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پیام روشنی

Top Performer of years 2020 & 2021

مهرداد مرادخانی

مشاور وام مسکن

مشاور وام مسکن

Mortgage, Refinance, HELOC

WikiMortgage
mehrdad.moradkhani@BMO.com

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

milad@miladhomes.com

778 873 4500

سرویسSky Train

هم اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاری در امالک است

مشاور شما در:

سکونت  -سرمایه گذاری خرید ملک ،بیزینس،اجاره،سرمایه گذاری
ملک ،بیزنس
خرید و فروش
اجرای قراردادها
نرخ بهره
اخذ وام با کمترین
گذاریPre-Sale ،
سرمایه
با چشم انداز راه اندازی
اجرای واگذاری و پیش فروش امالک
کمترین بهره
مسکن با
وام
ونکوور بزرگ از جمله :
امور امالک در تمام
تخصص در

رضا محمودی

Rezrealty.ca

778.240.8181

REZREALTY@GMAIL.COM

778.882.2647

در هر معامله موفق ۵۰۰دالر

تعلق میگیرد
Top
10% Realtors

Civil Eng

nasrinsarmadi@gmail.com

برهان فرجو

آیا ملکی برای فروش دارید؟

آیا ملکی برای اجاره دارید؟
اژدری
دکتر کامیار
Fara Ghafari Lic. No. 50027

amirdavoody@hotmail.com
)778-882-Amir(2647
Cell: 604.723.0721
604.710.4060 www.rarealtyalliance.com
www.FaraGhafari.ca

604.765.6643
Office:778 297 3000

فروغ غفاری

متخصص خرید ،فروش و اجاره

ساختمان
بازرسی
فنیدارید؟
قصد خرید
آیا

نسرین سرمدی

amirdavoody@hotmail.com

Zari Majd

Licenced Property Manager / Realtor

مشاور وام مسکن

778.233.8884
ارائه انواع وام برای خرید مسکن

Equity, Construction Loan www.DoctorHomeInspections.com
fara.ghafari@gmail.com
+1.604.505.1000 +98.21.913300022 Refinance , Home Equity,
$3,500 / Monthly

$2,500 / Monthly

RENTED

ارائه بهترین وام
مسکن با شرایط
بسیار عالی
778 888-3749
1 844 673-4628
zari.majd@cibc.com

Daneshmand.ca

Leilakhorvash.com
مشاور امالک

امیر داودی
داودی
امیر

سوری  ،اَبستفورد و لنگلی

www.MahdiAbbaszadeh.ca

Personal Real Estate Corporation

مشاور شما در خرید و
فروش ملک و Pre-Sale

در صورت معرفی به دیگران

( دکترای مهندسی سازه )

کارشناس حرفه ای مسکن و متخصص در پیش خرید

مهندس

604-364-3634

لنگلی

Read Today For Tomorrow

604.441.7733

778.320.3282

مشاور شما در کلیه امور :

جمعه  13اسفند  ،1400سال 16

خرید ملک فقط با  5درصد

HeedLending

میالد کریمی

Issue 800, Vol. 16

با هر بودجه ای صاحب خانه شوید

payam@HeedLending.com

778.598.3170

Friday,
March. 4, 2022
Daneshmand
Weekly
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Mobile Mortgage Advisor
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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

• طالق

• حضانت فرزندان
• امور مالی و دارایی های خانوادگی

• وصیت نامه
• انحصار وراثت

• ویزای کار
• اقامت از طریق سرمایه گذاری

• 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
مشاور امالک مسکونی و تجاری

C: 604-626-8461

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

جواهری نـور

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

Mary Saleh

Personal Real Estate Corporation
Please contact Mary for
your all real estate needs.

NOUR
JEWELRY
EXCHANGE

2007, 2017
Master Medallion Club

برای کلیه امور خرید و فروش امالک با مری صالح تماس بگیرید

$1,298,000
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فروش طال به صورت قسطی و بدون بهره
بورس انواع طالهای ایرانی و ایتالیایی ،حلقه نامزدی و ...
بهترین خریدار طال و سکه آزادی ،سکه پهلوی و شمش های سوئیسی
تعمیرات طال پذیرفته میشود

2

تان هاوس های بی نظیر  ،Jacobsonدارای  4اتاق و  4سرویس ،به مساحت
 2345اسکورفیت ،ساخته شده در سال  ،2013دسترسی به فروشگاه ها،
رستوران ها و امکانات حمل و نفل و مدارس  ،Morgan crossingنشیمن و
پذیرایی بسیار بزرگ و پرنور ،لوازم آشپزخانه ی استینلس و گرانیت ،سه اتاق
خواب و دو سرویس در طبقه ی باال ،مستر بسیار بزرگ ،اتاق خواب چهارم در
بیسمنت ،پارکینگ بزرگ ،باربیکیو ،نزدیک به White Rock

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

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

Slide Show

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

1/1

CELL:236-788-6007 | TELL:604-990-4589
WEBSITE: BANFFCONTRACTING.COM
E-MAIL:NASR47585@GMAIL.COM

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

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

1/2

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

با موجودی بیش از  4000قطعه فرش در اندازه های بزرگ و کوچک
https://bcres.paragonrels.com/ParagonLS/Default.mvc#1,1

1/2

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

AdvancedCreditRepair.CA

604.986.8514

Daneshmand.ca

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

توسط متخصصین با تجربه ایرانی
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$629,000,000
SOLD IN 2021

Although this information has been received from sources deemed reliable, we assume no responsibility for its accuracy and without offering advice. This communication is not intended to cause or induce breach of an
existing agency agreement. *Based on sold and listing prices of deals pending or closed in 2021 by all of our agents, on and off the Multiple Listing Service and all numbers are approximate.
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صرافی دنیـا
اولین صرافی ایرانی

در وست ونکوورکانادا

ارسال حواله به ایران و بلعکس با سیستم الکترونیکی

آژانس هواپیمایی آپاد انا

ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ،آژاﻧﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ آﭘﺎداﻧﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰ� ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎل ﺷﺪ.
ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ� ،ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش ،ﻫﻤﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب آژاﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ آژاﻧﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ آﭘﺎداﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

6E M0A I L4: S A.L E7S @7A P A0D A .N A4T R A4V E 7L . C A4

INSTAGRAM:@APADANA.TRAVEL.CANADA

بهترین نرخ و سریعترین انتقال ارز

دریافت همزمان ارز با استفاده از کارت های عضو شتاب

BC LICENSE # 61054

(سانتا ،پایا ،کارت به کارت)

Tel: 604.913.2324
1408 Marine Dr., West Vancouver

علی نجفی

کیوان کربالیی

اﻣ� � �
ﺣﺴ� ﺗﻮﻓﯿﻖ
�
دکرتای حقوق و مشاور رسمی کانون مشاوران کانادا
دارنده حق امضاء از دولت استان بریتیش کلمبیا
مهاجرت به کانادا را با ما تجربه کنید
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Migrating Bird Immigration Services
Inc.
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درخواست متا از دیگر شرکت های فناوری
برای ساخت دنیای واقعیت مجازی متاورس

an

قادر به ساخت دنیای مجازی متاورس نخواهد بود .به همین دلیل
در ساخت این دنیای مجازی به دیگر شرکتهای فناوری نیز نیاز
دارد .تغییر نام این شرکت نیز نشان دهنده چشم انداز آن و تحقق
دنیای متاورس است.
طبق پست وبالگی دن رابینوویتسیج ،معاون ارتباطات متا ،این
شرکت به دنبال تحول متاورس و ایجاد پیشرفت های قابل توجه
در پهنای باند متقارن و سرعت کلی شبکه است .دن رابینوویتسیج
در این پست گفته است :در حال حاضر هیچ شرکتی به تنهایی
امکان انجام چنین پیشرفت های قابل توجهی را نخواهد داشت.
به همین دلیل به تالشی جهانی برای ایجاد متاورس نیاز داریم .به
همین دلیل از شرکای خود درخواست می کنیم تا در این زمینه
همکاریهای الزم را با ما انجام دهند.

زاکربرگ به عنوان پایه گذار شرکت متا طی درخواستی از دیگر
شرکت های فناوری به دنبال ساخت و تحول دنیای متاورس است.
این شرکت قصد دارد در یک تالش جهانی و ساخت یک دنیای

سازمان مهاجرتی

جدید واقعیت مجازی باعث کاهش تاخیر در شبکه و افزایش سرعت
آن شود.

متا با هدف تسریع در نوآوریهای متاورس با یک مرکز نوآوری در
مادرید اسپانیا به نام تله فونیکا همکاری می کند .مارک زاکربرگ
نیز در این مورد گفته است :به دلیل گذر از دوره کنونی و ورود
به متاورس نیازمند پیشرفت های عظیم در شبکه اتصال هستیم
تا بتوانیم حس واقعی حضور را در دنیای مجازی با عینک های
هوشمند و هدست های واقعیت مجازی ارائه کنیم .این پیشرفت ها
بزرگتر از تغییراتی است که تاکنون دیده ایم .بنظر میرسد موضوع
اصلی سخنان مارک زاکربرگ در مورد صبوری برای تحقق دنیای
متاورس در آینده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا ،متا به تنهایی

123Visa

Immigration Services

با مدیریت :شهاب دراج

CEO of 123Visa & Iranian Lawyer

(604) 971-5005

Cell: +1 (778) 317-4959
Fax: +1 (604) 971-1232
Email: info@123visa.ca
Website: 123visa.ca
شماره تلفن دفتر تهران00989127211736 :

تیم ما در تمام مراحل مهاجرت همراه شما خواهد بود
بیش از  300پرونده موفق در مهاجرت
به ویژه برای موارد پناهندگی
بدون حتی یک مورد ناموفق

خدمات مهاجرت به کانادا از طریق :
خانوادگی ،تحصیلی ،اقامت از طریق کاریابی
و سرمایه گذاری استانی ،پناهندگی در روشهای داخل و بیرون خاک کانادا

Office Manager
zahra@123visa.ca

Daneshmand.ca

Dorsa Tehrani

Application Process Officer
dorsa@123visa.ca

بــر اســاس مرکــز تقویــم ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران ،لحظــه تحویــل ســال  ۱۴۰۱هجــری
شمســی بــه وقــت ایــران ،روز یکشــنبه  ۲۹اســفند مــاه ســال  ۱۴۰۰مصــادف بــا بیســتم مــارس
 ۲۰۲۲میــادی ،ســاعت  ۱۹و  ۳دقیقــه و  ۲۶ثانیــه اســت.
لحظــه تحویــل ســال  ۱۴۰۱در کانــادا بــه وقــت تورنتــو و مونتــرال :روز یکشــنبه بیســتم مــارس
 ۲۰۲۲در ســاعت  ۱۱و  ۳۳دقیقــه و  ۲۶ثانیــه صبــح خواهــد بــود.

Zahra Honarpisheh Mahsa Mehrvarz
ICCRC Member
mahsa@123visa.ca

لحظه تحویل سال  ۱۴۰۱هجری شمسی

لحظــه تحویــل ســال  ۱۴۰۱در کانــادا بــه وقــت ونکــوور :روز یکشــنبه بیســتم مــارچ  ۲۰۲۲در
ســاعت  ۸و  ۳۳دقیقــه و  ۲۶ثانیــه صبــح خواهــد بــود.
Roja Yavari

Iran Office Manager
Roja@123visa.ca

Sam Rad

Agent in Iran
samrad@123visa.ca

Hamidreza Abazari

Company Representative in Iran
hamid@123visa.ca

Ray Nesvaderani
IRB Certified Interpreter
ray@123visa.ca

)Vancouver: 301-310 Esplanade E, North Vancouver BC (V7L1A4

امیدواریــم ســال جدیــد شمســی ،ســالی پــر از اتفاقــات زیبــا و خــوب بــرای تمــام مــردم جهــان
بــه خصــوص ایرانیــان و فارسـیزبانان باشــد.
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Daneshmand Magazine Ltd.
Tel: 604.770.3570
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هنر ظریف اهمیت ندادن
در زندگی ام به خیلی از آدم ها و خیلی چیزها اهمیت داده ام،
و به خیلی از افراد و خیلی چیزها هم اهمیت نداده ام و آن همه
ی چیزی است که تفاوت را ایجاد کرده است.
مردم اغلب می گویند کلید اعتماد به نفس و موفقیت در زندگی
این است که "اهمیت ندهیم" .در واقع ،ما اغلب در قویترین و
تحسینبرانگیزترین افرادی که میشناسیم ،به اهمیت ندادنشان
اشاره میکنیم .مثال «شنیدی که تام رئیس شرکت را احمق
خطاب کرد ولی حقوقش افزایش پیدا کرد؟ لعنتی ،این یارو اصال
اهمیتی نداده».
نکته این است که اکثر ما در طول زندگیمان با اهمیت دادن
بیش از حد به موقعیتهایی که سزاوار فک کردن نیست ،مبارزه
میکنیم .ما در مورد متصدی بی ادب پمپ بنزین فکر می کنیم.
وقتی برنامهای که دوست داشتیم در تلویزیون کنسل شد،
ناراحت می شویم .وقتی همکارانمان به خود زحمت نمیدهند از
ما در مورد آخر هفته شگفتانگیزمان بپرسند ،ناراحت می شویم.
وقتی باران میبارد در حالی که قرار بود صبح برای دویدن برویم
ناراحت می شویم.ما به همه ی این موضوعات بی اهمیت ،اهمیت
می دهیم.مشکل همینه دوست من.
زمانی که ما بیش از حد فکر میکنیم ،و تصمیم میگیریم در
مورد همه چیز ایراد بگیریم ،احساس میکنیم همیشه حق داریم
احساس راحتی و شادی کنیم ،آن وقت است که زندگی به ما
سخت می گیرد.در واقع ،توانایی نگه داشتن اهمیت دادن هایمان
برای بدترین موقعیتها ،مطمئناً زندگی را بسیار آسانتر میکند.
شکست کمتر ترسناک و طرد شدن کمتر دردناک خواهد بود.
منظورم این است که اگر ما فقط میتوانستیم به مسائل مهم به
طور آگاهانه اهمیت بدهیم ،زندگی بسیار آسان تر می شد.
چیزی که ما متوجه نمیشویم این است که هنر ظریفی وجود
دارد .آدم ها به دنیا نمی آیند که به چیزهای بی اهمیت فکر
کنند .آیا تا به حال دیده اید که یک بچه به دلیل اینکه کالهش
رنگ آبی نامناسبی دارد ،گریه کند؟توسعه توانایی کنترل و
مدیریت اهمیت دادن هایمان ،جوهر زندگی است .ما باید اهمیت
ندادن را ،در درون خود در طول سال ها و دهه ها بسازیم و
اصالح کنیم .ما فقط باید به خاصترین موقعیتها اهمیت دهیم.
این ممکن است آسان به نظر برسد .اما اینطور نیست .بسیاری از
ما ،بیشتر اوقات ،گرفتار چیزهای بی اهمیت زندگی شده و غرق
می شویم .بگذارید به شما نشان بدهم:
نکته ظریف شماره  :1اهمیت ندادن به معنای بی تفاوت بودن
نیست .این به معنای راحت بودن با متفاوت بودن است اکثر
مردم تصور می کنند اهمیت ندادن ،نوعی بی تفاوتی کامل و
آرام نسبت به همه چیز است ،آرامشی که تمام طوفان ها را
پشت سر می گذارد.
این درست نیست .هیچ چیز قابل تحسینی در مورد بی تفاوتی
وجود ندارد .افرادی که بی تفاوت هستند ،اغلب ترسیده اند.
افراد بیتفاوت ،اغلب سعی میکنند بیتفاوت باشند زیرا در واقع،
آنها خیلی به همه چیز اهمیت میدهند .آنها از دنیا و عواقب
انتخاب های خود می ترسند .بنابراین هیچکدام را نمی سازند.
آنها در یک گودال خاکستری بدون عاطفه که خودشان ساخته
اند پنهان می شوند ،و به خود ترحم می کنند.
این اولین ظرافت در مورد اهمیت ندادن را نشان می دهد .وقتی
می گوییم ،مراقب باش ،به چیزی اهمیت نده ،منظور ما این
نیست که به هیچ چیز اهمیت ندهید .برعکس ،منظور ما این
است که در راه رسیدن به اهداف به نامالیمات اهمیتی ندهید ،به
عصبانی شدن برخی افراد در حین انجام کاری که فکر می کنید
درست یا مهم است ،اهمیتی ندهید .اهمیت دادن های خود را
فقط برای چیزهای بزرگ و مهم رزرو کنید.
نکته ظریف شماره  :2برای اینکه به سختی های کوچک اهمیت

ندهید ،ابتدا باید به چیزی مهمتر از سختی اهمیت بدهید
 Eric Hofferیک بار نوشت :یک مرد احتماالً زمانی به کار
خودش فکر می کند که ارزش فکر کردن را داشته باشد .وقتی
اینطور نباشد ،او با توجه کردن به امورات دیگران ،ذهن خود را
از امورات بیمعنای خود دور میکند.
یه لحظه فکر کن شما در یک فروشگاه مواد غذایی هستید و
یک خانم سالخورده است سر صندوقدار فریاد می زند و او را
به خاطر نپذیرفتن کوپن  30سنتی اش سرزنش می کند .چرا
این خانم اهمیت می دهد؟ فقط  30سنت است.خوب ،من به
شما می گویم چرا .آن بانوی مسن احتماالً کاری بهتر از این
ندارد که انجام دهد .او پیر و تنها است و بچه هایش هرگز به او
سر نمی زنند .حقوق بازنشستگی او در آستانه پایان یافتن است
و او حتی نمی تواند بیش از  15دقیقه تلویزیون تماشا کند زیرا
خط اصلی داستان را فراموش می کند.
بنابراین این کوپن تمام چیزی است که دارد .او و کوپن های
لعنتی اش است .در تمام طول روز و هر روز .این تنها چیزی
است که او می تواند درباره آن ایراد بگیرد ،زیرا هیچ چیز دیگری
برای اهمیت دادن وجود ندارد .و بنابراین وقتی آن صندوقدار از
پذیرش یکی از آنها امتناع می ورزد ،می توانید شرط ببندید که
مادربزرگ فوران می کند.
اگر متوجه شدید که دائماً به چیزهای بی اهمیتی که شما را آزار
می دهند فکر می کنید ،بدانید چیز زیادی در زندگی خود ندارید
که بخواهید به آن اهمیت بدهید ،و این مشکل واقعی شماست.
در زندگی ،اهمیت دادن ما باید خرج چیزی شود .واقعاً چیزی
به نام اهمیت ندادن وجود ندارد .سوال این است که هر کدام از
ما چگونه انتخاب میکنیم که اهمیت دادنمان را به چه چیزی
تخصیص دهیم .نکته این است که اهمیت دادن ها را باید به
دست آورد و سپس عاقالنه سرمایه گذاری کرد.
نکته ظریف شماره  :3همه ما تعداد محدودی اهمیت دادن
داریم .توجه کنید آنها را به کجا و به چه کسی می دهید
وقتی ما جوان هستیم ،انرژی زیادی داریم .همه چیز جدید و
هیجان انگیز است .و به نظر می رسد همه چیز بسیار مهم است.
بنابراین ما به همه چیز و همه چیز اهمیت می دهیم .در مورد
اینکه مردم در مورد ما چه می گویند ،در مورد اینکه آیا جوراب
های ما مطابقت دارند یا نه یا بادکنک تولد ما چه رنگی است.
با باال رفتن سن ،تجربه به دست می آوریم و متوجه می شویم
بیشتر این چیزها تأثیر پایدار کمی بر زندگی ما دارند .نظرات
افرادی که قب ً
ال خیلی به آنها اهمیت می دادیم مدت هاست که
از زندگی ما حذف شده است .ما متوجه می شویم مردم چقدر
به جزئیات سطحی ما توجه نمی کنند ،و بیشتر روی انجام کارها
برای خودمان تمرکز می کنیم تا برای دیگران.
اساساً ،ما در مورد چیزهایی که میخواهیم به آنها اهمیت
بدهیم ،گزینشگرتر میشویم .این چیزی است که به آن "بلوغ"
می گویند .بلوغ زمانی اتفاق میافتد که فرد یاد میگیرد فقط
درباره چیزهایی که واقعاً ارزش دارد ،فکر کند .سپس ،با بزرگتر
شدن و وارد شدن به میانسالی ،چیز دیگری شروع به تغییر
می کند .سطح انرژی ما کاهش می یابد .هویت ما تثبیت
می شود .ما می دانیم که هستیم و دیگر تمایلی به تغییر آنچه
اکنون در زندگی مان اجتناب ناپذیر به نظر می رسد نداریم.
و به طرز عجیبی این رهایی بخش است .دیگر نیازی نیست که
در مورد همه چیز فکر بکنیم .زندگی همان چیزی است که
هست .ما آن را قبول داریم .زندگی لعنتی ادامه دارد ما اکنون
اهمیت دادن های رو به کاهش خود را ،فقط برای لعنتانگیزترین
بخشهای زندگیمان رزرو میکنیم :خانوادههایمان و بهترین
دوستانمان ،و در کمال شگفتی همین کافی است .این ساده
سازی در واقع ما را واقعاً خوشحال می کند.
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اسپیس ایکس وظیفه انجام سه مأموریت فضایی ناسا را برعهده دارد
سه ماموریت فضایی کرو  ۸ ،۷و  ۹ناسا با ارزش قرارداد تجاری  ۳.۴۹میلیارد دالر توسط اسپیس ایکس
انجام خواهد شد.به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا ،ناسا برای اولین بار در سال ۲۰۱۴
یک قرارداد اولیه به ارزش  ۲.۶میلیارد دالر با اسپیس ایکس برای توسعه قابلیتهای پرتاب امضا کرد .این
قرارداد زمانی انجام گرفت که شاتل فضایی در سال  ۲۰۱۱به کار خود چایان داده بود.
شرکت اسپیس ایکس در سال  ۲۰۲۰سه ماموریت دیگر ناسا را با هدف ارسال به ایستگاه فضایی
بینالمللی با کمک فضاپیمای کرو دراگون و موشک فالکون  ۹به انجام رساند .از طرفی قرارداد تنظیم
شده جدید نشان میدهد اسپیسایکس دو ماموریت دیگر نیز در سال  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳خواهد داشت.
طبق بیانیه ناسا دوره عملکرد قرارداد جدید تا  ۳۱مارس سال  ۲۰۲۸ادامه دارد.

GREAT SPACES LANDSCAPING ltd.
نوروز را با ما شروع کنید

Gardening & Lanscaping

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و
باغبانی طراحی ،اجرا ،نگهداری
مشاوره،
مشاوره ،طراحی ،اجرا ،نگهداری

GEART SAPCES LANDSCAPING Ltd.

نوروز را با ما شروع کنيد
باغبانی ،محوطه سازی ،فضای سبز
با بیش از  ۲۵سال تجربه
و بهره مندی از مجربترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

SPACES LANDSCAPING LT
GREAT
محوطهسازی :کفسازی ،فنس کشی ،دیوارکشی ،ساخت برکه و آبنما،

گاترها سال تجربه و بهره مندی از مجرب ترین
از کردن25
بیش
با
واشر و تمیز
آالچیق ،دک ،پاور

GARDENING & LANDSCAPING

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

کاشت درخت ،گل ،چمن ،نگهداری دورهای
مجریانفضایوسبزکارشناسان فضای سبز و آرشیتکت
) محوطه سازی و باغبانﯽ (

مشاوره  ،طراحﯽ

Office:
778-855-9645
نگهداری
 ،اجرا ،
Cell: 604-724-9645

نﯽ

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

20
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تکت
 greatspaceslandscaping@gmail.comو آرشي
ش از  25سال تجربه و بهره مندی از مجربترين مجريان و کارشناسان فضای سبز
Email:

طه سازی

کتی لودرز ،معاون ماموریت عملیات فضایی ناسا در بیانیه این آژانس فضایی گفته است :این آژانس تالش
میکند تا از پروازهای اضافی به ایستگاه فضایی مطمئن شود .زیرا ماموریتهای موردنظر با هدف حفظ
حضور ایاالت متحده ایستگاه فضایی انجام می گیرد .در این بیانیه اعالم شد که اسپیس ایکس تنها
شرکت آمریکایی است که گواهی مورد نظر برای انتقال خدمه به ایستگاه فضایی بینالمللی را دریافت
کرده است .پیش از این ناسا در سال  ۲۰۱۴قراردادی را با شرکت بوئینگ تنظیم کرده بود .اما فضاپیمای
استارالینر این شرکت هنوز مراحل آزمایشی را میگذراند و اولین پرواز آن نیز در نیمه اول  20۲۲انجام
خواهد شد .البته ناسا قصد دارد برنامههای فضایی خود را به صورت ترکیبی توسط اسپیس ایکس و
بوئینگ انجام دهد.

) کفسازی  ،فنس کشﯽ  ،ديوارکشﯽ  ،برکه و آبنما  ،آﻻچيق و
دک  ،پاور واشر و تميزکاری قاتريها (

Starting From

) اصﻼح فضای سبزموجود  ،هرس  ،پيوند  ،کوددهﯽ  ،درخت  ،گل ،
چمن  ،نگهداری دوره ای فضای سبز (

O:778-855-9645

* Tax Preparation and Tax Filing Services for Individuates

C: 604-724-9645

E: greatspaceslandscaping@gmail.com

* Tax Preparation and Tax Filing Services for Businesses

محوطه سازی :کف سازی ،فنس کشی ،دیوار کشی ،آالچیق ،دک

* Appeal Tax Assessments, Penalties, and tax courts

باغبانی :اصالح فضای سبز موجود ،هرس ،پیوند ،کوددهی،
کاشت درخت ،گل ،چمن ،نگهداری دوره ای فضای سبز

Office: 604-724-9645

Cell: 778-855-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

+1 604-723-8696

Tel: 604-723-8696

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

Daneshmand.ca

ساخت برکه و آب نما ،پاور واشر و تمیز کردن گاترها

* Accounting-Bookkeeping and Financial Statement
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 4راه برای غلبه بر کمرویی

اکثر مردم در برخی موقعیت ها احساس خجالت می کنند ،اما
برای برخی ،خجالتی بودن می تواند آنقدر ناتوان کننده باشد،
که آنها را از مشارکت در موقعیت های اجتماعی ،که برای
اهداف شخصی یا حرفه ای مهم هستند ،باز دارد .افراد خجالتی
میخواهند به دیگران نزدیک شوند ،اما از طرد شدن یا انتقاد
میترسند ،بنابراین حتی از رویدادهای اجتماعی که میخواهند
در آن شرکت کنند ،اجتناب میکنند .آنها اغلب در نهایت
احساس تنهایی و انزوا می کنند ،که خطر ابتال به مشکالت
دیگری مانند افسردگی یا اضطراب را در آنها افزایش می دهد.
گاهی اوقات افراد سعی می کنند با خوددرمانی با الکل یا مواد
مخدر بر کمرویی غلبه کنند ،که خطر ابتال به اختالالت مصرف
مواد را افزایش می دهد.

تحقیقات نشان می دهند ،کمرویی در یک چرخه معیوب حفظ
می شود که در آن افراد به موقعیت اجتماعی نزدیک می شوند،
ترس بیش از حد از ارزیابی منفی را احساس می کنند و سپس از
موقعیت اجتناب می کنند .این در ابتدا باعث تسکین می شود ،اما
اغلب منجر به احساس شرم و سرزنش خود می شود .برای کنار
آمدن با این احساسات ،احساسات منفی ما می توانند به خشم
و سرزنش دیگران تبدیل شوند و بنابراین دیگران را بی مالحظه
یا غیرحمایت کننده در نظر می گیریم ،که میل به دوری از آنها
را بیشتر تقویت می کند .با توجه به اینکه مهارتهای اجتماعی،
مانند هر مجموعه دیگر از مهارتها ،چیزی است که فرد میتواند
در طول زمان توسعه دهد ،اجتناب از موقعیتهای اجتماعی
میتواند منجر به «بیشکل شدن» از نظر اجتماعی شود.در
اینجا چهار راه برای افزایش تناسب اندام اجتماعی وجود دارد:

برنامه ریزی کنید تا خوب پیش برود.
خجالتی بودن ،بر خالف درونگرایی که با ساکت بودن و محتاط
بودن همراه است ،با تمایل شدید به ارزیابی بیش از حد منفی
مشخص می شود .ترس بسیار زیادی وجود دارد که دیگران شما
را به نحوی منفی ارزیابی کنند ،بنابراین مقدار زیادی از فکر در
محیط های اجتماعی صرف این می شود که چگونه کار اشتباهی
انجام ندهید ،به جای اینکه چگونه یک کار را درست انجام دهید.
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یکی از راه های کاهش اضطراب این است که زمان بیشتری را
صرف فکر کردن در مورد اینکه چه کاری می توانید انجام دهید
تا موقعیت را به موفقیت برسانید ،اختصاص دهید .اگر نگران
حرفایی هستید که باید بزنید ،چند سوال از خود بپرسید که
به شما کمک میکند تا موضوعات جالبی ایجاد کنید :برخی از
رویدادهای جاری که میتوانم مطرح کنم چیست؟ چه چیزی
در زندگی من می گذرد که احساس راحتی می کنم با دیگران
به اشتراک بگذارم؟ چه وجه اشتراکی با سایر افرادی که آنجا
خواهند بود دارم؟
شما همچنین می توانید یک استراتژی خروج به خود بدهید.
فقط سعی کنید از آن استفاده نکنید .قرار گرفتن در معرض
ترس بهترین راه برای غلبه بر آن است .با این حال ،این نیز
مهم است که احساس کنید در کنترل خود هستید .اگر بدانید
استراتژی خروج از بدترین سناریو را دارید ،احساس نمی کنید
در دام افتاده اید.

در مورد دیگران کنجکاو باشید.

در یک محیط اجتماعی ،سعی کنید تمرکز خود را از خودتان
دور کنید .در عوض ،روی کنجکاوی بر دیگران تمرکز کنید .آنها
چه کسانی هستند و چرا آنجا هستند؟ عالیق و سرگرمی های
آنها چیست؟ این به شما چیزی متفاوت برای تمرکز می دهد و
به شما در ایجاد مکالمات کمک می کند .هر کس داستانی برای
گفتن دارد پیدا کنید که چیست ،سپس بنشینید و گوش کنید.
مردم دوست دارند در مورد خودشان صحبت کنند .راه جالب
ترین فرد بودن این است که دیگران را جالب بدانیم.

به خودتان نقشی بدهید.

بسیاری از افراد خجالتی اجتماعی که من با آنها کار کرده ام،
متخصصان بسیار موفقی هستند ،از جمله پزشکان ،وکال ،اساتید
و صاحبان مشاغل .آنها اغلب در مورد اینکه چقدر در کار اعتماد
به نفس دارند ،اظهار نظر می کنند ،اما چگونه اعتماد به نفس
خود را در موقعیت هایی که نقش آنها توسط شغلشان مشخص
نمی شود ،از دست می دهند .داشتن یک نقش به شما حس

هدفمندی و دستورالعمل هایی برای نحوه رفتار شما می دهد.
اکثر مردم در هر محیطی می خواهند احساس کنند ،مورد
پسند و پذیرش قرار گرفته اند .من از مشتریانم میخواهم که به
خودشان این نقش را بدهند .به عنوان بخشی از برنامه شما برای
درست پیش رفتن موقعیت ،شغلی را برای خود انتخاب کنید:
این وظیفه من است که به مردم کمک کنم احساس جذابیت یا
دوست داشته شدن بدهم ،یا وظیفه من این است که به مردم
احساس خوش آمدن بدهم.

گفتگوی درونی خود را نرم کنید.

افراد خجالتی اغلب به شدت از خود انتقاد می کنند و گفتگوی
درونی آنها می تواند بسیار خشن و شامل چیزهایی باشد که
هرگز به دیگران نمی گویند .وقتی خود را به شدت قضاوت می
کنید ،احتمال بیشتری وجود دارد که تصور کنید دیگران نیز
شما را به همان شیوه قضاوت خواهند کرد .منتقد درونی شما
می تواند صدمات عاطفی زیادی را به همراه داشته باشد و آرامش
و عزت نفس را از شما سلب کند.
بهترین راه برای شکست دادن منتقد این است که یک متحد
قوی تر در کنار خود داشته باشید ،صدایی درونی که به عنوان
بهترین دوست شما عمل می کند .شروع به توجه به چیزهای
خوب در مورد خود کنید و یاد بگیرید که با منتقد درونی خود
صحبت کنید .وقتی منتقد درونی شما شروع به گفتن این می
کند که هیچ کس شما را دوست ندارد ،به خود یادآوری کنید که
دوست داشتن شما مهم ترین چیز است .با یادگیری این که با
خود به شیوه ای مالیم تر صحبت کنید ،موقعیت های اجتماعی
آنقدر قدرت ندارند که به شما صدمه بزنند زیرا خودتان را تنبیه
نمی کنید .هر موقعیت اجتماعی که خود را در آن قرار می دهید،
یک تمرین کوچک برای مهارت های اجتماعی است .هر چه
بیشتر این کار را انجام دهید ،بهتر می شوید .اگر کمرویی شما
شدیدتر باشد ،درمانهای مؤثری برای اضطراب اجتماعی وجود
دارد که شامل درمانهای گروهی و فردی و در برخی موارد دارو
میشود .اگر احساس می کنید ممکن است از این موارد سود
ببرید ،با یک متخصص سالمت روان مشورت کنید.
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آژانس هواپیمائی سپید تراول

YOUNIK

طراﺣﯽ  ،ﺳﺎﺧت و اﺟراء

Renovation

اﻧواع دﮐوراﺳﯾون داﺧﻠﯽ

licence No:71098

SEPID TRAVEL & HOLIDAY LTD.

HOUSE
REPAIR
Your Vision. Our Expertise.

با مدیریت :سپیده حمیدیان
آژانس سپید تراول
 7روز هفته در خدمت هموطنان عزیز

ﺑﺎ ﺑﯾش از  ١۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر

طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت اﻧواع ﮐﺎﺑﯾﻧت آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ

ودارای ﻣدرک

ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌوﯾض اﻧواع ﭘﻠﮫ و ﻧرده

Cabinetmaking , Carpentry

بلیط هواپیما از کانادا و آمریکا به تهران و شهرستانها
تضمین بهترین قیمت در سریعترین زمان فقط با یک تماس

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﻣﺎم و ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻧﺻب درب وﭘﻧﺟره و اﻧواع ﭘﺎرﮐت

sepidtravel@yahoo.com
)ﺑﺎزدﯾد و ﻣﺷﺎوره راﯾﮕﺎن(

) 778-881-6790

گالری و خدمات

@Younik_Renovation

OFFICE: 604-770-0706

2737 Mahon Ave., North Vancouver, BC V7N 4N4

فرش دلیـری

PACIFIC RUG GALLERY

فروش انواع فرشهای دست باف ،کالسیک و مدرن ،از بهترین طراحان دنیا
رفوگری ،قالیشویی

MOBILE: 604-600-2173

بزرگترین مرکز فروش ،شستشو و تعمیرات تخصصی فرش در کانادا

%30

تخفیف ویژه ی نوروزی

برای شستشو و تعمیرات فرش

Tel: 604.986.8585

PacificGallery

Pacific Rug Gallery

www.pacificruggallery.com

1478 Marine Dr., North Vancouver

Daneshmand.ca

عرضه کننده محصوالت برند نیمانی
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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
ارتودنسی

ایمپلنت
دندانپزشکی
پذیرش انواع بیمه های
جراحی دندان عقل

Invisalign

جراحی لثه

دکتر کیوان آشنایی

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

بهداشت دهان

دندانپزشک
مرکز
دندان ها
سفید کردن
دندان مصنو

دندانپزشک

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و UBC

روکش دندا

Sedation
فرامو
پرکردگی لبخندی زیبا و
خالق

604.552.2241
Tel: 604.552.2241

روکشایمپلنت
دندان
دندان عقل
دندانجراحی
مصنوعی

ارتودنسی

بهداشت دها

Invisalign

سفید کردن د

دندانپزشکی زیبائی

پرکردگی

ایمپلنت

ارتودنسی

جراحی دندان عقل

Invisalign

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

Vanities

Cabinets

Countertops

کابینت سازی
کابینت آشپزخانه

سنگ پیشخوان

کابینت سرویس بهداشتی

ساخت کمد و انباری

انواع شیرآالت و ابزارهای های مورد نیاز

آشناییپذیرش انواع بیمه های دندانپزشکی

دکتر کیوان
جراحی لثه
LANDSCAPING
& GARDENING

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
خدمات فضای سـبز شاهرخ
دکتر کیوان
;طراحی  -اجرا  -نگهداری

پذیرش انواع بیمه های دند
آشنایی

همه
 Glenبرای
دندانپزشکی
خدمات
کلیه
2975
Drive,
Coquitlam,
ارائهدرخت
- BC
;چمن  -گل  -درختچه
افراد خانواده با  24سال سابقه
www.GlenDentalCentre.com
;اصالح وضعیت موجود
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و UBC

.552.2241

;هرس  -پیوند  -فرم دهی )(TOPIARY

دکتر کیوان آشنایی

;طراحی و اجرای برکه و آبنما

دندانپزشکی
ارائه کلیه
Glen
خدماتDrive,
Coquitlam,
BC
افراد خانواده با  24سال سابقه
w.GlenDentalCentre.com

;تمیزکاری محوطه و فضای سبز

604.724.9645

778.855.9645
Tel:دانشگاه تهران
التحصیل از
فارغ

صافکاری و نقاشی
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

دندانپزشکی ز

uitlam, BC
tre.com

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

Elite Body Shop

142 Fell Ave, North Vancouver

Tel: 604-987-4408

Email: info@elitebodyshop.ca
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درمان ارتودنسی

نوشته:
دکتر کیوان آشنایی
کوکتیالم

درمان ارتودنسی چیست؟

GlenDentalCentre.com

Dental Care

درمان ارتودنسی در واقع ردیف کردن و صاف کردن دندان ها و
تطابق دندان های دو فک با یکدیگر می باشد .درمان ارتودنسی
کارایی دندان ها و ظاهر آن ها را بهتر می نماید.

افراد در هر سنی میتوانند از درمان ارتودنسی بهره ببرند ،چنانچه
دندانهای شما ردیف نباشند و یا به اصطالح عوام به هم ریخته
باشند می توانید از درمان ارتودنسی جهت زیبا کردن لبخندتان
استفاده کنید .البته ارتودنسی نه تنها ظاهر لبخند را زیباتر
می کند بلکه سالمت جسمانی دهان و دندان شما را نیز بهبود
می بخشد.
دندان های صاف و ردیف راحت تر تمیز می شوند و احتمال
پیدایش پوسیدگی در آن ها و ابتال به بیماری های لثه در آن ها
کاهش می یابد .گاهی اوقات دندان ها به طور کامل در دو فک با
هم مچ نشده اند و عمل جویدن را برای فرد مشکل می کنندکه
این امر سبب بروز بیماری های گوارشی در آینده می گردد .اکنون
با هم درمان ارتودنسی و مسائل مربوط به ان را مرور می نماییم:

نحوه ی عملکرد درمان ارتودنسها آن است که با استفاده از
سیم ها ،فنرها و االستیک های مختلف به دندان ها نیروی
الزم و در عین حال مالیم وارد نموده تا سبب حرکت تدریجی
دندان ها گردد .درمان ارتودنسی ماه ها و سال ها به طول
می انجامد.

دالیل نیاز به درمان ارتودنسی
در اینجا الزم است( )Biteرا توضیح دهیم .نحوه ی قرار گرفتن
دندان ها و فک ها اثر مستقیم بر نحوه ی بسته شدن دهان و
روی هم قرار گرفتن دندان ها در دو فک دار د ،بایت در واقع
نحوه ی قرار گرفتن دندان های فک باال و فک پایین در هنگام
بسته شدن دهان می باشد .وقتی در هنگام بسته بودن دهان،
دندان های باال و پایین به طور مناسبی با هم تماس نداشته باشند
به آن  Malocclusionو یا بایت ناهنجار اتالق می گردد.

دندان های نهفته ،مکیدن انگشت در کودکان ،متناسب نبودن
فضای موجود یا سایز دندان ها می توانند باعث ایجاد ناهنجاری
در ظاهر دندان ها و یا به اصطالح مال اکلوژن شوند.
بایت ناهنجار می تواند سبب ایجاد مشکالت در جویدن غذا شود و
ممکن است در برخی از موارد سبب ساییدگی برخی از دندان ها
که بیشتر در معرض فشار می باشند گردد .بایت ناهنجار همچنین
می تواند باعث ایجاد دردهــای عضالنی فک و صورت شود.
دندان های بیرون زده از قوس فکی می توانند به آسانی در معرض
ضربه و شکستگی قرار گیرند .تمییز کردن دندان های در هم و
نامنظم بسیار مشکل تر بوده و می تواند می تواند منجر به ایجاد
پوسیدگی یا حتی بیماری های لثه شود.
درمان یک بایت ناهنجار باعث بهبود خنده و سالمتی جسمانی
می شود .انواع مختلف بایت های ناهنجار شامل  crossbiteو
 over biteو  over jetو  open biteمی باشد که در جلسه ی
آینده به توضیح آن می پردازیم.

مشکالتی مانند فقدان مــادرزادی برخی از دندان ها ،داشتن

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:

NIA NATIONS CURRENCY
EXCHANGE
شعبه جدید در نورث ونکوور افتتاح شد

ﺻــﺮاﻓﯽ ﻧﯿــﺎ

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

با تسیهالت ویژه برای هموطنان ساکن ترای سیتی

تخصص ـ امانت داری و اعتماد عمومی از ویژگی های این دفتر است

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

Daneshmand.ca

آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل
ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺎﻟـﻰ ﺳﻬﺎم و ارزﻫـﺎى دﯾﺠﯿﺘـﺎل
از ﻣﺒﺘﺪى ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

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
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کمکم کنید،
من دلم برای خانه تنگ شده است
در ابتدا انتظار نداشته باشید که

اگرچه فرزند شما  100درصد مطمئن است که او تنها کسی
است که چنین احساسی دارد ،اما واقعیت این است که تک تک
دانشآموزان این ناراحتی را احساس میکنند.

احساس فوق العاده ای داشته باشید.

نقش شما به عنوان والدین در این مرحله این نیست که این حس
را از بین ببرید (اگر حتی بتوانید!) ،بلکه کمک به توضیح آن،
عادی سازی آن ،مهار آن و مهمتر از همه کمک به فرزندتان برای
درک این موضوع است که این جریان موقتی است و می گذرد.

بهترین راه برای کنترل ترس این نیست که انتظار
داشته باشید روند یکپارچه ای داشته باشید .به
فرزندتان بگویید هر روز بیشتر متوجه افزایش زمان
هایی شود که به خانه فکر نمی کند یا احساس ناراحتی
نمی کند.

هوم سیک به معنای دلتنگی برای خانه نیست ،زیرا اکثر دانش
آموزان برای ترک خانه (و تمام درگیری با خواهر و برادر ،انطباق
با مقررات منع رفت و آمد و …) آماده هستند .اما آنها چیزهای
آشنا را از دست می دهد ،ریتم های آشنای روز ،چهره ها و مکان
هایی که می شناسد.
هوم سیک مربوط به گذار بین دو جهان است .آنها نه تنها نگران
ترک چیزهای آشنا هستند ،بلکه از رویارویی با ناشناخته های
بزرگ نیز نگران هستند .اگر فرزند شما ناراضی است ،به این معنا
نیست که در مکان اشتباهی قرار گرفته است .تا زمانی که خود
را در بافت جدید خود قرار ندهد ،احساس راحتی نخواهد کرد.
آنها به معنای واقعی کلمه در حال گذار هستند .به این ترتیب
می توانید توضیح دهید که دانش آموز شما سرگردان است زیرا
بین دو دنیا قرار دارد.
تغییر ناگهانی است .از طرف دیگر تنظیم آنها طول می کشد.
اما وقتی فرزند شما شروع به پر کردن شکافها با چهرههای
جدید ،غذاهایی که دوست دارد ،مکان مورد عالقهاش برای قهوه
یا میانوعدههای آخر شب می کند ،کمتر دلتنگ خانه خواهد
شد ،زیرا روند تبدیل کالج به خانه به خوبی در حال انجام است.
یک بار دیگر همه چیز عادی می شود.
دانشجوی کالج شما باید درک کند که این ترسها که در ذهنش
میچرخد را می تواند تحمل کند.
در ایــــن مــقــالــه چــنــد ایـــــده بـــــرای ایــجــاد
احــســاس بــهــتــر در زمــــان انــطــبــاق وجــــود دارد.

بدانید که احساسات به صورت موج می آیند
وقتی در وسط یک احساس قوی قرار می گیرید ،احساس طاقت
فرسایی دارید که انگار قرار است شما را زمین بزند و هرگز تمام
نشود.
به دانشآموز خود یادآوری کنید که احساسات میآیند و سپس
از بین میروند ،و به خود بگویید که آنچه اتفاق میافتد طبیعی
است و موقتی است و در مدتی کوتاه احساس بهتری خواهید
داشت.

رو به جلو حرکت کنید و یک بازه زمانی
برای تنظیم قرار دهید
اگرچه فرزند شما مملو از ترس های قابل انتظار "اوضاع هرگز
بهتر نمی شود" است ،از او بخواهید تا به این فکر کند که
واقعاً باور دارد اوضاع چگونه پیش خواهد رفت .پیشبینیهای
مضطرب او را با واقعیتها روبرو کنید .و از او بخواهید تخمین
بزند که فکر می کند چقدر طول می کشد تا به روال جدید
خو بگیرد ،یک هفته؟ یک ماه؟ حتی اگر او تخمین خوبی نزند،
فقط اینکه بتواند پایان منحنی تعدیل را پیش بینی کند ،نشان
می دهد که این ممکن است.

مراحل موفقیت های قبلی را دوباره دنبال
کنید و بر نقاط قوت و منابع تمرکز کنید
ممکن است فرزند شما از چالش هایی که با آن روبه رو است
ناراحت باشد ،اما به او کمک کنید و از او بپرسید که چگونه تمام

شاهین شهالئی

مشاورشمادرتامین سریع مسکن دلخواه شما



مشاوره برای دریافت وام ،متناسب با مبلغ پیش پرداخت

14

و انجام دهید
ممکن است فرزند شما احساس کند که باید احساس بهتری
داشته باشد تا چیزهای جدید را امتحان کند .برعکس این موضوع
صادق است .دانش آموز خود را تشویق کنید تا هر روز قدم های
کوچک بردارد .به چند نفر دیگر سالم کند ،خودش را به همسایه
ها معرفی کند .انگیزه به دنبال رفتار است .همانطور که خودمان
را در حال انجام کارها می بینیم ،بیشتر احساس می کنیم که
می توانیم .بنابراین به فرزند خود یادآوری کنید که قدم های
کوچک بردارد .تو نباید در این یک هفته همه دوستان مادام العمر
خود را پیدا کنی تو فقط به کسی نیاز داری که با او شام بخوری
یا به تو کمک کند بفهمی ماشین لباسشویی چگونه کار می کند.

پذیرای تجربیات جدید و متفاوت باشید
ممکن است فرزند شما بخواهد فقط فعالیت هایی را انجام دهد
که آشنا هستند .به او پیشنهاد دهید چیزهای تازه را امتحان
کند .او ممکن است از چیزهایی که کشف می کند شگفت
زده شود و در طول مسیر با مردم جدید مالقات خواهد کرد.

ایجاد یک منطقه راحت و زمان توقف
به همان اندازه که این زمان توسعه و اکتشاف است ،فرزند شما
باید پایگاه رشد خود را ایمن بداند .بنابراین با کودک خود در

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای وب ﺳﺎﯾﺖ

Sarva Design

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ )ﺳﺌﻮ(

داشتن خانه در شهر زیبای ونکوور ،دست یافتنی است ،فقط باید شروع کنید.

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

فکر نکنید ،در بازه های کوچک انجام دهید

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

خرید خانه ساده تر از آن چیزی است
که فکرش را می کنید.

shahin@shahins.ca

LOREM
IPSUM

آن چالش های قبلی را حل کرده است؟ از او بپرسید چه کاری
برای خودش انجام داده است که بسیار مفید بوده است ،و چگونه
می تواند آن مهارت ها و استراتژی ها را در چالش فعلی خود
به کار گیرد.

604.500.7700

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ )ﻟﻮﮔﻮ ،ﴎﺑﺮگ ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ(
SarvaDesign.com

604 - 362 - 8050
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مورد خواب کافی ،خوب غذا خوردن و آبرسانی صحبت کنید.
تمرکز عاطفی نیز مهم است " فعالیتی که نوجوان شما دوست دارد
انجام دهد "" پیاده روی ،ورزش کردن " خوب شاید حتی بازی
های ویدیویی بد نباشند و حتی مهم است که به این چیزهایی که
در منطقه راحتی فرزندتان هستند برگردید ،به شرطی که برای
جلوگیری از آنچه در اطرافش میگذرد ،خود را پشت آنها پنهان
نکند.

تماس خود را با خانه گسترش دهید :به جای

مدیاتک از تراشههای جدید
 8000 Dimenstyو 8100 Dimensty
رسما رونمایی کرد

صحبت کردن ،متن بنویسید
برخی از دانشآموزان ممکن است وسوسه شوند که مرتباً با خانه
تماس بگیرند .در حالی که صدای والدین می تواند بسیار اطمینان
بخش باشد ،بچه ها نیز می توانند پسرفت کنند .این اشکالی ندارد
و گاهی اوقات می تواند مهم باشد ،اما برای به حداقل رساندن
تالشی که کودک برای «بازسازی» اعتماد به نفس خود انجام
می دهد ،زمان های مشخصی را برای صحبت برنامه ریزی کنید و
در بین آنها پیامک ارسال کنید .این به کودک شما کمک می کند
تا به خود ثابت کند می تواند "بدون" شما روزهای طوالنی تری را
تحمل کند.
والدین نیز می توانند این مراحل را دنبال کنند .بهترین چیزها در
زندگی از تغییر به وجود می آیند ،و این چیزی است که هم شما و
هم فرزندتان سال ها برای رسیدن به آن تالش کرده اید .همانطور
که دانش آموز شما شروع به مستقل شدن می کند شما نیز
می توانید شروع به بررسی تغییرات خود کنید .تخمین بزنید که
چقدر طول می کشد تا این وضعیت جدید عادی شود .در ابتدا
احساس ناراحتی می کنید ،اما اعتماد کنید که خود را تنظیم
خواهید کرد .به زودی خواهید فهمید " همانطور که می شنوید غم
و اندوه در صدای فرزندتان به هیجان تبدیل می شود " این بهترین
لحظه برای پدر و مادر شدن است.

تراشه  9000 Dimensityمدیاتک ،تولیدات پرچمدار کوالکام را به
چالش میکشد .اکنون نیز کمپانی تایوانی از رقبای رده باال خود
با اسامی  8000 Dimensityو  8100 Dimensityرونمایی کرده
است .هر  2تراشه دارای معماری  5نانومتری بوده و اساسا بر پایه
سختافزار مشابهی تولید میشوند .با اینحال 8100 Dimensity
دارای یک برگ برنده بوده و از سرعت فرکانس باالتری برخوردار
است .بعالوه مدیاتک از تراشه  1300 Dimensityبا پیشرفتهای
جزئی نسبت به مدل فعلی  1200 Dimensityنیز رونمایی کرد.

گیگاپیکسل در هر ثانیه بوده و امکان ضبط محتوای  HDRاز 2
دوربین بهصورت همزمان را فراهم میکند .همچنین ضبط محتوای
 HDR10+با رزولوشن  4Kو سرعت  60فریم برثانیه از طریق یک
دوربین نیز امکانپذیر خواهد بود .این  ISPاز دوربینهای مجهز
به سنسورهای حداکثر  200مگاپیکسلی پشتیبانی نموده و دارای
قابلیتهای دیگری نظیر پشتیبانی از زوم  2برابری بدون اتالف،
فناوری کاهش نویز مبتنی بر هوش مصنوعی و تصویربرداری HDR
برخوردار است.

هر  2تراشه سری  8000مجهز به  4هسته پردازشی بزرگ از
نوع کورتکس  A78و  4هسته کوچک از نوع کورتکس A55
هستند .پردازنده گرافیکی نیز از نوع  MC6 Mali-G610بوده و از
جدیدترین معماری  GPUشرکت  ARMاستفاده میکند .فرکانس
پردازشی  GPUدر تراشه  8100 Dimensityدر مقایسه با مدل
 8000 Dimensityتقریبا  20درصد بیشتر است.

هر  2تراشه مجهز به مودمهای  5Gاز نوع  16 3GPP Releaseبوده
و از قابلیت تجمیع حاملهای مخابراتی با حداکثر پهنای باند 200
مگاهرتز برخوردار هستند .این مشخصه امکان دانلود داده با حداکثر
پهنای باند  4.7گیگابیت برثانیه را فراهم میکند .بعالوه این مودم از
اتصال  2سیمکارت  5Gو حالت  Dual Standbyپشتیبانی میکند.

نتایج تستهای انجام شده توسط شرکت مدیاتک نشان میدهند
که تراشه  8100 Dimensityدر تست GFXBench Manhattan
 )(offscreenموفق به ثبت رکورد  170فریم برثانیه شده است ؛
در حالیکه این رقم برابر تراشه  8000 Dimensityبرابر با 140
فریم برثانیه بود.
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هر  2تراشه مجهز به فناوری  780 MiraVisionبا قابلیت پشتیبانی
از نرخ نوسازی  168هرتزی در رزولوشن فول اچدی پالس هستند.
پشتیبانی از نرخ نوسازی  120هرتزی در رزولوشن WQHD+
یکی دیگر از تفاوتهای مهم در تراشه  8100 Dimensityبهشمار
میرود .هر  2تراشه مجهز به دیکدر ویدیویی  4K AV1هستند و
از فناوری  Adaptive +HDR10پشتیبانی میکنند (این فناوری
امکان تطبیق محتوای  HDR10+متناسب با شرایط نور محیطی را
فراهم میکند) ISP.از نوع  780 Imagiqقادر به مدیریت 5

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

همچنین تراشههای جدید مدیاتک از وایفای  ،)2×2( 6Eبلوتوث
 5.3و فناوری صوتی بلوتوث کممصرف ( )LEبا فناوری Dual-Link
ت ویژه
 True Wireless Stereo Audioپشتیبانی میکنند .قابلی 
موقعیتیابی نیز شامل پشتیبانی از فرکانس جدید  BeiDouموسوم
به  B1Cاست.
از سوی دیگر تراشه  1300 Dimensityنیز تقریبا مشابه با مدل
 1200 Dimensityاست و تنها ارتقاء مشهود در این تراشه به
عملکرد واحد پردازش عصبی ( )NPUمربوط میشود .در نتیجه
توان پردازشی تراشه در حالت شبانه ( )Night Modeو پردازش
 HDRبا هوش مصنوعی بهبود خواهد یافت.
اسمارتفونهای مجهز به تراشههای ،8000 Dimensity
 8100 Dimensityو  1300 Dimensityدر  3ماهه نخست سال
 2022به بازار عرضه خواهند شد .بنابراین اساسا انتظار میرود
که در ماه مارس شاهد عرضه تعداد زیادی اسمارتفون توسط
بزرگترین برندهای جهان باشیم.
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بهترین نرخ های پرواز هواپیمایی قطر،

الی صفری
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یک قانون برای زندگی

مــا نشــان بــده.

وســیله ای بــرای رســیدن بــه اهــداف سیاســی یــا شــخصی
خــوب ،همیــن جمــات ،فلســفه اخــاق اســت .هــر زمــان کــه
مــی گوییــد "چــه کســی اهمیــت مــی دهــد؟" شــما اساسـاً ارزش
چیــزی را زیــر ســوال مــی بریــد .آیــا ارزش وقــت و توجــه شــما را
ارزشــی هســتند ،و همــه آنهــا زیــر چتــر فلســفه اخــاق قــرار

بــرای مــا ارزش دارد ،قابــل قبــول اســت.

اهمیــت نمیدهیــم " و ارزشهــای مــا ،تصمیمهــا ،اعمــال و
باورهــای مــا را تعییــن میکننــد .بنابرایــن ،فلســفه اخــاق بــرای
همــه چیــز در زندگــی مــا کاربــرد دارد.
فلســفه اخالقــی کانــت منحصــر بــه فــرد و ضــد شــهودی اســت.
کانــت معتقــد بــود ،هــر چیــزی بــرای خــوب بــودن ،بایــد جهانــی

بــرای بیــش از  40ســال ،او هــر روز ســاعت  5صبــح از خــواب
بیــدار مــی شــد و دقیقـاً ســه ســاعت مــی نوشــت .ســپس دقیقـاً

موقعیتــی دیگــر «اشــتباه» باشــد .اگــر دروغ گفتــن اشــتباه اســت،
بایــد همیشــه اشــتباه باشــد .وقتــی همــه ایــن کار را مــی کننــد
بایــد اشــتباه باشــد .در هــر دوره زمانــی .اگــر همیشــه درســت یــا
همیشــه نادرســت نباشــد ،ایــن نمــی توانــد یــک اصــل اخالقــی

چهــار ســاعت در دانشــگاه ســخنرانی مــی کــرد .او روز را بــا ناهــار
ظهــر ،از همــان پــارک ،در همــان مســیر ،بــه یــک پیــادهروی
طوالنــی میرفــت و هــر روز دقیقــاً در یــک ســاعت مشــخص

کانــت ایــن اصــول اخالقــی جهانشــمول را «ضرورتهــای

خانــه را تــرک میکــرد و برمیگشــت.
کانــت تمــام زندگــی خــود را در کونیگزبــرگ پــروس گذرانــد.
منظــورم بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت .او هرگــز شــهر را تــرک
نکــرد .بــا وجــود اینکــه بــا دریــا یــک ســاعت فاصلــه داشــت،
هرگــز آن را ندید.کانــت در عاداتــش آنقــدر مکانیکــی بــود کــه
همســایگانش بــه شــوخی مــی گفتنــد مــی تواننــد ســاعت خــود
را بــر اســاس زمانــی کــه او هــر روز از آپارتمانــش خــارج مــی
شــود تنظیــم کننــد .ســاعت  3:30بعــد از ظهــر بــرای پیــاده روی
روزانــه اش بیــرون مــی رفــت ،هــر روز عصــر بــا همــان دوســت

مقولــهای» نامیــد " قواعــدی بــرای زندگــی کــه در همــه
زمینههــا ،در هــر موقعیتــی ،بــرای هــر انســانی معتبــر اســت.
کانــت تــاش هــای زیــادی بــرای ایجــاد ضرورتهــای مقول ـهای
کــرد .برخــی از ایــن تــاش هــا بــه ســرعت توســط فیلســوفان
دیگــر رد شــدند .امــا برخــی دیگــر در طــول زمــان تــا حــدی حفظ
شــده انــد.
مقدمه چینی کافیه ،در ادامه با قانون کانت آشنا شوید:
کانــت معتقــد بــود عقالنیــت مقــدس اســت .منظــور از عقالنیــت
ایــن اســت کــه مــا تنهــا موجــودات شــناخته شــده در جهــان
هســتیم کــه قــادر بــه تصمیــم گیــری ،ســنجش گزینــه هــا و در
نظــر گرفتــن پیامدهــای اخالقــی هــر عملــی هســتیم .در یــک

همیشــگی غــذا مــی خــورد و بــرای تمــام کــردن کار بــه خانــه

کالم ،آگاهــی.

کــردن چنیــن مــردی بــرای مــا آســان اســت.

از نظــر کانــت ،تنهــا چیــزی کــه مــا را از بقیــه جهــان متمایــز

برمــی گشــت و دقیقــا ســاعت  10شــب مــی خوابیــد .مســخره

امــا کانــت یکــی از مهــم تریــن و تأثیرگذارتریــن متفکــران تاریــخ
معاصــر بــود .او بیشــتر از بســیاری از پادشــاهان و ارتــش هــا
بــرای هدایــت جهــان ،از آپارتمــان تــک اتاقــه خــود در پــروس،

مــی کنــد ،توانایــی مــا در پــردازش اطالعــات و عمــل آگاهانــه
در جهــان اســت .و ایــن بــرای او خــاص اســت .بنابرایــن ،مــا بایــد
آن را جــدی بگیریــم .و بنابرایــن ،عقالنیــت و حفاظــت از انتخــاب
آگاهانــه بایــد مبنــای همــه اســتدالل هــای اخالقــی مــا باشــد.

کار انجــام داد.

کانــت مینویســد :بــدون عقالنیــت ،جهــان بیهــوده و بــدون هــدف

میراث کانت

خواهــد بــود .بــه نظــر کانــت ،بــدون هــوش ،و آزادی اعمــال ایــن

اگــر در جامع ـهای دموکراتیــک زندگــی میکنیــد کــه از حقــوق
فــردی شــما محافظــت میکنــد ،بایــد تــا حــدی از کانــت تشــکر
کنیــد .او اولیــن کســی بــود کــه یــک هیئــت حاکمــه جهانــی
را تصــور کــرد کــه بتوانــد صلــح را در بســیاری از نقــاط جهــان
تضمیــن کنــد .او فضا/زمــان را بــه گونــهای توصیــف کــرد کــه
الهامبخــش کشــف نســبیت انیشــتین بــود .او ایــن ایــده را مطــرح
کــرد کــه حیوانــات بــه طــور بالقــوه میتواننــد حقوقــی داشــته
باشــند ،فلســفه زیباییشناســی و زیبایــی را ابــداع کــرد و یــک
بحــث فلســفی  200ســاله را در چنــد صــد صفحــه حــل کــرد .او
فلســفه اخــاق را از بــاال بــه پاییــن ابــداع کــرد و ایــده هایــی را
کــه از زمــان ارســطو اســاس تمــدن غــرب بــود را ســرنگون کــرد.
کانــت یــک شــرور روشــنفکر بــود .مغــز کانــت از فــوالد ســاخته
شــده بــود .ایــده هــای او ،بــه ویــژه در مــورد اخــاق ،امــروزه
هنــوز در هــزاران دانشــگاه مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی
گیرنــد.و ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــی خواهــم در مــورد آن
صحبــت کنــم :فلســفه اخالقــی کانــت ،و چرایــی اهمیــت آن.مــی
دانــم واکنــش شــما چــه خواهــد بــود .چــی میگــی مــارک؟
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باشــد ،یعنــی نبایــد انجامــش در یــک موقعیــت «درســت» و در

معتبــر باشــد.

در یــک رســتوران همیشــگی دنبــال مــی کــرد .ســپس ،بعــد از

فلســفه اخــاق؟ چــه کســی بــه آن اهمیــت مــی دهــد ،مــرد؟
بــه جایــش جمــات الهــام بخــش و عکــس هــای گربــه هــا را بــه

در واقــع ،مــن اســتدالل مــی کنــم کــه قاعــده کانــت ،تقریب ـاً در

دارد؟ آیــا بهتر/بدتــر از چیــز دیگــری اســت؟ اینهــا همــه ســؤاالت

" بــه چــه چیزهایــی اهمیــت میدهیــم و بــه چــه چیزهایــی

خســتهکنندهترین فــرد روی کــره زمیــن باشــد یــا بهتریــن فــرد.

بزرگتــر رفتــار مــی کنیــد.

مــورد همــه چیزهایــی کــه امــروز بــه عنــوان درســت و خــوب

مــی گیرند.فلســفه اخالقــی مــا ،ارزشهــای مــا را تعییــن میکنــد

بســته بــه دیــدگاه شــما ،ممکــن اســت امانوئــل کانــت

خشــونت ،همــان معاملــه :شــما بــا شــخص دیگــری بــه عنــوان

هــوش ،ممکــن اســت همــه مــا یــک دســته ســنگ باشــیم.

پیامدهای اخالقی قانون کانت

لیســت زیــر ناقــص اســت .در برخــی از مــواردی کانــت بــه

صراحــت دربــاره آنهــا نوشــته اســت .و در برخــی دیگــر مــن بــر
اســاس ارزش هــای خــودم چیــزی بــه آنهــا اضافــه کــرده ام .امیــد
مــن ایــن اســت کــه در پایــان مقالــه ،انعطــاف پذیــری باورنکردنــی
ایــن اصــل اخالقــی واحــد را مشــاهده کنیــد ،تــا تقریبـاً در تمــام
زمینــه هــای زندگــی بشــر گســترش یابــد.

تنبلی

مــن مــرد تنبلــی هســتم و اغلــب در مــورد آن احســاس گنــاه
مــی کنــم .همــه مــا مــی دانیــم کــه تنبلــی در کوتــاه مــدت
باعــث مــی شــود طــور اجتنــاب ناپذیــری در دراز مــدت بــه مــا
آســیب وارد شــود .امــا بــه هــر دلیلــی ،بــه نظــر نمیرســد ایــن
محاســبه ســود کوتاهمــدت در مقابــل زیــان بلندمــدت ،بــرای مــا
الهامبخــش بــوده یــا مــا را حرکــت دهــد .امــا ایــن دلیلــی نیســت
کــه کانــت فکــر مــی کنــد تنبلــی اشــتباه اســت.
در واقــع ،کانــت میگویــد ایــن طــرز فکــر در مــورد تنبلــی،
اشــتباه و ناکافــی اســت .کانــت معتقــد بــود همــه مــا یــک الــزام
اخالقــی بــرای ،انجــام بهتریــن کاری کــه مــی توانیــم ،در هــر
زمــان ،داریــم .امــا او نگفــت بــه خاطــر عــزت نفــس یا ســودمندی
شــخصی یــا کمــک بــه جامعــه یــا هــر چیــز دیگــری بهتریــن کار
را انجــام دهیــد .او فراتــر از ایــن رفــت.
او اســتدالل کــرد شــما بایــد تمــام تــاش خــود را انجــام دهیــد،
زیــرا هــر چیــزی کمتــر از آن بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا خــود
بــه عنــوان یــک وســیله رفتــار کــرده ایــد تــا هــدف .بلــه ،شــما
مــی توانیــد بــا خــود نیــز بــه عنــوان یــک وســیله رفتــار کنیــد.
وقتــی روی مبــل مــی نشــینید و بــرای بیســت و هشــتمین بــار
توییتــر را رفــرش مــی کنیــد ،بــا ذهــن و توجــه خــود بــه عنــوان
یــک ظــرف لــذت رفتــار مــی کنیــد .شــما پتانســیل آگاهــی خــود
را بــه حداکثــر نمــی رســانید .در واقــع ،شــما از آگاهــی خــود بــه
عنــوان وســیله ای بــرای تحریــک اهــداف عاطفــی خــود اســتفاده
مــی کنید.کانــت اســتدالل مــی کنــد ایــن نــه تنهــا بــد اســت،
بلکــه غیراخالقــی اســت .شــما فعاالنــه بــه خودتــان آســیب مــی
زنیــد.

اعتیاد

بنابرایــن ،کانــت معتقــد بــود اخالقیــات ،ناشــی از حفاظــت و

بــاور کنیــد یــا نــه ،کانــت بــا ناهــارش کمــی شــراب میــل
کــرد .او پیــپ میکشــید (امــا هــر روز صبــح در همــان ســاعت
مشــخص) .کانــت ضــد ســرگرمی نبــود .بــا ایــن حــال ،چیــزی
کــه او مخالفــش بــود ،گریــز خالــص بــود.او نوشــت ،اســتفاده از
الــکل یــا وســایل دیگــر بــرای فــرار از زندگــی خــود ،غیراخالقــی
اســت ،زیــرا مســتلزم آن اســت کــه از ذهــن منطقــی و آزاد خــود،
بــه عنــوان وســیله ای بــرای رســیدن بــه هــدف دیگــری اســتفاده
کنیــد.

دروغ گفتــن اشــتباه اســت زیــرا شــما بــا رفتــاری آگاهانــه،

مــا تمایــل داریــم غیراخالقــی بــودن اعتیــاد را بــا آســیبی کــه بــه
دیگــران وارد مــی کنــد قضــاوت کنیــم .امــا کانــت معتقــد بــود،
عمــل غیراخالقــی اســیب رســاندن بــه خــود اســت و آســیبی کــه
بــه دیگــران وارد مــی شــود ،صرفـاً خســارت جانبــی مــی باشــد .از
نظــر کانــت ،دروغ گفتــن بــه خــود بــه همــان انــدازه غیراخالقــی
اســت کــه دروغگویــی بــه دیگــران.

ســایر موجــودات عاقــل و باهــوش را بــرای اهــداف شــخصی

افراد به دنبال تایید از دیگران
افــرادی کــه بــه دنبــال تاییــد هســتند ،شــما را مجبــور مــی کننــد
کــه اعمــال و گفتــار خــود را تغییــر دهیــد تــا دیگــر منعکــس

ارتقــای شــعور عقالنــی در هــر فــرد اســت.
بیاییــد قانــون کانــت را بــه زبانــی مدرنتــر بازگــو کنیــم تــا
راحتتــر هضــم شــود:با هیــچ فــردی هرگــز نبایــد فقــط بــه
عنــوان وســیله ای بــرای رســیدن بــه هــدف رفتــار کــرد ،بلکــه
بایــد بــا خــود آنهــا نیــز بــه عنــوان یــک هــدف رفتــار کــرد.
بیایید قانون کانت را بررسی کنیم:

شــخص دیگــری را بــرای رســیدن بــه هــدف خــود گمــراه مــی
کنیــد .بنابرایــن شــما بــا آن شــخص بــه عنــوان وســیله ای بــرای
رســیدن بــه هــدف خــود رفتــار مــی کنیــد .بنابرایــن دروغ گفتــن
غیراخالقــی اســت.
تقلــب بــه همیــن دلیــل غیراخالقــی اســت .شــما انتظــارات
خــود زیــر پــا مــی گذاریــد .شــما بــا قوانیــن و انتظاراتــی کــه بــا
دیگــران توافــق کــرده ایــد بــه عنــوان وســیله ای بــرای رســیدن
بــه هــدف شــخصی خــود رفتــار مــی کنیــد.
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کننــده آنچــه واقعــا فکــر یــا احســاس مــی کنیــد ،نباشــد .بنابرایــن،
شــما بــا خــود بــه عنــوان یــک وســیله رفتــار مــی کنیــد تــا یــک
هــدف .امــا ،وضــع بدتــر مــی شــود.
زیــرا اگــر گفتــار یــا رفتــار خــود را تغییــر دهیــد تــا دیگــران را شــبیه
خــود کنیــد ،آنهــا را نیــز وســیلهای بــرای رســیدن بــه هــدف خــود
میبینیــد .شــما در حــال تغییــر و دســتکاری درک آنهــا از خــود
هســتید تــا پاســخ خوشــایندی از آنهــا دریافــت کنیــد .کانــت بــدون
شــک اســتدالل مــی کنــد کــه ایــن نیــز غیراخالقــی اســت.

دستکاری یا اجبار

حتــی اگــر دروغ نمــی گوییــد ،امــا بــا نگــرش و هدفــی ارتبــاط برقرار
مــی کنیــد کــه چیــزی را از کســی ،بــدون اطــاع کامــل یــا رضایــت
صریــح او بــه دســت آوریــد ،در ایــن صــورت کار شــما غیراخالقــی
اســت.کانت بــا رضایــت کامـ ً
ا آگاهانــه بســیار موافــق بــود .او معتقــد
بــود ایــن تنهــا راه بــرای برقــراری تعامــات ســالم بیــن افــراد اســت.
ایــن بــرای زمــان او رادیــکال بــود ،و ایــن چیــزی اســت کــه مــردم
هنــوز بــرای پذیــرش آن تــاش مــی کننــد.
در دنیــای مــدرن دو حــوزه وجــود دارد کــه مــن فکــر میکنــم
مســئله رضایــت در آنهــا بســیار زیــاد اســت و کانــت میتوانــد در
مــورد آن حرفهــای زیــادی بــرای گفتــن داشــته باشــد .اولیــن
مــورد واضــح اســت :رابطــه جنســی و دوســتیابی.

بــر اســاس قانــون کانــت ،هــر چیــزی جــز رضایــت صریــح ،کام ـ ً
ا
آگاهانــه (و کامــ ً
ا هوشــیارانه) ،از نظــر اخالقــی خــارج از محــدوده
اســت .امــروز ایــن یــک موضــوع مهــم اســت و مــن شــخصاً فکــر
میکنــم کــه مــردم آن را بســیار پیچیدهتــر از آنچــه الزم اســت
میســازند .در اصــل بــه معنــای محتــرم شــمردن اســت .تنهــا کاری
کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه احســاس خــود را بیــان کنیــد،
از آنهــا بپرســید کــه چــه احساســی دارنــد و ســپس بــه هــر پاســخی
کــه بــه شــما مــی دهنــد احتــرام بگذاریــد .پیچیــده نیســت.
کانــت معتقــد بــود همه مخلوقــات آگاه دارای شــأن و منزلتی اساســی
هســتند کــه بایــد همیشــه و توســط همــه مــورد احتــرام قــرار گیرند.
بــرای کانــت ،هــر چیــزی کــه منجــر بــه رضایــت بیــن دو نفــر نمــی
شــد ،بــی احترامــی بــود .میدانــم کــه ایــن باعــث میشــود کانــت
ماننــد یــک مادربــزرگ عصبانــی بــه نظــر برســد ،امــا پیامدهــای
موضــوع رضایــت بســیار گســترده اســت و تمــام روابــط انســانی مــا را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

ایــن بــرای آن زمــان رادیــکال بــود .رادیــکال تــا حــدی کــه توســط
بســیاری پــوچ تلقــی مــی شــد .امــا کانــت اســتدالل مــی کــرد کــه
تنهــا راه جلوگیــری از جنــگ و ظلــم ،تشــکیل یــک دولــت بیــن
المللــی اســت کــه دولت-ملــت هــا را ســازماندهی و بــه هــم پیونــد
دهــد .قــرن هــا بعــد ،ســازمان ملــل متحــد تــا حــد زیــادی منطبــق
بــر دیــدگاه او بــود.

وظیفه خودسازی

اکثــر فیلســوفان عصــر روشــنگری معتقــد بودنــد ،بهتریــن راه بــرای
زندگــی ،افزایــش هــر چــه بیشــتر شــادی ،و کاهــش درد و رنــج
اســت .ایــن نگــرش بــه اخــاق« ،فایدهگرایــی» نامیــده میشــود و
هنــوز هــم دیــدگاه غالــب بســیاری از متفکــران امــروزی اســت.
کانــت نظــری کام ـ ً
ا متفــاوت در مــورد چگونگــی پیشــرفت جهــان
داشــت .وی معتقــد بــود کــه اگــر میخواهیــد دنیــا را بــه مکانــی
بهتــر تبدیــل کنیــد ،نگاهــی بــه خــود بیندازیــد و در آن تغییــر را
ایجــاد کنیــد.
استدالل کانت این است:
کانــت معتقــد بــود بــه طــور کلــی ،غیرممکــن اســت کــه بدانیــم
آیــا یــک فــرد ســزاوار شــادی یــا رنــج اســت ،زیــرا هرگــز نمــی تــوان
بــه طــور واقعــی بدانیــد کــه نیــت و هــدف او در هنــگام عمــل چــه
بــوده اســت.
بــه طــور مشــابه ،حتــی اگــر بخواهیــد دیگــران را خوشــحال
کنیــد ،هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه دقیقــا بدانیــد چگونــه آنهــا
را خوشــحال کنیــد .شــما احساســات ،ارزش هــا یــا انتظــارات آنهــا
را نمــی دانیــد .شــما نمــی دانیــد کــه اعمــال شــما چــه تأثیــری بــر
آنهــا خواهــد داشــت.
عــاوه بــر ایــن ،آنچــه در واقــع رنــج یــا شــادی را در بیشــتر
موقعیتهــای غیــر افراطــی تشــکیل میدهــد ،نامشــخص اســت.
ممکــن اســت امــروز طــاق شــما دردهــای باورنکردنــی را بــرای
شــما بــه همــراه داشــته باشــد ،امــا در یــک ســال آینــده ممکــن
اســت بهتریــن اتفاقــی باشــد کــه بــرای شــما افتــاده اســت .ممکــن
اســت از شــادی جشــن بــا دوســتان لــذت ببریــد ،امــا شــاید ایــن
موضــوع شــما را از دنبــال کــردن چیــزی کــه از رنــج بیشــتر در
آینــده جلوگیــری مــی کنــد منحــرف کنــد.
بنابرایــن ،کانــت اســتدالل کــرد ،تنهــا راه منطقــی بــرای بهبــود
جهــان ،بهبــود خودمــان اســت .ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه تنهــا
چیــزی کــه واقع ـاً مــی توانیــم بــا اطمینــان تجربــه کنیــم خودمــان
هســتیم

حــوزه مــدرن دیگــری کــه مشــکل ســاز اســت ،فــروش و تبلیغــات
اســت.تقریباً هــر تاکتیــک بازاریابــی حــول ایــن اســت کــه بــا مــردم
بــه عنــوان وســیله ای بــرای رســیدن بــه هــدف (کســب درآمــد)
رفتــار کنیــم .در واقــع ،کانــت بیشــتر زندگــی خــود را بــا پیامدهــای
اخالقــی ســرمایه داری و نابرابــری ثــروت دســت و پنجــه نــرم کــرد.
او معتقــد بــود بــرای کســی غیرممکــن اســت کــه بــدون درجاتــی از
دســتکاری یــا اجبــار در ایــن مســیر ،ثروتــی جمــع کنــد .بنابرایــن
او نســبت بــه کل سیســتم مشــکوک بــود .او بــه خــودی خــود ضــد
ســرمایه داری نبــود (کمونیســم هنــوز وجــود نداشــت) ،امــا نابرابــری
سرســام آور ثــروت در زمــان او باعــث ناراحتــی او شــد .او بــر ایــن
بــاور بــود کــه هرکســی کــه ثروتــی بــه دســت آورده اســت ،یــک
الــزام اخالقــی دارد کــه بخــش زیــادی از آن را بــه تــوده هــای
گرســنه ببخشــد.

از نظــر کانــت ،پاداش/مجــازات پیــروی نکــردن از وظیفــه در بهشـ 
ـت
یــا جهنــم نبــود ،بلکــه در زندگــی ای بــود کــه بــرای خــود ســاخته
بودیــم .پایبنــدی بــه اخــاق نــه تنهــا زندگــی بهتــری را بــرای
خــود ،بلکــه زندگــی بهتــری را بــرای همــه اطرافیانتــان ایجــاد مــی
کنــد .بــه همیــن ترتیــب ،عــدم پایبنــدی بــه اخــاق باعــث رنــج
غیرضــروری بــرای خــود و اطرافیــان شــما خواهــد شــد.

تعصب

قاعــده کانــت اثــر موجــی دارد .توانایــی شــما بــرای صــادق بــودن بــا

کانــت همچنیــن بــه شــدت ضــد اســتعمار بــود .کانــت اســتدالل مــی
کــرد صــرف نظــر از نــژاد ،خشــونت و ســتم مــورد نیــاز بــرای تحــت
ســلطه در آوردن جمعیــت هــا ،انســانیت مــردم را در ایــن فرآینــد از
بیــن مــی بــرد.

خودتــان ،میــزان صداقــت شــما را بــا دیگــران افزایــش مــی دهــد .و
صداقــت شــما بــا دیگــران بــر آنهــا تأثیــر مــی گــذارد تــا بــا خــود
صــادق تــر باشــند و ایــن بــه آنهــا کمــک مــی کنــد تــا زندگــی خــود

احتــرام بــه خــود بــه معنــای احســاس بهتــر نیســت .احتــرام بــه
خــود یعنــی دانســتن ارزش خــود .دانســتن اینکــه هــر انســانی،
صــرف نظــر از اینکــه چــه کســی اســت ،شایســته حقــوق و کرامــت
هــای اولیــه مــی باشــد.
کانــت اســتدالل میکنــد ،اینکــه بــه خــود بگوییــم مــا ب ـیارزش و
احمــق هســتیم ،بــه همــان انــدازه اشــتباه اســت کــه بــه دیگــران
بگوییــم آنهــا بـیارزش و احمــق هســتند .دروغ گفتــن بــه خودمــان
بــه انــدازه دروغ گفتــن بــه دیگــران غیراخالقــی اســت .آســیب
رســاندن بــه خودمــان بــه انــدازه آســیب رســاندن بــه دیگــران نفــرت
انگیــز اســت .بنابرایــن ،عشــق بــه خــود و مراقبــت از خــود چیــزی
نیســت کــه شــما در مــورد آن یــاد بگیریــد یــا تمریــن کنیــد .آنهــا
چیــزی هســتند کــه از نظــر اخالقــی از شــما خواســته مــی شــود تــا
در خــود پــرورش دهیــد.

تأثیر فلسفه کانت

اگــر در فلســفه کانــت غوطــه ور شــوید ،مملــو از ناســازگاری هــا و
مســائل اســت .امــا قــدرت ایــده هــای اصلــی او بــدون شــک جهــان را
تغییــر داده اســت .و عجیــب اینکــه یــک ســال پیــش وقتــی بــا آنهــا
برخــورد کــردم ،مــرا نیــز تغییــر دادنــد.
مــن بیشــتر دهــه  20ســالگی خــود را صــرف پیگیــری بســیاری از
مــوارد موجــود در لیســت بــاال کــرده بــودم ،مــن آنهــا را بــه عنــوان
وســیله ای دنبــال کــردم زیــرا فکــر مــی کــردم آنهــا زندگــی مــن را

بهتــر مــی کننــد .در همیــن حــال ،هــر چــه بیشــتر روی آن کار مــی
کــردم ،احســاس پوچــی بیشــتری مــی کــردم.
امــا خوانــدن کانــت یــک تجلــی بــود .کانــت تنهــا در  80صفحــه،
مفروضــات و باورهــای چندیــن دهــه را از بیــن بــرد .او بــه مــن نشــان
داد کاری کــه در واقــع انجــام میدهــی بــه انــدازه هــدف پشــت
انجــام آن مهــم نیســت .و تــا زمانــی کــه هــدف درســت را پیــدا
نکنیــد ،هیــچ چیــز زیــادی پیــدا نکــرده ایــد.
کانــت همیشــه یــک آدم مزخــرف معمولــی نبــود .در واقــع ،در
ســالهای جوانتــر کانــت ،او تــا حــدودی اهــل مهمانــی بــود .تــا
دیروقــت بیــدار مــی مانــد و بــا دوســتانش شــراب مــی خــورد و
ورق بــازی مــی کــرد .او دیــر میخوابیــد و زیــاد غــذا میخــورد و
مهمانیهــای بــزرگ برگــزار میکــرد.
زمانــی کــه او بــه  40ســالگی رســید همــه چیــز را رهــا کــرد و
زندگــی معمولــی را کــه بعدهــا او را بــه شــهرت رســاند ،توســعه
داد .او گفــت ،ایــن روال را در  40ســالگی پیــش گرفــت زیــرا بــه
پیامدهــای اخالقــی اعمــال خــود پــی بــرد و تصمیــم گرفــت دیگــر
بــه خــود اجــازه نخواهــد داد زمــان یــا انــرژی گرانبهایــی را کــه
هوشــیاریاش باقــی گذاشــته اســت هــدر دهــد.
کانــت ایــن شــخصیت را "شــخصیت در حــال توســعه" نامیــد .او
معتقــد بــود کــه اکثــر مــردم تــا زمانــی کــه بــه میانســالی نرســند
نمیتواننــد شــخصیت واقعــی خــود را بســازند ،زیــرا تــا آن زمــان،
هنــوز هــم فریفتــه خیــاالت و هوسهــای دنیــا هســتند .مــا بیــش
از حــد در جمــع کــردن وســایل بیشــتر وســواس داریــم و بــه طــور
ناامیدکننــده ای از اهدافــی کــه مــا را هدایــت مــی کنــد غافــل
هســتیم.
بــرای رشــد شــخصیت ،شــخص بایــد بــر اعمــال خــود مســلط شــود
و بــر خــود مســلط شــود .و در حالــی کــه تعــداد کمــی از مــا مــی
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جالــب اینجاســت کــه کانــت ،علیرغــم اینکــه در اوایــل زندگــی
حرفــهایاش چیزهــای بســیار افتضاحــی دربــاره نــژاد میگفــت،
بعــداً در زندگــی خــود متوجــه شــد کــه هیــچ نــژادی حــق نــدارد
نــژاد دیگــری را تحــت ســلطه خــود درآورد .نژادپرســتی و ســایر
اشــکال تعصــب مــوارد هســتند کــه بــا مــردم بــه عنــوان وســیله
رفتــار مــی کننــد تــا هــدف.

کانــت بهبــود خــود را بــه عنــوان ایجــاد توانایــی بــرای پایبنــدی بــه
امــر مقولــه ای تعریــف مــی کنــد .و او خودســازی را یــک وظیفــه
میدیــد ،تعهــدی غیرقابــل بحــث کــه بــر دوش همــه مــا گذاشــته
شــده اســت.

پیشــرفت کمــی بــا دیگــران حاصــل مــی شــود.

را بهبــود بخشــند.

توانیــم آن را در طــول عمــر انجــام دهیــم ،کانــت معتقــد بــود ایــن

وظیفه احترام به خود

چیــزی اســت کــه هــر یــک از مــا وظیفــه داریــم بــرای آن تــاش

کانــت بــه طــور شــهودی دریافــت کــه بیــن احتــرام مــا بــه خــود و
احتــرام مــا بــه جهــان پیونــدی اساســی وجــود دارد .نحــوه تعامــل
مــا بــا روان خــود الگویــی اســت کــه در تعامــات خــود بــا دیگــران
بــه کار مــی بریــم و تــا زمانــی کــه بــا خودمــان پیشــرفت نکنیــم،

کنیــم.

در واقــع ،او معتقــد بــود کــه ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه بایــد بــرای
آن تــاش کــرد.
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چگونه با کار کمتر،
بهره وری بیشتری داشته باشیم
برای من 18ماه طول کشید تا کتاب «هنر ظریف غفلت نکردن»
را بنویسم .در آن بازه زمانی ،من در حدود  150000کلمه برای
کتاب (حدود  600صفحه) نوشتم .بیشتر آن در سه ماه آخر
اتفاق افتاد .در واقع ،میتوانم با اطمینان بگویم در سه ماه پایانی،
بسیار بیشتر از مجموع  15ماه اول انجام دادم.حاال آیا این به این
دلیل است که من در ضرب االجل بودم و مثل یک دیوانه کار
کردم؟ نه ،در واقع ،در آن سه ماه آخر ،من هر روز کمتر از 15
ماه اول کار کردم ،اما خیلی بیشتر بازدهی داشتم.
در این مقاله ،من میخواهم یک استدالل ساده را بیان کنم:
وقتی صحبت از بهرهوری میشود ،همه چیز آنطور که به نظر
میرسد نیست.همه کتابهای بهرهوری در این سیاره ،از دیوید
آلن گرفته تا بنجامین فرانکلین ،کم و بیش یک چیز را به شما
میگویند :سحر از خواب بیدار شوید ،دورههای کاری خود را
به تکههایی به اندازهی لقمه تقسیم کنید که بر اساس فوریت
سازماندهی شدهاند .و لیست ها و تقویم های دقیق را نگه دارید
و قرار مالقات ها را از  15هفته قبل برنامه ریزی کنید و برای
همه چیز زودتر برنامه بریزید.
لعنت به آنها ،من از صبح ها متنفرم .می دانید "روال صبحگاهی"
من معموالً چیست؟ تکان بخور و فیس بوک را بخوان .و اگر
خوششانس باشم ،زبالههای فید خبریام آنقدر مرا عصبانی
میکند که بدون اینکه متوجه باشم شروع به نوشتن میکنم.
حقیقت این است که من برخی از بهترین نوشتههایم را ساعت
 3صبح نوشتم .من به طور تصادفی پنجشنبه ها را تعطیل می
کنم .من از تقویم متنفرم و بعد از تقریباً  10سال کسب و کار
آنالین خودم ،تقویم ندارم.
این چیزی است که برای من کار می کند و احتماالً برای شما
مفید نیست.من معتقدم بهره وری یک چیز عمیقا شخصی است.
همه ما مغزهای متفاوتی داریم و بنابراین ترجیحات ،دیدگاهها
و موقعیتهای متفاوتی داریم که در آن بیشترین تأثیر را داریم.
به عنوان مثال ،به تعویق انداختن کار عمیقاً باعث اضطراب من
می شود ،بنابراین مهم است که درک درستی از ترس های خود
داشته باشید.ماهیت کار نیز بسیار مهم است .این ممکن است
شما را شگفت زده کند ،اما همه کارها یکسان انجام نمی شوند.
نکات بهره وری در مورد برای مثال ،نقاشی منظره با آبرنگ،
احتماالً برای تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی شما مفید نیست.
یا توصیه هایی که ممکن است به شما کمک کند راهی برای
سازماندهی مجدد تیمی برای خالص شدن از شر برخی تنگناها
پیدا کنید ،همان توصیه هایی نیست که به شما کمک کند
آپارتمان خود را سریعتر تمیز کنید.

به عنوان یک تابع خطی کار کنید
اکثر ما در بیشتر عمرمان ،کار را به عنوان یک تابع خطی تصور
می کنیم .منظور من از "خطی" این است که مقدار خروجی
تولیدی که ایجاد می کنید با تعداد ساعاتی که وارد می کنید
نسبت مستقیم دار د.بنابراین کار به مدت دو ساعت ،دو برابر
یک ساعت نتیجه خواهد داشت .و هشت ساعت ،چهار برابر دو
ساعت تولید می کند.همه ما با فرض این که کارها اینگونه است
زندگی را طی می کنیم .این بیشتر به این دلیل است که کار
مدرسه کام ً
ال خطی عمل می کند .آنها به شما یک سری چیز
می دهند تا حفظ کنید ،و اگر دو ساعت برای حفظ کردن آن
وقت بگذارید ،تقریباً دو برابر بیشتر از یک ساعت وقت به یاد
خواهید آورد.سپس ما پیرتر میشویم و تصور میکنیم که بقیه
زندگی به همین منوال خواهد بود .اما اینطور نیست.
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حقیقت این است که اکثر کارهای متفکرانه و پرمغز به این شکل
باز نمی شوند .و این واقعا برای ما بی انصافی است .بنابراین ما
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زمان زیادی را صرف شکایت از والدین خود می کنیم و بهانه می
آوریم که روسای ما قدردان «نبوغ» ما یا هر چیز دیگری نیستند.
تنها کاری که خطی است ،چیزهای اساسی و تکراری است .مثل
حمل عدل های یونجه .یا بسته بندی جعبه ها یا وارد کردن
داده های واقعاً ناپسند در صفحات گسترده غول پیکر .یا کارکرد
سرخ کن در مک دونالد.
چهار ساعت دو برابر بازدهی ،دو ساعت دوبرابر یک ساعت ،و
غیره است .متأسفانه" ،کار به عنوان یک تابع خطی" جایی است
که تمام مبنای "تو فقط باید زحمت بکشی" در دنیای استارتاپ
از آن سرچشمه می گیرد .از آنجایی که در ذهن آنها  16ساعت
کار دو برابر  8ساعت کار می کند ،نتیجه منطقی این است که
همه شما فقط یک گونی زغال هستید و باید ساعت  4صبح در
قهوه خود کره بریزید و تا زمانی که چشم شما خونریزی کند،
کدنویسی کنید .اما اغلب برای مردم نتیجه معکوس دارد .زیرا
حقیقت این است که اکثر انواع کارها (مخصوصاً کارهایی که
در جامعه مدرن برای شما پول درآورد) بازدهی خطی ندارند،
بازدهی کاهشی دارند.

کاری که بازدهی کاهشی (یا حتی منفی) دارد
تصور کنید بیرون رفتید و  10دقیقه دویدید .این کار سالمی
خواهد بود .حاال تصور کنید بیرون رفتید و  20دقیقه دویدید.
همچنین می تواند سالم باشد ،اما لزوماً دو برابر سالم تر از 10
دقیقه نیست .اگر یک ساعت بدوید چه؟ خوب ،شما قطعاً به
خودتان فشار می آورید ،اما به احتمال زیاد هنوز هم بیشتر
فواید آن  10دقیقه اول ورزش را خواهید دید .ورزش به دلیل
ساده ای که ماهیچه های شما خسته می شوند ،بازده کاهشی
دارد .و همانطور که عضالت شما خسته می شوند ،توانایی آنها
برای تحریک رشد بیشتر کاهش می یابد .گذراندن دو ساعت در
باشگاه به جای گذراندن یک ساعت ،سود چندانی برای شما به
همراه ندارد .و صرف یک ساعت فقط کمی بیشتر از صرف 45
دقیقه سود به شما می دهد.
بیشتر کارها به این صورت است .چرا؟ زیرا مانند ماهیچه ،مغز
شما نیز خسته می شود .و اگر مغز خود را با انجام هر نوع حل
مسئله یا تصمیمگیری مهم تمرین دهید ،محدودیتهایی دارد
که میتواند به طور مؤثر بر کاری که در یک روز می توانید
انجام دهید ،تاثیر دارد.همسرم قب ً
ال در صنعت تبلیغات کار می
کرد و مانند بسیاری از صنایع ،تمایل به کار کردن در ساعات
جنون آمیز وجود داشت ،مخصوصاً زمانی که یک ارائه بزرگ یا
پیشنهاد کمپین در پیش بود ،مردم تا دیر وقت می ماندند و
اغلب تا ساعت  9یا  10شب کار می کردند .گاهی شنبه ها نیز
می آمدند.
اما او متوجه شد بیشتر این زمان اضافی بسیار بی اثر بود .چهار
ساعت پایان روز ،مث ً
ال از ساعت  6عصر تا  10شب ،تقریباً به
اندازه دو ساعت اول روز ،باز دهی داشت .و در بدترین حالت،
مردم به دلیل خستگی زیاد شروع به تولید کار بد می کردند یا
تصمیمات بدی می گرفتند .و وقتی به اندازه کافی کار بد انجام
دهید و تصمیمات بد بگیرید ،در واقع ناخواسته کار بیشتری
برای خود ایجاد می کنید .بنابراین کار شما از کار برای کاهش
بازدهی به کار برای بازده منفی تبدیل می شود.
حدس من این است که بیشتر کارهای خالقانه بر روی منحنی
بازده منفی عمل می کنند .میدانم که در گذشته وقتی کار
طراحی انجام میدادم ،آنقدر یک تصویر را دستکاری کردم که
دیگر حتی نمیتوانم بگویم که خوب به نظر میرسد یا نه .سپس
نیمی از شب را صرف تالش برای «درست به نظر رسیدن»
میکردم ،تا اینکه صبح از خواب بیدار میشدم و متوجه میشدم
که ایده در وهله اول بهم ریخته است و بهتر است از نو شروع

کنم.کاری که بسیار اجتماعی است یا به تیم سازی زیادی نیاز
دارد ،می تواند بازدهی منفی نیز داشته باشد .هر زمان که انرژی
یا خلق و خوی شما کاهش پیدا کند ،ممکن است در نهایت
مشتریان را دفع کنید و سودهای بلندمدت احتمالی را کم کند.
مدیریت خرد کارمندان شما نه تنها بازدهی آنها را بیشتر نمی
کند ،بلکه از شما متنفر می شوند و حتی انگیزه کمتری برای
ایجاد نتایج برای شما در آینده خواهند داشت.

امتیازات اهرمی
هر کسب و کار ،شغل یا پروژه ای دارای چیزی است که من آن
را نقطه اهرمی می نامم که هر کاری را که انجام می دهید ،فورا
مؤثرتر می کند.اگر مدیر تیم هستید ،ممکن است مراسمی باشد
که برگزار می کنید تا روحیه کارکنان خود را باال نگه دارید.
اگر یک برنامه نویس هستید ،ممکن است خود را در مورد انواع
جدیدی از پایگاه های داده آموزش دهید .اگر در فروش حضوری
کار می کنید ،ممکن است یاد بگیرید چگونه احساس مشتریان
خود را درک کنید.
وقتی صحبت از محتوای آنالین به میان میآید ،برندسازی یک
نقطه اهرمی است " چیزی که هر چه بیشتر روی آن کار کنید
و آن را کامل کنید ،تأثیر چند برابری بر هر چیز دیگری خواهد
داشت " فروش آسانتر خواهد شد ،مردم درباره آن صحبت
خواهند کرد .بنابراین ،انجام برخی از جنبههای شغلی شما
میتواند همه چیز را بسیار آسانتر کند.

تنبلی استراتژیک به عنوان یک نقطه اهرمی
بیایید وانمود کنیم که عاشق غذاهای هندی هستید .شما آن
را بیشتر از همسر و فرزندانتان دوست دارید .شما آنقدر آن را
دوست دارید که اگر بتوانید این مقدار چاتنی انبه را بخرید ،در
چاتنی انبه حمام می کنید.حاال ،فرض کنید به رستوران هندی
مورد عالقه خود می روید .ما در مورد  4000تا  5000کالری در
یک وعده صحبت می کنیم.
حاال تصور کنید از رستوران بیرون می روید و بعد یکی می آید
و سمبوسه تازه و چاتنی به شما پیشنهاد می دهد .چه احساسی
دارید؟همه ما در آن حالتی بودهایم که در خوردن غذایی که
دوست داریم زیادهروی کردهایم و پس از آن ،صرف فکر کردن به
آن غذا در هفته بعد ،برایمان حالت تهوع ایجاد میکند و معنای
وجود خود را زیر سوال میبریم .اما یک هفته بعد ،غذای هندی
چندان بد به نظر نمی رسد .و بعد از حدود یک یا دو هفته دیگر،
همه شما آماده هستید تا به رستوران هندی مورد عالقه خود
برگردید و دوباره خود را خفه کنید .مغز شما با بهره وری به
همین شکل عمل می کند.ببینید ،حل مشکالت مانند غذا برای
ذهن شماست .ذهن شما را شاد می کند .این باعث می شود
احساس مهم بودن و ارزشمندی و توانمندی کند ،همه چیزهایی
که مستقیماً با شادی مرتبط هستند.اما حل مشکالت بیش از
حد باعث بیمار شدن و خستگی ذهن می شود.
اما آنچه شگفتانگیز است این است که این اوقات فراغت " این
توانایی منحرف کردن حواس مغز از حل مسئله و کار " در واقع
مغز شما را در بازگشت به کار بسیار مؤثرتر میکند.می دانم ،می
دانم " دیوانه کننده است ،اما آخر هفته ها و تعطیالت واقعاً به
دالیلی وجود دارند.
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برای اوکراین دعا نکنیم ،برایش کاری کنیم!
سال  1945در حالیکه دنیا و مردم دنیا خسته از جنگ ،بیچاره و درمانده شده بودند و در حالیکه
خیلی از آنها ناامید و بی پناه در غم نان وغم از دست دادن عزیزانشان نشسته بودند .سران پنجاه کشور
دنیا که دیگر نه قوای نظامی آنچنانی برایشان باقی مانده بود و نه اسلحه و نه اقتصاد درست و درمانی
داشتند؛ نشستند و فکرهایشان ر ا روی هم ریختند که چکار کنیم چکار نکنیم ؟! که یوهو یک چیزی
ن المللی که بی طرف باشد و هدفش هم حفظ امنیت و صلح
در مغزشان جرقه زد و ایدۀ یک سازمان بی 
جهانی باشد ،شکل گرفت.
به هرحال آلمان در جنگ جهانی دوم مغلوب شده بود ،آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه و بریتانیا
برندگان جنگ بودند و باید منافع آن را میان خود تقسیم می کردند .پس از خودشان عقایدی ساطع
فرمودند و اینطوری بود که سران این کشورها ِهلِک و ِهلِک خودشان را به سانفرانسیسکو رساندند و
منشور اولیه سازمان ملل را نوشتند که مثال تخم صلح و دوستی را در جهان بپراکنند و از جنگ های
آتی جلوگیری کنند تا دنیا دیگر دچار بحرانی که در طول جنگ جهانی اول و دوم به وقوع پیوسته بود،
نشود ،مقر سازمان را هم در نیویورک قرار دادند که این خودش یعنی آخر بی طرفی! بعد هم در عین
همین بی طرفی ذکر شده ،شورای امنیت که قویترین نهاد سازمان ملل محسوب می شود را بنا
نهادند و پنج عضو دائمی هم برای آن تعیین کردند که اتفاقا و باز در کمال بی طرفی ،این اعضا حق وتو
داشتند .حاال اعضای این شورا کی ها بودند؟ مدیونید اگر فکر بد بکنید ولی آمریکا ،روسیه ،بریتانیا  ،چین
و فرانسه ،یعنی همان کشورهایی که مجموعا نصف جهان از دست آنها در امان نبودند ،حاال دیگر مسئول
امنیت شده بودند ،باالخره بعد از جنگ بود و دنیا هر کی هرکی بود و انگاری این کشورهای ِوتویی هم در
آن برهه حساس زمانی سر عقل آمده ،متحول شده بودند و این گونه بود که وظیفه پاسداری و امنیت و
صلح بین المللی را بر عهده گرفتند؛ این وظیفه شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح و تصویب تحریم های
بین المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم بود.
بعد همین پنج کشور گوگولی مگولی بی طرف که حسابی جو گیر شده بودند ،برای اینکه بتوانند جلوی
جنگهای آتی و بالقوه را بگیرند ،تا توانستند سالح و انرژی هسته ای و موشکی و  ....از این جور چیزها
تولید کردند تا در صورت لزوم بتوانند صلح را به سرعت برق و باد گسترش دهند.
بعد از آن ،دنیا به رونق اقتصادی افتاد .پیشرفت کرد .چرخ کارخانه ها چرخید .کارگران زیادی در
کارخانه ها مشغول کار شدند .اتحادیه های کارگری شکل گرفت و ....کم کم انقدر دنیا پیشرفت کرد
که تکنولوژی هر روز ورژن جدیدی از اختراعات مورد نیاز زندگی ماشینی را رو میکرد و مردم آنقدر
مشغول و سرگرم مسایلی که دنیای مدرن و دولتهای آنها میخواستند ،شدند که وقت سر خاراندان
نداشتند و کم کم انسانیت از بین رفت و آدم ها تبدیل به مشتی ربات کارگر شدند.

ساحل امینایی

اقامه دعوی در دادگاه های ایران ( :بدون نیاز به سفر به ایران)
 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...
 دعاوی خانوادگی از قبیل طالق و طالق توافقی ،حضانت فرزندان ،مهریه ،استرداد جهیزیه ،ممنوعیت خروج،نفقه ،تمکین ،فسخ نکاح و...
 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
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آنروزها که انسانیت هنوز نمرده بود و مردم هنوز بوی آدمیزاد می دادند ،اگر چاقویی در دست زنگی
مستی می دیدند که به سیم آخر زده و این و آن را زخمی می کند؛ چند نفری بر سرش می ریختند
چاقو را از او می گرفتند و قربانی را نجات می دادند.
همان روزها هم که نه سازمان مللی وجود داشت ،نه سازمان حقوق بشری و نه هزاران سازمان دکور
گونه ای که االن وجود دارد؛ دولت ها از اینکه به کمک کشوری بشتابند ترسی نداشتند .از اینکه متحد
بشوند نمی ترسیدند.
این روزها ولی همانطور که اگر کسی در حال قربانی شدن باشد دیگران عکسش رامی گیرند و پست
می کنند وچه بسا پولی هم از پست کردن آن به جیب می زنند؛ دولتها هم عینا همان کار را می کنند؛
در حالیکه مردم اوکراین زیر فشار جنگ و ترس ناشی از آن در حال قربانی شدن هستند ،بقیه زیر سایه
سازمان ملل نشسته اند و تحریم میکنند و از پوتین می خواهند که برود در اتاقش بنشیند و به کارهای
بدش فکر کند .سازمان ملل هم در ویترین خود نشسته و برای اینکه از غافله عقب نماند ،مدام بیانیه
صادر می کند.
دولتها به جای اینکه چاقو را از زنگی مست بگیرند ،پول می فرستند تا خرج دوا و درمان قربانیان جنگ
بشود و تمام دنیا دارند جنگ را محکوم می کنند ،روسیه را تحریم می کنند و پوتین را هم نفرین
می کنند تا خدا او را به زمین گرم بزند !.حاال پشت پرده این جنگ زرگری چه خبر است و کی با کی
بسته که آوارش سر مردم بی پناه اوکراین خراب شده است ،خدا عالِم است.

امروز که اوکراین زیر آتش و دود می سوزد و کشته می دهد .درحالیکه صدای انفجار در آن قطع
نمی شود و زن و مرد و کودکش سالح در دست گرفته اند تا از کشورشان در برابر متجاوز دفاع کنندو
نرخ نفت به بشکه ای  105دالر می رسد ،سالح های که غرب تولید می کند به کشورهای اطراف که
حاال بر خود می لرزند به فروش می رسد و دعای کسانی که از این موضوع نفع می برند به آسمان بلند
می شود و ظاهرا تالش های دیپلماتیک بی نتیجه مانده است ،نه روسیه از مرز اوکراین عقب نشینی
می کند و نه اروپا و امریکا دست از تحریک و تبلیغ برای دامن زدن به جنگی تمام عیار برمی دارند.
در حالیکه ناتو پوتین را می ترساند و حمله او به اوکراین را بی پروا و بی دلیل می خواند ،کانادا به
اوکراین کمک مالی میکند ،آمریکا ،روسیه را تحریم می کند ،اسپانیا برای پاسخ مشترک با متحدان
خود در انتظار است ،چین طرفین را به خویشتنداری می خواند ،فرانسه خواستار فوری پایان جنگ است،
ایتالیا اقدام روسیه را غیر موجه می داند ،انگلیس از حمله روسیه به اوکراین اظهار تاسف می کند ،آلمان
این حمله را شرم آور می خواند ،اتحادیه اروپا نشست اضطراری در بروکسل برگزار می کند و بسته های
تحریم اقتصادی بر علیه روسیه به تصویب می رساند .مردم اوکراین زیر آوار جنگ با دلیری و رشادت از
کشور خود دفاع می کنند چون این واقعیت را خوب می دانند که اکنون صدای آژیر خطر بمباران ها و
حمله های نظامی روسیه  ،بسیار بلندتر از رایزنی های فشرده و با تعلل دیپلماتیک است! پس کاش به
جای اینکه برای مردم اوکراین دعا کنیم ،در کنارشان بایستیم و برایشان کاری کنیم /پایان

19

Daneshmand Weekly | Friday, Mar. 4, 2022
اعالنات ،خوردن نوشیدنی و بیسکوییت در بوفه ،کپی گرفتن از جزوه های هم کالسی  »...توانایی
بیشتری برای تمرین نقد کردن بیابید .توجه داشته باشید که حتی با تغییر در  %20فعالیت ها نتایج
شگرفی به دست خواهید آورد چرا که به قول یکی از متخصصان مدیریت که اصل  80/20را معرفی
کرد%80 ،افت یک سازمان به دلیل  %20مشکالت است و برعکس  %20پرسنل یک سازمان عامل
 %80موفقیت هستند و یا با  %20تغییر در کار ها ،می توانیم  %80تغییر در نتایج به دست آوریم.

فرستنده:
ایران افالطونی ،ونکوور
iran_aflatouni@yahoo.com

تفکر نقاد

تفکر خالق

نوشته :دکتر محمد رضا سر گلزائی

روانپزشک

يکی دیگر از شیوه های گفتار که می تواند مورد نقد قرار گیرد شیوه « سیاه-سفید » دیدن
است .در این شیوه ،پدیده های زندگی به گونه ای طبقه بندی می شوند که انگار تنها از این
دیدگاه می توان به آن ها نگاه کرد در حالی که خوب می دانیم که « نقشه ذهنی ما تنها یکی
از بر داشت ها از پدیده هاست ».و دیگران در مقابل همان پدیده ها نقشه های ذهنی متفاوتی
دارند .بر این اساس « ریچارد بندلر » خطر ویژه ای برای فعل « بودن  /نبودن » مشخص کرد.
فعل « بودن » هیچ راه سازشی را برای ما باقی نمی گذارد ،به این معنی که یک چیز ،یا هست و
یا نیست و این مسأله باعث گرایش ما به تعمیم دادن یا مطلق دیدن می شود که در مقابل تفکر
نقاد مقاومت می کنند .می گوییم « :پروین یک پرستار است » ،در همان حال پروین هم مادر
است ،هم همسر است ،هم دانشجوست و هم شناگر و هم عالقه مند به بدن سازی .بنابراین با ذکر
جمله ی « پروین یک پرستار است » ،موقعیت شناختن واقعی این خانم را از دست می دهیم.
« بودن » برای « برچسب زنی » هم به کار برده می شود ،مثال وقتی می گوییم « :پرویز احمق
است » ،به خود حق می دهیم یگ رأی کلی در مورد او صادر کنیم ،در حالی که اگر بگوییم
« پروین با شغل پرستاری امرار معاش می کند » یا « :پرویز در آن موقعیت ،احمقانه عمل کرد» یا
حتی بهتر از آن بگوییم « :او از نظر من در آن موقعیت احمقانه عمل کرد » ،معنایی متفاوت ایجاد
می کنیم .بنابراین یک کار تفکر نقاد توجه به « بودن  /نبودن » ها و اصالح آن هاست .بنابراین در
نقد کردن افکار و گفتار ،قدم به قدم بر روی ذهن خوانی ،پیش فرض ها ،علیت سازی ،تعمیم ها،
داوری ها ،مقایسه ها و افعال و اسامی نامشخص و محدود کننده ی اطالعات کار می کنیم.

تمرین
* در حال گفتگو با دوستان تان دقت کنید تا گفتار هایی را که می توانید مورد نقد قرار دهید،
بیابید .به خصوص به پیش فرض ها ،ذهن خوانی ،تعمیم ها و مطلق سازی دقت کنید.
برچسب زنی را مورد توجه قرار دهید.
* یک روزنامه بردارید .افعال « بودن » را در آن ها پیدا کنید و سعی کنید افعال و جمالت
جایگزینی برای آن ها بیابید .با یک خودکار قرمز پیش فرض ها ،ذهن خوانی ها ،علیت سازی ها،
مطلق سازی ها ،برچسب زنی ها و جمالت نا مشخص را مشخص کنید و ببینید چند درصد از مطلب
آن روزنامه را می توانید نقد کنید.
* کتابی را پیدا کنید که در گذشته آن را خوانده اید و افکار نویسنده مورد تایید و قبول شما
قرار گرفته است .یک بار دیگر با تفکر نقاد کتاب را بخوانید و ببینید نگاه جدید شما به این کتاب
چگونه است.
* برنامه روزانه ی زندگی خود را در طول یک هفته فهرست کنید .راجع به تک تک برنامه ها
با دیدگاه نقاد نگاه کنید « :چقدر ضروری بود این کار را انجام دهم؟ »؛ « اگر این کار را انجام نمی دادم
چه اتفاقی می افتاد؟» .برای این کار ضروری است که برنامه ها را با ذکر جزئیات بنویسید .اگر فقط به عبارت:
« ساعت  8تا  12در دانشگاه بودم » بسنده کنید ،توانایی نقد کردن خود را خیلی محدود کرده اید،
در صورتی که می توانید با جزء جزء کردن همین فعالیت به « :شرکت در کالس ،خواندن تابلو
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تفکر خالق یا همان افکار سبز ،یکی از مهم ترین انواع تفکر است .زیرا افراد مبتكر پیشرو ،مخترع
و مولد بیش از سایرین از افکار سبز بهره می گیرند .در این فصل به معرفی تکنیک های تفکر خالق
می پردازیم .تمرین این تکنیک ها در مرحله « شایستگی هوشیار» به تدریج ما را به وضعیت
« شایستگی ناهوشیار» خواهد برد .وقتی به شایستگی ناهوشیار برسیم بدون نیاز به تالش و صرف
وقت زیاد ،خالقانه تر عمل خواهیم کرد.

تکنیک بارش فکری یا طوفان مغزی
در این تکنیک ،سوژه ی خاصی مطرح شده و سعی می کنیم هر ایده
ای راجع به آن به ذهنمان می رسد مطرح کنیم حتی اگر این ایده
ها « غیر عملی »  « ،خنده دار » یا « غیر مرتبط » به نظر برسند.
َه َرس کردن ایده ها به عهده ی تفکر نقاد ( افکار سیاه ) است و اینجا
نوبت افکار سبز است ،پس در زمان تفکر سبز « ،آزادی » را جایگزین «
داوری » می کنیم ،بعداً نوبت به داوری های تفکر سیاه خواهد رسید ،به بیان دیگر در تفکر سبز:
«هیچ آدابی و ترتیبی مجوی هر چه می خواهد دل تنگت بگوی » توجه داشته باشید که معموال در
هنگام بارش فکری  10ایده ی اولی که به ذهن مان مي رسند ایده های تکراری و کلیشه ای
هستند ،بعد از اینکه همه افکار کلیشه ای و مرسوم را بیرون ریختیم نوبت به افکار و ایده های
جدید خواهد رسید.
تکنیک طوفان مغزی توسط آلکس اُسبورن ابداع شد و به سرعت به یک تکنیک گروهی تبدیل
شد و در جلسات مختلف برای یافتن راه حل مشکالت و ارائه ایده های جدید به کار گرفته شد.
شرکت کنندگان در جلسه ،پس از روشن شدن کامل مسئله و موضوع مورد بحث ،تشویق می شوند
که هرچه بیشتر ایده هایی را در ذهن بسازند و عنوان کنند ،هرچه بیشتر ،بهتر .قانون جلسه این است
که تا زمان کامل شدن طوفان مغزی « ،قضاوت » معلق بماند و کسی راجع به ایده خود یا دیگران
قضاوت نکند ،چرا که این کار بسیاری از ایده ها را که در نظر اول مسخره به نظر می رسند ،مهار
می کند در حالی که ممکن است همین ایده منجر به یک ابداع جدید شود .در یک طوفان فکری
خوب شاید هر یک از متفکران بتواند تا  100ایده ایجاد کند! قرار نیست از همان ابتدا ایده های
عملیاتی ،مقرون به صرفه ،اخالقی و قانونی به ذهنتان بیاید.
در زمینه پژوهش و یافتن ایده های نو ،قانونی وجود دارد که به آن قانون توان  10می گویند و
مفهوم آن این است که از هر  1000ایده که در طوفان ذهنی ایجاد می شود 100 ،ایده قابلیت
این را دارد که روی آن ها کار شود 10 ،ایده به یک خالقیت یا الگویی جدید عملیاتی یا قابل اجرا
می رسند و در نهایت یک محصول جدید و قابل عرضه به بازار تولید می شود .بنابراین با محدود
کردن ایده های اولیه از طریق قضاوت زود رس در مورد آن ها ( افکار سیاه یا تفکر نقاد ) « امکان
رسیدن به آن ایده قابل اجرا کاهش می یابد.
در یک گارگاه تفکر خالق از شرکت کنندگان درخواست کردم که با تکنیک طوفان افکار راجع
به این که چگونه کارگاه بهتر برگزار شود ایده جدید بسازیم .برخی از شرکت کنندگان در کالس
کمتر از  10ایده تولید کردند ،در حالی که برخی دیگر از آن ها بیش از  60ایده تولید کردند .وقتی
افراد خالق ،ایده های خود را می خواندند ،بعضی از ایده ها خیلی عجیب و غریب بودند مثل اینکه
جلسه بعدی کالس را در کره ماه برگزار کنیم! افراد کم ایده چنین ایده هایی را مورد تمسخر قرار
دادند اما به یاد داشته باشیم که قاعده ی طوفان فکری این است که هر ایده ای هرچند عجیب
و مسخره ،مورد توجه قرار گیرد .شاید این ایده توسط تفکر سیاه مورد انتقاد قرار گیرد اما پس از
آن امکان این وجود دارد که جریان مدیریت تفکر که توسط افکار آبی ایجاد می شوند با جرح و
تعدیل آن فکر ( با همکاری افکار زرد ،سفید ،سبز و سیاه ) ،آن را به یک ایده عملی و مفید تبدیل
کنند .گفته میشود اپل در حال کار روی مکبوک تاشو  ۲۰اینچی است؛ اما احتماالً هنوز فاصلهی
زیادی تا عرضهی نهایی این محصول داریم .درحالیکه غول فناوری آمریکایی به تکمیل این طرح
ادامه میدهد ،میتوانید طرح مفهومی منتشرشده از مکبوک فولیو را بررسی کنید تا تصوری اولیه
از این محصول بهدست آورید .بهگزارش  ،wccftechطرح مفهومی مکبوک فولیو از تاچ آیدی و
فیس آیدی پشتیبانی میکند .آنتونیو دیروزا ،طراح این طرح مفهومی ،حسگر اثرانگشت را بهطور
هوشمندانه به لبهی دستگاه اختصاص داده است که از این نظر شبیه آیپد ایر  ۴است .فیس آیدی
نیز در بریدگی ترکیبی پانچهول و قرصیشکل باالی نمایشگر تعبیه شده است .استفاده از این
سبک بریدگی رویکردی منطقی بهنظر میرسد؛ زیرا طراحی را مخدوش نمیکند و فضای بیشتری
از نمایشگر دردسترس کاربر قرار میدهد .گفته میشود اپل در حال کار روی مکبوک تاشو ۲۰
اینچی است؛ اما احتماالً هنوز فاصلهی زیادی تا عرضهی نهایی این محصول داریم .درحالیکه غول
فناوری آمریکایی به تکمیل این طرح ادامه میدهد ،میتوانید طرح مفهومی منتشرشده از مکبوک
فولیو را بررسی کنید تا تصوری اولیه از این محصول بهدست آورید.
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طرح مفهومی لپتاپ تاشو مک بوک فولیو
ظاهر احتمالی این محصول را نشان میدهد

چ آیدی و فیس آیدی پشتیبانی میکند.
بهگزارش  ،wccftechطرح مفهومی مکبوک فولیو از تا 
آنتونیو دیروزا ،طراح این طرح مفهومی ،حسگر اثرانگشت را بهطور هوشمندانه به لبهی دستگاه
اختصاص داده است که از این نظر شبیه آیپد ایر  ۴است .فیس آیدی نیز در بریدگی ترکیبی
پانچهول و قرصیشکل باالی نمایشگر تعبیه شده است .استفاده از این سبک بریدگی رویکردی
منطقی بهنظر میرسد؛ زیرا طراحی را مخدوش نمیکند و فضای بیشتری از نمایشگر دردسترس
کاربر قرار میدهد.
صفحهکلید لمسی مکبوک فولیو بهعنوان نمایشگر عمل میکند؛ بنابراین ،هنگام تماشای محتوا
میتوان از این ویژگی بهره گرفت .فقط درصورتیکه بخواهید برخی از وظایف مربوط به بهرهوری را
انجام دهید ،بخش پایین دستگاه صفحهکلید را دراختیارتان قرار خواهد داد .البته مشخص نیست که

بازخورد لمسی این صفحهکلید درمقایسهبا کیبوردهای معمولی فیزیکی چگونه است.
این دستگاه از قلم استایلوس نیز پشتیبانی میکند؛ قلمی که میتوان با استفاده از آن بهطور مستقیم
از دستیار صوتی سیری استفاده کرد .درمجموع ،میتوان گفت طرح مفهومی مکبوک فولیو با
گوشههای گرد و لبههای صاف ،سبک طراحی آیپد پرو را ارائه میدهد.
باتوجهبه نازکبودن مکبوک فولیو ،امکان استفاده از درگاههای ورودیوخروجی بزرگتر از درگاههای
یواسبی سی روی این دستگاه وجود ندارد و اگر این طرح مفهومی واقعیت داشته باشد ،این محصول
احتماالً از تاندربولت  ۴یا حتی تاندربولت  ۵پشتیبانی خواهد کرد .با درنظرگرفتن پیشرفتهای که
در ساخت چنین محصولی ارائه شده است ،این دستگاه باید کاربردی و قابلحمل باشد .بهطور خالصه
اگر قیمت این مکبوک حدود  ۲,۵۰۰دالر باشد ،چندان تعجب نخواهیم کرد.

بهترین کیفیت ،مطلوب ترین قیمت در خدمات "خانـه مـا"
سرویسهای زیر جهت سالمندان عزیز ارائه می شود:
• خیاطی و انجام انواع تعمیرات لباس
• کوتاه کردن مو و آرایش صورت

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

• انجام امور 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

604.307.6830

Daneshmand.ca

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

مهندس مصطفی سلیمیان

mosalimian@hotmail.ca
www.mosalhomes.com
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مشاور مسکن ،تجاری و بیزنس
Mo Salimian

Real Estate Advisor
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رکوردشکنی تولید جهانی آیفون
در سهماهه چهارم سال

طبق گزارشها ،تولید جهانی آیفون رکورد جدیدی را در سهماههی تعطیالت بهثبت رسانده
است .اپل توانسته است تقاضای زیاد برای سری آیفون  ۱۳را با عملیاتی مدیریتشده در
حوزهی زنجیرهی تأمین متعادل کند تا تأثیر کمبود قطعات را بهحداقل برساند.براساس
گزارش  9to5macو بهنقل  ،TrendForceدو عامل دیگر نیز در پیشرفت اپل مؤثر بودهاند.
ن زده میشود تولید آیفون به بیش از  ۸۵میلیون
این شرکت اطالعات بازار میگوید تخمی 
دستگاه رسیده است.
پس از رونمایی سری آیفون  ۱۳در ماه سپتامبر ،اپل بهشدت افزایش محمولههای این
دستگاههای جدید را برای پاسخگویی به تقاضای بازار شروع کرد .باتوجهبه سرعت فروش
و ریتمهای بازاریابی ،اپل توانسته است جایگاه اول را در رتبهبندی سهماههی برندهای
ازآن خود کند و سهماههی چهارم نیز از این
گوشیهای هوشمند براساس سهم بازار تولید ِ
قاعده مستثنی نبود.
اپل عالوهبر حفظ جایگاه برترش در رتبهبندی برندهای سهماههی چهارم ،تولید سهماههی
آیفون خود را به رکورد جدید  ۸۵٫۵میلیون دستگاه رساند که  ۶۶درصد افزایش ساالنه را
نشان میدهد.
عالوهبر تقاضا برای مدلهای آیفون  ،۱۳این شرکت گفت کاهش قیمت اپل در مدلهای
قدیمیتر نیز کمککننده بوده است :در بُعد استراتژی قیمتگذاری ،قیمت مدلهای جدید
آیفون  ۱۳برای مصرفکنندگان مناسب بود؛ درحالیکه کاهش قیمت برای مدلهای قدیمیتر
آیفون نیز محسوس بهنظر میرسید.

موشک جدید سرنشین دار چین

به صورت چند منظوره و
با قابلیت استفاده مجدد
طراحی شد

موشک نسل جدید چین که امکان حمل فضانوردان را نیز دارد به طور چند منظوره و استفاده
مجدد طراحی شده است
به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا ،وانگ شیائوجون ،دانشمند ارشد موشک در
چین در معرفی موشک حامل این کشور آن را چند منظوره و قابل استفاده مجدد خواند .رئیس
آکادمی فناوری پرتابگر چین و سازنده این موشک اعالم کرد این موشک حامل احتماال در دو
مدل ساخته می شود .یکی از آنها به همراه تقویت کننده اصلی دو مرحله ای است که می تواند
فضانوردان یا محموله هایی را به ایستگاه فضایی تیانگونگچ ین انتقال دهد .در مدل دیگر یک
تقویت کننده سه مرحله ای و چند تقویت کننده جانبی استفاده خواهد شد که میتواند فضانوردان
را به ماه حمل کند.
درمدل اول امکان حمل  ۱۴تن محموله به مدار نزدیک زمین وجود دارد .مدل دوم که هنوز
برای آن نامی انتخاب نشده یا نام آن فاش نشده است نیز در مسیر انتقال زمین به ماه می تواند
فضاپیماهایی با وزن  ۲۷تن را حمل کند .وانگ در توضیح این دو موشک گفته است :مراحل
اولیه تقویت کننده های این دو موشک یکسان بوده و تنها در مرحله سوم و در فرود موشک به
ماه تفاوت دارند.
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دیگر آژانس فضایی چین ایجاد پیشرفته ترین ایستگاه فضایی با قابلیت چرخش به دور زمین است.
در ایستگاه فضایی چین نیز هم اکنون سه فضانورد این کشور حضور دارند .چین قصد دارد در سال
جاری میالدی  ۶پرتاب دیگر برای تکمیل ایستگاه فضایی خود انجام دهد .هدف از ماموریت ها نیز
ارسال خدمه ،عملیات سوختگیری ،تامین مجدد و ارسال دو آزمایشگاه فضایی بزرگ به ایستگاه
فضایی این کشور است.

دفتر مهاجرتی نورانی
بابک نورانی

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

دارای مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا R416559

 9درخواست پناهندگی
 9کارآفرینی استانی

همچنین مرحله اول این مدلها امکان استفاده مجدد را نیز خواهند داشت .صنعت فضایی چین
که در چندسال اخیر به دنبال موشکهای قابل استفاده مجدد بوده است توانسته در این فناوری
پیشرفت های قابل توجهی را ارائه کند .جیانگجی به عنوان طراح ارشد این موشک گفته است:
تحقیق و توسعه موشک النگ مارچ  ۴با قابلیت استفاده مجدد نیز در حال انجام است.

 9ویزای تحصیلی

چین قصد دارد تا سال  ۲۰۳۰به قدرت اصلی فضایی در جهان تبدیل شود .همچنین از اهداف

norani@visalands.com

9

خود اشتغالی (هنرمندان و ورزشکاران)
(دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه به همراه والدین)

 9درخواست اقامت برای همسر و والدین

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

 9ویزای توریســتی(حتی بدون دعوتنامه)

Tel: (604) 445-4340
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چقدر به امنیت
گوشیهای هوشمند اعتماد دارید؟
در حالی که ابزارهای موجود سازمانی تلفن همراه
می توانند آسیب پذیری های گوشیهای هوشمند را کاهش
دهند ،نمی توانند به طور کامل از آنها جلوگیری کنند.

گوشی های هوشمند که سیامین سالگرد خود را در سال 2022
جشن گرفتند ،تفاوت زیادی با نمونههای قبل خود در سال 1994
که به عنوان ارتباط دهنده شخصی  Simonبه عموم معرفی شد
پیدا کرده است .به گفته مرکز تحقیقاتی پیو ،امروزه از هر پنج
آمریکایی ،تقریباً چهار آمریکایی صاحب یک گوشی هوشمند
هستند و از آن برای انجام هر کاری از دسترسی به اینترنت گرفته
تا اتصال از طریق ایمیل ،پیامک ،تماسهای ویدیویی و برنامههای
شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
بدون شک ،گوشی های هوشمند به ابزاری بسیار موثر برای افزایش
بهره وری و کارآمد در صرفه جویی زمان تبدیل شده اند .متأسفانه،
امنیت گوشیهای هوشمند مانند امنیت رایانههای سنتی همگام
نشده است ،و آنها را به اهداف جذابی برای حمالت روزافزون
پیچیده تبدیل میکند .امروزه ،کارشناسان امنیت موبایل همه
چیز را از حمله به شبکه و امنیت گرفته تا حمالت احراز هویت و
برنامههای کاربردی تلفن همراه با امضای سازمانی فرد هکر را به
عنوان تهدیدهای احتمالی ذکر میکنند.
در حالی که یک حمله سایبری میتواند هر کاربری را که دادههای
حساس را به گوشی هوشمند خود میسپارد قربانی کند ،این یک
نگرانی خاص برای کاربران در تنظیمات با امنیت باال است  -یا
حداقل باید باشد .افرا دی که در دفاع ،اطالعات و ارتش کار می
کنند باید از داده های موجود در تلفن های هوشمند خود در برابر
قرار گرفتن در معرض دشمنان بالقوه محافظت کنند.
در مقالهای در آوریل  2021در وال استریت ژورنال ،خبرنگار بایرون
تاو "چالش مهمی را برای نیروهای مسلح ایاالت متحده توصیف می
کند :چگونه می توان از اعضای سرویس ،افسران اطالعاتی و پرسنل
امنیتی در عصری که داده های تجاری بسیار آشکار توسط تلفن
های همراه تولید می شود محافظت کرد .سایر خدمات دیجیتال به
صورت عمده خرید و فروش می شود و برای خرید توسط دشمنان
آمریکا در دسترس است.

در حالی که ابزارهای موجود سازمانی تلفن
همراه می توانند آسیب پذیری های گوشی های هوشمند را کاهش
دهند ،نمی توانند به طور کامل از آنها جلوگیری کنند .ابزارهای
سازمانی مانند مدیریت دستگاه تلفن همراه ،تشخیص تهدید تلفن
همراه و زیرساخت مجازی موبایل میتوانند الیههایی از مسائل
مربوط به حریم خصوصی باالی سیستم عامل گوشی هوشمند
( )OSرا کاهش دهند .متأسفانه ،آنها نمیتوانند برای رفع مشکالت
درون سیستمعامل ،که معموالً حول تالشهای کسب درآمد توسط
فروشندگان  OEMانجام میشود ،کاری انجام دهند .اگر سیستم
عامل دارای آسیبپذیری باشد ،دا دههای موجو د در دستگاه  -و
احتماالً خود کاربران  -در معرض خطر قرار میگیرند.
"در حالی که ابزارهای موجود سازمانی تلفن همراه می توانند
آسیب پذیری های گوشی های هوشمند را کاهش دهند ،نمی
توانند به طور کامل از آنها جلوگیری کنند".
راه حل های سفارشی سازی تلفن دولتی مانند  SME PEDنیز
نتوانسته امنیت جامعی را ارائه دهد .این امر باعث شده است که
آژانس های فدرال انتخاب کمی داشته باشند جز اینکه کارمندان را
به طور کامل از استفاده از تلفن های هوشمند تجاری منع کنند یا
به سادگی این واقعیت را بپذیرند که احتمال وجود خطرات امنیتی
وجود دارد .با توجه به آسیبپذیریها و تهدیدات فزاینده ،تنظیمات
با امنیت باال چه کاری میتوانند انجام دهند تا هم بهرهوری و هم
ایمنی تلفنهای هوشمند کارمندان خود را تضمین کنند؟
به جای تالش برای سفارشی کردن تلفن ،که تجربه نشان میدهد
امکانپذیر نیست ،برای کارفرمایان با امنیت باال منطقیتر است
که دستگاههای خود کاربر تلفن هوشمند را برای رفع نیازهای
خاص خود تغییر دهند و در عین حال عملکرد و ویژگیهایی را
که در ابتدا تلفنها را جذاب و پر طرفدار میکردند ،حفظ کنند.
در حالی که چنین تغییراتی احتماالً از یک کارفرما به کارفرمای
دیگر تا حدودی متفاوت است ،آنها معموالً بر روی نادیده گرفتن

قابلیتهای جمعآوری دادههای داخلی ،کنترل موقعیت و ردیابی
فعالیت کاربر ،محدود کردن کدهای ردیابی تبلیغات و غیرفعال
کردن  Wi-Fiو بلوتوث تمرکز میکنند.
برای رسیدگی به این تغییرات ،تلفنهای هوشمند کارمندان
را میتوان به گونهای تغییر داد که دارای یک محیط جغرافیایی
حصاردار و کنترلشده با سیاستی باشد که میتواند همه رادیوها،
دوربینها و میکروفونها را قفل کند .فعال کردن این تنظیم از
برقراری ارتباط رسانههای اجتماعی ،نقشهها و سایر برنامههای
نشتی بدون اطالع کاربر جلوگیری میکند ،در حالی که هم کنترل
قابل تأیید بر دسترسی به رابطهای دستگاه و هم امکان مدیریت
همه فضای تعریف شده می باشد را فراهم میکند.
تنظیم حالت امن همچنین به کارمندان اجازه می دهد تا از تلفن
های هوشمند خود در نزدیکی یا داخل امکانات ایمن تعیین شده
استفا ده کنند .با جابجایی به این تنظیم ،دستگاهها میتوانند در
سایتهای تعیینشده جایی که میتوانند به طور ایمن به شبکه
سیمی داخلی متصل شوند ،مجاز شوند .باز هم ،این گوشی را قادر
میسازد تا همانطور که در نظر گرفته شده است عمل کند و در عین
حال تمام دادههایی را که ضبط یا آشکار میکند ،ایمن میکند.

فراتر از تنظیمات ایمن ،سیستم عامل اصلی گوشی هوشمند باید با
یک سرور مدیریتی جایگزین شود که به مدیران فناوری اطالعات
کارفرما اجازه می دهد تا بیشتر جنبه های سیستم عامل ،از جمله
مدیریت و توزیع به روز رسانی را کنترل کنند .این امر از بهروزرسانی
نرمافزارهای تولید شده توسط  OEMجلوگیری میکند ،در حالی
که دسترسی نیروهای خارجی را بسیار دشوار میکند.

مایکروسافت امنیت ویندوز  ۱۱را
با فناوری  Plutonافزایش میدهد

جدیدترین محصول حاصل از همکاری مایکروسافت و کوالکام،
تراشهی اسنپدراگون  8cxنسل سه است که در تینکپد X13s
لنوو مورد استفاده قرار گرفته است .این سیستم-روی-چیپ
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مجرمان سایبری همواره به ابداع تاکتیکهای جدید برای نفوذ
به سیستمهای امنیتی ادامه میدهند و نبرد برقراری امنیت را
بهطور مدوام پیچیدهتر میکنند .اکنون مایکروسافت برای بهبود
امنیت سیستمعامل ویندوز  ۱۱قصد دارد با کوالکام همکاری
کند.

( )SoCاولین پلتفرم آرم برای ویندوز است که برپایهی معماری
امنیتی مایکروسافت پلوتون ساخته شده است .این تراشه
میتواند دادههای حساس را بهطور ایمن در سختافزار ادغامشده
در قالب پردازندهی مرکزی دستگاه ذخیره کند؛ قابلیتی که
امکان نفوذ هکرها به هر دستگاهی را حتی در صورت داشتن
دسترسی فیزیکی ،دشوار میکند.دیوید وستون ،مدیر بخش
امنیت سازمانی و سیستمعامل مایکروسافت در یک پست وبالگی
نوشت:

رایانههای مجهز به ویندوز  ۱۱که از جدیدترین پلتفرم محاسباتی
اسنپدراگون  8cxنسل سه کوالکام بهره میبرند ،از قابلیتهای
پیشرفتهی مایکروسافت پلوتون و کدهای احرازهویت اشارهگر
( Pointer Authentication Codesیا  )PACاستفاده میکنند.
پلوتون از قابلیتهای سختافزاری پیشرفتهای بهره میبرد
و اقدامات متقابل امنیتی داخلی ،از  PACدربرابر الگوهای
سوءاستفادهی رایج ،محافظت میکند .این ویژگیها به مشتریان
کمک خواهد کرد تا امنیت دستگاه خود را ارتقاء دهند.
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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

برای اولین بار در ونکوور
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

Pasargad

Mortgage Architects
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا،

تهیه بهترین وام ها

 ، 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

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

خر

ی
دار

SI

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

House, Vernon BC
$518,000

LD

یش

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
;مهاجرت از طریق سایر استان های کانادا Provincial Nominee Program
Work Permit, LMIA

LD

SO

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

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

SO

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

محسن اسکوئی
عضو رسمی انجمن
مشاورین مهاجرت کانادا

# R532657

CEO
# R514235

دعوت به همکاری

این سازمان از مشاورانی که دارای الیسنس مشاوره مهاجرت هستند ،دعوت به همکاری میکنند
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EMAIL: VISATOBC@DECONSOLUTION.COM

604.720.8001, 604.998.1898
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تمدن های باستانی

نوشته :هما افتخار (غفارزاده)
ونکوور

توران باستان ""84

"هنرمند آبرنگ کار و مدرس"
www.homaeftekhar.net
Email: shadshiv@aol.com

"کره "8

"موسیقی"1

Knowledge Brings
Appreciation
پیشینه ی موسیقی در کره به زمانی بسیار دور یعنی دوران
باستان و آیین های شامائیستی بازمی گردد که در آن برای
برپاداشتن مراسم مذهبی ،و نیز فستیوال های کشاورزی ،رقص و
موسیقی اجرا می گردیده است(.تصویر)1

وی روزی به رسم
هدیه سازی به نام
«کوکین» ()Ququin
از امپراتور چین
دریافت نمود و چون
طرز نواختن آن را نمی
دانست از سازندگان تصویر 5
ساز در کره درخواست کر د تا سازی مشابه با کوکین
برایش بسازند که قادر به نواختن آن باشد( .ساز کوکینی در
واقع سنتور سنتی سیاه رنگ چینی می باشد().تصویر)6

تصویر 6
تصویر 1

نقاشی های دیواری مقابر سالطین ،اطالعات مهمی را در مورد
موسیقی این دوران در اختیار محققین و فرهنگ شناسان قرار
می دهد و بر مبنای همان نقاشی هاست که مشخص می شود که
استفاده از سازهای زهی معمول بوده است .در دوران پادشاهی
های سه گانه یعنی گوگوریو ،بایکجی و شیال یعنی دوره ای
که از سال  57قبل از میالد آغاز و به سال  668میالدی ختم
می شود ،مورخین بر این باورند که هر یک از این سلسله ها دارای
سازی مورد عالقه بوده اند .از جمله در دوران سلطنت گوگوریوها
چند ساز متداول بوده که عبارتند از:
«پری» (( )piriتصویر )2که
همان نی امروزی را تشکیل
می دهد .این ساز از بامبو
تشکیل شده و دارای سه
بند می باشد .نی کره ای به
تصویر 2
خاطر شکل استوانه و دهانه
و بندهای وسیع دارای صدایی مالیم تر و لطیف تر از بقیه ی نی

تصویر 3
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ها می باشد.
«پی پا»(()Pipaتصویر )3یا
"لوت" امروزی .این ساز در
اصل دارای ریشه ای چینی
می باشد و از این روی به
آن «لوت چینی» نیز می
گویند .ساز دارای بدنه ای
چوبی و مخروطی شکل یا
گالبی شکل است و تعداد
خرک های آن متنوع و از تصویر 4
 12تا  31عدد می رسد(.تصویر« .)4جی امانگو» ()Geomungo
(تصویر  )5سازیست شبیه سنتور .این ساز توسط نخست وزیری
از دوران گوگوریوها به نام «ونگ سام اک» ساخته و اجرا شد،

غیر از ساز و نوا ،ترانه نیز جزو الینفک موسیقی می باشد .در
دوران گوگوریوها ترانه های بسیاری خوانده می شدند که دو عدد
از آن ها بسیار معروف می باشند به نام های «ترانه ی اژدها» و
«ترانه ی بلبل ها» معروف هستند.
از موسیقی در دوران پادشاهی بایکجی ها به علت عدم وجود
نقاشی های دیواری و سایر اسنا د اطالعات زیا دی در دسترس
نیست ،اما مطابق با سفرنامه ی توریست های چینی ،چنین
برمی آید که کره ای ها شباهنگام دورهم جمع شده و به رقص
و موسیقی پرداخته و بسیار به موسیقی عالقه مند بوده اند.
آنان جشن هایی جهت برداشت محصول در ماه می و اکنبر برپا
می داشته اند .بر اساس اطالعات همین سفرنامه ها ،موسیقی دان
کره ای به نام «می ماجی»( )Mimajiکه خود موسیقی و رقص را
در چین یاد گرفته بود در سال  612به ژاپن دعوت و در آن جا
به تدریس موسیقی پرداخت و از این روی ژاپنی ها معتقدند که
موسیقی درباریشان الهام گرفته از کشور کره می باشد.
در دوران شیالها ،ساز محبوب را سنتور یا «گایاگوم»
( )gayagoeumتشکیل می داد و نوعی رقص مانند باله درد دربار
نمایش داده می شد که مرکب از رقص محلی ( )Hyangakو
دانگاک ( )Dangakبوده است .در مورد این دو رقص در آینده
توضیحاتی ارائه خواهد شد).
در دوران امپراتوری شیالی متحد ،موسیقی دارای تنوع و غنای
بیشتری گردید و آن به خاطر جای گیری عناصر موسیقی
امپراتوری ها ی قبلی یعنی گوگوریو ،بایکجی و شیالی باستانی
بود .در زمینه ی رقص ،رقص هایانگاک بیشتر مقبول بود .در
این دوره موسیقی چینی به خصوص موسیقی مذهبی بودایی
در ترکیب با دیگر انواع موسیقی پذیرفته و تلفیق و یک نوع
موسیقی ویژه شیالی را به وجود آورد .آالت موسیقی این دوره
را سازهای سنتور و نی تشکیل
می دادند .در دوران شیالی
متحد حتی انستیتوی
موسیقی تأسیس و دیوان نت
به نام «سامگاک»()Samguk
(تصویر )7به رشته ی تحریر
تصویر 7
و تدوین درآمد.
در اوایل عصر گوگوریوها ،چندین سنت از موسیقی شیالی متحد
حفظ گردید و الهام بخش بود .به خصوص در زمینه ی موسیقی
مذهبی بودایی .اما در دوران میانه ی سلطنت گوریوها ،الهام از

موسیقی شیالها رو
به کاهش گذاشت
و آن به خاطر نفوذ
موسیقی خاندان
(Song
سونگ
 )dynastyچینی
بر موسیقی درباری
کره بود و در این تصویر 8
راستا رقصی به نام رقص شمشیر بسیار متداول شد( .تصویر .)8
ویژگی های موسیقی جدید در مجموعه ای به نام «آخاک گوبیوم»
( )Akhak gwebeomگردآوری شد .در زمینه ی رقص نیز رقص
های بومی که توسط مونک ها و شامان ها اجرا می گردیدند و نیز
رقص های محلی سنتی دوران قبلی متداول بودند.
در دوران جوسون ها با پذیرش آیین کنفوسیونیسم طبیعتا
موسیقی مذهبی به حاشیه رانده شد .در دوران سلطنت
«سی جونگ» ( )Sejongموسیقی دارای رشد قابل مالحظه
ای گردید که مدیون موسیقی دانی به نام «پارک ایون»
( )Park Yeonمی باشد .وی ابتدا نوعی قانون مدون و مستقل
موسیقی و سپس نوعی نت نویسی ویژه برای موسیقی اصیل کره
ای به وجود آورد(او خود آهنگ ساز زبر دستی بود) موسیقی و
رقص دوران در این دوره در دربار و در میان طبقه ی اشراف بسیار
جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می داد .معموال در ضیافت ها
ابتدا کمی دلقک بازی  ،اکروبات و رقص ارایه و سپس نوازندگان
حاضر و خواندن و نواختن مجلس بزم را به پایان می برد.
با درگیری دو جنگ عمده در کره ،طبیعتا در زمینه ی موسیقی
افت چشمگیری به وجود آمد و تنها موسیقی و رقص مذهبی از
جمله شامانیست ها برای برگزاری مراسم دعا و نیایش دوباره
متداول گردید .رقص
های محلی ()Pansori
که توسط یک طبل
زن و یک خواننده اجرا
میگردید نیز بار دیگر دارای
محبوبیت شدند(تصویر )9تصویر 9
استعمار ژاپن بر کره نوعی موسیقی غربی را نیز با خود به همراه
آورد .اما پس از بیرون راندن ژاپنی ها و در تالش برای مقابله با
نیروهای استعمارگر ،کره ای ها سعی به زنده نمودن سنت های
موسیقی ملی نمودند که در کنار آن موسیقی نظامی و ترانه های
حماسی دارای نقش ویژه ای گردیدند .زیرا که در دوران اشغال،
ژاپنی ها کوشش فراوان برای زدودن فرهنگ و هنر ملی در کره
نموده بودند و حال جهت ایجاد جبهه ای مشترک در مقابل هجوم
نظامی و فرهنگی استعمارگران ،حفاظت عناصر ملی و فرهنگی در
سرلوحه ی اقدامات دولت قرار گرفت.
در (تصویر  )10سازهای اصیل کره ای دیده می شوند.

تصویر10
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علی عاصی

مشاوران امالک در ونکوور بزرگ

ASI Real Estate Advisors
2007-NOW

بُرنا عاصی

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

ONLY WHEN YOU NEED THE BEST

				 102 - 2239 W 7TH AVE., VANCOUVER

$1,149,000

ارزانترین آپارتمان  2خوابه با دن با  2سرویس کامل با زیربنای  850اسکورفیت در کل منطقه .Kitsilano
در ساختمان بتونی لوکس و تقریبا نوساز که فقط  17واحد مسکونی در آن است .واقع شده در منطقه
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 ،دارای
پاسیوی در طبقه همکف و ...

		860 JEFFERSON AVE., WEST VANCOUVER

$1,998,000

خانه رنچر ،با  3خواب و  2سرویس ،در وست ونکوور ،با زمینی به وسعت  12.000اسکورفیت،
با چشم انداز بسیار زیبای کوهستان .آخرین فروش یک خانه قدیمی در همان خیابان و همان
ضلع ،با زیربنای کمتری با قیمت  2.29میلیون دالر بوده است.

$4,020,800

				 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  1,378اسکورفیت .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 پارک Seawall ،Seabus ،و وسایل حمل و نقل.
click “Like” on that page
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علی عاصی

مشاوران امالک در ونکوور بزرگ

ASI Real Estate Advisors
2007-NOW

$1,999,000

بُرنا عاصی

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

ONLY WHEN YOU NEED THE BEST

302 2239 W 7TH AVENUE, VANCOUVER

آپارتمان لوکس  3خوابه با  2سرویس ،درساختمان بتنی درجه یک در کیتسیالنو 4 .ساله .با

NG

I

زیربنای  1314اسکورفیت ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی ایتالیایی  ،Eurmobil & Cerasaلوازم
آشپزخانه  ،Bosch & Fisher Paykel SSکانترهای کوآرتز ،ساختمان مشرف به شمال غربی ،دارای

T
IS

L

چشم انداز بی نظیر با دو پاسیوی بزرگ ،کامال مجهز به سیستم خانه ی هوشمند 2 ،پارکینگ و یک
انباری ،دو جای دوچرخه ،دسترسی به مغازه ها در طول خیابان  ،4th Ave & Yew Westنزدیک

W
E
N

به پارک ها ،مدارس ،مسیر پیاده روی  ،Arbutusمترو در خیابان  Broadwayو تنها  10دقیقه پیاده
روی تا  ،Kits Beachدر منطقه مشجر و آرام ،مناسب خانواده ها .دارای  5تا  10سال گارانتی

$1,598,000

1670 WINDERMERE PLACE, Port Coquitlam

G

N
TI

S

LI

W
E
N

شنبه و یکشنبه 5 ،و  6مارچ از ساعت  2تا  4بعد از ظهر OPEN HOUSE :
خانه ی  5خوابه با  3سرویس ،در زمینی به مساحت  8820اسکورفیت .با زیربنای  2687اسکورفیت ،دارای اتاق خواب مستر بزرگ به همراه بالکن،
به تازگی بازسازی شده ،لوازم آشپزخانه  SSآپدیت شده ،شامل آشپزخانه ی جزیره ی گرانیت ،متصل به اتاق نشیمن ،طبقه ی اصلی همچنین دارای
یک اتاق خواب مهمان است .حیاط پشتی دارای تاب و سرسره می باشد ،نزدیک به مدارس ابتدایی و پارک ،دارای پارکینگ قایق و  RVو انباری اضافه.

$469,000

305 11580 223 STREET, Maple Ridge

G

N
TI

S

LI

W

NE

واحد مسکونی یک خوابه ،با زیربنای  603اسکورفیت 8 ،ساله ،مناسب برای زندگی و یا سرمایه گذاری ،آشپزخانه زیبا ،لوازم آشپزخانه از استنلس استیل،

Daneshmand.ca

Based on your budget, decide the city and property type here and then call me @ 604-785-8900
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کانترهای گرانیت ،گچبری ،مقابل  ،WC Expressبا چشم انداز رودخانه ،دسترسی آسان به  town centerبرای تمام نیازهای خرید .پارکینگ محفوظ در
زیرزمین ،با امکان نگهداری از حیوانات خانگی و امکان اجاره دادن
click “Like” on that page

fb.com/aliasirealestate/

For latest real estate news, please go to:
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نوشته :دکتر سپیددشتی
حقوقدان ایرانی ،نورت ونکوور
sepid9@hotmail.com

پاینده اریان

درازای ده ها سال که از تشکیل دولت کانادا میگذرد و
در دوران گوناگون و برحسب نیاز جوامع گوناگون کانادا
 ،قوانینی از تصویب قوه مقننه کشور کانادا گذشته که
اصطالحا باید آن ها را مربوط به ( عهد عتیق ! ) دانست و
گرچه اینگونه قوانین سال هاست که عمال قدرت اجرائی
خود را از دست داده اند  ،ولی چون هنوز قانونا وجود
دارند و در مجموعه های قوانین کانادا منتشر میشوند ،
نگاهی به برخی از آنها که ذیال نقل میگردد خالی از لطف
نمیباشند  ،از جمله آنها برخی قوانین و مقرراتی میباشند
که در زیر به آن ها اشاره می گردد :
زمانی فروش ضد یخ به ایندین ها(بومیان کانادا) خالف
قانون بود ..چرا؟

قانونی در شهر پنتیکتون در استان بیسی مقرر میدارد
که هر نوع تظاهرات سیاسی و ایراد نطقهای آتشین و
خطابههای تحریکآمیز در خیابانهای این شهر ممنوع
میباشد.
در براندون در استان مانیتوبا با بکار بردن و استفاده از هر
نوع وسیلهی نقلیه از قبیل سورتمه ،قایق ،صندلیهای
چرخدار بیماران ،سهچرخه و مانند آنها در پیادهروهای
این شهر ممنوع میباشد.
در شهر تورنتو ،مرکز استان اونتاریو برخورد افراد با
یکدیگر در سطح خیابانهای شهر برخالف قانون بوده و
مرتکبین جریمهی نقدی میشوند.
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در آلبرتا رنگرزان حرفهای حق رنگ کردن نرده های
چوبی را ندارند.
در شهر ویکتوریا ،مرکز استان بیسی ،با لباس شنا بازی

ربخی از قوانین بجای مانده از عهد عتیق !)3(...
کردن ،پرسه زدن و یا زیاده روی در استفاده از حمام
آفتاب گرفتن در هر یک از پارکهای شهر برخالف قانون
بوده و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
در شهر ساسکاتون ،مرکز استان ساسکاچون ،گرفتن هر

ندارند.
در تورنتو ،قانونی وجود دارد که تصریح مینماید لباس
شنای شناگران بایستی از گردن تا روی زانوی استفاده
کننده از لباس شنا را بپوشاند.
در هالیفاکس بندبازی و یا راه رفتن روی ریسمان بسته
شده بین ساختمان های اصلی شهر ممنوع میباشد.
در واترلو در استان اونتاریو چسباندن آدامس در زیر میز
برخالف قانون است.

نوع ماهی از رودخانهها و دریاها با دست غیرقانونی است.
در وینیپگ ریختن نمک به خیابانهای شهر ممکن است
موجب دستگیری و توقیف مرتکب آن شود
در ونکوور قانونی وجود دارد که بر اساس آن بستن اسب
یا هر حیوان دیگر با طناب یا قالب به درختان و یا عالیم
راهنمایی و رانندگی و یا تیرهای چراغ برق خیابانها
خالف قانون میباشد.
در تورنتو عابران پیاده بایستی از طرف راست پیادهروها
حرکت کنند و چنانچه بخواهند به طرف چپ پیادهرو
بروند ،بایستی با باال بردن دست چپ و اشاره انگشت نیت

خودشان را به عابران پشت سرشان نشان دهند.
در شهر فدریکتون در استان برونزویک ،کشیدن هر نوع
بسته یا بار در سطح خیابانها خالف قانون می باشد.
در یوکان ماهیگیری بدون به کار بردن قالب مخصوص و
گذاشتن طعمه در آن غیر قانونی می باشد.
در اوتاوا روزهای تعطیل آخر هفته (شنبه و یکشنبه)
بچهها حق خوردن بستنی قیفی را در خیابانهای شهر

در استان بریتیش کلمبیا خودداری از رفتن به کلیساها در
روزهای یکشنبه جرم جنایی شناخته میشود.

در ادمونتون دوچرخهسواران مکلفند هنگام گردش
به چپ یا راست با دست عالمت بدهند و در تمام مدت
فرمان دوچرخه را با هر دو دست بگیرند.
در ادمونتون زن و مرد نباید مشترکا اقدام به خوردن آبجو
در مهمانخانه ها یا دیگر اماکن عمومی کنند.

بدرود  ،ات ردودی دیگر . . .خرد نگهدا راتن باد !

Daneshmand.ca

Daneshmand Weekly | Friday, Mar. 4, 2022

29

Daneshmand Weekly | Friday, Mar. 4, 2022

Lonsdale Dentist
Dr. Farhad Goshtasby

باز سازی و نوسازی  ،مسکونی و تجاری

دکتـر فرهاد ُگشتاسبی

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

Dr. Pouran Rostamian

کف پوش ،خدمات لوله کشی و برق ساختمان

دکتـر پوراندخت رستمیان

با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت

با  28سال سابقه کار

معاینه و رادیوگرافی و جرمگیری

$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

HAYAT SHAHI & COMPANY

شرکت حسابداری

خدمات مالی و حسابداری حیاط شاهی

حیاط شاهی

عضو رسمی انجمن حسابداران خبره کانادا

مالیات اشخاص

مشاوره مالیاتی

مالیات شرکتها

انجام کلیه امور حسابداری

Tel: 604.990.0829

Unit 8 - 1480 Marine Dr., North Vancouver, BC
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WWW.HS-CPA.CA

www.siennarenovation.ca

604-468-1055

Email: Info@siennarenovation.ca

Address: 101”1320 Kingsway Ave, Port Coquitlam
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Business Directory

راهنمای مشاغل ونکوور
آرایشگاه
ایزادورا (نینا سابق)
نسترن ،وست ون

604.988.6640
604.921.2211

604.500.0303
دکتر امیر به کیش
604.710.4060
دکتر کامیار اژدری
مهندس شهرام علی کاهی 604.862.7007
مهندس محمدرضا پناهنده 604.441.6040

بیمه و امور مالی

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
778.814.1491
604.805.7670

ربکا
یوسف

آموزشگاه
کاپیالنو (کلیه دروس)

604.281.0244

آموزشگاه زبان
 Can-Questفرهمند

604.990.1717

اتومبیل (خرید و فروش)
علیرضا مهریاد ( )BMWه

604.719.5903

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

مکانیکی ،دیاگ و برق اتومبیل(داود)

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)

بازرسی فنی ساختمان

تلویزیون

604.816.3535

پرده کرکره Express

پزشک ( کلینیک مراقبت های شنوایی)

604.988.9900

دکتر امیر سلطانی

پزشک ( هومیوپتی)
دکتر رفیعی ،هومیوپتی آرنیکا 604.780.2114

پخش مواد غذایی
شرکت  A&Bنمایندگی گلستان

778.382.9976

دندانپزشک

604.723.4307

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

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

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

604.318.1390
هرکول نقل بین الملی
حمل ونقل حمل و
888.499.6608

Bellevue Shipping

604.913.3941

خانه ما

رضا عباس زاده

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

604.980.7373
778.340.3142
604.904.3904
604.987.9000
778.340.0200
604.472.8888
604.343.2080

ساختمان (آرشیتکت ،نقشه )
مهندس مسعود ملبوبی

778.885.4614

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

نصب وتعمیرات درب گاراژ 778.773.8012

شستشو با پاور واش ()Power Wash
علیرضا حسنی

604.987.9855

تلفن راه دور
 U Telیوتل

604.904.0203

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

سازمانهای اجتماعی
نورث شور مالتی کالچر سوسایتی 604.988.2931

ندا اصلی
سارا ابطحی
دکتر تقی زاده

604.800.0060 Advanced Credit Repair

عکاسی

کف پوش  /موکت

1.416.222.2233

ماکان علی دایی

فرش (فروش ،قالیشویی ،تعمیرات)

گالری و خدمات فرش حسین دلیری 604.724.6863
604.986.8514
گالری فرش شناسی

فیزیولوژیست ورزشی
Blue Sky
Elite
سمیرامیس دهنادی

604.988.7761
604.971.5334
604.722.2946

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

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

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

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

مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

مشاور تغذیه

مشاور خانواده

دارو خانه

ترجمه

لوازم خانگی ،سعید ابراهیمی604.346.8925

صرافی

کتاب فروشی

ساختمان (درب گاراژ منزل)

تعمیرات

سفــره عقد

سوپر لین ولی

شهروند (پورت کوکتیالم)

کتایون شیرزاد
دکتر خلیل نورانی
علی هومن

604.240.4403
778.996.0330
778.865.7002

فرزیا شیرزاد
دریا مردانی
مریم خادمیان
دکتر سعید ممتازی
فلورا فراهانی

778.951.2457
604.441.0393
604.374.7788
778.878.0399
604.986.6638

مشاور درمانگر

مشاور مالی و ترمیم اعتبار بانکی

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

مهاجرت
کسری قانعی
شهرزاد فرزین
امیر حسین توفیق
دفترگروه مشاوره باکاد

علی باطنی  Bacad.comو Consult@Bacad.com

778.806.9272
شرکت مهاجرتی الین
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

کلینیک پوست و زیبایی

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

لوله کشی

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

ماهواره

SKY SAT
دیوید
بهروز

778.772.8923
604.729.5190
604.716.5623

مساجد و مراکز عقیدتی

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

مشاور تحصیلی

مریم صفا

604.780.0520

مواد غذایی  -فروشگاه
اربن گیت)604.472.8888 (Urban Gate
604.569.1744
آریا (دان تان)
604.987.7454
افرا (نورث ونکوور)
604.988.8100
المپیا (نورث ونکوور)
604.988.3515
پارس (نورث ونکوور)
پرشیا ( خ  ،15نورث ونکوور) 604.985.2288
پرشیا ( النزدل ،نورث ونکوور) 604.986.8098
604.669.6766
دانیال (دان تان)
دیانا (برنابی -کوکیتالم) 604.676.0716
خورشید خانم (کوکیتالم) 604.472.0049

604.721.6364
604.499.2530
604.440.6221
604.986.5554

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

نشریات
پیوند
دانشمند
سالم ونکوور
گپی با مهاجرین
فرهنگ بی سی

604.921.4726
604.770.3570
604.448.2272
604.783.0955
604.544.0960

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

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

وکیل رسمی

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

نیکاتل

پرده  ،کرکره و توری

اتومبیل ( تعمیرات )
604.834.6000

604.757.9191

جامعه سینیورهای ایرانی 604.924.5544
کانون فرهنگی ایران وکانادا )604.519.7977(ICCA
604.696.1121
بنیاد کانادا و ایران)(CIF

604.985.5969
604.474.2023

امیر شیرازی (آمریکا) -مهاجرت 778.990.2600
604.568.5181
مریم سوداگر
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جهان های موازی
خاطرات ما  -ابدیت

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

مــا توســط زمــان تغییراتــی را کــه بــه طــور پیوســته در جهــان
اتفــاق میافتــد ردیابــی میکنیــم .زمــان ناشــی از پویایــی
جهــان میباشــد یــا میتــوان گفــت ،کــه پویایــی امکانپذیــر
اســت ،چــرا کــه زمــان وجــود دارد .در واقــع میتــوان گفــت
کــه بعــد زمــان بایســتی ابــداع شــده باشــد تــا فضــا و مــکان
(فیزیکــی و ســه بعــدی) ســاخته شــود و همــه چیــز در یــک
موقعیــت اتفــاق نیافتــد! منظــور مــا از زمــان مجموعــهای
از تغییــرات و حوادثــی اســت کــه بــه وقــوع میپیونــدد .از
رویدادهایــی کــه بــه صــورت دورهای رخ میدهنــد ،ماننــد
طلــوع و غــروب آفتــاب ،چرخــش زمیــن بــه دور خورشــید
و غیــره بــرای درجــهبنــدی و اندازهگیــری زمــان اســتفاده
میشــود .ســاعت هــای مــا بــرای پیگیــری زمــان بــا ایــن
رویدادهــا کــه بــه صــورت دورهای تکــرار میشــوند هماهنــگ
شــده اســت .پــس میتــوان گفــت کــه زمــان را تنهــا بــا
تغییراتــی کــه در جهــان مــادی رخ میدهــد حــس میکنیــم
و میفهمیــم .بــه بیــان ســادهتر ،مفهــوم زمــان همــان مفهــوم
تغییــر اســت.
مشــکل درک مفهــوم زمــان تقریبــا از یــک قــرن قبــل آغــاز
شــد ،وقتــی کــه نظریههــای نســبیت خــاص و نســبیت عــام
اینشــتین ،تصــور معمــول از زمــان را بــه عنــوان یــک ثابــت
جهانــی درهــم ریخــت .یکــی از پیامدهایــش آن بــود کــه
گذشــته ،حــال و آینــده مطلــق نیســتند .نظریههــای اینشــتین
همچنیــن چالشــی جــدی در فیزیــک بــهوجــود آورد ،زیــرا
قوانیــن نســبیت عــام (کــه گرانــش و ســاختارهای بــزرگ در
مقیــاس کیهانــی را توصیــف میکنــد) بــا قوانیــن فیزیــک
کوانتمــی (کــه جهــان خــرد ذرات زیــر اتمــی را توصیــف
میکنــد) ناســازگار بــهنظــر میرســد.
حــدود چهــار دهــه پیــش دو فیزیــک دان مشــهور یعنــی جــان
ویلــر کــه در آن زمــان در دانشــگاه پرینســتون بــود و برایــس
دویــت از دانشــگاه کارولینــای شــمالی ،معادلــهای عجیــب
و خارقالعــاده ارائــه دادنــد کــه چارچوبــی ممکــن بــرای
ســازگاری بخشــیدن بــه نظریــه نســبیت و مکانیــک کوانتمــی
را فراهــم میکــرد .امــا معادلــه ویلر-دویــت همــواره مناقشــه
برانگیــز بــوده اســت ،زیــرا بــه ســهم خــودش پیچیدگــی
عجیــبتــری از فهــم مــا نســبت بــه زمــان را بــه نظریــه
نســبیت اضافــه کــرده اســت .کارلــو روولــی ،فیزیــک دانــی از

دانشــگاه مارســی در فرانســه میگویــد :بعــد زمــان ناگهــان از
معادلــه ویلر-دویــت ناپدیــد میشــود و ایــن موضوعــی اســت
کــه بــرای بســیاری از نظریــهپــردازان تبدیــل بــه یــک معمــا
شــده اســت
شــاید بهتریــن راه بــرای فکــر کــردن دربــاره واقعیــت مفاهیــم
کوانتمــی ماننــد در یــک لحظــه در دو یــا چنــد مــکان حضــور
داشــتن یــا ســفر در گذشــته و آینــده بــا کنــار گذاشــتن مفهوم
زمــان امــکان پذیــر باشــد .بــه ایــن ترتیــب توصیــف بنیــادی
از جهــان بایــد مفهــوم و کیفیتــی بیزمــان یــا بــدون زمــان
باشــد .تــا بــه حــال هیــچ شــخصی در اســتفاده از معادلــه
ویلر-دویــت بــرای یکــیکــردن نظریــه کوانتــم و نســبیت عــام
موفــق نشــده اســت .بــا ایــن حــال اقلیــت قابــل توجهــی از
فیزیــک دانــان شــامل روولــی معتقدنــد هــر نظریــه موفقــی
از تلفیــق دو شــاهکار فیزیــک قــرن بیســتم (نظریــه نســبیت
و کوانتــم) نهایتــا جهانــی را توصیــف خواهــد کــرد کــه در آن
بعــد زمــان بــه طــور اجتنابناپذیــری وجــود نــدارد.
فیزیــک دان و فیلســوف دانشــگاه آکســفورد «جولیــان باربــور»
در کتــاب خــود «پایــان زمــان» کــه در ســال  ۱۹۹۹انتشــار
یافــت ،پاســخ جالبــی را بــرای ایــن معمــا مطــرح کــرده
اســت .بنــا بــه اعتقــاد او ،تمــام جهــان را میتــوان بــه ماننــد
فریمهــای فیلــم ســینمایی تشــبیه کــرد .همانطــور کــه در
کل فریمهــای یــک فیلــم چیــزی بنــام زمــان وجــود نــدارد
در تمــام کیهــان هــم مفهومــی بــه نــام زمــان وجــود نــدارد
و جهــان همیشــه مثــل فریمهــای فیلــم ســینمایی فقــط
در زمــان حــال حضــور دارد .یعنــی بــه جــای مفهــوم زمــان،
تغییــرات جهــان را میتــوان صرفــا بــا مجموع ـهای از لحظــات
زمــان حــال کیهــان وصــف کــرد .بــه ایــن مفهــوم کــه تمامــی
رویدادهــا و فریــم هــای ایــن فیلــم ســینمائی در کیهــان تنهــا
در زمــان حــال اســت کــه جریــان دارد  .نکتــه ظریــف در نحــوه
تلفیــق ایــن دو نظریــه ظاهــرا غیــر مرتبــط (نســبیت و مکانیک
کوانتــم) نهفتــه اســت  .تمامــی امــکان و اختیــاری کــه بــرای
مــا در تغییــر ایــن فریــم هــای فیلــم ســینمایی کیهانــی وجــود
دارد در همیــن مفهــوم زمــان و بعــد ســه گانــه فیزیکــی موجود
در ایــن جهــان نهفتــه اســت بــه ایــن معنــی کــه امــکان تغییــر
در حــاالت و کیفیــات فاقــد زمــان در ابعــاد دو گانــه فیزیکــی
عالــم وجــود نــدارد  .امــکان تغییــر در ایــن فریــم هــا تنهــا در

ﺷﻌﺒﻪ وﻧﮑﻮور

604.770.1070
با بهترین نرخ ،پرداخت یک روزه

ﺑﯿﺶ از  35ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﻮر ارزى

قسمت صد و یکم

صبعــد زمانــی مرتبــط بــا ابعــاد ســه گانــه فیزیکــی موجــود در
ایــن عالــم وجــود دارد .تغییراتــی کــه بصــورت روزمــره شــاهد
آن هســتیم تمامــا در همیــن ابعــاد ســه گانــه (طــول و عــرض
و ارتفــاع) و بــه همــراه بعــد زمــان بــه عنــوان بعــد چهــارم
روی مــی دهــد .امــا آن ابعــاد دوگانــه فیزیکــی (هولوگــرام دو
بعــدی) در جهــان مــوازی بــا ایــن عالــم کــه جهانــی بــدون
زمــان اســت بــه نوعــی مرتبــط بــا ابعــاد کوانتمــی و زیــر
اتمــی پنهــان در ایــن عالــم (جهــان) اســت  .ابعــاد کوانتمــی
مــاده کــه قابــل آشــکار شــدن در آزمایشــگاه هــای کوانتمــی
و شــتاب دهنــده هایــی (ماننــد شــتاب دهنــده مرکــز ســرن)
اســت و احیانــا ردپــای آن هــا را در مــاده تاریــک و یــا انــرژی
تاریــک موجــود در عالــم مــی تــوان یافــت .
ادامه در شماره آینده

یک دوره کالس های رایگان کیهان شناسی
توجه  :یک دوره کالس های رایگان کیهان شناسی هستی

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  6045616563یا ایمیل
اینجانب در باالی این صفحه تماس حاصل فرمائید.

سام سالم

مشاور امالک مسکونی تجاری ،پیش فروش

604.445.2030

کارتخوان هرروزه  ۸صبح تا  ۱۲ظهر

TM

INTERNATIONAL PROPERTIES

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

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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اکازیون واقعی برای سرمایه گذاری

Top Performer of years 2020 & 2021

مهرداد مرادخانی

فرصت استثنائی برای سرمایه گذاری در ونکوور در یک

مشاور وام مسکن

شرکت تاکسی تی ان اس با مجوز فعالیت در سراسر منطقه

WikiMortgage
mehrdad.moradkhani@BMO.com

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

778.598.3170

استخدام Hiring -

پیــش فروش

 ۲ ،،۱و  ۳خوابــه در برنابــی تحویل ۲۰۲۶
آپارتمــان ۱

If you are a new immigrant and you can speak

پیــش پرداخــت اولیه فقط  ۵درصد

English, and have a BC driving License, and have

تــاون هاوس  ۳خوابه با  ۳ســرویس تحویل ۲۰۲۲
تــاون هاوس  ۴خوابه با  ۴ســرویس تحویل ۲۰۲۲

an experience for repairing appliances (Tech),
call us. We have jobs and are looking for skilled

وام بانکــی بــرای افراد کم درآمد و یــا بدون درآمد توســط متخصص مجرب

workers like you.

Tel: 604.710.3770

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 ICBC

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

استخدام

استخدام Hiring -

Hiring -

به یک نفر خانم ایرانی برای نگهداری از یک
خانم سالمند در نورت ونکوور نیازمندیم.

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:

با آشنایی به زبان انگلیسی  -تمام وقت یا نیمه وقت

Tel: 604.761.4333

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

بدون بیمه ٪۴۰

اشخاصی که درآمدشان را از دست داده اند ٪۶۰

Daneshmand.ca
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432 W 28TH ST, NORTH VANCOUVER

260 E KEITH RD, NORTH VANCOUVER

NORTH VAN

EXCLUSIVE
PRE-SALE
DEALS

The North Shore's most dynamic new community.

THIRD ST.

Residence 4
POWDER
GARAGE

INTERIOR
AREA = 1356 SQ.FT.

KITCHEN

BIKE STORAGE

HWT

TOWN HOUSE
BRAND NEW

W

ELEC
CHARGING
ROUGH-IN

DINING

ENSUITE

EXTERIOR
AREA = 481 SQ.FT.

BEDROOM

D

EXCLUSIVE

3 Beds - 3.5 Baths

BALCONY

ENSUITE

FURN
LIN.

LIVING

BEDROOM

MASTER
BED

ENTRY

ENSUITE
DECK

BALCONY
DECK

P R$1,500,000
E S E N TAT I O N C E N T R E C O M I N G S O O N TO LOW E R LO N S DA L E
LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

ROOFTOP DECK

AREA - 270 SQ.FT.
PATIO - 72 SQ.FT.

AREA - 542 SQ.FT.
BALCONY - 79 SQ.FT.

AREA - 544 SQ,FT.
BALCONY - 36 SQ.FT.

AREA - 294 SQ.FT.

KEY PLAN

Pre-Register Today | LiveInnova.ca | 778-882-3277
In a continuing eﬀort to improve our homes, the developer reserves the right to make any modiications and/or substitutions, without notice, should they be
necessary. Final dimensions, square footage, speciications and oorplans may vary.

168 Residences Redefining Urban Living

Daneshmand.ca

f-a-kind
1-4 Bedroom Condos and Townhomes
 با من تماس بگیرید با همکاری مشاوران فارسی زبان،برای پیش فروش واحدهای های استثنایی
ub -The BLOK,
JON PEZZENTE
PREC*
Located at East 3rd Street and St. Davids Avenue
pressive rooftop
esidences. 604.785.7653
Sutton Group West Coast Realty. Renderings are an artist’s illustration only.
ects with
This is not an offering for purchase. Any such offering can only be made with a Disclosure Statement. E.&O.E.
TOP 1% of Realtors
est of North

in Greater Vancouver
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Here

35

WestCoast

WWW.PEZZENTE.COM

info@pezzente.com

JonPezzenteRealty
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 168واحد مسکونی که
تعریف تازه ای از زندگی در شهر میدهند
آپارتمان و تان هاوس های یک تا چهار خوابه
واقع در تقاطع خیابان  East 3rdو St. Davids

شروع قیمت ها از$600,000 :

از شما دعوت میکنیم تا در جشن افتتاحیه این مجتمع

							

تخفیف های اختصاصی و
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The North Shore’s most dynamic new community

مسکونی و همچنین جشن نوروز ما شرکت کنید
:مرکز فروش و نمایش واحدها
778-882-3277
219 Lonsdale Ave., North Vancouver

Daneshmand.ca

www.Livelnnova.ca
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محدودی ارائه میشود
2022
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Ads
For Your Social Media
& Content Creation
Targeted Ads Management

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎ ﮔﺮام ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﻤﺎ از داﺷﺘﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای در

ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎ ﮔﺮام ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد؟

ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ Facebook Ads

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد
Tel: 604.448.2272
www.MetaMarketing.ca
38

info@MetaMarketing.ca
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ebrahimi

accounting services ltd.

شرکت حسابداری
و مالیاتی ابراهیمی

 ساخت و نصب کابینت آشپزخانه،طراحی
 اداری، مسکونی،در انواع طرحهای کالسیک و مدرن
 سال تجربه در ساخت کابینت و کانترتاپ در سراسر کانادا۳۰ با بیش از

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

Tel: (604) 757-1279

Daneshmand.ca

500 - 1199 W Pender St., Vancouver, BC V6E 2R1
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1) Century Cabinets Factory & Show Room
204- 1530 Kingsway Ave, Port Coquitlam

Tel: 604.552.5466

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

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

4 با

شعبه در
ونکوور
بزرگ
مشاوره رایگان

604.552.5466

ِ m a g aَ z i n e
aneshmand

License# 69680 دکتر امیر بهکیش
Daneshmand
Weekly | Friday, Mar. 4, 2022

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

Read Today For Tomorrow

مترجم شفاهی وکتبی
ICBC مترجم

604.773.6040

Friday, March. 4 , 2022 | Issue 800, Vol. 16 | WEEKLY, FREE, PERSIAN / FARSI

STIBC 03-05-3509
MOSAIC- ICBC

l.nicknafs@gmail.com

مشاورین امالک تجاری و مسکونی

Commercial / Residential

604.926.Nava (6282)
navahomes@gmail.com

We speak Italian, Persian (Farsi) and English.

 فارسی و انگلیسی صحبت میکنیم،ما به زبانهای ایتالیایی

NAVA HOMES
www.NavaHomes.com

Bahai.org

The solution to the crisis of the world
مشورت
راه حل برطرف کردن تمام مسائل دنیاست

MITRA BASHASH

TIN
G
LIS
W
NE

LD

LD
47 - 23560 119 Ave.
Cottonwood MR $484,000

SO

SO

LD

SO

LD
1804 - 1211 Melville St.
Coal Harbour $1,090,000

SO

LD

L1 555 - 13 St.
Ambleside
$640,000

3901 Bayridge Pl.
Bayridge
$1,970,000

ST

SO

SO

90 12500 McNeely Dr.
East Cambie $958,000

Millennium, Central Lonsdale
North Van.
$859,900

801 - 2982 Burlington Dr.
N. Coquitlam $680,000

3001 - 928 Homer St.
Yaletown
$1,180,000

404 - 1045 Quayside Dr.
Quay
$585,000

LD
SO
1103 - 2982 Burlington Dr.
North Coquitlam $505,000

LD

LD
SO
404 - 220 11th St.
Uptown NW
$490,500

SO

SO

LD

SO

2858 Watson St.
Mt. Pleasant $910,000

LD

803-3355 Cypress Pl.
West Van. $1,750,000

SO

2501 - 1211 Melville St.
Vancouver $1,056,000

LD

2836 W 8th Ave.
Vancouver
$1,850,000

LD

Pre-sale, Completion: 2024

LD

SO

SO

LD
SO

LD

SO

Pre-sale, Completion: 2025

LD

LD

O

M FF
A T
R H
K E
ET

LD

709-125 E 14th st.
North Van.
$915,000

Pre-sale, Completion: 2025

SO

Mitra Bashash Real Estate

1010 Mathers Ave.
Sentinel Hill $1,600,000

$ 1,548,800

خانه ای بسیار زیبا در ونکوور
در بهترین منطقه در قلب دان تان
 سرویس2 ، خواب2 دارای
 اسکورفیت1027 با مساحت
English Bay با چشم انداز زیبای
North Shore Mountains و
، تئاتر،دسترسی آسان به رابسون
رستوران و مراکز خرید

JU

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

LD

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

SO

1888 Tatlow Ave.
North Van. $2,485,000

J
SO US
LD T

LD
3302 Rakanna Pl.
Coquitlam $1,550,000

SO

LD

4188 Norwood Ave.
Up. Delbrook $2,150,000

SO

LD

SO

4306 Highland Blvd.
Forest Hills NV $2,850,000

LD

394 Moyne Dr.
British Prop. $3,800,000

mitrabashash_realestate

2605 1028 BARCLAY STREET., VANCOUVER

SO

Follow Me On

ارزیابی ملک شما

LD

604.780.8602

3603-2975 Atlantic Ave.
Coquitlam $1,090,000

SO

خرید و فروش امالک در ونکوور

www.mitrabashash.com
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