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جیحون محمدی
مشاور امالک در ونکوور

حذف آزبست از ساختمان
Asbestos Removal

تست آزبست
گودبرداری و تخریب

Home Financing Advisor

مشاور وام مسکن

پیام روشنی

مشاور وام مسکن
HeedLending

امیر واعظی xWx.ca 604.500.1073

WikiMortgage
mehrdad.moradkhani@BMO.com

778.598.3170

Lic. No. 50027

بازرسی فنی ساختمان

برش قطعات کابینت با ما ،نصب با شما

برش چوب و ساخت هر نوع کابینتو کانتر تاپ ،فروش لوازم و قطعات جانبی
با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت :فقط و فقط در Century Cut
Email: info@centurycuts.com | www.centurycuts.com
Address: 201 B-1530 Kingsway Ave., Port Coquitalm

لنگلی

پیش خرید آپارتمان
 1خوابه و  2خوابه ،نزدیک به Sky Train

رضا محمودی

www.MahdiAbbaszadeh.ca

مشاور شما در خرید و
فروش ملک و Pre-Sale

مشاور وام مسکن

آشپزخانه نو ،با هزینه کم

604.945.0456

604.441.7733

milad@miladhomes.com

مهرداد مرادخانی

Personal Real Estate Corporation

کارشناس حرفه ای مسکن و متخصص در پیش خرید

604-364-3634

Top Performer of years 2020 & 2021

مشاور امالک

VANCOUVER

604.725.1252

778.320.3282

مهندس

( دکترای مهندسی سازه )

میالد کریمی

payam@HeedLending.com

Leilakhorvash.com

Read Today For Tomorrow

خرید ملک فقط با  5درصد

با بیش از  ۱۷سال سابقه

Mortgage, Refinance, HELOC

778 873 4500

جمعه  26فروردین  ،1401سال 16

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

jeyhoonmohammadi.com

604.719.5731

Issue 807, Vol. 16

با هر بودجه ای صاحب خانه شوید

Marjan Malakooti

خرید ،فروش و سرمایه گذاری
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Rezrealty.ca

778.240.8181
REZREALTY@GMAIL.COM

امیر داودی
داودی
امیر

هم اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاری در امالک است

مشاور شما در:

مشاور شما در کلیه امور :

سوری  ،اَبستفورد و لنگلی

778.882.2647

در هر معامله موفق ۵۰۰دالر

تعلق میگیرد
Top
10% Realtors

Civil Eng

nasrinsarmadi@gmail.com

Zari Majd

فروغ غفاری

ارائه بهترین وام
مسکن با شرایط
بسیار عالی

متخصص خرید ،فروش و اجاره

778 888-3749

Fara Ghafari

amirdavoody@hotmail.com
778.233.8884
Licenced Property Manager
/ Realtor
)778-882-Amir(2647
www.rarealtyalliance.com

604.765.6643
Office:778 297 3000

www.ConcordHomeInspections.com

آیا ملکی برای فروش دارید؟
آیا قصد خرید دارید؟
مسکن
ملکیوام
مشاور
دارید؟
برای اجاره
آیا

نسرین سرمدی

amirdavoody@hotmail.com

604.710.4060

برهان فرجو

خرید ملک ،بیزینس،اجاره،سرمایه گذاری
ملک ،بیزنس
خرید و فروش
اجرای قراردادها
نرخ بهره
اخذ وام با کمترین
گذاریPre-Sale ،
سرمایه
اجرای واگذاری و پیش فروش امالک
کمترین بهره
مسکن با
وام
ونکوور بزرگ از جمله :
امور امالک در تمام
تخصص در
در صورت معرفی به دیگران

توسط :دکتر کامیار اژدری

Cell:
604.723.0721
ارائه انواع وام برای خرید مسکن
www.FaraGhafari.ca

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

$2,500 / Monthly

RENTED

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

• امور خانواده
• طالق
• حضانت فرزندان
• امور مالی و دارایی های خانوادگی

& Real Estate:

• ویزای دانشجویی
• ویزای کار
• اقامت از طریق سرمایه گذاری
• اقامت از طریق پشتیبانی خانواده
• اقامت از طریق پشتیبانی همسر
• دعوتنامه

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

مری صالح
Mary Saleh

C: 604-626-8461

NOUR

CONTACT MARY TO SHOW YOU
!HOW SHE CAN HELP YOU TOO
Information: Free . . . Knowledge: Priceless

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

جواهری نـور

مشاور امالک مسکونی و تجاری

www.marysaleh.com 1marysaleh@gmail.com

• وصیت نامه
• انحصار وراثت
• اسنادرسمی
• امور امالک
• وکالتنامه
• وام و نقل و انتقال مسکن

JEWELRY
EXCHANGE
2006, 2020
Master Medallion Club

PRICE: $788,000
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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

تان هاس  3خوابه با
دو سرویس ،با زیربنای  1700اسکورفیت ،بازسازی شده ،قابلیت استفاده
از دن بیسمنت به عنوان اتاق چهارم ،کف پوش ،تازه نقاشی شده ،لوازم نو،
حیاط محفوظ ،پاتیو و باربیکیو ،نزدیک به گیلفرد مال ،رستوران ها ،مراکز
خرید و تفریحی.

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

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

شستشو  ،رفـو  ،رنگبرداری و قیمت گذاری

توسط متخصصین با تجربه ایرانی

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

WWW.SHENASICARPET.COM

STAR PRO DIGITAL

نورث ونکوور

آتلیه عکاسی و فیلمبرداری

604.986.8514

آموزشگاه زبان انگلیسی و فرانسه
CELPIP, IELTS, ESL, French Courses

PRO
STARاز  10سال سابقه تدریس
بیش
 DIGITALبا
EACH SHOT COUNT
778.558.8585

@STARPRODIGITALآموزش زبان ،نیمه وقت ،تمام وقت
کالسهای
عمومی ،خصوصی ،آنالین

NEW YEAR SPECIAL $10

Passport & ID Photos Services + Digital

starprodigital

با وقت قبلی 778.558.8585

مطابق با سیالبس درسی مدارس استان بی سی کانادا
برای همه مقاطع  ،12-Kو متناسب با نیاز شما

تحت نظر :پورشعبان

info@ardentacademy.ca

Tel: (778) 866-8130

14th Street East, North Vancouver, BC

1048 Clements Ave., North Vancouver, Studio at the Basement
Booking M ~ F 11AM ~ 5PM

1048-Clements Ave North Vancouver
Studio at Basement

صرافی دنیـا
اولین صرافی ایرانی

در وست ونکوورکانادا

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

دریافت همزمان ارز با استفاده از کارت های عضو شتاب

BANFF CONTRACTING
BUILD YOUR DREAM HOUSE WITH US AND
LOVE WHERE YOU LIVE

ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری
ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ

(سانتا ،پایا ،کارت به کارت)
1188338 B.C. Ltd

Tel: 604.913.2324
1408 Marine Dr., West Vancouver

202-38 FELL AVE NORTH VANCOUVER BC V7P3S2
CELL:236-788-6007 | TELL:604-990-4589
WEBSITE: BANFFCONTRACTING.COM
E-MAIL:NASR47585@GMAIL.COM

3

Daneshmand 807, Weekly | Friday, Apr.15, 2022

Daneshmand.ca

$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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الی صفری Elly Safari
مشاور امالک در ونکوور بزرگ 604.716.2843

ellysafarik@gmail.com
www.ellysafarihomes.ca

$585,000

106-270 W 1ST St.

North Vancouver, Lower Lonsdale

آپارتمانی در نورث ونکوور ،با  1اتاق خواب
بزرگ ،با زیربنایی به وسعت ،sqft 690
نوسازی شده در سال  ،2022بازسازی شامل
آشپزخانه ی جدید ،کفپوش نو ،نقاشی شده،
نزدیک  ،Sea Busکافه ها و مراکز خرید
$2,295,000

4379 GLENCANYON DRIVE
North Vancouver, Upper Delbrook
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خانه ی  6خوابه با  5سرویس در نورث ونکوور،
در زمینی به مساحت  8000اسکورفیت ،با زیربنای
 2952اسکورفیت .طبقه اول شامل نشیمن،
ناهارخوری ،آشپزخانه با چشم انداز حیاط بزرگ،
 3اتاق خواب و دو سرویس ،طبقه ی پایین شامل
 3اتاق خواب با دسترسی جدا ،پاسیوی بزرگ به
همراه هات تاب ،دسترسی به تریل
MOSQUITO CREEK

EW
N

Lonsdale Dentist

HAYAT SHAHI & COMPANY

شرکت حسابداری

خدمات مالی و حسابداری حیاط شاهی

حیاط شاهی

Dr. Farhad Goshtasby

دکتـر فرهاد ُگشتاسبی
Dr. Pouran Rostamian

دکتـر پوراندخت رستمیان

عضو رسمی انجمن حسابداران خبره کانادا
با  31سال سابقه کار

مالیات اشخاص

مشاوره مالیاتی

مالیات شرکتها

انجام کلیه امور حسابداری

Tel: 604.990.0829

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

WWW.HS-CPA.CA

معاینه و رادیوگرافی و جرمگیری

$170

بیمه پناهندگان پذیرفته میشود
به زودی در ماه جون به مکان جدید منتقل می شویم:
107-1700 Marin DR , North, Vancouver

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

Email: dentistlonsdale@gmail.com
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یک فرصت کمیاب
A rare
opportunity
at
West
Vancouver
نقطه ورود بهtoدرpurchase
برای خرید ملک
the entrance to West Vancouver

88 ARCHITECTURALLY
REFINED HOMES
NEXT ROYAL
TO PARK
PARK
 بهROYAL
نزدیک

کنید
اکنون ثبت نام
هم
REGISTER
NOW

ExecutiveonthePark.com

All renderings are representations only. The developer reserves the right to make changes to any information contained herein and make modifications to specifications, floor plans, features,
sizes and measurements without further notice. This is not an offering for sale. Any such offering can only be made by way of a disclosure statement. E & O.E

آوریل
از ماهSTART
شروع فروش
SALES
APRIL

604.926.2398
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کسانی که کارت بانکیشان را
زیر پوست دستشان میکارند

سازمان مهاجرتی

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

Dorsa Tehrani

این روزها پرداخت بدون تماس کارت به لطف تکنولوژی رایجتر شدهاند .در بسیاری از کشورها
دیگر الزم نیست برای پرداخت پول ،کارت در کارتخوان قرار دهید و رمز خود را وارد کنید ،فقط
کافی است تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود را جلوی کارتخوان بگیرید تا مبلغ مورد نظر واریز
شود .اما آیا دیدهاید کسی بدون تلفن یا ساعت و یا کارت و فقط با تماس دست با کارتخوان پول
پرداخت کند؟
این کاری است که پاتریک پامن در هلند انجام میدهد و هر بار که به فروشگاه و رستوران میرود
موقع پرداخت دست چپش را جلوی کارتخوان میگیرد و پول واریز میشود.

Application Process Officer
dorsa@123visa.ca

Roja Yavari

Iran Office Manager
Roja@123visa.ca

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

Sam Rad

Agent in Iran
samrad@123visa.ca

Office Manager
zahra@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

او میگوید عکسالعمل فروشندگان دیدنی است .پاتریک پامن در سال  ۲۰۱۹یک ریزتراشه
(میکروچیپ) زیر پوست دست چپش جاسازی کرد که به او اجازه میدهد با آن پول پرداخت کند.
او گفت این کار به اندازه یک نیشگون درد داشت.
حاال وقتی که دست او نزدیک کارتخوان قرار میگیرد ،میکروچیپ زیر پوستش روشن میشود.
اولین ریزتراشه در سال  ۱۹۹۸در بدن انسان جاسازی شد اما این فناوری فقط حدود یک دهه است
که در دسترس عموم قرار گرفته است.
این تراشهها کمتر از یک گرم وزن دارند و کمی بزرگتر از یک دانه برنج هستند.
البته برای بسیاری ممکن است تصور جاسازی چنین چیزی در بدن وحشتناک باشد اما در یک
نظرسنجی در سال  ۲۰۲۱از بیش از  ۴۰۰۰نفر در بریتانیا و اتحادیه اروپا ۵۱ ،درصد گفتند ممکن
است چنین کاری را انجام بدهند.
البته در این نظرسنجی بدون اشاره به درصد ،گفته شده که شرکتکنندگان درباره نقض حریم
خصوصی و امنیت فردی نگرانی داشتهاند .برخی کارشناسان هم نگرانی مشابهی دارند.آنها میگوید
با پیشرفتهتر شدن این فناوری ،این تراشه هر چه بیشتر حاوی اطالعات شخصی میشوند و این خطر
سوء استفاده و همچنین ردگیری افراد را افزایش میدهد.
در نهایت مثل هر فناوری جدیدی ،باید سود و زیان استفاده از آن را به دقت در نظر گرفت.

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.
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INSTAGRAM:@APADANA.TRAVEL.CANADA

BC LICENSE # 61054

کیوان کربالیی

علی نجفی
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براساس دستورالعملهای به روز شده افراد باید تشویق شوند
تا دور کمر خود را اندازه بگیرند تا مشخص شود چربیهای
خطرناک زیادی در ناحیه میانی بدنشان ندارند.
موسسه ملی تعالی بهداشت و مراقبت (نایس) در بریتانیا توصیه
میکند که دور کمر یک بزرگسال برای کاهش خطرات سالمتی
باید کمتر از نصف قد او باشد.
اندازه گیری شاخص توده بدنی (بیامآی) هم مفید است ،اما وزن
اضافی اطراف شکم را در نظر نمیگیرد.
این امر خطر ابتال به بیماریهایی مانند دیابت نوع  ،۲فشار خون
باال ،بیماریهای قلبی و سکته را افزایش میدهد.
پیش نویس دستورالعمل جدید موسسه نایس میگوید افراد از
برخی از گروههای نژادی آسیایی و سیاه پوست بیشتر مستعد
این نوع تجمع چربی در اطراف کمر هستند که به آن "چاقی
مرکزی" میگویند.
این افراد باید از آستانههای شاخص توده بدنی پایین تر برای
چاقی استفاده کنند تا به پیش بینی خطرات سالمتی کمک کند.
اما موسسه تعالی بهداشت و مراقب هشدار داده که حتی کسانی
که از نظر شاخص توده بدنی در رده سالم قرار دارند هم ممکن
است وزن دور کمرشان زیاد باشد.
اندازه گیری نسبت دور کمر به قد را میتوان برای هر دو جنس
و همه نژادها و همچنین بزرگساالن بسیار عضالنی استفاده کرد.
اما اندازه گیری دور کمر در افراد با شاخص توده بدنی باالی ،۳۵
زنان باردار یا کودکان زیر دو سال دقیق نیست.

یا بیشتر
آخرین برآوردها در انگلستان نشان می دهد که  ۲۸درصد از
بزرگساالن چاق و  ۳۶درصد دیگر اضافه وزن دارند.
دکتر پل کریسپ مدیر مرکز دستورالعملها در موسسه نایس
گفته که پیش نویس دستورالعملهای به روز شده به مردم کمک
میکند تا بفهمند چه عواملی بر سالمت آنها تاثیر میگذارد و
چگونه به آنها میتوان رسیدگی کرد.
پروفسور راشل باترهام ،مشاور چاقی ،دیابت و غدد درون ریز که
در کمیته مرکز دستورالعمل ها در موسسه نایس حضور دارد،
گفته افزایش چربی در ناحیه شکم خطر ابتال به چندین بیماری
محدودکننده زندگی از جمله دیابت نوع  ۲و بیماریهای قلبی
را افزایش میدهد.
نسبت دور کمر به قد یک معیار ساده و با کاربرد آسان است که
افرادی را که در معرض خطر سالمتی هستند ،شناسایی میکند.
براساس دستورالعملهای به روز شده پزشکان باید از نسبت دور
کمر به قد در کودکان باالی  ۵سال برای ارزیابی و پیش بینی
خطرات سالمتی استفاده کنند.
دکتر نیو دیتا اسوانی ،مشاور و متخصص اطفال در دیابت
و مدیریت وزن در بیمارستان کودکان شفیلد گفت که حتی
کودکان خردسال هم در معرض خطر اثرات چربی در ناحیه
شکم هستند.
براساس دا دههای اخیر سرویس خدمات درمانی بریتانیا ،در
جریان همه گیری کووید ،شمار کودکان چاق در این کشور
افزایش قابل توجهی داشته است.

شاخص توده بدنی سالم چیست؟
وزن سالم :شاخص توده بدنی  ۱۸.۵کیلوگرم بر مترمربع تا ۲۴.۹
کیلوگرم بر مترمربع
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without the written consent of the copyright owner.
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اضافه وزن :شاخص توده بدنی  ۲۵کیلوگرم بر مترمربع تا ۲۹.۹
کیلوگرم بر مترمربع
چاقی کالس  :۱شاخص توده بدنی  ۳۰.۱کیلوگرم بر مترمربع تا
 ۳۴.۹کیلوگرم بر مترمربع

چاقی کالس  :۲شاخص توده بدنی  ۳۵کیلوگرم بر مترمربع تا
 ۳۹.۹کیلوگرم بر مترمربع
چاقی کالس  :۳شاخص توده بدنی  ۴۰.۳کیلوگرم بر مترمربع
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شبکه رونین :هک  ۶۰۰میلیون دالری درباره وضعیت بازار رمزارز
چه نشان میدهد؟

هزاران نفر ،اگر نگوییم میلیونها ،در دومین هک بزرگ در تاریخ
رمزارزها ،زیان دیده و پول از دست دادهاند.
هکرها از شبکه رونین ،پلتفرم کلیدی که در آن بازی پرطرفدار
اکسی اینفینیتی انجام میشود ۶۱۵ ،میلیون دالر دزدیدهاند.
دان ریــان ،جوان  ۲۰ساله اهل ویلتشایر انگلستان یکی از
زیاندیدگان است .او به بیبیسی گفت" :من  ۰.۱۵اتریوم (یک نوع
ارز دیجیتال) از دست دادم که حدود  ۵۰۰دالر است .اتفاق بدی
است اما دوستانی دارم که در شرایط بدتر هستند".
این شهروند  ۲۳ساله از ایرلند اضافه میکند" :فکر نمیکنم مردم
اهمیت این هک را بفهمند ۶۰۰ .میلیون دالر بخش بسیار بزرگی
از کل داراییها در این شبکه است".
یک مرد دیگر از ساحل شرقی آمریکا میگوید  ۸هزار دالر از دست
داده و توضیح میدهد آدمهایی هستند که وقتشان را برای بازی
اکسی اینفینیتی گذاشته و پول دیجیتال جمع کردند و حاال تمام
"پسانداز زندگی" خود را بر باد رفته میبینند.در این بازی ،گیمرها
یا بازیکنان با حیوانات کارتونی که اکسی خوانده میشوند ،مبارزه و
رمزارز دیجیتال جمع میکنند.
این بازی به شدت در میان میلیونها بازیکن در سراسر جهان
پرطرفدار است .افراد به امید برنده شدن و گرفتن رمزارز و جمع
کردن انافتی یا 'توکن غیر قابل تعویض' ،ساعتها بازی میکنند.
مخصوصا در فیلیپین این بازی بسیار اهمیت دارد .در این کشور
بازی اکسی اینفینیتی به یک کار تماموقت و بالقوه پردرآمد تبدیل
شده است.
شبکه رونین که متعلق به یک شرکت ویتنامی به نام اسکای ماویس
است ،به بازیکنان اجازه میدهد سکههای دیجیتال را که در بازی
اکسی اینفینیتی به دست میآورند با سایر رمزارزها مثل اتریوم
معاوضه کنند.
این شرکت میگوید دو هفته پیش یک هکر معادل  ۵۴۰میلیون
دالر رمزارز به خودش منتقل کرده است .اما شرکت اخیرا ،و زمانی
متوجه این موضوع شد که یکی از مشتریانش نتوانست سرمایهاش
را بیرون بکشد.
ارزش مقدار رمزارز دزدیده شده از آن زمان باالتر رفته و به ۶۱۵
میلیون دالر رسیده است.
این تازهترین سرقت از مجموعه دزدیهای رمزی در سال گذشته
بوده که جمع آنها را به  ۲میلیارد دالر میرساند.
پیامدهای این اتفاقات متوالی در زمینه هک ،درباره خطرات
رمزارزها و سرمایههای غیرمتمرکز به ما چیزهای زیادی میآموزد.

آیا مشتریان پولشان را پس میگیرند؟
شبکه رونین میگوید" :با مقامهای مجری قانون ،کارآگاهان رمزنگار
و سرمایهگذارانمان مشغول کار هستیم تا اطمینان حاصل کنیم
تمام سرمایهها قابل بازیابی و پسدادن است".این شرکت ابتدا یک
بیانیه در حساب ساباستک (پلتفرم خبرنامهای) خود ،منتشر کرد
و سپس وبسایتش را آفالین کرد.
همچنین در شبکههای اجتماعی امکان نظردادن در زیر
یادداشتهای این شرکت برداشته شده است .شرکت بعدا در پاسخ
به سوال بیبیسی گفت که "متعهد" است سرمایه مشتریان را
بازگرداند اما تضمین نمیدهد.
دان ریان میگوید" :من به بخش خدمات مشتریان زنگ نزدم چون
میدانم که بیفایده است ".او با دلسوزی توضیح میدهد" :فقط
منتظر میمانم از آنها خبری بشنوم که آیا مشکل حل میشود و چه
وقت میتوانم اتریو م خود را بیرون بیاورم .شرکتهای رمزارز مانند
شرکتهای معمولی نیستند و مثل آنها کار نمیکنند".
شرکت رونین هنوز به مشتریانش نگفته که چه اتفاقی برای
سرمایههایشان افتاده و چه زمانی ممکن است پول خود را پس
بگیرند.در بیشتر موارد هک رمزارزی ،مشتریان به طریقی سرمایه
خود را پس گرفتهاند ،اما این ممکن است ماهها یا سالها طول
بکشد.
دیوید کانلیس ،کارشناس رمزارز از سایت پروتوس میگوید ارتباط
مستقیم با شرکتهای رمزارز بسیار ضعیف است.
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فرانسس کاپوال ،نویسنده و اقتصاددان ،میگوید" :این اتفاقی رایج
در شرکتهای رمزارز است .ما شاهد هکها و سوءاستفادههای
بسیار بودهایم که اگر بخواهم صریح بگویم ،ناشی از بیاحتیاطی و
بیتوجهی به امنیت سرمایههای مردم بوده است".
"شرکتهای رمزنگاری گاهی اوقات آنقدر مشتاق هستند 'پول
قلمبه' بسازند یا صرفا هجوم تقاضاها را جواب دهند که کدهایی با
طراحی بد و آزمون نشده را منتشر میکنند ،موارد امنیتی را نادیده
میگیرند یا بیش از حد به زیرساختها اتکا میکنند".

بزرگترین هکهای تاریخ رمزارز
بر اساس دادههای شرکت الیپتیک که یک شرکت تحلیل رمزارز
است ،پنج هک بزرگ بر اساس ارزش دالری آن در زمان هک به
این ترتیب هستند:
 ۳۲۵میلیون دالر -ورمهول ،فوریه ۲۰۲۲
 ۴۷۰میلیون دالر -امتی گاکس ،فوریه ۲۰۱۴
 ۵۳۲میلیون دالر ،کوینچک ،ژانویه ۲۰۱۸
 ۵۴۰میلیون دالر ،رونین بریج ،مارس ۲۰۲۲
 ۶۱۱میلیون دالر ،پولی نتورک ،اوت ۲۰۲۱

چرا این اتفاق تکرار میشود؟
کارشناسان میگویند کریپتوکارنسی یا رمزارزها مانند میوههای
شاخههای پایین درخت برای هکرها در دسترس هستند.

او میگوید" :وقتی با نهادهایی سر و کار دارید که بیش از نیم
میلیارد دالر را مدیریت میکنند ،انتظار دارید راههای ارتباطی بازتر
و سادهتر باشد؛ مخصوصا وقتی که چنین نقص امنیتیای در زمینه
هک اتفاق افتاده باشد".

تام رابینسون از شرکت تحلیلی الیپتیک میگوید شرکتهای
رمزارز "برای هکرها هانیپاتهای عظیم" هستند.

آقای کانلیس اضافه میکند" :اما از آن سو ،یکی از اصول اکوسیستم
این است که هر کسی میتواند پروژه خود را راهاندازی کند و نباید
مانعی برای این کار وجود داشته باشد".

او توضیح میدهد" :تراکنشهای رمزی (یا کریپتو) بازگشتناپذیر
هستند .بنابراین اگر هکری دستش به آن برسد ،بسیار سخت است
که کسی بتواند آن را پس بگیرد".

چطور اتفاق افتاد؟
شبکه رونین میگوید که هک در نوامبر  ۲۰۲۱و زمانی شروع شد
که تعداد کاربران اکسی اینفینیتی به حجمی غیرقابل کنترل رسید.
این شرکت میگوید هجوم بازیکنان باعث "فشار بسیار شدید" بر
سیستم شد و برای جوابگویی به این میزان تقاضا ،الیههای امنیتی
شلتر شد.
به گفته این شرکت فشارها در ماه دسامبر افول کرد اما محکمکردن
الیههای امنیتی به فراموشی سپرده شد و هکرها از باز گذاشتن
دروازه پشتی سوءاستفاده کردند.

آقای رابینسون میگوید این کار همچنین برای هکرها بسیار جذاب
است چون سود زیادی دارد؛ بدون آنکه دردسرهای اضافی جرایم
سایبری دیگر مانند باجافزار را داشته باشد که مجرمان در آن
مجبور میشوند با شرکتهایی که هک شدهاند ،مذاکره کنند.
مشخص نیست چه کسی پشت این هک اخیر بوده اما ممکن است
فقط یک مجرم سایبری نباشد که به دنبال پیدا کردن پول برای
خودش است .برای مثال ،در گذشته شماری از هکرهای مورد
حمایت دولتها هم پشت بعضی از سرقتهای رمزارز بودهاند.
به گزارش محققان رمزارز شرکت 'چینآنالیست' ،هکرهای کره
شمالی پارسال در دستکم هفت مور د حمله به پلتفرمهای
رمزارزی حدود  ۴۰۰میلیون دالر دزدیدهاند.
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فایل صوتی این مطلب را

می توانید در کانال تلگرام سرپناه
به این آدرس گوش دهید:

maryamel@yahoo.com
https://t.me/sarpaanah
وبالگ http://www.mazna.blogfa.com/
صدای زنگ ساعت بلند شد .خوب نخوابيده بودم ،ابروهایم
را باال بردم ،کورمال کورمال به سمت ساعت چرخیدم تا آن را
خاموش کنم .دست راستم را به سمت ساعت دراز کردم؛ دستم
حرکت نکرد .مست خواب بودم  ،دلم نمی خواست چشم هایم را
باز کنم و مزه خواب دم صبح را خراب کنم .دوباره سعی کردم ،نشد!
اخمی به پیشانی ام انداختم ،تنه ام را کمی باال کشیدم و به دستم
که روی شکمم بود نگاه کردم .انگشتانم را آهسته تکان دادم .تکان
می خوردند؛ بعد آرام دستم را مشت کردم و مچم را تکان دادم،
خوب بود! سعی کردم دوباره آن را به سمت ساعت ببرم ،نیامد.
نمی فهمیدم چرا از من اطاعت نمی کند .دوباره بدون قصد انجام
دادن کاری؛ فقط حرکتش دادم ،تکان خورد .خواب از سرم پرید.
کامال نیم خیز شدم .صدای زنگ روی مخم بود .چند بار دیگر
سعی کردم ولی اوضاع عوض نشد .باالخره با دست چپ زنگ را
قطع کردم ،گیج شده بودم ،هراس برم داشت .خیلی با احتیاط
سعی کردم دست راستم را باال بیاورم تا صورتم را لمس کنم ،نیامد.
خواستم سرم را بخارانم ،نشد ،سفت و سخت مقاومت می کرد.
یاد درس دینی دوره دبستان افتادم که می گفت در آن دنیا اعضا و
جوارح بدن بر علیه مان شهادت می دهند و از ما پیروی نمی کنند.
پس با این حساب شاید مرده بودم؟ اگر مرده ام پس چرا دست چپم
بر علیه ام نیست؟ نکند همه گناهها را با دست راست انجام داده
ام؟!! برای مردن آمادگی نداشتم .به مغزم فشار آوردم ،چیز خاصی از
دیشب یادم نیامد ولی می دانستم که مریض نبودم؛ تصادف نکرده
بودم و از بلندی یا پله ای هم سقوط نکرده بودم .پس چطوری مرده
بودم؟! در همین موقع مادرم چند ضربه به در اتاق زد و پرسید" :
بیداری؟ دیرت نشه ،چقدر ساعتت زنگ زد؟!"
از اینکه فهمیدم زنده ام ،نفس راحتی کشیدم ،سرم را به سمت در
چرخاندم و بلند گفتم " بیدارم"؛ روی لبه تخت نشستم ،سعی کردم
دوباره دست راستم را امتحان کنم؛ فایده ای نداشت .به سمت میز
تحریر رفتم ،با دست چپ کامپیوتر و لوازم روی میز را کنار زدم و
آرام با انگشتانم روی میز ضرب گرفتم ،برای لحظه ای همه چیز
عادی به نظر رسید ،ناگهان فکری به سرم زد ،تصمیم گرفتم دست
راستم را غافلگیر کنم ،به سرعت خیز برداشتم تا از روی صندلی
بلوزم را بردارم .دستم دوباره قفل شد و خودش را روی میز نگه
داشت و پشت و تنۀ چرخانده شدۀ من بواسطه عدم همراهی او ،تِقی
صدا کرد و بدجور تیر کشید .زیر لب به دست راستم فحش دادم.
نمی دانم شنید یا نه؟
باز جای شکرش باقی بود که دست چپم شورش نکرده بود .سعی
کردم به روش های مختلف و با و حرکات ناگهانی و غافلگیرانه،
رامش کنم ،فایده ای نداشت .دست راستم دیوانه شده ،یا لج کرده
بود .،مرا به این سو و آن سوی اتاق می کشید و وسایل را به هم
می ریخت .لباسهایم را از کمد بیرون ریخت ،کتابها را از قفسه
کتابخانه انداخت .مرا به سمت میز کشید تا لپ تاپ را به زمین
بیاندازد ،مجبور شدم با دست چپ جلوی او را بگیرم .ولی او وحشی
شده بود .هر کار دلش می خواست می کرد وفرمانهای مرا نادیده
می گرفت .به زور نگهش می داشتم .مستاصل شده بودم ،مات و
مبهوت وسط اتاق ایستاده بودم ،مغزم کار نمی کرد .خیلی آهسته
او را روبروی صورتم نگه داشتم و در حالیکه لبهایم می لرزید و
دندانهایم به هم فشار داده می شد ،آهسته پرسیدم  ":چرا اینطوری
می کنی؟ این مسخره بازی ها چیه؟" ولی بی ادب به صورتم سیلی
زدو خودش را پایین انداخت .قهر کرد و تازه طلبکار هم شده بود.
من که شوک شده بودم ،مثل رباط وسط اتاق ایستاده بودم و
جای سیلی را با دست چپم می مالیدم .انگار فلج شده بودم ،فکر
می کردم زده به سرم! به هر زحمتی بود لباس پوشیدم.
می ترسیدم از در بیرون بروم .مادرم دوباره صدایم زد .به سمت صدا
نگاه کردم؛ بعد با احتیاط و نگرانی وارد آشپزخانه شدم .مادرم تا مرا
دید لیوانی برداشت تا برایم چای بریزد و خواهر کوچکم در حالیکه
سبیلی از شیر پشت لبش سبز شده بود؛ به من لبخند زد.
پشت میز نشستم .دست راستم را بی حرکت روی پایم گذاشته
بودم .جرات نداشتم آن را تکان بدهم .پدرم در حالیکه حوله آبی
کوچکش را روی شانه اش می انداخت؛ وارد آشپزخانه شد و سالم

داستان کوتاه
" شورش"
بلند باالیی کرد ،صندلی را بیرون کشید تا پشت میز بنشیند،
درست در لحظه آخر نشستن ،دست راستم به سرعت صندلی را
از زیر او بیرون کشید .سعی کردم جلویش را بگیرم ولی دیر شده
بود .پدرم محکم به زمین خورد ،از درد نتوانست حرفی بزند ،فقط با
خشم نگاهم کرد و دادش به هوا رفت .مادربه سمت او دوید و سرم
فریاد کشید که " مگر دیوانه شدی بچه؟ اینکارا چیه می کنی؟"
خواستم توضیحی بدم که دست راستم خودش را به سمت خواهرم
کشید ،لیوان شیر را از او گرفت و آن را روی میز خالی کرد و بعد
هم لیوان چای مرا روی میز واژگون کرد و ظرف شکر را هم روی
آن خالی کرد .همه بهت زده به دیوانگی های من نگاه می کردند.
دیگر جای ماندن نبود .از آشپزخانه فرار کردم و به کوچه دویدم .با
اینکه می دانستم با آن اوضاع و شرایط نباید به مدرسه بروم ولی
جای دیگری هم به ذهنم نمی رسید.
هر طور بود دستم را از آستین درآوردم ،داخل پیراهن کردم؛ تا
نتواند کاری کند .آستین خالی در باد تکان می خورد .سرصبحی در
کالس کلی سوژه شدم ،ولی به همه گفتم :دستم از باد کولر خشک
شده و تکان نمی خورد و نمی توانم آستینم را بپوشم.
وقتی معلم صدایم زد تا انشایم را بخوانم ،قلبم ریخت خواستم
خشکی دستم را بهانه کنم که گفت " :اشکال نداره دفترت را بگذار
روی میز من و از روی آن بخوان" .بعد هم خودش روی میز نشست
رو به بچه ها و پایش را روی لبه نیمکت ردیف اول گذاشت .من
تقریبا با فاصله کمی پشت سرش بودم .به هر جان کندنی بود انشا
را خواندم .دست راستم زیر بلوزم ورجه ُورجه می کرد .آرام و قرار
نداشت .انگار قورباغه ای زیر لباسم پنهان شده بود و می خواست
از آنجا بیرون بیاید سعی کردم جلویش را بگیرم .بچه ها زدن زیر
خنده .دستم مدام زیر پیراهنم عقب و جلو می رفت ،و خودش را
از زیر آن بیرون می آورد و من با حرکات مسخره؛ سعی داشتم
جلوی او را بگیرم .بدجور با خودم درگیر بودم ،انگار داشتم با خودم
کشتی می گرفتم .او مرا به این سو و آن سو کشید .چوب لباسی
کالس را انداخت ،با نیشگون محکمی که از پایم گرفت مجبورم
کرد به سطل آشغال کالس لگد بزنم .دفتر وکتابهای بچه ها را روی
زمین پرتاب کرد .گوش یکی از همکالسی ها را بدجور پیچاند .به
سر آن یکی محکم مشت زد .تخته پاک کن را برداشت و سعی
می کرد از پایین بلوزم خودش را بیرون بیاورد و آن را در حلقم فرو
کند .خیلی مقاومت کردم .کالس از خنده داشت منفجر شده بود.
زورش زیادتر از دست چپم بود؛ حریفش نبودم .آقای معلم که اول
متعجب مرا نگاه می کرد ،ازجا بلند شد گوشه کالس ایستاد و برایم
کف زد و بعد در میان صدای خنده بچه ها ،با صدای بلند گفت:
آفرین آفرین ،خوب داری کالس وبه هم می ریزی! نمره انضباطت
که صفر شد ،آنوقت میفهمی که مسجد جای  ......نیست"  .بجه
ها دوباره خندیدند و مسخره ام کردند .مستاصل شده بودم .دلم
می خواست یکی مرا از دست راستم جدا کند ولی همه فکر
می کردند دارم لودگی می کنم و معلم را سرکار گذاشته ام!
آنقدر اذیت کرد که از کالس فرار کردم .سوار اتوبوس شدم .داشت
جیب یکی را می زد .پیاده شدم .تشنه ام شد ،وارد مغازه ای شدم
تا یک بطری آب بخرم .در حالیکه او را به خودم فشار می دادم که
تکان نخورد با دست چپ پول را به فروشنده دادم؛ ناگهان حمله
کرد و موهای فروشنده را گرفت ،مرد بدبخت فریاد زد و همانطور
از پشت دخل سعی می کرد موهایش را از دست من بیرون بکشد،
دست راستم موهایش را رها کرد و دست اورا گرفت و ناگهان آن
را در دهان من کرد تا گازش بگیرم ،سعی می کردم دندانهایم را به
هم فشار ندهم ولی خیلی سخت بود ،فشار عصبی زیادی را تحمل
می کردم ،باالخره دست مردک بدبخت را گاز گرفتم و از مغازه
بیرون زدم .فروشنده همانطور که فحش می داد ،سعی بیهوده ای
برای تعقیب کردنم کرد.
نمی دانستم چکار کنم .به پارکی رسیدم؛ به دیوار تکیه دادم .نفس
نفس می زدم .دستم را باال آوردم و سرش فریاد زدم ":مگه دیوونه
شدی؟ چرا اینطوری می کنی؟" ولی بی ادب سیلی دیگری به من
زد و بعد هم محکم با مشت کوبید روی سرم و دوباره خودش را
پایین انداخت.

نوشته :مریم زارع نژاد از ونکوور

دو مامور پلیس میانسال در پارک قدم می زدند .انگار از دور مرا
دیده بودند .همانطور که از کنارم عبور می کردند نگاه مشکوکی به
سرتاپایم انداختند .سعی کردم لبخند بزنم ولی فقط دندانهایم را به
آنها نشان دادم .همینکه از جلویم رد شدند؛ دست راستم با حرکت
سریعی کاله یکی از آنها را برداشت .مامور که مرد میانسالی بود ،به
سرعت به سمت من برگشت تا کاله را پس بگیرد ولی دستم کاله را
به او نمی داد .مجبور شدم همانطور کاله به دست فرار کنم تا این
بازی مسخره تمام شود .پلیس ها دنبالم کردند؛ سوت می زدند و
ایست ایست می گفتند ولی دستم کاله را رها نمی کرد .باالخره به
حوض بزرگی که وسط پارک بود رسیدیم .دستم کاله را توی آب
انداخت و من با تمام توان از پارک فرار کردم.
نزدیک ظهر شده بود .گرسنه وخسته بودم .تمام جانم درد می کرد.
انگار از تیمارستان فرار کرده بودم .کنار جوی آبی نشستم .پسر
بچه ای به سمتم آمد؛ دسته ای فال جلویم گرفت و گفت  :تو رو
خدا یکی بخر" با ناامیدی نگاهش کردم .نمی دانستم چه اتفاقی
قرار است بیفتد .گفتم " برو بچه حالشو ندارم" دوباره اصرار کرد؛
گفتم  ":برو پول ندارم"  ،گفت " تو رو خدا تو روخدا" دست چپم
را در جیبم کردم که پولی در بیاورم تا از شرش رها شوم .ناگهان
دست راستم همه فالها را قاپید و در جوی آب انداخت .پسر به
سمت جوب جهید ولی حجم آب زیاد بود و جوی هم پر از آت و
آشغال ،پسر به سمت من برگشت ،چند لحظه به من زل زد و بعد
با تمام وجود جیغ کشید و شروع به گریه کرد .نمی دانستم چکار
کنم ،مستاصل نگاهش کردم گفتم " :همه پولت را می دهم ،ساکت
باش ،تو رو خدا ،گریه نکن" ولی دهانش آنقدر باز شده بود که
زبان کوچکش هم دیده می شد و با تمام وجود فریاد می کشید.
ایستادم .او همچنان فریاد می زد ،ناگهان دیدم بچه های زیادی که
همه گل فروش و فال به دست بودند؛ از چند طرف به سمت من
می دوند .صدای دوستشان را شنیده بودند .نمی دانستم به کجا
باید فرار کنم .فقط دویدم آنها هم به دنبالم! لشگری از بچه های کار
در حالیکه جیغ و فریاد می کشیدند مرا تعقیب می کردند .وضعیت
مسخره ای بود .وارد پارک شدم .هنوز دنبالم بودند .ساختمان توالت
پارک را از دور دیدم .به سمت آنجا دویدم و داخل دستشویی شدم.
دست راستم همینطور ورجه ُورجه می کرد و آرام و قرار نداشت،
انرژی ام را گرفته بود .کمی در دستشویی ماندم .وقتی احساس
کردم سرو صدا قطع شده ،با احتیاط از آنجا بیرون آمدم ،ناگهان
دو مامور پلیس از دو طرف به من حمله کردند و دستگیرم کردند،
هر چه تقال کردم و ننه من غریبم بازی در آوردم ،فایده ای نداشت.
نزدیک بود سکته کنم.اگر پدر و مادرم می شنیدند که به کالنتری
رفته ام چه خاکی بر سرم می کردم؟ گریه کردم التماس کردم فایده
ای نداشت .دست راستم با دستنبد هم آرام و قرار نداشت و دو بار به
پهلوی مامور پلیس ضربه زد و جرم حمله به مامور قانون هم به جرم
کاله برداشتن از مامور قانون و دزدی از بچه های کار اضافه شد.
در کالنتری خجل وشرمنده در حالیکه سرم پایین بود ،روی صندلی
نشستم .سربازی که از من مراقبت می کرد گفت :خاک بر سر دله
دزدت ،از بچه فال می دزدی؟" آمدم توضیحی بدم که ناگهان انگار
زمان ایستاد ،در باز شد؛ نوری زیادی از به سمت من تاپید و پدرم
وارد کالنتری شد ،صورتش قرمز بود و از گوشهایش انگار دود بلند
می شد؛ صدای نفس هایش را از دور می شنیدم ،بلند شدم و با
ترس و لرز نگاهش کردم ،داشتم قبض روح می شدم .عقب عقب
رفتم ،پشتم دیوار بود؛ ناگهان انگار دیوار فرو ریخت و من از پشت
سقوط کردم و سرم به چیز سفتی خورد.
ساعتم زنگ زد .چشمانم ناخودآگاه باز و تا جاییکه می شد گشاد
شده بودند .آب دهانم را قورت دادم .مغزم خواب و واقعیت را از هم
تمیز نمی داد .می ترسیدم که دست راستم را به سمت ساعت ببرم.
ضربان قلبم را در شقیقه هایم حس می کردم .صدای مادرم را در
حالیکه به در ضربه می زد ،شنیدم  :بیداری؟ خواب نمانی؟ ساعتت
چقدر زنگ زد؟" خودم را جمع و جور کردم .آرام و با احتیاط دست
راستم را بلند کردم و ...زنگ ساعت قطع کردم .بعد نفس راحتی
کشیدم و همانجا روی زمین ولو شدم .خواب ترسناکی بود!/پایان
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طراﺣﯽ  ،ﺳﺎﺧت و اﺟراء

اﻧواع دﮐوراﺳﯾون داﺧﻠﯽ

11

YOUNIK

Renovation

HOUSE
REPAIR
Your Vision. Our Expertise.

ﺑﺎ ﺑﯾش از  ١۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر
ودارای ﻣدرک
Cabinetmaking , Carpentry

طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت اﻧواع ﮐﺎﺑﯾﻧت آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌوﯾض اﻧواع ﭘﻠﮫ و ﻧرده
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﻣﺎم و ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻧﺻب درب وﭘﻧﺟره و اﻧواع ﭘﺎرﮐت

)ﺑﺎزدﯾد و ﻣﺷﺎوره راﯾﮕﺎن(

) 778-881-6790

@Younik_Renovation

باز سازی و نوسازی  ،مسکونی و تجاری
www.siennarenovation.ca

604-468-1055

Email: Info@siennarenovation.ca

Address: 101”1320 Kingsway Ave, Port Coquitlam

با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت

طراحی ،نقشه کشی ،ساخت و ساز ،حمام ،دستشویی ،آشپزخانه ،کف پوش ،خدمات لوله کشی و برق ساختمان

تخفیف استثنائی

لوازم ساختمانی

Tiles

CLOSE OUT

SALE
Everything Must Go

Flooring

Mirrors

30-50%
OFF

Vanities
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2022 RX 350 F Sport Series 2
MONTHLY LEASE PAYMENTS FROM

LEASE APR FROM

$

*3.3%

748

§

DOWN PAYMENT $9,754

66,500

§

$

2022 NX 350

F Sport Series 1

MONTHLY LEASE PAYMENTS FROM

LEASE APR FROM

$

*4.9%

708

§

DOWN PAYMENT $8,425

39 MONTHS

39 MONTHS

58,000

VEHICLE PRICE

§

$

VEHICLE PRICE

مرکز دندانپزشکی و ایمپلنت گلن

مرکز دندانپزشکی گلن

خالق لبخندی زیبا و فراموش نشدنی

خالق لبخندی زیبا و فراموش نشدنی

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

دکتر کیوان آشنایی

ارتودنسی
Invisalign

بهداشت دهان
ارتودنسی

روکش دندان

دندانپزشکی گلن
مرکز
دندان ها
سفید کردن
INVISALIGN
دندان مصنوعی

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

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

دندانپزشک

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و UBC

604.552.2241
Tel: 604.552.2241

روکشایمپلنت
دندان
دندان عقل
دندانجراحی
مصنوعی

بهداشت دهان

دندانپزشک
مرکز
دندان ها
سفید کردن
دندان مصنو

Sedation
فرامو
پرکردگی لبخندی زیبا و
خالق

ارتودنسی

بهداشت دهان

Invisalign

سفید کردن دن

دندانپزشکی زیبائی

پرکردگی

ایمپلنت

ارتودنسی

جراحی دندان عقل

Invisalign

جراحی لثه

دندانپزشکی ز

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

604.552.2241
دکتر کیوان

روکش دندان

آشناییپذیرش انواع بیمه های دندانپزشکی
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مرکز اسالمی امام علی علیه السالم

اوقات رشیع ماه مبارک رمضان سال  1443قمری مطابق با  2022میالدی به افق ون
ا یام
هفته

تاریخ
میالدی

تاریخ
قمری

اذان
صبح

طلوع
آفتاب

اذان
ظهر

غروب
آفتاب

اذان
مغرب

5:16

6:44

1:16

7:48

8:00

7:49

8:01

رمضانالم
علیAprعلیه 1الس
مرکز اسالمی
امام 03
یکشنبه

ا یام
هفته

یکشنبه

اوقات رشیع ماه مبارک رمضان سال  1443قمری مطابق با  2022میالدی به افق ونکوور کانادا
1:15
6:42
 2 Apr 04رمضان 5:13
دوشنبه

تاریخ
میالدی

تاریخ
قمری

اذان
صبح

Apr 03

 1رمضان

5:16

اذان
طلوع
آفتاب سه شنبه
ظهر

 6:44چهارشنبه
1:16

غروب
Apr 05
آفتاب

اذان
مناسبتهای
6:40
 3رمضان 5:11
مغرب

5:08 8:00
 4 7:48رمضان
Apr 06

6:37

رمضان
ماه
8:03
مبارک7:51
1:15
1:15

7:52

8:04

مناسبت

5:06 8:01
 5 7:49رمضان
Apr 07 1:15
 6:42پنجشنبه
5:13
 2رمضان
Apr 04
دوشنبه
8:07
7:55
1:14
6:33
 6 Apr 08رمضان 5:03
 6:40جمعه
8:03
7:51
1:15
5:11
 3رمضان
Apr 05
سه شنبه
8:09
7:57
1:14
6:31
 7 Apr 09رمضان 5:00
شنبه
8:04
7:52
1:15
6:37
5:08
 4رمضان
Apr 06
چهارشنبه
8:10
7:58
1:14
6:29
 8 Apr 10رمضان 4:58
یکشنبه
8:06
7:54
1:14
6:35
5:06
 5رمضان
Apr 07
پنجشنبه
8:12
8:00
1:13
6:27
 9 Apr 11رمضان 4:55
دوشنبه
8:07
7:55
1:14
6:33
5:03
 6رمضان
Apr 08
جمعه
8:13
8:01
1:13
6:25
 10 Apr 12رمضان 4:53
وفات
سه شنبه
8:09
7:57
1:14
6:31
5:00
 7رمضان
Apr 09
شنبه
8:15
8:03
1:13
6:23
چهارشنبه  11 Apr 13رمضان 4:50
8:10
7:58
1:14
6:29
4:58
 8رمضان
Apr 10
یکشنبه
8:18
8:04
1:13
6:21
 12 Apr 14رمضان 4:48
پنجشنبه
8:12
8:00
1:13
6:27
4:55
 9رمضان
Apr 11
دوشنبه
8:19
8:06
1:12
6:19
 13 Apr 15رمضان 4:45
ر
جمعه
ر
ونکوور
وفات افق
میالدیافقبه
2022
8:01با
1443
سال
رمضان
ک
مبار
ماه
یع
سه شنبهاوقات12ش
8:13
1:13 1443
6:25
مبارک4:53
رمضان
10
Apr
حضرتکانادا
ونکوور
میالدی به
2022
مطابقبا
قمری مطابق
قمری
سال
رمضان
یع ماه
اوقات ش
کانادا سالم
خدیجه علیها
8:21
8:07
1:12
6:17
 14 Apr 16رمضان 4:43
شنبه
غروب 8:15
8:03
1:13
6:23
4:50
رمضان
11 Apr
تاریخ13
شنبه
اذان
غروب
ان
ذ
طلوع اا
تاریخ
تاریخ
چهاریام
ا یام ا
اذان
ان
ذ
اذان
تاریخ
8:23
مبارک8:09
1:12
6:15
 15 Apr 17رمضان 4:40
رمضان
مناسبتهای ماه
رمضان
مبارک
مناسبتهای ماه
دت ا
وال
شنبه
اذان طلوع یک
مغرب
آفتاب
ظهر
آفتاب
صبحصبح
12قمری
میالدی
هفته
آفتاب 8:18
8:04
1:13
6:21
رمضان
Apr
میالدی14
هفته پنجشنبه
مغرب
ظهر
 4:48آفتاب
قمری
8:24
8:11
1:12
6:13
 16 Apr 18رمضان 4:37
شنبه
دو
8:00
7:48
1:16
6:44
5:16
رمضانرمضان
1
Apr
8:19
8:06
1:12
6:19
4:45
رمضان
13
15Apr 03
شنبه
یکشنبه یک
جمعه
8:00
5:16
1 03
8:26
8:12
1:12
6:11
4:35
 177:48رمضان
Apr 19 1:16
 6:44سه شنبه
8:21
8:07
1:12
6:17
4:43
Apr
6
شنبه
8:01
7:49
1:15
رمضان 5:13
14رمضان
2
Apr 1
04
شنبه
دو
8:27
8:14
1:11
6:09
4:32
Apr 20 1:15
شب
 6:42چهارشنبه
 187:49رمضان8:01
6:42
5:13
 2رمضان
Apr 04
دوشنبه
8:23
8:09
1:12
6:15
4:40
رمضان
15
Apr
1
7
والدت امام حسن مجتبی علیه السالم
شنبه
یک
5:11
 3رمضان
Apr 05
سه شنبه
8:15
1:11
6:08
4:30 8:03
 19 7:51رمضان
Apr 21 1:15
 8:29ضربت
 6:40پنجشنبه
8:03
7:51
1:15
6:40
5:11
رمضان
3
Apr
05
8:24
8:11
1:12
6:13
4:37
رمضان
16
Apr
1
8
شنبه
سه شنبه دو
8
:
30
8:17
1:11
4:27
رمضان
20
Apr
22
8:04
7:52
1:15
6:37
5:08
رمضان
4
Apr
06
جمعه
شنبه
چهار
شب ق
6:06
8:26 7:52
8:12
1:12
6:11
رمضانرمضان
17 Apr
8:04
1:15
6:37 4:35
5:08
شنبه 4 19Apr
چهارشنبه سه 06
5:06
 5رمضان
Apr 07
8:18
1:11
6:04
4:25 8:06
 21 7:54رمضان
 6:35شنبهApr 23 1:14
پنجشنبه
 8:32شهادت ا
8:27
8:14
1:11
6:09
 18 Apr 20رمضان 4:32
شب قدر -انجام مراسم احیاء
چهارشنبه
8:06
7:54
6:35 5:03
رمضانرمضان5:06
پنجشنبه جمعه5 08Apr 07
8:33
8:20
1:11
6:02
4:23
 22رمضان
Apr 24 1:14
8:07
7:55
1:14
6
Apr
 6:33یکشنبه
شب ق
8
:
29
8:15
1:11
6:08
4:30
رمضان
19
Apr
21
علیه السالم
 23 Apr 25رمضان 4:20ضربت
پنجشنبه
8:35
امام علی8:21
خوردن1:11
6:00
8:09 7:55
7:57
1:14
7
Apr
 6:31دوشنبه
8:07
1:14
رمضانرمضان6:33 5:005:03
شنبه6 09Apr 08
جمعه
8:30
8:17
1:11
 20 Apr 22رمضان 4:27
جمعه
 1:11مراسم
قدر -انجام
6
:
06
8:23احیاء8:36
 4:17 8:10شب5:58
 24 7:58رمضان
Apr 26 1:14
 6:29سه شنبه
8
Apr
8:09
7:57
1:14
6:31 4:58
رمضانرمضان5:00
شنبه7 10Apr 0
یک 9
شنبه
6:04
4:25
رمضان
21
Apr
23
علیه السالم
4:15 8:32شهادت
شنبه
8:38
مؤمنان علی8:24
امیر 1:11
5:56
 25 8:18رمضان
Apr 27 1:11
چهارشنبه
8:12 7:58
8:00
1:13
6:27
4:55
رمضانرمضان
9
Apr
یکشنبه دوشنبه
8:10
6:29 4:23
رمضان4:58
8 11
رمضان8:
33 26 8:20
1:11
22 Apr
24Apr 10
یکشنبه
8:26احیاء8:40
 4:12شب5:55
Apr 28 1:14
 6:02پنجشنبه
 1:10مراسم
قدر -انجام
8:13
8:01
1:13
6:25
 10 Apr 12رمضان 4:53
وفات حضرت خدیجه علیها سالم
سه شنبه
8:41
8:27
1:10
5:53
4:10
 27رمضان
Apr 29 1:13
8:35
8:21
 6:00جمعه1:11
23 Apr
دوشنبه دوشنبه
8:12
8:00
رمضانرمضان6:27 4:204:55
9 25Apr 11
8:15
8:03
1:13
6:23
4:50
رمضان
11
Apr
13
شنبه
چهار
8:42
8:29
1:10
5:51
4:07
 28رمضان
Apr 30 1:13
8:36
8:23
 5:58شنبه1:11
4:17
رمضانرمضان
24 Apr
شنبه 26Apr
سه شنبه سه
8:13
8:01
6:25
4:53
10
12
علیها سالم
خدیجه
حضرت
وفات
8:18
8:04
1:13
6:21
4:48
رمضان
12
Apr
1
4
پنجشنبه
8:44
8:30
1:10
5:49
4:05 8:38
 29 8:24رمضان
May 01 1:11
 25 Apr 27رمضان 4:15
 5:56یکشنبه
شنبه
چهار
8:15
8:03
1:13
6:23
4:50
رمضان
11
Apr
13
ی
8:06
1:12
6:19
4:45
5
8:40
8:26
1:10
5:55
 13رمضان 4:12
26 Apr 1
28
چهارشنبه جمعه
پنجشنبه
دقایق احتیاط فرمائید
 8:19جهت حصول اطمینان از اوقات رشیع
8:18
1:13
6:21 4:10
12 29
وع و اتمام ماه مبارک رمضان منوط به رؤیت هالل ماه میباشد
 8:41رش
8:27
1:10
5:53
رمضانرمضان
27
8:21 8:04
8:07
1:12
6:17
4:434:48
14 Apr
جمعه16Apr 14
پنجشنبه شنبه
6:35

المالم
علیهالسالس
مرکزاسالمی
مرکز
علیعلیه
امام علی
اسالمی امام

1:14

7:54

8:06

ّ
حجة االسالم ی
پاسخگوی به سؤاالت رشیع توسط ر
دکت حجازی ejazi@yahoo.com
حضت
ی8:42
8:29
علیها باالس
دتبه امام
8:19کوال
8:06
الم  6047157712تما
شماره
مجتبیاجعه و ی
حسنت ذیل مر
آدرس وبسای
رمضان
8:23ماه مبار
برنامه ها در
8:09از
برای اطالع

1:10
5:51
28
1:12
6:15
4:40
رمضانرمضان
15 Apr
Apr
شنبه17Apr 1
یک
1:12
6:19 4:07
رمضان4:45
13 30
شنبه5
جمعه
ی
8:44
8:30
1:10
5:49
4:05
 29 May 01رمضان
یکشنبه
سحر همه روزه قبل از آوای ملکوی اذان از کانال یوتیوب مرکز
8:24و
برنامه افطار
ش زنده ویژه
پخ
8:11
1:12
6:13
4:37
رمضانرمضان
16 Apr
شنبه18Apr 1
8:21
8:07
1:12
6:17
4:43
14
دو 6
شنبه
ی
جهت حصول اطمینان از اوقات ر
فرمائید
احتیاط
دقایق
یع
ش
WWW.IMAMALICENTRE.COM
8:26
8:12
1:12
6:11
 17 Apr 19رمضان ر 4:35
8:09هالل ماه8:23
1:12
شنبه  15 Aprرمضان
یکشنبه سه 17
میباشد والدت امام حسن مجتبی علیه السالم
منوط به رؤیت
6:15مبارک رمضان
4:40وع و اتمام ماه
ش
ّ
1:11االسالم ی
8:14حجازی 8:27
4:32
18 Apr 20
 6:09ر
رمضان سؤاالت ر
 -smhejazi@yahoo.comانجام مراسم احیاء
شب قدر
چهارشنبه
دکت
حضت حجة
شیع توسط
پاسخگوی به
ی
8:24
8:11
1:12
6:13
4:37
رمضان
16
Apr
18
دوشنبه
 6047157712تماس حاصل فرمائید
8:15و یا با شماره
1:11ذیل مراجعه
آدرس وبسایت
4:30رمضان به
رمضان ماه مبارک
برنامه ها در
اطالع از
21ی
برا
8:29
6:08
19
Apr
علی علیه السالم
ضربت خوردن امام
پنجشنبه
ی
یوتیوب مرکز امام عیل علیه السالم
8:17اذان از کانال
آوای ملکوی
روزه قبل از
 4:27همه
سحر
افطار و
برنامه
ویژه
پخش
8:26
1:12
6:11
4:35
زنده 17
8:30 8:12
1:11
رمضانرمضان
20 Apr
سه شنبه جمعه22Apr 19
شب قدر -انجام مراسم احیاء
6:06
8:27 WWW.IMAMALICENTRE.COM
8:14
1:11
6:09
4:32
 18 Apr 20رمضان
الم احیاء
مراسم
انجام
قدر
شب
چهارشنبه
8:32
8:18
1:11
6:04
 21 Apr 23رمضان 4:25
شهادت امیر مؤمنان علی علیه الس
شنبه
8:29
8:15
1:11
رمضانرمضان6:08 4:234:30
19 24Apr 21
8:33
8:20
1:11
6:02
22 Apr
یکشنبه
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مروری بر اقتصاد فرش
در دورههای مختلف

نویسنده :خانم بهناز کاوندی  -فوق لیسانس کار آفرینی
Behnaz Kavandi - Master of Entrepreneurship

Email: bkavandi@hotmail.com
ID Instagram: @behnaz.kavandi

نقش فرش در اقتصاد دورههای مختلف

در جهان کمتر هنری را میتوان یافت که عالوه بر ریشه در تاریخ
اقوام و فرهنگ جامعه ،نقش مهمی در صنعت و اقتصاد آن جامعه
ایفا کند .درست حدس زدید هنر فرشبافی ضمن داشتن جنبه
هنری باعث درخشش اقتصادی در زمان و دوران متفاوتی برای
ایرانیان بوده است .فرش ایرانی عامل پایداری اقتصاد خانوادهها،
ایالت ،عشایر و اقوام است زیرا برای افراد سرمایهای مطمئن و
روبهرشد بهحساب میآید .از لحاظ هنری این دستبافت برگرفته از
مجموعه هنرهای دستی انسان در طول تاریخ آشنایی او باهنر از
جمله خط ،نگارگری ،صورتگری ،نقاشی و تهذیب ،منبت ،معرق،
مینیاتور ،سیاهقلم ،کاشیکاری و غیره و نیز نشاندهنده سلیقه و
خالقیت تفکر و تجسم بوده است.
طبق آمار موجود ،فرش یکی از کاالهای عمده و مهم در میان
کاالهای صادراتی ایران است .علت اصلی آن نیز دردسترسبودن
مواد خام اولیه ،بافت جمعیتی و نیروی انسانی مستعد که شرایط
الزم برای تولید و صادرات فرش را ایجاد نموده است .بر اساس آمار
بهدستآمده فرش در بین صادرات غیرنفتی مهمترین پشتوانه و
تأمینکننده اعتباری جامعه است.

هویت اقتصادی فرش
فرش دستبافت ایرانی یک محصول فرهنگی است که دارای ارزش
اقتصادی قابلتوجهی برای تولیدکنندگان آن به همراه دارد .این
ارزش عالوه بر اقتصاد خانوادهها برای اقتصاد جامعه نیز قابلتوجه
و اهمیت است .فرش ایرانی باذوق و سلیقه سرشار مردم خونگرم
مناطق مختلف ایران بافته شده و عوامل طبیعی و محیطی مناطق
نقش مهمی در ارزشگذاری فرش ایفا میکند.
فرش دستبافت ایرانی دارای ویژگی و ارزشهای بسیار زیادی در
شکلگیری اقتصاد ایران است و دالیل آن افزایش میزان اشتغال در
این صنعت از یک سو و نیز صادرات خوب آن و ارزآوری به کشور
است .تأثیر فرش در میزان خودکفایی اقتصادی تا جایی است که
باعث عدم اتکا به درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور خواهد بود.

از قدیمیترین هنرهای پرافتخار ایران با قدمت بیش از چندهزارساله
با تمدن و فرهنگ ایرانی گرهخورده است .فرش دارای هویت و
زیبایی است .نقش و طرح فرش در دورههای مختلف بهاندازه تاریخ
ایران مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده نموده است .نکته حایز
اهمیت نقش اقتصادی فرش در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم آن
با مشاغل دیگری مانند رنگرزی ،ابزار کار ،رفوگری و حتی بازاریابی
و فروش داخلی و خارجی است .بر اساس دادههای موجود بیش
از  35شغل و حرفه باهنری و صنعت فرش چه بهصورت مستقیم
و چه غیرمستقیم ارتباط داشته و در نتیجه رونق و رکو د هنر
فرشبافی در رشد و شکوفایی و یا رکورد مشاغل تأثیرگذار بوده و
این نشاندهنده نقش مهم آن است .از لحاظ سابقه کسب درآمد
داخلی یا خارجی از فروش و صادرات فرش به زمان بسیار قدیم
و کهن بازمیگردد و شکوفایی آن در دورههای متفاوت تاریخی
ایران متناسب با حکومتها قابلبررسی است .فرش دستبافت یک
جریان اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را دنبال میکند.
مواد اولیه تولیدی محصوالت دستبافت در سدههای پیش از میالد
حاصل از کشاورزی و دامداری بوده است که مواد را باذوق و مهارت
و همچنین قدرت خالقیت خود تبدیل به زیراندازی و یا کفپوش
و برخی مواقع خورجین و غیره میگردید .زیرا عالوه بر زیبایی
میبایست سبب رفع نیاز اساسی و ضروری مردم باشد.
با گذر زمان این زنان هنرمند عشایر و نیز زنان باذوق و سلیقه
روستایی بودند که این هنر را بهعنوان منبع در آمد خانواده
خود گسترش و رشد داده و به نسلهای آینده منتقل کردند .در
دوره ساسانی فرش به شکل جدیدی از نقوش دستیافت که تا
به امروز چشمنواز است .شهرت این فرشها به دلیل بهرهبردن
نقشونگارهایی است که باغی را با گلهای و پرندگان و همچنین
رودهای جاری را آن را بر روی فرش به نمایش گذاشته است .در
این زمان دستبافتها با طال و نقره ،نخهای ابریشمی با تزییناتی
از سنگهای گرانقیمت بودند .متأسفانه با حمله اعراب به کشور
پهناور ایران ،تمامی این دستبافتهای فرشی نابود شدند.
در دوران تیموریان با رشد و همهگیری هنر مینیاتور ،فرش وارد
دوره جدید شد که میتوان نقش تأثیرگذار آن را در رونق اقتصادی
متوجه شد .طرحهای مطرح در این دوران شامل پیچک و گل و نیز
ورود تصاویری از حیوانات و پرندگان در نقوش فرش بود و در اواخر
دوره تیموریان ،فرش به اوج کمال خود رسید.
شکلگیری انقالب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با

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
9

خود اشتغالی (هنرمندان و ورزشکاران)

 9ویزای تحصیلی

(دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه به همراه والدین)

norani@visalands.com

 9درخواست اقامت برای همسر و والدین

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

 9ویزای توریســتی(حتی بدون دعوتنامه)

Tel: (604) 445-4340

حاکمیت سلسله صفوی درایران بود .ایران در آن زمان به رشد
و شکوفایی اقتصادی ،هم تراز با جوامع قدرتمند زمان خود
دستیافته بود .در این دوران محصوالت منحصربهفرد بسیار خوبی
بافته و فرشهای ایرانی بهعنوان هدیه به کشورهای دیگر ارسال
گردید .فرشها معموالً با نخهای از طال و نقره و همچنین از جنس
ابریشم خاص بافته میشدند درنتیجه هدایای بسیار گرانقیمت
و ارزشمندی بهحساب میآمدند .الزم به ذکر است که در زمان
صفویه فرش را بهعنوان کاالیی برای تجارت به رسمیت شناختند.
یکی از مطرحترین طرحهای دوره صفویان ،طرح شاهعباسی است.
طرح شاهعباسی از نقوش رایج در شهر اصفهان الهام گرفته و جز
زیباترین نقوش و طراحی فرش ایرانی است.
همانطور که گفته شد فرش در زمانهای از تاریخ دچار رکود و
افول شده است .در زمان هجوم افغانها به ایران ،هنر و صنعت
فرش دچار آسیب بسیاری شد .در زمان حمله افغانها بسیاری از
هنرمندان و صنعتگران نابود شدند .اما همچنان عشایر چادرنشین
و هنرمندان فرشبافی که در شهرهای کوچک از این هنر برای
امرارمعاش بهره برده و باعث حفظ این هنر و صنعت ایرانی شدند.
اما فرش در دوره افشاریه با کمی همراه بود و کمکم نقش خود
را در اقتصاد کشور پررنگ و تأثیرگذارتر نمود .اوج هنر و کیفیت
فرش در این دوره به حدی بود که فرش ایرانی را بادوامترین و
باکیفیتترین کاال در جهان شناخته شد.
با آغاز پادشاهی ناصرالدینشاه ،فصل جدیدی از تأثیر و نقش
فرش در اقتصاد کشور شکل گرفت .با رونق گرفتن این هنر
فصل جدیدی برای بافندگان فرش رقم خور د .در دوره قاجاریه
سبک مدرن بافندگی شهرت گرفت .این رشد و گسترش موقعیت
فرش در اقتصاد تا به امروز ادامه داشته است .طی دههای گذشته
بخشهای خصوصی و دولتی سرمایهگذاری بسیاری بر روی صنعت
فرش کردند .بهطوری که در حال حاضر تعداد زیاد این مراکز باعث
ارائه طرح ،رنگ و بافت متنوع در صنعت فرش ایرانی شدند.
تاریخچه بسیار طوالنی فرش ایرانی ونیز دارابودن طراحی و نقوش
خاص ایرانی ،نام فرش ایرانی در سراسر جهان آشنا و مطرح است.
همانطور که گفته شد در طول تاریخ با اتفاقات و رخدادهای
مختلف سیاسی ،بافندگی نیز با چالشهایی روبرو بوده است.
نقش پررنگ فرش در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست .در
حال حاضر باتوجهبه محبوبیت فرش ایرانی ،صادرات آن روند
روبهرشدی را طی نموده و باعث بهبود و رشد وضعیت اقتصادی
کشور گردیده است.

شاهین شهالئی

مشاورشمادرتامین سریع مسکن دلخواه شما

مشاوره برای دریافت وام ،متناسب با مبلغ پیش پرداخت

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

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

shahin@shahins.ca

604.500.7700
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دانشمندان میخواهند برای موجودات فضایی پیغام بفرستند

اگر میتوانستید با فضاییها گفتگو کنید چه میگفتید؟
خوب این همان موضوعی است که دانشمندان به آن فکر میکنند.
آنها تصمیم گرفتهاند تا پیام ویژهای به فضا بفرستند به امید اینکه
روزی به دست موجودات فضایی هوشمند برسد.
پیامی با سیستم دودویی یا باینری به نام بیاکون در گاالکسی
(بیآیتیجی) که در آن اطالعاتی دربار ٔه زندگی روی زمین،
منظومه شمسی و شکل ظاهری انسانها قرار داده شده است و
ٔ
از هر موجود فرازمینی دعوت کرده است که اگر پیام را دریافت
میکند به آن پاسخ دهد.
گروهی از پژوهشگران که از جمله جوناتان جیانگ ،پژوهشگر ناسا
هم در میان آنهاست در مقالهای نوشتهاند":اید ٔه ارتباط با موجودات
هوشمند فرازمینی گام بلند و هیجانانگیزی در اکتشافات کیهانی
دهه اخیر ممکن شده
است و این کار از نظر فنی فقط در چند ٔ
است".

آنها میگویند":برای دستیافتن به چنین فرصتی پیام بیآیتیجی
طوری طراحی و تدوین شده است که قابل ارسال با پیشرفتهترین
ابزارهای موجود باشد".
اولین بار نیست که انسانها تصمیم گرفتهاند با موجودات فرازمینی
ارتباط برقرار کنند .در سال  ،۱۹۷۴پیام رادیویی کدبندیشده که
خانه آرسیبو
شامل اطالعات اولیه دربار ٔه انسانها و زمین بود از رصد ٔ
در شمال پورتوریکو به فضا فرستاده شد.
این اقدام یکی از مجموعه اقداماتی بود که برای جلب توجه عمومی
به ارتقا چشمگیر رادیوتلسکوپ آرسیبو انجام گرفت هرچند گروهی
از پژوهشگران واقعاً امیدوار بودند که بتوانند با موجودات فرازمینی
ارتباط برقرار کنند که متأسفانه تا امروز ممکن نشده است.
بااینحال پژوهشگرانی که تصمیم گرفتند جدیدترین پیام را به
فضا بفرستند آن را چنان تنظیم کردهاند که به موجودات هوشمند
فرازمینی برسد.

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

مقاله منتشرشد ٔه پژوهشگران آمده است":برخالف پیام ارسالی
در ٔ
آرسیبو که قصد آن نمایش توانایی فنی امکانات رادیویی فضایی
مدرن بود ،پیام بیآیتیجی برای تمام مناطق ممکن در کهکشان
راهشیری که احتمال وجود فرازمینیان هوشمند را دارد فرستاده
شده است".
در این مطلب اطالعاتی هم دربار ٔه مناسبترین روش ارسال پیغام
آمده است و این نکته که کهکشان راهشیری منطقهای است که
بیشترین احتمال وجود موجودات هوشمند در آن هست و پیام در
بهترین زمان ممکن فرستاده شده است.
اگر روزی این پیام برسد جای امیدواری است که بتوان اطالعات
پیچیدهتری را با موجودات فضایی هوشمند به اشتراک گذاشت،
برای مثال قواعد بازی شطرنج.

LANDSCAPING & GARDENING
BC License: 77103

خدمات فضای سـبز شاهرخ
;طراحی  -اجرا  -نگهداری

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

ژیال شریعتمداری  -نفیسه حسینی

Office: 604.336.9696
Jila: 604.726.5711
Nafiseh: 604.767.4148

3859 Hastings St., Burnaby

بهترین نرخ های پرواز هواپیمایی قطر،

ترکیش ،لوفتانزا ،از ونکوور به شهرهای

مختلف ایران و همچنین تورهای

تفریحی ،کروز و بیمه های مسافرتی
info@simplytravelandtour.com

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

;تمیزکاری محوطه و فضای سبز

604.724.9645

Tel: 778.855.9645
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فرستنده:
ایران افالطونی ،ونکوور
iran_aflatouni@yahoo.com

ادامه خودت را دوست داري؟
از مجموعه هاي مهارت هاي زندگي
گفتارهايي از دكتر محمدرضا سرگلزايي

 « -اسمش چیست؟»

که به او می گویی جانور! فکر می کنم وقتی با او هم
خوب آشنا شوی دیگر از او عصبانی نباشی .ممکن
است مثل احساسی که نسبت به طفلکی و درویش
داری با او هم دوست شوی ،این طور نیست؟ ولی
قاطی نکنیم! گفتی برای پنهان کردن طفلکی دو نفر
وارد نمایش شدند یکی درویش بود که می خواست
نگرانی تو را از دید مردم مخفی کند ،دیگری که بود؟
با او آشنا شویم».

 «« طفلکی » ،اسمش طفلکی است .دلم برایشمی سوزد ،خیلی دلم برایش می سوزد .می دانید استاد
حقّش نبود این قدر او را بترسانند! حقّش بود؟»
 « نمی دانم! من او را نمی بینم ،تو او رامی بینی و با او صحبت می کنی! ببین چه اتفاقی افتاد
که او را ترساندند ،او را از چه چیز ترساندند؟»
 « خوب ،دقیقاً یادم می آید .یک شب داشتحرف میزد و در بین حرفهایش گفت از غذاهای خانه
مادربزرگ خوشم نمی آید ،غذاهایشان خوشمزه نیست!
مرغ هایشان آب پز است! پدرش خیلی عصبانی شد،
نمی دانم چرا به او مربوط است؟! فقط می دانم عصبانی
شد ،خیلی زیاد ،آن قدر که به او گفت :تو باید خجالت
بکشی! آن ها این قدر تو را دوست دارند و تو  ...توی
بی لیاقت در مورد آن ها این طور حرف میزنی ،آن
ها آن قدر تو را روی سرشان می گذارند و حلوا حلوا
می کنند ،می خواهی به آن ها بگویم در موردشان
چگونه فکر می کنی؟ می خواهی بگویم در مورد
غذاهاشان چه می گویی؟ آبرویت نمی رود؟ تو فرزند ناخلف! طفلکی
آن موقع نمی دانست فرزند ناخلف یعنی چه ،اما این اصطالح در
ذهنش ماند! و یک بار که در یک فیلم سینمایی به کسی که خیانت
بزرگی به خانواده اش کرده بود می گفتند فرزند ناخلف ،طفلکی
احساس کرد خیلی پست و کثیف است و اگر دیگران بدانند که او
یک فرزند ناخلف است ،اگر بدانند چقدر پست و کثیف است ،آن
وقت چه می شود؟ طفلکی از آن پس هر وقت به خانه ی مادربزرگ
می رفت دچار دلهره ی عجیبی بود! به خصوص وقتی مادربزرگ
سفره را پهن می کرد این دلهره شدت پیدا می کرد ،نگران بود که
پدر ماجرای مرغ های آب پز را تعریف کند و آن وقت همه می
فهمیدند او چقدر پست و کثیف است! وقتی مادربزرگ او را حلوا
حلوا می کرد این دلهره شدت پیدا می کرد ،از عمق وجود نگران بود
که اگر مادربزرگ بداند او چقدر پست است و درباره مرغ هایش چه
گفته ،چه احساسی نسبت به او پیدا می کند؟!
استاد ،حاال کشف کردم که چرا از تمجید حس بدی
پیدا می کنم .انگار کسی دارد مرا حلوا حلوا می کند و طفلکی
می ترسد پته ی این پست فطرت ناحلف روی آب بیفتد و رسوا شود!
زود می خواهد فرار کند تا این صحنه ی رسوایی را نبیند! خدای
من! راستش را بخواهید استاد خیلی وقت بود که به این ماجرا فکر
نکرده بودم ،خیلی وقت بود که خیال می کردم این ماجرا تمام شده
است اما االن می بینم چقدر تر و تازه است! انگار در یک محفظه ی
جادویی فریزری نگهداری شده که تازه بماند!»
ِ
 « خیلی خوب ،طفلكي خودش را خیلی خوب معرفی کرد،کام ً
ال با او آشنا شدیم ،سپس چه اتفاقی افتاد؟»
 « نمی دانم سیر زمانی را درست طی می کنم یا نه! امابه خاطر دارم که دو نفر دیگر وارد نمایش شدند ،هر کدام از این دو
نفر به گونه ای می خواست طفلکی را قایم کند».
شود؟»

 « -قایم کند؟ چطور شد که فکر کردی طفلکی باید قایم

 « طفلکی می ترسید؛ طفلکی ترسو بود؛ طفلکی وحشت زدهبود و به من گفته بودند ترسو بودن چیز بدی است! چه کسی گفته
بود؟ نمی دانم! یادم نمی آید اما از ترسو بودنم بدم می آید .هم
خودم دوست نداشتم ترسو باشم و هم از این که دیگران ترسو بودنم
را ببینند می ترسیدم! بنابراین ،همانطور که گفتم دو تا هنرپیشه ی
جدید وارد این نمایش شدند تا طفلکی ترسو را قایم کنند».
 « خوب ،حاال نوبت معرفی کردن آن هاست .اگر آن ها را دیدهای ،بگذار کام ً
ال با آن ها آشنا شویم».
 « بله استاد ،یکی از آن دو می خواست ترسو بودنم را ازنگاه مردم پنهان کند و دیگری می خواست ترسو بودنم را از نگاه

روانپزشک

 « بله استاد ،دیگری ...او هم برای خودشداستانی دارد ...حاال خودش را معرفی می کند...
« ُدن کیشوت » ،اسمش ُدن کیشوت است!»
 « -عجب اسمی! دوست دارم او را بشناسم!»

خودم قایم کند ،آن کسی که می خواست دیگران نفهمند ترسوست
خودش را خیلی راحت و بی خیال نشان می داد .کسی که اص ً
ال به
نگاه دیگران اهمیت نمی دهد ،می گوید :هر چه می خواهند فکر
کنند،برای من خیالی نیست .با او بیشتر آشنا می شوم :اسمش
اسپرت
« درویش » است .درویش لباس های نا مرتب و ُشل و ِول و ُ
را دوست دارد ،حوصله ندارد به خودش برسد ،از این که شیک و
پیک باشد احساس خوبی ندارد ،از این که به خاطر مردم مالحظه
کند بیزار است.در واقع او نقطه ی مقابل نقش طفلکی را می خواهد
بازی کند! می خواهد بگوید هیچ برایم مهم نیست که دیگران درباره
ی من چه فکری می کنند ،من درویشم ،اصال خوشم می آید که
مردم هرچه می خواهند در مورد من بگویند! این درویش وقتی
دیگران با کالس و با تشریفات رفتار می کردند ،خوشش می آمد
هیپی و بی خیال رفتار کند اما در این کارش موفق نبود ،طفلکی باز
هم می ترسید و آن وقت درویش وارد یک بازی دیگر شد تا طفلکی
را قایم کند!»
 « جالب است ،نمایش قشنگی است ،خوشحالم که اینقدردرون نگری پیدا کرده ای ،آفرین ،ادامه بده!»
 « بله استاد ،درویش وارد یک بازی دیگر شد ،از اسم درویشمی توانید بفهمید این بازی چه بود؟ چرا اسم خودش را گذاشته
درویش؟! چرا اسم خود را نگذاشته بی خیال یا چیزی شبیه به
آن؟! من به شما می گویم .چون در این اسم یک جور احساس
قدرت وجود دارد ،یک جور فضیلت وجود دارد ،فضیلت ُزهد و
بی رغبتی به دنیا! فضیلت بی تفاوتی! کسی که از مردم و قضاوت آن ها
بی نیاز است! درویش برای آرام کردن ترس طفلکی از این تکنیک
استفاده کرد! بی خیالی ،یک فضیلت بود بنابراین به عنوان یک چیز
خیالی
مقدس پذیرفته می شد در حالی که اگر این بی خیالی ،بی
ِ
یک هیپی یا یک ولگرد بود به سادگی پذیرفته نمی شد! در واقع
باید بگویم درویش بهترین راه را انتخاب کرد ،اگر مرا یک ولگرد یا
یک الاُبالی کرده بود چه؟ واقعاً باید از او تشکر کنم! خیلی از آدم ها
به جای درویش از الاُبالی استفاده کردند ،نتیجه اش چه شد؟ تمام
زندگی خود و اطرافیان شان را به هم ریختند! درویش جان از تو
ممنونم! گرچه گاهی ریاضت های احمقانه و ُزهد بازی های خشک
متعصبانه از خودت نشان دادی ولی خدایی اش بهترین کاری که
و ّ
ممکن بود برای من انجام دادی ،دستت درست! مخلصیم! یا علی!»
 « خوب ،می بینم که حسابی رفتی توی نمایش! کام ًال
َجوزده شده ای!»
 « بله استاد ،به نکته ی خوبی اشاره کردید ،این هم یکی ازآدم – های درون من است ،به سرعت َجوزده می شود ،به سرعت
باورش می شو د ،به سرعت گاز می دهد ،این دیگر چه جانوری
است؟»
 « -خوب ،معلوم می شود از این آدم خیلی عصبانی هستی

 « بله استاد ،اسم جالبی دارد ،شخصیتجالبی هم دارد .او برای این که ترسوی طفلکی را
از دید خودم پنهان کند شروع کرد به قهرمان بازی!
تخیالت او حماسه و جنگ و رشادت و در نهایت
ّ
کشته شدن در این نبردها بود .هرجا نیاز به یک نفر
آدم بی باک و بی کلّه بود او داوطلب می شد! می پرید
وسط معرکه ،همه چیز را فراموش می کرد .داغ می کرد و سرخ
حد
حد حماقت شجاع می شد و تا ّ
می شد و حمله می کرد! تا ّ
کلّه شق بودن لجباز! چرا این کار را می کرد؟ چون می خواست به
خودش ثابت کند که از هیچ چیز نمی ترسد! همه این کار ها برای
این بود که طفلکی ترسو پنهان شود! راستی چرا باید طفلکی ترسو
را پنهان کنم؟ او خیلی جاها به دردم خورده ،او به من یاد داده
حساس و آسیب پذیرند! چرا باید پدرم به خاطر
که آدم ها چقدر ّ
ماجرای مرغ آب پز چنان معامله ای با من بکند؟ خوب می فهمم
چرا؛ حدس می زنم که می دانم .احتماالً قبال کسی یا کسانی او را
راجع به خانواده اش تحقیر کرده بودند و این تحقیر مثل زخمی در
عمق جانش فرو رفته بود و من ندانسته به این زخم عمیق دست
گذاشته بودم و تمام درد آن تحقیر را زنده کرده بودم؛ اگر زورش
به آن آدم ها نمی رسید به من که می رسید! حاال از او دلخور
نیستم ،بیشتر وقت ها دلم برایش می سوزد .در واقع دوست دارم
اسم او را هم طفلکی بگذارم! آن ماجرا به من یاد داد که چقدر باید
مواظب آدم ها باشم .آدم ها چینی های نازکی هستند که به راحتی
می شکنند و وقتی بشکنند خرده ریزه های شان تو را هم زخمی
می کند! من به طفلکی ترسو نیاز دارم تا این مردم طفلکی را درک
کنم! هر روز با آدم های زیادی رو به رو می شوم که طفلکی و
وحشت زده هستند و داشتن چنین کسی در عمق درونم به من
کمک می کند که آن ها را بفهمم .راستی چرا باید چنین دوستی را
پنهان کنم؟ من مخلص طفلکی ترسو هستم ،همان قدر که مخلص
درویش هستم».
 « عالی است ،بیا یک بار مرور کنیم ،بازیگران نمایشمرتب دارند زیا د می شوند! ا ّول از همه متوجه شدیم که تو در
مقابل تعریف و تمجید خجالت زده می شوی چرا که در درون تو
در کنار یک تمجید طلب ( که هنوز فرصت نکرده ایم با او آشنا
شویم ) ،یک فروتن نما نیز وجود دارد که ّ
لذت تعریف و تمجید
را به کام او تلخ می کند و او را همچنان تشنه و گرسنه نگه می
دارد .سپس متوجهشدیم که وقتی می خواهیم با تمجید طلب آشنا
شویم احساس دلهره می کنی و فهمیدیم که یک طفلکی ترسو در
درون توست که وقتی تمجید طلب می خواهد وارد صحنه شود او
می ترسد! می ترسد که همان ها که می خواهند از او قدردانی کنند
بدانند که در درون او چه فرزند ناخلف پست و رذلی قرار دارد و
دلش ُه ّری می ریزد پایین که اگر مردم بفهمند چه؟! آن وقت یک
درویش به دردت می خورد که طفلکی ترسو را از چشم مردم پنهان
کند .ما با این همه آدم آشنا شدیم اما تو فقط مخلص طفلکی ترسو
و آقا درویش هستی پس بقّیه چی؟»
خندیدم .استاد نگاهم کرد و پرسید « :به چه می خندی عزیز؟»
 « استاد ،قرار است همه این ها را بپذیرم؟» « -چرا نه؟»
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اهمیت مو در تاریخ بشر

خوانندگان محترم می توانند پرسش های خود را در زمینه پوست ،مو و زیبایی
به دفتر مجله دانشمند ارسال نمایند تا در شماره های بعدی پاسخ داده شود.

مو در طول تاريخ همواره يک عالمت و نشانه مهم برای بشر محسوب شده و از اهميت فراوانی برخوردار
بوده است.
مو بعنوان نمادی از جنسيت ،وضعيت اجتماعی ،دينی و شغلی فرد دارای اهميتی برابر با طرز لباس
پوشيدن ،ميزان زيورآالت (جواهرات) و حتی نوع اسلحه شخص بوده است.
مو در دوران های بسيار قديم نيز ارزش و اعتبار زيادی برای بشرداشته است.
چندين سال پيش جسد يخ زده مردی در يخچال های واقع در نزديکی مرز اتريش با ايتاليا پيدا شد.
با توجه به اينکه ظاهر اين مرد شبيه مردان امروزی بود ،در ابتدا اين طور تصور شدکه وی به تازگی
مرده است ولی باستان شناسان پس از مطالعه بر روی البسه و اسلحه او متوجه شدندکه جسد متعلق به
بيش از پنج هزار سال قبل می باشد .موهای اين جسد کام ً
ال مرتب و در حدود  9سانتيمتر طول داشته
و ريش وی نيز به خوبی کوتاه شده بود .همه اينها حاکی از توجه عميق انسان به مدل مو و ريش حتی
در زمان های بسيار دور می باشد.
در مصر باستان ،پسران فرعون موهای خود را به فرم خاصی بافته و در سمت راست سر درست در پشت
گوش آويزان می کردند .فرعون هم هميشه با کاله گيس در ميان مردم ظاهر می شد .حتی امروزه
هم قضات مرد يا زن انگليسی بعنوان يک سنت در هنگام حضور در دادگاه از کاله گيس موی اسب
استفاده می کنند.
قديمی ترين متن پزشکی که در حال حاضر وجود دارد يک پاپيروس مربوط به نسخه ای از پزشکان
مصر باستان در رابطه با پمادی برای درمان ريزش مو است .در اين پماد از چربی کروکوديل و مدفوع
اسب آبی به مقدار مساوی استفاده شده است.
بقراط (پزشک يونان باستان) متوجه ارتباط بين اندام های جنسی و طاسی مردانه شده و اولين
کسی بود که گزارش کرد مردان خواجه (کسانی که قبل از بلوغ اخته شده اند) دچار طاسی مردانه
نمی شوند .ظاهراً علت توجه بقراط به طاسی مردانه اين بوده که خود بقراط نيز طاس بوده است .نسخه
پيشنهادی بقراط برای جلوگيری از ريزش مو ماليدن مخلوطی از زيره سبز ،مدفوع کبوتر ،ترب کوهی
و گزنه به منطقه طاس می باشد.
امروزه منطقه ای از سر که شامل پشت و طرفين آن بوده و به صورت طبيعی دچار ريزش مو نمی شود
را گاهی اصطالحاً تاج گل بقراط ( )Hippocratic wreathمی نامند.
وقتی به دوران عهد عتيق می رسيم داستان سامسون يکی از نمونه های جالب از توجه بشر به از دست
دادن موها است.
قدرت سامسون برای از بين بردن اشرار در گرو اين بود که موهايش بلند بوده و کوتاه نشوند و زمانی
که دليله موهای او را کوتاه کرد نيروی سامسون به طور کامل از بين رفت.
کشيش ها و نمازگزاران مسيحی در زمان قديم موهای خود را از فرق سر می تراشيدند تا بدين ترتيب
عدم عالقه به دنيا و پاکدامنی خود را نشان داده و بگويند که وجود آنها وقف خدا شده است .در قرون
ُوسطی به دليل شدت توجه مسيحيان به امور اُخروی تراشيدن موهای فرق سر رايج تر شده بطوری که
گاهی فقط باريکه ای از مو در طرفين سر باقی می ماند.
در دوران پادشاهی لويی چهاردهم در فرانسه استفاده ازکاله گيس بعنوان عالمتی از اشرافی گری مد
شده بود .لويی در زمان جوانی موهای زيبايی داشت و او بود که به دليل از دست دادن موهايش در
دوران پيری رسم کاله گيس گذاشتن را در فرانسه رايج کرد .در برخی موارد فرانسويان لوازم شخصی
خود مانند کشتی های کوچک و قفس پرندگان (که دارای پرنده زنده هم بود!) را در روی کاله گيس
می گذاشتند و گاهی وزن اين کاله گيس به  6-9کيلوگرم نيز می رسيد .رسم کاله گيس گذاشتن تا
اواسط قرن هجدهم همچنان در فرانسه ادامه داشت.
درآسيا هم مو برای نشان دادن جايگاه اجتماعی و مذهبی فرد دارای اهميت فراوانی بوده است.
روحانيون بودايی موهای سرشان را به طور کامل می تراشيدند .قهرمانان سامورايی در ژاپن موهای
جلو و باالی سر را تراشيده و مابقی موهايشان را بصورت يک دسته بافته شده در باالی سر گره
می زدند .حتی در زمان حال هم کشتی گيران سامورايی موهای خود را در پشت سر به فرم خاصی

می بافند اگرچه تراشيدن موهای جلو و باالی سر منسوخ شده است.
مردان چينی هم معموالً موهای خود را در پشت سر بافته و آويزان می کردند .در دوران انقالب چين
(سال  )1922آويزان کردن موهای بافته شده در پشت سر برای مردان ممنوع و عدم رعايت اين مسئله
جرم تلقی می شد و لذا اين رسم در اکثر نواحی شهری چين از بين رفت ولی در بسياری از روستاها
همچنان ادامه دارد.
در جـــوامـــع امـــــروزی هـــم مـــو دارای اهــمــيــت فـــراوانـــی از نــظــر اجــتــمــاعــی،
فــرهــنــگــی و مــذهــبــی بــــوده و در نــشــان دادن شــخــصــيــت فــــرد نــيــز مهم
می باشد .مو و وضعیت آن در بسياری از گروه های اجتماعی مانند خوانندگان راک ،پانک ها ،يهوديان
ارتودوکس ،کريشناها ،سيک ها ،صوفيان ،بودائيان و هندوها بسيار مهم بوده و از دست دادن آن يک
فاجعه تلقی می شود.

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

Sahel Aminaee

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

403-561-6454
مالقات با تعیین وقت قبلی

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

نوشته :هما افتخار (غفارزاده)
ونکوور

توران باستان ""88

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

"کره "12

Knowledge Brings
Appreciation
آیین بوداگری در قرن چهاردهم از چین به کره راه یافت و به علت
تجانس با فرهنگ بومی این کشور به سرعت در میان مردم جا افتاده و
پذیرفته شد .به نحوی که در دوران پادشاهی گوریوها()918-1392
به عنوان مذهب رسمی کشور اعالم و معابد به شدت مورد حمایت
و کمک مالی دربار قرار گرفتند.
در این دوره مراسم بودایی که
به نام «بومپایی»()Beompae
معروف هستند تبدیل به
موقعیتی نه تنها مذهبی بلکه
بهانه ای جهت گردهم آیی و
اجتماع گردیدند(.تصویر.)1
در عصر شیالی متحد که در
ارتباط تجاری و فرهنگی وسیع
با کشورهای منطقه و خارج
از آن قرار داشت ،این دین به
کشورهای دیگر از جمله ژاپن تصویر 1
گسترش پیدا نمود .نهضت بوداگری نیز مانند تمامی نهضت ها با
به اوج رسیدن با خود سوء استفاده ،حرص و آز و فساد مالی را به
دنبال آورد .به نحوی که زمین ها و اموال بسیاری به معابد اختصاص
پیدا نمودند .پذیرش آیین کنفوسیونیسم در دوران میانه حکومت
جوسون ها اعتراضی بود علیه وضعیت موجود و سوء استفاده ی
مانکهای بودایی ،که خط بطالن بر روی بوداگری کشیده و به دنبال
آیین ها و مراسم بودایی متروک گردیدند .البته این واقعه به تدریج
انجام پذیرفت .بدین شکل که جوسون ها در ابتدای حکومت جهت
مشروع سازی و جلب حمایت مردم ،حتی از اجرای آیین های
بودایی استقبال نموده و دستور به بازنویسی متون بودایی و ترانه
های آن به زبان ملی کره یعنی خط هانگول که در زمان همین
حکومت اختراع شده بود نمودند .تا قبل از آن نوشته ها به زبان
چینی و قابل فهم مانکها و طبقه ای از اجتماع که قادر به خواندن
خط چینی بودند قرار داشت .اما در اواخر سلطنت جوسون ها و
تحکیم حکومتشان با پذیرش مذهب کنفوسیونیسم  ،معابد متروک
و اجرای مراسم مذهبی متوقف و کم کم متروک گردیدند .از مراسم
بودایی تنها موسیقی آن به جای ماند که نه به عنوان پدیده ای
مذهبی بلکه به عنوان سرگرمی و نمایش بر روی صحنه ی تئاتر
ها و نیز در ضیافتهای خاص اجرا می شدند .به کارگیری سازهای
جدید از جمله این تغییرات می باشد.
بعد از سالهای  1900و استیالی ژاپن بر کره ()1910-1945
اجرای مراسم بودایی مشکل تر و حتی ممنوع گردید و این واقعه
در جهت استیالی فرهنگی ژاپن و محو هویت ملی کره انجام
می گرفت.
البته در این میان مانکهایی بودند که سعی بر حفظ سنت های
سابق می نمودند .پس از استقالل کره ،کره ای ها در جهت
احیای فرهنگ ملی از این اقدامات بهره برداری نمودند .امروزه در
کره ی جنوبی جهت برپایی آیین های بودایی از نسل همان مانکها
دعوت به عمل می آید و
منابع مالی بدست آمده از
مراسم قسمتی از بودجه ی
نگهداری از معابد را فراهم
می کند.
موسیقی قسمت عمده ی
مراسم بودایی را تشکیل
می دهد که مرکب از آواز و
سرود خوانی ،نواختن ساز
و رقص می باشد(.تصویر )2تصویر 2

موسیقی مذهبی «چوتیا»()Chwitaنام
داشته و گاهی به آن «جوراچی»()Jorachi
نیز می گویند .سازهای به کار رفته
در آن شامل انواع طبل ها از جمله
قابدار(تصویر ،)3طبل کمرباریک،
طبل ماهی چوبیست(تصویر )4این
طبل چوبی و دارای سری مانند
جمجمه ماهی می باشد .سازهای
دیگر عبارتند از سنج(تصویر،)5

تصویر 5

تصویر 4

تصویر 7

تصویر 6

تصویر 3

"موسیقی مذهبی"1
"موسیقی شامان ها"
ناپذیر مراسم می باشند .تنها
در دوران جوسون ها که انجام
مراسم بودایی منع گردیدند،
رقص ها در داخل هنر فولکلور
جا داده شد و لذا از معابد به
خیابان ها و سپس در دوران
معاصر به تئاترها و روی
صحنه تغییر محل پیدا نمود.

تصویر 8

تصویر 9

(تصویر.)7
زنگ
و
استخوانی(تصویر)6
بوق
عموما نوازندگان به شکل نشسته ساز می نوازند .نوازندگان لزوما
مانک نبوده و می توانند نوازندگان رسمی یا محلی بوده باشند.
نوع پوشش آنان معرف طبقه ی آنان است برای مثال موزیسین
های حرفه ای دارای کاله زرد و لباس زرد می باشند .معموال
رقاصان ،نوازنده نمی باشند و نوازندگان آنان را حمایت نموده و
بدینوسیله اجرای رقص ،سرود خوانی و نوازندگی کار اجرای برنامه
را تسهیل می کند .ناگفته نماند که گاهی رقص و سرودخوانی دارای
هماهنگی و هارمونی با موسیقی نبوده و هر کدام ریتم جداگانه ای
را دنبال می کنند.
سرودها نیز در مراسم بودایی نقش مهمی را ایفا می کنند
و در ارتباط با زمان و سبک آن در دو گروه عمده به نام های
«یومبول»( )Yeombulو بومپایی( )Beompaeقرار می گیرند.
همانگونه که گفته شد ترانه ها به خط چینی نوشته شده و قابل
استفاده عموم نبودند .سرودها دارای  25ترانه هستند که  18عدد
از آن ها مربوط به عناصر بودایی می باشند .بعضی از سرودها بسیار
شبیه ترانه های فولکلور و دارای ریتم مشترک می باشند.
سرودهای بودایی یا آیینی تنها توسط مونکهای کامال آموزش دیده
و در مواقع خاص اجرا می گردند .در اجرای سرودها گاهی گروهی
از نوازندگان شرکت داده می شوند و گاهی تنها توسط یک نفر
اجرا می گردد .سرودهای مذهبی دارای دو گونه هستند که شامل
سرودهای فضاهای بسته چون معابد ،سرودهای فضای باز مانند
محوطه ی معابد هستند.
سرودهای کوتاه و ساده خاص فضاهای داخل معبد و سرودهای
محوطه ای ساده ،بلند و طوالنی هستند ،ریتم آن ها آرام و کند
و دارای ملودی های یکنواخت و تکراری و گاهی نامفهوم و زمزمه
وار می باشند.زمان ،سرعت و یا کندی اجرای سرود بسته به میزان
بودجه اختصاص یافته به آن می باشد.
«رقص» رقص های بودایی «سونگمو»( )Seungmueنام داشته است
و به عنوان زیباترین رقص های کره ای در لیست ارثیه فرهنگی
ناملموس به ثبت رسیده اند .این رقص ها ترکیبی از حرکات مواج
و روان و سپس سکون مناسب می باشند .رقصنده در قالب حرکات
و نیز حالت چهره ،احساسات خود را نشان می دهد .اما این که
رقص ها کی و از کجا وارد آداب مذهبی بودایی شده مشخص
نمی باشد .اما مشخص است که در مراسم جا افتاده و جزو جدایی

تصویر 10

رقص های بودایی دارای گونه های فراوان بوده که مهم ترین آن
«رقص پروانه»(()Butterfly Danceتصویر« ،)8رقص طبل»(Drum
()Danceتصویر  )9و «رقص سنج»(()Cymbal Danceتصویر)10
می باشند .در رقص پروانه رقصنده یا مونک لباسی بلند با آستین
گشاد و کاله سرهمی سفید(تصویر)11پوشیده و در مقابل جایگاهی
که مزین به تصویری بزرگ از بوداست می رقصند .رقص دارای 15
بخش است که اجرای هر بخش  4تا  5دقیقه به طول می انجامد.
رقص دارای  8ریتم است که در پایان هر ریتم ،رقصنده حالت و گام
های خود را تغییر می دهد .رقص با حرکات آرام شروع و سپس با
نواختن طبل و سنج به اوج می رسد .رقص سنج دارای  6قسمت
است و «رقص طبل» نیز با کوبیدن طبل و به صدا درآمدن زنگ
معبد آغاز می شود.
هر یک از رقص ها دارای معنی خاص می باشند .از جمله رقص
پروانه سمبل رها شدن از چرخه تناسخ و رسیدن به نیروانا
می باشد .رقص طبل نیز سمبل رهاییست .رقص دیگری نیز با
همراهی طبل انجام می گردد که به نام «رقص کوبیدن بر
ستون»( )Pilar Hitting Danceاجرا می شود که برای رسیدن به
فضیلت و آگاهی می باشد .برای شنیدن موسیقی بودایی که جای
بزرگی را در مدیتیشن به خود اختصاص داده و همچنین دیدن
رقص های بودایی به یوتیوب
مراجعه نمایند .موسیقی
بودایی مرتبا دارای تحول بوده
و تعداد زیادی از ترانه های
فولکلور نیز در سال های اخیر
به آن اضافه گردیده .موسیقی
بودایی نه تنها در میان مردم
آسیا بلکه در جهان بسیار
محبوب گردیده است.
تصویر 11

Daneshmand.ca

شرکت مالیاتی و حسابداری

Daneshmand 807, Weekly | Friday, Apr.15, 2022

بین الملل

Worldwide TAX Accounting Ltd.
* تنظیم مالیات سالیانه افراد و ارسال الکترونیکی آن
* تنظیم مالیات سالیانه شرکت ها و ارسال الکترونیکی آن
* حسابداری شرکت ها
* رفع مشکالت مالیاتی شرکت ها با اداره مالیات:
ارزیابی (اسسمنت) ،جریمه ها و دعاوی مالیاتی
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NIA NATIONS CURRENCY
EXCHANGE

Filling $
Taxes
Starting From

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

شعبه جدید در نورث ونکوور افتتاح شد

ﺻــﺮاﻓﯽ ﻧﯿــﺎ

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

+1 604-723-8696

Tel: 604-723-8696

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

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

یکشنبه ها بدون ورودیه
با موزیک ایرانی و رقص عربی
غذاهای فرنگی و ایرانی

(جوجه کباب ،چلوکباب کوبیده و وزیری)
لطفا قبل از تشریف فرمائی ،حتما تماس بگیرید

4

.35
+Tax

$

صبحانه فرنگی و صبحانه ایرانی
(حلیم ،کله پاچه ،آش رشته)
روزهای جمعه ،شنبه و یکشنبه موجود است

لطفا قبل از تشریف فرمائی ،حتما تماس بگیرید
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اختالل اضطراب جدایی
در کودکان و بزرگساالن؛ علل و درمان
اضطراب جدایی در نوزادی تا سن سه سالگی طبیعی است؛ اما
وقتی این اضطراب تا سنین باالتر ادامه پیدا میکند و در فرآیندهای
روزمرهی کودک مشکل ایجاد میکند به آن اختالل اضطراب جدایی
گفته میشود .اختالل اضطراب جدایی مشکلی شایع و جدی است
که در هر سنی میتواند دیده شود .در این مقاله به علل و عالئم این
اختالل و راههای درمان آن میپردازیم.

اختالل اضطراب جدایی چیست؟
اختالل اضطراب جدایی به حالتی گفته میشود که شخص نسبتبه
جدا شدن از یک فرد یا افراد خاص یا حتی یک حیوان خانگی
احساس ترس شدید داشته باشد .هرچند اختالل اضطراب جدایی
معموالً به عنوان یکی از اختالالت کودکان شناخته میشود؛ ولی
بزرگساالن نیز میتوانند به این اختالل دچار شوند .اضطراب جدایی
یکی از مراحل طبیعی رشد نوزادان و کودکان نوپا است .کودکان
خردسال اغلب برای مدتی اضطراب جدایی را تجربه میکنند و این
اضطراب در اغلب کودکان تا سن  ۳سالگی برطرف میشود.
این اضطراب در بعضی کودکان بهطور شدیدتر و جدیتری بروز
پیدا میکند که دراینحالت به یک اختالل ،یعنی اختالل اضطراب
جدایی تبدیل میشود .اختالل اضطراب جدایی در کودکان معموالً
از دورهی پیشدبستانی و دبستان شروع میشود.

میزان شیوع اضطراب جدایی در کودکان و بزرگساالن
اختالالت اضطرابی از شایعترین مشکالت روانی ،عاطفی و رفتاری
در کودکان هستند .از هر صد کودک  ۹تا  ۱۷ساله حدود سیزده
نفر به یکی از انواع اختالالت اضطرابی دچار میشوند .تخمین زده
میشود حدود  ۴تا  ۷درصد از کودکان به اختالل اضطراب جدایی
دچار باشند .این اختالل اضطرابی در اکثر کودکان در سن  ۷تا ۹
سالگی شروع میشود.
شیوع اختالل اضطراب اجتماعی در جوانان حدود  ۱درصد گزارش
شده است .این اختالل در تقریباً دو سوم از این افراد در بزرگسالی
شروع میشود؛ درحالیکه یک سوم بزرگساالن مبتال به اختالل
اضطراب جدایی از کودکی به این اختالل دچار بودهاند .تجربیات
استرسزا و سابقهی خانوادگی احتمال ابتال به اختالل اضطراب
جدایی را افزایش میدهند.

عالئم اضطراب جدایی در کودکان
اضطرابی که کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی احساس
میکنند بسیار بیشتر از حد طبیعی اضطراب برای کودکان است.
عالئمی که نشان میدهند کودک ممکن است به اختالل اضطراب
جدایی مبتال باشد عبارتاند از:
دشواری در خداحافظی کردن با والدین
ترس از اینکه در هنگام جدایی برای یکی از اعضای خانواده

خدمات برق ساختمان
EAGLE POWER ELECTRIC
مسکونی ،تجاری ،دفاتر کار

Licensed & Insured

سیم کشی ،نصب و طراحی روشنایی ،نصب دوربین مدار بسته،

 ،Upgradeشارژر اتومبیل ،رفع اشکاالت سیستم برق ساختمان

رضا

778.680.3535
EaglePower.Ca

اتفاق بدی بیفتد.
بروز دادن واکنشهای افراطی هنگامیکه مجبورند
از پدر و مادر یا نزدیکان جدا شوند.
نیاز شدید به دانستن اینکه والدین کجا هستند و اینکه از طریق
تلفن یا پیام کوتاه با آنها در تماس باشند.
بهطور مداوم یکی از والدین را در خانه دنبال میکنند.
کابوس دیدن در مورد اتفاقات بدی که برای اعضای خانواده
اتفاق میافتد.
عالئم فیزیکی مانند درد معده ،سردرد و سرگیجه
امتناع از رفتن به مدرسه یا رفتن به خانهی دوستان
کودکان در سنین پائین اغلب زمانیکه از والدین جدا هستند
اضطراب جدایی را احساس میکنند؛ ولی کودکان با سنین باالتر
وقتی قرار است از والدین جدا شوند ،قبل از ترک کردن آنها و تنها
با فکر کردن به جدایی از والدین دچار اضطراب جدایی میشوند.

علت اضطراب جدایی در کودکان
بعضی عوامل میتوانند سبب بروز اختالل اضطراب جدایی در
کودکان شوند یا احتمال بروز آن را افزایش دهند:
تجربیات و خاطرات استرسزا
رویدادهای استرسزا یا آسیبزای مهم در زندگی کودکان ،مانند
تجربهی بستری شدن در بیمارستان ،مرگ یکی از نزدیکان یا
حیوان خانگی ،یا تغییر در محیط ،برای مثال نقل مکان یا تغییر
مدرسه میتوانند محرک بروز اختالل اضطراب جدایی باشند.
والدین محافظهکار
کودکانی که والدین آنها بیشازحد محافظهکار هستند ممکن است
بیشتر از سایر کودکان در معرض اختالل اضطراب جدایی باشند.
البته این اضطراب جدایی میتواند از اختالل اضطراب جدایی
والدین نیز نشأت بگیرد .در این حالت اضطراب جدایی والدین و
فرزند بر یکدیگر اثر میگذارند و این اختالل را هم در والدین و هم
در کودک تشدید میکنند.
سابقهی خانوادگی
بسیاری از کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی اغلب سابقهی
خانوادگی یکی از اختالالت اضطرابی یا سایر بیماریهای روان را
دارند که نشان میدهد ژنتیک افراد میتواند بر احتمال ابتال به
اختالل اضطراب جدایی اثر داشته باشد.
سایر علت های اختالل اضطراب جدایی کودکان
دلبستگی ناامن به والدین یا سایر بزرگساالن نزدیک

استرس
سایر اختالالت اضطرابی ،مانند حمالت پانیک ،اختالل اضطراب
اجتماعی ،فوبیا یا آگورافوبیا
کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایی همچنین ممکن
است به اختالل وسواس فکری-عملی یا افسردگی دچار باشند.
علل بروز اضطراب جدایی در بزرگساالن
اضطراب جدایی در بزرگساالن اغلب به دنبال از دست دادن یکی از
عزیزان یا به دنبال یک اتفاق مهم مانند ترک خانه و شروع دوران
دانشجویی ایجاد میشود .افرادی که در کودکی به اختالل اضطراب
جدایی دچار بودهاند بیشتر از دیگران در معرض دچار شدن به این
اختالل در بزرگسالی هستند .همچنین در بزرگساالنی که با والدین
سختگیر و محافظهکار بزرگ شدهاند احتمال بروز این اختالل
بیشتر است.
اختالل اضطراب جدایی بزرگساالن اغلب در افرادی تشخیص داده
میشود که به یکی از اختالالت زیر دچارند:
اختالل اضطراب فراگیر
اختالل استرس پس از سانحه ()PTSD
اختالل هراس (فوبیا)
اختالل اضطراب اجتماعی
اختالالت شخصیتی
عالئم اضطراب جدایی در بزرگساالن
نگران شدن در مورد دوستان و نزدیکان طبیعی است؛ اما افراد
مبتال به اختالل اضطراب جدایی زمانی که از نزدیکان خود دور
هستند سطح باالیی از اضطراب و گاهی اوقات حتی حمالت هراس
را تجربه میکنند.
افراد مبتال به این اختالل ممکن است از نظر اجتماعی گوشهگیر
باشند یا در زمان دوری از عزیزان خود به شدت غمگین و حواسپرت
شوند .والدین مبتال به اختالل اضطراب جدایی ممکن است بسیار
سختگیرانه عمل کنند و بیشازحد در زندگی فرزند خود دخالت
کنند .اختالل اضطراب جدایی در بین افراد متأهل نیز با دخالت
بیشازحد و سختگیریهای بیجا خود را نشان میدهد.

سایر عالئم رایج ان اختالل اضطراب فراگیر
ترس بیاساس از اینکه عزیزان یا خودتان ربوده شده یا شدیداً
مجروح شوید.

بنیاد کانادا و ایران بر گزار میکند:
 -1چه اطالعاتی برای رسیدن به استقالل مالی در کانادا را باید بدانیم
ارایه کننده برنامه :خانم الهام رضایی متخصص امور مالی
 - 2برنامه رقص اسپانیایی با اجرای گروه کراسندرا
تاریخ  24آوریل 2022
زمان  5:00-2:30:بعد از ظهر

مــكــان :شــمــاره ١٤٥خــيــابــان يكم غربى نــورت ونــكــوور-
كاميونيتى سنتر جان برايت ويت
بــرای کسب اطــاع بیشتر در مــورد ایــن برنامه با تلفن
 606-800-1977تماس حاصل فرماید و یا پیام خود را به ایمیل
بنیاد  admin@cif-bc.comازسال نماید.
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تردید شدید و مداوم یا امتناع از ترک عزیزان
دشواری در خوابیدن دور از عزیزان از ترس اینکه اتفاقی برای
آنها بیفتد.
افسردگی یا حمالت پانیک در برخورد با هرکدام از موارد گفته
شده

اکثر موارد خفیف اختالل اضطراب جدایی نیازی به درمان تخصصی
ندارند .در موارد شدیدتر ،مث ً
ال درصورتیکه اختالل اضطراب کودک
مانع از مدرسه رفتن شود ممکن است نیاز به درمان باشد .اهداف
درمان در کودکان شامل کاهش اضطراب کودک ،ایجاد احساس
امنیت در کودک و نزدیکان او و همچنین آموزش دادن اهمیت
جدایی به کودک ،خانواده و نزدیکان است .رایجترین و مؤثرترین
روشهای درمان اختالل اضطراب جدایی عبارتاند از:

همچنین اختالل اضطراب جدایی ممکن است با درد جسمی،
سردرد و اسهال همراه باشد.

رفتاردرمانی شناختی

برای اینکه فرد مبتال به اختالل اضطراب جدایی بزرگساالن
تشخیص داده شود ،عالئم باید بهحدی شدید باشند که در زندگی
روزمرهی فرد اختالل ایجاد کنند و حداقل به مدت شش ماه ادامه
داشته باشند.

این درمان که با عنوان درمان با گفتگو نیز شناخته میشو د
اصلیترین روش درمان اختالل اضطراب جدایی است .رفتاردرمانی
شناختی یا  CBTهم در درمان اختالل اضطراب جدایی در کودکان
و هم در بزرگساالن مؤثر است.

اضطراب جدایی زمانی به عنوان اختالل شناخته میشود که عالئم
شدید باشد و بیش از  ۶ماه ادامه پیدا کند.

در رفتاردرمانی شناختی افراد یاد میگیرند جدایی از خانواده و
نزدیکان را مدیریت کنند؛ بهطوریکه این جدایی اثر منفی بر
عملکرد و تمرکز آنها نداشته باشد .این درمان با اصالح شکل تفکر
(شناخت) به افراد کمک میکند رفتار خود را اصالح کنند.

اختالل اضطراب جدایی باعث ناراحتی شدید و مشکالت عمده در
عملکرد فرد در موقعیتهای اجتماعی یا محل کار و مدرسه میشود.

خانوادهدرمانی

عوارض اضطراب جدایی

برخی اختالالت میتوانند با اختالل اضطراب جدایی همراه باشند،
از جمله:
سایر اختالالت اضطرابی ،مانند اختالل اضطراب فراگیر ،حمالت
پانیک ،فوبیا و اضطراب اجتماعی
اختالل وسواس فکری-عملی
افسردگی

معیارهای تشخیص اضطراب جدایی
برای تشخیص این اختالل ،روانپزشک یک معاینهی جامع انجام
می دهد و عالئم فرد را براساس کتابچهی  DSM-Vمیسنجد.
 5-DSMکتابچهی مرجع انجمن روانپزشکی آمریکا در مورد انواع
اختالالت و بیماریهای روان است.
یکی از اولین نشانههای اختالل اضطراب جدایی ،ترس یا اضطراب
بیشازحد نسبتبه جدا شدن از عزیزان است .برای اینکه فرد مبتال
به اختالل اضطراب تشخیص داده شود اضطراب و ترس باید به
اندازهی کافی شدید باشند .عالوهبراین ،فرد باید شامل موارد زیر
باشد:
عالئم در بزرگساالن باید حداقل به مدت شش ماه وجود داشته
باشد.
عالئم آنقدر شدید باشد که بر عملکرد فرد و مسئولیتهای
اجتماعی تأثیر بگذارد.
عالیم ناشی از یک اختالل یا بیماری دیگر نباشد.
روانپزشک با پرسیدن سؤاالت مختلف تشخیص میدهد که آیا
معیارهای این اختالل در فرد دیده میشوند یا خیر.

خانواده درمانی نیز یکی از روشهای رفتاردرمانی شناختی است
که به اعضای خانواده کمک میکند بتوانند از فرد مبتال به اختالل
اضطراب جدایی حمایت کنند و در مسیر درمان به آنها کمک کنند.
دارو
ممکن است پزشک با تجویز داروهای ضدافسردگی یا سایر داروهای
ضداضطراب بهدرمان موارد شدید اختالل اضطراب جدایی کمک کند.
درمان در مدرسه
یکی از راههایی که به درمان اختالل اضطراب جدایی در کودکان
کمک میکند ،کمک گرفتن از مشاوران مدرسه است .مشاوران
مدرسه میتوانند به فرزند شما برای مدیریت عالئمش کمک کند.
دخالت مثبت والدین
پدر و مادر در درمان اختالل اضطراب جدایی کودکان نقش بسیار
مؤثری دارند .در ادامه به روشهایی که والدین میتوانند در روند
درمان کودک اثر مثبت داشته باشند میپردازیم.

نحوه برخورد والدین با کودک مبتال
درمان اختالل اضطراب جدایی تنها با مقابله و روبرو شدن با آن
ممکن است .هیچ یک از ما دوست نداریم فرزندان خو د را در
پریشانی ببینیم .شاید ترجیح دهید از چیزهایی که فرزندتان از
آنها می ترسد اجتناب کنید؛ اما این کار در درازمدت اضطراب
کودک شما را تشدید میکند.
به جای اینکه از جدایی پرهیز کنید و مانع از آن شوید ،میتوانید
با انجام اقداماتی برای ایجاد احساس امنیت بیشتر ،به فرزند خود
کمک کنید تا با اختالل اضطراب جدایی مبارزه کند .فراهم کردن
محیطی راحت و امن در خانه میتواند به کودک شما احساس
آرامش بیشتری بدهد .حتی اگر تالشهای شما این مشکل را بهطور
کامل حل نکند؛ ولی همیاری و همدلی شما قطعاً در بهبود اوضاع
مؤثر است.

مداخالت رواندرمانی مانند رفتاردرمانی شناختی در کنار دارو به
درمان اختالل اضطراب جدایی کمک میکنند.

روشهای زیر را استفاده کنید

درمان اختالل اضطراب جدایی

برای کمک به درمان اختالل اضطراب جدایی در کودکان میتوانید:

Elly Safari

الی صفری

مشاور امالک در ونکوور بزرگ

604.716.2843

ellysafarik@gmail.com

اطالعاتتان را درمورد اختالل اضطراب جدایی باال ببرید :با آشنا
شدن با تجربیات و احساسات فرزندتان راحتتر میتوانید در روند
درمان همراهاش باشید و از او حمایت کنید.
به احساسات فرزندتان گوش دهید و به او احترام بگذارید:
اختالل اضطراب جدایی در کودکان میتواند منجر به گوشهگیری
و انزواطلبی شود؛ در این شرایط گوش دادن به کودک و احساس
شنیده شدن میتواند تأثیر قدرتمندی در بهبود روحیات کودک
داشته باشد.
در مورد مشکالت صحبت کنید :صحبت کردن در مورد احساسات
و تجربهی جدایی برای کودکان مفید است .بهتر است به جای اینکه
به فرزندتان بگویید «فراموشش کن» ،با او همدل باشید و بهآرامی و
با مهربانی به فرزندتان یادآوری کنید که آخرین تجربهی جدایی را
با موفقیت پشت سر گذاشته است .پیشبینی موقعیتهای دشوار:
برخی موقعیتها مانند رفتن به مدرسه یا مالقات کردن دوستان
برای بازی میتوانند محرک اضطراب جدایی باشند .خودتان را برای
این مواقع آماده کنید.
در هنگام جدایی آرامش خود را حفظ کنید :اگر فرزند شما
ببیند که شما میتوانید در زمان جدایی خونسرد بمانید ،احتماالً او
نیز آرامتر باشد و جدایی را بهتر تحمل کند .از مشارکت کودک در
فعالیتها حمایت کنید :فرزندتان را تشویق کنید تا در فعالیتهای
اجتماعی و فیزیکی سالم شرکت کند .این فعالیتها راهی عالی
برای کاهش اضطراب و کمک به دوستیابی کودکان هستند.
تالشهای فرزندتان را تحسین کنید :از کوچکترین دستاوردها،
مانند رفتن به رختخواب بدون سر و صدا و واکنش شدید و عملکرد
خوب در مدرسه به عنوان دلیلی برای تشویق و روحیهبخشی به
فرزندتان استفاده کنید .آگاهی والدین و حمایت عاطفی آنها از
فرزند میتواند به درمان اختالل اضطراب جدایی کمک کند.

چه موقع باید از متخصص کمک گرفت؟
برای تصمیمگیری در مورد اینکه آیا فرزندتان به اختالل اضطراب
جدایی دچار است و آیا به درمان نیاز دارد یا خیر ،میتوانید عالئم
او را تحت نظر بگیرید .واکنشهای افراطی اغلب نیازمند مداخلهی
پزشک هستند:
قهر و دعواهای شدید یا وابستگی شدید که برای سن کودک
نامناسب به نظر میرسد.
کنارهگیری از دوستان ،خانواده یا همساالن
احساس ترس یا احساس گناه شدید
احساس مداوم بیماریهای جسمی
فرزندتان هفتهها از رفتن به مدرسه امتناع میکند.
ترس بیشازحد نسبتبه ترک کردن خانه
اختالل اضطراب جدایی در کو دکان معموالً بدون درمان برطرف
نمیشود و میتواند منجر به اختالل هراس و سایر اختالالت
اضطرابی در بزرگسالی شود؛ بههمیندلیل اگر در مورد اختالل
اضطراب جدایی فرزندتان نگران هستید بهتر است با روانشناس یا
روانپزشک کودکان در این باره صحبت کنید.

مهندس مصطفی سلیمیان

مشاور مسکن ،تجاری و بیزنس

604.307.6830
Mo Salimian

Real Estate Advisor

www.ellysafarihomes.ca
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mosalimian@hotmail.ca
www.mosalhomes.com
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علی عاصی

مشاوران امالک در ونکوور بزرگ

ASI Real Estate Advisors
2007-NOW

$469,000

بُرنا عاصی

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

ONLY WHEN YOU NEED THE BEST

305 11580 223 STREET, Maple Ridge

واحد مسکونی یک خوابه ،با زیربنای  603اسکورفیت 8 ،ساله ،مناسب برای زندگی و یا سرمایه گذاری ،آشپزخانه
زیبا ،لوازم آشپزخانه از استنلس استیل ،کانترهای گرانیت ،گچبری ،مقابل  ،WC Expressبا چشم انداز رودخانه،
دسترسی آسان به  town centerبرای تمام نیازهای خرید .پارکینگ محفوظ در زیرزمین

				 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

		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

fb.com/aliasirealestate/

For latest real estate news, please go to:

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

مشاوران امالک در ونکوور بزرگ

ASI Real Estate Advisors
2007-NOW

$1,588,888
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بُرنا عاصی

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

ONLY WHEN YOU NEED THE BEST

10321 244 STREET, Maple Ridge
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خانه ی  3طبقه همراه با  6اتاق خواب و  3سرویس ،بیش از  3000اسکورفیت فضای زندگی ،آشپزخانه ی بزرگ ،مستر بدروم بزرگ
با سرویس و واک این کلوزت ،اتاق بازی بزرگ ،بیسمنت با پنجره های بزرگ ،سرویس و ورودی جدا ،دابل گاراژ همراه با پارکینگ
اضافه برای  ، RVواقع در منطقه ی  ،Albionنزدیک به مدارس ،تریل ها و ...

$638,888

I
ST

مکانی فوق العاده برای زندگی و سرمایه گذاری ،آپارتمان  2خوابه ،همراه با یک پارکینگ و  3الکر بزرگ ،چشم انداز زیبا به
کوهستان ،نزدیک به اسکای ترین ،مرکز خرید ،رستوران و ترانزیت 10 ،دقیقه تا  ،SFUآشپزخانه ی مدرن و خوش نقشه ی گرانیت
با لوازم استنلس استیل

$1,999,000
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602 833 AGNES STREET, New Westminster

ساختمان بتنی  1خوابه قابل اجاره ،در قلب نیووست مینستر .با زیربنای  562اسکورفیت ،پیشنهادی عالی برای سرمایه گذاران و
کسانی که می خواهند برای اولین بار اقدام به خرید خانه کنند.دسترسی به داگالس کالج ،اسکای ترین ،اسکله ،رستوران ها ،فروشگاه
ها ،مدارس .دارای یک پارکینگ ،پیشنهادی استثنایی ،همین امروز تماس بگیرید.
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11704 KINGSBRIDGE DRIVE, Richmond

تان هاس بزرگ با دو اتاق خواب وسیع .بازیربنای  1060اسکورفیت ،اتاق خواب ها دارای بالکن بزرگ بوده و چشم انداز بی نظیری به
فضای سبز دارند .یکی از بهترین تان هاس های ریچموند .دسترسی مناسب و امن به مدرسه ی ابتدایی کینگزبریج ،دارای استخر
بزرگ ،سونای بخار و جکوزی ،این فرصت استثنایی برای خرید تان هاس با قیمت کاندو را از دست ندهید

$699,999
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EW

302 2239 W 7TH AVENUE, Vancouver

آپارتمان لوکس  3خوابه با  2سرویس ،درساختمان بتنی درجه یک در کیتسیالنو 4 .ساله .با زیربنای  1314اسکورفیت ،دارای
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 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

$588,000

W
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702 555 DELESTRE AVENUE, Coquitlam
NG

$479,999
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905 5058 JOYCE STREET, Vancouver East

آپارتمان  1خوابه با یک دن سوییت ،مناسب برای آفیس ،با چشم انداز بی نظیر به برج های لوکس  ،JOYCEدارای النژ در طبقه ی
سی ام ،پارتی روم ،سالن مطالعه و جیم مجهز ،دسترسی آسان به دان تان و متروتان از طریق اسکای ترین ،نزدیک به سنترال پارک،
ساختمانی زیبا با طراحی عالی و متریال درجه یکGST ،پرداخته شده توسط فروشنده ،همین امروز برای بازدید وقت خود را رزرو
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کنید .گارانتی  10-5-2ساله ی خانه ی جدید.
click “Like” on that page

fb.com/aliasirealestate/

For latest real estate news, please go to:

Based on your budget, decide the city and property type here and then call me @ 604-785-8900
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نوشته :دکتر سپیددشتی
حقوقدان ایرانی ،نورت ونکوور
sepid9@hotmail.com

پاینده اریان

مانده از شماره گذشته :

در کشور کانادا ؛ دولتها منتخب مردم بوده و جوابگوی اعمال
خود در ب رابر مردم هستند و به تصمیمات دموک راتیک و حکومت
قانون و احت رام و اج رای تصمیمات دادگاهها و رفتار منصفانه و
بیطرفانه پلیس با مردم؛ به آزادیهای اساسی شهروندان شامل
آزادی اندیشه ؛ آزادی بیان ؛ آزادی ادیان و آزادی اجتماعات باور
داشته و به حفظ و ح راست و پایبندی از آنها سوگند یاد کرده اند .
باتوجه باین واقعیت که باورها و فرهنگ همگانی شهروندان و
بومیان این کشور در بسیاری از زمینه ها و گاه در سطحی کامال
متفاوت با فرهنگ مردم دیگر کشورهائی ق رار دارد که از چهار گوشه
دنیا باین کشور مهاجرت مینمایند ؛ بویژه با فرهنگ اجتماعی
مردم خاورمیانه و ما ای رانیان تفاوت های چشم گیری دارد ؛ باین
دلیل است که مهاجرین جدید ب رای شناخت و آشنائی بیشتر
با این کشور و آداب و رسوم آن نیازمند مدتی اقامت وآمیزش با
مردمان تیره های گوناگون و آشنائی با فرهنگهای بومی و وارداتی
ملتهائی میباشند که پیش از این باین کشور مهاجرت کرده و
ماندگار شده اندو با توجه باین واقعیت هاست که( قانون چند
فرهنگی کانادا) تفاوت های فرهنگی شهروندان ساکن این کشور
را برسمیت شناخته و متذکر میشود که همه شهروندان به گونه
ای یکسان و ب رابر در حفظ فرهنگ بومی خودشان و پای بندی به
آن از آزادی کامل برخوردار میباشند.
در این کشور؛ دولتها منتخب مردم بوده و جوابگوی اعمال خود
در ب رابر مردم هستند و به تصمیمات دموک راتیک و حکومت قانون
و احت رام و اج رای تصمیمات دادگاهها و رفتار منصفانه و بیطرفانه
پلیس با مردم؛ به آزادیهای اساسی شهروندان شامل آزادی اندیشه
؛ آزادی بیان ؛ آزادی ادیان و آزادی اجتماعات باور داشته و به حفظ
و ح راست و پایبندی از آنها سوگند یاد کرده اند .
باتوجه باین واقعیت که باورها و فرهنگ همگانی شهروندان و
بومیان این کشور در بسیاری از زمینه ها و گاه در سطحی کامال
متفاوت با فرهنگ مردم دیگر کشورهائی ق رار دارد که از چهار گوشه
دنیا باین کشور مهاجرت مینمایند ؛ بویژه با فرهنگ اجتماعی
مردم خاورمیانه و ما ای رانیان تفاوت های چشم گیری دارد ؛ باین
دلیل است که مهاجرین جدید ب رای شناخت و آشنائی بیشتر
با این کشور و آداب و رسوم آن نیازمند مدتی اقامت وآمیزش با
مردمان تیره های گوناگون و آشنائی با فرهنگهای بومی و وارداتی
ملتهائی میباشند که پیش از این باین کشور مهاجرت کرده و
ماندگار شده اندو با توجه باین واقعیت هاست که( قانون چند
فرهنگی کانادا) تفاوت های فرهنگی شهروندان ساکن این کشور
را برسمیت شناخته و متذکر میشود که همه شهروندان به گونه
ای یکسان و ب رابر در حفظ فرهنگ بومی خودشان و پای بندی به
آن از آزادی کامل برخوردار میباشند.

آگاهی های آماری

مهمترین امتیاز زندگی در کشور کانادا ،از دیدگاه مهاج ران دیگر
کشورها ،بویژه ای رانیانی که در سالهای اخیر باین کشور کوچ کرده
اند،عبارتند از :
کسب دست آوردها و موفقیت ها در چهارچوب فرهنگ کانادا
امکان دسترسی به اطالعات ،ارتباطات و امکانات آموزشی
احساس امنیت و عدم دخالت در زندگی خصوصی اف راد
حکومت قانون و ب رابری کلیه مردم در ب رابرقوانین
آزادی اجتماعات ،رسانه ها و فرهنگ های قومی
دور بودن از تنش های اجتماعی و سیاسی
آزادی اندیشه  ،بیان و دین
کانادا کشوری است با کوهها ؛ جنگلها ؛ رودخانه ها ؛

دریاچه ها و ج زایر ف راوان و آبهای معدنی که بیشتر آنها در پارکهای
بسیار بزرگ و مجهز ق رار گرفته اند؛ با آب و هوای معتدل خشک
در بخش هائی در جنوب و جنوب خاوری و معتدل و مرطوب در
کناره های اقیانوس آرام و سرد و خشک در دیگر بخشهای این
سرزمین بزرگ؛ با فرهنگ ها و آداب و رسوم گوناگون مردمی که از
چهار گوشه جهان باین کشور مهاجرت کرده اند.
_ 45در صد جمعیت کانادا انگلیسی و  30در صد را ف رانسوی و 3
درصد را بومیان محلی و بقیه را مردمانی از نژادهای دیگر اروپائی
و تیره های ایتالیائی ؛ آلمانی و دیگر نژادها تشکیل میدهند که
در درازای  300سال گذشته باین کشور کوچ کرده اند و هر کدام از
این تیره ها؛ فرهنگ ملی و باورهای دیانتی و زبان رایج خودشان
را حفظ کرده اند.
از نظر گویش؛  62درصد جمعیت این کشور را انگلیسی زبانان و
 26درصد آنان را ف رانسوی زبانان تشکیل میدهند و بقیه جمعیت
به دیگر زبانها گفتگو مینمایند ولی همانگونه که در باال اشاره
شد؛ زبان رسمی این کشور؛ گویش انگلیسی و ف رانسه است.
_ یک هفتم آب شیرین جهان و هشت درصد رودخانه ها و چشمه
های دنیا در کانادا ق رار دارد.
_ در کانادا مذهب رسمی وجود ندارد ولی بر اساس آمار منتشره
در سال 1998؛ باور دینی بیشترین مردم این کشور مسیحیت
است ( شامل مذاهب کاتولیک و پروتستان ) و گروهی نیز پیرو
ادیان یهود؛ اسالم و هندو میباشند و بر اساس برآوردهای علمی
؛ نزدیک به هشت در صد شهروندان این کشور نیز به هیچ دین و
آئینی باور ندارند ...
_ آموزش و پرورش بویژه در مقطع کالج ها و دانشگاهها از سطح
باالئی برخوردار است و کلیه شهروندان کانادا بشکلی کامال ب رابر
قادر به برخورداری از امتیازات و م زایای آموزشی تا باالترین درجات
دانشگاهی میباشند
بر اساس آمار منتشره در روزنامه محلی " نورت شور نیوز" اکتبر
 " 1998تا تاریخ مزبور؛ بیش از 500ر 18دانش آموز در مدارس و
دبیرستانهای " نورت شور " که بیشترین خانواده های ای رانی در
آنجا زندگی مینمایند ؛ به تحصیل اشتغال داشته اند و برخی از
فرزندانان ای رانیان مهاجر در رشته های گوناگون ورزشی ؛ موسیقی
و رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاهها و مدارس عالی
تخصصی و فعالیتهای اجتماعی خوش درخشیده و مورد توجه
و حمایت مقامات م ربوطه ق رار گرفته و از امکانات تحصیلی در
دانشگاهها و مو سسات آموزشی استفاده نموده .
کانادا از جمله کشورهای مهم تجاری و صنعتی جهان است که
دارای معادن سرشار نفت خام؛ طال؛ نقره؛ نیکل؛ مس؛ سنگ آهن,
روی؛ گازهای طبیعی ؛ ذغال سنگ؛ اورانیوم,؛ گوگرد شن و ماسه
میباشد.
مهمترین صنایع کانادا عبارتند از ذوب آهن و فوالد؛ پترو شیمی؛
کشتی سازی ؛ تصفیه نفت ؛ کاغذ سازی ؛ چوب بری ؛ اتومبیل
سازی؛ صنایع تولید لبنیات ؛ گوشت گاو و گوسپند و بسته بندی
مواد گوشتی ؛ تولید گندم و جو ؛ چغندر قند و انواع گوناگون
محصوالت کشاورزی ؛ دامپروری و نیز صنعت ماهیگیری .
کانادا از جمله کشورهای انگشت شمار جهان است که در حالیکه
نرخ ساالنه رشد تولید ناخالص ملی آن در حدود  3درصد
میباشد ؛  8درصد آن صرفه هزینه های آموزش و پرورش میشود و
در هر منطقه مدارس و دبیرستانها و کالج های زبان و فنی و در
شهرهای بزرگ دانشگاههای معروفی وجود دارند که به کار تدریس
و پیشرفت جوانان سرگرم میباشند .در این کشور بیسوادی وجود
ندارد و ب رای هر  23دانش آموز؛ یک آموزگار وجود دارد.
این کشور از سیستم پزشکی کم نظیری در جهان بهره مند است.
ب رای هر  8نفر؛ یک تخت بیمارستانی و ب رای هر  600نفر یک
پزشک وجود دارد؛ درنتیجه میانگین زندگی مردان  70سال و زنان
 75سال است و تنها  4در سد درآمد ناخالص ملی بمصرف هزینه
های نطامی میرسد و درآمد س رانه مردم این کشور بیش از ده ه زار
دالر در سال میباشد.
نزدیک به  900ه زار کیلومتر راههای جدید و مجهز خارج از شهرها
با  10میلیون ماشین های سواری و  20میلیون وسیله نقلیه
همگانی و نزدیک به  68ه زار کیلومتر خطوط راه آهن و چند خط

هواپیمائی که در داخل و خارج کانادا فعالیت دارند؛ با فرودگاههای
مدرن و آخرین تجهی زات پیشرفته ؛ ارتباط نقاط گوناگون این
کشور را با یکدیگر و با سایر کشورها ی جهان برق رار مینمایند...
افزون برآن ؛ همه ساله نزئیک به یک میلیون و دویست ه زار
خودروهای سواری و بیش از  600ه زار خودروهای همگانی در این
کشور ساخته و وارد بازار این کشور میشوند.
نزدیک به  800فرستنده رادیوئی و  940فرستنده تلویزیونی در تمام
مدت  24ساعت مشغول پخش اخبار و گ زارشات جهان ؛ ب رنامه
های آموزشی ؛ ورزشی و شوهای گوناگون تلویزیونی و فیلمهای
سینمائی و غیره هستند و در مجموع  24میلیون گی رنده رادیوئی
و  10میلون گی رنده تلویزیونی از این ب رنامه ها استفاده مینمایند !
افزون بر آمارهای باال؛ شهروندان این کشور دارای نزدیک 15
میلیون تلفنهای گوناگون و دستگاه های اینت رنت هستند که
قادرند ه رلحظه شما را در جریان آخرین اخبار کانادا و جهان ق رار
دهند .
بزرگترین و مجهزترین ایستگاه خبرگ زاری کانادا که ( سی _ بی
_ اس ) نام دارد در سال  1936میالدی تاسیس گردید که سالهای
زیادی است زیر نام ایستگاه تلویزیونی و نیز رادیو بین الملی ( آر
_ سی _ آی) به فعالیت خود ادامه میدهد.
نخستین شبکه تلویزیونی مستقل و خصوصی کانادا ؛ ( سی _
تی _ وی ) نام دارد که در سال  1961میالدی فعالیت خود را آغاز
نمود.
در کانادا همه روزه  130روزنامه با تی راژ بیش از  6میلیون نسخه
چاپ و منتشر میگردد که  85درصد آنها ب زبان انگلیسی و 15
درصد بقیه ب زبان ف رانسوی میباشد.
افزون بر روزنامه های م زبور؛ بیش از هشتاد نشریه روزانه و
هفتگی دیگر نیز به بیش از بیست زبان گوناگون ب رای گروههای
نژادی مختلف چاپ ودر اختیار مردم ق رار داده میشود .از جمله
درآمدهای این کشور؛ بهره گیری از صنعت توریسم است و همه
ساله بیش از  14میلیون توریست از این کشور بازدید مینمایند ...
باوجود تمام نیکی هائی که بآنها اشاره شد ،بدلیل وجود قوانین
متفاوت وپیچیده کانادا که ب رای تازه واردین ناآشنا میباشد و
مشکالت مادی و معنوی و نیز مشکالتی که مهاجرین بدلیل
کم آشنائی با زبان و درنتیجه عدم درک و شناخت کافی محیط
و ساختار اجتماعی  ،نا آشنائی با فرهنگ وتعارضات فرهنگی و
ش رایط زندگی کشور می زبان بویژه در سالهای اولیه مهاجرت با
آنها دست بگریبان میشوند ،این نکته نیز گفتنی است که از
دیدگاه چپگ رایانه ،کانادا کشوری است با جامعه ای سرمایه داری
که برخالف فوانین انسانی و نوعی سوسیالیستی آن  ،دارای چهره
ای است با تمام مشخصات دیگر کشورهای سرمایه داری جهان
که حکومت پنهان آن در دست سرمایه داران بزرگ  ،بویژه بانکها و
شرکتهای بیمه است که بشکلی ناپیدا دیگر مردمان را به خدمت
خود گرفته و از حاصل کار آنان گذران مینمایند...
نام استانها و قلمروها و م راکزهریک از آنان بشرح زیر است :
نام مرکز
نام استان

 ) 1بریتیش کلمبیا BRITISH COLUMBIA
)2نیوب رانزویک NEW BRUNS WICK

ویکتوریا VICTORI

فردریکتون FREDRICTON
سنت جانز St.JOHNS

 )3نیو ماند لند NEWFOUNDLAND

 )4پرنس ادوارد PRINCE EDWARDچارالتن CHARLOTTEN TOWN
 )5نووااسکوشیاNOVA SCOTIA

هالیفاکسHALIFAX

 )6ساسکچوانSASKATCHEWAN
 )7آلبرتا ALBERTA

رجینا REGINA
ادمونتونEDMONTON

 )8اونتاریو ONTARIO
 )9کبکQUEBEC
 )10منیتوباMANITOBA

قلمروها:

 )1یوکانYUKON

تورنتوTORONTO
کبک QUEBEC

وینی پگWINIPEG
وایت هورسWHITE HORSE

 )2ناناوات NUNAVUT

ایکووالویتIQALUIT

)3نورت وست تریتوریNORTH WEST TERITORY
یلو نایف YELLOWKNOFE
روزنامه های محلی ونکوورImmigration Act of CanadaThe Canadian Legal SystemIntroduction on CanadaYour Legal Rights in B.C.Civil Rights in Canada-
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جهان خودرو؛ ماشینی که هنگام پارک بیتکوین تولید میکند
اولین شاسیبلند لوتوس
لوتوس ،خودروساز اسپرت انگلیسی اولین مدل شاسیبلند خود را
رونمایی کرد .لوتوس الترا ( )Eletreموتور الکتریکی دارد و از سال
 ۲۰۲۳به بازار عرضه خواهد شد.
لوتوس که در  ۷۵سال فعالیت خود ،فقط ماشینهای اسپرت کوچک
ساخته با تصمیمی جسوارنه قصد دارد سری تازهای از ماشینهای
الکتریکی عرضه کند و با شرکتهایی نظیر المبورگینی و پورشه
رقابت کند .سرمایهگذاری برای این برنامه بلندپروازانه توسط جیلی،
خودروساز چینی تامین میشود که پنج سال پیش کنترل لوتوس

الترا در کارخانه جدید لوتوس در شهر ووهان چین تولید میشود.
قیمت ماشین اعالم نشده ،اما مدیران کارخانه میگویند قیمت پایه
آن حدود صد هزار پوند ( ۱۳۰هزار دالر) است.

ساخت یک کارخانه در آمریکا چهار میلیار د دالر سرمایهگذاری
خواهد کرد .این کارخانه در ایالت کارولینای شمالی ساخته خواهد
شد و وینفست میخواهد آنجا ماشینهای الکتریکی تولید کند.

لوتوس در دوسال آینده یک سدان و یک شاسیبلند کوچکتر
الکتریکی هم به محصوالتش اضافه خواهد کرد .خودروساز انگلیسی
در سال  ،۲۰۲۱هزار و  ۵۰۰دستگاه ماشین تولید کرد .این شرکت
میگوید با سه مدل جدید میخواهد تولیدش را تا سال  ۲۰۲۸به
صد هزار دستگاه در سال برساند.

وینفست کارخانه نوپایی است که پنج سال پیش تاسیس شد.
این شرکت محصوالتش را با کمک شرکتهای اروپایی بامو،
پینینفارینا و ماگنا طراحی و تولید کرده و قصد دارد ماشینهایی با
قیمت ارزان و امکانات لوکس به بازار جهانی عرضه کند.

شاسیبلند الکتریکی کیا

وینفست دو شاسیبلند الکتریکی به نام  VF۹و  VF۸را در
کارخانهاش در آمریکا خواهد ساخت .کارخانه ویتنامی قیمت
پایه مدل  VF۸را  ۴۱هزار دالر و قیمت مدل  VF۹را  ۵۶هزار
دالر اعالم کرده است .برای مقایسه قیمت ارزانترین شاسیبلند
الکتریکی تسال  ۶۳هزار دالر است.
قدرت هر دو مدل وینفست حدود  ۴۰۰اسب بخار است و کارخانه
میگوید گرانترین مدلش میتواند با هر بار شارژ بیش از ۶۷۰
کیلومتر حرکت کند .باتریهای ماشین به خریداران کرایه داده
میشود ،به این ترتیب قیمت ماشین ارزانتر است و خریداران الزم
نیست نگران دوام و استهالک باتریها باشند.

کیا سال آینده میالدی یک شاسیبلند الکتریکی بزرگ به بازار
اروپا عرضه خواهد کرد .این ماشین که نامش  EV۹است ،با الهام از
کانسپتی ساخته میشود که خودروساز کرهای سال گذشته نمایش
داد .کیا تایید کرده که ظاهر ماشین تا حد زیادی به کانسپتی
که پارسال در لسآنجلس نمایش داده شد ،شبیه خواهد بود.
چشمگیرترین بخش ماشین ،چراغهای جلو است که پشت یک
صفحه مخفی شده و فقط هنگامی که روشن است دیده میشود.
ابعاد ماشین بیشتر برای بازار آمریکا مناسب است ،اما کیا میگوید
برای آن در اروپا هم مشتری هست .با این حال این شرکت انتظار
ندارد فروش  EV۹در اروپا زیاد باشد.

را در اختیار گرفت.
لوتوس میگوید اصولی که الترا براساس آن طراحی شده ،با
ماشینهای اسپرت این کارخانه مشترک است .تمرکز اصلی بر
کاهش مقاومت ماشین در برابر هوا بوده است .طراحان لوتوس
تونلهایی در کنار ماشین ایجاد کردهاند تا حرکت هوا را در اطراف
ماشین کنترل کند .سرتاسر پایین شیشه عقب یک بال متحرک
است و با افزایش فشار هوا به پشت ماشین ،چسبندگی الترا روی
جاده بیشتر شود.
جثه ماشین هماندازه شاسیبلند المبورگینی است ،اما ارتفاع
کمتری دارد .مدیران لوتوس میگویند عالوه بر مدلهای شاسیبلند،
نزدیکترین رقیب الترا ،سدان الکتریکی پورشه به نام تایکان است.
لوتوس میگوید قدرت ضعیفترین مدل  ۶۰۰اسب بخار و شتاب
صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در ساعتش کمتر از سه ثانیه است .الترا به
گفته کارخانه با هر بار شارژ میتواند تا  ۶۰۰کیلومتر حرکت کند.
در طراحی اتاق ماشین ،بر لوکسبودن و ارائه فنآوریهای جدید
تاکید شده است .دو نمایشگر باریک اطالعات ضروری را برای راننده
و سرنشین نمایش میدهد .بقیه اطالعات در یک نمایشگر ۱۵
اینچی نمایش داده میشود .برای سرنشینان عقب هم یک نمایشگر
بزرگ گذاشته شده تا بخشهای مختلف ماشین را کنترل کنند.

هدف مدیران کیا این است که با مدلهای لوکس  EV۹اعتبار
شرکت را بیشتر کنند و اگر بتوانند ماشینهایی نظیر رنجروور و
شاسیبلندهای لوکس آلمانی را با قیمتی ارزانتر به چالش بکشند.
 EV۹از پلتفرمی استفاده میکند که کیا امسال مدل  EV۶را با
آن عرضه کرده است .این شرکت قصد دارد با این پلتفرم تا سال
 ،۲۰۲۷چهارده مدل الکتریکی به بازار عرضه کند.

خودروساز ویتنامی در آمریکا
وینفست ( ،)VinFastخودروساز ویتنامی اعالم کرده که برای

صافکاری و نقاشی

ظرفیت تولید کارخانه وینفست در آمریکا  ۱۵۰هزار دستگاه در
سال است .این خودروساز میگوید در نظر دارد کارخانه دیگری هم
در آلمان بسازد و هدفش این است که فروش ساالنه خود را تا سال
 ۲۰۲۶به  ۹۵۰هزار دستگاه در سال برساند.

لغو نمایشگاه پکن
نمایشگاه خودروی پکن به دلیل گسترش ویروس کرونا به تعویق
افتاده است .برگزارکنندگان این نمایشگاه که قرار بود از  ۲۱آوریل
برگزار شود ،تاریخ مشخصی برای برگزاری آن اعالم نکردند.
این دومین باری است که این نمایشگاه به خاطر کرونا به تعویق
میافتد .در سال  ۲۰۲۰و در آغاز همهگیری ویروس کرونا ،نمایشگاه
به جای ماه آوریل در ماه سپتامبر برگزار شد.
چین بزرگترین بازار خودرو در جهان است .سال گذشته در این
کشور بیش از  ۲۶میلیون دستگاه ماشین فروخته شد .به همین
دلیل حضور در نمایشگاه خودروی چین یا اتو چاینا ()Auto China
اهمیت زیادی برای خودروسازان دارد.
قرار بود بنز و بامو لوکسترین مدلهای خود را در این نمایشگاه
رونمایی کنند و فولکسواگن و آئودی هم اعالم کرده بودند که
کانسپتهایی از مدلهای آینده خود را به نمایش خواهند گذاشت.

Tri-City Translation Services

دارالترجمۀ رسمی ترای سیتی

در نورث ونکوور

تحت نظر :سهیل حاتمی
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 -پاسپورت و شناسنامه

 -گواهینامۀ رانندگی و سوابق رانندگی

 -مدارک مالی و تجاری

Elite Body Shop

142 Fell Ave, North Vancouver

Tel: 604-987-4408

Email: info@elitebodyshop.ca

 سند ازدواج و طالق -مدارک تحصیلی

 -اسناد مالکیت ،مدارک پزشکی و حقوقی
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جهان خودرو؛ ماشینی که هنگام پارک بیتکوین تولید میکند
مایباخ ،تولیدکننده محصوالت لوکس مرسدس-بنز ماشین جدیدی
معرفی کرده که با همکاری هنرمند مشهور آمریکایی ،ویرجیل آبلو
تزیین شده است.

رمز ارز سه چرخه
یک شرکت کانادایی به نام دیمک ماشینی ساخته که میگوید
سریعترین سهچرخه دنیا است و میتواند هنگام پارک ارزهای
دیجیتال تولید کند .این سهچرخه که نامش اونیر اسپیریتوس
( )Avvenire Spritusاست ،سال آینده به بازار عرضه خواهد شد
و دیمک میگوید بیش از  ۲۵هزار سفارش خرید برایش دریافت
کرده است.
اسپریتوس دو مدل دارد .قیمت مدل ارزانتر حدود  ۲۳هزار دالر
است و موتور الکتریکی  ۲۰۴اسب بخاری دارد .یک مدل  ۱۵۰هزار
دالری هم از این سهچرخه تولید میشود که قدرتش  ۴۴۹اسب
بخار است.
شتاب صفر تا  ۹۶کیلومتر در ساعت مدل قویتر  ۸/۱ثانیه است و
میتواند تا بیش از  ۱۷۰کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد .دیمک
میگوید این مدل با هر بار شارژ میتواند تا  ۴۸۰کیلومتر حرکت
کند .مدل گرانتر به امکاناتی نظیر شارژ بدون سیم باتریها و
قابلیتهای خودران مجهز شده است.

ماشین را کنترل کرد.

ویرجیل آبلو ،مدیر هنری پیشین مزون لوئیویتون یکی از
تاثیرگذارترین چهرهها در صنعت مد است .او اولین آفریقاییتباری
بود که مدیریت هنری لباسهای مردانه مزون فرانسوی را برعهده
گرفت و با شرکتهای بزرگی نظیر نایکی هم همکاری میکرد .آقای
آبلو سال گذشته پس از مبارزهای طوالنی با بیماری سرطان در ۴۱
سالگی از دنیا رفت.
اسمارت میگوید  ۷۵درصد کامپیوترهای ماشین را میتوان از
طریق اینترنت بهروز کرد .خریداران همچنین میتوانند از طریق
اینترنت امکانات و قابلیتهای مختلفی را برای هشتگ  ۱بخرند.
حداکثر سرعت ماشین  ۱۸۰کیلومتر در ساعت است و با هر بار
شارژ میتواند تا  ۴۴۰کیلومتر حرکت کند.

همزمان با مرگ ویرجین آبلو ،مایباخ از کانسپتی رونمایی کرد که
با همکاری او و گوردون واگنر ،مدیر طراحی بنز ساخته شده بود.
این کانسپت الهامبخش مدلی از مایباخ شد که اکنون برای فروش
عرضه شده است.
ماشین بر اساس لوکسترین مدل مایباخ ساخته شده است .بخش
باالی آن سیاه است و رنگ بدنه از شن الهام گرفته شده است .این
دو رنگ در تزیین اتاق هم استفاده شده و تصاویر و عالئم روی
نمایشگر ماشین هم با همین رنگبندی از نو طراحی شدهاند.

مرسدس-بنز اسمارت را اواخر دهه نود میالدی با هدف ساخت
ماشینهای لوکس کوچک تاسیس کرد .اسمارت هیچوقت سودآور
نبود تا اینکه دو سال پیش جیلی برای احیای اسمارت با بنز شریک
شد .قرار است محصوالت جدید در کارخانهای با ظرفیت  ۱۵۰هزار
دستگاه در سال در شهر شیآن در چین تولید شود.

وانت و تاکسی خودران تسال

قرار است  ۱۵۰دستگاه از این مایباخ ساخته شود .مایباخ هنوز
قیمت ماشین را اعالم نکرده ،اما پیشبینی میشود بسیار گرانتر
از قیمت  ۲۰۰هزار دالری مدلهای معمولی فروخته شود .سوییچ
ماشین در جعبهای از چرم به خریداران داده میشود که در آن یک
مدل مینیاتوری در ابعاد یک به  ۱۸از ماشین قرار دارد.
همزمان با معرفی این مدل ،مایباخ لباسهایی که توسط ویرجیل
آبلو طراحی شده را هم برای فروش عرضه کرده است.
هر دو مدل اسپریتوس امکان ساخت ارزهای دیجیتال دارند .عالوه
بر بیتکوین ،ماشین امکان ساخت ارزهای دیگر نظیر اتریوم،
دوجکوین و کار دانو را هم دار د .مدیر دیمک سال گذشته در
مصاحبهای گفت که ماشین میتواند در روز معادل  ۵تا  ۲۰دالر
رمزارز تولید کند.

اسمارت هشتگ ۱

تسال سایبرتراک را در سال  ۲۰۱۹رونمایی کرد و قرار بود تولید آن
اواخر سال  ۲۰۲۱آغاز شود .سایبرتراک ظاهری غیرعادی دارد و
تسال میگوید ارزانترین مدل آن  ۴۰هزار دالر است .قرار است این
وانت در کارخانه تگزاس در کنار شاسیبلند مدل  Yساخته شود.
آقای ماسک در مراسم افتتاحیه گفت که تمرکز تسال در سال جاری
افزایش ظرفیت تولید است و از سال آینده موجی از محصوالت
جدید معرفی خواهد شد .از جمله این محصوالت یک تاکسی
خودران است که به گفته ایالن ماسک ،ظاهری بسیار متفاوت با
ماشینهای امروزی خواهد داشت.

اسپریتوس اولین وسیله نقلیه از مجموعهای است که دیمک قصد
دارد در چند سال آینده تولید کند .بیشتر این ماشینها سه چرخه
هستند و برای رانندگی در شهرهای شلوغ ساخته شدهاند .یکی از
آنها ماشین پرندهای است که دیمک میگوید از سال  ۲۰۲۵تولید
آن آغاز خواهد شد.

مایباخ به سلیقه ویرجیل

ایالن ماسک در مراسم افتتاح کارخانه این شرکت در ایالت تگزاس
آمریکا گفت که وانت سایبرتراک سال آینده به بازار عرضه میشود.

اسمارت تصاویری از اولین شاسیبلند الکتریکی خود را منتشر کرد.
این ماشین که نامش هشتگ  ۱است ،محصول مشترک بنز ،مالک
اسمارت و شریک چینیاش جیلی است.
هشتگ  ۱را بنز براساس پلتفرمی طراحی کرده که توسط جیلی
ساخته شده است .ولوو ،یکی دیگر از زیرمجموعههای جیلی هم از
این پلتفرم برای ساخت یک شاسیبلند استفاده میکند.
اتاق ماشین ساده است و در ساخت آن از مواد با کیفیت استفاده
شده است .یک نمایشگر  ۱۰اینچی روبروی فرمان قرار دارد و از
طریق نمایشگر  ۱۲.۸اینچی در داشبورد میتوان بخشهای مختلف

تسال امیدوار است ساالنه  ۵۰۰هزار دستگاه مدل  Yدر تگزاس
بسازد و در نهایت با اضافه شدن محصوالت دیگر ،تولید این کارخانه
را به یک میلیون دستگاه در سال برساند.
تسال به تازگی کارخانه دیگری هم در آلمان ساخته است .انتظار
میرود با این کارخانههای جدید که تسال آنها را گیگافکتوری
مینامد ،ظرفیت تولید از ساالنه یک میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۱
به دو میلیون دستگاه در سال  ۲۰۲۳برسد.
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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

Owner of Pasargad Mortgage
Architects, CMBA, BA

MASON OSKOEI

Specialized in BC PNP Business Start-Up Program

Private Mortgage
From 6% Specialist

Mortgage Architects

برای اولین بار در ونکوور

تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا،

شرکت ایرانی ارائه کننده وام مسکن

بدون اثبات درآمد با کمترین پیش پرداخت و پایین ترین بهره

7943 11th Ave.,Burnaby $3,399,999

خانه ای در برنابی ،نوساز ،با زمین  7150اسکورفیت ،زیربنای ،4406
 9اتاق خواب 8 ،سرویس 3 ،طبقه ،سقف بلند 4 ،آشپزخانه ،و ...

آپارتمان  2خوابه با  2سرویس ،با وسعت  821اسکورفیت ،با
انباری و پارکینگ ،لباسشویی داخل واحد

Pasargad
تهیه بهترین وام ها

 ، Self Employedافراد کم درآمد و یا بدون در آمد

C602 8150 207 St., Langley $749,800

Realtor and Mortgage Broker

با کمترین نرخ بانکی
Hotel and Motel in
Vancouver
Good Income

46014 Fifth Ave., Chilliwack
Business For Sale $48,000
S
ES
N
SI

46033 Fifth Ave., Chilliwack $988,800

 4متل و هتل در ونکوور و
اطراف با درآمد مناسب
$3,980,000

4276 Wallace St., Vancouver

BU

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

خانه ای زیبا  ،در یک طبقه ،در زمینی به وسعت 8382
اسکورفیت ،دارای  2اتاق خواب بزرگ ،بالکن بزرگ و حیاط
مستقل ،نزدیک به مدارس و پارک ،ایستگاه اتوبوس و ...

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

خانه دلخواه خود را در این ملک بسازید ،در زمینی به وسعت  5.405اسکورفیت،
دارای  8اتاق و  3سرویس ،روبروی پارک ،دارای شومینه ،حیاط آفتابگیر ،نزدیک
به مراکز خرید و رستورانها ،مدارس و  ...نزدیک به  UBCو Point Grey

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

محسن اسکوئی

;مهاجرت از طریق سایر استان های کانادا Provincial Nominee Program

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
#9- 4737 Kingsway, Burnaby, BC V5H 2C3

EMAIL: VISATOBC@DECONSOLUTION.COM

604.720.8001, 604.998.1898

27

28

Daneshmand.ca

Daneshmand 807, Weekly | Friday, Apr.15, 2022

روانشناسی داستان :چرا خواندن ما را متحول می کند؟
یادگیری در مورد خود
آیا تضاد شگفت انگیزترین راه برای یادگیری نیست؟ ما اغلب تمایالت و الگوهای خود را تا زمانی که آنها را
در تضاد با زندگی های دیگر و تجربیات دیگر نبینیم ،متوجه نمی شویم .داستان این فرصت را فراهم می
کند ،در نتیجه ،به ما کمک می کند تا در مورد ویژگی های خاص خود بیشتر بیاموزیم .وقتی داستانها ما
را به جهانهای مختلف میبرند ،نه تنها با روشهای زیادی برای زندگی و بودن آشنا میشویم ،بلکه ممکن
است بفهمیم که چقدر به هویت خودمان گره خوردهایم .عالوه بر این ،خواندن در مورد دیگران می تواند ما
را با انسانیت مشترک خود روبرو کند ،زیرا متوجه می شویم که علیرغم تفاوت های گسترده ،انسان ها در
همه جا نگران چیزهای مشابه هستند.

شخصیت
به عنوان یک روانشناس که در مورد رشد شخصیت مطالعه می کند ،یکی از بزرگترین بینش های Maja
 Djikicدر مورد معنای انسان بودن این است :حالت مطلوب ما ،رشد مداوم است .شاید با طرحی هوشمندانه،
زندگی اصرار دارد که از ما با مناسبت های (شیرین و تلخ) برای تحریک رشد پذیرایی کند .و ما احساس
می کنیم از طریق تجربیاتمان ،ارتباطاتمان ،احساساتمان دگرگون شده ایم.

مکانیسم پشت قدرت های دگرگونی داستان
مسیر رسیدن از صفحات کتاب به قلب خیلی ساده نیست .اینطور نیست که وقتی به کلمه پایانی یک کتاب
می رسیم ،به نسخه های مهربان تر و عاقالنه تری از خود تبدیل شویم .استاد هایکوی ژاپنی Matsuo Basho
درباره وجود زودگذر ما نوشت :به نظر می رسد خود این سفر نیز جایی است که جادوی داستان سرایی در
آن قرار دارد.
آیا به این دلیل نیست که ما به راحتی دست غریبه ها را می گیریم و تسلیم حکم سرنوشت خیالی آنها
می شویم؟
آیا به این دلیل نیست که ما متعهد می شویم قهرمانان خود را در سراسر قاره ها و قرن ها دنبال کنیم ،با آنها
سقوط کنیم و پیروز شویم ،دوست داشته باشیم ،غمگین شویم ،در کنار آنها بیاموزیم؟
وقتی دستشان را رها کنیم ،دو چیز مشخص است :ما دیگر غریبه نیستیم .چیزی در درون ما به هم خورده
است .این فقط می تواند یک تپش باشد ،مانند پاشیدن دانه های برف در حال رقص در یک کره برفی.
همچنین ممکن است یک کوالک باشد .این تکان دادن ،به هر شکلی که باشد ،جزء الینفک قدرت دگرگونی
داستان است.
 Djikicتوضیح می دهد :قبل از تغییر ،اغلب بی نظمی یا دوره ای از بی ثباتی ناشی از رویدادهای زندگی
وجود دارد .داستان خوب این بی ثباتی را در یک محیط امن و کنترل شده ایجاد می کند .اگر ما برای رشد
آماده باشیم ،راه مالیمتری به سوی دگرگونی فراهم میکند.
این لطافت تا حدودی به دلیل سبک ادبی داستان به عنوان یک شکل هنری است Djikic .که روانشناسی
داستان را در دانشگاه تورنتو بررسی کرده است ،می گوید ،داستان یک عکس نیست .در عوض ،این یک
تقطیر استعاری از رفتار انسان است .یک اثر داستانی بر ارتباطات غیرمستقیم تکیه دارد تا ما را به دنیاهای
جدید هدایت کند ،اما به ما نمیگوید کجا و چگونه فرود بیاییم ،زیرا فقط شما میدانید که کجا باید رشد
کنید .نویسنده سرنوشت قهرمانان و تبهکاران خود را تعیین می کند ،و ما به عنوان خوانندگان ،حرف آخر
را در مورد چگونگی طنین انداز شدن داستان ،بین خطوط زندگی خودمان می زنیم.
در اینجا پنج راه بالقوه از نظر دکتر  Djikicبرای خودسازی از طریق داستان آمده است:

همدلی
همدلی یک ساختار چند بعدی شامل توانایی استنباط حاالت ذهنی دیگران و تجربه احساساتی است که
دیگران احساس می کنند .وقتی داستان می خوانیم ،در حال تمرین خواندن ذهن های دیگر هستیم .این
فرآیند شبیه سازی که در آن خوانندگان در تالش برای درک انگیزه ها ،افکار و احساسات شخصیت ها
هستند ،می تواند همدلی شناختی را بهبود بخشد .به عنوان یکی از جنبه های کلیدی هوش هیجانی ،همدلی
شناختی ،توانایی درک افکار و احساسات دیگران است .همدلی شناختی را می توان در طول زندگی توسعه
داد ،و خواندن داستان یکی از راه های انجام آن است.

مهارت های اجتماعی
مهارت های اجتماعی ،شامل تمایل به انجام کاری در مورد آنچه دیگران فکر و احساس می کنند ،برای بهبود
تعامالت اجتماعی است .به عنوان مثال ،اگر به عنوان یک میزبان متوجه شدیم که بین مهمانان تنش وجود
دارد ،می توانیم برای بهبود ارتباط آنها مداخله کنیم .بر اساس درک ما از حاالت ذهنی دیگران ،می توانیم
بفهمیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم که تعامالت ما را معتبرتر و واقعی تر کند .بنابراین ،همدلی شناختی
شرط الزم اما کافی برای مهارت های اجتماعی خوب نیست .ما هنوز باید آن را عملی کنیم .همانطور که
 Keith Oatleyرماننویس و روانشناس نوشته است :اگر ادبیات داستانی شبیهساز دنیای اجتماعی باشد،
میتوان با پرداختن به داستانهای بیشتر در آن جهان ماهرتر شد.

شخصیت به هر روش پایداری که ما با جهان در تعامل هستیم ،اشاره دارد .با این حال ،شخصیت همیشه ثابت
و از پیش تعیین شده نیست .در عوض ،اغلب با داستانهایی که درباره خودمان میگوییم ،تقویت میشود،
یا ما را محدود می کند .داستان میتواند به ما کمک کند تا در ذهن خود از این خود-روایتها خارج شویم
و در وضعیتی قرار بگیریم که در آن در مورد تعمیمهای گسترده درباره خودمان مقید نباشیم .خواندن به ما
نکات ظریف و پیچیده را نه تنها در مورد جهان ،بلکه در مورد شخصیت هایی که در جهان زندگی می کنند،
می آموزد .در نتیجه ،ممکن است در نگاه خودمان سیال تر شویم .به عنوان مثال ،در تحقیقات خود متوجه
شدیم که پس از خواندن داستانهای تخیلی ،افراد در مقایسه با گزارشهای اولیه خود ،ایدههای متفاوتی
درباره شخصیت خود داشتند .تقریباً مانند این است که خواندن در مورد شخصیتهای دیگر ،محدودیتهای
داستانهایشان را در مورد ویژگیهای خودشان از بین میبرد و اجازه میدهد تا در مورد افرادی که فکر
میکردند میتوانند باشند ،انعطاف بیشتری داشته باشند.

مهارت های شناختی
به عنوان یکی از ویژگی های پردازش اطالعات ،مهارت بستگی شناختی به حالتی اطالق می شود ،که در آن
فرد در مورد چیزی تصمیم گرفته است ،ابهام برطرف می شود و بر اساس درک خود از موقعیت به نتیجه
می رسد .نیاز مردم برای به دست آوردن پاسخ ،هر پاسخی ،برای پایان دادن به پردازش اطالعات ،متفاوت
است .یافته های ما نشان می دهند ،خواندن داستان می تواند نیاز به بستگی شناختی را کاهش دهد و به
باز نگه داشتن ذهن کمک کند .به نوبه خود ،یک ذهن باز می تواند تفکر و خالقیت را بهبود بخشد ،زیرا به
جلوگیری از بستگی زودرس شناختی کمک می کند.

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

خدمات آنالین اکسپرس
ذیل را ارائه مینماید:

امور و حقوق کنسولی ایران شامل:

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

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
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فرش دلیـری

PACIFIC RUG GALLERY

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

%30

بزرگترین مرکز فروش ،شستشو و تعمیرات تخصصی فرش در کانادا

تخفیف ویژه ی بهاری

برای شستشو و تعمیرات فرش

عرضه کننده محصوالت برند نیمانی
Tel: 604.986.8585

PacificGallery

Pacific Rug Gallery

www.pacificruggallery.com

1478 Marine Dr., North Vancouver

Vanities

Cabinets

Countertops

کابینت سازی
کابینت آشپزخانه

سنگ پیشخوان

کابینت سرویس بهداشتی

ساخت کمد و انباری

انواع شیرآالت و ابزارهای های مورد نیاز

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

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

Daneshmand.ca

Business Directory

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

604.988.6640
604.921.2211

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

آموزش رانندگی
778.814.1491
604.805.7670

ربکا
یوسف

آموزشگاه
کاپیالنو (کلیه دروس)

604.281.0244

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

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

 Can-Questفرهمند

اتومبیل (خرید و فروش)
علیرضا مهریاد ( )BMWه

604.719.5903

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

604.834.6000

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

604.715.7712

پرده کرکره Express

سیما مزارعی
سوزان بشیری
جمال طالب زاده
نیلپر هنرور

الکتریکی و خدمات برق کشی
رضا )778.680.3535 (Eagle Power
778.828.4382
امید
خدمات برق آبان-فرشید 604.726.9112
604.765.3329
پیروز الکتریک
778.682.3213
شرکت رایان

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

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

بازرسی فنی ساختمان

604.816.3535

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

604.904.0203
604.757.9191

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

604.723.4307

سفــره عقد

تلویزیون
گروه تلویزیونی پرواز

جواهری
هستی (نورث ونکوور)
زینو (نورث ونکوور)

604.913.0399 Celebrate The Moment
604.770.1919
604.770.2411

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

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

حمل و نقل /اسباب کشی /دلیوری

Metro Van. Movers

778.686.1432
778.898.1989
778.929.2725
604.603.9099

(فرشاد)

)Best Movingعلی(

Project X Moving
حمل ونقل آلبرت

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

اسناد رسمی
604.929.2902
604.973.0102
604.971.1985
604.917.0205

 U Telیوتل
نیکاتل

پرده  ،کرکره و توری

آموزشگاه زبان
604.990.1717
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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

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

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

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

مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

ترجمه

لوازم خانگی ،سعید ابراهیمی604.346.8925

عکاسی

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

604.980.7373
778.340.3142
604.904.3904
604.987.9000
778.340.0200
604.472.8888
604.343.2080

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

ندا اصلی
سارا ابطحی
دکتر تقی زاده

کف پوش  /موکت

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

رستوران

604.986.2292
778.951.1351
604.987.1808

604.800.0060 Advanced Credit Repair

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

رضا عباس زاده

مشاور تغذیه

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

دارو خانه

778.549.4554

خورشید خانم (کوکیتالم)
سوپر لین ولی
شهروند (پورت کوکتیالم)

مشاور خانواده

کتاب فروشی

ساختمان (درب گاراژ منزل)

تعمیرات

صرافی

604.472.0049
604.985.5969
604.474.2023

کلینیک پوست و زیبایی

لوله کشی

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

ماهواره

SKY SAT
دیوید
بهروز

778.772.8923
604.729.5190
604.716.5623

مساجد و مراکز عقیدتی

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

مشاور تحصیلی

مریم صفا

604.780.0520

مواد غذایی  -فروشگاه
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

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
604.721.6364
کسری قانعی
امیر شیرازی -آمریکا و کانادا 778.990.2600
604.499.2530
شهرزاد فرزین
امیر حسین توفیق
604.440.6221
604.986.5554
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
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
604.839.9938
علیرضا فراستی
604.924.9477
نور ،ویژه ایران (آل احمد(

وکیل رسمی
امیر شیرازی (آمریکا) -مهاجرت 778.990.2600
604.568.5181
wمریم سوداگر
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نویسنده  :عطا علومی

جهان های موازی ،خاطرات ما ،ابدیت

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

قسمت صد و ششم
ادویــن هابــل کشــف کــرد کــه کهکشــان هــا در هــر ســو نســبت
بــه زمیــن بــا ســرعت هایــی کــه متناســب بــا فاصلــه آن هــا
از زمیــن اســت در حــال دور شــدن هســتند کــه امــروزه ایــن
واقعیــت مشــهور بــه قانــون هابــل اســت 13.7 .میلیــارد ســال
پیــش بــر اســاس تئــوری انفجــار بــزرگ همــه انــرژی هــای دنیــا،
یعنــی همــه آن چیــزی کــه بــه عنــوان جهــان مشــهود مــاده
وجــود دارد بــه صــورت اصلــی تریــن مــاده تشــکیل دهنــده انــرژی
در یــک نقطــه جمــع شــده بــود و وجــود داشــت  .ایــن نقطــه بــا
انفجــاری بــزرگ گسســت و انــرژی خــود را بــه هــر ســو پخــش
کــرد .ایــن لحظــه را انفجــار بــزرگ یــا مهبانــگ مــی نامنــد .پــس
از چنــد دقیقــه کــوارک هــا بــه هــم پیوســتند و عناصــر اصلــی
هســته پروتــون و نوتــرون را بوجــود آوردنــد امــا بخاطــر گرمــای
شــدید مهبانــگ الکتــرون هایــی کــه بــه هســته مــی پیوســتند
فــورا از هــم فــرو مــی پاشــیدند .پــس از دو دقیقــه بــا هــم جوشــی
پروتــون هــا و نوتــرون هــا ،دوتریــوم درســت شــد .پــس از ســه
دقیقــه ،هلیــم از هــم جوشــی دوتریــوم ،پروتــون هــا و نوتــرون هــا
پدیــدار شــد امــا یکــی از اشــکاالت اساســی تئــوری انفجــار بــزرگ
ایــن اســت کــه دربــاره قبــل از زمــان انفجــار بــزرگ قابلیتــی بــرای
بررســی و ارزیابــی نــدارد .مثــا چیــزی کــه مهــم اســت ایــن اســت
کــه آیــا قبــل از مهبانــگ زمــان وجــود داشــته اســت یــا نــه؟ در
پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه بشــر در مــورد زمــان چیــز
زیــادی نمــی دانــد و حتــی ماهیــت زمــان را درک نکــرده اســت.
بشــر هنــوز بطــور قطــع نمــی دانــد کــه زمــان از چــه موقعــی بوده
و تــا چــه موقعــی ادامــه دارد امــا بــر اســاس نظریــه مهبانــگ  :پس
از انفجــار بــزرگ تنهــا انــرژی و مــاده نبــود کــه شــکل گرفــت و
بــه هــر ســو پخــش شــد بلکــه بعــد چهــارم یعنــی زمــان هــم از
همــان جــا شــکل گرفــت و ماننــد مــکان (فضــا) بســط و گســترش
یافــت .ایــن مســاله هنــوز بــرای مــا کامــا روشــن نیســت کــه
در ایــن نخســتین اجــزای ثانیــه هــای ابتدایــی پــس از انفجــار
بــزرگ چــه چیــزی تبدیــل بــه گلولــه آتشــینی شــد تــا بعــداً ایــن
جهــان محسوســات (مــاده) از آن ایجــاد گــردد .هیــچ معادلــه اندازه
گیــری بــرای دمــای بســیار بــاال و تصــور ناپذیــری کــه در ایــن
زمــان حاکــم بــود در دســت نمــی باشــد امــا بــر اســاس تئــوری
انفجــار بــزرگ پــس از آن بــود کــه نخســتین ســنگ بناهــای مــاده
ماننــد کــوارک هــا و الکتــرون هــا و پــاد ذره هــای آن هــا از
برخــورد پرتوهــا بــا یکدیگــر بــه وجــود مــی آینــد .بخشــی از ایــن

 3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﻮر ارزى

604.770.107
604.770.1070
ﺷﻌﺒﻪ وﻧﮑﻮور

ســنگ بناهــا دوبــاره بــا یکدیگــر برخــورد مــی کننــد و بــه صــورت
تشعشــع فــرو مــی پاشــند .در لحظــه هــای بســیار بســیار اولیــه
ذره هــای فــرا ســنگین و پرتــو ایکــس نیــز مــی توانســته انــد بــه
وجــود آمــده باشــند .ایــن ذره هــا دارای ایــن ویژگــی هســتند
کــه هنــگام فروپاشــی مــاده بیشــتری نســبت بــه پــاد مــاده و
مثــا کــوارک هــای بیشــتری نســبت بــه آنتــی کــوارک هــا ایجــاد
مــی کننــد  .ذره هــای ایکــس کــه تنهــا در همــان نخســتین اجــزاء
و لحظــه هــای بســیار کوچــک ثانیــه هــا وجــود داشــتند بــرای مــا
میــراث مهمــی بــه جــا گــذارده انــد کــه عبــارت اســت از فزونــی
یــا بیشــتر بــودن مــاده در برابــر پــاد مــاده .همیــن مســئله کوچــک
باعــث مــی شــود کــه مقــدار مــاده تشــکیل دهنــده جهــان
بیشــتر از ضــد مــاده باشــد و جهــان مــادی و محسوســات بــه
شــکلی باشــد کــه اکنــون مــی بینیــم .ضــد مــاده را هــم اکنــون
بــه صــورت آزمایشــگاهی مــی تــوان دیــد و بــه صــورت طبیعــی
نمــی تــوان آن را در فضــا پیــدا کــرد  .پــس از ایــن مرحلــه جهــان
تــا حــدودی خنــک تــر شــده و کیهــان از مخلوطــی از کــوارک
هــا  ،لپتــون هــا ،فوتــون هــا و ذره هــای دیگــر تشــکیل شــده کــه
متقابــا بــه ایجــاد و نابــودی یکدیگــر مشــغول بــوده و همچنیــن
خیلــی ســریع در حــال از دســت دادن دمــا هســتند  .پــس از
ایــن مرحلــه کمابیــش همگــی کــوارک هــا و پــاد کــوارک هــا بــه
صــورت پرتــو ذره هــا بــه انــرژی تبدیــل مــی شــوند .کــوارک هــای
جدیــد دیگــر نمــی تواننــد در دماهــای رو بــه کاهــش بــه وجــود
آینــد ولــی از آن جایــی کــه کــوارک هــای بیشــتری نســبت بــه
پــاد کــوارک هــا وجــود دارنــد برخــی از کــوارک هــا بــرای خــود
جفتــی پیــدا نکــرده و بــه صــورت اضافــه باقــی مــی ماننــد .هــر 3
کــوارک بــا یکدیگــر یــک پروتــون بــا یــک نوتــرون مــی ســازند.
ســنگ بناهــای هســته اتــم هــای آینــده اکنــون ایجــاد شــده انــد .
الکتــرون هــا و پــاد الکتــرون هــا در برخــورد بــا یکدیگــر بــه اشــعه
تبدیــل مــی شــوند .شــماری از الکتــرون هــا باقــی مــی ماننــد
زیــرا همــان طــور کــه ذکــر شــد مــاده بیشــتری نســبت بــه پــاد
مــاده (ضــد مــاده) وجــود دارد .ایــن الکتــرون هــای اضافــی بعــداً
مدارهــای اتمــی اتــم هــای مختلــف و متنوعــی را هماننــد جــدول
مندلیــف مــی ســازند .در دماهایــی کــه امــروزه مــی تــوان در
مرکــز ســتارگان یافــت نخســتین هســته هــای اتــم هــای ســبک
و بــه ویــژه هســته هــای بســیار پایــدار هلیــم در اثــر هــم جوشــی
هســته ای هســته هــای هیــدروژن ســاخته مــی شــوند .هســته اتــم
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با بهترین نرخ ،پرداخت یک روزه
ساعت مراجعه از ساعت  ۸صبح

فروش شبانه ازساعت  ۱۲شب تا  ۲بامداد به وقت ونکوور
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بازرس فنی ساختمان
License No: 69680

Amir Behkish, PhD

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

(604)500-0303

یک دوره کالس های رایگان کیهان شناسی
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.

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

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

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

• آموزش کامپیوتر به زبان ساده

+98-914-545-2990

Member of Peer Counselling of BC
Social Worker Training Certificate
Food Safe Certificate

خدمات ترجمه

لیلی نیک نفس

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

MOSAIC- ICBC

توجه  :یک دوره کالس های رایگان کیهان شناسی هستی

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

دارای گواهینامه و مجوزهای زیر:

1917 Lonsdale Ave. North Vancouver

دکتر امیر بهکیش

هــای ســنگین از قبیــل اتــم آهــن یــا کربــن در ایــن مرحلــه هنــوز
ایجــاد نشــده انــد .در آغــاز آفرینــش تنهــا دو عنصــر بنیــادی که از
همــه ســبک تــر بودنــد وجــود داشــتند :هلیــم و هیــدروژن  .پس از
گذشــت حــدود ســیصد هــزار ســال گــوی آتشــین اولیــه آن قــدر
دمــا از دســت داده کــه هســته اتــم هــا و الکتــرون هــا مــی تواننــد
در دمایــی در حــدود ســه هــزار درجــه ســانتی گــراد بــه یکدیگــر
بپیوندنــد و بــدون ایــن کــه دوبــاره بــی درنــگ از هــم بپاشــند
اتــم هــای دیگــر را تشــکیل بدهنــد .در نتیجــه مخلــوط ذره هایــی
کــه قبــا نامرئــی بــه نظــر مــی رســیدند اکنــون قابــل دیــدن
مــی شــود .پــس از گذشــت ایــن مراحــل و تــا بــه امــروز از ابرهــای
هیدروژنــی کهکشــان هــا ،ســتارگان و ســیاره هــا بــه وجــود مــی
آینــد .در درون ســتارگان هســته اتــم هــای ســنگین از قبیــل
اکســیژن و آهــن تولیــد مــی شــوند کــه بعدهــا در انفجارهــای
ســتاره ای آزاد مــی گردنــد و بــرای ســاخت ســتارگان و ســیاره هــا
و زندگــی بــه کار مــی آینــد .ادامــه در شــماره آینــده

l.nicknafs@gmail.com

تلفن604-913-3941:
604-771-4831
Email: hometoinfo@gmail.com

Zari Majd
Mobile Mortgage Advisor

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

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

Daneshmand.ca

سام سالم

مشاور امالک مسکونی تجاری ،پیش فروش

Lic. No. 50027

بازرسی فنی ساختمان

604.445.2030

دکتر کامیار اژدری

TM

604.710.4060

علیرضا فراستی
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شماره پروانه

عضو رسمی نظام مهندسی ایران و آمریکا

BC44357

دارای مجوز گواهی امضاء رسمی  -ازدواج شرعی و کانادایی  -طالق

امور کنسولی و وکالتنامه های  Onlineسایت میخک و دفتر واشنگتن

تکمیل فرمهای Citizenship, PR Card

تلفن برای تعیین وقت حضوری:

www.ConcordHomeInspections.com

چرا اجاره؟
تازه واردین به کانادا

تاون هاوس  3خوابه با موقعیت بسیار عالی(نوساز)
دسترسی سریع به اتوبان 1
اقساط ماهیانه  2512دالر
بازدید شنبه 4-2
وام بانکی برای افراد کم درآمد و یا بدون درآمد توسط متخصص مجرب

رضا محمودی

778.240.8181

WWW.REZREALTY.CA

اکازیون واقعی برای سرمایه گذاری
فرصت استثنائی برای سرمایه گذاری در ونکوور در یک
شرکت تاکسی تی ان اس با مجوز فعالیت در سراسر منطقه
ونکوور بزرگ .سودی خوب و سهامی که همواره ارزش باال
لطف ًا با تلفن  604-816-9990تماس حاصل فرمائید.
پیام آزاد

دفتر رسمی ازدواج

تایید امضاء  -مشاوره در امور مهاجرین  -دعوت نامه  -وصیت نامه
INTERNATIONAL PROPERTIES

رونده دارد .این فرصت بزرگ را از دست ندهید!
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604.839.9938

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

آگهی استخدام
به یک خانم به صورت تمام وقت یا شبانه روزی
برای نگهداری از یک خانم سالمند ایرانی که
تا حدی دچار فراموشی شده است نیازمندیم.

عالقمندان لطف ًا با شماره تلفن زیر تماس بگیرند:

Tel: 604.725.5520

استخدام رفوگر Hiring -
به یک نفر با تجربه در کار رفوگری فرش نیازمندیم.
محل کار ،نورث ونکوور
عالقمندان لطفا تماس بگیرید.
Tel: 604.986.8585
Top Performer of years 2020 & 2021

مهرداد مرادخانی
مشاور وام مسکن

WikiMortgage
mehrdad.moradkhani@BMO.com

778.598.3170
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سه رقمی :

جدول کلمات متقاطع و سودوکو

ذای فرانسوی
ند مرتبه  - 9از
ژواک-10زهر
تلخ عرب -11
لفیازخانواده

ت در ایرانکهن
-3پولآلبانی–
ندی–پسرامام
ش چرمی– راز
امه  -6قالبی
کوه  -7رودی
نده اثر حاوی
ب -قــوم کهن
گری در استان

سپ ی د ب ا
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جدولمتوسط | ۷434

معمای1
باران در آفتاب!

چهار رقمی :
جوابها

دورقمی :

هوشتصویری:

Daneshmand.ca

اگر دقت کنید درپوش باالی آبپاش در عقب قرار دارد که باید در جلو باشد تا
هنگام آبپاشی ،آب بیرون نریزد.
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ود.

نمونه

631– 770– 239– 491 11 – 20 – 59 – 84
350– 341– 941– 199
98 – 46 – 62
597– 853- 748– 674
91 – 53 – 97

9105 – 7921 -4181
6050 – 4286 – 8394
2968 – 6006 – 4963

 -5مشام – تردید– نیروهای نظامی یک کشور-6
فال نیک – مسابقات سراسری در ورزش  -7قبض–
مها  -8ذخیره–کار یکدنده– جهنم  - 9صفت چای
اختالفتصاویررا بیابید
مطبوع– پیامبر صبور – نزد ایرانیان است و بس
 -10نقش هنری – پوشش سطح جاده– وحشی
کنید؟
کاغذیپیدا
تصویر مشابه
بین دو
آیا می توانید تعداد  4تفاوت را
برجسته -نیاکان
-12
چاپار-نان
-11
عمودی :
-1درجــات -حیران  -2چسب –زرنــگ  -3موی
مجعد– روکــش معابر– پمپ نشده  -4گریبان–
نوعی اســبــاببــازی– کــالم پرسش -5مــصــون–
سایه -از ورزش های زمستانی -6خنده رو– از
وسایل حمام  -7زاپاس -کیسه  -8رازدار– عضو
چهره -آشوب -9ابــزار نجاری –پروردگار -کاله
جواهرنشان-10رطوبت کم–رئیس دسته– فعل
ربطی  -11هنر
فــرنــگــی-آســیــب
ک ا ت ا ل و گ
ر ب ا ب
ب ا ر ی
ب ی م ا ر
ا
 -12خسیس-
ب ا ج ن م
عصب
ه د
برج سوم
پ ا د ر ی
ن ا ب ا ب

محسن و مجید در خیابان قدم می زدند که ناگهان
باران سختی شروع به باریدن کرد .محسن گفت:
«باران زود قطع میشه و طبق گزارش هواشناسی
قطع ًا تا  72ساعت آینده هوا آفتابیه ».مجید گفت:
افقی:
«نه ،قطع ًا تا  72ساعت دیگه هوا آفتابی نیست!»
حریف-مرقد -3بنیاد –خواهر–
جلوگیری -2
تبهکاران-
-1
بارون میاد؟»
پرسید« :یعنی بازم
باندبا تعجب
محسن
آفتابی– جست وجــوی اینترنتی
واهمه–پشیمان
«نه -4
انگلیسی
مرغ
تخم
بارون نمیاد اما هوا
جواب داد:
محسن
هم نیست!» به نظر شما چطور چنین چیزی ممکن
است؟

جدولسخت | ۶41

افقی-1 :شاگرداستاد-ازگلهایزینتی-2معبدیهودیان-سرشانه-3عید
ویتنامیها– فیلمیازغالمرضارمضانی–نمکهندی-4دانهنهانزا–شجاعت
– از رنگهای اصلی  -5پرچم – آواز دسته جمعی– واحد  28گرمی -6جوهر
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قلیا– دروازه بان -7خرمای نارس –غذای فرانسوی
 -8از فلز ها – اکبر و اصغر آسمانی – بلند مرتبه  - 9از
منابعتولیدبرق–جانورتکسلولی–پژواک-10زهر
هالهل – نوشته ای از سعید نفیسی– تلخ عرب -11
بادمعروف-انکارکننده-12گیاهیعلفیازخانواده
بارهنگ-ملکهزنبورانعسل
عمودی -1 :ســوزان -واحد مسافت در ایرانکهن
-2ماشیننویسی-رنگخاکستری-3پولآلبانی–
فوتبالیستولز–سیب-4پولخردهندی–پسرامام
مجتبی (ع) – چراغ دریایی  -5کفش چرمی– راز
باالنشین -پسر اسفندیار در شاهنامه  -6قالبی
که در آن فلز گداخته ریزند– دامنه کوه  -7رودی
در لهستان -خاتون آذری  -8نویسنده اثر حاوی
– کچل -بصیرت  -9میمون–لهیب -قــوم کهن
تاریخ -10پهلوان– روستایی گردشگری در استان
چــهــار م ــح ــال و
ا سپ ی د ب ا
ا ب ا م
بختیاری– طریق
ر ه ی ن
پ و ست ر
ک
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پنج رقمی:
23980–59437
44368–13589

معم
مرد نابینا

مــرد نابینایی
شده و در جیبش
و دوتــای آن ه
از نظر ظاهری
آن ها چیزی م
سفید و یک قر
اگر دو قرص ه
خواهد داد .ام
به نظر شما چه
میرسد،زندهب

جدولمتوسط | ۷434

افقی:
 -1باند تبهکاران -جلوگیری
تخم مرغ انگلیسی  -4واهم

Daneshmand.ca
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آژانس هواپیمائی سپید تراول
licence No:71098

SEPID TRAVEL & HOLIDAY LTD.

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

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

با 4

Tel: 604.552.5466

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

2) Century Cabinets Show Room - Vancouver
3572 E. Heistings St., Vancouver
Tel: 604.294.0445

شعبه در
ونکوور
بزرگ

4) Century Cabinets Show Room - North Vancouver
105 - 1550 Marine Dr, North Vancouver
Tel: 604.770.2199

604.552.5466

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

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

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

بانﯽ

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

MOBILE: 604-600-2173

sepidtravel@yahoo.com

OFFICE: 604-770-0706

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

ebrahimi

accounting services ltd.

شرکت حسابداری
و مالیاتی ابراهیمی
ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

O:778-855-9645

تضمین بهترین قیمت در سریعترین زمان فقط با یک تماس

3) Century Cabinets Show Room - Vancouver
2003 W 4th Ave, Vancouver
Tel: 604.428.4838

مشاوره رایگان

وطه سازی

بلیط هواپیما از کانادا و آمریکا به تهران و شهرستانها

تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی ( تراز نامه ،سود و زیان)

C: 604-724-9645

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب و کار

E: greatspaceslandscaping@gmail.com

محوطه سازی :کف سازی ،فنس کشی ،دیوار کشی ،آالچیق ،دک
ساخت برکه و آب نما ،پاور واشر و تمیز کردن گاترها

Tax & Accounting Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting

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

Small Business Corporate Tax

کاشت درخت ،گل ،چمن ،نگهداری دوره ای فضای سبز

Office: 604-724-9645

Cell: 778-855-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

Tel: (604) 757-1279
1199 W Pender St. Unit 390, Vancouver BC V6E 2R1
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کلینیک تخصصی مراقبت های شنوایی
دکتر امیر سلطانی

کلینیکال اُدیولوژیست و استادیار
بالینی در دانشگاه بریتیش کلمبیا

Dr. Negar Nazemi

D.M.D, General & Family Dentist

Tel: 604-971-6999
742 Marine Dr. North Vancouver
www.blueskydental.ca

& Custom Night
Sport Guards

Invisalign

Extraction / Emergencies

White Fillings
Digital X-Ray

Family & Children Dentistry
Root Canal Treatment

Crown & Bridge / Veneer
Cleaning / Whitening

Fiona McGrane
Audiometric Technician

دندانپزشکی
کلینیکDr. Negar
Nazemi

خدمات تخصصی :در کلینیک ما ،به شما تستهای شنوایی سنجی و مشاوره ،بصورت کام ً
ال رایگان ارائه میشود تا بتوانید برای
بهبود شنوایی (براساس نتایج آزمون مطابق با سبک زندگی و بودجه خودتان) بهترین سمعک را انتخاب کنید.

D.M.D, General & Family Dentist

1-6999
Tel: 604-971-6999
e Dr. North Vancouver742 Marine Dr. North Vancouver

همکاران ما :در کلینیک ما واقع در نورت ونکوور ،از حضور یک دکتر اُدیولوژیست و همچنین یک کارشناس ادیولوژی هر دو
فارغ تحصیل کالج  Speech and Hearing Health professionalsبریتیش کلمبیا به طور همزمان بهره مند خواهید شد.
فناوری پیشرفته :در کلینیک ما از سنجش های دقیق و تخصصی ،با فناوری های دیجیتالی روز و راهکارهای نوآورانه
سمعک های مخفی برخوردار خواهید شد .برندهای معتبر را به شما معرفی و مزایای هر کدام را به شما عرضه میکنیم.
های خدمات از راه دور ،از ما بپرسید.
در مورد جدیدترین سمعک های هوشمند و اپلیکیشن ِ

دکتر نگار ناظمی
www.blueskydental.ca

طرح خرید بدون بهره NexGen :می کوشد تا شما بهترین خرید متناسب با سبک زندگی و بودجه خود را داشته باشید.
طرح منحصر
خدمات فروش اقساطی :ما مفتخر هستیم که اولین شرکت ارائه کننده فروش اقساطی سمعک هستیم .این ِ
به فرد ،مجموعه ای کامل از انواع سمعک ها درسطوح مختلف تکنولوژی را در بر میگیرد .پس از مشاوره با ما شما میتوانید
سمعک مورد نظر تان را بر اساس نیاز شنوایی ،سبک زندگی و بودجه مورد نظر ،بصورت اقساط ماهانه  $59انتخاب کنید؛
همراه با خدمات پس از فروش.

101-1221 Lonsdale Ave, North Vancouver Tel: 604.988.9900
www.Nexgenhearing.com

دندان پزشک خانواده و کودکان
عصب کشی
جرم گیری ،سفید کردن دندان

عکسبرداری دیجیتال برای دندانپزشکی
پر کردن با مواد سفید
جراحی دندان عقل

ارتودنسی ()Invisalign

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

پارکینگ رایگان در پشت ساختمان

Registered under the College of Speech and Hearing Health Professional of BC

داروخانه ایرانی

LONSDALE & 3RD PHARMACY
تقاطع خیابان النزدل و سوم ،نورث ونکوور

با مدیریت ایرانی

خدمات ما شامل:

تخفیف ویژه سینیورها

•
•پر کردن نسخه با ارزانترین قیمت (در چند دقیقه)
برای داروهای OTC
همین امروز از نمایشگاه اتومبیل Brian Jessel BMWواقع در مرکزی ترین نقطه شهر و نزدیک به  Highway#1بازدید فرمائید.
•همراه با بسته بندی رایگان دارو (روزانه ،هفتگی ،ماهیانه)
•ساخت داروهای ترکیبی و هورمون تراپی
•خدمات مجانی دیابتیک همراه با مشاوره رایگان
تحویل رایگان دارو درب منزل

)(Free Delivery

(اندازه گیری فشار خون ،اکسیژن خون و قند خون)

•

انواع واکسنهای مسافرتی و واکسن آنفوالنزا (رایگان)

10صبح تا  4عصر  ،یکشنبه ها تعطیل می باشد
ساعات کار :دوشنبه تا جمعه 10 :صبح تا  6شب  ،شـنبه10 :صبح

) مجاور (Subway

105 3rd St. East, North Vancouver

کلینیک دندانپزشکی

Tel: 604.971.5499
DR. SHADFAR

BOARD CERTIFIED CHILDREN’S DENTIST

دکتر شـادفر
)Free First Kids Dental Exam (Age 1 to 18

اسپشیال :معاینه رایگان کودکان

( برای اولین بار)

ca

White Fillings
Family & Children Dentistry
Crown & Bridge / Veneer
& Custom Night
Invisalign
Fillings Cleaning / Whitening
& Bridge / Veneer Root CanalWhite
Invisalign Digital X-Ray
&Sport
Guards
ExtractionCustom
/ Emergencies Night
Treatment
Digital X-Ray
Sport Guards
ng / Whitening
Extraction / Emergencies

فروش و خدمات مرتبط :ما تمامی محصوالت برند های معتبر سمعک را ارائه میکنیم.

www.Lonsdale-Pharmacy.com

azemi

mily Dentist

دندانپزشک و جراح

متخصص کودکان و نوجوانان

 1تا  18سال

عضو رسمی کانون دندانپزشکان در کانادا و آمریکا

•پذیرش کودکان استثنائی در هر سنی
•پذیرش بیماران جدید (بدون معرفی)

•ارائه جدیدترین و آخرین تکنیک های دندانپزشکی کودکان
•مدرنترین تکنولوژی و عکسبرداری دیجیتال
•پذیرش انواع بیمه ها

Tel: 604.971.3940

#802-1150 Marine Dr. North Vancouver
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Now
!Selling

Now
هم اکنون
Now
فروش
در حال
!Selling
!Selling
Now
!Selling

دفتر فروش همه روزه به جز جمعه ها از ساعت  12تا  5بعد از ظهر بازمی باشد.

 168واحد مسکونی که تعریف جدیدی از زندگی شهری را ارائه می دهند
کاندوها و تان هاس های  1تا  4خوابه
واقع شده در خیابان  3rd streetو Davids Avenue
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Ads

ﺳﺎﺧﺖ ﺗ�ﺰر و ﮐﻠ�ﭗ ﺗﺒﻠ�ﻐﺎﺗﯽ و�ﺪﺋﻮ�ﯽ
ﺑ�ای ﺑ�ﺰ�ﺲ ﺷﻤﺎ
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

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﯿﺰﻧﺲ ﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎ ،وب ﺳﺎﯾﺖ و ...
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در وﻧﮑﻮور ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﺋﻮی  360درﺟﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﺋﻮ از ﻣﻨﺎزل ،وﯾﮋه ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب
Meta Marketing

ﺗﻬﯿﻪ و

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

Facebook
Ads
ﻧﯿﺴﺖ
دور از دﺳﺘﺮس
ﮐﻤﭙﯿﻦﺧﯿﻠﯽ
اﺟﺮایﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد
ﺗﺨﺼﺺ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻫﻤﯿﻦواﻣﺮوز ﺑﺎ

Tel:
604.448.2272
Tel:
604.448.2272

www.MetaMarketing.ca

www.MetaMarketing.ca

info@MetaMarketing.ca

info@MetaMarketing.ca

Meta Marketing
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ﺳﺎﺧﺖ ﺗ�ﺰر و ﮐﻠ�ﭗ ﺗﺒﻠ�ﻐﺎﺗﯽ و�ﺪﺋﻮ�ﯽ
ﺑ�ای ﺑ�ﺰ�ﺲ ﺷﻤﺎ

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﯿﺰﻧﺲ ﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎ ،وب ﺳﺎﯾﺖ و ...
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در وﻧﮑﻮور ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﺋﻮی  360درﺟﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﺋﻮ از ﻣﻨﺎزل ،وﯾﮋه ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب
Meta Marketing

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

Tel: 604.448.2272
www.MetaMarketing.ca
info@MetaMarketing.ca

Meta Marketing
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NAVA HOMES
www.NavaHomes.com

دکتر امیر بهکیش

مشاورین امالک تجاری و مسکونی

ما به زبانهای ایتالیایی ،فارسی و انگلیسی صحبت میکنیم

بازرس فنی ساختمان

(604)500-0303

از  12سال سابقه کار در استان بی سی کانادا هستیم .تعدادی ملک و بیزنس با ارزش،

Certified Home Inspector

خدمات ترجمه لیلی نیک نفس
مترجم شفاهی وکتبی
مترجم ICBC

STIBC 03-05-3509
MOSAIC- ICBC

We speak Italian, Persian (Farsi) and English.

ما متخصص خرید و فروش امالک تجاری ،هتل و فرانچایزهای معتبر و پردرآمد ،با بیش

Amir Behkish, PhD

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

Commercial / Residential

آیا به دنبال یک بیزنس یا ملک تجاری با درآمد خوب هستید؟

License# 69680

604.773.6040
l.nicknafs@gmail.com

)604.926.Nava (6282
navahomes@gmail.com

نـوا منشادی
)*Nava Manshadi (PREC
* Personal Real Estate Corporation

آماده فروش و تحویل هستند .قبل از هر اقدامی ،اول با ما تماس بگیرید.
2020

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻧﺖ وود ،ﺑﺮﻧﺎﺑﯽ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  ۵٪ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
در  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و
اﺳﮑﺎی ﺗﺮﯾﻦ

زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ۲۰۲۵
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

