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 امروز چند
 اســــت؟

atash.ca/bazar

 فهرست کارشناسان ایرانی
وام مسکن در تورنتو

atash.ca/bazar

خانــهدار
شدنآسان

است

لطفا فعالیت آنالین خود را متوقف کنید
اگر این شش نکته را نمى دانید

5

6

آلیسا گریسون براى مادر شدن در انتظار شاهزاده و اسب
نماند، حاال براى خانه دار شدن هم منتظر نمى ماند

با رعایت این نکات
مى توانید خانه خود را 
بدون دردسر بفروشید

پاسخ: مجتبی عسگریان

مشاور امالک و مسکن - تورنتو

امیر از ریچموندهیل: من و خانواده ام  مدت ۲۰ سال است که در خانه ای بزرگ ؟

در ریچموندهیل زندگی می کنیم. 

دو فرزند داریم که آنها چند سالی است ازدواج 

کرده اند و سر خانه و زندگی خودشان رفته اند. 

از آن جایی که سن من و همسرم باال رفته، 

دیگر نمی توانیم مثل سابق از خانه نگهداری 

کنیم . برای همین، تصمیم گرفته ایم تابستان 

که شد خانه را بفروشیم و یک آپارتمان کاندو 

برای خودمان بخریم. 

می خواستم بدانم شما چه توصیه هایی برای 

ما دارید؟ 

4پاسخ به پرسش هاى شما

2

یک شبانه روز از زندگى محمد فقیه
مردی که ظرف یک ماه ۳.۳ میلیون دالر برای کمک به 

بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی جمع آوری کرد

محمد فقیه ۲۱ سال پیش از لبنان به کانادا مهاجرت کرده و مثل بسیاری از مهاجران زندگی 

خود را در مهاجرت با کار در تیم هورتون و فست فودها شروع کرد. فقیه در سال ۲۰۰۶ رستوران 

ورشکسته ای را خرید و آن را به رستوران پارامونت تبدیل کرد که ۷۶ شعبه در جهان دارد

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

اسپانسـر ویژه

پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت

کانـادا
مشاور رسمی امور مهاجرت

7 طی ۷ سال گذشته ۸۰۷۸ پرونده پناهندگی ایرانی ثبت شده که ۸۰ درصد 

آن یعنی ۶۵۳۱ پرونده مربوط به دو سال گذشته است. تعداد ایرانیانی

که از سال ۲۰۱۸ در کانادا درخواست پناهندگی کرده اند نسبت به 

سال های پیش از آن، بیش از ۲۰ برابر شده است

نتایج یک تحقیق در کانادا

میزان گسترش 
ویروس کرونا 

در ایران بسیار بیشتر 
از آمار رسمى است

محمد فقیه، روزگاری در لبنان پسربچه ای فقیر بود، اما حاال در کانادا تبدیل به یک فعال اقتصادی موفق شده است

3

905.508.2580

پاسـارگاد
اولیــــن در ریچمــوند هیــل

پاسـارگاد
ارز

پاسـارگادپاسـارگاد
ارز

تا سقـف اف کردیت  الین 

مشـاور امور مهاجرتی
کانادا و استرالیا

647-860-0005647-860-0005

الهام صحتالهام صحت
647-871-7000

ارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاورانارز نیــــــــــــــاوران
6062 Yonge st, 
North York 

حـواله داخلی با کمتـرین نـرخ
) جنب        (در کوتـاه ترین زمـان 

6062 Yonge st, 
Fido(جنب        (جنب        جنب        (

جهـان ارز
خـرید دالر به باالتــرین قیـمــت

6 4 7  9 4 7  1 2 1 2
16th 9212تقاطع یانگ و Yonge St. Richmond Hill

پرداخت همزمان ارز با کارت عابر بانکهای ایران

پاکسیماارز
8185 Yonge, 202

416 731 9797
416 221 1308

My License#: M08003421
Broker License#:12515

Yes, getting a mortgage can be this Easy!

416-230-7560

ماهور وند مهناز 
وام مسکن

صدور انواع بیمــه

سابقه و تخصص من 
برای خدمات بهتر به شما

پگاه حسینی 

647-551-3155

۳صفحه

بیمه،سرمایهگذاری
مشــــاورهمــالی
خدماتیمتفاوتازگروه شهبا

سرمایهگذاری
مــالی
شهبا

نـا کیمیـا
حواله با قیمت مناسب

647.625.3878
World On Yonge |

ارز

حواله کویت و درفت ) سریع، مطمئن (

905.597.8787

نیویـــــــورک

7368 Yonge St.(Yonge&Clark)

New York
Currency Exchange

ارز

W e e k l y  p a y m e n t 

$137
برای لیــــز ۶۰ ماهـــه بدون پول پیش

+tax

Mehdi Sebthosseini
5362 Highway7647.997.0542

H i g h l a n d e r  L E  H y b r i dTOYOTA
MARKVILLE

TOYOTA

M O N E Y
E X C H A N G E

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

سرویس 

416 895-2020
6085 YONGE St., UNIT A6085 YONGE St., UNIT A6085 YONGE St., UNIT A6085 YONGE St., UNIT A6085 YONGE St., UNIT A6085 YONGE St., UNIT A

@SarafiBahmaniCa

416 319 0000
416-224-0000
6089 Yonge St. ) پالزای ایرانیان ( 

قیمت
استثنائی

دکترای بیمه
مدرس سابق دانشگاه تهران

Cell:   647. 700 . 0104
7368 Yonge St., Unit 102

Prime Service Insuranceبیمــــــه

Auto | Home | Commercial

صرافی بهارستـان

14 Levendale Rd, Richmond Hill

6080 Yonge St.

صرافی بهارستـان دو شعبـه در تورنتـو

14 Levendale Rd, Richmond Hill

     905.737.1717

6080 Yonge St.
     416.221.5151

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

طال و سکه شما را خریداریم

416.628.1020

دکتر نورعلی
توانبخشیکایروپرکتور کلینیک 

درمان مصدومین تصادفات رانندگی، کار و ورزش

(D.C)

Richmond Hill 905-709-4766

سوپـر ارزان
   انتخاب شده به عنوان بهترین سوپرمارکت مدیترانه ای در سال های ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ 

۲۴ ساعته
416-222-4726
416-590-1234

6103 Yonge
در خدمــــت
هموطنان عزیز

  سیمین سجادی  ثابت 
امالک Sales representativeمشـاور 

647.771.0651
sisajjadi@gmail.com

S i g n a t u r e  R e a l t y
I N D .  O W N E D  &  O P E R A T E D  B R O K E R A G E

A N  E X C E P T I O N A L  E X P E R I E N C E

#1 Brokerage in the GTA#1 Brokerage in the GTA

����������

Right at Home Realty Inc., Brokerage
Office:  905-695-7888BUY/SELLBUY/SELL

Ali HOSSEINIAli HOSSEINI
647-939-7174647-939-7174

SALES REPRESENTATIVESALES REPRESENTATIVE

������������
���������������

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

صفحه  ۷

حسابداری شرکت های تجارت الکترونیک آنالین )آمازون(

مالیات اشخاص و شرکت ها   

تهیه انـــواع بیزینـس پلن

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

647.473.5511

مجتبی عسـگریان

416-837-8000
Broker

صفحـه ۴

خدمات حسـابداری و مالیـاتیخدمات حسـابداری و مالیـاتی

416-806-6462
www.TaxHint.ca

رضا عزیزسلطانی
بیش از ۱۵ سال تجربه در کانادا

 حسـابدار رسمی کانادا

TAX

صفحه  ۲

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

دکتر نوشین خستگانان

صفـحه  ۸
647-975-8209 

موسیقی  آموزشگاه 
روحـــانی 

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

ورودآسانبهدانشگاههای 
کانــادا 

خدماتویژهیمابرای:

TORONTO 
HIGH 
SCHOOL

227-117741
6

تحصیلدرمدارسکانادا

صفحـه ۳

بهــــروز سامـــــانی
بنای یک 
8733-275-416رویـــــــــا

و مشاور مسکن در تورنتو بنای یک  مدیر سایت
رویـــــــــا

 مدیر سایت

وبســایت جــامع مســکن تورنتــو

905.597.2442

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

دکتر مینو شیرازى

دکتــراى تخـصصى تغـذيه

متخصص تغذيه كل نگر

دکترای پزشکی از ایران

عضو ســابق هيئت علمـى 
دانشگاه شهيد بهشتى

905.597.2442

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

دکتــراى تخـصصى تغـذيه

متخصص تغذيه كل نگر

دکترای پزشکی از ایران

عضو ســابق هيئت علمـى 
دانشگاه شهيد بهشتى

7191 Yonge St.,  Unit 1113, Thornhill,  L3T 0C47191 Yonge St.,  Unit 1113, Thornhill,  L3T 0C4
w w w.drminooshirazi.comw w w.drminooshirazi.com

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

۳صفحـه

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
بهتـــــــر در
کـانــــــــادا 

رســـــــانــه 
ایـرانیــــــان
کـانــــــــادا

647-919-4036a t a s h . c a

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
بهتـــــــر در
کـانــــــــادا

رســـــــانــه 
ایـرانیــــــان
کـانــــــــادا

647-919-4036a t a s h . c a

At
as

h 
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ud
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M a i s a m  A s g a r i a n
انجـام پروژههـای ساختمــانی

C L A S S Y H O M E S

647.607.3277

M a i s a m  A s g a r i a n
هـای ساختمــانی

C L A S S Y

647.607.3277

صفحـه 5

ناصـح پدرام 
حســابدار رسمـی کانـــــادا

416.624.8087

CHARTERED 
PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS

صفحه  ۲



بهــــروز سامـــــانی بنای یک 
8733-275-416رویـــــــــا

و مشاور مسکن در تورنتو  مدیر سایت مدیر سایت

«کاش شــبانه روز بــه جای ۲۴ ســاعت مثال ۳۰وبســایت جــامع مســکن تورنتــو
ســاعت بود تا من به همه کارهایم می رسیدم». 
برای امثــال ما حتما خیلی پیــش آمده که این 
جمله را به خودمان بگوییم اما آدم های موفق و 
ثروتمند بعید است به چنین چیزهایی فکر کنند. 
نمونــه اش محمــد فقیه، صاحب رســتوران های 
زنجیره ای پارامونت اســت کــه روزگاری در لبنان 
پســربچه ای فقیر بود اما حاال تبدیل به یک فعال 
اقتصادی موفق شــده و خیلی هــا او را به خاطر 
خیرخواهانــه اش  و  اجتماعــی  فعالیت هــای 

می شناسند.
محمد فقیه هم مثل همه ما تنها ۲۴ ســاعت در 
شــبانه روز فرصت دارد اما در این زمان مســاوی 
توانســته بــه موفقیت هایی برســد کــه آرزوی 
بســیاری از ماســت. نکته مهم این اســت که او 
از خانواده اش هم غافل نشــده و حســابی برای 

رسیدگی به آنها وقت می گذارد. 
اگــر می خواهیــد بدانیــد یــک شــبانه روز این 
کارآفرین مهاجر موفق چگونه ســپری می شــود 

خواندن این مطلب را از دست ندهید. 

تبدیل یک رستوران نوپا به رستوران هاى 
زنجیره اى 

محمد فقیه، آدم پر جنب و جوش و سخت کوشی 
اســت. او در در ســال ۱۹۹۹، از لبنــان بــه کانادا 
مهاجرت کرد و در ســال ۲۰۰۶ یک رستوران نوپای 
شــاورما را در Mississauga خریــد و آن را بــه 
رســتوران های زنجیــره ای Paramount تبدیــل 
کــرد. حاال این رســتوران یکی از روبه رشــدترین 
رستوران های زنجیره ای خاورمیانه ای در آمریکای 

شمالی است. 
اکنون در سراسر دنیا ۷۶ شعبه فرنچایز پارامونت 
وجــود دارد و برنامه هــای بیشــتری هــم برای 

افزایش تعداد آنها پیش بینی شده است. 
درست است که محمد فقیه را در کانادا بیشتر به 
خاطر هوش و درایت اقتصادی اش می شناســند، 
اما او بیشــتر از هر چیزی به خاطر بشردوستی و 

فعالیت های اجتماعی اش شهرت دارد. 
در سال ۲۰۱۹، محمد فقیه در یک دادخواهی علیه 
Kevin Johnston، کاندیدای ســابق شــهرداری، 
مبلــغ ۲.۵ میلیــون دالر برنده شــد. این کاندیدا 
نظرات اسالم هراســانه و منفــوری در مورد فقیه 
داده بــود. بعدهــا در همــان ســال، وقتی یک 

رســتوران ســوری محبــوب در Queen Westبه 
دنبال تهدیدهای نژادپرســتانه تعطیل شد، فقیه، 
آشــکارا پشــتیبانی خود را اعالم کرد و چند روز 

بعد، رستوران بازگشایی شد. 

فعالیت هاى فقیه براى کمک به خانواده 
قربانیان هواپیماى اکراینى

اخیــرا بعــد از اینکه هواپیمــای اوکراینی حامل 
۶۳ کانادایی با شــلیک موشک ســپاه پاسداران، 
Canada ســرنگون شــد، فقیه، کمپینی به نــام
Strong راه انــدازی کرد تا ۱.۵ میلیون دالر کمک 

مالی برای خانواده قربانیان جمع آوری کند. 
این هفته در مراسمی با حضور شهردار تورنتو اعالم 
شــد که این طرح ابتکاری توانســته با میزانی که 
دولت کمک کرده ۳.۳ میلیون دالر جمع آوری کند. 
عــالوه بر این، فقیه مردی اهل خانواده اســت و 
همســر و ۳ پسر دارد. راه اندازی یک کسب وکار و 
حمایــت از یک خانواده، انــرژی و تالش زیادی 
می خواهــد. در این مطلب، فقیه توضیح می دهد 

که چگونه از پس این کار برآمده است. 

کم خوابى و سحرخیزى
آالرم بیــداری مــن بین ســاعت ۴ و نیــم تا ۶

صبــح اســت. بنابراین، حــدودا چهار ســاعت و 
نیم می خوابــم. این میزان خواب، زیاد نیســت 
ولی بیدار می شــوم چون برای شروع روز جدید، 
هیجــان زیــادی دارم. مربــی ام می گویــد: «تو 
چه انرژی زیــادی داری مرد؟» همــه می گویند 
این روند برای ســالمتی خوب نیســت ولی من 
این گونه راحتم و عادت دارم. مردم معتقد ند باید 
۸ ساعت در روز خوابید اما این زمان، تقریبا یک 

سوم زندگی من است. 
بیشــتر روزها نماز می خوانم و در ماشین به قرآن 
گوش می ســپارم. این کار به من آرامش می دهد 
و دوران کودکــی را به خاطرم مــی آورد؛ زمانی که 
صبح زود بیدار می شدم و با پدرم نماز می خواندم. 
البتــه، این روزها گاهی نمازهایم قضا می شــود 
ولــی در زندگی، نیت های شماســت که اهمیت 
دارد. بنابراین، اگر نمازی را از دست بدهم، تالش 
می کنــم تا کار خوبی انجام دهم. چرا که اســالم 

دین بخشایش است. 

صبحانه، ورزش و رسیدگى به کارهاى 
دفتر

غ آب پز  صبحانه ام ساده است؛ قهوه، یک تخم مر
یا نیمرو و شــاید یک کاسه میوه. بعد از صبحانه 
Life Time Athletic هم یک ساعت به باشــگاه

در Mississauga می روم. من وســایل باشگاهی 
را در خانه دارم، ولی دوســت دارم بیرون بروم و 

مربی ام را ببینم. 
کار بعــدی ام این اســت کــه به دفتــر پارامونت 
مــی روم و نیم ســاعت ابتدایی را بــا مدیر دفتر، 
جلســه توجیهی دارم. بعــد از آن، میز به میز به 
کارمندان سر می زنم و با آنها گفت وگو می کنم؛ از 
مدیران ارشــد گرفته تا کارمندان با رتبه پایین تر. 

این کاری است که به آن عالقه دارم. 
برای قرار گذاشــتن با مردم، زمانی که نیاز باشــد 
برنامه ریــزی می کنــم ولــی نمی خواهــم مردم 
احســاس کننــد که بــرای دیدن مــن باید حتما 
 ،Caroline ،وقت مالقات بگیرند. بیشــتر اوقات
یکی از مدیران ارشــد به من می پیوندد. به دفتر 
دیگران می رویم، گپ می زنیم و شوخی می کنیم 
و در مــورد مســائل مختلف صحبــت می کنیم. 
حرف هایــی مثل ایــن که دیروز چــه کار کردی؟ 

خانواده چطور هستند؟ و ... . 
خیلی مهم است که از کارمندان تان در مورد آنچه 

که در زندگی شان اتفاق می افتد، سوال کنید. 

مدیرى که عادت به نشستن ندارد
قبــل از ناهار، چند قرار را برگزار می کنم. رویه من 
این است که موقع برگزاری جلسه ها نمی نشینم 
بلکه بعد از ۳ دقیقه نشستن، بلند می شوم و دور 
میز راه می روم. این کار سرگیجه آور است؛ بیچاره 
کارمندهــا! حتی وقتی بچه بودم نمی توانســتم 
بنشــینم. مادرم می گفت: «محمــد امتحان داره، 
باید یکی دو روزی اســتراحت کنه وگرنه دســت 
و پاهاش آســیب می بینن» دوســتانش هم در 
جواب می گفتند: «مگه بــرای امتحانش چی کار 
می کنه؟» چون من عادت داشــتم شب ها بیدار 
می ماندم و هم زمان با راه رفتن درس می خواندم.

برنامه ناهار آقاى مدیر
بــا توجه به محــل قرارهای عصر، بــرای خوردن 
Via یا به La Castille ناهار یا به پارامونت، یا به

Allegro می روم. وقتی در پارامونت غذا می خورم 
نمی توانم 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 
مــی روم، بــا آنها خــوش و بش می کنــم و اگر 

سرشان شلوغ باشد، کمک شان می کنم.
من دارم پا به ســن می گذارم و باید نگران وزنم 
باشــم به همین دلیل ۴ ماهی است که مصرف 

کربوهیدرات را کم کرده ام. 

برای ناهار معموال شــاورما با ســاالد، استیک و 
غ یا ســوپ عدس می خورم. من  ساالد ســزار مر
عاشق ســوپ عدس هستم. ســعی می کنم این 
روزها ســیب زمینی ســرخ کرده و نان سرخ شده 

نخورم چون پر از کربوهیدرات است. 

فایده اى که هم سفره شدن با اعضاى تیم 
دارد

دو بــار در هفته با یکــی از مدیران غذا می خورم. 
من معتقدم که هم ســفره شدن با اعضای تیم، 
بسیار مهم اســت. نباید حس کنند که فاصله ای 
میان ما وجود دارد. بــا هم غذا خوردن، صحبت 
کردن در مورد خانواده و برای دقایقی برنامه کاری 
را کنار گذاشــتن، باعث می شــود که اعضای تیم 

احساس نزدیکی کنند. 
مردم می گویند همیشــه حق با مشتری است و 
مشتری مقدم اســت. ولی من معتقدم کارکنان 
شما مقدم اند. مراقب آنها باشید، مراقب فرهنگ 
سازمانی خود باشــید و مطمئن باشید که با این 

روش، آنها حواس شان به مشتری ها هست.

بعد از ظهرهایى که صرف فعالیت هاى 
بشردوستانه مى شود

بعدازظهرها معموال روی کسب وکارهای مرتبط با 
پارامونت یا برنامه های بشردوســتانه کار می کنم 
چون معتقدم هر چقدر بیشــتر ببخشی بیشتر به 

دست می آوری. 
در کودکــی در خانه ای کــه در کشــورم در لبنان 

داشــتیم، جعبه کفشــی بود که جعبه صدقه نام 
داشــت. در دین اسالم، صدقه به معنای بخشش 
داوطلبانه اســت. مادرم به ما ۵ دالر برای مدرسه 
می داد و می گفت قبل از ترک خانه ۲۰ سنت آن را 
در جعبــه صدقه بریزیم. پولی که جمع می کردیم 
در انتهــای ماه به یکی از افراد نیازمند دوروبرمان 

اهدا می شد. 
مادرم بــه ما می گفت که وقتــی کار خوبی برای 
جامعه خود انجام دهید، خدا بیشــتر از آن را به 

زندگی شما می بخشد. 

بخشیدن به دیگران آن هم در دل جنگ
مــا پول زیــادی نداشــتیم ولی در زمــان جنگ 
داخلی لبنان، مادرم همیشه می گفت که برای دو 
خانــواده خرید می کنیم. دو قرص نان، دو بطری 
شــیر و... چون همیشــه یک خانواده پناهجو از 
ناحیــه دیگری از لبنــان در اطراف مان بود که به 
کمک نیاز داشت. مادرم به آنها سر می زد و نصف 

خریدهایش را به آنها می داد. 
بخشــیدن بــه دیگران بخــش مهمــی از زندگی 
روزمره ما بود. به همین دلیل، من هرگز دیگران را 
به چشم آنچه که دارند و اینکه ثروت مند هستند 
یا نه، نگاه نمی کنم. آنچه مهم اســت، خوشحال 

کردن دیگران است. 

محمد فقیه مهاجر و بیزینس من 

کانادائی ظرف یک ماه موفق شد ۳.۳

میلیون دالر برای کمک به بازماندگان قربانیان 

هواپیمای اوکراینی جمع آوری کند. دولت کانادا 

هم وعده داده معادل همین میزان را به همین 

امر اختصاص دهد. او این پول را در چارچوب 

کمپین Canada Strong به سامان رساند.

اما محمد فقیه کیست؟ اگر شما نام او را 

نشنیده اید، احتماال نام پارامونت را شنیده اید؛ 

رستورانی زنجیره ای که غذاهای عربی سرو 

می کند.

محمد فقیه صاحب این رستوران است. او

۲۱ سال پیش یعنی در سال ۹۹ از لبنان به کانادا 

مهاجرت کرده و مثل بسیاری از مهاجران زندگی 

خود را در مهاجرت با کار در تیم هورتون و 

فست فودها شروع کرد.

فقیه در سال ۲۰۰۶ رستوران ورشکسته ای را 

خرید و آن را به نهادی تبدیل کرد که ۷۶ شعبه 

در جهان دارد.

اما پشت چهره این مرد همیشه خندان که 

دست باالئی در فعالیت های خیرخواهانه دارد 

و با بسیاری از چهره های مشهور کانادا از جمله 

سیاست مداران حشر و نشر دارد، چه شخصیتی 

وجود دارد؟

نشریه کانادائی Toronto Life به سراغ محمد 

فقیه رفته و داستان یک شبانه روز از زندگی او را 

بازگو کرده است.

Mohamad Fakih Daily Life

یک شبانه روز از زندگى محمد فقیه
مردی که ظرف یک ماه ۳.۳ میلیون دالر برای کمک به 

بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی جمع آوری کرد

محمد فقیه ۲۱ سال پیش از لبنان به کانادا مهاجرت کرده و مثل بسیاری از مهاجران زندگی خود را در 

مهاجرت با کار در تیم هورتون و فست فودها شروع کرد. فقیه در سال ۲۰۰۶ رستوران ورشکسته ای را 

خرید و آن را به رستوران پارامونت تبدیل کرد که ۷۶ شعبه در جهان دارد

پایان کمپین محمد فقیه با ۳.۳ میلیون دالر جمع آوری - ۲۱ فوریه

محمد فقیه هنگام اعالم کمپین ۱.۵ میلیون 

دالری Canada Strong در ۲۲ ژانویه امسال

شماره ۲۳۴ ATASH.CA۲۰۲۰ پنج شنبه ۲۷ فوریه 2

دکتر فرامرز  ارجمنـد

416-548-6555
EM 647-868-4041

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

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

ایرانیـان پالزاى  روى  روبه  یانـگ،  خیابان   6070

کانادا از  اپتومترى  برد  داراى 

یل پر ا  ۴ ترم  شـروع 

شـروع ترم ۲۵ فـوریه

کودکــان

بزرگسـاالن

کمپ مارچ بریک ۱۶ تا ۲۰ مارچ 
کودکــان

کار و زنـدگی
در کــانــادا

دبیرستانبینالمللی
کانـوی

تخفیفویژهبهمدتمحدود

$ 795

/Credit
$ 550

7191 Yonge St.,(World on Yonge)

905-597-0863

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

E D U C A T I O N  G R O U P

برای تعیین
 سطح رایــگان
 تماس بگیرید

A1 - C2
 مبتدی تا
پیشرفته

کالس های زبان فرانسه با متدهای مخصوص 
کودکان، نوجوانان و بزرگساالن

IELTS, TOEFL and CELPIP کالس های آمادگی

کالس های گروهی و خصوصی زبان انگلیسی

All levels are based on
 CEFR Framework

www.followtel.com
647-847-4677

تلویزیون: کانال های فارسی، کانادایی، امریکایی و اروپایی
اینترنت: نامحدود با ســرعت عالی و قیمت مناسب

تلفن خانگی

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

 تماس مستقیم از تهران به کانادا

FollowTel Inc.
Telecommunication Company

LIVE FREE TV channels

from$29.95

from

from

$5
$8

.95

.95

289 597 5000 | 7368 Yonge St, Thornhill 

با جدیدتریــن 
 روشهـای علمـی بطـور طبیـعی

جوانتر و زیباتر شوید 

Mehr Med Spa

www.mehrmedspa.com

Body contouring
Skin tightening

CASPIALaser Clinic
Capture fresh look TM

Clinic

info@caspia.ca

416.272.2219
www.caspia.ca
By appointment onlyBy appointment onlyBy appointment only

FREE
Consultation

C: 4 1 6 . 6 2 4 . 8 0 8 7  |  T: 9 0 5 . 7 0 7 . 0 7 3 6 
9 0 4 0  L e s l i e  S t ,  U n i t  2 1 0 ,  R i c h m o n d  H i l l

مالیـات اشخـاص و شرکتهـا    

ثبت شرکت و تغییرات   

مشـاوره و تهیه بیزینس پلن جهت اخذ وام بانکی 

ناصـح پدرام 
حســابدار رسمـی کانـــــادا

P E D R A M  N A S S E H  C PA
C H A R T E R E D  P R O F E S S I O N A L

ACCOUNTANTS

PERSONAL AND CORPORATION TAX 

BUSINESS REGISTRATION AND RESTRUCTURING

BISINESS PLAN



حاال ســیاه نمائی واژه نام آشــنائی در شبکه های 
اجتماعی و پیام رســان های ایرانیان است، وقتی 
که پای اطالع رســانی و پیشگیری درباره ویروس 

کرونا به میان می آید. 
پزشــکان، پرســتاران و تعداد زیــادی از فعاالن 
حوزه بهداشــت و درمان در شبکه های اجتماعی 
می گوینــد که وقتی از آنها خواســته شــده تا به 

مردم اطالعات ندهند، از همین واژه سیاه نمائی 
استفاده شده است.

تحقیقی در باره آمــار احتمالی مبتالیان به کرونا 
که یک گروه متشــکل از متخصصان بیماری های 
عفونی و کارشناسان مدل های ریاضی در دانشگاه 
تورنتو، نتایج آن را منتشر کرده اند از عددهائی خبر 

می دهند که بسیار باالتر از آمارهای رسمی است.

این تحقیق بر اساس آمارهائی از جمعیت ایران، 
تعداد مســافرانی که از ایران به کشــورهای دیگر 
ســفر کرده اند، میزان ابتالیی کــه تاکنون از این 
مسافران گزارش شده و نیز یک سری فاکتورهای 

آماری و ریاضی انجام شده است.
تورنتو استار که گزارشی از یافته های این تحقیق 
را منتشر کرده نوشــته که میزان ابتال به ویروس 
کرونــا در ایــران احتماال باید عــددی معادل ۱۸
هزار نفر باشــد، اما این آمار می تواند بین حداقل 
۳٬۷۷۰ مورد و حداکثر ۵۳٬۴۷۰ مورد در نوســان 

باشد.
رقــم ۱۸ هزار معادل ۲۰۰ برابر رقمی اســت که به 
طور رسمی تاکنون از میزان ابتال به کرونا در ایران 

منتشر شده است. 
نتایج این تحقیق در ســایت medRxiv منتشــر 

شده است.
Isaac Bogoch متخصــص بیماری های  دکتــر 
عفونــی در General Hospital و نیــز دانشــگاه 
تورنتو گفته است: «این رقم نه تنها برای کسانی 
که در ایران زندگی می کنند، بلکه برای کانادائی ها 
و همه کسانی که در دنیا زندگی می کنند تاثیرگذار 

می  باشد. این تنها مشکلی برای ایران نیست.»
Ashleigh Tuite یک متخصص آمار در دانشــگاه 
تورنتو هم گفته اســت: «وقتــی داریم از ۵ مورد 
ابتــال در ایران صحبت می کنیــم، چقدر احتمال 
این هســت که این ۵ مــورد از میان جمعیت ۸۰

میلیونی ایران سوار هواپیما شده باشد.»
امــا در ایــران، حســن روحانی، رئیــس جمهور 
سه شــنبه در اولین اظهار نظر خود درباره ویروس 
کرونا در ایران گفت که این توطئه دشمنان است 
که بــا هراس افکنی زیاد در جامعه، کشــور را به 

تعطیلی بکشند.
وی که در پایان اولین جلسه «ستاد ملی مبارزه با 
کرونا» سخن می گفت افزود که از روز شنبه آینده 
(۲۹ فوریه) همه تصمیم ها درخصوص اقدامات 
ضــروری درباره کرونا از جمله اعالم تعطیلی ها 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، توصیه های پزشــکی و بهداشتی را 

رعایت کنند.»
شاید اگر اطالع رسانی دیرهنگام ایران درباره سقوط 
هواپیمــای اوکراینی بر اثر موشــک ســپاه اتفاق 
نیفتاده بود، مردم این روزها اعتماد بیشــتری به 
آمارها و گزارش هایی داشــتند کــه دولت ایران از 
میزان شیوع ویروس کرونا از کشور منتشر می کند.
اگر مردم به آمار ابتالی ۹۵ نفر و مرگ ۱۵ نفر اعتماد 
ندارند، اما آن سوی مرزها، در میان مسافرانی که از 
ایران به کانادا، پاکستان، عراق، افغانستان، امارات، 
لبنان، کویت، بحرین سفر کرده اند موارد مثبت ابتال 

به کرونا یافته شده است. 
مقایسه آماری مسافران با جمعیت ایران، آمارهای 

رسمی را برای بسیاری باورناپذیر ساخته است.
سی بی ســی در گزارشی از گسترش ویروس کرونا 
در ایران اعالم کرده که کشــور امارات از سه شنبه 
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 ۸ نفر از جمله ۴ ایرانی و 
۴ ســعودی که از امارات به این کشور رفته بودند 

مبتال تشخیص داده شده اند.
همچنیــن ۱۰۰ نفــر زائر شــیعه پاکســتان که از 
یک ســفر زیارتی از ایران برگشــته بودند در یک 
ســاختمان دولتی در این کشور قرنطینه شده اند. 
سی بی ســی گفتــه که در حــال حاضــر ۷۰۰۰ زائر 

پاکستانی در ایران هستند.
از ســوی دیگر ســفر نماینده ســازمان بهداشت 
جهانــی WHO به 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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عهدى که با خود بسته ام
من مدت ها پیش، عهدی با خودم بســته ام و آن 
عهد این اســت که: «هیچ مقــدار پولی نمی تواند 

اصول اخالقی و اعتقاداتم را عوض کند». 
من هرگز فراموش نمی کنم که از کجا آمده ام؛ من 
Jane پسری فقیر بودم که در آپارتمان هم کف در

and Wilson زندگی می کرد. 

شام خانوادگى و خاورمیانه اى
در زمان شــام، مــن معموال یا قرار شــام دارم یا 
سخنرانی ولی اگر کاری نداشته باشم، بعد از کار 
به خانه می روم و با همســرم غذایی می پزیم که 
al pepe فکر می کنیم خاص باشــد. من استیک
verde درست می کنم؛ غذایی که درست کردن آن 

را موقع تحصیل در ایتالیا یاد گرفتم. 
پســر ۱۵ ســاله ام عماد هم کوکی های شــکالتی 
بی نظیری درســت می کند. البتــه، ما به او کمک 
می کنیم تا در آشــپزخانه به خودش آسیبی نزند. 

غذاهای خاورمیانه ای زیادی می پزیم، مثال دلمه 
بــرگ مو که با برگ انگور، گوشــت بــره و فریکه 
درســت می کنیم. گاهی اوقات برای شام خوردن 
بیــرون می رویــم. رســتوران Benihana یکی از 

رستوران های مورد عالقه ماست. 
زمانی که با همســرم آشنا شــدم، دو قرار در این 
رستوران داشتیم. حاال قد پسرم از من بلندتر شده 

و ما هنوز به این رستوران سر می زنیم. 

برنامه بعد از شام
بعد از شــام معموال مسابقه بســکتبال یا هاکی 
تماشــا می کنیم ولی زیاد اهل اخبار نیســتیم. 
همســرم معتقد اســت که در طول روز به اندازه 
کافــی اخبــار می بینیم. به همیــن دلیل، با هم 
وقت می گذرانیم و شــب ها کارهــای آرام بخش 

انجام می دهیم. 
همســرم می خنــدد و می گویــد مــن تلویزیون 
نمی بینــم، تلویزیــون می خوانــم. چــون وقتی 
تلویزیون روشن است و من در اتاق تنها هستم، 
صــدای آن را کــم می کنــم و زیرنویــس آن را 

می خوانم. اگر استرس داشته باشم، دوست دارم 
پسر ۵ ساله ام، آدم را بغل کنم، به داستان هایش 
گوش دهم، بشــنوم که چقدر دلــش برایم تنگ 
شده و به او بگویم چقدر دوستش دارم. این کار، 

مرا به دنیای دیگری می برد. 

مدیرى که اهل کتاب است
من پادکســت و کتاب صوتی گوش می کنم ولی 
معموال در پروازها یا شــب ها وقتی بچه ها برای 
دیدن فیلــم بیرون می روند و همســرم کار دارد، 
این کار را انجام می دهم. عاشــق نویسنده ای به 

نام Danny Myers هستم. 
The االن دارم کتاب پنج اختالل عملکرد یک تیم
Patrick نوشته Five Dysfunctions of a Team

Lencioni را می خوانم. 
کتاب هــای زیــادی در مورد فرهنگ کســب وکار 
The Culture Connection می خوانم مثال کتاب
یکی از آنهاســت. همچنین، دوست دارم در مورد 
کســانی بخوانم که فکر می کنند می توانند دنیا را 

تغییر دهند. 

وقتى نوبت به خواب مى رسد
انتهای روز، ناگهان کامال خاموش می شوم. انگار 
کســی با کنترل از راه دور مــرا خاموش می کند. 
حتی همسرم می گوید گاهی شب ها یادم می رود 

در گاراژ را ببندم. 
ولی قبل از اینکه خورشــید شروع به تابیدن کند، 

دوباره بیدار و مشغول به کار می شوم. 

مى توانم 5 شغل دیگر هم داشته باشم
صادقانه بگویم؛ احســاس می کنم به اندازه کافی 
کار نمی کنم. می توانم پنج شغل دیگر هم داشته 

باشم. 
Hazel McCallion به افرادی مثل منتورم، خانم

فکــر می کنم کــه برای مدت ۴۰ ســال شــهردار 
Mississauga بود. او ۹۸ ساله است و خیلی کار 
می کند و من حس می کنم که در مقایسه با او به 

اندازه کافی تالش نمی کنم. 
خیلی دلــم می خواهد کارهای بیشــتری انجام 
بدهــم، اما فکر نمی کنم وقــت کافی برای انجام 

آنها وجود داشته باشد. 

آرزوی صدمیــن ســالگرد تولد یک کهنه ســرباز 
جنگ، بــه لطف قــدرت رســانه های اجتماعی، 

امسال به حقیقت می پیوندد. 
روز یکشــنبه عکس یکی از اهالــی تورنتو به نام 
Fred Arsenault که به زودی صد ساله می شود 
 Cape و در جریــان جنــگ دوم جهانــی بــرای
Breton Highlanders خدمت می کرد، در شبکه 
اجتماعی Reddit منتشر شد. سپس این عکس 

به کل اینترنت راه پیدا کرد. 

آرزوى کهنه سرباز کانادایى براى روز 
تولدش

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

داشت منتشر کرد. 
روی برگــه ای که در دســت این کهنه ســرباز قرار 
داشت نوشته شده بود: «من سرباز جنگ جهانی 
دوم هستم و روز ۶ مارچ ۲۰۲۰، صد ساله می شوم 
و می خواهــم صــد کارت تبریک تولــد دریافت 

کنم». 
روی این برگه آدرســی هــم وجود دارد که به نظر 
می رســد آدرس این سرباز در اســکاربرو در غرب 

شهر تورنتو است.

واکنش مردم به این عکس در شبکه هاى 
اجتماعى 

این تصویر از زمان انتشار تاکنون، صدها الیک و 
کامنت و اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی 

ردیت و توییتر دریافت کرده است. 

یکی از کاربــران توییتر در واکنش به این تصویر 
نوشــته اســت: «ایــن کمترین کاری اســت که 
کانادایی ها برای قدردانی از خدمات شما به کانادا 
و مــردم آن می توانند انجام دهند. صد ســالگی 

ارزش یک مدال دارد». 

درخواست شهردار تورنتو از مردم براى 
تولد سرباز 100 ساله

John Tory، شــهردار تورنتو نیز مردم را تشــویق 
کرده اســت تا کارت های تبریک خود را برای این 

سرباز جنگ جهانی دوم بفرستند.
او در توییتی نوشــته اســت: «او روز ۶ مارچ صد 
ســاله می شود. بیایید با ارســال کارت تبریک به 
او بگوییم که به خاطر خدماتش سپاســگذاریم و 

تولد صدسالگی اش را تبریک می گوییم». 

What Does This Toronto War Veteran Want For His 100Th Birthday?

آیا آرزوى سرباز 100 ساله کانادایى
 امسال برآورده مى شود؟

 نتایج تحقیقاتی که روز سه شنبه توسط یک گروه کارشناسی در کانادا منتشر شد و نشان 

می داد که گسترش ویروس کرونا در ایران ۲۰۰ برابر بیشتر از میزانی است که در ایران اعالم 

می شود، حجم تازه ای به نگرانی ها درباره واقعیتی را ایجاد کرد که در این باره وجود دارد.

همه چیز در باره وضعیت کرونا در ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. آمارهای متناقضی که از میزان 

ابتال به این ویروس در ایران اعالم می شود و تفاوت جدی آن با میزان مسافرانی که از ایران خارج 

می شوند و مبتال به این ویروس هستند، همه از جمله ایرانیانی که در کانادا هستند را نسبت به 

واقعیت آنچه بر بستگان و هموطنان شان دارد می گذرد 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 گزارش هایی است که مدام همدیگر را تکذیب و تائید می کنند و 

تصمیماتی است که در سطح کالن گرفته می شود ولی به باور عموم مردم دیر هنگام و پس از مرگ 

سهراب اتفاق می افتد.

در کانادا هفته گذشته یک مورد جدید ابتال 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.

عالوه بر کانادا کشورهای پاکستان، عراق، افغانستان، امارات، لبنان، کویت، بحرین هم از مسافرانی 

از ایران خبر داده اند که آزمایش های آنها برای ویروس کرونا مثبت بوده است.

تقریبا همه کشورهای همسایه با ایران و نیز کشورهائی که محل تردد ایرانی هاست مرزهای خود 

را برای روی ایرانی ها بسته اند؛ ترکیه، امارات، عراق، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ارمنستان، 

تاجیکستان، کویت و بحرین.

آخرین آماری که دولت ایران به طور رسمی در روز سه شنبه اعالم کرده از ابتالی ۹۵ نفر به این 

ویروس و مرگ ۱۵ نفر خبر می دهد. خبرنگار آتش از این کالف سر درگم اطالعات گزارش می دهد.

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

 وقتی حدود ۷۵ سال پیش، فرد 

آرسنالت در جنگ جهانی دوم به ارتش 

کانادا خدمت می کرد، هیچ وقت به فکرش 

نمی رسید که یک روز مردم تورنتو از تولد صد 

سالگی او باخبر شوند. 

اما به لطف رسانه های 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 کهنه سرباز داشته باشید. راستی او در 

تورنتو زندگی می کند.
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مســکن
 میـان خـروار آگهـی ها گم نشـوید

 با آتـــــــــــش دیــــده شوید

atash.ca

مهم تریــن 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 

الزم را برای آن، انجام بدهید. 

از حذف لوازم اضافى شروع کنید 
ابتدا باید ســراغ حذف چیزهــای اضافی بروید 

سپس نوبت تعمیرات مورد نیاز می رسد. 
اگر پیمانکار و تیم همکاران او مجبور به جابجا 
کردن وسایلی نباشند که در نهایت نیز در هنگام 
فروش خانه، دور انداخته می شــود، همه چیز 

آسان تر پیش خواهد رفت. 
اگر چندین دهه در آن خانه زندگی کرده باشید، 
فراینــد حــذف چیزهای اضافی ممکن اســت 

طاقت فرسا به نظر آید.
به همین دلیل، من بســیار دیده ام که مردم در 
این کار عجله کــرده و بعضی چیزهای خوب را 
دور می اندازند و سپس دست از کار می کشند. 
با برنامه ریزی مناسب و اختصاص وقت کافی، 
می توانید 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 کوچک تری 
اســت، به جای آنکه تالش 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. 

استفاده مجدد از وسایل را فراموش 
نکنید

من از طرفداران پر و پا قرص اســتفاده مجدد از 

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 قفســه ها و کابینت هایی 
که قصد تعویض آنها را دارید هم می توان بیان 

کرد. 
در بانک هــای 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 آشپزخانه ای کار 
می کنیم، تمام تالش خــود را به کار می بندیم 
تــا چنین موردهای باارزشــی را کــه هنوز هم 

می توانند کار کنند، حفظ کنیم. 

مرحله مهم نوسازى را جدى بگیرید
همین  که خانه نســبتا پاکســازی شــد، زمان 
مناسبی است که به سراغ نوسازی هایی بروید، 
که قرار اســت خانه شــما را آماده ورود به بازار 

کند. 
بســته به آنکه خانه شما چقدر خوب نگهداری 
شــده باشــد، این کار می تواند بــه معنای یک 
تعهد بزرگ یا شــاید هم کاری به کوچکی یک 

رنگ تازه یا به روزرسانی اثاثیه  باشد. 
کاری که به عنــوان یک صاحب خانه 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 
عکس ها را داخل یــک آلبوم بگذارید و هنگام 

فروش، تحویل مالکان جدید بدهید. 
این کار باعث می شــود که آنها، آن ســوی زرق 

و بــرق ظاهری خانــه را تا مغز اســتخوان آن 
مشاهده نمایند. 

وقتی خریدار مطلع می شود که شما خانه را به 
شکل مناسبی عایق بندی کرده اید یا سیم کشی 
قدیمــی و لوله کشــی آن را تعویــض کرده اید، 
انگیزه بیشــتری بــرای ارائه پیشــنهاد خواهد 

داشت. 

یک گزارش بازرسى از خانه تهیه کنید 
خرید خانه بزرگترین معامله ای است که بیشتر 
مــا، در تمــام طول عمــر، انجــام می دهیم و 
می تواند فرایندی به طور باورنکردنی پر استرس 

باشد. 
یک خریدار چگونه می تواند مطمئن شــود که 
خانه ای به شکل مناســب ساخته شده و مورد 

نگهداری قرار گرفته است؟ 
داشــتن یک گــزارش بازرســی از خانــه برای 
خریداران بالقوه، می تواند نشــان دهد که قصد 
شــما برای فروش جدی بوده و اینکه شــما در 
طــول ســال های زندگی تــان در آن خانه برای 

نگهداری مناسب از آن، وقت گذاشته اید. 

فواید تهیه گزارش بازرسى 
این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند 
که در بازار، فروشــندگان دســت باال 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 
HVAC ،جزئیــات مربــوط به وضعیت ســقف
(سیستم گرمایش و تهویه مطبوع)، لوله کشی، 
سیســتم الکتریکی و چیزهای دیگری اســت، 
در حالیکــه دیگری از چنین گزارشــی برخوردار 

نیست. 
فکــر می کنید کــدام خانه به احتمال بیشــتر، 
پیشــنهادهای خوب و رقابتی دریافت خواهد 

کرد؟ 
من خودم همیشه به خریداران توصیه می کنم 
که چند صد دالری برای انجام بازرسی از خانه، 
خرج کنند. با این حساب، چرا شمای فروشنده 

باید زحمت چنین کاری را به خود بدهد؟ 
برای اینکه بازرســی می تواند شــما را از وجود 
هر گونــه مســاله نگران کننده ای کــه نیازمند 

تعمیرات باشد، آگاه سازد. 
اطالع داشــتن از این موضوعــات قبل از اینکه 
شما خانه تان را برای فروش لیست کنید، بدان 
معنا خواهد بود که شما می توانید 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 می تواند به 
کاهــش زمان حضور خانه در بــازار کمک کرده 
و چانه زنی بر ســر قیمت  را بــه حداقل ممکن 

کاهش دهد. 

امیر از ریچموندهیل: من و خانواده ام مدت ۲۰ سال است که در خانه ای بزرگ در  ریچموندهیل زندگی می کنیم. ؟

دو فرزند داریم که آنها چند سالی است ازدواج کرده اند و سر خانه و زندگی خودشان رفته اند. 

از آن جایی که سن من و همسرم باال رفته، دیگر نمی توانیم مثل سابق از خانه نگهداری کنیم . 

برای همین، تصمیم گرفته ایم تابستان که شد خانه را بفروشیم و یک آپارتمان کاندو برای 

خودمان بخریم. 

می خواستم بدانم شما چه توصیه هایی برای ما دارید؟ 

پاسخ: مجتبی عسگریان، مشاور امالک و مسکن - تورنتو
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مجتبی عسگریان
مشاور امالک و مسکن تورنتو 

پاسخ به پرسش هاى شما

با رعایت این نکات
مى توانید خانه خود را بدون دردسر بفروشید

باالخره دیر یا زود زمان خداحافظی از خانه مان فرا می رسد؛ خانه ای 

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 صاحبخانه ها فقط یک بار در عمرشان دست به این کار می زنند، 

ولی بعضی صاحب خانه های دیگر، ممکن است تا قبل از پیدا کردن خانه 

همیشگی  شان، چند باری وارد چرخه خرید و فروش خانه شوند. 

نکته ای 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.

می پرسید چگونه؟ این مطلب به شما کمک می کند تا با روش صحیح و 

بی دردسر فروش خانه آشنا شوید.  

نکاتى درباره ى سوالى که شما پرسیده اید

خانه شــماره ۲۴۱ در خیابان Silver Birch، در 
محله The Beaches در جنوب شــرقی تورنتو، 
به تازگی ســاخته شــده و هر کســی که آن را 

طراحی کرده، کار بزرگی انجام داده است. 
تا پیش از ســال ۲۰۱۴ در 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 نیمه های آن ساخته 
شد و در ســال ۲۰۱۶ به قیمت ۲.۲ میلیون دالر 

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 

می کند. 
از آن جایــی کــه کابینت های آشــپزخانه تیره 
هســتند، ممکن است با سلیقه همه هم خوانی 
نداشته باشــند، اما به هر حال، تمام ملزومات 

یک آشپزخانه در آنجا وجود دارد. 
هرکس به اتاق نشــیمن این خانه پا می گذارد 
عاشق تلفیق سبک صنعتی و سنتی و روستایی 
آنجا می شــود. پنجره های بــزرگ خانه هم نور 
زیادی را به داخل آن هدایت می کنند و فضای 

نورگیر خوبی را ایجاد کرده اند. 
ســقف های چوبی نیــز باعث شــده اند گرمای 

زیادی به اتاق های خانه اضافه شود. 

مناسب براى یک خانواده پر جمعیت
این خانه ۴ خوابه است و ۶ حمام دارد. 

اتاق اصلی این خانه در طبقه ســوم قرار دارد و 
اگر شما یک خانواده بزرگ و پر جمعیت داشته 
باشــید، می توانــد حریم خصوصــی و آرامش 

زیادی به شما بدهد.

یک زیرزمین با کلى اتاق اضافه
زیرزمیــن این خانــه دارای اتاق هــای 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 می توان از آن 

استفاده کرد. 
حیاط خلــوت خانه، چمن واقعی نــدارد بلکه 
دارای یک فضای داخلی گسترده است که برای 

تابستان، فضای مجللی به حساب می آید. 

نزدیکى خانه به مرکز شهر
ویژگــی مثبت دیگــر خانه این اســت که برای 
برطــرف کــردن نیازهای یک خانواده مناســب 

است و ۳۰ دقیقه تا مرکز شهر فاصله دارد.

این خانه در تورنتو ظرف سه روز
و 300 هزار دالر باالتر فروخته شد

یکی از خانه های زیبا و مدرن شهر 

تورنتو که با قیمت ۲ میلیون و ۴۰۰

هزار دالر برای فروش گذاشته شد و 

تنها طی سه روز با ۳۰۰ هزار دالر باالتر از 

قیمت پیشنهادی فروخته شد. 

ساختمان ۳٬۶۲۵ فوت مربع و دارای ۴ اتاق 

خواب و ۶ سرویس بهداشتی می باشد.

خانه هفته
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Matin Accounting

Broker / M.Arch.

مشــاور ارشد
امالک 

خــرید* فـــروش* اجــاره
مسکونی* تجـاری

647-994-7073

 
على محمدپور 

مشـاور شمـا در امـور امـالك
خـرید، فـروش، اجـاره

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

S ales  Representative

نکش ر و مهندس

 با کمتـــریـن
نرخ کمیسیـون
 با کمتـــریـن
نرخ کمیسیـون

S ales  Representative

CENTUM®

LIBERTY MORTGAGES CORP.
Heritage group Ltd.

Brokerage*

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

Mortgage Agent Broker

 راه حل آخر در
مسکن وام 

، فروش   خرید 
اجــاره

کمک در مســائل مهم سالهای اول مهاجرت

شکیبی 

مشـاور ارشد امالک
مسکونی، تجاری و سرمایه گذاری

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

416-837-8000

Broker

KAMBIZ JAFARI 416-303-0397 BELLA LEE
Sales Representative Broker

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

 the buyers

BELLA LEE
R E A L  E S T A T E

647 988 9291
panacohouse@gmail.com
www.panaco.ca

PANACOPANACO
Luxury Custom House

Design & Build

PANACOPANACO

647 988 9291
panacohouse@gmail.com
www.panaco.ca

Luxury Custom House

647 988 9291
panacohouse@gmail.com
www.panaco.ca

PANACOPANACO
Luxury Custom House

طراحی و اجرای پروژه هـای ساختمـانی

بهترین ها را با تیم ما تجربه کنید

Renovation

مشاوره 
رایگان

بازرس ساختمان

ن ا مهر
  پوستی زاده

امالک مسکونی
Prevision Home 
Inspection 
Group

Certified by Carson Dunlop
mehran2867@yahoo.com

416-830-2385

شهپذیر یوسف
امالک مشـاور
Sales Rep.

647.468.2347

foresthillsignature.com

a t a s h . c a

هر روز ده هـزار نفر در کانـادا 

و ایران صبـح خود را با    

ای میل های خبری آتش آغاز می کنند              

N E W S



مســکن

این روزها، روزهای قدرت شــبکه های اجتماعی 
اســت و دیگر، همه می دانند که در دنیای امروز، 
بازاریابی آنالین چاره حل مشکالت کسب و کار و 

رسیدن به سودهای آن چنانی است. 
بــه همین دلیــل، تقریبــا همه کســب و کارها 
برای پیدا کردن مشــتری و فروش محصوالت و 

خدمات خود سراغ این فضا رفته اند. 
شــرکت ها و تیم های مشــاوره امالک نیز از این 

قاعده مستثنی نیستند. 
خیلی از آدم ها و حتی بیزینس ها، فکر می کنند با 
زدن یک پیج اینستاگرام و باز کردن یک حساب 
کاربری در فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی 
می توانند در کمترین مدت به بیشــترین ســود 

برسند. 
اما این تصور خیلی کودکانه اســت چون فعالیت 
در شــبکه های 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 کرده ایــم که کســب  و کارهای 
مختلف به ویژه مشاوران امالک برای موفقیت در 
زمینه شبکه های اجتماعی باید حتما این اصول 

را مدنظر قرار دهند. 
بیشــتر ما آدم هــا، بخش زیادی از زمــان روزانه 
خود را در شــبکه های اجتماعــی صرف تعامل با 
هم سن و سال ها، دوستان و مشتریان احتمالی 

خود می کنیم. 
فرقی نمی کند که چه رسانه ای باشد، فیس بوک، 
اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب یا آخرین اپلیکیشن 
عرضه شــده، فناوری به ما فرصتی می دهد تا به 
راحتی و کامــال موثر تقریبا با همــه افراد در هر 

زمان از روز، ارتباط برقرار کنیم. 
این قابلیت، مهم ترین دلیلی اســت که به خاطر 
آن، شرکت ها و تیم های مشاوره امالک، استفاده 

از شبکه های اجتماعی را در اولویت کارهای خود 
قرار می دهند. 

برای اینکه مطمئن شــوید که اعضای گروه شما 
از شــبکه های اجتماعی به نحو احســن استفاده 
می کنند یــا خیر، اطمینان پیــدا کنید که جواب 

این سوال ها را دقیقا می دانند.

کجا پست ها را منتشر کنیم؟
همه می دانیم که کدام 

رسانه های اجتماعی مورد 01

استفاده مردم قرار دارند؛ 

فیس بوک، اینستاگرام، 

توئیتر، لینکدین، یوتیوب و... ولی در این 

رسانه های اجتماعی متعدد، روش های مختلفی 

برای ارائه مطلب به مخاطب مانند پست، 

استوری، کانال های تلویزیونی و... وجود دارد. 

کدام شبکه اجتماعی برای اعضای تیم شما 

موثرتر است و پیام تان را به خوبی منتقل 

می کند؟ به کدام یک باید بیشتر توجه کنید؟ 

آیا الزم است از همه شبکه های اجتماعی 

موجود استفاده کنید؟

پاســخ: قبل از شــروع، اعضای تیم ابتــدا باید 

بازارهــای هدف و اطالعات مرتبط با مشــتریان 
مربوطه را تعریف و مشــخص کنند. پاســخ این 
سوال این است که ابتدا باید اولویت بندی کنید و 
روی کانال هایی 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 وقت شــان را در کدام شــبکه 
اجتماعی می گذارند و طــوری برنامه ریزی کنید 

که همیشه جلوی چشم آنها باشید.

چقدر باید پست بگذاریم؟
دانستن این نکته که چه زمانی باید پست 

بگذارید و طبق چه برنامه ای باید محتوای مورد 

نظر خود را آماده کنید سخت است. 

چطور می توانید تشخیص دهید که کدام 

رویکرد صحیح است؟

پاســخ: ثبات در پســت 

گذاشــتن، نکتــه کلیدی 02
اینکــه  بــرای  اســت. 
را  تاثیرگذاری  بیشــترین 
داشــته باشــید، اعضای تیــم باید یــک برنامه 
زمان بندی برای محتوا داشته باشند و محتوا را از 

یک ماه قبل آماده کنند. 
بــا داشــتن برنامه ریزی مشــخص، اعضای تیم 
می توانند روی نوع محتوای مورد نیاز خود تمرکز 

کنند. 
همیشــه فضایی بــرای رویدادهایی کــه اتفاقی 
پیــش می آیــد وجــود دارد. همیشــه بــا یک 
برنامه ریزی شــروع کنید و به آن پایبند باشــید. 

ســخت اســت که هر روز در مــورد محتوایی که 
می خواهید بنویسید، فکر کنید. اما اگر کارها را از 

قبل انجام دهید، این کار راحت تر می شود. 

آیا ازشبکه هاى اجتماعى براى فروش 
استفاده کنیم؟

هر کاری که انجام 

می دهیم در راستای به 03

ثمر رساندن یک معامله 

است. سوالی که مطرح 

می شود این است که آیا در مورد رسانه های 

اجتماعی هم این حقیقت وجود دارد؟ 

پاسخ: این شــیوه فکر کردن کمی کوته بینانه به 

نظر می رســد. اولین هدف از حضور در شبکه های 
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. 
هم زمــان کــه در حــال برنامه ریزی بــرای ایجاد 
تقویم محتوایی هستید و به استراتژی خود فکر 
می کنیــد، 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 اتفاق ها به دنبال 

هم خواهند افتاد. 

آیا در شبکه هاى اجتماعى باید بر فروش 
تمرکز کنیم؟ 

پاســخ: هدف بعدی این 

اســت کــه بــه مخاطبان 04
پیدا کرده  بیشتری دست 
و کمک های خود را عرضه 
کنیم. مثال اگر با کسانی کار می کنید 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 تــالش زیــادی کرده اید تا 
رابطه ای محکم با مخاطبان و اعتماد ایجاد کنید، 
این اعتماد و رابطه به دست آمده را با عدم انجام 
درســت کارهای مرتبط با قراردادها و معامله ها، 

از بین نبرید. 
کار شــما این اســت که به آنها نشــان دهید چرا 
باید تیم شما را انتخاب کرده و با شما کار کنند. 

چه نوع محتوایى تاثیرگذارتر است؟
پاسخ: این نکته را تقریبا 

از همــه می شــنویم کــه 05
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 کامال واضح 
در مــورد محتوا وجود دارد و آن نکته این اســت 
که ویدیــو، موثرترین ابزار بــرای انتقال پیام به 

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 
می کنید باعث می شــود مخاطــب روی محتوای 
شما توقف کند. ویدیوی خوب توجه آنها را جلب 
می کند و ویدیوی عالی ممکن است باعث ایجاد 

ارتباطی عمیق تر شود. 

5 نکته مهم استفاده از شبکه هاى اجتماعى 
در یک نگاه

در نتیجــه، این پرســش و پاســخ ها را می توان 
این گونــه جمع بنــدی کــرد. ابتدا هــدف خود را 
تعریــف و اولویت بندی کنید، در ارســال پســت 
ثبات داشــته باشــید، با مخاطبــان رابطه برقرار 
کنید، کمک کننده 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 شبکه های 
اجتماعی، صادق بودن و جذاب بودن اســت. اگر 
اعضای تیــم، خود را قابل اطمینان و دوســتانه 
نشــان دهند، مشــتریان احتمالی با آنها ارتباط 
برقرار می کنند. این ارتباطات به ما کمک می کند 
که مشتریان احتمالی را بشناسیم و در مورد خود 

نیز اطالعات بیشتری کسب کنیم. 
بــه مــرور زمان که ایــن ارتباط شــکل می گیرد، 
مشــتریان متوجه می شــوند که چرا شما با سایر 
آژانس ها و مشــاوران امالک تفاوت دارید و چرا 

فقط باید به شما اطمینان کنند. 
همین احســاس اطمینان و پیوستگی است که 
شــما را به مرحله بعدی موفقیت می برد و قدرت 

بقا به تیم شما خواهد داد.

وقتی ما از حضور در شبکه های 

اجتماعی حرف می زنیم، داریم از چه 

چیز صحبت می کنیم؟

آیا صرف داشتن یک صفحه کم مخاطب در 

اینستاگرام یا فیس بوک که اعضای آن همه 

دوستان و آشنایان خودمان هستند، یعنی 

فعالیت آنالین؟

آیا گذاشتن پیاپی پست در یک کانادال تلگرام 

با تعداد معدودی عضو یعنی فعالیت آنالین؟

آیا گذاشتن پست در گروه ها و کانال های 

تلگرامی که متاسفانه تعداد زیادی از اعضای 

آنها فیک هستند یعنی فعالیت آنالین؟

اصال خود شما چند بار این آگهی های خرواری 

که در مقابل چشم های ما در کانال ها و 

گروه های تلگرامی رژه می روند را یک بار نگاه 

کرده اید؟

خوب ما گفتیم که اینها گول زدن خودمان 

است، حاال باید بگوئیم که یک حضور واقعی 

و تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی به چه 

معناست. 

وقتی می گوئیم حضور آنالین یعنی یک حضور 

فعال، تاثیرگذار و دوجانبه در فضای شبکه های 

اجتماعی، که وقتی قرار است بیزینس با مردم 

اتفاق بیفتد این مساله اهمیت بیشتری هم 

پیدا می کند.

بنابراین نکته اول این است که خودمان را 

گول نزنیم.

لطفا فعالیت آنالین خود را متوقف کنید
اگر این شش نکته را نمى دانید

حضور و فعالیت بسیاری از مشاوران مسکن و نیز سایر بیزینس ها در فضای آنالین،  مانند 

ایستادن و تبلیغ کردن در یک خیابان یا بیابانی است که نه رهگذری دارد و نه ساکنینی. ما فقط 

پژواک صدای خود را می شنویم

Six Social Media Questions Your Team Should Know The Answer To

یک بررسی خیلی گذرا نشان می دهد 

کــه حضــور و فعالیــت بســیاری از 06
مشاوران مسکن و نیز سایر بیزینس ها 
در فضــای آنالین،  مانند ایســتادن و 
تبلیغ کــردن در یک خیابان یا بیابانی اســت که نه رهگذری 
دارد و نه ساکنینی. ما فقط پژواک صدای خود را می شنویم.
یادمان باشد هدف از حضور آنالین، بازاریابی، یافتن بازارهای 
جدید، برندســازی و جلب توجه و اعتمــاد افراد به خودمان 
اســت. پس مهم ترین نکته این است که دیده شویم و نکته 
دوم این اســت در جایی و به گونه ای دیده شویم که برای مان 

اعتبار بیاورد.
خوش بختانه تمام شــبکه های اجتماعی و پیام رســان هائی مانند تلگرام، ابزارهائی در اختیار ما 

می گذارند که نشان می دهد 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 گروه های تلگرام 

و فیس بوک شیر کنیم، کافی نیست، باید ببینیم چقدر و میان چه کسانی دیده شده ایم.
باور کنید اینکه دوست و آشنا برای ما کامنت بگذارند و مدام هم قربان صدقه هم برویم فعالیت 
آنالین نیست، درست مثل اینکه برای بازاریابی بیزینس خود مهمانی بدهیم و فقط هم دوستان 

و فامیل های خود را دعوت کنیم و با هم خوش بگذرانیم.

چطور بفهمیم که آیا حضور آنالین ما موفقیت آمیز بوده است؟

این روزها در کانادا شــاهد صرف و اتالف 
هزینه های زیادی از ســوی بیزینس های 
ایرانــی در فضــای آنالیــن هســتیم که 
متاســفانه صرفا باعث هدر رفتن هزینه ها 

و انرژی های کم توان بیزینس هاست.
رســانه ای  شــریک  به عنــوان  آتــش 
بیزینس های ایرانی در کانادا آمادگی خود 
را برای ارائه یک ساعت مشاوره رایگان به 

همه بیزینس ها اعالم می کند.
رســانه آتش با حضور فعال در شبکه های 
اجتماعی ســرمایه های ارزشمندی در این 
زمینــه دارد کــه وظیفه خــود می داند با 

هموطنان خود در میان بگذارد.
آتش در این سرویس خود قصد بازاریابی 
برای تبلیغات در رسانه های خود را ندارد.

لطفا برای هماهنگی جهت استفاده از این 
سرویس رایگان با ما تماس بگیرید.

647 - 919 - 4036

رایگان - براى بیزینس هاى ایرانى
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 همـه چیـز درباره

 بازار مسکن کانادا
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وام خصوصی با بهترین نرخ بهره

 وام های اول و دوم

مسکونی جتاری و ساخت و ساز

Private Lending

                             آتش را در شبکه های اجتماعی

کنیـد

atash.caatash.ca atashdotcaatashdotca atashdaily  

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

mehran.afkhami@gmail.com
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416.939.3783
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647-713-4656

Realty Inc., Brokerage, 
Independently Owned & Operated 
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Home Life/Bayview

رضــا
مقـدسزاده

امالک مشاور

moghadas4651@gmail.com

صداقت و تخصص همراه شما

 سیمین
 سجادی ثابت

امالک مشاور 
Sales representative

647.771.0651
s i s a j j a d i @ g m a i l . c o m

S i g n a t u r e  R e a l t y
I N D .  O W N E D  &  O P E R A T E D  B R O K E R A G E

A N  E X C E P T I O N A L  E X P E R I E N C E

We’ve got the right mortgage for you

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

مشاور شما در امور وام مسـکن

رضا اسماعیلی

 
۶۴۷-۲۱۳-۶۷۱۵

مشاور امـالک

خـرید، فـروش، اجـاره 



مســکن

 میـان خـروار آگهـی ها گم نشـوید

 با آتـــــــــــش دیــــده شوید

atash.ca

برای Alyssa Garrison، یــک مادر مجرد و یک 
بالگر ســاکن تورنتو، خانه فقط جایی نیست که 
در آن کالهــش را آویزان کــرده و در انتهای روز، 
استراحت کند. خانه برای او کاخی برای نگهداری 
گنجینه هایش اســت، جایی که در آن هر چیزی، 
کمی جادویی و سحرآمیز و یک تجلی فیزیکی از 

آن چیزی است که در مغزش می گذرد. 
 RAOP - Random آلیسا گریسون، بالگر مالک
Acts of Pastel، یک برند الیف اســتایل اســت 
که بــر موضوعاتی مانند مــد، زیبایی، طراحی و 
در برگرفتــن همه رنگ هــای رنگین کمان به ویژه 

صورتی تمرکز دارد. 
متاســفانه آلیســا در ۱۰ ســال اخیر ۱۳ بار محل 

زندگی خود را تغییر داده است. 
بــازار پرچالــش منــازل اجــاره ای در تورنتــو، 
صاحبخانه های ســهل انگار، ســقف های در حال 
فرو ریختن، همســایه های بــد و هم اتاقی های 
نامناســب همگــی از عواملی بودند کــه در این 

جابه جایی های مکرر نقش داشته اند. 
او می گوید دلیل این همه جابه جایی، ترکیبی از 
مشکالت زندگی و مشکالت ساختمان هاست. با 
این وجود، آلیسا هرگز تردید نمی کند که حتی در 
خانه های اجاره ای با ســقفی که نم می دهد هم، 

رنگ و شادی را به محیط اضافه کند.
آلیســا در این مصاحبه، در مورد تجربه های خود 
در تبدیل شــدن به یک مادر مجرد و اینکه چرا او 
زنان را تشویق می کند 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 
خانه اش را در اینستاگرام «بهشتی در های پارک» 

نامیده دقیقا چیست.

بچه دار شدن با کمک اسپرم اهدایى
وقتی خانم گریسون ۲۷ ساله شد، به این نتیجه 
رسید که این آخرین سالی است که می تواند 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   مجموعه ای   از   دوســتان  

 و   اعضای   خانواده   که   از   او   حمایت   و   پشــتیبانی  
 می کردند،   در   روز   مادر   باردار   شود  . 

اولین قدم ها براى خانه دار شدن 
قبل از اینکه این اتفاق بیافتد، او باید یک مساله 
مهــم را حل می کــرد و آن پیدا کــردن یک خانه 

اجاره ای مناسب در بازار پرنوسان تورنتو بود. 
او مــی گوید: «من ایــن ایده را داشــتم و برای 
رســیدن به آن تالش می کردم، ولی فکر می کردم 
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 می گوید: «می دانستم که نمی توانم 
بیش از این پیش بروم و در کاندویی که مناسبم 
نیســت بچه دار شــوم. پیدا کردن یــک آپارتمان 
خــوب مهم ترین قدمی بود کــه باید برای تحقق 

رویای خودم برمی داشتم». 

ماجراى پیدا کردن یک خانه بزرگ
آپارتمان ســیزدهمی که او یافت همان آپارتمان 
موردنظــر بــود و ۱۳ نقــش 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 اطالع داد که آپارتمان به تازگی 
اجــاره رفته اســت، ولی نــام آلیســا را به خاطر 
می ســپارد 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 االن به او اطالع داده که قصد جابه جایی 

دارد. 
هر دو خانه، قیمت یکســانی داشــتند اما خانه 
دوم بزرگ تر بود و برای آلیسا بسیار ایده آل به نظر 
می رســید. تنها نگرانی آلیســا این بود که مقدار 
زیادی فضای خالی در خانه داشت و نمی دانست 

چطور باید آنجا را پر کند. 
آلیسا درباره این تجربه خود می گوید: «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 اصال نمی دانم 
باید با ایــن اتاق های 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 می گفتند اگر یک فضای خالی ایجاد کنی، 

دنیا آن را برای تو پر می کند». 

اما و اگرهاى ساخت یک آشیانه  
گریسون با وجود اینکه رویای خانه دار شدن را در 
ســر می پروراند، ولی انعطاف پذیری اجاره نشینی 
 West Coast را هم دوســت دارد. خانواده او در
زندگی می کنند و دوســتانش در دان تاون تورنتو 

هستند. 
او می گوید: «واقعا نمی دانســتم کجا می خواهم 
خانه بخرم. من ایده خانه دار 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 
پس انداز نکند، چه بــرای خریدن خانه، چه برای 
پیدا کردن جایی به منظور ســاخت یک آشــیانه 
تا مرخصــی دوران زایمان و رســیدگی به بچه را 

بگذراند. 

چالش پس انداز و برنامه ریزى مالى
آلیسا معتقد است: «من در خرج کردن پول بسیار 
بی مالحظه هســتم. خیلی بی مسئولیت بودم و 

دوست داشتم دائم پول خرج کنم». 
با این حال، او در سال های اخیر، پس انداز کردن 
پول را به چالشــی برای خود تبدیل کرده است و 
در این باره می گوید: «برنامه ریزی مالی و تعیین 
هدف برای خــرج کردن پول برای مــن به کاری 
عجیــب و یک بازی ســرگرم کننده تبدیل شــده 

است. بزرگ شدن این شکلی است؟»
او هــر وقت می خواهــد چیزی بخــرد، آن را در 
دســتش می گیرد و از خود می پرسد آیا این کاال 
ارزش وقتــی که بــرای به دســت آوردن پول آن 

صرف شده را دارد؟ 
آلیسا ادامه می دهد: «از خودم می پرسم آیا اینجا 

همان جایی است که واقعا می خواهی 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 به عنوان یک مــادر مجرد 

تبدیل شده است.
او می گوید: «من نمی توانم از کار مرخصی بگیرم 
چون این کار بر کل خانواده من تاثیر می گذارد و 
هیچ کســی نیست که در این شرایط سخت از من 

حمایت کند». 

اشتراك گذارى تجربیات باردارى 
غیرسنتى در اینستاگرام

امروز، گریســون از پیج اینستاگرام خود استفاده 
می کند تا تجربیاتش در مورد بارداری غیرســنتی 
خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و خانواده هایی 
با والدین مجرد یا روش های جایگزین برای مادر 

شدن را عادی سازی کند. 
او معتقد است: «از بسیاری جهات من با زنان و 
مردانی که خانه دار شــدن خود را تا زمان ازدواج 
یا پیدا کردن شــریک زندگی به تاخیر می اندازند 
احساس نزدیکی می کنم. ولی حقیقت این است 
که زنان مجرد بسیار بیشتر از قبل، به دنبال خرید 

امالک و خانه برای خود هستند.»
با ایــن حــال او می گوید: «با وجــود این، هنوز 
هم نوعی فشــار اجتماعی وجود دارد که از زنان 
می خواهد تا قبل از برداشــتن اولین قدم ها برای 
خرید ملک، برای پیدا کردن شــریک زندگی خود 

صبر کنند». 

شکستن باورهاى رایج و یک ماجراجویى 
جذاب

گریســون می گوید: «من قبال به خودم می گفتم 
آیا نمی خواهی اولین خانه خود را با کســی دیگر 
بخــری؟ مطمئنــا این تجربه خــاص و متفاوتی 
خواهد بود و فکر می کنم بســیاری از افراد هم در 
مورد این قضیه همین طــور فکر می کنند. باوری 
که وجود دارد این اســت که شما باید این مراحل 
را طــی کنیــد: ازدواج کنید، خانــه بخرید و بعدا 

بچه دار شوید.»
او اضافه می کند: «ولی من فکر می کنم اگر کارها 
را طوری که خودتان دوست دارید و به ترتیبی که 
خودتان می پسندید، انجام دهید یک ماجراجویی 

جذاب خواهید داشت». 

زندگى در هیچ شرایطى بى نقص نیست
وضعیتی که برای گریســون به وجود آمده، کمک 
کرده کــه او بفهمد هیچ شــرایطی لزوما کامل و 

بی نقص نیست. 
او می گوید: «اگر شــما صبر کنید تا همراه با یک 
شــریک زندگی دارای فرزند شــوید، همیشه این 
احتمال وجــود دارد که رابطه شــما پایان بیابد. 
شــما می توانید صبــر کنید تا خانــه ای را همراه 
با کســی بخرید ولی ممکن اســت او از پرداخت 

اقساط صرف نظر کند.»
او ادامــه می دهد: «من فکر می کنم ریســکی که 
کرده ام کمتر ســنتی اســت ولی لزوما ترسناک تر 

نیست». 

منتظر نماندن براى شاهزاده اى سوار بر 
اسب سفید

در نهایت، گریســون اعتقــاد دارد که باید بهترین 
نوع زندگی را که از دستش برمی آید 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 می کند که: 
«چــرا باید ما صبر کنیم؟ چــرا نباید پیش برویم 
و زندگــی را آن طــوری که خودمــان می خواهیم 
نســازیم؟ شــاید بهتر این باشــد که زندگی را به 
بهترین شــکلی که می توانیم جلــو ببریم و بعدا 
اجازه دهیم تا کســی کــه با این شــرایط جدید 

تناسب دارد وارد زندگی مان شود». 

آلیسا گریسون از آن زنانی نبود که 

منتظر شاهزاده ای سوار بر اسب سفید 

بنشیند تا خرامان خرامان از راه برسد 

و خوشبختش کند. او آستین هایش را باال زد تا 

زندگی جدیدی برای خودش بسازد. هرچند که 

مسیری متفاوت در پیش گرفت و خالف جریان 

آب جامعه شنا کرد. آلیسا این روزها در 

اینستاگرام به عنوان یک بالگر حرفه ای مشغول 

به فعالیت است و از خانه جدیدش با لقب 

«بهشتی در های پارک» نام می برد. 

او در این گفتگو درباره بارداری غیرسنتی خود 

با کمک اسپرم اهدایی، ماجراهایی که برای 

پیدا کردن خانه از سر گذرانده و تجربیات خود 

به عنوان یک مادر تنها صحبت کرده است. 

آلیسا گریسون براى مادر شدن در انتظار شاهزاده و اسب نماند
حاال براى خانه دار شدن هم منتظر نمى ماند

یک زن بالگر ساکن تورنتو توانسته بعد از تعویض ۱۳ خانه در ۱۰ سال، خانه ای را اجاره کند که به دلش نشسته باشد

خانه ای که در اینستاگرام آن را «بهشتی در های پارک» معرفی می کند

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

وبسایت جامع 
مسکن تورنتـو

8733-275-416و مشـاور مسکن در تورنتوبهـروز سـامانی مدیر سایت

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
در  بهتـــــــر 

کـانـــــــــــــــــــــــادا

647-919-4036

رسـانه ایرانیــان کانـادا
a t a s h . c a

برای زنـــدگی
در بهتـــــــر 

کـانـــــــــــــــــــــــادا
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We’re here to help.TM

Mortgage
expertise
at your
doorstep. Ranaa Namdar

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

ر رعنا نامدا

A3A REALTY INC., BROKERAGE 

A3A REALTY INC., BROKERAGE

بـروكريـج رســمی امــالک تورنتـــو

 905-709-7408 | www.A3ARealty.com

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

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

ارائه خدمات كامل ريل استيت  

قـابـل توجـه خریـداران و فروشنـدگان امــالک

(437) 987-8224
(647) 993-5058

Mohammad 

Nahvi

Mohammad 

Tanha

Apex.acd@gmail.com
Apex.renovation

7787 Yonge St. Suite 201
Thornhill, ON, L3T 7L2

Tel: 905.709.1800
www.myforensthillagent.com

میترا امامی
مشاور امالک

416.708.8563
mitra@myforesthillagent.com
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پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا

ایرانی ها در ۹ ماه اول سال گذشته یعنی از ژانویه 
تا ســپتامبر ۲۰۱۹، در مجموع نزدیک به چهار هزار 
پرونده درخواســت پناهندگی در کانادا تشــکیل 

داده اند.
ایــن میــزان درخواســت پناهندگــی در تمــام 
ســال ۲۰۱۸ معــادل ۲٬۵۳۸ مورد بوده که رشــد 

چشمگیری را نشان می دهد. 
اما اگر به سال ۲۰۱۷ بازگردیم که آمار ۶۷۹ پرونده 
پناهندگی را نشــان می دهد، متوجه می شــویم 
که موج پناهندگی از ســال ۲۰۱۸ خیز برداشته و 

امسال رکورد شکسته است. 
آمار درخواست های پناهندگی ایرانی ها در کشور 
کانــادا در ســال ۲۰۱۶ معــادل ۲۹۳ مــورد و در 
ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰ مورد یا کمتر 

بوده است. 
جدول پائین همین صفحه، آمار درخواســت های 
پناهندگی از ســوی ایرانیان در کانادا در سال های 

۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ را نشان می دهد.
امــا در بین ملیت هائــی که بــرای پناهندگی در 
کانادا اقــدام کرده اند، ایرانی ها رتبه دوم را دارند؛ 
یعنــی بعد از هنــد قرار دارند که بــا بیش از یک 
میلیارد جمعیت در ۹ ماه اول سال گذشته ۴٬۸۱۰ 

درخواست پناهندگی در کانادا داشته اند.
اگرچــه اداره مهاجرت کانــادا که ایــن آمارها را 
منتشر می کند، به دالیل ارائه شده برای درخواست 
پناهندگی اشــاره نمی کند، اما یافته های پراکنده 
نشــان از این دارد که در بین ایرانیان موارد تغییر 
دیــن و مذهب، گرایــش بــه همجنس گرایی و 
تعقیب سیاســی در ایران مهم ترین دالیلی است 

که برای درخواست پناهندگی ارائه می شود.
داده های تائید نشــده حاکیست که درصد باالیی 
از درخواســت های پناهندگــی ایرانیان از ســوی 
کســانی ارائه می شــود که با ویزای توریستی به 
کانادا می آیند و ســپس بــرای پناهندگی اقدام 
می کنند؛ موردی که باعث شــده حاال کانادا برای 
صدور ویزای توریســتی برای ایرانیان سختگیری 

بیشتری را نشان بدهد.
گفته های وکال و مشاوران مهاجرت نشان از این 
دارد که در ماه های گذشــته میزان درخواست های 
ویزای توریســتی از ســوی ایرانیان که از ســوی 
کانادا رد شده، افزایش چشمگیری داشته است.

پروسه پناهندگى چطور طى مى شود؟
Refugee Protection بخش حمایت پناهندگی
Division - RPD از هیات مهاجرت و پناهندگی 
Immigration and Refugee Board کانــادا 

و  رســیدگی  مســئولیت   of Canada - IRB
پناهندگی  درخواست های  درباره ی  تصمیم گیری 

در کانادا را بر عهده دارد. 
اعطــای حمایت پناهندگــی در کانادا، در صورتی 
امکان پذیر اســت که RPD، تشــخیص دهد فرد 
خواهان Claimant، نیازمند به حمایت اســت، یا 
با تعریف سازمان ملل از یک پناهنده ی متعارف، 
کــه در قانــون کانادا نیز گنجانده شــده اســت، 

همخوانی دارد. 
پناهنــده ی متعارف کســی اســت که بــه خاطر 
نژاد، مذهب، ملیت یا عقیده ی سیاســی خود، یا 
عضویت در گروه های اجتماعی خاص، به شــکل 
موجهــی از اینکه تحــت آزار و اذیت قــرار گیرد، 

هراس دارد. 
عضویت در گروه هــای اجتماعی خاص می تواند 
شامل گرایش جنسی، هویت جنسیتی، زن بودن 

و ابتال به HIV باشد. 
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 می توان همراه با 
اسناد و مدارک به افسران سازمان خدمات مرزی 
Canada Border Services Agency - کانــادا

CBSA در هر کدام از نقاط ورود در هنگام رسیدن 
به کانادا، یا به افسران وزارت مهاجرت، پناهندگی 
و شــهروندی کانادا IRCC در دفاتر داخل کشور، 

ارائه داد. 
افســر مربوطــه تصمیم خواهــد گرفت کــه آیا 
درخواســت مطــرح شــده، واجــد شــرایط برای 
ارجاع به IRB هســت یا خیــر. در مرحله بعد اگر 
درخواســت خواهان واجد شــرایط باشد، پرونده 
به RPD ارجاع خواهد شــد، تا فرایند رسیدگی به 

درخواست حمایت پناهندگی، آغاز گردد. 

چند توضیح درباره اصطالحات این جدول
Referred: تعــداد پرونده هایی که در ۹ ماه اول 

امسال برای پناهندگی تشکیل شده است.
Accepted: تعداد پرونده هایی که در ۹ ماه اول 

۲۰۱۹ تائید شــده و پرونده آنها الزاما در سال ۲۰۱۹
تشکیل نشده است.

Rejected: تعــداد پرونده هایی که در ۹ ماه اول 

۲۰۱۹ رد شــده و پرونده آنها الزاما در ســال ۲۰۱۹
تشکیل نشده است.

Abandoned: تعــداد پرونده هایی که در ۹ ماه 

اول ۲۰۱۹ رها شــده و پرونده آنها الزاما در ســال 
۲۰۱۹ تشکیل نشده است.

Withdrawn: تعداد پرونده هایی که متقاضیان 

در ۹ مــاه اول ۲۰۱۹ انصراف داده اند و پرونده آنها 
الزاما در سال ۲۰۱۹ تشکیل نشده است.

Pending: تعــداد پرونده هایــی کــه در پایان 

ســپتامبر ۲۰۱۹ همچنان در دســت اقدام است و 
درباره آنها تصمیم گیری نشده و پرونده آنها الزاما 

در سال ۲۰۱۹ تشکیل نشده است.

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

طی ۷ سال گذشته ۸۰۷۸ پرونده پناهندگی ایرانی ثبت شده که ۸۰ درصد آن یعنی ۶۵۳۱ پرونده 

مربوط به دو سال گذشته است. تعداد ایرانیانی که از سال ۲۰۱۸ در کانادا درخواست پناهندگی 

کرده اند نسبت به سال های پیش از آن، بیش از ۲۰ برابر شده است

New System Claims By Country Of Alleged Persecution - 2019 January To September

ایرانی ها از نظر تعداد درخواست 

پناهندگی در کانادا در سال ۲۰۱۹ 

دومین کشور دنیا بودند.

آمارها نشان می دهد تعداد ایرانیانی که از سال 

۲۰۱۸ در کانادا درخواست پناهندگی کرده اند 

نسبت به سال های پیش از آن، بیش از ۲۰ 

برابر شده که جهش چشمگیری را در این روند 

نشان می دهد.

 بسیاری از متقاضیان ایرانی برای پناهندگی را 

کسانی تشکیل می دهند که با ویزای توریستی 

به کانادا آمده و سپس برای پناهندگی اقدام 

کرده اند.

جزئیات آمار پناهندگی در کانادا و سهم 

ایرانی ها از این روند را، در این گزارش بخوانید.

Country Referred

Finalized

Pending Accepted Rejected Abandoned Withdrawn Total

New System Claims By Country Of Alleged Persecution
2019 January To September

India 4,810 247 344 187 67 845 9,135

Iran 3,993 2,030 133 4 75 2,242 4,266

Mexico 3,782 401 690 200 230 1,521 5,777

Nigeria 3,437 1,296 3,195 42 50 4,583 10,982

Colombia 2,354 634 322 31 85 1,072 4,328

Pakistan 1,679 1,147 353 11 30 1,541 2,922

China 1,547 326 386 35 30 777 2,882

Turkey 1,440 1,696 46 8 32 1,782 1,582

Congo 1,131 175 174 19 22 390 2,154

Venezuela 1,018 1,083 135 4 17 1,239 1,445

Haiti 910 1,103 1,920 76 33 3,132 4,587

Sudan 806 508 28 4 13 553 937

Egypt 774 876 58 6 19 959 1,191

Bangladesh 615 206 122 2 23 353 1,268

Burundi 598 708 13 4 4 729 770

Sri Lanka 598 209 69 6 7 291 1,042

Angola 576 93 55 3 1 152 1,092

Rwanda 484 209 17 6 2 234 707

Palestine 472 284 70 0 17 371 940

Uganda 443 120 41 4 8 173 773

Romania 430 147 57 365 98 667 803

Ethiopia 426 186 86 1 11 284 1,001

Algeria 415 46 49 2 18 115 812

Lebanon 403 139 62 1 12 214 713

Jordan 373 83 84 0 19 186 653

Cameroon 348 75 39 6 6 126 690

Iraq 329 401 108 4 29 542 598

Yemen 319 616 43 1 6 666 360

United 

States of 

America

315 6 392 19 44 461 835

Kenya 311 42 36 0 7 85 548

Afghanistan 307 418 34 4 10 466 443

Libya 307 259 44 2 2 307 497

El Salvador 303 218 135 6 8 367 636

Eritrea 276 452 57 15 13 537 496

Nicaragua 263 52 0 1 6 59 548

Saudi Arabia 258 217 70 3 24 314 423

Syria 231 668 79 11 15 773 373

Hungary 226 231 91 15 108 445 396

Honduras 222 70 32 11 5 118 436

Jamaica 205 48 47 5 13 113 349

Chad 204 57 9 3 5 74 532

Somalia 198 194 69 18 6 287 525

Zimbabwe 188 61 21 1 3 86 348

Brazil 184 24 42 2 5 73 270

Nepal 158 45 17 0 6 68 279

Guinea 156 33 20 3 0 56 394

Senegal 149 7 13 2 1 23 350

Albania 142 50 20 3 0 73 270

Peru 142 37 21 1 8 67 259

Bahamas 141 76 46 2 15 139 267

Ukraine 140 47 30 2 13 92 329

Tanzania 127 7 8 1 2 18 197

Cuba 124 18 12 2 3 35 214

Guatemala 123 44 18 9 12 83 240

Georgia 109 30 22 4 7 63 313

Ghana 109 29 65 2 1 97 252

Chile 108 15 25 2 4 46 170

Ivory Coast 108 10 8 4 1 23 261

Year Referred

Finalized

Pending Accepted Rejected Abandoned Withdrawn Total

2019 (9 Month) 3,993 2,030 133 4 75 2,242 4,266

2018 2,538 421 95 11 44 571 2,521

2017 679 286 56 8 16 366 556

2016 293 128 27 2 3 160 245

2015 179 122 15 3 5 145 113

2014 178 147 47 5 2 201 81

2013 218 92 19 1 2 114 106

آمار پرونده های تقاضای پناهندگی ایرانیان در کانادا در ۷ سال گذشته

۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹
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 مهــاجرت
به کــانادا

رضـا ناظر  و  آذین وکیـلى
 دفتر حقوقى مهاجرتى و ترجمه

416-915-0050

6101A Yonge St.
Toronto, ON

واقع در پـالزای ایرانیــان

رضـــا ناظر و آذین وکیـلى

r e z a n a z e r . c o m

جرائم جنائى ) دزدی از فروشـــگاه(
رانندگى جرائم 

امضا-دعوتنامه تائید 

(Summary Convictions)
مهاجرت امور 

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

. ویزای کار  برای صاحبان بیزینس
. با سرمایه گذاری مستقیم در  بیزینس خودتان 

. ویزای کار  برای همسر صاحب بیزینس
. تحصیل رایگان برای فرزندان

بیزینـس صاحبان  برای 
که قصد مهاجرت به

ا  د نـــــــا کا
دارنــــد را 

905.370.0160
I mmigrat ion S er vices

یـی
موقـــعیت استثنـا

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

 در تهـــران و سـایر نقـاط ایــــــران
در کلیه امــور و دعـاوی

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 

سازمان ها اعم از عمومی و خصوصی | شهرداری ها و ...

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

کالهبرداری | جعل | خیانت در امانت | مزاحمت | تصرف عدوانی 
صدور چک بالمحل | فروش مال غیر و ...

دعاوی حقـــوقی:

دعاوی خانوادگی:

دعاوی کیـــفری:

647-699-8080
647-995-3007
info@dadgostar.ca
www.dadgostar.com | www.dadgostar.org

تلفن تهران: 

تلفن تورنتو:

021-88547939
09129360730

 لطفا برای تماس با
 ایران به وقت تهران

 توجه بفرمایید

با تعیین دفتر تورنتــــو
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انتاریو به لطــف ویژگی های جغرافیایی که دارد، 
پیست ها، کوه ها و تپه های 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 

01Blue بدانیــد  کــه 
بزرگ تریــن   Mountain
استان  در  اســکی  پیست 
انتاریــو را دارد و همچنین یکــی از بهترین ها در 

کشور کاناداست. 
ساالنه بسیاری از سراسر دنیا و آمریکای شمالی 

به این پیست می آیند تا اسکی کنند.
شما در این پیست ۱۴ باالبر برای رسیدن به باالی 
تپه و کــوه را پیدا می کنید و بیش از ۴۰ مســیر 
اســکی با درجه ســختی متفاوت بــرای تمامی 

سنین در نظر گرفته شده است. 
قیمت اســتفاده از پیست های اســکی برای آخر 
هفته ها از ۷۴ دالر شروع می شود؛ ولی می توانید 
Blue با مراجعه به وب ســایت های مربوط به تور

Mountain تخفیف های ویژه پیدا کنید. 
اگر هــم بخواهید می توانید یکــی از ده ها هتل 

موجود را برای اقامت انتخاب کنید.

Mount St. Louis Moonstone
این پیســت اســکی هم 

در 02 بهترین هــا  از  یکــی 
انتاریــو و کاناداســت که 
دارد.  بزرگــی  انــدازه ی 
بیشــتر افراد یــک روزه به این پیســت اســکی 

می روند. 
فاصله ی این پیست تا تورنتو کمی بیشتر از یک 
ساعت اســت و برای آخر هفته ها گزینه ی خوبی 
اســت. در این پیست ۱۲ باالبر و ۳۵ مسیر اسکی 

وجود دارد.

Hockley Valley
اگر به دنبال پیست اسکی 

مناسب برای آخر هفته ها 03
تورنتــو  بــه  نزدیــک  و 
هســتید که بیشتر اوقات 
خلوت هــم باشــد، Hockley Valley را انتخاب 
کنید. در این پیست ۱۶ مسیر اسکی وجود دارد و 
قیمــت بلیت های یــک روزه از ۵۸ دالر شــروع 
می شود. البته قیمت بلیت های یک روزه نسبت 

به امکاناتی که استفاده می کنید متغیر است.

Horseshoe Resort
ایــن پیســت اســکی از 

ســاعت ۹ صبح تا ۹ شب 04
باز اســت و می توانید از 
مســیرهای اسکی متنوع 
پیست اســتفاده کنید. حدود ۲۹ مسیر اسکی در 
نظر گرفته شده که برای اسنوبورد هم مناسب اند. 
قیمت بلیت های یک روزه نیز از ۵۴ دالر شــروع 

می شود.

Hidden Valley
ایــن پیســت اســکی که 

بزرگی هم 05 اندازه ی خیلی 
ندارد، برای افراد مبتدی و 
است.  مناسب  خانواده ها 
شــیب تپه ها خیلی تند نیست و برای رسیدن به 
باالی تپه ها هم مســیر کوتاهی را باید طی کنید. 
پیست اســکی Hidden Valley از ساعت ۹ صبح 

تا ۹ شب در دسترس است.

Dagmar
پیست اسکی Dagmar در 

06Oak Ridges منطقــه ی 
شــهرهای  بین   Moraine
Ajax و Whitby قرار گرفته 
اســت. در این پیســت ۱۷ مسیر اســکی با درجه 
سختی متفاوت ساخته شده است که برای تمامی 

سنین مناسب اســت. همچنین امکان اسکی در 
تاریکی شب نیز در این پیست وجود دارد.

Lakeridge
این پیست اسکی مناسب 

حرفه ای ها 07 و  مبتدی هــا 
Oak در منطقــه ی  هــم 

Ridges Moraine واقــع 
شده و وسعت آن بیش از ۷۰ هکتار است. پیست 

Lakeridge دارای ۲۰ مسیر متنوع اسکی است.

Glen Eden
Glen اســکی  پیســت 

بخــش 08 دو  دارای   Eden
مهــم اســت. یکــی کــه 
فاصله ی 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 می توانند در بخــش مخصوصی از 

پیست تیوب سواری کنند.

Brimacombe
ایــن پیســت اســکی نه 

بیــن 09 معــروف  چنــدان 
و   Oshawa شــهرهای 
Port Hope واقع شده و 
۲۳ مسیر اسکی با درجه سختی متفاوت در خود 

جای داده است.
۱۱ مســیر اســکی هم در تاریکی شب باز است و 

می توانید از آن ها استفاده کنید. 
اگر هم اســکی بلد نیستید و می خواهید آموزش 
ببینیــد، از مربی ها کمک بگیرید. البته باید کمی 

هزینه کنید.

Mansfield
اســکی  پیســت  ایــن 

خصوصــی اســت و برای 10
اســتفاده از آن باید عضو 
شــوید. ۱۷ مســیر اسکی 
متنوع در این پیســت وجــود دارد و همگی برای 
خانواده ها مناســب می باشند. بیشتر اوقات این 
پیســت خلوت اســت و همین موضــوع یکی از 

مهم ترین ویژگی های این پیست است.

گزارش هــای آتــش از رویدادهــای 

براســاس اطالعات دریافتی  مختلف 

از وب سایت آنهاست. لطفا اگر قصد 

شــرکت در هرکدام از آنها را داشتید، 

حتما قبــل از رفتن، وب ســایت آنها 

را چک کنید. همیشــه احتمال تغییر 

هست. ضمنا برای اطالع از برنامه های 

ایــن آخر هفته کافیســت دوربین موبایل خــود را روی این کد بگیرید

آخـــــر 
هفتــــه

اگر می خواهید آخر همین هفته اسکی کنید و از طبیعت برفی کانادا لذت ببرید، یکی از ۱۰ پیست 

اسکی برتر نزدیک تورنتو را انتخاب کنید

بهترین پیست هاى اسکى نزدیک تورنتو

The top 10 ski hills and clubs near Toronto  زمستان که از راه می رسد و برف 

می بارد، کانادایی ها آخر هفته لوازم 

اسکی خود را بر می دارند و به کوه ها سفر 

می کنند تا از ورزش مهیج اسکی لذت ببرند و 

زمستان را سر کنند. اگر شما در استان انتاریو و 

شهر تورنتو زندگی می کنید، پیست های اسکی 

مختلفی در نزدیکی تورنتو وجود دارد که به 

راحتی می توانید به آن ها سر بزنید. 

داشتن کارت Presto باعث می شود برای بازدید 
از برخی مراکز دیدنی تورنتو، تخفیف های خوبی 

دریافت کنید. 
در هــر کدام از این اماکنــی که معرفی می کنیم، 
کارت حمل ونقل عمومی خود را نشــان دهید تا 

تخفیف خوبی از آنها دریافت کنید.

موزه آقاخان
بــا پرس تو کارت می توانید با تخفیف ۲۰ درصدی 
ورودی، از این موزه که به هنر اسالمی اختصاص 

دارد دیدن کنید. 
عالوه بر این، برای هر چیزی که از فروشگاه موزه 
بخرید تخفیــف ۱۰ درصدی می گیرید. فقط کافی 
است که در پیشخوان ورودی، کارت خود را نشان 

دهید. 

باغ وحش تورنتو 
خبر خــوب برای عالقمنــدان بــه حیوانات این 

اســت که اگر در ورودی بــاغ وحش تورنتو که در 
اســکاربرو قــرار دارد، کارت پرس تــو را ارائه کنید 

تخفیف ۲۰ درصدی در ورودی می گیرید. 

موزه هنر معاصر MOCA تورنتو 
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 بین المللی را به 

نمایش گذاشته است. 
بــا ارائــه کارت پرس تــو می توانیــد در ورودی 
بزرگســاالن این موزه ۲۰ درصــد تخفیف دریافت 

کنید.

موزه سلطنتى انتاریو 
تماشــای دایناســورها و مومیایی ها باید تجربه 
جالبی باشــد. شما با نشــان دادن این کارت در 
ورودی موزه سلطنتی انتاریو (ROM) می توانید 

برای دیدن اســکلت دایناسورها و مومیایی ها ۲۰
درصد تخفیف بگیرید. 

البتــه، این تخفیف فقــط روی بلیت های عادی 
خریداری شــده به صورت فردی اعمال می شود و 
نمی توانیــد آن را با تخفیف های دیگر به شــکل 

ترکیبی استفاده کنید. 

آکواریوم تورنتو
کوسه ها، عروس های دریایی و ستاره های دریایی 
ایــن آکواریوم Ripley در تورنتــو را می توانید با 
تخفیــف ۱۵ درصدی 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 مهم ترین جاذبه های علمی و فرهنگی 
کانــادا می توانیــد از دیدن بیــش از ۵۰۰ تجربه 
تعاملــی و نمایش های زنده لــذت ببرید. اگر در 
گیشــه کارت پرس تو را نشان دهید می توانید ۲۰

درصد تخفیف برای ورودی  عمومی این مجموعه 
بگیرید. 

موزه سرامیک تورنتو
موزه Gardiner که در پارک Queen’s Park قرار 
دارد به هنرهای سرامیکی اختصاص یافته است. 
اگر دوست دارید از این موزه بازدید کنید، با نشان 

دادن کارت Presto می توانید روی هزینه ورودی 
موزه ۲۰ درصد تخفیف بگیرید. 

تاالر مشاهیر هاکى
با ۲۰ درصد تخفیف روی بلیت های عادی ورودی 
تاالر مشــاهیر هاکی می توانید کاپ اســتنلی را 
در این موزه کــه در Brookfield Place قرار دارد، 

ببینید. 

سرویس اشتراك دوچرخه تورنتو
برای اولین سال عضویت خود در برنامه اشتراک 
دوچرخه تورنتــو با کارت پرس تــو می توانید ۲۰
درصد تخفیف بگیرید. این برنامه ۳۷۵۰ دوچرخه 
در ۳۶۰ ایســتگاه سراسر شهر را در اختیار اعضای 

خود می گذارد. 

On The Move تخفیف
On The Move یک طرح عضویت برای کســانی 
اســت که از وســایل حمل ونقل عمومی استفاده 
می کنند و برای رفت وآمد در شــهر به خودورهای 

دیگر اعتمادی ندارند.
ایــن عضویت، تخفیف هایی نیــز در مراکز خرید، 
رستوران ها و جاذبه های تورنتو در اختیار اعضای 

خود می گذارد. 
کســانی که کارت Presto دارند می توانند با وارد 
کردن شماره کارت خود، برای این طرح ۲۵ درصد 

تخفیف بگیرند.

 اگر کلمه «تخفیف» حس و حال خوبی به شما می دهد و با شنیدن آن، وسوسه خرید به 

سرتان می زند، Presto Card را فراموش نکنید. 

طرفداران حمل ونقل عمومی همیشه از این کارت برای رفت وآمد خود استفاده می کنند اما این کارت 

مزیت های دیگری هم دارد. 

یکی از مزیت های آن ارائه تخفیف های مناسب برای بازدید از مکان های دیدنی تورنتو است.

در این مطلب ۱۰ مکان تورنتو را به شما معرفی کرده ایم که با ارائه کارت Presto می توانید در آنها 

تخفیف های ۱۰ تا ۲۵ درصدی بگیرید. 

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

کارتPresto را در این 10 مکان نشان دهید
تخفیف هاى خوبى مى گیرید

شماره ۲۳۴ ATASH.CA۲۰۲۰ پنج شنبه ۲۷ فوریه 8
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