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اگر میخواهید مشاور مسکن باقی بمانید ،باید دیگر از این  ۶ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

6 Essential Real Estate Tools For Today Agent

مسکن

اگر تا پیش از کرونا استفاده از روشهای سنتی ارتباطی کم و بیش پاسخگوی
نیازها بود ،حاال دیگر چارهای ندارید جز اینکه از این ابزارها استفاده کنید
البته اگر نمیخواهید حرفه مشاوره مسکن را رها کنید

اگر میخواهید مشاور مسکن باقی بمانید
باید دیگر از این  ۶ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید
اگر مشــاور مسکن هستید چند لحظه خودتان را جای مشتر ی
قرار دهید و فکر کنید قرار اســت یک مشاور مسکن حرفهای برای
خودتان انتخاب کنید .دو گزینه پیش پای شما قرار دارد.
یکی ،مشــاور مسکنی که همیشه آنالین است و دائم در شبکههای اجتماعی
پســت میگذارد ،عکس خانهها را منتشر میکند ،به سواالت مشتریان در
فضای مجازی جواب میدهد و حتی جلســه بازدید از ملک را بهصورت یک تور
مجازی برگزار میکند.
گزینه بعدی ،مشــاور مسکنی است که گوشه دفتر خود نشسته ،نه اعتقادی به
شــبکههای اجتماعی دارد ،نه کار کردن با آنها را بلد است و نه تصمیمی برای
آپدیت کردن خودش دارد.
هیچ جای تردیدی وجود ندارد که مشــتری گزینه اول را انتخاب میکند.
پس اگر میخواهید مشــتریان خود را حفظ کنید ،چارهای جز یاد گرفتن کار با
ابزارهــای دیجیتال ندارید .ما در این مطلب  ۶ابزار مهم را معرفی کردهایم که
هر مشــاور مسکن حرفهای و بهروزی باید کار کردن با آنها را بلد باشد.
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اگر میخواهید مشاور مسکن باقی بمانید ،باید دیگر از این  ۶ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

¶ اگر میخواهید به
عنوان مشاور مسکن
در بازار باقی بمانید و
مشتریان خود را حفظ
کنید ،چارهای جز یاد
گرفتن کار با این ابزارهای
دیجیتال ندارید ¶

حرفه امالک ،بنا بر ماهیت خود ،شما را مجبور میکند که اجتماعی باشید و با
مشتر یها ارتباط برقرار کنید تا آنها بتوانند چیزهای بیشتری درباره شما بدانند.
ابزارهای مدرن و دیجیتال بازاریابی برای رسیدن به این هدف ،ضروری هستند و
میتوانند به شما برای ارتباط برقرار کردن با مخاطبان خود در رسانههای اجتماعی ،به
اشتراک گذاشتن تورهای مجازی بازدید از ملک و  ...کمک کنند.
موارد زیر 6 ،ابزار و وسیله ضروری هستند که شما میتوانید برای افزایش حضور
آنالین خود و جذب خریداران و فروشندگان احتمالی ،از آنها بهره بگیرید.

نرمافزار ویرایش تصاویر

01

امالک و مستغالت صنعتی بسیار دیداری است و داشتن عکسها و
گرافیکهای باکیفیت و حرفهای ،امری ضروری برای جذب مشتری به
شمار میآید.

در این رابطه ،یکی از ابزارهای کاربرپسند ،نرمافزار  Canvaاست که طراحی گرافیکی را
حتی برای بیتجربهترین کاربران ،آسان میکند.

Click

در این نرمافزار ،برای یک اکانت رایگان ثبتنام کنید تا به قالبها ،عکسهای
آرشیوی ،فیلترهای عکاسی ،آیکونها ،شکلها و فونتهای مختلف دسترسی داشته
باشید و بتوانید گرافیکهایی بسیار عالی برای وبسایت و رسانههای اجتماعی خود
خلق نمایید .خودتان هم میتوانید در این نرمافزار عکس آپلود کنید.

نرمافزار بازاریابی ایمیلی
Mortgage
expertise
رعنا نامدار
at your
Namdar
doorstep. Ranaa
Mortgage Specialist

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

We’re here to help.TM

02

صرفنظر از تعدد ابزارهای ارتباطی موجود ،ایمیل همچنان یکی از
بهترین و موثرترین راهها برای در تماس بودن با مشتر یهای فعلی و
گذشته است.

چه ابزاری برای مشاوران امالک بهتر از یک پلتفرم بازاریابی ایمیلی ،که اختصاصا برای
نیازهای آنها ،طراحی شده باشد؟
 IXACT Contactیک پلتفرم قدرتمند برای مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMو
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اگر میخواهید مشاور مسکن باقی بمانید ،باید دیگر از این  ۶ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

¶ صرفنظر از تعدد
ابزارهای ارتباطی موجود،
ایمیل همچنان یکی از
بهترین و موثرترین راهها
برای در تماس بودن
با مشتر یهای فعلی و
گذشته است ¶

بازاریابی ایمیلی است که بهطور خاص برای شاغالن حرفه امالک و مستغالت طراحی
شده است.
شما میتوانید با این نرمافزار ،خبرنامههای ماهانه بفرستید ،یک وبسایت شخصی
برای مشاوران راهاندازی کنید و از جذب اتوماتیک مشتر یهای احتمالی Automated
 Lead Captureاستفاه کنید.
اما اگر نمیخواهید هزینه کنید ،سایت  Hubspotیک پلتفرم قدرتمند برای مدیریت
ارتباط با مشتری ( )CRMارائه میکند که بخش  CRMآن رایگان است و بسیاری از
امکانات مورد نیاز شما را برطرف میکند.
اگر از  Hubspotاستفاده کنید ،فرستادن ایمیل رایگان نیست ،در این صورت توصیه
میکنیم از پلتفورم  Mailchimpاستفاده کنید که اگر بخواهید تا  ۱۰هزار ایمیل برای
سقف دو هزار نفر در ماه ایمیل بفرستید پلن آن رایگان است.
اهمیت استفاده از این پلتفورمها این است که اگر شما خودتان برای تعداد زیادی
افراد ایمیل بفرستید ،سرورها ایمیل شما را اسپم میکنند .سرویسهائی مانند
 Mailchimpچون امکان لغو عضویت دارند از این اسپم شدن مصونیت دارند.
آتش برای ایمیلهای روزانه خود که برای بیش از دههزار نفر میفرستد ،از سرویس
 Mailchimpاستفاده میکند.

اپلیکیشنهای اسکن دیجیتال

Click
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

647-847-4677

www.followtel.com

from$
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در این حرفه وابسته به
کاغذبازی ،بیشتر مشاوران
مدرن امالک به دیجیتالسازی
و ارسال اسناد مهم از طریق
ایمیل ،عادت کردهاند.

اپلیکیشنهای اسکن دیجیتال مثل Genius
 ،Scanمیتوانند این فرایند را تسهیل کرده و
به شما کمک کنند که آسان و سریع ،استناد
خود را دیجیتالی کنید.

ATASH.CA
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اگر میخواهید مشاور مسکن باقی بمانید ،باید دیگر از این  ۶ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

تنها کاری که باید انجام دهید ،این است
که از یک سند فیزیکی ،عکس بگیرید .این
اپلیکیشن ،عکس مذکور را به یک فایل
پیدیاف که بتوانید سپس آن را از طریق
ایمیل ارسال نمایید ،تبدیل میکند.
قابلیت ارسال فوری اسناد ،پس از امضا یا
اتمام کار آنها ،بدان معناست که شما بهطور
بالقوه میتوانید سرعت فرایند کلوزینگ را
برای مشتر یهایتان باال ببرید ،هر چند که
باید درباره اعتبار حقوقی اسناد اسکن شده ،در
منطقه خودتان با وکیلتان مشورت کنید.
اکنون به خاطر شیوع کرونا استفاده از این
امکان ناگزیر است.

نرمافزار مدیریت رسانههای اجتماعی

¶ اگر نمیخواهید زیاد
هزینه کنید و امکان
پرداخت ریالی دارید ،در
ایران وبسایت نوینهاب
سرویسهای خارجی
مدیریت شبکههای
اجتماعی را شبیهسازی
کرده و مهمتر اینکه تلگرام
را هم پشتیبانی میکند ¶

04

اگر شما فقط یک اکانت اینستاگرام داشته باشید مدیریت آن کار زیاد
دشواری به نظر نمیرسد ،اما اگر شما اکانتهای متعددی در شبکههای
اجتماعی داشته باشید ،آن وقت ارسال یک پست به همه شبکههای
اجتماعی کاریست وقتگیر.

پلتفورمهایی وجود دارد که این کار را برای شما میکند ،ضمن اینکه میتوانید
پستهای خود را زمانبندی کنید و گزارشهای خوبی از همه شبکههای اجتماعی خود
در یک جا داشته باشید.
 Butterو  Hootsuiteابزارهائی عالی برای کمک به تالشهای بازاریابی شما در
رسانههای اجتماعی است و اجازه میدهند برای هر حساب متصل خود در رسانههای
اجتماعی تعدادی پست را در صف انتظار قرار بدهید.
به این ترتیب ،شما میتوانید پیشاپیش برنامهریزی کرده و مطمئن شوید که
پستهایتان سر موقع و با بیشترین بازخورد ،منتشر میشود.
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اگر میخواهید مشاور مسکن باقی بمانید ،باید دیگر از این  ۶ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

همچنین میتوانید  Analyticsآنها را بررسی
کنید تا بدانید که کدام پستها بیشترین تاثیر
را داشته است.
هر کدام از اینها یک پلن رایگان دارند که البته
طبیعتا محدودیتهائی دارد.
اگر نمیخواهید زیاد هزینه کنید و امکان
پرداخت ریالی دارید ،در ایران وبسایت
نوینهاب هم همین سرویس را شبیهسازی
کرده است.
با توجه به پرداخت ریالی صرفهجوئی بزرگی
محسوب میشود ،ولی در هر صورت نمیتوانید انتظار مشابههای خارجی را داشته
باشید ،ولی تا حد زیادی نیازهای شما را برطرف میکند.
حسن مهمی که نوین هاب دارد این است که تلگرام را هم پشتیبانی میکند که برای
ما ایرانیها اهمیت خاصی دارد.

پلتفورمهای آنالین برای ارتباطات
¶ دیگر ارتباطات آنالین
تنها برای نقل و انتقال
پیام نیست که استفاده
میشود .حاال باید امکان
گفتگوی جمعی ،امکان
به اشتراک گذاشتن اسناد
و مدارک و نیز امکان
مشاهده جمعی تصویر و
ویدئو نیز فراهم باشد ¶

05

شیوع کرونا باعث تحوالت زیادی در ارتباطات اجتماعی و مدلهای
بیزینس خواهد شد.

حرفههائی مثل مشاوره مسکن پیش از این هم از ابزارهای ارتباطی
مثل واتساپ و برای ما ایرانیها تلگرام بهره میبردند ،گرچه بیشتر
برای ارسال پیام استفاده میشد.
اما دیگر حوزه استفاده از این ارتباطات آنالین بسیار گستردهتر شده است .یعنی
ارتباطات تنها برای نقل و انتقال پیام نیست که استفاده میشود .حاال باید امکان
گفتگوی جمعی ،امکان به اشتراک گذاشتن اسناد و مدارک و نیز امکان مشاهده
جمعی تصویر و ویدئو نیز فراهم باشد.
بیشتر پلتفورمهای آنالین طی یکی دو ماه گذشته توسعههای زیادی به امکانات خود
دادهاند.
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اگر میخواهید مشاور مسکن باقی بمانید ،باید دیگر از این  ۶ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

واتساپ که تا بیش از این تنها امکان ارتباط
ویدئویی میان دو نفر را ارائه میکرد حاال امکان
ویدئو چت گروهی را هم فراهم کرده است.
فیسبوک هم سرویس  Workplaceکه یک
محیط کار اشتراکی آنالین است را گسترش
داده است.
گوگل  Meetکه تاکنون فقط برای کاربران
 Google Suiteیعنی نسخه پولی قابل
دسترس بوده ،حاال دیگر برای همه رایگان
شده است.
همه اینها امکانات فوقالعادهای هستند ،اما همچنان  Zoomدر این زمینه پیشتاز
است .با  Zoomشما دقیقا احساس میکنید با افراد دیگر در یک اتاق نشستهاید و
دارید کار میکنید .پلن رایگان زوم برای ارتباط میان دو نفر نامحدود است و برای
ارتباط تا  ۱۰۰نفر  ۴۰دقیقه محدودیت دارد.
آتش که دفتر خود را بهدلیل کرونا تعطیل کرده از این پلتفورم برای ارتباط میان
همکاران خود استفاده میکند.

¶ با  Zoomشما دقیقا
احساس میکنید با
افراد دیگر در یک اتاق
نشستهاید و دارید کار
میکنید .پلن رایگان زوم
برای ارتباط میان دو نفر
نامحدود است و برای
ارتباط تا  ۱۰۰نفر  ۴۰دقیقه
محدودیت دارد ¶

سازندههای پالن مجازی

06

با به اشتراکگذاری پالن مجازی ملک ،بازاریابی خود را وارد مرحلهای
تازه کنید .این کار بهویژه برای ساختوسازهای جدید مفید خواهد
بود؛ چرا که خریداران بالقوه خانه میتوانند قبل از تکمیل و مشاهده
شخصی ملک ،برداشتی کلی از فضاها پیدا کنند.

بهعنوان یک نمونه عالی ،میتوان به  MagicPlanاشاره کرد که به شما اجازه میدهد
پالنهای مجازی را با استفاده از موبایل  iOSخود ترسیم کنید .همینکه از گوشههای
یک اتاق عکس گرفتید ،این اپلیکیشن به شما اجازه میدهد جزئیات آن را اصالح
کرده و اتاقها را به شکل یک پالن جامع در آورید.
اگر میخواهید بیزینس خود را ارتقا داده و حضور خود را در عرصه دیجیتال تقویت
نمایید ،استفاده از این ابزارهای بازاریابی امالک ،برای شما ضروری هستند.

ATASH.CA

هفتهنامه آتش  -شماره  - ۲۴۸پنجشنبه  ۴جون 2020

8

چقدر دادن اطالعات نادرست میتواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

Misrepresentations In Canadian Immigration Law
هنگامی که برای مهاجرت فرمها را پر میکنید اهمیت بســیاری دارد که اطالعات
صحیح بدهید ،چون سیســتم مهاجرت کانادا بر اساس راستگویی استوار است
و به همین دلیل ،رویکرد بســیار سختگیرانهای در برخورد با ارائه اطالعات
نادرســت دارد .تا حدی که اگر معلوم شود که دارندگان اقامت دائم ،اطالعات
غلطی ارائه کردهاند ممکن اســت آنها را از کانادا اخراج کند

مهـاجرت

چقدر دادن اطالعات نادرست
میتواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟
سامان از تورنتو
من چند ماهی است که اقامت دائم کانادا را گرفتهام ،اما به تازگی
نامهای از وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا دریافت کردم که در
آن آمده طبق قانون مقابله با ارائه اطالعات نادرست ،باید مواردی را طی یک
مهلت  ۳۰روزه پاسخ بدهم و برای آنها بفرستم.
Click
پرسش و پاسـخ

من هیچ اطالعاتی درباره این قانون ندارم و نمیدانم چه اتفاقی منجر شده که
این نامه را دریافت کنم.
دوستان و آشنایان مواردی را گفتهاند که مثال فردی هنگام اپالی کردن برای
مهاجرت اطالعاتی را عمدا یا غیرعمدی اشتباه پر کرده و بعد اقامت  PRاو باطل
شده و به ایران برگشته است.
نمیدانم چقدر این موارد درست است ،ولی بسیار نگران شدهام.

پـریـا اسکـویـی

مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا

ممنون میشوم اگر توضیحاتی در این باره بدهید.
پاسخ :پریا اسکویی ،مشاور رسمی امور مهاجرت  -کانادا
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چقدر دادن اطالعات نادرست میتواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

مهــاجرت ایرانیــــان به کانـــــــــادا

مهمترین نکات این مطلب در یک نگاه
اصل و اساس سیستم کنترل مهاجرت کانادا بر راستگویی است و به همین
دلیل ،رویکرد بسیار سختگیرانهای در برخورد با ارائه اطالعات نادرست دارد.
این مساله تا حدی برای کانادا جدیست که قانون مقابله با اطالعات
نادرست ،به بعضی از افراد اجازه ورود به کانادا را نمیدهد یا حتی اگر به این
نتیجه برسد که دارندگان اقامت دائم ،اطالعات غلطی ارائه کردهاند میتواند
آنها را از کانادا اخراج کند .همین سختگیریها باعث شده هر کسی نتواند
سر وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا را کاله بگذارد.
با خواندن این مطلب ،اطالعات مفیدی درباره قانون مقابله با اطالعات
نادرست پیدا میکنید تا بهطور ناخواسته مشمول این قانون نشوید.

ماده  ۴۰قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی
Immigration and Refugee Protection
 Actبیان میدارد که دارندگان اقامت دائم یا
اتباع خارجی ،چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم
اطالعات مربوط به اجرای قوانین مهاجرتی
کانادا را ،ارائه ندهند یا این موارد را بهطور
نادرست ارائه دهند ،مجاز نیستند به کانادا
وارد شوند.
پیامد عمومی ارائه اطالعات نادرست برای
متقاضی مهاجرت این است که برای پنج سال
از ورود به کانادا محروم میشود و کشور کانادا
و اداره مهاجرت این کشور در این مورد ،بسیار
سختگیرانه برخورد میکند.
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چقدر دادن اطالعات نادرست میتواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ و ﺗﺮﺟﻤﻪ

وﮐﯿـﻠﻰ
رﺿـﺎــاﻧﺎﻇﺮ
آذﯾﻦ وکیـلی
ناظروو آذین
رضـ
امور مهاجرت
جرائم جنائی ( دزدی از فروشـــگاه)
جرائم رانندگی
تائید امضا-دعوتنامه

یک نمونه از رویکرد
سختگیرانه کانادا در برخورد با
ارائه اطالعات نادرست

)(Summary Convictions

آقای  Yograj Singh Bundhelتبعه کشور
هند در کشور خود به یک فقره جرم متهم و
محکوم شده بود ولی این محکومیت بعدا در
دادگاه استیناف لغو شد .به این ترتیب ،آقای
بوندهل به لحاظ کیفری ،غیر مجاز برای ورود
به کانادا نبود .به همین خاطر او در فرمهای
مهاجرتی خود ،قید کرده بود که هرگز مورد
اتهام قرار نگرفته یا بازداشت نشده است.

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

Click

وزارت شهروندی و مهاجرت ،هنگامی که متوجه شد آقای بوندهل قبال مورد اتهام قرار
گرفته است ،نامهای به او نوشت و این فرصت را در اختیارش گذاشت که توضیح
دهد چرا اطالعات نادرست ارائه کرده است.

¶ پیامد عمومی ارائه
اطالعات نادرست برای
متقاضی مهاجرت این
است که برای پنج سال
از ورود به کانادا محروم
میشود و کشور کانادا
و اداره مهاجرت این
کشور در این مورد،
بسیار سختگیرانه برخورد
میکند ¶

آقای بوندهل در پاسخ گفته بود که در این باره مرتکب یک اشتباه سهوی شده است.
افسر مهاجرت ،پس از مطالعهی توضیحات ،درخواست او را مردود دانست و اعالم
کرد که این فرد ،به دلیل ارائه اطالعات نادرست ،مجاز به ورود به کانادا نیست.
قاضی دادگاه در حکم خود نوشته است:

«این شکایت آقای بوندهل که افسر مربوطه ،باید در نظر میگرفت که او در
نخستین فرصت اشتباه خود را پذیرفته است ،قابل پذیرش نیست .آقای
بوندهل تنها زمانی به واقعیتها اقرار کرد که با آنها مواجه شد.
این حالت معادل با وضعیتی نیست که یک متقاضی ،پیش از آشکار شدن
اشتباه خود ،یا در حالی که پرونده او پیشاپیش حاوی اطالعات درست نیست،
به اشتباه خود اقرار نماید.
در چنان شرایطی ،احتمال نتیجهگیری مثبت از سوی افسر مربوطه باالتر است،
چرا که آسانتر میتوان پذیرفت اشتباه پیشآمده سهوی بوده و در نتیجه یک
حذف عمدی اتفاق نیفتاده است».
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¶ پس از آنکه وزارت
شهروندی و مهاجرت کانادا
 IRCCمتوجه وجود اطالعات
نادرست در پرونده شود،
دیگر صرف پس گرفتن
درخواست از سوی متقاضی،
کافی نخواهد بود ¶

قاضی دادگاه در حکم خود به پرونده دیگری اشاره کرده است .آقای Khan
تبعه هندوستان و همسرش برای خود و چهار فرزندشان درخواست اقامت
دائم تحت عنوان  Skilled Workerکرده و در فرمهای خود نوشته بودند که هر
چهار فرزند ،فرزند مشترک آنهاست.
افسر پرونده که با توجه به تاریخها و تولد فرزندان درباره درستی این اطالعات
تردید کرده بود از آنها مدارک بیشتری خواست که بعد آنها اطالعات را تصحیح
کردند و گفتند که سه تا از این فرزندان از ازدواج پیشین شوهر خانواده است.
در حکم دادگاه هم همین نکته مورد اشاره قرار گرفته است ،جایی که قاضی
 Anne Mactavishمینویسد« :ارائه اطالعات نادرست در این پرونده برای
درخواست اقامت دائم صورت گرفته است؛ درخواستی که توسط افسر
مربوطه تحت بررسی قرار داشته است .در چنین شرایطی ،این واقعیت که
ارائه اطالعات نادرست توسط متقاضی و قبل از تصمیمگیری نهایی درباره
درخواست آنها صورت گرفته است ،کمکی به آنها نخواهد کرد».
به عبارت دیگر ،دادگاه در این پرونده نتیجه گرفت که چنان برداشتی به
موقعیتهایی خواهد انجامید که در آنها افراد عامدانه اطالعات مربوط به
شرایط خود را به صورت نادرست ارائه خواهند کرد.
با این وجود ،چنین برداشتی که اگر آنها درست قبل از صدور رای ،اطالعات
خود را تصحیح کنند از مجازات رهیده و غیر مجاز به ورود به کشور تشخیص
داده نخواهند شد ،نه تنها سوءاستفاده از قانون را تشویق خواهد کرد ،بلکه
الزام قانونی ارائه اطالعات صحیح در درخواستها را نیز نادیده میگیرد.

Click

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

ثریا ناصری

نگرانیهای دادگاه درباره خان ،به قدر کفایت توسط واقعیتهای پرونده او به
نمایش گذاشته شده است ،چرا که متقاضیان ،تنها زمانی اقدام به روشنگری
کردند که میدانستند دروغهای آنها به زودی از طریق آزمایش ژنتیک لو
خواهد رفت.

Sales Rep.

مشاور امالک

647-285-9244
soldbysorayanasseri@gmail.com

بر اساس آنچه گفته شد ،من متقاعد شدهام که این نتیجهگیری افسر مربوطه،
که متقاضیان این پرونده واقعیتهای اساسی مرتبط با موضوع را که
میتوانسته است در اجرای قانون ایجاد اشکال نماید ،به شکل نادرست ارائه
کردهاند ،براساس اسناد پیش روی او ،نتیجهگیری معقولی بوده است.
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اهمیتی که سیستم کنترل مهاجرت کانادا برای راستگویی
قائل است
واقعیت این است که سیستم کنترل مهاجرت کانادا اتکای زیادی به راستگویی کسانی
دارد که میخواهند به اینجا بیایند .کسانی که با هدف افزایش شانس خود برای ورود
به کانادا ،گذشته خود را به شکل نادرستی جلوه میدهند یا از ارائه اطالعات اساسی
خودداری میکنند ،از نظر کانادا شایستگی بررسیهای ویژه را ندارند.
پیامدهای این وضعیت برای آقای بوندهل،
بیگمان جدی خواهد بود ،اما همه اینها
نتیجه عدم ارائه اطالعات اساسی توسط خود
اوست.

Click

یـی
موقـــعیت استثنـا

یکپارچگی کنترل کانادا بر مرزهایش ،مستلزم
آن است که متقاضیان ،صداقت کامل از خود
نشان دهند و همچنین این تعهد ،بهصورت
سختگیرانه به اجرا گذاشته شود .تصمیم
افسر مربوطه تحققبخش این اصل مهم بوده
و از هر نظر ،معقول و قابل پذیرش است.

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

اگر در پر کردن فرمها اطالعات
نادرست داده شود ،اسپانسر
مقصر است یا متقاضی؟
اگر کسی که اسپانسر یک فرد خارجی است،
مرتکب ارائه اطالعات نادرست شود ،در این
حالت آن فرد خارجی است که غیر مجاز به
ورود تشخیص داده خواهد شد.
در سال  ،۲۰۱۸دادگاه فدرال کانادا ،در پرونده
 Linعلیه دولت کانادا ،رای داد که سازمان
خدمات مرزی کانادا میتواند در چنین
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¶ اگر شخصی از خدمات
یک مشاور یا وکیل غیرمجاز
و یا بیمسئولیت مهاجرت
استفاده کند و آن فرد در پر
کردن فرمها دروغ بگوید یا
اشتباه بکند ،شخص متقاضی
نمیتواند ادعا کند که او در
جریان نبوده و فایل توسط
مشاور یا وکیل تهیه شده
است .در این حالت ،کسی
که مورد تنبیه قرار میگیرد،
خود متقاضی است ¶

موقعیتهایی ،روند اخراج اسپانسر را آغاز نماید؛ تصمیمی که تا لحظه نوشتن این
مطلب ،تحت فرجامخواهی است.

دارندگان اقامت دائم هم مشمول قانون مقابله با اطالعات
نادرست میشوند
مهم است که به یاد داشته باشید قانون مقابله با ارائه اطالعات نادرست ،شامل
دارندگان اقامت دائم و همچنین اتباع خارجی میشود.
یک فرد دارای اقامت دائم ،چنانچه مرتکب ارائه اطالعات نادرست شود ،ممکن است
از کانادا اخراج شود یا این که اقامت دائم خود را از دست بدهد.

اگر مشاور یا وکیل مهاجرت در پر کردن فرمها دروغ بگوید
یا اشتباه بکند
اگر شخصی از خدمات یک مشاور یا وکیل غیرمجاز و یا بیمسئولیت مهاجرت استفاده
کند و آن فرد در پر کردن فرمها دروغ بگوید یا اشتباه بکند ،شخص متقاضی نمیتواند
ادعا کند که او در جریان نبوده و فایل توسط مشاور یا وکیل تهیه شده است .در این
حالت ،کسی که مورد تنبیه قرار میگیرد ،خود متقاضی است.
پس از آنکه وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا  IRCCادعای ارائه اطالعات نادرست را
مطرح کرد ،دیگر صرف پس گرفتن درخواست از سوی متقاضی ،کافی نخواهد بود.

Click

همانطور که دادگاه فدرال در پرونده شکایت شخصی به نام  Ersi Zhangعلیه اداره
مهاجرت ،اشاره کرده است« ،چنان رویکردی متقاضیان را ترغیب خواهد کرد که
اطالعات اساسی را به شکل نادرست ارائه کنند ،با این اطمینان خاطر که اگر حقه آنها
بعدا آشکار شد ،به سادگی تقاضای خود را پس خواهند گرفت».

Immigration Group

مشاور امور مهاجرتی به کانادا

647-860-0005
w w w. v i s a l i n e . c a

برای آنکه  IRCCنتیجه بگیرد که کسی مرتکب ارائه اطالعات نادرست شده است،
ضروری است که ارائه این اطالعات نادرست ،واقعا پتانسیل سوق دادن افسر مربوطه
به یک تصمیمگیری اشتباه را داشته باشد و اجرای قانون مهاجرت و پناهندگی را دچار
خطا کند.
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Ontario Immigrant Nominee Program
انتاریو همچنان به پذیرش
و انتخاب داوطلبان ادامه میدهد
یک خبر خوب که این روزها شنیدن آن
متقاضیان مهاجرت را خوشحا ل میکند:
برنامه نامزدی مهاجر انتاریو ( )OINPبا
وجود اقدامات ویژهای که برای مقابله با
ویروس کرونا در نظر گرفته شده است،
همچنان به پردازش درخواستها و
انتخاب نامزدها و همچنین اطالعرسانی
به ذینفعان ( )NOIsدر ارتباط با گروههای
ورود سریع خود ادامه میدهد.
این برنامه جزو یکی از مسیرهای پر طرفدار
برای نامزدهای مهاجرت است؛ بهطوری که
دولت انتاریو ،سال گذشته ،رقم رکوردشکن
 ۷هزار و  ۳۵۰نامزد استانی را به ثبت
رسانده است.
این استان تا به اینجا در سال  ،۲۰۲۰هفت
قرعهکشی برگزار کرده که  ۳مورد از آنها
بعد از آغاز پاندمی بوده است .این روزها
دولت انتاریو یک آپدیت در ارتباط با تاثیر
پاندمی ویروس کرونا بر چند گروه اصلی از
برنامه نامزدی استانی( )PNPخود ،منتشر
کرده است.
این مطلب ،جزئیاتی درباره این آپدیت
جدید در اختیار شما قرار میدهد.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

در پرونده شکایت  Muruganعلیه اداره مهاجرت کانادا ،دادگاه فدرال به این نتیجه
رسید که حذف یک مورد مخالفت با ویزای توریستی ،نمیتواند منجر به خطا در
اجرای قانون فوق شده باشد.
در این پرونده یک پدر و دختر شهروند سریالنکا هنگام اقدام برای دریافت ،PR
پرسشی را به اشتباه پاسخ داده بودند.
پرسش این بود که آیا آنها هیچ گاه برای دریافت ویزای کانادا اقدام کردهاند که
درخواست آنها رد شود .آنها هر دو پاسخ نه را عالمت زده بودند که واقعیت نداشت.

ناهمخوانی بین گفتههای متقاضی در مصاحبه و موارد
مندرج در درخواستنامه
اگر  IRCCباور داشته باشد که بین آنچه متقاضی در مصاحبه هنگام ورود گفته است،
با آنچه در درخواستنامهاش اظهار کرده است ،ناهمخوانی وجود دارد ،در این حالت
انصاف در رویههای کاری IRCC ،را ملزم میکند که دستکم متقاضی را از این نگرانی
کلی آگاه سازد و حتی ،عین جمالتی را که ادعا میشود در نقطه ورود بیان شده است،
در اختیار متقاضی قرار دهد .دادگاه فدرال وظیفه مشابهی را در ارتباط با ادای جمالت
ناهمخوان در مصاحبههای اسپانسری همسری ،هم تشخیص داده است .با وجود
این ،هیچ الزامی وجود ندارد که بهطور مشخص اعالم شود که یک افسر ،احتمال
میدهد که کسی مرتکب ارائه اطالعات نادرست شده باشد.

تفاوت ناکافی بودن شواهد و ارائه اطالعات نادرست
تفاوت مهمی بین ناکافی بودن شواهد و ارائه اطالعات نادرست وجود دارد .با آنکه
افسران غالبا میتوانند نتیجه بگیرند که شواهد کافی برای اثبات واجد شرایط بودن
متقاضی وجود ندارد ،چنین وضعیتی ،با ارائه اطالعات نادرست ،فرق دارد.

درخواست ویزا را باید بهصورت کلی ارائه داد
درخواست ویزا را باید در کلیت آن ،مورد بررسی قرار داد و نباید آن را بخش بخش
کرد ،بهویژه حاال که میدانیم ارائه اطالعات نادرست ،چه پیامدهای جدی و مهمی به
دنبال دارد .به عبارت دیگر ،هنگامی که ارائه اطالعات نادرست در بخشی از درخواست
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این را هم بخوانید
شیوع کرونا و مقررات جدید چه تاثیری بر
کسانی دارد که در پروسه مهاجرت هستند؟
شیوع ویروس کرونا و اعمال
محدودیتهایی برای فاصلهگذاری
اجتماعی ،باعث شده تا افرادی که برای
مهاجرت اقدام کرده یا در جریان پروسه
مهاجرت بودهاند ،تا حد زیادی سردرگم
شوند و با پرسشهای زیادی درباره
وضعیت خود روبرو باشند.
دولت کانادا تا  ۳۰جون محدودیتهای
مسافرتی اعمال کرده است و در این
شرایط ،سواالتی که برای افراد در حال
مهاجرت پیش میآید این است که:
وضعیت افرادی که در پروسه مهاجرت
هستند چه میشود؟
آیا آنها میتوانند از مرز کانادا خارج شده یا
به این کشور وارد شوند؟
سرنوشت پروندههای درخواست اقامت
چه خواهد شد؟
آیا خانواده و بستگان آنها میتوانند به
کانادا بیایند؟
کسانی که اقامت موقت آنها رو به پایان
است باید چه کاری انجام دهند؟
سیاستهای مهاجرتی جدید چه تاثیری بر
وضعیت پناهجویان دارد؟
با خواندن این مطلب میتوانید پاسخ
تمام این سواالت را دریافت کنید.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

اتفاق افتاده باشد ،اما همان حقیقت در بخش دیگری بیان شود ،ممکن است حکم به
ارائه اطالعات نادرست از سوی متقاضی ،منصفانه نباشد.
با توجه به پیامدهای جدی و ماندگار حکم به ارائه اطالعات نادرست ،افسران باید
هوشیارانه عمل کنند و مطمئن باشند که نتیجهگیری آنها بر پایههای استوار ،بنا شده
است.
نوعا ،شایسته نیست که افسران ،صرفا با این توجیه که در کشور خاصی دسترسی به
اسناد غیر موثق آسان است ،ارزش الزم را برای مدارک مستند قائل نشوند.
طبق رای یک دادگاه در مورد یک پرونده ،عدم اشاره به رد ویزا از سوی ایاالت متحده،
در درخواست اقامت موقت ،ارائه اطالعات نادرست به حساب میآید.

شرایط کسی که تحت تکفل دیگری است و اطالعات
نادرست ارائه کرده است
طبق رای دادگاه فدرال در پرونده دیگری ،چنانچه یک فرد دارای اقامت دائم تحت
تکفل یک متقاضی اصلی ،به کانادا آمده باشد و آن متقاضی اصلی ،واقعیتهای
اساسی را در درخواست ورود خود بهطور نادرست ارائه کرده باشد ،فرد تحت تکفل نیز
به دلیل ارائه غیرمستقیم اطالعات نادرست ،غیر مجاز به ورود شناخته خواهد شد.

وقتی دروغ در حدی نیست که ارائه اطالعات نادرست به
شمار آید
چنانچه یک متقاضی در دو درخواست خود دروغ گفته باشد و یک افسر ویزا در یکی
از درخواستها ،تشخیص بدهد که دروغ او در حدی نیست که ارائه اطالعات نادرست
به شمار آید ،اصل اعتبار امر مختوم ،افسران ویزا را از تعقیب کیفری آن فرد ،به خاطر
ارائه اطالعات نادرست در درخواست دوم ،باز نخواهد داشت.
طبق رای دادگاه فدرال ،در پرونده یوسف در مقابل دولت کانادا (وزارت شهروندی و
مهاجرت) ،عدم افشای اطالعات موجود در پروفایل لینکدین در درخواست مهاجرت،
ارائه اطالعات نادرست به شمار خواهد آمد.
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این را هم بخوانید
من دو سال از پنج سال را
در کانادا نبودهام ،آیا واقعا دیگر اقامت
دائم من تمدید نمیشود؟
محمد رضا از ریچموندهیل – من پزشک
هستم و در سال  ۲۰۱۴همراه خانوادهام
به کانادا مهاجرت کردیم .من به دالیل
کاری مجبور شدم ،بعد از دریافت کارت
اقامت دائم کانادا ،به ایران برگردم ،ولی
همسر و دخترم در کانادا ماندند.
در این مدت هر چند ماه یک بار به
کانادا آمدهام و مدتی را در کنار خانواده
گذراندهام .حاال که  ۵سال گذشته و من
باید برای تمدید قامت دائم خود اقدام
کنم ،متوجه شدهام که میبایستی دو
سال از  ۵سال گذشته را حتما در کانادا
میماندم.
آیا واقعا کارت اقامت من باطل شده و
دیگر تمدید نمیشود؟ در این صورت آیا
راهی هست که آن را تمدید کنم؟
پاسخ :پریا اسکویی ،مشاور رسمی امور
مهاجرت – کانادا

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

سخن آخر آنکه در چند مورد از آراء دادگاه فدرال ،با استناد به پاراگراف  ۲۸از پرونده
 Goburdhunدر مقابل دولت کانادا (وزارت شهروندی و مهاجرت) ،خالصهای از نحوه
کارکرد تشخیص مجاز نبودن به دلیل ارائه اطالعات نادرست ،آورده شده است .این
بخش با اندکی ویرایش و حذف نقل قولها ،در ادامه آورده شده است:

ماده  )Section 40( ۴۰قانون Immigration and Refugee Protection
 Actدر کانادا به مواردی میپردازد که ارائه اطالعات نادرست توسط متقاضی
مهاجرت باعث رد صالحیت و حتی سلب اقامت از او میشود.
ماده  ۴۰با عباراتی فراگیر بیان شده است ،تا موارد ارائه اطالعات نادرست را
حتی اگر توسط طرفهای دیگری صورت گرفته باشد ــ از جمله توسط یک
مشاور امور مهاجرت ،بدون اطالع متقاضی ــ در بر گیرد.
استثنای این قاعده محدود بوده و تنها شامل شرایط واقعا فوقالعادهای
میشود که در آن ،متقاضی حقیقتا و به شکل موجهی باور داشته است که
اطالعات مهم را به شکل نادرست ارائه نکرده است و اطالع از ارائه اطالعات
نادرست ،ورای حوزه کنترل متقاضی بوده است.
هدف از ماده  ۴۰ممانعت از ارائه اطالعات نادرست و حفظ یکپارچگی فرایند
مهاجرت است .مسئولیت تحقق این هدف ،بر دوش متقاضی گذاشته شده
است تا از کامل و دقیق بودن درخواست خود ،اطمینان حاصل نماید.
متقاضی موظف است که هنگام ارائه درخواست خود برای ورود به کانادا ،از
هر نظر اطالعات کامل ،صادقانه و موثقی را تسلیم کند .از آنجا که متقاضی
مسئول محتوای درخواستی است که ارائه میدهد ،باور او به این که
واقعیتهای مهم را به شکل نادرست ارائه نکرده است ،نمیتواند توجیهپذیر
باشد ،چرا که او از مرور دوباره درخواست خود و اطمینان از کامل و صادقانه
بودن اسناد ،قبل از امضای آنها ،خودداری کرده است.
برای تشخیص آنکه ارائه اطالعات نادرست صورت گرفته در یک پرونده،
اساسی بوده است یا خیر ،باید به عبارات ماده قانونی مربوطه و هدف اصلی
آن توجه نمود .الزم نیست که ارائه اطالعات نادرست مورد نظر ،تعیینکننده
یا سرنوشتساز باشد .همینکه به اندازه کافی مهم باشد که روی فرایند تاثیر
بگذارد ،اساسی به حساب خواهد آمد.
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دو شهر رویائی در  ۱۲۰کیلومتری تورنتو؛ سفرنامه خانم هنرمند نیویورکی برای نشنال جئوگرافی

Travel To Two Charming Towns In Ontario

انتـاریـو
گـــردی

سفر به شهرهای کوچک و تاریخی  Eloraو  Fergusکه در کنار رودخانه انتاریو قرار
گرفتهاند ،میتواند هوش از سر هر گردشگری ببرد .برای همین ،نشنال جئوگرافی،
یک تصویرگر و انیماتور حرفهای را برای سفر به این شهرها فرستاده است

لطفا توجه داشته باشید که بسیاری از این برنامهها و یا دیدنیها
ممکن است به خاطر کرونا تعطیل باشد

دو شهر رویائی در  ۱۲۰کیلومتری تورنتو
سفرنامه خانم هنرمند نیویورکی برای نشنال جئوگرافی
اگر هوس یک سفر جالب به سرتان زده که هم روحتان را با
طبیعت آشتی دهد ،هم این که بتوانید با سفر به آنجا ،ذوق هنری
و عالقهمند به تاریخ خود را سیراب کنید ،یکی از بهترین گزینهها،
سفر به شهرهای  Eloraو  Fergusاست.
Click
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
مدیریت خشـم

توسـط:

مژگان نصیری

Life Coach

416.879.7357
World on Yonge 7191 Unit 706

این دو شهر کوچک که در کنار رودخانه انتاریو قرار دارند ،آنقدر جذاب هستند که
نشنال جئوگرافی ،بهعنوان معتبرترین نشریه طبیعت و گردشگری دنیا ،انیماتوری
به نام  Rachel Ryleرا فرستاده تا سفری جادهای را به این منطقه تجربه کند.
این هنرمند هم سفر خود را به این دو شهر دلربای انتاریو ،انیمت میکند.
خواندن این مطلب به شما کمک میکند تا بدانید در این شهرها که محل
تاریخی زندگی مهاجران اسکاتلندی و ایرلندی بوده ،چه جاذبههایی در انتظارتان
است.
همچنین ،ریچل رایل ،توصیههای ویژهای برای لذت بردن بیشتر از سفر به این
منطقه برای شما دارد.
اگر هم میخواهید بدانید که چگونه و از چه مسیری باید به این شهرها سفر
کنید ،راهنمای حرکت خود را در این مطلب پیدا خواهید کرد.
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 5دلیل برای سفر به
 Eloraو Fergus
1.1لذت بردن از آهنگ آرامتر زندگی ،در
فاصله  ۹۰دقیقهای از تورنتو
2.2مالقات با هنرمندان محلی و جستجو
برای خریدن چیزهایی که از هر کدام
فقط یک نمونه وجود دارد
3.3یاد گرفتن درباره تاریخ و معماری
غنی دهکدههای آسیابدار
4.4بازی کردن در داخل ،اطراف و روی
 Grand Riverو Elora Gorge
5.5لذت بردن از تجربههای آشپزی «از
مزرعه به میز» ،در دهکدههای زیبای
انتاریو

نشنال جئوگرافی ،معتبرترین نشریه طبیعت و گردشگری دنیا ،تصویرگر و انیماتوری به
نام  Rachel Ryleرا برای تجربه کردن یک استراحتگاه منحصربهفرد به یک مسافرت
جادهای در استان انتاریو فرستاده است.
میخواهیم در این مطلب ،با هم نگاهی بیندازیم به مکانهای موردعالقه این هنرمند
در دو شهر کوچک و فریبای کنار رودخانه در انتاریو ،یعنی  Eloraو .Fergus
این شهرهای تاریخی که متعلق به میراث اسکاتلندیها هستند در حدود ۱۲۰
کیلومتری شمال غربی مرکز تورنتو واقع شدهاند و آتلیههای هنری ،مغازههای آنتیک و
فرصتهای فراوانی برای کنکاش در دل طبیعت دارند.
فاصله اندکی بین دو شهر وجود دارد .بنابراین شما ،میتوانید به آسانی در بین آنها
جابجا شده و تمامی آنچه را که این دهکدههای جالب برای عرضه وجود دارد ،تجربه
نمایید.
برای شروع برنامهریزی سفر به این شهرهای کوچک ولی زیبای استان در انتاریو ،با ما
همراه باشید.
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روز اولELORA :؛ کشف تاریخچه آسیابی که این روزها
تبدیل به یک هتل لوکس شده است

Rachel Ryle
NYC - Illustrator,
Animator & Storyteller
@ rachelryle

آسیاب  ELORAدر فاصله سالهای  ۱۸۵۱و  ،۱۸۵۹به دست کارگران اسکاتلندی روی
رودخانه  Grandساخته شد و از آن موقع تا به حال ،بارها مورد تعمیر و مرمت قرار
گرفته است .این آسیاب ،قلب تاریخی و منظره مشخص و مهم الورا به شمار میآید.
این ساختمان ساخته شده از سنگ آهک درجهیک که بر دره حیرتانگیز الورا تسلط
دارد و پیشتر بهعنوان آسیاب غالت ،کارخانه چوببری ،کارخانه پشمریسی ،فروشگاه
و مسافرخانه فعالیت میکرد ،در جوالی  ۲۰۱۸بهعنوان هتل و  Spaلوکس ،Elora Mill
حیاتی دوباره پیدا کرد.
شما میتوانید تاریخچه این آسیاب ،دره و الورای غنی از لحاظ فرهنگی را بیاموزید
و با یک تور دوچرخهسواری به رهبری یک راهنمای صوتی مجهز به  ،GPSبا سرعت
موردنظر خودتان ،به بازدید از منطقه بپردازید.
رایل توصیه میکند« :برای کوکتیل در هنگام غروب یا برای یک شام کامل  4مرحلهای
به الورا میل بروید ،ولی حسابی شیک و پیک کنید».
آسیاب غالت  ELORAدر سال  ۱۸۳۲نقطه کانونی این دهکده بود .اما هنگامی که
بیش از  ۱۰۰سال پیش ،آسیاب از کار افتاد ،به یک هتل بوتیک تبدیل شد .اکنون ،این
هتل به تازگی نوسازی شده ،درهای خود را در همین اواخر ،بهعنوان یک استراحتگاه و
 Spaلوکس ،به روی میهمانان گشوده است.

قدم بزنید و چیزهای جالبی
بخرید که فقط یک نمونه از آنها
وجود دارد
بعدازظهر خود را با قدم زدن و خرید کردن در
مرکز شهر سپری کنید .فروشگاه پری دریایی
الورا ،Mermaid in Elora ،یک جعبه جواهر
از مغازههای بههم پیوسته به همراه بزرگترین
کلکسیون کوبه در ،صندوقهای پستی قدیمی،
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نقشههای هنری ،جواهرآالت بدلی آنتیک و
چیزهای گرانبهای غیرمعمول دیگر است.
برای یافتن چیزهای بیشتری که فقط یک
نمونه از آنها وجود دارد ،به جستجو در
مغازههای محلی  ،Elora Mewsبپردازید .این
مغازهها ،مجموعهای از خردهفروشیهای جالب
در نزدیکی آسیاب و دره هستند.

این را هم بخوانید
گروه نقاشان سبعهی کانادا

تیشرتهای سبک قدیمی ،مجموعههای
کلکسیونی و گنجینههای باکیفیت دیگر را
در  reFIND SALVAGEپیدا کنید .در آنجا،
صنایع دستی و محصوالت محلی نیز ،مانند
محصوالت بهداشت شخصی شرکت  Naked Soapو تابلوهای چوبی عجیب و غریب
 reFINDیافت میشود.

در مسافرخانهای آرام با پنجرههای شیشه رنگی اقامت کنید
با اقامت شبانه در  White Gardenالورا ،میتوانید بیشتر در تاریخ منطقه غوطهور
شوید.
گروه هنری «نقاشان سبعه کانادا» یکی
از مشهورترین حلقههای هنری است
که هفت نقاش بزرگ کانادایی عضو آن
بودند .منتقدان هنری ،این گروه را یکی
از پیشروترین گروههای نقاشی از مناظر
طبیعی میدانند.
گروه نقاشان سبعه کانادا ،در سال ۱۹۲۰
تشکیل شد و تا سال  ۱۹۳۳فعالیت داشت.
نقاشیهای این گروه از مناظر کانادا ،جزو
مشهورترین و ماندگارترین آثار هنری و
ملی کشور است.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

این مسافرخانه آراسته و آرام با تختخواب و صبحانه ،در تملک یکی از نوادگان مالک
اصلی آسیاب بوده و شامل عناصری از طراحی مانند پنجرههای دارای شیشه رنگی
است که از آسیاب قدیمی به جا مانده است.

روز دومELORA :؛ سر خود را با بازدید از آتلیهها و
گالر یهای هنری گرم کنید
الورا که  ،A.J. Cassonیکی از اعضای گروه مشهور هنری نقاشان سبعه کانادا Group
 of Sevenاز آن بهعنوان «زیباترین دهکده انتاریو» یاد کرده ،مرکز فعالیتهای هنری
است.
شما با حضور در این دهکده میتوانید با هنرمندان مشغول به کار مالقات کنید،
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به تماشای نمایشگاهها بروید و در یک تور
پیادهروی از مبدا مرکز هنرهای الورElora ،
 ،Centre for the Artsبه خرید آثار اورجینال
بپردازید.
ساعت کار آتلیهها و گالر یها با هم متفاوت
است .بنابراین ،ساعات کار آنها را از طریق
سایتها و ابزارهای آنالین چک کنید.
در وبسایت تزئینات چوبی استفان های،
 ،Marquetry by Stephen Haighدرباره هنر
باستانی منبتکاری الیههای مختلف چوب
برای خلق طراحیها و تصاویر دکوراتیو و
تزئینی بیاموزید.
در آتلیه شیشه  Hanscompنیز صنایع دستی شیشهای مثل زنگولههای بادی و
زیورآالت تزئینی را خریداری کنید.

¶ فروشگاه پری دریایی
الورا،Mermaid in Elora ،
یک جعبه جواهر از
مغازههای بههم پیوسته به
همراه بزرگترین کلکسیون
کوبه در ،صندوقهای
پستی قدیمی ،نقشههای
هنری ،جواهرآالت بدلی
آنتیک و چیزهای گرانبهای
غیرمعمول دیگر است ¶

در سفالگری الورا ،در یک کالس خصوصی سفالگری شرکت کنید یا یک بشقاب نقاشی
شده با دست یا اثر جالب دیگری را از مالک مرکز و هنرمند سفالگر این منطقه یعنی
 ،Staci Barronبخرید.
در بین دیدار از آتلیهها ،از  Elora Breadیک ساندویچ بیرونبر ،روی نان خمیر ترش
تازه  ،artisanalبخرید .بهتر است گوشت ران نمکزده با مربای سیب-پیاز ،خردل
دانهدار و پنیر چدار را هم امتحان کنید.

زمان بیشتری را به بازدید از آتلیه سفالگری اختصاص دهید
رایل توصیه میکند« :زمان بیشتری را به آتلیه سفالگری اختصاص دهید .من در این
آتلیه واقعا تحت تاثیر مهارتهای استادانه  Stephen Haighو عمری که به پای
کارهای هنر یاش گذاشته ،قرار گرفتم .کارهای هنری او شبیه به جزئیات ریز و وقتی
است که من برای کارم میگذارم .این مکان ،فضای واقعا جالبی برای بازدید است.
مغازه استفان های بهطور مستقیم به آتلیه دنج هنرمندانه او راه دارد و حس واقعا
منحصربفردی به فضا میدهد».
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پیادهگردی کنید ،روی آب شناور
شوید و در طبیعت بازی کنید
پارک الورا گورج  Elora Gorge Parkرا
به پایگاه خود برای یک بعدازظهر پر از
ماجراجویی تبدیل کنید .این پارک که از می تا
اکتبر باز است ،راههای متعددی برای کاوش در
اطراف ،داخل و روی آب فراهم میآورد.
در گذرگاه نزدیک به دو مایلی کنار رودخانه
پیادهگردی کنید تا چشماندازهای بدون
مانعی از دیوارههای دره با  ۷۲فوت ارتفاع،
داشته باشید .در آبهای آرام سد آسیاب الورا ،ماجراجوییهای آبی بیشتری در انتظار
شماست ،جایی که میتوانید هدایت قایق پایی انگلیسی خود را برعهده بگیرید یا به
یک قایق دارای راهنما از  Elora Faft Fidesملحق شوید.
از ماه جون تا روز کارگر ،در یک چاله شنا  Swimming Holeبه سبک قدیمی ـ سنگ
آهکی به مساحت دو جریب ـ خود را خنک کنید.
روز پر از آب خود را نیز با خوردن شام در فضای باز ایوانی در کنار رودخانه ،در
 ،The Cellar Pub and Grillبه پایان برسانید.

¶ لطفا توجه داشته
باشید بسیاری از این
برنامهها و یا دیدنیها
که در این سفرنامه
معرفی شده ،ممکن
است به خاطر کرونا
تعطیل باشد ¶

قایقسواری را با یک قایق  Puntسفارشیساز محلی تجربه
کنید
رایل توصیه ویژهای برای شما دارد« :یکی از چیزهای مورد عالقه من ،قایق  Puntاست.
معلوم است که صاحب آنجا ،Ken Thompson ،عاشق کار خود است و به زادگاهش
افتخار میکند .او در حالیکه از رودخانه پایین میآمدیم داستانها و اطالعات بسیاری
را با ما در میان گذاشت .او پس از آنکه در اروپا شیفته قایقهای پانت میشود ،به
الورا برمیگردد و قایق پانت زیبایش را با دست خود میسازد».
رایل در یک قایق پانت سفارشیساز محلی ،در رودخانه گرند حرکت میکند تا تجربهای
اصیل و به یادماندنی از رودخانه داشته باشد.
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روز سومFergus :؛ فستیوال سه روزه و باز یهای
کوهستانی اسکاتلندی که امسال برگزار نمیشود
دوچرخهای کرایه کنید و در گذرگاه Elora
 ،Cataractسه و نیم مایل به طرف شرق
به فرگوس بروید تا در فستیوال و باز یهای
کوهستانی ساالنه اسکاتلندی فرگوس شرکت
کنید .این فستیوال  3روزه اسکاتلندی که از
سال  ۱۹۴۶تاکنون ،هر سال در ماه آگوست
برگزار شده است ،با رژه مراسم با شکوه Pipes,
 »Plaid and Pageantryدر یک بعدازظهر
پنجشنبه آغاز میشود.
البته امسال که اتفاقا هفتاد و پنجمین سالگرد
این فستیوال است ،این برنامه به دلیل شیوع
کرونا کنسل شده است.

با دیدار از موزه  ،Wellington Countyمهاجران اسکاتلندی
و ایرلندی را بیشتر میشناسید
¶ امسال هفتاد
و پنجمین سالگرد
فستیوال و باز یهای
کوهستانی ساالنه
اسکاتلندی فرگوس
است ،ولی این برنامه
به دلیل شیوع کرونا
کنسل شده است ¶

با دیدار از  ،Wellington County Museum and Archivesمیتوانید نکات بیشتری
درباره مهاجران اسکاتلندی و ایرلندی و بردگان آزاد شده از ایاالت متحده ،که فرگوس
را پایهگذاری کردند ،بیاموزید.
 The National Historic Siteنیز که در سال  ۱۸۷۷بهعنوان یک مرکز کار و سرپناه
برای تهیدستان ،بیخانمانها و سالمندان بینوا ساخته شد ،شامل نمایشگاههای
سرپوشیده و روباز ،چند باغ و یک انبار بازسازی شده از همان سالها میباشد.
توصیه ویژه رایل این است که« :سری به بار قهوه و اسپرسو  Vaultواقع در ساختمان
قبلی  Imperial Bank of Canadaبزنید».
همچنین ،در  ،Elora Gorgeدر امتداد نهر ایروین Irvine Creek ،و پل رودخانه
ایروین Irvine River Bridge ،پیادهروی کنید.
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بازدید از باغها و گذرگاههای سنگفرش شده باعث میشود
عکسهای اینستاگرامی خوبی بگیرید
نشنال جئوگرافیک  ۱۳۱سال پیش در سال
 ۱۸۸۸در شهر واشنگتن آمریکا انتشار خود
را آغاز کرده و اکنون نسخه اصلی آن به
زبان انگلیسی برای  ۳۶۰میلیون مشترک
آن در سراسر جهان منتشر میشود.
نشنال جئوگرافی هم اکنون
شناختهشدهترین نشریه طبیعت و
گردشگری دنیاست.
این نشریه با تیراژ  ۶۰میلیون نسخه به ۳۶
زبان دنیا هم انتشار مییابد .نسخه فارسی
این نشریه از سال  ۲۰۱۲با نام «گیتانما؛ در
ایران منتشر میشود
گراهامبل هم در یک دورهای رئیس این
نشریه بوده است.

در باغهای  Templin Gardensو چشمانداز اصلی میراث فرهنگی شهر ،در میان تاریخ
فرگوس قدم بزنید.
این پارک عمومی و ردیف باغهای محوطهساز یشده آن که بین سالهای  ۱۹۲۰تا
 ۱۹۳۴در دیوارههای سنگآهنی رودخانه تراشیده شده است ،از سطح خیابان تا
رودخانه در پاییندست ،گسترش دارد.
گذرگاههای سنگفرش شده از میان باغها عبور میکند و به گذرگاه طوالنیتر Templin
 Garden Trailو  Riverfront Trailمیرسد.
این سایت فشرده پارک-باغ با کمتر از یک چهارم جریب مساحت ،پر از چشماندازهای
اینستاگرامی است؛ مثل پلههای مارپیچ سنگی ساخته شده توسط معمار اسکاتلندی،
 ،Roger Brickerچند تندآب و یک طاق سنگی که چشمانداز سهگانهای را به رودخانه
 ، Grandدیوارههای gorgeو پل خیابان  ، Towerقاب گرفته است.

به دنیای وسایل شیشهای سرک بکشید
روز خود را با حس و حالی هنرمندانه به پایان برسانید و در فروشگاه Kitras Art
 ،Glassتزئینات و کوزههای شیشهای دمیده شده یا وسایل شیشهای دیگری که
همگی ساخت فرگوس هستند را خریداری کنید.

Click

این آتلیه شیشه داغ hot glass studio ،که
با مدیریت خانوادگی اداره میشود ،بزرگترین
آتلیه از نوع خود در کاناداست و از ۱۹۸۸
تاکنون در فرگوس فعالیت میکند.

لیال فاروقی
مجوز شمـاره ۲۴۹۹

مترجم رسـمی از ATIO

جنب پـــالزای ایرانیـان

416-619-0933 905-910-0510

توصیه ویژه رایل« :میتوانید در I Love
 ،Chocolateکه مغازه کادوفروشی مورد عالقه
من است و شکالتهای خانگی خوشمزهای
برای فروش دارد ،خرید کنید»
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