ارز نیــــــــــــــاوران

الهام صحت

حـواله داخلی با کمتـرین نـرخ
در کوتـاهترین زمـان

647-860-0005

قیمت
استثنائی

( پالزای ایرانیان ) 6089 Yonge St.

حواله کویت و درفت ( سریع،

مطمئن )

7

اسپانسـر ویژه

پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت

4

اسپانسـر ویژه

مجتبی عسگریان
مشاور امالک و مسکن
تورنتـو

ﺷﻤﺎره ۲۳۲

SarafiBahmaniCa

3

ﺑﻰﺧﺎﻧﻤﺎنوﮐﺎرﺗﻦﺧﻮابﻫﺴﺘﻨﺪ

8

SALES REPRESENTATIVE





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

طال و سکه شما را خریداریم

416.628.1020

اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  40ﺳﺎﻟﻪ از آب درآﻣﺪ

BUY/SELL
TORONTO
HIGH
SCHOOL

صرافی بهارستـان دو شعبـه در تورنتـو

416

227-1177

905.737.1717
416.221.5151

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 سجادی ثابت

647-551-3155

صفحـه 5

CLASSY HOMES

Maisam Asgarian
هـای ساختمــانی
انجـام پروژههـای

647.607.3277

io

sisajjadi@gmail.com

d
Stu

647.771.0651

647-919-4036

sh
Ata

پگاه حسینی

رســـــــانــه
ایـرانیــــــان
کـانــــــــادا

Sales representative

atash.ca

دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻨﻮ ﺷﯿﺮازى
)Ph. D. in Nutrition, RHN, (MD, Iran
905.597.2442
دﮐﺘــﺮاى ﺗﺨـﺼﺼﻰ ﺗﻐـﺬﻳﻪ

دکتر نوشین خستگانان

TAX

www.TaxHint.ca

ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺎﻫﻮر وﻧﺪ

مالیات اشخاص و شرکتها
تهیه انـــواع بیزینـسپلن

وام ﻣﺴﮑﻦ

وحید حسـینی

!Yes, getting a mortgage can be this Easy

647.473.5511

416-230-7560

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

صفحه ۲
CHARTERED
PROFESSIONAL
ACCOUNTANTS

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

صفحـه ۳

مجتبی عسـگریان
Broker

416-837-8000

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻞﻧﮕﺮ

صفحه ۲

درمان سوءمصرف هر نوع ماده ،قمار ،اختالالت
خوردن ،ترک سیگار و سایر رفتـارهای اعتیادی

صفحـه ۴

پدرام ناصـح

حســابدار رسمـی کانـــــادا

416.624.8087

ارز
سیما
ک
پا
سوپـر ارزان

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
بهتـــــــر در
کـانــــــــادا

Signature Realty

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

خدمات حسـابداری و مالیـاتی

416-806-6462

حسابداری شرکتهای تجارت الکترونیک آنالین (آمازون)

6080 Yonge St.

و مشاور مسکن در تورنتو

ﺻﻔﺤﻪ ۷

رسمی کانادا

My License#: M08003421
Broker License#:12515

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

416-275-8733

مشـاور امالک

فهرست مشاوران مسکن
ایرانی در تورنتـو

صرافی بهارستـان

خدماتویژهیمابرای:

تحصیلدرمدارسکانادا
ورودآسانبهدانشگاههای
کانــادا

مدیرسایت

سابقه و تخصص من
برای خدمات بهتر به شما

چه کســی
میتواند
به شما کمک
کنــد؟

بیش از  ۱۵سال تجربه در کانادا

بهــــروز سامـــــانی

صدور انواع بیمــه

atash.ca/bazar

رضا عزیزسلطانی

ﺧﺎﻧﻪاى ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ

647-939-7174

416

6085 YONGE St., UNIT A

حسـابدار

5

وبســایت جــامع مســکن تورنتــو

حواله با قیمت مناسب

895-2020

ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ

14 Levendale Rd, Richmond Hill

647.625.3878

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

در اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ

صفحـه ۳

| World On Yonge

M O N E Y
EXCHANGE

دارد؟

#1 Brokerage in the GTA

ارزکیمیـانـا

برای لیــــز  ۶۰ماهـــه بدون پول پیش

ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎى

و اﯾﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎﺳﺖ

Ali HOSSEINI

$74

Sebthosseini
647.997.0542 Mehdi
5362 Highway7

ﺗﺎﺛﯿﺮىﺑﺮ

ﺑﺮاىﯾﮏوﻟﻨﺘﺎﯾﻦﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﻰدرﺗﻮرﻧﺘﻮ

بنای یک
رویـــــــــا

+tax

ﺑﺮ درآﻣﺪ

 235ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا

در ﮐﺎﻧﺎدا

فهرست کارشناسان ایرانی
وام مسکن در تورنتو

We e k l y p ay m e n t

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﭼﻪ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهاش

خانــهدار
شدنآسان
است

ﻣﺎﻟﯿﺎت

2

ﺑﺮاى دوﺳﺖ

atash.ca/bazar

TOYOTA Corolla hybrid 2020
MARKVILLE
TOYOTA

محمد رحیمیان
کارشنـاس امور مـالی
و بیمـه

دﻧﺒﺎلﭼﻪاﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻰﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ؟

 10ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدآﺗﺶ

@

اسپانسـر ویژه

ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎیﺷﺎن در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ روزی ﺳﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎن درآورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺮخ روزﮔﺎر
ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﭼﺮﺧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﮐﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﺮد

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى
ﺧﺎﻧﻢﮐﺎﻧﺎداﺋﻰ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

905.508.2580

 ۲۴ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸

 ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎزار اﻣﺮوزدر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

کانـادا

اﻧﺴﺎﻧﻰﯾﮏ

اولیــــن در ریچمــوند هیــل

الین اف کردیت تا سقـف

905.597.8787
)7368 Yonge St.(Yonge&Clark

پاسـارگاد
416 319 0000

416-224-0000

نیویـــــــورک

6062 Yonge st,
( جنب North York ) Fido

ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

atash.ca

ارز

ISSN 2369 - 9655

647-871-7000

مشـاورامورمهاجرتی
کانادا و استرالیا

New
York
Currency Exchange

 232ارز

دﮐﺘﺮای ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ﺳــﺎﺑﻖ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤـﻰ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ

416 731 9797
416 221 1308

پرداخت همزمان ارز با کارت عابر بانکهای ایران

بیمــــــه

جهـان ارز

Prime Service Insurance

Auto | Home | Commercial

647. 700 . 0104

647 947 1212

تقاطع یانگ و

 ۲۴ساعته

دکترای بیمه
مدرس سابق دانشگاه تهران

9212 Yonge St. Richmond Hill 16

647-975-8209

آموزشگاه موسیقی

روحـــانی
صفـحه ۸

دکتر نورعلی

)(D.C

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

در خدمــــت
هموطنان عزیز

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

خـرید دالر به باالتــرین قیـمــت

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

8185 Yonge, 202

416-222-4726
416-590-1234

6103 Yonge

صفحه

۳

سرمایهگذاری
بیمه،سرمای
مشــــاورهمــالی
مــالی

خدماتیمتفاوتازگروه شهبا

2

ﺷﻤﺎره ۲۳۲

ATASH.CA

پدرام ناصـح

حســابدار رسمـی کانـــــادا

ﮐﺎر و زﻧـﺪﮔﯽ
در ﮐــﺎﻧــﺎدا

P E D R A M N A S S E H C PA
CHARTERED PROFESSIONAL
ACCOUNTANTS

دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻣﺮز ارﺟﻤﻨـﺪ
کو دکــا ن

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

داراى ﺑﺮد اﭘﺘﻮﻣﺘﺮى از ﮐﺎﻧﺎدا

شـروع ترم  ۴ا پر یل

بزرگسـاالن

مالیـات اشخـاص و شرکتهـا

ثبت شرکت و تغییرات

PERSONAL AND CORPORATION TAX

BUSINESS REGISTRATION AND RESTRUCTURING

مشـاوره و تهیه بیزینس پلن جهت اخذ وام بانکی

| T: 905.707.0736

BISINESS PLAN

C: 416.624.8087

9040 Leslie St, Unit 210, Richmond Hill

Meet The Homeless In Canada's Largest City

ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎیﺷﺎن در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ روزی ﺳﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎن درآورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺮخ روزﮔﺎر ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﭼﺮﺧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﮐﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﺮد

 235ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻰﺧﺎﻧﻤﺎن و ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ

شـروع ترم  ۲۵فـوریه

کو دکــا ن

کمپ مارچ بریک  ۱۶تا  ۲۰مارچ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

و اﯾﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎﺳﺖ

416-548-6555

EM 647-868-4041
6070 Yonge St., North York, ON M2M 3W6

 6070ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎﻧـﮓ ،روﺑﻪ روى ﭘﻼزاى اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

دبیرستانبینالمللی
کانـوی
تخفیفویژهبهمدتمحدود

$ 795

$ 550

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

905-597-0863

وبســایت جــامع مســکن تورنتــو

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ۲۳۵ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﻞﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﯾﻦ آﻣﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد.
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ،اﻋﺪاد ﺧﺸﮏ و ﺑﯽروﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از
ﺣﺎل و ﻫﻮای آدمﻫﺎی ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ آدمﻫﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ؛ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺳﺎﮐﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آدمﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ
و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎیﺷﺎن در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
روزی ﺳﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎن درآورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺮخ روزﮔﺎر ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﭼﺮﺧﯿﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﮐﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  CBCﻧﻬﺎد رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه،
ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ را ﺷﮕﻔﺖزده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺣﺪود  ۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ۲ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ
دوران ﺳﺨﺘﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دﭼﺎر آﺳﯿﺐ و ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

ﺧﻮد آﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻰ ﭘﺎول

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎى ﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ

بهــــروز سامـــــانی

بنای یک
رویـــــــــا

و مشاور مسکن در تورنتو

مدیرسایت

416-275-8733

Laser Clinic
CASPIA
Capture fresh look

TM

Body contouring
Skin tightening
416.272.2219

برای تعیین
سطح رایــگان
تماس بگیرید

E D U C AT I O N G R O U P

کالسهای زبان فرانسه با متدهای مخصوص
کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن

کالسهای آمادگی IELTS, TOEFL and CELPIP

کالسهای گروهی و خصوصی زبان انگلیسی

www.caspia.ca
By appointment only

info@caspia.ca

FConsRulEtatiEon

All levels are based on
CEFR Framework

A1 - C2
مبتدی تا
پیشرفته

647-979-0002 | 7163 Yonge st. #258

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

در ﯾــﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳــﺎﻟﻪ ۲۳۵ ،ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺎداﯾــﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ را
ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾــﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺷــﻬﺮ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
ﻓﻌــﺎﻻن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از
اﻓﺮاد ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷــﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗــﺎ آن را ﺧﺎﻧﻪ ﺧــﻮد ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾــﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﮐﻠﻤﻪ
اﭘﯿﺪﻣﯿﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Toronto Homeless Memorial Networkﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد
ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺑﯿﻦ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ
را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ در دو ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ و ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد
 ۱۷ﻧﻔﺮ از ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد
آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷــﻮد ،آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺎر ﺑﺎﻻ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷــﻮد،
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد
از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
 Nick Purdonو  Leonardo Pallejaاز  The Nationalﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از
اﯾﻦ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻌﺪادی
از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﺮﻧﭽﻰ ،از ﮐﺎر در رﺳﺘﻮران ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن زﯾﺮ ﭘﻞ

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$

647-847-4677

www.followtel.com

با جدیدتریــن
روشهـای علمـی بطـور طبیـعی
جوانتر و زیباتر شوید

Mehr Med Spa
289 597 5000 | 7368 Yonge St, Thornhill

www.mehrmedspa.com

 Frenchieﺑــﺮای ﻣﺪت  ۶ﻣﺎه در ﭼــﺎدری زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﻞﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،درﺳــﺖ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸــﻮر .ﻓﺮﻧﭽﯽ ﻧﺎﻣﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ دوﺳــﺘﺎﻧﺶ او را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳــﻢ ﺻﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻧﭽﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷــﻐﻞ ﺧﻮد را در رﺳــﺘﻮران از دﺳــﺖ داده اﺳﺖ
و ﺑﺪﺷﺎﻧﺴــﯽ آورده و از آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷــﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳــﺨﺘﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﻫﺮ
روز ﻃﺎﻗﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ«.
ﺣﺪود  ۱۵ﻧﻔﺮ در ﮐﻤﭗ ﻣﻮﻗﺘﯽ زﯾﺮ ﭘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮﻧﭽﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺮﻧﭽﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﭘــﻞ و روی زﻣﯿﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﺮدم او را ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣــﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻢ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ .ﻣﺎ زﻧﺪﮔــﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
اﻧﺴﺎﻧﯿﻢ .ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺳــﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺳــﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ
 ۳۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻓﺮﻧﭽﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺎد در ﻣﻮرد ﻓﺼﻞ زﻣﺴــﺘﺎن ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴــﺖ .او
ﺗﻌــﺪاد زﯾﺎدی ﭘﺘﻮ و ﺗﺎرﭘﻮﻟﯿﻦ دارد و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮔﺮم ﺷــﺪن در ﭼﺎدر

 Paulدر ﺳــﻦ  ۴۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺪت  ۶ﺳــﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن
اﺳــﺖ؛ دﻗﯿﻘﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷــﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﮑﻠﺖﺳــﺎزی و
ﻗﺎبﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﻮﻧﺘﻮ از دﺳﺖ داد.
او در اﯾــﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﺖ ﮐﺎری داﺷــﺘﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮم«.
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺎول ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳــﺖ ،اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ او را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن اﺳــﺖ.
ﻇﺎﻫﺮ او ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﮐﻪ از ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﻮر
در ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﭘﺎول ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ آدمﻫﺎی ﻣﻔﺖ ﺧﻮر و وﻟﮕﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳــﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن
ﺑﺎﺷــﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ دوران ﺳــﺨﺘﯽ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻃﻼق
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دﭼﺎر آﺳﯿﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﭘﺎول  ۶ﺳﺎل اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش دﭼﺎر آﺳــﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﮐﺸﻮری
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ«.
ﭘﺎول اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺑﺴــﯿﺎر ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ در ﯾﮑﯽ
از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ در ﺷــﻬﺮ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﮑﻦ ﯾﺎراﻧﻪای ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻪ  ۱۱ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭘﺎول ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺎﻣﺪ ،ﻋﻮارض
و آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ذﻫﻦ و روح او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ و آرزوﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳــﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﻧﺪارﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽارزﺷﯿﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳــﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«.
ﮐﻮﯾﻦ دوراﻧﺲ ،ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ

ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽرود و رو ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺳــﺨﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ«.
دوراﻧﺲ در  ۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ در
ﺗﻮرﻧﺘﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺳــﺨﺖ اﺳﺖ ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﺑﺮای ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دوراﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮوت ﺑﺸــﺮی اﺳــﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺮدم را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ«.
اﯾﻦ ﮐﻨﺸــﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﺟﺎره در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﮐﺎر
را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳــﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﯾــﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ
ﺷــﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽرﺳــﺎﻧﻨﺪ در  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮐﻮﯾﻦ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ آرزو دارد و آن آرزو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم او را
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﻬﺎ ﻣﻦ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻓﮑــﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ ﻣﻦ ﺧﺸــﻦ ﯾﺎ ﻋﺠﯿــﺐ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴــﺘﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽام .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ«.
ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻰ ﮐﻪ اﺳﮑﺎت دارد

 Scottﻫﺘــﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺷــﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ اداره ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷﺪ ،او ﻫﻢ ﺷــﻐﻠﺶ را از دﺳﺖ داد و ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ .او ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ روز در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳــﮑﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮل داﺷﺘﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻢ.
دارم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽرﺳــﻢ ﮐﻪ ﺳــﻨﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐــﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
دوﺳــﺖ دارد ﻓــﺮد ﺑﯽدﻧﺪاﻧــﯽ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳــﺎﻧﯽ ﺑــﻪ ﻣﯿﺰﻫﺎی
رﺳﺘﻮران اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ؟«
اﺳﮑﺎت ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ«.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺳــﮑﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺎموﻗﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺮدم ﮐﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ
داﺷــﺘﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒــﺢ زود ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﮐﺎر از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﺪم و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ داﺷﺘﻢ«.

راﯾﮕﺎن  -ﺑﻪزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﺧﺒﺎر روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا را ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ
در ایﻣﯿﻞ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

 Kevin Duranceﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﻫﻨﮕﺎم ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻻر ﺷــﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ روی
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چون شمـا
شایستگی فردایی
آرام را دارید
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محمد رحیمیـان

بیمـه عمـر؛
آرامـش خیـال
برای آنهـا که
دوستشان دارید

سابدا ری متین
حسابد
مب
اعتبار ما ،تنی رب اعتماد شماست
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در اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ

ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮى ﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ دارد؟
درآﻣــﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﯾﮏ ﺷــﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﻃــﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ،
درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ،ﺳــﻮد ﺳــﻬﺎم ﯾﺎ ﻋﻮاﯾﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪای،
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درآﻣــﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل درآﻣﺪی اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﺤﻮه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل،
ﻣﺘﻔــﺎوت از درآﻣﺪ ﻓﻌﺎل
ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﺳﺖ.
ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺮای
ﺑﺨﺸــﯽ از درآﻣــﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐــﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ــ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر ــ از
ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮان »ﺗﺨﻔﯿــﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎی ﮐﻮﭼــﮏ« ﯾﺎ  SBDﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﭼﻪ ﭼﯿﺰى در اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ و اﻧﻮاع

ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎﯾﺖ آﺗﺶ

اﮔﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﺴــﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ درآﻣﺪ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷــﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠــﺐ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ۳ ،ﺳــﻮال را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﯿــﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮای ﺷــﻤﺎ روﺷــﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آﺗﺶ در ﺑﺨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﻟﯿﺎت
و اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا دارد .ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ
دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را روی ﮐﺪ ﺑﺎﻻ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

rezashahba.com

/shahbagroup

Reza Shahba

در اﺻﻼﺣــﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗــﯽ
 ،۲۰۱۸ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗــﯽ ﺑﺎ اﯾــﻦ دو ﻧﻮع
درآﻣﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،راﺑﻄﻪای
ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﻣﺒﻠﻎ درآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ
واﺟﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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محمد رحیمیان

کارشناس امور مالی و بیمه

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻪ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎﻻﺗــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﯾﮏ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
 اﮔﺮ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷــﺮﮐﺘﯽ  ۵۰ﻫﺰار دﻻر ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻞ ﻣﺤــﺪوده  ۵۰۰ﻫﺰار
دﻻر را ﺑــﺮای ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳــﻘﻒ درآﻣﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل
ﺗﺨﻔﯿــﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
 ﺑــﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑــﻪ ازای ﻫﺮ ﯾــﮏ دﻻری ﮐﻪ
درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷــﺮﮐﺖ از  ۵۰ﻫﺰار دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ
رود ،ﻣﺤﺪوده واﺟﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑــﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ
 SBDﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۵دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ،
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دﯾﺎﮔــﺮام زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟــﮑﺎن ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎﯾــﯽ دارد ﮐﻪ درآﻣﺪ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﯾــﺎ درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
آﻧﻬــﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
اﻣــﺎ ﺑــﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن رﯾﺸــﻪداری ﮐــﻪ از درآﻣﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــﯽ ﺳﺮﺷــﺎر و درآﻣﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫــﺰاران دﻻر ﺗﻔﺎوت در
درآﻣﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ در ﭼﻨﯿــﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗــﺮار دارﯾﺪ ،اﯾﺪه
ﺧﻮﺑــﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸــﺎوران ﺧــﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

)20 Harrison Garden Blvd (Yonge& Sheppard
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Toronto High School
416-227-1177, 416-227-0811 | w w w.TorontoHighSchool.ca
9555 Yonge St, Suite 307, Richmond Hill, ON L4C 9M5

لیال فاروقی
مجوز شمـاره ۲۴۹۹

مترجم رسـمی از ATIO

جنب پـــالزای ایرانیـان

416-619-0933 905-910-0510

ﺗﺎﺛﯿﺮ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﺑﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ SBD
)Small Business Limit Available ($
500,000
400,000

درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎ رﺷــﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر،
اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫــﺎی ﻧﻘﺪی آن
ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮای
ﮔﺬران اﻣﻮر روزﻣﺮه اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾــﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕــﯽ ﻧﯿــﺎز ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕــﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻮددﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

خدماتی متفاوت از گروه شهبا

kay@therealestateoffice.ca

ﻣﺎﻟﯿﺎتﺑﺮدرآﻣﺪﻏﯿﺮﻓﻌﺎل

ﺳﻮاﻻﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ درآﻣﺪ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ

برای اطالعات بیشتر
با ما تماس بگیرید

بیمه ،سرمایهگذاری
مشــــاوره مــالی

اسپانسـر ویـژه

?What Is Passive Income

از ﻣﯿــﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
از اول ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﻣﺘﻮﺳــﻂ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ
ﺑــﺎ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ارﺗﺒﺎط دارد ،از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺎوره و ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان،

416.875.6745

6365 Yonge St. Suite 201
416-844-6634

فردی | گروهی | بیزنسی | سرمایهگذاری تضمینی

ﺳــﺮاﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣــﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳــﺎل ۲۰۱۷
ﺗﻮﺳــﻂ  ، Bill Morneauوزﯾﺮ ﻓــﺪرال اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ،
آﻏﺎز ﺷــﺪ ،در ﺳــﺎل  ۲۰۱۸ﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺶﻫــﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺻﻼﺣــﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎتدﻫﻨــﺪﮔﺎن ﭘﺲ از  ۲۰۱۸ﻻزماﻻﺟﺮا
ﺷﺪه اﺳﺖ.

کمـک امـــروز مـا
آرامش فردای شما

Matin Accounting

905 370 0011
905.370.0011

ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
درآﻣﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ،ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻋﻮاﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻗﺮار اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮع درآﻣﺪ ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻮد.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت درآﻣﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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Why That Cheap Flight Price In Canada Might Actually Be In U.s. Dollars

آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺮوازی
را در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﺳﻔﺮ در ﺧﻮد
ﮐﺎﻧﺎدا رزرو ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﺮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن
را ﺑﻪ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ وﻗﺘﯽ دارﯾﺪ از
ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻠﻪ ﺑﺎور اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ Jane
 Wassonاﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وبﺳﺎﯾﺖ
 Air Canadaﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ را ﺧﺮﯾﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﺗﺶ از ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﺰارش
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ

ﺧﺎﻧﻢ  Jane Wassonدر ﻣﺎه اﮔﻮﺳــﺖ ﮔﺬﺷــﺘﻪ،
در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷــﺨﺼﯽاش ﯾﮏ ﭘــﺮواز داﺧﻠﯽ را در
ﺳــﺎﯾﺖ  Air Canadaرزرو ﮐــﺮد و ﺧﺮﯾﺪ .ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻠﯿﺖ ﻋﻨﻮان ﺷــﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸۰۰دﻻر اﺳــﺖ
وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﮐﻪ ﺻﻮرتﺣﺴــﺎب ﮐﺮﯾﺪت ﮐﺎرت ﺧﻮد را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪ ﮐﻪ ﻫﺰار دﻻر از ﺣﺴﺎب او
ﮐﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﯾﺴﺖ دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ.
ﯾــﮏ ﺳــﺨﻨﮕﻮی  Air Canadaﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ،از ﻧﺴــﺨﻪای از ﺳــﺎﯾﺖ

ﺳــﺨﻨﮕﻮی اﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﺳــﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در اوﻟﯿــﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ
ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﭘﺎپ آپ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ و واﺣﺪ ﭘﻮل ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رزرو ﻫﺮ
ﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ از ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
دارد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ و واﺣﺪ ﭘﻮل ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑــﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧــﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺗــﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﻮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ از اﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۰۰دﻻر
اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺰار دﻻر از ﺣﺴﺎب او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا؟

از اﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻠﯿﺖ ﻣﻰﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﺳــﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮ
ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗــﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮﭼﻢ ﮐﻮﭼﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳــﺎﯾﺖ
وﺟﻮد دارد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﻢ ﻗﺒﻼ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳــﺖ .اﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸــﺘﺮی از ﻧﺴﺨﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳــﺎﯾﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﻣﺸــﺘﺮی
ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﺑﺮای رزرو ﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

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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ﺷﻤﺎره ۲۳۲

ATASH.CA

سابدا ری متین
حسابد

میـان خـروار آگهـیها گم نشـوید

مســکن

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

Broker

Matin Accounting

با آتـــــــــــش دیــــده شوید

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

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

اسپانسـر ویـژه

The Top Features Home Buyers Want
ﺑﺎ ﮐﻤﺘـــﺮﯾـﻦ
ﻧﺮخ ﮐﻤﯿﺴﯿـﻮن

ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪی از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ

ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎزار اﻣﺮوز

Broker / M.Arch.

مشــاور ارشد
امالک
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

در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻰ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ؟
در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزان
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺧﺮﯾﺪاران
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ،ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی و  ...دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ،
از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎﻣﻼ
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.

مشاوره

Luxury Custom House
Design & Build

رایگان

Renovation

647 988 9291
www.panaco.ca

panacohouse@gmail.com

ﻫﻤــــﻪ ﭼﯿـﺰ درﺑـﺎره ﺑـﺎزار ﻣﺴﮑـﻦ ﮐﺎﻧــﺎدا
a t a s h . c a / r e a l - e s t a t e

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻋﯿﺐ
و ﻧﻘﺺﻫــﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫــﻢ ﺧﻮردن
ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧــﺎت رﻓﺎﻫﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷــﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ،واﻗﻌﺎ در ﯾﮏ ﻣﻠﮏ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای از ﺳــﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ
Canadian Home Buyer Preference
 Nationaﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳــﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن،
ﺗﺸــﺨﯿﺺ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾــﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎص
ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﻰ درﺑﺎره ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺧﺮﯾﺪاران
ﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ ﺧﺎﻧﻪ

در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﻠــﯽ درﺑــﺎره ﺗﺮﺟﯿﺤــﺎت ﺧﺮﯾﺪاران
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ از  ۲ﻫــﺰار و  ۷۷۵ﺧﺮﯾﺪار ﺧﺎﻧﻪ در
 ۳اﺳــﺘﺎن ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮏ واﺣﺪى ﻣﺴﺘﻘﻞ

روﯾﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای داﺷــﺘﻦ ﯾــﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮏ
واﺣﺪی ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳــﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۴۱ ،درﺻﺪ از ﭘﺎﺳــﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧــﻪ ﺗﮏ واﺣﺪی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و  ۲ﻃﺒﻘﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و  ۲۴درﺻﺪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ ﮐﻪ ﯾــﮏ ﺑﻨﮕﻠﻮی ﺗﮏ واﺣﺪی ﻣﺴــﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آرزوی داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﮏ واﺣﺪی ﻣﺴــﺘﻘﻞ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو
ﺳــﺎل ﭘﯿﺶ از آن ،ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ رﺷــﺪ داﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺰﯾﺖﻫــﺎی ﻋﺎﻟــﯽ ﻓﺮاواﻧــﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی ﺗﮏ
واﺣــﺪی ﻣﺴــﺘﻘﻞ وﺟــﻮد دارد ،ﮐــﻪ از آن ﻣﯿﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﭼﻤﻦﮐﺎری ،ﮔﺎراژ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷــﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯿﺸــﺘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.

بازرس ساختمان
امالک مسکونی

Prevision Home
Inspection
Group

foresthillsignature.com

یوسف شهپذیر

مهرا ن
پوستی زاده

Sales Rep.

مشـاور امالک

اﯾــﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﯽﺗــﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑــﺎ راﻧﺪﻣﺎن
ﺑﺎﻻ ،ﻟــﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑــﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺑــﺎﻻی اﻧﺮژی و
داﺷــﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣــﻪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه
 Designated Programاﺷــﺎره ﻧﻤﻮد .روﺷﻨﺎﯾﯽ
 LEDو ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺧﻮرﺷــﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﮐﺜــﺮ ﭘﺎﺳــﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ  ۶۰درﺻــﺪ از آﻧﻬﺎ در
ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳــﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل ﺑﻬﺮهوری
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻗﺒﺾﻫﺎ اﺷــﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺎﺳــﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷــﺮط آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺒﺾﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪا از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻗﺒﺾﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧــﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺒﺾﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪاران
ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯿﺪ

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺴــﭙﺖ اوﭘﻦ را
ﺑﺮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎﻧﺘﺮﺗﺎپﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮاﻧﯿﺖ ،از
ﮐﻮارﺗﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺰ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ورای ﻣﺪﻫــﺎی
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎﻧﺘﺮ آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴــﺒﺘﺎ
آﺳــﺎن و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﺟﻠــﻮهی ﺗﺎزهای ﺑﻪ آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ داد .ﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﺑﺎ ﯾﮏ  fixer-upperﮐﺎﻣﻞ
را ﻧﺪارﯾــﺪ ،اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ اوﻗــﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ و ﺣﺲ و ﺣﺎل آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
را ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﻬﺮﺳــﺖ
ﺑﻠﻨــﺪ ﺑﺎﻻﯾــﯽ از ﺧﻮاﺳــﺘﻪﻫﺎی
ﺿﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿــﺶ ﻣﯽآﯾﺪ،
ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ،
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل
ﺑﮑﺸــﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺒــﺮ ﺧﻮب آﻧﮑــﻪ ،اﮔــﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﺑﻪ
راهﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺻﻼﺣﺎت
ﮐﻮﭼــﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑــﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ
دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧــﻪ آرزوﻫﺎیﺗــﺎن ﮐﺎﻣﻼ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮد را ﭘﺬﯾﺮای
اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﺗﺎزه ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤــﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود.

ﺑﻬــﺮهوری ﺑــﺎﻻ در ﻣﺼــﺮف اﻧﺮژی ﯾﮑــﯽ دﯾﮕﺮ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎﻧﻪ از ﻧﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ
اﺳــﺖ .از ﻣﯿﺎن  ۱۰ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺿﺮوری در

647.468.2347

Certified by Carson Dunlop
mehran2867@yahoo.com

آﻣﺎری ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻫﻢ اﺟﺎرهﻫﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ  ۹۰۰ﻫﺰار
دﻻر و اﺟﺎره ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮏﺧﻮاﺑﻪ ﺑﻪ
 ۲۳۰۰دﻻر و دوﺧﻮاﺑﻪ ﺑﻪ  ۲۹۰۰دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﺳﻄﺢ ﻓﺪرال ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺟﺎره
ﺑﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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Our proven track
record Show we sell
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incredible gift for
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Broker

ﻓﻀــﺎی اﻧﺒــﺎری ـ ﺑﻪ وﯾــﮋه اﺗﺎق ﮐﻤــﺪ Walk-In
 Closetـ در ﺻــﺪر ﻓﻬﺮﺳــﺖ  ۱۰اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺮوری
ﺧﺎﻧــﻪ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿــﺮد .ﻗﻔﺴــﻪﺑﻨﺪی داﺧﻞ ﮐﻤﺪﻫﺎ
 Linen Closetsو ﮔﺎراژ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣــﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ،
ﻓﻀــﺎی اﻧﺒﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر
ﻣــﯽرود ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺟــﻮد اﻧﺒــﺎری را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮد.
ﻓﮑــﺮ ﮐــﺮدن ﺧــﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎی ﻣﻌﻤــﻮل
ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘــﻮهی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎری از
ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ اﺗﺎق ﮐﻤﺪ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎ درﺳــﺖ ﮐﺮدن
ﻗﻔﺴﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷــﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎری ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺳﺒﺪﻫﺎی
دﮐﻮری ـ ﻣﺜــﻞ  IKEA RASKOGـ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻨــﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،از ﻣﻼﻓﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻟﻮازم ﮐﻮدک را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ.
در واﻗﻊ ،راهﺣﻞﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ در
اﺳــﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

مشاور امالک و مسکن تورنتو

ﺑﻬﺮهورى ﺑﺎﻻى ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى

416-830-2385

BELLA LEE

ﻓﻀﺎى اﻧﺒﺎرى و روشﻫﺎى اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ

مجتبی عسگریان

416-303-0397

KAMBIZ JAFARI
Sales Representative

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

ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ  TRREBاﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
آﻣﺎر ﺑﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ در ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را
اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾــﻦ آﻣﺎر ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ
ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻫﻤﯿــﻦ ﻣﺪت ﻫﻢ  ۱۵.۴درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ در
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻬــﺎد  TRREBﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐــﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎ در ﺳــﺎل  ۲۰۲۰ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣــﻪ ﯾﺎﺑﺪ و
در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دﺳــﺖﮐﻢ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﻣﻌﺎدل  ۸۱۹٬۳۱۹دﻻر ﺑﻮده در ﺳــﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ۹۰۰
ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ  TRREBﮔﺰارش داده ،ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﻢ
در ﺑﺎزار ژاﻧﻮﯾﻪ اﻣﺴــﺎل ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺘﭽﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ  ۲۳.۵درﺻﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از
ﭘﺎرﺳﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺎره ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮏﺧﻮاﺑﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ  ۲۳۰۰دﻻر و دوﺧﻮاﺑﻪ ﺑﻪ  ۲۹۰۰دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎه2020

ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻫﻢ اﺟﺎرهﻫﺎ ده درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﺳــﺎﺧﺘﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸــﺎوران اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷــﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۲.۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آﻗــﺎی  Jason Mercerﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ارﺷــﺪ ﻫﯿﺌﺖ
اﻣﻼک و ﻣﺴــﺘﻐﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﮔﺰارش
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﮐﻤﺒﻮد
ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ در ﺑﺎزار ژاﻧﻮﯾﻪ اﻣﺴــﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺣﯿﺎی ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺘﭽﺪ
ﺑﻮده ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۳.۳درﺻﺪی در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ داﺷﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آن ﻫﻢ ۱۰.۵
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در
 GTAو ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺘﺼﺎد
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻢ
ﻣﺴﮑﻦ ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺟﺎرهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺎدل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

اﻣﺎ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ Rentals.
 caو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸــﺎوره و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  Bullpenﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﻋﯿﻨــﺎ در اﺟﺎرهﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزار اﺟﺎره در ﺗﻮرﻧﺘﻮ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺷﺎﻫﺪ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺒــﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﺮاﯾــﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﯾﮏﺧﻮاﺑﻪ در
ﺗﻮرﻧﺘﻮ از ﻫﻤﻪﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺳــﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻧﺮخ اﺟــﺎره واﺣﺪﻫﺎی
ﯾﮏﺧﻮاﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و ﻫﻤﻪی ﺳﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑــﺰرگ ﮐﺎﻧﺎدا اﯾــﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟــﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای
ﺗﻮرﻧﺘــﻮ  ۹درﺻﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘــﺮال  ۲۵درﺻﺪ و ﺑﺮای
وﻧﮑﻮور  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧــﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺮای واﺣﺪﻫــﺎی ﯾﮏﺧﻮاﺑﻪ

در ﺗﻮرﻧﺘــﻮ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑــﻪ  ۲۳۰۰دﻻر و ﮐﺮاﯾﻪ
واﺣﺪﻫﺎی دوﺧﻮاﺑﻪ ﺑﻪ  ۲۹۰۰دﻻر رﺳﯿﺪ.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺎر ﺷــﻬﺮ از ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ ﮔﺮان ﮐﺎﻧﺎدا
در اﺳــﺘﺎن اﻧﺘﺎرﯾــﻮ ﻗــﺮار دارﻧﺪ .اﺟــﺎره ﯾﮏ واﺣﺪ
ﯾﮏﺧﻮاﺑﻪ در ﭘﻨﺞ ﺷــﻬﺮ ﮔﺮان ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺷــﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:
 .۱ﺗﻮرﻧﺘﻮ ۲۳۰۰ :دﻻر
 .۲اوﮐﻮﯾﻞ ۲۱۰۰ :دﻻر
 .۳ﻧﻮرث ﯾﻮرک ۱۹۸۴ :دﻻر
 .۴ﻣﯿﺴﯽﺳﺎﮔﺎ ۱۹۷۱ :دﻻر
 .۵وﻧﮑﻮور ۱۹۴۹ :دﻻر
در ﺳــﻄﺢ ﻓﺪرال ،اﺳــﺘﺎن اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
ﮐﺮاﯾﻪ را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۲۰۱۹داﺷﺘﻪ و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﺑﻪ  ۲۳۰۰دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔــﺰارش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ ﮐــﺮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺳــﺎل  ۲۰۲۰ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﺪ .در
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻧﺮخ
ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎ  ۷درﺻﺪ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺷﻤﺎره ۲۳۲

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰
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TARION WARRANTY

Woman Who Bought House 30 Years Older Than Advertised Wants Realtor Disciplined

ﻣﺮدم ﻣﻦ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻗﺖ ﻧﮑﺮدهام .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ و در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور اﻣﻼک در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺧﺎﻧﻪاى ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  40ﺳﺎﻟﻪ از آب درآﻣﺪ

ﺧﺎﻧﻢ  Cynthia Chenﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ،ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ
ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،او اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺮکﻫﺎﯾﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮکﻫﺎ ﺗﺎ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن اداﻣﻪ دارد.
ﺑﺮای او ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ده ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارد و  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .او از ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺷﻮرای اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﺮای او ﺧﺮﯾﺪه آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻨﺎ  banaa.caﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

 Genie Lamﻣﺸﺎور ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ

ﺧﺎﻧﻢ  Cynthia Chenزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای در ﺷــﻬﺮ  Burnabyدر ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ
ﮐﻠﻤﺒﯿــﺎ ﺑﺨــﺮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دردﺳﺮﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻬﻨﻪ و
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد.
آن زﻣﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻮد و ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در اوج
ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻣﺸﺎوری
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺖ ﺑــﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺧﺎﻧــﻪ از او ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮد ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
ﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎﻧﻢ  Genie Lamﻣﺸﺎور ﻣﺴﮑﻦ در
ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻦ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد در دادﮔﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﺷــﺪ او ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻓﺮ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷــﺪ در ﺑــﺎزار داغ آن روزﮔﺎر اﮔﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳــﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ را
ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷــﺮط دﯾﮕﺮی ﺑﮕــﺬارد ،آﻓﺮ او در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﻫــﺮ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳــﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﺷــﺮﻃﯽ ﺳــﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺎﻧــﻢ ﭼﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ

ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ورودش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮕﺬﺷــﺘﻪ ﮐﻪ او
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺮکﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻓﻨﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآورد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷــﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮکﻫﺎ ﺗﺎ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ده
ﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارد ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻦ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺷﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﺳــﺎل  ۱۹۷۶ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
ﯾﻌﻨﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ.
در اﭘﺮﯾــﻞ  ۲۰۱۷ﺧﺎﻧــﻢ ﭼــﻦ ﺑﻪ ﺷــﻮرای اﻣﻼک
و ﻣﺴــﺘﻐﻼت ﺑﺮﯾﺘﯿــﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿــﺎ Real Estate
 Council of British Columbia - RECBCﻋﻠﯿﻪ
ﺧﺎﻧﻢ  Genie Lamﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺳــﺎل و ﻧﯿــﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﻮاﻣﺒــﺮ  ۲۰۱۹اﯾﻦ
ﺷــﻮرا ﺑﺮای ﻣﺸﺎور ﻣﺴــﮑﻦ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و
در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸــﺎور
ﻣﺴﮑﻦ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻤــﺎس  BC Assessmentﻋﻤــﺮ واﻗﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮕﺬارد.
ﺧﺎﻧــﻢ ﭼﻦ اﯾــﻦ واﮐﻨــﺶ را ﮐﺎﻓــﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﺗﻨﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺸــﺎور ﻣﺴــﮑﻦ از ﺳــﻮی
 RECBCاﺳﺖ.
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم از ﺑﺎزرس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﮏ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ

او ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﻣﺮدم ﻣﻦ را ﺳــﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
دﻗــﺖ ﻧﮑﺮدهام .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺷــﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ و در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺗﺮک روی دﯾﻮار ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻧﻪ را ﻟﻮ داد

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

مسکونی جتاری و ساخت و ساز

416.939.3783
ﺑﺎزرﺳــﯽ ﻓﻨﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور
اﻣﻼک در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺴــﺖ؟ او ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣــﻦ اﻃﻼع ﻣﯽداد ﮐﻪ راهﻫــﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻏﯿﺮ از
ﺑﺎزرﺳــﯽ ﻓﻨﯽ ،ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻗﺪﻣﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
وﺟﻮد دارد«.
ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺴــﮑﻦ
ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور اﻣﻼک
اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ۶۰ﻫﺰار دﻻر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﭼﻪ؟«
ﺷﻮرای اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎور ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

mehran.afkhami@gmail.com

آتش را در شبکههای اجتماعی
کنیـد

atashdotca

atashdaily

atashdotca

atash.ca

atash.ca

With Nearly 14,000 Km To Plow, Clearing Toronto’s Streets After A Storm Is Anything But Easy
Home Life/Bayview

Realty Inc., Brokerage,
Independently Owned & Operated
Brokerage

ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ از ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺮف ﻣﻰﺑﺎرد

ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ درﺑﺎره

 14ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮفروﺑﻰ ﺷﻮد
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺮف ﻣﯽﺑﺎرد ﺷﻬﺮداری اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻇﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۳ﺳﺎﻋﺖ ۱۴ ،ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
را ﺑﺮفروﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ  ۵۷درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ  ۲.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ۶۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ.
ﺗﻮرﻧﺘــﻮ  ۱۴ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺑﺮای ﺑﺮفروﺑﯽ
دارد ﮐــﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾــﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ
از دو ﺑﺮاﺑــﺮ ﻃﯽ  ۱۸ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،وﻟــﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﭘﺎکﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮﻻک ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺼــﻞ زﻣﺴــﺘﺎن ﺑــﺮای ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﺷــﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی زﯾــﺎدی دارد از ﺟﻤﻠــﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن

ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫــﺎ و ﭘﯿﺎدهروﻫــﺎ از ﺑﺮف و ﯾــﺦ ﺑﺮای ۲.۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرش و آبوﻫﻮا.
آﻗــﺎی  ،James Pasternakرﺋﯿــﺲ ﮐﻤﯿﺘــﻪ
زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷــﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺮاﺳﺮ

ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻧﺎدا

ﺷﻬﺮی ﮐﻪ  ۶۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﯾﮑﺴــﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺷــﻬﺮی اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ«.
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮف از ﺳﺮاﺳــﺮ ﺷــﻬﺮ و از ﺑﯿﺶ از ۱۴
ﻫــﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎده و ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﯿﺎدهرو و ﺑﺰرﮔﺮاه،
ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی دارد.
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﺴــﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮ از
ﺳــﺎل  ،۲۰۰۱ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﺪه و از ﺣﺪود ۴۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳــﺎل
 ۲۰۱۹رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾــﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟــﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮاردادی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی

ﺟﺪﯾــﺪ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺳﻨﺴــﻮرﻫﺎی ﺟــﺎدهای ﺑــﺮای
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎ ،ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺑﻬﺘﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه از ﻫﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺳﺎل
 ،۲۰۱۹ﺣﺪود  ۵۷درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺗﻮرﻧﺘﻮ در زﻣﺴﺘﺎن راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
وبﺳﺎﯾﺖ ﺷــﻬﺮداری اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻫﺮ ﺑﺎرش ﺑﺮف ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ  ۱۳ﺳــﺎﻋﺖ
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻇﺮف ۷۲
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎرش ﺑﺮف ،ﭘﯿﺎدهرو آﻧﻬﺎ ﺗﻤﯿﺰ
ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ  ۳۱۱ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

atash.ca/
real-estate

Apartment
Benchmark Yr./Yr. % Chg

Townhouse
Index

Benchmark Yr./Yr. % Chg.

Single-Family Attached
Index

Benchmark Yr./Yr. % Chg.

Index

Benchmark Yr./Yr. % Chg.

صداقت و تخصص همراه شما

647-713-4656

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

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ 2020ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﻰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺪهاﻧﺪ
Single-Family Detached

مشاور امالک

moghadas4651@gmail.com

ﻣﻨﺒﻊTREB :

Index

رضــا
مقـد سزاده

Composite
Benchmark Yr./Yr. % Chg.

Index

11.26%

564,000

282.6

8.81%

619,000

280.4

7.73%

767,800

7.39% 273.1

970,700

262.9

8.72%

828,200

273.0

TREB Total

16.49%

519,600

270.5

11.69%

665,800

307.7

8.29%

817,300

9.83% 292.7

1,213,600

287.1

10.27%

1,052,400

287.7

Oakville

10.61%

595,000

289.7

4.71%

661,800

278.0

6.99%

938,700

6.81% 281.6

1,163,300

265.1

8.76%

913,700

281.8

City of Toronto

8.25%

523,500

238.7

4.72%

632,000

246.1

5.11%

755,700

4.99% 261.2

993,200

261.0

5.24%

874,500

259.2

York Region

3.26%

529,700

253.4

7.87%

690,500

252.3

7.04%

682,100

4.60% 264.5

970,000

256.8

5.22%

860,000

259.9

Aurora

8.07%

557,500

232.9

7.04%

646,700

243.3

3.83%

803,300

3.23% 268.6

1,157,300

281.3

3.87%

920,500

266.0

Markham

5.74%

465,100

276.1

5.19%

492,700

237.3

3.94%

552,800

4.69% 234.7

798,200

236.8

5.09%

699,600

237.4

Newmarket

8.66%

497,800

244.6

-0.80%

598,300

236.0

3.63%

814,800

2.96% 268.1

1,225,600

288.4

3.21%

980,000

273.0

Richmond Hill

8.55%

545,000

236.2

1.18%

721,100

265.2

8.60%

807,000

10.28% 266.4

1,048,400

252.2

9.17%

938,300

259.5

Vaughan

13.95%

398,600

245.9

6.64%

446,400

244.2

7.33%

556,300

6.09% 257.8

668,500

249.2

6.66%

618,800

251.5

Ajax

13.46%

344,800

248.7

5.39%

359,400

289.4

9.07%

461,100

9.17% 275.5

528,400

247.6

8.90%

492,700

258.3

Oshawa

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  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

وبسایت جامع
مسکن تورنتـو

مســکن

بنای یک رویا
A3A REALTY INC., BROKERAGE

A3A REALTY INC., BROKERAGE

قـابـل توجـه خریـداران و فروشنـدگان امــالک
با  A3A appاز ميزان كميسيـون خود مطلـع
و تا  80%صرفه جويی نماييد

بهـروز سـامانی مدیر سایت

These Torontonians Gave Up On The Local Market And Bought A Cottage Instead

اﮔﺮ از اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺮان
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ

آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ

تكنــولوژی جديـد و p e n d i n g p a t e n t
ثبت شده در كانــادا و امريكا

ارائه خدمات كامل ريل استيت

بـروكريـج رســمی امــالک تورنتـــو

905-709-7408 | www.A3ARealty.com

میترا امامی
مشاور امالک

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

Mohammad
Tanha
Mohammad
Nahvi

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

میـان خـروار آگهـیها گم نشـوید
با آتـــــــــــش دیــــده شوید

atash.ca

Mortgage
expertise
رعنا نامدار
at your
Ranaa
doorstep. MortgageNamdar
Specialist

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

We’re here to help.TM

وﻟﻰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺧﺮﻧﺪ
ﺑﻦ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪوی  ۲ﺧﻮاﺑﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اوﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدی روﯾﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ
در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارد.
ﺟﯿﻤﯽ و ﻟﯿﻨﺪزی ﻫﻢ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ آرزوی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﺟﯿﺐﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﺪاد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻃﻮریﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻦ و زوج ﺟﯿﻤﯽ و ﻟﯿﻨﺪزی ﭼﻪ روﺷﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
وﻗﺘــﯽ اﺟﺎرهﻧﺸــﯿﻦ ﻫﺴــﺘﯿﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ درﺻﺪ
زﯾــﺎدی از ﺣﻘــﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑــﺮای ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﻗﻄﻌــﺎ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و
ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺨﺮﯾﺪ.
اﻣــﺎ اﮔﺮ ﺗــﺎ ﺑﻪ ﺣــﺎل ،ﺳــﺮاغ ﻗﯿﻤــﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﮐﺎﻧﺪوﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺴــﮑﻦ در ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
آن ﺳــﺎدﮔﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﻃﻮری زﻧﺪﮔــﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮﺗﺎن ،ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﺗﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳــﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﺳﺮﺳــﺎمآور آﯾﺎ ﺑــﺎز ﻫﻢ راهﺣﻠﯽ وﺟــﻮد دارد؟ ﺑﻠﻪ
راهﺣﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻫﺴــﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾــﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷــﻬﺮ
را ﺟــﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾــﺪ و ﮐﻤﯽ ﻫــﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪﺗــﺎن را ﺗﺎ
اﯾﺪهآلﮔﺮاﯾﯽ زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
آدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش،
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮدﺷــﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .داﺳﺘﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪن دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴــﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﺷــﺪه و ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ
اﯾــﻦ روزﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ Ben
 Vanstoneاﺳــﺖ .او  ۲۷ﺳــﺎل دارد و ﺑﻪﻋﻨــﻮان
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺑﻦ ﺧﺎﻧﻪای وﯾﻼﯾــﯽ در  Lake Huronدر ﻧﺰدﯾﮑﯽ
 Goderichﺧﺮﯾــﺪه اﺳــﺖ ،ﺧﺎﻧﻪای ﮐــﻪ ﺑﻪ دﯾﺪ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
را ﮐــﻪ  ۲دو ﺧﻮاﺑﻪ اﺳــﺖ و ﯾﮏ ﺣﻤﺎم و ﯾﮏ اﺗﺎق
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻦ ﻓﺮاز و ﻧﺸــﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑــﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻃــﯽ ﮐــﺮده و ﻧﮕﻬــﺪاری آن ﻫﻢ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐــﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻰ در ﺷﻬﺮ زادﮔﺎه

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
بهتـــــــر در
کـانـــــــــــــــــــــــادا

و مشـاور مسکن در تورنتو 416-275-8733

Atash Studio

ﺑﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪن ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ  ۴ﺧﻮاﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ در
 Cabbagetownﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو دوﺳــﺘﻢ داﺷــﺘﻢ و
ﻣﺎﻫﯽ  ۹۰۰دﻻر ﺑﺎﺑﺖ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻣﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﻮدم و دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯽداﻧﺴــﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫــﻢ :ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪو در ﻣﺮﮐﺰ ﺷــﻬﺮ ﺑﺎ  ۲اﺗﺎق و
ﺣﺪاﻗﻞ  ۸۰۰ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ.
ﻣﻦ ﺳــﺎﻻﻧﻪ  ۸۵ﻫــﺰار دﻻر درآﻣــﺪ و  ۴۰ﻫﺰار دﻻر
ﭘﺲاﻧــﺪاز داﺷــﺘﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴۵۰
ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻢ .اﻣــﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻓﻬﻤﯿﺪم آن
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐــﺮدم ﻗﯿﻤﺖ داﺷــﺖ .ﮐﺎﻧﺪوﻫﺎی ﮔﺮان
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدم ۲۰ ،درﺻﺪ

ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﻬــﺎ دوره اﻧﺘﻈﺎر  ۳ﺳــﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده ﺷــﺪن
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻠﻨﮕﺮى ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ وﯾﻼﯾﻰ
ﺑﺨﺮم

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣــﻦ در  Goderichﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ اﯾﻦ
ﺷــﺮاﯾﻂ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
 ۱۵۰۰ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻌــﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۲۰ﻫﺰار
دﻻر ﺑﺨــﺮم .ﭘﺲ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻣــﻼک ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐــﺮدم و ﺑﻪ ﭼﻨــﺪ ﮐﻠﺒﻪ رﺳــﯿﺪم .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺑﻮد ﮐــﻪ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺧﻮردم .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ در ﺷــﻬﺮ
اﺟﺎرهﻧﺸــﯿﻦ ﺑﺎﺷــﻢ ،ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ وﯾﻼﯾــﯽ در Lake
 Huronﺑﺨــﺮم و آن را در  Airbnbﮐﺮاﯾــﻪ دﻫﻢ ﺗﺎ
ﻗﺴﻂ وام ﻣﺴﮑﻦ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ در  Goderichﺑــﺰرگ ﺷــﺪه
ﺑــﻮدم ،ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺧــﻮب ﻣﯽﺷــﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺟﺴــﺖوﺟﻮی ﺧﻮدم را ﺑﻪ اﻣﻼک ﮐﻨﺎر آب ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدم .ﮐﻤﯽ ﺟﺴــﺖوﺟﻮ ﮐﺮدم و دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﯾﺪه ﺑــﻮدم ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷــﺘﻢ.
آن ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﻠﮑﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﺷــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و اﺧﯿﺮا ﺑﺎزﺳــﺎزی ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ،آﻣﺎده ﺑﻮد.

روﺷﻰ ﺳﺎده ﺑﺮاى ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ

ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻦ زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
را اﺟــﺎره دﻫﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗــﻮل دادم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را
در ﯾــﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از  ۸ﻧﻔﺮ اﺟﺎره ﻧﻤﯽدﻫﻢ،
ﺻــﺪای ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷــﺐ ﮐﻢ ﺑﺎﺷــﺪ و
ﻫﯿﭻﮐﺲ در ﺣﯿﺎط ﭼﺎدر ﻧﻤﯽزﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
 ۱۰ﻣﻬﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﮕﯽ ﭘﺎرس ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Airbnbﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺎم
ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ
اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻣــﻦ ﻗﺼــﺪ دارم اﯾــﻦ ﺧﺎﻧــﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﻠﮏ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮕﻪ دارم .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
روز در ﺗﻮرﻧﺘــﻮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺨﺮم ،وﻟﯽ ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪام.

ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻓﺮوش ﮐﻠﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷــﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻤﯿﻞ زدﯾــﻢ و روز ﺑﻌــﺪ آن را ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮدﯾــﻢ .آن ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒــﻮد ،وﻟﯽ
ﻣــﻦ و ﻟﯿﻨــﺪزی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﯾﻢ ﮐــﻪ ﭘﻮلﻣﺎن در
ﮐﺎﺗﯿــﺞ ﮐﺎﻧﺘﺮی )ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐــﻪ دارای ﮐﻠﺒﻪ
و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻧﯽ اﺳــﺖ( ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻬﺮی ارزش دارد.
ﻟﯿﻨﺪزی :دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ ﺳــﺨﺘﯽ ﻣﺸــﻐﻮل ﭘﯿﺪا
ﮐــﺮدن ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻮدﯾــﻢ و از ﺣﺪود  ۱۵ﮐﻠﺒــﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮدﯾــﻢ .در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ،دوﻣﯿﻦ ﻣــﻮردی را ﮐﻪ دﯾﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﻋﺎﺷــﻖ اﯾﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه زﯾﺒﺎ
و ﺣﯿﺎط وﺳــﯿﻊ ﺟﻠﻮی آن ﺷــﺪﯾﻢ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ اﺣﺴــﺎس دﻧﺞ ﺑﻮدن داﺷﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ.

ﮐﻠﺒﻪ ﯾﯿﻼﻗﻰ ﺟﯿﻤﻰ و ﻟﯿﻨﺪزى در ﮐﻨﺎر
رودﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺎزﺳﺎزى ﮐﻠﺒﻪ و آﻣﺎده ﮐﺮدن آن ﺑﺮاى
زﻣﺴﺘﺎن

زوج دﯾﮕــﺮی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷــﺎن را
ﺑﺨﺮﻧﺪ ﺟﯿﻤﯽ و ﻟﯿﻨﺪزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 Jamie Robinsonﮐــﻪ  ۳۹ﺳــﺎل دارد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﺪوﯾﻦﮔﺮ وﯾﺪﯾﻮ در  Sportsnetﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺰد
او Lindsay Butler ،ﮐﻪ  ۳۴ﺳــﺎل دارد ،در ﻫﻤﺎن
 Sportsnetاﭘﺮاﺗﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺨﺶ اﺳﺖ.
آﻧﻬــﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﯾﯿﻼﻗــﯽ  ۲ﺧﻮاﺑﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ

atash.ca

647-919-4036

ﺟﯿﻤﯽ :اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۲ﺳــﺎﻋﺖ ﺗﺎ Parkdale
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷــﺪن ﺑﺮای زﻣﺴــﺘﺎن
اﺳــﺖ .ﮐﻠﺒﻪ ﻣﺎ در ﺟﺎدهای ﻗــﺮار دارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻃﻮل ﺳــﺎل ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷــﻮد و ﺑﻪ ﻋﻼوه،
آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد.
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺠﺪدا دﮐﻮرﺳــﺎزی ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺣﻮض و
ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻى ﺑﯿﻤﻪ

از آﻧﺠﺎﯾــﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺟﺎره ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ آن  ۳ﻫﺰار دﻻر
در ﺳــﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻗﺴﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۱۸۰۰
دﻻر در ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺳﺎﻟﻰ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﻻر از اﺟﺎره ﮐﻠﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن درآﻣﺪ دارم

ﻣــﻦ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﻫﻔﺘﻪ در ﺳــﺎل
اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳــﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﻘﯿﻪ روزﻫﺎی ﺳــﺎل ،از ﻣــﺎه ﻣﯽ ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ
اﺟــﺎره داده ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑﺮای اﺟﺎره آن ﻫﻢ ،ﺷــﺒﯽ
 ۳۵۰ﺗــﺎ  ۸۰۰دﻻر درﯾﺎﻓــﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐــﻪ ﻣﻘﺪار آن
ﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣــﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧــﺎن دارد .اﻟﺒﺘﻪ،
ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗــﺮ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪام.
اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻫﺰار دﻻر درآﻣﺪ دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮدی را ﻫﻢ از راه دور و آﻧﻼﯾﻦ اﺳــﺘﺨﺪام
ﻣﯽﮐﻨــﻢ ﺗــﺎ ﭼﻤﻦﻫــﺎ را ﺑﺰﻧــﺪ و ﺑﯿــﻦ اﻗﺎﻣــﺖ
ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻫﺰار دﻻر ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪﺳــﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﻣﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺧﺮج ﮐﺮدهام.
اﻣﺎ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪوی واﻟﺪﯾﻨﻢ در King West
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدم و ﻣﺎﻫﯽ  ۱۰۰۰دﻻر اﺟﺎره ﻣﯽﭘﺮدازم.

رود ﻣﻮﺳﮑﻮﮐﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Bracebridgeﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ
و روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ را در ﮐﻠﺒﻪ ﺧﻮد ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻃــﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﻣﺮاﺳــﻢ ازدواج
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾــﻦ ﮐﻠﺒﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ،ﯾﮏ اﺗﺎق زﯾﺮ ﺷــﯿﺮواﻧﯽ و ﯾﮏ
ﺣﻤــﺎم ﻫﻢ دارد و اﯾﻦ زوج ،ﺑــﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ۲۶۰
ﻫﺰار دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬــﺎ درﺑــﺎره ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺎﻟــﺐ ﺧﺮﯾﺪ اﯾــﻦ ﮐﻠﺒﻪ و
ﺣﺲ و ﺣﺎل اﯾﻦ روزﻫــﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﺪزی :دو ﻧﻔﺮ از دوﺳــﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎ ﮐﻠﺒﻪای در
 Bracebridgeداﺷــﺘﻨﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ،۲۰۱۵
ﻣﺎ ﻣــﺪت زﻣﺎن زﯾــﺎدی را در آﻧﺠﺎ ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﯾﮏ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای در
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﻰ ﮐﻪ ﺷﻮﺧﻰ ﺷﻮﺧﻰ ،ﺑﺮاىﻣﺎن
ﺟﺪى ﺷﺪ

رسـانه ایرانیــان کانـادا

زﻧﺪﮔﻰ در ﺷﻬﺮ و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪاى
ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ

ﺟﯿﻤﯽ :ﻣﻦ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن دو ﺧﻮاﺑﻪ در Parkdale
را ﺑﺮای ﻣﺪت  ۷ﺳــﺎل اﺟﺎره ﮐــﺮده ﺑﻮدم و ﻣﺎﻫﯽ
 ۱۲۰۰دﻻر ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪو ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻬﺮی ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻣﺎن  ۱۳۷ﻫﺰار دﻻر در ﺳــﺎل
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺨﺮﯾــﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ دوﺳــﺘﺎنﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﺑﺨﺮﯾﻢ،
ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﻮد و ﻣﺴﺖ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻣــﻦ و ﻟﯿﻨــﺪزی زﻣﺎن ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻖﺳــﻮاری،
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿــﺮی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﺷــﭙﺰی در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿــﻢ و دوﺳــﺖ دارﯾــﻢ ﺧﺎﻧــﻮاده و
دوﺳــﺘﺎنﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮم
ﺷﻮﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷــﻬﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﺑﯿﺸﺘﺮ
روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن را آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ.
در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎﻫﯽ  ۲ﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﯽروﯾﻢ.
اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ را از دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﯿﻢ؛ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ
در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮﯾﻢ

ﻟﯿﻨــﺪزی :ﻧﮕــﺮان ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳــﯿﻼبﻫﺎی ﺑﻬﺎری
اﻣﺴــﺎل ﺑﺮاﯾﻤﺎن دردﺳﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﯿﺎط ﺟﻠﻮﯾﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد
و ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺧﺸﮏ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺗﻤﺎم ﻣﺪت آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺟﯿﻤﯽ :ﺷــﺎﯾﺪ در  ۲ﯾﺎ  ۳ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ
ﺟﺎﯾﯽ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺎﺷــﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ را
از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻰ در ﮐﻠﺒﻪ

ﻟﯿﻨــﺪزی :ﻣﺎ اﺧﯿــﺮا ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳــﺖ در
ﺟــﻮﻻی اﻣﺴــﺎل  ۲۰۲۰ﻣﺮاﺳــﻢ ﻋﺮوﺳــﯽ ﺧﻮد را
در ﮐﻠﺒــﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳــﻢ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻤﺎره ۲۳۲

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰
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دکتر نوشین خستگانان

ﻣﻬــﺎﺟﺮت
ﺑﻪ ﮐــﺎﻧﺎدا

عضو رسمی مشاوران درمان اعتیاد کانادا ()CCAC

ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻰ ﻟﺬتﺑﺨﺶ و ﻣﻔﺮح از ﺟﻨﺲ
ﻣﺠﺎزى

ﻣﻦ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳــﺘﻢ آﺷﻨﺎ ﺷــﺪهام ،ﻋﻼﻗﻪ
زﯾﺎدی ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐــﻪ ﻣﺎ داﺋﻢ از ﻃﺮﯾــﻖ واﺗﺲاپ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﭼﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ترک سیگار و سایر رفتارهای اعتیادی

نیم ساعت مشاوره رایگان

آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺷﺎد و ﻣﺮﻓﻪ ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﻓﯿﺴﺒﻮک دوﺳﺖ ﺟﻨﮓزده و
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهام را ﮐﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ دارد را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ؟

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎىاﻧﺴﺎﻧﻰﯾﮏﺧﺎﻧﻢﮐﺎﻧﺎداﺋﻰ

416-301-7420

ﯾــﮏ ﺷــﺐ ،ﺑﻌــﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻇــﺮف ﺑﺰرﮔــﯽ ﭘﺮ از
ﻏﺬای ﺳــﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴــﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده ﺑﻮد،
از ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﺎرج ﺷــﺪم ،اﯾــﻦ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه را ﺑﺎﺑﺖ
ﺗﺸــﮑﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدم» :ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮ را
ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ! ﭼﻄﻮر درﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟«
ﯾﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ،ﺻﺪای دﯾﻨﮓ ﮔﻮﺷــﯽ ﻫﻤﺮاﻫﻢ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷــﺪ .دوﺳــﺘﻢ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ در واﺗﺲاپ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻓﺮﺳــﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش آن را ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﺮده
ﺑﻮد و دوﺳــﺘﻢ در آن ،ﻣﺜﻞ ﯾــﮏ ﮐﺎرﮔﺮدان و ﯾﮏ
ﺳﺮآﺷﭙﺰ ﻣﻌﺮوف ،رﺷﺘﻪﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ
را در روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳــﺮخ ﻣﯽﮐــﺮد و ﻣﮑﻌﺐﻫﺎی
ﻋﺼــﺎره ﻣــﺮ غ را در آن ﺧﺮد و ﺳــﭙﺲ آب اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺻﺪای دوﺳــﺘﻢ را ﻣﯽﺷــﻨﯿﺪم ﮐــﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از
ﻋﺼــﺎره ﺣﻼل اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ«.
ﺳــﭙﺲ از ﺷــﻮﻫﺮش ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ از ﻣﮑﻌﺐﻫﺎ و روﻏﻦ در ﺣﺎل ﺟﻮش ﺑﮕﯿﺮد.
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﺪای دﯾﻨﮓ ﮔﻮﺷــﯽام ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﮑﺴﯽ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ Duncan Hines
 Celebration Blondies Mixﺑــﻮد ،و ﯾــﮏ ﭘﯿﺎم
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﺮﺳــﯿﺪه ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ؟« ﺳﻮال

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺷــﺪهاﻧﺪ» :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ
ﮐﻪ ﺣــﺎﻻ در اﻣﻦ و اﻣﺎن ﻫﺴــﺘﯿﺪ« .ﭘﺴــﺖﻫﺎی
دوﺳــﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨــﻮز در ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ:
»ﺻﺒــﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑــﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ« .ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره دوﺳــﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎﯾﺸــﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ:
»ﺧﺪا آنﻫﺎ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ .انﺷــﺎاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸــﺖ
ﺑﺮوﻧﺪ« .ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ
زادﮔﺎهﺷــﺎن در ﺳــﻮرﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ .ﭘﺴﺖﻫﺎی
ﺧﺸــﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻓﯿﺪ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﭘﺴــﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﺴــﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ
دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ در وﯾﺴــﺘﻠﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻇﺎﻫــﺮ ﻣﯽﺷــﻮد» .روز ) powﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷــﺖ ﯾــﺎد
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﻨﮕﯽ( ﻣﺤﺸﺮی داﺷــﺘﯿﻢ!« ﯾﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در رﺳــﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﺪ روز ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﻫﺴــﺘﻨﺪ» :ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷــﻤﺰه اﺳــﺖ ،ﺟﺎی ﺷــﻤﺎ
ﺧﺎﻟﯽ!« ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺟﺸــﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ» :ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ!«

ﻋﮑﺲ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﻮری در ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﺧﻮﺑﯽ ﺑــﻮد .وﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿــﺢ دادن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬاﻫﺎی
ﻓﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷــﻤﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﭘﯿﺎم واﺗﺲاﭘﯽ،
ﮐﺎر ﭼﻨﺪان آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
ﻏﯿــﺮ از واﺗﺲاپ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤــﯽ از راﺑﻄﻪ آﻧﻼﯾﻦ
ﻣــﺎ در ﻓﯿﺴــﺒﻮک اﺗﻔــﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐــﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢﺗﺮ اﺳــﺖ .در ﺿﻤﻦ ،ﻣﻦ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،در ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺣﺴﺎس ﻣﻌﺬب ﺑﻮدن ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهام و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دوﺳــﺖ ﺳــﻮریام آﺷــﻨﺎ ﺷــﻮم،
روال ﮐﺎر ﻣــﻦ در رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ﮐﺎﻣــﻼ
ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺸــﺨﺺ ﺑــﻮد .ﺑﻪ ﻃــﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﭘﺴــﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ در ﺣــﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺎﻣﺰه ﻣﯽﮔﺬاﺷــﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ  Beavertonرا ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و
ﻋﮑﺲﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻢ را در ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﭼﭗ
و راﺳﺖ ﻻﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدم.
اﻣﺎ دوﺳــﺖ ﺳــﻮریام در ﻃﯽ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ
ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و ﭼــﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻻﯾﮏ
ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاک ﮔﺬاﺷــﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﻻن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
ﭘﺴــﺖﻫﺎی دوﺳــﺘﺎﻧﺶ را ﮐــﻪ از ﮐﻤﭗﻫــﺎی
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج ﺷــﺪه و در آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و ﺳﺎﯾﺮ

اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 Gurleen Kaurﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ در ﮐﯿﺴــﻪﻫﺎی
ﺻﻮرﺗﯽرﻧﮓ ،ﭘﯿﺎم واﺿﺤﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.

ﮐﻠﻨﺠﺎرﻫﺎى ذﻫﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻦ

در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎ را در ﺗﺎﯾﻤﻼﯾﻦ ﺧﻮدم در
ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدم
ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽروم و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻓﯿﺴــﺒﻮک ذﻫﻨﻢ
را ﻣﺸــﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ
ﻣﻦ در ﭘﺴــﺖ دوﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪش را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﺎواﯾﯽ ﺟﺸــﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳــﺖ ،ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارم ،آﯾﺎ دوﺳﺖ ﺳﻮریام ﭘﺴﺖ
ﻣــﺮا در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ
در ﻋﻔﺮﯾﻦ ﭘﺴــﺖ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهاش
در ﮔﻮﺷــﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿــﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷــﺪهاﻧﺪ ،در ﻓﯿﺪ
ﺧﺒﺮیاش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟
ﺑــﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﻮﯾــﻢ دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾــﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﺮﻓﻬــﯽ ﮐــﻪ از زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪﺷــﺎن ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷــﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻦات
ﻫﻨﻮز در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار دارد ،ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﺑﺮ ﺳــﻼﻣﺖ روان اﻧﺴــﺎن ﻣﯽﮔﺬارد؟ و ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺣﺴــﺎس ﻫﻤﺪردی ﭼﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑــﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯿﺎورد؟ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴــﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻧﮑﻮور ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺟﺎره ﯾﮏ ﺳﺎل اول ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را
در اﺑﺘﺪا ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣــﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔــﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾــﺪ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻻﺗــﺎری رو

وی ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :روز وﻟﻨﺘﺎﯾــﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﺷــﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸــﻪ اﺣﺴﺎس
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺸــﻖ و اﻣﯿﺪ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﮏﻫﺎ در
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی

فت سم حق ق ا گس
ت
د رر ی و ید د ر

در تورنتو کانادا

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

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

ﺑﺮاى دوﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهاش در ﮐﺎﻧﺎدا

ﺳﯿﮏﻫﺎى ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﻫﺪﯾﻪ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻣﻰدﻫﻨﺪ

دهﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳــﯿﮏ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪای را ﺑﺮای
زﻧﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻼنﺷــﻬﺮ
ﺗﻮرﻧﺘﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸــﯽ از ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﯿﮏ

دفترتورنتــــو
1937 Leslie St.
دفتر ریچموندهیل 10720 Yonge St.

با تعیین
وقت قبلی

?Do My Facebook Posts Offend My Refugee Friend

ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﻣﻦ و دوﺳﺖ ﺳﻮرىام در
ﭘﺴﺖﻫﺎى ﻣﺠﺎزىﻣﺎن

ALISON DUDLEY
درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻢ آﻟﯿﺴﻮن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وزارت ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

تخصصــی | ســرمایه گذاری | خویشــاوندی | ویزا
دعوتنامــه | تمدید PR
w w w. g e t 2 c a n a d a . c o m

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

وﻗﺘﻰ دوﺳﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﻰ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺪ

ﺳــﺎل ﭘﯿﺶ ﺑــﻮد ﮐﻪ دوﺳــﺖ ﻓﯿﺴــﺒﻮﮐﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ
اﺳﭙﺎﻧﺴــﺮی ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺷــﻮﻫﺮ و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺪ .ارﺗﺒﺎط
ﻣــﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺣﻀــﻮری اﺳــﺖ و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣــﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﻞ ﺷــﻠﻮغ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﻧﮑﻮور
زﻧﺪﮔــﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿــﻢ ،ارﺗﺒﺎﻃــﺎت آﻧﻼﯾــﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ
دوﺳﺘﯽﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

مـهــا جـر ت

دعاوی حقـــوقی:

اسپانسـر ویـژه

»ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﻫﺰار ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺮ راﻫﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﻮد«.
ﭘﯿﺎمﻫــﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﺪ دوﺳــﺖ ﺳــﻮریام را در
ﻓﯿﺴــﺒﻮک دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
را ﺑﻔﻬﻤﻢ» .انﺷــﺎاﻟﻠﻪ ﺗﻮﻟﺪ  ۱۰۰ﺳــﺎﻟﮕﯽات را ﻫﻢ
ﺟﺸــﻦ ﺑﮕﯿﺮی« .ده ،دوازده ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ ﺑــﺮای او ﻓﺮﺳــﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷــﺎﻋﺮاﻧﮕﯽ،
ﺻﻤﯿﻤﺖ و اﯾﻤﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﭘﯿﺎمﻫﺎ،
ﺣﺘﯽ از ﺧﻼل ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ
اﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎور اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ
زﺑﺎن ﻣﺜــﻞ ﻣﻦ ،ﭼﻄــﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿــﺎم ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﯾﮏ »ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرک« ﺧﺸــﮏ و ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺑﻘﯿــﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﮐﻤــﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دو ،ﺳــﻪ اﯾﻤﻮﺟﯽ ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﻫﻢ ﺑﺎ
آن ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﺷﻮد.

Bsc. Msc.
همـراه شما در تمـام مراحل

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

با بیش از  ۱۵سال تجربه موفق در درمان اعتیاد

دوﺳﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ و ﺳﻮری ﻣﻦ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری
ﻫﻢ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ذﻫﻦ ﻣﺮا درﮔﯿﺮ ﮐﺮده
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﻪ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از دوﺳﺘﺎن
ﻣﺮﻓﻪام ﻻﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ
ﻣﯽﮔﺬارم و ﻫﺰار رﯾﺰهﮐﺎری دﯾﮕﺮ ،او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ زن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﺟﻨﮓزده ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ  Alison Dudleyاﻫﻞ
وﻧﮑﻮور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد در وزارت
ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽاش ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان در
ﺗﻤﺎس اﺳﺖ.
او اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﮔﻠﻮباﻧﺪ
ﻣﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن از دلﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای
ﯾﮏ دوﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﻮری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
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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:

پـریـا اسکـویـی

مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا

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:

آوردهام و ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺷــﻮم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷــﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻻﺗﺎری  ۴۹/۶ﺣﻼل اﺳــﺖ؟ ﺳﭙﺲ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳــﻮال ﻣﯽﮔﺮدم و در ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮم.

021-88547939
09129360730
647-699-8080

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

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت دوﺳﺖ ﺳﻮرىام

ﺣﺪس ﻣﯽزﻧــﻢ ﮐﻪ دوﺳــﺘﻢ ﻫﻢ اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺑﺎ دو
راﻫﯽ ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را در
ﻓﯿﺴــﺒﻮک ﭘﺴــﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارد،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺴــﺮ او اﯾﻨﺠــﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠــﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد و
ﺷﻮﻫﺮش ﺷــﻐﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده
اﺳــﺖ .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻫــﺮ روز ﺻــﺪای دﯾﻨﮓ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷــﻮد و ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن
و دوﺳــﺘﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﮐﻤﭗﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧــﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
اﻣﮑﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺮوج آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
دوﺳــﺖ دارم ﺑﺪاﻧــﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ آنﻫﺎ ﭼــﻪ ﺟﻮاﺑﯽ
ﻣﯽدﻫــﺪ .او ﻣﻌﻤــﻮﻻ در ﻓﯿﺪ ﺧﺒــﺮیاش ،ﭼﯿﺰی
درﺑــﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧــﻮادهاش ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺷــﺎدﻣﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺶ
راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﮔﻮﺷــﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ،ﻻﯾﮏ و
اﯾﻤﻮﺟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﺪس ﻣﯽزﻧــﻢ ﮐﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫــﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ
ﺑــﻪ ﭘﺴــﺖﻫﺎﯾﺶ ،ﺑــﺮای او دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷــﺪ.
او و دوﺳــﺘﺎن ﺳــﻮریاش ،ﺑﻬﺘﺮ از ﻣــﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐــﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿــﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را اﺣﺴــﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ

اﺣﺘﻤــﺎﻻ اﯾﻤﺎن آنﻫــﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤــﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
دارد .ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺸــﺪهام،
ﮔﺎﻫﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻢ ﺑﺎ آدمﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﺣﺴــﺎس
ﻧﺎﺷﯽﮔﺮی و دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ،دوﺳﺘﯽ
ﻣﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻤﯽ اﺣﺴــﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ:
»ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار« و او ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺟــﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ:
»انﺷﺎاﻟﻠﻪ« )اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ(.
ﺑﺎز ﻫــﻢ ﺻﺪای دﯾﻨﮓ ﮔﻮﺷــﯽام ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷــﻮد.
ﻋﮑﺴــﯽ از دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از آﭘﺎرﺗﻤﺎنﺷﺎن ،ﺟﻠﻮی ﺑﻮﺗﻪای در اوج
ﺷــﺎداﺑﯽ ﭼﻠﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،اﯾﺴــﺘﺎده اﺳﺖ .وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﯽﺷــﻮم ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ» :ﻫﺰار ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺮ
راﻫﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﻮد«.
ﺧــﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،اﻣﯿــﺪوارم ﮐﻪ او و ﻫﻤﻪ
دوﺳــﺘﺎن و ﺑﺴــﺘﮕﺎﻧﺶ ،ﯾﮑﺼﺪﻣﯿــﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد
ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای زﻧﺎن و ۱۱۰ﮐﻮدک آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ
و آﻧﻬــﺎ را در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﻣﯿﺴﯽﺳــﺎﮔﺎ
و ﺑﺮﻣﭙﺘــﻮن ﺗﻮزﯾــﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﮑﯿﺞﻫﺎ ﺷــﺎﻣﻞ
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ دﺳﺖﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و آبﻧﺒﺎت و ﺷﮑﻼت ،ﺷﺎﻣﭙﻮ،
دﺋﻮدوراﻧﺖ ،ﻣﺴﻮاک و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ.

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

416-915-0050
rezanazer.com
6101A Yonge St.
Toronto, ON
واقع در پـالزای ایرانیــان

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

Valentine menu Valentine table
Valentine instrumental music

Q ueen of Persia
Friday 14 Feb

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
10 Romantic Ideas For A Memorable Valentine’s Day In Toronto

وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد وﻗﺖ دارﯾﺪ

 10ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدآﺗﺶ
ﺑﺮاىﯾﮏوﻟﻨﺘﺎﯾﻦﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﻰدرﺗﻮرﻧﺘﻮ
اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻞ رز ﻗﺮﻣﺰ و ﺷﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﻞ و ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﺮﺳﯽ ﭘﺸﻤﺎﻟﻮ ﺑﺮای روز وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ دﯾﮕﺮ
زﯾﺎدی ﺗﮑﺮاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ ﻣﻌﺸﻮقﺗﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ذوقزده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﺸﻖﺗﺎن را ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺒﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼقﺗﺮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ او را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﻪ ﺟﻮر ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  ۹اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺐ و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
و ﻗﻠﺐ ﻣﻌﺸﻮقﺗﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ اﻣﺴﺎل در روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﺋﯽ ﺑﺮای
ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ را ﻫﻢ دارﯾﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﮔﺬراﻧــﺪن ﯾــﮏ روز وﻟﻨﺘﺎﯾــﻦ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸــﺪﻧﯽ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺷــﺎﯾﺪ در ﻧــﮕﺎه اول
ﺳﺨﺖ و دﺳــﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺷﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﺳــﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻣﯽﮐﺸــﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻫﻢ اﺻﯿﻞ،
ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻓﻬﺮﺳــﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﺟــﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑــﺮای ﮔﺬراﻧﺪن
ﯾــﮏ روز وﻟﻨﺘﺎﯾــﻦ ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺎم ﺧﻮردن در
ﯾﮏ رﺳــﺘﻮران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﮑﺮ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﺟﺬاب در اﯾﻦ روز ﺑﺰرگ.

O Noir

ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
راﺳــﺘﯽ ﻫــﺮ دو ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن Four Seasons For
 The Performing Artsو The Joey And Toby
 Tanenbaum Opera Centreﮐﻪ اﭘﺮاﻫﺎ در اﯾﻦ دو
ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴــﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮرﻫﺎی
 ۹۰دﻗﯿﻘﻪای ﻫﺴــﺖ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﺸﺖ
ﺻﺤﻨــﻪ اﭘﺮاﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ آن  ۲۰دﻻر اﺳــﺖ .اﮔﺮ اﻫﻞ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸــﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از دﯾﺪن
ﺧﻮد اﭘﺮاﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﺷــﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﺗﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ
اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
coc.ca
145 Queen Street West, Toronto

Scarborough Bluffs

ﺷﺎم ﺧﻮردن در ﻓﻀﺎى ﺗﺎرﯾﮏ رﺳﺘﻮان

ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدى در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

رﺳــﺘﻮران  O Noirاﯾــﻦ
ﺷﻌﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐــﺮده :در ﺗﺎرﯾﮑــﯽ ﺑﻬﺘــﺮ
اﺳــﺖ! ﺑﺮای روز وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ
اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺧﺎص در ﺗﻮرﻧﺘﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻏــﺬا ﺑﺨﻮرﯾــﺪ .ﭘﯿﺶﺧﺪﻣﺎتﻫﺎی
ﻧﺎﺑﯿﻨــﺎ ﯾــﺎ ﮐﻢﺑﯿﻨﺎی رﺳــﺘﻮران ،ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺻﻨﺪﻟﯽﺗﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾــﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ
ﻣﻨﻮی از ﭘﯿﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﺪه ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺎ ﻏﺬای ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ رﺳﺘﻮران را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺤﺪود
ﮐــﺮدن ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾــﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷــﺪن ﺣﺲ
ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﯿﺠﺎن
ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺷﺎم ﺷﺐ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﺮﮐﺴــﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 Scarborough Bluffsدر
زﻣﺴﺘﺎن رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ،
در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .اﮔﺮ از آن
دﺳــﺘﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ورزﺷــﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿــﺮون ﻋﻼﻗﻪ
دارﯾــﺪ Scarborough Bluffs ،ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻮا ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺳﮓ
دارﯾــﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺷــﺐ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺧــﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ
آﻓﺘﺎب روی آبﻫﺎی ﯾﺦ ﺑﺴــﺘﻪ ﻏــﺮوب ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺷﮑﻼت داغ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و از روز وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

Michael’s On Simcoe

ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮاى ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﻮﺷﺖ

Book your table at
or email to

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

ﺷﻤﺎره ۲۳۲

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

Allan Garden Conservatory
ﻣﺴﺖ ﺷﺪن از راﯾﺤﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺑﺎغ
ﮔﯿﺎﻫﻰﺷﻨﺎﺳﻰﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه
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رﺳﺎﻧﻪ اﯾـﺮاﻧﯿﺎن ﮐـﺎﻧﺎدا

ISSN 2369 - 9655

atash.ca/en
647 - 919 - 4036
ﺧﺮﯾــﺪن ﮔﻞ را ﻓﺮاﻣــﻮش
ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺸــﻖ ﺧــﻮد را ﺑﻪ
ﮔﺸــﺖوﮔﺬاری در ﺷــﺶ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در Allan Garden
 Conservatoryﺑﺒﺮﯾــﺪ .ورودی اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ
ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺳــﺎﻋﺖ  ۵ﻋﺼﺮ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﻌﻨﯽ
 Allan Garden Conservatoryرا ﺳﺮچ ﮐﻨﯿﺪ.

08

News:
news@atash.ca
Advertising:
sales@atash.ca | 647 - 919 - 4036
Distribution:
distribution@atash.ca
General inquiry: atash@atash.ca | 647 - 808 - 7455
7368 Yonge St., PHG, Thornhill, ON, L4J 8H9, Canada
Atash Media & Marketing Inc.

Atash Media is not responsible for reviewing advertisements for quality or accuracy
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

FEBRUARY 13, 2020

ATASH WEEKLY NEWSPAPER

ISSUE 232

toronto.ca
160 Gerrard St. E., Toronto

ﺧــﻮردن ﻏــﺬای ﺧــﻮب،
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﻋﺎﺷــﻖ ﮔﻮﺷــﺖ و
ﺳــﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
ﺑﻪ دﺳــﺖ آوردن ﻗﻠﺐ ﮐﺴــﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ
دارﯾﺪ .رﺳﺘﻮران  Michael’s on Simcoeﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد
و اﺳــﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﺳــﺘﯿﮏ  ۴۰دﻻری ﺗﺎ
اﺳﺘﯿﮏ ﺑﺰرگ  ۱۳۰۰دﻻری  Striploinدارد.
ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﯾــﮏ ﻏــﺬای ﻋﺎﻟــﯽ و ﺷــﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در
اﺗﺎﻗﮏﻫﺎی دﻧﺞ ﺑﻪﻫﻤﺮاه آﺗﺶ ﺷــﻮﻣﯿﻨﻪ ،ﺷــﺒﯽ
ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ را ﺑﺮای ﻋﺸﺎق رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
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michaelsonsimcoe.com
100 Simcoe St., Toronto

Chocolate Making Class

ﺗﺠﺮﺑﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺗﺮاﻓﻞ ﺷﮑﻼﺗﻰ

Proof Bar

ﺧﻮردن ﺷﺎم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﮐﻠﺒﻪ اﺳﮑﯿﻤﻮﻫﺎ

ﻫﺮﮔــﺰ ﺷــﺎم ﺧــﻮردن ﺑــﺎ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺎن را در ﯾﮏ اﯾﮕﻠﻮ
در ﻣﺮﮐــﺰ ﺷــﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘــﻮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪProof .
 Barدر ﻫﺘﻞ  Intercontinental Yorkvilleدو ﮐﻠﺒﻪ
اﺳــﮑﯿﻤﻮ ﯾــﺎ اﯾﮕﻠــﻮی ﮔﺮم ﺑﺮﭘــﺎ ﮐﺮده ﮐــﻪ در آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖﺗﺎن از ﺳﺮﻣﺎ ﺑﯽﺣﺲ ﺷﻮد.
اﮔــﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺑــﺮای روز وﻟﻨﺘﺎﯾــﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺬا
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﺑﺮای رزرو دﺳــﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﺮ ﺷــﺐ از ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۱۰ﺷــﺐ ﺑﺮای ﺳﺮ زدن ﺑﻪ
اﯾــﻦ ﮐﻠﺒﻪﻫــﺎی اﺳــﮑﯿﻤﻮﯾﯽ وﻗﺖ دارﯾــﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
رﺳﺘﻮرانﻫﺎی اﯾﮕﻠﻮی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﺴﺖ.
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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

toronto.intercontinental.com
220 Bloor Street West Toronto
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onoirtoronto.com
620 Church Street, Toronto

A Night Of Opera

دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎى ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در اﭘﺮا

ﺷــﺮﮐﺖ در اﭘــﺮا ﯾﮑــﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ اﯾﺪهﻫــﺎ ﺑــﺮای
ﮔﺬراﻧــﺪن ﺷــﺐ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ
اﺳــﺖ .اﮔــﺮ ﯾﮑــﯽ از
زﺑﺎنﻫــﺎی ﻋﺸــﻖ را ﻧﻤﯽداﻧﯿــﺪ و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
ﻗﻀﯿﻪ از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳــﺖ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷــﯿﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
اﭘﺮای ﮐﺎﻧﺎدا در ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ ،زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑــﺎ ﺧﯿــﺎل راﺣــﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد
ﺑﻨﺸــﯿﻨﯿﺪ و از دﯾــﺪن ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻫﻤــﻪ
اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ ،ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﮔﺮ
ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻧﻤﺎﯾﺶ  Pretty Womanرا دﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶﻫــﺎی آﺧــﺮ ﻫﻔﺘــﻪ ﻣﺨﺼــﻮص وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ  Elektraاﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
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Ripley’s Aquarium

اﮔﺮ ﺑﺮای ﻋﺸﻖﺗﺎن ﺷﮑﻼت
ﺑﺨﺮﯾــﺪ ،آن را ﻫﻤــﺎن روز
ﻣﯽﺧــﻮرد و ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ،
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷــﮑﻼت درﺳﺖ
ﮐــﺮدن را ﺑــﻪ او ﯾــﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺷــﮑﻼت
ﻣﯽﺧﻮرد و ﺷــﻤﺎ را دوﺳــﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ .ﭼﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﻋﺸــﻖ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺷــﮑﻼت آب ﺷــﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾــﺪ؟ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸــﺪﻧﯽ و ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﺮ ﻗﺮار وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺷﮑﻼت ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻓﯿﺴــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺖ  eventbrite.caﺑﺮوﯾﺪ و
 Chocolate Making Classرا ﺳــﺮچ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻠﯽ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﯾﺎ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺗﻤﺎﺷﺎى ﺑﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻰﻫﺎ در آﮐﻮارﯾﻮم

دﻧﯿﺎى ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺑﺎغ وﺣﺶ

آﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﻣﯽﺑﻮﺳــﻨﺪ؟ اﮔﺮ واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﻨﻈﺮهای ﺟﺬاب و
دﯾﺪﻧــﯽ اﺳــﺖ .آﮐﻮارﯾﻮم
 Ripley’sﺑــﺮای ﺷــﺐ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﺷــﺎﻣﯽ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
در ﺳــﺎﻋﺎت ﻋﺎدی روز ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ورودی ﻋﺎدی ،از
دﯾﺪن راﻫــﺮوی ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾــﺪ .راﻫﺮوﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ ،ﻣﺎﻫﯽﻫــﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺟﺬاب
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺘﻤــﺎ دﻟﯿﻠــﯽ دارد ﮐــﻪ  Baz Luhrmannﺻﺤﻨﻪ
آﺷــﻨﺎﯾﯽ رﻣﺌﻮ و ژوﻟﯿﺖ را از ﭘــﺲ ﯾﮏ آﮐﻮارﯾﻮم
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

زﯾﺒﺎﺗﺮ از دﯾﺪن اﻧﺴﺎنﻫﺎی
ﺗﻤﺎﺷــﺎی
ﻋﺎﺷــﻖ،
ﻋﺸــﻖورزی ﺣﯿﻮاﻧــﺎت
دوﺳﺖداﺷــﺘﻨﯽ اﺳــﺖ؛
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺗﻮرﻧﺘﻮ روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮده
اﺳــﺖ .ﺑﺎ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺣــﺪود  ۹۰دﻻر ،ﺑﻠﯿﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺷــﺎم ،ﭘﯿﺶ ﻏﺬا و ﺗﺠﺮﺑﻪای
ﺟــﺬاب و ﺧﺎص از دﯾــﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳــﺖ .ﺑﺎغ
وﺣﺶ ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ و
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  The Diversity of Loveﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳــﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﯾﺪن ﻋﺸــﻖ ﺑﯿــﻦ ﺣﯿﻮاﻧــﺎت ﻋﻼﻗــﻪ دارﻧﺪ،
ﻧﻤﺎﯾﺸــﯽ از ﺷــﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ripleyaquariums.com
288 Bremner Boulevard, Toronto

torontozoo.com
2000 Meadowvale Road, Toronto
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Board Game Cafe

ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎزى در ﯾﮏ ﺟﺎى ﺷﻠﻮغ

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

ثریا ناصری
Sales Rep.

مشاور امالک

ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپﻫﺎی ﺑﺎزیﻫﺎی
ﮐﺎرﺗــﯽ ﯾــﺎ ﺑﺎزیﻫــﺎی
روﻣﯿــﺰی در واﻗــﻊ ﻫــﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮراک اﺳــﻨﮏ و
ﻧﻮﺷــﯿﺪﻧﯽ اراﺋــﻪ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ و ﻫــﻢ در ﮐﻨــﺎر آن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻧﻮاع ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ،
ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﺨﺘﻪای و… را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻫﻢ ﯾــﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﻨــﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸــﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﺎ ﺷــﻤﺎ ورودی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺮخ آن ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ
ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﺑــﺮای ﭘﯿﺪا ﮐــﺮدن آن ﮐﺎﻓﯿﺴــﺖ Board Game
 Cafeرا در ﮔــﻮﮔﻞ ﺳــﺮچ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔــﻮﮔﻞ ﻣﭗ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎ ﮐﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ
رﯾﻮﯾﻮﻫﺎی آن را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

647-285-9244
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soldbysorayanasseri@gmail.com

آیا شما هم میخواهید

فرزندانتان فارسی

بخوانند و بنویسند؟
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.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﺗﺶ ﺑﺮاى وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ

اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی
ﻣﺪرن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ رﺳــﺘﻮران ﮐﻮﺋﯿﻦ
آف ﭘﺮﺷــﯿﺎ در دانﺗــﺎون ﺗﻮرﻧﺘــﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای وﻟﻨﺘﺎﯾــﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
وﯾــﮋهای دارد .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷــﺪ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ
ﺣﺘﻤﺎ رزرو ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ در ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.
(416) 651 - 5500
queenofpersiacuisine.com

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

هفتـ
آخــ

