GARDENING

خدمات فضای سـبز شاهرخ
;طراحی  -اجرا  -نگهداری

;چمن  -گل  -درختچه  -درخت
;اصالح وضعیت موجود

;هرس  -پیوند  -فرم دهی )(TOPIARY
;طراحی و اجرای برکه و آبنما

;تمیزکاری محوطه و فضای سبز

604.724.9645

در این میان گزارش شده است که  ۹فروند
جنگنده ِجی۷-ای پایگاه هوایی خود را در استان
گوانگدونگ در شرق جنوب چین را ترک کردهاند
و هواپیماهای ِجی۱۰-سی جای آنها را گرفتهاند.

Tel: 778.855.9645

نخستین کشتی باری خودران
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به گــزارش همشهری آنالین و به نقل از
وبسایت نیواطلس ،کشتی «یارا بیرکلند» (Yara
 )Birkelandبهعنوان بخشی از رونمایی خود،
سفری کوتاه بههمراه خدمه به اسلو داشت و اکنون
کار بر روی صدور گواهینامه آن بهعنوان یک کشتی
کانتینری خودران پیش از شروع عملیات تجاری
آغاز شده است.

بهعنوان یک سرمایهگذاری مشترک بین شرکت
تولید مواد شیمیایی یارا و شرکت فناوری دریایی
کانگزبرگ Yara Birkeland ،در سال  ۲۰۱۷به
عنوان اولین کشتی کانتینری تمام الکتریکی و
خودمختار جهان معرفی شد .این طرح استفاده از
کشتی برای حمل مواد شیمیایی و کود از کارخانه
تولید یارا در پروسگرون به شهرهای مجاور است و با
نفی نیاز به حمل و نقل کامیون با موتور دیزل ،انتشار
دیاکسید کربن و نیتروژن اکسید را کاهش میدهد.
این کشتی  ۸۰متری توسط یک بسته باتری ۶.۸
مگاوات ساعتی تغذیه میشود و میتواند تا ۳۲۰۰
تن را با حداکثر سرعت  ۱۵گره دریایی ( ۲۸کیلومتر
در ساعت) حمل کند .در کنار تولید خود کشتی،
یارا از ذخایر آمونیاک مورد استفاده در تولید کود
خود استفاده میکند تا منبع سوخت بدون کربن
برای استفاده نهایی در «یارا بیرکلند» ایجاد کند.
عالقه قابل توجه و فزایندهای به آمونیاک بهعنوان
جایگزینی برای گازوئیل برای حمل و نقل طوالنی
مدت وجود دارد ،اگرچه از نظر تولید و نحوه بهترین
استفاده از آن ،پیچیدگیهای زیادی بر سر راه
وجود دارد.
این کشتی با اولین سفر خود در سال ۲۰۲۲
عملیات تجاریاش را آغاز خواهد کرد و این در
حالی است که یک دوره آزمایشی دو ساله برای
تایید آن بهعنوان یک وسیله نقلیه خودران انجام
خواهد شد .شرکت فناوری کانگزبرگ مسئولیت
یکپارچهسازی حسگرها و سایر سیستمها برای
ناوبری مستقل را با مسیری به سمت خودمختاری
کامل که شامل مرحله عملیات از راه دور نیز
میشود ،بر عهده خواهد داشت.

Tri-City Translation Services

دارالترجمۀ رسمی ترای سیتی

تحت نظر :سهیل حاتمی
ترجمۀ رسمی کلیۀ مدارک:
 -پاسپورت و شناسنامه

 -گواهینامۀ رانندگی و سوابق رانندگی

 -مدارک مالی و تجاری

 سند ازدواج و طالق -مدارک تحصیلی

 -اسناد مالکیت ،مدارک پزشکی و حقوقی

مترجم رسمی

)(Certified Translator
Certified Member of STIBC

Tel: 604-492-0666
Cell: 604-338-7364
Fax: 604-492-0656

Email: Tri-citytranslations@outlook.com
www.motarjemrasmi.com
www.Tricitytranslations.com

Suite #3 - 86 Moody Street, Port Moody, BC V3H 2P6
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?How to read a book

نویسنده :خانم بهناز کاوندی  -فوق لیسانس کار آفرینی

Email: bkavandi@hotmail.com

Behnaz Kavandi - Master of Entrepreneurship

Instagram: @behnaz.kavandi

در شماره قبل در ارتباط با روز کتاب و
کتابخوانی مطالبی ارایه شد .در این شماره
تصمیم گرفتیم با عنوانی مرتبط ادامه دهیم،
"چگونه کتاب بخوانیم؟" شاید بسیار تعجب
کنید که مگر میشود به کسی گفت چگونه
کتاب بخواند؟!

با یک مثال ساده می توان گفت :یک فرد می توانند
یک داستان ساده را دنبال کند و از آن نیز لذت
ببرد اما اگر او را به خواندن مطلبی دقیق و علمی
یا حتی یک بحث دقیق اقتصادی یا مطلبی که به
بررسی تحلیلی نیاز دارد وادار کنید گیج و حیران
می شود.

در این کتاب چهار سطح از کتابخوانی
معرفی شده است:
 -1خواندن ابتدایی

به این موضوع توجه کنیم که خواندن کم و بیش
با فعالیت همراه است .در ثانی هر چه خواندن با
فعالیت بیشتر همراه باشد نتایج بهتری به همراه
دارد.

 -2خواندن اجمالی
 -3خواندن تحلیلی
 -4خواندن تطبیقی

جواب شما بسیار ساده است" :بله"
در حقیقت این عنوان ،موضوع یک کتاب است
که بسیار هم پر مخاطب است! احتماالً برای همه
پیش آمده است که کتابی را خواندید و در زمان
خواندن کتاب از آن لذت هم برده اید ،اما وقتی
خواستید درباره اش با کسی صحبت کنید ،چیزی
از محتوای کتاب به ذهنتان نخواهد رسید تا بتوانید
درباره آن صحبت کنید!!
در این کتاب به مشکل و علل بوجود آمدن آن
اشاره شده و راه حل های خوبی هم در اینباره
ارایه داده است که به راحتی می توانیدآنها را بکار
بگیرید.
انجام هر فعالیتی ،سطوح مختلف می تواند داشته
باشد .امروزه افراد بسیاری تنها درگیر این سئوال
هستند که چه کتابی بخوانند و به دنبال کتابهای
جدیدتر و یا پیشنهادات متنوع هستند .البته در
دنیا کمتر کسی را میتوان یافت که احساس کند
نمیداند چگونه کتاب بخواند.
اکثریت مردم بر این باور هستند که خواندن
کتاب بسیار ساده است و تفاوتی بین خواندن یک
روزنامه ،کتاب درسی ،رمانها و ...وجود ندارد.

نباید این نکته را فراموش کنیم که عادت کتاب
خواندن هم مانند همه موارد نیاز به یادگیری دارد.
پس هر چقدر زودتر این را درک کنیم و بفهمیم ،بهتر
از کتابهایی که می خوانیم استفاده می کنیم .پس
همانطورکه گفتیم کتاب خواندن نیاز به یادگیری
دارد .اگر کتاب نمیخوانیم و یا اگر وقتی کتاب می
خوانیم در ذهنمان نمی ماند شاید دلیل آن می تواند
این باشد که یاد نگرفتیم چگونه کتاب بخوانیم!!
آقای مورتیمر آدلر که یکی از نویسندگان کتاب
"چگونه کتاب بخوانیم؟" است ،به ما یاد می دهد
چطور با خواندن یک کتاب به مسئله اصلی کتاب
نویسنده برسیم.

در مــورد هر یک از ایــن بخش بندی های
توضیحات و راهکارهایی داده شده است که افراد به
بهترین شکل بدانند که مفهوم از این بخش و نوع
مطالعه چیست و بتوانند در آینده کتابهای را بیشتر
و بهتر مطالعه کنند.

پس باید بدانیم که کتاب خواندن بر اساس
تصورمان که فکر می کنیم "بسیار ساده است"،
نیست! زیرا فقط باز کردن کتاب و شروع به مطالعه
و خواندن آن نیست!

حتی چطور کلیات کتاب را در چند جمله یا یک
پاراگراف کوتاه نقل کنیم؟ یا چطور بخش های
عمده و اصلی کتاب را بشناسیم و بتوانیم
نشان بدهیم که چطور این بخشها در قالب
یک کل منسجم منظم شده اند؟
مخاطبین در این کتاب افرادی هستند که اهل
کتاب خوانی و مطالعه هستند و می خواهند هنگام
مطالعه کتاب دستاوردهای بیشتر و عمیق تری از
کتاب داشته باشند .آنها خوانندگان مختلف با هدف
های متفاوت را در نظر گرفته اند و با توجه به هر
کدام راهکار و توصیه هایی را ارایه کرده اند.

اما شما با خواندن این کتاب متوجه خواهید شد
که بهتر کتاب بخوانید و حتی از کتابهایی که دارید
بهترین استفاده را ببرید و مطالب و محتواهای
بیشتری کسب کنید .پس این کتاب را به همه
افرادی که اهل مطالعه هستند و می خواهند با
کیفیت باالتر و موثرتر مطالعه کنند پیشنهاد می
شود.

از دو شخصی که در شرایط مساوی می خوانند.
خواندن آن یک مفیدتر است که با فعالیت و
کوشش بیشتری همراه باشد .خواننده ای بیشترین
سود را می برد که از خود بیشتر مایه گذاشته و
نیز بخواهد که حداکثر استفاده را از مطالب مورد
نظر ببرد .حقیقت اش این است که خواندن غیر
فعل بطور کلی وجود ندارد .بسیاری معتقدند که
در مقایسه با نوشتن و صحبت کردن که آشکارا
فعال هستند .خواندن و گوش کردن انفعالی است.
نویسنده و گوینده باید مقداری زحمت بکشند در
حالی که خواننده و شنونده احتیاجی به فعالیت
ندارد .خواندن و گوش دادن وسیله ایی است برای
دریافت پیام فردی که فعاالنه مشغول ارسال آن
است .اگر تصور شو د دریافت پیام مانند دریافت
یک ضربه یا رای دادگاه حتمی است ،بر عکس
کار خواننده یا شنونده مانند دریافت کننده توپ
در بازی بیسبال است .گرفتن توپ به همان اندازه
پرتاپ کردن یا ضربه زدن به آن ،محتاج فعالیت
است .فعالیت پرتاپ کننده توپ عامل حرکت توپ
است و فعالیت دروازهبان عامل بازدارنده آن است.
هر دو فعال هستند هرچند که فعالیتهایشان با هم
فرق می کند .در این میان فقط توپ منفعل است.
توپ است که پرتاپ می شود و متوقف می شود.
در حالی که بازیکنان مدام فعال هستند و پرتاب و
دریافت می کنند .وظایف پرتاب کننده و دریافت
کننده توپ را تقریبا بطور کامل با وظایف نویسنده
و خواننده می توان مقایسه کرد.

نسخه اصلی این کتاب به زبان انگلیسی
است ولی خبر خوب این است که بخاطر
مطالب خوب و آموزنده و همچنین اشتیاق
خوانندگان این کتاب به زبانهای مختلفی
مانند :آلمانی ،اسپانیایی ،ایتالیایی و .....و نیز
فارسی ترجمه شده است.
بخشی از کتاب "چگونه کتاب خوانیم":
چون خواندن هر نوع مطلبی ،فعالیت است .هر
نوع خواندن نیز تا اندازه ای باید فعاالنه باشد .مسلماً
خواندن غیرفعالی غیرممکن است و با چشمان
بدون حرکت و مغز به خواب رفته نمی توان خواند.
بنابراین وقتی خواندن فعال را با خواندن غیر فعالی
مقایسه می کنیم .منظور ما این است که در آغاز

دانشمند
برای ایرانیان
فرهیخته و اندیشمند
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مشاور امالک و وام مسکن

Residential, Commercial

مسکونی و تجاری  ،پیش خرید ،مشارکت در پروژه های ساختمانی

Mason@jumboloans.ca
www.masonoskoei.com

604.720.8001

MASON OSKOEI

Specialized in BC PNP Business Start-Up Program

Owner of Pasargad Mortgage
Architects, CMBA, BA

Private Mortgage
From 6% Specialist

Mortgage Architects

برای اولین بار در ونکوور

تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا،

شرکت ایرانی ارائه کننده وام مسکن

بدون اثبات درآمد با کمترین پیش پرداخت و پایین ترین بهره

 ، Self Employedافراد کم درآمد و یا بدون در آمد

2334, 2336 & 2338
Marpole Ave.,
Downtown
Port Coquitlam $6.3 M

46014 Fifth Ave.,
Chilliwack
$968,000

خانه ای با  2اتاق خواب و 2
سرویس 999 ،اسکورفیت
در زمینی به وسعت 8712
اسکورفیت MLS: R2614469

S
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Pasargad
تهیه بهترین وام ها

با کمترین نرخ بانکی
Hotel and Motel
in Vancouver
Good Income

 10آپارتمان به عالوه  2واحد
مغازه .در سیستم  MLSقرار
ندارد .با من تماس بکیرید.

46014 Fifth Ave., Chilliwack
Business For Sale $100,000

Realtor and Mortgage Broker

 4متل و هتل در ونکوور و
اطراف با درآمد مناسب

3 24086 104 Ave., Maple Ridge
$848,000

3342 Rae St., Port Coquitlam
$1,748,000

12753 256 St., Maple Ridge
$3,188,000

SI
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بیزنس رو به رشد ،با درآمد دوگانه ،برای نگهداری
از قایقهای شخصی و کوچک با یک فروشگاه برای
فروش لوازم قایقرانی

خانه ای تقریبا نوساز ،شیک و زیبا  ،با سقف بلند
و سبک مدرن ،دارای  3اتاق خواب بزرگ و حیاط
مستقل و با زیربنایی به وسعت  1.741اسکورفیت

خانه ای در  3طبقه در منطقه آرام .با زیربنای
 3.3909اسکورفیت 3 ،اتاق خواب در باال ،دارای
یک سوئیت  2خوابه مستقل و آماده اجاره

خدمات مهاجرت به کانادا
;ویزای تحصیلی برای مدارس و دانشگاه های کانادا
Study Permit
;مهاجرت از طریق سرمایه گذاری ،کارآفرینی
Investor Stream
;مهاجرت از طریق نیروهای متخصص کار
Express Entry
;ویزای توریستی ،تجاری ،سوپرویزا
Visitor Visa
;اقامت موقت ،اجازه کار
Work Permit, LMIA
;مهاجرت از طریق سایر استان های کانادا Provincial Nominee Program

Decon Immigration
Solutions and Consultation
Mason Oskoei | Nina Zhang | Helen Dong
ASIA CANADA BUSINESS BROKER, JOB AGENCY

محسن اسکوئی

این سازمان از مشاورانی که دارای الیسنس مشاوره مهاجرت
هستند ،دعوت به همکاری میکنند.

CEO

عضو رسمی انجمن مشاورین مهاجرت کانادا
# R532657

دعوت به همکاری

خانه ای کامال بازسازی شده و زیبا ،در زمینی به
وسعت  15اکر ،زمین مسطح 6 ،اتاق خواب ،به عالوه
واحد آماده اجاره و مستقل نزدیک به همه امکانات

# R514235

604.720.8001, 604.998.1898
EMAIL: VISATOBC@DECONSOLUTION.COM
#9- 4737 Kingsway, Burnaby, BC V5H 2C3

20

d
an

D an e s h m

شرکت فایزر اجازه تولید

قرص کووید ۱۹-در کشورهای
کمدرآمد را میدهد

شرکت داروسازی فایزر طی توافقی اجازه تولید و
فروش داروی آزمایشی خود برای درمان کووید۱۹-
در  ۹۵کشور درحال توسعه را دا ده است .ایران و
افغانستان هم جزو این کشورها هستند.
این توافق که با سازمانی به نام "ام پی پی" امضا
شد این دارو را در دسترس  ۵۳درصد جمعیت جهان
قرار خواهد داد" .ام پی پی" (Medicines Patent
 )Poolبا حمایت سازمان ملل در ژنو سوئیس فعالیت
می کند.
اما چندین کشور که شیوع کووید در آنها شدید
بوده از جمله برزیل مشمول این توافق نمی شوند.
این شرکت آمریکایی می گوید که قرص کووید۱۹-
خطر بروز عالئم شدید بیماری در بزرگساالن آسیب
پذیر را کم می کند.

پزشکی
Daneshmand.Ca
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چارلز ُگر ،مدیر "ام پی پی" ،در بیانیه ای گفت که
مجوز تازه مهم است چون "این داروی خوراکی به
خصوص برای کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط
مناسب است و می تواند نقشی حیاتی در نجات جان
مردم داشته باشد".
بیشتر کشورهای مشمول این توافق در آفریقا یا
آسیا هستند .با این حال کشورهایی مثل برزیل،
چین ،روسیه ،آرژانتین و تایلند که شاهد شیوع
گسترده بوده اند بخشی از آن نیستند.
برخی کارشناسان می گویند این برای رسیدگی
به نابرابری در دسترسی به معالجات و واکسن های
کووید کافی نیست.
فایزر و سایر شرکت های داروسازی همچنین در
برابر لغو پروانه انحصاری ساخت واکسن های کرونا
مقاومت کرده اند.
شرکت داروسازی مِرک هم در ماه اکتبر از توافق
مشابهی با "ام پی پی" برای دادن اجازه تولید قرص
کووید ۱۹-این شرکت به نام " ُملنوپیراویر" خبر داده
بود.

توضیح بنیانگذار بیونتک

درباره ابتال به کرونا بهرغم
واکسیناسیون

فایزر در بیانیه ای در روز سه شنبه گفت که توافق
تازه به سازندگان محلی دارو اجازه خواهد دا د این
قرص را "با هدف تسهیل دسترسی بیشتر برای
جمعیت جهان" تولید کنند.
فایزر در ازای فروش این دارو در کشورهای کم
درآمد حق ساخت دریافت نخواهد کرد و گفت تا
زمانی که کووید از سوی سازمان بهداشت جهانی یک
مشکل اضطراری تلقی می شود ،حق ساخت را در
کلیه کشورهای مشمول این توافق دریافت نمی کند.
فایزر در اوایل ماه نوامبر گفت که قرص کووید۱۹-
این شرکت به نام "پاکسلووید" در آزمایش های
کلینیکی خطر بستری شدن در بیمارستان یا مرگ
برای بزرگساالن شدیدا در معرض خطر را  ۸۹درصد
کاهش داد.
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گزارشهایی منتشر میشود که حکایت از ابتالی
مجدد افراد به ویروس کرونا بهرغم دریافت دو نوبت
واکسن دارند .اوگور شاهین ،موسس شرکت بیونتک
(شریک شرکت فایزر در آمریکا) با استناد به مطالعات
صورت گرفته و با استفاده از تجربه واکسیناسیون در
کشورهای مختلف درباره ابتالی مجدد به ویروس
کرونا توضیحاتی داده است.
شاهین در مصاحبهای که با هفتهنامه "بیلد ام
زونتاگ" داشته میگوید ،تاثیر واکسن بیونتک پس
از گذشت چهار ماه کاهش مییابد .کاهش تاثیر این
واکسن در مقابله با ویروس کرونا و بهویژه با سویههای
جدید آن از ماه ششم محسوستر میگردد.
بنیانگذار بیونتک در عین حال تاکید کرده است
که بهرغم این موضوع ،دریافت دو نوبت واکسن
بیونتک مانع از ابتالی شدید به بیماری کووید۱۹-
میگردد.
به باور او حتی پس از گذشت  ۹ماه نیز ،احتمال
ابتال به گونه شدید بیماری کووید ۱۹-برای کسانی
که واکسینه شدهاند ،بسیار نازل است.
شاهین تاکید کرده است که انتشار گزارشهایی
درباره ابتالی افراد بهرغم واکسیناسیون عمال از انگیزه
عمومی برای واکسینه شدن میکاهد.
او با اشاره به تجربه و اطالعات آماری کشورهای
اسرائیل ،آمریکا و بریتانیا میگوید پس از شش ماه
تزریق نوبت سوم واکسن کرونا برای مقابله با شیوع
بیماری برخاسته از این ویروس الزامی است.
شاهین در مصاحبه خو د بار دیگر به وضعیت
جسمانی کسانی که بهرغم دریافت واکسن کرونا
مبتال به بیماری کووید ۱۹-شدهاند ،اشاره کرده و
میگوید ابتالی این افراد به علت آسیبپذیر بودن
سامانه دفاعی بدن آنها است.

اوگور شاهین ،بنیانگذار شرکت بیونتکدویچه وله
:اوگور شاهین ،بنیانگذار شرکت بیونتک بر این باور
است که تاثیر واکسن این شرکت شش ماه پس از
واکسیناسیون کاهش مییابد .او میگوید نوبت سوم
تزریق واکسن بیونتک میتواند بر میزان ایمنی بدن
در برابر سویههای جدید بیافزاید.
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به باور او چاقی و یا بیماریهایی که باعث تضعیف
قوای ایمنی بدن میشوند ،عمال احتمال ابتال به
ویروس کرونا را افزایش میدهند .برخی از داروها نیز
میتوانند در کاهش توان سیستم ایمنی بدن در برابر
سویههای این ویروس موثر واقع شوند.

او از این رو ،بر اهمیت دریافت نوبت سوم واکسن
بیونتک تاکید نهاده و میگوید که چنین اقدامی نه
تنها میتواند از احتمال ابتالی افراد به این بیماری
بکاهد ،بلکه حتی قادر است تا مانع از زنجیره ابتالی
گسترده به این ویروس گشته و ایجاد خیزهای جدید
این پاندمی را مهار کند.
شاهین زمستان پیشرو را "زمستانی سخت"
خوانده و معتقد است که با گسترش تزریق نوبت سوم
این واکسن میتوان سهلتر از فصل سرد سال عبور
کرد.
موسس بیونتک در عین حال گفته است که پس
از مهار این بیماری ،تزریق ساالنه واکسن بیونتک نیز
همچون واکسن آنفلوانزا میتواند در مانع شدن از ابتال
به بیماری کووید ۱۹-موثر واقع شود.
شاهین در عین حال تاکید کر ده که در صورت
محدود بودن دسترسی به واکسن بیونتک بدیهی
است که باید برای افراد مسنتر و کسانی که سیستم
ایمنی آسیبپذیرتری دارند ،ارجحیت قائل شد .اما در
عین حال ،او معتقد است که پزشکان و کادر درمانی
در مطبها و مراکز واکسیناسیون باید مصلحتگرانه
به تزریق دوز سوم واکسن کرونا برخورد کرده و در
صورت در اختیار داشتن واکسن ،از تزریق آن برای
سایر ردههای سنی نیز اجتناب نورزند.

دانشمند
برای ایرانیان
فرهیخته و اندیشمند

دفتر مهاجرتی نورانی
بابک نورانی

مهران عزیزی

متخصص خرید و فروش امالک
مسكونى ،تجارى و پیش فروش

Tel: 604.710.2717
www.MehranAzizi.ca

مشاور و وکیل شما در امور مهاجرت و شهروندی
سال تجربه در ارائه خدمات مهاجرتی کانادا
با بیش از 108ســال

دارای مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا R416559

 9درخواست پناهندگی
 9کارآفرینی استانی
9

خود اشتغالی (هنرمندان و ورزشکاران)

 9ویزای تحصیلی

(دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه به همراه والدین)

norani@visalands.com

 9درخواست اقامت برای همسر و والدین

 9درخواست شهروندی و تمدیدکارت اقامت
 9ســوپر ویزای  ۱۰ساله والدین

 9ویزای توریســتی(حتی بدون دعوتنامه)

Tel: (604) 445-4340
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هورمون شادی مغز
در دست انسولین

محققان "مرکز تحقیقات دیابت آلمان"()DZD
در مطالعه اخیرشان اظهار کردهاند ،انسولین
میتواند سطح دوپامین مغز که به هورمون شادی
مشهور است را تغییر دهد.
به گزارش همشهری آنالین ،ایسنا به نقل از تی ان،
هورمون انسولین در مغز انسان به عنوان مهمترین
انتقال دهنده عصبی در سیستم پاداش(دوپامین)
عمل میکند .انسولین سطح دوپامین را در ناحیه
خاصی از مغز به نــام جسم مخطط(corpus
 )striatumیا استریاتوم یا نئواستریاتوم که
فرآیندهای پاداش و عملکردهای شناختی را تنظیم
میکند ،کاهش میدهد .این تعامل میتواند عامل
مهمی در تنظیم متابولیسم گلوکز مغز و رفتارهای

Science

انسان در زمینه خوردن باشد.
مطالعات نشان داده تعداد افرادی که در معرض
چاقی و ابتال به دیابت نوع  ۲قرار دارند در سراسر
جهان در حال افزایش است و گفتنی است مغز نیز
نقش مهمی در ایجاد این بیماریها ایفا میکند.
دوپامین مهمترین انتقال دهنده عصبی در
سیستم پاداش است و هورمون انسولین که پس از
خوردن غذا ترشح میشود ،تنظیم فرایند متابولیسم
در بدن را بر عهده دارد .اما تاکنون نحوه تعامل این
دو سیستم ناشناخته مانده بود .در مطالعه اخیر،
محققان آلمانی این موضوع را به طور گسترده مورد
بررسی قرار دادند تا از نحوه تعامل این دو سیستم
در جسم مخطط مغز اگاه شوند.
جسم مخطط یکی از بخشهای زیرقشری مغز
جلویی است .این ناحیه ،ورودی اصلی از عقدههای
قاعدهای است .خود جسم مخطط ورودیها را از
قشر مغز دریافت میکند.
بخورید و شاد شوید:
"استفانی کولمن"()Stephanie Kullmann
نویسنده ارشد این مطالعه گفت :رفتار خوردن
ما با تعامل بین سیستم پاداش و سیستمهای

هموستاتیک(متابولیسم) تنظیم میشود .بررسیها
همچنین نشان داده که چاقی به ایجاد تغییراتی در
سیگنال دهی مغز منجر میشود که این امر تاثیر
منفی بر متابولیسم گلوکز در کل بدن میگذارد .ما
طی این مطالعه تعامل بین این دو سیستم در انسان
را بررسی کردیم تا درک کنیم انسولین چگونه
سیستم دوپامین را تنظیم میکند.
محققان برای درک این موضوع به بررسی ۱۰
مرد سالم با وزن طبیعی پرداختند و به آنها از
طریق اسپری بینی ،انسولین یا دارونما دادند .وقتی
انسولین از طریق بینی جذب میشود ،مستقیما
به مغز میرسد .محققان برای مطالعه تعامل بین
انسولین و دوپامین ،از یک روش اندازهگیری منحصر
به فرد استفاده کردند .آنها از روش تصویرسازی
تشدید مغناطیسی برای ارزیابی فعالیت عملکردی
مغز و توموگرافی انتشار پوزیترون برای ارزیابی
سطح دوپامین استفاده کردند.
تجزیه و تحلیل آزمایشات نشان داد که تزریق
انسولین از راه بینی سطح دوپامین را کاهش داده
و به تغییراتی در ساختار شبکه مغز منجر میشود.
پروفسور "مارتین هنی"( )Martin Heniاز محققان
این مطالعه گفت :این مطالعه شواهد مستقیمی
از نحوه و مکان سیگنالهای مغزی که پس از
خوردن غذا تحریک میشوند ،ارائه میکند .ما در
این مطالعه نشان دادیم که انسولین میتواند سطح
دوپامین را در جسم مخطط افراد با وزن طبیعی
کاهش دهد .تغییر وابسته به انسولین در سطوح
دوپامین همچنین با تغییرات عملکردی اتصال در
شبکههای مغزی مرتبط بود .تغییر در این سیستم
ممکن است از عوامل مهم چاقی و بیماریهای
مرتبط با چاقی در انسان باشد.

ساخت و ساز جاده با الستیکهای
فرسوده و ضایعات ساختمانی!

NIA NATIONS CURRENCY
EXCHANGE
شعبه جدید در نورث ونکوور افتتاح شد

ﺻــﺮاﻓﯽ ﻧﯿــﺎ

آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل
ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺎﻟـﻰ ﺳﻬﺎم و ارزﻫـﺎى دﯾﺠﯿﺘـﺎل
از ﻣﺒﺘﺪى ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
Add: 987 Marine Drive, North Vancouver BC. V7P1S4
Tel: 604 807 5050 604 969 1417 E mail: info@nnce.ca

www.nnce.caشتاب ایران
با دستگاه کارتخوان عضو شبکه
امکان استخدام برای دانشجویان مستعد
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید

www.nnce.ca

پژوهشگران استرالیایی به سرپرستی دکتر
"محمد صابریان بروجنی" ،دانشمند ایرانی
توانستهاند موادی را برای ساخت و ساز جادهای
ابداع کنند که با استفاده از ضایعات ساختمانی و
الستیکهای فرسوده ساخته شدهاند.
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به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس ،گروهی
از مهندسان "موسسه سلطنتی فناوری ملبورن"
( )RMITاسترالیا به سرپرستی دکتر "محمد
صابریان بروجنی" (Mohammad saberian
 ،)Boroujeniدانشمند ایرانی این دانشگاه موفق
شدهاند دستورالعمل جدیدی برای ابداع مواد مورد
نیاز برای جادهسازی ارائه دهند .آنها در این پروژه،
از الستیکهای از کار افتاده و ضایعات ساختمانی
استفاده کردند .اگرچه مادهای که از ادغام این
ضایعات به دست آمد ،یک ماده بازیافتی است اما
استحکام و انعطاف الزم را برای تحمل عبور و مرور
زیاد خودروها و ترافیک سنگین دارد.

ضایعات ساختمانی را میتوان تجزیه و فرآوری
کرد تا به صورت مواد مناسب برای ساخت و
ساز موسوم به " "RCAدرآیند RCA .در صورت
ترکیب با مواد دیگری که برای ساخت و ساز به کار
میروند ،اثر منفی کمتری بر محیط زیست به جا
خواهد گذاشت.
از  RCAمیتوان در ساخت و ساز جادهای نیز
استفاده کرد .دکتر صابریان و گروهش در پژوهش
خود ،این مواد را با برخی افزودنیها آزمایش کردند
تا عملکرد آنها را بهبود ببخشند .آنها در بررسیهای
خو د دریافتند که میتوانند از الستیک به دست
آمده از تایرهای فرسوده هم استفاده کنند.
پژوهشگران برای آزمایش ماده ترکیبی جدید ،از
دستگاه خاصی استفاده کردند و دریافتند که این
ماده ،قدرت و انسجام الزم را دارد.
صابریان گفت :ماده ترکیبی ما ،یک جایگزین
صد در صد بازیافتی برای مواد مخصوص ساخت
و ساز جادهای است که در ان از تایرهای فرسوده
و ضایعات ساختمانی استفاده شده است و قدرت و
انعطاف کافی را دارد.
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جهان های موازی  -خاطرات ما  -ابدیت

قسمت هشتاد و هفتم
دانشمندان پیشبینی کرده بودند که اگر جهان ما
تنها جهان موجود برای قبل یا پس از انفجار بزرگ
بوده باشد در آن صورت این تابش باید بطور مساوی

در تمام قسمتهای عالم توزیع شده باشد اما این
نقشه تمرکز بیشتری از تابش را در نیمه جنوبی نقشه
ترسیمی نشان می دهد.
با کمی دقت در این نقشه مشاهده میشود که در
قسمتهای جنوبی آن تمرکز بیشتری از این تابش به
صورت نقاط پر رنگتر وجود دارد .نیمه جنوبی نقشه
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ترسیمی توسط تلسکوپ فضایی پالنک را در تصویر
ذیل میتوانید مشاهده نمایید.
همانگونه که در تصویر مشاهده میشود نقاطی که
به رنگ قرمز تیره مشاهده میشوند تابش های گرمتر
و نقاط زرد تابش های خنکتر و در نهایت نقاط به
رنگ آبی پررنگ تابش ها و یا همان نقاطی از جهان
ما هستند که سردتر شده و به نسبت جاهای دیگر
عالم به اصطالح سرد هستند مانند مکانی از جهان که
کهکشان و سیاره ما در آن قرار دارد.
این طیف تابش تقریباً از مادون قرمز تا ماورای
بنفش در نوسان است اما نکته جالب در این نقشه
که مور د توجه این دانشمندان مطرح در زمینه
کیهان شناسی قرار گرفته است گوشه سمت راست
آن در قسمت جنوبی است که به رنگ آبی در این
تصویر خودنمایی میکند و پیرامون آن با دایرهای از
قسمتهای دیگر متمایز شده است.
این نقطه بنا بر گفتههای پیشین منطقه ای از
جهان است که سرد شده است در حالی که در همان
منطقه و در اطراف آن نقطه هنوز تابش زمینه کیهانی

اتومبیل
ایراد در اپلیکیشین تسال مانع
استفاده رانندگان از خودروها شد
رانندگان خودرو تسال از اپلیکیشن تسال بعنوان
کلید برای باز کردن درهای اتومبیل استفاده میکنند.
صاحبان خودروهای تسال پس از آنکه اپلیکیشن
.این شرکت دچار مشکل فنی شده و از کار افتاده بود،
امکان باز کردن درها و استفاده از اتومبیل خود را از
دست داده بودند.
ده ها نفر از مالکان خــودروهــای این شرکت
پستهایی در این مور د در شبکههای اجتماعی
منتشر کردند.
این پستها نشان میدهد که اپلیکیشن تسال مانع
از وصل شدن رانندگان به خودرو شده و یک پیام خطا
در این خصوص را در تلفن همراه نمایش میدهد.
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در بقیه نقاط سرد نشده است.
این مطلب به نوبه خود نشان دهنده نوعی
ناهنجاری یا عدم توازن است و تنها در صورتی قابل
توجیه است که وجود جهان های موازی دیگری از
طرف دیگر نقشه (بعدی اضافه تر از سطح این نقشه)
در نظر گرفته شوند تا تحت تأثیر آنها این تابش
زمینه کیهانی سرد شده باشد.
اگرچه بعضی از دانشمندان در مورد فرضیه وجود
جهان های موازی دیگر تر دید دارند اما فیزیک
کوانتم و درگیری مداوم آن با تئوری نسبیت لزوم در
نظر داشتن فرضیه جهان های موازی را در فیزیک
ضروری میکند.
توضیح چگونگی وجود ابعاد اضافه تر در جهان های
موازی کوانتمی بحث جالبتری خواهد بود که با
مسأله زمان و مفهوم آن و مبحث تقدیر و جبر و
احتماالت موجو د در عالم در ارتباط است.
ادامه در شماره آینده

Automobile

ایالن ماسک ،مدیر اجرایی تسال شخصاً به شکایت
یکی از دارندگان خودرو تسال در کره جنوبی پاسخ
داد و در حساب توییتر خود نوشت که این مسئله "در
حال بررسی" است.
وی در یک توییت دیگر هم نوشت که اپلیکیشن
تسال به زودی مجددا فعال میشود.
اپلیکیشن خودروهای تسال به عنوان کلید توسط
رانندگان برای باز کردن قفل و روشن کردن اتومبیل
مورد استفاده قرار میگیرد.
تعداد زیــادی از صاحبان خودروهای تسال در
خصوص اینکه امکان استفاده از خودروی خود را
ندارند ،شکایتهایی منتشر کردند.
یکی از آنها نوشت که "من یک ساعتی خانهام گیر
کردهام ،تنها بخاطر اینکه از تلفن همراهم برای روشن
کردن خودرو استفاده میکنم".

مهندس مصطفی سلیمیان

مشاور مسکن ،تجاری و بیزنس

604.307.6830
Mo Salimian

Real Estate Advisor

mosalimian@hotmail.ca
www.mosalhomes.com

به نوشته وبسایت داوندتکتور ،حدود  ۵۰۰نفر از
کاربران این سایت در ساعت  ۱۶و  ۴۰دقیقه به وقت
آمریکای شرقی در روز جمعه ،بروز خطا در اپلیکیشن
را گزارش کردهاند.

به گفته او باید "یک مکانیسم ثانویه برای سوار یا
خارج شدن از ماشین فراتر از اپلیکیشن وجود داشته
باشد ،و اگر رانندگان تلفن همراه خود را حمل نکنند،
در این صورت مشکل پیش میآید".

این سایت همچنین گزارش کرده که  ۵ساعت پس
از آن تنها  ۶۰مورد خطا در این اپلیکیشن گزارش
شده است.

آقای ماسون میگوید" :تکنولوژی همه چیز را
راحتتر میکند ،اما متکی بودن به یک سرور که
در  ۱۰۰درصد مواقع کار میکند ،مانند این است
که ما بدون اینکه کارت بانکی خود را همراه داشته
باشیم برای خرید از خانه خارج شویم ،در این صورت
میدانیم که میتوانیم از طریق تلفن همراهمان هزینه
را پرداخت کنیم .اگر همیشه به یک روش وابسته
باشیم ممکن است گرفتار شویم".

آقای ماسک در توییتی پس از رفع ایــرا د در
اپلیکیشن تسال نوشت" :ما از همه عذرخواهی
میکنیم و اقداماتی را انجام خواهیم داد تا اطمینان
حاصل کنیم که این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد".
استوارت ماسون ،سردبیر وبسایت 'متخصصان
خودرو ' به بیبیسی گفت که این برنامه نباید تنها
راه دسترسی صاحبان به خودروهایشان باشد.

نمایش ماشینهای خودروسازان
آمریکایی در لسآنجلس
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اتاق ماشین ساده و شیک طراحی شده .نمایشگر
بزرگ روی داشبورد در حالت عادی عمودی است
اما هنگام توقف میتوان آن را برای فیلم دیدن یا
بازی کردن نود درجه چرخاند.
فیسکر اوشــن توسط شرکت قطعهسازی و
خودروسازی ماگنا در اتریش ساخته میشود.
فیسکر در حال تولید مدلهای بیشتری است
که یکی از آنها را قرار است با همکاری شرکت
فاکسکان ،تولیدکننده تلفنهای آیفون ،بسازد.

این هفته در جهان خودرو :رونمایی از شاسیبلند
الکتریکی فیسکر ،مدلهای جدید دو خودروساز
نوپای آمریکایی و نمایش ماشینهای آینده
هیوندای و کیا در نمایشگاه خودروی لسآنجلس.

ادیسون در برابر تسال

این دومین تالش خودروساز آمریکایی برای
ساخت یک ماشین الکتریکی است .هنریک فیسکر،
بنیانگذار این شرکت یک طراح خودروی آمریکایی-
دانمارکی است که پیش از تاسیس شرکت خود،
طراح بامو و آستون مارتین بود .او در سال ۲۰۰۸
با ساخت یک مدل لوکس از اولین کسانی بود که
ن الکتریکی به بازار عرضه کرد .اما شرکت
یک ماشی 
او در سال  ۲۰۱۲ورشکست شد و یک قطعهساز
بزرگ چینی آنچه از کارخانه مانده بود را خرید و
تنها حق استفاده از نام فیسکر برای او باقی ماند.

نمایشگر فیسکر را میتوان هنگام توقف
ماشین نود درجه چرخاند
او حاال با عرضه اوشن قصد دارد شانس خود
را در بازار شاسیبلندهای الکتریکی امتحان کند.
ارزانترین مدل اوشن یک موتور الکتریکی دارد
که با هر بار شارژ  ۴۰۰کیلومتر حرکت میکند.
لوکسترین مدل اوشن  ۷۰هزار دالر است و به
گفته کارخانه شتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در
ساعتش کمتر از چهار ثانیه است.
بخشهایی از اتاق ماشین با بطریهای پالستیکی،
تیشرت و تور ماهیگیری بازیافتی ساخته شده
است .همچنین روی سقف باتری خورشیدی
گذاشته شده که به گفته کارخانه میتواند باتریها
را به اندازه حرکت بیش از  ۳۰۰۰کیلومتر در سال
شارژ کند.

قرار داده شده تا باتریها از این طریق هم شارژ
شود.

سریع دار د که به گفته کارخانه در بیست دقیقه
میتوان آنها را تا  ۸۰درصد شارژ کرد.

ادیسون فیوچر بر اساس همین وانت یک ون
باری هم خواهد ساخت .این شرکت هنوز قیمت
محصوالتش را اعالم نکرده است.

کریم حبیب ،مدیر طراحی کیا ،ماشین را عضالنی
و مدرن طراحی کرده است .چراغهای جلو در بدنه
مخفی شده روی کاپوت ماشین باتری خورشیدی
گذاشته شده است.
کیا در حال حاضر سه مدل الکتریکی در
محصوالتش دارد و قصد دارد تا سال  ۲۰۲۷شش
مدل دیگر به بازار عرضه کند.

قیمت پایه ماشین الکتریکی مولن حدود
پنجاه هزار دالر است

فیسکر در لسآنجلس
فیسکر ،خودروساز نوپای آمریکایی اولین مدل
خود به نام اوشن را در نمایشگاه لسآنجلس
رونمایی کرد .قیمت پایه این شاسیبلند الکتریکی
 ۳۷هزار و  ۵۰۰دالر است و از سال آینده به بازار
عرضه خواهد شد.
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کارخانه ادیسون فیوچر با سرمایهگذاری
یک شرکت چینی در آمریکا تاسیس شده
است
در نمایشگاه لسآنجلس امسال دو خودروساز
جدید آمریکایی محصوالت آینده خود را نمایش
دادند .شرکت "ادیسون فیوچر" ،که با سرمایهگذاری
یک شرکت چینی در آمریکا تاسیس شده ،از وانتی
الکتریکی رونمایی کرد که با وانت سایبرتراک
ساخت شرکت تسال رقابت میکند.

وانت  T-EF1برای شش سرنشین جا دارد.
کانسپتی که در لسآنجلس نمایش داده شد ،اتاق و
بدنه لوکس ماشین را با الستیکهایی مناسب برای
جادههای ناهموار ترکیب کرده که نشان میدهد
ادیسون فیوچر میخواهد مشتریان با نیازهای
متفاوت را به خرید این ماشین جلب کند.
وانت را میتوان با یک ،دو یا سه موتور الکتریکی
سفارش داد .قویترین مدل با هر بار شارژ ۷۲۴
کیلومتر حرکت میکند .شتاب صفر تا ۱۰۰
کیلومتر در ساعت این مدل حدود چهار ثانیه است.
روی سقف ماشین صفحات جذب انرژی خورشید
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شاسیبلندهای الکتریکی کرهای

مولن ،شرکت نوپای دیگری است که یک ماشین
الکتریکی در نمایشگاه لسآنجلس رونمایی کرد.
دفتر مرکزی این کارخانه هم در ایالت کالیفرنیا
است .نام شاسیبلند کوچک این شرکت "فایو" یا
عدد پنج به انگلیسی است.
مولن با مدل فایو بخش میانی بازار خودروهای
الکتریکی را هدف گرفته است .قیمت ماشین حدود
 ۵۰هزار دالر است و به همه امکانات لوکس معمول
در این سطح قیمت مجهز است .مولن نگفته ماشین
چند موتور الکتریکی دارد اما با شتاب صفر تا ۱۰۰
کیلومتر حدود  ۵/۳ثانیه احتماال بیشتر از یک
موتور الکتریکی خواهد داشت.
کارخانه آمریکایی پیشفروش ماشین را با
دریافت صد دالر آغاز کرده و میگوید اولین سری
از ماشینها را در سال  ۲۰۲۴به خریداران تحویل
خواهد داد.

شاسیبلند الکتریکی کیا در سال  ۲۰۲۴به
بازار خواهد آمد
کیا و هیوندای با رونمایی دو کانسپت ایدهای
از شاسیبلندهای الکتریکی آینده خود را در
لسآنجلس نمایش دادند.

شاسیبلند الکتریکی هیوندای براساس
کانسپت  ۷ساخته خواهد شد
شاسیبلند بزرگ هیوندای قرار است یک سال
زودتر از کیا و در سال  ۲۰۲۳به بازار بیاید .هیوندای
محصوالت الکتریکی خود را در زیرمجموعهای به
نام آیونیک عرضه میکند و این شاسیبلند آیونیک
 ۷نامیده خواهد شد.
ظاهر ماشین شیکتر از کیا است و نشان میدهد
که هیوندای به دنبال رقابت با مدلهای لوکستر
در بازار است .چراغهای جلوی ماشین ترکیبی از
المپهای کوچکی است که در کنار هم در پنلی در
جلوی خودرو طرحهای مختلفی را ترسیم میکنند.
هیوندایی میگوید اتاق ماشین با الهام از اتاق
نشیمن یک خانه طراحی شده است .آیونیک ۷
مانند کیا  EV9سه ردیف صندلی خواهد داشت.
برای ماشین دو موتور الکتریکی در نظر گرفته شده
و کارخانه کرهای میگوید با هر بار شارژ میتواند تا
 ۴۸۰کیلومتر حرکت کند .این ماشین هم مانند کیا
باتریهایی دارد که سریعتر میتوان آنها را شارژ
کرد.

کانسپت کیا که نامش  EV9است ،شاسیبلندی
هفت نفره است که قرار است در سال  ۲۰۲۴به
بازار عرضه شود .این ماشین که لوکسترین مدل
الکتریکی کیا خواهد بود باتریهایی با قابلیت شارژ

ﺷﻌﺒﻪ وﻧﮑﻮور

604.770.1070

ﺑﯿﺶ از  35ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﻮر ارزى

1917 Lonsdale Ave. North Vancouver

با بهترین نرخ ،پرداخت یک روزه

کارتخوان هرروزه  ۸صبح تا  ۱۲ظهر
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فرستنده :ایران افالطونی ،ونکوور

"بازخوانی درس های مثنوی
برای زندگی امروز"
قسمت هفدم

ادامه "زندگی" با "مرگ"
ادعای بی چارگی:
نقطه مقابل انسان هایی که با ادعای قدرت ،ضعف ها
و ناتوانی های خود را می پوشانند ،کسانی هستند که
در حالی که زندگی ،انتخاب های متعددی را پیش
رویشان گذاشته ،به بهانه اینكه هیچ كاری از دستشان
بر نمی آید و همه َرآه ها بسته است ،بهانه می آورند
تا خود را از تالش و سختی کشیدن معاف کنند.
آنها همیشه در حال شکوه و گالیه کردن از زندگی
و روزگار هستند ،درحالی که این ناله ها ،عذر و بهانه
ای است برای اینکه از مسئولیت و بار انتخاب خود
بگریزند .مرگ ،برای شکستن فریب این انسان ها نیز
ابزار مناسبی است.
«واسوانی» می نویسد:
چند سال پیش زنی نزد من آمد که به بیماری
سختی مبتال بود و اقوامش نیز او را ترک کرده
بودند .درحالی که اشک در چشم داشت،
حکایت زندگی غم انگیزش را برایم نقل کرد و
گفت« :بهتر بود می مردم ،من هیچ آرزویی ندارم که
به خاطر آن زندگی کنم».
به او گفتم« :مــادر ،آیا واقعاً دلت می خواهد
بمیری؟» گفت «بله ،اگر مرگ به سراغم بیاید ،با
آغوش باز به استقبال آن می روم».
برای آنكه امتحانش کنم ،پودر بی خطری را به
او دادم و گفتم« :مادر ،این پودر را بخور و اگر خدا
بخوهد در عرض چند ساعت خواهی مرد و از تمامی
رنج ها و دردها رها خواهی شد».
فکر می کنید چه جوابی داد؟ شاید تصور مرگ
ناگهانی ،او را وحشت زده کرد.
زیرا به پودر دست نزد و فقط گفت« :کارهای
مهم فراوانی است که االن باید به آنها رسیدگی کنم.
اجازه بدهید بروم و بعداً برگردم تا این پودر را بگیرم».
او تا امروز برنگشته است.
با این تعبیر ،ترس بسیاری از انسان ها از مرگ،
ترس از خودشان است .ترس از افتادن پرده ها،
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شکستن ماسک ها و پاره شدن نقاب ها ،آنگاه مواجه
شدن با خود در آینه ای صاف و بی لک.
حضور دایمی مرگ در زندگی ما ،بهترین ابزار
است تا خود را در آینه ببینیم و بی پرده از خود
بپرسیم آیا از آنکه هستیم ،از آنچه می کنم
راضی هستم یا نه؟ و اگر نه ،چه چیزی را در
خودم یا در زندگیم بایدتغییر دهم؟
«نادر ابراهیمی» در قصه زیبای «کا ِر مرگ»،
داستان مسافری را می آورد که به سرزمینی
ناشناخته سفر می کند که مراسم ویژه ای دارند
به نام «کار مرگ»:
«  -ما در اینجا مراسمی داریم که انجام آن به عهده
همه مردم است ،بدون استثناء .هیچ شناسنامه ای،
تا «کار مرگ» در آن ثبت نشود اعتبار ندارد .در
این مراسم ،آنها که داوطلب کار مرگی هستند ،تمام
مراسم یک مرگ واقعی را قبول می کنند و تحمل،
از آغاز تا انجام.
 انجام؟ بله  ...تا زمانی که سنگ بر گور آنها نهاده شود وتاریکی مطلق .آن کس که کار مرگی می کند ،زمانی
کوتاه در دل خاک ،زیر سنگ می ماند .سپس سنگ
برداشته می شود و مراسم تمام.
 و چه خاصیت از این مراسم زشت و نامطبوع؟ زشت و نا مطبوع برای آن کس که آن را زشت ونا مطبوع می پندارد ـ نه برای ما.
 و چه خاصیت؟ خاصیتش بیشتر حس کردنی است تا بیانکردنی؛ اما به اختصار می توانم بگویم« :ایجاد
حس مرگ».
 و چه خاصیت از ایجاد حس مرگ؟ در میهن ما می گویند« :انسان مرگ آشنا،بی نیاز از تباه کردن روح است» ،حس مرگ ،مفهوم
زندگی را تغییر می دهد ،تجربه شده است.
تا زمانی که حاضر نباشیم آنچه در درون با
«قوانین درونی» و «شرافت شخصی» ما تعارض دارد،
تغییر دهیم ،ازمنافعی که با زیر پا نهادن «احساس
ارزشمندی» کسب می کنیم ،چشم بپوشیم و
خطاهایی را که در حق خودمان یا دیگرا ن مرتکب
شده ایم را جبران کنیم ،ترس از مرگ وجود خواهد

داشت .این ترس کمک می کند تا زندگی بهتری
داشته باشیم.
میل به جاودانگی:
گروهی معتقدند كه علت ترس انسان از مرگ ،میل
او به جاودانگی است .آنها اعتقاد دارند كه این میل
همچون یك غریزه در انسان به طور طبیعی وجود
دارد و حتی بر این مبنا می گویند ،چون هر غریزه
ما پاسخی در دنیای بیرون دارد (همچون تشنگی كه
در بیرون آب را می یابد و گرسنگی كه غذا را می
یابد و میل جنسی كه شریك جنسی را پیدا می كند)
پس میل به جاودانگی دلیل بر این است كه انسان
جاودانه است.
اما بر خالف نظر این انسان ها ،رفتار انسان در
اغلب مسائل با میل به جاودانگی تعارض پیدا
می كند .چگونه؟ میل به جاودانگی یعنی میل به
سكون ،تمایل به ثبات و میل به تكرار .آیا انسان
به قول فروید "وسواس به تكرار" دارد؟
مطالعه رفتار انسان ها نشان داده است كه انسان از
تكرار دل زده می شود .بهترین غذا اگر به مدت یك
هفته به ما داده شود دیگر از آن لذت نخواهیم برد.
زیبایی جنگل را كسی كه همیشه در جنگل زندگی

می كند ،نخواهد دید و پرواز برای كسی كه شغلش
هوانوردی است ،لذت خود را از دست می دهد!
اما از سویی نیز می بینیم كه برخی از رفتارها را
انسان با اشتیاق بارها و بارها تكرار می كند .مث ً
ال
كودكی بارها یك فیلم كارتونی را می بیند و خسته
نمی شود .یك الكلی هر روز به نوشیدن الكل روی می
آورد و یك انسان حریص  ،شبانه روز به كسب ثروت
مشغول است و خسته نمی شود.
چه چیزی باعث می شود ما بارها یك رفتار را
تكرار كنیم؟ عدم یكنواختی! بر خالف آنچه مشاهده
می شود ،رفتار یك الكلی یك "جستجوی یكنواختی"
نیست .بعد از چند ساعت سطح الكل در بدن او پایین
می آید ،و او دچار اضطراب و بی قراری ،ترس و عالیم
ناخوشایند جسمانی می شود ،او الكل می نرشد و به
احساس آرامش ،راحتی و لذت بر می گردد ،اما مدتی
بعد دوباره احساس نا خوشایند برمی گردد و او باز به
الكل نیاز دارد.
بنابراین آنچه باعث تكرار رفتار او می شود بی ثباتی
احساس خوشایند "نشیه" در اوست .اگر "نشیه" او
ثبات پیدا می كرد ،پس از مدتی از آن دل زده می شد
و آن را رها می كرد!
ادامه در شماره آینده

شرکت مالیاتی و حسابداری

بین الملل

Worldwide TAX Accounting Ltd.
* تنظیم مالیات سالیانه افراد و ارسال الکترونیکی آن
* تنظیم مالیات سالیانه شرکت ها و ارسال الکترونیکی آن
* حسابداری شرکت ها
* رفع مشکالت مالیاتی شرکت ها با اداره مالیات:
ارزیابی (اسسمنت) ،جریمه ها و دعاوی مالیاتی
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Filling Taxes $
Starting From

* Tax Preparation and Tax Filing Services for Individuates
* Tax Preparation and Tax Filing Services for Businesses
* Accounting-Bookkeeping and Financial Statement

پست سریع بین المللی

صدور فوری گذرنامه ایرانی
وکالتنامه
چاپارکس
گواهی عدم سوءپیشینه

761 Lonsdale Ave., North Vancouver Tel: 604.726.9696

* Appeal Tax Assessments, Penalties, and tax courts

+1 604-723-8696

Tel: 604-723-8696

Email: Tax122east14@gmail.com
202-122 14th St. East, North Vancouver, BC, V7L 2N3

باشگاه میلیاردرها؛

پردرآمدترین ورزشکاران

تاریخ چه کسانی هستند و چرا؟

یک ردهبــنــدی جدید اسامی پردرآمدترین
ورزشکاران تاریخ را منتشر کرده است .نام مایکل
جردن در صدر این فهرست غیرمنتظره نبود ،اما اعداد
و ارقام منتشرشده شگفتانگیز است.
سالهاست درآمدهای ورزشکاران حرفهای منتشر
میشود و مشخص است که با مجموع درآمدهای
حاصل از پاداشهای نقدی شرکت در مسابقات
ورزشی و درآمدهای حاصل از قراردادهای تجاری،
ستارههای ورزشی جزو ثروتمندترین چهرههای
مشهور جهان محسوب میشود.
نشریه فــوربــس هــر ســال ردهبــنــدی معروف
پردرآمدترین ورزشکاران فعال را منتشر و با برآورد
جمع عواید ورزشی و تجاریشان کل درآمد آنها را
هم منتشر میکند.
اما حاال "اسپورتیکو" که یک رسانه دیجیتال درباره
اقتصاد و صنعت ورزش است یک ردهبندی جدید از
 ۲۵ورزشکار پردرآمد تاریخ منتشر کرده است که
ن میدهد برخی از ورزشکاران "میلیاردر" هم
نشا 
شدهاند .در این فهرست نیز مانند ردهبندی فوربس
جمع درآمدهای ورزشی و تجاری برآورد شده است.
با این تفاوت که در این لیست مالک فعال بودن
ورزشکاران نبوده و درآمدهای ورزشکاران بازنشسته
نیز محاسبه شده است.
"اسپورتیکو" با توجه به این که این فهرست بازه
زمانی طوالنیای را دربرمیگیرد و تنها محدود به
ورزشکاران کنونی نیست ،برای قیاس واقعیتر،
درآمدها را بر اساس نرخ تورم متناسب کرده است.
پرواز "ایر جردن"

در صدر این فهرست همان طور که انتظار میرفت
مایکل جردن اسطوره بسکتبال آمریکا و یکی از
بزرگترین ورزشکاران تاریخ حضور دارد .فوقستاره
سابق باشگاه شیکاگو بولز در دوران بازی هم یکی
از پردرآمدترین ورزشکاران جهان بود ،اما ۶۲/۲
میلیار د دالر درآمدی که او را در این ر دهبندی با
فاصله نسبتاً زیاد صدرنشین کرده ،بیشتر به دلیل
درآمدهای تجاریاش با ایجاد برند "ایر جردن" توسط
شرکت تولیدکننده ورزشی نایکی است که پس از
بازنشستگی او در سال  ۲۰۰۳هم همچنان ادامه دارد.
نایکی در سال  ۱۹۸۴موفق شد با ستاره آن زمان
 ۲۱ساله تیم شیکاگو ،با پیشنهاد  ۵۰۰هزار دالر در
سال قرارداد ببندد .در حالی که گفته میشد خود
جردن میخواست با رقیب آلمانی نایکی ،یعنی

آدیداس همکاری کند.
با گذشت زمان نایکی برند "ایر جردن" را ساخت
و بخشی از تجهیزات ورزشی بسکتبال را با این برند
عرضه میکند .برند "ایر جردن" آن قدر موفق بوده
که حتی حاال به ورزشهای دیگر هم وارد شده و
در فصلهای گذشته اسپانسر لباس تیم فوتبال
پاریسنژرمن هم شده است.
نایکی که مالک برند "ایر جردن" است ،بر اساس
قرارداد مادامالعمری که با مایکل جردن دارد ،هر سال
پنج درصد از درآمد فروش محصوالت "ایر جر دن"
را به عنوان حق امتیاز به او پرداخت میکند۳/۱ .
میلیارد دالر ،یعنی تقریباً نیمی از کل درآمد مایکل
جردن تنها حاصل از دریافت همین حق امتیازها از
نایکی تا به امروز بوده است.
گلفبازهای ثروتمند

در رده دوم فهرست پردرآمدترین ورزشکاران تاریخ،
تایگر وودز قرار گرفته است .این گلفباز آمریکایی با
 ۱/۲میلیارد دالر در کنار مایکل جردن تنها ورزشکار
تاریخ است که درآمــدش تا کنون به بیش از دو
میلیارد دالر رسیده است.
وودز هم مثل جردن از قرارداد با نایکی سود زیادی
برده است .نایکی که سال  ۱۹۹۶اولین قرارداد تجاری
خود را با ارزش  ۴۰میلیون دالر به مدت پنج سال
با وودز بست ،تا کنون چند بار قرارداد خود را با او
تمدید کرده و مبلغ قرارداد را هم افزایش داده است.
آخرین تمدید در سال  ۲۰۱۳اتفاق افتاد .ارزش
سالیانه قرارداد کنونی نایکی با وودز  ۲۰میلیون دالر
برآورد میشود.
نایکی در تمامی فراز و نشیبهای زندگی وودز
همراه با او بوده و حتی بعد از رسوایی جنسی وودز در
سال  ۲۰۰۹و در حالی که سایر اسپانسرها قراردادشان
را با او فسخ کردند ،به او وفادار ماند .این وفاداری برای
دو طرف پرسود بوده است.
نایکی با وجود این که پنج سال است دیگرچوب
گلف تولید نمیکند ،اما همچنان به تامین لباس و
کفش وودز ادامه میدهد و گفته میشود شراکت بین
وودز و نایکی بعد از کنارهگیری رسمی او از میادین
ورزشی هم مانند مایکل جردن ادامه خواهد یافت.
در فهرست پردرآمدترین ورزشــکــاران تاریخ
"اسپورتیکو" دو گلفباز آمریکایی دیگر پایینتر
از تایگر وودز قرار گرفتهاند :آرنولد پالمر و جک
نیکالوس.
پالمر که پنج سال پیش در  ۸۷سالگی درگذشت،
یکی از بزرگترین گلفبازان تاریخ به شمار میآید.
کل درآمد او  ۵/۱میلیارد دالر برآورد میشود .او در
شش دهه بیش از  ۶۰قهرمانی بدست آورد .اما بیشتر
درآمدی که او را به سومین ورزشکار پردرآمد تاریخ
تبدیل کرده ،حاصل از فعالیتهای تجاری او از جمله
ساخت زمین گلف در بیش از  ۲۵کشور و راهاندازی
شبکه تلویزیونی "گلف چنل" بوده است.
ف آمریکا که
جک نیکالوس ،دیگر اسطوره گل 
مثل پالمر از طریق فعالیتهای رسانهای و ساخت
زمین گلف درآمد زیادی به دست آورده است ،با
 ۳۸/۱میلیارد دالر چهارمین ورزشکار پردرآمد تاریخ
محسوب میشود.
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حضور سه گلفباز آمریکایی در میان چهار ورزشکار
پردرآمد تاریخ قابل توجه است .اگر فیل میکلسون،
دیگر گلفباز آمریکایی هم که با درآمد  ۰۸/۱میلیارد
دالر در این ردهبندی یازدهم است ،در نظر گرفته
شود ،میتوان به این واقعیت پی برد که گلف در بازار
بزرگ آمریکا چه جایگاهی دارد و چقدر درآمدزاست.
در نیمه پایینی  ۱۰نفر اول در این ردهبندی ،اغلب
ورزشکارانی حضور دارند که همچنان به فعالیت
حرفهای ورزشی خود ادامه میدهند .کریستیانو
رونالدو فوقستاره فوتبال جهان که در حال حاضر در
منچستر یونایتد بازی میکند ،به عنوان پردرآمدترین
بازیکن فوتبال تاریخ ،در ردهبندی پردرآمدترین
ورزشکاران جهان نیز با  ۲۵/۱میلیارد دالر پنجم
است.
رونــالــدو که حــاال رکــورد بیشترین گل ملی
را هم شکسته و اولین انسانی است که تعداد
دنبالکنندههایش در شبکههای اجتماعی فیسبوک
و توییتر و اینستاگرام به بیش از  ۵۰۰میلیون نفر
رسیده ،عالوه بر قرارداد پرسودش با نایکی ،با ساخت
برند  CR۷وارد کسبوکار هتل ،عطر و بدنسازی هم
شده است .او اولین بازیکن فوتبال فعال است که در
دوران بازی کل درآمدش به بیش از یک میلیارد دالر
رسیده است.
پایینتر از رونالدو ،فلوید میودر قرار گرفته است.
تنها نماینده ورزش بوکس در میان  ۱۰ورزشکار
پردرآمد تاریخ که کل درآمدش به  ۲/۱میلیارد دالر
رسیده است .این بوکسور آمریکایی که بین سالهای
 ۱۹۹۶تا  ۲۰۱۵مسابقه داد ،چهار سال در ردهبندی
نشریه فوربس به عنوان پردرآمدترین ورزشکار سال
انتخاب شد.
میودر که حاال یک شرکت مدیریت بوکس تاسیس
کرده با مسابقات نمایشی هم درآمدهای هنگفتی
بدست میآورد .او چندی پیش تنها برای یک مبارزه
نمایشی با لوگان پل ،شخصیت معروف یوتیوبی۶۵ ،
میلیون دالر گرفت.
لبرون جیمز ،ستاره بسکتبال آمریکا و لیونل مسی
فوقستاره فوتبال آرژانتین که در این فصل بع ِد
سالها حضور در بارسلونا به پاریسنژرمن پیوست،
دو ورزشکار دیگر هستند که همچنان فعالاند و به
ترتیب با  ۱۷/۱میلیارد دالر و  ۱۴/۱میلیارد دالر
در ردههای هفتم و هشتم فهرست پردرآمدترین
ورزشکاران تاریخ قرار گرفتهاند.
لیونل مسی که یک قرارداد مادامالعمر با تولیدکننده
ورزشی آلمانی آدیداس دارد ،مانند رونالدو از حاال
فعالیتهای تجاری مختلفی را حول برند شخصی
خود آغاز کرده است .از جمله فروشگاههای ورزشی
"مسی استور" .نشریه فوربس مجموع درآمد ورزشی و
تجاری او را پارسال  ۱۳۰میلیون دالر در سال برآورد
کرد.
ورزشکار نهم در این ردهبندی ،میشائل شوماخر
اسطوره آلمانی فرمول یک و راننده سابق تیم
فراری است که در سال  ۲۰۱۲از ورزش اتومبیلرانی
کنارهگیری کرد و بعد از یک سانحه اسکی در سال
 ۲۰۱۳و آسیبدیدگی سرش گفته میشود همچنان
در کما است .اسپورتیکو کل درآمد ورزشی و تجاری
او را  ۱۳/۱میلیارد دالر برآورده است.
فدرر ،تنها تنیسباز فهرست
اسطوره سوییسی تنیس ،راجر فدرر ،فهرست ۱۰
نفر اول ورزشکار پردرآمد را کامل میکند .او تنها
تنیسباز حاضر در میان  ۲۵ورزشکار این فهرست
است .این بازیکن  ۴۰ساله که از سال  ۱۹۹۸حرفهای
شد و همچنان بازی میکند ،سال گذشته به اولین
تنیسباز تاریخ تبدیل شد که در صدر ردهبندی
سالیانه ورزشکاران پردرآمد فوربس قرار گرفت.
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او تا کنون  ۱۲/۱میلیارد دالر درآمد داشته است.
از این میزان ،تنها حدود  ۱۰درصد آن یعنی ۱۳۰
میلیون دالر حاصل از جوایز نقدی شرکت در
مسابقات تنیس در  ۲۳سال گذشته بوده است۹۰ .
درصد این درآمد تنها با قراردادهای تجاری بلندمدتی
با شرکتهایی نظیر مرسدس بنز ،رولکس و شکالت
لینت به دست آمده است؛ و البته نایکی که از سال
 ۱۹۹۴اسپانسر او بود اما به دلیل اینکه حاضر نشد
مانند تایگر وودز و مایکل جردن با فدرر قرارداد
مادامالعمر ببندد ،همکاریشان بعد از  ۲۴سال پایان
یافت.
بعد از آن فدرر با شرکت ژاپنی "یونیکلو" یک
قرارداد  ۱۰ساله به ارزش  ۳۰۰میلیون دالر برای
تامین لباس خود بست .شرکت نایکی که در درجه
اول تمرکزش روی بازار بزرگ آمریکا است ،استداللش
این بود که فدرر مانند مایکل جردن و تایگر وودز در
این بازار آن کشش الزم را ندارد که حتی بعد از دوران
بازیاش هم بتواند درآمدزایی کند.
فدرر دو سال پیش در شرکت موفق سوییسی "آن"،
تولیدکننده کفشهای ورزشی هم سرمایهگذاری
کرده و سهامدار آن است .این شرکت قصد دارد سهام
خود را در بازار سرمایه عرضه کند .فدرر از این افزایش
سرمایه منتفع خواهد شد و احتماالً در این ردهبندی
باالتر هم خواهد رفت.
بکام آخرین نفر فهرست میلیاردرها
در ردهبندی پردرآمدترین ورزشکاران تاریخ
"اسپورتیکو" ،دیوید بکام فوقستاره فوتبال انگلیس
و بازیکن اسبق منچستر یونایتد که با  ۰۵/۱میلیارد
دالر در رده دوازدهم قرار دارد ،آخرین ورزشکار این
فهرست است که درآمدش به بیش از یک میلیارد
دالر میرسد.
بکام که بعد از  ۲۱سال بازی در سال ۲۰۱۳
از فوتبال کنارهگیری کرد ،فعالیتهای تجاری
گستردهای راه انداخت .عالوه بر قراردادهایش با
آدیــداس ،برایتلینگ" ،اچان ـدام" و سامسونگ یک
آکادمی فوتبال هم راهاندازی کرده است .عالوه بر
آن او به عنوان یکی از مالکین و رییس باشگاه اینتر
میامی در لیگ آمریکا مشغول است.
در کنار این فعالیتهای تجاری بکام به عنوان سفیر
سوپرلیگ چین هم درآمد هنگفتی کسب کرد .مشابه
این قرارداد را او به تازگی به عنوان سفیر جام جهانی
قطر امضا کرده است .روزنامه بریتانیایی "سان"
چندی پیش خبر داد که بکام یک قرارداد  ۱۰ساله
به ارزش  ۱۸۰میلیون یورو با قطریها امضا کرده
است تا سفیر جام جهانی بحثبرانگیز  ۲۰۲۲در این
کشور باشد.
از رده  ۱۳به پایین در فهرست پردرآمدترین
ورزشــکــاران تاریخ ،همگی درآمــدشــان زیر یک
میلیارد دالر بوده است .ستارگانی چون بازیکنان
بسکتبال کوبی برایانت ،شکیل اونیل و کوین دورانت،
بوکسورهای بزرگی نظیر مایک تایسون ،مانی پاکیائو
و اسکار دالهویا و ستارههای بیسبال و فوتبال
آمریکایی در آمریکا .تنها بازیکن فوتبال این ردهبندی
به جز رونالدو ،مسی و بکام ،نیمار ،ستاره برزیلی
پاریسنژرمن است که درآمدش تا کنون به ۶۱۵
میلیون دالر رسیده و در رده  ۲۱قرار دارد.
یک نکته قابل توجه در این فهرست این است که
هیچ ورزشکار زنی در میان  ۲۵ورزشکار پردرآمد
تاریخ حضور ندارد .سرینا ویلیامز ،ستاره آمریکایی
تنیس زنان تا کنون تنها  ۴۸۰میلیون دالر درآمد
کسب کرده که او را در میان  ۴۰نفر اول ورزشکار
پردرآمد تاریخ هم قرار نمیدهد.
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علی عاصی

مشاوران امالک در ونکوور بزرگ

ASI Real Estate Advisors

TEL: 604.785.8900
www.asi.team info@aliasi.ca

2007-NOW

$2,298,000

بُرنا عاصی
ONLY WHEN YOU NEED THE BEST

860 JEFFERSON AVE., WEST VANCOUVER

خانه رنچر ،با 3خواب و2سرویس ،دروست ونکوور ،با زمینی به وسعت 12.000اسکورفیت،
با چشم انداز بسیار زیبای کوهستان .در آن زندگی کنید یا بسازید .نزدیک به پارک
و امکانات تفریحی و مرکز خرید پارک رویال .فقط  3بالک فاصله تا مدرسه و نزدیک
به ایستگاه اتوبوس و انواع امکانات شهری .درحال حاضر ماهیانه  3000دالر اجاره داده
می شود .آخرین فروش یک خانه قدیمی در همان خیابان و همان ضلع ،با زیربنای
کمتری با قیمت  2.29میلیون دالر بوده است.

217 333 E 1ST ST., NORTH VANCOUVER
$578,800

bcres.paragonrels.com
						

1501 1277 MELVILLE ST., VANCOUVER
$1,899,000

FlatIronTower.ca

آپارتمان زیبا ،با یک خواب ویک دن ،یک پارکینگ  ،یک انباری در نورت ونکوور

آپارتمان زیبا با با  2خواب و  2سرویس در ونکوور با زیربنای 1,378

با زیربنای  716اسکورفیت .دارای یک آشپزخانه به روز با لوازم خانگی با کیفیت

اسکورفیت .دارای 52واحد ،در یک برج  28طبقه لوکس ،فقط 2واحد در

از جنس استیل و میزهای کوارتز ،یک فضای مطالعه ،لباس شویی و خشک کن

هر طبقه .دارای منظره پانوراما و خارق العاده آب و کوه و احاطه شده توسط

داخل آپارتمان ،شومینه گازی و فضای نشیمن مناسب .واقع در خیابانی بسیار
آرام که فقط با یک پیاده روی کوتاه به اسکله  Lonsdaleمیرسید .نزدیک به
اتوبوس ، Seabus ،فروشگاهها  ،رستوران ها و سرگرمی ها.
click “Like” on that page

پنجره های کف تا سقف از سه طرف ،همراه با نورپردازی در کل گوشه و کنار
این آپارتمان مجلل .سیستم گرمایش و سرمایش از کف ،نزدیک به استنلی
پارک Seawall ،Seabus ،و وسایل حمل و نقل.

fb.com/aliasirealestate/

For latest real estate news, please go to:

Based on your budget, decide the city and property type here and then call me @ 604-785-8900
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علی عاصی

مشاوران امالک در ونکوور بزرگ

ASI Real Estate Advisors
2007-NOW

$1,149,000

بُرنا عاصی
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TEL: 604.785.8900
www.asi.team info@aliasi.ca

ONLY WHEN YOU NEED THE BEST

102 - 2239 W 7TH AVE., VANCOUVER

قابل توجه سرمایه گذاران :ارزانترین آپارتمان  2خوابه

با دن با  2سرویس کامل با زیربنای  850اسکورفیت
در کل منطقه .Kitsilano

در ساختمان بتونی لوکس و تقریبا نوساز که فقط 17
واحد مسکونی در آن است .واقع شده در منطقه زنده

و پر طراوت کیتسیالنو ونکوور ،واحد کرنر  ،NWطبقه
همکف ،دارای یک پارکینگ  ،یک انباری و آشپزخانه

و سرویس ایتالیایی با لوازم آشپزخانه استنلس استیل
و مدرن ،مجهز به تکنولوژی های خانه هوشمند،

نزدیک به فروشگاههای جالب و مراکز خرید W4th
 & Yewو نزدیک به خیابان  ،Broadwayنزدیک

به پارک ،مدرسه ،اتوبوس ،فروشگاههای مواد غذایی
و رستوران ها 10 ،دقیقه پیاده تا ساحل پرطرفدار
 ،Kitsilano Beachدارای پاسیوی در طبقه همکف و

 ...قیمت شامل  GSTمی باشد.

click “Like” on that page

fb.com/aliasirealestate/

For latest real estate news, please go to:

Based on your budget, decide the city and property type here and then call me @ 604-785-8900
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نگران مصرف این  ۶ماده
غذایی پرکالری نباشید

Nutrition

متوسط همراه با پوست  ۱۶۱کالری دارد .سیب

نیاز روزانه شما به این ویتامین را برطرف میکند.

زمینی را به همراه کره ،نیر ،خامه ترش یا بیکن

ویتامین  Cدارای خواص آنتیاکسیدانی است که از

مصرف نکنید .نوع پخته شدن آن همراه با کمی نمک

سلولهای شما در برابر رادیکالهای آزاد محافظت

و روغن زیتون ،یکی از سالمترین وعدههای غذایی

میکند .کمبود ویتامین  Cمیتواند منجر به اختالل

است.

در پاسخ ایمنی و ناتوانی در مبارزه با عفونتها شود.

کره بادام زمینی :کره بادام زمینی در هر قاشق
غذا خوری تقریبا  ۹۴کالری دارد ۴ .گرم پروتئین۸ ،
گرم چربی ،و  ۳گرم کربوهیدرات .کره بادام زمینی را
میتوانید به راحتی با غذاها مخلوط کنید .این کره را
لبو در واقع ریشه اصلی گیاه چغندر است که
طبخ شده و یکی از انواع مختلف چغندر است که
بیشتر آنها به خاطر ریشه خوراکیشان پرورش داده
میشوند .لبو به عنوان یکی از سالمترین سبزیجات
طرفداران خود را دارد؛ لبو گذشته از اینکه خوراکی
دلپذیری است ،یک داروی گیاهی و رنگ خوراکی
نیز است.
چغندر حاوی مقدار زیادی ویتامین و مواد معدنی
است کالری بسیار کم و مقادیر ناچیزی کلسترول
دارد؛ با مصرف چغندر میتوانید از خواص بینظیر آن
برخوردار شوید و بدنی سالم داشته باشید.
چغندر منبع غنی از ویتامین و مواد معدنی است
و میتواند پوست را نرمتر و سفیدتر بکند .خواص
لبو قرمز و چغندر برای پوست نامحدود است .چغندر
غنی از کلسیم است کلسیم یکی از مواد معدنی است
که وجو د آن برای داشتن استخوانها و دندانهای
سالم و محکم ضروری است.
همچنین چغندر به علت داشتن فیبر بسیار باال
میتواند به هضم کمک کند.
از دیگر خواص لبو قرمز کنترل میزان کلسترول است
اگر بهطور منظم چغندر مصرف کنید ،فیبر محلول
در آن میتواند به کاهش و کنترل کلسترول بد که دلیل
اصلی بیماریهای قلبی شناخته شدهاند ،کمک کند.
خواص چغندر برای پوست:
آب چغندر خواص ضد التهابی قوی دارد و برای
درمان آکنه و جوش صورت مفید است برای درمان
جوش و آکنه هر روز صورت خود را با ترکیب آب
چغندر و سرکه بشویید.
لبو حاوی آنتی اکسیدان است که چین و چروک
پوست را کاهش میدهد و به جوانسازی پوست
کمک میکند .برای درمان لکههای پوستی از خواص
لبو برای پوست استفاده کنید و بهصورت منظم آب
لبو بنوشید.
چغندر برای کاهش وزن:
چغندر غنی از فیبر است و کالری کمی دارد افراد از
چغندر در رژیم غذایی کاهش وزن و الغری استفاده
میکنند ،زیرا خواصی دارد که میتواند در برابر چربی
مبارزه کند همچنین خواص لبو قرمز به هیدراته
نگه داشتن بدن و سمزدایی آن کمک میکند از این
طریق هم به الغری و هم به داشتن پوستی درخشان
کمک میکند.

میتوانید در انواع مختلف تهیه کنید مثال نوعی که در
تکههای بادام زمینی هم هست و یا نوعی که کامل
مخلوط شده است .کره بادام زمینی که طبیعی باشد
برخی از اقالم غذایی پرکالری سرشار از مواد مغذی
برای بدن هستند و مصرف آنها نه تنها شما را چاق
نمیکند بلکه راهی برای جلوگیری از ابتال به شرایط
خطرناک پزشکی است:
آووکادو :سرشار از چربیهای غیر اشباع ،آنتی
اکسیدانها و بتاکاروتن است و مصرف آن به بهبود
وضعیت حافظه کمک میکند ،کلسترول ال دی ال را
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درحالحاضر هیچ مدرکی مبنی بر موثر بودن ویتامین
 Cخوراکی در پیشگیری از انتقال کروناویروس
جدید ( )2-SARS-CoVیا درمان بیماری ناشی از
آن ،کووید  ۱۹وجود ندارد .با این حال ،تحقیقات
نویدبخش ،تزریق وریدی ویتامین  Cبهعنوان درمان
کووید  ۱۹را نشان داده است.
آب سیب سبز ،هویج و پرتقال :ترکیبی

نشانه اش این است :وقتی در قوطی آن را باز میکنید

شگفتانگیز برای کمک به بدن شما برای محافظت

روغن باید باالیش جمع شده باشد و برای استفاده

از خود و مبارزه با عفونتها است .سیب و پرتقال به

مجبورید ابتدا آن را هم بزنید .همچنین کره بادام

بدن شما ویتامین  Cمیرساند .ویتامین  Aکه برای

زمینی طبیعی را باید در یخچال نگهداری کنید.

یک سیستم ایمنی سالم نیز حیاتی است ،در هویج

تخم مرغ :یک تخم مرغ معمولی دارای ۷۰
کالری است ۵ .گرم چربی ۶ ،گرم پروتئین و مقداری
کربوهیدرات .پروتئین موجود در تخم مرغ برای
ساخت عضله به بدن کمک میکند ،چربی موجود

به شکل آنتیاکسیدان بتاکاروتن وجود دارد .هویج
همچنین حاوی ویتامین  B6است که نقش مهمی در
تکثیر سلولهای ایمنی و تولید آنتیبادی دارد.
آب چغندر ،هویج ،زنجبیل و سیب :این آب

در تخم مرغ منبع قابل توجهی از انرژی را برای بدن

میوه دارای  ۳سبزی ریشهای است که به سیستم

محیا میکند و همچنین میزان تستوسترون را افزایش

ایمنی شما کمک کرده و عالئم التهابی را کاهش

میدهد .تخم مرغ حاوی سطوح باالیی از اسیدهای

میدهد .التهاب اغلب یک پاسخ ایمنی به عفونتهایی

چرب امگا  ۳است که به انعطاف مفاصل و سالمت

است که از ویروسها یا باکتریها منشا میگیرند.

سلولهای بدن کمک میکند .یک عنصر به نام کولین

زنجبیل دارای خواص ضدمیکروبی و ضدسمی است

نیز هست که در زرده تخم مرغ پیدا میشود .کولین

و سلولها را در برابر عفونتها ،غیرقابل نفوذ میکند.

باعث کاهش ساخت چربی در قلب میشود و به

همچنین برای افرادی که به آرتریت روماتوئید مبتال

مفید ،فیبر ،ویتامین ای ،منیزیم ،روی ،فوالت و

بازسازی سلولها کمک میکند .همچنین مشخص

هستند ،این آبمیوه مفید است ،زیرا زنجبیل اثرات

پتاسیم هستند .البته باید به این نکته توجه داشته

شده روی خلق و خو هم تاثیر دارد.

ضدالتهابی نیز دارد.

کاهش میدهد و باعث افزایش سطح کلسترول خوب
یا همان اچ دی ال میشود .مصرف آووکادو جلوگیری
کننده از بیماریهای قلبی است .از آنجا که یک عدد
آووکادو حاوی  ۳۰گرم چربی و  ۳۲۲کالری است ،هر
روز میتوانید یک و نیم عدد از این میوه مصرف کنید.
آجیل و دانه ها :انواع آجیل سرشار از چربیهای

باشید که در مصرف مغزهای خوراکی نباید زیاده
روی کنید .بادام و پسته بیشترین میزان کالری را
ارائه میکنند .مصرف حدود  ۲۳عدد بادام یا  ۴۹عدد
پسته معادل دریافت  ۱۶۰کالری است .با تقسیم
بندی مناسب و رعایت اعتدال در مصرف میتوانید

اسموتیهای تقویتکننده

سیستم ایمنی را در پاییز بنوشید

محقق سازید و به حفظ سالمت کلی بدن کمک کنید.

است .یک قاشق غذاخوری روغن زیتون حدود ۱۲۰
کالری دارد ،از این رو ،بهتر است از آن به عنوان
چاشنی ساالد و برای پخت و پز سبزیجات استفاده
شود .استفاده از روغن زیتون به همراه حمص به
عنوان یک میان وعده سالم که به خوبی احساس
سیری را در انسان ایجاد میکند نیز برای کاهش وزن
بسیار توصیه شده است.
سیب زمینی :شاید به دلیل وجود کربوهیدرات،
سیب زمینی شهرت چندانی در بین مواد غذایی
نداشته باشد ،اما فراموش نکنید که این ماده غذایی
سرشار از آهن ،پتاسیم و فیبر است .یک سیب زمینی

عضالنی نیز کمک کند .درد عضالنی یکی از عالئم

از میوههای یخزده نیز استفاده کنید که دارای مواد
مغذی مشابه با میوههای تازه هستند .ویتامین E

مدیترانهای است و مصرف آن به طور مستقیم با کاهش

و مصرف آن برای حفظ سالمت استخوانها نیز مفید

بدن شما را تقویت کند) ،بلکه میتواند به تسکین درد

آب توتفرنگی و انبه :در این دستور میتوانید

روغن زیتون :یک بخش اصلی از رژیم غذایی

ارتباط دارد .روغن زیتون خاصیت ضد التهابی دارد

ویتامین  Cو آرژنین است (که میتواند سیستم ایمنی

رایج آنفلوآنزا است ،بهویژه در افراد مسن.

اهداف کاهش وزن خود را با کمک مغزهای خوراکی

خطر ابتال به بیماریهای قلبی و برخی سرطانها

اسموتی نعناع هندوانه :هندوانه نهتنها سرشار از

موجود در انبه عامل پیشگیری از سرطان و بهبود
دویچه وله :برای بهبود کلی وضعیت سالمت و
تقویت سیستم ایمنی بدن ،شما به دوز کافی ویتامین

سیستم ایمنی بدن بهویژه در بزرگساالن است.
همچنین این آبمیوه یک ضدالتهاب قوی است.

و مواد معدنی نیاز دارید.
بهگزارش Healthline؛ اگرچه میوهها و سبزیجات
منابع اصلی ویتامین و مواد معدنی هستند ،برخی
مردم بهاندازه کافی شاید در طول روز این مواد مغذی
را دریافت نکنند .با این حال دستورهای ساده ،سریع و
خوشمزهای برای رساندن مواد مغذی ضروری به بدن
به منظور مبارزه با ویروسهایی مانند سرماخوردگی
یا آنفلوآنزا وجود دارد:
آب پرتقال ،گریپفروت و سایر مرکبات :این
ترکیب حاوی مقادیر زیادی ویتامین  Cاست و میزان

زود ورق نزنید
به نفع شماست که
این صفحه را بخوانید
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ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭﺭﻭﺩ ﺁﺭﻳﺎﺋﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ ـ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ

ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻛﺒﻴﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ

ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﺑﻪ )ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻼک( 604.926.7717

ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻛﺒﻴﺮ ﻭ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ
ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺗﺎﺟﮕﺬﺍﺭی ﻭی ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ»ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ« ﻣﻌﺮﻭﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻭﺍﻗﻌﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

»ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﻰ« ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ
ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻮﻳﺖ ﺯﺩﺍﻳﻰ،
ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﻔﻰ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻭ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ
ﻭ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ،ﺷﺮﺍﺭﺕ ،ﺗﺒﺎﻫﻰ ،ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺍﻣﻴﻠﻰ ﻛﻮﺭﺕ
ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺮﺩﻣﺪﺍﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭی ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮﺩ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭی ﻓﺘﺢ
ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﻰ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﺑﻠﻴﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ ﺩﺭ
ﺑﺎﺑﻞ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻭی ﺣﺘﻰ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﺳﺮﺍی ﻳﻬﻮﺩی
ﻭ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی
ﻧﻈﺎﻣﻰ ـ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺗﺮﺍﺏ ﻧﺸﻴﻨﻰ
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﻣﺮﺯﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺁﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.
»ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ« ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
»ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ،ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ« .ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺘﻰ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻩ .ﺍﻭﻟﻰ :ﻧﺒﻮﻍ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻭ ﺩﻳﮕﺮی ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺑﻞ.
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﺍﻳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی
ﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﻣﺠﺎﻝ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺍی ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻳﻨﺸﻜﻞ
ﻛﻪ ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﺶ ﻭﺍﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺧﻴﺎﻝ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ
ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ
ﻭ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺠﻴﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ

ﺑﻮﺩ .ﺑﺪﻳﻨﺸﻜﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺭﻭﺩ ﺩﺟﻠﻪ ،ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺭﻭﺩ
ﻓﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺭﺍ ﻣﺸﮕﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ ،ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﻛﺪ ﻧﺼﺮ ﺩﻭﻡ،
ﺑﺮﺍی ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺩﻳﻮﺍﺭی ﻣﺎﺩی ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ
ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺁﺟﺮ ﻭ ﻗﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻛﻮﺭﻭﺵ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﻮﺗﻴﻮﻡ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺩ
ﺳﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺍﻭﭘﻴﺲ ﺷﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎﻥ
ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻭ ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ
ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮ ،ﺟﻠﻮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﻭی ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﻪ
ﺳﺮﻛﺮﺩﮔﻰ »ﮔﺌﻮﺑﺮﻭﻩ« ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪﻧﺪ ١٧ .ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺎﺑﻞ ﻳﻌﻨﻰ  ٢٩ﺍﻛﺘﺒﺮ  ٥٣٩ﻕ ﻡ ﻛﻮﺭﻭﺵ
ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

 Appreciationمجله
Email: shadshiv@aol.com
هنری
www.homaeftekhar.net

ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﻳﻬﻮﺩﺍ ﺑﺴﺎﺯﻡ »ﭘﺲ ﻫﻤﮕﻰ
ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﻛﻴﺪ
ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ
ﺳﭙﺮﺩ«.

ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ،
ﺩﺷﻤﻦ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺁﺷﻮﺭ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﻧﺎﺟﻰ«
ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ
ﻭ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ .ﺍﺯ
ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﻜﺮﺭ
ﺧﺎﻭﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ
ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ
ﺳﭙﺎﻩ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻣﺠﻬﺰ ،ﺗﺎﺯﻩ ﻧﻔﺲ ،ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺍﺯ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻧﺴﭙﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻮﺩ
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎﻥ ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ
ﺩﺭﮔﻴﺮی ﻭ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺯﻳﺎﺩی ﻣﻐﻠﻮﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ:
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧِﻰ ﭘﻴﺶ ﭘﺎی ﻛﻮﺭﻭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪ،
ﺷﻬﺮ ﻏﺮﻕ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻭﺭﻭﺩ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﻴﺪ ﺑﺎﺑﻠﻰ ﺑﻮﺩ.
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺆﻛﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﺳﻨﺘﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﺗﺎ ﺧﻠﻠّﻰ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻫﻴﻨﺘﺲ ،ﻣﻮﺭﺥ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺳﻪ
ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭی ﺑﺰﺭگ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﺩ ،ﻟﻴﺪی ﻭ ﺑﺎﺑﻞ
ﺭﺍ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﺎﻥ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﻜﺸﺖ .ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﺎﻥ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯی ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺗﻮﺭﺍﺕ ﺍﺯ
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﻧﺎﺟﻰ« ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺳﻮﺭﻩ »ﻋﺰﺭﺍ« ﻭ »ﺍﺷﻌﻴﺎﺀ« ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ »ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺭﻭﺡ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ«
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻓﺎﺭﺱ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮﻩ
ﺧﺪﺍی ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍی

»ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ«
ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻩ ﮔﻰ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﺴﻠﻂ ﻗﻮی
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻫﺎ ،ﺑﺮﺩﮔﻰ ،ﺍﺳﺎﺭﺕ ،ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﻭ ﻧﻘﺺ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﺴﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ .ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،ﻣﺘﻦ
ﭼﻨﺪ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

phicDesign.com
»ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺁﺷﻮﺭ ﺑﺎ ﻧﻰ ﭘﺎﻝ« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺘﺢ
ﺑﺎﺑﻞ:
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺁﺷﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﺸﺘﺎﺭ ،ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ
ﻣﻦ ،ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻟﺸﮕﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪﻡ ﻭ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ
ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪﻡ .ﺣﺎﻛﻢ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﻧﺪﻩ
ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﻴﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﻳﺪﻡ.
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺳﻪ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺸﻴﺪﻡ ﻭ ﺳﺮﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﺁﻭﻳﺨﺘﻢ.

* ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﺩﻳﮕﺮی ﺩﺭ ﻓﺘﺢ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻞ
ﺩﻫﻬﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪی ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺁﺷﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻬﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎﺭی ﺭﺍ ﻣﻰ
ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻣﻴﺪی ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﻛﺎﻫﻨﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺁﺷﻮﺭی ﺭﺍﺿﻰ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ،
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺪﺍی »ﺳﻴﻦ« ﺑﺠﺎی
»ﻣﺮﺩﻭک« ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺳﻮی
ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﻨﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺎ ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺪﻳﻨﺸﻜﻞ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ
»ﻛﻨﺪﺭ« ﺭﺍ ﻛﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻛﺎﻫﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
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ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﭘﺎﺭک ﺑﺎﻟﺒﻮﺁ ﺳﻦ ﺩﻳﮕﻮ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ

ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻭی ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺫﻭﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ«
ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ» ...ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻰ ﺩﺍﺩﮔﺮ«
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﻴﺖ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﻛﺸﻮﺭﮔﺸﺎﻳﻰ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ،ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻗﺘﻞ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮﺯی ﺭﺍ
ﻧﻤﻰ ﺩﺍﺩ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻏﺮﺏ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﺪ ،ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﮔﺸﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺁﻏﺎﺯ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ،ﻭﻟﻰ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﺒﺮﺩ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻔﺖ ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ
ﺁﻧﻜﻪ ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﺑﻰ ﻳﺎﻭﺭ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺷﻔﻘﺖ ﻛﺮﺩ ،ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺮی ﻭ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭی
ﺩﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺑﺪﻳﻨﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭک ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺍﻻی ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﺗﺢ ﻭ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ ،ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻡ ﻓﺮﻳﺒﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ »ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ« ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﻧﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻤﺎﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻪ »ﺍﮔﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮﺩﻡ ،ﺭﺳﺎﻟﺘﻢ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ،
ﺑﺸﺎﺭﺗﻢ ﺁﺯﺍﺩی ﻭ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻡ ﺧﻨﺪﺍﻧﻴﺪﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺑﻮﺩ .ﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻤﻰ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻡ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﻭ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻡ« .ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺭﻭی
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﺭک ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ
ﺩﺍﺩﮔﺮی ﻭ ﺭﺃﻓﺖ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻫﺮﺩﻭﺕ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ
»ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍی
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻮﺩ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰ ﻛﺮﺩ«.
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﻣﻘﺪﻭﻧﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﺳﺖ
ﺁﻭﺭﺩﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﻛﻮﺭﻭﺵ
ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ،ﺩﺍﺩ.

»ﻛﺘﺒﻴﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﻳﺐ« ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺷﻮﺭ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﻛﺮﺩﻡ،
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ
ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻠﻰ ﺍﺯ ﺧﺎک ﺩﺭ
ﺁﻣﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻡ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺩﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻰ ﺭﻓﺖ .ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی
ﺷﻬﺮ ﺟﺎﺭی ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺣﺘﻰ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﺩ.
»ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺁﺷﻮﺭ ﺑﺎ ﻧﻰ ﭘﺎﻝ« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺼﺮﻑ
ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺵ:
ﻣﻦ ﺷﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﺷﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﺸﺘﺎﺭ ﻓﺘﺢ
ﻛﺮﺩﻡ ...ﻣﻦ ﺯﻳﮕﻮﺭﺍﺕ ﺷﻮﺵ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﺟﺮﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ
ﺳﻨﮓ ﻻﺟﻮﺭﺩ ﻟﻌﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺷﻜﺴﺘﻢ ،ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻳﻼﻡ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻳﻐﻤﺎ ﺩﺍﺩﻡ .ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی
ﻣﻘﺪﺳﺸﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﺵ
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪﻡ .ﻣﻦ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺷﻮﺵ ﺭﺍ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﻳﻰ ﻟﻢ ﻳﺰﺭﻉ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻨﺤﻮی
ﻛﻪ ﻧﺪﺍی ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎی ﺷﺎﺩی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ
ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ ،ﺧﺎک ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﺮﻩ ﻛﺸﻴﺪﻡ ﻭ
ﺑﻪ ﻣﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻋﻘﺮﺏ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻡ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ.
»ﺩﺭ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻧﺒﻮﻛﺪ ﻧﺼﺮ ﺩﻭﻡ« ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ
ﺁﻣﺪﻩ :ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍ ﺩﻡ ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ
ﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻕ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ .ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ
ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪﻡ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﻭﻳﺮﺍﻥ
ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﮓ ﺯﻧﺪﻩ ﺍی ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﻧﺨﻴﺰﺩ.
»ﮔﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻮﺭﻭﺵ«
 ...ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺁﮔﺎﺩﻩ ،ﺍﺷﻨﻮﻧﺎ ،ﺯﻣﺒﺎﻥ ،ﻣﺘﻮﺭﻧﻮ،
ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﮔﻮﺗﻴﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺁﻧﺴﻮی
ﺩﺟﻠﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎﺯ
ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻡ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻳﺸﺎﻥ
ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻡ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﺮﺩﻡ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮ ﻭ ﺍﻛﺪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﻧﻴﺪ،
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﺍﺱ ﺍﺯ ﺧﺪﺍی ﺑﺮﺯگ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ،
ﺑﺮﺍی ﺧﺸﻨﻮﺩی ﻣﺮﺩﻭک »ﺧﺪﺍی ﺑﺰﺭگ« ﺑﻪ ﺷﺎﺩی
ﻭ ﺧﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻡ .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺩﻟﻬﺎ ﺷﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ...

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ
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دانستنی های بازار امالک و ساخت و ساز
برگردان به فارسی :مهندس کاوه موظفی

سر خط خبرهای بازار امالک

و ساخت و ساز ـ  ۲۶نوامبر ۲۰۲۱
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* شرکت آدرا پروژه ای  ۲۴۸واحدی را در مرکز شهر سوری معرفی
کرده است.
این مجموعه شامل دو ساختمان شش طبقه چوبی است که برای
نخستین با در این شهر با سیستم پنلهای سقفی چوبی ساخته میشود.
این مجتمع دارای  ۱۸۵واحد یکخوابه و  ۶۳واحد دوخوابه خواهد بود
که با هدف ممکن سازی خرید برای اقشار کم درآمد و خانواده های
جوان ساخته خواهد شد.

فاز نخست این پروژه در امتداد خیابان دودنی ترانک در حال تکمیل
و فاز بعدی آن که ساخت بلند ترین ساختمان این شهر در  ۲۲طبقه
است به زودی شروع خواهد شد.
* ارزش یک قطعه زمین در شهر سوری در پی تغییر کاربری به
ساخت تاون هاوس  ۵۵درصد افزایش یافت و به هشت میلیون و
سیصد هزار دالر رسید.

برای این هفته برگردان اخبار برگزیده در زمینه بازار امالک و ساخت
و ساز در ونکوور و سایر شهرهای کانادا به آگاهی شما می رسد.
در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی در مورد هر خبر ،با من در تماس
باشید.
***

سیستم پنلهای سقفی چوبی از میزان آلودگی کربنی میکاهد و
سرعت ساخت و ساز را باال می برد.

ارزیابی این ملک در سال گذشته حدود پنج میلیون و چهارصد هزار
دالر بود .این افزایش پس از تصویب تغییر کاربری در شورای شهر
سوری رخ داد.

* پروژه  ۳۳۰میلیون دالری ((وان پارک گرند النگ)) با کاربری
چندگانه اداری ،مسکونی ،تجاری در ریچموند طی بیست سال آینده
ساخته خواهد شد.

* نتیجه یک بررسی نشان می دهد شهرهایی با باالترین بهای
مسکن ،کمترین نرخ زاد و ولد را دارند .هم اکنون شهر ویکتوریا در
زمینه کاهش نرخ تولد پیشتاز است.

این پروژه دارای  ۴۷هزار فوت مربع فضای اداری در طبقات چهار
تا هفت و  ۳۲هزار فوت مربع فضای تجاری در طبقه همکف در قالب
هفت واحد تجاری خواهد بود.

شهرهای ونکوور و کلونا با فاصله اندکی آن شهر را دنبال می کنند.
این شهرها هم اکنون به مرز شهر های بدون بچه نزدیک می شوند
و تنها منبع افزایش جمعیت آنها مهاجرت است .در شهر ویکتوریا
میانگین نرخ باروری به زیر یک فرزند رسیده است.

* مرکز شهر میپل ریج رشد می کند :کارآفرینان میپل ریج،
بروس جانستون و تام می یر در رویای ساخت مرکز شهر جدیدی برای
میپل ریج هستند.

مهندس کاوه ّ
موظفی

متخصص ساخت و ساز | مشاور امالک

Kaveh Movazzafi

تخصص من در امور امالک و ساخت و ساز در اختیار شماست
سالها تجربه و ّ

Kaveh Movazzafi
P. Eng, M. Eng, PMP

778.846.4812

Personal Real Estate Corporation
Real Estate and Construction Consultant

خرید و فروش امالک:

خدمات مهندسی و ساخت و ساز:

 .فروش ملک شما با باالترین قیمت ،در کوتاهترین زمان ممکن

 .محاسبات مهندسی و تهیه نقشه های ساختمانی (معماری ،سازه)

 .پیش خرید آپارتمان با امکان انتخاب واحد دلخواه قبل از عرضۀ عمومی

 .مدیریت ساخت و اجرای پروژه های ساختمانی

 .خرید ملک دلخواه شما

 .ارزیابی اقتصادی برای سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی
 .اگر به دنبال خرید خانۀ نوساز ،خوش نقشه و با كیفیت هستید

دکتر امیر بهکیش
بازرس فنی ساختمان
License No: 69680

Amir Behkish, PhD

Certified Home Inspector
Email: inspector@royalcanyon.ca
Website: www.royalcanyon.ca

(604)500-0303

 .ساخت کامل خانۀ دلخواه شما (از گرفتن جواز تا تحویل کلید)

Office Tel: 778.297.3000
www.kavehhomes.com
Email: Kavehrealtor@gmail.com
109-850 Harbourside Dr.,
North Vancouver BC V7P 3T7

(مسکونی ،تجاری ،خانه ،تان هاوس و آپارتمانهای چوبی شش طبقه)

حتم ًا با من تماس بگیرید.

خدمات ترجمه لیلی نیک نفس

مترجم شفاهی وکتبی
مترجم ICBC

STIBC 03-05-3509
MOSAIC- ICBC

778.846.4812

604.773.6040
l.nicknafs@gmail.com

Facebook: kavehmovazzafi.realtor
Instagram: kavehhomes

Zari Majd
Mobile Mortgage Advisor

ارائه بهترین وام مسکن
با شرایط بسیار عالی
778 888-3749

1 844 673-4628
zari.majd@cibc.com
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If you are a new immigrant and you can speak
English, and have a BC driving License, and
have an experience for repairing appliances
(Tech), call us. We have jobs and are looking
for skilled workers like you.
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فرصت استثنائی برای سرمایه گذاری در ونکوور در
یک شرکت تاکسی تی ان اس با مجوز فعالیت در سراسر
منطقه ونکوور بزرگ.
سودی خوب و سهامی که همواره ارزش باال رونده دارد.
این فرصت بزرگ را از دست ندهید!

لطف ًا با تلفن  604-816-9990تماس حاصل فرمائید.

Tel: 604.710.3770

پیام آزاد

گشتاسب قلی پور
میپل ریج

خانه  4خوابه  2طبقه منطقه بسیار مرغوب
سوئیت  1خوابه کامل با دسترسی مجزا در طبقه زیرین
اقساط ماهیانه 700ر 3دالر (تقریبی)
اجاره دریافتی از سوئیت 400ر 1دالر (تقریبی)
خالص اقساط پرداختی توسط مالک 300ر 2دالر (تقریبی)
وام بانکی برای افراد کم درآمد و یا بدون درآمد توسط متخصص مجرب
برای اطالعات بیشتر و بازدید لطف ًا تماس حاصل فرمائید

رضا محمودی

778.240.8181

Rezrealty@gmail.com
Rezrealty.ca

شهرام بلوریان MD.

778.628.3493

•رفع دائمی چربیهای زائد تنه و اندام
• لیزر و جوانسازی
•رفع کک و مک صورت و بدن
Skin Rejuvenation

تهیه و تنظیم فرمهای مالیاتی شخصی:

لطف ًا جهت اطالعات بیشتر
با تلفن ما تماس حاصل فرمائید

604- 783- 0955

Tel: 778.847.3515

سام سالم

انجام کلیه امور ارزی درکمترین زمان و بهترین نرخ

مشاور امالک مسکونی ،تجاری ،پیش فروش
TM

INTERNATIONAL PROPERTIES

Tel: 604.689.2000
819 Davie St., Vancouver, BC

خانه نوساز ،واحد بیسمنت ،دو خوابه ،روشن و پرنور

No Income
Employment
Student
Capital Gain
Self _employment
Seniors

با تخفیف ویژه برای دانشجویان و سالمندان

صرافی و ارز جـوان

آماده اجاره در کوکیتالم
School House, Coquitlam
آماده اجاره از اول نوامبر،
قیمت 850ر$1

کارشناس و متخصص خرید ،فروش
و اجاره امالک مسکونی و تجاری
پیش فروش و سرمایه گذاری

مرکز خدمات اهورا

Body Sculpting

با پرداخت  ٪۲۰از هزینه دریافتی از شما (جهت درمان)
به بنیاد یارا ،به یاری یکدیگر گامی موثر در کمکرسانی
به زنان بیسرپرست داخل کشور برخواهیم داشت.

604.404.2425

604.445.2030

*
*
*
*
*
*
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برای جلوگیری از حمالت

سایبری باید به ابر فکر کرد

دغدغه اصلی هر شرکت تولیدی باید طراحی
و ساخت محصوالت برجسته باشد ،نه مراقبت از
حمالت سایبری و متوقف کردن آنها پیش از اینکه
ویرانگر باشند.
به گزارش همشهری آنالین و به نقل از وبسایت
ای اند تی ،البته این بدان معنا نیست که برقراری
امنیت سایبری با کمک فایروالها و سیستمهای
دفاعی میتواند جلوی چالشهای بزرگی که برای
تولیدکنندگان ایجاد میشود را بگیرد .گزارش ماه
مه  ۲۰۲۱از سازمان تولیدکنندگان در بریتانیا نشان
داد که تقریباً نیمی از شرکتهای مورد بررسی (۴۷
درصد) در طول  ۱۲ماه گذشته هدف حمالت سایبری
بودهاند .از آن دسته از شرکتهایی که حمله را تجربه
کردهاند ،بیش از  ۶شرکت از هر  ۱۰شرکت گفتهاند
که این حمله تا  ۵هزار پوند برای آنها هزینه داشته

فناوری
Daneshmand.Ca
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است ،در حالی که تقریبا یک چهارم ( ۲۲درصد)
هزینههای مربوط به آن را بین  ۵هزار تا  ۲۵هزار
پوند اعالم کردهاند.
دورکاری ناشی از همهگیری کووید ۱۹-نیز وضعیت
نگران کننده موجود را تشدید کرد .با اعمال قرنطینه،
بسیاری از کارمندان تمام تالش خود را انجام دادند
تا اطمینان حاصل کنند که نسخههایی از اطالعات
حساس توسعه محصول مورد نیاز خود را در اختیار
دارند ،فایلهای  CADرا بین محل کار و خانهها روی
درایوهای قابل جابجایی USB ،و لپتاپهایی که
عجوالنه خریداری کردهاند ،حمل کردند
در حال حاضر ترسهای موجهی وجود دارد که آن
فایلها که بسیاری از آنها حاوی داراییهای معنوی
ارزشمندی هستند ،در معرض خطر قرار گیرند و با
هر کپی از فایلی که وجود دارد ،ردپای خطر امنیتی
یک شرکت به سادگی گسترش مییابد.
یک تیم توسعه  ۲۰نفره ممکن است برای طراحی
یک محصول جدید با هم کار کنند .این میتواند به
معنای  ۲۰کپی از یک فایل  CADباشد که روی ۲۰
دستگاه مختلف قرار میگیرد .اگر فقط یکی از اعضای
تیم روی یک ایمیل فیشینگ کلیک کند یا قربانی
باجافزار شود ،آن فایل ممکن است به طور جدی در
معرض خطر قرار بگیرد .اگر فقط یکی از اعضای تیم
نتواند یک ارتقاء امنیتی روی دستگاه خود نصب کند،
نتایج میتواند به همان اندازه بد باشد.
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و اینها فقط خطرات فنی هستند .همچنین خطرات
مربوط به افراد وجود دارد که باید به آنها توجه
کرد ،اگر کپیهایی از فایلها آزادانه بین همکاران
و اشخاص ثالث مانند تأمینکنندگان قطعات یا
کارگاههای ماشینکاری ارسال شوند .تنها به یک
بازیگر بد نیاز است تا آن پرونده به دست شخص
اشتباهی بیفتد.
با توجه به این پسزمینه ،جای تعجب نیست که
مدیران شرکتهای تولیدی بهطور فزایندهای به ایده
استفاده از ابر بهعنوان مکانی برای ایجاد ،مدیریت و
ذخیرهسازی این نوع فایلها افتادهاند .از این گذشته،
برنامههای مبتنی بر ابر برای ارتباطات و همکاری ،در
طول همهگیری و قرنطینه توانست کمک شایانی به
مدیران بکند و بنابراین حتی بدبینترین رئیسهای
ابری نیز نگاهشان به این فناوری تغییر کرد.
برای شروع ،کارمندان میتوانند کار خود را از
طریق مرورگر وب ،از هر مکانی انجام دهند ،بدون
اینکه نسخهای از فایلی که روی آن کار میکنند در
دستگاه خود میزبانی شود .در همان جا ،شاهد ارتقای
چشمگیر وضعیت امنیتی هستید ،زیرا آن فایل
همیشه زیر نظر تیم امنیتی بزرگ و بسیار ماهر آن
فروشنده ابر باقی میماند و در سرورهای ارائه دهنده
ابر قرار دارد.

احداث نیروگاه هستهای در
ماه؛ ناسا برای جمعآوری
پیشنهادات فراخوان داد

گروه خدماتی اهـورا
AHOURA SERVICES
GROUP

کادر متخصص ما آماده خدمات زیر می باشد:
 .امور سرمایه گذاری

 .امور بیمه کوتاه و بلند مدت

 .حساب بازنشستگی RRSP

 .بیمه مسافرت

 .حساب تحصیلی فرزندان RESP

 .سوپرویزا

 .وام مسکن

خدمات سکنی گزینی جهت تازه واردین:

امور تایپ و ترجمه:

 -1مترجم همراه

تایپ و ویرایش متون
کتاب ،جزوه ،بروشور
( فارسی و انگلیسی)
ترجمه از فارسی به انگلیسی
و بالعکس

 -2تکمیل فرمهای اداری و دولتی از قبیل SIN, MSP, Citizenship

 -3رزومه نویسی

 -4مشاوره و پرکردن فرم های مهاجرتی (و اخذ ویزای توریستی)
تحت نظر مشاور مهاجرتی مجاز
 -5آموزش کتاب  Citizenshipو آمادگی برای قبولی در امتحان
 -6ارائه سایر اطالعات ضروری جهت اسکان راحت تر تازه واردین

تدریس خصوصی
زبان انگلیسی
گرامر ،مکالمهIELTS ،

امور حسابداری:

امور تبلیغاتی:

تکمیل فرمهای مالیاتی پایان سال

طراحی وب سایت
از جمله طراحی وب سایت تخصصی
برای مشاوران مسکن
طراحی بیزنس کارت ،لوگو ،بروشور

Book Keeping

تلفن604-783-0955 :

فاکس1-888-439-2522 :

ایمیلsahourai@yahoo.com :
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یورونیوز :اداره ملی هوانوردی و فضا در آمریکا
(ناسا) به دنبال دستیابی به راهی برای احداث نیروگاه
اتمی بر روی سطح کره ماه است.
ناسا و آزمایشگاه ملی آیداهو ،وابسته به وزارت
انرژی ایاالت متحده برای دریافت پیشنهاد در راستای
راهانــدازی نیروگاه اتمی بر روی کره ماه فراخوان
دادهاند .دانشمندان ناسا امیدوارند تا بتوانند برای
ماموریتها در کره ماه تا پایان دهه کنونی به منبع
انرژی مستقل از انرژی خورشیدی دست پیدا کنند.
به گفته آنها دستیابی به سیستم انرژی نیرومند و
قابل اتکا بر روی کره ماه «گام بعدی بشر در مسیر
اکتشاف فضا» محسوب میشود.
حضور پایدار بشر بر روی کره ماه در نهایت میتواند
زمینهساز سفر به مریخ باشد .به گفته دانشمندان ناسا
انتخاب انرژی هستهای به این دلیل صورت گرفته
است که نیروگاه اتمی فارغ از شرایط محیطی بر روی
سطح کره ماه یا سیاره مریخ میتواند انرژی غنی و
پایدار را تامین کند.
بنا به برنامهریزیهای ناسا قرار است راکتور
هستهای برای احداث نیروگاه بر روی سطح کره ماه
بر روی زمین ساخته شود و سپس به ماه انتقال پیدا
کند.
در طرحهای پیشنهادی به ناسا باید فعالیت راکتور
با سوخت اورانیوم ،سامانهای برای تبدیل انرژی
هستهای به نیروی قابل استفاده ،سامانه کنترل
حرارت برای خنک نگه داشتن راکتور و سامانه توزیع

برق  ۴۰کیلووات به باال به مدت  ۱۰سال در شرایط
محیطی کره ماه پیشبینی شده باشد.
آزمایشگاه ملی آیداهو سابقه همکاری با ناسا در
طرحهای دیگری را دارد .یکی از آخرین همکاریهای
این آزمایشگاه با اداره ملی هوانوردی و فضا در آمریکا
در جریان طراحی کاوشگر «پشتکار» بود .این کاوشگر
حدود  ۹ماه پیش بر روی سیاره مریخ فرود آمد.

شانزدهمین پرواز بالگرد

مریخی ناسا به پایان رسید
سازمان فضایی آمریکا (ناسا) اعالم کرد :بالگرد
مریخی این سازمان به نام «نبوغ» شانزدهمین پرواز
خود را به پایان رساند.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از ایرنا ،آزمایشگاه
پیشرانه جت ناسا در بیانیه خبری تاکید کرد :این
بالگرد در طول پرواز تصاویر رنگی از سطح مریخ با
پیمودن  ۱۱۶متر در شمال شرق به مدت  ۱۰۹ثانیه
گرفته است.
انجام شانزدهمین پرواز نبوغ در مدت هفت ماه،
بسیار فراتر از برنامههای اولیه ناسا برای ارسال بالگرد
به مریخ برای انجام پنج پرواز در  ۳۰روز بوده است.
نبوغ اولین بار در ماه فوریه بر سطح مریخ فرود
آمد و برای اولین بار در ماه آوریل پرواز کرد و به ناسا
کمک کرد تا مسیر مریخ نورد «استقامت» را هنگام
کاوش در دهانه «جیزرو» ترسیم و نمونههای سنگی
را برای شکار نشانههایی از حیات باستانی حفاری
کند .جیزرو در سیاره مریخ ،دهانهای  ۳.۹میلیارد
ساله است که به احتمال زیاد حاوی آب بوده است.
ناسا در پایان ماه آوریل اعالم کرد که کارکنان
کوچکی را در تیم «نبوغ» برای برنامه ریزی پروازهای
آینده نگه میدارد ،اما «تدی تزانتوس» ،سرپرست
تیم بالگرد نبوغ ناسا ،با اشاره به اینکه این بالگرد با
قطعات تجاری موجود ساخته شده است ،گفت :هر
پروازی میتواند آخرین پرواز ما باشد.
کاوشگر «استقامت» ناسا پس از فرود بر سطح
مریخ در ماه فوریه ،نبوغ را بر سطح این سیاره سرخ
پیاده کرد .این بالگرد  ۸۵میلیون دالری اولین بالگرد
ارسال شده به سیارهای دیگر است و برای بررسی
فناوریهای مور د نیاز برای پرواز در سیارات دیگر
طراحی شده است.
نبوغ  ۲دوربین به همراه دارد که اطالعات پرواز را
ثبت میکند .این اطالعات توسط مریخنورد استقامت
نیز مشاهده میشود .این بالگرد از چهار بال کربنی
ساخته شده که به دو موتور جداگانه متصل شدهاند و
در جهت مخالف هم میچرخند.
سرعت چرخش موتور این بالگرد  ۳۷دور بر دقیقه
میرسد ،در صورتی که میانگین سرعت موتور یک
بالگرد معمولی روی زمین  ۴۵۰دور بر دقیقه است.
همچنین این بالگرد ،از صفحات خورشیدی برای شارژ
باتری لیتیوم-یون و پرواز خود استفاده کرده است.
کاوشگر استقامت روز پنجشنبه  ۳۰ژوئیه ۲۰۲۰
(نهم مرداد  )۱۳۹۹زمین را به مقصد سیاره سرخ ترک
کرد .استقامت بزرگترین و پیچیدهترین کاوشگری
است که تاکنون به سیاره مریخ ارسال شده و قرار
است یک ماموریت  ۲ساله را برای جستجوی عالیم
حیات و آماده سازی مقدمات برای دیدارهای آتی
انسانها بر سطح این سیاره سرخ رنگ انجام دهد.

Da
n

33

Daneshmand Magazine

Issue 787, Vol. 15 Friday, Nov. 26 , 2021

Persian, Weekly

Daneshmand.Ca

hmand
s
e

trailappliances.com

Black
Friday
تخفیف ویژه

Dec 1 از هم اکنون تا
 تخفیف های اختصاصی+ Black Friday قیمت های ویژه
 برای دلیوریRebate2  تخفیف$ 75 +
. اطالعات بیشتر را از داخل فروشگاه یا وب سایت دریافت کنید. محدودیت وجود دارد2

هزاران لوازم خانگی از مارک های معتبر و محبوب موجود می باشد
VANCOUVER | RICHMOND | SURREY | COQUITLAM | VICTORIA | NANAIMO | KELOWNA | ABBOTSFORD | OLYMPIC VILLAGE | NORTH VANCOUVER | CLOVERDALE
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کابینت سازی

در نورث ونکوور
 Áاگر رنگ اتومبیل شما خط افتاده ،ضربه ای دیده و یا احتیاج
به صافکاری و رنگ دارد ،به تعمیرگاه اِلیت ( ) Eliteمراجعه کنید.
 Áاِلیت ( ) Eliteمورد تائید می باشدو همچنین با کلیه موسسات و شرکت های دیگر بیمه فعالیت دارد.
 Áخدمات و سرویس به زبان پارسی در این مکان ارائه می شود.

Elite Body Shop

142 Fell Ave, North Vancouver

کابینت آشپزخانه

سنگ پیشخوان

کابینت سرویس بهداشتی

ساخت کمد و انباری

انواع شیرآالت و ابزارهای های مورد نیاز

Tel: 604-987-4408

Email: info@elitebodyshop.ca
Lic. # 50027

604.710.4060

با کمک تکنسیسن های مجرب ،با کمترین هزینه و بهترین کیفیت

بازرسی فنی ساختمان

توسط :دکتر کامیار اژدری

www.DoctorHomeInspections.com

و به آسانی کابینت های خود را نو کنید

604.564.9222 info@broadwaycabinets.ca
5291 Imperial St., Burnaby, BC V5J 1E5

ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ "ﺳﻼم وﻧﮑﻮور"  ۶ﺳﺮوﯾﺲ در ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ
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Salam_Vancouver
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻼم وﻧﮑﻮور در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
SalamVancouver

www.SalamVancouver.com
(604) 448-2272

ﺳﻼم وﻧﮑﻮور را در ﻓﯿﺴﺒﻮک دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
SalamVancouver

سریال اسرائیلی «تهران» برنده
جایزه امی بینالمللی شد

مجبور به فرار شد.
داستان فیلم بر روابــط و گفت وگوهای این
شاهدخت نروژی و فرانکلین روزولت رئیس جمهوری
وقت آمریکا متمرکز است.
جایزه امی بینالمللی بهترین بازیگر زن به هیلی
اسکوئرز بریتانیایی رسید و دیوید تننت به عنوان
بهترین بازیگر مرد انتخاب شد.

دِینا ایدین و شوال اشپیگل ،تهیهکنندگان سریال
«تهران» ،در کنار برخی دیگر از عوامل و بازیگران این
سریال پس از دریافت جایزه امی ( ۲۲نوامبر )۲۰۲۱
صدای آمریکا :چهلو نهمین مراسم اهدای جوایز امی
بینالمللی دوشنبه در نیویورک برگزار شد.
این جوایز توسط آکادمی علوم و هنرهای تلویزیونی
به بهترین آثار تلویزیونی که در خارج آمریکا تولیده
شده است ،اهدا میگردد.

چهل و نهمین مراسم امی بینالمللی متنوعترین
دوره این برنامه محسوب میشود و محصوالت
تلویزیونی  ۲۴کشور جهان در بخشهای مختلف
نامزد دریافت جایزه بودند.

این سریال جاسوسی حادثهای که به ماجراهای
مرتبط با برنامه هستهای ایران میپردازد ،ابتدا در
اسرائیل پخش شد و پس از مدتی از طریق شبکه
اینترنتی «اپل تیوی پالس» در سراسر جهان در
دسترس عالقمندان قرار گرفت.
در فصل نخست این سریال عالوه بر بازیگران
اسرائیلی ،اسرائیلی ایرانیتبار ،و یونانی ،تعدادی از
هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس از جمله شان
توب ،نوید نگهبان ،و شیال اومی نیز حضور داشتند.
این مجموعه با الهام از رویدادهای واقعی ساخته
شده است و ماجراهای سفر یک هکر اسرائیلی سازمان
موساد به تهران را که میخواهد به نیروگاههای
هستهای ایران ضربه بزند ،به تصویر میکشد.
فصل نخست تهران با استقبال زیادی مواجه شد و
شرکت اپل که در فصل اول فقط حق پخش جهانی
را خریده بود ،از تهیهکنندگان فصل دوم نیز هست.
فیلمبرداری فصل دوم اخیرا با هنرنمایی بازیگران
جدیدی چون گلن کلوز آمریکایی در یونان به پایان
رسید.
گلن کلوزاما جایزه امی بینالمللی برای بهترین
سریال کمدی به فصل چهارم مجموعه فرانسوی
«مدیرم را صدا کن» رسید.
جایزه بهترین فیلم یا سریال کوتاه تلویزیونی که از
اهمیت خاصی برخوردار است به «گذر از آتالنتیک»
رسید.
این اثر تاریخی به ماجراهای سفر مارتا ،شاهدخت
نروژی به آمریکا میپردازد که به دنبال اشغال
کشورش توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم

این انتقا دات به ویژه در دوران همهگیری کرونا
شدت گرفته است ،چرا که به نظر میرسد برای جلب
دوباره مخاطب عام به سالنهای سینما و درآمدزایی
بیشتر ،کمپانیهای فیلمسازی روی جلوههای
تصویری خارقالعاده در فیلمهای ابرقهرمانی
سرمایهگذاری کردهاند .این قضیه همچنین نشانگر
روند تغییرات عمده در سینما و نقش آن به عنوان یک
پدیده هنری-تفریحی-قتصادی در زندگی بشر است.

نوید محمدزاده پس از سه سال دوباره به سینما
بازگشت و در دو فیلم سینمایی «تفریق» و «شب،
داخلی ،دیوار» ایفای نقش کرده است ،ممکن است
این دو فیلم سینمایی به چهلمین جشنواره فیلم فجر
ارسال شوند.

بر جلوههای ویژه

اسکات معتقد است که تکیه بیش از حد فیلمسازان
معاصر بر جلوههای بصری دیجیتالی ،باعث شده تا
پرداختن
آنها زحمت نگارش یک فیلمنامه جذاب و
ِ
عمیق شخصیتهای داستان را به خودشان ندهند.
به گفته او ،تفاوت فیلمهای خودش که بسیاریشان
را میتوان در ژانر ابرقهرمانی جا دا د با فیلمهای
معاصر این است که او به شخصیتهای فیلمهایش
انگیزههایی میدهد که آنها را برای مخاطب باورپذیر
و قابل ارتباط میکند.
اسکات معتقد است که «فیلمهای ابرقهرمانی بسیار
کسالتآورند .فیلمنامههایشان افتضاح است .گمانم
خودم سه فیلم ابرقهرمانی با فیلمنامههای عالی
ساختهام .یکی بیگانه با سیگورنی ویور بود؛ دیگری
گالدیاتور (با راسل کرو)؛ و یکی دیگر با هریسون
فورد (بلیدرانر) .بهترین فیلمها معموال حول محور
شخصیتهای قدرتمند شکل میگیرند».
او میافزاید« :پس چطور است که امروزه فیلمهای
ابرقهرمانی داستانهای افتضاحی دارند؟ به این خاطر
است که عمدتاً روی جلوههای ویژه دیجیتالی حساب
باز میکنند .و این باعث کسالت تمام کسانی شده که
در سینما با جلوههای ویژه سر و کار دارند».
اسکات اولین فیلمساز بزرگی نیست که آشکارا از
فیلمهای ابرقهرمانی معاصر انتقاد میکند .فیلمساز
کهنهکاری مثل مارتین اسکورسیزی ،و فیلمساز نسبتا
جوانتری مثل دنیس ویلنوف ،که اخیرا نسخهای
نسبتا خوب از رمان علمی-تخیلی «دون» را روی
پرده برد ،نیز انزجار خود را از فیلمهای ابرقهرمانی
معاصر ابراز کردهاند.

با سینما پس از سه سال

فستیوال در 'آشفتگی زمانه'

از تکیه فیلمهای ابرقهرمانی

العربیه :ریدلی اسکات ،فیلمساز بزرگ بریتانیایی و
کارگردان شاهکارهایی همچون «بیگانه»« ،بلیدرانر»،
و «گالدیاتور» ،به شدت از فیلمهای ابرقهرمانی
هالیوودی برای اتکا به جلوههای ویژه دیجیتالی ،عدم
اهمیت به داستان و شخصیتپردازی انتقاد کرد.

آشتی نوید محمدزاده

جشنواره تئاتر ایران و آلمان؛

انتقاد ریدلی اسکات

به گزارش هالیوود ریپورتر ،ینون اورجی بازیگر
آمریکایی نیجریهایتبار اجرای برنامه اهدای جوایز
امی بینالمللی را بر عهده داشت و اسامی برندگان
توسط هنرمندانی چون ونسا ویلیامز ،آیدان کوئین،
برایان دارسی جیمز ،متود من ،و پیترپرادو اعالم شد.
سریال اسرائیلی «تهران» جایزه بهترین سریال
درامای سال را دریافت کرد که یکی از مهمترین
جوایز این مراسم محسوب میشود.
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جشنواره هشت روزه "تئاتر ایران و آلمان" از
چهاردهم تا بیست و یکم نوامبر پس از بیست و
هفت سال ،امسال در شرایطی ویژه برگزار شد .بختک
پاندمی کرونا همچنان سایه خود را بر همه چیز و
همهکس ،به ویژه هنرهای صحنهای گسترده است.
عالوه بر آن ماجرای افغانستان ،جنگ وگرسنگی و
آوارگی پناهجویان در پشت مرزها ،همه و همه سبب
شدند تا جشنواره عنوان دومی هم داشته باشد؛ "تئاتر
در آشفتگی زمانه".
فلسفه و تئاتر در یونان باستان همزمان با دموکراسی
مطرح شد .شاید آمار و ارقامی هم که از شوق و
گرایش جوانان به تئاتر در ایران به گوش ما میرسد،
همزاد همان دموکراسیخواهی باشد که قرنها پیش
در یونان با فلسفه همزمان شد .سوژههای گوناگون
صحنهای شده در بیست و هفتمین فستیوال تئاتر
ایران و آلمان را نیز میتوان همان نمایش دموکراسی
دانست .صحنههایی که بازیگران این اختیار را دارند
که هر چه میخواهند بر زبان بیاورند بدون آن که
ترسی از گزمه و گزند داشته باشند.
در میان همه این آشفتگیهای زمانه اما کارگردانان
و نویسندگان همچنان کارهای خود را عرضه کردند.
"گنج سیلوستر" به کارگردانی بهرخ بابائی مدیر
فستیوال در نخستین روز جشنواره به نمایش در آمد.
سه کارگردان و نویسنده ،ابراهیم مکی ،نیلوفر بیضائی و
علیرضا کوشک جاللی با سه نمایش تازه و تفکر برانگیز
از مهم ترین شرکت کنندگان در این جشنواره بودند.
ابراهیم مکی با "پرسشنامه" یکی از معضالت
امروزی ما را صحنهای کرد .نمایشنامه در واقع الهام
گرفته شده از یک لطیفه غربی است که سال ها پیش
در ایران با بازیگری پرویز صیاد و فخری خوروش به
اجرا در آمده بود .اما مشکل پرسشنامه بیشتر به زمان
حال ما باز می گردد .آقای مکی میگوید من خودم
آن قدر گرفتار این پرسشنامهها هستم که گاه حتی از
عهده پست کردن یک نامه معمولی هم بر نمی آیم.
به هر کجا که می روی اول باید یک پرسش نامه
چندین صفحهای را در هر شرایطی که هستی پر کنی
تا بتوانی کارت را انجام دهی .همان مشکلی که برای
بازیگر این نمایشنامه منوچهر نامور آزاد پیش آمد.

خبرآنالین :نوید محمدزاده پس از سه سال دوباره
به سینما بازگشت و در دو فیلم سینمایی «تفریق» و
«شب ،داخلی ،دیوار» ایفای نقش کرده است ،ممکن
است این دو فیلم سینمایی به چهلمین جشنواره فیلم
فجر ارسال شوند.
با نزدیک شدن به چهلمین دوره جشنواره فیلم
فجر ،احتمال دارد که دو فیلم با نامهای «تفریق» و
«شب ،داخلی ،دیوار» به جشنواره ارسال شوند و در
صورت تایید هیئت داوران در چهلمین جشنواره فیلم
فجر به نمایش درمیآیند.
نوید محمدزاده بعد از غیبت س ه ساله در سینما و
حضور در شبکه نمایش خانگی با سریال «قورباغه»،
میتواند یکی از پرکارترینها و حتی پرکارترین چهره
چهلمین جشنواره فیلم فجر باشد ،اگر البته همه
فیلمهایی که او در آنها بازی کرده در این رویداد
حاضر باشند .به جز فیلم سعید روستایی ،نوید
محمدزاده در این چند وقت اخیر ،در دو فیلم مهم
دیگر هم حضور داشته که همگی نشان از بازگشت
پرقدرت او به سینما دارد .یکی «تفریق» به کارگردانی
مانی حقیقی و تهیهکنندگی مجید مطلبی که ترانه
علیدوستی هم از بازیگران اصلی آن است و آن یکی
هم «شب ،داخلی ،دیوار» به کارگردانی وحید جلیلوند
و تهیهکنندگی علی جلیلوند.
اگر مانی حقیقی ،جشنواره فیلم برلین را که تقریبا
همزمان با فجر برگزار میشود به جشنواره داخلی ما
ترجیح ندهد ،میتوان روی این فیلم هم به عنوان
گزینههای مهم و تماشایی جشنواره حساب باز کرد.
کنجکاوی تماشای فیلم جلیلوند و به ویژه بازی
محمدزاده هم سر جای خود است ،به خصوص اینکه
او در این فیلم و بعد از آن همکاری درخشان در بدون
تاریخ بدون امضا ،نقش یک نابینا را برعهده دارد.
محمدزاده همچنین سال قبل به عنوان راوی فیلم
آهو به کارگردانی هوشنگ گلمکانی و تهیهکنندگی
جواد نوروزبیگی هم فعالیت کرده بود اما همچنان
خبر تازهای از فیلم نیست و ظاهرا همچنان در مرحله
پس از تولید به سر میبرد .ممکن است این فیلم با
بازی سپیده آرمان ،علی مصفا ،حامد کمیلی ،رضا
یزدانی و رضا کیانیان هم سر در جشنواره فجر امسال
حاضر باشد که در این صورت ،حضور نوید محمدزاده
در این رویداد بیشتر میشود.
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دست دادن
در یک جلسه که با حضور  1۲نفر برگزار شده است ،هر نفر با
تمام اعضا در ابتدا و انتهای جلسه ،دست می دهد .مشخص
کنید در مجموع چند بار دست داده شده است؟
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کمپ ترک اعتیاد به گوشی

دست دادن
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ویسندهها چاپ
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باشند .به طور مثال :دایره هم سمت چپ باال ،هم وسط باال و هم راست باال.
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محافظت کرد!
* ترفند مادربزرگ ها وقتی
حلجداولومعماها
شب یلدا میری خونه شون تا
گوشی رو ازت دور کنن!
| 7567
* وقتی مادرت می خواد کاری
کنه که اعتیادت به گوشی رو
جدولمتوسط |
7567
جایی -کج-عدسی  .6مفرد-برشتگی غذا  .7خاکه
متوسط |
7567پور سینا .۲ترک خفیف استخوان-ترکاز کنی!
فریبی -حکمت
جدولروی عوام
.1مثَل گریه از
افقیَ :

گزینه برای جای خالی مناسب است؟
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چی شده؟
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در سه حرکت ،مهره سیاه را مات کنید؟

باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

سطرهای باال پیدا کنید.
کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در
8 1
است 9
باال بیابید؛ فقط کافی 7

عالمت سوال گزینه مناسب را قرار دهید.
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ایزادورا (نینا سابق)
نسترن ،وست ون

604.988.6640
604.921.2211

آژانس مسافرتی
604.904.4422
ادونسد تراول
آزاده ( )Captain Cookه 604.780.4005
604.770.4474
آپادانا
604.986.0094
آریا تراول
604.986.4404
اِلنا فربهی MK Travel
604.945.6002
پرستو تراول
604.770.1433
دی (پرگل خدادوست)
604.971.4180
رایا تراول
ُرز تراول 604.770.0577, 778.681.1360
604.770.0234
همسفر
604.998.4056
Vanco Travel

آموزش رانندگی
604.805.7670

یوسف

آموزشگاه
کاپیالنو (کلیه دروس)

604.281.0244

604.710.4060
دکتر کامیار اژدری
مهندس شهرام علی کاهی 604.862.7007
مهندس محمدرضا پناهنده 604.441.6040

بیمه و امور مالی

604.512.6849
Alex West
778.288.7657
پرهام اوشیدری
604.781.4079
پدرام اوشیدری
فریبرز اخوان(عمر ،از کار افتادگی و250.953.2307)...
604.838.3513
زینا نوری
604.765.4557
فریده جوینده دل

پرده  ،کرکره و توری
پرده کرکره Express

 Can-Questفرهمند

اتومبیل (خرید و فروش)
علیرضا مهریاد ( )BMWه

604.719.5903

اتومبیل ( تعمیرات )
مکانیکی ،دیاگ و برق اتومبیل(داود)

604.834.6000

ازدواج ،طالق ،متوفیات
604.729.0161
محمدخلج
مرکز امام علی (ع)

604.715.7712

اسناد رسمی
سیما مزارعی
سوزان بشیری
جمال طالب زاده
نیلپر هنرور

604.929.2902
604.973.0102
604.971.1985
604.917.0205

الکتریکی و خدمات برق کشی
778.828.4382
امید
خدمات برق آبان-فرشید 604.726.9112
604.765.3329
پیروز الکتریک
778.682.3213
شرکت رایان

امالک (خرید و فروش)
آزیتا اُشیدری
امیر میری
پروین زاهدی
تام جاهد
سام سالم
شهره معلم
شیرین صالح
شاهین بهرویان
شاهین شهالئی
علی عاصی
کامران تفکری
کاوه موظفی
لیال خوروش
مصطفی سلیمیان
مری صالح
مهران دادبه
مهدی توکلی
مهدی عباس زاده
رضا محمودی
مهدی میار
نادر معتمد
نوا منشادی

604.306.2626
604.657.5030
604.725.4533
778.655.3074
604.445.2030
604.328.5573
604.767.8795
604.338.5652
604.500.7700
604.785.8900
778.829.5651
778.846.4812
778.873.4500
604.307.6830
604.626.8461
604.926.7717
604.720.4381
604.441.7733
778..240.8181
604.679.5599
604.603.0762
604.926.6282

بازرسی فنی ساختمان
دکتر امیر به کیش

604.500.0303

604.988.9900

دکتر امیر سلطانی

پزشک ( هومیوپتی)
دکتر رفیعی ،هومیوپتی آرنیکا 604.780.2114

پخش مواد غذایی
شرکت  A&Bنمایندگی گلستان

778.382.9976

دندانپزشک

دکتر شادفر(متخصص کودکان) 604.971.3940
604.971.0791
دکتر فرهاد ُگشتاسبی
604.552.2241
دکتر کیوان آشنایی
604.971.6999
دکتر نگار ناظمی
604.770.3114
دکتر فیروزه مجلسی
604.980.0700
دکتر حسین بطحایی

تایپ و صفحه آرائی
گروه خدمات اهورا

604.904.0203
604.757.9191

604.723.4307

سفــره عقد

تلویزیون
گروه تلویزیونی پرواز

جواهری
هستی (نورث ونکوور)
زینو (نورث ونکوور)

604.913.0399 Celebrate The Moment
604.770.1919
604.770.2411

چاپخانه
کاپیز دیپو (نورث ونکوور) 604.990.7272
مارگون (نورث ونکوور) 778.340.6666

حسابداری
778.989.5280
شیرین مشیر فاطمی
604.986.3704
موسسه تراز
604.990.0829
حیاط شاهی
(Quick Taxبیژن جمشیدی) 604.990.8292

حمل و نقل /اسباب کشی /دلیوری

Metro Van. Movers

778.686.1432
778.898.1989
778.929.2725
604.603.9099

(فرشاد)

)Best Movingعلی(

Project X Moving
حمل ونقل آلبرت

604.318.1390
هرکول نقل بین الملی
حمل ونقل حمل و
888.499.6608

Bellevue Shipping

604.783.0955

خیاطی

تدریس خصوصی

خشک شویی و تعمیرات لباس 778.999.8017

نادره ترکمان (ریاضی ،فیزیک)604.396.6622
ارمیـا (سیتیزن شیپ کانادا) 604.442.8980
604.727.5960
مونا لطفی زاده (شیمی)
خشایارخمیسی زاده (زبان) 604.621.7181
دکتر زمان پور (ریاضی)
604.753.8765

نگهداری از سالمندان

تدریس آواز
604.924.1475
تالین اوهانیان
604.913.3486
پرویز نزاکتی
778.893.6766
فرشته فرمند
604.904.0305
منصور فیروز بخش
مهتاب حقیقی ،كالسیك و پاپ 604.365.4714

تدریس موسیقی
604.924.1475
رامین جمال پور (پیانو)
اردشیر پورکرامتی 604.721.1009 Saxophone، Jazz
بردیـا صادقی (تمبک و پرکاشن) 778.558.8787
رضا صادقی (سنتور و آهنگسازی) 778.997.5535
رهام بهمنش (پیانو ،آهنگسازی) 778.833.4778
سروش شاه محمد (ویولن ،ویوال)604.368.5123

تدریس نقاشی
رامین جمال پور (آبرنگ) 604.924.1475
افشین سبوکی (نقاشی ،کاریکاتور) 778.898.4575

604.913.3941

خانه ما

علیرضا حسنی

1.416.222.2233

ماکان علی دایی

فرش (فروش ،قالیشویی ،تعمیرات)

گالری و خدمات فرش حسین دلیری 604.724.6863
604.986.8514
گالری فرش شناسی

فیزیولوژیست ورزشی
Blue Sky
Elite
سمیرامیس دهنادی

604.988.7761
604.971.5334
604.722.2946

کامپیوتر  -تعمیر  ،فروش
داریوش ،نرم افزار ،مک ،ویندوز 778.918.2815
 (KTI Computerفرید) 604.913.8324

داروخانه 778.340.1800 Pharmalife
داروخانه 604.971.5499 Lonsdale & 3rd
داروخانه 604.770.2030 Remedy's RX

مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

604.779.0148، 604.559.9956 Arion Laser
پوست ،زیبایی ،اپیالسیون(وکس)604.364.8416
604.925.9277
دکتر زیبا جوادی
604.561.4885
کاملیا لیزر
604.912.0220 Celebrity Laser Care
604.700.5710
Skincare Clinic

778.549.4554

رضا عباس زاده

رستوران
کازبـــا
کریسپی
گیالنــه
علی بابا (کاپیالنو کافه)
مهمان
Urban Gate
 Yummy Donairه

604.980.7373
778.340.3142
604.904.3904
604.987.9000
778.340.0200
604.472.8888
604.343.2080

ساختمان (آرشیتکت ،نقشه )
مهندس مسعود ملبوبی

778.885.4614

حسین عندلیب (مترجم رسمی) 604.868.9800
حاتمی (مترجم رسمی ،کوکیتالم) 604.338.7364
دارالترجمه رسمی ترای سیتی 604.492.0666
مهندس سعید رفیعیان 604.484.1380
بهمن شیرازی (مترجم رسمی) 604.771.4171

604.987.9855

عکاسی

604.988.3515
پارس (نورث ونکوور)
کتاب فروشی نیما(بهمن سهامی)604.904.0821

نصب وتعمیرات درب گاراژ 778.773.8012

شستشو با پاور واش ()Power Wash

604.729.3292
صرافی ثنـا
604.913.2324
صرافی دنیا
604.689.2000
صرافی و ارز جوان
604.984.4445
صرافی حافظ
604.807.5050
صرافی نیـا
604.704.9966
صرافی هستی
604.681.2062
فاینکس
604.923.8000
مانی وی
604.925.0888
مانی گلوب
صرافی ادونسد اف اکس 604.971.6575
صرافی مهیار 0912.506.3378،778.551.3430
604.980.9977
صرافی مانی مارکت
604.281.2829
صرافی وست ونکوور

دارو خانه

ترجمه

لوازم خانگی ،سعید ابراهیمی604.346.8925

صرافی

کتاب فروشی

ساختمان (درب گاراژ منزل)

تعمیرات

سازمانهای اجتماعی
نورث شور مالتی کالچر سوسایتی 604.988.2931
جامعه سینیورهای ایرانی 604.924.5544
کانون فرهنگی ایران وکانادا )604.519.7977(ICCA
604.696.1121
بنیاد کانادا و ایران)(CIF

 U Telیوتل
نیکاتل

پزشک ( کلینیک مراقبت های شنوایی)

آموزشگاه زبان
604.990.1717

604.816.3535

تلفن راه دور

ساختمان

(تعمیرات ،خدمات)

علی ابراهیمی (بازسازی کامل) 604.339.9495
رضا مرادیان
778.862.2528
( Lord of the Junkتخریب ،برداشت زباله) 778.929.5865
محمد راد
604.512. 9947
604.781.7778
Home Floor Decore
بهروز ؛نصب تخصصی کف پوش 604.356.6840
منوچهر
604.761.7745
604.722.7262
Splendid Interiors
) Active Glassشیشه و آینه( 604.928.5538
) Coastal Cityکوروش( 604.781.9044
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کلینیک پوست و زیبایی

لوله کشی

لوله کشی ،فرنس،آبگرمکن ،طاهری 604.537.8312
604.307.1221
لوله کشی حمید
778.834.6267 Aqua United Plumbing

ماهواره

SKY SAT
دیوید
بهروز

778.772.8923
604.729.5190
604.716.5623

مساجد و مراکز عقیدتی

604.715.7712
مرکز امام علی (ع (
مسجد الغدیر 604.960.0028 ،604.727.8778

مشاور تحصیلی

مریم صفا

604.780.0520

مواد غذایی  -فروشگاه
کپیالنو مارکت (نورث ونکوور) 604.971.5999
اربن گیت)604.472.8888 (Urban Gate
604.569.1744
آریا (دان تان)
604.987.7454
افرا (نورث ونکوور)
604.988.8100
المپیا (نورث ونکوور)
604.988.3515
پارس (نورث ونکوور)
پرشیا ( خ  ،15نورث ونکوور) 604.985.2288

پرشیا ( النزدل ،نورث ونکوور) 604.986.8098
604.669.6766
دانیال (دان تان)
دیانا (برنابی -کوکیتالم) 604.676.0716
خورشید خانم (کوکیتالم) 604.472.0049
604.985.5969
سوپر لین ولی
604.474.2023
شهروند (پورت کوکتیالم)

مشاور تغذیه

604.986.2292
778.951.1351
604.987.1808

ندا اصلی
سارا ابطحی
دکتر تقی زاده

مشاور خانواده
کتایون شیرزاد
دکتر خلیل نورانی
علی هومن

604.240.4403
778.996.0330
778.865.7002

فرزیا شیرزاد
دریا مردانی
مریم خادمیان
دکتر سعید ممتازی
فلورا فراهانی

778.951.2457
604.441.0393
604.374.7788
778.878.0399
604.986.6638

مشاور درمانگر

مشاور مالی و ترمیم اعتبار بانکی

604.800.0060 Advanced Credit Repair

کف پوش  /موکت
604.771.6590 Matt.Ray Construction
( Project-X Flooringساسان) ء604.971.5663
604.710.4060
Amazing Floors

مهاجرت
کسری قانعی

Alex Visa

شهرزاد فرزین
امیر حسین توفیق
دفترگروه مشاوره باکاد

604.721.6364
604.512.6849
604.499.2530
604.440.6221
604.986.5554

علی باطنی  Bacad.comو Consult@Bacad.com

778.846.5323
کاظم سید علیخانی
778.908.1239
ستاره پور فر
604.782.2824
حسین امیراحمدی
778.288.2537
علیرضا حق جو
778.893.2275
فرشته رحیمی
فرح قانعی )604.685.4726 (West life Imm.
604.924.4452
محمد همائی نژاد

مهد کودک

604.787.9314 Pauline Johnson, Pre School, W. V.
آلتا مونت ،وست ونکوور 604.922.3435

نشریات
604.921.4726
604.770.3570
604.448.2272
604.783.0955
604.544.0960

پیوند
دانشمند
سالم ونکوور
گپی با مهاجرین
فرهنگ بی سی

وام مسکن
بهروز کهکش604.889.4349 NationCapital.ca
778.829.2785
سارا مهجو
604.716.8875
لیــدا ادیب
604.307.8674
Yes Pros
604.649.4245
پرستو فتاحی
604.727.7755
ساناز رضائی

امور حقوقی و کنسولی در ایران
وکالت ،امور ایران-دفترخانه 604.561.6563
604.603.3215
مجید سجادی
محمد همایی نژاد ،امور ایران 604.924.4452
نور ،ویژه ایران (آل احمد( 604.924.9477

وکیل در کانادا
جاسمین مهروین
مریم سوداگر

778.728.0208
604.568.5181
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 13پرچم قرمز که در اول ازدواج تان
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باید جدی بگیرید!!

گردآورنده :فرزان شیرغانی

چرا دو سال اول ازدواج خیلی مهم است؟
آنهایی که ازدواج کردهاند میدانند که زندگی
مشترک ممکن است در هر زمانی دچار چالش شود.
اگر این اتفاقها در اوایل زندگی مشترک روی بدهند
میتوانند تا حدودی هشدار دهنده باشند و در واقع
باید هم چنین باشد.
با مطالعات بیشتر و بیشتری که هر روزه روی
موضوعات زناشویی و زندگی مشترک انجام میشود
این نتیجه گرفته شده که اوضاع و احوال دو سال اول
زندگی زناشویی میتواند تعیین کنندهی سرنوشت
این رابطه باشد.
دو سال اول ازدواج ،پیش بینی کنندهی
آیندهی زندگی مشترک:
مطالعهای که در دانشگاه تگزاس انجام شد نشان
داد وضعیت رابطهی زن و شوهر و تغییراتی که در
باهم بودن آنها طی دو سال اول زندگی مشترک روی
میدهد ،میتواند پیش بینی کند زندگی و رابطهی
انها طی سالها بعد چگونه خواهد بود و زوجهایی را
که کارشان به طالق خواهد کشید را از زوجهایی که
پیوندی باثبات خواهند داشت شناسایی خواهد کرد.
همچنین محققان دریافتند تفاوتهای میان
زوجهای شاد و زوجهای ناراضی ،خیلی زود بعد
از ازدواج کامال آشکار است .در این مطالعه156 ،
زوج که در سال  1981ازاواج کرده بودند مورد

بررسی قرار گرفتند .پژوهشگران دریافتند:
*  68زوج شاد و راضی بودند
*  32زوج ناراضی بودند
*  56زوج طالق گرفته بودند
زوجهایی که در عرض یکی دو سال اول ازدواجشان
از هم جدا شده بودند ،عالئمی از سرخوردگی داشتند
و طی یکی دو ماه اول زندگی مشترک خود نسبت
به هم حس منفی پیدا کرده بودند .اگر زوجی طی
اولین سال زندگی مشترک خود از عشق و عالقهی
خود سرخورده شوند ،نشاندهندهی دردسر و مشکل
در زندگی خواهد بود.
زوجهایی که همچنان شاد و راضی بودند ،زوجهایی
بودند که توانسته بودند طی یک دو سال اول زندگی
مشترک خود ،نسبت به رابطهی زناشویی و همسر،
احساسات مثبت و رضایتبخشی پیدا کنند.
احساس اندوه بعد از جشن عروسی و ماه
عسل:
اگر دیدید بعد از جشن عروسی و ...کمی افسردهاید
این طبیعی است .هر دوی شما مدتها مشغول
تدارکات جشن و مراسم و ماه عسل بودهاید و طبیعی
است حاال که از آن همه استرس و هیجان رها
شدهاید ،حس خفیفی از «از دست دادن» را تجربه
کنید؛ چیزی شبیه حس افسردگی بعد از تعطیالت
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که خیلی از افراد تجربه میکنند.

* بیش از حد درگیر کار و مشغلههای کاری بودن

اما این دورهی افسردگی را نباید نادیده بگیرید.
آماده بودن برای این دوره از زندگی مشترک ِ تازه
آغاز شده میتواند کمکتان کند راحتتر آن را پشت
سر بگذارید .حاال وقت آن است که با هم ،مراحل
باثباتتری از زندگی مشترک خود را پایه ریزی
کنید .الویت شما دو نفر باید زنده نگه نداشتن شور و
هیجانتان نسبت به هم باشد.

* وابستگی بیش از حد به والدین

اما الویتهای دیگری هم وجود دارد که باید آنها را
مدنظر داشته باشید .هدفهای مهمی که باید در اولین
سال زندگی مشترکتان تعیین کنید و درموردشان به
تصمیمی قاطع برسید این است که مسائل مالی و
هزینهها را چگونه قرار است پیش ببرید ،چه کسی
قرار است چه کارهایی را انجام بدهد ،وقت آزادتان
را چگونه قرار است بگذرانید ،برای روابط جنسیتان
چگونه وقت خواهید گذاشت ،با خانوادههایتان
چگونه ارتباط خواهید داشت ،با اختالف نظرهایتان
چگونه قرار است کنار بیایید ،وقتی جروبحثی بینتان
درگرفت چه باید بکنید ،توقعاتتان هم از هم چیست
و...
البته بیشتر این موضوعات در دوران نامز دی و
آشنایی مطرح شدهاند اما حاال که زیر یک سقف
قرار گرفتهاید بسیاری از آنها پُررنگتر و با جزئیاتی
بیشتر مطرح خواهند شد .به هر حال ،مشخص کردن
بسیاری از مسیرهای پیش رو باعث میشود رابطهای
محکمتر و آرامتر انتظارتان را بکشد.
این پرچم قرمزها را در اوایل زندگی مشترک
جدی بگیرید:
* نبودن صمیمیت و عشق ورزی
* با هم خوش نگذراندن
* خودخواهی
* ترس از اختالف نظر
* نبودن احترام متقابل

* وابستگی بیش از اندازه به هم
* مشکالت جنسی
* اعتیاد به مواد مخدر یا هر چیز دیگری
* خشونتهای کالمی یا رفتاری
* توقعات غیرمعقول
* ازدواج به دالیل اشتباهی
چه کنید اگر دچار مشکل هستید
بهترین کاری که میتوانید بکنید این است که
گفتگوی باز و صادقانهای با همسرتان داشته باشید،
بدون اینکه همدیگر را سرزنش کنید .میتوانید با
چنین جمالتی شروع کنید« :من فکر میکنم هر
دوی ما برای وفق دادن خودمان با شرایط زندگی
مشترکی که تازه شروعش کردهایم مشکل داریم» .با
گفتن چنین چیزی میتوانید بفهمید چه راه حل و
انتخابی برای هر دوی شما مناسب خواهد بود .البته
بسیار خوب است که از یک مشاور یا زوج درمانگر
کمک بگیرید.
اساس یک زندگی زناشویی موفق را بسازید
هر چند گفته میشود که اولین سالهای زندگی
مشترک همسران ،سختترین سالها هستند اما همین
سالها معموال لذتبخشترین نیز هستند .یکی دو سال
اول زندگی مشترک میتواند زمان شگفت انگیزی
برای کشف همدیگر و برقراری صمیمیت و دوستی
از جنسی خاص باشد .هنوز چیزهای زیادی درمورد
هم میتوانید کشف کنید و یاد بگیرید و طی مراحل
اولیهی زندگی زناشوییتان هر دوی شما باید در پایه
ریزی این زندگی نقش فعال داشته باشید و مسیر را
برای یک زندگی و رابطهی معنادار و بادوام و عاشقانه
هموار کنید.

دکتر سعید ممتازی مشاور ،روان درمانگر

بهترین کیفیت ،مطلوب ترین قیمت در خدمات "خانـه مـا"

فلوشیپ و گواهینامه مشاوره از دانشگاه  UCLAآمریکا

سرویسهای زیر جهت سالمندان عزیز ارائه می شود:

مشاوره ازدواج ،روابط عاطفی و جنسی

مسائل رفتاری و تربیتی کودکان و نوجوانان

روان درمانی اضطراب ،افسردگی ،ترک سیگار و اعتیاد

تلفن تعیین وقت:
dr.saeedmomtazi

778.878.0399
DrSaeedCounselor@gmail.com

با توجه به شرایط خاص اقتصادی در همه گیری کرونا هزینه مشاوره شامل
این تخفیف ها خواهد بود (مشاوره تلفنی و آنالین):

بیمه  Extendedتکمیلی٪۲۰ :
دانش آموزان و دانشجویان ٪۵۰

بدون بیمه ٪۴۰

اشخاصی که درآمدشان را از دست داده اند ٪۶۰

• خیاطی و انجام انواع تعمیرات لباس
• کوتاه کردن مو و آرایش صورت

• همراهی جهت انجام امور پزشکی و غیرپزشکی از قبیل خرید روزانه
• هم صحبتی Companionship

• انجام امور خارج از منزل :از قبیل امور بانکی و مراجعه به پستخانه

• انجام امور اداری ،پر کردن فرمهای اداری ،نامه نگاری ،ترجمه و امور مشابه

• نگهداری و مراقبت از سگ و گربه شما در زمان مسافرت

• آموزش کامپیوتر به زبان ساده

دارای گواهینامه و مجوزهای زیر:
Member of Peer Counselling of BC
Social Worker Training Certificate
Food Safe Certificate

تلفن604-913-3941:
604-771-4831

Email: hometoinfo@gmail.com
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نو آوری ،همین است!
مجتمع مسکونی  Innovaآینده نورث ونکوور را نمایان می کند .مرکزی که تعریف جامعه
انسانی را برای سالهای آینده ارائه میدهد .شما در مرکز همه چیز خواهید بود! در این
مجتمع مسکونی شما با ساحل دریا و کوهستانهای نورث شور فقط چند ثانیه فاصله دارید.
زندگی در محیطی با سطح و کیفیت باال ،که دلپذیر و آرامش بخش است با یک سبک
زندگی شاد و سرزنده .نزدیک به فروشگاههای متعدد ،رستورانها ،کافی شاپها ،بوتیک ها،
سالن های زیبایی ،مارکتها ،موسیقی زنده و  ...این منطقه برای زندگی نظیر ندارد!

با ما امروز تماس بگیرید تا درباره تخفیف ویژه خرید این واحدها
به شما اطالع دهیم!

(778) 882-3277 | www.liveinnova.ca | info@liveinnova.ca
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در اﯾﻦ ﺗﺼﯾﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﻬﺮه وﺟدد دارد؟

ﺟااب دوﺷﻨﺒﻪ در ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ

ﺟــااب ﺧــدد را ﺑــﻪ ﺻﻔﺤــﻪ ی اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام ﯾــﺎ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻔﺘﮕ داﻧﺸﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

@daneshmand.ca
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برای پیش فروش

واحدهای های استثنایی
با من تماس بگیرید

با همکاری مشاوران فارسی زبان

JON PEZZENTE PREC*
604.785.7653
TOP 1% of Realtors
in Greater Vancouver
2017 | 2018 | 2019 | 2020

از برترین مشاوران مسکن در ونکوور بزرگ
 تا کنون ما بیشتر از2021 فقط در سال
 خانه در ونکوور فروخته ایم100

Web: WWW.PEZZENTE.COM
Email: info@pezzente.com
@JonPezzenteRealty

WestCoast
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لیلی نیک نفس
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604.773.6040

STIBC 03-05-3509
l.nicknafs@gmail.com MOSAIC- ICBC

604.926.Nava (6282)
navahomes@gmail.com

WEEKLY, FREE, PERSIAN / FARSI

Commercial / Residential

Daneshmand.Ca

دکتر امیر بهکیش
44
بازرس فنی ساختمان

D an e s h m

License No: 69680

Amir Behkish, PhD

Certified Home Inspector
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مترجم شفاهی وکتبی
ICBC مترجم
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Email: inspector@royalcanyon.ca
Website: www.royalcanyon.ca
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(604)500-0303

PM Registration No. 41372512 CN: 7246714

مشاورین امالک تجاری و مسکونی

 فارسی و انگلیسی صحبت میکنیم ﻫﻨﺮ ﺧﺮﯾﺪ و،ما به زبانهای ایتالیایی
We speak Italian, Persian اﻣﻼک
(Farsi)ﻓﺮوش
and English.

NAVA HOMES
www.NavaHomes.com

A Life Of Service

مش
لم
Exemplar - سر ق عا یان

Centenary Commemoration of the Ascension of ‘Abdu’l-Bahá

Watch the movie on YouTube or on:
Bahai.org

https://www.bahai.org/exemplar/
https://www.bahai.org/exemplar/fa

ﻫﻨﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک
Realestatebymitrabashash

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ

مشاور امالک
Follow Me On

604.780.8602

mitrabashash.com

LD
ST
JU
9.300  در زمینی به وسعت، سرویس4  اتاق خواب و6 خانه ای با
 خوابه برای اجاره2  با یک واحد،اسکورفیت

$1,588,000

LD

ST
$859,900 Jr 2Bed + 1 Bath, 638 Sqft
Pre-sale, Completion: 2024
Realestatebymitrabashash

803-3355 Cypress Pl, West Vancouver
The Art of Real Estate by

LD

LD

Mitra Bashash

JU

ST

SO

SO
ST
2080 به وسعت،سرویس2 ، خواب2 ،خانه ای زیبا
$1,998,000 ) در ونکوور (کیتسیالنو،اسکوورفیت

فروش لوازم و قطعات جانبی کابینت را با بهترین قیمت از ما بخواهید

JU

$1,100,000
Pre-sale, Completion: 2025

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
2836 W 8th Ave., Vancouver

برش چوب و ساخت هر نوع کابینتو کانتر تاپ

Millennium, Central Lonsdale
North Van.

SO
ST
JU

ST
JU
$1,080,000
Pre-sale, Completion: 2025

برش قطعات کابینت با ما

SO

LD

#3803, Slate at Brentwood
Burnaby

SO

LD

#3603, Slate at Brentwood
Burnaby

نصب با شما

Century Cut  فقط و فقط در:با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت

SO

LD

3302 Rakanna Pl., Coquitlam

SO
ST
JU

، خوابه2 ،Ritz  ساختمان،یک واحد آپارتمان شیک و لوکس در دان تان
sqft 853  با زیربنای، سرویس و یک دن2
$1,080,000

JU

Mitra Bashash Real Estate

mitrabashash_realestate

2501 - 1211 Melville St., Vancouver

میترا بشاش

The Art of Real Estate by
Mitra Bashash

 اسکوورفیت۲،۰۲۸ ، سرویس۳ ،آپارتمان دو خوابه
در وست ونکوور با امکانات عالی
$1,798,000

Email: info@centurycuts.com

Web: www.centurycuts.com

Address: 201 B-1530 Kingsway Ave., Port Coquitalm

604.945.0456

