ارز نیــــــــــــــاوران
647-871-7000

مشـاورامورمهاجرتی
کانادا و استرالیا

حـواله داخلی با کمتـرین نـرخ
در کوتـاهترین زمـان

647-860-0005

قیمت
استثنائی

( پالزای ایرانیان ) 6089 Yonge St.

نیویـــــــورک
حواله کویت و درفت ( سریع،

)7368 Yonge St.(Yonge&Clark

4

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﺷﻤﺎ
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن
ﻣﺸﺎور اﻣﻼک و ﻣﺴﮑﻦ  -ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز
ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮف
ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻪﮐﻨﯿﺪ؟

اسپانسـر ویژه

ﺑﯿـﻢﻫﺎواﻣﯿـﺪﻫﺎ

7

پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت

ﻣﺴﯿﺮﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺑﺮاىﻣﺎرﮐﻮس
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ
از ﮐﺎر در

ﻧﺎﻧﻮاﺋﻰﺗﺎﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦﻣﺰرﻋﻪ

آﻧﺘﻮﻧــﯽ ﻣﺎرﮐــﻮس ﻣﻬﺎﺟــﺮ
ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺰرﻋﻪداری را در
ﻣﻨﯿﺘﻮﺑــﺎ ﺑﺎ  ۱۰ﻫــﺰار دﻻر و ﯾﮏ
زﻣﯿــﻦ  ۴۰۰ﺟﺮﯾﺒﯽ ﺷــﺮوع ﮐﺮد
905.597.8093
289.597.8090
647.202.1318

وﯾــــﺮوس
ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐـﺮوﻧﺎ
در ﮐــﺎﻧـﺎدا

خانــهدار
شدنآسان
است

5



BUY/SELL

227-1177

Mehdi Sebthosseini

647.997.0542 5362 Highway7

M O N E Y
EXCHANGE

سرویس  7روز هفته با بهترین نرخ
( امـن  -سـریع )

895-2020

اﺳﺘﺎﯾﻞﺟﺪﯾﺪ

دو ﻧﻔــﺮ از ﻫﻢ ﻃــﻼق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣــﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزهای در
ﮐﺎﻧﺎدا رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .ﭼﺮا؟
6

دفتر مرکزی :تهران ،میدان فردوسی ،مرکز تجارت جهانی فردوسی ۰۲۱-۸۸۹۰۶۰۰۱

416

6085 YONGE St., UNIT A

ﮐﺎﻧﺎداﺋﻰﻫﺎﺳﺖ؟ $

6080 Yonge St.

صفحـه ۳

$56

برای لیــــز  ۶۰ماهـــه بدون پول پیش

آﯾﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﻒ

14 Levendale Rd, Richmond Hill

TORONTO
HIGH
SCHOOL

+tax

زﻧﺪﮔﻰﻣﻰﮐﻨﻨﺪ

905.737.1717
416.221.5151

خدماتویژهیمابرای:

Weekly payment

ﻃﻼق ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ

atash.ca/bazar

$

$$

$
قیمت دالر

$
$امروز
چند$
$
$
اســــت؟ $
$ $ $$ $
فهرستصرافیهای
ایرانیدرتورنتو

حسـابدار

رسمی کانادا

رضا عزیزسلطانی
بیش از  ۱۵سال تجربه در کانادا

طال و سکه شما را خریداریم

416.628.1020

خدمات حسـابداری و مالیـاتی

TAX

416-806-6462

www.TaxHint.ca
My License#: M08003421
Broker License#:12515

حسابداری شرکتهای تجارت الکترونیک آنالین (آمازون)

ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺎﻫﻮر وﻧﺪ

مالیات اشخاص و شرکتها
تهیه انـــواع بیزینـسپلن

وام ﻣﺴﮑﻦ

وحید حسـینی

صرافی بهارستـان دو شعبـه در تورنتـو

416

فهرست کارشناسان ایرانی
وام مسکن در تورنتو

SALES REPRESENTATIVE

تحصیلدرمدارسکانادا
ورودآسانبهدانشگاههای
کانــادا

بابک یحیـی پور
مشاور امالک و مسکن
تورنتـو

صرافی بهارستـان

647-939-7174

MARKVILLE
TOYOTA

وﻟﻰ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ

 500ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ

#1 Brokerage in the GTA

Right at Home Realty Inc., Brokerage
Office: 905-695-7888

2

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره دارﯾﺪ

Ali HOSSEINI



اسپانسـر ویژه

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻇﺮف ﯾﮏ روز

پرداخت همزمان ارز با دستگاه کارتخوان

TOYOTA Corolla L 2020

$

ﮐﺎﻧﺎدا

شعبه  Unit 4 ۱شعبه 7181 Yonge (Shops on Yonge mall) Unit 150 ۲

atash.ca/bazar

4

در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل 2020

کانـادا

صرافی اکسچنـج

SarafiBahmaniCa

@

$

؟

اﺣﺴﺎن از ﺗﻮرﻧﺘﻮ :ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻫﺴﺘﻢ و
 ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدم .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدم اﻣﺎ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم و
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪو در ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺮم .ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪو ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪهام ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ
ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻧﺪوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪه در ﺣﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺎم ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻢ .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪهام ﭼﻮن از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ
و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎره ۲۳۰

 ۱۰ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸

 ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۰

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

905.508.2580

الین اف کردیت تا سقـف

مطمئن )

905.597.8787

اولیــــن در ریچمــوند هیــل

416 319 0000

416-224-0000
ارز

6062 Yonge st,
( جنب North York ) Fido

ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

atash.ca

پاسـارگاد

ISSN 2369 - 9655

$

الهام صحت

New
York
Currency Exchange

 230ارز

!Yes, getting a mortgage can be this Easy

647.473.5511

416-230-7560

Unit#230, 7163 Yonge St, Thornhill | vahid@beaveraccounting.com

داروخــانه ســون

دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻨﻮ ﺷﯿﺮازى

PHARMACY7
Live Healthy. Live Happy. Live Long.

)Ph. D. in Nutrition, RHN, (MD, Iran

905 597 8077
8173 Yonge St. Thornhill

905.597.2442

صفحـه ۲

دﮐﺘــﺮاى ﺗﺨـﺼﺼﻰ ﺗﻐـﺬﻳﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻞﻧﮕﺮ
دﮐﺘﺮای ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ﺳــﺎﺑﻖ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤـﻰ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ

وبســایت جــامع مســکن تورنتــو

kay@therealestateoffice.ca
)20 Harrison Garden Blvd (Yonge& Sheppard

7191 Yonge St., Unit 1113, Thornhill, L3T 0C4
www.drminooshirazi.com

صفحـه ۳

بهــــروز سامـــــانی

بنای یک
رویـــــــــا

مدیرسایت

و مشاور مسکن در تورنتو

416 731 9797
416 221 1308

416-275-8733

ارزکیمیـانـا
647.625.3878

حواله با قیمت مناسب

ارز
سیما
ک
پا
سوپـر ارزان

| World On Yonge

پرداخت همزمان ارز با کارت عابر بانکهای ایران

AN EXCEPTIONAL EXPERIENCE

Sales representative

647.771.0651

sisajjadi@gmail.com

تقاطع یانگ و

پگاه حسینی

سابقه و تخصص من
برای خدمات بهتر به شما
647-551-3155

Auto | Home | Commercial

647. 700 . 0104

صفحه ۲

مجتبی عسـگریان

درمان سوءمصرف هر نوع ماده ،قمار ،اختالالت

416-837-8000

خوردن ،ترک سیگار و سایر رفتـارهای اعتیادی

Broker

صفحـه ۴

دکترای بیمه
مدرس سابق دانشگاه تهران

9212 Yonge St. Richmond Hill 16

647-975-8209

آموزشگاه موسیقی

روحـــانی
صفـحه ۸

دکتر نورعلی

)(D.C

کایروپرکتور

کلینیک توانبخشی

درمان مصدومین تصادفات رانندگی ،کار و ورزش
Richmond Hill
905-709-4766

Cell:

7368 Yonge St., Unit 102

th

تدریـس تخصصـی:
آواز ،پیــانو ،گیتـــار
هارمونیکا ،تار و سهتار

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳــﺘﺜﻨﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺎﻧـــــﺎدا را دارﻧﺪ

دکتر نوشین خستگانان

Prime Service Insurance

647 947 1212

ﺻﻔﺤﻪ ۷

صدور انواع بیمــه

بیمــــــه

جهـان ارز

I N D. O W N E D & O P E R AT E D B R O K E R AG E

سیمین سجادی ثابت

 ۲۴ساعته

در خدمــــت
هموطنان عزیز

انتخاب شده به عنوان بهترین سوپرمارکت مدیترانهای در سالهای  ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۴و۲۰۱۶

خـرید دالر به باالتــرین قیـمــت

Signature Realty

مشـاور امالک

8185 Yonge, 202

416-222-4726
416-590-1234

6103 Yonge

صفحه

۳

سرمایهگذاری
بیمه،سرمای
مشــــاورهمــالی
مــالی

خدماتیمتفاوتازگروه شهبا

2

ﺷﻤﺎره ۲۳۰

ATASH.CA
کلینیک پزشکی میالد

289 597 0244

دکتر نوشین خستگانان

Walk-in Clinic

8173 Yonge St. Thornhill

فارغ التحصیل رشته پزشکی از ایران و رشتهی درمان اعتیاد از دانشگاه McMaster

ارايه خدمات پزشكى توسط پزشك خانواده

ﮐﺎر و زﻧـﺪﮔﯽ
در ﮐــﺎﻧــﺎدا

عضو رسمی مشاوران درمان اعتیاد کانادا ()CCAC

پذیرش بیمار جدید توسط پزشک خانواده

آماده ارائه خدمات در زمینه درمان سوءمصرف هر نوع ماده ،قمار ،اختالالت خوردن

ساعت کاری دوشنبه تا پنجشنبه ۷ - ۴
(

905 597 8077
905 597 8177

انتقال نسخه و تحویل رایگان دارو

قبول انواع بیمه ها

دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻣﺮز ارﺟﻤﻨـﺪ
ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺑﺎ  25ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﻰ در اﯾﺮان

کو دکــا ن

داراى ﺑﺮد اﭘﺘﻮﻣﺘﺮى از ﮐﺎﻧﺎدا

شـروع ترم  ۳فـوریه

ترک سیگار و سایر رفتارهای اعتیادی

pharma7rx@gmail.com
www.pharmacy7rx.com
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PHARMACY7
Live Healthy. Live Happy. Live Long.

با بیش از  ۱۵سال تجربه موفق در درمان اعتیاد

شـروع ترم  ۲۵فـوریه

کو دکــا ن

کمپ مارچ بریک  ۱۶تا  ۲۰مارچ

تخفیف ویژه ساملندان و دانشجویان مشاوره ترک سیگار

Health Experts Answer Your Questions On The New Coronavirus
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺮﮔﺒﺎر و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺪاﻧﯿﺪ

416-548-6555

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای ﺳــﻔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳــﻔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﻓﺮان ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋــﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد وﯾــﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را در ﺣﺎل
ﺳﻔﺮ داﺋﻤﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻓﻤﻦ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘــﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮرد
وﯾﺮوسﻫﺎﯾــﯽ ﺷــﺒﯿﻪ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾــﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

6070 Yonge St., North York, ON M2M 3W6

 6070ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎﻧـﮓ ،روﺑﻪ روى ﭘﻼزاى اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

دبیرستانبینالمللی
کانـوی
تخفیفویژهبهمدتمحدود

$ 795

$ 550

آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟

/Credit
)7191 Yonge St.,(World on Yonge

905-597-0863

وبســایت جــامع مســکن تورنتــو

بهــــروز سامـــــانی

بنای یک
رویـــــــــا

و مشاور مسکن در تورنتو

مدیرسایت

416-275-8733

Laser Clinic
CASPIA
Capture fresh look

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
بهتـــــــر در
کـانـــــــــــــــــــــــادا

TM

Body contouring
Skin tightening

Atash Studio

416.272.2219
www.caspia.ca
By appointment only

info@caspia.ca

FConsRulEtatiEon

رسـانه ایرانیــان کانـادا
atash.ca

647-919-4036

باالتریــن کیفیت و بهترین قیمت در دنیای دیجیتال
تلویزیون ،اینترنت و تلفن

FollowTel Inc.

Telecommunication Company

تلویزیون :کانالهای فارسی ،کانادایی ،امریکایی و اروپایی LIVE FREE TV channels

اینترنت :نامحدود با ســرعت عالی و قیمت مناسب29.95
.95
تلفن خانگی
from$5
.95
تماس مستقیم از تهران به کانادا
from$8

from$

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺒﺮ ورود وﯾﺮوس ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک را دارﻧﺪ :ﺗﺮس از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را از ﺷﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ؟ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﭼﯿﻦ ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻏﺬاﻫﺎی وارد ﺷﺪه از ﭼﯿﻦ را
ﺧﻮرد؟ و  . ...در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

از وﻗﺘــﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣــﻮرد اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘــﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧــﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷــﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫــﺎ در ﻣﻮرد
واﮔﯿﺮدار ﺑﻮدن آن اﻓﺰاﯾــﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﺳــﺘﺎن  Hubeiﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺤﻞ
ﺷﺮوع ﮔﺴــﺘﺮش وﯾﺮوس ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ
ﺗﺎﮐﻨــﻮن ﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﺑــﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﯾﺮوس را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣــﻮرد از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳــﺖ .روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اﺑﺘﻼی  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
اﯾــﻦ وﯾــﺮوس در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷــﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ  Maricopaﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﻣﺠﻤﻮع
در  ۱۰ﮐﺸــﻮر ،ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺪرال ﺳﻼﻣﺖ ،روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ از اﺑﺘﻼی ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷﻮد ،اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
در راﺑﻄــﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺳــﻮاﻻت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻮاﻻت و ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟

647-847-4677

www.followtel.com

انواع خدمات
خودرو
الستیک
ترمز

روغن انواع اتومبیل
Tel: 416.739.0110

73 Alness St, Unit 9, North York

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻧﺎداﺋﻰ در ﭼﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده اول
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار  29ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﺎداﺋﻰ در
ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ،در اﻧﺘﻈﺎر راﻫﻰ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره دارﯾﺪ

EM 647-868-4041

Cell: 647.975.5553

نیم ساعت مشاوره رایگان

وﯾﺮوس ﻣﺮﮔﺒﺎرﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا

بزرگسـاالن

تعویض:

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۰

دﮐﺘﺮ  ،Susy Hotaﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
در اﻧﺴــﺘﯿﺘﻮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗــﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﻮرﻧﺘﻮ Toronto General Hospital Research
 Instituteاﺳﺖ.
او در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳــﻮال ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﻣﺎﺳــﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷــﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ در
ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻮارد ﺧــﺎص .ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻋﻤﻮم ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
ﻧﮕــﺮان ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴــﺖ ﻫﻤﻪ ﻣــﺮدم ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷــﺨﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺳﮏ را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷــﺪن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾﮏ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳــﺖ .ﻓﻘــﻂ ﻗﻄﺮات ﺑﺰرگ ﺧﺎرج

ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺜﻼ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
آﯾﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﺷﯿﺎى ﺑﻰﺟﺎن زﻧﺪه
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ؟

دﮐﺘــﺮ ﻫﻮﺗﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﻫﻨــﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﯾــﺮوس ﺟﺪﯾــﺪ ﭼﻪ ﻣــﺪت روی ﺳــﻄﻮح ،زﻧﺪه
ﻣﯽﻣﺎﻧــﺪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺑﻪ ﺳــﻄﺤﯽ ﮐﻪ روی آن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد« .ﻫﻮﺗﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴــﯿﺎری از ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮودﮔﺎه ،داﺋﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
او ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه
دﺳﺖ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺸــﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ«.
آﯾﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮوم؟

 ،Steven Hoffmanاﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه ﯾــﻮرک و
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳــﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی آﺳــﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳــﻔﺮ را ﻟﻐﻮ
ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ و ﺳــﻮالﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳــﻔﺮ ﮐﺮدن
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺗﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﻠﻮغ
از ﺟﻤﻠﻪ در وﺳــﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻓﺖوآﻣﺪ
دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از اﺑﺘــﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ او اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ،دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎ و ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ را ﻧﮕﻪ
ﻧﺪارﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘــﺮ ﻫﻮﺗﺎ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴــﯽ اﺣﺴــﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺻﻮل و ﻧﮑﺎت
ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿــﻪ او ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐــﻪ دارای ﺑﯿﻤﺎری
ﺷــﺪﯾﺪﺗﺮی ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎى ﭘﺴﺘﻰ ﮐﻪ از ﭼﯿﻦ ﻣﻰرﺳﺪ،
اﻣﻦ اﺳﺖ؟

ﺑﻪ اﻋﺘﻘــﺎد دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺗﺎ ،اﺣﺘﻤــﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎی ﭘﺴــﺘﯽ ﮐﻪ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺪه ،ﺑﺴــﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎی ﭘﺴــﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل
وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎی ﭘﺴــﺘﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﺳــﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ
در ﭘﺎﮐــﺖ ،آن را ﻟﯿﺲ ﻣﯽزﻧﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎﮐﺖ آن را ﻟﯿﺲ ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ«.
ﺑــﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﯾﺮوس ،آن وﯾﺮوس ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎ از ﮐﺸــﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﺣﺘﻤــﺎﻻ در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ،
وﯾﺮوس زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﻏﺬاﻫﺎى وارد ﺷﺪه از ﭼﯿﻦ
را ﺑﺨﻮرم؟

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺗﺎ ،ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺴــﺘﻪ و ﭘﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮردن اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﯾﺎ وﯾﺮوس در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
او ﺗﻮﺿﯿــﺢ ﻣﯽدﻫــﺪ» :اﮔــﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫــﺎ و
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫــﺎی ﻣﻌﻤــﻮل ﻣﺼــﺮف ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ را
ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
دﮐﺘــﺮ ﻫﺎﻓﻤــﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ ﮐﺎﻧــﺎدا ﯾﮑﯽ از
اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬای
دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮ ﺟــﺎی دﯾﮕﺮی ،ﻣﻘﺮرات ﺳــﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد«.

ﮐﺎﻧﺎدا و وﯾﺮوس ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﺮوﻧﺎ

اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻪ  ۲۲ژاﻧﻮﯾﻪ
از ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺎزﮔﺸــﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮوک ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﻢ وزﯾﺮ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﯾﮏ ﻣﺮد  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻧﮑﻮور زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺳــﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ وﻧﮑﻮور ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﺎدا در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﭼﯿﻦ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺎﻧﺎدا روز دوﺷــﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  ۱۶۷ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از
ﭼﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار دارد .دﻓﺘﺮ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺎﻧﺎدا آﺧﺮ
ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎی ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷــﻬﺮ ووﻫﺎن در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻀﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ در ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺷﻮاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۵ﺷــﻬﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿــﺖ در ﻣﺠﻤﻮع  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﭼﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺮز  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

زوج ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ  -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Laurenو Tom
 Williamsﭼﻬﺎر ﺳــﺎل و ﻧﯿﻢ اﺳــﺖ ﮐﻪ در
ﺷــﻬﺮ ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺒﺮﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ،اﻣﻦ
و اﻣﺎن ﺑــﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﻌــﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷــﺪ و دهﻫﺎ ﻧﻔــﺮ ﺑﺮ اﺛــﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
وﯾﺮوس ﺟــﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾــﻦ وﯾﺮوس در
ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺷﻬﺮ
ووﻫﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪ.
اﻣــﺎ در ووﻫــﺎن ﭼﯿﻦ ،ﻟــﻮرن ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ در
ﻫﻔﺘﻪ  ۳۵ﺑﺎرداری اﺳــﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ در
اواﺧﺮ ﻓﻮرﯾﻪ زاﯾﻤﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و او
ﻧﮕﺮان اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑــﺮای زاﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻟﻮرن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻫﺴــﺘﻢ و
ﻫﻢ ﻋــﺬاب وﺟﺪان دارم ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷــﻮم
ﻧــﻮزادم را در اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺎورم«.
ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻟﻨﺪن و اﺗﺎوا
در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗــﺎم وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑــﻪ  CBCﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ» :ﻣﺎ
در اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ،ﻏﺬای ﮐﺎﻓــﯽ دارﯾﻢ.
ﻓﺮوﺷــﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﻣــﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .وﻟﯽ از
دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻣﺎ از ﺷﻬﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺧﺎﻧﻮاده دوم
ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﮐﺎﻧﺎداﺋﻰ در ﺷﻬﺮ
ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ

ﯾﮏ زن ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ اﻫﻞ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ده
ﻣﺎﻫــﻪاش در ﯾــﮏ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨــﻪ دوﻟﺘــﯽ در
ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
او اﻋــﻼم ﮐﺮده از اﯾﻨﮑﻪ آﻟــﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ  ،Xi Huangﺳــﺎﮐﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮی ﮐﺎﻧﺎدا
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸــﺠﻮی ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﺠﺎرت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در داﻧﺸﮕﺎه راﯾﺮﺳﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
در ﻧﻮرث ﯾﻮرک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش  ،Bill Soزﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺑﺮای ﻃﯽ ﮐﺮدن دوران اﺳــﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺲ
از زاﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮده ﺧﻮد در ﻣﺤﻠﻪ
ووﭼﺎﻧﮓ در ﺷــﻬﺮ ووﻫــﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وﻟﯽ
ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﺮوﻧــﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﻫﻮاﻧﮓ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠــﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑــﻪ در ﻣﻮرد
ﺷــﺪﯾﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ وﯾﺮوس اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﮔﺮﻓــﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد ،وﻟــﯽ در ﻫﻤﺎن
روزی ﮐﻪ ﭘــﺮواز رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻞ ﺷــﻬﺮ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔــﺖ» :ﻣﺎ اﮐﻨــﻮن در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎلﻣﺎن
ﺧــﻮب اﺳــﺖ ،وﻟﯽ اﺟــﺎزه ﺑﯿــﺮون رﻓﺘﻦ
ﻧﺪارﯾﻢ ﭼــﻮن در دوره ﻧﻬﻔﺘﮕــﯽ ﺑﯿﻤﺎری،
ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ در ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﺑﯿــﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻫﻮاﻧﮓ و
ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و
در اﺗﺎقﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ
اﻧﺘﻘﺎل وﯾــﺮوس ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ
ﻧﻮزاد ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۰

ﺷﻤﺎره ۲۳۰

ATASH.CA

چون شمـا
شایستگی فردایی
آرام را دارید

زنـــدگی
بهتـــــر

محمد رحیمیـان

بیمـه عمـر؛
آرامـش خیـال
برای آنهـا که
دوستشان دارید

905 370 0011
905.370.0011
sherkatebimeh.com

سابدا ری متین
حسابد
Matin Accounting

مب
اعتبار ما ،تنی رب اعتماد شماست

6365 Yonge St. Suite 201
416-844-6634

فردی | گروهی | بیزنسی | سرمایهگذاری تضمینی

3
کمـک امـــروز مـا
آرامش فردای شما
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Reza Shahba

Here Are Ontarion's Top 5 Stories In 2019 That Made You Smile

ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﺗﺎن را از اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻔﯽ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮب اﻃﺮاﻓﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن دارد ﻣﯽﺑﺎرد؛ ﻣﻮﺷﮏ ،ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺗﺮور ،ﺳﯿﻞ ،وﯾﺮوس ،زﻟﺰﻟﻪ

kay@therealestateoffice.ca

ﭘﻨﺞ اﺗﻔﺎق ﺳﺎل  2019در اﻧﺘﺎرﯾﻮ

ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎى ﺗﻠﺦ ﮐﻤﻰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ،
ﺟﺰ اﺧﺒﺎر ﻗﺘﻞ ،ﻏﺎرت ،ﺟﻨﮓ و ﮔﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی .اﻣﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ رواﻧﯽ آدم ﻫﻢ اﻧﺪازهای دارد و ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ روﺣﯽ ﻣﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه آن ﻫﻢ در  ۷روز
ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻫﻮﻟﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺒﺮﻫﺎ را از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﺧﻮدی ﺗﺎ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ آن ﻫﻢ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را در ﺳﻄﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ روی ﺗﻠﺦ و ﺧﺸﻦ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ روزﻧﻪ
اﻣﯿﺪی ﺑﺮای دﻟﺨﻮﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ روی ﺑﺪ دارد ،روی ﺧﻮش ﺧﻮد
را ﻫﻢ ﻧﺸﺎن آدمﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای
اﻧﻌﮑﺎس درد و رﻧﺞ ﻣﺮدم ،ﺧﺒﺮﻫﺎی اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺎدیﺑﺨﺶ را
ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ  ۵ﺧﺒﺮ ﺧﻮب و اﺗﻔﺎق دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ
اﻧﺘﺎرﯾﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎی
اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه.
اﺻﻮﻻ ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﺧﺒﺎر و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی
ﺧﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﺧﺒﺎر روز،
ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ،وﯾﺮاﻧﯽ ،ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻨﺪهای
ﺑﺮ ﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورد ،ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﺟﺸﻦ ﻫﻢ
اداﻣﻪ دارد و ﻫﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺪورا
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺪورا ،ﺟﻌﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮای آن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﻮادث و روﯾﺪادﻫﺎی
روز ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺳﺎل
 ۲۰۱۹اﻧﺘﺎرﯾﻮ را ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
ﮐﻤﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺷﺎدی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ ﻣﯽرود.

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن
ﮐﺎﻧﺎدا

ﻣﺮد  ۹۱ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺘﺎرﯾﻮ اﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭘﻨﻬﺎن
ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪای در ﻟﻨﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ

ﺟﺮج آداﻣﺰ  ۹۱ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﻬﺎ را در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪش در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ .او ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۹۰۰
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ  Chantalle Ryanو ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن در ﻟﻨﺪن اﻧﺘﺎرﯾﻮ
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺪای وز وز از
دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .روﮐﺶ
دﯾﻮارﻫﺎ را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر زدﻧﺪ از دﯾﺪن و
ﮐﺸﻒ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﮐﻪ
ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﻧﺪ.
راﯾﺎن و ﺷﻮﻫﺮش ﯾﮏ زﻧﺒﻮردار ﺧﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۲۵۰ﭘﻮﻧﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ  ۵۵آﭘﺎرﺗﻤﺎن ارزان در ﻟﻨﺪن اﻧﺘﺎرﯾﻮ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻠﯽ

اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﮐﻮد
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر زد

وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ۵۵آﭘﺎرﺗﻤﺎن ارزان
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﺮ
روزاﻓﺰون اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺴﺎی  Gatewayدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
 ۲۰۱۹ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ۸۰
واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
 ۵۵ﺗﺎ از اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ در
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻟﻨﺪن اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﮐﻢﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن اﻧﺘﺎرﯾﻮ ،دﻟﺴﺮد از
ﮐﻢرﻧﮓ و ﮐﻢ روﻧﻖ ﺷﺪن
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
 Dragons' Denاﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن  ۵ﮐﺴﺐ
وﮐﺎر ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺪون دادن اﺟﺎره ،در
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ روح ﺗﺎزهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ دﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ
ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

)20 Harrison Garden Blvd (Yonge& Sheppard
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Toronto High School
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لیال فاروقی
مجوز شمـاره ۲۴۹۹

مترجم رسـمی از ATIO

جنب پـــالزای ایرانیـان

416-619-0933 905-910-0510

Start Up Visa

'Cornwall, Ont., Woman Loses Life Savings To Terrifying 'Sin Scam

ﭼﻄﻮر اﯾﻦ زن ﻫﻤﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮدارى از دﺳﺖ داد
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﻏﺬای ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ
ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮ و ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ از ﭘﺎوﭘﺎو
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 Ben Porchukاﮐﻮﻟﻮژﯾﺴــﺖ
 Carolinian Canadaدر ﻣﻮرد ﭘﺎوﭘﺎو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﯿﻮه اﯾﻦ درﺧﺖ ،ﻃﻌﻤﯽ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده دارد و ﻃﻌﻢ آن ﺷﺒﯿﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮز ،اﻧﺒﻪ و ﮐﺎﺳﺘﺮد اﺳﺖ«.
ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Carolinian Canadaدر ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ
در ﭘــﺮوژهای ﺑﻪ ﻧــﺎم  Pawpaw Paradeاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ Porchuk ،و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش  ۱۰۰درﺧﺖ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ را
ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﮑﯽ در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﻮه ﺑﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫــﺪف آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﯿــﻮه را در ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺑﻠﮑﻪ روی ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺧﺎﻧﻢ  ۲۳ Julia-Shea Bakerﺳــﺎﻟﻪ و اﻫﻞ  Cornwallاﻧﺘﺎرﯾﻮ
ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎر ﻫﺰار دﻻر از ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮداری
ﻣﺸــﻬﻮر ﺑﻪ  SIN Scamﯾﺎ ﮐﻼﻫﺒــﺮداری از ﻃﺮﯾﻖ ﺷــﻤﺎره ﺑﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺷﮕﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮداراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﺷــﺮوع ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑﯿﮑﺮ ﯾﮏ ﺗﻤــﺎس رﻋﺐآور از
ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎﻧﺎدا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره Social
 Insurance Numberاو ﺑــﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳــﺖ .ﺗﻤﺎسﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺧﻮدش را اﺳﺘﯿﻮ راﺟﺮز ﺑﺎزﭘﺮس  RCMPﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮد ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﮐﺮاﯾﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ اﺳــﻢ او در ﺟﻨﻮب ﺗﻮرﻧﺘﻮ رﻫﺎ ﺷــﺪه اﺳــﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی
ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی آن رد ﺧﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ و ده ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ داﺧﻞ
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺎن و ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺑﻴﻜﺮ داده و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره  SINاو در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ درﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﯿﻮ راﺟﺮز ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  RCMPﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره

 SINﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﻮﻟﺶ
او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ اﻣﻦ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﮑﺮ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻬﺎر ﺳــﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ اداﻣﻪ داﺷــﺖ «.در آن
زﻣﺎن ،ﺑﯿﮑﺮ  ۴۰۰۰دﻻر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ  ۳۵ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺮج ﮐﺮد.
در ﺗﻤــﺎم ﻣﺪت ،ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧــﺪه روی ﺧﻂ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎی ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
اﺳﺘﯿﻮ راﺟﺮز ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺮ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ روز ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس
ﻣﯽ ﮔﯿــﺮد ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﯾﺎﻓــﺖ  SINﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺪﻫــﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ.

905.370.0160
I m m igrat ion S e r vice s

www.canada118.com
10255 Yonge St., Unit 207, Richmond Hill,
Ontario, L4C 3B2
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ATASH.CA

سابدا ری متین
حسابد

میـان خـروار آگهـیها گم نشـوید

مســکن

ﺷﻤﺎره ۲۳۰

مجتبی عسـگریان
MEng (Master of Engineering), ABR, SRES, SRS, CNE

Broker

Matin Accounting

با آتـــــــــــش دیــــده شوید

مشـاور ارشد امالک

مب
اعتبار ما ،تنی رب اعتماد شماست

مسکونی ،تجاری و سرمایهگذاری

416-837-8000

6365 Yonge St. Suite 201
416-844-6634

atash.ca

More Than Half Of Canada’s GDP Gain Was From Real Estate Transactions
ﺑﺎ ﮐﻤﺘـــﺮﯾـﻦ
ﻧﺮخ ﮐﻤﯿﺴﯿـﻮن

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزار اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﮐﻤﯽ از ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻰ از درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻰ ﮐﺎﻧﺎدا

Broker / M.Arch.

مشــاور ارشد
امالک

از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺳﺖ

S a l e s R e p re s e nt at i ve

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر

647-994-7073

خــرید* فـــروش* اجــاره
مسکونی* تجـاری

و رﻧﮑﺶ

ﻣﺸـﺎور ﺷﻤـﺎ در اﻣـﻮر اﻣـﻼك
ﺧـﺮﯾﺪ ،ﻓـﺮوش ،اﺟـﺎره

647-267-4480 alivarankesh@gmail.com
www.alivarankesh.com

طراحی و اجرای پروژههـای ساختمـانی
بهترینها را با تیم ما تجربه کنید

PANACO

مشاوره

Luxury Custom House
Design & Build

رایگان

Renovation

647 988 9291
www.panaco.ca

panacohouse@gmail.com

ﻫﻤــــﻪ ﭼﯿـﺰ درﺑـﺎره ﺑـﺎزار ﻣﺴﮑـﻦ ﮐﺎﻧــﺎدا

آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل  ۲۰۱۹اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎدا
در ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
اﯾﻦ رﺷﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و آن ﺑﺨﺶ »اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت« اﺳﺖ.
آنﻃﻮر ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا از
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻓﺮاﺗﺮ
از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺗﮑﯿﻪ دارد .ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺶ رو ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در
ﺑﺨﺶ اﻣﻼک را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.

اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﺷــﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از ﺳــﺎل اﺳــﺖ ﺑﻪ
ﺧﺼــﻮص اﮔــﺮ در ﺑﺨــﺶ اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت
ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷــﯿﺪ .ﮔﺰارش اداره آﻣﺎر ﮐﺎﻧﺎدا
درﺑــﺎره آﻣــﺎر و ارﻗــﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۹رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻤﯽ را در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾــﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
رﺷﺪ ﻓﺼﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن ،ﺻﻨﻌﺖ
اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺳﺖ.
ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ واﻗﻌﯽ )ﯾﺎ ﺑﻪ ارزش
ﺛﺎﺑﺖ( و ﻧﻘﺶ اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت در آن ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ واﻗﻌﯽ )ﯾﺎ ﺑﻪ ارزش ﺛﺎﺑﺖ(

بازرس ساختمان
امالک مسکونی

foresthillsignature.com

اسپانسـر ویـژه

مشـاور امالک

416-830-2385
Certified by Carson Dunlop
mehran2867@yahoo.com

ﻧﻬﺎد  Stat Canاز دﻻر  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺗﻄﺎﺑﻖ
آﻣﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﻻر  ۲۰۱۲ﻫﻤﺎن
ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﻣﻼک ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت ،ﮐﺮاﯾﻪ و ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ
) (RERLاﺳﺖ.

رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻰ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮاى
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت

ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑــﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و
ﻣﺴﺘﻐﻼت رﺷﺪ  ۲.۷۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺻﺮفﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖﺧﺮﯾﺪﺧﺎﻧﻪﮐﻨﯿﺪ؟

Sales Rep.

647.468.2347

ﻣﻌﯿﺎرى ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺗﻄﺎﺑﻖ
آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد

آﻣﺎر رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻰ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪه رﺷــﺪ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱.۹۹ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
 ۴.۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﯾﺎ  ۰.۲۲درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳ﻣﺎﻫﻪ
دوم ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾــﺶ  ۲۸٫۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﯾﺎ ۱٫۴۴
درﺻﺪی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را

یوسف شهپذیر

مهرا ن
پوستی زاده

ﺗﺎﺛﯿــﺮات ﺗــﻮرم را ﺣــﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣــﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

در واﻗﻊ  RERLﻫﻤﺎن ﺳــﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ داﺧﻠﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓــﺮوش ،اﺟــﺎره ﯾــﺎ ﺧﺮﯾــﺪ و ﻓــﺮوش اﻣﻼک و
ﻣﺴﺘﻐﻼت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ RERL ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.

مجتبی عسگریان

؟

اﺣﺴﺎن از ﺗﻮرﻧﺘﻮ :ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻫﺴﺘﻢ و  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدم .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدم اﻣﺎ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم و
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪو در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺮم.
ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪو ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪهام ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻧﺪوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪه در ﺣﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪهام ﭼﻮن از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

مشاور امالک و مسکن تورنتو

ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن ،ﻣﺸﺎور اﻣﻼک و ﻣﺴﮑﻦ  -ﺗﻮرﻧﺘﻮ

وبسـایت جـامـع
مسـکـن تورنتــو

بهـــروز سامـــــانی

مدیر سایت
و مشاور مسکن در تورنتو

بنای یک
رویـــــــــا

416-275-8733

شک
یبی
®

Heritage group Ltd.
*Brokerage

Broker

خرید  ،فروش
اجــاره

CENTUM

LIBERTY MORTGAGES CORP.

Mortgage Agent

راه حل آخر در
وام مسکن

کمک در مســائل مهم سالهای اول مهاجرت

416-302-1106
siamak.shakibikenarsari@century21.ca

درآﻣﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ.
درآﻣﺪ  RERLدر  ۳ﻣﺎه ﺳــﻮم ﺳــﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۲۸/۲۵۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲.۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﯾﺎ  ۰.۹۲درﺻﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺳــﺖ.
اﯾﻦ آﻣﺎر  ۶.۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﺎ  ۲.۷۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ۳ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺸــﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .رﺷﺪ  ۳ﻣﺎﻫﻪ،
 ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ و رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
آن  ۸۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳــﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣــﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘــﺪار درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از رﺷﺪ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ.
درآﻣﺪﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ

درآﻣﺪﻫــﺎی ﺣﺎﺻــﻞ از ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻣــﻼک و
ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻮده
اﺳــﺖ .رﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۱.۵۳درﺻﺪ
از رﺷﺪ  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺷــﺪ  RERLدر ﺳــﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۳.۵۱درﺻﺪ
رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ زﯾﺎدی
در ﮐﺎﻧﺎدا دارد ﺑﻠﮑﻪ اﺧﯿﺮا در ﺣﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷــﺪن ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻣﻼك ﺗﮑﯿﻪ دارد

ﺑﺎزار اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺗﺐ
و ﺗﺎب اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷــﺪ وﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ دارد.
ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺟﺎﺑﻪﺟــﺎ ﮐــﺮدن ﻣــﺮدم از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ
ﺑﺨــﺶ ﮐﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼــﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑــﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻘــﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ رﺷﺪ ﮐﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻟﺒﺘــﻪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺎﯾــﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺨﺶ
ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﺨﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﺑﻪ اﯾﻦ
آﻣﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﺷﻤﺎ

a t a s h . c a / r e a l - e s t a t e

Prevision Home
Inspection
Group

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۰

ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺴــﯿﺎری از اوﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎﻧﻪاوﻟﯽ ـ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓــﯽ ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﻧﯿﺰ،
ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻗﺮارداد ،وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ.

ﻋــﻼوه ﺑﺮ اﯾــﻦ ،ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺒﻠﻤﺎن ،وﺳــﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺮده ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺎز داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸــﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ  ۲۰,۰۰۰دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﻣﺮدم در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را
در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣــﺎ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل
زﻣﯿﻦ ﻣﻀﺎﻋﻒ دارﯾﻢ .در اﻧﺘﺎرﯾﻮ ،ﺷــﻤﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت
اﻧﺘﻘــﺎل زﻣﯿﻦ اﺳــﺘﺎﻧﯽ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ
اﻧﺘﻘــﺎل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
اﺳــﺖ؛ اﻣﺎ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪوی ﯾﮏﺧﻮاﺑﻪای
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰۰,۰۰۰دﻻر ،ﻣﺒﻠﻎ  ۶,۵۰۰دﻻر ﻣﺎﻟﯿﺎت
اﻧﺘﻘﺎل زﻣﯿﻦ اﺳــﺘﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﻣﻀﺎﻋــﻒ ﯾﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﭙﺮدازﯾــﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑــﺮای ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷــﺪن ﻗﺮارداد ﮐﺎﻧﺪویﺗــﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ،
در اﺻﻞ  ۱۳,۰۰۰دﻻر اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﺳﺖﮐﻢ  ۲,۵۰۰دﻻر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑــﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺮﯾــﺪ  ۵۰۰,۰۰۰دﻻری،
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ  ۱۵,۰۰۰دﻻر اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﭘﯿﺶ ﻗﺴﻂ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﺑــﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐــﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﺗﻤﺎم
ﭘﺲاﻧــﺪاز ﺧﻮد را ﺑــﺮای ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ،
ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣــﺎل ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﭘﺲاﻧﺪازﺗﺎن را ﺻﺮف ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ،ﺑــﻪ وﯾﮋه در ﻣــﻮرد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶﻓﺮوش ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪاران
ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﻰ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳــﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ
ﻣﻠﮑﯽ  ۲۰درﺻﺪ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷــﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﯿﺪ ﺑﺎ
 ۵ﯾــﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ و
ﺳــﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﯿﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ

ﻧﮑﺎﺗﻰ درﺑﺎرهى ﺳﻮاﻟﻰ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﺮوز ﻧﺒﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯽ ﮐﻪ ذوق و ﺷﻮق
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ و دلﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﯿﺎلﺷﺎن زودﺗﺮ از ﺑﺎﺑﺖ
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ راﺣﺖ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺪون آنﮐﻪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ رو ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ،راﻫﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺖ.

ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ دوش
ﺧﺮﯾﺪاران ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯽ،
ﺳــﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر دﺷــﻮاری اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ دورﺗﺮ از ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑــﺎ ﻫﻤﻪ اﯾــﻦ اوﺻــﺎف ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤــﻪ ﭘﻮﻟﺘﺎن را
ﺑــﺮای ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺷــﻮد
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗــﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷــﻮد ،ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﻣﺸــﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎى ﻣﺮدم و ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ دﻻرﻫﺎﯾﺸــﺎن را
ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﻣﺸــﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳــﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﺷــﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ »ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ  ۱۰,۰۰۰دﻻر ﯾﺎ
 ۲۰,۰۰۰دﻻر دﯾﮕﺮ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﻢ« ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣــﺎ ﺑﺎ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪای ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﯿــﺮوزی در آن وﺟــﻮد ﻧــﺪارد ،ﭼــﻮن ﻫﺮﮔــﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻣﺸــﺘﺮیﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ زﯾﺮ ۳۰
ﺳﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎی
آﻧﻬــﺎ ﮐﻪ ﻗــﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ در دﻫﻪﻫــﺎی  ۸۰ ،۷۰و ۹۰
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﮐــﻪ ارزش آﻧﻬﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،وام ﻣﺠﺪد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻫــﻢ آورده و اﻣﮑﺎن ورود آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻗﺴﺎط  6ﻣﺎه وام ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺑﺎزار ﺷــﻮﯾﺪ و ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ،از ﻋﻬﺪه دﺳﺖﮐﻢ  ۲۰ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐــﺮدن ﻗــﺮارداد ،ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪﻫﺎی وﮐﯿــﻞ و ﻣﻮارد
ﺟﺰﺋﯽ دﯾﮕــﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ دﺳــﺖﮐﻢ اﻗﺴــﺎط  ۶ﻣﺎه وام ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را
ﻫﻢ ﭘﯿﺸــﺎﭘﯿﺶ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

ﺷﻤﺎره ۲۳۰

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۰
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آدمﻫﺎ از ﻫﻢ ﻃﻼق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ راﻫﯽ
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻋﺮف در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗِ َﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻃﻼق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راﺳﺘﯽ ﭼﺮا؟
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای آدمﻫﺎ ﺗﻌﺠﺐآور اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﺴﯽ ﯾﺎدش ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﭼﻘﺪر ﻋﺠﯿﺐ
و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ زوجﻫﺎ ﺑﻌﺪ
از ﻃﻼق ﺑﺎز ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ
زوج را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زﻣﺎن ازدواج .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ،آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ زوجﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖﺗﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ رواج
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن و ﺗﺠﺮﺑﻪ
زﯾﺴﺖ آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺒﺢ روزﻫﺎی ﺷــﻨﺒﻪ ،ﭘﺴــﺮ  ۷ﺳــﺎﻟﻪام ﻣﺴﻮاک،
ﮐﺘــﺎب و ﯾﮑــﯽ دو ﺗــﺎ از اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺶ را
ﺑﺮﻣــﯽدارد ﺗﺎ روز و ﺷــﺐ را ﺑﺎ ﻣــﻦ و در اﺗﺎق ﻣﻦ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ .اﯾــﻦ ﮐﻮچ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷــﺪ،
ﺳــﻤﺒﻠﯿﮏ و ﻧﻤﺎدﯾــﻦ اﺳــﺖ ﭼﻮن ﻣــﻦ در ﯾﮏ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن زﯾﺮ ﻫﻤﮑــﻒ در ﺧﺎﻧﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺷــﺮﯾﮏ ﻫﺴــﺘﻢ .از ﻃــﺮف دﯾﮕﺮ،
ﭘﺴــﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺴﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﭘﯿﮋاﻣﻪاش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺳــﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،روﺷــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﯿﺶ از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،راﯾﺞ ﺷــﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺮﯾﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﻰ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﻃﻼق؟ ﺷﺎﯾﺪ

در ﻧــﮕﺎه اول ،ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﯽ ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ.
ﻧﮑﺘــﻪ اﺻﻠﯽ در ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ دو
ﻧﻔــﺮ ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷــﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﯾــﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ،
واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﭽﻪﻫــﺎ ﻧﺎراﺣﺖ و وﮐﻼ ،ﭘﻮلدار
ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷــﺮﮐﺎی ﺳــﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد،
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
دو ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷــﺪه اﺳــﺖ :ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺴﮑﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﺟﺒﺎر؟ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ

 ۴۶ ،Christopherﺳــﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از  ۱۷ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸــﺘﺮک از ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﺳــﺎﺑﻘﺶ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ دارد .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر
ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
داده ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺮدم اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨــﺎر ﻫﻢ اداﻣﻪ دﻫﻨــﺪ؟ ﭼﻮن درآﻣﺪﻫﺎ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴــﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾــﺎد اﺳــﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴــﺖ و
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﻧﺘﺎرﯾــﻮ و ﺑﻪ ﻣــﻮازات آن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
 ۳۷ ،Michelleﺳــﺎﻟﻪ و ﻣﺸــﺎور اﻣﻼک اﺳــﺖ و
ﺷﻮﻫﺮش  ۴۲ ،Andrewﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ۱۳
ﺳــﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ۸
ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن زﯾﺮ ﻫﻤﮑﻒ
در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن در ﻏﺮب ﺗﻮرﻧﺘﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺸــﻞ در اﯾﻦ ﺑــﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﺷــﺮاﯾﻄﯽ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺪا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮان اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿــﻞ ،ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدن و
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،دﯾﻮاﻧﻪوار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ«.
وﺟﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد زوجﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮاى زﻧﺎن
ﭘﺲ از ﻃﻼق

آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪه از ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ

TARION WARRANTY

Faced With Rising Housing Costs, Some Parents Are Deciding To Break Up But Live Together

دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻢ ﻃﻼق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزهای در ﮐﺎﻧﺎدا رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟

ﻃﻼق ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﻰ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﻒ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻧﺎداﺋﻰﻫﺎﺳﺖ؟

متخصص وام

انواع وامهای مسکونی
تجـاری ،ساخت و ساز
الین بیزینس و شخصی

Private Lending

وام خصوصی با بهترین نرخ بهره
وامهای اول و دوم

MORTGAGE
ALLIANCE

Brokerage#10530

زوجﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺑــﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺮای ﻣﺮدان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ
در ﺗﻼش ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻢزﯾﺴــﺘﯽ ﻣﺴــﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗــﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دوﺳــﺘﺎن
و ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
 ۴۸ ،Robertﺳــﺎﻟﻪ اﺳــﺖ و ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد دارد .آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﮐــﻪ ﺑﻌﺪ از  ۳۰ﺳــﺎل زﻧﺪﮔﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷــﺪهاﻧﺪ.
راﺑﺮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷــﺘﻦ ﭘﺪر و
ﻣــﺎدر در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷــﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔــﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ،
دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ دارد«.
ﻃﻼق ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ

او در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای اﻓــﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨــﺪ .اﮔﺮ ﻣــﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴــﺘﻘﻞ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪا ﺑﺨﺮﯾﻢ و در
اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ .وﻟــﯽ ﺧﺮﯾﺪن دو ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﯾــﺎ درآﻣﺪﻫﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤــﺎن ﯾﮏﺧﻮاﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟«
ﮐﺮﯾﺴــﺘﻮﻓﺮ اﯾــﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌــﺎرف را ﻧﻮﻋﯽ
ازﺧﻮدﮔﺬﺷــﺘﮕﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽداﻧﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :اﮔــﺮ در اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﻣﺨﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺴــﺮ ﺳــﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿــﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ«.
در اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﻰ ﺑﺎزار ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ

ﻣﺴــﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣــﻮرد وﺟﻮد دارد،
ﻧﮕﻪ داﺷــﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳــﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻣﻼک
ﮔﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ.
ﮐﺮﯾﺴــﺘﻮﻓﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺷــﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ رﺳــﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﻟﻨﺪن ،ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ دار ﺷﺪن در آن وﺟﻮد دارد و آن
ﯾﮏ راه اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺮای
دﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای از ﺧﻮدش در ﺷﻬﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای او درآﻣﺪ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد«.
اﻧﻮاع زﻧﺪﮔﻰ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق

آﻣــﺎر و ارﻗﺎم در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻘﺪر
راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳــﺒﮏ از زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫــﯽ دو واﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
در ﯾــﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺪا از ﺧﺎﻧــﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .در ﺣﺎﻟــﯽ ﮐﻪ ﯾﮑــﯽ از دو ﻧﻔــﺮ در اﯾﻦ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳــﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮد دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ زوجﻫﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺧﺎﻧﻪ را
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺰا ،ﯾﮑﯽ از

دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
زوجﻫﺎ ﻫﻢ ،ﻓﻘﻂ اﺗﺎق ﺧﻮاب را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
در ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺎم ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺳﻔﺮ ﻣﯽروﻧﺪ.
در اﯾــﻦ ﻣﻮرد ﻧــﮑﺎت ﺗﺎرﯾﮏ زﯾﺎدی وﺟــﻮد دارد.
 ،Jenny Friedlandوﮐﯿﻠﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺳﺖ و
ﺑﺎ زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪن
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮ
در آن ﻣﮑﺎن ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز
ازدواجﮐﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻗﺪام ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﻔﯿﺪ

ﺳــﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳــﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳــﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷــﺪ؟
ﻓﺮﯾﺪﻟﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ» :اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻓﺮاد ،ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺴــﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻮﻗﺖ ،ﺳــﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﻦ
ﻫﻨــﻮز ﻣﻮردی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓــﻖ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮدهام .در
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣــﻦ ،وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺳــﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾــﯽ اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﻮرا ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن دادهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم دارد
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر« .اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ
ﺑﺪون آﺳﯿﺐ دﯾﺪن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ رواﻧﻰ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن درﻫﺎى ﺧﺎﻧﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐﻫﺎ ،ﺷﺐ ﭘﺴﺮﻫﺎﺳﺖ و ﭼﻮن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودی دارد و ﻣﻦ ﺧﻮدم اﻣﮑﺎﻧﺎت
آن را ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮدهام ،اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺷــﺎم را در ﮐﺎﻓﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺣﺴــﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم
اﺳــﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﻮی ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﻨﯽ
ﻫﻢ دارد .ﺑﺮای ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳــﺖ ﭼﻮن
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ  ۵دﻻری دارد.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی در ﺟﻠﻮﯾﯽ ،از
در ﮐﻨﺎری وارد ﻣﯽﺷــﻮﯾﻢ ﭼﻮن در ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮای او
و ﻣﺎدرش اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ورودی
دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ورودی ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
وﻟﯽ اﯾــﻦ ﮐﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن دربﻫﺎی ورودی،
ﺑــﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او وﺟﻮد
دارد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺰاﯾﺎﺋﻰ ﻫﻢ دارد

ﻓﺮﯾﺪﻟﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﻫﻢﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
ﺷــﺮﮐﺎی ﺳــﺎﺑﻖ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷــﺒﯿﻪ ﺑــﻪ اﯾﻦ،

ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن واﻟﺪﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑــﺎ روﺗﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧــﻮد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از او آﺷــﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧــﺪ ،ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ آن ﻋــﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑــﺮای ﻣﺮاﻗﺒــﺖ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﺷــﺎم درﺳــﺖ ﮐﺮدن و
ﺑﺮدن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ آﻣﺎده ﺷــﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدهﺳــﺎزی و ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺸــﻞ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪﻫــﺎی ﻣﻨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷــﺮﯾﮏ
ﺳــﺎﺑﻖ را ﺗﺼﺪﯾــﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺰاﯾﺎی
ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ دارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ دارد،
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
دو ﻃﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻟــﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷــﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷــﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺑﻖﺗﺎن
ﺣﻔــﻆ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از آن
راﺣﺖ اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻀﺮات آن اﺳﺖ«.

416.939.3783
mehran.afkhami@gmail.com

آتش را در شبکههای اجتماعی
کنیـد

atashdotca

atashdaily

atashdotca

Home Life/Bayview

ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ درﺑﺎره

ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻧﺎدا
atash.ca/
real-estate

رضــا
مقـد سزاده
مشاور امالک

صداقت و تخصص همراه شما

647-713-4656
moghadas4651@gmail.com

We’ve got the right mortgage for you

ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر وام ﻣﺴـﮑﻦ

رﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
Reza Esmaeili
Mortgage Specialist
Tel: 416 575 7392
E: Reza.Esmaeili@td.com

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد

ﻓﺮﯾﺪﻟﻨــﺪ در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ﺧﻮشﺑﯿــﻦ اﺳــﺖ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﯿﺪوارم اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در
ﻣــﻮرد ﻃﻼق ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و آن را ﺟﺪاﯾﯽ و اﻧﻔﺼﺎل
ﮐﺎﻣــﻞ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﻧــﺪ و اﯾﻦ اﯾــﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ازدواجﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧــﺪ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﺳﺒﮏ
از راﺑﻄــﻪ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺸــﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳــﺪ ،دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ روﺷــﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در
اﺑﺘﺪای ﺟﺪاﯾﯽ«.
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪﻫﺎ روز ﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارد
زودﺗــﺮ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﭼﻮن ﯾﮑﺸــﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢﻫﺎ
وﻗﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪن اﺳــﺖ و ﻣﺎدرش ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮی دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺣﺎل و ﻫﻮایﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬا
ﺟﻤﻊ ﺷــﻮﯾﻢ و او ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐــﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدد.

atash.ca

atash.ca

Realty Inc., Brokerage,
Independently Owned & Operated
Brokerage

اﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﯿﺰﻫــﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳــﺪ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮوﺑﺤﺚﻫﺎ و
اﺧﺘﻼﻓــﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺧﺎرج از اﯾﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب و ﻧﻔﺮت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ.
اﮔــﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ اﻫﻞ ﮐﯿﻨــﻪ و ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ
از ﻧﻈــﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾــﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا از ﻫــﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﺣــﺪ و ﻣﺮزﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿــﺖ دارد .در
ﻣــﻮرد اﯾﻦ ﺣــﺪ و ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳــﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ را
ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑــﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ
از ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
در اﯾﻦ ﺳــﺒﮏ زﻧﺪﮔــﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫــﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﭼﻄﻮر ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﮔــﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪای را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿــﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
دوی ﺷــﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷــﺪ و آن را ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ،
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷــﺮﯾﮏ ﺳــﺎﺑﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه.

مسکونی جتاری و ساخت و ساز

Signature Realty
I N D. O W N E D & O P E R AT E D B R O K E R AG E

AN EXCEPTIONAL EXPERIENCE

سیمین

مشاور امـالک

خـرید ،فـروش ،اجـاره

۶۴۷-۲۱۳-۶۷۱۵

سجادی ثابت
Sales representative

مشاور امالک

647.771.0651

sisajjadi@gmail.com
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ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۰

وبسایت جامع
مسکن تورنتـو

مســکن

بنای یک رویا

بهـروز سـامانی مدیر سایت

و مشـاور مسکن در تورنتو 416-275-8733

Canada Real Estate Outlook For 2020

دکتر
مینو شیرازی

you are
what you
eat

905.597.2442
تنظیم رژیم غذایی
مخصوص شما

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺑﺎزار اﻣﻼک در ﺳﺎل
 ۲۰۲۰دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
ﺣﺎﻻ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر؟

ﺑﯿـﻢﻫﺎواﻣﯿـﺪﻫﺎ

Ph. D. in Nutrition, RHN,
)(MD, Iran
دکتــراى تخـصصى تغـذيه
كلنگر
متخصص تغذيه كلنگر
دکترای پزشکی از ایران
عضو ســابق هيئت علمـى
دانشگاه شهيد بهشتى

در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل 2020

7 1 9 1 Yo n g e S t. , U n i t 1 1 1 3 , Th o r n h i l l, O N , L 3 T 0 C 4
w w w. d r m i n o o s h i r a z i . co m

مشاور امالک

416.708.8563
mitra@myforesthillagent.com
7787 Yonge St. Suite 201
Thornhill, ON, L3T 7L2
Tel: 905.709.1800
www.myforensthillagent.com

SOLTANIAN

ﭘﺲ از ﺳــﺎل ﻣﺎﯾﻮسﮐﻨﻨــﺪه  ،۲۰۱۸ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﺴــﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺳــﺎل
 ۲۰۱۹ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺳﺎل
ﺗﺮﻣﯿﻢﭘﺬﯾﺮی و ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺳــﺎل ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣــﺎر و ارﻗﺎم ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﯿــﺪا ﮐﺮد و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻘﻮﯾﺖ را از ﺧﻮد
ﺑﺮوز دادﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
درﮔﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ
و آن ﯾــﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و اﻧــﺪی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود اﻣﺴــﺎل ﻣﻠﮏ ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺨﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺴــﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸــﮑﻼت ﺑﯿﺸــﺘﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه
داﺷﺖ؟

روﯾﺘــﺮز ﮐــﻪ در آن ﻧﻈﺮات  ۱۸اﻗﺘﺼــﺎددان ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷــﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺎ ﺳــﻮددﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑــﻮده و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺴــﮑﻦ ﮐﺎﻧــﺎدا ،در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۲۰۲۰و  ،۲۰۲۱ﺑــﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳و  ۲٫۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

Mohammad
Tanha
Mohammad
Nahvi

(437) 987-8224
(647) 993-5058
Apex.acd@gmail.com
Apex.renovation

بابک یحیـی پور

مشاور امالک و مسکن  -تورنتو

همراه شام از آرزو تا واقعیت

بابک یحیی پور

REAL ESTATE INC.

اسپانسـر ویـژه

میترا امامی

فـارغ التحصيل
مهندسی راه و ساختمان

MBA

مشـاور ارشد امالک

w w w.babak homes.ca
babak homes.sold@gmail.com

647 867 0090

ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  2020از ﻧﮕﺎه
آﻣﺎر و ارﻗﺎم

Mortgage
expertise
رعنا نامدار
at your
Ranaa
doorstep. MortgageNamdar
Specialist

؟

اﮔﺮ ﻋﺰمﺗﺎن را ﺟﺰم ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺮ روز ﭼﺸﻢﺗﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و آرزو اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ،
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ،دوﻟﺖ آﺳﺘﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺎﻻ زده و ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ،
ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،دﺳﺖﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﻗﺮار
اﺳﺖ اوﺿﺎع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.

ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻣﻼک

و ﻣﺴﺘﻐﻼت در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع در
ﺳﺎل  ۲۰۲۰دارد.
اﻧﺠﻤﻦ اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت ﮐﺎﻧــﺎدا Canadian
 Real Estate Association - CREAﺑــﺮآورد
ﮐﺮده اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻣﺴــﺎل ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش در ﺳــﻄﺢ
ﮐﺸــﻮر ،ﺑﻪ  ۵۳۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨــﺎی اﻓﺰاﯾﺶ  ۸٫۹درﺻﺪی در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ
ﻓﺮوش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای  ۲۰۱۹ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 CREAﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧــﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ در ﺳــﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،در  ،۲۰۲۰ﺑﻪ  ۵۳۱ﻫﺰار دﻻر
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳــﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ۶٫۲درﺻﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 Royal LePageﻧﯿــﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺴــﮑﻦ ،در ﺳــﺎل آﯾﻨﺪه ۳٫۲ ،درﺻﺪ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷــﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐــﻪ  RE/MAXاﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮﺷــﺒﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮده و
 ۳٫۷درﺻﺪ رﺷــﺪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دو ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺎ CREA
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐــﺖ ﺑﺎزار را در
ﻫﻤﺎن ﺳﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ

437- 929-5558
ranaa.namdar@bmo.com

ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻧﺎدا

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪاوﻣﯽ
را ﺑــﺮای ﻣﺴــﮑﻦ در ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾــﻦ ﺑﺎزارﻫــﺎی
ﻣﺴــﮑﻦ ﮐﺎﻧﺎدا در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ ،ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ۲۰۲۰
اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ از روﯾﺎل ﻟﻮﭘــﺎژ ،در اﮐﺘﺒﺮ ،۲۰۱۹
ﭼﻨﯿــﻦ ﮔــﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻧﺘﻈﺎر ﻣــﯽرود در ﻃﯽ
 ۵ﺳــﺎل آﯾﻨﺪه ،از ﻫﺮ  ۵ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷــﺪه ،ﯾﮑﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎزهواردان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد«.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل 2020

در ﻫﻤﯿــﻦ ﺣﯿﻦ CREA ،اﺷــﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه را در ۲۰۲۰
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻼت
وام ﻣﺴﮑﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در
ﺳﺎل ﺟﺎرى وﺟﻮد دارد

در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻻﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد
دارد.
دﻟﯿــﻞ اول آﻧﮑﻪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻻی  ۳درﺻــﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ،ﺷــﺮﮐﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺪﻫﯽ ،Fitch Ratings
ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل ،۲۰۲۰
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮرم  ۲درﺻﺪی Fitch ،در واﻗﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐــﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺳــﺎل ﺟﺎری ،ﺑــﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

We’re here to help.TM

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
بهتـــــــر در
کـانـــــــــــــــــــــــادا

Atash Studio

رسـانه ایرانیــان کانـادا
atash.ca

647-919-4036

ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﺴــﺘﯿﻨﮓﻫﺎ ﭘﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿــﺰان ﻓﺮوش ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﯿﺴﺘﯿﻨﮓﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
روﯾــﺎل ﻟﻮﭘﺎژ ﻫﻢ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧــﻮد ﺑﺮای ،۲۰۲۰
ﻧﮕﺮان رﺷــﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﯿﻨﮓﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل در ﺣــﻮزه اﻣﻼک ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸــﺪار ﻣﯽدﻫﺪ:
»داﺳﺘﺎن ﺳﺎل  ،۲۰۲۰داﺳﺘﺎن ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
آﻧﭽﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،رﺷــﺪ
اﻋﺘﺒﺎرات وام ﻣﺴــﮑﻦ اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ،Carolyn Wilkinsﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ارﺷــﺪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،در ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎزهای ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻫــﺶ در ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه وام ﻣﺴــﮑﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ
روﻧﻖ داده ﺑﻮد.
او ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
 ۳ﺳــﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ وﺟﻮد
داﺷﺖ ـ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺎﺿﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ،
ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺪک و ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬــﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ـ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد«.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰﻫﺎى ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى درﺑﺎره
ﺗﻤﻬﯿﺪاتﻧﻈﺎرﺗﻰ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾــﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﺑﺎزارﻫــﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺸــﺎرﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ
دارﻧﺪ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی ﮐﺎﻧــﺎدا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﻬﯿﺪات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷــﺪه ،از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺒــﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده
و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﻋــﺪم ﺗﻮازن در ﺑﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑــﯽ از ﺗﻤﻬﯿــﺪات ﻧﻈﺎرﺗــﯽ ﮐﻪ ﮔﻤــﺎن ﻣﯽرود
ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘــﺶ را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗــﻮرم ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺴــﮑﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺴــﺖ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ
در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۸ﮔﺴــﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ وامﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻦ ﻏﯿﺮﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وامﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺮخ
ﺑﻬــﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮی از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ وامدﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
واﺟﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه در آﯾﻨﺪه ،آﻣﺎدﮔﯽ داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮودو از وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﻰ درﺑﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺗﺴﺖﻫﺎى اﺳﺘﺮس

ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮودو ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا از ﺑﯿﻞ ﻣﻮرﻧﻮ،
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،درﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﺗﺴــﺖﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار داده و اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﻬﺎ
را ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ
در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ]در ﺗﺴــﺖﻫﺎ[ ﺑﺎﯾــﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻟﺒﺮﺗﺎ و
اﺳــﺘﺎنﻫﺎی  Prairiesرا ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ آﻧﻬﺎ
در ﺣﺎل دﺳﺖ و ﭘﺎ زدن ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺮده ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮازن ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎزار ﭘﺮ ﻧﺸﺎط ﮐﺎر ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
زﯾﺎد ﺑﺮای ﻣﺴــﮑﻦ و ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻓﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻃــﺮح دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎ اراﺋﻪ وام ﻣﺴــﮑﻦ ﺑﺎ ارزش ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺸــﺘﺮک و
ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺴــﺖ اﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﻣــﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﺎزار اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت
وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﻣﺜﺒﺖ را
آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺎﻧـــﻪ ﻫﻔﺘــــﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ روز  500ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ
در ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﻣﺤﺒﻮب  Sparkhallﺷــﻤﺎره  ۴۲در
ﺗﻮرﻧﺘــﻮ ﺧﺎﻧﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
روز در ﻟﯿﺴــﺖ ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن روز
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ درﺧﻮاﺳــﺖ ﺷــﺪه ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﻓﺖ.
ﻓﺮوﺷــﻨﺪه ﻗﯿﻤــﺖ  ۱ﻣﯿﻠﯿــﻮن و  ۲۹۵ﻫﺰار دﻻر
را ﺑــﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑــﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾــﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۵۱ﻫــﺰار و  ۱۱۹دﻻر
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را در ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﺧﻮدش ۳۰۰
ﻫــﺰار دﻻر ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﻟﯿــﺎت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﺒﻠﻎ  ۶ﻫﺰار و  ۲۲۰دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟــﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ روﻧﺪی را ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳــﯿﺪ.
 ۳ﻫﺰار اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮای اﻋﻼم روز ﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اواﺳــﻂ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ .وﻟﯽ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ روز ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺮﺳــﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران،
ﺟﻨﮓ ﻣﺰاﯾﺪه را در روز اول آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻣﺸــﺎور اﻣﻼک ﻓﺮوﺷــﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﺤﻠﻪ
 ،Riverdaleﻣــﺮدم اﯾــﻦ ﺧﯿﺎﺑــﺎن را دوﺳــﺖ
دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸــﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤــﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدات
ﺑﯿﺸــﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿــﻢ وﻟﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﮐﻪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول ﺑﻮد«.

اﯾــﻦ ﺧﺎﻧــﻪ  ۱۰۰ﺳــﺎﻟﻪ ﮐــﻪ ﺑﯿــﻦ ﭘﺎرکﻫــﺎی
 Riverdaleو  Withrowﻗــﺮار دارد ،دارای ﻧﻤﺎی
آﺟﺮی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ رﻧﮕﯽ
دارد و ﯾــﮏ اﯾﻮان ﺟﻠﻮﯾﯽ وﺳــﯿﻊ ﻧﯿﺰ در آن ﻗﺮار
دارد .ﻓﻀــﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑــﺎ دﯾﻮارﻫﺎی آﺟﺮی
ﺳﺮاﺳــﺮی ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪرن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳــﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺎدی را ﺑﻪ
داﺧﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ  ۴ﺧﻮاﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺗﺎق ﺧﻮاب
آن ﯾﮏ اﯾﻮان ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم دارد.
ﺑﻪ راﺣﺘــﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑــﺮای ﺑﺎزﺳــﺎزی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾــﮏ ﺧﺎﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻری
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ

ﺑﻮدن آن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷــﻬﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن  Broadviewﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و دارای
ﭼﺸــﻢاﻧﺪازی زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷــﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﭘﺎرک
 Riverdaleاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ
و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪای ﺗﺎ  Danforthﻗﺮار دارد.

ﺷﻤﺎره ۲۳۰

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۰
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The Biggest Piece Of Land In Canada Is For A Hungarian Immigrant And Right Now Is For Sale

آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎرﮐﻮس ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺰرﻋﻪداری را در ﻣﻨﯿﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎ  ۱۰ﻫﺰار دﻻر و ﯾﮏ زﻣﯿﻦ  ۴۰۰ﺟﺮﯾﺒﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد.
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۲۴ﻫﺰار ﺟﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﺴﯿﺮﻣﻬﺎﺟﺮتﺑﺮاىﻣﺎرﮐﻮسﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ

از ﮐﺎر در ﻧﺎﻧﻮاﺋﻰ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺎﻧﺎدا

ﺳﺎل  ،۱۹۵۴ﯾﮏ ﺷﺐ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎرﮐﻮس در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺮز ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن و اﺗﺮﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ دو
دوﺳــﺖ دﯾﮕﺮش ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑــﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ
و ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳــﻠﻄﻪ رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴــﺘﯽ ﻓﺮار
ﮐﻨﻨﺪ.
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﺎرﮐﻮس  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ
ﺧﻮدش ﺑــﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘــﺮده آﻫﻨﯿﻦ
را ﮐﻨــﺎر ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺮده آﻫﻨﯿﻦ ﻧــﺎم ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﺮزی
اروﭘــﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨــﮓ ﺟﻬﺎﻧــﯽ دوم و در ﺟﻨﮓ
ﺳــﺮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ﺑﻮد.
ﻣﺎرﮐــﻮس ﺑﻌــﺪ از ﻋﺒــﻮر از ﻣﯿﺪانﻫــﺎی ﻣﯿﻦ و
ﻧﺮدهﻫﺎی ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار در دل ﺷﺐ ﺑﻪ دوﯾﺪن اداﻣﻪ
داد ﺗــﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴــﺘﺎنﻫﺎی اﺗﺮﯾــﺶ را دﯾﺪ؛
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﮐﺸــﺎورز او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ او
ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد.
از زﻣﺎن ﻓﺮار ﻣﺎرﮐﻮس ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن او در ﺷﻬﺮی
ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻨﯿﺘﻮﺑﺎ ﺑﻪ اﺳــﻢ ﺷﻬﺮ ﻟﻮ ﭘﻪ )،(Le Pas
روﻧﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮراﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ او ﻃﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻣــﺎ اﻣــﺮوزه ﻣﺎرﮐﻮس و ﭘﺴــﺮش ﺗﻮﻧــﯽ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰار ع ﺷــﻤﺎل اﯾﺎﻟــﺖ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾــﻦ ﻣﺰرﻋــﻪ ﺑﯿــﻦ دو رودﺧﺎﻧــﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ
ﻧﺎم  Carrot Valleyﻗــﺮار دارد .ﻣﺰرﻋﻪ Big Lake
 Angusدارای  ۱۴ﻫــﺰار و  ۶۰۰ﺟﺮﯾﺐ ﻣﺴــﺎﺣﺖ و
ﻫﺰار ﮔﺎو اﺳﺖ.
ﻣﺰرﻋﻪاى ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  53ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ و دو ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺠﺎور آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ۵۳٫۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳــﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴــﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ ۲۴
ﻫﺰار ﺟﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ
ﮐﺎﻧﺎدا اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
درک اﻧﺪازه اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳــﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳــﺘﺮس ،ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻞ
ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮور اﺳﺖ.
ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ
ﻣﺰرﻋــﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﮑﯿﮏ ﺻﺎف و ﻣﺴــﻄﺢ اﺳــﺖ .در
ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زراﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.«.
او در اﯾــﻦ ﻣﺰرﻋــﻪ داﻣــﺪاری ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﻏــﻼت
ﻣﯽﮐﺎرد .دو ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﻏﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻨﺪم ،ﮐﺎﻧﻮﻻ و ﺟﻮ دو ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ.
ﺑﺎزار زﻣﯿﻦﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﻰ دارد؟

در ﺣﺎﻟــﯽ ﮐــﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪی ﺑــﻪ ﺑــﺎزار اﻣــﻼک و
ﻣﺴــﺘﻐﻼت ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اﻓﺴﺎﻧﻪای اﺳﺖ،
زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﺰار ع وﺳــﯿﻊ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸــﺎورزی را
ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

پرسش و پاسـخ

ﺷﺒﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎرﮐﻮس در ﺳﺎلﻫﺎی
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮده آﻫﻨﯿﻦ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺗﺮﯾﺶ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ روزی ،ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﯿﺘﻮﺑﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ
ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻧﺎﻧﻮاﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ،
اﻣﺎ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﯿﻠﯽ زود او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﻮس ﺣﺎﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در
ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

پـریـا اسکـویـی

مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳــﺎس دادهﻫــﺎی اداره آﻣﺎر ﮐﺎﻧﺎدا،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﺰرﻋﻪداران ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﺳﺎل ،۲۰۱۶
ﻣﻌﺎدل  ۵۵ﺳــﺎل ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﺑﺮﺧــﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ در  ۱۵ﺳــﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰرﻋــﻪداران ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ
ﻣﺰار ع آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷــﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
 StatsCanﺑــﺮآورد ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳــﺎل  ۲۰۱۶ارزش
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺪود  ۴۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻼك ﻓﺮق ﻣﻰﮐﻨﺪ

 Darren Sanderﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸــﺎور اﻣﻼک ﻓﻌﺎل
در  Saskatoonﮐــﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﻣﺰار ع ﺑﺰرگ
ﺗﺨﺼــﺺ دارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ ﮐﻪ ﻓــﺮوش اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺳــﻨﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑــﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش
ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻼک ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪدار ﺷــﻤﺎ را ﺑﺮای
ﻓــﺮوش ﻣﻠﮑﺶ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،در واﻗﻊ از
ﺷــﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻋﻤــﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺶ
را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪدار ،ﻣﺰرﻋﻪداری ﻓﻘﻂ
ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد او را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار زﻣﯿﻦﻫﺎى زراﻋﻰ

ﺑــﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑــﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ﺑﻪ اﻧــﺪازه ﺑﺎزار
داغ ﻣﺴــﮑﻦ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ و وﻧﮑﻮور ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻧﺪارﻧــﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺴــﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤــﺖ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ
ﻣﺴــﯿﺮ ﯾﮑﺴــﺎن ﻗﺮار دارد .آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 Farm Credit Canadaﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل
 ،۲۰۰۰ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳــﺎﻻﻧﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸــﺎورزی  ۸درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎلﻫﺎ
ﻣﺜﻼ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۲و  ،۲۰۱۳اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ۲۰
ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ در ﺳﺎل ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از آن زﻣﺎن،
ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﻓﺰاﯾﺶ ارزش زﻣﯿﻦﻫﺎی
زراﻋﯽ ﺑﻪ  ۶درﺻﺪ در ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا زﻣﯿﻦﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﮔﺮان ﻣﻰﺷﻮد؟

ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ  ،J.P. Gervaisاﻗﺘﺼــﺎددادن ارﺷــﺪ
ﮐﺸــﺎورزی ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬــﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
زﻣﯿﻦ از ﺳــﺎل  ،۲۰۰۵ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درآﻣﺪ ﻣﺰرﻋﻪداری
اﺳــﺖ .او ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻫﻨﺪ
و ﭼﯿﻦ و اﻓﺰاﯾــﺶ درآﻣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣــﺪ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻــﻮرت ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻮﺿﯿــﺢ داد و آن ﻫــﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣــﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺖ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻨــﺶ ﺗﺠﺎری را اﺣﺴــﺎس ﮐﺮدهاﻧــﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸــﺎورزی ﮐﺎﻧﺎدا روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ.
ﮔﺮاوﯾﺰ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز اﯾﻦ ﺣﻮزه،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮی اﺳــﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺎ ﺷــﺎﻫﺪ
رﮐﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ،وﻟــﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،اﯾﻦ رﮐﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد«.

از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،اﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ
اﺳــﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۳ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻟﻮ ﭘﻪ ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ.
ﺳﻨﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
دارد .در آن ﮐﺸــﺖ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻣﺰرﻋﻪ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﺳﺖ و ﺧﺎک ﺧﻮﺑﯽ دارد«.
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎرﮐﻮس

ﯾﮑــﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ دور
از دﺳﺘﺮس آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺎ ﻣﺎﺷــﯿﻦ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯿﺘﯽ ﮐﺸــﺎورزی
در  Swan Riverﻓﺎﺻﻠــﻪ دارد ،وﻟــﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺪر ﺗﻮﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۲۴ﻫﺰار ﺟﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻞ ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ارائه خدمات حقوقی ،مشاوره و انجام وکالت توسط وکالی پایه یک

دادگستری در تهـــران و سـایر نقـاط ایــــــران در کلیه امــور و دعـاوی

دعاوی حقـــوقی:

مطالبه وجه | چک | سفته | انحصار وراثت | مطالبه خسارت
خلع ید الزام به انجام تعهد | موجر و مستاجر | سرقفلی حق
کسب و پیشه الزام به تنظیم سند | تقسیم مال مشاع | انجام
امور ثبتی | تحریر و تقسیم ترکه | کلیه دعاوی علیه نهادها و
سازمانها اعم از عمومی و خصوصی | شهرداریها و ...
دعاوی خانوادگی:

طالق | مهریه | نفقه | شروط ضمن عقد | اجرت المثل | حضانت
مالقات با طفل | اعسار از پرداخت مهریه | استرداد جهیزیه و ...
دعاوی کیـــفری:

کالهبرداری | جعل | خیانت در امانت | مزاحمت | تصرف عدوانی
صدور چک بالمحل | فروش مال غیر و ...
لطفا برای تماس با
ایران به وقت تهران
توجه بفرمایید

تلفن تهران:
تلفن تورنتو:

ﺑﻌــﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎرﮐﻮس در ﺳــﺎل  ۱۹۵۴از
ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴــﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﺎدا اداﻣﻪ داد .ﻣﺪﺗﯽ در رﺟﺎﯾﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻧﻮا ﮐﺎر ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺟﺎ ﺑﻮد ،زن
ﺟﻮاﻧــﯽ را ﮐﻪ در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺰد
ﺧﻮد آورد .آن زن ﮐﻪ ﻣﺎرﮔﺎرﯾﺘﺎ ﻧﺎم داﺷــﺖ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﻮس ازدواج ﮐﺮد.
ﻣﺎرﮐﻮس وﻗﺘــﯽ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ اﺧﺮاج ﺷــﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓــﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺰرﻋﻪداری ﮐﻨﺪ.
ﭘــﺪر او ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ داﺷــﺖ .اﯾﻦ زوج  ۱۰ﻫﺰار
دﻻری ﮐــﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐــﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺮداﺷــﺘﻨﺪ و
ﺑــﻪ ﻣﻨﯿﺘﻮﺑﺎ رﻓﺘﻨﺪ .در ﺳــﺎل  ۱۹۶۲ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ۴۰۰
ﺟﺮﯾﺒــﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

021-88547939
09129360730
647-699-8080

info@dadgostar.ca
www.dadgostar.com
www.dadgostar.org

زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻣﺎرﮐﻮس

Immigration Services

905.370.0160

www.canada118.com

دفتر خدمات مهاجرت

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ و ﺗﺮﺟﻤﻪ

وﮐﯿـﻠﻰ
رﺿـﺎــاﻧﺎﻇﺮ
آذﯾﻦ وکیـلی
ناظروو آذین
رضـ
امور مهاجرت

)(Summary Convictions

جرائم جنائی ( دزدی از فروشـــگاه)

جرائم رانندگی
تائید امضا-دعوتنامه

ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ

در ﻣﻮرد ﻣﺰرﻋﻪ  ،Big Lake Angusاﯾﻦ اﯾﺪه ﺳﻨﺪر
ﺑــﻮد ﮐﻪ ﭼﻨــﺪ ﻣﺰرﻋﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫــﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﭘﮑﯿﺞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳــﻨﺪ .ﺳــﻨﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎدی ﺑﺮﺳــﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد
ﮐﺴﯽ راه دوری را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،او ﺑﻪ ﺳــﺮاغ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪ
ﻣﺎرﮐــﻮس رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾــﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از آﻧﻬﺎ
ﻗﺼﺪ دارﻧــﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷــﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .ﺑﺎ وﺟــﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺰرﻋﻪداراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﻮاﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳــﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دو
ﻧﻔﺮ از ﻣﺰرﻋﻪداران ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘــﻪ ،ﻓــﺮوش اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻣﺸــﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ  ۳ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳــﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪاران اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐــﻪ از راهﻫﺎی دور ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﯾﺘﯿــﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿــﺎ ،اﻧﺘﺎرﯾﻮ و آﻻﺑﺎﻣﺎ ﺑــﺮای دﯾﺪن
ﻣﺰرﻋــﻪ اﻗــﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را دارﻧﺪ.
در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗــﯽ ﮐﻪ ﺑــﺮای ﻓﺮوش اﯾــﻦ ﻣﻠﮏ ﻗﯿﺪ
ﺷــﺪه ،آﻣﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ درﺧﻮاﺳــﺖ ﺷــﺪه
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﺗﺠﻬﯿﺰات و دامﻫﺎ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.

فت سم حق ق ا گس
ت
د رر ی و ید د ر

در تورنتو کانادا

416-915-0050
rezanazer.com

ﻣﺎرﮔﺎرﯾﺘﺎ و آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎرﮐﻮس در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﻨﻮز در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﻟﺒﺘــﻪ ،اﯾــﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ وﺟــﻮد دارد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳــﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۸و
 ،۲۰۰۹زﻣﯿﻦ ﮐﺸــﺎورزی ﺑﻪ ﯾﮏ داراﯾﯽ ارزﺷــﻤﻨﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دور از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم
ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﻋﺒﺎرت »ﻫﺮ
ﮐــﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا دارد« ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪه ﺑﻮد و ﺗﻌﺪادی
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در دﻧﯿﺎ
ﺳﺮاغ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی رﻓﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻫﯿﺌﺖ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻃﺮح
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ۲۰
ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،وارد اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺷــﺪ .در آن ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺑﺮای ﯾــﮏ ﻣﻠﮏ زراﻋﯽ  ۱۱۵ﻫــﺰار ﺟﺮﯾﺒﯽ در
ﺳﺎﺳــﮑﺎﭼﻮان ﭘﺮداﺧــﺖ ﮐﺮد و ﻫﺪﻓــﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐــﻪ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻر دﯾﮕﺮ در  ۵ﺳــﺎل آﯾﻨﺪه در
زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ

در ﻫــﺮ ﺻــﻮرت ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾــﺪاران زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸــﺎورزی در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ،ﻣﺰرﻋــﻪداران دﯾﮕﺮ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .از ﺳــﺎل  ۲۰۱۱ﺗﺎ  ،۲۰۱۶ﺗﻌــﺪاد ﻣﺰار ع در
ﮐﺎﻧﺎدا  ۶درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷــﺪه و ﺑــﻪ  ۱۹۳ﻫﺰار و ۵۰۰
ﻣﺰرﻋﻪ رﺳﯿﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ ادﻏﺎمﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻣﺰار ع از  ۷۷۹ﺟﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۸۲۰
ﺟﺮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ارﻗﺎم ،ﺑﺰرﮔــﯽ ﻣﺰرﻋﻪ  ۲۴ﻫﺰار ﺟﺮﯾﺒﯽ ﻟﻮ ﭘﻪ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در
اﻃﺮاف ﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

6101A Yonge St.
Toronto, ON
واقع در پـالزای ایرانیــان

ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻼﻗﻪاى ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪدارى ﻧﺪارﻧﺪ

ﻣﺎرﮐﻮس  ۸۳ﺳــﺎﻟﻪ و ﻫﻤﺴــﺮش ﻣﺎرﮔﺎرﯾﺘﺎی ۸۰
ﺳــﺎﻟﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﺰرﻋــﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻮه  ۱۸ﺳــﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘــﻪ ،ﺗﻮﻧــﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ ﭘﺴــﺮش ﻋﻼﻗــﻪای ﺑﻪ
ﮐﺸــﺎورزی ﻧــﺪارد .دﺧﺘــﺮ  ۲۳ﺳــﺎﻟﻪ ﺗﻮﻧــﯽ ﻫﻢ
ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪدار ﺑﻮدن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
در ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧﯿــﺮ ﻣﺎرﮐﻮس ﭘﺴــﺮ ﺑــﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐــﺪام از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪداری اداﻣﻪ دﻫﻨــﺪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷــﻮد .او از ﺧﻮدش ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨــﻢ وﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﯽ؟ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐــﻪ از ﭘــﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﻫﯿﭽﮑــﺲ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻧﮕﯿﺮد؟ درﺳــﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺰرگ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ
اﺳــﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﯿــﺰی ﻣﯽﺳــﺎزﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎرﮐﻮس ﺑﺮاى دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ

ﺑﻌــﺪ از ﻓﺮوش اﯾــﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎرﮐــﻮس ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
اﺳــﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .او ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨــﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳــﯿﮑﻠﺖ
ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﯽراﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺮش
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮود ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن دارد.
ﻫﻨــﻮز ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ وﺟﻮد دارد ﮐــﻪ او را در ﺣﺎل ﮐﺎر
ﮐــﺮدن در ﻣﺰار ع ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻔﺮوﺷﻢ ،وﻟﯽ
واﻗﻌــﺎ از راه اﻧﺪاﺧﺘــﻦ و اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿــﺰات
ﮐﺸــﺎورزی ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم .ﻓﻘــﻂ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻫﻔــﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﯿﺴــﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳــﺎﻋﺖ
ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﻧﺠﺎم دﻫﻢ«.

یـی
موقـــعیت استثنـا

برای صاحبان بیزینـس
که قصد مهاجرت به
کانـــــــادا
را دارنــــد

 .ویزای کار برای صاحبان بیزینس
 .با سرمایهگذاری مستقیم در بیزینس خودتان
 .ویزای کار برای همسر صاحب بیزینس
 .تحصیل رایگان برای فرزندان

905.370.0160
I mmigration S er vices

www.canada118.com
10255 Yonge St., Unit 207, Richmond Hill,
Ontario, L4C 3B2
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Valentine
Happy

Q ueen of Persia
Friday 14 Feb

Valentine menu Valentine table
Valentine instrumental music

شبی رداز باشد
شب عاشقان بی دلهچ

صب باـشد
ش رد ح باز
تو بیا کزاول ب ،

آخـــــر
هفتــــه

416.651.5500 queenofpersiacuisine.com | 672A St.clair Ave. W
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺪه اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮنﺗﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪه و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﯿﺠﺎنزده ﺷﺪن و ﻟﺬت
ﺑﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮرﻧﺘﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ را زﯾﺮ و رو ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪن
اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺴﺎﻟﺖآور ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺎﻣﻼ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن آدﻣﯿﺰاد دﻟﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و اﻟﺒﺘﻪ ،ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ در رﻓﺘﻪ و ﭼﯿﺰی درﺑﺎه آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ  ۸ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺬاب و اﻟﺒﺘﻪ ،ﻧﺎدر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺎزهای را ﺑﺮاﯾﺘﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺗﻮرﻧﺘــﻮ ﭘﺮ از ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای دﯾﺪن و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدن اﺳــﺖ .ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
از آن دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ آﺷــﻨﺎ
ﻫﺴــﺘﯿﺪ .ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج  CNرﻓﺘﻪاﯾــﻢ Casa Loma ،را
دﯾﺪهاﯾﻢ ،در ﻣﻮزه ﺳــﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﭘﺮﺳﻪ زدهاﯾﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ را دﯾﺪهاﯾﻢ.
ﺑــﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑــﻪ دﯾﺪن اﯾــﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ارزش وﻗﺖ ﮔﺬاﺷــﺘﻦ دارد و
ﺧﺎﻟــﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴــﺖ وﻟﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺟﺎذﺑﻪﻫــﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ
و ﻏﯿﺮﻣﻌﻤــﻮل زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺷــﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ .ﺑﺎ ﺳــﺮ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و روﯾﺪادﻫــﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮرﻧﺘﻮ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤــﻮل ،از ﺧﻮردن ﭘﯿﺘﺰا  gelatoﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷــﯿﺪن ﮐﻮﮐﺘﻞﻫﺎی
اﻟﻬﺎمﮔﺮﻓﺘﻪﺷــﺪه از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺷــﻤﺎ از ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻤﯿﮏ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑــﺪ ﻧﯿﺴــﺖ ﮔﺎﻫــﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﺻﻠــﯽ و ﻣﻬﻢ ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿــﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷــﺪه و ﻣﺸــﻬﻮر ﻫﺴــﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ از ﻣﻘﺼﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺒــﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

Bata Shoe Museum
ﻣﻮزه ﮐﻔﺶ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟
ﭼــﻮن در اﯾــﻦ ﻣــﻮزه ﻏﯿﺮﻋــﺎدی و ﺧــﺎص
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ از ﺑﯿــﺶ از ﻫﺰار اﺛــﺮ و ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﺑﻪ
دانﺗﺎون اﻓﺘﺎد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮزه اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ۵ :ﺗﺎ  ۱۴دﻻر

01

Book your table at
or email to

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۰

ﺷﻤﺎره ۲۳۰

آموزشگاه موسیـــقی

روحـــانی

تدریس تخصصی :آواز ،پیانو
گیتـار ،هارمونیکا ،تار و سهتار
جهت اطالعـات بیشتر با ما تمـاس بگیرید

647-975-8209 | i n f o @ r o h a n i m u s i c s c h o o l . c o m
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ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و اﻟﺒﺘﻪ ،ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ در رﻓﺘﻪ و ﭼﯿﺰی درﺑﺎه آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ

رﺳﺎﻧﻪ اﯾـﺮاﻧﯿﺎن ﮐـﺎﻧﺎدا

ﻫﺸﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ

atash.ca/en
647 - 919 - 4036

ﮐﻪ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰدﻫﺪ
Rage Room

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﮐﺮدن ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ در »اﺗﺎق ﺧﺸﻢ«

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺗﺎق دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺗــﺎق ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ،
ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷــﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ در اﺗﺎق ﺧﺸــﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻼح و وﺳﺎﯾﻞ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺗﺎق وﺟﻮد دارد
را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ۴۵ :ﺗﺎ  ۱۲۰دﻻر

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭼﻮن اﯾﻨﺠــﺎ ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾــﻦ و ﺗﺎرﯾﺨﯽﺗﺮﯾﻦ
ﮔﻮرﺳــﺘﺎن ﺗﻮرﻧﺘــﻮ و ﭘــﺮ از ﻣﻨﺎﻇــﺮ زﯾﺒــﺎ و
ﻣﻌﻤــﺎری دﯾﺪﻧﯽ اﺳــﺖ .ﺷــﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺸــﺎﻫﺪه ارواح و ﺗﺴﺨﯿﺮﺷــﺪهﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮرﺳــﺘﺎن ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪن آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺬابﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ :راﯾﮕﺎن

Address: 26 Ashwarren Rd., North York, ON

Address: 200 Winchester St., Toronto, ON

The Squirrel Worship Statue
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻋﺒﺎدت ﺳﻨﺠﺎب

Address: 327 Bloor St. W., Toronto, ON

The Skull Store

ﭘﺮﺳﻪ زدن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺟﻤﺠﻤﻪ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ۴ ،ﺳﻨﺠﺎب ﮐﻮﭼﮏ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت ﯾﮏ ﺑﻠﻮط
ﺑﺰرگ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﺴــﻤﻪ در ﭘﺎرک Joel

Address: 10 Thompson St., Toronto, ON

Address: 1193 Weston Rd., York, ON

 Weeksﻗﺮار دارد.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ :راﯾﮕﺎن

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ و ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﮔﻬﯽ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﻳﻪ آﺗﺶ
ﺑﺮﻋﻬﺪه آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪه اﺳﺖ و آﺗــﺶ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌــﻮﻟﻴﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﺘﻮای آﮔﻬــﯽﻫﺎ ﻧﺪارد
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ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟
اﯾــﻦ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﻣﺨــﻮف ،ﭘــﺮ از ﺟﻤﺠﻤــﻪ
اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﺠﻤﻪ اﻧﺴــﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﺠﻤﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت .در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﯿﻦ
ﺟﻤﺠﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﭘﺮﺳــﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ از
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﺎص اﺳﺖ.
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Atash Media is not responsible for reviewing advertisements for quality or accuracy

Necropolis Cemetery

ﻗﺪﯾﻤﻰﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻮرﻧﺘﻮ
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ﮔﺰارشﻫــﺎی آﺗــﺶ از روﯾﺪادﻫــﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳــﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ
از وبﺳﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
ﺷــﺮﮐﺖ در ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﯿﺪ،
ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒــﻞ از رﻓﺘﻦ ،وبﺳــﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ
را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸــﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻫﺴﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﯾــﻦ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴــﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧــﻮد را روی اﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

HomeLife/Miracle Realty LTD., Brokerage
each brokerage independently owned & operated

ثریا ناصری
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Sales Rep.

مشاور امالک

647-285-9244
soldbysorayanasseri@gmail.com

Pizza Gelato at Lamanna's Bakery

رﺳﺘﻮراﻧﻰ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻰﻫﺎى ﻋﺠﯿﺐ

Figures

از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻋﺎدى ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟
ﭼــﻮن در اﯾــﻦ ﮐﺎﻓــﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾــﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺟﻼﺗﻮﯾــﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﭘﯿﺘﺰا در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻧﻮش ﺟﺎن
ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺟﻼﺗﻮی ﭘﯿﺘﺰاﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺠﯿﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟
اﯾﻦ رﺳــﺘﻮران و ﻻﻧﮋ ،ﺗﻤﺎﻣــﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﮐﻤﯿــﮏ ﻣــﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن اﺧﺘﺼــﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳــﺖ .وﺟــﻮد ﻧﻮﺷــﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺗﻤﺎﺗﯿــﮏ و
دﮐﻮراﺳــﯿﻮن ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ارزش ﺳﺮ زدن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺮارﯾﺴــﺖ ،ﻫﻔﺘــﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ آن را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺧﻮب اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪون آن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
اﺳــﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪن آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Address: 6758 Kingston Rd., Scarborough, ON

Address: 137 Avenue Rd., Toronto, ON

Address: 37 Bertmount Ave., Toronto, ON

ﺧﻮردن ﺟﻼﺗﻮى ﭘﯿﺘﺰاﺋﻰ

Tchotchke House

آیا شما هم میخواهید

فرزندانتان فارسی

بخوانند و بنویسند؟

02

05

ﺧﻮابﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﻰ  Cloverdale Mallدﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ

اﻣــﮑﺎن دارد ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾــﺪ  Cloverdale Mallﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾــﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺳــﺖ ﺑــﻪ زودی ﯾﮏ
ﺑﺎزﺳــﺎزی اﺳﺎﺳﯽ ﺷــﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷــﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻧﺪو ،واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺎرهای و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ روﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾــﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳــﺎل  ۱۹۵۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐــﺰ ﺧﺮﯾﺪ روﺑﺎز
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﮐﻪ
وﺳﻌﺘﯽ در ﺣﺪود  ۱۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارد ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  ،QuadRealﺷــﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴــﺘﻘﺮ در وﻧﮑﻮور ،ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎی

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧــﺪو ،واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺷــﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی ﻣﺴــﮑﻦ
ارزانﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ روﺑﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﯾﺎدآور روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  Cloverdaleاﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ
ﻫﻢ اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ  QuadRealﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺎرچ ﺳﺎل  ۲۰۲۰رﺳﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
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بزرگتـرین مرکز آموزش زبان فـارسی در مدرسه تورنـلی
برای سال تحصیلی  ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ثبتنام میکند
اولیـن روز تشکیـل کالسهـا جمعــه  ۱۳سپتـامبر  ۲۰۱۹خواهد بود.
کالسهـــا برای دورههــای کودکستــان و Kindergarten senior
تا کالس هشتـــم روزهای جمعـــه هر هفته از ساعت  ۸تا ۵:۳۰

بعد از ظهر تشکیل میشود.

عالقمندان از تمام مناطق تورنتو میتوانند در این مدرسه ثبت نام کنند.

مرکز آموزش زبان فـارسی در مدرسه تورنـلی  ۲۹سال است که در

حوزههای آموزشی و فرهنگی خود را با همکاری تیم بزرگی از آموزگاران

مجرب و گروه همیـاران (والدین و جوانان داوطلب) فعـالیت میکند.

Thornlea S.S. 8075 Bayview Ave. Thorn Hill, ON
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