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+1.604.505.1000   +98.21.913300022

Zari Majd

Mobile Mortgage Advisor

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

ار ائه بهترین وام 
مسکن با شرایط 

بسیار عالی

بازرسی فنی ساختمانبازرسی فنی ساختمان
توسط: دکتر کامیار اژدریتوسط: دکتر کامیار اژدری

www.DoctorHomeInspections.comwww.DoctorHomeInspections.com
604.710.4060

Lic. No.  50027

778.233.8884778.233.8884

برهان فرجو
مشاور وام مسکن

 ارائه  انواع وام  برای خرید مسکن  ارائه  انواع وام  برای خرید مسکن 
 Refinance , Home Equity Refinance , Home Equity, Construction Loan, Construction Loan

Friday,  Feb. 25, 2022 
Issue 800, Vol. 16 
جمعه 6 اسفند 1400، سال 16 دانشمند

778.240.8181778.240.8181
REZREALTY@GMAIL.COMREZREALTY@GMAIL.COM

رضا محمودی

 لنگلی
 سکونت - سرمایه گذاری

Sky Trainبا چشم انداز راه اندازی سرویس

Rezrealty.ca

aneshmand
m a g a z i n e

ِ َ

604.441.7733
www.MahdiAbbaszadeh.ca

) دکترای مهندسی سازه ( 

خرید ملک فقط با 5 درصد

با هر بودجه ای صاحب خانه شوید

کارشناس حرفه ای مسکن و متخصص در پیش خرید
V A N C O U V E R  
R E A L   E S T A T E  P R O F E S S I O N A L  

مشاور وام مسکن

778.598.3170

Top Performer of years 2020 & 2021 

WikiMortgage
mehrdad.moradkhani@BMO.com

مهرداد مرادخانی

  برش قطعات کابینت  با ما، نصب با شمابرش قطعات کابینت  با ما، نصب با شما
برش چوب و ساخت هر نوع کابینت  و کانتر تاپ، فروش لوازم و قطعات جانبی

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

Email: info@centurycuts.com  |  www.centurycuts.com 
Address: 201 B-1530 Kingsway Ave., Port Coquitalm 604.945.0456

آشپزخانه نو، با هزینه کمآشپزخانه نو، با هزینه کم

amirdavoody@hotmail.comamirdavoody@hotmail.com

امیر داودی

778-882-Amir(2647) 

17 دانستنیها  10WWW.DANMAGAZINE.COM آبان، 1398 NOVEMBER 1, 2019

Cell:  604.723.0721
www.FaraGhafari.ca
fara.ghafari@gmail.com

Licenced Property Manager / Realtor

متخصص خرید، فروش و  اجاره

فروغ غفاری

آیا ملکی برای فروش دارید؟
آیا قصد خرید دارید؟

آیا ملکی برای اجاره دارید؟

Fara Ghafari

$2,500 / Monthly $3,500 / Monthly

Deep Cove
North Vancouver

آپارتمانی  2 خوابه + دن با منظره زیبا
با بالکنی بسیار بزرگ ، آشپزخانه شیک 

928 اسکورفیت، نزدیک به مدارس، زمین 
گلف و فروشگاه.  آماده برای اول نوامبر

Upper Lonsdale
North Vancouver

منزلی 3 خوابه بازسازی شده به مساحت 
1378 اسکورفیت با منظره زیبا. کفپوش 

چوبی، آشپزخانه شیک، پتیو بزرگ و زیبا برای 
تفریحات  تابستانی، نزدیک مدارس

حداقل برای یکسال لیز

R E N T E D

دکتــر رضــا حصیری
ارائـــه کلیه خدمات دندان پزشـــکی

در مرکز شهر کوکیتالم

118  2918 Glen Dr. Coquitlam V3B 2P5  (جنب قنادی مینو و سوپر رز)

پذیــرش بیمــه هــای درمانــی
با بیش از ١٥سال سابقه کار

www.coquitlamdentaloffice.ca

604 552 8884

Home is where your story begins

 مشاور شما در خرید وفروش
و تجاری  امالک مسکونی 

نسرین سرمدی

201-657 Marine Drive, West Vancouver  V7T 1A4

604.765.6643
nasrinsarmadi@gmail.com
Office:778 297 3000

w w w. n a s r i n s a r m a d i . c o m 

C i v i l  E n g

امیر داودی

amirdavoody@hotmail.com
778-882-Amir(2647)
www.rarealtyalliance.com

مشاور شما در  کلیه امور :

 خرید ملک ،بیزینس،اجاره،سرمایه گذاری
اجرای قراردادها

اخذ وام با کمترین نرخ بهره
اجرای واگذاری و پیش فروش امالک 

تخصص در امور امالک در تمام ونکوور بزرگ از جمله :
سوری ، اَبستفورد  و  لنگلی    

 در صورت معرفی به دیگران 
در هر معامله موفق۵۰۰ دالر

 تعلق میگیرد

هم اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاری در امالک است 
Top 10% Realtors 

Top 10 realtor in Langley

 مشاور شما در: 
 خرید و فروش ملک، بیزنس

Pre-Sale ،سرمایه گذاری  

وام مسکن با کمترین بهره

مشتری متقاضی برای بیزنس های صرافی، داروخانه، 

فروش رستوران دونر داریم. لطفًا با من تماس بگیرید.

مشاور وام مسکن
Mortgage, Refinance, HELOC

پیام روشنی

778.320.3282
HeedLending

payam@HeedLending.com

Read Today For Tomorrow

مشاور خرید و فروش امالک

پدرام کاهه
دکترای سازه از کانادا

PEng  عضو نظام مهندسی استان بی سی

سرمایه خود را به دست متخصص بسپارید

604.500.4776
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 بورس انواع طالهای ایرانی و  ایتالیایی، حلقه نامزدی و ... بورس انواع طالهای ایرانی و  ایتالیایی، حلقه نامزدی و ...

 بهترین خریدار طال و سکه آزادی، سکه پهلوی و شمش های سوئیسی بهترین خریدار طال و سکه آزادی، سکه پهلوی و شمش های سوئیسی

تعمیرات طال پذیرفته میشودتعمیرات طال پذیرفته میشود

Tel: 778.222.4002, 604.973.1555
1809 Lonsdale Ave., North Vancouver

NOUR
JEWELRY 

EXCHANGE

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

آدرس:  1809 النزدل، نورث ونکوور

جواهری نـورجواهری نـور

فروش طال به صورت قسطی و بدون بهرهفروش طال به صورت قسطی و بدون بهره

• ویزای دانشجویی

• ویزای کار

• اقامت از طریق سرمایه گذاری

• اقامت از طریق پشتیبانی خانواده

• اقامت از طریق پشتیبانی همسر

• دعوتنامه

• وصیت نامه

• انحصار وراثت

• اسنادرسمی

• امور امالک

• وکالتنامه

• وام و نقل و انتقال مسکن

• امور خانواده

• طالق

• حضانت فرزندان

• امور مالی و دارایی های خانوادگی

Immigration: Wills, Estates 
& Real Estate:

Family Law

برای  اطالعات  بیشتر  با ما تماس بگیرید

Vancouver Office: 700 W 16th Ave., Vancouver BC V5Z 1S7             Port Moody Office: 301-220 Brew St., Port Moody BC V3H 0H6

Naghmeh  
Hedayat-Baig
Barrister and Solicitor

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

نغمه هدایت  بیگ، وکیل رسمی دادگاه های بریتیش کلمبیا

با بیش از 11 سال سابقه وکالت، مدافع حقوق شما در موارد زیر: 

دفتر حقوقی نغمه هدایت بیگ

مری صالح 
  مشاور امالک مسکونی و تجاری

C: 604-626-8461    
www.marysaleh.com   1marysaleh@gmail.com

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

Master Medallion Club
2007, 2017

 Information: Free  . . .   Knowledge: Priceless

 ،sqft 843 آپارتمانی در نورث ونکوور، با 2 اتاق خواب بزرگ، با زیربنایی به وسعت
نوسازی شده در سال 2017، بسیار پرنور و دلباز، با دسترسی به پاتیو، با یک 
پارکینگ و یک انباری، نزدیک مدرسه، Sea Bus، رستوران ها و مراکز خرید

Mary Saleh   

205- 175 E 4th St., North Vancouver
$689,900

برای کلیه امور خرید و فروش امالک  با  مری صالح تماس بگیرید
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با موجودی بیش از 4000 قطعه فرش در اندازه های بزرگ و کوچک

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

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

Shenasi  
Carpet

توسط متخصصین با تجربه ایرانیشستشو ، رفـو ، رنگبرداری و  قیمت گذاری

1165 West 15th st.,  North Vancouver, BC   (Off  Pemberton)  604.986.8514       WWW.SHENASICARPET.COM

BANFF CONTRACTING 
BUILD YOUR DREAM HOUSE WITH US AND

LOVE WHERE YOU LIVE

202-38 FELL AVE NORTH VANCOUVER BC V7P3S2

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

WEBSITE: BANFFCONTRACTING.COM

E-MAIL:NASR47585@GMAIL.COM

بازسازی و نوسازی
تعمیرات مسکونی و تجاری

طراحی داخلی
مدیریت ساخت

 
1188338 B.C. Ltd

 

مشاور مسکن  علی  امامی
236.518.4072

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

Real Estate Trading Services

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

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

فروش:
•  قدم برداشتن در راستای فقط منافع شما و نه هیچ کس دیگری بجز شما

•  فروش ملک شما به باالترین قیمت ممکن

BC  درج اطالعات ملک شما در لیست امالک استان  •

•  دریافت تمامی پیشنهادات خرید و گزارش به شما در اسرع وقت

•  بررسی قرارداد خرید و فروش و دیدن تمام موضوعات در آن

  خرید:
•  قدم برداشتن در راستای فقط منافع شما و نه هیچ کس دیگری

•  ارایه اطالعات امالک موجود در بازار

•  مشاوره در باره قیمت مناسب برای خرید

•  تهیه قرارداد خرید منطبق با قانون و دیدن تمام موضوعات در آن

•  کاهش ریسک های متعدد  شما در انجام خرید ملک

12/28/21, 7:34 PM Slide Show

https://bcres.paragonrels.com/ParagonLS/Default.mvc#1,1 1/2

Listing #R2629788

12/28/21, 8:11 PM Slide Show

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

Listing #R2634354

12/28/21, 7:39 PM Slide Show

https://bcres.paragonrels.com/ParagonLS/Default.mvc#1,1 1/2

Listing #R2619444

1705 Larson Road North Vancouver 

$1,398,000$1,398,000
125 - 14th Street North Vancouver    

$988,000$988,000

602-2982 Burlington Drive Coquitlam 2013-2016 Fullerton Ave., North Vancouver 

 ali@vanakproperties.comwww.Vanakrealty.com

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

AdvancedCreditRepair.CA
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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. 

SOLD IN 2021
$629,000,000
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ارسال حواله به ایران و بلعکس با سیستم الکترونیکی  ارسال حواله به ایران و بلعکس با سیستم الکترونیکی  
بهترین نرخ و سریعترین انتقال ارزبهترین نرخ و سریعترین انتقال ارز

)سانتا، پایا، کارت به کارت(

دریافت همزمان ارز با استفاده  از کارت های عضو شتاب

Tel: 604.913.2324Tel: 604.913.2324

1408 Marine Dr., West Vancouver1408 Marine Dr., West Vancouver

اولین صرافی ایرانی در وست ونکوورکانادا

صرافی دنیـا
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دکای حقوق و مشاور رسمی کانون مشاوران کانادا

دارنده حق امضاء از دولت استان بریتیش کلمبیا

مهاجرت به کانادا را با ما تجربه کنید

� توفیق حس�� ام��

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Migrating Bird Immigration Services 
Inc. 

August 14, 2021 
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E M A I L : S A L E S@ A P A D A N A T R A V E L . C A

I N S T A G R AM : @ A P A D A N A . T R A V E L . C A N A D A

برای دومین سال پیاپی ،آژانس هواپیمایی آپادانا مفتخر به دریافت جایز� برترین انتخاب مشتریان سال شد.
کسب این جایز�، مرهون تالش، 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 .

 

BC LICENSE # 61054

آژانس     هواپیمایی      آپاداانآژانس     هواپیمایی      آپاداان

علی   نجفیعلی   نجفی کیوان کربالییکیوان کربالیی
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 آشنایی با سیستم مالی کاناداسمینار سمینار رایگان رایگان 

جلسات تصویری آنالین  از طریق جلسات تصویری آنالین  از طریق ZoomZoom  به فارسی  و یا حضوری  به فارسی  و یا حضوری

 آموزش  روش کم کردن بدهی کردیت کارت و باال بردن اعتبار

 آموزش دسترسی به سودهای باالی بانکی

حسابهای دولتی TFSA، RRSP، RESP و RDSP ، چگونه می توان حداکثر 

 استفاده را از این حسابها برد؟

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

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

 اگر بر اثر حادثه، بیماری یا تصادف، قادر به کار نباشیم، برای پرداخت مخارج چه باید کرد؟

آیا دولت در هنگام بازنشستگی مراقب ما خواهد بود؟ اگر نه پس چه باید کرد؟

 برنامه ریزی مالی برای سال 2022
دسترسی به تمام کمک های مالی دولت کانادا

 زمان برگزاری این سمینار:                                                                     
جمعه ها، حضوریجمعه ها، حضوری    )ساعت 6:30  عصر (      و    شنبه ها، آنالین و    شنبه ها، آنالین   )ساعت 2 بعد ازظهر(

جلسات حضوری  و آنالین

از عزیزان جدی و عالقمند در 

زمینه امور  مالی شامل انواع 

بیمه، سرمایه گذاری،  پس انداز 

فرزندان و بازنشستگی

به همکاری
دعوت 

 جهت ثبت نام برای

 این سمینار رایگان لطفا 

به شماره زیر پیام بفرستید

604.760.9072رضا وحیدی، مشاور مالیرضا وحیدی، مشاور مالی

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

همکاران ما: در کلینیک ما واقع در نورت ونکوور، از حضور یک دکتر ُادیولوژیست و همچنین یک کارشناس ادیولوژی هر دو 
فارغ تحصیل کالج Speech and Hearing Health professionals  بریتیش 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. 

در مورد جدیدترین سمعک های هوشمند و اپلیکیشن هاِی خدمات از راه دور، از ما بپرسید.

طرح خرید بدون بهره: NexGen  می کوشد تا شما بهترین خرید متناسب با سبک زندگی و بودجه خود را داشته باشید.

خدمات فروش اقساطی: ما مفتخر هستیم که اولین شرکت ارائه کننده فروش اقساطی سمعک هستیم. این طرِح منحصر 
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 59$  انتخاب کنید؛ 

 همراه با خدمات پس از فروش.

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

کلینیک تخصصی مراقبت های شنوایی

WorkSafeBC and Provincial WCB Networks, VAC, BCEA and NIHB accepted
Registered under the College of Speech and Hearing Health Professional of BC

101-1221 Lonsdale Ave, North Vancouver   Tel: 604.988.9900
www.Nexgenhearing.com              SCHEDULE YOUR FREE HEARING TEST TODAY !

دکتر امیر سلطانی
کلینیکال ُادیولوژیست و استادیار 
بالینی در دانشگاه بریتیش کلمبیا

Fiona McGrane
Audiometric Technician

North Vancouver  742 Marine Dr.  

Dr. Negar Nazemi

Tel:  604-971-6999

Family & Children Dentistry
Root Canal Treatment Extraction / Emergencies

Crown & Bridge / Veneer
Cleaning / Whitening

InvisalignWhite Fillings
Digital X-Ray

Custom Night & 
Sport Guards

D.M.D,  General & Family Dentist

www.blueskydental.ca

North Vancouver  742 Marine Dr.  

Dr. Negar Nazemi

Tel:  604-971-6999

Family & Children Dentistry
Root Canal Treatment Extraction / Emergencies

Crown & Bridge / Veneer
Cleaning / Whitening

InvisalignWhite Fillings
Digital X-Ray

Custom Night & 
Sport Guards

D.M.D,  General & Family Dentist

www.blueskydental.ca

 دندان پزشک خانواده و کودکان                             عکسبرداری دیجیتال برای دندانپزشکی

 عصب کشی                                                     پر کردن با مواد سفید 

 جرم گیری، سفید کردن دندان                              جراحی دندان عقل

پارکینگ رایگان در پشت ساختمان

 کلینیک دندانپزشکی

  .North Vancouver  742 Marine Drدکتر نگار ناظمی 

Dr. Negar Nazemi

Tel:  604-971-6999

Family & Children Dentistry
Root Canal Treatment Extraction / Emergencies

Crown & Bridge / Veneer
Cleaning / Whitening

InvisalignWhite Fillings
Digital X-Ray

Custom Night & 
Sport Guards

D.M.D,  General & Family Dentist

www.blueskydental.ca

)Invisalign( ارتودنسی
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تعداد افرادی که در بیمارستان ها با کووید-19 بستری هستند، در طول آخر هفته Family Day کاهش 

یافت. در حال حاضر 688 نفر در بیمارستان هستند، که تست ویروس آنها مثبت بوده است که از روز 

جمعه 45 نفر کاهش یافته است. هنوز 108 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند، که از روز 

جمعه 5 نفر کاهش داشته است. با این حال، در چهار روز گذشته 44 مورد مرگ در ارتباط با این ویروس 

ثبت شده است. 

این شامل سه فرد 40 ساله است. مشخص نشده است که آنها در زمان مرگ در کدام مرجع بهداشتی 

بوده اند. به این ترتیب تعداد قربانیان از زمان شروع همه گیری در بیش از دو سال پیش به 2830 نفر 

می رسد. 2103 مورد ابتال در آخر هفته طوالنی ثبت شد، اما به دلیل محدودیت های تست، تعداد موارد 

ابتال دیگر تصویر دقیقی از نحوه انتشار ویروس در بریتیش کلمبیا نیست.  

تا روز سه شنبه، 90.5 درصد  این ویروس ثبت شده است.  به  ابتال  از آغاز همه گیری، 345734 مورد 

)4512730( افراد واجد شرایط پنج سال و باالتر در بریتیش کلمبیا اولین دوز واکسن کووید-19 و 85.9 

درصد )4282333( دوز دوم خود را دریافت کرده اند. 

عالوه بر این، 93.2 درصد )4,319,917( از افراد واجد شرایط 12 سال و باالتر در B.C. اولین دوز واکسن 

کووید-19 ، 90.6 درصد )4200404( دوز دوم و 54.9 درصد )2542724( نوبت سوم را دریافت کرده 

اولین دوز، 91.1   .B.C واجد شرایط در بزرگساالن  از کل  اند. همچنین، 93.5 درصد )4,046,012( 

درصد )3938486( دوز دوم و 57 درصد )2465130( نوبت سوم را دریافت کرده اند. 

 44 مورد مرگ 
 BC به علت کووید-19 در 
Family Day  در آخر هفته
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سازمان مهاجرتی
123Visa  
Immigration Services

 با مدیریت: شهاب دراج

CEO of 123Visa & Iranian Lawyer 

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

Cell: +1 (778) 317-4959           
Fax: +1 (604) 971-1232

 (604) 971-5005        

شماره تلفن دفتر تهران: 00989127211736

 خدمات مهاجرت به کانادا  از طریق : خدمات مهاجرت به کانادا  از طریق :
  خانوادگی، تحصیلی، اقامت از طریق کاریابی 

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

Roja Yavari 
Iran Office Manager  
Roja@123visa.ca

Ray Nesvaderani 
IRB Certified Interpreter 

ray@123visa.ca

Dorsa Tehrani 
Application Process Officer

dorsa@123visa.ca

Hamidreza Abazari
Company Representative in Iran

hamid@123visa.ca

Zahra Honarpisheh
Office Manager

zahra@123visa.ca

Mahsa Mehrvarz
ICCRC Member

mahsa@123visa.ca

Sam Rad 
Agent in Iran 

samrad@123visa.ca

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

تیم ما در تمام  مراحل مهاجرت  همراه شما خواهد بود 

 بیش از  300  پرونده موفق در مهاجرت 

 به ویژه برای موارد پناهندگی

 بدون حتی یک مورد ناموفق

ــم ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران، لحظــه تحویــل ســال ۱۴۰۱ هجــری  ــر اســاس مرکــز تقوی ب
شمســی بــه وقــت ایــران، روز یک شــنبه ۲۹ اســفند مــاه ســال ۱۴۰۰ مصــادف بــا بیســتم مــارس 

۲۰۲۲ میــادی، ســاعت ۱۹ و ۳ دقیقــه و ۲۶ ثانیــه اســت. 

لحظــه تحویــل ســال ۱۴۰۱ در کانــادا بــه وقــت تورنتــو و مونتــرال: روز یکشــنبه بیســتم مــارس 
۲۰۲۲ در ســاعت ۱۱ و ۳۳ دقیقــه و ۲۶ ثانیــه صبــح خواهــد بــود. 

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

امیدواریــم ســال جدیــد شمســی، ســالی پــر از اتفاقــات زیبــا و خــوب بــرای تمــام مــردم جهــان 
بــه خصــوص ایرانیــان و فارســی زبانان باشــد.

لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ هجری شمسی
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سیاسی،  حرکتهای  و  جریانها  به  وابستگی  نوع  هیچ  ونکوور،  چاپ  دانشمند"   " مجله 
جناحها، نهادها، ارگانها، سازمانها، و مجامع و محافل سیاسی و یا مذهبی داخل یا خارج 
خدمات  و  فرهنگی  برنامه های  نشریه،  این  تحریری  هیئت  و  مسئوالن  ندارد.  کشور 
اجتماعی خود را فقط بر اساس اهداف اساسی "مجله دانشمند ونکوور" تنظیم و ارائه 
می کنند، اهدافی چون اطالع رسانی بی طرفانه، آموزش، تشویق به حفظ ارکان خانواده، 

و ایجاد شبکه فعال ارتباطی بین متخصصان و صاحبان مشاغل خارج از کشور.

چاپ آگهی های تبلیغاتی، اطالعیه ها، و مقاله های دریافتی منوط است به تایید هیئت 
تحریری نشریه.  مجله " دانشمند" حق ویرایش و اصالح مطالب ارسالی را برای خود 
محفوظ می دارد. مطالب چاپ شده لزوما بیانگر آرا و عقاید گردانندگان این نشریه نیست.

این نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد. این نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد. 

استفاده کلی یا جزئی از مقاالت و طراحی آگهی ها مجاز نیست.استفاده کلی یا جزئی از مقاالت و طراحی آگهی ها مجاز نیست.

مجله هفتگی 

دانشمند

هیئت تحریری  دانشمند:

دکتر کیوان آشنائی، دکتر حسن علومی، دکتر سفیددشتی، 

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

شیرغانی، مریم زارع نژاد، مهندس کاوه موظفی، سوزان بشیری

Daneshmand

 The contents of “Daneshmand” Magazine and 
its advertisement designs may not be sold or 
reproduced in any form, either in part or in full, 
without the written consent of the copyright owner.
Opinions expressed are the author’s and do not 
reflect those of “Daneshmand” Magazine.

This publication is parcially funded by:
COVID-19 Emergency Support Fund for Cultural, 
Heritage and Sports organization, Canada.

FREE, WEEKLY, PERSIAN

Read Today For Tomorrow

تحقیقات شادی، یک حوزه اساسی در روانشناسی مثبت گرا، 

می تواند به شما درک درستی از چگونگی بهبود کیفیت زندگی 

بدهد. در این زمینه که به سرعت در حال گسترش است، ایده 

»پای خوشبختی« )Lyubomirsky et al., 2005(  نظر عموم 

کند، خوشبختی  می  پیشنهاد  پای  مدل  است.  کرده  را جلب 

شما، می تواند به شکل 50-10-40 تقسیم شود، که منعکس 

کننده ترکیب منحصر به فرد شما از وراثت )50 درصد(، شرایط 

)10 درصد(، و فعالیت هایی که برای شادتر کردن خود انجام 

توانید  نمی  مدل، شما  این  است. طبق  می دهید)40 درصد( 

رخ  شما  کنترل  بدون  شرایط  و  دهید  تغییر  را  خود   وراثت 

می دهد. با این حال، می توانید کاری را که انجام می دهید 

تغییر دهید تا خود را شادتر کنید. نکته مهم، این است که مدل 

"پای" برای شادی کلی شما اعمال می شود، نه نوسانات لحظه 

به لحظه در خلق و خوی شما.

این فرمول 50-10-40 از کجا آمده است؟ Lyuobomirsky و 

همکارانش از فرآیندی استفاده کردند که آمارگران برای توضیح 

متفاوت  دیگر  فرد  به  فردی  از  می تواند  که  خاص  رفتار  یک 

باشد، از اندازه گیری مجموعه ای از پیش بینی کننده ها در متغیر 

نتیجه )عاملی که از فردی به فرد دیگر متفاوت است( استفاده 

منعکس کننده  وراثت پذیری،  تخمین های  مثال،  برای  کردند. 

یک فرمول آماری است که روابط بین متغیرهای گرفته شده از 

گروه هایی از افراد، با روابط بیولوژیکی شناخته شده را بررسی 

می کند. بنابراین، در یک جمعیت، سطوح شادی نیمی از نمرات 

افراد را می توان با نمرات شادی بستگان آنها حساب کرد.

برای  دیگر  درصد  باشد، 50  درست  اینها  همه  اینکه  فرض  با 

با  مجدداً،  ماند.  می  باقی  بیولوژیکی  روابط  از  خارج  توضیح 

استفاده از برآوردهای آماری، محققان روابط بین شادی افراد 

در نمونه های داده شده را با آگاهی از رویدادهایی که در زندگی 

می  بررسی  نامطلوب،  چه  و  مطلوب  چه  است،  داده  رخ  آنها 

کنند. تخمین 10 درصدی برای شریط به این معنی است که، 

40 درصد برای کارهایی که افراد برای شادتر بودن می توانند 

انجام  دهند وجود دارد. این بخشی است که شما می توانید بر 

کنترل  در  زیرا  کنید،  کار  آن  روی  "پای شادی"  مدل  اساس 

شماست اما ژن ها و شرایط زندگی تحت کنترل شما نیستند.

از   Nicholas J.L. Brown توسط  جدیدی  مقاله  انتشار  اما 

از   Julia M. Rohrer و  )هلند(   University of Groningen

تحقیقات  و  شادی"  "پای  )آلمان(   University of Leipzig

حمایتی آن را جدا می کند و منطق و مبنای تجربی آن را به 

معدود  استثنای  به  می کنند،  خاطرنشان  آن ها  کشید.  چالش 

انتقاد پذیرفته می شود، زیرا  موارد، "پای شادی" عمدتًا بدون 

این امید را به وجود می آورد که اگر به اندازه کافی روی خود کار 

کنید، می توانید همیشه خود را شادتر کنید. مردم فرمول های 

ساده را دوست دارند.

 به گفتهBrown  و Rohrer، تقسیم 50-40-10 از یک مدل 

آماری ناشی می شود که نه تنها شادی یک فرد، بلکه شادی 

مدل کیک خوشبختی
 آیا آماده اید که یک تکه از 
»پای خوشبختی« را بردارید؟
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* 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

* 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

Tel: 604-723-8696          +1 604-723-8696
Email: Tax122east14@gmail.com    
202-122 14th St. East, North Vancouver, BC, V7L 2N3

شرکت مالیاتی و حسابداری  بین الملل
Worldwide TAX Accounting Ltd.

Filling Taxes
Starting From

$20

صــرافی نیــا
آموزش تخصصى بررسى و تحلیل تکنیکال
بازارهاى مالـى سهام و ارزهـاى دیجیتـال

از مبتدى تا پیشرفته

NIA NATIONS CURRENCY
EXCHANGE

Add: 987 Marine Drive, North  Vancouver BC. V7P1S4

www.nnce.ca

E mail: info@nnce.caTel: 604 807 5050   604 969 1417 

 امکان استخدام برای دانشجویان مستعد 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید

با دستگاه کارتخوان عضو شبکه شتاب ایران

شعبه جدید  در نورث ونکوور  افتتاح  شد

www.nnce.ca

کل جمعیت را بررسی می کند. بیایید ابتدا به آن درصد وراثت نگاه کنیم. هنگامی که محققان تالش 

تنوع در  افراد و ردیابی  از  زیادی  تعداد  به  قابل وراثت است،  می کنند توضیح دهند یک صفت چقدر 

کل آن جمعیت، یا حداقل نمونه هایی از آن جمعیت که قادر به آزمایش بودند، نگاه می کنند. در مورد 

افراد مرتبط  شادکامی، 50 درصد فرضی نشان دهنده همبستگی حدود 70 در نمرات شادی در بین 

است. 50 درصد مربوط به ژن های شخصی شما نیست. شما و بستگان بیولوژیکی تان، اگر همگی مورد 

آزمایش قرار می گرفتید، ممکن است میانگین همبستگی 70 را نشان دهید، به این معنی که هر چه 

نمرات شادی خود شما باالتر باشد، امتیازات بستگان شما نیز باالتر خواهد بود. بهترین داده های حمایت 

از وراثت بر اساس روابط بین دوقلوهای همسان است، اما والدین و فرزندان و خواهر و برادرهای معمولی 

نیز به این رقم کمک می کنند.

آن 10 درصد شرایط نیز به این معنا نیست که شما 10 درصد از شادی خود را به دلیل اتفاقاتی در 

زندگی خود دارید که کنترلی بر آنها ندارید. این درصد نشان دهنده همبستگی نمرات شادی در بین 

افرادی است که اتفاقات مشابهی برای آنها رخ داده است. و 40 درصد کارها نیز، به طور مشابه، ممکن 

است منعکس کننده همبستگی بین فعالیت هایی که افراد می گویند انجام می دهند و امتیازات شادی 

آنها باشد.

یکی دیگر از ایرادات منطقی به نظریه ی "پای شادی" به چیزی مربوط می شود که آمارگران »اصطالحات 

خطا« می نامند. همه اندازه گیری ها کامل نیستند، و در نتیجه، محققان باید در فرمول های خود، تخمینی 

از تغییرات ناشی از عوامل ناشناخته ای که اصاًل اندازه گیری نشده اند، ایجاد کنند. فرمول "پای شادی"، با 

جمع 100 درصد، این خطای تصادفی را در نظر نمی گیرد. همانطور که نویسندگان خاطرنشان می کنند، 

با توجه به فراز و نشیب های سوژه های انسانی، به نظر می رسد اینکه انتظار داشته باشیم این مقدار صفر 

باشد، بسیار خوش بینانه به نظر می رسد، حتی اگر کسی واقعًا یک مطالعه را برای بررسی سهم نسبی 

عوامل ژنتیکی، شرایط و فعالیت های ارادی انجام دهد.

Brown و  Rohrer اشاره می کنند تقسیم معادالت شادی به سه قطعه مجزا چندان آسان نیست، و حتی 

 آن قطعات به طور دقیق توصیف نمی شوند. همانطور که آنها خاطرنشان می کنند، در حالی که به نظر 

می رسد رایج است که فرض کنیم وراثت پذیری باال به معنی چکش خواری کم است، اما این چنین 

نیست. یک صفت می تواند همزمان بسیار وراثت پذیر و چکش خوار باشد. نویسندگان گزارش می دهند، 

حتی هوش نیز که بسیار ارثی است، را می توان از طریق آموزش افزایش داد. به همین ترتیب، شرایط 

زندگی به صورت کامال تصادفی رخ نمی دهد. برای مثال، ممکن است سعی کنید با صعود به قله اورست، 

شادی خود را افزایش دهید. اما متأسفانه بسیاری از کوهنوردان در فصل می 2019 آموختند، با انجام 

این کار ممکن است خطر آسیب دیدگی یا از دست دادن جان خود را به طور کلی افزایش دهند. شرایط 

بر اعمالی که افراد انجام می دهند تأثیر می گذارد و برعکس، اعمال عواقبی دارد.

مجموعه دیگری از انتقادات ارائه شده برای معادله شادی بر این موضوع متمرکز است که دقیقًا منظور 

از "شرایط" چیست. در مطالعات مربوط به شادی و رفاه که به دهه 1970 برمی گردد، به نظر می رسد 

بسیاری از محققان تنها از تعداد محدودی از متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن، نژاد، تحصیالت، 

درآمد و جنس استفاده کرده اند. نویسندگان برخی از مجموعه های داده های بایگانی را مجدداً تجزیه و 

تحلیل کردند تا متوجه شوند آمارهای جمعیتی درصد بیشتری از سهم شادی را تشکیل می دهند، شاید 

تا 18 یا 26 درصد، بسته به اینکه کدام آمار دقیق استفاده شوند.

Brown و  Rohrer امیدوارند تجزیه و تحلیل آنها به روانشناسان مثبت اندیش کمک کند تا به طور 

انتقادی پایه شواهد ادعاهای خود در مورد توانایی افراد در بهبود خوشبختی خود را بررسی کنند.

به طور خالصه، تجزیه و تحلیل انتقادی "پای شادی" یک درس مهم در پذیرش بدون تردید، هر توضیح 

ساده ای است که، فرمولی سریع و آماده برای دستیابی به سالمت روانی شما ارائه می دهد. یافتن رضایت 

شخصی مطمئنًا قابل دستیابی است، اما انجام این کار به معنای درک پیچیدگی های این فرآیند است.



Daneshmand  Weekly |  Friday, Feb. 25, 2022

10

بتوانند  سایبرتراک  دارندگان  می خواهد  ماسک  ایــالن 

اعالم  ایالن ماسک  بازی کنند.  این خودرو  را در  سایبرپانک 

کتابخانه ی  اجرای  امکان  روی  کار  حال  در  که  است  کرده 

پاسخ  است. ماسک در  استیم در خودروهای تسال  بازی های 

 CD Projekt 2077 Cyberpunk به توییتی از حساب رسمی

از IGN گفت تسال در تالش است  رایان مک کافری  Red و 

دارندگان  دردسترس  به طورکامل  را  استیم  بازی های  تا 

خودروهای تسال قرار دهد.

نیز  استیم داک  وعده ی  از  تقریبًا  پشتیبانی  از  سطح  این 

بیشتر است. به عبارت دیگر، اگر یکی از بازی های استیم روی 

خودروهای تسال اجرا نشود، این مسئله به عنوان باگ در نظر 

گرفته خواهد شد.

در  منتشرشده  بعدی  پیام  در  می دهد  گزارش  تامزهاردور 

از  بخشی  سایبرپانک  »آیا  است:  پرسیده  شخصی  توییتر، 

ضمانت سایبرتراک خواهد بود یا خیر؟« ماسک در پاسخ به 

این پرسش به سادگی پاسخ داد: »100 درصد.«

می توانند  کاربران  بود  کرده  اعالم  پیش از این  ماسک  ایالن 

سیستم  روی  را   3  The Witcher و   2077 سایبرپانک 

کنند؛  بازی  شرکت  این  بازسازی شده ی  داخلی  سرگرمی 

امروز، جزئیاتی درباره ی این  انتشار توییت  از  بنابراین، پیش 

از  هدف  بااین حال،  بود.  گرفته  قرار  دردسترس  تسال  اقدام 

سازگاری گسترده  با پشتیبانی کامل از کتابخانه ی بازی های 

پی سی استیم، خبر بزرگی محسوب می شود.

مدل  یعنی  خود،  ممتاز  برقی  سواری  اولین  معرفی  با  تسال 

امکانات سرگرمی و  ارائه ی  با  را  اس، در سال 2012، مرزها 

اطالعاتی داخلی این خودرو جابه جا کرد. بااین حال، با حرکت 

APU تسال از سیستم هایی مبتنی بر تراشه های اتم اینتل به

های مدرن سری رایزن شرکت AMD قابلیت سرگرمی این 

صفحه نمایش بزرگ بهبود یافته است.

خودرو  از  را  عملکردی  چه نوع  انتظار  باید  استیم  گیمرهای 

برخی  باشند؟  داشته  تراشه ی AMD خود  به  مجهز  تسالی 

سرگرمی  اطالعات  سیستم  می دهد  نشان  اولیه  آزمایش های 

عمومی،  برنامه های  از  استفاده  در   AMD تراشه ی به  مجهز 

سه تا چهار برابر سریع تر از سیستم های مبتنی بر پردازنده های 

اینتل عمل می کند. درزمینه ی اجرای بازی ها، فعاًل فقط ادعای 

سرگرمی  اطالعات  سیستم  می کند  اعالم  که  داریم  را  تسال 

اصالح شده ی این شرکت قدرتمندتر از پلی استیشن 5 است.

طبق گزارش های اخیر، ظاهراً تسال از تراشه ی سفارشی سازی 

شده ی Ryzen YE180FC3T4MFG بهره می برد که شامل 

پالس   Zen گیگاهرتزی   3.8 نانومتری   12 هسته ی  چهار 

از  عالوه براین  است.   L3 نهان  حافظه ی  مگابایت  چهار  با 

داخلی  گرافیکی  هسته های  حاصل  سه بعدی  شتاب دهنده ی 

سیستم  است  ذکر  شایان  می کند.  پشتیبانی   RDNA2

لینوکس  سفارشی شده ی  سیستم عامل  از  تسال  سرگرمی 

استفاده می کند.

اگرچه خودروهای تسال از سیتسم کمک راننده ی قدرتمندی 

بهره می برند، انتظار نداریم که دارندگان این خودروها هنگام 

کنترل وسیله ی نقلیه، سرگرم بازی در استیم شوند. بااین حال، 

برای مسافران  این خودرو می تواند  سیستم سرگرمی داخلی 

برای شارژ  توقف  در حال  راننده ها  که  باشد  مفید  مواقعی  و 

هستند.

 ایالن ماسک :
  امکان اجرای همه 

 بازی های استیم 
در خودروهای تسال فراهم خواهد شد



Daneshmand  Weekly |  Friday, Feb. 25, 2022
D

an
es

hm
an

d.
ca

11

مرکز دندانپزشکی و ایمپلنت  گلن
خالق لبخندی زیبا و فراموش نشدنی

مرکز دندانپزشکی گلن
خالق لبخندی زیبا و فراموش نشدنی 

2975 Glen Drive, Coquitlam, BC
www.GlenDentalCentre.com

دکتر کیوان آشنایی
 ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی برای همه

افراد خانواده با 24 سال سابقه
UBC فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و

604.552.2241

پذیرش انواع بیمه های دندانپزشکی

ارتودنسی
Invisalign

دندانپزشکی زیبائی

بهداشت دهان
سفید کردن دندان ها

پرکردگی

روکش دندان
دندان مصنوعی

Sedation

ایمپلنت
جراحی دندان عقل

جراحی لثه
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 ایمپلنت در یک روز
 جراحی دندان عقل

 جراحی لثه
CT SCAN

 ارتودنسی
INVISALIGN 

دندان پزشکی زیبایی

 بهداشت دهان
 سفید کردن دندان ها

پر کردگی

 روکش دندان 
 دندان مصنوعی
SEDATION

دندانپزشکی کلیه خدمات   ارائه 

  برای همه افراد خانواده با 27  ســال سابقه

دکتر کیوان آشنایی
دندانپزشک

  2975 Glen Dr., Coquitlam, BC   

UBC فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و

Tel: 604.552.2241 
   www.GlenDentalCentre.com

این کلینیک مجهز به دستگاه سی تی اسکن می باشد
پذیرش انواع بیمه های دندانپزشکی

Immigration ServicesImmigration Services
Immigrant Visa (U.S. & Canada)
Investor Visa (U.S. & Canada)
PR Card Renewal (U.S. & Canada)
Citizenship / Naturalization (U.S. & Canada)
Immigration Court Hearings (U.S.)
IRB Hearings & Proceedings (Canada)
Inadmissibility Waiver (U.S.)
Rehabilitation & ARC (Canada)
H&C Relief & TRP (Canada)

Practice Exclusively in Immigration Law
Under Federal Jurisdiction (U.S. & Canada) 11900 NE 1st St., Suite 300, Bellevue, WA 98005

مشاوره با تعیین وقت قبلی

خدمات مهاجرتی امریکا و کاناداخدمات مهاجرتی امریکا و کانادا

ویزای مهاجرتی

ویزای سرمایه گذاری

تمدید کارت اقامت دائم

اخذ شهروندی / تابعیت

حضور و دفاع در دادگاه مهاجرتی

رفع ممنوعیت ورود به امریکا و کانادا

امیر شیرازی
 وکیل رسمی آمریکا وکیل رسمی آمریکا

 مشاور رسمی مهاجرتی کانادا مشاور رسمی مهاجرتی کانادا

Amir Shirazi
U.S. Lawyer & Attorney at Law

Canadian Immigration Consultant & Counsel
Juris Doctor, RCIC (Canada)

U.S. & Canada Immigration

Pacifica Immigration Law PLLC (WA)

U.S.A.
(425) 999 - 7198(425) 999 - 7198

Pacifica Immigration Consulting Inc (BC)

Canada
(778) 990 - 2600(778) 990 - 2600
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 آژانس هواپیمائی سپید تراول
SEPID TRAVEL & HOLIDAY SEPID TRAVEL & HOLIDAY LTDLTD..

با مدیریت: سپیده حمیدیان 

بلیط هواپیما از کانادا و آمریکا به تهران و شهرستانها

 آژانس سپید تراول

7 روز هفته  در خدمت هموطنان عزیز

MOBILE: 604-600-2173 
OFFICE:  604-770-0706
2737 Mahon Ave., North Vancouver, BC V7N 4N4

sepidtravel@yahoo.com

تضمین بهترین قیمت در سریعترین زمان فقط با یک تماس تضمین بهترین قیمت در سریعترین زمان فقط با یک تماس 

licence No:71098 

YYOOUUNNIIKK
RReennoovvaattiioonn

HHOOUUSSEE  
RREEPPAAIIRR

YYoouurr  VViissiioonn..  OOuurr  EExxppeerrttiissee..

ططررااححیی  ،،  سسااخختت  وو  ااججررااءء

ددککووررااسسییوونن  ددااخخللیی

    ننصصبب  ددرربب  ووپپننججررهه  وو  ااننووااعع  پپااررککتت

ببااززسسااززیی  وو  تتععووییضض  ااننووااعع  پپللھھ  وو  ننررددهه

ببااززسسااززیی  ححمماامم  وو  سسررووییسس  ببھھددااششتتیی

ططررااححیی  وو  سسااخختت  ااننووااعع  ککااببییننتت  آآششپپززخخااننھھ
  وودداارراایی  ممددررکک

  CCaabbiinneettmmaakkiinngg  ,,  CCaarrppeennttrryy    

  ااننووااعع  

YYoouunniikk__RReennoovvaattiioonn@@((ببااززددییدد  وو  ممششااووررهه  ررااییگگاانن)) ))777788--888811--66779900

بباا  ببییشش  اازز  ١١۵۵  سساالل  سسااببققھھ  ککاارر

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

کابینت سازی

 با کمک تکنسین های مجرب، با کمترین هزینه و بهترین کیفیت
و  به آسانی کابینت های خود را نو کنید

کابینت آشپزخانه                      سنگ پیشخوان

کابینت سرویس بهداشتی          ساخت کمد و انباری

انواع شیرآالت  و ابزارهای های مورد نیاز

ON  ALL  VANITIES

CabinetsCountertops Vanities

Classic | Modern | Stylish

Ads

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

 Facebook Ads تهیه و اجرای کمپین

نیاز به تخصص و تجربه دارد

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

For Your Social Media

Content Creation & 

Targeted Ads Management 
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شرکت ستاره آلومینیم ونکوور

212 - 901 3rd St. W, North Vancouver BC

Tel: 604.363.5456      Email: sales@setarehaluminium.ca

SETAREH Aluminium Vancouver Inc.

www.setarehaluminium.ca

We, as one of BC Leading 
Aluminum foil Pan Suppliers, 
provide a wide range of 
supplies from Take-out 
Pans, Steam Table Pans 
and Bakery Pans, and 
we are ready to work with 
Restaurants, Catering 
Companies, prepared food 
companies, Grocery stores 
and chain stores in BC.

 تولید وپخش - فروش انواع ظروف آلومینیوم
 یکبار مصرف و قابل بازیافت

انواع ظروف آلومینیومی یک بار مصرف در  ما به عنوان یکی از عرضه کنندگان مطرح 

تولید  شرکتهای  کیترینگ،  شرکتهای  ها،  رستوران  با  همکاری  آماده  کلمبیا،  بریتیش 

غذای آماده، سوپرمارکتها و فروشگاههای زنجیره ای هستیم.

 بیشتر مردم چه تعداد
 دوست صمیمی دارند؟

Tel: 778.855.9645      604.724.9645

LANDSCAPING  & GARDENING

خدمات فضای سـبز  شاهرخ
طراحی - اجرا - نگهداری   
چمن - گل - درختچه - درخت   
اصالح وضعیت موجود   
   (TOPIARY) هرس - پیوند - فرم دهی
طراحی و اجرای برکه و آبنما   
تمیزکاری محوطه و فضای سبز   

عبور از یک بیماری همه گیر جهانی ما را به جهاتی گرد هم جمع کرده است، اما بسیاری از ما را 

نیز از تعامالت معمول خود با دوستان و آشنایان جدا کرده است. ما مجبور شده ایم به روابط خود 

نگاه کنیم و در مورد آنهایی که می خواهیم به زندگی خود اضافه کنیم و آنهایی که حذف کرده ایم، 

فکر کنیم.

Mona Chalabi روزنامه نگار اخیراً این موضوع را در پادکست خود مطرح کرده است، جایی که با 

دکتر Robin Dunbar محقق مشهور دوستی و روانشناس تکاملی دانشگاه آکسفورد صحبت می کند. 

در اینجا گزیده ای از آن را می خوانیم.

Mona Chalabi: به گفته ی Dunbar، سبد روابط ما به طور متوسط شامل   150 نفر است. این رقم 

 Dunbar نامیده می شود. ممکن است زیاد به نظر برسد، اما چیزی که Dunbar 150 به عنوان عدد

به آن نگاه می کند، تعداد روابطی است که مغز می تواند در یک زمان داشته باشد. این شامل خانواده، 

بهترین دوستان، آشنایان، همکاران، حتی فروشنده ای که به اسم می شناسید نیز می شود.

Dunbar روابط اجتماعی را از دهه 70، ابتدا در پستانداران و سپس در انسان مطالعه کرد. و در آن 

زمان به این عد 150 رسید.

این عدد در مکان های شگفت انگیزی ظاهر می شود، دفاتر، جوامع، حتی لیست کارت های کریسمس. 

150 همچنین اندازه تخمین زده شده ی دهکده های کشاورزی در دوران نوسنگی در خاورمیانه و 

بریتانیای قرن یازدهم است. Dunbar برای سادگی می گوید 150 است، اما در واقع، بسته به عوامل 

متعددی، محدوده ای بین 100 تا 250 است.

دهند  ترجیح می  درونگرا  افراد  مثال  است.  مرتبط  به شخصیت  کامال  مورد  این   :Robin Dunbar

دوستان کمتری داشته باشند. آنها احتماال به نوعی در اطراف اعداد 100 تا 150 حرکت می کنند.

Chalabi: عامل دیگر سن است. Dunbar: اندازه شبکه ی اجتماعی شخصی شما در طول عمر با رشد 

از دوران کودکی افزایش می یابد، در اواخر نوجوانی، اوایل دهه 20 به اوج خود می رسد و به چیزی 

نزدیک به 250 می رسد. و سپس از حدود دهه 30 شروع به کم شدن می کند و به حدود 150 

رسیده و پس از آن بسیار پایدار باقی می ماند.

Chalabi: در محدوده 100 تا 250 نفر، الیه ها یا دایره های متحدالمرکز وجود دارد. در الیه اول 

حدود 1.5 نفر حضور دارند، این اغلب نشان دهنده والدین یا شریک عشقی شماست.

Dunbar: سپس الیه بعدی حدوداً 5 نفر است.  ما آنها را دوستان صمیمی شما می دانیم. الیه بعدی 

15 نفر است : آنهایی که ممکن است به عنوان بهترین دوستان به آنها فکر کنید. سپس یک الیه 50 

نفره وجود دارد که دوستان خوب هستند. یک الیه ی 150 نفره که آنها فقط دوستان هستند و یک 

الیه 500 نفره که ما به عنوان آشنا می شناسیم.

Chalabi: 50 دوست خوب! به نظر خیلی زیاد می رسد، و من فکر می کنم این مرحله ای است که 

من در آن بیشترین مشکل را دارم. بخشی از مشکل ممکن است این باشد که برخی از این افراد 

زمانی بخشی از گروه دوستان فوق العاده صمیمی بودند، شاید من به اندازه کافی برای نگه داشتن 

آنها در آنجا کار نکرده ام.

Dunbar: تحقیقات به وضوح نشان می دهند اگر نتوانید برای سطوح مختلف سرمایه گذاری را حفظ 

کنید، دوستی ها به آرامی، اما مطمئنًا از بین می روند. شش ماه بعد از اینکه با آنها تماس نگرفتید، 

آنها از یک دوست خوب به یک دوست تبدیل می شوند. و اگر یکی دو سال ادامه پیدا کند، در نهایت 

با هم آشنا می شوند.
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داشتن خانه در شهر زیبای ونکوور، دست یافتنی است، فقط باید شروع کنید.داشتن خانه در شهر زیبای ونکوور، دست یافتنی است، فقط باید شروع کنید.

شاهین شهالئی
مشاورشمادرتامین سریع مسکن دلخواه شما

با  کمترین  پیش پرداخت صاحب خانه شوید!
604.500.7700    shahin@shahins.ca     www.shahins.ca

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

مشاوره برای دریافت وام، متناسب با مبلغ پیش پرداخت

چگونه درمانگر مناسب خود را پیدا کنیم

سالمتی

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت، Brianne Patrice مدیــر 

ــت  ــی اس ــازمان غیرانتفاع ــک س ــی Sad Girls Club ی اجرای

ــه سیاه پوســت  ــی در جامع ــه ســالمت و تندرســتی روان ــه ب ک

ــا Taylor Blossom درمانگــر ســالمت روان  اختصــاص دارد، ب

و پزشــک در Well WildFlower صحبــت کــرد. توصیــه هــای 

ــد. ــاس شــده ان ــو اقتب ــر از آن گفتگ زی

ــا  ــت ی ــن پوس ــرد رنگی ــک ف ــما ی ــر ش     اگ

عضــوی از جامعــه LGBTQIA+ یــا یــک 

جامعــه خــاص دیگــر هســتید، بــه ایــن فکــر 

کنیــد کــه چقــدر بــرای شــما مهــم اســت کــه 

یــک درمانگــر را پیــدا کنیــد کــه بــا تجربــه 

ــد. ــنا باش ــما آش ــی ش زندگ

در بیشــتر مــوارد، شــما بــا درمانگــری کــه شــبیه شــما اســت، 

ــر  ــن فک ــد. م ــی کنی ــاد م ــریع تر ایج ــان تر و س ــه ای آس رابط

ــاوت  ــا شــما متف ــی کــه ب ــک درمانگــر عال ــم یافتــن ی نمی کن

ــان  ــام درم ــم انج ــر می کن ــا فک ــد، ام ــن باش ــت غیرممک اس

ــت،  ــان تر اس ــت، آس ــما اس ــبیه ش ــتر ش ــه بیش ــردی ک ــا ف ب

ــرار  ــا ق ــه در آن فض ــد ک ــار باش ــن ب ــر اولی ــوص اگ ــه خص  ب

می گیرید.

شــما همچنیــن بایــد مســائل خــاص خــود را در نظــر بگیریــد. 

بــه عنــوان مثــال، اگــر بــه ایــن دلیــل کــه در دنیــا احســاس 

بــدی داریــد، بــرای درمــان می رویــد و ســعی می کنیــد معنــای 

سیاه پوســت بــودن را پــردازش و بررســی کنیــد، احتمــااًل یــک 

درمانگــر ســیاه  پوســت بیشــترین ســود را خواهــد داشــت.

ــه  ــط ب ــن پوســت، فق ــک زن رنگی ــوان ی ــه عن ــن شــخصًا ب م

یــک درمانگــر رنگیــن پوســت مراجعــه خواهــم کــرد زیــرا فکــر 

ــه  ــس زمین ــر اســاس آن پ ــن ب ــات م ــام تجربی ــم تم ــی کن م

در زندگــی مــن شــکل گرفتــه اســت. امــا همــه اینطــور فکــر 

نمی کننــد، بنابرایــن مســائل خــود و تأثیــر آن هــا بــر خــود را 

ــد. در نظــر بگیری

ــر در  ــود، از درمانگ ــه خ ــن جلس     در اولی

ــید ــبک کاری اش بپرس ــورد س م

ــرای  ــه ب ــه مشــتریانی ک ــی را دوســت دارم ک ــان های ــن زم م

ــی  ــار مراجعــه مــی کننــد، در مــورد چارچــوب درمان اولیــن ب

مــن مــی پرســند. چندیــن چارچــوب درمانــی مختلــف وجــود 

ــان  ــکاوی، درم ــد از روان ــج عبارتن ــوارد رای ــی از م دارد، برخ

ــان شــخص محــور. ــاری و درم ــناختی رفت ش

ــد  ــر را دریابی ــد روش درمانگ ــی توانی ــه م ــی ک ــن راه بهتری

ایــن اســت کــه از آنهــا بپرســید: چگونــه درمــان را انجــام مــی 

ــد؟ دهی

پاســخ های آن هــا بــه شــما می گویــد کــه چگونــه قصــد 

ــه عنــوان مثــال، مــن یــک  ــما کار کننــد. ب دارنــد بــا ش

ــا  ــه ب ــی ک ــن در زمان ــر شــخص محــور هســتم، بنابرای درمانگ

هــم هســتیم، مــی خواهــم در مــورد تمــام جنبــه هــای زندگــی 

شــما صحبــت کنــم. ایــن برنامــه درمانــی مــن اســت کــه بــه 

ــم. ــیدگی کن ــرد رس کل ف

در همیــن حــال، یــک درمانگــر شــناختی رفتــاری از شــما در 

ــک  ــه ی ــی ک ــی پرســد، در حال ــان م ــکار و رفتارهایت ــورد اف م

درمانگــر روانــکاوی مــی خواهــد چگونگــی رشــد شــما را 

ــما دارد. ــر ش ــری ب ــه تأثی ــه چ ــد و اینک ــی کن بررس

اگــر بــا هــدف روشــنی از آنچــه می خواهیــد روی آن کار 

ــد  ــی کنی ــاب م ــبکی را انتخ ــوید، س ــان  ش ــد، وارد درم کنی

کــه همــراه بــا آن هــدف باشــد. در ایــن مــورد بهتــر اســت از 

قبــل در مــورد چارچــوب هــا تحقیــق کنیــد. امــا اگــر در مــورد 

ــن  ــتید، ممک ــن نیس ــد مطمئ ــف کنی ــد کش ــه می خواهی آنچ

ــف  ــبک های مختل ــا س ــا ی ــوید چارچوب ه ــه ش ــت متوج اس

ــند. ــد باش ــما مفی ــرای ش ــد ب می توانن

ــوع  همچنیــن، از درمانگــر خــود بپرســید آنهــا معمــواًل چــه ن

ــد و چــه فعالیــت  ــز مــی کنن ــرای مراجــع تجوی تکالیفــی را ب

هایــی را دوســت دارنــد در جلســات خــود انجــام دهنــد. 

بســیاری از درمانگــران بیــش از صحبــت کــردن ممکــن اســت 

ــا مدیتیشــن را  ــی، صــدا، شــفا ی ــی، حرکــت درمان هنــر درمان

ــد. ــه کنن ــز توصی نی

ــان از  ــید در طــول درم ــته باش     انتظــار داش

شــما در مــورد تجربیــات قبلیتــان ســوال شــود

هنگامــی کــه افــراد در حــال آزمایــش یــک درمانگــر جدیــد هســتند، اغلــب تمایــل دارنــد درمانگــر را در جلســات اولیــه، روی 
صندلــی راننــده قــرار دهنــد. امــا ایــن کامــاًل درســت نیســت، خــود فــرد نیــز بایــد در جایــگاه برابــر باشــد. افــراد در طــول 
ایــن فرآینــد چــه چیــز دیگــری را بایــد در نظــر داشــته باشــند؟ و چگونــه مــی تواننــد بفهمنــد کــه آیــا یــک درمانگــر بــرای 

آنهــا مناســب اســت یــا خیــر؟
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بهترین نرخ های پرواز هواپیمایی قطر، ژیال شریعتمداری - نفیسه حسینی
ترکیش، لوفتانزا، از ونکوور به شهرهای 

مختلف ایران و  همچنین تورهای 
تفریحی، کروز و بیمه های مسافرتی 

3859 Hastings St., Burnaby info@simplytravelandtour.com

   Office: 604.336.9696
       Jila: 604.726.5711
Nafiseh: 604.767.4148

BC License: 77103 چرا خرید بلیط از ما؟

SIMPLY TRAVEL & TOUR
aneshmandآژانس مسافرتی

m a g a z i n e
ِ َ

الی صفری
مشاور امالک در ونکوور بزرگ

604.716.2843
ellysafarik@gmail.com www.ellysafarihomes.ca 

Elly Safari   

ــا  ــات ب ــگام مالق یکــی از اولیــن ســواالتی کــه یــک درمانگــر هن

مشــتری جدیــد مــی پرســد ایــن اســت: " آیــا قبــال تحــت درمــان 

بــوده ایــد؟" اگــر پاســخ شــما مثبــت اســت، ســؤال بعــدی آنهــا 

معمــواًل ایــن خواهــد بــود: "چــه چیــزی بــرای شــما مفیــد بــود و 

چــه چیــزی نــه؟" و ســوال بعــدی بایــد ایــن باشــد کــه "بــه نظــر 

شــما هــدف از قــرار گرفتــن در ایــن فضــا چیســت؟"

بنابرایــن قبــل از اینکــه بــه جلســه اول خــود برویــد، بــه ایــن فکــر 

کنیــد کــه چگونــه پاســخ مــی دهیــد، زیــرا نحــوه پاســخ دادن بــه 

ایــن ســواالت فــوق العــاده مفیــد خواهــد بــود، هــم بــرای شــما و 

هــم بــرای درمانگرتــان.

    اگــر قبــاًل هرگــز نــزد یــک درمانگــر نرفتــه 

ــب  ــرد مناس ــخیص ف ــوه تش ــا نح ــد، در اینج ای

ــده اســت. ــرای شــما آم ب

یکــی از راه هــای ارزیابــی اینکــه آیــا درمانگــر بــرای شــما مناســب 

اســت یــا خیــر، ایــن اســت کــه بــه ایــن فکــر کنیــد کــه معمــواًل 

ــا  ــر ی ــد، خواه ــی خــود کمــک می خواهی از چــه کســی در زندگ

ــورد آن  ــزی در م ــه چی ــک. چ ــت نزدی ــا دوس ــن ی ــرادر، والدی ب

ــرای شــما مفیــد  ــا شــما بیشــتر ب رابطــه و نحــوه ارتبــاط آنهــا ب

اســت؟

برخــی از مــردم فقــط نیــاز بــه تخلیــه دارنــد، افــراد دیگــر بازخورد 

ــزار مــی خواهنــد کــه بفهمنــد در  ــراد دیگــر اب مــی خواهنــد، اف

مرحلــه بعــد چــه کاری مــی تواننــد انجــام دهنــد، و برخــی دیگــر 

ترکیبــی از همــه را مــی خواهنــد. اگــر از قبــل مــی دانیــد چــه 

چیــزی بــه شــما کمــک مــی کنــد، مــی توانیــد بدانیــد کــه بــه 

دنبــال چــه نــوع درمانگــری هســتید.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه زمــان درمــان، 100 درصــد متعلــق 

ــد دســتور کار خــود را داشــته  ــه شماســت. درمانگــر شــما نبای ب

ــی  ــع درون ــان و مناب ــز خودش ــه ج ــزی ب ــد چی ــا نبای ــد. آنه باش

ــته  ــد داش ــی کنی ــما مطــرح م ــه آنچــه ش ــرای پاســخ ب ــان ب ش

باشــند.

ــا  ــد ت ــت دهی ــود فرص ــه خ ــه ب ــش جلس     ش

ــب  ــما مناس ــرای ش ــر ب ــا آن درمانگ ــد آی ببینی

ــر ــا خی ــت ی اس

در ایــاالت متحــده، معمــواًل شــش جلســه حداقــل زمانــی اســت 

کــه درمانگــران بــرای تشــخیص اختصــاص مــی دهنــد.

ــل  ــا همیشــه در حــال تکام ــه م ــل اســت ک ــن دلی ــه ای چــرا؟ ب

هســتیم. در اولیــن جلســه خــود، حتــی اگــر آســیب پذیــر باشــید، 

ــر  ــود ظاه ــخه از خ ــن نس ــوان بهتری ــه عن ــاد ب ــال زی ــه احتم ب

ــم و  ــی معل ــر، درمانگــر در صندل ــارت دیگ ــه عب ــد شــد. ب خواهی

شــما در صندلــی دانــش آمــوز خواهیــد بــود و ســعی مــی کنیــد 

ــه  بهتریــن شــاگرد ممکــن باشــید. حتــی اگــر شــما آگاهان

ــازی نکنیــد، ایــن همــان چیــزی اســت کــه اکثــر  آن نقــش را ب

مــا درونــی کــرده ایــم.

نحــوه  توانــد  مــی  درمانگــر  جلســه،  شــش  طــی  در 

بیشــتری  اطالعــات  آنهــا  کنــد.  مشــاهده  را  شــما  نوســان 

از  خــارج  مشــکالت  بــا  شــما  برخــورد  نحــوه  مــورد  در 

 درمــان و در دنیــای واقعــی بــه دســت خواهنــد آورد کــه 

ــی  ــه درمان ــک برنام ــه ی ــبت ب ــی نس ــا بینش ــه آنه ــد ب ــی توان م

ــد. ــب بده مناس

ــه کــدام  ــن مشــتری ب ــک درمانگــر، تشــخیص اینکــه ای ــرای ی ب

ســمت مــی رود آســان تر اســت. برخــی از افــراد در درمــان 

ــان  ــام کار نش ــرای انج ــران ب ــه دیگ ــتری نســبت ب ــی بیش آمادگ

ــرای  ــود را ب ــای خ ــه ه ــؤاالت و زمین ــاًل س ــا قب ــد. آنه ــی دهن م

بررســی کــرده انــد. برخــی می گوینــد، مــن اینجــا هســتم چــون 

ــه  ــال چ ــه دنب ــم ب ــا نمی دان ــم، ام ــد باش ــم بای ــاس می کن احس

ــه  ــر ب ــردن یکدیگ ــان ک ــم امتح ــی کن ــر م ــن فک هســتم. بنابرای

مــدت شــش هفتــه بایــد یــک اســتاندارد باشــد. گفتــه مــی شــود، 

اگــر احســاس مــی کنیــد کــه آنهــا کامــاًل در مــورد شــما اشــتباه 

ــه  ــر جلســات خــود را ادام ــه دیگ ــدارد ک ــد، اشــکالی ن ــی کنن م

ــد. ندهی

ــت، و  ــده اس ــام ش ــما تم ــه ش ــش جلس     ش

ــید ــادق باش ــت، ص ــما نیس ــب ش ــر مناس درمانگ

خــروج خــود را شــبیه بــه پایــان هــر رابطــه دیگــری در زندگــی 

ــن جلســه  ــفافیت. در آخری ــرام و ش ــا احت ــد، ب ــام دهی ــود انج خ

ــد  ــرف بزنی ــوردش ح ــد در م ــه بای ــی ک ــورد اصل ــه م ــود، س خ

ــرا  ــود. 2( چ ــاز نب ــرای شــما کارس ــه ب ــزی ک ــد از: 1( چی عبارتن

احســاس مــی کنیــد اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه درمــان 

ــا آنهــا را خاتمــه دهیــد. 3( و آنچــه فکــر مــی کنیــد درمانگــر   ب

ــردی  ــر ف ــه درمانگ ــی ک ــد. از آنجای ــود یاب ــد در آن بهب ــی توان م

اســت کــه مشــتریان دیگــر را مــی بیننــد، بهتــر اســت بــه آنهــا 

کمــک کنیــد تــا بــه فــرد بعــدی کــه نــزد آنهــا مــی آیــد کمــک 

کننــد.

ــر  ــا اگ ــود، ام ــد ب ــایند خواه ــا ناخوش ــردن از آنه ــاد ک ــه، انتق بل

نتوانیــد ایــن کار را در فضایــی کــه مختــص بــه شــما اســت انجــام 

ــود  ــی خ ــر زندگ ــای دیگ ــن کار را در بخش ه ــه ای ــد، چگون دهی

ــد داد؟ انجــام خواهی

    وقتی درمانگر مناسب را پیدا کردید

ــازه  ــان اج ــه درم ــه ب ــن اســت ک ــن ای ــک م پیشــنهاد شــماره ی

دهــم بــه عنــوان الگویــی بــرای بقیــه زندگــی شــما عمــل کنــد. 

ایــن فضــای شماســت، پــس آن را از آن خــود کنیــد. ایــن همــان 

زمــان و مکانــی اســت کــه می توانیــد هــر چقــدر کــه می خواهیــد 

ــرای  ــن از آن ب ــب. بنابرای ــدون عواق ــید، ب ــاز باش ــیب پذیر و ب آس

ــرای شــما  ــای واقعــی ب ــی کــه در دنی امتحــان برخــی از چیزهای

ناراحــت کننــده هســتند، اســتفاده کنیــد.
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روان شناسی تکامل عشق؛ 
 انقالب هورمون ها 

زیر ذره بین علم

اتفاقی در مغز و بدن شما می افتد؟ چه چیزی باعث  وقتی عاشق می شوید چه 
می شود عاشق شویم؟ در این مطلب پاسخ تمام این سواالت را از دید علم شیمی 

و زیست شناسی خواهیم داد.

احتماال شما هم تا به امروز تصور می کردید کار مغز برنامه ریزی و 

تفکر منطقی است و کاری با عشق و احساسات ندارد. دانشمندان 

توانسته اند عشق را در زیر ذره بین آزمایشگاه قرار دهند و تمام 

اتفاقات ریز و درشتی را که در بدن یک فرد عاشق رخ می دهد، 

احساس  قلب مان  در  را  عشق  ما  همه ی  البته  کنند.  مطالعه 

می کنیم، چون در هنگام عشقی قلب ما به تپش می افتد و ما 

می توانیم این را احساس کنیم، ولی آنچه در مغزمان رخ می دهد 

را نمی توانیم حس کنیم. پیش از بررسی مغز افراد عاشق درون 

دستگاه تصویربرداری مغزی، نمی دانستیم وقتی عاشق می شویم 

چه اتفاقاتی در مغز و بدن ما روی می دهد. اما امروزه می دانیم که 

وقتی عاشق می شویم اتفاقات بسیار زیادی در مغز رخ می دهد 

که بسیاری از حاالت و رفتارهای عاشقانه، ناشی از آن است.

جمله ی معروفی درباره حالت مغز در هنگام عاشقی وجود دارد که 

تمام ماجرا را خالصه می کند: حالت مغز در هنگام عاشقی، بسیار 

شبیه حالت آن در هنگام اعتیاد است. عشق مانند اعتیاد است 

و وقتی عاشق می شویم درست همان نقطه  از مغز هنگام معتاد 

شدن، شروع به فعالیت می کند. وقتی عاشق می شوید، نمی توانید 

در  را  لحظه  هر  می خواهید  بردارید،  دست  او  به  کردن  فکر  از 

کنار او بگذرانید، بدون او احساس ناآرامی و بی قراری می کنید 

حالتی  دقیقا  برسید؛  او  به  تا  بکنید  هرکاری  هستید  حاضر  و 

که افراد دچار اعتیاد تجربه می کنند. دلیلش فعال شدن همان 

قسمتی از مغز است که اشاره کردیم. این قسمت از مغز ناحیه ی 

ونترال تگمنتال نام دارد، ولی برخالف نامش اصال پیچیده نیست 

و  پاداش  با کارکرد ساده که مسئول  مغز  پایه ی  نواحی  و جزو 

برانگیختگی است.

شما  که  است  پاداش  سیستم  همین  وجود  به علت  واقع  در 

معتاد می شوید؛ سیستم پاداش مسئول ترشح دوپامین و ایجاد 

این معنی که چیزی  به  حس خوب و خوشایند در شما است. 

خوبی  حس  شما  می شود،  شما  بدن  در  دوپامین  ترشح  باعث 

ترشح  بیشتر  دوپامین  می خواهید،  را  آن  بیشتر  می کنید،  پیدا 

و  بیشتر می خواهید  باز هم  می شود، حال تان خوب تر می شود، 

همینطور ادامه پیدا می کند. مسئله فقط ترشح دوپامین نیست، 

عشق انقالبی در هورمون های شما ایجاد می کند. چند هورمون 

و  هستند  حساس  عشق  به  نسبت  که  هستند  بدن  در  اصلی 

وقتی جوانه های عشق در قلب شما شروع به رشد می کند؛ این 

هورمون ها هم از خواب بیدار می شوند و شما را تا جایی می برند 

که جز به وصال به چیز دیگری فکر نمی کنید.

نوعی  اســت  معروف  عشق  هورمون  به  که  اکسی توسین 

انتقال دهنده ی عصبی قدرتمند در مغز است که در ایجاد رابطه، 

نقش  دیگران  با  همدلی  و  جنسی  فعالیت  بخشندگی،  اعتماد، 

دارد و احساسات ما را در ارتباط با آن ها تحت تأثیر قرار می دهد. 

اکسی توسین هورمون مادرانه نیز است و در تولد فرزند و مراقبت 

در  داریم  دوستش  که  را  کسی  وقتی  دارد.  فعالی  نقش  او  از 

اکسی توسین  هورمون  ترشح  می بوسیم،  یا  می گیریم  آغوش 

شدت پیدا می کند و به همین دلیل است که نامش را هورمون 

به شما حال  دوپامین  مثل  اکسی توسین هم  گذاشته اند.  عشق 

خوش می دهد و باعث پیوند عمیق و حس آرامش و دلبستگی 

به طرف مقابل می شود.

و  است  مغز  انتقال دهنده های عصبی در  از  دوپامین یکی دیگر 

همان طور که گفته شد، سیستم پاداش و لذت را در مغز کنترل 

می کند و همان هورمونی است که در هنگام مصرف شیرینی و 

و  تنظیم حرکت  به  دوپامین  آزاد می شود.  کوکائین  یا  شکالت 

واکنش های عاطفی کمک می کند و به ما انگیزه می دهد تا وقتی 

احتمال پاداش را دادیم، برخیزیم و برای رسیدن به چیزی که 

می خواهیم گام برداریم. گاهی هم دوپامین باعث می شود دست 

به خطر بزنیم و احتیاط را نادیده بگیریم، که شاید همیشه خوب 

نباشد. میزان دوپامین به ویژه در مرحله ی شیفتگی اولیه به شدت 

باال می رود. دو هورمون استروژن و تستوسترون در هنگام عاشق 

زنانه  ویژگی های  بروز  و  حفظ  مسئول  و  می شوند  فعال  شدن 

)استروژن( و مردانه )تستوسترون( هستند.

البته هردوی این هورمون ها هم در زنان و هم در مردان وجود 

دارند، ولی میزان و نقش آن ها با هم متفاوت است. ترشح این 

هورمون ها با فعالیت هیپوتاالموس همراه است و منجر به ایجاد 

نسل  بقای  به  هورمون ها  این  می شود؛  جنس  دو  بین  جاذبه 

انسان کمک می کنند. سروتونین، هورمون مسئول تعادل خلق، 

اشتها، خواب، حافظه و جاذبه ی جنسی، در هنگام عاشق شدن 

کاهش پیدا می کند و باعث کم خوابی، اختالل خوردن، بی قراری 

سروتونین  میزان  شدن  کم  می شود.  شما  خلق  به هم رختگی  و 

آن  در  که  حالتی  می شود؛  فکری  وسواس  حالت  افزایش  باعث 

دست  مقابل تان  طرف  به  کردن  فکر  روز  و  شب  از  نمی توانید 

بردارید. آدرنالین و کورتیزول، هورمون های معروف استرس، در 

عشق و جاذبه ی بین فردی نیز نقش دارند و باعث برانگیختگی 

و کشش بیشتر می شوند.

عاشق شدن مانند اعتیاد است و مثل همان نقطه  از مغز هنگام 

معتاد شدن، شروع به فعالیت می کند

همین تغییر هورمونی است که آن تپش های قلب، عرق کردن های 

به سرما، گرما،  و بی حسی نسبت  دست، گل انداختن های گونه 

انقالب  می کند.  ایجاد  را  اطراف  مختلف  اتفاقات  و  ترس  درد، 

هورمونی دوران عاشقی به شما انرژی مضاعف می دهد و باعث 

می شود فکر کنید که می توانید برای رسیدن به عشق تان بر همه 

مشکالت عالم غلبه کنید. همه ی عشق ها قرار نیست به سرانجام 

برسند، و این یکی از تلخ ترین حقایق روزگار است. وقتی کسی 

شما را پس می زند یا به دلیلی نمی توانید به هم برسید، نه تنها 

قلب شما به درد می آید بلکه مغزتان هم نسبت به این مسئله 

عشقی  شکست  که  افرادی  مغز  بررسی  می دهد.  نشان  واکنش 

خورده اند در دستگاه ام آر آی نشان می دهد در این افراد، نقاطی 

از مغز که با دلبستگی عمیق و عطش شدید نسبت به طرف مقابل 

مرتبط است فعال می شود، به این معنی که طرد عاطفی، آتش 

عشق را شعله ورتر می کند.

تجربه ای  به  را  مقابل  فراموش کردن، طرف  و  مسئله ی جدایی 

دردناک و غم انگیز تبدیل می کند و حاال می فهمیم که این همه 

سوز و گداز عاشق ها طی قرن ها به چه  دلیل بوده است. آزمایش ها 

نشان می دهد اندوه و درد روانی دقیقا همان بخش هایی از مغز 

درد  واقعا  شما  یعنی  این  می کند؛  فعال  جسمی  درد  موقع  را 

می کشید. شکست عشقی چیزی مانند ترک اعتیاد است؛ همان 

هم  شما  سراغ  منفی  شدید  احساسات  و  بی قراری ها  نگرانی ها، 

می آید، و برای اینکه از آن رها شوید باید به خودتان زمان بدهید. 

عاشق شدن عالوه بر بروز احساسات درون انسان، دارای آثاری 

احساسات  از  یکی  به عنوان  عشق  است.  نیز  جسمانی  و  ذهنی 

ویژه ی انسانی دارای نشانه های خاصی است.

تغییرات  دچار  شدن  عاشق  هنگام  در  که  اعضایی  از  یکی 

گسترده ای می شود، مغز انسان است. در واقع این عضو از بدن با 

ترشح هورمون های خاص باعث ایجاد یکسری تغییرات گسترده 

در رفتار های انسان می شود. در کنار این مورد معموال عاشق و 

معشوق ارتباط چشمی خاصی را در طول رابطه با یکدیگر برقرار 

می کنند. در مجموع می توان گفت که تأثیرات عاشق شدن عالوه 

بر تغییر رفتار های روزمره، تغییرات شرایط جسمانی نیز  است. 

با شرایط خاصی در  و  احساس عاشقی معموال در چند مرحله 

انسان ها بروز می کند. نشانه ها و مراحل عاشق شدن با توجه به 

بروز  مختلفی  شکل های  به  می تواند  افراد  شخصی  خصوصیات 

این احساس در  بروز  برای  ترتیب و حالت مشخصی  پیدا کند؛ 

به  باور  یا  هستی گرایی  یا  اگزیستانسیالیسم  ندارد.  وجود  افراد 

به  انگلیسی: Existentialism( اصطالحیه که  )به  اصالت وجود 

کارهای فیلسوفهای مشخصی از اواخر سدٔه نوزدهم و اوایل سدٔه 

پیدا  رواج  آلمان  در  اول  از جنگ جهانی  و  میشه  بیستم گفته 

کرد وبعد از اون به فرانسه و ایتالیا و دیگر نقاط جهان رسید و 

همچنین در محافل ادبی و مطبوعات هم تأثیر زیادی گذاشت.
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نادر معتمـدنادر معتمـد

Nader Motamed  
B.A. (Economics)

Real Estate Consultant & Mortgage Specialist

Email: nader@nadermotamed.com
Website: www.NaderMotamed.com 

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

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

Tel:778-279-7999     Fax : 778-279-7998
Cell: 604.603.0762   

کلینیک پوست و فیشال

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

 Serum & Creams 
 Deep Cleaning 
Acne
Dead Cell Removal
  Fine & Lines
 Dark Spots
Ligher & Healthier Skin
Lift & Tightening

دستگاهها 

Only

$ 200

پکیج مراقبت از  پوست صورت و گردن توسط دستگاه های معترب

50 دالر تخفیف ویژه ی نوروزی

604.364.8416

North Vancouver (Marine Dr.)
@vanco.skincare

اگزیستانسیالیسم چیست؟

علیه  دونست  اعتراضی  میشه  رو  اگزیستانسیالیسم  کلی  بطور 

کوششهایی که انسان ها ناگزیر در چنگ اونها گرفتارن یا اگه ساده 

تر بخوایم بگیم میشه گف اگزیستانسیالیسم اعتراض میکنه به اینکه 

مردم مجبورن برای زندگی بهتر تالش و کوشش کنند.

زیرا  پردازن،  می  وجود  بررسی  به  اگزیستانسیالیست  نویسندگان 

وجود به نظر اونها پیشرو ماهیت هرچیزیه.

اگزیستانسیالیست ها میگن انسان در بین امور پوچ و بیهوده بسر 

می بره و به هیچ دل بسته ،آرامش و هدفی نداره و تالش پیوسته 

خودو  با  جایی  به  بستگی  بدون  میتواند  بشر  هیچه؛اما  برای  اش 

محیطش خویشتن خویش را بسازد.

بر  مقدم  انسان  مادی  معتقده وجود  مکتبیه که  اگزیستانسیالیسم 

ماهیت یا جوهر روح اونه و انسان میتونه به میل خودش سرنوشتش 

رو تعیین کنه.

تاریخ  به  باید  اگزیستانسیالیسم،  مکتب  پیدایش  علت  درک  برای 

فلسفه و دین در اروپا برگردیم .اونها میگن که هیچ هدف و ارزش و 

وظیفه ای که به انسان جهت بده و مسیری رو تحمیل کنه، وجود 

نداره و انسان خودش باید دست به خلق ارزش و معنا بزنه و هر 

عملیو که در ذهن خودش ارزش می دونه به عنوان وظیفه انتخاب 

کنه و به این دلیله که هرکسی مسئول کارهای خودشه.

از ظاهر  معنای خروج  به  زبان التینی  در   existee و   existo فعل 

شدن و بر آمدن است. این اصطالح با بودن وهستی نیز متعارفه ولی 

در اصطالح فلسفه های اگزیستانس این اصطالح به موجودات آگاه 

از واقعیت خاص گفته می شه؛ به عبارت دیگه،اگزیستانس به نحوه 

خاص هستی انسان اطالق می شه و اگر گاهی ازاگزیستانسیالیسم 

به اصالت وجود تعبیر می شه ربطی با نظریه اصالت وجود مالصدرا 

که در باب مطلق وجوده نداره.

وقتی در فلسفه اگزیستانسیالیسم، وجود به معنای تعالی دائمی و 

گذر از وضع موجود گرفته می شه و اون رو با صیرورت مترادف می 

معنای  داره؛ چون گفتیم که  پیوند  نیز  اون  لغوی  معنای  با  دونن 

که  موجودیه  اگزیستانس  اومدنه؛پس  بر  و  شدن  ظاهر  اون  لغوی 

خاطر  همین  به  ظاهرمیشه؛  دیگری  صورت  به  و  میشه  نو  مرتبًا 

بر  انسان  اگزیستانسیالیست ها مخصوصًا سارتر می گن که وجود 

ماهیتش مقدمه؛ زیرا بین وجود داشتن و انتخاب کردن برای انسان 

فرقی نیست؛ یعنی وجودش وجود انتخابگره،Existance یعنی نحوه 

خاص وجودی انسان که یک موجود آزاد گزینش گر و آگاهه …

طبق باور اگزیستانسیالیست ها زندگی بی معناست مگر اینکه خود 

این معناست که ما خودمون رو  به  این  ؛  به اون معنا بده  شخص 

یا  معنا  آن  به  که  گیریم  می  تصمیم  آنگاه  یابیم،  می  زندگی  در 

ماهیت دهیم همان طور که سارتر گفت ما محکومیم به آزادی یعنی 

انتخابمون  بارمسئولیت  و  کنیم؛  انتخاب  اینکه  نداریم جز  انتخابی 

گرایی  پوچ  با  اگزیستانسیالیسم  مواقع  بعضی  بکشیم  دوش  به  رو 

)نهیلیسم(اشتباه گرفته می شه؛ در حالی که با اون متفاوته، پوچ 

گرایان عقیده دارن که زندگی هیچ هدف و معنایی نداره درحالی 

که اگزیستانسیالیست ها بر این باورند که انسان باید خودش معنا و 

هدف زندگی اش را بسازه.

سورن کی یر کگور رو نخستین اگزیستانسیالیست می نامن، میان 

مسیحی«  و»اگزیستانسیالیسم  خدایی«  بی  »اگزیستانسیالیسم 

از میان شناخته شده ترین اگزیستانسیالیست های  تفاوت هست. 

کارل  و  مارسل،  گابریل  کگور،  یر  کی  سورن  از  توان  مسیحیمی 

یاسپرس نام برد.

تصاویر مربوط به ساعت هوشمند متا که اخیراً پتنت آن ثبت شده 

سارنگ  توسط  رندرها  این  منتشر شد.  بعدی  به صورت سه  است 

شیت طراحی و شکل ظاهری آن به صورت سه بعدی نمایش داده 

شده است.

 ساعت هوشمند متا با قابلیت جدا شدن نمایشگر در سایت گواهی 

حق اختراع محصول به ثبت رسید. این محصول که با نام متا بند 

شناخته می شود مجهز به نمایشگر جداشدنی است. اکنون هنرمندی 

به نام سارنگ شیت از این طراحی رندر های سه بعدی تهیه کرده تا 

بتواند طراحی بسیار نامتعارف آن را نشان دهد. به طوری که با نگاه 

اول متوجه وجود بندهایی شبیه به سیم به جای بند های معمولی 

در این ساعت هستیم.

 نمایشگر این ساعت نیز بسیار بزرگ به نظر می رسد. متا یک دوربین 

سلفی برای برقراری تماس های ویدیویی در بریدگی قطره ای باالی 

آن قرار داده است. پیش از این نیز عنوان شد که ممکن است متا 

از یک دوربین  و در آن جایگاه کوچک  در قسمت دوربین سلفی 

با کیفیت استفاده کند. اما طبق رندرها به نظر می رسد در بخش 

پشتی دستگاه شاهد دوربین با کیفیت تر خواهیم بود. احتمااًل متا 

در آینده به کلیه کاربران این ساعت  هوشمند اجازه خواهد داد تا 

عکس های گرفته شده خود را از طریق آن در شبکه های اجتماعی 

این شرکت منتشر کنند. عالوه بر آن بسیاری معتقدند متا بند نیز 

مانند صفحه نمایش واقعیت افزوده این شرکت که اکنون در مرحله 

توسعه قرار دارد دروازه دیگری برای ورود به متاورس خواهد بود.

 رندرهای پتنت ساعت هوشمند متا 
به صورت سه بعدی به نمایش گذاشته شد
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تاثیر عشق بر مغز

مغز  در  اتفاقی  چه  می شوید  عاشق  وقتی 
باعث  چیزی  چه  می افتد؟  شما  بدن  و 
می شود عاشق شویم؟ در این مطلب پاسخ 
و  شیمی  علم  دید  از  را  سواالت  این  تمام 

زیست شناسی خواهیم داد.

احتماال شما هم تا به امروز تصور می کردید کار مغز برنامه ریزی و تفکر 

منطقی است و کاری با عشق و احساسات ندارد. دانشمندان توانسته اند 

و  ریز  اتفاقات  تمام  و  دهند  قرار  آزمایشگاه  ذره بین  زیر  در  را  عشق 

درشتی را که در بدن یک فرد عاشق رخ می دهد، مطالعه کنند. البته 

همه ی ما عشق را در قلب مان احساس می کنیم، چون در هنگام عشقی 

ولی  کنیم،  احساس  را  این  می توانیم  ما  و  می افتد  تپش  به  ما  قلب 

آنچه در مغزمان رخ می دهد را نمی توانیم حس کنیم. پیش از بررسی 

مغز افراد عاشق درون دستگاه تصویربرداری مغزی، نمی دانستیم وقتی 

عاشق می شویم چه اتفاقاتی در مغز و بدن ما روی می دهد. اما امروزه 

رخ  مغز  در  زیادی  بسیار  اتفاقات  می شویم  عاشق  وقتی  که  می دانیم 

می دهد که بسیاری از حاالت و رفتارهای عاشقانه، ناشی از آن است.

 جمله ی معروفی درباره حالت مغز در هنگام عاشقی وجود دارد که 

بسیار  عاشقی،  هنگام  در  مغز  حالت  می کند:  خالصه  را  ماجرا  تمام 

شبیه حالت آن در هنگام اعتیاد است. عشق مانند اعتیاد است و وقتی 

عاشق می شویم درست همان نقطه  از مغز هنگام معتاد شدن، شروع 

به فعالیت می کند. وقتی عاشق می شوید، نمی توانید از فکر کردن به 

او دست بردارید، می خواهید هر لحظه را در کنار او بگذرانید، بدون او 

احساس ناآرامی و بی قراری می کنید و حاضر هستید هرکاری بکنید تا 

به او برسید؛ دقیقا حالتی که افراد دچار اعتیاد تجربه می کنند. دلیلش 

فعال شدن همان قسمتی از مغز است که اشاره کردیم. این قسمت از 

مغز ناحیه ی ونترال تگمنتال نام دارد، ولی برخالف نامش اصال پیچیده 

نیست و جزو نواحی پایه ی مغز با کارکرد ساده که مسئول پاداش و 

برانگیختگی است.

معتاد  شما  که  است  پاداش  سیستم  همین  وجود  به علت  واقع  در 

می شوید؛ سیستم پاداش مسئول ترشح دوپامین و ایجاد حس خوب و 

خوشایند در شما است. به این معنی که چیزی باعث ترشح دوپامین 

را  آن  بیشتر  می کنید،  پیدا  خوبی  شما حس  می شود،  شما  بدن  در 

می خواهید، دوپامین بیشتر ترشح می شود، حال تان خوب تر می شود، 

باز هم بیشتر می خواهید و همینطور ادامه پیدا می کند. مسئله فقط 

ایجاد  شما  هورمون های  در  انقالبی  عشق  نیست،  دوپامین  ترشح 

می کند. چند هورمون اصلی در بدن هستند که نسبت به عشق حساس 

هستند و وقتی جوانه های عشق در قلب شما شروع به رشد می کند؛ 

این هورمون ها هم از خواب بیدار می شوند و شما را تا جایی می برند که 

جز به وصال به چیز دیگری فکر نمی کنید.

اکسی توسین که به هورمون عشق معروف است نوعی انتقال دهنده ی 

عصبی قدرتمند در مغز است که در ایجاد رابطه، اعتماد، بخشندگی، 

را در  ما  احساسات  و  دارد  نقش  دیگران  با  و همدلی  فعالیت جنسی 

با آن ها تحت تأثیر قرار می دهد. اکسی توسین هورمون مادرانه  ارتباط 

نیز است و در تولد فرزند و مراقبت از او نقش فعالی دارد. وقتی کسی 

را که دوستش داریم در آغوش می گیریم یا می بوسیم، ترشح هورمون 

را  نامش  که  است  دلیل  به همین  و  می کند  پیدا  اکسی توسین شدت 

هورمون عشق گذاشته اند. اکسی توسین هم مثل دوپامین به شما حال 

خوش می دهد و باعث پیوند عمیق و حس آرامش و دلبستگی به طرف 

مقابل می شود.

دوپامین یکی دیگر از انتقال دهنده های عصبی در مغز است و همان طور 

که گفته شد، سیستم پاداش و لذت را در مغز کنترل می کند و همان 

هورمونی است که در هنگام مصرف شیرینی و شکالت یا کوکائین آزاد 

می شود. دوپامین به تنظیم حرکت و واکنش های عاطفی کمک می کند 

و  برخیزیم  دادیم،  را  پاداش  احتمال  وقتی  تا  می دهد  انگیزه  ما  به  و 

برای رسیدن به چیزی که می خواهیم گام برداریم. گاهی هم دوپامین 

باعث می شود دست به خطر بزنیم و احتیاط را نادیده بگیریم، که شاید 

همیشه خوب نباشد. میزان دوپامین به ویژه در مرحله ی شیفتگی اولیه 

هنگام  در  تستوسترون  و  استروژن  هورمون  دو  می رود.  باال  به شدت 

زنانه  ویژگی های  بروز  و  حفظ  مسئول  و  می شوند  فعال  شدن  عاشق 

)استروژن( و مردانه )تستوسترون( هستند.

البته هردوی این هورمون ها هم در زنان و هم در مردان وجود دارند، 

ولی میزان و نقش آن ها با هم متفاوت است. ترشح این هورمون ها با 

فعالیت هیپوتاالموس همراه است و منجر به ایجاد جاذبه بین دو جنس 

می شود؛ این هورمون ها به بقای نسل انسان کمک می کنند. سروتونین، 

هورمون مسئول تعادل خلق، اشتها، خواب، حافظه و جاذبه ی جنسی، 

در هنگام عاشق شدن کاهش پیدا می کند و باعث کم خوابی، اختالل 

خوردن، بی قراری و به هم رختگی خلق شما می شود. کم شدن میزان 

سروتونین باعث افزایش حالت وسواس فکری می شود؛ حالتی که در 

آن نمی توانید از شب و روز فکر کردن به طرف مقابل تان دست بردارید. 

آدرنالین و کورتیزول، هورمون های معروف استرس، در عشق و جاذبه ی 

بین فردی نیز نقش دارند و باعث برانگیختگی و کشش بیشتر می شوند.

عاشق شدن مانند اعتیاد است و مثل همان نقطه  از 

مغز هنگام معتاد شدن، شروع به فعالیت می کند

عرق کردن های  قلب،  تپش های  آن  که  است  هورمونی  تغییر  همین 

درد،  گرما،  سرما،  به  نسبت  بی حسی  و  گونه  گل انداختن های  دست، 

ترس و اتفاقات مختلف اطراف را ایجاد می کند. انقالب هورمونی دوران 

عاشقی به شما انرژی مضاعف می دهد و باعث می شود فکر کنید که 

می توانید برای رسیدن به عشق تان بر همه مشکالت عالم غلبه کنید. 

همه ی عشق ها قرار نیست به سرانجام برسند، و این یکی از تلخ ترین 

دلیلی  به  یا  می زند  پس  را  شما  کسی  وقتی  است.  روزگار  حقایق 

نمی توانید به هم برسید، نه تنها قلب شما به درد می آید بلکه مغزتان 

هم نسبت به این مسئله واکنش نشان می دهد. بررسی مغز افرادی که 

شکست عشقی خورده اند در دستگاه ام آر آی نشان می دهد در این افراد، 

به طرف  نسبت  و عطش شدید  عمیق  دلبستگی  با  که  مغز  از  نقاطی 

مقابل مرتبط است فعال می شود، به این معنی که طرد عاطفی، آتش 

عشق را شعله ورتر می کند.

مسئله ی جدایی و فراموش کردن، طرف مقابل را به تجربه ای دردناک 

و غم انگیز تبدیل می کند و حاال می فهمیم که این همه سوز و گداز 

نشان می دهد  آزمایش ها  بوده است.  به چه  دلیل  عاشق ها طی قرن ها 

اندوه و درد روانی دقیقا همان بخش هایی از مغز را موقع درد جسمی 

فعال می کند؛ این یعنی شما واقعا درد می کشید. شکست عشقی چیزی 

مانند ترک اعتیاد است؛ همان نگرانی ها، بی قراری ها و احساسات شدید 

به  باید  شوید  رها  آن  از  اینکه  برای  و  می آید،  هم  شما  سراغ  منفی 

درون  احساسات  بروز  بر  عالوه  شدن  عاشق  بدهید.  زمان  خودتان 

انسان، دارای آثاری ذهنی و جسمانی نیز است. عشق به عنوان یکی از 

احساسات ویژه ی انسانی دارای نشانه های خاصی است.

تغییرات گسترده ای  اعضایی که در هنگام عاشق شدن دچار  از  یکی 

می شود، مغز انسان است. در واقع این عضو از بدن با ترشح هورمون های 

انسان  رفتار های  در  گسترده  تغییرات  یکسری  ایجاد  باعث  خاص 

چشمی  ارتباط  معشوق  و  عاشق  معموال  مورد  این  کنار  در  می شود. 

خاصی را در طول رابطه با یکدیگر برقرار می کنند. در مجموع می توان 

گفت که تأثیرات عاشق شدن عالوه بر تغییر رفتار های روزمره، تغییرات 

شرایط جسمانی نیز  است. احساس عاشقی معموال در چند مرحله و با 

شرایط خاصی در انسان ها بروز می کند. نشانه ها و مراحل عاشق شدن 

مختلفی  به شکل های  می تواند  افراد  به خصوصیات شخصی  توجه  با 

در  احساس  این  بروز  برای  مشخصی  حالت  و  ترتیب  کند؛  پیدا  بروز 

افراد وجود ندارد.
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این آقای رابرت فیشر یک فیلمنامه نویس آمریکایی بود  که بیشتر 

داستان  بود.  سکه  هم   بارش  و  کار  کرد،  می  کار  موقعیت   طنز 

می نوشت، فیلمنامه می نوشت، تئاتر کارمی کرد خالصه هر کاری 

از دستش بر می آمد دریغ نمی کرد تا یک لقمه نون حالل واسه 

زن و بچه اش ببره.

داستان شوالیه ای با زره زنگ زده، در اصل  یک اثر فانتزی، تخیلی 

است که رابرت جان برای  آدمهای خود شیفته نوشته. هر چند که 

خودشیفته ها  اصوال بیماری خودشان را تشخیص نمی دهند و این 

دیگران هستند که از اینجور آدمها به ستوه می آیند  ولی رابرت 

ناامید نشد و چون  احتماال  چند تایی از این آدمهای خودمتشکر 

و مخلصم  اشاره  و  ایما  با  که   دیده  این هم  و  بودند  برش  و  دور 

فایده  بی  کار  فایده  و  نمی شود  آنها  چاکرم، حریف خودشیفتگی 

چه فایده ! با خودش گفته چه کار کنم چه کارنکنم؟! بعد یوهویی 

بنویسه  داستان  تصمیم گرفت یک  زدۀ جمعه،  تو یک غروب غم 

این جور آدمها  بگه که " دکتر برو دکتر" و   به  و توی داستانش 

بهشان بفهماند که  آنها چقدر موجودات رو مخی هستند وبعدش 

هم در متن داستان یک راهکاری بده که چکار کنند تا در جهت 

رفع " خود خیلی خوب پنداری " شان قدمی بردارند و انشاال مثل 

موجودات عادی زندگی کنند.

شوالیه  قصۀ ما که نه؛ قصۀ  آق فیشر، از آن دسته از آدم هایی بوده 

که مصداق این بیت ابوسعید ابولخیر هستند: 

"  گر با دگران به ز منی وای به من، ور با همه کس همچو منی وای 

همه " ، و خیلی دلش می خواسته که همه بهش احترام بگذارند و 

به به و چه چه اش کنند. این بوده که دایم سعی می کرده به زعم 

اینکه خیلی وقتها  از  را حل کند، غافل  خودش مشکالت دیگران 

دیگران اصال مشکلی نداشتند ولی ایشون با فکر ناقص و خودشیفته 

خودش بحران سازی می کرده و بعد هم سعی می کرده ملت را از 

بحران در بیاره تا صد آفرین بشنوه و  اینطوری حس خودخواهی و 

خودشیفتگیش را ارضا کند. 

ممنون  خود  از  و  شیفتگی  خود  همین  بخاطر  هم  طرف  آن  از 

بودنش، زن و بچه اش به ستوه آمده بودند و زن بیچاره اش با هر 

راه و روشی میخواسته با این مثال شوهرش صحبت کنه که " عزیز 

من، عشق من، من و تو همسریم، باید با هم حرف بزنیم باید با هم 

ارتباط برقرار کنیم، بیا مشکالتمان را با حرف زدن حل کنیم  و از 

این داستانها" شوالیه گوشش بدهکار نبوده، چون اصال نمی تونسته 

با  بوده و  از خوبیهای خودش پر شده  چیزی بشنوه، تمام مغزش 

اعتقاداتش درمورد  به  آنها و نشنیدن حرف دیگران کم کم  تکرار 

خودش و عقایدش عادت کرده بود و چیز جدیدی در مغزش که 

آنهم مثل آهن شده بود فرو نمی رفت.

ولی ُخب درِب دنیا که همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد. دنیا باال 

دارد، پایین داره مگه همینطور الکیه!؟  خودشیفته خودشیفته واسه 

خودت بیای و بری و ملت را دق بدی، َککت هم نگزه؟!، نه خیر 

اینطوری ها هم نیست، دنیا خوب تو کاسۀ همه می زاره و خدمت 

شوالیۀ قصه رابرت جان هم رسید و شوالیه این قصه که در یکی از 

برهه های حساس زندگی اش که داشته تو سرو کله خودش می 

متوجه می شود  داشته،  در دست  کنم  کنم چه  کاسه چه  و  زده 

 که زره ای که آنقدر دوستش داشته و به آن می نازیده، از تنش 

در نمی آید. بعد برای اینکه این زره را در بیاره به هر دری می زند 

و پیش هر کس و ناکسی سر خم می کند ولی فایده ای نداشته. 

این بوده که برای خالصی ازدست زره دست به دامن جادو و جنبل 

می شود و با مرلین جادوگر که مثال یک حکیم خردمند و عاقل 

تو دوره و زمانه خودش بوده، مالقات می کند و مرلین هم شوالیه 

خودشیفته داستان را تشویق می کند که برای سخت ترین جنگ 

زندگی اش که تا حاال به عمرش هم ندیده باید آماده باشد تا بتواند 

از شر زره خالص بشه.

شوالیه که جنگهای زیادی را به چشمش دیده بود، فکر کرد که این 

جنگ هم مثل جنگ با اژدها و دیو دو سر و از این جور موجودات 

عجیب غربیه، غافل از اینکه این دفعه این خبرها نیست و .... بقیه 

قصه...!

این کتاب ته مایه های طنز دارد و می خواهد که به ما درس اخالق 

بدهد. برای همین هم هست که خیلی مورد توجه واقع شده است 

و خواندنش به ما توصیه شده است.

امیدوارم که بتوانید آن را بخوانید و یا فایل صوتی اش ، هر چند که 

کامل نیست وخالصه داستان است" را بشنوید/ پایان

معرفی کتاب با زبان خودمانی

" شوالیه ای با زره زنگ زده" اثر رابرت فیشر
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دانشگاه های  آنها  از  پس  گرفت.  قرار  دوم  رتبه  در  کلمبیا   بریتیش 

مک گیل و مونترال در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. 
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     در مبحث قبل کوشیدیم که جایگاه تفکر نقاد را در فرایند 

و  ها  روش  به  خواهیم  می  فصل  این  در  کنیم.  مشخص  تفکر 

تکنیک های تفکر نقاد بپردازیم. الزم است بدانیم که این مهارت 

نه فقط برای نقد خود، که برای نقد کلیه ی اطالعاتی است که 

از بیرون دریافت می کنیم.

      تفکر نقاد کمک می کند تلقین پذیری مفرط ما کنترل 

شود. به آسانی تحت نفوذ افکار، افراد و موقعیت ها قرار نگیریم، 

شایعات را به راحتی باور نکنیم و خود را بابت چیز هایی که از 

آن ها مطمئن نیستیم به خطر نیاندازیم.

       تفکر نقاد ابزار ما در ارزیابی افکار، احساسات و رفتار های 

ارتقاء ماست. بدون تفکر  ابزار  این تفکر  بنابراین  خودمان است 

ایستایی « می شویم زیرا  نقاد ما به جای » پویایی « دچار » 

اشکال  بدون  داریم  که  وضعیتی  همین  که  داریم  باور  همیشه 

است؛ در واقع در وضعیت » ناشایستگی ناهوشیار « قرار داریم:

 آن کس که نداند و نداند که نداند                                  

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

      ابزار اصلی تفکر نقاد مورد سؤال قرار دادن است. وقتی سؤال 

ها  تعمیم  و  ها  ابهام  گذاریم  نمی  کنیم،  می  مطرح  را  درستی 

ادامه پیدا کنند. سؤاالتی که با » چرا « شروع می شوند چندان 

سؤاالت کارآمدی نیستند چرا که فرد را به توجیه و موضع گیری 

وادار می کنند:

- » باز هم یک فریب دیگر است. همیشه می خواهند سر ما کاله 

بگذارندو نمی توانم تحمل شان کنم.« 

- چرا نمی توانی؟

- » چون قابل تحمل نیستند «.

- چرا قابل تحمل نیستند؟

- » چون همیشه می خواهند سر آدم کاله بگذارند «.

- چرا؟

- » چون سوءاستفاده چی و فرصت طلب هستند. «

      به جای سواالت » چرا « که با دلیل پاسخ داده می شوند از 

سواالتی استفاده می کنیم که باید با » اطالعات بیشتر « پاسخ 

از فریب چیست؟«، » یعنی چطور سر  داده شوند؛ » منظورت 

شما کاله میگذارند؟«، » همیشه؟ می توانی بشماری چند بار این 

از نمی توانم تحمل کنم چیست؟  افتاده؟ «، » منظورت  اتفاق 

یعنی نمی خواهی تحمل کنی؟ «

       در این شیوه ی سوال کردن که » الگوی متا « نامیده 

می شود: 

پرسش  مورد   » که؟  یا  چه   « سؤال  با   » نامشخص  اسامی   « 

قرار می گیرند.

با چه؟ « مورد چالش  با پرسش » در مقایسه  » مقایسه ها « 

قرار می گیرند.

» داوری ها « را می توان با پرسش » بر چه اساسی؟ « یا » برای 

چه کسی؟ « روشن کرد.

وجود  مانعی  چه   « پرسیم:  می   » توانم  نمی  من   « مقابل  در 

دارد؟ « 

و در برابر » من نمی خواهم « می پرسیم: » اگر این کار را بکنی 

چه اتفاقی می افتد؟ «

در برابر » باید ها « می پرسیم: » چه می شود اگر این کار را 

نکنی؟ « یا » چه اتفاقی می افتد اگر این کار را نکند؟ «

و در برابر » نباید ها « می پرسیم: » چه می شود اگر این کار را 

بکنی؟ « یا » چه اتفاقی می افتد اگر این کار را بکند؟ «

       در مقابل کلمات با بار مطلق ) همه، همیشه، هر، هرگز، و 

 ...(، می خواهیم دقیقًا در پاسخ به » چه کسی؟ «، » کجا؟ « و 

» چه وقت؟ «، مواردی را که این » حکم کلی « صدق کرده است 

برای ما ذکر کنند و سپس به دنبال » استثناهای « این حکم 

کلی میگردیم. گاهی با یک مبالغه ی طنز آمیز در مورد تعمیم 

به کار رفته می توان به گوینده یادآوری کرد که دارد بیش از 

اندازه تعمیم می دهد.

این قدر سؤال کردن چه نفعی دارد؟

در حرکت از ساختار عمیق فکر به ساختار سطحی کالم بی آنکه 

متوجه باشیم سه کار صورت می دهیم:

انتخاب  را  از اطالعات موجود در ساختار عمیق  تنها برخی   -1 

می کنیم، مقدار قابل مالحظه ای از این اطالعات همان جا به 

حال خود رها می شوند. 

2- شروع به ساده سازی اطالعات می کنیم تا با سرعت و سهولت 

را  معنا  ناچار  به  گاهی  سازی،  ساده  این  که  شوند  بیان  بیشتر 

مخدوش می سازد.

شرایط  و  استثناها  همه  به  توجه  زیرا  دهیم،  می  تعمیم   -3

احتمالی، گفتگو را دشوار می کند.

ایجاد  خود  در  جهان  از  خود   » تجارب   « دادن  تعمیم  با   ما 

رفتار  طوری  داریم  باور  را  چیزی  وقتی  کنیم.  می   » باور   « 

این  در  و  است  کاست  و  کم  بی  و  درست  انگار  که  کنیم  می 

واقع  در  باور دشوار می شود.   این  بودن  اشتباه  اثبات  شرایط، 

افکاری که خودمان خلق کرده ایم آن قدر برایمان مهم و مقدس 

جلوه می کنند که انگار وجود واقعی دارند و ما فقط کشف کننده 

یا بیان کننده آن ها هستیم!

         در » الگوی متا « با پرسش های پی در پی، با حذف کردن ها،

 مخدوش کردن ها و تعمیم دادن های زبان مقابله می کنیم. 

دارالترجمۀ رسمی ترای سیتی

ترجمۀ رسمی کلیۀ مدارک:
- پاسپورت و شناسنامه 

- گواهینامۀ رانندگی و سوابق رانندگی 

- مدارک مالی و تجاری

-  سند ازدواج و طالق

- مدارک تحصیلی

- اسناد مالکیت، مدارک پزشکی و حقوقی

تحت نظر: سهیل حاتمی

Tri-City Translation Services

 مترجم رسمی
(Certified Translator)  

Tel:  604-492-0666 
Cell: 604-338-7364 
Fax: 604-492-0656 
Email: Tri-citytranslations@outlook.com 
www.motarjemrasmi.com 
www.Tricitytranslations.com

Certified Member of STIBC

Suite #3 - 86 Moody Street, Port Moody, BC V3H 2P6

   دارای گواهینامه و مجوزهای زیر:  

    سرویسهای زیر جهت سالمندان عزیز ارائه می شود: 

تلفن:604-913-3941
604-771-4831        

•   خیاطی و انجام انواع تعمیرات لباس

•   کوتاه کردن مو و آرایش صورت

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

Companionship هم صحبتی   •

•   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 

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

Member of Peer Counselling of BC
Social Worker Training Certificate

Food Safe CertificateEmail: hometoinfo@gmail.com

iran_aflatouni@yahoo.com

 تفکر نقاد

فرستنده:

 ایران افالطونی،  ونکوور

روانپزشک
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هدف این است که این سؤاالت، اطالعات از دست رفته را تکمیل کنند، ساختار گفتگوی ذهنی یا کالم 

فرد را تجدید شکل دهند وباور های قطعی را تبدیل به افکار قابل تجدید نظر نمایند. 

       همان طور که در مورد یادگیری مهارت جدید گفته شد اولین قدم تغییر، حالت » ناشایستگی 

هوشیار « است، لذا برای این که تفکر نقاد بتواند وارد عمل شود، مرحله ی اول، قبول این است که ممکن 

است فکر من اشتباه باشد یعنی فرد به امکان » ناشایستگی فکر « خود » هوشیار « باشد. سؤاالت مکرر 

الگوی متا باعث می شوند افکار ما از حالت » قطعی « به حالت » ممکن « تغییر یابند.

از:  عبارتند  گیرند،  قرار  نقاد  تفکر  ســؤاالت  مورد  است  الزم  که  تفکر  های  قسمت  سایر          

»پیش فرض ها«، » ذهن خوانی « و » علیت «.

         در » خطای پیش فرض « فرد عبارتی را در ذهن یا کالم دارد که ناشی از یک فکر قبلی است، 

مثال وقتی فردی می گوید: » وقتی عاقل شدی متوجه این مطلب می شوی «، پیش فرض آن این است 

که » تو در حال حاضر عقل نداری «؛ وقتی در گفت و گو به عبارت » این یک دروغ دیگر نیست؟« 

برخورد می کنیم، پیش فرض این است: » تو قباًل بار ها به من دروغ گفته ای «. می توانید با طرح سؤال 

» چگونه به این نتیجه رسیدی که ...؟« با پیش فرض ها مقابله کنید.

       فروشنده: » نقدی می پردازید یا قسطی؟« ) پیش فرض: تصمیم شما برای خرید قطعی شده است.(

       مشتری ) با اطالع از الگوی متا (: » چطور نتیجه گرفتید که تصمیم من برای خرید، قطعی شده 

است؟«

        در » خطای ذهن خوانی « فرد به گونه ای نتیجه گیری می کند که انگار می تواند ذهن دیگران را 

بخواند. در واقع اینجا نیز فرد یک پیش فرض دارد و آن این است که از فکر مخاطب با خبر است؛ مثاًل: 

» مطمئنم که از هدیه ای که به او دادم خوشش نیامد.«

       نوع دیگر مسأله این است که ما انتظار داریم دیگران بتوانند ذهن ما را بخوانند بنابراین به دلیل 

عدم درک، سرزنش شان می کنیم؛ مثاًل: » اگر مرا دوست داشتی می دانستی که من چه می خواهم.«؛

       روش برخورد با این گفتار این است: » از کجا می دانی...؟«

مثال:

- » همسرم دیگر مرا دوست ندارد. «

- از کجا می دانی دیگر تو را دوست ندارد؟

- » هرگز مطابق میل من رفتار نمی کند.«

- هرگز؟ حتما مواردی را سراغ داری که طبق میل تو رفتار کرده باشد.

- » بله، اما همیشه که این طور نیست.«

- دوست داشتن شما یعنی همیشه مطابق میل شما رفتار شود؟

- » نه همیشه! اما حداقل در مواردی که خیلی برایم مهم هستند.«

- دقیقًا به او گفته اید که چه مواردی خیلی برای شما مهم هستند؟

- » خودش می داند.«

- او گفته دقیقًا می داند چه مواردی برای شما خیلی مهم هستند؟ 

- » خوب ... نه، نگفته؛ اما بعد از چند سال زندگی باید بداند.«

- پس معنای دوست داشتن شما این است که او باید بتواند فکر شما را بخواند؟!

        در خطای » علیت « فرد تصور می کند که عوامل خارجی به طور مستقیم روی روحیه 

ی او اثر می گذارند، مثاًل: » قیافه او اعصابم را ُخرد می کند.«؛ » از این هوا افسرده می شوم.«؛ 

» تو مرا کسل می کنی.«. می توانید با طرح سؤاالتی نظیر: » دقیقا بگو بدانم این موضوع چگونه 

چنین نتیجه ای ایجاد می کند؟«، یا » اگر بخواهم این اتفاق نیفتد چه باید بکنم؟« با این شیوه گفتگوی 

ذهنی مقابله کنید.

- » این برنامه های تلویزیون اعصاب آدم ها را ُخرد می کند.«

- منظورت این است که همه آدم ها همین احساس شما را در مورد این برنامه ها دارند؟

- » نه ممکن است بعضی ها این طور فکر نکنند.«

- پس دقیقا بگو چطور برنامه های تلویزیون روی اعصاب شما و دیگران اثر متفاوتی دارند.

- » خوب، من این برنامه ها را دوست ندارم. من فکر میکنم این برنامه ها بی محتوا هستند.«

- خوب، برنامه ی با محتوا چه ویژگی هایی دارد؟

- » برنامه ای با محتواست که 1-.... 2-.... 3-....

تلویزیونی  ی  شبکه  این  مسئوالن  برای  گفتید  من  برای  آنچه  تاکنون  شما  آیا  است.  خوب  خیلی   - 

نوشته اید یا با تلفن به آن ها گفته اید؟

- » من فکر میکنم آن ها خودشان باید بدانند. « 

- یعنی منظورتان این است که آن ها باید توانایی خواندن افکار شما را از راه دور داشته باشند؟

- » خوب طبعًا نمی توان چنین انتظاری داشت.«

- یعنی چنین انتظاری در دنیای واقعی برآورده نمی شود.

- بله، دقیقًا

یا واقعی سر خورده شوید  دنیای  باعث می شود شما مرتب در  نیست که  انتظارات غیر عملی  این   - 

 به قول خودتان اعصاب تان ُخرد شود؟

- شاید این طور باشد.

)Pistachios( فروش مستقیم  پسته  ایرانی

     R&G شرکت پسته
با سالها تجربه موفق در عرصه کاشت، 

برداشت و فروش پسته ایران 

فروش پسته  اعالء با انس و سایزهای 
 متفاوت  بصورت خام و بو داده 

به صورت خرده فروشی و عمده فروشی

 با قیمت مناسب و کیفیت خوب
 در خدمت شما  خریداران و
واردکنندگان محترم میباشد

R&G 
Pistachio
With long successful experience in 
planting, harvesting and producing 
quality Persian pistachios

    High Quality Pistachios 

    Different Flavors and Sizes 

    Raw & Roasted  

    Small & large quantities 

    Best Prices

Tel: 236.818.2977     Email: g.pistachiofarm@gmail.com

604.307.6830  
Mo Salimian 
Real Estate Advisor 

mosalimian@hotmail.ca 
www.mosalhomes.com

 مهندس مصطفی سلیمیان
  مشاور مسکن، تجاری و بیزنس 
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خدمات لوله کشی
مسکونی   

تجاری   

اداری   
توسط: بهـزاد

AQUA UNITED  
PLUMBING
 Plumbing & Drainage Service
Licensed &  Insured &  Bonded 

Tel: 778.834.6267
Aquaunitedplumbing@yahoo.ca

خون  اکسیژن  کاهش  موجب   19 کووید  مانند  بیماری هایی 

و  خون  اکسیژن  سطح  اندازه گیری  برای  روش هایی  می شوند. 

بهبود آن وجود دارد.

سطح اکسیژن خون مقدار اکسیژنی است که در خون در گردش 

است. سلول های قرمز خون بیشتر اکسیژن را حمل می کنند و آن 

را از ریه ها جمع می کنند و به تمام قسمت های بدن می رسانند.

بدن سطح اکسیژن خون را به شدت کنترل می کند که آن را در 

محدوده خاصی نگه دارد تا اکسیژن کافی برای تأمین نیازهای 

تمام سلول ها وجود داشته باشد. سطح اکسیژن خون شاخصی 

است که نشان می دهد کارآیی بدن در توزیع اکسیژن از ریه ها 

به سلول ها چگونه است و می تواند برای سالمتی افراد مهم باشد.

اکسیژن  پایین  سطح  و  طبیعی  سطح 
خون

 mm( سطح سالم اکسیژن خون از 75 تا 100 میلی متر جیوه

شریانی  خون  گاز  آزمایش  نتایج  که  زمانی  است.  متغیر   )Hg

نشان  را  جیوه  میلی متر   60 از  کمتر  اکسیژن  سطح   )ABG(

می دهد، جامعه پزشکی آن را پایین در نظر می گیرد. در برخی 

اکسیژن  به  است  ممکن  دارند،  را  نتایج  این  که  افرادی  موارد، 

کمکی نیاز داشته باشند.

متوسط  سطح  با  مقایسه   در  کم  بسیار  خون  اکسیژن  سطح 

یا  هیپوکسمیا  نام  به  وضعیتی  نشانه ی  می تواند  سالم  فرد  یک 

زمانی  وضعیت  این  باشد.  خون(  اکسیژن  )کاهش  هیپوکسمی 

سلول ها،  تمام  به  اکسیژن  رساندن  در  بدن  که  می شود  ایجاد 

بافت ها و ارگان های خود دچار مشکل باشد.

اشباع اکسیژن

اشباع اکسیژن به درصد اکسیژن موجود در خون فرد اشاره دارد. 

متخصصان پزشکی اغلب از دستگاهی به نام پالس اکسیمتر برای 

آزمایش سریع یا نظارت مستمر استفاده می کنند. این دستگاه 

می تواند به نوک انگشت یا الله گوش متصل شود.

از 95  می شود،  گرفته  نظر  در  سالم  که  اکسیژنی  اشباع  سطح 

درصد تا 100 درصد متغیر است. اگر سطح اشباع اکسیژن فردی 

به کمتر از این حد برسد، او ممکن است عالئم مرتبط با کمبود 

اکسیژن مانند دشواری تنفس و گیجی را تجربه کند.

سطح اکسیژن خون چگونه اندازه گیری 
می شود؟

آزمایش ABG کارآمدترین روش برای نظارت بر سطح اکسیژن 

یک  از  خون  نمونه  گرفتن  شامل  آزمایش  این  است.  خون 

بسیار  رویه  این  است.  دست  مچ  قسمت  در  معمواًل  سرخرگ، 

دقیق است اما می تواند کمی دردناک باشد.

می دهند.  انجام  بیمارستان  در  را   ABG آزمایش های   پزشکان 

پالس  از  استفاده  با  را  خود  خانه  در  می توانند  افراد  اگرچه، 

اکسیمتر نیز سطح اکسیژن خون خود را مشخص کنند.

پالس  اکسیمتر چگونه کار می کند؟
پالس اکسیمتر از دو حسگر )یا پروب( و نمایشگر تشکیل شده 

درون  خون  جریان  و  می گیرد  قرار  انگشت  روی  پروب  است. 

پالسی  موج  شکل  به  جریان  این  می دهد.  تشخیص  را  انگشت 

روی نمایشگر نشان داده می  شود.

نبض  که  دهد  نشان  تا  باشد  داشته  وجود  باید  پالسی  موج 

 72 بیمار  نبض  نرخ  شکل،  این  در  است.  شده  داده  تشخیص 

ضربه در دقیقه است و درصد اشباع اکسیژن )SpO2( برابر 98 

این نمایشگر ضربان نبض را به عنوان ضربان قلب  درصد است. 

توصیف می کند.

تصویر زیر را ببینید. به نور قرمز روشنی که از یک سمت پروب 

می آید، دقت کنید. این نور قرمز برای چیست؟

دارای  گوش(  یا  )انگشت  اکسیمتر  پالس  پروب های  تمامی 

طبیعی  و  پایین   سطوح 
ــون:  اکــســیــژن خـ

 آنچه باید بدانیم
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دیودهای نورگسیل )LED( هستند که دو نوع نور قرمز را به بافت 

می تابانند. حسگر سمت دیگر بافت نوری را که از بافت عبور کرده 

است، می گیرد. اکسیمتر می تواند تعیین کند که کدام نور از سوی 

و  دارد  وجود  )شریانی(  ضربان دار  خون  در  که  است  هموگلوبینی 

گردش  در  را  شریانی  اکسیژن خون  اشباع  درصد  می تواند  سپس 

خون محیطی تعیین کند.

می شود،  جذب  خون  توسط  که  را  نوری  میزان  اکسیمتر  پالس 

اندازه گیری می کند و به ما می گوید که خون ما حاوی چه مقدار 

الله  یا  انگشت  نوک  به  را  نور  دو  اکسیمتر  پالس  است.  اکسیژن 

که  خونی  قرمز.  مادون  نور  یک  و  قرمز  نور  یک  می تاباند:  گوش 

حاوی اکسیژن زیادی است، نور مادون قرمز بیشتری جذب می کند 

و اجازه می دهد تا نور قرمز بیشتری از آن عبور کند. خون بدون 

اکسیژن نور قرمز بیشتری جذب می کند و اجازه می دهد نور مادون 

قرمز بیشتری از آن عبور کند. اگر سلول های خونی شما اکسیژن 

کافی نداشته باشند، آبی تر به نظر خواهند رسید.

اگرچه آزمایش پالس اکسیمتر نسبت  به آزمایش ABG، آسان تر و 

سریع تر است و درد کمتری دارد، به اندازه ی ABG دقیق نیست. 

عوامل متعددی می توانند روی نتایج اثرگذار باشند، از  جمله:

کثیف بودن انگشت

نور چراغ های محیط

رنگ پوست تیره

الک ناخن

ضعیف بودن جریان خونی که به اندام ها می رود

عالئم سطح پایین اکسیژن خون
خون  گردش  به  منجر  می تواند  خون  اکسیژن  پایین  سطوح 

غیرطبیعی و عالئم زیر شود:
    تنگی نفس

    سردرد

    بی قراری
    سرگیجه

    تنفس سریع
    درد قفسه سینه

    گیجی
    فشار خون باال
    عدم هماهنگی

    اختالالت بینایی
    حس سرخوشی

    ضربان قلب سریع

دالیل کاهش اکسیژن خون
است.  هیپوکسمی  پایین  خون  اکسیژن  برای  پزشکی  اصطالح 

هیپوکسمی ممکن است به دالیل زیر رخ دهد:

    نبود اکسیژن کافی در هوا

تمام      به  اکسیژن  ارسال  و  دم  عمل  انجام  در  ریه ها  ناتوانی      

سلول ها و بافت ها

    ناتوانی جریان خون برای گردش در ریه ها، جمع آوری اکسیژن و 

انتقال آن به سراسر بدن

شرایطی که می تواند موجب هیپوکسمی 
شود

شرایط پزشکی و موقعیت های مختلفی می تواند به کاهش اکسیژن 

خون بینجامد، از  جمله:

    آسم

    بیماری های قلبی، از  جمله نقص مادرزادی قلبی

    ارتفاع باال

    کم خونی

    کووید 19

)COPD( بیماری انسدادی مزمن ریه    

    بیماری های بینابینی ریه

    آمفیزم

)ARDS( سندرم دیسترس حاد تنفسی    

    ذات الریه

    انسداد شریان ریه

    فیبروز ریه، زخم یا جراحت ریه

روی هم افتادگی  قفسه سینه که موجب  در  گاز  یا  هوا      وجود 

ریه ها می شود

    وجود مایع اضافی در ریه ها

    آپنه خواب که شامل وقفه های تنفسی در طول خواب است

    برخی داروها از  جمله برخی از مخدرها و مسکن ها

کاهش اکسیژن خون: چه زمانی باید با 
پزشک تماس گرفت؟

افراد باید در صورت بروز شرایط زیر، با پزشک تماس بگیرند:

    اگر دچار تنگی نفس شدید و ناگهانی شوند

    اگر حین استراحت دچار تنگی نفس شوند

    داشتن تنگی نفس شدیدی که در جریان ورزش یا فعالیت بدنی 

تشدید می شود

    اگر به طور ناگهانی با تنگی نفس یا احساس خفگی بیدار شوند

    در ارتفاع باال باشند و دچار تنگی نفس شدید همراه با سرفه، 

ضربان سریع قلب و احتباس مایع شوند

راهکارها و درمان های افزایش اکسیژن 
خون

گزینه های درمانی برای سطوح پایین اکسیژن خون شامل اکسیژن 

انجام  را در مطب  اکسیژن درمانی  پزشکان می توانند  است.  کمکی 

دهند یا می توانند استفاده از اکسیژن درمانی خانگی )HOT( را به 

بیمار توصیه یا تجویز کنند.

دستگاه های متنوعی برای تحویل و نظارت HOT موجود است، اما 

برخی به نسخه نیاز دارند.

افراد می تونند سبک زندگی خود را برای کاهش عالئم سطح پایین 

اکسیژن و نیز بهبود سالمتی عمومی و کیفیت زندگی اصالح کنند. 

تغییراتی که احتمااًل مفید خواهد بود، عبارت اند از:

    ترک سیگار
    اجتناب از دود دست دوم )قرار گرفتن در  معرض دود ناشی از 

استعمال دخانیات توسط دیگران(

    خوردن رژیم غذایی مغذی که حاوی مقادیر زیادی میوه، غالت 

کامل، پروتئین بدون چربی و سبزیجات است

    ورزش منظم

چشم انداز
شوند.  اکسیژن  سطح  کاهش  موجب  می توانند  زیادی  شرایط 

خون،  اکسیژن  کاهش  عامل  زمینه ای  شرایط  درمان  به طورکلی، 

سطح اکسیژن خون را بهبود می بخشد. افراد مبتال به بیماری های 

شده اند،   19 کووید  دچار  که  کسانی  و   COPD مانند  ریه  مزمن 

داشته  نیاز  خون  اکسیژن  سطح  بر  منظم  نظارت  به  است  ممکن 

باشند. فردی که اکسیژن خون پایینی دارد، می تواند تغییراتی در 

سبک زندگی خود ایجاد کند و مثاًل رژیم غذایی و عادات ورزش 

خود را بهبود بخشد. این موارد به همراه اکسیژن درمانی می تواند به 

فرد کمک کند تا سطح اشباع اکسیژن خود را افزایش دهد.

خالصه
سطح اکسیژن خون یک فرد به میزان اکسیژنی که در خون او در 

گردش است، اشاره دارد. فرد می تواند با استفاده از پالس اکسیمتر 

پالس  اندازه گیری کند. روی دستگاه  را  اکسیژن خون خود  سطح 

اکسیمتر، پزشکان سطح کمتر از 95 درصد را پایین در نظر می گیرند 

می توانند   19 کووید  و  کم خونی  آسم،  جمله  از   متعددی  شرایط 

باعث کاهش سطح اکسیژن خون شوند. درمان این وضعیت اغلب 

اما پزشکان ممکن است گاهی  شامل رفع علت زمینه ای می شود، 

اکسیژن درمانی یا اصالح سبک زندگی را نیز توصیه کنند.
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های  فعالیت  ثبت  به  موفق  محققان 
مغز انسان در حال مرگ شدند

انسان را در حال مرگ  بار فعالیت مغز  محققان برای نخستین 

ثبت کردند. این امواج مغزی فرایندهایی شبیه به رویا دیدن و 

یا خاطرات گذشته را نشان می دهند. البته مطالعه این فعالیت 

مغزی بدون برنامه ریزی قبلی و به صورت اتفاقی رخ داده است. 

به طوری که محققان در حال بررسی امواج مغزی یک بیمار 87 

ساله مبتال به صرع بودند که وی در اثر حمله قلبی درگذشت.

 بدین ترتیب امواج مغزی این فرد حدود 15 دقیقه قبل از مرگ 

ثبت شده است. در این زمان یعنی حدود 30 ثانیه قبل و بعد از 

مرگ محققان شاهد افزایش فعالیت در امواج مغزی بودند. این 

امواج به نام نوسانات گاما شامل فعالیت های رویاگونه مدیتیشن 

هستند و میتواند تجربه فرد در آخرین لحظات زندگی خود را 

بازگو کند. دکتر جمال ذمار از محققین این مطالعه گفته است: 

و  بازیابی حافظه  دلیل  به  مغز  در  اینچنینی  نوسان های  ایجاد 

یادآوری آخرین رویدادهای مهم زندگی انجام می گیرد که پیش 

بودیم.  به مرگ شنیده  نزدیک  نیز در مورد تجربه های  این  از 

طبق مشاهدات انجام شده این تیم تحقیقاتی فعالیتهای مغزی 

داشته  ادامه  همچنان  آن  در  خون  جریان  توقف  از  پس  حتی 

است. اما برای اولین بار است که تغییرات امواج گاما در انسان 

مشاهده شده است. به گفته این تیم این یک مطالعه موردی بوده 

و نتایج آن باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا مورد بیماری 

تحت فعالیت غیر عادی صرع قرار داشته است.

 بیش از 1۰۰ میلیون گوشی سامسونگ 
با نقص امنیتی حیاتی عرضه شده است

نقض  با  سامسونگ  مختلف  گوشی های  گذشته،  سال  چند  در 

اطالعات  می داد  اجازه  هکرها  به  که  شده اند  عرضه  امنیتی 

ذخیره شده حساس مانند رمز عبور را استخراج کنند.

از  بسیاری  برای  امنیتی  به روزرسانی های  ارائه ی  در  سامسونگ 

را  به روزرسانی ها  این  معمواًل  و  است  مشهور  خود  دستگاه های 

زودتر از گوگل دردسترس قرار می دهد. باوجوداین، بسیاری از 

نقص  با  گذشته  سال  چند  در  سامسونگ  هوشمند  گوشی های 

امنیتی نگران کننده ای عرضه شده اند که می تواند به هکرها اجازه 

دهد اطالعات حساس را از دستگاه ها استخراج کنند.

از  مدل  چندین  که  دریافتند  محققان  سم موبایل،  به گزارش 

گوشی  های سامسونگ گلکسی اس 8، گلکسی اس 9، گلکسی 

اس 10، گلکسی اس 20 و گلکسی اس 21 داده های رمزنگاری 

هکرها  به  مؤثر  به طور  و  نمی کنند  ذخیره  به درستی  را  خود 

اجازه می دهند اطالعات ذخیره شده ی حساس مانند رمزعبور را 

استخراج کنند.

امنیتی  اقدامات  از  محققان  دورزدن  چگونگی  به  گزارش  این 

این  مهم  بااین حال، سؤال  پرداخت.  سامسونگ  دستگاه های  در 

پرسش  این  پاسخ  باشیم؟  موضوع  این  نگران  باید  آیا  است: 

مطلع شدن  از  پس  قباًل  ذکرشده  مشکالت  زیرا  است؛  منفی 

سامسونگ اصالح شده است. اولین اصالح با پچ امنیتی آگوست 

با پچ اکتبر 2021 برطرف  2021 شروع و آسیب پذیری بعدی 

شد.به هرحال، گوشی شما شاید از پچ امنیتی قدیمی تر استفاده 

کند و قصد داشته باشید آن را به روزرسانی کنید. نکته ی مهم 

این است که اگر سامسونگ پشتیبانی از دستگاه شما را متوقف 

کرده باشد، ممکن است مجبور شوید به رام های سفارشی شخص 

ثالث با امنیت به روز اعتماد کنید.

تسلیت
تسلیت آسمان چون جمع مشتااقن رپیشان می کند                   رد شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا

 با اندوه فراوان در گذشت انسان بزرگوار فرهیخته و وارسته مرحوم روانشاد

جناب آقای ابراهیم تحصیلی
را به خانواده ی محترم آن مرحوم تسلیت می گوییم.

ایراندخت علومی- محمد علومی

عطا علومی - بهاره بزرگیان
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Knowledge Brings
 Appreciation

نوشته: هما افتخار )غفارزاده( 
ونکوور

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

"هنرمند آبرنگ کار و مدرس"

"هنر کاغذسازی"

"کره 7"

توران باستان "83"
باستانی های  تمدن 

همانگونه که قبال اشاره شد، کاغذ هنجی به خاطر کیفیت و مواد 

ترکیبی آن بسیار سازگار با محیط زیست بوده و از آنجا که عاری 

از مواد شیمیایی و مضر در تماس با بدن می باشد، از این عنصر 

برای تهیه ی لباس)تصویر 1 و 2(، عروسک)تصویر 3(، و حتی 

پوشک اطفال استفاده می شود. 

ناگفته نماند که حتی در دوران باستان خیلی قبل تر از اختراع 

تهیه  آن  از  هنجی  کاغذ  که  توت  درخت  الیاف  از  هنجی  کاغذ 

استفاده می گردیده است. حضور  لباس  تهیه ی  برای  می شود 

عایق  و  آلودگی  را ضد رطوبت، ضد  آن   ، کاغذ  منافذ در داخل 

صدا نموده است. به نحوی که در فضاهای سربسته در تابستان 

جلوگیری  گرما  اتالف  از  زمستان  در  و  فراهم  را  مرطوب   دمای 

می کند. از این روی در ساخت خانه های سنتی هانوک)که شرح 

آن خواهد آمد(برای پوشش در و پنجره ، دیوار و و کف پوش از 

آن بهره برداری می گردد. ویژگی دیگر این کاغذ دوام فوق العاده 

ی آن می باشد. بدین شکل که جهت به هم بستن الیاف کوبیده 

از شیره ی ریشه ی گیاه  از چسبی که  شده در تهیه ی کاغذ، 

»هباسکس«)Hibiscus()گل ختمی(تهیه شده استفاده می گردد. 

کامال  یعنی  باشد.  می  هفت   )PH( اچ«  »پی  دارای  چسب  این 

عاری از اسید است، حال آنکه در تهیه ی کاغذهای معمولی چون 

تا 5 است و دارای  از چسبی که دارای پی اچ 4  کاغذ روزنامه، 

مقادیر زیادی اسید است استفاده می شود. از این روی این کاغذ 

ها بسیار بی دوام بوده، به سرعت تغییر رنگ داده و زرد می شوند. 

از اسناد تاریخی بر  با دوام بودن کاغذ هنجی بسیاری  به خاطر 

روی آن چاپ گردیده و این کاغذ حافظ تاریخ سرزمین کره بوده 

است. معموال برای حفاظت اسناد از رطوبت، نور و آلودگی هوا، 

آنان را در محفظه های شیشه ای و مخصوص قرار می دهند. حال 

آنکه کاغذ هنجی نیازی به مراقبت مخصوص نداشته و خارج از 

محفظه در فضای موزه یا کتابخانه قابل نگهداری است. نمونه ی 

چنین دوامی را سند )Nuggujungwang( متعلق به 800 سال 

قبل تشکیل می دهد که درآن روش های چاپ و نام بعضی از 

هنرمندان چاپگر ذکر گردیده است. کره ای ها معتقدند که این 

باقی  است  دوام  با  بسیار  که  ابریشم  از  بیشتر  سال   500  کاغذ 

می ماند.

کیفیت ضد رطوبتی یکی دیگر از ویژگی های این کاغذ را تشکیل 

ابزار  می دهد. از این روی در دوران باستان از آن برای پوشش 

است.  گردیده  استفاده  تیردان  و  شمشیر  غالف  چون  جنگی  

چراغ  و  فانوس  آن  در  که   2006 مارچ  پاریس  فستیوال  در 

گذاشته  نمایش  معرض  به  مختلف  کشورهای  از  گوناگونی  های 

ها  چراغ  و  نموده  باریدن  به  شروع  شدیدی  باران  بودند،  شده 

همچنان   )4 تصویر   ( ای  کره  های  فانوس  اما  شدند،  خاموش 

روشن باقی ماندند. خاصیت ضد رطوبتی این کاغذ مرهون الیاف 

درخت توت است که دارای چسب »لیگنین«)Lignin( و سلولز 

»هولوسلولز«)Holocellulose( می باشد. به خاطر تمامی خواص 

و ویژگی های کاغذ هنجی است که از زمان اختراع آن تا به حال 

،مردمان عادی از آن در تهیه ی وسایل  کاربردی منزل، مردان 

آثار  خلق  برای  هنرمندان  و  اسناد  ثبت  برای  تجار  و  حکومتی 

در بخش  آن  کاربرد  زمینه ی  در  اند.  بهره جسته  آن  از  هنری 

به هنگام  الیاف  نوع کوبیدن  به خاطر  توان گفت که  هنری می 

تهیه ی خمیر کاغذ چون این کوبش به نحوی است که الیاف را 

چند سویه می نماید و لذا مرکب از آن به هنگام نوشتن جاری 

هنرمندان  مطلوب  بسیار  کاغذ  این  لذا  دهد.  نمی  پس  و  نشده 

به دو گونه  این کاغذ  از  ای  باشد. هنرمندان کره  کالیگراف می 

استفاده می کنند: دو بعدی  وسه بعدی.

در شیوه ی دو  بعدی هنرمندان نقاش با چسباندن تکه های کاغذ 

رنگی و نقش دار هنجی در 

نوعی  هم  سر  بر  یا  و  کنار 

از نقاشی به نام »کوالژ« را 

آورند.ناگفته  می  وجود  به 

نماند که این کاغذ در رنگ 

های گوناگون تهیه شده و با 

اضافه کردن گلبرگ و برگ 

خشکیده ی درختان و سایر 

عناصر تزئینی دارای نقش و 

 نگار می گردد.)تصویر 4، 5، 6(

 )Origami( اوریگامی  هنر  به  توان  می  بعدی  سه  ی  شیوه  در 

اشاره داشت. این هنر شبیه شیوه ی )Papermache( ژاپنی است. 

واژه ی اوریگامی خود لغتی ژاپنی 

تا  یعنی   »Ori«معنی به  و  است 

کاغذ  یعنی   »Kami« و   زدن 

در  ریشه  هنر  این  باشد.  می 

چون  هایی  سرزمین  فرهنگ 

چین، ژاپن و اروپا داشته است. در 

اروپا در قرن 17 و 18 از آن برای 

استفاده سفره  دستمال   ساخت 

می کردند،   در چین دوره ی سلطنت 

با   )song dynasty( تا خاندان سونگ

زدن کاغذ اشکالی جهت اجرای مراسم عزاداری و مناسک آیینی 

 )Edo( »ادو«  پادشاهی  دوران  در  نیز  ژاپن  در  شد.  می  تهیه 

استفاده  عروسی  مراسم  جهت  کاغذی  های  پروانه  ساخت   برای 

های  اوریگامی  هنر،  این  کامپیوتری شدن  با  امروزه  گردید.  می 

)7 شوند.)تصویر  می  تهیه  زیبایی  و  العاده  خارق 

در کره با بهره برداری از کاغذ هنجی و قابلیت آن در خیس شدن 

هنرمندان را در دادن انحناهای الزم جهت تهیه ی اشکال بسیار 

طبیعی یاری می دهد. 

 ،)Jido(»جیدو« یعنی  بعدی  سه  هنرهای  از  گروه   سه 

»جی هو«)Jiho( و »جی سانگ«)Jiseung(  بر پایه ی استفاده از 

این کاغذ قرار دارند.

و  چسبانیده  بهم  کاغذ  های  الیه  آن  در  که  هنریست  »جیدو« 

نمونه  تهیه می شود.  از آن  ابزار کاربردی  و  قالب خورده  سپس 

بازی  های  دیسک  آن  ی 

است   )Ddakje( »داکجی« 

ی  ورقه  دو  چسباندن  از  که 

مربع شکل به هم و تا زدن آن 

 )8 شود.)تصویر  می  تشکیل 

زیادی  تعداد  بازی  این  برای 

باشد. می  الزم  دیسک 

کاغذ  هو«  »جی  هنر  در 

طی  و  خورده  خیس  دوباره 

خمیری  به  تبدیل  مراحلی 

مانند گل رس شده و سپس 

زیر دست  در  و  قالب خورده 

ابزار  به  تبدیل  هنرمند 

حتی  و  کاربردی  تزئینی، 

.)9 گردد.)تصویر  می  مجسمه 

در هنر »جی سانگ« کاغذ رشته رشته و بافته شده )تصویر 10 

و 11( و سپس از آن در زمینه ی هنرهای تزئینی)تصویر12( و 

ساخت لوازم حصیری استفاده می گردد.

تصویر 1 تصویر 2

تصویر 4

تصویر 3

تصویر 8

تصویر 5تصویر 6

تصویر 9

تصویر10

تصویر12

تصویر 11

تصویر 7
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 .Kitsilano ارزانترین آپارتمان 2 خوابه با دن با 2 سرویس کامل با زیربنای 850 اسکورفیت در کل منطقه

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

کیتسیالنو ونکوور، واحد کرنر NW، طبقه همکف، دارای یک پارکینگ ، یک انباری و آشپزخانه و سرویس 

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

پاسیوی در طبقه همکف و  ... 

Based on your budget, decide the city and property type here and then call me @ 604-785-8900
For latest real estate news, please go to:  fb.com/aliasirealestate/    click “Like” on that page

TEL:  604.785.8900
مشاوران امالک در ونکوور بزرگ

www.asi.team   info@aliasi.caONLY WHEN YOU NEED THE BESTONLY WHEN YOU NEED THE BEST 2007-NOW

ُبرنا  عاصی

ASI Real Estate Advisors

علی عاصی

آپارتمان زیبا با با 2 خواب و 2 سرویس در ونکوور با زیربنای 1,378  اسکورفیت. دارای52 واحد،  در یک برج 

 28 طبقه لوکس، فقط2 واحد 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.

3123 QUINTETTE CRESCENT, COQUITLAM                                           $2,021,000

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

خانه ای بسیار زیبا  و مجلل در پورت مودی، نوساز، دارای 6 اتاق خواب و 8 سرویس، در زمینی به وسعت 

Anmore 43.560  اسکورفیت و با زیربنای 7.215  اسکورفیت، در منطقه

خانه ای بسیار بزرگ در کوکیتالم، دارای 7 اتاق خواب و 5 سرویس، در زمینی به وسعت 6.996  اسکورفیت و 

با زیربنای 4.678  اسکورفیت، در منطقه وست وود پالتو، با یک واحد دوخوابه مستقل و مناسب برای اجاره

    102 - 2239 W 7TH AVE., VANCOUVER      $1,149,000

    860 JEFFERSON AVE., WEST VANCOUVER   $1,998,000

    2030 RIDGE MOUNTAIN DR., PORT MOODY      $4,020,800

FlatIronTower.ca

 خانه  رنچر،      با 3 خواب        و 2 سرویس،        در وست   ونکوور،        با  زمینی  به   وسعت 12.000      اسکورفیت، 

انداز بسیار زیبای کوهستان. آخرین فروش یک خانه قدیمی در همان خیابان و همان  با چشم   

ضلع، با زیربنای کمتری با قیمت 2.29 میلیون دالر بوده است.
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در  یک  درجه  بتنی  درساختمان  سرویس،    2 با  خوابه   3 لوکس  آپارتمان 

سرویس  و  آشپزخانه  اسکورفیت،   1314 زیربنای  با  ساله.   4 کیتسیالنو.  

 Bosch & Fisher آشپزخانه  لوازم    ،Eurmobil & Cerasa ایتالیایی  بهداشتی 

چشم  دارای  غربی،  شمال  به  مشرف  ساختمان  کوآرتز،  کانترهای   ،Paykel SS

هوشمند،  ی  خانه  سیستم  به  مجهز  کامال  بزرگ،  پاسیوی  دو  با  نظیر  بی  انداز 

طول  در  ها   مغازه  به  دسترسی  دوچرخه،  جای  دو  انباری،  یک  و  پارکینگ   2

پیاده  مسیر  مدارس،  ها،  پارک  به  نزدیک   ،4th Ave & Yew  West خیابان 

تا  روی  پیاده  دقیقه   10 تنها  و   Broadway خیابان  در  مترو   ،Arbutus  روی 

 Kits Beach، در منطقه مشجر و آرام، مناسب خانواده ها. دارای 5 تا 10 سال گارانتی

   302 2239 W 7TH AVENUE, VANCOUVER             $1,999,000

NEW LI
STING

مناسب  ساله،   8 اسکورفیت،   603 زیربنای  با  خوابه،  یک  مسکونی  واحد 

برای زندگی و یا سرمایه گذاری، آشپزخانه زیبا، لوازم آشپزخانه از استنلس 

انداز  چشم  با   ،WC Express مقابل  گچبری،  گرانیت،  کانترهای  استیل، 

خرید.  نیازهای  تمام  برای    town center به  آسان  دسترسی  رودخانه، 

پارکینگ محفوظ در زیرزمین، با امکان نگهداری از حیوانات خانگی و امکان 

اجاره دادن

     305 11580 223 STREET, Maple Ridge                 $469,000

NEW LI
STING

OPEN HOUSE : شنبه، 26 فوریه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر
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•  درازای ده ها سال که از تشکیل دولت کانادا میگذرد ، 

در دوران گوناگون و برحسب نیاز جوامع  گوناگون کانادا 

که  گذشته  کانادا  کشور  مقننه  قوه  تصویب  از  قوانینی   ،

اصطالحا باید آن ها را مربوط به ) عهد عتیق ! ( دانست و 

گرچه اینگونه قوانین سال هاست که عمال قدرت اجرائی 

وجود  قانونا  هنوز  چون  ولی   ، اند  داده  دست  از  را  خود 

 ، کانادا منتشر میشوند  قوانین  دارند و در مجموعه های 

نگاهی به برخی از آنها که ذیال نقل میگردد خالی از لطف 

نمیباشند ، از جمله آنها برخی قوانین و مقرراتی  میباشند 

که در زیر به آن ها اشاره می گردد : 

•   رد   شهرمنیتوبا  ماده ی 98 از فصل 88 مقررات اصالح 
 شده استفاده از آبریزگاه های عمومی شهر منیتوبا مقرر 

می دارد که هیچ کس حق بردن آبجو را به داخل توالت ها 

و مستراح های عمومی ندارد؟!

به موجب تصویب نامه انجمن شهر هامیلتون در استان انتاریو، 

هیچ کس حق ندارد اقدام به انداختن سنگ، توپ، گلوله های 

برف ، آشغال و هر شیئ خطرناک دیگری به سطح 

خیابان ها نموده و یا اقدام به هر نوع بازی از قبیل سرسره بازی 

یا سورتمه سواری در سطح شهر نماید.

در وینیپگ هر کس در طول روز اول ماه اپریل و یا روز اول اکتبر 

اقدام به حمل آب در سطل و یا هر وسیله ی دیگری در سطح 

پیاده رو ها یا سنگ فرش خیابان ها نماید از طرف شهرداری 

جریمه خواهد شد.

  

در مونترال ورود افراد زیر 16 سال به سالنهای ترامپولینگ که 

به منظور استخدام صورت گیرد ممنوع می باشد.

بدون  انتاریو ظاهر شدن در خیابان ها  استان  در هامیلتون در 

پوشش کامل لباس در ساعات پس از نیمه شب به بعد ممنوع 

باشد. می 

رد کالگری  ایستادن یا نشستن دسته جمعی افراد روی صندلی 
ها یا نیمکت ها یا هر وسیله ی دیگری که روبروی سالن میخانه 

ها باشد، ممنوع می باشد.

در تورنتو دویدن دنبال اتومبیل ها در خیابان های شهر خالف 

قانون می باشد.

در کالگری  مقرراتی وجود دارد که هیچ کس حق ندارد به منظور 

تبلیغ فروش کاالی خود در خیابان ها و معابر عمومی با سر و 

صدا و بوق و کرنا مردم را دعوت به خرید کاالی خود نماید و  

مردم  ناراحتی  موجبات  که  نماید  اعمالی  و  رفتار  و  حرکات  یا 

گردد. فراهم 

سواران  دوچرخه  ساسکچوان  استان  در  البرت  رپنس  رد 
پهلو و در کنار هم دوچرخه سواری کنند  به  پهلو  ندارند  حق 

قانون  بر خالف  الوار در خیابان ها  و  ادن چوب  قرار  تورنتو  در 

است. و جرم  بوده 

در استان بریتیش کلمبیا به کسانیکه به دلیل بدهکاری زندانی 

می شوند قانونا حق داده شده بود که از مقامات زندان بخواهند 

با آبجو از آنان پذیرایی شود.

رد ااتوا چنانچه راننده ی ماشینی که با موتور کار می کند با 
ماشین اسبی روبرو شود و صدای موتور ماشین موجب ترس و 

وحشت اسب بشود، نامبرده موظف است ماشین خود را متوقف 

نموده و حیوان وحشت زده را به آرامی به طرف ماشین اسبی 

نماید. هدایت 

زمانی رد استان  کبک  ورود افراد زیر 16 سال به سینماها 
ممنوع اعالم شده بود در حالی که در همان زمان قانونا به پسران 

اجازه ی  به دختران در سن 14 سالگی  و  در سن 16 سالگی 

ازدواج داده شده بود.

رد استان نیوفنالند  نان های کشمشی نباید کمتر از یک پاند 
وزن داشته باشد.

رد شهر ربانبی در استان بی سی، زمان مخصوصی برای کنترل 
سگ ها در سطح شهر پیش بینی شده که بر اساس آن چنانچه 

سگی بعد از ساعت 10 شب تحت کنترل صاحبش قرار نداشته 

باشد، صاحب سگ جریمه خواهد شد.

ن کالگری  بدون اجازه ی شهردار یا انجمن شهر  شهروندا
حق دور ریختن برف خانه ها را در سطح شهر یا ترقه در کردن 

در شهر را ندارند.

در استان کبک توزیع و تحویل شیر به خانه ها، قبل از ساعت 

هفت بامداد خالف قانون است.

 

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

sepid9@hotmail.com

نوشته:  دکتر سپیددشتی

حقوقدان ایرانی، نورت ونکوور

پاینده   اریان

ربخی از قوانین بجای مانده از عهد عتیق !  
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طراحی، نقشه کشی، ساخت و ساز، حمام، دستشویی، آشپزخانه

کف پوش، خدمات لوله کشی و برق ساختمان

با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت

باز سازی و نوسازی ، مسکونی و تجاریباز سازی و نوسازی ، مسکونی و تجاری

Email: Info@siennarenovation.ca                        www.siennarenovation.ca

Address: 101–1320 Kingsway Ave, Port Coquitlam 604-468-1055

خدمات مالی و حسابداری حیاط شاهیخدمات مالی و حسابداری حیاط شاهی
 شرکت حسابداری شرکت حسابداری
 حیاط شاهی حیاط شاهی

عضو رسمی انجمن حسابداران خبره کانادا

مالیات اشخاص         مالیات شرکتهامالیات اشخاص         مالیات شرکتها

مشاوره مالیاتی        انجام کلیه امور حسابداری           مشاوره مالیاتی        انجام کلیه امور حسابداری           

Tel: 604.990.0829 
Unit 8 - 1480 Marine Dr., North Vancouver, BC 

WWW.HS-CPA.CA  

HAYAT SHAHI & COMPANY

Lonsdale Dentist
Dr. Farhad Goshtasby

Dr. Pouran Rostamian

دکتـر فرهاد ُگشتاسبیدکتـر فرهاد ُگشتاسبی

208-1940 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC
 Email: dentistlonsdale@gmail.com       Web: www.lonsdaledentist.ca

با 28 سال  سابقه کار

دکتـر پوراندخت رستمیاندکتـر پوراندخت رستمیان

بیمه پناهندگان پذیرفته میشودبیمه پناهندگان پذیرفته میشود

149.40.40$149$معاینه و رادیوگرافی و جرمگیری معاینه و رادیوگرافی و جرمگیری 

Tel: 604.971.0791Tel: 604.971.0791
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آرایشگاه

  ایزادورا )نینا سابق(               604.988.6640
  نسترن، وست ون                 604.921.2211

آژانس  مسافرتی

ادونسد تراول                     604.904.4422
آزاده )Captain Cook( ه   604.780.4005
آپادانا                                 604.770.4474

آریا تراول                           604.986.0094 
604.986.4404       MK Travel  اِلنا فربهی
 پرستو تراول                       604.945.6002
دی )پرگل خدادوست(        604.770.1433
رایا  تراول                           604.971.4180
ُرز تراول  778.681.1360 ,604.770.0577
 همسفر                               604.770.0234
604.998.4056                  Vanco Travel

آموزش رانندگی

ربکا                                     778.814.1491
 یوسف                                 604.805.7670

آموزشگاه

کاپیالنو )کلیه دروس(          604.281.0244

آموزشگاه زبان

Can-Quest  فرهمند        604.990.1717

اتومبیل )خرید و فروش( 

 علیرضا مهریاد )BMW( ه     604.719.5903

اتومبیل ) تعمیرات ( 

مکانیکی، دیاگ و برق اتومبیل)داود(        604.834.6000

ازدواج، طالق، متوفیاتمحمدخلج                           604.729.0161  

  مرکز امام علی )ع(             604.715.7712

اسناد رسمی 

سیما مزارعی                      604.929.2902
 سوزان بشیری                     604.973.0102
جمال طالب زاده                 604.971.1985
نیلپر هنرور                         604.917.0205

  الکتریکی و خدمات برق کشی

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

   امالک  )خرید و فروش(

آزیتا  ُاشیدری                      604.306.2626
امیر میری                           604.657.5030
پروین زاهدی          604.725.4533
تام جاهد                             778.655.3074
    سام سالم                            604.445.2030
شهره معلم                         604.328.5573
 شیرین صالح                          604.767.8795
شاهین بهرویان                        604.338.5652
شاهین شهالئی                        604.500.7700
علی عاصی                          604.785.8900
کامران تفکری                     778.829.5651
             کاوه موظفی                        778.846.4812
  لیال خوروش                         778.873.4500
مصطفی سلیمیان                 604.307.6830
مری  صالح                          604.626.8461
مهران دادبه                        604.926.7717
مهدی توکلی                       604.720.4381
 مهدی عباس زاده                604.441.7733
رضا محمودی                         240.8181..778
میار              604.679.5599 مهدی 
  نادر معتمد                         604.603.0762
نوا منشادی                          604.926.6282

بازرسی فنی ساختمان

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

بیمه  و امور مالی

 پرهام اوشیدری                   778.288.7657
پدرام اوشیدری                   604.781.4079
فریبرز اخوان)عمر، از کار افتادگی و...(250.953.2307
زینا نوری                            604.838.3513
فریده جوینده دل                 604.765.4557

پرده ، کرکره و  توری
604.816.3535       Express  پرده کرکره 

پزشک ) کلینیک مراقبت های شنوایی(

دکتر امیر سلطانی                  604.988.9900   

پزشک ) هومیوپتی(

دکتر رفیعی، هومیوپتی آرنیکا   604.780.2114   

پخش مواد غذایی 

  شرکت A&B  نمایندگی گلستان    778.382.9976

 دندانپزشک

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

تدریس خصوصی

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

تدریس  آواز  

تالین اوهانیان                      604.924.1475 
پرویز نزاکتی                      604.913.3486

فرشته فرمند                      778.893.6766  
منصور فیروز بخش            604.904.0305 
مهتاب حقیقی، کالسیك  و پاپ 604.365.4714

تدریس  موسیقی

رامین جمال پور )پیانو(        604.924.1475  
604.721.1009 Saxophone، Jazz اردشیر پورکرامتی
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 

ترجمه   

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

تعمیرات

لوازم خانگی، سعید ابراهیمی604.346.8925   

)Power Wash( شستشو با  پاور  واش

علیرضا حسنی                     604.987.9855

تلفن راه دور

    U Tel یوتل                         604.904.0203

 نیکاتل                                 604.757.9191

تلویزیون

 گروه تلویزیونی پرواز        604.723.4307

جواهری

هستی )نورث ونکوور(         604.770.1919
زینو   )نورث ونکوور(          604.770.2411 

چاپخانه 

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

 حسابداری

 شیرین مشیر فاطمی      778.989.5280
موسسه تراز                    604.986.3704 
 حیاط شاهی                     604.990.0829

Quick Tax)بیژن جمشیدی(  604.990.8292      

حمل و نقل/ اسباب کشی/ دلیوری

Metro Van. Movers )فرشاد(   778.686.1432  
Best Moving)علی(        778.898.1989
778.929.2725        Project X Moving
حمل ونقل آلبرت             604.603.9099

حمل و نقل بین الملیحمل ونقل هرکول              604.318.1390

888.499.6608        Bellevue Shipping

خیاطی

خشک شویی و تعمیرات لباس 778.999.8017

نگهداری از سالمندان

خانه ما                                604.913.3941

دارو خانه

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

مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

رضا عباس زاده                   778.549.4554

رستوران  

کازبـــا                               604.980.7373
کریسپی                              778.340.3142
گیالنــه                               604.904.3904
علی بابا )کاپیالنو کافه(         604.987.9000
مهمان                                 778.340.0200
604.472.8888                     Urban Gate
Yummy Donair     ه        604.343.2080

ساختمان )آرشیتکت، نقشه (

  مهندس مسعود ملبوبی       778.885.4614

ساختمان )درب گاراژ  منزل(

نصب وتعمیرات درب گاراژ 778.773.8012

ساختمان  )تعمیرات، خدمات(

علی ابراهیمی )بازسازی کامل(    604.339.9495
  رضا مرادیان                       778.862.2528
Lord of the Junk )تخریب،  برداشت زباله( 778.929.5865 

    محمد راد                          9947 .604.512
604.781.7778       Home Floor Decore
 بهروز ؛نصب تخصصی کف پوش   604.356.6840
منوچهر                               604.761.7745
604.722.7262        Splendid Interiors
Active Glass )شیشه و آینه(  604.928.5538
Coastal City )کوروش(     604.781.9044

سازمانهای  اجتماعی

 نورث شور مالتی کالچر سوسایتی 604.988.2931

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

سفــره  عقد

604.913.0399     Celebrate  The  Moment  

صرافی

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

عکاسی

ماکان  علی دایی              1.416.222.2233

فرش )فروش، قالیشویی، تعمیرات(

گالری و خدمات فرش حسین دلیری 604.724.6863
گالری فرش شناسی            604.986.8514

فیزیولوژیست ورزشی

604.988.7761                          Blue Sky
604.971.5334                                  Elite
سمیرامیس دهنادی           604.722.2946

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

کتاب فروشی

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

کلینیک پوست و زیبایی    

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

 لوله کشی 

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

ماهواره

778.772.8923           SKY SAT 
 دیوید                                604.729.5190
بهروز                                604.716.5623

مساجد و مراکز عقیدتی

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

مشاور تحصیلی

مریم صفا                            604.780.0520

مواد غذایی - فروشگاه

604.472.8888   )Urban Gate(اربن گیت  
  آریا )دان تان(                     604.569.1744
افرا )نورث ونکوور(            604.987.7454        
المپیا )نورث ونکوور(           604.988.8100       
پارس )نورث ونکوور(         604.988.3515

پرشیا ) خ 15، نورث ونکوور(   604.985.2288       

پرشیا ) النزدل، نورث ونکوور( 604.986.8098       
 دانیال )دان تان(                   604.669.6766        
دیانا  )برنابی- کوکیتالم(       604.676.0716       
خورشید خانم  )کوکیتالم(     604.472.0049       

 سوپر لین ولی                     604.985.5969        
شهروند )پورت کوکتیالم(       604.474.2023       

مشاور تغذیه

ندا  اصلی                            604.986.2292
 سارا  ابطحی                        778.951.1351
 دکتر تقی زاده                     604.987.1808

مشاور  خانواده
کتایون شیرزاد                    604.240.4403
دکتر خلیل نورانی                778.996.0330
 علی هومن                          778.865.7002

مشاور درمانگر

فرزیا شیرزاد                      778.951.2457
 دریا مردانی                        604.441.0393
 مریم خادمیان                     604.374.7788
دکتر سعید ممتازی             778.878.0399 
فلورا فراهانی                     604.986.6638 

مشاور مالی و ترمیم اعتبار بانکی

604.800.0060   Advanced Credit Repair

کف پوش / موکت

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

مهاجرت

کسری قانعی                        604.721.6364
        شهرزاد فرزین                    604.499.2530
 امیر حسین توفیق                 604.440.6221
 دفترگروه مشاوره باکاد       604.986.5554

Consult@Bacad.com و Bacad.com علی باطنی 
شرکت مهاجرتی الین           778.806.9272       
کاظم سید علیخانی              778.846.5323        
ستاره پور فر                      778.908.1239          
حسین امیراحمدی               604.782.2824
علیرضا حق جو                    778.288.2537         
فرشته رحیمی                     778.893.2275          
     604.685.4726 )West life Imm.(  فرح قانعی
  محمد همائی نژاد                 604.924.4452

 مهد کودک

604.787.9314  Pauline Johnson, Pre School, W. V. 

آلتا مونت، وست ونکوور    604.922.3435 

 نشریات

پیوند                                  604.921.4726
دانشمند                                  604.770.3570
سالم ونکوور                        604.448.2272
گپی با مهاجرین                   604.783.0955
فرهنگ بی سی                    604.544.0960

 وام مسکن

604.889.4349 NationCapital.caبهروز کهکش
       سارا مهجو                          778.829.2785
لیــدا  ادیب                        604.716.8875
604.307.8674                          Yes Pros    
 پرستو فتاحی                        604.649.4245
ساناز رضائی                       604.727.7755

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
نور، ویژه ایران )آل احمد(   604.924.9477

 وکیل رسمی

     امیر شیرازی)آمریکا(- مهاجرت 778.990.2600
مریم سوداگر                      604.568.5181

Business Directory راهنمای مشاغل ونکوور
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یک دوره کالس های رایگان کیهان شناسی
توجه : یک دوره کالس های رایگان کیهان شناسی هستی 

)به صورت  زیستن  بهتر  برای  آگاهی  تمرین ذهن  و  شناسی 

برگزار  میالدی  جدید  سال  در  زوم(  محیط  در  و   آنالین 

می گردد که پاسخ گوی سواالت شما در زمینه های مرتبط 

دعوت  مندان  عالقه  از  بود.  نیزخواهیم  شناسی  کیهان  با 

ایمیل  یا  با شماره تلفن 6045616563  می شود جهت رزرو 

اینجانب در باالی این صفحه تماس حاصل فرمائید. 

نویسنده : عطا علومی

کارشناس ارشد ریاضیات، ونکوور

Email: ataoloomi@gmail.com

جهان های موازی 
قسمت صدمخاطرات ما - ابدیت

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

Amir Behkish, PhD 
 Certified Home Inspector

(604)500-0303

بازرس فنی ساختمان

دکتر امیر بهکیش

License No: 69680

 خدمات ترجمه 
 لیلی  نیک نفس

 مترجم شفاهی وکتبی
ICBC مترجم

STIBC 03-05-3509
MOSAIC- ICBC

604.773.6040
l.nicknafs@gmail.com

Zari Majd
Mobile Mortgage Advisor

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

 ار ائه بهترین وام مسکن
 با شرایط بسیار عالی

1917 Lonsdale Ave. North Vancouver

کارتخوان هرروزه 8 صبح تا 12 ظهر

بیش از 35 سال سابقه امور ارزى604.770.1070

شعبه ونکوور

با بهترین نرخ، پرداخت یک روزه

با مدیریت:  خانم 

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

778.927.1348

کاملیا آریا

Arian Home Care

مراقبت از سالمندان در منزل

پرستار کودک در منزل 

همراهی بیمار در بیمارستان        

پذیرش نسخه و ارسال رایگان دارو

ICBC طرف قرارداد با بیمه های

604.445.2030
TM

INTERNATIONAL PROPERTIES

سام سالم
مشاور امالک مسکونی تجاری، پیش فروش

نظریــه ریســمان هــا مجموعــه متنــوع ولــی انتزاعــی و خیالــی 

از جهــان هــا را پیــش بینــی مــی کنــد.

نظریــه ریســمان هــا از فرضیــه ای کــه همــه چیــز را توضیــح 

مــی دهــد بــه فرضیــه ای کــه در آن همــه چیــز ممکــن اســت 

تبدیــل شــده اســت. شــکل امــروزی آن پیــش بینــی مــی کنــد 

ــاالت  ــون احتم ــا قان ــان ب ــای جه ــی ه ــیاری از ویژگ ــه بس ک

ــن  ــد ای ــوع باش ــن ن ــان از ای ــر کیه ــت. اگ ــی اس ــل بررس قاب

ــه  ــل توضیــح مــی رســد. چگون ــه نظــر غیــر قاب ویژگــی هــا ب

مــا مــی توانیــم ایــن واقعیــت را درک کنیــم کــه مثــاًل فیزیــک 

ــازه  ــه اج ــدودی را دارد ک ــای مح ــی ه ــان ویژگ ــًا هم  دقیق

می دهد حیات در کره خاکی وجود داشته باشد؟

اگــر جهــان مــا یکــی از جهــان هــای بــی شــمار باشــد، ایــن 

ویژگــی هــا فــوق العــاده بــه نظر مــی رســند: احتمــاالت ویژگی 

هایــی هســتند کــه در محــدوده دنیــای مــا به وجــود آمــده اند. 

مــا اگــر هــر جــای دیگــری زندگــی مــی کردیــم ویژگــی هــای 

دیگــری مشــاهده مــی کردیــم. البتــه اگــر امــکان حیــات بــرای 

مــا وجــود داشــته باشــد تــا بتوانیــم چنیــن چیــزی را مشــاهده 

ــر ممکــن  ــا غی ــکان ه ــات در بســیاری از م ــم )چــون حی کنی

اســت(. ولــی فرضیــه ریســمان هــا یــک فرضیــه آزمایــش شــده 

و اثبــات شــده نیســت. حتــی یــک فرضیــه کامــل هــم نیســت. 

ــت  ــمان درس ــه ریس ــه نظری ــیم ک ــته باش ــی داش ــر مدرک اگ

ــتداللی  ــری آن، اس ــای نظ ــی ه ــش بین ــت پی ــت آن وق اس

ــود.  ــد ب ــم خواهن ــد عال ــرای چن ــی ب ــور و قانون ــش مح آزمای

ــر اســاس ایــن ایــده اگــر  امــا مــا چنیــن مدرکــی نداریــم و ب

ــزرگ داشــته  ــاد ب ــان در ابع ــن جه ــرای ای ــن فرضــی را ب چنی

باشــیم هــرج و مــرج و آشــفتگی فکــری روری خواهــد داد کــه 

از اســاس باطــل اســت. بــر اســاس ایــن فــرض و در جســت و 

جــو بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا طبیعــت از قوانیــن 

مشــخصی پیــروی مــی کنــد و نــه ســایرقوانین دیگــر، فیزیــک 

دانــان و فالســفه معتقــد بــه ایــن نظریــه بــه اشــتباه ایــن طــور 

اندیشــیده انــد کــه طبیعــت هیچــگاه چنیــن انتخابــی نداشــته 

اســت وهمــه قوانیــن ممکــن اســت کــه در جایــی بــه کار رونــد. 

ــه  ــام گرفت ــوم اله ــک کوانت ــدازه ای از مکانی ــا ان ــده ت ــن ای ای

ــده جهــان  ــه اشــتباه از ذرات تشــکیل دهن ــا ب شــده اســت ام

ــرده  ــدا ک ــم پی ــط و تعمی ــان بس ــه کل جه ــادی( ب )ذرات بنی

ــه  ــوری گلمــان" ب ــه "م ــه همــان طــور ک اســت. مکانیکــی ک

ــر  ــد، ه ــی کن ــاب م ــرد ایج ــرح ک ــاده ای مط ــوق الع ــور ف ط

ــا فقــط  ــد روی بدهــد ام ــر ممکــن نباشــد بای ــزی کــه غی چی

ــرای رویدادهــای آن.  در ذرات بنیــادی و نــه در کل جهــان و ب

ــد طــی کنــد  ــرای یــک ذره همــه راه هایــی را کــه مــی توان ب

ــن  ــک میانگی ــم ی ــی بینی ــا م ــه م ــزی ک ــد و چی ــی پیمای م

ــا  ــا ب ــود( اســت ام ــای موج ــا )راه ه ــکان ه ــه ام ــی از هم وزن

ــرای کل جهــان صــادق  ایــن فــرض غلــط اگرهمیــن حالــت ب

بــود تــورم آشــفته ایجــاد مــی شــد. ایــن تــورم آشــفته بــرای 

جهــان نســخه ای غلــط از فرضیــه تــورم اســت کــه بــه اشــتباه 

بیــان مــی کنــد کــه در جهــان، در نقــاط تصادفــی در فضــا و 

زمــان، شکســت )اضمحــالل یــا بــرون ریــزی( خــود بــه خــودی 

رخ مــی دهــد و بــر اســاس آن در هــر نقطــه ای کــه شکســت 

ــورم  ــه کمــی مت ــی شــود ک ــی ایجــاد م ــد، جهان ــی ده رخ م

ــه  ــد داشــت ک ــود خواه ــی وج ــًا حباب ــت حتم ــت، در نهای اس

ــا بتوانــد  ــدازه کافــی طوالنــی مــی شــود، ت ــه ان در آن تــورم ب

جهــان مــا را ایجــاد کنــد. تــورم، دائمــی و ابــدی بــوده و بیــگ 

بنــگ همــواره در حــال رخ دادن اســت. در ایــن ایــده، جهــان 

ــه زده و در  ــای دیگــر جوان ــان ه ــد از درون جه ــی توانن ــا م ه

نتیجــه جهــان هــای چندگانــه را بســازند. حتــی خــود جهــان 

مــا نیــز ممکــن اســت از درون جهــان قبلــی جوانــه زده باشــد. 

در مــدل تورمــی آشــفته، وجــود جهــان هــای چندگانــه دائمــی 

ــی و  ــا دائم ــان ه ــک جه ــک ت ــر ت ــی اگ ــت؛ حت ــدی اس و اب

ابــدی نباشــند. برخــی جهــان هــا ممکــن اســت ســریعًا پــس 

ــن  ــزرگ از بی ــی ب ــک فروپاش ــگ درون ی ــگ بن از رخ دادن بی

برونــد و برخــی جهــان هــا بــرای همیشــه منبســط مــی شــوند. 

بنابرایــن جهــان هــای چندگانــه را جهــان هایــی مــی ســازند 

کــه بــه مقــدار زیــاد متــورم مــی شــوند کــه داللــت بــر وجــود 

ــن  ــک تری ــان کوچ ــی اخترشناس ــد ول ــی کن ــی م ــد جهان چن

شانســی بــرای مشــاهده ایــن فرضیــات اشــتباه و امــکان هــای 

ــن  ــه ای ــم ک ــم بدانی ــی نمــی توانی ــا حت ــد م ــی شــمار ندارن ب

امــکان هــا چــه هســتند. مــا تنهــا مــی توانیــم در برابــر برخــی 

اصــول ســازمان یافتــه فرضــی غیــر قابــل اثبــات یــا چهارچوبــی 

فرضــی کــه مشــخص مــی کنــد چــه چیــز مجــاز اســت و چــه 

چیــز غیــر مجــاز، درکــی از ایــن طــرح بیابیــم. بــه طــور مثــال 

ــد در بعضــی از قلمروهــای  ــن کــه همــه اصــول ریاضــی بای ای

ــن  ــه ای ــم ک ــی دانی ــا نم ــا م ــد ام ــدا کنن ــق پی ــی تحق فیزیک

اصــل مســتلزم چــه نــوع ماهیتــی )موجودیتــی( اســت صــرف 

نظــر از ایــن واقعیــت کــه بایــد جهانــی را کــه مــی بینیــم در 

بــر بگیــرد. از طرفــی هیــچ راهــی نداریــم کــه صحــت و ســقم 

ــق  ــده را تصدی ــازمان دهن ــل س ــن اص ــت ای ــا طبیع ــود ی وج

ــی  ــت ول ــی اس ــی جذاب ــنهاد فرض ــی پیش ــن از جهات ــد. ای کن

کاربردهــای پیشــنهاد شــده آن درعمــل کامــاًل فرضــی اســت و 

اصــال و ابــدا درعالــم واقعــی بوجــود نیامــده و کاربــردی نــدارد . 

ادامه در شماره آینده

مهندس کاوه موّظفی
مشاور امور مسکن - متخصص ساخت و ساز

778.846.4812
#201-657 Marine Drive, West Vancouver
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 If you are a new immigrant and you can speak
 English, and have a BC driving License, and have
 an experience for repairing appliances (Tech),
 call us. We have jobs and are looking for skilled
workers like you.

Hiring -  استخدام

Tel: 604.710.3770

یک  در  ونکوور  در  گذاری  سرمایه  برای  استثنائی  فرصت 

شرکت تاکسی تی ان اس با مجوز فعالیت در سراسر منطقه 

باال  ارزش  همواره  که  و سهامی  بزرگ. سودی خوب  ونکوور 

رونده دارد. این فرصت بزرگ را از دست ندهید!

لطفًا با تلفن 9990-816-604 تماس حاصل فرمائید.

                                                                           پیام آزاد 

اکازیون واقعی برای سرمایه گذاری

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

 بیمه  Extended تکمیلی: 20٪                                 بدون بیمه  ٪۴0  

دانش آموزان و دانشجویان 50٪        اشخاصی که درآمدشان را از دست داده اند ٪60

778.878.0399تلفن تعیین وقت:
DrSaeedCounselor@gmail.com         dr.saeedmomtazi 

دکتر سعید ممتازی  مشاور، روان درمانگر

 فلوشیپ و گواهینامه مشاوره از دانشگاه UCLA آمریکا 

 مشاوره ازدواج، روابط عاطفی و جنسی

 مسائل رفتاری و تربیتی کودکان و نوجوانان

 روان درمانی اضطراب، افسردگی، ترک سیگار و اعتیاد

 یک رستوران  ایرانی در چیلیواک 

به افرادی با تجربه کار در رستوران نیازمند است 

 )تمام وقت یا نیمه وقت(. 

عالقمندان لطفًا با ما تماس بگیرند:

Tel: 604.720.8001

Hiring -  استخدام

مشاور وام مسکن

778.598.3170

Top Performer of years 2020 & 2021 

WikiMortgage
mehrdad.moradkhani@BMO.com

مهرداد مرادخانی

مشاور خرید و فروش امالک

پدرام کاهه
دکترای سازه از کانادا

PEng  عضو نظام مهندسی استان بی سی

سرمایه خود را به دست متخصص بسپارید

604.500.4776

به یک نفر خانم ایرانی برای نگهداری از یک 

خانم سالمند در نورت ونکوور نیازمندیم.

با آشنایی به زبان انگلیسی - تمام وقت یا نیمه وقت 

Tel: 604.761.4333

Hiring -  استخدام

چرا اجاره وقتی می توانید صاحب خانه شــویدچرا اجاره وقتی می توانید صاحب خانه شــوید

$ ۱،۸۱۸ ۲ سرویس  ۳ خوابه  برنابی 
$ ۲،۴۵۶ ۲ سرویس  ۳ خوابه  نورت ونکوور 

$ ۱،۹۳۰ ۲ سرویس  ۳ خوابه  کوکیتالم 
$ ۱،۵۷۰ ۲ سرویس  ۳ خوابه  میپل ریج 
$ ۱،۳۴۳ ۲ سرویس  ۳ خوابه  لنگلی 

اقساط ماهیانهاقساط ماهیانهتاون هاوستاون هاوس

وام بانکــی بــرای افراد کم درآمد و یــا بدون درآمد توســط متخصص مجربوام بانکــی بــرای افراد کم درآمد و یــا بدون درآمد توســط متخصص مجرب
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نوبت حرکت با سفید است. آیا می توانید با 
یک حرکت بازی را به نفع سفید خاتمه دهید؟

افقی: 
1 – فیلمی با بازی جواد رضویان – هنر هفتم 2 – پرنده ای کوچک و سیاه 
رنگ – شیپور- خامه 3 – تیرگی چشم– حرف صریح– درخت خرما- نت 

برای سرگرم کردن ذهن شما با نگاه طنز، زیر 
هر تصویر، کلمه معناداری نوشتیم که تعداد 

حروف آن را در زیر تصویر کشیده ایم. 

در عکس زیر اشتباهی رخ داده است. 
در 10 ثانیه آن را  بیابید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

دقيقه
30

متوسط

معما:  اتاق شیرها، چون خیلی وقت است 
از گرسنگی مرده اند. 

خفن استریپ:

   سرباز-  پریز

معمای شطرنج:

هوش هندسی:

آیا می توانید  با برداشتن تنها 2 چوب کبریت کاری کنید که تنها 4 مربع باقی بماند؟

2 8 6 4

8 3 1

1 7 9 5

7 6 8 2 1

3 4 7 8

6 8 5 3 9

9 4 3 2

8 5 6

5 1 7 9

5 9 2

4 6 1 7 3

7 4 8 6

1 7 3 4

4 2 6 9

1 8 9 5

5 8 2 1 9

9 6 3

نمونه

جواب ها

4– واجــب است – گیاهی تلخ با خاصیت  بیمار
دارویی  5– کارگردان فقید سریال یوسف – ذات 
6 – نمایش صامت – گریبان 7 – طرح نقاشی با 
مداد–فوتبالیست آلمانی 8– نمونه – نی هندی 
9 – افسوس– روش 10 – صفحات اینترنتی- 
قسمت–سمبل ممانعت–پهلوان 11 – نی میان 
تهی– باشگاه انگلیس-شیمی کربنی12-پرما-

تحلیل  

 عمودی :
1 – گروه-ستون بدن–بیماری پوستی 2 –ورقه 
نــازک آزمایشگاه – پارچه بــراق–صــدای کلفت 
3 –صدف نشین-اختراعی از رایس کلوک- پول 
آلبانی 4 – آسوده- حلزون  5– رمان سروانتس – 
تگرگ 6 – دستگاه نساجی– کنایه از قطب های 
شمال و جنوب–پای چالق7 – پول سامورایی ها– 
8 –شهری  پارچه لطیف از علوم مخفیه-نوعی 
ــوی – نــوازنــده 9 – قایق  ــرزی درخــراســان رض م
موتوری بزرگ –سیاهرگ 10 – غرولند – روز سی 
ام از هر ماه خورشیدی– موجود موهوم 11 – ترش 
وشیرین–  قانون گذار- قرمز روشن  12– آلوچه 

وحشی-گربه عرب- انگور سیاه خشک شده

هوش هندسیتست هوشمعمای شطرنج

جدول سخت

عدد یاب

آیا می توانید تفاوت بین دو تصویر مشابه را پیدا کنید؟ عکس ها را با هم مقایسه کنید و قدرت مشاهده 
خود را به معرض آزمایش بگذارید. 

محکوم به مرگ
قاتلی که محکوم به مرگ شده باید یکی از این 
سه اتاق را انتخاب کند: در اتاق اول آتش شعله 
می کشد، اتاق دوم پر از قاتل با تفنگ های پر 
است و در اتاق سوم یک گله شیر وجود دارد 
که دوسال است چیزی نخورده اند. به نظر شما 

کدام یک از این اتاق ها امن تر است؟

معما اختالف تصاویر را  بیابید

634  |  

پیاده سفید C7، رخ B8 می زند و با یک اسب جایگزین می شود. 

گزینه چهار صحیح است.

با توجه به منطق موجود در شکل، گزینه صحیح 
کدام است؟

بساشوبدنومترود
ورفررضخیزمرق
رهرزجیجرکزوا
وامقبداسجتی
بالخرسایرتق

اذغهباخاشپیز
درداکتلنهامخ
ویتاگناکانمهو
رودنمهپسندرش
نباشاوکسااین
ورکیسواگنرش
زیانردتنلگی
یاوفدنشتامبن
روفغایوردکاه
یرادهناخهنایژا

افقی: 
1 – رقابت ورزشی با قدمت هشتصد ساله – قوه 2 – ریشه– فرمان- طرز  3 – 
حرص– لحظه – خشت پخته- شگرد4– افق – زمان بی پایان  5– درخشان 

– صافی 6 – نامی پسرانه به معنی جنگجو – تردید-
بیماری مهلک 7 – جشن–سرای محبت -اختر 8–
روان– جانوری از شاخه بند پایان 9 – بانگ– دختر 
سرزمین عجایب 10 –حرف گزینش- بال–تپه – مرغابی 
11 – کشیدنی مدرسه – هیاهو – آب ویرانگر 12-روستا 

- اتوبوس هوایی

 عمودی : 1 – از ماه های خورشیدی-برگ برنده–
ــذاب2 –لغزنده– آدمکشی – حیوان نجیب 3 – ج

مرکز اندیشه-خوشبخت- من وشما4 – شهرآورد 
- همسر آدم  5– نظیر – موازی 6 – ویتامین جدول– 
بوی رطوبت - پایمال شده–خم کاغذ7 – آب عرب– 
مرتجع الستیکی- به دنیا آوردن - درون 8 –شایسته 

– رنجوری 9 – سود حرام –نوعی 
مــوتــورســیــکــلــت10–خــیــس–

دشنام  نگران– 
11 – یک توپ 
پــــارچــــه–  مــار 
عینکی- امــر به 
آمدن 12– سبز 
مایل به سیاهی-
ــودای نــالــه-  ــ س

پرنیان
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حل جدول شماره 7426 

حل جدول سخت  شماره 634  را فردا در همین ستون بخوانید 

تست هوش: 

315697284

846512739

792438516

981753462

267941853

534286971

123879645

658324197

479165328

592783641
834651792
617294835
745968213
329417568
168532479
986145327
473829156
251376984

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

592384261673145
359042
861071235
79282978
31741731

1218167
5824461
496525
6927278432
1
3253

سه رقمی:

 167 – 627 – 253 
927 – 173 – 218 

592 - 824 

چهار رقمی:

 7153 – 1258
 4185 – 4965
2978 - 3174 

پنج رقمی:

 64321 –53873 
 49721 – 84261 
 54613 – 25697 

شش رقمی:

 602832 – 673145 
278432- 610712 
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سرگرمی چهارشنبه  5  تیر 1398 10
22 شوال  1440.شماره 20131

نوبت حرکت با سفید است. آیا می توانید با 
یک حرکت بازی را به نفع سفید خاتمه دهید؟

افقی: 
1 – فیلمی با بازی جواد رضویان – هنر هفتم 2 – پرنده ای کوچک و سیاه 
رنگ – شیپور- خامه 3 – تیرگی چشم– حرف صریح– درخت خرما- نت 

برای سرگرم کردن ذهن شما با نگاه طنز، زیر 
هر تصویر، کلمه معناداری نوشتیم که تعداد 

حروف آن را در زیر تصویر کشیده ایم. 

در عکس زیر اشتباهی رخ داده است. 
در 10 ثانیه آن را  بیابید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

دقيقه
30

متوسط

معما:  اتاق شیرها، چون خیلی وقت است 
از گرسنگی مرده اند. 

خفن استریپ:

   سرباز-  پریز

معمای شطرنج:

هوش هندسی:

آیا می توانید  با برداشتن تنها 2 چوب کبریت کاری کنید که تنها 4 مربع باقی بماند؟

2 8 6 4

8 3 1

1 7 9 5

7 6 8 2 1

3 4 7 8

6 8 5 3 9

9 4 3 2

8 5 6

5 1 7 9

5 9 2

4 6 1 7 3

7 4 8 6

1 7 3 4

4 2 6 9

1 8 9 5

5 8 2 1 9

9 6 3

نمونه

جواب ها
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 عمودی :
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جدول سخت

عدد یاب

آیا می توانید تفاوت بین دو تصویر مشابه را پیدا کنید؟ عکس ها را با هم مقایسه کنید و قدرت مشاهده 
خود را به معرض آزمایش بگذارید. 
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JON  PEZZENTE PREC*       

604.785.7653               

TOP 1% of Realtors 
in Greater Vancouver
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

WestCoast

Email: info@pezzente.com

 @JonPezzenteRealty

از برترین مشاوران مسکن در ونکوور بزرگ

Web: WWW.PEZZENTE.COM

برای پیش فروش
واحدهای های استثنایی

 با من تماس بگیرید 

 با  همکاری مشاوران فارسی زبان

Top 1% of Realtors in 
Greater Vancouver for 
5 consecutive years
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دفتر مرکزی برای فروش و نمایش خانه ها  افتتاح شد

همین امروز برای تعیین وقت مالقات، ثبت نام کنید یا تماس بگیرید

آپارتمان و  تان هاوس های یک  تا  چهار خوابه

East 3rdSt. Davidsواقع در تقاطع خیابان                  و  

168  واحد مسکونی که

 تعریف تازه ای از زندگی در شهر میدهند

شروع قیمت ها از:  $600,000

مرکز فروش و نمایش واحدها:

 778-882-3277   |  219 Lonsdale Ave., North Vancouver 

  www.Livelnnova.ca
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The North Shore’s most dynamic new community
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همین امروز از نمایشگاه اتومبیلBrian Jessel BMW واقع در مرکزی ترین نقطه شهر و  نزدیک به Highway#1  بازدید فرمائید.

www.Lonsdale-Pharmacy.comLONSDALE & LONSDALE & 33RD PHARMACYRD PHARMACY

  105  3rd St. East, North Vancouver 105  3rd St. East, North Vancouver Tel: 604.971.5499Tel: 604.971.5499 مجاورمجاور(         Subway)(         Subway)ساعات کار:    دوشنبه تا جمعه:  ساعات کار:    دوشنبه تا جمعه:  1010 صبح  تا  صبح  تا 66 شب ،  شـنبه:  شب ،  شـنبه: 1010صبح تا  صبح تا  44 عصر  ،  یکشنبه ها تعطیل می باشد عصر  ،  یکشنبه ها تعطیل می باشد

خدمات ما شامل:خدمات ما شامل:
   )Free Delivery(  تحویل رایگان دارو درب منزل

پر کردن نسخه با ارزانترین قیمت )در چند دقیقه(   

همراه با بسته بندی رایگان  دارو )روزانه، هفتگی، ماهیانه(   

ساخت داروهای ترکیبی و هورمون تراپی   

 خدمات   مجانیمجانی  دیابتیک  همراه با مشاوره رایگان   
         )اندازه گیری فشار خون، اکسیژن خون و  قند خون(

انواع واکسنهای مسافرتی و   واکسن آنفوالنزا )رایگان(    

با مدیریت ایرانی                          تقاطع خیابان النزدل و سوم، نورث ونکوور داروخانه ایرانیداروخانه ایرانی
تخفیف ویژه سینیورها تخفیف ویژه سینیورها 

OTC  برای داروهای

DR. SHADFAR  
BOARD CERTIFIED CHILDREN’S DENTIST

دندانپزشک و جراحدکتر شـادفر  
متخصص کودکان و نوجوانان  1  تا 18 سال

کلینیک دندانپزشکی

Free First Kids Dental Exam (Age 1 to 18)  عضو رسمی کانون دندانپزشکان در کانادا و آمریکا

معاینه رایگان کودکانمعاینه رایگان کودکان

Tel: 604.971.3940   
#802-1150 Marine Dr. North Vancouver

پذیرش کودکان استثنائی در هر سنیپذیرش کودکان استثنائی در هر سنی      اسپشیال:اسپشیال:

پذیرش بیماران جدید )بدون معرفی(پذیرش بیماران جدید )بدون معرفی(      

ارائه جدیدترین و آخرین تکنیک های دندانپزشکی کودکانارائه جدیدترین و آخرین تکنیک های دندانپزشکی کودکان      

مدرنترین تکنولوژی و عکسبرداری دیجیتالمدرنترین تکنولوژی و عکسبرداری دیجیتال      

پذیرش انواع بیمه هاپذیرش انواع بیمه ها      

) برای اولین بار() برای اولین بار(

سرویس
میکند؟دیگران معرفیشما را بهچگونه بیزینس"سالم ونکوور"مارکتینگدیجیتال

in 1 6سرویس دیجیتال مارکتینگ "سالم ونکوور"  ۶ سرویس در یک پکیج 

 

به کانال سالم ونکوور در تلگرام بپیوندید

سالم ونکوور را در فیسبوک دنبال کنید

SalamVancouver

 Salam_Vancouver 

SalamVancouver 

www.SalamVancouver.com

(604) 448-2272

سرویس
میکند؟دیگران معرفیشما را بهچگونه بیزینس"سالم ونکوور"مارکتینگدیجیتال

in 1 6سرویس دیجیتال مارکتینگ "سالم ونکوور"  ۶ سرویس در یک پکیج 

 

به کانال سالم ونکوور در تلگرام بپیوندید

سالم ونکوور را در فیسبوک دنبال کنید

SalamVancouver

 Salam_Vancouver 

SalamVancouver 

www.SalamVancouver.com

(604) 448-2272

سرویس و تعمیرات کامل اتومبیل

با مدیریت: محمود مدنی و امیر زارعیان

  Tel: 604.984.4334       235 Pemberton Ave., North Vancouver     BarrysDiscountAuto@gmail.com

با بیش از 25 سال سابقه مفید 
در ونکوور

Tire Sales: from $79.95

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

$49.95  
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ِ َEmail: inspector@royalcanyon.ca
Website: www.royalcanyon.ca

Amir Behkish, PhD 
 Certified Home Inspector (604)500-0303

بازرس فنی ساختمان
License# 69680دکتر امیر بهکیش

 خدمات ترجمه   لیلی  نیک نفس
 مترجم شفاهی وکتبی

ICBC مترجم

STIBC 03-05-3509
MOSAIC- ICBC

604.773.6040
l.nicknafs@gmail.com

604.552.5466Email: Info@centurycabinets.ca  |  Web: www.centurycabinets.ca 

1) Century Cabinets Factory & Show Room 
     204- 1530 Kingsway Ave, Port Coquitlam      Tel: 604.552.5466
2) Century Cabinets Show Room - Vancouver 
     3572 E. Heistings St., Vancouver                   Tel: 604.294.0445
3) Century Cabinets Show Room - Vancouver 
     2003 W 4th Ave, Vancouver                           Tel: 604.428.4838
4) Century Cabinets Show Room - North Vancouver 
105 - 1550 Marine Dr, North Vancouver              Tel: 604.770.2199

با 4 

شعبه در 

ونکوور 

بزرگ

 طراحی، ساخت و نصب کابینت آشپزخانه
 در انواع طرحهای کالسیک و مدرن، مسکونی، اداری

با بیش از 30 سال تجربه در ساخت کابینت و کانترتاپ  در سراسر کانادا

مشاوره رایگان

604.926.Nava (6282)
navahomes@gmail.com We speak Italian, Persian (Farsi) and English. www.NavaHomes.comما به زبانهای ایتالیایی، فارسی و انگلیسی صحبت میکنیم

NAVA HOMESCommercial / Residential مشاورین امالک تجاری و مسکونی

Read Today For Tomorrow

مشاور امالک میترا بشاش

mitrabashash_realestate Mitra Bashash Real EstateFollow Me On

$2,485,000$2,485,000

$1,998,000

1888 Tatlow Ave.

2836 W 8th Ave.
$1,798,000

803-3355 Cypress Pl.
Vancouver

Coquitlam North Van.

2501 - 1211 Melville St.

3302 Rakanna Pl. 709-125 E 14th st.

#3603, Slate at Brentwood #3803, Slate at Brentwood Millennium, Central Lonsdale

Pre-sale, Pre-sale, Completion: 2025Completion: 2025 Pre-sale, Pre-sale, Completion: 2025Completion: 2025 Pre-sale, Pre-sale, Completion: 2024Completion: 2024

SOLD

SOLD

JUST SOLD

SOLD
SOLD

SOLD

JUST 

SOLD
OFF THE 

MARKET

SOLD

 $1,080,000

 $1,588,000 2 bed 2 bath 835 Sqf

 $1,080,000  $1,100,000  $859,900

SOLD

Burnaby Burnaby North Van.

North Van.

Vancouver

خرید و فروش امالک در ونکوور

mitrabashash.com ارزیابی ملک شما604.780.8602

West Van.

4188 NORWOOD AVE., NORTH VANCOUVER2605 1028 BARCLAY STREET., VANCOUVER

 خانه ای بسیار زیبا در نورث ونکوور 

Upper Delbrook در منطقه بی نظیر 

 دارای 5 خواب، 3 سرویس 

 در زمینی به وسعت 7320  اسکورفیت

دارای واحد مسکونی مستقل برای اجاره

 خانه ای بسیار زیبا در ونکوور 

Barclay Street در منطقه بی نظیر 

 دارای 2 خواب، 2 سرویس 

 با مساحت 1027  اسکورفیت

 English Bay با چشم انداز زیبای

                           North Shore Mountains و

 ,Robson دسترسی آسان به خیابان

تئاتر، رستوران و مراکز خرید

$ 1,998,800$ 1,548,800

SOLD
  

OVER ASKING PRICE

NEW  LISTING

مشاور امالک میترا بشاش

mitrabashash_realestate Mitra Bashash Real EstateFollow Me On

$2,485,000$2,485,000

$1,998,000

1888 Tatlow Ave.

2836 W 8th Ave.
$1,798,000

803-3355 Cypress Pl.
Vancouver

Coquitlam North Van.

2501 - 1211 Melville St.

3302 Rakanna Pl. 709-125 E 14th st.

#3603, Slate at Brentwood #3803, Slate at Brentwood Millennium, Central Lonsdale

Pre-sale, Pre-sale, Completion: 2025Completion: 2025 Pre-sale, Pre-sale, Completion: 2025Completion: 2025 Pre-sale, Pre-sale, Completion: 2024Completion: 2024

SOLD

SOLD

JUST SOLD

SOLD
SOLD

SOLD

JUST 

SOLD
OFF THE 

MARKET

SOLD

 $1,080,000

 $1,588,000 2 bed 2 bath 835 Sqf

 $1,080,000  $1,100,000  $859,900

SOLD

Burnaby Burnaby North Van.

North Van.

Vancouver

خرید و فروش امالک در ونکوور

mitrabashash.com ارزیابی ملک شما604.780.8602

West Van.

4188 NORWOOD AVE., NORTH VANCOUVER2605 1028 BARCLAY STREET., VANCOUVER
 خانه ای بسیار زیبا
  در نورث ونکوور 

 در منطقه بی نظیر
Upper Delbrook  

 دارای 5 خواب، 3 سرویس 
در زمینی به وسعت 7320  

 اسکورفیت دارای واحد
مسکونی مستقل برای اجاره

 خانه ای بسیار زیبا در ونکوور 
در بهترین منطقه در قلب دان تان 

 دارای 2 خواب، 2 سرویس 
 با مساحت 1027  اسکورفیت

با چشم انداز زیبای English Bay و 
  North Shore Mountains

  دسترسی آسان به رابسون، تئاتر،رستوران و مراکز خرید

$ 1,998,800$ 1,548,800

SOLD
  

OVER ASKING PRICE

NEW  LISTING

Now We Deliver Cross Canada
Costco.ca  Search: Pasta Padella 


