ارز نیــــــــــــــاوران

الهام صحت

حـواله داخلی با کمتـرین نـرخ
در کوتـاهترین زمـان

647-860-0005

قیمت
استثنائی

( پالزای ایرانیان ) 6089 Yonge St.

اولیــــن در ریچمــوند هیــل

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻤﺎره ۲۳۴

نیویـــــــورک

مطمئن )

905.597.8787
)7368 Yonge St.(Yonge&Clark

4

905.508.2580

 ۸اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸

 ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

الین اف کردیت تا سقـف

SarafiBahmaniCa

ﻃﯽ  ۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸۰۷۸ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ
آن ﯾﻌﻨﯽ  ۶۵۳۱ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۸در ﮐﺎﻧﺎدا درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

New
York
Currency Exchange

اسپانسـر ویژه

7

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺎﻧﺎدا

پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت

ﻣﯿﺰانﮔﺴﺘﺮش

کانـادا

آﻣﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺎدا در ﻧﻪ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﺮاﻧﻰﻫﺎ رﺗﺒﻪ دوم را دارﻧﺪ

ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن
ﻣﺸﺎور اﻣﻼک و ﻣﺴﮑﻦ  -ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت
ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺪوندردﺳﺮﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ

TOYOTA H ig hla nd e r LE Hy br id
MARKVILLE
TOYOTA

3

وﯾﺮوسﮐﺮوﻧﺎ

We e k l y p ay m e n t

در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
از آﻣﺎر رﺳﻤﻰ اﺳﺖ

#1 Brokerage in the GTA

$

$

$$

SALES REPRESENTATIVE

647-939-7174

$

$

$

ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ

Ali HOSSEINI

atash.ca/bazar

$

اســــت؟ $
$

$





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

BUY/SELL
TORONTO
HIGH
SCHOOL

طال و سکه شما را خریداریم

5

صرافی بهارستـان دو شعبـه در تورنتـو

227-1177

905.737.1717
416.221.5151

مدیرسایت

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
Sales representative

647.771.0651

647-551-3155

647-919-4036

sisajjadi@gmail.com
صفحـه 5

CLASSY HOMES

Maisam Asgarian
هـای ساختمــانی
انجـام پروژههـای

647.607.3277

io

پگاه حسینی

سابقه و تخصص من
برای خدمات بهتر به شما

رســـــــانــه
ایـرانیــــــان
کـانــــــــادا

d
Stu

صدور انواع بیمــه

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
بهتـــــــر در
کـانــــــــادا

Signature Realty

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

atash.ca

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

دکتر نوشین خستگانان

TAX

416-806-6462

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
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

و مشاور مسکن در تورنتو

ﺻﻔﺤﻪ ۷

خدمات حسـابداری و مالیـاتی

حسابداری شرکتهای تجارت الکترونیک آنالین (آمازون)

6080 Yonge St.

416-275-8733

مشـاور امالک

رسمی کانادا

My License#: M08003421
Broker License#:12515

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

sh
Ata

حواله با قیمت مناسب

فهرست کارشناسان ایرانی
وام مسکن در تورنتو

بیش از  ۱۵سال تجربه در کانادا

416.628.1020

بهــــروز سامـــــانی

647.625.3878

خانــهدار
شدنآسان
است

صرافی بهارستـان

خدماتویژهیمابرای:

تحصیلدرمدارسکانادا
ورودآسانبهدانشگاههای
کانــادا

وبســایت جــامع مســکن تورنتــو

| World On Yonge

atash.ca/bazar

رضا عزیزسلطانی

14 Levendale Rd, Richmond Hill

ارزکیمیـانـا

895-2020

416

6085 YONGE St., UNIT A

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

صفحـه ۳

بنای یک
رویـــــــــا

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

حسـابدار

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻤﻰداﻧﯿﺪ

416

فهرستصرافیهای
ایرانیدرتورنتو

M O N E Y
EXCHANGE

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ ،روزﮔﺎری در ﻟﺒﻨﺎن ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ

$
امروز
چند$
$

برای لیــــز  ۶۰ماهـــه بدون پول پیش

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه  ۳.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد

آﻟﯿﺴﺎ ﮔﺮﯾﺴﻮن ﺑﺮاى ﻣﺎدر ﺷﺪن در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎﻫﺰاده و اﺳﺐ

$

$137

Sebthosseini
647.997.0542 Mehdi
5362 Highway7

ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز از زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ

6

$

+tax

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ  ۲۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮان زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﮐﺎر در ﺗﯿﻢ ﻫﻮرﺗﻮن و ﻓﺴﺖﻓﻮدﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶رﺳﺘﻮران
ورﺷﮑﺴﺘﻪای را ﺧﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ  ۷۶ﺷﻌﺒﻪ در ﺟﻬﺎن دارد

؟

$$

@

2

اﻣﯿﺮ از رﯾﭽﻤﻮﻧﺪﻫﯿﻞ :ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام
ﻣﺪت  ۲۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ
در رﯾﭽﻤﻮﻧﺪﻫﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دو ﻓﺮزﻧﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ازدواج
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ،
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﮐﻪ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺎﻧﺪو
ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎ دارﯾﺪ؟

$
قیمت دالر

پاسـارگاد
416 319 0000

416-224-0000

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﺷﻤﺎ

6062 Yonge st,
( جنب North York ) Fido

ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

atash.ca

حواله کویت و درفت ( سریع،

ISSN 2369 - 9655

647-871-7000

مشـاورامورمهاجرتی
کانادا و استرالیا

ارز

 234ارز

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 ۲۳۴

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

شـروع ترم  ۲۵فـوریه

کو دکــا ن

کمپ مارچ بریک  ۱۶تا  ۲۰مارچ

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

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻣﻦ
ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ۳.۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا
ﻫﻢ وﻋﺪه داده ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .او اﯾﻦ ﭘﻮل را در ﭼﺎرﭼﻮب
ﮐﻤﭙﯿﻦ  Canada Strongﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم او را
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ؛
رﺳﺘﻮراﻧﯽ زﻧﺠﯿﺮهای ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮو
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران اﺳﺖ .او
 ۲۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۹۹از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮان زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﮐﺎر در ﺗﯿﻢ ﻫﻮرﺗﻮن و
ﻓﺴﺖﻓﻮدﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد.
ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶رﺳﺘﻮران ورﺷﮑﺴﺘﻪای را
ﺧﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ  ۷۶ﺷﻌﺒﻪ
در ﺟﻬﺎن دارد.
اﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪان ﮐﻪ
دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ دارد
و ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﮐﺎﻧﺎدا از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ دارد ،ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
وﺟﻮد دارد؟
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ  Toronto Lifeﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻘﯿﻪ رﻓﺘﻪ و داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز از زﻧﺪﮔﯽ او را
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

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

C: 416.624.8087

9040 Leslie St, Unit 210, Richmond Hill

Mohamad Fakih Daily Life

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ  ۲۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﮐﺎر در ﺗﯿﻢ ﻫﻮرﺗﻮن و ﻓﺴﺖﻓﻮدﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶رﺳﺘﻮران ورﺷﮑﺴﺘﻪای را
ﺧﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ  ۷۶ﺷﻌﺒﻪ در ﺟﻬﺎن دارد

ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز از زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه  ۳.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد
ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷــﺎورﻣﺎ ﺑﺎ ﺳــﺎﻻد ،اﺳﺘﯿﮏ و
ﺳﺎﻻد ﺳــﺰار ﻣﺮ غ ﯾﺎ ﺳــﻮپ ﻋﺪس ﻣﯽﺧﻮرم .ﻣﻦ
ﻋﺎﺷﻖ ﺳــﻮپ ﻋﺪس ﻫﺴﺘﻢ .ﺳــﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺳــﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳــﺮخ ﮐﺮده و ﻧﺎن ﺳﺮخ ﺷﺪه
ﻧﺨﻮرم ﭼﻮن ﭘﺮ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺳﺖ.
ﻓﺎﯾﺪهاى ﮐﻪ ﻫﻢﺳﻔﺮه ﺷﺪن ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ
دارد

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

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

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

»ﮐﺎش ﺷــﺒﺎﻧﻪروز ﺑــﻪ ﺟﺎی  ۲۴ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ ۳۰
ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪم«.
ﺑﺮای اﻣﺜــﺎل ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿــﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﺎ آدمﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧــﻪاش ﻣﺤﻤــﺪ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺻﺎﺣﺐ رﺳــﺘﻮرانﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ روزﮔﺎری در ﻟﺒﻨﺎن
ﭘﺴــﺮﺑﭽﻪای ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪه و ﺧﯿﻠﯽﻫــﺎ او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧــﻪاش
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۴ﺳــﺎﻋﺖ در
ﺷــﺒﺎﻧﻪروز ﻓﺮﺻﺖ دارد اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺴــﺎوی
ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳــﺪ ﮐــﻪ آرزوی
ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﺎﺳــﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ او
از ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸــﺪه و ﺣﺴــﺎﺑﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﮔــﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺑﺪاﻧﯿــﺪ ﯾــﮏ ﺷــﺒﺎﻧﻪروز اﯾﻦ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳــﭙﺮی ﻣﯽﺷــﻮد
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎى
زﻧﺠﯿﺮهاى

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ ،آدم ﭘﺮ ﺟﻨﺐوﺟﻮش و ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ
اﺳــﺖ .او در در ﺳــﺎل  ،۱۹۹۹از ﻟﺒﻨــﺎن ﺑــﻪ ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در ﺳــﺎل  ۲۰۰۶ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﻧﻮﭘﺎی
ﺷــﺎورﻣﺎ را در  Mississaugaﺧﺮﯾــﺪ و آن را ﺑــﻪ
رﺳــﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿــﺮهای  Paramountﺗﺒﺪﯾــﻞ
ﮐــﺮد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ رﺳــﺘﻮران ﯾﮑﯽ از روﺑﻪرﺷــﺪﺗﺮﯾﻦ
رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای در آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ  ۷۶ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ
وﺟــﻮد دارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﻫــﻢ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ را در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮش و دراﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدیاش ﻣﯽﺷﻨﺎﺳــﻨﺪ،
اﻣﺎ او ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﯽ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺷﻬﺮت دارد.
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ در ﯾﮏ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻋﻠﯿﻪ
 ،Kevin Johnstonﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺳــﺎﺑﻖ ﺷــﻬﺮداری،
ﻣﺒﻠــﻎ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻر ﺑﺮﻧﺪه ﺷــﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
ﻧﻈﺮات اﺳﻼمﻫﺮاﺳــﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻔــﻮری در ﻣﻮرد ﻓﻘﯿﻪ
داده ﺑــﻮد .ﺑﻌﺪﻫــﺎ در ﻫﻤــﺎن ﺳــﺎل ،وﻗﺘﯽ ﯾﮏ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﮐﻤﭙﯿﻦ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری  Canada Strongدر  ۲۲ژاﻧﻮﯾﻪ اﻣﺴﺎل

BISINESS PLAN

رﺳــﺘﻮران ﺳــﻮری ﻣﺤﺒــﻮب در Queen Westﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻓﻘﯿﻪ،
آﺷــﮑﺎرا ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ روز
ﺑﻌﺪ ،رﺳﺘﻮران ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎى اﮐﺮاﯾﻨﻰ

اﺧﯿــﺮا ﺑﻌــﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺣﺎﻣﻞ
 ۶۳ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺎ ﺷــﻠﯿﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﺳــﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران،
ﺳــﺮﻧﮕﻮن ﺷــﺪ ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧــﺎم Canada
 Strongراهاﻧــﺪازی ﮐﺮد ﺗﺎ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮدار ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻋﻼم
ﺷــﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﺘﮑﺎری ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده  ۳.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ.
ﻋــﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺮدی اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳــﺖ و
ﻫﻤﺴــﺮ و  ۳ﭘﺴﺮ دارد .راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و
ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻧــﺮژی و ﺗﻼش زﯾﺎدی
ﻣﯽﺧﻮاﻫــﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارم.
ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺬاﺷــﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷــﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾــﺰی ﻣﯽﮐﻨــﻢ وﻟــﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫــﻢ ﻣﺮدم
اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﻨــﺪ ﮐﻪ ﺑــﺮای دﯾﺪن ﻣــﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ
وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﯿﺸــﺘﺮ اوﻗﺎت،Caroline ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷــﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
دﯾﮕﺮان ﻣﯽروﯾﻢ ،ﮔﭗ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و در ﻣــﻮرد ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﺒــﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺮفﻫﺎﯾــﯽ ﻣﺜﻞ اﯾــﻦ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﭼــﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدی؟
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و . ...
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪانﺗﺎن در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ.

دو ﺑــﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑــﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرم.
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳــﻔﺮه ﺷﺪن ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑــﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری
را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻘﺪم اﺳــﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪماﻧﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
روش ،آﻧﻬﺎ ﺣﻮاسﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻫﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪﻣﻰﺷﻮد

ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ روی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآوری.
در ﮐﻮدﮐــﯽ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐــﻪ در ﮐﺸــﻮرم در ﻟﺒﻨﺎن

ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﻰ و ﺳﺤﺮﺧﯿﺰى

آﻻرم ﺑﯿــﺪاری ﻣــﻦ ﺑﯿﻦ ﺳــﺎﻋﺖ  ۴و ﻧﯿــﻢ ﺗﺎ ۶
ﺻﺒــﺢ اﺳــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣــﺪودا ﭼﻬﺎر ﺳــﺎﻋﺖ و
ﻧﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑــﻢ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب ،زﯾﺎد ﻧﯿﺴــﺖ
وﻟﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷــﻮم ﭼﻮن ﺑﺮای ﺷﺮوع روز ﺟﺪﯾﺪ،
ﻫﯿﺠــﺎن زﯾــﺎدی دارم .ﻣﺮﺑــﯽام ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﺗﻮ
ﭼﻪ اﻧﺮژی زﯾــﺎدی داری ﻣﺮد؟« ﻫﻤــﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴــﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ راﺣﺘﻢ و ﻋﺎدت دارم .ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
 ۸ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺧﻮاﺑﯿﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ
ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸــﺘﺮ روزﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﮔﻮش ﻣﯽﺳــﭙﺎرم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ آراﻣﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
و دوران ﮐﻮدﮐــﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻣــﯽآورد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻﺒﺢ زود ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم.
اﻟﺒﺘــﻪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎ ﻣﯽﺷــﻮد
وﻟــﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎﺳــﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻧﻤﺎزی را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ ،ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨــﻢ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳــﻼم
دﯾﻦ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ورزش و رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎى
دﻓﺘﺮ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪام ﺳﺎده اﺳﺖ؛ ﻗﻬﻮه ،ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮ غ آبﭘﺰ
ﯾﺎ ﻧﯿﻤﺮو و ﺷــﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﯿﻮه .ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺷــﮕﺎه Life Time Athletic
در  Mississaugaﻣﯽروم .ﻣﻦ وﺳــﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ
را در ﺧﺎﻧﻪ دارم ،وﻟﯽ دوﺳــﺖ دارم ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم و
ﻣﺮﺑﯽام را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﮐﺎر ﺑﻌــﺪیام اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﻪ دﻓﺘــﺮ ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ
ﻣــﯽروم و ﻧﯿﻢ ﺳــﺎﻋﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑــﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ،
ﺟﻠﺴــﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ دارم .ﺑﻌــﺪ از آن ،ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻢ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ از
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷــﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ.

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ  ۳.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﻤﻊآوری  ۲۱ -ﻓﻮرﯾﻪ

ﻣﺪﯾﺮى ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺪارد

ﻗﺒــﻞ از ﻧﺎﻫﺎر ،ﭼﻨﺪ ﻗﺮار را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻢ .روﯾﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از  ۳دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮم و دور
ﻣﯿﺰ راه ﻣﯽروم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﮔﯿﺠﻪآور اﺳﺖ؛ ﺑﯿﭽﺎره
ﮐﺎرﻣﻨﺪﻫــﺎ! ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ
ﺑﻨﺸــﯿﻨﻢ .ﻣﺎدرم ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺤﻤــﺪ اﻣﺘﺤﺎن داره،
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ دو روزی اﺳــﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻪ وﮔﺮﻧﻪ دﺳــﺖ
و ﭘﺎﻫﺎش آﺳــﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻦ« دوﺳــﺘﺎﻧﺶ ﻫﻢ در
ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﻪ ﺑــﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﭼﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻪ؟« ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﺎدت داﺷــﺘﻢ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ راه رﻓﺘﻦ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻫﺎر آﻗﺎى ﻣﺪﯾﺮ

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤــﻞ ﻗﺮارﻫﺎی ﻋﺼﺮ ،ﺑــﺮای ﺧﻮردن
ﻧﺎﻫﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ  La Castilleﯾﺎ ﺑﻪ Via
 Allegroﻣﯽروم .وﻗﺘﯽ در ﭘﺎراﻣﻮﻧﺖ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرم
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺸــﺘﺮی رﻓﺘﺎر ﮐﻨــﻢ ﭼﻮن واﻗﻌﺎ
دوﺳﺖ دارم ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺸــﺖ ﭘﯿﺸﺨﻮان
ﻣــﯽروم ،ﺑــﺎ آﻧﻬﺎ ﺧــﻮش و ﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨــﻢ و اﮔﺮ
ﺳﺮﺷﺎن ﺷﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﮏﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ دارم ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳــﻦ ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان وزﻧﻢ
ﺑﺎﺷــﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  ۴ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات را ﮐﻢ ﮐﺮدهام.

داﺷــﺘﯿﻢ ،ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻔﺸــﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺎم
داﺷــﺖ .در دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺨﺸﺶ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳــﺖ .ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻣﺎ  ۵دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ  ۲۰ﺳﻨﺖ آن را
در ﺟﻌﺒــﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ .ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
در اﻧﺘﻬــﺎی ﻣﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دوروﺑﺮﻣﺎن
اﻫﺪا ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺎدرم ﺑــﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘــﯽ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺧﺪا ﺑﯿﺸــﺘﺮ از آن را ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آن ﻫﻢ در دل ﺟﻨﮓ

ﻣــﺎ ﭘﻮل زﯾــﺎدی ﻧﺪاﺷــﺘﯿﻢ وﻟﯽ در زﻣــﺎن ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺎدرم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دو
ﺧﺎﻧــﻮاده ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .دو ﻗﺮص ﻧﺎن ،دو ﺑﻄﺮی
ﺷــﯿﺮ و ...ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ از
ﻧﺎﺣﯿــﻪ دﯾﮕﺮی از ﻟﺒﻨــﺎن در اﻃﺮافﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﻣﺎدرم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزد و ﻧﺼﻒ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽداد.
ﺑﺨﺸــﯿﺪن ﺑــﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺨــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﮕﺮان را
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺮوتﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎره ۲۳۴

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

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

فردی | گروهی | بیزنسی | سرمایهگذاری تضمینی

Iran May Have Many More Coronavirus Cases Than Reported, Canadian Research Suggests

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺎﻧﺎدا :ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﺎر رﺳﻤﻰ اﺳﺖ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان  ۲۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻋﻼم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺠﻢ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎره واﻗﻌﯿﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد .آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس در اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت ﺟﺪی آن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎنﺷﺎن دارد ﻣﯽﮔﺬرد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺧﻮد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﻪ را دﭼﺎر ﻫﺮاس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ،آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم دﯾﺮ ﻫﻨﮕﺎم و ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﺳﻬﺮاب اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و از ﻣﻮﻧﺘﺮال ﺑﻪ وﻧﮑﻮور ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻓﺮدی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻫﻢ از ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ
از اﯾﺮان ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﺳﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮای روی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻣﺎرات ،ﻋﺮاق ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن،
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺤﺮﯾﻦ.
آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده از اﺑﺘﻼی  ۹۵ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﯾﺮوس و ﻣﺮگ  ۱۵ﻧﻔﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﺗﺶ از اﯾﻦ ﮐﻼف ﺳﺮ درﮔﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺳــﯿﺎهﻧﻤﺎﺋﯽ واژه ﻧﺎمآﺷــﻨﺎﺋﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳــﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎی اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی درﺑﺎره وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
ﭘﺰﺷــﮑﺎن ،ﭘﺮﺳــﺘﺎران و ﺗﻌﺪاد زﯾــﺎدی از ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺷــﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ

ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪﻫﻨﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ واژه ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﺋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺑﺎره آﻣــﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﺸــﮑﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻋﺪدﻫﺎﺋﯽ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻋﻬﺪى ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪام

ﻣﻦ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،ﻋﻬﺪی ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺴــﺘﻪام و آن
ﻋﻬﺪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ» :ﻫﯿﭻ ﻣﻘــﺪار ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ«.
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام؛ ﻣﻦ
ﭘﺴﺮی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﻢﮐﻒ در Jane
 and Wilsonزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪاى

در زﻣﺎن ﺷــﺎم ،ﻣــﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺎ ﻗﺮار ﺷــﺎم دارم ﯾﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽروم و ﺑﺎ ﻫﻤﺴــﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﭘﺰﯾﻢ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﻦ اﺳﺘﯿﮏ al pepe
 verdeدرﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدن آن
را ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﭘﺴــﺮ  ۱۵ﺳــﺎﻟﻪام ﻋﻤﺎد ﻫﻢ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﺷــﮑﻼﺗﯽ
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی درﺳــﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺰﻧﺪ.
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ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
وی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ »ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻓﺰود ﮐﻪ از روز ﺷﻨﺒﻪ آﯾﻨﺪه
) ۲۹ﻓﻮرﯾﻪ( ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ درﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت
ﺿــﺮوری درﺑﺎره ﮐﺮوﻧﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻼم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽﻫﺎ از
ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑــﺮ ﭘﺮﻫﯿــﺰ ﻣــﺮدم از ﺣﻀــﻮر در اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت
ﻏﯿﺮﺿــﺮوری ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐــﺮد و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳــﺖ ﺗﺎ
»ﺣﺘﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻫﻢ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم اﯾﺮان درﺑﺎره ﺳﻘﻮط
ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮﺷــﮏ ﺳــﭙﺎه اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﺮدم اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑﻪ
آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ داﺷــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان از
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻣﺎر اﺑﺘﻼی  ۹۵ﻧﻔﺮ و ﻣﺮگ  ۱۵ﻧﻔﺮ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات،
ﻟﺒﻨﺎن ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎری ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،آﻣﺎرﻫﺎی
رﺳﻤﯽ را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯽﺑﯽﺳــﯽ در ﮔﺰارﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
در اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺸــﻮر اﻣﺎرات از ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﻫﻤﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸــﻮر اﻣــﺎرات و اﯾﺮان را
ﻟﻐﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر را ﺑﺎ دﺑﯽ و
ﺷﺎرﺟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۸ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  ۴اﯾﺮاﻧﯽ و
 ۴ﺳــﻌﻮدی ﮐﻪ از اﻣﺎرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ  ۱۰۰ﻧﻔــﺮ زاﺋﺮ ﺷــﯿﻌﻪ ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﺳــﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ از اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸــﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﯾﮏ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﯽﺑﯽﺳــﯽ ﮔﻔﺘــﻪ ﮐﻪ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ  ۷۰۰۰زاﺋﺮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ﺳــﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧــﯽ  WHOﺑﻪ اﯾــﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾــﻖ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺮ آن در
ژﻧﻮ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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?What Does This Toronto War Veteran Want For His 100Th Birthday

وﻗﺘﯽ ﺣﺪود  ۷۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻓﺮد
آرﺳﻨﺎﻟﺖ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ارﺗﺶ
ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮش
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻣﺮدم ﺗﻮرﻧﺘﻮ از ﺗﻮﻟﺪ ﺻﺪ
ﺳﺎﻟﮕﯽ او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده و ﺗﺼﻮﯾﺮی از او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪش
دارد.
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﻟﺘﺎن
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻬﻤﯽ در ﺑﺮآورده ﺷﺪن آرزوی ﺗﻮﻟﺪ
اﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪﺳﺮﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .راﺳﺘﯽ او در
ﺗﻮرﻧﺘﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آرزوی ﺻﺪﻣﯿــﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﮐﻬﻨﻪ ﺳــﺮﺑﺎز
ﺟﻨﮓ ،ﺑــﻪ ﻟﻄﻒ ﻗــﺪرت رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
روز ﯾﮑﺸــﻨﺒﻪ ﻋﮑﺲ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟــﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Fred Arsenaultﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و در ﺟﺮﯾــﺎن ﺟﻨــﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧــﯽ ﺑــﺮای Cape
 Breton Highlandersﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  Redditﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ
ﺑﻪ ﮐﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان،
ﺗﻌﺪاد ﻣﺴــﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳــﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
آﻣﺎری و رﯾﺎﺿﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺳﺘﺎر ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾــﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻋــﺪدی ﻣﻌﺎدل ۱۸
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
 ۳٬۷۷۰ﻣﻮرد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۳٬۴۷۰ﻣﻮرد در ﻧﻮﺳــﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
رﻗــﻢ  ۱۸ﻫﺰار ﻣﻌﺎدل  ۲۰۰ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻤﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳــﺎﯾﺖ  medRxivﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘــﺮ  Isaac Bogochﻣﺘﺨﺼــﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻋﻔﻮﻧــﯽ در  General Hospitalو ﻧﯿــﺰ داﻧﺸــﮕﺎه
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽﻫﺎ
و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ«.
 Ashleigh Tuiteﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﺎر در داﻧﺸــﮕﺎه
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ» :وﻗﺘــﯽ دارﯾﻢ از  ۵ﻣﻮرد
اﺑﺘــﻼ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿــﻢ ،ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل
اﯾﻦ ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۵ﻣــﻮرد از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ۸۰
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻣــﺎ در اﯾــﺮان ،ﺣﺴــﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿــﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ در اوﻟﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد درﺑﺎره وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑــﺎ ﻫﺮاساﻓﮑﻨﯽ زﯾﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺸــﻮر را ﺑﻪ
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آﯾﺎ آرزوى ﺳﺮﺑﺎز  100ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ
اﻣﺴﺎل ﺑﺮآورده ﻣﻰﺷﻮد؟
داﺷﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
روی ﺑﺮﮔــﻪای ﮐﻪ در دﺳــﺖ اﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪﺳــﺮﺑﺎز ﻗﺮار
داﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم ﻫﺴﺘﻢ و روز  ۶ﻣﺎرچ  ،۲۰۲۰ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮم
و ﻣﯽﺧﻮاﻫــﻢ ﺻــﺪ ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟــﺪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻢ«.
روی اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ آدرﺳــﯽ ﻫــﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳــﺪ آدرس اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز در اﺳــﮑﺎرﺑﺮو در ﻏﺮب
ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺳﺖ.
آرزوى ﮐﻬﻨﻪﺳﺮﺑﺎز ﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ ﺑﺮاى روز
ﺗﻮﻟﺪش

ﯾﮏ ﻧﻔــﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﻣﺴﻠﺴــﻞﭼﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ارﺗﺶ ﮐﺎﻧﺎدا را ﭘﻮﺷــﯿﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ در دﺳــﺖ

ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای زﯾﺎدی ﻣﯽﭘﺰﯾﻢ ،ﻣﺜﻼ دﻟﻤﻪ
ﺑــﺮگ ﻣﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮگ اﻧﮕﻮر ،ﮔﻮﺷــﺖ ﺑــﺮه و ﻓﺮﯾﮑﻪ
درﺳــﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﺷﺎم ﺧﻮردن
ﺑﯿــﺮون ﻣﯽروﯾــﻢ .رﺳــﺘﻮران  Benihanaﯾﮑﯽ از
رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴــﺮم آﺷﻨﺎ ﺷــﺪم ،دو ﻗﺮار در اﯾﻦ
رﺳﺘﻮران داﺷﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﻗﺪ ﭘﺴﺮم از ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه
و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم

ﺑﻌﺪ از ﺷــﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴــﮑﺘﺒﺎل ﯾﺎ ﻫﺎﮐﯽ
ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ زﯾﺎد اﻫﻞ اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ.
ﻫﻤﺴــﺮم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓــﯽ اﺧﺒــﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎ ﻫﻢ
وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ و ﺷــﺐﻫﺎ ﮐﺎرﻫــﺎی آرامﺑﺨﺶ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﺴــﺮم ﻣﯽﺧﻨــﺪد و ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨــﻢ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾــﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧــﻢ .ﭼــﻮن وﻗﺘﯽ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ در اﺗﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ،
ﺻــﺪای آن را ﮐــﻢ ﻣﯽﮐﻨــﻢ و زﯾﺮﻧﻮﯾــﺲ آن را

واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺻﺪﻫﺎ ﻻﯾﮏ و
ﮐﺎﻣﻨﺖ و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ردﯾﺖ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .اﮔﺮ اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،دوﺳﺖ دارم
ﭘﺴﺮ  ۵ﺳﺎﻟﻪام ،آدم را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ
ﮔﻮش دﻫﻢ ،ﺑﺸــﻨﻮم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر دﻟــﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻨﮓ
ﺷﺪه و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻘﺪر دوﺳﺘﺶ دارم .اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺪﯾﺮى ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ

ﻣﻦ ﭘﺎدﮐﺴــﺖ و ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺮوازﻫﺎ ﯾﺎ ﺷــﺐﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای
دﯾﺪن ﻓﯿﻠــﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﻤﺴــﺮم ﮐﺎر دارد،
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ .ﻋﺎﺷــﻖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﻪ
ﻧﺎم  Danny Myersﻫﺴﺘﻢ.
اﻻن دارم ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺞ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺗﯿﻢ The
 Five Dysfunctions of a Teamﻧﻮﺷﺘﻪ Patrick
 Lencioniرا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.
ﮐﺘﺎبﻫــﺎی زﯾــﺎدی در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺴــﺐوﮐﺎر
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﻣﺜﻼ ﮐﺘﺎب The Culture Connection
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دوﺳﺖ دارم در ﻣﻮرد
ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻧﯿﺎ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑــﺮان ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ» :اﯾــﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا
و ﻣــﺮدم آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺻﺪ ﺳــﺎﻟﮕﯽ
ارزش ﯾﮏ ﻣﺪال دارد«.

Start Up Visa

درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدار ﺗﻮرﻧﺘﻮ از ﻣﺮدم ﺑﺮاى
ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺮﺑﺎز  100ﺳﺎﻟﻪ

 ،John Toryﺷــﻬﺮدار ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم را ﺗﺸــﻮﯾﻖ
ﮐﺮده اﺳــﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﺮﺑﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
او در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ» :او روز  ۶ﻣﺎرچ ﺻﺪ
ﺳــﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ارﺳــﺎل ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ
او ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺳﭙﺎﺳــﮕﺬارﯾﻢ و
ﺗﻮﻟﺪ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﯽاش را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ«.
وﻗﺘﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻰرﺳﺪ

اﻧﺘﻬﺎی روز ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮم .اﻧﮕﺎر
ﮐﺴــﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣــﺮا ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﯾﺎدم ﻣﯽرود
در ﮔﺎراژ را ﺑﺒﻨﺪم.
وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﺑﯿﺪن ﮐﻨﺪ،
دوﺑﺎره ﺑﯿﺪار و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮم.
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ  5ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؛ اﺣﺴــﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﻨﺞ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺘﻮرم ،ﺧﺎﻧﻢ Hazel McCallion
ﻓﮑــﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐــﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۴۰ﺳــﺎل ﺷــﻬﺮدار
 Mississaugaﺑﻮد .او  ۹۸ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﯿﻠﯽ دﻟــﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸــﺘﺮی اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫــﻢ ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وﻗــﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

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

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

ﺷﻤﺎره ۲۳۴

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

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﮐﻤﺘـــﺮﯾـﻦ
ﻧﺮخ ﮐﻤﯿﺴﯿـﻮن

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت

Broker / M.Arch.

ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪون دردﺳﺮ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ

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

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

؟

اﻣﯿﺮ از رﯾﭽﻤﻮﻧﺪﻫﯿﻞ :ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺪت  ۲۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ در
رﯾﭽﻤﻮﻧﺪﻫﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دو ﻓﺮزﻧﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺎﻧﺪو ﺑﺮای
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دارﯾﺪ؟
مجتبی عسگریان

ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن ،ﻣﺸﺎور اﻣﻼک و ﻣﺴﮑﻦ  -ﺗﻮرﻧﺘﻮ

PANACO

مشاوره

Luxury Custom House
Design & Build

رایگان

Renovation

647 988 9291
www.panaco.ca

panacohouse@gmail.com

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺮاغ ﺣﺬف ﭼﯿﺰﻫــﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮوﯾﺪ
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽرﺳﺪ.
اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎران او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ،دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
آﺳﺎنﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺣــﺬف ﭼﯿﺰﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ

هر روز ده هـزار نفر در کانـادا
و ایران صبـح خود را با

ایمیلهای خبری آتش آغاز میکنند
N E W S

امالک مسکونی

foresthillsignature.com

یوسف شهپذیر

مهرا ن
پوستی زاده

Sales Rep.

مشـاور امالک

416-830-2385

647.468.2347

Certified by Carson Dunlop
mehran2867@yahoo.com

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از وﺳﺎﯾﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﻣﻦ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از

E S T A T E

Our proven track
record Show we sell
for HIGHER prices
incredible gift for
the buyers

416-303-0397

Broker

خرید  ،فروش
اجــاره

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻮﺳﺎزى را ﺟﺪى ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﭘﺎﮐﺴــﺎزی ﺷــﺪ ،زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﻮﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ،
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎ را آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﻧﮕﻬﺪاری
ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺷــﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﮏ
رﻧﮓ ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﺛﺎﺛﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ را در دﺳﺖ
اﻧﺠــﺎم دارﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﭘــﺮوژه ،در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آن
و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آن ،ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳــﭙﺲ ﻫﻤﻪ
ﻋﮑﺲﻫﺎ را داﺧﻞ ﯾــﮏ آﻟﺒﻮم ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﺮوش ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ،آن ﺳــﻮی زرق

ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻰ

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺎزار ،ﻓﺮوﺷــﻨﺪﮔﺎن دﺳــﺖ ﺑﺎﻻ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﺧﺎﻧﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮑﺴــﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش
در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬــﺎ دارای ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳــﯽ ﺣﺎوی
ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳــﻘﻒHVAC ،
)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع( ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ،
ﺳﯿﺴــﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳــﺖ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑــﻪ دﯾﮕﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷــﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﮑــﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐــﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸــﺘﺮ،
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮب و رﻗﺎﺑﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد؟
ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ دﻻری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺧﺎﻧﻪ،
ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﭼﺮا ﺷﻤﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزرﺳــﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷــﻤﺎ را از وﺟﻮد
ﻫﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای ﮐــﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺎﺷﺪ ،آﮔﺎه ﺳﺎزد.
اﻃﻼع داﺷــﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و از ﻗﯿﻤﺖ ﻟﯿﺴﺘﯿﻨﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺸــﺨﯿﺺ داده ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ اﺳــﺖ ،ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳــﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫــﺶ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻪ در ﺑــﺎزار ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑــﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

و  300ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ
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اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ وﺳــﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
از ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗــﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﯽ ﻧــﺪارد ،ﯾــﺎ آن را ﻫﺪﯾﻪ
ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را درﺑﺎره ﻗﻔﺴــﻪﻫﺎ و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎ را دارﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد.
در ﺑﺎﻧﮏﻫــﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﮐﺮده و
ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ واﻗﻌﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ روی ﻧﻮﺳــﺎزی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪای ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ
ﺗــﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردﻫﺎی ﺑﺎارزﺷــﯽ را ﮐــﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣــﺎ ،در ﺗﻤــﺎم ﻃﻮل ﻋﻤــﺮ ،اﻧﺠــﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮد ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد
ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
داﺷــﺘﻦ ﯾﮏ ﮔــﺰارش ﺑﺎزرﺳــﯽ از ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺷــﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺟﺪی ﺑﻮده و اﯾﻨﮑﻪ ﺷــﻤﺎ در
ﻃــﻮل ﺳــﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺗــﺎن در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن ،وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻇﺮف ﺳﻪ روز
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Heritage group Ltd.

ﺑﺎﻻﺧﺮه دﯾﺮ ﯾﺎ زود زﻣﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﺧﺎﻃﺮه
ﺳﺎﺧﺘﻦ در آن ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽزﻧﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽﺷﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎری وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺎ ﺟﺎی
ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽ دردﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روش ﺻﺤﯿﺢ و
ﺑﯽدردﺳﺮ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

مشاور امالک و مسکن تورنتو

ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻰ از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ
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ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻦ ﺑﺴــﯿﺎر دﯾﺪهام ﮐﻪ ﻣﺮدم در
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﮐــﺮده و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب را
دور ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
رﻓﺘﻪ و درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ ﺑﻪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده داده ﺷــﻮد ،ﭼــﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و ارزش ﺑﺨﺸﯿﺪن دارد،
و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ دور اﻧﺪاﺧﺖ.
اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷــﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی
اﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿــﺰ را در ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻫﻢ آورﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ وﻗﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻧﮑﺎﺗﻰ درﺑﺎرهى ﺳﻮاﻟﻰ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ

بازرس ساختمان

BELLA LEE

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾــﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻋﺠﻠــﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺗــﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﮑﺎن ﺷــﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ،
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮدا ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
داﺷــﺘﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺣﺬف ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﻻزم را ﺑﺮای آن ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.
از ﺣﺬف ﻟﻮازم اﺿﺎﻓﻰ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ

atash.ca

Prevision Home
Inspection
Group

اسپانسـر ویـژه

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر

و ﺑــﺮق ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎﻧــﻪ را ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳــﺘﺨﻮان آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ
ﻗﺪﯾﻤــﯽ و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸــﯽ آن را ﺗﻌﻮﯾــﺾ ﮐﺮدهاﯾﺪ،
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑــﺮای اراﺋﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

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

ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﺪرن ﺷﻬﺮ
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۰۰
ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ روز ﺑﺎ  ۳۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ۳٬۶۲۵ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ و دارای  ۴اﺗﺎق
ﺧﻮاب و  ۶ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎره  ۲۴۱در ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،Silver Birchدر
ﻣﺤﻠﻪ  The Beachesدر ﺟﻨﻮب ﺷــﺮﻗﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ،
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه و ﻫﺮ ﮐﺴــﯽ ﮐﻪ آن را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ،ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳــﺎل  ۲۰۱۴در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن

ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎﻟﻮ ﺑــﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﻌﺪ
زﻣﯿﻦ آن را دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮد و ﻓﺮوﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن در ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ و در ﺳــﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮐﻒ ﻃﺒﻘــﻪ اﺻﻠﯽ ﺑــﺎ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺘﻮﻧــﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ
ﺧﺎﮐﺴــﺘﺮی ﺑﺮاق ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻟﻤﺲ ﭼﻮب
در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺧﺎﻧــﻪ ،ﺣــﺲ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑــﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آنﺟﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖﻫﺎی آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﺮه
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﯾﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﺸــﯿﻤﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﺒﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ
آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺷــﻮد .ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑــﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻮر
زﯾﺎدی را ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻀﺎی
ﻧﻮرﮔﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳــﻘﻒﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻧﯿــﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪهاﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎی
زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ  ۴ﺧﻮاﺑﻪ اﺳﺖ و  ۶ﺣﻤﺎم دارد.
اﺗﺎق اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳــﻮم ﻗﺮار دارد و
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻــﯽ و آراﻣﺶ
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﯾﮏ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﻰ اﺗﺎق اﺿﺎﻓﻪ

زﯾﺮزﻣﯿــﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧــﻪ دارای اﺗﺎقﻫــﺎی اﺿﺎﻓﯽ
زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺗﺎق وﯾﮋه ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺰ دارد.

ﯾــﮏ آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐــﻪ در ﺻﻮرت ﻟــﺰوم ﻣﯽﺗﻮان از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺣﯿﺎط ﺧﻠــﻮت ﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﻤﻦ واﻗﻌﯽ ﻧــﺪارد ﺑﻠﮑﻪ
دارای ﯾﮏ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ

وﯾﮋﮔــﯽ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕــﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻃــﺮف ﮐــﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺎﺳــﺐ
اﺳﺖ و  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.

ﺷﻤﺎره ۲۳۴

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰
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CLASSY HOMES

Maisam Asgarian

مســکن

رویاهـایشمـارامیسـازیم
انجـامپروژههـایساختمــانیبا

بهترینکیفیت|پایبندیبهزمان|مناسبترینقیمت

647.607.3277 | classyhomes.ca | info@classyhomes.ca
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،دارﯾﻢ از ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟
آﯾﺎ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻢﻣﺨﺎﻃﺐ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﻫﻤﻪ
دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ؟
آﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭘﺴﺖ در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎدال ﺗﻠﮕﺮام
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﻋﻀﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ؟
آﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺴﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی
آﻧﻬﺎ ﻓﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ؟
اﺻﻼ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺧﺮواری
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ رژه ﻣﯽروﻧﺪ را ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
ﺧﻮب ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﻮل زدن ﺧﻮدﻣﺎن
اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻀﻮر واﻗﻌﯽ
و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺣﻀﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎل ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و دوﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻓﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را
ﮔﻮل ﻧﺰﻧﯿﻢ.

اﯾﻦ روزﻫﺎ ،روزﻫﺎی ﻗﺪرت ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳــﺖ و دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز،
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﭼﺎره ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی آنﭼﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿــﻞ ،ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸــﺘﺮی و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺸــﺎوره اﻣﻼک ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از آدمﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
زدن ﯾﮏ ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی در ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺳــﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﺳــﺖ ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻫﻢ ﺑــﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ،ﯾﮏ ﮐﺎر راﺣﺖ و ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب
ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی دارد.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ۶ ،اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺶ
و ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﯾــﻢ ﮐﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل
را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﺎ آدمﻫــﺎ ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از زﻣــﺎن روزاﻧﻪ
ﺧﻮد را در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ﺻﺮف ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎلﻫﺎ ،دوﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک،
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻠﮕﺮام ،ﯾﻮﺗﯿﻮب ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪه ،ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ و ﮐﺎﻣــﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤــﻪ اﻓﺮاد در ﻫﺮ
زﻣﺎن از روز ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺸﺎوره اﻣﻼک ،اﺳﺘﻔﺎده

Six Social Media Questions Your Team Should Know The Answer To

ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺴﺘﺎدن و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ رﻫﮕﺬری دارد و ﻧﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﯽ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ
ﭘﮋواک ﺻﺪای ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ

ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻤﻰداﻧﯿﺪ

از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ
از ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴــﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾــﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب
اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

متخصص وام

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

ﮐﺠﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﻗﺮار دارﻧﺪ؛
ﻓﯿﺲﺑﻮک ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام،
ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب و ...وﻟﯽ در اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪد ،روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ،
اﺳﺘﻮری ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ...وﺟﻮد دارد.
ﮐﺪام ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎمﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳــﺦ :ﻗﺒﻞ از ﺷــﺮوع ،اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﺑﺘــﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻫﺪف و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﺳــﺦ اﯾﻦ
ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و
روی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ
ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺷــﻤﺎ وﻗﺖﺷــﺎن را در ﮐﺪام ﺷــﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻃــﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟

داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻃﺒﻖ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام
روﯾﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳــﺦ :ﺛﺒﺎت در ﭘﺴــﺖ
ﮔﺬاﺷــﺘﻦ ،ﻧﮑﺘــﻪ ﮐﻠﯿﺪی
اﺳــﺖ .ﺑــﺮای اﯾﻨﮑــﻪ
ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ،اﻋﻀﺎی ﺗﯿــﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾــﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮا را از
ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﺎ داﺷــﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸــﺨﺺ ،اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑــﺮای روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﭘﯿــﺶ ﻣﯽآﯾــﺪ وﺟــﻮد دارد .ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑــﺎ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ.
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ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺬرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐــﻪ ﺣﻀــﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺑﺴــﯿﺎری از
ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎ
در ﻓﻀــﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺴــﺘﺎدن و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐــﺮدن در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ رﻫﮕﺬری
دارد و ﻧﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﯽ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﮋواک ﺻﺪای ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ.
ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف از ﺣﻀﻮر آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﺪﺳــﺎزی و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﻤــﺎد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن
اﺳــﺖ .ﭘﺲ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﮑﺘﻪ
دوم اﯾﻦ اﺳــﺖ در ﺟﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﺪه ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺎورد.
ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳــﺎنﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام ،اﺑﺰارﻫﺎﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﭼﻘﺪر در ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮدﻣﺎن را ﮔﻮل ﻧﺰﻧﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﯾﺎ آﮔﻬﯽ ﺧﻮد را در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام
و ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺷﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪر و ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ.
ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺪام ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﻫﻢ دوﺳﺘﺎن
و ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮش ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ.
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وام خصوصی با بهترین نرخ بهره
وامهای اول و دوم

MORTGAGE
ALLIANCE
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ﭼﻄﻮر ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
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TARION WARRANTY

Brokerage#10530

مسکونی جتاری و ساخت و ساز

416.939.3783
mehran.afkhami@gmail.com

ﺳــﺨﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﻣــﻮرد ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را از
ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﺎ ازﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮوش
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﻢ در راﺳﺘﺎی ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
اﺳﺖ .ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻣﻮرد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﺷــﯿﻮه ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﮐﻤﯽ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف از ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑــﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و اﯾﺠﺎد
اﻋﺘﻤﺎد در آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﺮدم دوﺳــﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻮﻋﯽ
اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
ﻫﻢزﻣــﺎن ﮐــﻪ در ﺣــﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑــﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿــﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺑــﺎ آﻧﻬــﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺎدق ﺑﺎﺷــﯿﺪ و در اﯾﻦ
ﺻــﻮرت ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿــﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
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آﯾﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻓﺮوش
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭘﺎﺳــﺦ :ﻫﺪف ﺑﻌﺪی اﯾﻦ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧــﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺮﻧــﺪ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺸــﺎن دﻫﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳــﺘﺮس ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷــﻤﺎ ﺗــﻼش زﯾــﺎدی ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺗﺎ
راﺑﻄﻪای ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ،
اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد و راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم
درﺳــﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ،
از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﯾﺪ.
ﮐﺎر ﺷــﻤﺎ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاﯾﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
از ﻫﻤــﻪ ﻣﯽﺷــﻨﻮﯾﻢ ﮐــﻪ
وﯾﺪﯾﻮ ،ﭘﺎدﺷــﺎه اﺳﺖ! ﻫﺮ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷــﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻗﻮاﻧﯿــﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺧــﻮد را دارد ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ و ...اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻏﯿــﺮ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﯾــﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ
در ﻣــﻮرد ﻣﺤﺘﻮا وﺟﻮد دارد و آن ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳــﺖ
ﮐﻪ وﯾﺪﯾــﻮ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑــﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ
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ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ.
وﯾﺪﯾﻮ روﺷــﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑــﺮای ﻣﻌﺮﻓــﯽ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
و ﻧﺸــﺎن دادن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
در درﯾﺎﯾــﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴــﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷــﻮد ﻣﺨﺎﻃــﺐ روی ﻣﺤﺘﻮای
ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .وﯾﺪﯾﻮی ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﯾﺪﯾﻮی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﻮد.

آتش را در شبکههای اجتماعی
کنیـد

atashdotca

atashdaily

atashdotca

atash.ca

atash.ca

 5ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳــﺶ و ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﻦﮔﻮﻧــﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨــﺪی ﮐــﺮد .اﺑﺘﺪا ﻫــﺪف ﺧﻮد را
ﺗﻌﺮﯾــﻒ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ ،در ارﺳــﺎل ﭘﺴــﺖ
ﺛﺒﺎت داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه و در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد.
ﺻﺎدق و ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﮐﻠﯿﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮﻓﻖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﺎدق ﺑﻮدن و ﺟﺬاب ﺑﻮدن اﺳــﺖ .اﮔﺮ
اﻋﻀﺎی ﺗﯿــﻢ ،ﺧﻮد را ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و دوﺳــﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪ ،ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و در ﻣﻮرد ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑــﻪ ﻣــﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ اﯾــﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷــﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
آژاﻧﺲﻫﺎ و ﻣﺸــﺎوران اﻣﻼک ﺗﻔﺎوت دارﯾﺪ و ﭼﺮا
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴــﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺑﺮد و ﻗﺪرت
ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

Home Life/Bayview

Realty Inc., Brokerage,
Independently Owned & Operated
Brokerage

ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ درﺑﺎره

ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻧﺎدا
atash.ca/
real-estate

647 - 919 - 4036

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

راﯾﮕﺎن  -ﺑﺮاى ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ

اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺷــﺎﻫﺪ ﺻﺮف و اﺗﻼف
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺳــﻮی ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎی
اﯾﺮاﻧــﯽ در ﻓﻀــﺎی آﻧﻼﯾــﻦ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
و اﻧﺮژیﻫﺎی ﮐﻢﺗﻮان ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎﺳﺖ.
آﺗــﺶ ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﺷــﺮﯾﮏ رﺳــﺎﻧﻪای
ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺳــﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨــﻪ دارد ﮐــﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧــﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.
آﺗﺶ در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارد.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

رضــا
مقـد سزاده

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

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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ﺷﻤﺎره ۲۳۴

ATASH.CA

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

وبسایت جامع
مسکن تورنتـو

مســکن

بنای یک رویا

بهـروز سـامانی مدیر سایت

و مشـاور مسکن در تورنتو 416-275-8733

A3A REALTY INC., BROKERAGE

After 13 Rentals In 10 Years, Single Mother By Choice Alyssa Garrison Finds Her Forever Home

قـابـل توجـه خریـداران و فروشنـدگان امــالک

ﯾﮏ زن ﺑﻼﮔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﯾﺾ  ۱۳ﺧﺎﻧﻪ در  ۱۰ﺳﺎل ،ﺧﺎﻧﻪای را اﺟﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آن را »ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻫﺎیﭘﺎرک« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

A3A REALTY INC., BROKERAGE

با  A3A appاز ميزان كميسيـون خود مطلـع
و تا  80%صرفه جويی نماييد

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

آﻟﯿﺴﺎ ﮔﺮﯾﺴﻮن ﺑﺮاى ﻣﺎدر ﺷﺪن در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎﻫﺰاده و اﺳﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺣﺎﻻ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ

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

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
بهتـــــــر در
کـانـــــــــــــــــــــــادا

Atash Studio

رسـانه ایرانیــان کانـادا
atash.ca

647-919-4036

آﻟﯿﺴﺎ ﮔﺮﯾﺴﻮن از آن زﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺎﻫﺰادهای ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮاﻣﺎن ﺧﺮاﻣﺎن از راه ﺑﺮﺳﺪ
و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺶ ﮐﻨﺪ .او آﺳﺘﯿﻦﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ زد ﺗﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺴﺎزد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن
آب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎ ﮐﺮد .آﻟﯿﺴﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻼﮔﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪش ﺑﺎ ﻟﻘﺐ
»ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻫﺎیﭘﺎرک« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
او در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﺑﺎرداری ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﭙﺮم اﻫﺪاﯾﯽ ،ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای  ،Alyssa Garrisonﯾــﮏ ﻣﺎدر ﻣﺠﺮد و ﯾﮏ
ﺑﻼﮔﺮ ﺳــﺎﮐﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در آن ﮐﻼﻫــﺶ را آوﯾﺰان ﮐــﺮده و در اﻧﺘﻬﺎی روز،
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای او ﮐﺎﺧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳــﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی،
ﮐﻤﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ و ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ و ﯾﮏ ﺗﺠﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از
آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰش ﻣﯽﮔﺬرد.
آﻟﯿﺴﺎ ﮔﺮﯾﺴﻮن ،ﺑﻼﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ RAOP - Random
 ،Acts of Pastelﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻻﯾﻒ اﺳــﺘﺎﯾﻞ اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﺑــﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣــﺪ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و
در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻫﻤﻪ رﻧﮓﻫــﺎی رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن ﺑﻪوﯾﮋه
ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.
ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ آﻟﯿﺴــﺎ در  ۱۰ﺳــﺎل اﺧﯿﺮ  ۱۳ﺑﺎر ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
ﺑــﺎزار ﭘﺮﭼﺎﻟــﺶ ﻣﻨــﺎزل اﺟــﺎرهای در ﺗﻮرﻧﺘــﻮ،
ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳــﻬﻞاﻧﮕﺎر ،ﺳــﻘﻒﻫﺎی در ﺣﺎل
ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ،ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑــﺪ و ﻫﻢاﺗﺎﻗﯽﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻫﻤﮕــﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐــﻪ در اﯾﻦ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،آﻟﯿﺴﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺎرهای ﺑﺎ ﺳــﻘﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻢ،
رﻧﮓ و ﺷﺎدی را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
آﻟﯿﺴــﺎ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد
در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺠﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا او
زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻦ ،ﺑﺮای
ﺧﺮﯾــﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫــﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
دوﺳــﺖ دارﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻤﺴــﺮ و ﺷــﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ،
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐــﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺎﻧﻪاش را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام »ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻫﺎیﭘﺎرک«
ﻧﺎﻣﯿﺪه دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ.
ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﭙﺮم اﻫﺪاﯾﻰ

وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﯾﺴﻮن  ۲۷ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
داﺷــﺘﻦ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﺶ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺟﻮان ﺷﺪن ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﺧﻮدش ﺑﮕﯿــﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳــﭙﺮم
اﻫﺪاﯾﯽ ،ﯾﮏ ﭘﺰﺷــﮏ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دوﺳــﺘﺎن

و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در روز ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺷﻮد .
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﻬــﻢ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐــﺮد و آن ﭘﯿﺪا ﮐــﺮدن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
اﺟﺎرهای ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزار ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻮد.
او ﻣــﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾــﻦ اﯾﺪه را داﺷــﺘﻢ و ﺑﺮای
رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم
ﮐــﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﯾــﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻤﺸــﺪه از اﯾﻦ ﭘﺎزل
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﮔﺮﯾﺴــﻮن ﺷﮏ داﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺪو ﺑﺮای او
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾﮏ
ﺳﺎل اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪو
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوم و در ﮐﺎﻧﺪوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻢ
ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﭽﻪدار ﺷــﻮم .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾــﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﺧــﻮب ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
روﯾﺎی ﺧﻮدم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻢ«.
ﻣﺎﺟﺮاى ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳــﯿﺰدﻫﻤﯽ ﮐﻪ او ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻣﻮردﻧﻈــﺮ ﺑــﻮد و  ۱۳ﻧﻘــﺶ ﻋﺪد ﺷــﺎﻧﺲ را ﺑﺮای
ﮔﺮﯾﺴﻮن داﺷﺖ.
او از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷــﺨﺼﯽ
ﻧﻮﺷــﺖ و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿــﺢ داد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ارزش دارد.
ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧــﻪ ﺑﻪ او اﻃﻼع داد ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
اﺟــﺎره رﻓﺘﻪ اﺳــﺖ ،وﻟﯽ ﻧــﺎم آﻟﯿﺴــﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽﺳــﭙﺎرد ﺗﺎ اﮔﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺷــﺪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ
ﺑﺪﻫﺪ .آﻟﯿﺴﺎ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ از اﺟﺎره ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ،اﯾﻤﯿﻞ را
ﺑﺴﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ دوﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
روز ﺑﻌــﺪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧــﻪ ﺑﺎ او ﺗﻤــﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮاﻧﺶ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﯿــﻦ اﻻن ﺑﻪ او اﻃﻼع داده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
دارد.
ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴــﺎﻧﯽ داﺷــﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ
دوم ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای آﻟﯿﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪهآل ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳــﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻟﯿﺴــﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
آﻟﯿﺴﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳــﯿﺪه ﺑﻮدم ﭼــﻮن اﺟﺎره آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾــﻦ اﺗﺎقﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﭼــﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺣﺘﯽ
وﺳــﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارم .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺠﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،اﻣﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯽ،
دﻧﯿﺎ آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ آﺷﯿﺎﻧﻪ

ﮔﺮﯾﺴﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ روﯾﺎی ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن را در
ﺳــﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﯽ
را ﻫﻢ دوﺳــﺖ دارد .ﺧﺎﻧﻮاده او در West Coast
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوﺳــﺘﺎﻧﺶ در دان ﺗﺎون ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴــﺘﻢ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮم .ﻣﻦ اﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن را دوﺳﺖ دارم
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت دارد و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ .وﻟﯽ
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾــﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﻟﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ«.
اﻟﺒﺘــﻪ ،اﯾــﻦ ﺗﺮدﯾﺪﻫــﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸــﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺴــﻮن
ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑــﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳــﺎﺧﺖ ﯾﮏ آﺷــﯿﺎﻧﻪ
ﺗﺎ ﻣﺮﺧﺼــﯽ دوران زاﯾﻤﺎن و رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ را
ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﻣﺎﻟﻰ

آﻟﯿﺴﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ در ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺴــﺘﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮدم و

دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ داﺋﻢ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨﻢ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،او در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮدن
ﭘﻮل را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸــﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻫﺪف ﺑﺮای ﺧــﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺑﺮای ﻣــﻦ ﺑﻪ ﮐﺎری
ﻋﺠﯿــﺐ و ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳــﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ؟«
او ﻫــﺮ وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫــﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨــﺮد ،آن را در
دﺳــﺘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ
ارزش وﻗﺘــﯽ ﮐﻪ ﺑــﺮای ﺑﻪ دﺳــﺖ آوردن ﭘﻮل آن
ﺻﺮف ﺷﺪه را دارد؟
آﻟﯿﺴﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :از ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ آﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺎورﻫﺎى راﯾﺞ و ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﻰ
ﺟﺬاب

ﮔﺮﯾﺴــﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴــﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺨــﺮی؟ ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧــﺎص و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺴــﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻫﻢ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦﻃــﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎوری
ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
را ﻃــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ :ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪا
ﺑﭽﻪدار ﺷﻮﯾﺪ«.
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎ
را ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ
ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ«.
زﻧﺪﮔﻰ در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺑﻰ ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ

وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺴــﻮن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ،ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده ﮐــﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻫﯿﭻ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷــﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷــﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟــﻮد دارد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺷــﻤﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﺷــﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺒــﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧــﻪای را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺴــﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ او از ﭘﺮداﺧﺖ
اﻗﺴﺎط ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ«.
او اداﻣــﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ رﯾﺴــﮑﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮدهام ﮐﻤﺘﺮ ﺳــﻨﺘﯽ اﺳــﺖ وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮ
ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻫﻤﺎنﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮوی؟ آﯾﺎ
ﺑﻪ ﺷــﻤﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز داری؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارم«.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒــﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑــﻮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺰرگ ﺑــﺮای ﮔﺮﯾﺴــﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣــﺎدر ﻣﺠﺮد
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﮐﺎر ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮم
ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و
ﻫﯿﭻﮐﺴــﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ از ﻣﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ«.
اﺷﺘﺮاكﮔﺬارى ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎردارى
ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﻰ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

اﻣﺮوز ،ﮔﺮﯾﺴــﻮن از ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ در ﻣﻮرد ﺑﺎرداری ﻏﯿﺮﺳــﻨﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺮد ﯾﺎ روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎدر
ﺷﺪن را ﻋﺎدیﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن و
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪدار ﺷــﺪن ﺧﻮد را ﺗﺎ زﻣﺎن ازدواج
ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷــﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ
اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ
اﻣﻼک و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺑﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ وﺟــﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺸــﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از زﻧﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷــﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷــﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﺑﺮاى ﺷﺎﻫﺰادهاى ﺳﻮار ﺑﺮ
اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﮔﺮﯾﺴــﻮن اﻋﺘﻘــﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدش
و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺴــﺎزد .اﮔﺮ ﮐﺴــﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ او ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻢ
آﻟﯿﺴــﺎ ﮔﺮﯾﺴﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳــﺶ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﭼــﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼــﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ
و زﻧﺪﮔــﯽ را آنﻃــﻮری ﮐﻪ ﺧﻮدﻣــﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﺴــﺎزﯾﻢ؟ ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷــﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠــﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺑﻌﺪا
اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد وارد زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺷﻮد«.

ﺷﻤﺎره ۲۳۴

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰
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ﻃﯽ  ۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸۰۷۸ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ  ۶۵۳۱ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۸در ﮐﺎﻧﺎدا درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

آﻣﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺎدا در ﻧﻪ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در  ۹ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ از ژاﻧﻮﯾﻪ
ﺗﺎ ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۹در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
ﭘﺮوﻧﺪه درﺧﻮاﺳــﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺸــﮑﯿﻞ
دادهاﻧﺪ.
اﯾــﻦ ﻣﯿــﺰان درﺧﻮاﺳــﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔــﯽ در ﺗﻤــﺎم
ﺳــﺎل  ۲۰۱۸ﻣﻌــﺎدل  ۲٬۵۳۸ﻣﻮرد ﺑﻮده ﮐﻪ رﺷــﺪ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺎر  ۶۷۹ﭘﺮوﻧﺪه
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷــﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﻮج ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ از ﺳــﺎل  ۲۰۱۸ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
اﻣﺴﺎل رﮐﻮرد ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻣﺎر درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
ﮐﺎﻧــﺎدا در ﺳــﺎل  ۲۰۱۶ﻣﻌــﺎدل  ۲۹۳ﻣــﻮرد و در
ﺳــﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳ﺗﺎ  ۲۰۱۵ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﻮرد ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،آﻣﺎر درﺧﻮاﺳــﺖﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ از ﺳــﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎلﻫﺎی
 ۲۰۱۳ﺗﺎ  ۲۰۱۹را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣــﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎﺋــﯽ ﮐﻪ ﺑــﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در
ﮐﺎﻧﺎدا اﻗــﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ رﺗﺒﻪ دوم را دارﻧﺪ؛
ﯾﻌﻨــﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﻨــﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑــﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﻤﻌﯿﺖ در  ۹ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۴٬۸۱۰
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﮔﺮﭼــﻪ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧــﺎدا ﮐﻪ اﯾــﻦ آﻣﺎرﻫﺎ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺷــﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻧﺸــﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮارد ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﯾــﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ،ﮔﺮاﯾــﺶ ﺑــﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ و
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳــﯽ در اﯾﺮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دادهﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺸــﺪه ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از درﺧﻮاﺳــﺖﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔــﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺳــﻮی
ﮐﺴــﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑــﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﻗﺪام
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای
ﺻﺪور وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴــﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی وﮐﻼ و ﻣﺸﺎوران ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ
دارد ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﯿﺰان درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴــﺘﯽ از ﺳــﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ از ﺳــﻮی
ﮐﺎﻧﺎدا رد ﺷﺪه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ Refugee Protection
 Division - RPDاز ﻫﯿﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺎﻧــﺎدا Immigration and Refugee Board
 of Canada - IRBﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳــﯿﺪﮔﯽ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎرهی درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
در ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
اﻋﻄــﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔــﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ،در ﺻﻮرﺗﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ  ،RPDﺗﺸــﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻓﺮد
ﺧﻮاﻫﺎن  ،Claimantﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳــﺖ ،ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهی ﻣﺘﻌﺎرف،
ﮐــﻪ در ﻗﺎﻧــﻮن ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ،
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
ﭘﻨﺎﻫﻨــﺪهی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺴــﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑــﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﮋاد ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺧﻮد ،ﯾﺎ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ
ﻣﻮﺟﻬــﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤــﺖ آزار و اذﯾﺖ ﻗــﺮار ﮔﯿﺮد،
ﻫﺮاس دارد.
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫــﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،زن ﺑﻮدن
و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﺑﺎﺷﺪ.
اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺷــﮑﻨﺠﻪ ،رﯾﺴﮏ از دﺳــﺖ دادن ﺟﺎن ،ﯾﺎ
رﯾﺴﮏ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺸﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪ اﻓﺴﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮزی
ﮐﺎﻧــﺎدا Canada Border Services Agency -
 CBSAدر ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻘﺎط ورود در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺴﺮان وزارت ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
و ﺷــﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻧﺎدا  IRCCدر دﻓﺎﺗﺮ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر،
اراﺋﻪ داد.
اﻓﺴــﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐــﻪ آﯾﺎ
درﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه ،واﺟــﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ارﺟﺎع ﺑﻪ  IRBﻫﺴــﺖ ﯾﺎ ﺧﯿــﺮ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ
درﺧﻮاﺳــﺖ ﺧﻮاﻫﺎن واﺟﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ  RPDارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،آﻏﺎز ﮔﺮدد.

پـریـا اسکـویـی

مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا

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 ...

ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﺟﺪول

 :Referredﺗﻌــﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  ۹ﻣﺎه اول
اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 :Acceptedﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  ۹ﻣﺎه اول
 ۲۰۱۹ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷــﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱۹
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 :Rejectedﺗﻌــﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  ۹ﻣﺎه اول
 ۲۰۱۹رد ﺷــﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎ در ﺳــﺎل ۲۰۱۹
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 :Abandonedﺗﻌــﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  ۹ﻣﺎه
اول  ۲۰۱۹رﻫﺎ ﺷــﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎ در ﺳــﺎل
 ۲۰۱۹ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 :Withdrawnﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
در  ۹ﻣــﺎه اول  ۲۰۱۹اﻧﺼﺮاف دادهاﻧﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ
اﻟﺰاﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 :Pendingﺗﻌــﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳــﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ و
درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺸﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

2019 January To September

دعاوی خانوادگی:

Finalized
Pending

Total

Withdrawn

Abandoned

Rejected

Accepted

Referred

Country

9,135

845

67

187

344

247

4,810

India

4,266

2,242

75

4

133

2,030

3,993

Iran

5,777

1,521

230

200

690

401

3,782

Mexico

10,982

4,583

50

42

3,195

1,296

3,437

Nigeria

4,328

1,072

85

31

322

634

2,354

Colombia

2,922

1,541

30

11

353

1,147

1,679

Pakistan

2,882

777

30

35

386

326

1,547

China

1,582

1,782

32

8

46

1,696

1,440

Turkey

2,154

390

22

19

174

175

1,131

Congo

1,445

1,239

17

4

135

1,083

1,018

Venezuela

4,587

3,132

33

76

1,920

1,103

910

Haiti

937

553

13

4

28

508

806

Sudan

1,191

959

19

6

58

876

774

Egypt

1,268

353

23

2

122

206

615

Bangladesh

770

729

4

4

13

708

598

Burundi

1,042

291

7

6

69

209

598

Sri Lanka

1,092

152

1

3

55

93

576

Angola

707

234

2

6

17

209

484

Rwanda

940

371

17

0

70

284

472

Palestine

773

173

8

4

41

120

443

Uganda

803

667

98

365

57

147

430

Romania

1,001

284

11

1

86

186

426

Ethiopia

812

115

18

2

49

46

415

Algeria

713

214

12

1

62

139

403

Lebanon

653

186

19

0

84

83

373

Jordan

690

126

6

6

39

75

348

Cameroon

598

542

29

4

108

401

329

Iraq

360

666

6

1

43

616

319

Yemen

835

461

44

19

392

6

315

United
States of
America

548

85

7

0

36

42

311

Kenya

443

466

10

4

34

418

307

Afghanistan

497

307

2

2

44

259

307

Libya

636

367

8

6

135

218

303

El Salvador

496

537

13

15

57

452

276

Eritrea

548

59

6

1

0

52

263

Nicaragua

423

314

24

3

70

217

258

Saudi Arabia

373

773

15

11

79

668

231

Syria

396

445

108

15

91

231

226

Hungary

436

118

5

11

32

70

222

Honduras

349

113

13

5

47

48

205

Jamaica

532

74

5

3

9

57

204

Chad

525

287

6

18

69

194

198

Somalia

348

86

3

1

21

61

188

Zimbabwe

270

73

5

2

42

24

184

Brazil

279

68

6

0

17

45

158

Nepal

394

56

0

3

20

33

156

Guinea

350

23

1

2

13

7

149

Senegal

270

73

0

3

20

50

142

Albania

259

67

8

1

21

37

142

Peru

267

139

15

2

46

76

141

Bahamas

Pending

Total

Withdrawn

Abandoned

Rejected

Accepted

Referred

Year

329

92

13

2

30

47

140

Ukraine

4,266

2,242

75

4

133

2,030

3,993

)2019 (9 Month

197

18

2

1

8

7

127

Tanzania

2,521

571

44

11

95

421

2,538

2018

214

35

3

2

12

18

124

Cuba

556

366

16

8

56

286

679

2017

240

83

12

9

18

44

123

Guatemala

245

160

3

2

27

128

293

2016

313

63

7

4

22

30

109

Georgia

آﻣﺎر ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا در  ۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ۲۰۱۳ﺗﺎ ۲۰۱۹

Finalized

گس
سم
دفتر ر ی حقوقی داد تر

در تهـــران و سـایر نقـاط ایــــــران
در کلیه امــور و دعـاوی

New System Claims By Country Of Alleged Persecution

ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﭼﻄﻮر ﻃﻰ ﻣﻰﺷﻮد؟

416-301-7420

با تعیین
وقت قبلی

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

اﯾﺮاﻧﻰﻫﺎ رﺗﺒﻪ دوم را دارﻧﺪ

اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل ۲۰۱۹
دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل
 ۲۰۱۸در ﮐﺎﻧﺎدا درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﯿﺶ از ۲۰
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻬﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را در اﯾﻦ روﻧﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﻗﺪام
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻣﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﻬﻢ
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از اﯾﻦ روﻧﺪ را ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

7

113

145

5

3

15

122

179

2015

252

97

1

2

65

29

109

Ghana

81

201

2

5

47

147

178

2014

170

46

4

2

25

15

108

Chile

106

114

2

1

19

92

218

2013

261

23

1

4

8

10

108

Ivory Coast

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:

021-88547939
09129360730
647-699-8080
647-995-3007

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

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

8

ATASH.CA

Q ueen of Persia

آخـــــر
هفتــــه

For more information and
reservations please call at

416.651.5500 672A St.clair Ave. W | queenofpersiacuisine.com
زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮف
ﻣﯽﺑﺎرد ،ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽﻫﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﻮازم
اﺳﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ورزش ﻣﻬﯿﺞ اﺳﮑﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و
زﻣﺴﺘﺎن را ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺎرﯾﻮ و
ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺴﺖﻫﺎی اﺳﮑﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺑﻪ ﻟﻄــﻒ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد،
ﭘﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﮐﻮهﻫﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﮑﯽ زﯾﺎدی
را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﺷــﻤﺎ ﻫﻢ ﻟﻮازم اﺳــﮑﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس
ﮔــﺮم ﺑﭙﻮﺷــﯿﺪ و آﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑــﻪ ﯾﮑﯽ از ۱۰
ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

Blue Mountain
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐــﻪ ﺑﺪاﻧﯿــﺪ Blue
 Mountainﺑﺰرگﺗﺮﯾــﻦ
ﭘﯿﺴﺖ اﺳــﮑﯽ در اﺳﺘﺎن
اﻧﺘﺎرﯾــﻮ را دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑــﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ در
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ  ۱۴ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی
ﺗﭙﻪ و ﮐــﻮه را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﺴــﯿﺮ
اﺳــﮑﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳــﺨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑــﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ اﺳــﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺴﺖﻫﺎی اﺳــﮑﯽ ﺑﺮای آﺧﺮ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ از  ۷۴دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳــﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر Blue
 Mountainﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی وﯾﮋه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫــﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑــﯽ از دهﻫﺎ ﻫﺘﻞ
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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Mount St. Louis Moonstone
اﯾﻦ ﭘﯿﺴــﺖ اﺳــﮑﯽ ﻫﻢ
ﯾﮑــﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫــﺎ در
اﻧﺘﺎرﯾــﻮ و ﮐﺎﻧﺎداﺳــﺖ ﮐﻪ
اﻧــﺪازهی ﺑﺰرﮔــﯽ دارد.
ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﻓﺮاد ﯾــﮏ روزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺴــﺖ اﺳــﮑﯽ
ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪی اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ اﺳــﺖ و ﺑﺮای آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺧﻮﺑﯽ
اﺳــﺖ .در اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ  ۱۲ﺑﺎﻻﺑﺮ و  ۳۵ﻣﺴﯿﺮ اﺳﮑﯽ
وﺟﻮد دارد.
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ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۲۰

ﺷﻤﺎره ۲۳۴

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

The top 10 ski hills and clubs near Toronto

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از  ۱۰ﭘﯿﺴﺖ
اﺳﮑﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮرﻧﺘﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
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Hockley Valley

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

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ
و ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻪ ﺗﻮرﻧﺘــﻮ
ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت
ﺧﻠﻮت ﻫــﻢ ﺑﺎﺷــﺪ Hockley Valley ،را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ  ۱۶ﻣﺴﯿﺮ اﺳﮑﯽ وﺟﻮد دارد و
ﻗﯿﻤــﺖ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾــﮏ روزه از  ۵۸دﻻر ﺷــﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ روزه ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
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Horseshoe Resort
اﯾــﻦ ﭘﯿﺴــﺖ اﺳــﮑﯽ از
ﺳــﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ
ﺑﺎز اﺳــﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎی اﺳﮑﯽ ﻣﺘﻨﻮع
ﭘﯿﺴﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺪود  ۲۹ﻣﺴﯿﺮ اﺳﮑﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻨﻮﺑﻮرد ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ روزه ﻧﯿﺰ از  ۵۴دﻻر ﺷــﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد.
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Hidden Valley
اﯾــﻦ ﭘﯿﺴــﺖ اﺳــﮑﯽ ﮐﻪ
اﻧﺪازهی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ
ﻧﺪارد ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺷــﯿﺐ ﺗﭙﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺴــﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺴﺖ اﺳــﮑﯽ  Hidden Valleyاز ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ
ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
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Dagmar

ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ  Dagmarدر
ﻣﻨﻄﻘــﻪی Oak Ridges
 Moraineﺑﯿﻦ ﺷــﻬﺮﻫﺎی
 Ajaxو  Whitbyﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳــﺖ .در اﯾﻦ ﭘﯿﺴــﺖ  ۱۷ﻣﺴﯿﺮ اﺳــﮑﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
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ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﮑﯽ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد.

Lakeridge
اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺒﺘﺪیﻫــﺎ و ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ
ﻫــﻢ در ﻣﻨﻄﻘــﻪی Oak
 Ridges Moraineواﻗــﻊ
ﺷﺪه و وﺳﻌﺖ آن ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ .ﭘﯿﺴﺖ
 Lakeridgeدارای  ۲۰ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﮑﯽ اﺳﺖ.
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Glen Eden

ﭘﯿﺴــﺖ اﺳــﮑﯽ Glen
 Edenدارای دو ﺑﺨــﺶ
ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ .ﯾﮑــﯽ ﮐــﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﻧﺪارد و اﺳــﺘﻔﺎده از آن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ
اﺳــﺖ ۳۳ .ﻣﺴــﯿﺮ اﺳــﮑﯽ ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ
وﺟﻮد دارد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻫــﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨــﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از
ﭘﯿﺴﺖ ﺗﯿﻮبﺳﻮاری ﮐﻨﻨﺪ.
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Brimacombe
اﯾــﻦ ﭘﯿﺴــﺖ اﺳــﮑﯽ ﻧﻪ
ﭼﻨــﺪان ﻣﻌــﺮوف ﺑﯿــﻦ
ﺷــﻬﺮﻫﺎی  Oshawaو
 Port Hopeواﻗﻊ ﺷﺪه و
 ۲۳ﻣﺴﯿﺮ اﺳﮑﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺧﻮد
ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
 ۱۱ﻣﺴــﯿﺮ اﺳــﮑﯽ ﻫﻢ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺎز اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻢ اﺳــﮑﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش
ﺑﺒﯿﻨﯿــﺪ ،از ﻣﺮﺑﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

09
Mansfield

اﯾــﻦ ﭘﯿﺴــﺖ اﺳــﮑﯽ
ﺧﺼﻮﺻــﯽ اﺳــﺖ و ﺑﺮای
اﺳــﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ
ﺷــﻮﯾﺪ ۱۷ .ﻣﺴــﯿﺮ اﺳﮑﯽ
ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﻦ ﭘﯿﺴــﺖ وﺟــﻮد دارد و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﯾﻦ
ﭘﯿﺴــﺖ ﺧﻠﻮت اﺳــﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
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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
کـانـون نـگرش نـو

مرکزی برای تغییر ،رشد و توسعه فردی

Learning-Well being

کالسهای:

خودشنـاسی | کتابخوانی

روان درمانی اگزیستانسیال
به روایت یالـوم
مهـارتحل
اختالف در رابطه

All The Places In Toronto You Can Get Discounts By Showing Your Presto Card

مدیریت خشـم

توسـط:

مژگان نصیری

ﮐﺎرت Prestoرا در اﯾﻦ  10ﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ

Life Coach

416.879.7357
World on Yonge 7191 Unit 706

ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﮔﯿﺮﯾﺪ

اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ »ﺗﺨﻔﯿﻒ« ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ،وﺳﻮﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺗﺎن ﻣﯽزﻧﺪ Presto Card ،را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮای رﻓﺖوآﻣﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرت
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی آن اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ  ۱۰ﻣﮑﺎن ﺗﻮرﻧﺘﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرت  Prestoﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﻬﺎ
ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت  Prestoﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ
از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﺪﻧﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫــﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻨــﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﮐﺎرت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮﺑﯽ از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮزه آﻗﺎﺧﺎن

ﺑــﺎ ﭘﺮسﺗﻮ ﮐﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۲۰درﺻﺪی
ورودی ،از اﯾﻦ ﻣﻮزه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص
دارد دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮزه
ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿــﻒ  ۱۰درﺻﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺨﻮان ورودی ،ﮐﺎرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﺧﺒﺮ ﺧــﻮب ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﺑــﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﯾﻦ

اﺳــﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ورودی ﺑــﺎغ وﺣﺶ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﻪ در
اﺳــﮑﺎرﺑﺮو ﻗــﺮار دارد ،ﮐﺎرت ﭘﺮسﺗــﻮ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۲۰درﺻﺪی در ورودی ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ  MOCAﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎن داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮزه ،آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ
ﻣﺸــﻬﻮر در دﻧﯿﺎ ﯾــﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ اراﺋــﻪ ﮐﺎرت ﭘﺮسﺗــﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ در ورودی
ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن اﯾﻦ ﻣﻮزه  ۲۰درﺻــﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮزه ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ اﻧﺘﺎرﯾﻮ

ﺗﻤﺎﺷــﺎی داﯾﻨﺎﺳــﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺸــﺎن دادن اﯾﻦ ﮐﺎرت در
ورودی ﻣﻮزه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﺘﺎرﯾﻮ ) (ROMﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﺑﺮای دﯾﺪن اﺳــﮑﻠﺖ داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ۲۰
درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻟﺒﺘــﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻘــﻂ روی ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎدی
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷــﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ آن را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
آﮐﻮارﯾﻮم ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ،ﻋﺮوسﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ
اﯾــﻦ آﮐﻮارﯾﻮم  Ripleyدر ﺗﻮرﻧﺘــﻮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺗﺨﻔﯿــﻒ  ۱۵درﺻﺪی در ورودی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﮐﻮارﯾﻮم
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ورودی،
ﮐﺎرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﻰ اﻧﺘﺎرﯾﻮ

در ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺎﻧــﺎدا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ از دﯾﺪن ﺑﯿــﺶ از  ۵۰۰ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻠــﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی زﻧﺪه ﻟــﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﮔﺮ در
ﮔﯿﺸــﻪ ﮐﺎرت ﭘﺮسﺗﻮ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ۲۰
درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای ورودی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻮزه ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﻣﻮزه  Gardinerﮐﻪ در ﭘﺎرک  Queen’s Parkﻗﺮار
دارد ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎن

دادن ﮐﺎرت  Prestoﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻫﺰﯾﻨﻪ ورودی
ﻣﻮزه  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

atash.ca

ﺗﺎﻻر ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻫﺎﮐﻰ

هر روز ده هــزار نفر

ﺑﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ روی ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎدی ورودی
ﺗﺎﻻر ﻣﺸــﺎﻫﯿﺮ ﻫﺎﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎپ اﺳــﺘﻨﻠﯽ را
در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﮐــﻪ در  Brookfield Placeﻗﺮار دارد،
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

در کانـادا و ایران
صبح خود را با

ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاك دوﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ایمیلهای خبری

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﺮاک
دوﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮرﻧﺘــﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﭘﺮسﺗــﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ۲۰
درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۳۷۵۰دوﭼﺮﺧﻪ
در  ۳۶۰اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارد.

آتــــش

آغـاز میکننــــد

ﺗﺨﻔﯿﻒ On The Move

 On The Moveﯾﮏ ﻃﺮح ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴــﺎﻧﯽ
اﺳــﺖ ﮐﻪ از وﺳــﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﺖوآﻣﺪ در ﺷــﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدورﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾــﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿــﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ،
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارد.
ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت  Prestoدارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﺧﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح  ۲۵درﺻﺪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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