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Whom we are targeting? (COMMUNITY demography)
Age
> 30:		8 %
30 - 35		21 %
35 - 40		28 %
40 - 45		23 %
50 - 55		11 %
55 <		9 %

Family SIZE
Bachelor
Single Parent
Parents with 1 child
With more children +

Education LEVEL
7%
14 %
36 %
43 %

Bachelor
Master
PHD

18 %
61 %
21 %

Gender
Male:
Female:

42 %
58 %

What we are covering
Community news

Real Estate

Immigration

Family Economy

Our focus is on Iranian
community, from local
government and politics to
immigration, economy, real
estate and entertainment.

Property market in Canada
plays a key role in people’s
life. While we cover updates
and market trends, we
outline practical tips for
buyers, sellers, homeowners
and investors.

New opportunities, rules
and regulations influence
many newcomers’ lives.
we have an eye on new
updates and introduce
different facilities to
newcomers.

Since many families face
financial challenges in a new
environment, we present
insightful columns, authored
by professionals to enhance
family budgeting, saving
and investment plan.

Healthcare

Career

Entertainment

lifestyle

Acknowledging our
professional medical team,
we focus on common
health issues and provide
the latest information in this
regard.

To enable an enriching
career journey, we review
various aspects; from
resume preparation, job
searching, interview to
integration in Canadian
environment of workplaces.

Our approach to represent
events, festival and
entertainments happening
around us, inspired many
people who became our
constant followers.

To integrate into Canadian
community, we provide
various information about
Canadian culture, history,
traditions and customs.
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Other Media
atash.ca

Social Media

Newsletter

Atash website is very fast growing
media among Persian speaking
community in Canada and people
who plan to immigrate here.

Our posts on social media particularly
facebook are totally created and
tailored by our editorial team and
receive wide reach and feedbacks.

In four months, atash.ca achieved
the best Alexa rate in all Iranian
and Persian Language websites
in Canada. Stats to compare, are
accessible on alexa.com (Amazon
company for website rating)

We really understand the
demographics of our fans and
brainstorm various topics, which are
more interested, therefore we have
seen a significant growth in our page
likes in almost four months.

Every weekday morning Atash
newsletter reach to more than 6000
inboxes, publish farsi translation of
major Canadian newspaper headlines
along with top relevant news stories.
Our subscribers’ number is escalating
and our daily open rate is 25- 30%.

With more than 3000 fans, our
facebook page is one of the most
popular pages among Persian ones
with post reaches above 50,000 and
frequent followers who engage our
page on daily basis.

Journalism, graphic & print

In Atash media we combine advanced journalism skills with luring
graphic and print techniques to offer advertisers the highest
quality of print readership along with our glaring online media.
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Valid For limited & selected positions inside pages
from January 1st to june 21, 2016
with a minimum of 12 issues contract
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Atash Weekly newspaer advertisement spaces & rates 2015
Inside pages

زندگی
بهتر

Inside pages

شماره 26

Adhering to our content integrity, there is just
14 Units for advertisement in each page.

مال�ی ،میتوان�د ه�ر کس�ی را از ی�ک
خرجکنن�ده بیمالحظ�ه ب�ه ی�ک

کلیدهایطالیی
برای پسانداز در کانادا

پول توجیبی میگرفتم ول�ی در آن مدتی که پدرم آن
حرف را زد هیچ چیزی نخریدم».

THE ACTUAL SIZE OF A UNIT

’20
50 X 70 mm

میتوانیم پایان امسال پول بیشتری پسانداز کنیم؟

واز-آکسلید ،که حاال یک کارشناس محبوب امور مالی
اس�ت میگوید« :در هفته پنج دالر برای ناهار و دو دالر

البته او میداند که همه این توانایی ذاتی را ندارند
که برای آینده پول کنار بگذارند .واز-آکسلید برای
اثبات این مطلب به یک تحقیق که یک دهه پیش
انجام شده استناد میکند :یک گروه از روانشناسان
ب��ه تعدادی کودک پیشدبس��تانی ه��ر کدام یک
مارش��مالو دادند و ب��ه آنها گفتند ک��ه میتوانند
شیرینیشان را بخورند ،اما اگر صبر کنند و تا زمان
بازگش��ت فرد محقق به ات��اق آن را نخورند آنگاه
یک ش��یرینی دیگر هم میگیرند .این پژوهشگرها
چند سال بعد س��راغ همان بچهها را گرفتند .واز-
آکس��لید میگوید« :بچههایی که ب��ه اندازه کافی
صبر کردند تا بتوانند ش��یرینی دوم را هم بگیرند
به شکل محسوسی در زندگی موفقتر بودند ،چون
آنها کس��انی بودند که میتوانستند لذت خودشان
را عق��ب بیندازن��د .این یک عام��ل تعیین کننده
در ارتب��اط ب��ا میزان تمایل اش��خاص به مدیریت
پولشان به شمار میآید».
اما کس��انی که از میل طبیعی ب��ه پسانداز کردن
محرومند نباید ناامید ش��وند .شما محکوم به یک
زندگی هم��راه با بدهی و برنامهریزی مالی ضعیف
نیستید .اگر به این توصیهها عمل کنید میتوانید
طرز فک��ر خود را تغیی��ر دهی��د و تبدیل به یک
پساندازکننده ماهر شوید.
تعریف درست از «پسانداز کردن»
ما در معرض بمب��اران مفاهیمی مانند پسانداز از
طریق کوپن ،حراجی و تخفیف هس��تیم ،اما اینها
به هیچ وج��ه پسانداز به حس��اب نمیآیند .واز-
آکس��لید میگوی��د« :با این کارها ش��ما مخارج را
کاه��ش میدهید ،اما پسان��داز نمیکنید ».برای
اینک��ه یک پساندازکننده ش��ویم اول باید بدانیم
این واژه به چه معناست .خریدن هر چیزی (حتی
اگر با تخفیف باشد) خرج کردن است .او میگوید:
«پسانداز یعن��ی اینکه پولی را ب��رای آینده کنار
بگذاریم؛ برای یک منظور بلند مدت .اگر شما پول
کن��ار میگذارید که یک تلویزی��ون جدید بخرید،
این پسانداز نیس��ت؛ این خرجکردن برنامهریزی
شده اس��ت ».پسانداز واقعی ،از نظر واز-آکسلید،

واز-آکسلید :ما ناخودآگاهانه رانندگی میکنیم ،ناخودآگاهانه کار میکنیم ،ناخودآگاهانه زندگی میکنیم و
این شامل خرید کردن هم میشود .کلید اصلی برای اینکه از یک خرجکننده تبدیل به یک پساندازکننده
شویم این است که از دلیل خرجکردنمان بیشتر آگاه باشیم.

بیشتر ش��بیه س��رمایهگذاری روی خودتان است؛
مانند اینکه برای زمان بازنشستگی یا برای اهداف
آموزش��ی یا موارد اضطراری پول کنار بگذارید .او
میگوید ما باید با پساندازهایمان بیش��تر مانند
سرمایهگذاری رفتار کنیم ،بنابراین باید پولهایمان
را جای امنی بگذاریم که بازده مناس��بی داش��ته
باشد؛ مانند حسابهای بلندمدتی که سود باالیی
به آنها تعلق میگیرد.
واز-آکسلید میگوید برای اینکه مردم بتوانند روش
خود را تغییر بدهند و یاد بگیرند با پسانداز کردن،
رضایت و لذت ناش��ی از خری��د را عقب بیندازند،
الزم است ابتدا تشخیص دهند واقعا چه چیزهایی
میخواهند .بس��یاری از مردم میگویند یک خانه
جدید میخواهند ،اما اگر از آنها بپرس��ید حاضرند
در مقابل داش��تن خان��ه جدید چندین س��ال به
تعطیالت نروند آنگاه میبینید که آنها اولویتهای
دیگ��ری دارند .او میگوید« :اش��کالی ن��دارد .این
پول شماس��ت .میتوانید هر طور که دوست دارید
خرج��ش کنید ،ام��ا حداقل با خودتان روراس��ت
باش��ید ».دانستن اینکه حقیقتا چه میخواهید ،به
شما کمک میکند که برای رسیدن به آن ،بهترین

Full Ear

Logo Ear Top Ear

راه را انتخ��اب کنی��د .واز-آکس��لید میگوید« :تا
زمانی که داشتن یک خانه یا ادامه تحصیل آنقدر
برای ش��ما مهم نباش��د که حاضر باشید برای آن
از چیزهای دیگ��ری صرف نظر کنید ،اینها چیزی
نیست که شما حقیقتا میخواهید».
وقتی خرج میکنید ،خودآگاهانه خرج کنید
واز-آکس��لید میگوید« :ما ناخودآگاهانه رانندگی
میکنیم ،ناخودآگاهانه کار میکنیم ،ناخودآگاهانه
زندگ��ی میکنیم و این ش��امل خری��د کردن هم
میشود ».کلید اصلی برای اینکه از یک خرجکننده
تبدیل به یک پساندازکننده ش��ویم این است که
از دلیل خرجکردنمان بیش��تر آگاه باش��یم .واز-
آکسلید میگوید« :مردم اغلب به وسیله احساسات
برانگیخته میشوند .اگر ناراحت یا عصبانی هستید
و «الزم اس��ت» که خرید کنید ،سعی کنید خرید
خودتان را به سمت چیزی سودمند هدایت کنید».
برای واز-آکسلید ،این میتواند خرید خواربار باشد.
او میگوی��د« :وقتی ما پول خرج میکنیم مغزمان
اندورفین ترش��ح میکند که باعث یک احس��اس
خوش��ایند میش��ود ».اما این احس��اس خوشایند

گذران زندگی در کانادا

 .1مخارج خودتان را تحلیل کنید
آنچ��ه خرج میکنید و مکان آن را ثبت کنید .این
باعث میش��ود که در مورد هزینههای معمولتان
ن��گاه صادقانهتری پیدا کنی��د .خرجهای ضروری
مانند خواربار را دس��ت کم نگیرید و خودتان را به
دست خودتان در مخمصه نیندازید.
 .2پسان�داز ک�ردن را وارد روال عادی
زندگی کنید
پسان��داز کردن یک پیگیری فعاالنه اس��ت؛ نباید
منفعالنه منتظر بمانید تا ببینید در پایان ماه چقدر
جمع میشود .برنامهریزی کنید ببینید میخواهید
در طول یکس��ال چقدر پسانداز داش��ته باشید
(نکته شماره  ۱را در ذهن داشته باشید) .این مقدار
را تقسیم بر  ۱۲کنید و بعد هدفگذاری کنید که
این مبلغ را هر ماه پسانداز کنید.
 .3بودجه بندی کنید
هیچک��س نمیتوان��د بهص��ورت ذهنی حس��اب
درآمده��ا و خرجهایش را نگ��ه دارد .بنابراین مهم
اس��ت آن مقدار که میتوانید در ماه در زمینههای
مختلف مثل خوراک ،مس��کن ،تفریح ،مس��افرت،
پسان��داز و غیره صرف کنید را روی کاغذ بیاورید.
س��پس مخارج واقعیتان را در طول ماه یادداشت
کنید تا مطمئن ش��وید از آنچه برنامهریزی کرده
بودید فراتر نمیروید.
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ورشکستگی قالبی

 4۰دالر در م��اه «ما خرجها را اینطوری تقس��یم
کردهایم که او پ��ول برق را میدهد و من هم پول
اینترنت را».
خریدهای او در یک هفته :چای ماته (نوشیدنی
مق��وی معروف ب��ه چ��ای پاراگوئ��ه) و امپانادای
اس��فناج و پنی��ر از فروش��گاه :El Almacen
هفت��های  ۷دالر .می��وه و س��بزیجات مخ��وط از
 Trinity Bellwoods Farmersهفت��های:
 ۲۷دالر .دس��ته گل گالیل از فروشگاه میوه و گل
 :Roncesvallesهفت��های  ۵دالر .رام Flor de
 :Canaهر شیش��ه  ۲۶دالر« .ما اغلب در خانهمان
مهمانی میگیری��م و برای همی��ن کوکتیلهایی
با نعناعهای��ی که در حیاط پش��تیمان میکاریم
درس��ت میکنیم ».خشکش��ویی ۷۰ :دالر« .من
هی این کار را به تعویق میاندازیم .انقدر به س��راغ

کارتهایاعتباری

A

لباسها نمیروم تا آنها خودش��ان لباسها را برایم
میفرستند .من از دیدن صورتحساب خشکشویی
وحشت دارم ».قهوهساب سرامیکی مارک Porlex
 Japanبه مبلغ  ۷۰دالر «میدانم که خیلی گران
اس��ت اما آن را برای یک سال خریدهایم ».آلبالوی
انتاری��و و کیک فرانس��وی از :Cote de Boeuf
مبلغ  ۹دالر .مافین  ،Farcito classicoاسپرسو
و بیسکوییت از  :Sud Fornoمبلغ  ۱۱دالر« .من
خیلی به غذاهای ایتالیایی وابستهام .من خاطرات
زی��ادی آنجا دارم ».کمکهای خیریه :ماهانه ۱۰۰
دالر« .م��ن ای��ن قابلی��ت را دارم ک��ه خیلی آدم
بخشندهای باش��م برای اینکه این پرداخت هر ماه
اس��ت و درآمد م��ن هم هر ماه وابس��ته به همین
دریافتی اس��ت ».یک اس��کوپ بس��تنی از Ed’s
 :Real Scoopمبلغ  4دالر.
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کالهبرداریبا

در ه�ر ش�ماره از هفتهنامه چاپ�ی آتش با
زندگ�ی یک�ی از س�اکنان تورنت�و آش�نا
میش�ویم .ای�ن ش�ماره به س�راغ خانمی  32س�اله
میرویم که در فضای فروش آثار هنری اس�ت و البته
درآم�دی ثاب�ت و ماهیانه دارد .با ه�م میبینیم که او
چهطور درآمد خود را مدیریت میکند و در طول یک
هفته چه خریدهای هیجانانگیزی دارد .شاید شما هم
دوست داشته باشید ،خریدهای او را امتحان کنید.
شما هم اگر عالقمند هستید برنامه ریزی مالی خود را
با دیگران در میان بگذارید لطفا با ما تماس بگیرید؛ از
طریق ایمیل ،تلفن ،موبایل ،اساماس ،فیسبوک و یا
توییتر .مطمئن هس�تیم تجربه شما به دیگران کمک
میکند.

D

D

سه توصیه برای پسانداز کردن واقعی:

B

Premium Positions

قدر چیزهایی را که دارید بدانید
واز-آکس��لید یکی از کسانی اس��ت که به راستی
ب��اور دارد قض��اوت درباره انس��ان باید بر اس��اس
روش زندگیش باش��د ن��ه مقدار پولی ک��ه دارد.
ام��ا در فرهنگ مصرفگرای ام��روز ما این چندان
آسان نیس��ت .او میگوید« :زندگیهای ما بر روی
چیزهایی متمرکز ش��ده اس��ت که نداریم .ما فکر
میکنیم که مثال من امسال کت جدید ندارم .این
در حالی است که پنج کت دارم ،اما امسال یک کت
نو ندارم .همیش��ه دنبال این هستیم که چالههای
نداش��تنمان را پر کنیم ».برای اصالح این ذهنیت
که ما همیشه چیزی کم داریم ،او پیشنهاد میکند
که فهرس��تی از آنچه اکنون داریم تهیه کنیم« .به
این ترتیب کارمان را با این دیدگاه شروع خواهیم
کرد که ببین من چه چیزهایی دارم .ببین من چه
لذتی در زندگیم دارم».

کار ،درس و لذت از خوراکیهای تورنتو

نام :جیسکا کیمو 3۲ ،ساله
ش�غل :مدیر ف��روش در یک ش��رکت محصوالت
هنری
درآم�د :او از قرارداد دائم خود س��االنه حدود 3۵
هزار دالر درآمد قبل از مالیات دارد.
او چگون�ه هزین�ه میکن�د :اج��اره ی��ک خانه
یکخوابه نزدیک  Queenو  Roncesvallesکه
آن را با پارتنر خود شریکی پرداخت میکند۶۱4 :
دالر «آش��پزخانهام بس��یار کوچک و خیلی جالب
است .من برای اینکه روغن زیتون را جایی بگذارم
جا ندارم بنابراین یک آویز دیواری خریدهام و روغن
را آنجا میگذارم».
او ب��ه تحصی��ل خ��ود ادام��ه میده��د و در حال
گذراندن دوره فرایندهای چاپ و دیگر محصوالت
هنری است .هزینه س��االنه ۱۵4۰ :دالر .اینترنت:

3
همیش��ه چیز طبیعی و خوبی نیس��ت .برای آرام
ک��ردن این احس��اس او پیش��نهاد روش��نی دارد:
بهجای کارت اعتباری از پول نقد اس��تفاده کنیم.
او پیشنهاد خود را اینطور توضیح میدهد« :وقتی
نقدا پرداخت میکنیم درد ناشی از جدایی از پول
را بهتر احساس میکنیم ».همین میتواند جلوی
خرج کردن بیدلیل را برای خیلی از ما بگیرد.

بهتر است قبل از هر چیز ،طرز فکرمان را تغییر دهیم .چگونه

که پسانداز کند برایش دو برابر میکند و کمک میکند
که اولین حس�اب بانکیاش را باز کند ،او فقط  12س�ال
سن داشت.
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اقتصاد خانواده

توصیههای گیل واز-آکسلید مشاور امور
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مادرزاد اس�ت .وقتی پدرش به او گفت هر یک دالری را

You can choose and customize display
positions.

TOP Ear

Logo Ear

مرد انتاریویی متهم به گرفت��ن  ۱۲۰هزار دالر پول
نقد از  ۱۵کارت اعتباری و اعالم ورشکس��تگی بعد
از آن اس��ت .او متهم است از چند کارت اعتباری به
صورت متقلبانه استفاده کرده و از آنها  ۱۲۰هزار دالر
برداشت کرده است .ضمن اینکه او متهم است قبل
از اعالم ورشکستگی ۲۷۵ ،هزار دالر چک برگشتی
داش��ته اس��ت .در زمان اع��الم ناتوان��ی از پرداخت
بدهیها او اعالم کرد در مجموع  ۶4۸۱دالر دارد.
پلیس گفت پرمکومار تورایراجاه  4۱س��اله درباره
ش��غل و درآمد خود به  ۱۲بانک دروغ گفته و ۱۵
کارت اعتباری دریافت کرده است.
تورایراج��اه بین جوالی و س��پتامبر  ۲۰۱3پس از
سوءاس��تفاده از کارتهای اعتباری 3۰ ،فقره چک
بیمحل در مجموع به ارزش  ۲۷۵هزار دالر کشیده
تا بدهیهای کارت اعتباری خود را پرداخت کند.
او س��اکن ش��هر ویتبی در انتاریوس��ت و در سال
 ۲۰۱۵اعالم ورشکستگی میکند و میگوید ۲۷۰
ه��زار دالر بدهی و تنها  ۶4۸۱دالر موجودی دارد.
آرس��یامپی میگوید او پیش از اعالم ورشکستگی
همه اموال خود را فروخته اس��ت و به همین دلیل
طلب��کاران نمیتوانند طلبهای خ��ود را از او پس
بگیرند .ماموران در ماه آگوست سال  ۲۰۱۵شروع
ب��ه تحقیقات و در ماه ژانویه امس��ال تورایراجاه را
دستگیر کردند.
او مته��م به کالهب��رداری باالتر از پنجه��زار دالر،
گرفتن سه کارت اعتباری با ادعای دروغ و مدارک
ساختگی است .او همچنین متهم به عدم پاسخگویی
صادقانه درباره دالیل ورشکستگی خود است.
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