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MD. شهرام بلوریان

با هر بودجه ای صاحب خانه شوید

آیا سرمایهگذاری شما در حال رشد است؟
رکورد ما
:اخیر:اخیر
سالسال
پنج پنج
طی طی
رکورددرما در
برگشتسالیانه
میانگینبرگشت
گذاری بابا میانگین
سرمایهگذاری
سرمایه
%8.78
٪۸.۷۸ سالیانه

) ( دکترای مهندسی سازه

Eligible for Cash, RRSP, TFSA…

کارشناس حرفه ای مسکن و متخصص در پیش خرید

با بهروز کاهکش
تماس بگیرید
کاهکش تماس

 درصد5 خرید ملک فقط با

Tel: 604-889-4349

604.441.7733

bkahkesh@nationcapital.ca

www.MahdiAbbaszadeh.ca

*Past results are not indicative of future performance. Before investing, please consult Nation Capital Management Corp. or your professional advisor, and please review Nation Capital Corp.’s
Offering Memorandum, including the risk factors contained therein. All mortgage investemts are not guaranteed and are subject to risks.

a

778.628.3493

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

کاهی
مهندس شهرام علی
VANCOUVER
بازرس فنی ساختمان

R E A L E S TAT E P R O F E S S I O N A L

Body Sculpting

Shahram Alikahi

Certified Home Inspector

License#
82529

604.862.7007

Skin Rejuvenation

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

مهندس
Personal Real Estate Corporation

778 873 4500
Leilakhorvash.com
مشاور امالک

778.222.3030
1512 Marine Dr.
West Vancouver

S E N A T O R
CURRENCY

EXCHANGE

778 222 3030

778 222 3030

1512 Marine Drive, West Vancouver, BC V7V

Daneshmand.ca

1512 Marine Drive, West Vancouver, BC V7

1

Zari Majd

فورت لنگلی

ارائه بهترین وام
مسکن با شرایط
بسیار عالی

برهان فرجو

مشاور وام مسکن

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

Mobile Mortgage Advisor

+1.604.505.1000 +98.21.913300022

کنار رود فریزر

با جاذبه های تاریخی و توریستی

مناسب جهت سکونت
و سرمایه گذاری

778.233.8884 Rezrealty.ca رضا محمودی
778.240.8181

ارائه انواع وام برای خرید مسکن

Refinance , Home Equity,
Equity, Construction Loan

REZREALTY@GMAIL.COM
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دفتر حقوقی نغمه هدایت بیگ
Naghmeh
Hedayat-Baig

Tel: 604.629.6757
Fax: 604.689.8281
Email: Emily@hedayatlaw.ca

ت بیشتربا ما تماسبگیرید
برایاطالعا 

Barrister and Solicitor

نغمه هدایتبیگ ،وکیل رسمی دادگاه های بریتیش کلمبیا
با بیش از  11سال سابقه وکالت ،مدافع حقوق شما در موارد زیر:
Wills, Estates

Immigration:

Family Law

& Real Estate:

• ویزای دانشجویی

• امور خانواده

• وصیت نامه
• انحصار وراثت

• ویزای کار
• اقامت از طریق سرمایه گذاری

• طالق

• حضانت فرزندان
• امور مالی و دارایی های خانوادگی

• اسنادرسمی

• اقامت از طریق پشتیبانی خانواده

• امور امالک
• وکالتنامه
• وام و نقل و انتقال مسکن

• اقامت از طریق پشتیبانی همسر
• دعوتنامه

Port Moody Office: 301-220 Brew St., Port Moody BC V3H 0H6

مری صالح
Mary Saleh

مشاور امالک مسکونی و تجاری

C: 604-626-8461

2007, 2017
Master Medallion Club

www.marysaleh.com 1marysaleh@gmail.com

Vancouver Office: 700 W 16th Ave., Vancouver BC V5Z 1S7

جواهری نـور
NOUR
JEWELRY
EXCHANGE

•برای اولین بار است که به دنبال خرید خانه خود در

فروش طال به صورت قسطی و بدون بهره

•به دنبال بازدید  VIPاز پروژههای پیش فروش هستید!

بورس انواع طالهای ایرانی و ایتالیایی ،حلقه نامزدی و ...

کانادا هستید!
•به دنبال ارتقای خانه خود به یک خانه لوکس و
باشکوه هستید!
•تمایل دارید به خانه کوچکتری نقل مکان کنید!

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

•و یا به دنبال امالک تجاری یا تفریحی هستید!

اجازه دهید مری صالح با سالها تجربه در

خدمت شما باشد .رضایت شما اولویت ما ست.

«نگران وام خود نباشید .برای گرفتن وام
و توجه به نیاز شما ،ما بهترین هستیم»
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!Knowledge... Priceless

Information... Free

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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Real Estate Trading Services

علی امامی

مشاور مسکن

236.518.4072
ali@vanakproperties.com

www.Vanakrealty.com

انجام کلیه خدمات مربوط به خرید و فروش امالک مسکونی در ونکوور بزرگ و استان BC
•
•
•
•
•

خرید:

قدم برداشتن در راستای فقط منافع شما و نه هیچ کس دیگری
ارایه اطالعات امالک موجود در بازار
مشاوره در باره قیمت مناسب برای خرید
تهیه قرارداد خرید منطبق با قانون و دیدن تمام موضوعات در آن
کاهش ریسک های متعدد شما در انجام خرید ملک

فروش:
•
•
•
•
•

BANFF CONTRACTING

قدم برداشتن در راستای فقط منافع شما و نه هیچ کس دیگری بجز شما
فروش ملک شما به باالترین قیمت ممکن
درج اطالعات ملک شما در لیست امالک استانBC
دریافت تمامی پیشنهادات خرید و گزارش به شما در اسرع وقت
بررسی قرارداد خرید و فروش و دیدن تمام موضوعات در آن
Slide Show

BUILD YOUR DREAM HOUSE WITH US AND
LOVE WHERE YOU LIVE
12/28/21, 8:11 PM

125 - 14th Street North Vancouver

1705 Larson Road North Vancouver

$988,000

$1,398,000

Listing #R2634354

ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری

12/28/21, 7:39 PM

Slide Show

Listing #R2619444

Slide Show

ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ

12/28/21, 7:34 PM

Listing #R2629788

602-2982 Burlington Drive Coquitlam

2013-2016 Fullerton Ave., North Vancouver

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ
1188338 B.C. Ltd

202-38 FELL AVE NORTH VANCOUVER BC V7P3S2

در نقل و انتقال قانونی و بدون عیب و نقص ،همراه شما خواهیم بود .برای کاهش

CELL:236-788-6007 | TELL:604-990-4589

ریسک خرید و فروش ملک و سهولت در انجام آن لطفا با من تماس حاصل فرمایید.

علی نیک عزم

Ali Nikazm

مشاور امالک با  40سال تجربه

778.319.1313

1/1

1/2

https://bcres.paragonrels.com/ParagonLS/Default.mvc#1,1

WEBSITE: BANFFCONTRACTING.COM
E-MAIL:NASR47585@GMAIL.COM

https://bcres.paragonrels.com/ParagonLS/Default.mvc#1,1

جابجایی امالک ونکوور و تهران
https://bcres.paragonrels.com/ParagonLS/Default.mvc#1,1

1/2

alinikazm@yahoo.com

IRAN: +98.912.111.1309
Whatsapp: +1.778.319.1313

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

فروش انواع فرشهای نفیـس ایرانی ،هندی ،پاکستانی ،ابریشم و ُگل ابریشم ایرانی

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

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

توسط متخصصین با تجربه ایرانی

604.986.8514

Daneshmand.ca

با موجودی بیش از  4000قطعه فرش در اندازه های بزرگ و کوچک
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604.716.0005 | naz@behroyan.ca | www.behroyan.com
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1604-13880 101 Ave., North Surrey
Condo, Whalley
$598,000
1,315 Sqft, 2 Bedrooms, 2 Bathrooms

696 St. James Rd., West Vancouver
House, Princess Park
$2,638,000
3,530 Sqft, 6 Bedrooms, 4 Bathrooms
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200-533 Waters Edge Crst., West Van.
Condo, Park Royal $1,398,000
1,040 Sqft, 2 Bedrooms, 2 Bathrooms

LD

405-2135 Argyle Ave., West Vancouver
Condo, Dundarave
$1,550,000
1,470 Sqft, 2 Bedrooms, 2 Bathrooms

SA

2

4305-1011 W Cordova St., Vancouver West 1895 Rosebery Ave., West Vancouver
House, Queens
$2,680,000
Condo, Coal Harbour
$4,388,000
3,252 Sqft, 5 Bedrooms, 3 Bathrooms
1,794 Sqft, 2 Bedrooms, 3 Bathrooms

LD

2501-1775 Quebec St., Vancouver East
Penthouse, Mount Pleasant $8,880,000
3,235 Sqft, 4 Bedrooms, 4 Bathrooms

-

1921 Fulton Ave., West Vancouver
House, Ambleside
$2,688,000
3,070 Sqft , 4 Bedrooms, 2 Bathrooms

N
PE
O

1102 Highland Dr., West Vancouver
House, British Properties $4,888,000
2,294 Sqft, 3 Bedrooms, 3 Bathrooms
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5502-1151 W Georgia St, Vancouver West
Condo, Coal Harbour
$2,998,000
1,183 Sqft, 2 Bedrooms, 3 Bathrooms
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2008-1111 Alberni St., Vancouver West
Condo, West End
$1,698,000
1,143 Sqft, 2 Bedrooms, 2 Bathrroms

N
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O

m
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U 4p
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2465 Skilift Rd., West Vancouver
House, Chelsea Park
$3,388,000
4,232 Sqft, 3 Bedrooms, 4 Bathrooms

645 King Georges Way, West Vancouver
House, British Properties
$4,988,000
3,639 Sqft, 4 Bedrooms, 4 Bathrooms

704-950 Cambie St., Vancouver West
Condo, Yaletown
$1,125,000
1,105 Sqft, 3 Bedrooms, 2 Bathrooms

851 Whitchurch St., North Vancouver
House, Calverhall
$3,249,000
4,459 Sqft, 6 Bedrooms, 6 Bathrooms
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531 Newcroft Place, West Vancouver
House, Cedardale
$7,388,000
7,327 Sqft, 5 Bedrooms, 8 Bathroom

PH2301-1633 Capilano Rd., North Van.
Penthouse, Pemberton
$4,588,000
2,419 Sqft, 3 Bedrooms, 4 Bathrooms

4110 Burkeridge Place, West Vancouver 4221 Canterbury Cr., North Vancouver
House, Bayridge
$2,898,000
House, Forest Hills
$2,599,000
2,095 Sqft, 2 Bedrooms, 2 Bathrooms
2,506 Sqft, 4 Bedrooms, 2 Bathrooms

4485 Keith Rd., 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
Condo, Coal Harbour $4,998,000
2,005 Sqft , 2 Bedrooms, 3 Bathrooms

659 Andover Place, West Vancouver
House, British Properties $4,788,000
3,094 Sqft, 4 Bedrooms, 3 Bathrooms
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832 Younette Dr., West Vancouver
House, Sentinel Hill
$3,298,000
2,890 Sqft, 4 Bedrooms, 3 Bathrooms

2

-

1412 Chippendale Rd., West Vancouver
House, Chartwell
$5,998,000
4,268 Sqft, 5 Bedrooms, 5 Bathrooms

5530 Greenleaf Rd., West Vancouver
House, Eagle Harbour
$2,988,000
3,052 Sqft, 3 Bedrooms, 4 Bathrooms

N
PE
O

PH1901-1633 Capilano Rd., North Van. 1005-1633 Capilano Rd, North Vancouver
Condo, Pemberton
$769,000
Penthouse, Pemberton
$4,399,900
585 Sqft, 1 Bedroom, 1 Bathroom
2,419 Sqft, 3 Bedrooms, 4 Bathrooms

m
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U 4p
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1806-950 Cambie St., Vancouver West
Condo, Yaletown
$1,129,999
1,081 Sqft, 2 Bedrooms, 2 Bathroom

563 Alpine Court, North Vancouver
House, Canyon Heights $3,785,000
4,547 Sqft, 7 Bedrooms, 6 Bathroom

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

2941 Coventry Crst., Port Coquitlam
House, Glenwood
$1,198,000
2,735 Sqft, 7 Bedrooms, 4 Bathrooms
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طراﺣﯽ  ،ﺳﺎﺧت و اﺟراء

اﻧواع دﮐوراﺳﯾون داﺧﻠﯽ

UNIQUE

Renovation

صرافی دنیـا

HOUSE
REPAIR

اولین صرافی ایرانی

Your Vision. Our Expertise.

در وست ونکوورکانادا

ارسال حواله به ایران و بلعکس با سیستم الکترونیکی
ﺑﺎ ﺑﯾش از  ١۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر
ودارای ﻣدرک
Cabinetmaking , Carpentry

بهترین نرخ و سریعترین انتقال ارز

طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت اﻧواع ﮐﺎﺑﯾﻧت آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ

دریافت همزمان ارز با استفاده از کارت های عضو شتاب

ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌوﯾض اﻧواع ﭘﻠﮫ و ﻧرده

(سانتا ،پایا ،کارت به کارت)

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﻣﺎم و ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻧﺻب درب وﭘﻧﺟره و اﻧواع ﭘﺎرﮐت
)ﺑﺎزدﯾد و ﻣﺷﺎوره راﯾﮕﺎن(

) 778-881-6790

Tel: 604.913.2324
1408 Marine Dr., West Vancouver

@Unique_home_Renovation

سمینار رایگان

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
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 ها ،آنالین (ساعت  2بعد ازظهر)

سمینار رایگان تماس بگیرید:

رضا وحیدی ،مشاور مالی

604.760.9072
دعو
ت
ب
ه
ه
م
کاری
از ع
زیزان ج

دی و عال
زمی
بیم نه امور مالی ش قمند در
ا
ه ،سرمایه گذار مل انواع
ی،
ف
پ
رزندان و بازنش س انداز
ستگی

Daneshmand.ca

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

جهت ثبت نام برای این
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مجله هفتگی

دانشمند

FREE, WEEKLY, PERSIAN

Daneshmand Magazine Ltd.
Tel: 604.770.3570

تلفن:

Fax: 1-888-415-6124

ایمیل:
وب سایت:

Email : editor@Daneshmand.ca
Web: www.Daneshmand.ca
Mailing Address:

P.O. Box 34555, 1268 Marine Dr.
North Vancouver, BC V7P 1T2, Canada
سردبیر و مدیر تولید :مهندس محمد عمادی
سیما اهورایی
معاون سردبیر :
گالیل رحمانی
مترجم:
مهندس ساناز اژدری
کنترل کیفیت :
متخصص رسانه اجتماعی :فرناز حاجی وندی
الهام میرحسینی
حسابدار:
مریم زارع نژاد ،مهندس امیر عال رحمانی
ویرایشگر:
مسئول توزیع :مجتبی مجیدی
استودیو پرواز فیلم ،علیرضا حسنی
عکاسی :
هیئت تحریری دانشمند:

دکتر کیوان آشنائی ،دکتر حسن علومی ،دکتر سفیددشتی،

ایران افالطونی ،هما غفارزاده ،عطا علومی ،بهناز کاوندی،

فرزان شیرغانی ،مریم زارع نژاد ،مهندس کاوه موظفی،
شهاب دراج ،فرنوش گلزار ،سوزان بشیری-،

مجله " دانشمند" چاپ ونکوور ،هیچ نوع وابستگی به جریانها و حرکتهای سیاسی،
جناحها ،نهادها ،ارگانها ،سازمانها ،و مجامع و محافل سیاسی و یا مذهبی داخل یا خارج
کشور ندارد .مسئوالن و هیئت تحریری این نشریه ،برنامههای فرهنگی و خدمات
اجتماعی خود را فقط بر اساس اهداف اساسی "مجله دانشمند ونکوور" تنظیم و ارائه
میکنند ،اهدافی چون اطالع رسانی بی طرفانه ،آموزش ،تشویق به حفظ ارکان خانواده،
و ایجاد شبکه فعال ارتباطی بین متخصصان و صاحبان مشاغل خارج از کشور.
چاپ آگهی های تبلیغاتی ،اطالعیهها ،و مقالههای دریافتی منوط است به تایید هیئت
تحریری نشریه .مجله " دانشمند" حق ویرایش و اصالح مطالب ارسالی را برای خود
محفوظ میدارد .مطالب چاپ شده لزوما بیانگر آرا و عقاید گردانندگان این نشریه نیست.
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تاثیر آنتیبادی اومیکرون بر دلتا
نتایج بررسیهای انجام شده نشان میدهد که آنتیبادی تولید
شده در بدن افراد بهبود یافته از کرونای اومیکرون خطر ابتال به
گونه دلتا را کاهش میدهد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ،تاکنون مشخص شده است که
قدرت انتقالپذیری گونه اومیکرون بسیار باال است و میتواند
ایمنی ایجاد شده بر اثر دریافت واکسن کرونا یا عفونت طبیعی
را خنثی کند .گونه اومیکرون ویروس کرونا به قدری قوی است
که ممکن است باعث بروز موج سوم بیماری کووید  ۱۹-در
سراسر جهان شود و افراد بیشتری را نسبت به قبل آلوده کند.
هم اکنون نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد که آنتیبادی
تولید شده در بدن افراد پس از آلوده شدن به گونه اومیکرون
خطر ابتالء به گونه دلتا را کاهش میدهد.

کاهش میدهد .با توجه به اینکه محققان در این مطالعه افراد
کمی را ارزیابی کردند و این پژوهش مورد بررسی مجدد قرار
نگرفته است ،نمیتوان با قطعیت کامل اعالم کرد که کاهش
خطر ابتالء به گونه دلتا به دلیل آنتیبادی تولید شده در بدن
به دلیل آلوده شدن به گونه اومیکرون ،واکسیناسیون یا عفونت
قبلی است .بنابراین الزم است مطالعات بیشتری در این زمینه
صورت بگیرد تا نتایج به دست آمده تأیید شود.

خطر بروز نوع شدید بیماری

کووید  ۱۹-افزایش پیدا میکند؟

آیا ابتالء به گونه اومیکرون خطر
ابتالء به دلتا را کاهش میدهد؟

نتایج مطالعه انجام شده در آفریقای جنوبی نشان میدهد
که افراد بهبود یافته از گونه جهش یافته اومیکرون در برابر
گونه دلتا ایمن هستند ،در نتیجه ممکن است این گونه جدید
جایگزین دلتا شو د .محققان در این مطالعه  ۱۵فرد را مورد
ارزیابی قرار دادند ،اما هنوز مورد بررسی مجدد قرار نگرفته
است .متخصصان معتقد هستند که این نتایج به دست آمده
میتواند برای کشورهایی که تعداد مبتالیان به گونه اومیکرون
در آنها در حال افزایش است قابل توجه باشد.

گونه امیکرون تا چه میزان خطر
ابتالء به دلتا را کاهش میدهد؟

محققان با انجام بررسیهای الزم به این نتیجه رسیدند که
آنتیبادی تولید شده در بدن افراد بهبود یافته از گونه اومیکرون
دو هفته پس از بیماری خطر ابتالء به گونه دلتا را چهار برابر

به گفته متخصصان ،نتایج به دست آمده نشان میدهد که این
احتمال وجود دارد که گونه اومیکرون جایگزین گونه دلتا شود،
زیرا ابتالء به گونه جهش یافته اومیکرون خطر بروز گونه دلتا
را کاهش میدهد .در صورتی که گونه اومیکرون جایگزین دلتا
شود و ثابت شود که نسبت به گونههای پیشین خفیفتر است،
خطر بروز نوع شدید بیماری کووید  ۱۹-به میزان قابل توجهی
کاهش پیدا میکند .البته گروهی دیگر از محققان معتقد هستند
که ترکیب گونههای اومیکرون و دلتا که باعث بروز دلمیکرون
میشود ممکن است باعث بروز بیماری شدیدتر و قابل انتقالتر
شود .با این وجود ،هیچ مطالعهای در زمینه ثابت کردن این
اتفاق در دسترس نیست.

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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شاهین شهالئی

مشاورشمادرتامین سریع مسکن دلخواه شما

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

604.500.7700

اجتماعی

نوشته :مریم زارع نژاد از ونکوور
maryamel@yahoo.com

فایل صوتی این مطلب را
می توانید در کانال تلگرام
سرپناه به این آدرس گوش دهید:
https://t.me/sarpaanah
وبالگ http://www.mazna.blogfa.com/

اینکه می گویند سن یک عدد است یعنی چه؟ آیا یک
انسان پنجاه ساله همان احساسات بیست سالگی خودش
را دارد؟ آیا اصال می تواند که آن احساسات را با همان
اندازه و یا با همان شور و اشتیاق داشته باشد؟ آیا روح
هرگز پیر نمی شود؟
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سن فقط یک عدد است ؟!!!!!
در می آیند و می گویند که پیری هم لذت های خودش
را دار د و رضایت و آرامشی که در آن هست در دوران
جوانی نیست و از این قبیل حرفها را کاری نداریم ولی اگر
بخواهیم به به جای روان شناسی به سراغ زیست شناسی
برویم آن وقت است که حتی اگر بخواهیم هم نمی توانیم
آنقدرها خوش بین باشیم و تازه اینجاست که دلیل فرار از
پیر شدن را می فهمیم.
کنم ؟
حاال نه اینکه از پنجاه سالگی کاسه ی " چه کنم چه ِ
پیر شدم! " به دست بگیریم و خودمان را از تک و تا
بیاندازیم و نه اینکه از آن طرف بوم بیفتیم و بخواهیم ادای
بیست سالگی مان را در بیاوریم و با بدن پنجاه شصت سال
به باالیمان ژانگولربازی در آوریم و زرت خودمان را قمصور کنیم!.
قدیم تر ها پنجاه شصت ساله های فامیل نقش پررنگی داشتند،
آنها ریش سفیدی می کردند ،پا در میانی می کردند ،خانواده
وصلت می دادند ،آبرو داری می کردند و خرابکاری های جوانتر ها
را زیر سبیلی در می کردند و باور داشتند که که سنی ازشان
گذشته و بعضی از رفتار ها و کردارها دیگر در در شان آنها و برای
آنها مناسب نیست.
پنجاه ساله های امروز اما؛ هنوز یا
دارند کار می کنند ،درس می خوانند
و دکترا می گیرند یا هنوز دارنــد
بچه هایشان را از این کالس به آن
کالس می برند .آنها همزمان ،هم در
جبهه های تزریق ژل و بوتاکس و عمل های
زییابی بر علیه پیری فعالیت دارند و هم
در استفاده از فضای مجازی و گذاشتن
پست و استاتوس حواسشان هست که
از جوانتر ها عقب نمانند و چیزی از زیر
سبیل شان در نرود چون پیری را مثل
کابوسی می بینند که تا جایی که می
توانند باید آن را را به تعویق بیاندازند،
ما از پا به سن گذاشتن و پناه بردن
به یک زندگی آرام تر وحشت داریم.
مسن تر های قدیمی سکون و پیری خود
را آرامش می دانستند و مسن تر های
جدید سکون خود را مساوی با مرگ و
نیستی می بینند و به شدت " موجیم
که آسودگی ما عدم ماست " را سر لوحه
زندگی شان قرار داده اند.

اینکه دانشمندان بدون انتظار درمان قطعی هنوز هم در صد د
کشف داروی ضد پیری و ضد مرگ هستند نشان از خوش بینی
بشر برای عمر جاویدان دارد ،که این یعنی ما زندگی را دوست
داریم و جدای از سن تقویمی مان ،سن خود را بستگی به حال
دلمان می دانیم.
اگر دلمان هنوز پشت شیشه اسباب بازی فروشی به تپش
می افتد ،هفت هشت سال داریم.
اگر دلمان از دنیا غافل است و فقط در گرو یار به قرار و آرامش
می رسد شانزده سال مان است.
اگر به دنبال هیجان زیاد خودمان را به در و دیوار می کوبیم،
هجده ساله ایم.
اگر هنوز دلمان می خواهد که درس بخوانیم و تجربه کنیم بیست
ساله هستیم.
اگر دلمان می خواهد که چیزهای جدید و نوی دنیا را تجربه
کنیم ،بیست و یکی و دو ساله هستیم.
ِ
شهامت تغییر شغل و از این شاخه به ان شاخه پریدن را
اگر هنوز
داریم ،پس دلمان فقط بیست و پنج سال دارد.
اگر با امیدو شور و اشتیاق زیاد کار می کنیم و می خواهیم کسب
و کارمان را رونق بدهیم بیست و هفت هشت ساله ایم.
اگر دلمان می خواهد که بچه دار شویم ،خانواده تشکیل دهیم و
لذت کنار خانواده داشتن را بچشیم داریم سی ساله می شویم.
اگر چندین بار در شغل مان احساس شکست کرده ایم و ناامیدی
به سراغمان آمده است و مدام در گوشمان نق می زند که بجنب
دارد دیر می شود ،این یعنی که دلمان چهل ساله است.
اگر خاطره گفتن هایمان دارد از حرفهای روزمره مان بیشتر می
شود ،دلمان دارد پنجاه سالگی را تجربه می کند.
اگر دلمان به ضرب و زور هم که شده می خواهد تجربیاتش را
به دیگران بخوراند و به آنها درس زندگی بدهد یعنی مرز پنجاه
را رد کرده ایم و در دامنه هایی که حوالی شصت سالگی است،
افتاده ایم و همینطور الی آخر!...
درست است که سلول های ما عمر می کنند ،پیر می شوند
و طراوات و شادابی خود را از دست می دهند و مثل پوسته
درخت ضخامت می گیرند .درست است که پیری درمان ندارد،
درست است که حتی اگر ظاهراً جوان هم نشان بدهیم ،هنوز بدن
بیولوژیک ما از درون نهیب می زند و می گوید" حواست هست که
موی سپید را توی آینه دیده ای؟" ولی بهرحال به تعویق انداختن
پیری حال ما را بهتر می کند ،ما دیگر هرگز بیست ساله نخواهیم
شد و تغییر ظاهرمان را هم بهرحال با چند سال اینطرف و آن
طرف تر سن مان را لو می دهد ولی بهرحال بیست سالگی مان را
برای همیشه دوست خواهیم داشت .مسن شدن انتخاب ما نیست
ولی بالغ شدن انتخاب ماست .پس هر روز که از خواب بیدار می
شویم برای چشم باز کردن و نفس کشیدن سپاسگزاری کنیم و
لحظاتی جدای از سن تقویمی با خودمان فکر کنیم که بر اساس
حال همین لحظه ،امروز دلم قرار است چند ساله باشد؟

ِ
aneshma
َ
اینکه یک عده از در مثبت اندیشی و خوش بین بازی

اینگرید برگمن می گوید " :پیر شدن مثل کوهنوردی کردن
است؛ ممکن است که کمی نفس کم بیاورید ولی در میانه راه
که بایستید و به اطراف نگاه کنید ،خواهید دید که چه منظره
زییایی را در کنار خود دارید ".پس برای همین است که خیلی از
انسانهای فرهیخته دنیا به طول زندگی نگاه نمی کنند و چگونه

پایان
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قبل تر ها که میانگین شاخص امید به زندگی افراد
حوالی پنجاه سال بود ،انگار مردم پیری را راحت تر
قبول می کردند ،چون دربارۀ آن زیاد حرف نمی زدند
و آهسته آهسته در زیر سایه خاکستری شدن
موهایشان و سرو کله زدن با عوارض و بیمارهایهای
باال رفتن سن ،با پیری خود کنار می آمدند و زندگی
مسالمت آمیزی با آن داشتند .این روزها ولی با
افزایش میانگین طول عمر ،بیشتر افراد در حال جنگ
و ستیز با آن شده اند و وقتی پا به سن می گذارند،
تازه شروع به رقابتی سخت برای جوان ماندن می
کنند ،ما آسمان و ریسمان را به هم می دوزیم تا ثابت
کنیم که پیر نشده ایم و سن فقط یک عدد است.

نمی دانم کدامیک درست است؟ ترس
از پیری یا اصرار به جوانی؟! و البته اینجا
هم قرار نیست که قضاوتی در مورد اینکه
سن و سال واقعا یک عدد است یا نه،
داشته باشیم .ولی همه رفتارهای انسانی ما چه از پیری فرار کنیم
و چه با آن کنار بیاییم ،واقعیتی را از درون ما منعکس می کند
و آن این است که از لحاظ روحی و درونی همه انسان ها ،هم
سن هستند و این ظاهر سر و شکل ماست که مدام محدودیت ها
را به ما گوشزد می کند .محدودیتهایی که گریزی از آنها نیست و
دیر یا زود باید آن را پذیرفت چرا که بخشی از چرخه زندگی گونه
جانوری و البته انسانی ماست.

زندگی کردن را در عرض زندگی مهم می دانند و برای همین
است که زندگی در لحظه و شادی ها هر چند کوچک انقدر
اهمیت پیدا می کند.
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درباره کرونای اومیکرون بدانید
تاکید کرد که اکثریت موارد بیمارستانی شدن و مرگ مربوط به
کسانی است که واکسینه نشده اند .او تاکید کرد که واکسن کافی
برای همه شهروندان کشور وجود دارد .او گفت" :می دانیم که
بچه ها می توانند در مدرسه ایمن باشند .برای همین نظر من
این است که مدارس باید باز بماند".

تعطیلی برخی مدارس
با شیوع اومیکرون برخی مناطق آموزشی در اطراف این کشور
بازگشایی مدارس بعد از تعطیالت زمستانی را به تاخیر انداخته اند.
همزمان نگرانی هایی در مورد مشکالت تهیه کیت تست سریع
برای دانش آموزان و آموزگاران وجود دارد.

همهگیری کووید؛ در آمریکا یک
میلیون مورد تازه ابتال ثبت شد

اومیکرون حدودا دو سوم موارد ابتال در آمریکا را تشکیل می دهد.
آمار تازه ابتال به کووید ۱۹-در آمریکا از یک میلیون نفر گذشته
است و این درحالی است که مقام ها هشدار می دهند شیوع
سویه اومیکرون در این کشور هنوز به اوج نرسیده است.
به گزارش دانشگاه جانز هاپکینز روز دوشنبه یک میلیون و ۸۰
هزار و  ۲۱۱مورد جدید در این کشور گزارش شد که باالترین
آمار روزانه در جهان است.
سویه اومیکرون اکنون اکثریت موارد ابتال در آمریکا را تشکیل
می دهد .همزمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ،که انتقادها از
او در مورد مدیریت همه گیری باال گرفته ،خواستار ادامه تشکیل
حضوری کالس های درس در مدارس شده است.
درحالی که آمار مرگ و پذیرش بیمارستانی در آمریکا در هفته
های اخیر خیلی پایین تر از نقطه اوج موج های قبلی بوده ،اما
مواردی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان پیدا می کنند به
تدریج درحال افزایش است.
دکتر آنتونی فاچی مشاور دولت در همه گیری گفت که این
کشور اکنون شاهد "افزایش تقریبا عمودی" آمار شیوع است و
افزود که نقطه اوج موج کنونی ممکن است تازه چند هفته دیگر
از راه برسد .آقای بایدن روز سه شنبه اذعان کرد که "نگرانی ها
و سردرگمی قابل توجهی در مورد افزایش موارد" وجود دارد ،اما

برای مثال در دیترویت واقع در ایالت میشیگان ،که نرخ بیسابقه
ابتال را تجربه می کند ،مقام های آموزشی شهر گفتند که مدارس
تا پنجشنبه باز نخواهد شد .شماری از مناطق آموزشی دیگر از
جمله آتالنتا ،میلواکی ،کلیولند و نیوآرک هم بازگشایی مدارس
را عقب انداخته اند یا از بازگشت به کالس های آنالین خبر می
دهند .در شهر نیویورک که بزرگترین منطقه آموزشی در آمریکا
را دارد مدارس باز هستند .اریک آدامز شهردار این شهر دوشنبه
گفت که مدارس "ایمن ترین جا برای بچه های ما هستند".
با این حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش می دهد که تقریبا
یک سوم والدین بچه های خود را از بیم کووید مدرسه نمی
فرستند .به گزارش این روزنامه در یک هفته اخیر در سراسر
آمریکا بیش از  ۴۵۰هزار کودک به طور موقت آموزش از راه دور
را از سر گرفته اند.

افزایش آمار بستری شدن
داده های وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نشان می دهد
که هم اکنون بیش از  ۱۰۳هزار نفر بهدلیل کوویددر بیمارستان ها
بستری هستند که اولین بار از ماه سپتامبر است که این تعداد
شش رقمی می شود.
مقام های بهداشتی ایاالت گزارش میدهند که اکثریت بزرگ موارد
به غیرواکسینه ها مربوط می شود .برای مثال در ایلینوی گفته
شد که تقریبا  ۸۵درصد این موارد متعلق به غیرواکسینه هاست.
دکتر فاچی روز دوشنبه به شبکه اِیبیسی گفت" :من خیلی
نگران ده ها میلیون نفری هستم که هنوز حتی یک ُدز واکسن
نزده اند و این درحالی است که هرچند خیلی از آنها عالئمی
نخواهد داشت یا عالئم آنها ضعیف خواهد بود ،اما شمار قابل
توجهی از آنها به شدت بیمار خواهند شد".

مقام ها همچنین گفته اند که شمار کودکانی که بیمارستانی می شوند
درحال افزایش است .به گزارش جانز هاپکینز در یک هفته اخیر
 ۸۶۵۲نفر در اثر کووید جان باخته اند.
مطالعات حاکیست که سویه اومیکرون خفیف تر از سویه غالب
قبلی ،دلتا ،است اما این نگرانی هست که شمار بزرگ موارد ابتال
به اومیکرون که بسیار مسری است می تواند کمر بیمارستان ها
را خم کند.

آنچه از کرونای اومیکرون میدانیم
امیکرون ( ،)Omicronنوع جدیدی از ویروس کرونا در آفریقای
جنوبی شناسایی شده است و باعث نگرانی بسیاری از کشورها
شده است .سویه جدید که ابتدا  ۱.۱.۵۲۹,Bنامیده شد ،توسط
سازمان جهانی بهداشت ،نوع  Omicronنام گرفت.
همچون گذشته و مانند واریانتهای قبلی ،این نگرانی وجود
دارد که این نوع کرونا میتواند به شیوع بیماری در بسیاری از
کشورها دامن بزند و سیستمهای بهداشتی را تحت فشار قرار
دهد و احتماالً ایمنی واکسن را دور بزند .بلومبرگ بر اساس
اطالعات اولیه موجود به بعضی از اولین سواالت درباره این نوع
جدید کرونا پاسخ داده است:

این سویه ویروس چه تفاوتی دارد؟
ویروس کرونا به کمک پروتئینی به نام اسپایک ،وارد سلولهای
بدن شده و باعث بیماری کووید ۱۹-میشود .حدود  ۳۰تغییر یا
بیشتر در پروتئین اسپایک در نوع اومیکرون مشخص شده است
که دو برابر جهشهای نوع دلتا است .نیمی از این جهشها در
ناحیه ای است که ویروس کرونا به کمک آن به سلول بدن انسان
متصل شده ،وارد آن میشود و باعث عفونت میشود.
جهشها در این ناحیه ویروس میتواند باعث شو د تا دستگاه
ایمنی (یعنی آنتیبادیهای ساخته شده بعد از واکسیناسیون
یا عفونت قبلی) ویروس را کمتر از قبل تشخیص دهد و خطر
عفونت با اومیکرون افزایش یابد.
حداقل سه جهش در نوع اومیکرون ،به ویروس برای فرار از
شناسایی شدن توسط آنتیبادی دستگاه ایمنی کمک میکند.
ظاهراً جهش دیگری هم توانایی آن را برای ورود به سلولهای
انسان افزایش میدهد و باعث انتقال بیشتر آن میشود.

کلینیک پوست و فیشال
پکیج مراقبت از پوست صورت و گردن
توسط دستگاه های معترب
Serum & Creams
Deep Cleaning
Acne
Dead Cell Removal
Fine & Lines
Dark Spots
Ligher & Healthier Skin
Lift & Tightening

604.364.8416
8

)North Vancouver (Marine Dr.

Only
0
$ 20
دستگاهها

Ozone Streamer
Oxcygen Thrapy
Vacuuming
Skin Scruber Machine
Galvanic
Diamond
Dermabration
High Frequency
Radio Frequency
Mini Hifu
LED Light & Mask

کووید
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عالئم کرونای اومیکرون چیست؟
با این حال ،امکان بیماری شدید با همه انواع قبلی ویروس مانند
نوع دلتا وجود داشته است .موارد شدیدتر بیماری کرونا و میزان
بستریها با تاخیر چند هفته ای مشخص خواهد شد.

اومیکرون و تزریق دوز سوم واکسن کرونا
به گفته کارشناسان ،هنوز مهمترین و بهترین راهحل ،افزایش
واکسیناسیون و تزریق دوز تقویتی است .تحقیقات نشان دا ده
است که میزان باالی آنتی بادیهای خنثی کننده ویروس اصلی
کرونا با محافظت در برابر کرونای ناشی از انواع (واریانتهای)
جدیدتر ارتباط دارد .این احتمال وجود دارد که تزریق دوز
تقویتی از واکسنهای موجود و افزایش سطح آنتیبادی بعد از
آن ،محافظت کافی و سد مناسبی در برابر اومیکرون ایجاد کند.

منشاء این نوع ویروس از کجاست؟
تاکنون فقط حدس و گمانهایی درباره منشاء اومیکرون مطرح
است .به باور یکی از دانشمندان مؤسسه ژنتیک  UCLلندن،
احتماالً نوع اومیکرون در طول عفونت مزمن در فردی با نقص
سیستم ایمنی (احتماال مبتالی به  HIV/AIDSدرمان نشده)
تکامل یافته است .آفریقای جنوبی دارای  ۸,۲میلیون نفر مبتال
به  HIVاست که بیشترین میزان در جهان است .نوع بتا هم که
سال گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شد ،ممکن است از
یک فرد آلوده به  HIVمنشاء گرفته باشد.

امیکرون چقدر نگرانکننده است؟
هنوز برای پاسخ گفتن به این پرسش ،زود است .ویروسها
همیشه جهش مییابند ،با تغییراتی که گاهی ویروس را ضعیفتر
میکند یا گاهی آن را در فرار از آنتیبادیها و بیماریزایی
ماهرتر میکند .واکسنهای کرونا نشان دادهاند که در برابر انواع
قبلی مؤثر هستند.
اولین گزارشها از کرونای امیکرون از افراد جوان بوده که به
دلیل سن پایینتر معموالً عالئم خفیف با کرونا نشان میدهند.

فواید تزریق دوز سوم واکسن کرونا را بشناسید!

میشود .عالوه بر این ،با توجه به تحقیقات موجود به نظر میرسد
استفاده از پلتفرمهای متفاوت از واکسیناسیون اولیه برای دوز
سوم واکسن کرونا باعث ایجاد ایمنی پایدارتر و موثرتر در برابر
ابتال به کووید ۱۹ -میشود.
توجه به پلتفرم واکسن پروتئین نوترکیب برای تولید واکسن
کرونا به همین دالیل افزایش یافته است .در همین حال ،تعداد
زیادی از پروژههای واکسنهای پروتئین نوترکیب علیه ویروس
کرونا در سراسر دنیا حال پیشرفت و ساخت هستند .در ایران
نیز واکسن پروتئین نوترکیب اسپایکوژن که مهرماه امسال مجوز
مصرف را دریافت کرد ،حاوی قسمتی از ویروس کرونا با نام
اسپایک است که باعث ایجاد ایمنی در برابر این ویروس میشود.
واکسن اسپایکوژن تنها واکسن پروتئین نوترکیب موجود در
کشور است که شامل تمامی بخشهای پروتئین اسپایک ویروس
کرونا است .این پروتئین اصلیترین هدف در طراحی واکسنها
علیه بیماری کرونا بوده است.

با گذشت چندین ماه از تزریق واکسن کرونا در اولین گروه از
افرا د در بسیاری از کشورهای جهان ،پرسشها درباره نیاز به
تزریق دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن کرونا در کشورهای مختلف
همواره رو به افزایش بوده است.

پلتفرم استفاده شده در ساخت واکسن سیناژن ،پروتئین نوترکیب
است که امتیاز اصلی آن ایمنی باال و سابقه طوالنی استفاده از
آن در ساخت انواع واکسنها از جمله واکسن آنفلوانزا ،هپاتیت،
HPVو داروهایی چون انسولین است.

تحقیقات در بعضی کشورها درباره اثربخشی واکسنها و میزان
ایمنی در بدن دریافتکنندگان واکسن بعد از گذشت چند ماه
از واکسیناسیون قبلی نشان میدهد که تزریق دوز سوم واکسن
کرونا به خصوص در جمعیتهای خاص مانند سالمندان و افراد با
ضعف و سرکوب سیستم ایمنی برای حفظ ایمنی جامعه موردنیاز
است.

بنابراین ،نگرانی کمتری درباره عوارض جانبی ناشی از واکسن با
پلتفرم پروتئین نوترکیب که اسپایکوژن از آن بهره برده ،وجود
دارد .با پلتفرم پروتئین نوترکیب ،عوارض کمتری نسبت به بقیه
انواع واکسنها رخ میدهد و عوارض خاصی که با واکسنهای با
تکنولوژی جدید مانند  mRNAگزارش شده ،با واکسن پروتئین
نوترکیب مانند واکسن اسپایکوژن تجربه نمیشود.

نیاز به واکسن پروتئین نوترکیب کرونا

در بررسی واکسن اسپایکوژن در فاز  ۲کارآزمایی بالینی ،افراد
با سابقه ابتال به کرونا با تزریق یک دوز از واکسن سیناژن
به ایمنی مشابه با ایمنی دو دوز واکسن دست یافتند که اثر
تقویتکنندگی پاسخ ایمنی را در اسپایکوژن نشان میدهد .با
توجه به مزیتهایی چون ایمنی تکنولوژی پروتئین نوترکیب و
رسیدن به ایمنی طوالنیتر و قویتر با ترکیب دو نوع واکسن با
پلتفرم متفاوت ،واکسن سیناژن میتواند گزینه منطقی و مناسب
برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا باشد.

برای دوز سوم

از مهمترین مسائل در تصمیمگیری برای الزام به تزریق دوز
تقویتی واکسن کرونا ،میزان دسترسی به واکسن و توانایی
واکسنسازان برای تامین گسترده واکسن در بیشتر کشورهای
دنیاست .به همین علت ،نیاز به تولید واکسنهای با تکنولوژی
متفاوت در کنار واکسنهای قبلی بیشتر از گذشته احساس

آیا تستهای سریع در خانه ،اومیکرون را تشخیص میدهد؟
سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAاعالم کرده است که تستهای سریع کووید ۱۹-که در خانه
مورد استفاده قرار میگیرند حساسیت کمتری نسبت به گونه اومیکرون از خود نشان میدهند.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ،سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAواکنش آزمایشهای سریع
در منزل که به عنوان آزمایش آنتیژن نیز شناخته میشود را مورد بررسی قرار دادند؛ اطالعات
اولیه ارائه شده نشان میدهد که این نوع تست میتواند گونه اومیکرون را تشخیص دهد ،اما در
مقایسه با گونههای دیگر حساسیت کمتری از خود نشان میدهد،

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

Daneshmand.ca

بنابراین ممکن است نتیجه منفی کاذب را ارائه دهند .با افزایش تعداد مبتالیان به بیماری
کووید  ۱۹-به دلیل شیوع گسترده گونه اومیکرون ،کیتهای خانگی تشخیص بیماری تقاضای
زیادی داشتهاند و میزان فروش آنها افزایش یافته است .با وجود اینکه تستهای آنتیژن نتیجه
آزمایش را سریعتر مشخص میکند و نیازی نیست افراد به آزمایشگاهها مراجعه کنند ،اما نتایج
تست  PCRدقیقتر و قابلاعتمادتر است .سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAاعالم کرده است
که افراد نباید استفاده از تست خانگی را متوقف کنند ،بلکه در صورتی که عالئم بیماری کووید
 ۱۹را داشتند اما نتیجه تست آنتیژن آنها منفی شد ،الزم است تست  PCRانجام دهند تامشخص شود فرد واقعاً به بیماری کووید  ۱۹-مبتال شده است یا خیر .فردی که تست آنتیژن
او مثبت میشود ،باید خود را ایزوله کند و در صورت بروز مشکل خاص به پزشک مراجعه کند.

SIMPLY TRAVEL & TOUR
چرا خرید بلیط از ما؟ آژانس مسافرتی
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پزشکی
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آیا مدت زمان قرنطینه برای مبتالیان
به کرونا کاهش یافته است؟

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا ( )CDCزمان
قرنطینه توصیه شده برای مبتالیان به بیماری کووید ۱۹-فاقد
عالمت را از  ۱۰روز به پنج روز کاهش داده است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ،ایزوله و قرنطینه کردن دو
قانون حیاتی است که میتواند به کاهش میزان انتقال ویروس
کرونا از فرد آلوده به افراد سالم کمک کند .از زمان آغاز شیوع
ویروس کرونا به افرادی که تست کرونای آنها مثبت است،
توصیه شده که خود را ایزوله کنند؛ همچنین در صورتی که
فردی با یک بیمار مبتال به کرونا در ارتباط نزدیک بوده است
نیز باید  ۱۴روز خود را قرنطینه کند تا میزان شیوع ویروس
کرونا کاهش پیدا کند ،اما اکنون مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها در آمریکا ( )CDCمدت زمان ایزوله و قرنطینه کردن
آمریکاییها را به نصف کاهش داده است.
آیا مدت زمان قرنطینه برای مبتالیان به کرونا کاهش یافته
است؟
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پیش از این نیز وزارت بهداشت آمریکا مدت ایزوله و قرنطینه
را برای شهروندان خود از  ۱۵روز به  ۱۰روز کاهش داده بود،
هم اکنون نیز مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا
( )CDCاعالم کرده است که این مدت زمان میتواند به پنج
روز کاهش پیدا کند .این مرکز در وب سایت رسمی خود نوشته
است که افراد مبتال به بیماری کووید  ۱۹-بدون عالمت یا
بیمارانی که عالئم آنها در حال بهبود یافتن است و تب ندارند
پس از پنج روز قرنطینه ،باید به مدت پنج روز دیگر هنگام
تماس با دیگران حتماً از ماسک استفاده کنند تا خطر انتقال
بیماری به دیگران به حداقل برسد.
افرادی که واکسینه نشدهاند باید چند روز خود را قرنطینه
کنند؟
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا ()CDC
همچنین به افرادی که واکسن کووید  ۱۹-را دریافت نکردهاند
یا  ۶ماه از زمان تزریق دوز دوم واکسن کرونا آنها گذشته است
و در معرض تماس با افراد مبتال به بیماری کووید  ۱۹-قرار
گرفتهاند ،توصیه کرده است که خود را به مدت پنج روز قرنطینه
کنند و سپس به مدت پنج روز دیگر نیز در مکانهای عمومی
از ماسک استفاده کنند.
چرا مدت زمان قرنطینه مبتالیان به بیماری کووید  ۱۹-کاهش

یافته است؟
 CDCدر بیانیهای اعالم کرد که نتایج بررسیهای انجام شده،
نشان میدهد که احتمال انتقال بیماری کووید  ۱۹-در مراحل
اولیه بیماری بیشتر است ،بنابراین میتوان مدت زمان ایزوله و
قرنطینه را کاهش داد .معموالً فرد بیمار ویروس را در روزهای
دوم یا سوم بیماری خود به دیگران منتقل میکند ،به همین
دلیل الزم است در این دوره از دیگران دور باشد ،اما پس از این
دوره احتمال انتقال بیماری به دیگران کاهش پیدا میکند و
نیازی به ایزوله و قرنطینه کردن نیست .با این وجود ،الزم است
افراد مراقب باشند و از ماسک استفاده کنند.
آیا واقعاً میتوان زمان قرنطینه را کاهش داد؟

با وجود اینکه بخش زیادی از بزرگساالن در سراسر دنیا واکسینه
شدهاند ،اما هنوز مشخص نشده است که آنتیبادی تولید شده
در بدن افراد به دلیل دریافت واکسن یا ابتالء به عفونت طبیعی
تا چه زمانی ماندگار است .اطالعات محدودی در مورد گونه
جدید اومیکرون و چگونگی پیشرفت آن در کشورها در دسترس
است ،بنابراین بهتر است همچنان قوانین ایزوله و قرنطینه ۱۴
روزه را رعایت کنیم تا از خود و دیگران در برابر بیماری کووید
 ۱۹-محافظت کنیم.
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چگونه بفهمیم به اومیکرون مبتال شد هایم؟

کووید

یک متخصص بیماریهای عفونی به تشریح عالئم سویه جدید
کرونا موسوم به "اومیکرون" پرداخت.

نشان میدهد ،گفت :این عالئم حدود  ۹روز و یا شاید حدود دو
هفته طول میکشد.

به گزارش ایمنا ،روناک میالدی با اشاره به شناسایی سویه جدید
" اومیکرون" در کشور ،اظهار کرد :سویه جدید اومیکرون هم
اکنون در  ۱۱۰کشور جهان شیوع پیدا کرده و چندی است که
در کشور ما هم شناسایی شده است.

وی افزود :خوشبختانه فع ً
ال گزارشهایی که منتشر شده نشان
میدهد عالئم این سویه جدید نسبت به دلتا ضعیفتر است.

وی به قدرت سرایت باالی این سویه جدید اشاره کرد و افزود:
یکی از نشانههای بارز این سویه جدید قدرت باالی انتشار آن
است ،طوری که ظرف حدود یک ماه از شناسایی آن در آفریقای
جنوبی هم اکنون در  ۱۱۰کشور جهان شناسایی شده است.
این متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه عالئم این سویه
جدید هم مشابه سویههای قبلی است ،گفت :این سویه جدید
هم در اغلب موارد مشابه عالئم یک سرماخوردگی ساده ظاهر
میشود.
وی تصریح کرد :گرفتگی بینی ،عطسه ،سردرد و سرفه خشک از
جمله عالئم این سویه جدید است.
میالدی با بیان اینکه افتراق این سویه جدید از سویههای قبلی
بسیار دشوار است ،گفت :تنها راه در این زمینه بحث همهگیری
این ویروس در محیط خانواده یا کار است.
وی گفت :سویههای قبلی عمدتاً به صورت " تک گیر" خود را
نشان میدادند ،به طور مثال یک یا دو نفر در خانواده درگیر
کرونا میشدند ،اما با شیوع این سویه جدید اغلب درگیریها به
صورت خانوادگی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود:
زمانی که اعضای یک خانواده ظرف مدت کوتاه همگی به کرونا
مبتال شوند ،شک اصلی سمت سویه " اومیکرون" میرود.

این متخصص بیماریهای عفونی گفت :این سویه جدید عمدتاً
سیستم فوقانی را درگیر کر ده و کمتر درگیری در سیستم
تحتانی تنفسی ایجاد میکند ،بنابراین عالئم آن نسبت به سویه
دلتا ضعیفتر است.
وی افزود :البته هنوز یک ماه از شناسایی این سویه جدید گذشته
و قضاوت درباره شدت بیماریزایی و مرگ و میر ناشی از آن
هنوز زود است.
میالدی در ادامه اشارهای هم به راهکارهای پیشگیری از این
سویه جدید داشت و افزود :مهمترین راه پیشگیری از این سویه
جدید بحث تزریق دوز سوم واکسن کرونا است.
وی ادامه داد :تحقیقات نشان میدهد افرادی که دوز سوم را
تزریق کردهاند از ایمنی به نسبت خوبی در برابر این سویه جدید
برخوردار هستند.
این متخصص بیماریهای عفونی تصریح کرد :توصیه میشود
تمام افراد بین  ۱۲تا  ۱۸سال هرچه سریعتر برای تزریق دوز دوم
و افراد باالی  ۱۸سال که موعد تزریق دوز سوم آنها فرا رسیده
برای تزریق واکسن مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد :در کنار تزریق واکسن استفاده از ماسک
همچنان بهترین راهکار برای پیشگیری از ابتالء به انواع سویههای
کرونا است .میالدی بر رعایت فاصله اجتماعی هم تاکید کرد و
افزود :رعایت فاصله حداقل یک تا دو متر با سایر افراد برای
پیشگیری از ابتالء به کرونا ضروری است.

وی گفت :از قدرت سرایت
ویـــروس در یــک مکان یا
یک خانواده یا یک محفل و
دورهمی است که میتوان
به ابتالء به " اومیکرون"
مشکوک شد.
میالدی با بیان اینکه عالئم
این سویه جدید سه روز بعد
از ورود ویروس به بدن خود را

Matt. Ray Construction
بازسازی کامل خانه ،داخلی،
نقاشی Finishing ،و ...
رضا احمدی 604.771.6590

Former ICBC Driver Examiner

Class 4, 5, & 7
در نورث شور

Tel: 604.779.2993

Ashkan

Daneshmand.ca

کف پوش ،درای وال ،رنگ و

تعلیم رانندگی

توسط ممتحن سابق ICBC
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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

دندانپزشک
مرکز
دندان ها
سفید کردن
مصنوع
دندان
Sedation
پرکردگی

خالق لبخندی زیبا و فراموش

604.552.2241
Tel: 604.552.2241

روکشایمپلنت
دندان
دندان عقل
دندانجراحی
مصنوعی

ارتودنسی

بهداشت دهان

Invisalign

سفید کردن دند

دندانپزشکی زیبائی

پرکردگی

ایمپلنت

ارتودنسی

جراحی دندان عقل

Invisalign

جراحی لثه

دندانپزشکی زی

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

Vanities

Cabinets

Countertops

آشناییپذیرش انواع بیمه های 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

604.552.2241
دکتر کیوان

کابینت سازی
کابینت آشپزخانه

سنگ پیشخوان

کابینت سرویس بهداشتی

ساخت کمد و انباری

پذیرش انواع بیمه های دند
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

4.552.2241
دکتر کیوان آشنایی

Glenب
دندانپزشکی
ارائه کلیه
خدماتDrive,
Coquitlam,
BC
سابقه
سال
24
با
خانواده
افراد
w.GlenDentalCentre.com
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

انواع شیرآالت و ابزارهای های مورد نیاز

آیا دوست دارید ...
از یک موسسه مالی و اعتباری فارسی زبان و مخصوص ایرانیان
برای امور بانکی خود استفاده کنید؟

ON ALL VANITIES
Classic | Modern | Stylish
با کمک تکنسین های مجرب ،با کمترین هزینه و بهترین کیفیت
و به آسانی کابینت های خود را نو کنید
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604.564.9222 info@broadwaycabinets.ca
5291 Imperial St., Burnaby, BC V5J 1E5

روکش دندان

این کد  QRرا اسکن کنید
و نظرتان را به ما بگویید

quitlam, BC
ntre.com
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پیش بینی افزایش ارزش دالر کانادا مقابل دالر آمریکا
در آخرین روزهای سال  ، 2021دالر کانا دا تنها ارز در بین
ارزهای کشورهای توسعه یافته بود که در برابر دالر تقویت شد و
به نظر می رسد بانک مرکزی کانادا تصمیم دارد در سال 2022
بیشتر از این ارز حمایت کند.

شده بود ،این نهاد مالی تصمیم دارد در سال جدید سیاستهای
تهاجمی را در زمینه حمایت از ارزش دالر کانادا به کار گیرد.
به گفته خوان مانوئل هررا ازبانک اسکوشیا  ،به نظر می رسد
بانک مرکزی رویکردی متفاوت از سه سال گذشته در قبال
حمایت از دالر کانادا در پیش گرفته است .
او گفت« :در حالی که همه انتظار افزایش یک درصدی نرخ بهره
از سوی بانک مرکزی کانادا و فدرال رزرو در سال  2022را دارند
 ،این باور وجود دارد که بانک مرکزی کانادا حتی در سال 2023
به این روند ادامه خواهد داد و این قضیه بهعنوان یک پشتیبان
محکم برای دالر کانادا در بازار جهانی ارز عمل میکند.
در شب سال نو ارزش دالر کانادا از نظر افزایش ارزش در جایگاه
اول واحدهای پولی ده کشور توسعه یافته قرار گرفت.
با توجه به اینکه قیمت نفت خام بهترین عملکرد  ۱۲ماهه خود
را از سال  ۲۰۰۹داشته است ،دالر کانادا با افزایش قیمت مواد
خام هم حمایت شد.
در چنین شرایطی ارزش دالر کانادا را به  1.264در برابر دالر
رسید که حدود  0.5درصد قوی تر از زمان مشابه به هنگام
تحویل سال 2021بود.

بازارهای مالی انتظار دارند بانک مرکزی کانادا سیاستهای پولی
سختگیرانه ای در سال آینده داشته باشدو معامله گران از
چندی قبل پنج بار افزایش  ۲۵واحدی نرخ بهره در سال ۲۰۲۲
را پیش بینی کرده اند .با توجه به اینکه فشارهای تورمی به
نگرانی اصلی فرمانداررییس بانک مرکزی -تیف مکلم -تبدیل

هررا در ادامه گفت « :با در نظر گرفتن این که بانک مرکزی کانادا
باالترین میزان تعهد را به عادیسازی سیاستهای پولی ،حمایت
از قیمت کاالها و کاهش نگرانیهای  COVIDدر بین هفت
کشور صنعتی دارد  ،انتظار داریم تا پایان سال  2022ارزش دالر
کانادا به  1.15مقابل دالر آمریکا برسد» .

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

NIA NATIONS CURRENCY
EXCHANGE
شعبه جدید در نورث ونکوور افتتاح شد

ﺻــﺮاﻓﯽ ﻧﯿــﺎ

Starting From

* Tax Preparation and Tax Filing Services for Individuates
* Tax Preparation and Tax Filing Services for Businesses
* Accounting-Bookkeeping and Financial Statement
* Appeal Tax Assessments, Penalties, and tax courts

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

+1 604-723-8696

Tel: 604-723-8696

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

Daneshmand.ca

آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل
ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺎﻟـﻰ ﺳﻬﺎم و ارزﻫـﺎى دﯾﺠﯿﺘـﺎل
از ﻣﺒﺘﺪى ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
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Filling Taxes $
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پزشکی
کراتینین یکی از ضایعاتی است که وقتی از عضالتتان استفاده
میکنید تولید میشود .خوردن پروتئین زیاد نیز میتواند مقدار
کمی کراتینین تولید کند .باال بودن سطح کراتینین خون
میتواند عالمت بیماری کلیوی باشد .اگر عالئم زیر را داشته
باشید الزم است سطح کراتینین خونتان را چک کنید:
 .تغییراتی در ادرار (تکرر ادرار ،درد حین ادرار کردن ،کدر یا
خونآلود بودن ادرار)
 .گرفتگیهای عضالنی
 .خستگی
 .تهوع و استفراغ
 .پُف اطراف چشمها
 .تورم کف و قوزک پا
ضمناً اگر بیماریها یا عوارض زیر را داشته باشید پزشکتان
توصیه خواهد کرد به طور منظم سطح کراتینین خونتان را چک
کنید ،چون این عوارض میتوانند منجر به کاهش عملکرد کلیهها
شوند:
رژیمهای غذایی که نمک زیادی دارند میتوانند منجر به افزایش
فشارخون شوند .خصوصاً غذاهای فرآوری شده اغلب پُر از سدیم
و فسفرند که نشان داده شده مشکالت کلیوی ایجاد میکنند.
بهتر است غذاهای غیرفرآوری شده و طبیعی بخورید و برای
طعم دادن به غذاهایتان تا جایی که ممکن است از گیاهان معطر
استفاده کنید
 .دیابت
 .فشارخون باال
 .بیماری تیروئید
 .بیماریهای خودایمنی
 .عفونت باکتریایی کلیهها
 .انسداد در مجاری ادراری
سابقه بیماری کلیوی در خانواده
.
ٔ

ِ m
anesh

ورزشهای شدید و سنگین یا استفاده از برخی از داروها مانند
سولفامتوکسازول ،تری متوپریم یا داروهای شیمیدرمانی نیز
میتوانند کراتینین خون را موقتاً افزایش دهند .همچنین بارداری
یا داشتن رژیم غذایی پُر از گوشت قرمز هم میتواند موجب باال
رفتن کراتینین خون شوند .بدن شما نیاز به خون تمیز دارد تا
عملکرد خوبی داشته باشد .بهترین راه پایین آوردن کراتینین،
درمان عارضهی اصلی است .اگر کراتینین خونتان باالست ،الزم
برنامه درمانی تعیین کنید تا هرگونه
است با کمک پزشکتان یک
ٔ
مشکل پزشکی که میتواند به عملکرد کلیههایتان آسیب بزند
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روشهای طبیعی پایین آوردن
کراتینین
را تحت مداوا بگیرید .در کنار داروها و دیگر روشهای درمانی
از پزشکتان بپرسید چه تغییراتی در سبک زندگیتان الزم است
ایجاد شود .در ادامه به راهکاری طبیعی اشاره میکنیم که
میتوانند به کاهش کراتینین خونتان کمک کنند.
مکمل حاوی کراتین مصرف نکنید
کراتین یک ترکیب طبیعی است که در کبدتان ساخته میشود.
کراتین به عضالت انتقال داده میشود تا بهعنوان انرژی مصرف
شود .کراتینی که بهصورت مصرف نشده باقی میماند به کراتینین
تبدیل میشود که جزو ضایعات بدن است .کراتین عالوه بر شکل
طبیعی آن ،بهصورت مکمل خوراکی نیز موجود است .بعضی از
ورزشکاران از این مکملها برای تقویت عملکرد ورزشی خود
استفاده مینمایند.

تحقیقات نشان میدهد خوردن پروتئین زیاد میتواند کراتینین
خون را دستکم موقتاً باال ببرد .بهویژه گوشت قرمز میتواند
روی سطح کراتینین خون اثر بگذارد .گرمای ناشی از پختوپز
باعث میشود کراتینی که در گوشت قرمز است ،کراتینین تولید
کند .افرادی که رژیم غذاییشان پُر از گوشت قرمز یا دیگر منابع
پروتئینی است ،از جمله لبنیات ،نسبت به کسانی که کمتر از این
مواد غذایی میخورند ،کراتینین باالتری دارند.
بیشتر فیبر بخورید
برای اینکه بتوان با قاطعیت گفت فیبر غذایی بر سطح کراتینین
اثر دارد نیاز به تحقیقات بیشتری است .اما مطالعهای نشان
داده افرادی که بیماری مزمن کلیوی داشتند و مصرف فیبر
غذایی خود را افزایش داده بودند ،کراتینین خونشان به میزان
چشمگیری کاهش یافته بود .فیبر در میوهها ،سبزیها ،غالت
کامل و حبوبات وجود دارد.
در مورد اینکه چه مقدار مایعات باید بنوشید با پزشکتان صحبت
کنید
دهیدراسیون بدن میتواند سطح کراتینین را افزایش بدهد .برای
برخی از افرادی که بیماری کلیویدارند ،مصرف مایعات هم میتواند
مسئلهای باشد .از پزشکتان بپرسید روزانه چقدر میتوانید آب و
دیگر مایعات بنوشید و بهترین زمان نوشیدن آنها چه وقت است.

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

 9کارآفرینی استانی
9

خود اشتغالی (هنرمندان و ورزشکاران)

 9ویزای تحصیلی

(دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه به همراه والدین)

14

norani@visalands.com

از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی استفاده نکنید
مسکنهای رایج و  OTCمانند داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
اگر اغلب استفاده شوند میتوانند مضر باشند ،خصوصاً اگر
بیماری کلیوی داشته باشید.

سیگار کشیدن میتواند از راههای زیادی بر بدن اثر منفی بگذارد،
از جمله افزایش قابلتوجه ریسک بیماری مزمن کلیوی .ترک
سیگار میتواند راهی برای کاستن از احتمال مشکالت کلیوی
باشد.
میوههایی که سطح کراتینین خون را کاهش میدهند
مطالعهای که در Clinical Nutrition European Journal of
منتشر شده ادعا کرده است خوردن میوههایی که فیبر زیادی
دارند به میزان قابلتوجهی به کاهش کراتینین خون در افرادی
که بیماری مزمن کلیوی داشتند کمک میکند .میوههای تازه
سرشار از فیبر غذاییاند و آنتیاکسیدانها و فالونوئیدهای دارند
که استرس اکسیداتیو در بدن را کاهش میدهند .میوههایی که
سطح کراتینین را پایین میآورند ،به گوارش نیز کمک میکنند.
از طرفی دیگر ،معلوم شده میوههایی که پتاسیم زیادی دارند
برای افرادی که به بیماری مزمن کلیوی دچارند مفید هستند،
زیرا پتاسیم به عملکرد قلب و عضالت کمک میکند .میوههای
پتاسیمدار شامل موز ،ملون ،پرتقال ،آووکادو و سیب میشوند.
بیماران میتوانند میوه را بهصورت کامل یا بهصورت آبمیوه یا
اسموتی مصرف نمایند .بیمارانی که سطح کراتینین خونشان
بسیار باالست و دیالیز میکنند باید در خور دن میوه احتیاط
کنند .در این افراد ،خوردن میوههای پتاسیمدار میتواند بیشتر
مضر باشد تا مفید ،زیرا سطح پتاسیم بدنشان باال میرود و سبب
آریتمی میشود.

نادر معتمـد

بابک نورانی

 9درخواست پناهندگی

رژیمهای غذایی که نمک زیادی دارند میتوانند منجر به افزایش
فشارخون شوند .خصوصاً غذاهای فرآوری شده اغلب پُر از سدیم
و فسفرند که نشان داده شده مشکالت کلیوی ایجاد میکنند.
بهتر است غذاهای غیرفرآوری شده و طبیعی بخورید و برای
طعم دادن به غذاهایتان تا جایی که ممکن است از گیاهان معطر
استفاده کنید.

سیگار نکشید

کمتر پروتئین بخورید

دفتر مهاجرتی نورانی

کمتر نمک مصرف کنید

 9درخواست اقامت برای همسر و والدین

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

 9ویزای توریســتی(حتی بدون دعوتنامه)

Tel: (604) 445-4340

مشاور در امور خرید و فروش امالک و متخصص وام مسکن
در ونکوور بزرگ

Nader Motamed

)B.A. (Economics
Real Estate Consultant & Mortgage Specialist

در صورت تمایل به سرمایه گذاری در امالک مسکونی ،تجاری یا زمین
با هر کاربردی در  BCبا من تماس بگیرید.

Cell: 604.603.0762
Fax : 778-279-7998

Tel:778-279-7999

Email: nader@nadermotamed.com
Website: www.NaderMotamed.com
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تغذیه
نویسنده  :مریم مرادیان نیری

افرادی که تمام تمرکز خود را روی کاهش وزن میگذارند ممکن
است بهجایی برسند که دست به امتحان کردن روشهای غیرعلمی و
خطرناک بزنند و بدین ترتیب خود را درگیر مشکالت سالمتی کنند.
در این مطلب به چند روش خطرناک و ناسالم برای الغری میپردازیم:
رژیم خیلی کم کالری
تصمیم و اصرار برای وزن کم کردن و الغر شدن میتواند شما را به
سمت رژیمهای الغری درست و منطقی و یا روشهای ناسالم و نادرست
پیش ببرد که بدون شک عواقب جدی برای سالمتی دارند .افرادی که
تمام تمرکز خود را روی کاهش وزن میگذارند ممکن است بهجایی
برسند که دست به امتحان کردن روشهای غیرعلمی و خطرناک بزنند
و بدین ترتیب خود را درگیر مشکالت سالمتی کنند .در این مطلب به
چند روش خطرناک و ناسالم برای الغری میپردازیم:
گرسنگی کشیدن یا در پیش گرفتن رژیمهای غذایی بسیار کم کالری
کالری مصرفی را به شدت کم کردن ممکن است منجر به کاهش وزن
رفته شما به قیمت کاهش عضالت مهم و ُکندی
شود اما وزن از دست ٔ
سوختوساز بدنتان تمام میشود .اگر کالری مصرفیتان را به حد زیادی
کاهش دهید به سمت افزایش درصد چربی انباشته در بدن نیز خواهید
رفت که ریسک سندرم متابولیک و دیابت نوع دوم را افزایش میدهد.
هیچوقت کالری مصرفی روزانه خود را از  ۱۲۰۰کمتر نکنید ،مگر اینکه
پزشک به شما توصیه کرده باشد .دریافت کالری بسیار کم باعث میشود
مواد مغذی کافی به بدنتان نرسد تا انرژی برای فعالیتهای خود داشته
باشید و به گرسنگیتان پاسخ بدهید .یادتان باشد وقتی سریع وزن کم
میکنید ،بیشتر احتمال دارد این وزن برگردد ،آن هم با چربی بیشتر و
عضله کمتر ،خصوصاً اگر باالی  ۵۰سال سن داشته باشید.
ٔ
مکملهایی که وعدههای آنچنانی میدهند
اگر ادعای تولیدکنندههای مکملهای الغری واقعیت داشته باشد
بسیار عالی به نظر میرسد اما واقعیت غیر از این است .کمپانیهای
سازند ٔه مکملهای الغری ،برخالف کمپانیهایی که داروهای پزشکی
را میسازند ،پیش از اینکه محصوالت خود را روانه بازار کنند ،نیازی
نیست تأییدیه بگیرند که تولیداتشان ایمن یا مؤثرند .حتی محصوالتی
که ادعا میکنند طبیعی و بیضررند ،لزوماً برای شما سالم نیستند .بهتر
است از روشهای علمی و تأیید شده برای کاهش وزن کمک بگیرید.
برنامههای دتوکس یا سمزدا

بهجای روشهای سمزدایی بهتر است نسبت به غذاهایی که میخورید
دقیقتر باشید .اگر میخواهید بدنتان را پاکسازی کنید ،زیاد آب
بنوشید و غذاهای فیبردار بیشتر بخورید.
تخلیه تعمدی غذا به هر مدلی

تخلیه تعمدی یعنی اینکه عمداً استفراغ کنید ،غذا را بجوید و تُف کنید
و یا از ملینهای سوءاستفاده کنید .این رفتارهای ناسالم و خطرناک
بیشتر از آنچه فکر کنید رواج دارند و مشکالت جدی برای سالمتی
ایجاد میکنند و ضمناً اولین قدم به سمت ابتال به اختالالت خوردن
هستند .اسید معده بسیار قوی است .این اسید قوی برای معده الزم
است تا غذا را جهت گوارش و جذب آماده کند .محتویات معده قرار
است در معده بمانند ،نه اینکه به سمت حلق و دهانتان برگر دند.
استفراغی که بسیار اسیدی است میتواند مری و دهان و مینای دندان
را نابود کند و همین باعث افزایش خطر برخی از سرطانها و پوسیدگی
دندان میشود ،خصوصاً اگر تبدیل به عادت شود.
غذای خورده شده را مرتباً با استفراغ باال آوردن یا از ملینها استفاد ٔه
نادرست کردن باعث از دست رفتن مایعات بدن هم میشود که میتواند
دهیدراسیون و بههمخوردن تعادل الکترولیتهای بدن را به همراه
همه این روشها برای وزن کم کردن خطرناکاند اما
داشته باشدٔ .
خطرناکترین آنها استفاده از شربت ایپکاک است که یک دوز آن
میتواند با به هم ریختن ضربان قلب منجر به حمله قلبی و مرگ شود.
باال آوردن غذای خورده شده به هر روشی راه درستی برای کاهش وزن
نیست .درست غذا خوردن بهترین رویکرد برای الغری است.
ورزشهای سخت و شدید
شاید در مورد تأثیرات ورزشهای پر شدت بر کاهش وزن زیاد شنیده
باشید اما در دنیای واقعی اینگونه نیست و میتواند مشکالتی برای
سالمتی ایجاد کند .ورزشهای سخت به بدن آسیب میزنند ،بدن را
دهیدراته میکنند و تعادل الکترولیتهای بدن را به هم میزنند و ضمناً
در خیلی از افراد از نظر روانی این تصور ایجاد میشود که ورزش شدید،
تنبیهی برای پُرخوری است.
با معده خالی ورزش کردن
وقتی بدن شما برای انجام فعالیتها به انرژی نیاز دارد ،اگر به اندازه
تجزیه عضالت میرود تا آنها را به گلوکز
کافی غذا نخورید ،سراغ
ٔ
تبدیل کرده و انرژی تولید کند .ورزش کردن با معده خالی باعث
میشود با کمبود انرژی
شدیدی روبــرو شوید و
عضالتتان را از دست بدهید
و آسیب هم ببینید .یادتان
باشد وقتی سریع وزن کم
میکنید ،بیشتر احتمال
دارد این وزن برگردد ،آن
عضله
هم با چربی بیشتر و
ٔ
کمتر ،خصوصاً اگر باالی
 ۵۰سال سن داشته باشید

 ۶۲ ،۲۰۱۱مورد مرگ گزارش شد که مستقیماً با مصرف مکمل کاهش
وزن دینیتروفنول مرتبط بودهاند .این عامل کاهش وزن بابت کاهش
اشتها ،افزایش دمای درونی بدن و افزایش ضربان قلبی که ایجاد میکند
شهرت دارد.
پایه پروتئیناند
رژیمهای غذایی که فقط بر ٔ
البته منظور ما تمام رژیمهای کاهش وزنی است که متمرکز بر مصرف
تنها یک ماد ٔه مغذی هستند .تمامی این رژیمهای الغری وادارتان
میکنند گروههای غذایی خاصی را از رژیم غذاییتان حذف کرده و
همه ما میدانیم که
فقط چیزهایی را بخورید که از یک گروه غذاییاندٔ .
انسان ،مواد مغذی مورد نیاز بدنش را از راه خوردن غذاهای متنوع و
متفاوت از تمام گروههای غذایی دریافت میکند.
سیگار کشیدن
همه ما میدانیم که سیگارکشیدن مضرات بیشماری دارد اما برخی
ٔ
از افراد ،خصوصاً جوانان ،از سیگارکشیدن به عنوان راهی برای رژیم
گرفتن استفاده میکنند .نیکوتین سرکوبکنند ٔه اشتهاست اما خطرات
سیگار برای سالمتی ارزش هیچ دست آوردی را ندارد .سیگارکشیدن به
تمام ارگانهای بدن آسیب میزند ،باعث سرطان میشود و بیماریهای
قلبی و تنفسی و دیگر بیماریها را ایجاد میکند.
ضمناً افراد سیگاری وقتی سعی میکنند سیگار را ترک کنند و این
عادت اعتیادآور را کنار بگذارند به افزایش وزن دچار میشوند که در
واقع از عوارض جانبی ترک سیگار است .خالصه اینکه به هیچ دلیلی
به سیگار روی نیاورید!
فقط مایعات خوردن
مصرف غذا به صورت مایع ،چه سوپ باشد و چه آبمیوه ،شیو ٔه مناسبی
برای کاهش وزن نیست ،خصوصاً در بلندمدت .خیلی از سوپها به
خصوص سوپهای آماده دارای سدیم زیادی هستند که میتوانند فشار
خونتان را باال ببرند و از جهت کالری نیز بدنتان نمیتواند با خوردن
سوپ ،کالری کافی دریافت کند.

سازمان مهاجرتی
123Visa

Immigration Services

با مدیریت :شهاب دراج

CEO of 123Visa and Iranian Lawyer

(604) 971-5005

داروهای مجاز و غیرمجاز
استفاده از انــواع داروهــا
برای کاهش وزن و الغری
نیز اشتباهی اســت که
پیامدهای جــدی دارد.
خطرات بالقوه مرتبط با
استفاده از داروهایی مانند
کوکائین و داروهایی که
بــرای اختالل بیشفعالی
و کمتوجهی ،اختالالت
تیروئیدی و یــا دیابت
تجویز میشوند با هدف
کاهش وزن ،هر نتیجهای
دارد بهجز الغری! مصرف
این داروها با خطر اعتیاد،
مشکالت رابطه ،اضطراب،
سر دردهای شدید ،سکته
مغزی و قلبی ،مشکالت
کلیوی و ریوی همراه است.

+1 (778) 317-4959

Cell:

+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
dorsa@123visa.ca

Ray Nesvaderani

IRB Certified Interpreter

Mahsa Mehrvarz
ICCRC Member
mahsa@123visa.ca

پودر دینیتروفنول ()DNP
مطالعات زیـــادی نشان
دادهانــد دینیتروفنول که
عامل موجود در خیلی از
داروهای کاهش وزن است
برای سالمت انسان بسیار
خطرناک میباشد .تا سال

Sam Rad

Company Agent in Iran
samrad@123visa.ca

Roja Yavari

Iran Office Manager
Roja@123visa.ca

Hamidreza Abazari

Daneshmand.ca

برنامههای سمزدایی یا دتوکس در بهترین حالت خود باعث کاهش
وزن ناشی از وزن آب و مدفوع میشوند اما میتوانند خطرناک باشند.
این روشها ریسک دهیدراسیون بدن ،بههمخوردن تعادل الکترولیتها
و  ...را به دنبال دارند .از دست دادن زیاد مایعات از بدن اگر تحتنظر
و مراقبت پزشکی نباشد خطرناک است و اگر با گرسنگی کشیدن هم
همراه شود خطرناکتر هم خواهد شد .بدن شما دارای سیستم بسیار
کاملی برای سمزدایی و پاکسازی خودش است ،بنابراین نیازی نیست
از روشهای خاصی برای دتوکس استفاده کنید و درگیر عوارض بعدی
شوید و ضمناً سیستم خودکار بدنتان را هم به هم بریزید.

با این روشها وزنتان را کم نکنید!

Company Representative in Iran

hamid@123visa.ca

تیم ما در تمام مراحل مهاجرتی همراه شما خواهد بود
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پزشکی
نویسنده  :مریم مرادیان نیری
گاهی کودکان با فعالتر شدن ،مقداری وزن کم میکنند و وزن آنها
ممکن است نسبت به رشد قدیشان افت کند؛ اما این کودکان همچنان با
سرعت نرمالی در سن خود رشد میکنند .با این حال اگر در یک سنجش
وزن ،افت وزن قابلتوجهی دیده شود ،پزشک به دقت بررسی میکند که
آیا نیاز به سنجشهای دیگری هست یا خیر.

کودک الغر
مسئله شایعی بین کودکان
خیلی از بچهها خوب وزن نمیگیرند و این
ٔ
است .خوب وزن نگرفتن کودک معموالً توسط والدین و پزشک کودکان که
میبینند کودک خوب رشد نمیکند یا وزنگیری او طبق الگوی رشد پیش
نمیرود تشخیص داده میشود.
چه زمانی افت وزن کودک نگرانکننده است؟
پزشکان میگویند روند کلی وزنگیری کودک ،مهمتر از تنها یک بار افت
وزن اوست .این هم مهم است که وزن کودک با قد او مقایسه شود تا
مطمئن شوید کودک به نسبت قدی که دارد خوب وزن میگیرد یا نه.
ارتباط بین قد و وزن کودک با استفاده از منحنی رشد یا شاخص توده بدنی
( )BMIبررسی میشود .گاهی کودکان با فعالتر شدن مقداری وزن کم
میکنند و وزن آنها ممکن است نسبت به رشد قدیشان افت کند؛ اما این
کودکان همچنان با سرعت نرمالی در سن خود رشد میکنند .با این حال
اگر در یک سنجش وزن ،افت وزن قابلتوجهی دیده شود ،پزشک به دقت
بررسی میکند که آیا نیاز به سنجشهای دیگری هست یا خیر.

دالیل اینکه کودک خوب رشد نمیکند
برای خوب رشد نکردن کودک دالیل زیادی ممکن است وجود داشته باشد
که شامل موارد زیر میشوند:

عدم دریافت کالری کافی
در  ۹۰درصد موارد ،کودکان به این دلیل خوب وزن نمیگیرند که کالری
کافی نمیخورند .این اتفاق میتواند زمانی بیفتد که کودک به دالیل
گوناگونی تمایلی به غذا خوردن ندارد یا پدر و مادر نمیدانند کودکشان
واقعاً به چه اندازه کالری نیاز دارد .بچههایی که فعالیت زیادی دارند اما
عالقه کمتری دارند نیز ممکن است خوب وزن نگیرند و
به غذا خوردن
ٔ
رشد نکنند.
در مورد نوزادانی که ماههای اولیه زندگی خود را سپری میکنند ،خوب
تهیه نادرست شیر
وزن نگرفتن میتواند به دلیل کافی نبودن شیر مادر یا ٔ
خشک (بیش از حد رقیق کردن) باشد.

دالیل کم وزن بودن کودکان
و راهکارهای پیشنهادی
گاهی کودک نمیتواند شیر خشک یا غذایی را به دلیل استفراغهای زیاد
نگه دار د .دلیل استفراغ میتواند ریفالکس شدید اسید معده یا برخی
از مشکالت نورولوژیکی باشد که قدرت عضله را کاهش داده و انواع
ناهنجاریهای دیگر را ایجاد میکنند.

اضافی مورد نیاز کودک را میتوانید با افزودن
چربیها ،قندها یا شیر خشکهای مخصوص به
او برسانید .در این مورد بسیار خوب است که
از پزشک کمک بگیرید .در بعضی موارد استفاده
از داروهای اشتهاآور هم میتواند مفید باشد اما
فقط با تجویز پزشک .اگر با وجود افزایش کالری
غذایی کودک ،همچنان وزنگیری خوب نبود
احتماالً پزشک توصیه میکند کودک مدتی
در بیمارستان بستری شود تا الگوی تغذیهای و
روند وزنگیری او تحتنظر قرار بگیرد .در مدت
بستری ،آزمایشها و سنجشهایی صورت خواهد
تغذیه مکمل از طریق لولههایی که
گرفت .گاهی
ٔ
از بینی به معده کودک وارد میشود میتواند مؤثر
باشد.

اختالالت رودهای

توصیههایی برای کمک به وزنگیری کودک

عارضه
بیشتر نوزادانی که ریفالکس دارند ،با رشد و باالتر رفتن سن بدون
ٔ
خاصی بهبود پیدا میکنند .اما گاهی پیش میآید که دلیل استفراغهای
(دریچه خروجی معده) باشد .این عارضه
دریچه پیلور
زیاد کودک ،تنگی
ٔ
ٔ
نیاز به ارزیابیهای خاص دارد که شامل سونوگرافی شکم میشود.
مشکالت مربوط به لوزالمعده
کودکی که به دلیل ضعف توانایی لوزالمعده یا پانکراس نمیتواند غذا
را خوب هضم کند نیز خوب وزن نمیگیرد و رشد نمیکند .در این
شرایط کودک احتماالً مدفوع کفدارُ ،شل و چسبناک و بسیار بدبو دارد.

اختالالتی که بر دیوار ٔه رودهها اثر میگذارند ،مانند بیماری سلیاک یا
بیماری کرون نیز میتوانند باعث وزنگیری نامناسب کودک شوند .در
بیماری سلیاک ،عالئم زمانی شروع میشوند که غذاهای گلوتن دار وارد
رژیم غذایی کودک میشوند.
مشکالت تیروئیدی و متابولیکی
در بعضی از موارد کودکی که به پرکاری تیروئید دچار است ممکن است
کالری زیادی بسوزاند.
ژنتیک
ژنتیک نقش مهمی در وزن کودک دارد .اگر پدر و مادر هر دو الغر باشند
پس احتمال اینکه کودکشان نیز الغر باشد زیاد است .این نشان میدهد
کودک ،ویژگی الغر بودن را از والدین خود به ارث برده است و بنابراین
پزشک درمان خاصی تجویز نخواهد کرد؛ اما ممکن است پزشک پیش از
تأیید اینکه تنها ژنتیک عامل الغری کودک است توصیه کند بررسیهای
بیشتری انجام شود.
عوارض قلبی
کودکی که به اختاللی در قلبش دچار است که منجر به نارسایی قلبیاش
شده ،بهسختی نفس میکشد و به همین دلیل احتماالً نمیتواند خوب
غذا بخورد.
عوارض کلیوی
بهندرت ،پیش میآید که نارسایی کلیوی یا دیگر اختالالت مربوط به کلیه
بر رشد قد و وزن کودک اثر میگذارند.
اختالالت ژنتیکی
بعضی از کودکان ممکن است به انواعی از ناهنجاریهای ژنتیکی دچار
باشند که میتواند بر وزنگیری کودک اثر بگذارد.
داروها

خوب غذا ندادن به کودک

داروهایی که برای درمان اختالل بیشفعالی  -کمتوجهی ( )ADHDبه کار
میروند میتوانند اشتها را سرکوب کنند.

گاهی مادر یا پدر و یا پرستار کودک به دلیل مشکل روحی و روانی که
خودش دارد ممکن است به کودک بهاندازه کافی یا به دفعات الزم غذا
ندهد و مث ً
ال به علت بیحوصلگی کودک را خوب تغذیه نکند.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

مشکالت دهانی یا نورولوژیکی
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اگر کو دک به حساسیتی در دهان یا مشکالت نورولوژیکی دچار باشد
ممکن است خوب غذا نخورد .چنین مشکالتی میتوانند بر توانایی بلع
غذا اثر بگذارند و ممکن است ناشی از عوارضی مانند اختاللی در حرکت
عضالت یا شکاف کام باشند .بعضی از والدین در تالش برای افزایش وزن
کودک ،به او هلههوله میدهند .این کار باعث ایجاد عادات بد غذایی برای
کودک شده و تمام عمر با او میماند .برای افزایش وزن کودکتان فقط از
غذاهای سالم استفاده کنید تا به سالمتی او آسیب نزنید.
استفراغ

اگر نگران هستید که کودکتان بهخوبی وزن نمیگیرد یا در مورد دالیل
احتمالی آن تردیدی دارید باید به پزشک متخصص کودکان مراجعه کنید.
پزشک با معاینه و بررسی میتواند علتهای احتمالی عدم رشد کودک را
تشخیص بدهد.

درمان وزنگیری ناکافی کودک
بیشتر بچهها کافی است کالری مصرفیشان کمی بیشتر شود تا خوب
وزن بگیرند .بعد از شش ماهگی ،رشد کودک ۵ ،تا  ۱۰درصد از کل
کالری دریافتی کودک را مصرف میکند .شما بهعنوان پدر یا مادر میتوانید
تغذیه کودک را بیشتر کنید .مث ً
ال کالری
تخمین بزنید که چه مقدار
ٔ

اگر مطمئن شدید دالیل کموزنی کودکتان ،عارضه یا مشکل خاصی در
سالمتی او نیست پس با راهکارهای طبیعی میتوانید به وزنگیری بهتر
او کمک کنید:
 .رژیم غذایی کودک حتماً حاوی غذاهای پرکالری باشد و مغزها و
چربیهای گیاهی و زیتون در رژیم غذایی کودک وجود داشته باشد .این
منابع از چربی برای سالمت قلب مفید بوده و کالری سالمی دارند.
 .با کودکتان بیشتر وقت صرف کنید و سعی کنید با هم برای خرید
مواد غذایی بروید .خرید مواد غذایی ،پختوپز و زمان صرف غذا را برایش
لذتبخش کنید .متناسب با سن کودک او را در آشپزی دخالت بدهید تا
به غذا و خوردن عالقهمند شود .هنگام خرید مواد غذایی تا جایی که امکان
سلیقه او استفاده کنید و غذاها را به شکلهای زیبایی تزئین کنید.
دارد از
ٔ
 .بعضی از والدین در تالش برای افزایش وزن کودک ،به او هلههوله
میدهند .این کار باعث ایجاد عادات بد غذایی برای کودک شده و تمام
عمر با او میماند .برای افزایش وزن کودکتان فقط از غذاهای سالم استفاده
کنید تا به سالمتی او آسیب نزنید.
 .وعدههای غذایی کودک را کوچکتر اما مکررتر کنید و میان وعده
به او بدهید .شیر و آبمیوه را به یکی دو فنجان در روز محدو د کنید؛
نوشیدنیهای زیاد طی روز و نزدیک به زمان وعد ٔه اصلی غذا ،معده را پُر
میکند و جلوی اشتها را میگیرد .از شیر کامل ،ماست و پنیر پرچرب،
تخممرغ و آجیل و پوره سیبزمینی در وعدههای غذایی کودک استفاده
کنید تا وزن بگیرد.
 .عادات غذایی خانواده را بررسی کنید .بهعنوان پدر و مادر ببینید آیا عادت
غذایی خانوادهتان درستاند؟ مث ً
همه اعضای خانواده دور هم غذا بخورید،
ال ٔ
هنگام غذا از موبایل و  ...استفاده نکنید و تلویزیون را خاموش کنید.
 .کودکتان باید حتماً سه وعد ٔه اصلی و دو میان وعده در روز بخورد.
 .هر وقت کودک احساس گرسنگی کرد به او یک مشت مغز بدهید.
 .به کودک اسموتیها پرکالری بدهید (با میوه و مغزها)
 .شنا و دوچرخهسواری و فعالیتهای مفرح بیرون از خانه میتوانند اشتهای
کودک را افزایش دهند.
 .یکی از اصلیترین پیامدهای خوب وزن نگرفتن ،مواجهه با کمبود مواد
مغذی و انرژی در بدن است.
 .مطالعهای نشان داده خطر دیگری که کموزنی برای کودک دارد ،پوکی
استخوان است که باعث ضعیف و شکننده شدن استخوانها میشود. .
همین مطالعه نشان داده کودکان کموزن معموالً فعالیت کمتری دارند و از
این رو بیشتر در معرض بیماریهای قلبیاند و سیستم ایمنی ضعیفتری
دارند در نتیجه مستعد ابتال به بیماریهایی مانند آنفلوانزا هستند.
 .کودکان کموزن ممکن است دچار تأخیراتی در رشد شوند ،خصوصاً اگر
زیر  ۳سال داشته باشند ،زیرا این زمانی است که مغزشان سریع رشد
میکند .مغز نیاز به مواد مغذی دارد تا خوب رشد کند .کودکان کموزن
ممکن است دچار کمبودهایی از جهت مواد مغذی باشند و این میتواند
بر رشد مغزشان اثر گذاشته و منجر به تأخیراتی در روند رشدشان شود.
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چای رویبوس برای الغری

سالمتی

چای رویبوس دارای تانین بسیار کمی است .تانینها ترکیباتی طبیعی
هستند که در بسیاری از غذاهای گیاهی از جمله چای سیاه و چای
سبز وجود دارند .تانینها در جذب آهن بدن اختالل ایجاد میکنند،
خصوصاً در مورد آهن غیرهِم که شکلی از آهن است که از غذاهای
گیاهی گرفته میشود.

رویبوس سرشار از آنتیاکسیدان است
چای رویبوس حــاوی آنتیاکسیدانهای متعددی
است .رویبوس سبز نسبت به رویبوس قرمز دارای
آنتیاکسیدانهای بیشتری است .برخی از قابلتوجهترین
آنتیاکسیدانها در این چای ،کوئرستین و آسپاالتین
هستند .آنتیاکسیدانها برای سالمت انسان مهماند زیرا
جلوی آسیب زدن رادیکالهای آزاد به سلولهای بدن
را میگیرند.

اگر هر روز یک فنجان چای رویبوس بنوشید میتوانید
وزن کم کنید و وزن ایدهآلتان را حفظ کنید .در این
مطلب به شما میگوییم چرا چای رویبوس یکی از
بهترین چایها برای کاهش وزن است.
بیشتر افراد قهوه را با شکر ،عسل ،خامه و یا شیر
مینوشند و این میتواند به هر فنجان قهوه ۳۵ ،تا
 ۲۵۰کالری اضافه کند .چای رویبوس هیچ چربی و
کربوهیدراتی ندارد و یکی از خواص آن برای الغری
این است که هورمونهای مربوط به ذخیره چربی
در بدن را مهار میکند .فالوونوئید منحصربهفرد گیاه
رویبوس به نام آسپاالتین به کاهش هورمونهای
استرسی که سبب ایجاد احساس گرسنگی و ذخیره
چربی میشوند کمک میکند و همین هورمونها با
افزایش فشارخون ،بیماری قلبی ،سندرم متابولیک،
مقاومت به انسولین و دیابت نوع دوم ارتباط دارند.
بهطورکلی رویبوس میتواند جلوی ذخیره چربی در
بدن و حتی تشکیل سلولهای جدید چربی را بگیرد.

رویبوس بدون کافئین است
چای رویبوس بدون کافئین و به طور طبیعی شیرین
است ،بنابراین الزم نیست شکر یا عسل به آن اضافه
کنید .ضمناً چای رویبوس در طعمهای گوناگونی
وجود دارد ،مانند توتفرنگی ،دارچین ،نعنا و مرکبات.
همچنین چای رویبوس  ۱۰۰درصد طبیعی بوده و
هیچ افزودنی و نگهدارندهای ندارد.

برای سالمت قلب مفید است
آنتیاکسیدانها از جهت سالمت قلب نیز اهمیت دارند و به همین
دلیل چای رویبوس میتواند برای سالمت قلب نیز مفید باشد و
کلسترول را کاهش دهد.

افزایش  ،HDLکاهش  LDLو تریگلیسرید
مطالعهای شش هفتهای نشان داد نوشیدن روزانه تنها  ۶فنجان چای
رویبوس توانسته بود سطح پلی فنول را به میزان چشمگیری باال ببرد
و سبب افزایش  HDLو کاهش  LDLو تریگلیسرید شود.

به کنترل دیابت کمک میکند
چای رویبوس میتواند به افرادی که دیابت دارند کمک کند سطح
قند خون خود را تحت کنترل بگیرند و دچار عوارض بعدی نشوند.
آسپاالتین موجود در رویبوس به افراد دیابتی کمک میکند ریسک
التهاب عروقی و تصلب شرایین را نیز کاهش دهند .این دو فاکتور در
ابتال به مشکالت قلبی نقش دارند.
افرادی که دیابت دارند دو تا چهار برابر بیشتر از کسانی که دیابت
ندارند ممکن است در اثر بیماری قلبی جان خود را از دست بدهند.
تحقیقات نشان میدهد آسپاالتین برای سرکوب التهاب عروق ناشی از
فشارخون باال مفید است.

رویبوس به کنترل وزن کمک میکند
چای رویبوس همانطور که گفتیم بدون کالری است و میتواند
نوشیدنی بسیار خوبی برای کسانی باشد که سعی دارند وزن کم
کنند .طبق یافتهها ،چای رویبوس با افزایش سطح لپتین به کنترل
وزن کمک میکند .لپتین هورمونی است که اشتها را کنترل کرده و
سیگنالهایی به بدن میفرستد که اعالم میکنند غذایی که خوردید
کافی است .ضمناً چای رویبوس جلوی تشکیل سلولهای جدید چربی
را میگیرد و به متابولیسم چربی سرعت میدهد.
مطالعهای نشان داده چای رویبوس این پتانسیل را دارد که با

رویبوس به گوارش کمک میکند
وجود فالوونوئیدهایی مانند کوئرستین ،لوتئولین و دیگر فالوونوئیدها
دلیلی برای تأثیر رویبوس روی سیستم گوارش هستند .مطالعات
نشان میدهند چای رویبوس میتواند اسهال و ترشحات اسید معده را
کاهش دهد و اسپاسمهای عضالنی معده را تسکین دهد.

برای پیشگیری از سرطان مفید است
هرچند ایجاد سرطان فرایندی بسیار پیچیده است اما این مسئله
آشکار است که آسیب اکسیداتیو بهطورکلی با رادیکالهای آزاد مرتبط
بوده و عامل ایجاد سرطان است .مطالعات نشان دادهاند کوئرستین
و لوتئولین که دو فالوونوئید موجو د در گیاه رویبوس میباشند،
رشد تومور سرطانی را مهار کرده و باعث نابودی سلولهای سرطانی
میشوند.

کاهش چین و چروکهای صورت
استفاد ٔه موضعی از چای رویبوس میتواند برای بهتر شدن ظاهر پوست
و کاهش چینوچروک مفید باشد .محققان دریافتند نوشیدن چای
رویبوس از جهت کاهش چینوچروک تأثیری ندارد و فقط استفاد ٔه
موضعی از آن میتواند چینوچروکها را کاهش دهد.

طرز تهیه چای رویبوس
چای رویبوس را میتوانید مانند چای سیاه ،سرد یا گرم مصرف کنید.
برای اینکه از خواص رویبوس بیشترین بهره را ببرید ،آن را طبق
دستورالعمل روی بسته دم کنید .اجازه دهید چای دستکم  ۵دقیقه
دم بکشد و آن را همانطور ساده یا با شیر یا عسل بنوشید .چای
رویبوس به این دلیل که کافئین ندارد میتواند نوشیدنی خوبی برای
قبل از خواب هم باشد بدون اینکه اختاللی در خوابتان ایجاد کند.

چقدر باید چای رویبوس بنوشید؟
کارشناسان میگویند در کنار یک رژیم غذایی سالم و متعادل
میتوانید در روز تا  ۶فنجان چای رویبوس بنوشید و این میزان
میتواند بیشترین فواید این گیاه را از جهت سالمتی و کاهش وزن
به بدنتان برساند.

عوارض جانبی چای رویبوس
مطالعهای نشان دا د رویبوس ممکن است به ندرت در
برخی افراد باعث آسیب کبدی شود .در تحقیقی دیگر نیز
مشخص شد نوشیدن مقادیر زیاد چای رویبوس ممکن
است به کلیهها آسیب برساند.
عالوه بر این مصرف طوالنیمدت چای رویبوس ممکن
است تغییرات کوچکی در سیستم تولیدمثل ایجاد کند و
بر باروری تأثیر منفی بگذارد.
افراد مبتال به سرطانهای مرتبط با هورمون ،مانند سرطان
سینه ،نیز باید در نوشیدن چای محتاط باشند.
اثرات آنتیاکسیدانی چای رویبوس برای اکثر افراد مفید
است ،اما برای کسانی که تحت شیمیدرمانی هستند،
ممکن است اثربخشی داروهای خاصی را کاهش دهد.
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چای رویبوس به این دلیل که کافئین ندارد نوشیدنی
مناسبی برای خانمهای باردار ،کودکان و افرادی است
که به کافئین حساسیت دارند .هرچند کافئین فوایدی
همه افراد میتوانند کافئین
برای سالمتی دارد اما ٔ
را به طور مرتب مصرف کنند .کافئین میتواند در
خواب اختالل ایجاد کند ،اضطراب را تشدید کند و
سبب عوارض فیزیکی مانند عصبی بودن و تپش قلب
شود .چای سیاه و چای سبز و قهوه کافئین دارند و
چای رویبوس جایگزین خوبی برای افرادی است که
میخواهند مصرف کافئینشان را کاهش بدهند یا ک ً
ال
ین نخورند.

چای رویبوس دارای تانین بسیار کمی است .تانینها
ترکیباتی طبیعی هستند که در بسیاری از غذاهای گیاهی
از جمله چای سیاه و چای سبز وجود دارند .تانینها در
جذب آهن بدن اختالل ایجاد میکنند ،خصوصاً در مورد
آهن غیرهِم که شکلی از آهن است که از غذاهای گیاهی
گرفته میشود

اثرگذاشتن بر تعادل انرژی و نحو ٔه استفاده از چربی برای انرژی نیز
سبب کاهش وزن شود.
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استقرار برجکهای تلسکوپ
جیمز وب با موفقیت انجام شد
تلسکوپ فضایی جیمز وب در ادامه مسیر
رسیدن خود به مدار الگرانژ فرایند نصب
صفحات محافظ خورشیدی را آغاز کرده است.
این تلسکوپ موفق شد روز گذشته مجموعه
برج قابل استقرار خودرا به طول  ۱.۲متر با
موفقیت نصب کند.

تواند برای باز شدن محافظ های خورشیدی
نیز فضایی ایجاد کند .مهندسان ناسا تالش
کردند تا فرمان گسترده شدن این برجک را
صادر کنند .نصب آن نیز حدود  ۶ساعت و ۳۹
دقیقه به طول انجامید.
جیمز وب  ۴۲درصد از مسیر خود تا نقطه
الگرانژ را طی کرده و اکنون چهارمین روز
سفر خود را به پایان می رساند .پس از نصب
این برج قابل استقرار در مرحله بعد آزاد کردن
روکش محافظ خورشیدی و سخت افزار انجام
خواهد گرفت .این سخت افزار وظیفه کاهش
فشار های خورشیدی به محافظ خورشیدی
بزرگ را بر عهده دارد .احتماالً باز شدن این
محافظ ها در  ۳۱دسامبر انجام شود.

تلسکوپ فضایی جیمز وب توانست برجک
قابل استقرار را در مکانی بین دو نیمه تلسکوپ
مستقر کند .این بخش می تواند فاصله ای بین
آینه های بزرگ و تجهیزات علمی و سیستم
الکترونیکی حساس را ایجاد کند .در بیانیه
ناسا این برجک به عنوان فضایی بین آینه و
تجهیزات حساس و برای خنک کردن آن
معرفی شده است .از طرفی این فاصله می

خورشید مصنوعی چین رکورد  ۷۰میلیون درجه سانتی گراد را شکست
ماموریت جدید انرژی همجوشی خورشید مصنوعی چین منجر
به ثبت رکورد جدیدی شد.
به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا ،خورشید
مصنوعی چین توکامک در آزمایش آخر خود توانست با
ماندگاری دمای نزدیک به  ۷۰میلیون درجه سانتی گراد به
مدت  1056ثانیه رکورد جدیدی را در این زمینه ثبت کند .این
زمان طوالنی ترین زمان برای چنین عملیاتی در طول تاریخ
محسوب می شود.
گونگ شیانزو ،محقق موسسه فیزیک پالسما آکادمی چین پس
از به وقوع پیوستن این ماموریت آنرا اعالم کرد .وی در این
مورد گفت :پیش از این در دمای پالسمای  120میلیون درجه
سانتی گراد به رکورد  ۱۰۱ثانیه دست پیدا کرده بودیم .اما
اکنون در دمای نزدیک به  ۷۰میلیون درجه سانتیگراد توانستیم
به پایداری  10۵۶ثانیه برسیم .هدف این ابر رسانای پیشرفته
همجوشی هسته ای با دوتریوم و تولید یک جریان ثابت از انرژی
پاک خواهد بود.
دوتریوم همان هیدروژن سنگین است که عالوه بر پروتون یک
نوترون نیز در درون هسته آن جای گرفته است .برای تولید این انرژی پاک می توان از مواد خام
موجود در طبیعت استفاده کرد که تهدیدی برای محیط زیست نیز نخواهد بود .در واقع انرژی تولید
شده توسط همجوشی انرژی نهایی و ایدهآل برای انسان ها محسوب می شود.

مهندس مصطفی سلیمیان

مشاور مسکن ،تجاری و بیزنس

604.307.6830
Mo Salimian

Real Estate Advisor
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فضانوردان از چه میترسند؟

علی پرسیده «بزرگترین و وحشتناکترین ترسی که فضانوردان
از فضا دارند ،چیست؟»
اندرو مورگان ،فضانورد ناسا در پاسخ به این سوال میگوید:
«بدون شک زندگی در ایستگاه فضایی بینالمللی خطرات زیادی
دارد ،ما برای برخی موارد اضطراری آموزش میبینیم».
او در ادامه گفت« :اینجا نگران حریق و جو سمی هستیم ،اینجا
مواد شیمیایی صنعتی فراوانی وجود دارد و میخواهیم اطمینان
حاصل کنیم همه اینها تحت کنترل ماست».
به گفته آقای مورگان «از آنجا که در ایستگاه فضایی در اتاقکهای
تحت فشار قرار گرفتیم ،همیشه این احتمال وجود دارد که
فشارزده شویم یا اینکه یک ریزشهاب بتواند اینجا حفرهای ایجاد
کند .و تنظیم فشار اینجا به هم بریزد .اینها از جمله مواردی
است که اغلب برای مواجه با آن آموزش میبینیم».
این فضانورد ناسا همچنین تاکید کرد« :اما بهطور روزمره همیشه
در مورد این چیزها فکر نمیکنیم یا نگران این موضوع نیستیم،
چرا که میدانیم کارمان خطرناک است .بنابراین به تنها چیزی
که فکر میکنیم این است که کارمان را صحیح و بدون نقص
انجام دهیم تا آژانس فضایی و کشورمان و حتی خودمان را
خجالتزده نکنیم».
----------------------سارا ویلیامز سوالی مطرح کرده است با این مضمون که «آیا
زندگی فضانوردان در تمام مدت حضورشان در ایستگاه فضایی
بینالمللی رصد میشود؟ آیا اصال برای آنها حریم خصوصی
وجود دارد؟»
اندرو مورگان در پاسخ میگوید« :این سوال خوبی است .زیرا
همانطور که میدانید ما چند ماه دیگر هم باید در اینجا زندگی
کنیم ،شش نفر از کارکنان و ما در یکجا به سر میبریم و مدت

زمان زیادی را با یکدیگر سپری میکنیم .مثل اینکه
مدت طوالنی در یک خانه کوچک به سر ببرید .ما
همه در همسایگی هم غذا میخوریم ،مینوشیم،
میخوابیم و ورزش میکنیم».
او در ادامه میگوید« :خوشبختانه ما یکدیگر را بسیار
دوست میداریم .این باعث میشود که با هم راحتتر
کنار بیاییم .البته تیمی از زمین نیز با دوربینها اغلب
مشغول مشاهده ما هستند .اما آنها این امکان را به ما
میدهند که دوربینها را در انتهای رو ِز کاری خود،
خاموش کنیم تا شب هنگام حریم خصوصی خودمان
را داشته باشیم».
به گفته این فضانورد ناسا «هر یک از فضانوردان
دارای اقامتگاه شخصی است .البته اقامتگاهی به اندازه
یک کمد کوچک یا یک باجه تلفن ،البته اگر اندازه باجه تلفن
هنوز یادتان باشد .بنابراین فضای چندانی نداریم .اما این فضای
خصوصی شماست و میتوانید در را ببندید».
او درباره دیگر امکانهای فراهم شده در ایستگاه فضایی میگوید:
«میتوانید با خانواده تماس تلفنی برقرار کنید ،ایمیل بنویسید،
باورتان بشود یا نه ،ایستگاه فضایی بینالمللی به اندازه کافی
جادار است».
----------------------سوال از فضانوردان؛ چگونه میتواندر فضا از نظر روحی سالم ماند؟
لوکا پارمیتانو سوال کاربری با عنوان برنو آلوز  ۱۶۷۰را مطرح
کرد .وی پرسیده است که چطور فضانوردان خود را از نظر روحی
و روانی در فضا سالم نگه میدارند؟
این فضانورد ایتالیایی نخستین توصیهای که میکند شوخ طبعی
است و میگوید« :چه بخواهیم چه نخواهیم به این درک و

خدمات لوله کشی
;مسکونی
;اداری

وی معتقد است که داشتن دوستان خوب نیز در فضا کمک
میکند و اضافه میکند که صحبت کردن درباره اتفاقها و به
اشتراک گذاشتن تجربهها روز را بهتر میکند.
اما تلفن کردن به افرادی که در زمین هستند ،مورد بعدی است
که لوکا پار میتانو به آن اشاره دارد« :هر وقت ارتباط ماهوارهای
با زمین داریم ،میتوانیم به خانوادهامان زنگ بزنیم ،میتوانیم به
دوستانمان زنگ بزنیم و این کمک بزرگی است».
او همچنین به دستهجمعی غذا خوردن و اجرای موسیقی هم
اشاره میکند و میگوید« :ما فعالیتهای بسیار بسیار جالبی
مانند راهپیمایی فضایی یا ورود سفینههای جدید با فنآوریهای
جدید را نیز داریم ».وی معتقد است که فعالیتهایی که انجام
میدهند در حال حاضر راهی عالی برای حفظ ثبات و سالمت
آنها است.

AQUA UNITED

PLUMBING

Plumbing & Drainage Service
Licensed & Insured & Bonded

توسط :بهـزاد
Tel: 778.834.6267
Aquaunitedplumbing@yahoo.ca

Daneshmand.ca

;تجاری

آگاهی میرسیم که اینجا فضای پراسترسی است .بنابراین بهتر
است شوخ طبع بود».
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تماشا کنید :سرعت خیرهکنندهی
هارد  SSDنسل PCIe5.0

2022 CES

اینتل ویدئوی جدید را در توییتر منتشر کرده است که نشان
میدهد سیستمی مجهز به  SSDجدید PCIe PM1743
 NVMeسامسونگ به سرعت خواندن و نوشتن بالغبر ۱۳
گیگابایت بر ثانیه دست مییابد.

البته باید به این نکته توجه داشت که
استاندارد شدن سرعت انتقال دادهی
بیش از  ۱۳گیگابایت بر ثانیه ،سالها
میتواند ب ه طول بینجامد؛ زیرا در حال
حاضر دستیابی به آن نیازمند سیستم
بـــاالردهی مجهز به قدرتمندترین
تراشههای اینتل و نسل جدید SSDهای
کمیاب است و طبیعتاً تمامی اینها
قیمت بسیار زیادی را به مصرفکننده
تحمیل میکند .بنابراین احتماالً افراد کمی میتوانند از
SSDهای جدید مبتنیبر  5.0 PCIeدر سیستمهایشان بهره
بگیرند.

در نمایشگاه ساالنهی  ،CESشرکتها در حال رونمایی از
جدیدترین محصوالتشان هستند .یکی از جالبتوجهترین
رونماییهای این رویدادSSD ،های مبتنیبر  5.0 PCIeخواهند
بود که از لحاظ تئوری سرعت خواندن/نوشتن سرسامآور
ت بر ثانیه را نوید میدهند .حال ،اینتل ویدئوی
 ۱۴گیگابای 
آزمایشی جدیدی را منتشر کرده که در آن از  SSDجدید
 PCIe NVMe PM1743سامسونگ ،همراه با پردازندهی
 12900K-Core i9برای رسیدن به سرعت دادهی بیش از
ت بر ثانیه در دنیای واقعی استفا ده شده است.
 ۱۳گیگابای 

البته آزمایش اینتل عملکرد چشمگیری را از توانایی نسل
بعدی حافظههای ذخیرهسازی نوید میدهد و در نهایت،
عموم کاربران نیز میتوانند با کمی تأخیر و پس از کاهش
قیمتها ،در سالهای آینده این سرعت هیجانانگیز را
تجربه کنند .بهطور کلی ،دلیل این آزمایش بدون شک نشان
ل دوازدهمی
دادن پشتیبانی از  5.0 PCIeدر تراشههای نس 
آلدرلیک است .اینتل نشان داده است که چگونه با بهرهگیری
از پردازندهی  12900K Alder Lake-Core i9و SSD
ت بر ثانیه در
سامسونگ به توان عملیاتی  ۱۳.۸گیگابای 

بنچمارک  IOMeterدست یافت.

جالب است بدانید که اینتل در ابتدا قصد داشت این
پیشنمایش را در  CESنشان دهد؛ اما این شرکت هفتهی
گذشته اعالم کرد که به دلیل شیوع نوع جهشیافتهی ویروس
کرونا ،از حضور در نمایشگاه یادشده صرفنظر میکند .همین
امر سبب شد که رایان شروت ،استراتژیست ارشد اینتل،
نسخهی آزمایشی را بهصورت عمومی از طریق توییتر به
اشتراک بگذارد.

ناگفته نماند سرعت  ۱۳.۸گیگابایت بر ثانیه ممکن است برای
کاربران معمولی دسکتاپ بیش از حد باشد؛ اما این سرعت
برای اجرا و بارگذاری بافتها در بازیهای  ،AAAکار با
فایلهای ویدئویی  8Kیا تصاویر با وضوح فوقالعاده بسیار
حائز اهمیت خواهد بود.
ظاهراً سامسونگ جزو اولین تولیدکنندگانی خواهد بود که
درایوهای SSDهای  5.0 PCIeرا عرضه میکند و ب ه همین
دلیل ،اینتل تصمیم گرفت از  SSDغول فناوری کره برای
انجام این آزمایش استفاده کند .عالوهبر سامسونگ ،چندین
شرکت دیگر نظیر آیدیتا نیز در حال آمادهسازی SSDهای
 5.0 PCIeو کنترلرهای  SSDبرای رایانههای شخصی هستند.

اولین لپتاپ گیمینگ الجی رسما معرفی شد UltraGear
الجــی رسما اولین لپتاپ گیمینگ خود موسوم به
 UltraGearرا معرفی کرد .این محصول از طراحی مینیمال
شبیه لپتاپهای سری  Gramاین شرکت بهره میبرد و
وزن آن  ۲٫۷کیلوگرم است .الجی اولین لپتاپ مخصوص
بازی خود را با شناسهی مدل  17G90Qرسما معرفی کرد.
این محصول عضوی از خانوادهی سری ردهباالی التراگیر
( )UltraGearمحسوب میشود که گیمرها را هدف قرار داده
است .این لپتاپ جایزهی نوآوری  ۲۰۲۲ CESرا نیز بهدست
آورده و عملکرد قدرتمندی ارائه میدهد .ناگفته نماند از
طراحی ساده و مینیمال نیز بهره میبرد .لپتاپ UltraGear

الجی با تمرکز بر گیمرها ،به پردازندهی نسل یازدهم اینتل
تایگرلیک  Hو کارت گرافیک انویدیا جیفورس 3080 RTX
 Max-Qو حافظهی دوکاناله و  SSDدوگانه مجهز است.
لپتاپ گیمینگ  UltraGearاز نمایشگر  ۱۷اینچی  IPSبهره
میبرد و نرخ پاسخگویی آن یک میلیثانیه است و نمایشگر آن
از نرخ نوسازی  ۳۰۰هرتز پشتیبانی میکند.
الجی اعالم کرده است این لپتاپ بهلطف بهرهبردن
از سختافزار قدرتمند ،میتواند بازیهای سنگین را با
کیفیت عالی و کامال روان اجرا کند .این دستگاه از سیستم
خنککنندهی الجی با محفظهی بخار برخوردار است که

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

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
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به کاهش دمای قطعات لپتاپ کمک خواهد کرد .سبک
طراحی لپتاپ  17G90Qالجی شبیه لپتاپهای سری
 Gramاست؛ بنابراین ،وزنش سبک و ظاهرش ساده است .این
ویژگی باعث شده است تا قابلیت حمل این محصول بیشتر
شود .لپتاپ جدید و باریک الجی از باتری  ۹۳واتساعتی
بهره میبرد و ضخامت آن به  ۲۱٫۴میلیمتر و وزنش به ۲٫۷
کیلوگرم میرسد .بدنهی  UltraGearاز جنس آلومینیوم
ساخته و نشان بالدار  UltraGearنیز روی نمای بیرونی
دستگاه تعبیه شده است.

سرویسهای زیر جهت سالمندان عزیز ارائه می شود:

مترجم رسمی

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

)(Certified Translator

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

Certified Member of STIBC

• هم صحبتی Companionship

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

• 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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حضور گوگل در متاورس
با نسل جدید عینک های هوشمند

جامعه پزشکان
آمریکایی کماکان
اپل واچ را قبول
ندارند

بسیاری از شرکتهای
بزرگ فناوری به دنبال
حــضــور در مــتــاورس
هستند .گوگل نیز قصد
دارد برنامه ریزی های
جدیدی را بــرای این
حضور فراهم کند .طبق
گـــزارش هــای جدید
احتماالً گوگل با کمک
نسل جدید گوگل گلس
در این حوزه وارد خواهد
شد .به نقل از نیویورک تایمز ،گوگل در سال ۲۰۲۰
با خرید شرکت نورس  Northحضور خود را در
دنیای فضاهای مجازی اعالم کرد .شرکت نورس
پیش از این امکان ساخت گجت مناسب و عرضه
بازار را نداشته است .اما اکنون قصد دارد به عنوان
زیرمجموعه گوگل نسل جدیدی از گوگل گلس را
بسازد .اگرچه این شرکت پیش از همکاری با گوگل
پروژه های مختلفی را در دست کار داشته است،
اما اکنون تمرکز آن صرف ساخت عینک هوشمند
با لنز طبی خواهد شد .گوگل گلس یک عینک
هوشمند است که با میکروفون داخلی و حلقه روی
انگشت امکان کنترل دستگاه را به کاربر می دهد .در

فروش مستقیم

به نظر میرسد اپل در دریافت تاییدیه اپل واچ به عنوان محصولی در دنیای سالمت با مشکل مواجه
شده و برای تحقق آن به چندین سال زمان نیاز دارد .گزارش های اخیر نشان می دهد بسیاری از
پزشکان و افراد فعال در زمینه پزشکی نسبت به مراقبت های اپل واچ از بیماران انتقاد کردهاند.
به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا ،اپل واچ و دستگاه های دیگری شبیه به آن امکان
جمع آوری داده های بالینی مفید را دارا هستند .اما به نظر می رسد بسیاری از پزشکان با استفاده
از چنین دستگاه هایی رابطه خوبی ندارند .در مقاله جدیدی که فایننشال تایمز منتشر کرده بسیاری
از پزشکان به مشکالت استفاده از اپل واچ در مراقبت های روزانه اشاره کردند .به گفته مایکل بروس
روانشناس بالینی حدود  %۹۹.۹از متخصصان از ایده استفاده از اپل واچ و دستگاه های مشابه پیروی
نخواهند کرد.
دکتر استیون لبوف ،بنیانگذار شرکت بیومتریک در رابطه با تاییدیه می گوید :برای این که جامعه
پزشکی بتواند آن را قبول کند ابتدا باید  FDAآن را تایید کند .سپس توسط پزشکان پذیرفته شده
و تحت پوشش قرار بگیرد .به نظر می رسد این یک روند طوالنی بوده و آن طور که پیش از این
تصور میشد ساده نخواهد بود.

محصول آینده نگرانه گوگل گلس حدود یک دهه
پیش توسط این شرکت و برای توسعه دهندگان
تولید شده بود .اما نسخه تجاری آن هرگز به مرحله
تولید و عرضه به بازار نرسید .اکنون به نظر می رسد
این شرکت قصد دارد با توجه به ترند متاورس بار
دیگر در این زمینه فعالیت کرده و نسل بعدی این
عینک های هوشمند را تولید کند.

پسته ایرانی

()Pistachios

شرکت پسته R&G
با سالها تجربه موفق در عرصه کاشت،
برداشت و فروش پسته ایران

فروش پسته اعالء با انس و سایزهای

متفاوت بصورت خام و بو داده

به صورت خرده فروشی و عمده فروشی

R&G
Pistachio

با قیمت مناسب و کیفیت خوب
در خدمت شما خریداران و

واردکنندگان محترم میباشد

With long successful experience in
planting, harvesting and producing
quality Persian pistachios
High Quality Pistachios

Different Flavors and Sizes
Raw & Roasted
Small & large quantities
Best Prices

Email: g.pistachiofarm@gmail.com

Tel: 236.818.2977

Daneshmand.ca

البته به مشکل داده های جمع آوری شده توسط اپل نیز در این گزارش اشاره شده است .از طرفی
مدیرعامل  Virta Healthدر رابطه با وجود مشکالت بر سر این موضوع می گوید :ارائه اطالعات به
تنهایی و بدون توصیه های مراقبت شخصی در چنین دستگاه هایی کافی نیست .وی می گوید شبیه
به فروش یک ترازو و گفتن میزان اضافه وزن به مردم است که به نظر کار سختی نیست .اما تغییر
رفتار چه نتایجی مانند کاهش قند خون کنارگذاشتن دارو و کاهش وزن را به دنبال داشته باشد .در
چنین دستگاه هایی مانند اپل واچ وجود ندارد .تحقیقات اخیر نشان می دهد کاربران اپل واچ هم
اکنون افرادی سالم هستند و به نظر می رسد بازار هدف شامل افرادی که به این کاال نیاز دارند و
می توانند بیشترین سود را برسانند نبوده است.

صورت ساخت و عرضه میتواند یک محصول جذاب
و نوآورانه محسوب شود .شهای اخیر نشان میدهد
گوگل با استخدام نیروهای جدید قصد دارد با گوگل
گلس نو به فضای متاورس وارد شود .این شرکت
یکی از کارمندان سابق آکیلس را برای رهبری تیم
توسعه سیستم عامل  AR/VRدر نظر گرفته است.
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اینتل از نسل ۱۲
آلدرلیک موبایل
بهعنوان قویترین
پردازندههای لپتاپ
رونمایی کرد

به گفتهی اینتل ،سری آلدرلیک موبایل قادر به شکست قویترین
پردازندههای مخصوص لپتاپ از جمله  Max M1اپل نیز است.
باالخره انتظارها به پایان رسید و اینتل نسخهی مخصوص لپتاپ
پردازندههای نسل  ۱۲آلدرلیک را معرفی کرد .اگر اخبار فناوری را طی
ماههای گذشته دنبال کرده باشید ،حتما میدانید که آلدرلیک با چینش
هیبریدی (هستههای پرتوان در کنار نمونههای کممصرف) ،لیتوگرافی
اینتل ( ۷نمونهی بهین ه شدهی لیتوگرافی  ۱۰نانومتری سوپرفین اینتل)،
معماری جدید هسته و واحد گرافیکی جدید  ،Xeبزرگترین جهش
اینتل در  ۱۰سال گذشته بهشمار میرود .مدیرعامل اینتل ،وعدهی
بازگشت باشکوه این شرکت را به دوران اوج و با سری آلدرلیک داده
بود .طی بررسیهای مدلهای دسکتاپ ،اینتل پس از چند سال موفق
به بازپسگیری توانمندترین پردازندهی بازی از رقیب دیرینهی خود
( )AMDشد و اکنون خود را بهعنوان قویترین هستههای دنیای X86
معرفی میکند .البته به دلیل تعداد هستههای کمتر در مقایسه با AMD
که در مدل پرچمدار خود  ۱۶هسته ارایه میدهد ،هنوز هم محصوالت
تیم قرمز برای امور سنگین پردازشی گزینهی بهتری بهشمار میروند.
پس از معرفی پردازندهی  Pro M1و  Max M1اپل ،نگاهها به AMD
و اینتل دوخته شده بود که چه جوابی به گردوخاک اخیر اپل داشتند.
 AMDساعاتی پیش از پردازندههای نسل  ۶۰۰۰لپتاپ رونمایی کرد
که از معماری  3 Zen+در کنار پشتیبانی از حافظههای  DDR5بهره
میبرند .این پردازندهها بهبود  ۱۱درصدی در پردازشهای تکهستهای
و  ۳۰درصدی در پردازشهای چندهسته را تجربه کردهاند تا از توان
بسیار باالی خود خبر دهند .نکته مهم در خصوص این پردازندهها
تجهیز آنها به هستههای گرافیکی جدید  RDNA2است که در مقایسه
با انواع  Vegaنسل پیشین ،دو برابر عملکرد بهتری دارند.
دقایقی پیش ،اینتل نیز مهرهی خود را برای رقابت در گود پردازندههای
لپتاپ ،به زمین فرستاد .آلدرلیک در سه نوع  Hبرای لپتاپهای
قدرتمند با توان مصرفی  ۴۵وات P ،برای لپتاپهای توانمند با توان
مصرفی  ۲۸وات و  Uبرای اولترابوکها با توان مصرفی  ۱۵وات دراختیار
تولیدکنندگان لپتاپ قرار خواهد گرفت.
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اما نکتهی جالب در رابطه با نسل  ۱۲موبایل (پردازندههای مخصوص
لپتاپها) ،ادعای اینتل مبنی بر توان بسیار باالی پردازشی آنها است.
به گفتهی غول دنیای نیمههادیها 12900HK-Core i9 ،بهعنوان
پرچمدار سری آلدرلیک ،با بهبود  ۲۸درصدی در بازیها و  ۴۰درصدی
در اجرای نرمافزارهای سنگین ،قویترین پردازندههای حال حاضر
جهان برای لپتاپها به شمار میرود و قادر به شکست  Pro M1و M1

 Maxاپل نیز است.
مشخصات پردازندههای آلدرلیک سری  ،Hسری  Pو سری U
پردازندههای آلدرلیک موبایل نیز همانند همنوعان دسکتاپی خود ،از
چینش هیبریدی بهره میبرند .هستههای قدرتمند با معماری جدید
( Golden Coveهستههای  )Pوظیفهی اجرای امور سنگین را برعهده
خواهند داشت درحالیکه هستههای کممصرف با معماری Gracemont
(هستههای  )Eامور سبک و پسزمینه را پردازش خواهند کرد.
پردازندههای آلدرلیک از حافظههای  4800-DDR5و 5300-LPDDR5
پشتیبانی میکنند که در مقایسه با پشتیبانی اپل از 6400-LPDDR5
و  5500-LPDDR5شرکت  ،AMDحداکثر پهنای باند کمتری خواهند
داشت .البته فراموش نکنید که این پردازندهها از  DDR4نیز پشتیبانی
میکنند و احتماال در دستگاههای ارزانقیمت شاهد استفا ده از این
حافظهها در کنار آلدرلیک باشیم .اینتل همچنین در این پردازندهها
از نسل جدید  5.0 PCIeپشتیبانی میکند؛ البته همانطورکه احتماال
میدانید ،محصوالت سازگار با  4.0 PCIeبهتازگی وارد بازار شدهاند
و احتماال باید یکی دو سال منتظر عرضهی حافظههای سازگار با این
فناوری پیشرو باشیم.
سری  Hپردازندههای جدید اینتل ،همانند گذشته بهمعنای توان باالی
پردازشی در کنار توان مصرفی باال است .این پردازندهها که در سه مدل
 Core i7 ،Core i9و  Core i5به بازار عرضه خواهند شد ،توان مصرفی
 ۴۵وات را به همراه خواهند داشت که البته بنا به صالحدید سازندهی
لپتاپ و سیستم خنککنندهی تعبیه شده ،قادر به مصرف تا حداکثر
 ۱۱۵وات برای بازهی زمانی اندک و درنتیجه ،ارایهی توان پردازشی
بیشتری خواهند بود .در این سری ،ارایهی توان پردازشی باال اولویت
طراحی قرار گرفته است و احتماال محصوالت عرضه شده با آن ،عمر
باتری باالیی نداشته باشند.
 12900HK-Core i9بهعنوان پرچمدار جدید پردازندههای اینتل ،به
 ۶هستهی  Pبا فناوری هایپرترد مجهز است و  ۸هستهی کممصرف
( Eبدون هایپرترد) نیز آن را همراهی میکند تا شاهد چینش کلی
 ۱۴هسته و  ۲۰ترد پردازشی باشیم .واحد پردازشی گرافیکی جدید و
توانمند  Iris Xeبا  ۹۶واحد پردازشی نیز در این پردازنده حضور دارد.
انواع  i7و  i5به واحد گرافیکی مشابه اما با تعداد واحدهای پردازشی و
فرکانسی کاری کمتری مجهز هستند.
پردازندههای سری  Pبا توان حرارتی  ۲۸وات ،گزینهی بسیار خوبی
برای لپتاپهایی بهشمار میروند که نیاز به توان پردازشی باال در عین

عمر باتری مناسب و وزن نهچندان زیاد دارند .پیشتر  AMDنیز با
ارایهی پردازندههای  ۳۵واتی سری  ،Sسعی بر تصاحب این بخش از
بازار داشته است .آلدرلیک  ،Pفاقد کد  i9خواهند بود و در سه سری
 i5 ،i7و  i3عرضه خواهند شد .حداکثر  ۶هستهی توانمند  Pو ۸
هستهی  Eرا در مدل  i7خواهند داشت که چیدمان مشابهی با Core
 12900HK-i9اما فرکانس کاری پایینتر است.
در نهایت نیز باید به آلدرلیک  Uاشاره کرد که در دو نسخ ه با TDPهای
 ۹و  ۱۵وات عرضه خواهند شد و برای اولترابوکها یا لپتاپهای باریک
با عمر باتری باال و وزن اندک طراحی شدهاند .این پردازندهها تنها از
 ۲هستهی قدرتمند بهره میبرند که  ۸هستهی کممصرف ( ۴هسته
در مدل  )i3آن را همراهی میکند .سری سلرون و پنتیوم نیز با یک
هستهی توانمند و  ۴هستهی کممصرف همراه شدهاند.
توان پردازندههای آلدرلیک موبایل
اینتل طبق سنت همیشگی ،نتایج بنچمارکهای محصوالت خود را نیز
منتشر کرد .نکتهی جالب در این خصوص ،نمودار توان به مصرف Core
 12900HK-i9است که خبر از توان پردازشی باالتر در مقایسه با M1
 Maxاپل و  AMDرایزن  5900HX 9در تمام بازهی  TDPمیدهد.
اینتل برای این مقایسه از بهترین حافظه و کامپایلر برای هر یک از
پردازندههای استفاده کرده است .البته فراموش نکنید مثل همیشه باید
به بنچمارکهای اینتل با کمی تردید بنگرید.
اینتل همچنین نموداری از نتایج عملکرد  12900HK-Core i9در
اجرای بازیها و در مقایسه با رایزن  5900HX 9منتشر کرده است که
بهصورت میانگین خبر از  ۲۸درصد عملکرد بهتر میدهد .در زمینهی
اجرای نرمافزارهای سنگین تولید محتوا نیز اینتل مدعی شکست رقبای
نامدار خود (اپل و  )AMDاست.
با معرفی نسل جدید پردازندههای اینتل و  AMDدر کنار قدرتنمایی
 Pro M1و  ،Max M1رقابت در دنیای لپتاپها به باالترین حد خود
رسیده است .حال باید تا عرضهی آلدرلیک و رایزن  ۶۰۰۰به بازار ،در
انتظار ماند تا نتیجهی رقابت بزرگان این عرصه را مشاهده کرد.
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انویدیا از کارت گرافیک پرچمدار
 3090Ti RTXو  3050 RTXرونمایی کرد

انویدیا در جریان کنفرانس  2022 CESباالخره از کارت گرافیک پرچمدار  Ti 3090 RTXو کارت
گرافیک رده پایین  3050 RTXبرای دسکتاپ رونمایی کرد.
با معرفی کارت گرافیک قدرتمند  ،Ti 3090 RTXحاال خانوادهی پردازندههای گرافیکی امپر یک
پرچمدار جدید را در میان خود میبینند Ti 3090 RTX .به  ۱۰۷۵۲هستهی  CUDAمجهز شده
و از  ۲۴گیگابایت حافظه پرسرعت  GDDR6Xبرخوردار است .این اولین  GPUانویدیا است که از
ماژولهای حافظه  ۲۱گیگابیتی استفاده میکند .سرعت باالی حافظه  VRAMاین کارت موجب
شده تا توان مصرفی آن به  ۴۵۰وات برسد .یعنی چیزی در حدود  ۱۰۰وات بیشتر از مدل قبلی
 3090 RTXکه رکورد جدیدی در صنعت پردازندههای گرافیکی محسوب میشود .عالوهبراین،
 3090Tiاولین کارت گرافیکی است که از کانکتور برق  ۱۶پین استفاده میکند .انتظار میرود در
آینده این کانکتورها جایگزین مدلهای  ۸پین فعلی شوند.
سرعت بوست پرچمدار جدید انویدیا به  ۱۸۶۰مگاهرتز میرسد که عم ً
ال  ۴۰ترافالپس توان پردازش
گرافیکی را ارائه میکند .توان عملکرد این  GPUتاکنون در هیچ یک از محصوالت سری امپر
انویدیا دیده نشده است .انویدیا در حال حاضر جزئیات مشخصات فنی این کارت را در اختیار عموم
مخاطبان قرار نداده است ،اما وعده داده تا در آیندهی نزدیک اطالعات بیشتری از این کارت را منتشر
کند .بااینحال ،پیش از این مشخصات کامل این  GPUدر منابع مختلف منتشر شده بود که به
احتمال خیلی زیاد با واقعیت مطابقت دارد .در ادامه میتوانید به این موارد دسترسی داشته باشید.
اما  Ti 3090 RTXتنها محصولی نبود که در کنفرانس انویدیا در  2022 CESرونمایی شدRTX .
 3050پیشنهاد رده پایین جدید تیم سبز است که احتماالً در شرایط اقتصادی بازار عالقهمندان
بیشتری خواهد داشت .پردازنده گرافیکی  ۹ترافالپس  150-GA106قلب تپندهی این کارت است
که از  ۲۵۶۰هستهی  CUDAو  ۸گیگابایت حافظه  GDDR6در یک رابط اینترفیس  ۱۲۸بیت
برخوردار است.

انویدیا اعالم کرده که  3050 RTXاز تاریخ  ۲۷ژانویه ( ۷بهمن) در اختیار کاربران قرار میگیرد.
قیمت مصوب این کارت  ۲۴۹دالر تعیین شده اما به احتمال زیاد با قیمت فروش آن در بازار آزاد
اختالف قابل توجهی خواهد داشت.

دفتر خدمات مشورتی امور و حقوق کنسولی
)Consular Advisory Services (C. A. S.
با سالها تجربه و تخصص در امور و حقوق کنسولی و بین المللی

خدمات آنالین اکسپرس
ذیل را ارائه مینماید:

امور و حقوق کنسولی ایران شامل:

انــواع وکالتنامــه (مالی ـ اداری و حقوقی ـ بازنشســتگی ـ حصر وراثت
و ،)....مراســم و انجــام امــور ثبــت ازدواج ـ امــور طــاق ثبــت و وکالــت و
تنظیــم اقرارنامــه مهریــه ـ گذرنامه ـ اجــازه خروج همســر و فرزندان ـ
شناســنامه ـ نظــام وظیفــه ـ کارت ملــی ـ عــدم ســوء پیشــینه ـ
بــرگ عبــور ـ قیــد حیــات ـ ثبــت فــوت و ا مــور تحصیلــی ـ امــور
کارگــزاری اقامــت و خدمــات بعــد از ورود بــه کانــادا ـ امــور ترجمــه
و تائیــد و امــور دعــاوی حقوقــی در ایــران (خانوادگــی و تجــاری و
بازرگانــی) بــا همــکاری وکالی مجــرب و رســمی دادگســتری کانــادا
و ایــران و
با تسیهالت ویژه برای هموطنان ساکن ترای سیتی

Tel: (604)924-4452 & (778)898-5108
Email: consularservices50@gmail.com
Address: 218-1500 Marine Dr. & McGowan, North Vancouver BC V7P1T7

Daneshmand.ca

تخصص ـ امانت داری و اعتماد عمومی از ویژگی های این دفتر است
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نوشته :هما افتخار (غفارزاده)
ونکوور

"هنرمند آبرنگ کار و مدرس"

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

Knowledge Brings
Appreciation

تاریخ کره سرشار از تالطمهای سیاسی ،نظامی و کشوری و در نتیجه تحول و
تنوع فرهنگی می باشد .ادامه چنین کیفیتی حتی امروزه در قالب تقسیم بندی
شبه جزیره کره به دو کشور کامال متفات یعنی کره شمالی بعنوان یک کشور
کمونیست و کره جنوبی دموکراتیک و کمونیست قابل مشاهده می باشد .شرح
جزییات تاریخی این کشور از عهده مقاالت پیوسته حاضر که تنها در مورد تمدن
و فرهنگ است ،خارج و تنها به شرح مختصر آن تحوالت و تاثیر فرهنگی آن
اکتفا می گردد .تاریخ نوشته شده کشور کره از قبل از قرن سوم قبل از میالد با
پادشاهی "گوگوریا" ()Goguryeoکه شمال شبه جزیره کره را در تصرف داشتند
آغاز میشود ( .گو ،به معنی باستانی بوده و از آنجا که در تاریخ کره پادشاهیهای
متعددی با نامهای " گوریو" و نیز " جسون" وجود داشته اند در وقایع نگاری
برای تفکیک پادشاهیهای دوران باستان با هم نامهایشان در دوران بعدی واژه "
گو" به ابتدای نام پادشاهیهای باستانی افزوده گردیده است).
پادشاهی گوگوریو از مقتدرترین پادشاهیهای کــره عهد باستان
می باشد و نــام کشور کــره نیز از نــام ایــن خاندان گرفته شــده است
(در انگلیسی  Koriyaنوشته می شود) .اگر از پادشاهی گوگوریو بعنوان شروع و تاریخ
نوشته شده کره یاد می شود این بدین معنی نیست که قبل از آن کره فاقد تمدن و
حکومت بوده است .قبل از تاسیس امپراتوری گوگوریو تمدنهایی از عصر نیولیتیک
(  )Neolithicچون تمدن ( )Jeulmumو میومان ( )Mumunو نیز
امپراتوری گوجوسان حضور داشته انــد .مقابر پادشاهان گوجسون
( تصویر  )1و نیز سفالهای باقیمانده از تمدنهای گفته شده نشانه هایی از این
حضور تاریخی دارند ( .تصویر  -1پایین)

هنر پاگودا سازی

پادشاهی گوگوریو در تاریخ بعنوان یکی از مقتدرترین پادشاهیهای بعد
از گوجوسان ثبت گردیده .این پادشاهی در قرن یکم قبل از میالد توسط
شاهزاده ایی از دربار سالطین بویو و ایل گوریو به نام " جامبو" که در
نزاع جانشینی دودمان بویو شکست خورد ،و به تبعید محکوم شده بود،
تشکیل گردید .وی توانست گوگوریوهای ساکن جزیره " لیا اونینگ
" () Liaoningدر مغولستان داخلی را با خود متحد و به سمت شرق
حرکت کرده و در آنجا با اتحاد با قبایل " یمایک" )Yemaek( ،که دارای
زبان و فرهنگ مشترک با گوریوها بودند دامنه قدرت را تا اطراف رودهان
( در جنوب شبه جزیره) که داری اهمیت استراتژیک و کشاورزی
بود گسترش دهد .از آنجا که سرزمینهای شمالی کره کوهستانی و
فاقد زمینهای مساعد کشاورزی و دامپروری بودند ،لذا توجه شاهان گوگوریو
همواره معطوف به گسترش به سمت سرزمینهای حاصلخیز همسایه و در نتیجه
جنگ و گریزهای بسیار بوده است .متصرفات امپراتوری در اوج قدرت شامل
قسمتهای عمده شبه جزیره ،جنوب و مرکز منچوری و قسمتهای شرقی و
مرکزی مغولستان میگردید .در تصویر ( )4دامنه متصرفات گوگوریوها نشان
داده شده است .گوگوریوها پس از فتح مناطق جدید به آنان خود مختاری داده
ولی امور نظامی و سیاست خارجی را در اختیار خود نگه میداشتند .گوگوریوها
در حکومت بر شبه جزیره تنها نبودند و دو امپراتوری عمده دیگر از جمله "
امپراتوری شیال ( )Silla Kingdomو امپراتوری بایکجه ()Baekje Kingdom
و نیز چند پادشاهی کوچک و یک کنفدراسیون نه چندان محکم نیز در این
امر مشارکت داشتند که از آن جمله اند " کنفدراسیون سم هان()Samhan
که شامل " ماهان" (" )Mahanجین هان" ( )Jinhanو بویونها ( )Buyeonو
همچنین امپراتوری " دانگو" ( )Dangunو امپراتوری " گایا" ( )Gayaمیگردید.

" ُکره" قسمت 1

می گرفتند و در انتهای دوره "سه امپراتوری باستانی" در کنار چین و بایکجی
دشمنان سابق بر علیه امپراتوری گوگوریو قرارگرفته و در سال  668میالدی
جبهه متحد موفق به شکست امپراتوری کهنسال گوگوریو گردیده و سرزمینهای
آن را بین خود تقسیم نمود .بدین شکل که سرزمینهای شمال شرقی یعنی
منچوری به بایکجه ،شمال به چین و مناطق جنوبی در اختیار شیالها قرار گرفت.
این مرحله از تاریخ کره که به " دوره شیالی متحد" معروف است تا سال 935
ادامه پیدا نمود.

در این دوره امپراتوری شیال به حد اعالی شکوفایی در زمینه های
علمی ،هنری ،فرهنگی ،کشوری و نظامی نایل گشت به نحوی که از
نظر فرهنگی آن را قابل مقایسه با ایران میدانستند .شیالها که با اتحاد با
یکجه ها از تکنیک های دریا داری آنان بهره مند شده بودند ،توانستند
یکی از قدرتمند ترین نیروهای دریایی قرون وسطی را در آسیای شرقی
بوجود بیاورند.

ارتباط بین این سه امپراتوری بزرگ با هم و نیز با پادشاهیهای کوچک ذکر
شده بر اساس اتحاد و زمانی افتراق و جنگ و دخالت همسایگان از جمله چین
و بعدها ژاپن قرار داشت.

در تصاویر  7و  8چند اثر فرهنگی از دوره شیالی متحد ارائه گردیده است.
در دوره شیالی متحد بوداگری در شبه جزیره بسیار رشد نمود و
پاگوداهای بسیاری در کره ساخته شد از جمله معبد سوکورامه گراتو.
(، )Seakguram Grotto

( درتصویر(  )5قالب کمربند کار هنرمندان سم هان دیده می شود).

( تصویر  - 2سمت چپ)
سفال از تمدن جولمون

و ( تصویر  - 3سمت چپ)
سفال تمدن میومان.

در تصویر ( - 4پایین)
نقشه متصرفات امپراتوری
گوجسون ارایه گردیده.

امپراتوری "بایکجه" در قرن یکم قبل از میالد توسط شاهزاده ای بنام " اونجو"
( )Onjoاز ایل گوریو و فرزند سوم موسس پادشاهی گوگوریو یعنی " جامبو"
پایه گذاری شد .سرزمینهای این امپراتوری محدوده بستر رود هان نزدیک
سیول امروزی را در بر می گرفت.
این امپراتوری در قرن چهارم
تمامی سرزمینهای کنفدراسیون
ماهان را زیر سلطه درآورد .از
آنجا که امپراتوری بایکجه دارای
قدرت دریایی بزرگی بو د و در
ارتباط شکوفای تجاری با چین
قــرار داشــت ،بسیار تحت تاثیر
فرهنگ چینی قرا گرفته به نحوی
که بودیسم از این سرزمین به
سایر نواحی و شرق آسیا و ژاپن
گسترش پیدا نمود.
در تصویر ( - 6سمت چپ)
بخوردان برنز متعلق به امپراتوری
بایکجه ارایه گردیده است.
ائتالف امپراتور بایکجه و چین
تبدیل به اتحادی قوی شد که
منجر به شکست امپراتوری شیال
گردید.
" امپراتوری شیال"  :امپراتوری
شیال در ابتدا از دو امپراتوری
دیگر ضعیف تر و حوزه متصرفات آن شامل منطقه اطراف رود " ناک دونگ"
( )Nakdong Riverمیگردید .شیالها دارای قدرت دریایی عظیم بودند و
توانستند به حضور دز دان دریایی ژاپونی در آبهای ساحلی شبه جزیره پایان
دهند .شیالها در طالسازی مهارت فراوان داشته و تکنیک آن را از ایرانیان و
استپ نشینهای شمال فرا گرفته بودند.
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معبد بولگوکسا ( ( )Bulguksa Templeتصویر ) 9

شیالها که بهمراه امپراتوری بایکجه و گوریو ،سه امپراتوری باستانی کره را
تشکیل می دا دند و در نبر د قدرت همواره در کنار طرف درگیر قویتر قرار

و معبد بانک وانگسا (( )Bunk Wangsaتصویر .)10
کال معماری سنتی کره که تحت تاثیر مذهب "شامانیسم"
( )Shamanismیا پرستش روج اجداد قرار داشت و از آن به عنوان
مکتب معماری جئومانسی ( )Geomancyیاد میشود و در بخشی از
سری مقاالت پیوسته کنونی در آتیه ای بسیار نزدیک از آن بطور
مشروح صحبت به میان آورده خواهد شد ،جای خود را عمدتا" به
معماری سنتی بودایی یعنی پاگداسازی داد که در آن تاثیر پذیری از
فرهنگ چینی بخوبی قابل مشاهده می باشد.
"دنباله دارد"
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محسن اسکویی

Realty

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

46014 Fifth Ave.,
Chilliwack

LD

SO

$968,000

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

 ، Self Employedافراد کم درآمد و یا بدون در آمد

خری

21780 64 Ave., Langley
MLS# R2545354 $4,999,999

دار

ی

Realtor and Mortgage Broker

Pasargad
تهیه بهترین وام ها

با کمترین نرخ بانکی
Hotel and Motel

شد

in Vancouver
Good Income
 4متل و هتل در ونکوور و
اطراف با درآمد مناسب

46014 Fifth Ave., Chilliwack
Business For Sale $70,000

S

ES

N

House, Vernon BC
$518,000

SI

خر
ید

ا

ر
یش

BU

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

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

د

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

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

محسن اسکوئی

هستند ،دعوت به همکاری میکنند.

CEO

عضو رسمی انجمن مشاورین مهاجرت کانادا
# R514235

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

Daneshmand.ca

این سازمان از مشاورانی که دارای الیسنس مشاوره مهاجرت

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

Decon Immigration

# R532657

دعوت به همکاری

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

مشاوران امالک در ونکوور بزرگ

ASI Real Estate Advisors
2007-NOW

$4,020,800

بُرنا عاصی

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

ONLY WHEN YOU NEED THE BEST

				 2030 RIDGE MOUNTAIN DR., PORT MOODY

خانه ای بسیار زیبا و مجلل در پورت مودی ،نوساز ،دارای  6اتاق خواب
و  8سرویس ،در زمینی به وسعت  43.560اسکورفیت و با زیربنای
 7.215اسکورفیت ،در منطقه Anmore

3123 QUINTETTE CRESCENT, COQUITLAM

$2,021,000

خانه ای بسیار بزرگ در کوکیتالم ،دارای  7اتاق خواب و  5سرویس ،در
زمینی به وسعت  6.996اسکورفیت و با زیربنای  4.678اسکورفیت ،در
منطقه وست وود پالتو ،با یک واحد دوخوابه مستقل و مناسب برای اجاره

$1,899,000

FlatIronTower.ca

1501 1277 MELVILLE ST., VANCOUVER

آپارتمان زیبا با با  2خواب و  2سرویس در ونکوور با زیربنای 1,378
اسکورفیت .دارای 52واحد ،در یک برج  28طبقه لوکس ،فقط 2واحد در
هر طبقه .دارای منظره پانوراما و خارق العاده آب و کوه و احاطه شده توسط
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 پارکSeawall ،
 ،Seabusو وسایل حمل و نقل.

click “Like” on that page
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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

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  .Kitsilanoدر ساختمان بتونی لوکس و
تقریبا نوساز که فقط  17واحد 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.

$1,998,000

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

G

N
TI

S

LI

EW

N

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.

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

Daneshmand.ca

click “Like” on that page

fb.com/aliasirealestate/

For latest real estate news, please go to:
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فرستنده:
ایران افالطونی ،ونکوور
روانپزشک
iran_aflatouni@yahoo.com

ِ m a g aَ z i n e
aneshmand
درسهای مثنوی موالنا
برای زندگی امروز

گفتارهائی
(ازمحمدرضاسرگلزائی)
قسمت 22

تحلیل تحول موالنا از منظر روان شناسی تحلیلی یونگ

در درون کعبه رسم قبیله نیست
آخرين بخش گفتگوی محمد خرسندی با دکتر محمدرضا
سرگلزایی درباره ی موالنا:
خرسندی :ما نمی توانیم تمام ویژگی های هادسی را بر شمس
بیان کنیم ،درست است که فردی درونگرا بوده ،ولی دست به
سفر می زند .یک آدم هادسی سفر نمی کند ،من فکر میکنم
وجه هرمسی شمس قوی بوده و بخش هایی از ویژگی های یک
آدم هادسی را هم با توجه به توضیحاتی که شما دادید می توانیم
بپذیریم .پس بهتر نیست بگوییم یک آدم هرمسی هادسی است
که وجه دیونیزوسی اش هم تقویت و رشد کرده است؟
سرگلزایی :ما دو جور سفر می کنیم ،یک جور " ،سفر از "
است ،و یک جور دیگر " ،سفر به " است .بعضی ها سفر می کنند
چون می خواهند دوستان جدید پیدا کنند ،این سفر هرمسی
است .برعکس ،سفر هایی است که برای تنهایی است ،مثال " رنه
د کارت " فیلسوف – ریاضیدان فرانسوی مرتب در سفر بود ،ولی
سفر میکرد تا کسی او را نشناسد و مزاحم تامالت فلسفی اش
نشود .این یک سفر هادسی است .اما کسی که هرمسی است به
سفر می رود برای اینکه چیز های جدید را تجربه کند .روایت
سعیده قدس از شمس تبریزی در کتاب کیمیا خاتون یک روایت
صد درصد هادسی است .داستان کیمیا خاتون مرا یاد داستان
پرسفون در سرزمین هادس می اندازد.
خرسندی :به نظر من سعیده قدس درکی از شخصیت
شمس نداشته و هر آنچه که زنانگی خودش در آرزوی آن بوده
به جای سرگذشت کیمیا آورده است و هیچ دلیل و مدرک معتبر
تاریخی برای نوشته های سعیده قدس در کیمیا خاتون وجود
ندارد .اگرچه من قبول دارم شمس فردی تندخو و عصبانی بوده
ولی این تمام ماجرا نیست و این که واقعا بین شمس و کیمیا چه
روی داده است ،نامشخص است ،پس نوشته خانم قدس سندی
برای هادس بودن شمس نیست .می توانیم این طوری بگوییم
که شمس به قلمرو هادس خیلی نزدیک بوده است اما ویژگی
دیگر شمس خوش مشربی اوست .خوش مشرب بودن متعلق به
هرمس است .ما حتی می توانیم بر شمس ویژگی نوجوان ابدی
را در نظر بگیریم ،ویژگی که زیر بار هیچ مسئولیتی نمی رفته
است ،به نظر شما چه اتفاقی می افتد که یک پیرمرد ژولیده موی
هرمسی ،هادسی و دیونیزوسی یک واعظ آپولونی را به ناگاه زیر
و زبر می کند.
که موالنا خودش به زیبایی می گوید:
زاهد کشوری بُدم ،صاحب منبری بدم
کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو
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این چه عشقی بود که بین موالنا و شمس به وجود آمد و نه تنها وجود

خودشان را به آتش کشید ،بلکه آتش به جان سوختگان عالم
هم زد.
سرگلزایی :نمی توانم جواب قطعی به این ماجرا بدهم.
اما دلیل این که این انفجار رخ داده به نظر من این بوده که
موالنا به آستانه ی تولد دیونیزوس درونش رسیده بود ،من خیال
می کنم اگر شمس هم نبود این اتفاق با یک ماجرای دیگری حتما
می افتاد و با یک تلنگر از یک جایی رو به رو می شد .فقط
چیزی که در ارتباط بین یک استاد ( مرشد ) و شاگرد ( مرید )
کمک می کند ،این است که استاد همچون یک « قابله » ،زایمان
معنوی را برای مرید آسان می کند .به نظر من چیزی که حلقه
اتصال بین شمس و موالنا بوده این است که موالنا آن چیزی که
قرار بوده باشد را در شمس می بیند.
خرسندی :من به این سخن خیلی اعتقاد ندارم که اگر
شمس نبود موالنا ،موالنا می شد .موالنا اگر موالنا شد به خاطر
وجود شمس است .به خاطر عشقی است که در بین آنها به وجود
می آید .به نظر من این عشق بوده که موالنا را متحول کرده؛
عشق موالنا به شمس.
سرگلزایی :من نمی توانم در این باره نظر قطعی بدهم،
در این زمینه فقط می توان گمانه زنی و نظریه پردازی کرد .اما
چون قرار است من از عینک یونگ به مسأله بپردازم این قرائت
شما مرا به یاد نوشته ای از دکتر علی شریعتی می اندازد به نام
" پایان غم انگیز زندگی یونگ " .من نمی دانم دکتر شریعتی
آنچه از یونگ در این کتاب ذکر می کند از کدام کتاب یونگ
است ،چون مطالبی که ایشان از یونگ نقل می کنند در ده
کتابی که من از یونگ خوانده ام ندیده ام و ایشان هم در کتابش
( که در واقع دلنوشته ای بوده که بعدا کتاب شده ) هیچ ذکری
از منبع نیاورده اند .با این حال من به آنچه ایشان از یونگ نقل
می کند اشاره می کنم که در باب تاثیر عجیب و غریب چنین
ارتباطی است:
" یونگ نشانه ها و قرائن روانی این حلول و جذب دیگری
را در یک روح ،قابل بررسی می داند و می گوید که این حالت
شبیه به یک نوع جنون است که یونگ آن را الینه شدن به وسیله
دیگری اصطالح کرده است Alienation .اصطالحی است که
هگل فیلسوف آلمانی در فلسفه رایج کرد و بعد کارل مارکس آن
را وارد جامعه شناسی کرد و معتقد بود که ابزار کار و تولید هر چه
انسان به طور مداوم با آن در تماس است رفته رفته خود به خود

در انسان رسوخ می نماید و شخصیت
اولیه او را مسخ می کند .کلمه
 Alienationدر اصل به معنی " حلول
" است ،در قدیم عقیده داشته اند
که این حالت در اثر راه یافتن جن
یا دیو در انسان پدید می آید و عقل
و روح او را مسخ می کند .همین
اصطالح را یونگ در روانشناسی به کار
برده است بدین معنی که انسان در
اثر تماس ،دیدن و آشنا شدن با روح
کسی و احساس تجانش یا همدردی
و بسیاری احساس های همانندی و
خویشاوندی مرموز و وصف نشدنی با
آن و یافتن صدها رشته نامرئی پیوند
های غیبی میان خود و او رفته رفته به
جایی می رسد که او را در خود حس
می کند یا خود را در او .و هر دو یکی
است چه وی اختالف میان این دو را
احساس نمی کند و تمایز میان من و
او را از یاد می برد Aliene .یعنی کسی
که دچار انقالب شگفتی می شود که قابل پیش بینی نیست و
برای دیگرانی که با او آشنا بوده اند در تصور نمی گنجد .این
انقالب در اخالق ،رفتار ،حساسیت ها ،روحیات ،عواطف و عقاید
و افکار و حتی سبک زندگی و نیز حتی در کیفیت استعداد های
وی به شدت رخ می دهد و همه را دگرگون می کند ،به طوری
که پیوند خود را چنان با گذشته می بُ َرد که با آن بیگانه می
شود ،وی دیگر شباهتی با گذشته اش یعنی با خودش در
گذشته ندارد ،حاالت و خصائص روحی و فکری اش برای همه
کسانی که او را می شناخته اند مجهول و مرموز می گردد.
حلول دیگری در او موجب می شود که وی دیگر شبیه خودش
نباشد" .
اگر صحت و دقت این نقل قول دکتر شریعتی از یونگ
را بپذیریم باید بگوییم که این گونه می توان تحول موالنا
تحت تاثیر عشق به #شمس را " یونگی " تحلیل کرد.
خرسندی :فراق شمس چه قدر به پختگی موالنا کمک می کند؟

سرگلزایی :پختگی هر آدمی از زمانی به وجود می آید که
با دردناک ترین فقدان زندگی اش مواجه شود؛ فقدانی که فکر
نمی کرده بتواند آن را تاب بیاورد .هرکس یک " دیگری مهم "
در زندگیش دارد که گویا هویت و معنای زندگی و امنیت او تابع
همان " دیگری مهم " است .یکی فرزندش ،یکی مادرش ،یکی
مذهبش ،یکی همسرش ،یکی حزب ،یکی پول و  ...وقتی آدم
آن را از دست می دهد با وجه عریان زندگی رو به رو می شود.
در واقع اوج آن بلوغ این است که ما بتوانیم این حرمان را تاب
بیاوریم ،نه افسرده شویم ،نه خودفریبی کنیم و نه اینکه دچار
خشم بشویم ،بلکه بتوانیم با واقعیت عریان زندگی مواجه شویم و
تاب بیاوریم  .واقعیتی که به قول بودا ذات آن رنج ( دوکا ) است!
اگر شمس برای موالنا آن چیزی باشد که سیلوانو آریتی نام آن
را  Dominant otherیا significant otherمی گذارد ،آن وقت
می توان گفت که فراق شمس ،موالنا را با دردناک ترین فقدان
زندگی اش مواجه کرده است و این مواجهه اگر کسی را در هم
نشکند او را به اوج پختگی اش می رساند.
پی نوشت :مصاحبه محمد خرسندی ( روزنامه نگار ) با دکتر
سرگلزایی در روزنامه نوآوران یکشنبه  5مهر  ( 1394ویژه نامه
ی نکوداشت موالنا ) بصورت یکجا چاپ شده است.
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اولین برج های مسکونی بتونی در لنگلی

باز سازی و نوسازی  ،مسکونی و تجاری

این ساختمانها با واحد های
استودیو
یک ،دو و سه خوابه
پنت هاوس
آماده پیش فروش هستند

امیر داودی

امیر داودی

)778-882-Amir(2647

دها

مترین نرخ بهره

تعلق میگیرد

جهت کسب اطالعات بیشتر درباره این پروژه با من تماس بگیرید
مشتری متقاضی برای بیزنس های صرافی،
داروخانه ،فروش رستوران دونر داریم.

www.siennarenovation.ca

604-468-1055

Email: Info@siennarenovation.ca

Address: 101–1320 Kingsway Ave, Port Coquitlam

آیا ملکی برای فروش دارید؟
آیا قصد خرید دارید؟
آیا ملکی برای اجاره دارید؟

ری و پیش فروش امالک

در هر معامله موفق ۵۰۰دالر

Top 10%
Realtors
Top 10 realtor
in Langley

فروغ غفاری

ر کلیه امور :

فورد و لنگلی

با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت

متخصص خرید ،فروش و اجاره

،بیزینس،اجاره،سرمایه گذاری

در صورت معرفی به دیگران

کف پوش ،خدمات لوله کشی و برق ساختمان

amirdavoody@hotmail.com

ن بهترین زمان برای سرمایه گذاری در امالک است

مور امالک در تمام ونکوور بزرگ از جمله :

طراحی ،نقشه کشی ،ساخت و ساز ،حمام ،دستشویی ،آشپزخانه

Fara Ghafari
amirdavoody@hotmail.com
Licenced Property Manager / Realtor
)778-882-Amir(2647
& HAYAT SHAHI
COMPANY
Cell: 604.723.0721
www.rarealtyalliance.com

سرین سرمدی

www.FaraGhafari.ca
fara.ghafari@gmail.com

شرکت حسابداری
$3,500 / Monthly

Civil En

604.765.6643
Office:778 297 30

nasrinsarmadi@gmail.co

$2,500 / Monthly

RENTED

مشاور شما در خرید وفروشخدمات مالی و حسابداری حیاط شاهی

201-657 Marine Drive, West Vancouver V7T

w w w.nasrinsarmadi.co

حیاط شاهی

Upper Lonsdale
North Vancouver

امالک مسکونی و تجاری

Home is where your story begins

Deep Cove
North Vancouver

منزلی  3خوابه بازسازی شده به مساحت
 1378اسکورفیت با منظره زیبا .کفپوش
چوبی ،آشپزخانه شیک ،پتیو بزرگ و زیبا برای
تفریحات تابستانی ،نزدیک مدارس
حداقل برای یکسال لیز

آپارتمانی  2خوابه  +دن با منظره زیبا
با بالکنی بسیار بزرگ  ،آشپزخانه شیک
 928اسکورفیت ،نزدیک به مدارس ،زمین
گلف و فروشگاه .آماده برای اول نوامبر

عضو رسمی انجمن حسابداران خبره کانادا

دﮐﺘــﺮ رﺿــﺎ ﺣﺼﯿﺮی
اراﺋــﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪان ﭘﺰﺷــﮑﯽ

در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم

ﻨﺐ ﻗﻨﺎدی ﻣﯿﻨﻮ و ﺳﻮﭘﺮ رز(

مشاوره مالیاتی

118 2918 Glen Dr. Coquitlam V3B 2P5

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از١٥ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎر

انجام کلیه امور حسابداری

www.coquitlamdentaloffice.ca

604 552 8884

Tel:
604.990.0829
17

 10آبان1398 ،

دانستنیها

NOVEMBER 1, 2019

WWW.DANMAGAZINE.COM

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

WWW.HS-CPA.CA

Daneshmand.ca

شرکتها
مالیاتدرﻣﺎﻧــﯽ
مالیات اشخاص ﭘﺬﯾــﺮش ﺑﯿﻤــﻪﻫــﺎی
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نوشته :دکتر سپیددشتی
حقوقدان ایرانی ،نورت ونکوور
sepid9@hotmail.com

اپیندهاریان

انگیزه نویسنده این آگاهی نامه  ،برخورد برخی از هم میهنان تازه
مهاجر باین کشور با افراد یا مسائل و مشکالتی است که بدلیل نا آگاهی
آنان با چگونگی روبرو شدن با آن افراد و یا مشگالت  ،در بیشتر مواقع
ناچار به مراجعه به دادگاهها و برخی اوقات مراجعه به یکی از وکالی
دادگستری و طرح دعاوی و مراجع رسیدگی کننده باینگونه مشکالت
میشوند و افزون برآن ،تا رسیدگی به درخواست یا شکایت آنان ،گرفتار
جنگ اعصابی میشوند که ماهها به درازا میکشد در حالیکه چه بسا
اینگونه مشکالت بدون مراجعه به مراجع قانونی  ،قابل حل و فصل در
خارج از دادگاهها بوده باشد.
برخی از اینگونه برخوردها و مشکالت مانند جرو بحث ها و مشاجرات
لفظی میان همسایگان در باره مسائلی همچون سروصدای زیاد یا بهم
خوردن آرامش زندگی در نتیجه داشتن حیوانات و یا شب زنده داریهای
پر سر وصدای همسایگان  ،عدم رسیدگی یا بی توجهی به باغات و
چمن خانه ها و لطمه زدن به زیبائی شهر ومحل سکونت ویا وجود
درخت ها و برگها و یا زباله ها که موجبات مزاحمت همسایگان و
عابران را فراهم میآورد و یا برخورد ناشی از مشکالتی که بین مشریان
و برخی مغاره داران در باره نحوه برخورد آنان با مشتریان و یا نوع
کاالهائیکه به مشتریان خودشان ارائه میدهند ،و نیز  ،مشکالت ناشی
از رفتار اولیای مدارس با شاگردان و یا برخوردهای جوانان در صحنه
اجتماع و دیگر مسائل و مشکالتی که آرامش ساکنان منطقه را از آنان
سلب مینماید...
برای حل و فصل سریع  ،راحت و بدون خرج و مهمتر از همه
بدون جنگ اعصاب اینگونه برخوردها  ،بگو مگو ها و نیز مشکالتی که
در بیشتر مواقع ناشی از سوء تفاهمات بین شهروندان ناشی میگردد
ونیر برای جلوگیری از طرح دعاوی گاه بی نتیجه و وقت گیر  ،اخیرا
سازمانی زیر نظر و با حمایت انجمن شهر نورت ونکوور و حمایت چند
سازمان قانونی دیگر ،از افراد داوطلب واجد شرایط الزم که وظیفه آنان
پادرمیانی کردن و آشتی دادن طرفین مورد شکایت است ،در شهر
نورت ونکوور تشکیل شده است تا درصورت نیاز به کمک شما بیآید.
شما میتوانید با طرح مشکالت خودتان در محیطی آرام و دوستانه
وخودمانی و کامال محرمانه  ،از کمک و راهنمائی رایگان و بدون
تشریفات قانونی برخوردار شوید.
برای این منظور ،شما میتوانید در مقام شاکی از فرد یا سازمان یا
موسسه ایکه مورد نظر شمااست ،شکایت خودتان را در نهایت سادگی
نوشته و از طریق تماس تلفنی ( برخی اوقات وکیل قانونی خودتان) در
اختیار این سازمان قرار دهید تا آنان با تعیین وقت مناسب و اطالع
دادن و دعوت از طرف مورد شکایت شما ،در جلسه مقرر ،با حضور
شما و طرف مورد شکایت تان  ،به حرفها  ،درد دلها و شکایت شما
گوش داده و با میانجی گری و پادرمیانی  ،راه حل مناسبی را بطرفین
پیشنهاد نمایند.
توجه داشته باشید که افراد مزبور حق و قدرت تصمیم گیری در
باره شکایت مطرح شده را ندارند بلکه وظیفه آنان صرفا وساطت و
پادرمیانی و کوشش در حل و فصل اختالفات و برخوردهای کوچک
اجتماعی است که ریشه بیشتر آنها در سوء تفاهمات ناشی از عدم
گفتگو بین طرفین اینگونه برخوردها میباشد.

کسب دست آوردها و موفقیت ها در چهارچوب فرهنگ کانادا
امکان دسترسی به اطالعات ،ارتباطات و امکانات آموزشی
احساس امنیت و عدم دخالت در زندگی خصوصی افراد
حکومت قانون و برابری کلیه مردم در برابرقوانین
آزادی اجتماعات ،رسانه ها و فرهنگ های قومی
دور بودن از تنش های اجتماعی و سیاسی
آزادی اندیشه  ،بیان و دین...
توجه داشته باشید که کانادا کشوری است با کوهها ؛ جنگلها ؛ رودخانه ها ؛
دریاچه ها و جزایر فراوان و آبهای معدنی که بیشتر آنها در پارکهای
بسیار بزرگ و مجهز قرار گرفته اند؛ با آب و هوای معتدل خشک در
بخش هائی در جنوب و جنوب خاوری و معتدل و مرطوب در کناره های
اقیانوس آرام و سرد و خشک در دیگر بخشهای این سرزمین بزرگ؛
با فرهنگ ها و آداب و رسوم گوناگون مردمی که از چهار گوشه جهان
باین کشور مهاجرت کرده اند.
_ 45در صد جمعیت کانادا انگلیسی و  30در صد را فرانسوی و 3
درصد را بومیان محلی و بقیه را مردمانی از نژادهای دیگر اروپائی و
تیره های ایتالیائی ؛ آلمانی و دیگر نژادها تشکیل میدهند که در درازای
 300سال گذشته باین کشور کوچ کرده اند و هر کدام از این تیره ها؛
فرهنگ ملی و باورهای دیانتی و زبان رایج خودشان را حفظ کرده اند.
از نظر گویش؛  62درصد جمعیت این کشور را انگلیسی زبانان
و  26درصد آنانرا فرانسوی زبانان تشکیل میدهند و بقیه جمعیت
به دیگر زبانها گفتگو مینمایند ولی همانگونه که در باال اشاره
شد؛ زبــان رسمی این کشور؛ گویش انگلیسی و فرانسه است.
در کانادا که یک هفتم آب شیرین جهان و هشت درصد رودخانه ها
و چشمه های دنیا در کانادا قرار دارد  ،مذهب رسمی وجود ندارد
ولی بر اساس آمار منتشره در سال 1998؛ باور دینی بیشترین مردم
این کشور مسیحیت است ( شامل مذاهب کاتولیک و پروتستان )
و گروهی نیز پیرو ادیان یهود؛ اسالم و هندو میباشند و بر اساس
برآوردهای علمی ؛ نزدیک به هشت در صد شهروندان این کشور نیز به
هیچ دین و آئینی باور ندارند ...
_ آموزش و پرورش بویژه در مقطع کالج ها و دانشگاهها از سطح
باالئی برخوردار است و کلیه شهروندان کانادا بشکلی کامال برابر قادر به
برخورداری از امتیازات و مزایای آموزشی تا باالترین درجات دانشگاهی
میباشند.
بر اساس آمار منتشره در روزنامه محلی " نورت شور نیوز" ( اکتبر
 ) 1998تا تاریخ مزبرو؛ بیش از 500ر 18دانش آموز در مدارس و
دبیرستانهای " نورت شور " که بیشترین خانواده های ایرانی در آنجا
زندگی مینمایند ؛ به تحصیل اشتغال داشته اند و برخی از فرزندانان
ایرانیان مهاجر در رشته های گوناگون ورزشی ؛ موسیقی و رشته های
مختلف تحصیلی در دانشگاهها و مدارس عالی تخصصی و فعالیتهای
اجتماعی خوش درخشیده و مورد توجه و حمایت مقامات مربوطه
قرار گرفته و از امکانات تحصیلی در دانشگاهها و مو سسات آموزشی
استفاده نموده اند.
کانادا از جمله کشورهای مهم تجاری و صنعتی جهان است که دارای
معادن سرشار نفت خام؛ طال؛ نقره؛ نیکل؛ مس؛ سنگ آهن ,روی؛
گازهای طبیعی ؛ ذغال سنگ؛ اورانیوم,؛ گوگرد شن و ماسه میباشد.

گفتگوهای دوستانه در محیطی آرام بمنظور پیدا کر دن راه حلی
مناسب که مورد قبول طرفین قرار گیرد و در نهایت ایجاد محیطی
دوستانه بین طرفین وبرقراری صلح و آشتی و باالخره جلوگیری از
مراجعه افراد به مقامات دادگستری و طرح دعاوی بیمورد ،که چه بسا
با تشکیل همین جلسات دوستانه قابل حل و فصل با شد  ،از جمله
وظایف افراد مزبور است که در فرهنگ اجتماعی ما ایرانیان ،آنان را
" ریش سفید انی " میخوانیم که با " کدخدا منشی " به بگومگوها و
برخوردهای افراد محلی پایان میدهند !

مهمترین صنایع کانادا عبارتند از ذوب آهن و فوالد؛ پترو شیمی؛
کشتی سازی ؛ تصفیه نفت ؛ کاغذ سازی ؛ چوب بری ؛ اتومبیل سازی؛
صنایع تولید لبنیات ؛ گوشت گاو و گوسپند و بسته بندی مواد گوشتی
؛ تولید گندم و جو ؛ چغندر قند و انواع گوناگون محصوالت کشاورزی
؛ دامپروری و نیز صنعت ماهیگیری .

مهمترین امتیاز زندگی در کشور کانا دا ،از دیدگاه مهاجران دیگر
کشورها ،بویژه ایرانیانی که در سالهای اخیر باین کشور کوچ کرده اند،
عبارتند از :

کانادا از جمله کشورهای انگشت شمار جهان است که در حالیکه نرخ
ساالنه رشد تولید ناخالص ملی آن در حدود  3درصد میباشد ؛ 8
درصد آن صرف هزینه های آموزش و پرورش میشود و در هر منطقه
مدارس و دبیرستانها و کالج های زبان و فنی و در شهرهای بزرگ
دانشگاههای معروفی وجود دارند که به کار تدریس و پیشرفت جوانان

آگاهی اهی آماری
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جلوگیری از کشمکش ها و
برخوردهای اجتماعی
سرگرم میباشند .در این کشور بیسوادی وجود ندارد و برای هر 23
دانش آموز؛ یک آموزگار وجود دارد.
این کشور از سیستم پزشکی کم نظیری در جهان بهره مند است .برای
هر  8نفر؛ یک تخت بیمارستانی و برای هر  600نفر یک پزشک وجود
دارد؛ درنتیجه میانگین زندگی مردان  70سال و زنان  75سال است و
تنها  4در سد درآمد ناخالص ملی بمصرف هزینه های نطامی میرسد
و درآمد سرانه مردم این کشور بیش از ده هزار دالر در سال میباشد.
نزدیک به  900هزار کیلومتر راههای جدید و مجهز خارج از شهرها با
 10میلیون ماشین های سواری و  20میلیون وسیله نقلیه همگانی و
نزدیک به  68هزار کیلومتر خطوط راه آهن و چند خط هواپیمائی که
در داخل و خارج کانادا فعالیت دارند؛ با فرودگاههای مدرن و آخرین
تجهیزات پیشرفته ؛ ارتباط نقاط گوناگون این کشور را با یکدیگر و با
سایر کشورها ی جهان برقرار مینمایند ...افزون برآن ؛ همه ساله نزئیک
به یک میلیون و دویست هزار خودروهای سواری و بیش از  600هزار
خودروهای همگانی در این کشور ساخته و وارد بازار این کشور میشوند.
نزدیک به  800فرستنده رادیوئی و  940فرستنده تلویزیونی در تمام
مدت  24ساعت مشغول پخش اخبار و گزارشات جهان ؛ برنامه های
آموزشی ؛ ورزشی و شوهای گوناگون تلویزیونی و فیلمهای سینمائی
و غیره هستند و در مجموع  24میلیون گیرنده رادیوئی و  10میلون
گیرنده تلویزیونی از این برنامه ها استفاده مینمایند !
افزون بر آمارهای باال؛ شهروندان این کشور دارای نزدیک  15میلیون
تلفنهای گوناگون و دستگاه های اینترنت هستند که قادرند هرلحظه
شما را در جریان آخرین اخبار کانادا و جهان قرار دهند .
بزرگترین و مجهزترین ایستگاه خبرگزاری کانادا که ( سی _ بی _
اس ) نام دارد در سال  1936میالدی تاسیس گردید که سالهای زیادی
است زیر نام ایستگاه تلویزیونی و نیز رادیو بین الملی ( آر _ سی _ آی)
به فعالیت خود ادامه میدهد.
نخستین شبکه تلویزیونی مستقل و خصوصی کانادا ؛ ( سی _ تی _ وی )
نام دارد که در سال  1961میالدی فعالیت خود را آغاز نمود.
در کانادا همه روزه  130روزنامه با تیراژ بیش از  6میلیون نسخه چاپ
و منتشر میگردد که  85درصد آنها بزبان انگلیسی و  15درصد بقیه
بزبان فرانسوی میباشد.
افزون بر روزنامه های مزبور؛ بیش از هشتاد نشریه روزانه و هفتگی
دیگر نیز به بیش از بیست زبان گوناگون برای گروههای نژادی مختلف
چاپ ودر اختیار مردم قرار داده میشود.
از جمله درآمدهای این کشور؛ بهره گیری از صنعت توریسم است و
همه ساله بیش از  14میلیون توریست از این کشور بازدید مینمایند ...
باوجود تمام نیکی هائی که بآنها اشاره شد ،بدلیل وجود قوانین
متفاوت وپیچیده کانادا که برای تازه واردین ناآشنا میباشد و مشکالت
مادی و معنوی و نیز مشکالتی که مهاجرین بدلیل کم آشنائی با زبان
و درنتیجه عدم درک و شناخت کافی محیط و ساختار اجتماعی  ،نا
آشنائی با فرهنگ وتعارضات فرهنگی و شرایط زندگی کشور میزبان
بویژه در سالهای اولیه مهاجرت با آنها دست بگریبان میشوند ،این نکته
نیز گفتنی است که از دیدگاه چپگرایانه ،کانادا کشوری است با جامعه ای
سرمایه داری که برخالف فوانین انسانی و نوعی سوسیالیستی آن ،
دارای چهره ای است با تمام مشخصات دیگر کشورهای سرمایه داری
جهان که حکومت پنهان آن در دست سرمایه داران بزرگ  ،بویژه بانکها
و شرکتهای بیمه است که بشکلی ناپیدا دیگر مردمان را به خدمت خود
گرفته و از حاصل کار آنان گذران مینمایند...
در آخر ،ناگفته پیداست که چنانچه طرفین اختالف نتوانند به راه حل
مناسب و مورد قبول دست یابند ،حق هرکدام از آنان برای مراجعه به
مقامات دادگستری  ،قانونا محفوظ خواهد بود.

بدرود،اتردودیدیگر...رخدنگهداراتنباد!
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اکازیون واقعی برای سرمایه گذاری
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.
پیام آزاد

لنگلی

آینده درخشان و چشم انداز راه اندازی Sky Train
و کماکان با قیمت های دست یافتنی
نمونه هایی از فروش ماه دسامبر در لنگلی:
آپارتمان  1خوابه $ 345.000
آپارتمان  2خوابه $ 421.000
تان هاوس  3خوابه $ 540.000

استخدام Hiring -
یک رستوران پیتزا فروشی در وست ونکوور به افرادی
برای کار در آشپزخانه رستوران و همینطور برای دلیوری و
رانندگی نیازمند است .عالقمندان لطفاً با ما تماس بگیرند:
Tel: 604.836.4834

استخدام Hiring -
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.

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

سام سالم

مشاور امالک مسکونی تجاری ،پیش فروش

604.445.2030
TM

INTERNATIONAL PROPERTIES

Tel: 604.710.3770

استخدام Hiring -
یک رستوران ایرانی در چیلیواک
به افرادی با تجربه کار در رستوران نیازمند است
(تمام وقت یا نیمه وقت).
عالقمندان لطفاً با ما تماس بگیرند:
Tel: 604.720.8001

دکتر سعید ممتازی مشاور ،روان درمانگر
فلوشیپ و گواهینامه مشاوره از دانشگاه  UCLAآمریکا
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

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

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.

اشخاصی که درآمدشان را از دست داده اند ٪۶۰

Daneshmand.ca

شهرام بلوریان 778.628.3493 MD.

بدون بیمه ٪۴۰
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جهان های موازی
خاطرات ما  -ابدیت

نویسنده  :عطا علومی
کارشناس ارشد ریاضیات ،ونکوور
Email: ataoloomi@gmail.com

قسمت 93
هیچ چیز نمی تواند سریع تر از نور حرکت کند.
رابرت نمیروف که استا د فیزیک در دانشگاه صنعتی
میشیگان است ،خود این واقعیت را انکار نمی کند ولی
سناریویی را در اندیشه دارد که در آن ،چیزی از دید
یک بیننده ،در حال حرکت سریع تر از سرعت نور به
نظر می آید .نمود و نمایش چنین چیزی می تواند گول
زننده باشد ولی در این مورد ،شاید حتی کاربردهای
عملی هم داشته باشد  .پایه ی این سناریوی سریع
تر از نور نسبتاً پیچیده است ،اما در نشست انجمن
اخترشناسی آمریکا که در روز  ۸ژانویه برگزار شد،
نمیروف آن را در چند آزمایش فکری کوتاه توضیح
داد .برای نمونه ،یک اتاق را با سقفی به بلندی  ۵۰پا
(فوت) و دیوارهایی به پهنای  ۵۰متر در  ۵۰متر در
نظر بگیرید ،فرض کنید در میان اتاق به پشت و با یک
نشانگر لیزری در دست دراز کشیده اید به گونه ای که
می توانید نقطه ی کوچک لیزر را روی سقف ببینید.
اکنون نقطه ی لیزر را از چپ به راست روی سقف
جابجا می کنید .برای این کار تنها نیاز به آن دارید که
دستتان را چند اینچ تکان دهید ،ولی در مدت کوتاهی
که دستتان را تکان می دهید ،نقطه ی روشن روی
سقف  ۵۰پا جابجا می شود .اگر مچ دستتان را سریع
حرکت دهید ،نقطه ی روشن به سادگی در نیم ثانیه
 ۵۰پا  ،یعنی با سرعتی هم ارز  ۱۱۰کیلومتر بر ساعت،
جابجا می شود
اکنون این سناریو را به یک مقیاس بسیار بزرگ
گسترش دهید و اتاقی را با بلندا و پهنای چندین
مایل در نظر بگیرید .نشانگر لیزری را هم با توان بسیار

بیشتر تصور کنید .نقطه
ی روشنی که بر سقف
می افتد می تواند با
سرعت صدها کیلومتر بر
ساعت جابجا شود .به نظرتان امکان ندارد که در یک
اتاق به اندازه ی کافی بزرگ ،سرعت نقطه ی روشن
روی سقف از دید ما ،از سرعت نور هم بیشتر شود؟
نمیروف می گوید این امکان وجود دارد ،بدون آنکه
هیچ قانون فیزیکی شکسته شود .نسبیت عام اینشتین
توهم حرکت سریع تر از نور را برای یک جسم (مانند
یک تک فوتون نور) ناشدنی می داند .آزمایش نمیروف
این قانون فیزیک را نمی شکند زیرا نشانگر لیزر یک
شار از فوتون ها تولید می کند ،نه یک تک فوتون .هیچ
یک از تک فوتون های درون این شار سریع تر از نور
حرکت نمی کنند ،بلکه همه با هم می توانند توهم
(خطای دید) حرکت سریع تر از نور را پدید آورند .
این بخش نخست از آزمایش ذهنی نمیروف بود ،اکنون
یک نشانگر لیزر را تصور کنید که یکراست دارد به
ژرفای بی پایان فضا می تابد .نقطه ی روشن لیزر را
هیچ جا نمی بینید زیرا در واقع در اتاقی هستید که
پایانی ندارد .اکنون تصور کنید که دارید این نشانگر
را هم راستا (موازی) با یک دیوار بی پایان می تابانید.
اگر مچ دستتان را بچرخانید ،باریکه ی لیزر دیگر هم
راستا با دیوار نخواهد بود و در جایی آن را قطع خواهد
کرد .ولی در چه نقطه ای؟ در بی نهایت که نمی تواند
باشد زیرا در آن صورت نیاز به زمان بی نهایت هم
خواهد بود .ولی کام ً
ال در کنارتان هم نخواهد بود "
این نقطه باید جایی میان شما و بی نهایت باشد .ولی
به گفته ی نمیروف ،اگر یک نقطه ی محدود را برای
جایی که نور باید بیافتد برگزینید ،باریکه ی لیزر می
بایست همیشه درست در آن سوی آن نقطه باشد،
یعنی یک گام به بی نهایت نزدیک تر .در واقع ،نقطه ی
نور باید همیشه در یک زمان و البته در دو جا باشد

از آنجایی که فوتون نور باید همزمان در دو جا باشد،
به گفته ی نمیروف چیزی بسیار شگرف و غریب رخ
می دهد :دو نقطه ی نور بر روی دیوار پدیدار می شود
که رو به دو سوی مخالف حرکت می کنند" یکی از
شما دور می شود و دیگری رو به شما می آید .یک
نقطه سرعتش بسیار کمتر از سرعت نور است و دیگری
به نظر می رسد سریع تر از نور حرکت می کند( .این
هم مانند آزمایش لیزر روی سقف ،یک خطای دیداری
است .این یک تک فوتون نیست که سریع تر از نور
جابجا شود ).این فورانی از نور پدید می آورد ،چیزی که
نیمروف آن را یک "انفجار نوری" می نامد زیرا همانند
انفجار صوتی است که در پی شکستن دیوار صوتی رخ
می دهد ،یعنی زمانی که چیزی سریع تر از صدا حرکت
می کند و از امواج صدا جلو بیافتد .نمیروف در پژوهش
خود چنین استدالل می کند که این انفجارهای فوتونی
در طبیعت وجود دارند و می توانند به جای نشانگر
لیزری ،با چشمه های نوری دیگری مانند تپ اخترها
رخ دهند .تپ اخترها ستارگان ُرمبیده و بسیار چگال
هستند که باریکه های نوری پایدار و بسیار درخشان
پدید می آورند  .نمیروف در بیانیه ای از دانشگاه
صنعتی میشیگان می گوید« :انفجارهای فوتونی بارها
و بارها پیرامون ما رخ می دهند ،ولی همیشه کوتاه
تر از آنند که متوجه شان شویم .اما در اعماق کیهان
به اندازه ی کافی طول می کشند که ما متوجه آن ها
شویم" هرچند که هیچ کس تاکنون به فکر جستجوی
آن ها نبوده استُ ».رزانه دی استفانو از مرکز اختر
فیزیک هاروارد-اسمیتسونین به گفته های نمیروف
می افزاید« :این پنداشت کلی گرچه در عمل ثابت نشده،
ولی بسیار فریبنده و جذاب است ».به گفته ی نمیروف،
یک انفجار فوتونی می تواند به جای یک دیوار بی پایان،
زمانی دیده شود که باریکه ای از نور بر روی یک سطح
کروی با خطوط ژرف ،مانند کره ی ماه جابجا شود.
چنان چه او می گوید« :جزئیات این پدیده بر پایه ی

یک دوره کالس های رایگان کیهان شناسی

همخانه در نورث ونکوور ،النزدل

توجه  :یک دوره کالس های رایگان کیهان شناسی هستی

به یک همخانه خانم در نورث ونکوور ،النزدل
و  ،Keith Roadنیازمندیم .طبقه همکف یک
منزل ،واحد مسکونی دو خوابه ،آمــاده از اول
فوریه ،اجاره ماهیانه 850 :دالر (شامل یوتیلیتی)
تلفن604.626.9539 :

شناسی و تمرین ذهن آگاهی برای بهتر زیستن (به صورت

آنالین و در محیط زوم) در سال جدید میالدی برگزار می گردد
که پاسخ گوی سواالت شما در زمینه های مرتبط با کیهان
شناسی نیزخواهیم بود .از عالقه مندان دعوت می شود جهت

رزرو با شماره تلفن  6045616563تماس حاصل فرمائید.

تاثیر دوسویه ایست که میان "زمانی که طول می کشد
تا یک باریکه ی نور از روی جسمی بگذرد" و "زمانی
که طول می کشد تا ژرفای جسم را بپیماید" برقرار
است ».بنابراین اگر کره ماه تنها یک صفحه ی صاف و
هموار بود ،انفجار فوتونی نمی توانست روی آن پدید آید.
با اندازه گیری یک انفجار فوتونی می توانیم به آگاهی هایی
درباره ی جسمی که انفجار روی آن پدید آمده دست
یابیم .بر پایه ی بیانیه یدانشگاه میشیگان ،یک باریکه ی
نور می تواند "هزاران بار در ثانیه" از روی سطح یک
سیارک بگذرد و آن را بروبَد به گونه ای که "در هر
بار گذر ،یک انفجار فوتونی بی ضرر ولی گویا پدید
آورد ".هر یک از انفجارها سپس می توانند برای "آشکار
کردن اندازه و ویژگی های سطحی" سیارک به کار
روند .به گفته ی نمیروف ،انفجارهای فوتونی را باید
بتوان در سحابی ۲۲۶۱هم دید .بر پایه ی بیانیه ی
دانشگاه ،سایه هایی که در اثر گذر نور این ستاره از
میان ابرهای گازی و بازتاب آن از روی ابر غبار پدید
آمده ،انفجارهای فوتونیای به وجود آورده اند که تا
چند روز یا چند هفته هم به وضوح و کام ً
ال نیز دیده
می شوند.
توجه کنیم که انفجار فوتونی با تابش چرنیکوف
تفاوت دارد .تابش چرنیکوف زمانی پدید می آید که
سرعت جسم در یک محیط ویژه ،از سرعت نور در
آن محیط بیشتر شود ،ولی در انفجار فوتونی ،هیچ
چیزی واقعاً سریع تر از نور حرکت نکرده است( .سرعت
نور در موا د گوناگون تفاوت دار د و این اثر در آب
نیز قابل مشاهده است که اص ً
ال ناقض تئوری نسبیت
هم نیست چراکه سرعت نور همواره در خالء همان
سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه و همواره ثابت است و
به نظر میرسد که همواره این گونه نیز خواهد بود.
ادامه در شماره آینده

Arian Home Care
778.927.1348
مراقبت از سالمندان در منزل

پرستار کودک در منزل

همراهی بیمار در بیمارستان
با مدیریت :خانم

کاملیا آریا

پذیرش نسخه و ارسال رایگان دارو

طرف قرارداد با بیمه های

201-252 West Esplanade, North Van. www.arianhomecare.com

ﺷﻌﺒﻪ وﻧﮑﻮور

604.770.1070
با بهترین نرخ ،پرداخت یک روزه

ﺑﯿﺶ از  35ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﻮر ارزى

کارتخوان هرروزه  ۸صبح تا  ۱۲ظهر

1917 Lonsdale Ave. North Vancouver

دکتر امیر بهکیش
بازرس فنی ساختمان
License No: 69680

Amir Behkish, PhD

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

Zari Majd
Mobile Mortgage Advisor

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

1 844 673-4628
zari.majd@cibc.com

ICBC

مهران عزیزی
متخصص خرید و فروش امالک
مسكونى ،تجارى و پیش فروش

Tel: 604.710.2717
www.MehranAzizi.ca

خدمات ترجمه

لیلی نیک نفس

مترجم شفاهی وکتبی
مترجم ICBC
604.773.6040 STIBC 03-05-3509

MOSAIC- ICBC

l.nicknafs@gmail.com
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هم وطنان عزیز ،ایرانیان و دوست داران بنیاد ایرانیان مسلمان مقیم ونکوور

قطعاً مطلع شده اید که دکتر علی محمد ایزدی

به رحمت حق پیوست ،شاد روان ایزدی

مرد علم و عمل ،دانش و فراست و سیاست بود همچون سواری تازه نفس تا آخرین لحظات زندگی همچنان پیشتاز بود.
شو بار سفر بند که یاران همه رفتند

دعوی چه کنی یاران همه رفتند

آن گرد شتابنده که در دامن صحرا ست
		

یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران

گوید چه نشینی که سواران همه رفتند
تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند

بیوگرافی کوتاهی یادآور آنستکه شخصیتی چنین بزرگ ،سزاوار گرامی داشت است.

ست
لی
ت

مرحوم دکتر علی محمد ایزدی در سال  ۱۳۰۶در شیراز متولد و یتیم بزرگ شد .به تحصیالت متعارف زمان پرداخت و  23سال به بعد به
جرگه مهندسین کشاورزی پیوسته و بدلیل لیاقت تا سال  ۱۳۴۷در دانشگاه شیراز به تدریس اشتغال داشت ،در این سال به آمریکا مهاجرت کرده و
دکترای اقتصاد کشاورزی گرفت و به ایران بازگشت .مردی خالق در کار و سیاست دستی پر تا آنجا که بعد از انقالب در دولت شادروان مهندس بازرگان
وزیر کشاورزی شد .نامبرده مدتی مقیم آمریکا و کانادا بود در ونکوور کانادا نیز اقامت گزید و از بنیانگذاران بنیاد ایرانیان مسلمان ونکوور بود .اهل قلم
و کتاب و تالیفات متعدد و مشکل ایرانیان را فرهنگی میدانست نه سیاسی.
بدین مناسبت جلسه بزرگداشتی به صورت حضوری در آیندهای نه چندان دور و جلسه مجازی دیگری
در آینده نزدیک برگزار خواهد گردید که هر دو در همین مجله به سمع و نظر همگان خواهد رسید.
بنیاد ایرانیان مسلمان .سرای ایران  .انجمن فرهیختگان پارسی کانادا .محمد رضا جوکار
هوشنگ توفیق  -پروفسور مانوسی  -عباس صدقی  -همایون اربابیان  -جعفر زند  -علیرضا فراستی.

ساحل امینایی

گروه خدماتی اهـورا
AHOURA SERVICES
GROUP

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

 .امور بیمه کوتاه و بلند مدت

 دعاوی ملکی از قبیل تخلیه،خلع ید ،مطالبه و تعدیل اجاره بها ،الزام به تنظیم سند رسمی ،انجام کلیهمعامالت به وکالت از فروشنده یا خریدار ،فسخ مبایعه نامه و...

 .سوپرویزا

 دعاوی خانوادگی از قبیل طالق و طالق توافقی ،حضانت فرزندان ،مهریه ،استرداد جهیزیه ،ممنوعیت خروج،نفقه ،تمکین ،فسخ نکاح و...

 .بیمه مسافرت

 .حساب تحصیلی فرزندان RESP
 .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

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 :

 دعاوی ثبتی از قبیل تفکیک عرصه و اعیان ،افراز و فروش ملک مشاع ،ابطال سند مالکیت ،اعتراض به ثبت و... امور حسبی از قبیل اخذ گواهی انحصار وراثت ،تقسیم و فروش اموال متوفی ،نصب و عزل قیم ،حجر و... دعاوی کیفری از قبیل خیانت در امانت ،فروش مال غیر ،کالهبرداری ،تصرف عدوانی و... دعاوی بانکی و تجاری از قبیل مطالبه وجه چک ،دعاوی ورشکستگی و... -دعاوی درخصوص مالکیت فکری اعم از دعاوی مربوط به اختراعات ،طرح های صنعتی و عالمات

Sahel Aminaee

Member of Iranian Bar Association
Master of International Business law
from Shahid Beheshti University

403-561-6454
مالقات با تعیین وقت قبلی

ساحل امینایی -کیوان حزینی
please follow us at facebook/KH Project Consult

Daneshmand.ca

تدریس خصوصی
زبان انگلیسی

اقامه دعوی در دادگاه های ایران ( :بدون نیاز به سفر به ایران)
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برگردان به فارسی :مهندس کاوه موظفی
مشاور و متخصص امالک
Kaveh Movazzafi, P.Eng., PMP
kavehrealtor@gmail.com
www.kavehhomes.com

نگاهی به بازار خرید و فروش
امالک مسکونی در ونکوور

بزرگ دسامبر ۲۰۲۱

سالی تاریخ ساز بر ما گذشت
با درود بی پایان به عالقه مندان این سلسله مطالب،
با شادباش فرا رسیدن سال نوی میالدی به شما و
آرزوی شادکامی و تندرستی در ادامه راه زندگی،
برگی دیگر از گزارشات بازار امالک ونکوور را تقدیم
حضورتان میدارم.
سالی که سپری شد ،یعنی سال  ،۲۰۲۱رکوردی
تاریخی از خود بر جای گذاشت .در این سال تعداد داد
و ستد امالک مسکونی در ونکوور بزرگ به باالترین
رقم در تاریخ امالک این منطقه رسید.
نسبت امالک فروخته شده به امالک موجود یکی از
شاخصهای مهم اندازه گیری نبض بازار و تشخیص
بازار خریداران از بازار فروشندگان است .معموال
زمانیکه این نسبت بین  ۱۲تا  ۲۰درصد باشد بازار
در حالت تعادلی است .چنانچه از مرز  ۲۰درصد عبور
کند ،کفۀ بازار به نفع فروشندگان سنگینی خواهد
کرد .در حالت کمتر از  ۱۲درصد ،بازار به سمت
خریداران متمایل خواهد بو د .در ماه دسامبر سال
گذشته ،این نسبت برای بخش آپارتمان حدود ،۶۱
برای تاون هاوس حدود  ،۷۶و برای امالک مستقل
تکواحدی  ۳۵بود که نشان از قرار گرفتن تمامی
بخشها در وضعیت قوی بازار فروشندگان است.
در پنجمین روز ماه ژانویه انجمن مشاورین امالک
ونکوور بزرگ ،بنا به روال همیشگی ،گزارش ماهانۀ
خود از وضعیت بازار امالک در ماه دسامبر به همراه
نگاهی به سال  ۲۰۲۱را منتشر ساخت .در این
نوشتار ،ضمن ارائۀ توضیحاتی چند پیرامون بازار
امالک ونکوور ،توجه شما را به برگردان فارسی این
گزارش جلب می نمایم.
*

*

*

*

*

نکات کلیدی و برجستۀ گزارش این ماه انجمن:
• فروش امالک درونکوور بزرگ در سال  ۲۰۲۱به
باالترین رکورد خود رسید
• خرید مسکن در دومین سال همه گیری کووید
همچمنان اولویت نخست ساکنین این شهر است.
• در سال  ۲۰۲۱در منطقه ونکوور بزرگ ۴۳۹۹۹
(بخوانید  ۴۴هزار یکی کم) واحد مسکونی به فروش
رسید که نسبت به سال پیش از خود ( )۲۰۲۰بیش از
 ۴۲درصد افزایش و در مقایسه با سال  ۲۰۱۹نزدیک
به  ۷۴درصد رشد داشته است.
• تا پیش از این سال  ۲۰۱۵با فراتر از  ۴۲هزار فروش
در سال رکورد دار داد و ستد امالک بود .ولی میزان
فروش سال  ۲۰۲۱چهار درصد فراتر از آن سال رفت
و رکوردی تازه بر جای گذاشت.

34

• میزان فروش امالک در سال  ۲۰۲۱حدود  ۳۳درصد

دانستنی های بازار امالک

ِ m a g aَ z i n e
aneshmand
و ساخت و ساز

بیشتر از متوسط فروش در ده سال گذشته بود.

• در دوران کووید خرید ملک تبدیل به اولویت
نخست مردم شده است .با نرخ بهره پایین وام مسکن
و افزایش پس انداز خانوارها ،امکان کار کردن با
انعطاف بیشتر زمانی و مکانی و نیز قیمت امالکی
که از هر زمان بیشتر بودند ،ساکنین ونکوور در حال
ارزیابی نیازمندیهای مسکن خود می باشند.
• در سال  ۲۰۲۱در سیستم فروش خانه ونکوور (ام-
ال-اس) تعداد  ۶۲۲۶۵ملک عرضه شد .این تعداد ۱۵
درصد بیش از سال  ۲۰۲۰و بیست درصد باالتر از
سال  ۲۰۱۹بود.
• تعداد امالک عرضه شده برای فروش در سال ۲۰۲۱
یازده درصد باالتر از متوسط ده سال گذشته بود.

• علیرغم ثبات تعداد امالک عرضه شده ،این تعداد
همپای تقاضا رشد نکرد .در طول سال  ۲۰۲۱عدم
تعادل بین عرضه و تقاضا موجب رشد قیمت ها شد.
• تعداد کل امالک فروش هم در ماه دسامبر ۵۲۳۶
واحد بود که  ۳۹درصد کمتر از مدت زمان مشابه در
سال پیش از خود (دسامبر  )۲۰۲۰بود .این تعداد در
مقایسه به ماه نوامبر نیز  ۲۷درصد کاهش نشان میداد.
• ما سال  ۲۰۲۲را با حدود  ۵۰۰۰واحد موجود برای
فروش شروع میکنیم .چنین کمبودی در  ۳۰سال
گذشته مشاهده نشده بود.
• در وضعیت رکورد شکن تقاضای خرید و کمبود
تاریخی امالک فروشی ،مردم نمی بایست در انتظار
آرام شدن بازار و کند شدن سرعت رشد قیمتها باشند
مگر آنکه عرضه امالک به نسبت تقاضا افزایش یابد.
• شاخص بهای امالک مسکونی در ونکوور بزرگ در
دسامبر  ۲۰۲۱به ( ۱۲۳۰۲۰۰یک میلیون و دویست
و سی هزار و دویست دالر) رسید که نسبت به دسامبر
سال  ۲۰۲۰بیش از  ۱۷درصد افزایش نشان میدهد.
• امالک مستقل تکواحدی (ویالیی) و همچنین
امالک ردیفی (تاون هاوس) هر دو در این سال با ۲۲
درصد افزایش قیمت روبرو شدند.
• رشد بهای آپارتمان در سال  ۲۰۲۱نزدیک به ۱۳
درصد بود.
• در میان مناطق مختلف ونکوور بزرگ و در نظر
گرفتن شاخص بهای مسکن ،میپل ریج با  ۳۵درصد
رشد شاهد باالترین جهش قیمت امالک مسکونی بود.
به دنبال آن ،پیت میدوز با  ۳۰درصد و ویسلر با ۲۸
درصد در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
• برای منازل مستقل تکواحدی رشد قیمتها اندکی
متفاوت بود .در این بخش پیت میدوز با  ۴۲درصد
رشد مقام نخست را کسب کرد .به دنبال آن ،میپل
ریج با  ۳۹درصد رشد در بخش منازل تکواحدی و ۳۵
درصد رشد برای تاون هاوس قرار گرفت.
• در ماه دسامبر سال گذشته  ۲۶۸۸واحد مسکونی
فروخته شد که نسبت به ماه مشابه در سال پیشین
 ۱۳درصد و در مقایسه با ماه پیش از خود (نوامبر)
 ۲۲درصد کاهش نشان داد.
• تعداد امالک فروخته شدهدر ماهدسامبر ۳۳درصد باالتر
از متوسط فروش در دسامبرهای ده سال گذشته بود.

• بازار امالک ونکوور در دسامبر  ۲۰۲۱پذیرای ۱۹۴۵
واحد مسکونی تازه عرضه شده به بازار برای فروش بود.
• تعداد این واحد های تازه عرضه شده به بازار ۱۹
درصد کمتر از ماه مشابه در سال قبل بود.
• میزان امالک تازه به بازار عرضه شده در ماه دسامبر
 ۵۱درصد کمتر از ماه نوامبر بود.
• نسبت امالک فروخته شده به امالک موجود در
بازار در ماه دسامبر  ۵۱درصد بود که نشان از بازار
فروشندگان دارد.
• اگر این نسبت را به تفکیک در نظر بگیریم ،برای
بخش منازل مستقل تکواحدی  ۳۵درصد ،برای تاون
هاوس  ۷۶درصد و برای آپارتمان نیز نزدیک به ۶۱
درصد بود.
• در ماه دسامبر  ۷۹۴دستگاه خانۀ مستقل
تکواحدی به فروش رسید که نسبت به ماه مشابه در
سال پیش از خود  ۲۳درصد کاهش نشان میدهد .در
همین ماه متوسط شاخص قیمت این گروه از امالک با
 ۲۲درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال قبل ،به
( ۱۹۱۰۲۰۰یک میلیون و نهصد و ده هزار و دویست
دالر رسید .بهای این گروه از امالک نسبت ماه نوامبر
بیش از دو درصد افزایش یافت.
• میزان فروش آپارتمان نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته کاهشی یک درصدی را شاهد بود .در این
ماه تعداد  ۱۴۶۴دستگاه آپارتمان در ونکوور بزرگ
به فروش رسید .متوسط شاخص قیمت آپارتمان
نسبت به سال گذشته حدود  ۱۳درصد و در مقایسه
با ماه نوامبر یک درصد افزایش یافت و به ۷۶۱۸۰۰
(هففتصد و شصت و یک هزار و هشتصد) دالر رسید.
• فروش خانه های به هم پیوسته (مانند تاون هاوس)
با کاهشی  ۲۸درصدی در مقایسه با ماه مشابه در
سال پیش روبرو بود و به  ۵۹۳دستگاه رسید .متوسط
شاخص قیمت خانه های این دسته طی یک سال
گذشته  ۲۲درصد و در یک ماه گذشته یک و نیم
درصد افزایش یافت .شاخص بهای این گروه از امالک
به ( ۱۰۰۴۹۰۰یک میلیون و چهار هزار و نهصد)
دالر رسید.
*

*

*

*

*

پی نوشت ها و سایر نکات مهم:
• منطقۀ ونکوور بزرگ در گزارشات آماری انجمن
مناطق زیر را در بر میگیرد :برنابی ،کوکیتالم ،میپل
ریج ،نیو وست مینستر ،نورث ونکوور ،پیت میدوز،
پورت کوکیتالم ،پورت مودی ،ریچموند ،ساوث دلتا،
اسکوامیش ،سان شاین کاوست ،ونکوور ،وست ونکوور
و ویسلر
• بازار امالک یکی از موتورهای محرکۀ اقتصادی
در استان بریتیش کلمبیا می باشد .در سال ۲۰۲۰
تعداد  ۳۰۹۹۴ملک در منطقۀ تحت پوشش انجمن
مشاورین امالک ونکوور بزرگ معامله شد که فعالیت
اقتصادی جنبی ناشی از آن به دو میلیارد و یکصد
میلیون دالر بالغ شد .تخمین زده میشود که این
صنعت  ۱۴۷۲۸شغل ایجاد کرده باشد .مجموع امالک
داد و ستد شده در  MLSدر ونکوور بزرگ در سال
 ۲۰۲۰به سی و سه میلیارد و هفت صد میلیون
دالر رسید.
• اطالعات و آمار ارائه شده در این مجموعه مطالب
فقط جنبۀ اطالع رسانی دارد و به هیچوجه نباید پایۀ
تصمیم گیری برای قیمت گذاری ،خرید یا فروش
ملک باشد .تماس با مشاورین امالک با تجربه و آگاه
نخستین گام در راه ورود به بازار مسکن است.
• اصل این گزارش به همراه نمودار ها و جداول
مرتبط ،در وب سایت انجمن مشاورین امالک ونکوور
بزرگ موجود استwww.rebgv.org .
• این آمار فقط مربوط به امالک مسکونی است که از
طریق  MLSبه بازار عرضه شده یا به فروش رسیده اند.
• چنانچه در مورد آمار و مندرجات این مطلب نیاز به
هرگونه توضیح یا اطالعات بیشتر داشتید و یا مایل به
دریافت متن کامل گزارش به همراه نمودارها و جداول
تفکیکی منطقه ای ،و یا آگاهی دقیق تر از وضعیت
بازار در منطقه ای خاص می باشید ،با اینجانب تماس
بگیریدKavehrealtor@gmail.com .
• اطالعات بیشتر از بازار امالک ونکوور در
www.facebook.com/kavehmovazzafi.realtor
http://members.rebgv.org/news/REBGV-StatsPkg-December-2021.pdf
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Business Directory

راهنمای مشاغل ونکوور
آرایشگاه
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)

دکتر امیر سلطانی

پزشک ( هومیوپتی)
دکتر رفیعی ،هومیوپتی آرنیکا 604.780.2114

پخش مواد غذایی
شرکت  A&Bنمایندگی گلستان

بازرسی فنی ساختمان
دکتر امیر به کیش

604.500.0303

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

604.723.4307

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

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

علیرضا حسنی

604.987.9855

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

مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

نصب وتعمیرات درب گاراژ 778.773.8012

شستشو با پاور واش ()Power Wash

1.416.222.2233

604.364.8416
کلینیک پوست و فیشیال
604.925.9277
دکتر زیبا جوادی
604.561.4885
کاملیا لیزر
604.912.0220 Celebrity Laser Care
604.700.5710
Skincare Clinic

ترجمه

لوازم خانگی ،سعید ابراهیمی604.346.8925

عکاسی

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

رستوران

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

مشاور خانواده

کف پوش  /موکت

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

رضا عباس زاده

ندا اصلی
سارا ابطحی
دکتر تقی زاده

604.800.0060 Advanced Credit Repair

دارو خانه

778.549.4554

604.986.2292
778.951.1351
604.987.1808

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

کتاب فروشی

ساختمان (درب گاراژ منزل)

تعمیرات

صرافی

مشاور تغذیه

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

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

604.771.6590 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
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

کتایون شیرزاد
دکتر خلیل نورانی
علی هومن

604.240.4403
778.996.0330
778.865.7002

604.780.0520

مواد غذایی  -فروشگاه
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

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

Daneshmand.ca

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

604.988.9900

604.904.0203
604.757.9191

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

سازمانهای اجتماعی

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)

778.728.0208
604.568.5181
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الی

صافکاری و نقاشی

صفری Elly Safari

604.716.2843
مشاور امالک در ونکوور بزرگ

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.

ellysafarik@gmail.com
$2,188,000

www.ellysafarihomes.ca

نورث ونکوور

خانه کامال بازسازی شده در منطقه بی نظیر و پرطرفدار

ing

t
Lis

Upper Delbrook, North Vancouver

Elite Body Shop

142 Fell Ave, North Vancouver

Tel: 604-987-4408

Email: info@elitebodyshop.ca

خانه ای بسیار زیبا در منطقه عالی ،دارای  5اتاق خواب و
 4سرویس ،با زیربنای  2.588اسکورفیت در زمینی به
وسعت  8.295اسکورفیت ،در دلبروک ،آشپزخانه مدرن،
سوئیت مستقل ،با فضای سبز محفوظ ،و پاتیوی بزرگ،
نزدیک به دلبروک پالزا ،مجموعه ورزشی دلبروک سنتر و ...

ew

Great Spaces Landscaping Ltd.

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮف روﺑﯽ

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

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

اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮی ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﺑﺮف روب آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
greatspaceslandscaping@gmail.com

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

کرسی ایرانی با سبکی جدید در ونکوور

محفل خانوادگى خود را با نشستن دور ُكرسى گرمتر كنيد!
چه خاطرات خوشی داریم از کرسی نشینی های قدیم

(ُ )1كرسى ساده

مزایای کرسی ایرانی

این سنت خوب ایرانی را در این سوی دنیا زنده کنیم

انواع ُكرسی براى بودجه هاى مختلف
( )٣كرسى مدرن

شامل ميز  -گرمكن اينفرارد

 .1دورهمی های خانوادگی

در طرحها و مدلهای متنوع

با ترموستات  -لحاف

اضافه بر ُكرسى ساده همراه

(ُ )2كرسى سنتى

قيمت پايه $1,950

اضافه بر كرسى ساده داراى

 .2خواص درمانی گرم کن های مادون قرمز

سه تشك و سه پشتى

 .3مصرف کم انرژی

با يك كاناپه اِل كوتاه و يك
صندلى راحتى

قيمت پايه $6,250

قيمت پايه $3,550

 .4هوای سالم با اکسیژن بیشتر

جهت کسب اطالعات بیشتر

و سفارش ُکرسی خود ،با ما تماس بگیرید
منصوره ورزیده کار

778.883.0711

Email: Mansuereh@gmail.com
Facebook: Cozy Corsy

Lonsdale Dentist
Dr. Farhad Goshtasby

ebrahimi

accounting services ltd.

دکتـر فرهاد ُگشتاسبی
Dr. Pouran Rostamian

دکتـر پوراندخت رستمیان

با  28سال سابقه کار

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

$149.40

بیمه پناهندگان پذیرفته میشود
Tel: 604.971.0791
208-1940 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC
Web: www.lonsdaledentist.ca

Email: dentistlonsdale@gmail.com

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

Daneshmand.ca

معاینه و رادیوگرافی و جرمگیری

Accounting and Tax Services

37

Daneshmand Weekly | Friday, Jan. 7, 2022

NORTH VAN
NORTH
VAN VAN
NORTH

The North Shore's most dynamic new community.
The Shore's
North Shore's
most dynamic
new community.
The North
most dynamic
new community.

PRESENTATION CENTRE COMING SOON TO LOWER LONSDALE
شد
 افتتاح خواهدLower Lonsdale دفتر مرکزی برای فروش و نمایش خانه ها به زودی در
PRES ENTATI ON C E NTRE COMI NG S OON TO LOW E R LO N SDA L E
Pre-Register
Today | LiveInnova.ca | 778-882-3277
P RESENTATIO N CENT RE COM ING SOON TO LOW E R LONSDA LE

ثبت نام کنیدPre-Register
،امروز پیش از موعد
 | همینLiveInnova.ca | 778-882-3277
Today

Pre-Register
Today
| LiveInnova.ca
| 778-882-3277
168 Residences
Redefining
Urban Living

میدهند
زندگی در
تازه ای از
تعریف
 واحد مسکونی که168
168شهر
Residences
Redefining
Urban
Living
آپارتمان و تان هاوس های یک تا چهار خوابه
و
واقع در تقاطع خیابان

e-of-a-kind
1-4 Bedroom Condos and Townhomes
t all.
Innova
a one-of-a-kind
1-4 Bedroom
Condos
andLiving
Townhomes
ail
hub
-The isBLOK,
168 Residences
Redefining
Urban
Located
at
East
3rd
Street
and
St.
Davids
Avenue
h impressive
a vibrant new
retail
hub
-The
BLOK,
rooftop
Located
at and
EastTownhomes
3rd Street and St. Davids Avenue
e-of-a-kind
1-4 Bedroom
Condos
including
daycare,
impressive
rooftop
ed hub
residences.
ail
-Thedesigned
BLOK, residences.
Sutton Group West Coast Realty. Renderings are an artist’s illustration only.
houghtfully
Located
at
East
3rd
Street
and
Davids
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Sutton
Group Davids
Westsuch
Coast
Realty.
Renderings
an
artist’s
illustration
only.
nnects
withrooftop
St.
East
3rd
This is not an offering
for
purchase.
Any
offering
can
only
beare
made
with aSt.
Disclosure
Statement.
E.&O.E.
impressive
Lower Lonsdale connects
with
This is not an offering for purchase. Any such offering can only be made with a Disclosure Statement. E.&O.E.
he
best
of
North
ed
residences.
ova is steps from the best of North

nnects with
he best of North

Sutton Group West Coast Realty. Renderings are an artist’s illustration only.
This is not an offering for purchase. Any such offering can only be made with a Disclosure Statement. E.&O.E.
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Here
tion
Lives Here

es Here
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Special Immigration
 ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻧﺎدا،اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ
Canada:+1.604.763.3434
Iran: +98.912.044.3729
www.specialimmigration.com
info@specialimmigration.com

Daneshmand.ca

Head office: Unit 6, 229 Lonsdale Ave., North Vancouver
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Amir Behkish, PhD

بازرس فنی ساختمان

Certified Home Inspector

(604)500-0303

Email: inspector@royalcanyon.ca
Website: www.royalcanyon.ca

خدمات ترجمه لیلی نیک نفس
مترجم شفاهی وکتبی
ICBC مترجم

604.773.6040
l.nicknafs@gmail.com

604.926.Nava (6282)
navahomes@gmail.com

Friday, Jan. 7 , 2022 | Issue 793, Vol. 16 | WEEKLY, FREE, PERSIAN / FARSI

STIBC 03-05-3509
MOSAIC- ICBC

Commercial / Residential
We speak Italian, Persian (Farsi) and English.

مشاور امالک

مشاورین امالک تجاری و مسکونی

 فارسی و انگلیسی صحبت میکنیم،ما به زبانهای ایتالیایی

NAVA HOMES
www.NavaHomes.com

میترا بشاش

خرید و فروش امالک در ونکوور

mitrabashash.com

ارزیابی ملک شما

604.780.8602
Mitra Bashash Real Estate

mitrabashash_realestate

O
M FF
A T
R H
K E
ET

Follow Me On

ST D
U
J OL $2,485,000
S 1888 Tatlow Ave.
709-125 E 14th st.
North Van. 2 bed 2 bath 835 Sqf

#3603, Slate at Brentwood
Burnaby
$1,080,000

#3803, Slate at Brentwood
Burnaby
$1,100,000

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

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

SO
LD

LD
SO

SO

Pre-sale, Completion: 2025

$1,998,000

Pre-sale, Completion: 2024

803-3355 Cypress Pl. West Vancouver
$1,798,000

LD

Pre-sale, Completion: 2025

2836 W 8th Ave. Vancouver

LD

Millennium, Central Lonsdale
North Van.
$859,900

SO

SO

LD

JU

ST

SO

LD

SO

LD

3302 Rakanna Pl.
Coquitlam $1,588,000

SO

LD

برش قطعات کابینت با ما

برش چوب و ساخت هر نوع کابینتو کانتر تاپ

North Vancouver
2501 - 1211 Melville St.
Vancouver $1,080,000

نصب با شما

Email: info@centurycuts.com

Web: www.centurycuts.com

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

604.945.0456
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