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این زوج پزشک در همیلتون عاشق کارشان هستند

چطور کرونا آنها را از هم جدا کرد؟

کرونا کار را برای زوج های عاشق، سخت تر از بقیه کرده است؛ 

به ویژه زوج های عاشقی که خودشان جزو کادر درمان هستند و 

باید نگران انتقال احتمالی این بیماری به معشوق شان هم باشند.

دکتر Siemieniuk و همسرش دکتر Weeraratne در حال حاضر در چنین 

وضعیتی قرار دارند و با وجود عشق جدایی ناپذیری که به هم دارند، کرونا 

بین شان فاصله انداخته و مدت هاست 

همدیگر را ندیده اند. 

این در حالی است که هر دوی آنها بیشتر 

از قبل به محبت و حمایت عاطفی هم نیاز 

دارند. 

در این مطلب، داستان آشنایی این زوج 

عاشق را می خوانید. 

همچنین، آنها به شما می گویند که این 

روزهای کرونایی را چگونه در بیمارستان 

می گذرانند و از چه طریق با هم در ارتباط 

هستند. 

Reed دانشجوی سال دوم رشته پزشکی در دانشگاه مک مستر همیلتون بود که 

Anushka وارد رشته پزشکی همان دانشگاه شد و آنجا با هم آشنا شدند. یک روز 

Reed آنوشکا را به شام دعوت کرد و آنوشکا هم پذیرفت. نخستین قرار آنها در یک 

رستوران شاورما در دان تاون همیلتون بود و به این ترتیب داستان عاشقانه آنها آغاز شد

Doctors On The Front Lines Of COVID-19 Fight Living Apart

هفت روز 
هفتــــه

این زوج پزشک در همیلتون عاشق کارشان هستند، چطور کرونا آنها را از هم جدا کرد؟

http://atash.ca
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Reed Siemieniuk در سال 20۱0 دانشجوی سال دوم رشته پزشکی در دانشگاه 

مک مستر همیلتون بود که Anushka Weeraratne وارد رشته پزشکی همان دانشگاه 

شد و آنجا با هم آشنا شدند. 

یک روز Reed آنوشکا را به شام دعوت کرد و آنوشکا هم پذیرفت. نخستین قرار آنها 

در یک رستوران شاورما در دان تاون همیلتون بود و به این ترتیب داستان عاشقانه 

آنها آغاز شد. 

از آن زمان به بعد این زوج با هم اند و تاکنون کنار هم، جدایی ناپذیر به نظر می رسند. 

زوجی که تصمیم گرفتند جدا از هم زندگی کنند

این زوج که اکنون رسما با هم ازدواج کرده اند، در کشمکش با پاسخگویی به تقاضا در 

زمان همه گیری کرونا، این تصمیم سخت را گرفتند که برای مدتی جدا از هم زندگی 

کنند. 

آنها در تالش برای اینکه بتوانند تا جایی که ممکن است آماده خدمت در خط مقدم 

مبارزه با کرونا باشند، در دو مکان جدا از هم زندگی می کنند تا احتمال مبتال کردن 

یکدیگر را کاهش دهند. 

دکتر Siemieniuk، که اکنون در یک آپارتمان Airbnb در همیلتون زندگی می کند، 

پیش بینی کرده بود که نتواند همسرش را برای مدت زیادی ببیند. در حالی که به نظر 

می رسد همسرش بیشتر از همیشه به حمایت و پشتیبانی او نیاز دارد. 

این محقق ۳2 ساله که تمرکز اصلی او بر بیماری های عفونی است می گوید: »این کار 

ارزش ریسک کردن ندارد. من می خواهم جان ها را نجات بدهم«.

کم و کاستی های سیستم مراقبت سالمت کانادا برای مبارزه 

با کرونا

دکتر Siemieniuk در بخش پزشکی داخلی در Hamilton Health Sciences کار 

می کند. او می گوید بیمارستان ها در انتاریو از زمانی که من کارم را در پزشکی آغاز 

کردم، عملکرد خوبی دارند که بیشتر از ظرفیت آنهاست. 

CASPIALaser Clinic
Capture fresh look TM

info@caspia.ca

416.272.2219
www.caspia.ca
By appointment only

FREE
Consultation

Radio-frequency Skin tightening
DysportTM & Botox® injection
Laser hair removal
Microdermabrasion: 
Silkpeel dermalinfusion

Click

آنالین  کالسها  تمام 
می شود برگزار 
به وب سایت مراجعه فرمایید

647-868-6846
For more information please contact

Click

این زوج پزشک در همیلتون عاشق کارشان هستند، چطور کرونا آنها را از هم جدا کرد؟

http://atash.ca
http://caspia.ca
http://caspia.ca
http://caspia.ca
https://www.alliance-francaise.ca/en/
https://www.alliance-francaise.ca/en/
https://www.alliance-francaise.ca/en/
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او ادامه می دهد: »بیمارستان ها فضایی برای 

گسترش دادن ندارند و با کمبود نیروی کار 

در بخش مراقبت سالمت مواجه هستیم. 

در واقع، سیستم مراقبت سالمت ما طوری 

ساخته نشده که بتواند با پاندمی هایی شبیه 

این، کنار بیاید«. 

این مشکالت، به همراه کمبود وسایل حفاظت 

شخصی باعث شده پزشکان مجبور شوند خود 

را در موقعیت های خطرناکی قرار دهند. 

دکتر Siemieniuk می گوید: »بیمارستان ها 

از ما می خواهند تا ماسک ها را سهمیه بندی 

کرده و از ماسک جراحی استفاده کنیم اما این 

کار نمی تواند به طور کامل از ما در برابر انتشار 

ویروس محافظت کند. البته، تعداد محدودی 

ماسک  N95 در اختیار داریم که آنها را برای شرایط بسیار فاجعه آمیزتر نگه داشته ایم. 

ولی این شرایط، همه ما را در ریسک باالی ابتال قرار می دهد. نگرانیم که بیمارستان ها 

و دولت ها نتوانند ما را در برابر بیماری حفاظت کنند«. 

کارکنان بخش سالمت هر جایی که می توانند به دنبال تهیه وسایل حفاظت شخصی 

برای خودشان هستند. 

نگرانی برای نوزادهایی که در این شرایط به دنیا می آیند

در همین شرایط، نوزادها به دنیا می آیند. 

 Scarborough Health Network که به عنوان متخصص اطفال در Weeraratne دکتر

در تورنتو کار می کند می گوید: »بزرگترین نگرانی من این است که در معرض این 

ویروس قرار بگیرم و آن را با خودم به بیمارستان ببرم و زنان باردار و نوزادان تازه 

متولد شده را ویزیت کنم، در حالی که متوجه نشده ام که با ویروس تماس داشته ام و 

ناخواسته ناقل بیماری باشم«.

او ادامه می دهد: »البته، موقع انتخاب رشته پزشکی، همه در جریان این موضوع 

 ¶ این زوج پزشک عاشق 
در تالش برای اینکه 

بتوانند تا جایی که ممکن 

است آماده خدمت در 

خط مقدم مبارزه با کرونا 

باشند، در دو مکان جدا 

از هم زندگی می کنند تا 

احتمال مبتال کردن یکدیگر 

را کاهش دهند ¶

این زوج پزشک در همیلتون عاشق کارشان هستند، چطور کرونا آنها را از هم جدا کرد؟

http://atash.ca
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هستند و موافقت می کنند که در معرض 

بیماری قرار بگیرند ولی این مسئله باعث 

نمی شود که بتوانیم ساده با آن کنار بیاییم«. 

پزشکان و کادر درمانی به 

حمایت عاطفی نیاز دارند

دکتر Weeraratne اضافه می کند: »خیلی 

سخت است کسی را در اطراف خود نداشته 

باشید تا با او در مورد همه این مسائل 

و نگرانی ها صحبت کنید. هر چقدر که 

بیمارستان ها به مکان هایی پراسترس تر تبدیل 

می شوند و پر از انرژی منفی و اضطراب هستند، شما به حمایت عاطفی در منزل 

بیشتر نیاز پیدا می کنید«. 

استفاده از تکنولوژی های ارتباطی برای حفظ ارتباط 

در حالی که دنیا در مورد نحوه برقراری ارتباط با یکدیگر در حال خالق تر شدن است، 

این زوج تورنتویی هم از همین تکنولوژی ها برای برقراری ارتباط با هم استفاده 

می کنند. آنها با تماس گرفتن و پیام دادن بعد از هر شیفت برای احوالپرسی یا 

میتینگ های گروهی با دوستان از طریق سرویس های ویدیوکنفرانس زوم، تالش 

می کنند که ارتباط خود را با هم حفظ کنند. 

دکتر Siemieniuk ادامه می دهد: »صادقانه بگویم که احساس تنهایی می کنم. ما 

موجوداتی اجتماعی  هستیم که به تماس نزدیک با دیگر انسان ها نیاز داریم«. 

دکتر Weeraratne نیز می گوید که شوهرش، بیشتر از هر فرد دیگری که او می شناسد، 

دوست دارد تا هر زمان که ممکن است طول بکشد، این شرایط را تاب بیاورد و 

خودش را ملزم می بیند که در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داشته باشد.

به گفته دکتر Weeraratne، همسرش می خواهد دنیا را به جای بهتری برای زندگی 

همه تبدیل کند.

بهـــروز سامـــــانی

بنای یک 
8733-275-416رویـــــــــا

و مشاور مسکن در تورنتو
 مدیر سایت

وبسـایت جـامـع 
مسـکـن تورنتــو

Click

 ¶ صادقانه بگویم که 
احساس تنهایی می کنم. 

ما موجوداتی اجتماعی  

هستیم که به تماس 

نزدیک با دیگر انسان ها 

نیاز داریم ¶

این زوج پزشک در همیلتون عاشق کارشان هستند، چطور کرونا آنها را از هم جدا کرد؟

http://atash.ca
http://banaa.ca
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بحران های گذشته و درس هائی برای امروز

چه آینده اقتصادی در انتظار ماست؟ 

آیا بحران های مالی دیگری وجود داشته  است که به بیماری های همه گیر 

مرتبط بوده باشد؟ رکود اقتصادی ممکن است تا چه حد بد شود؟ تفاوت 

بین رکود اقتصادی و بازار خرسی چیست؟ رکود چه مدت طول می کشد؟ بازار 

خرسی چه مدت طول می کشد؟ نرخ بهره و تورم چه تغییری می کند؟ در اثر 

رکود اقتصادی چه اتفاقی برای اشتغال می افتد؟ و بعدا چه خواهد شد؟

نیازی نیست که حتما تحلیل گر اقتصادی باشیم تا بفهمیم که این 

روزها حال و روز اقتصاد چقدر بد است. 

در شرایطی که به دلیل قرنطینه خانگی، کسب وکارها تعطیل و 

بسیاری از افراد بیکار شده اند، ترس و اضطراب از بحران اقتصادی در جامعه 

موج می زند. 

اما این اولین باری نیست که دنیا رکود اقتصادی را تجربه می کند و احتماال 

آخرین بار هم نخواهد بود. 

در این شرایط، سواالت زیادی برای مردم پیش آمده است، از جمله این که آیا 

بحران های مالی دیگری وجود داشته  است که به بیماری های همه گیر مرتبط 

بوده باشد؟ رکود اقتصادی ممکن است تا چه حد بد شود؟ تفاوت بین رکود 

اقتصادی و بازار خرسی چیست؟ رکود چه مدت طول می کشد؟ بازار خرسی چه 

مدت طول می کشد؟ نرخ بهره و تورم چه تغییری می کند؟ در اثر رکود اقتصادی 

چه اتفاقی برای اشتغال می افتد؟ و بعدا چه خواهد شد؟ 

این مطلب، به تمام این سواالت پاسخ داده است. 

Economic Crises: What Can We Learn From The Past?

بحران های گذشته و درس هائی برای امروز؛ چه آینده اقتصادی در انتظار ماست؟ 
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محمد رحیمیان
کارشناس امور مالی و بیمه

Click

http://atash.ca
http://www.sherkatebimeh.com
http://www.sherkatebimeh.com
http://www.sherkatebimeh.com
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دوران چالش برانگیزی که اکنون به خاطر 

پاندمی کرونا در آن زندگی می کنیم، از جهات 

بسیاری منحصربه فرد است، اما طبیعتا این 

اولین تجربه بشر در زمینه رکود اقتصادی 

محسوب نمی شود.

اگر چه در اقتصاد، همانند سرمایه گذاری، 

عملکرد گذشته تضمینی را برای آینده ایجاد 

نمی کند،  اما با این حال، مدنظر قرار دادن 

گذشته و نیز درس های تاریخی از تجربه های 

پیشین،  می تواند به ما کمک کند تا اهمیت 

وقایع جاری را بهتر درک کنیم. 

این مقاله کوشیده با نگاهی به تجربه های 

گذشته در زمینه بحران های اقتصادی که 

تاکنون در جهان پیش آمده، به برخی از 

مهم ترین سوال های مربوط به وضعیت آینده 

اقتصادی پاسخ دهد. 

بیمـه عمـر؛
آرامـش خیـال
برای آنهـا که 

دوست شان دارید

چون شمـا
شایستگی فردایی 
آرام را دارید

905.370.0011
محمد رحیمیـان

sherkatebimeh.com

 فردی | گروهی | بیزنسی | سرمایه گذاری تضمینی

Click

برای اطالعات بیشتر          
    با ما تماس بگیرید 

بیمه، سرمایه گذاری
مشــــاوره مــالی

416.875.6745
خدماتی متفاوت از گروه شهبا    

/shahbagroup
rezashahba.com

کمـک امـــروز مـا
آرامش فردای شما

Reza Shahba

Click

z	 آیا بحران های مالی دیگری وجود داشته  است که به بیماری های

همه گیر مرتبط بوده باشد؟

z	رکود اقتصادی ممکن است تا چه حد بد شود؟

z	 ]بازار کم رونق /bear market[ تفاوت بین رکود اقتصادی و بازار خرسی

چیست؟

z	رکود چه مدت طول می کشد؟

z	بازار خرسی چه مدت طول می کشد؟

z	نرخ بهره و تورم چه تغییری می کند؟

z	چه اتفاقی برای اشتغال در اثر رکود اقتصادی می افتد؟

z	 بعدا چه خواهد شد؟ بازار سهام معموال هدایت اقتصاد را بر عهده

می گیرد

مهمترین نکات این مقاله در یک نگاه

بحران های گذشته و درس هائی برای امروز؛ چه آینده اقتصادی در انتظار ماست؟ 

http://atash.ca
http://www.sherkatebimeh.com
http://www.sherkatebimeh.com
http://www.sherkatebimeh.com
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
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آیا بحران های مالی دیگری 

وجود داشته  است که به 

بیماری های همه گیر مرتبط بوده 

باشد؟

وضعیتی که بیشترین شباهت به بیماری 

همه گیر کنونی را دارد، شیوع آنفوالنزای 

اسپانیایی در پایان جنگ جهانی اول است. 

البته از آنجا که اطالعات اقتصادی بسیار کمی 

از آن دوران وجود دارد و مجزا کردن اثرات 

آنفوالنزا از جنگ مشکل است، به سختی 

می توان تاثیر اقتصادی آنفوالنزای اسپانیایی را مشخص کرد.

کووید ۱۹ ششمین بیماری همه گیر از آن زمان تاکنون است. برخی از اقتصاددانان 

پیش بینی می کنند که این بیماری، اقتصاد جهانی را در سال 2020 بیش از ۵ درصد 

کوچک کند و در سه ماهه نخست سال، این رقم بسیار بیشتر باشد.

با این حال، باید توجه داشت که در این مرحله، پیش بینی تحلیل گران، طیف 

گسترده ای را شامل می شود و برخی از آنها بدبینی کمتر و بعضی بدبینی بسیار 

بیشتری از خود نشان می دهند.

رکود اقتصادی ممکن است تا چه حد بد شود؟

عمیق ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، بین سال ها 200۷ تا 200۹ 

اتفاق افتاد که طی آن، فعالیت های اقتصادی تقریبا ۵ درصد کاهش یافت. بدترین 

رکود در قرن بیستم در فاصله سال های ۱۹2۹ تا ۱۹۳۳ بود که کاهش 2۷ درصدی را 

تجربه کردیم. 

 Bear تفاوت بین رکود اقتصادی و بازار کم رونق یا خرسی

Market چیست؟

رکود اقتصادی، عبارت  است از کسادی فعالیت های اقتصادی به شکلی که رشد 

ماهمهآنچهالزماسترافراهمکردهایم
تافرزندشمـادردبیرستانرسمیکانـاداییدرسبخواند

وبهآسانیوارددانشگاههایمعتبرکاناداشود

برگزاریکالسهایآمادگیوآزمونرسمیIELTSدرمحلدبیرستان

تحصیلدردبیرستانشبانهروزیباامکاناتوتجهیزات

خوابگاهی،آزمایشگاهیوورزشی

دورهکاملدروسدبیرستانیبصورتآنالینازسراسردنیا

اخذویزایتحصیلیوتعیینقّیم

416-227-1177,  416-227-0811 |  w w w.TorontoHighS chool.c a
9555 Yonge St, Suite 307, Richmond Hill, ON L4C 9M5

Toronto High School

Toronto High School

Click

بی ثباتی در بازارهای مالی

 ۵ راهکار برای اینکه خودتان را حفظ کنید

هیچ چیز مشخص نیست و نمی توان 

هیچ گونه پیش بینی دقیقی درباره 

آینده اقتصادی داشت. این جمله 

می تواند به خوبی وضعیت سر در گم 

و پا در هوای اقتصادی این روزهای 

کرونازده را نشان دهد. 

در این شرایط، باید دست روی دست 

بگذاریم و منتظر بمانیم تا ببینیم، 

کرونا ویروس چه تصمیمی برایمان 

می گیرد؟! این راه حل، شاید ساده 

باشد اما عاقالنه نیست. در وضعیت 

فعلی هم با انجام یک سری از اقدامات، 

می توان کاری کرد تا دست کم جلوی 

ضررهای بیشتر گرفته شود.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

بحران های گذشته و درس هائی برای امروز؛ چه آینده اقتصادی در انتظار ماست؟ 

http://atash.ca
http://www.torontohighschool.ca/
http://www.torontohighschool.ca/
https://atash.ca/five-ways-of-dealing-with-market-volatility/
https://atash.ca/five-ways-of-dealing-with-market-volatility/
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اقتصادی طی دو، سه  ماه منفی باشد. بازار 

خرسی به طور خاص به رفتار بازار سهام مرتبط 

می شود و وقتی رخ می دهد که شاخص ها 

حداقل 20 درصد از آخرین اوج خود پایین تر 

بیایند.

با در نظر گرفتن میانگین صنعتی داو جونز، 

سهام بورس در ۱۱ مارچ 2020 به طور رسمی 

وارد بازار خرسی شد. 

با توجه به تعطیلی سریع تقریبا تمامی 

فعالیت های اقتصادی، کارشناسان معتقدند که 

هم اکنون در رکود اقتصادی قرار داریم.

رکود چه مدت طول می کشد؟

میانگین مدت زمان رکودی که از سال ۱۹00 رخ داده تقریبا به ۱۱ ماه می رسد. رکود 

200۹-200۸ طوالنی ترین رکود در ۵0 سال اخیر بوده است که ۱۸ ماه به درازا کشید. خبر 

خوب اینکه، دوره های رونق اقتصادی به طور میانگین ۴۸ ماه است.

بازار خرسی چه مدت طول می کشد؟

طبق داده های ایاالت متحده آمریکا، از سال ۱۹2۶ تاکنون شاهد ۸ بازار خرسی بوده ایم 

که از ۶ ماه تا تقریبا ۳ سال طول کشیده اند.

نرخ بهره و تورم چه تغییری می کند؟

نرخ بهره در طی دوره های رکود کاهش می یابد، چون بانک های مرکزی از کاهش نرخ 

بهره، به عنوان ابزاری برای تحریک اقتصاد استفاده می کنند.

با این حال، چون نرخ بهره پیشاپیش بسیار پایین است، احتماال با نرخ بهره  منفی 

مواجه خواهیم بود که تاثیری معکوس می گذارد و منجر به رکود اقتصادی می شود. 

چندین کشور اروپایی به دنبال بحران مالی 200۸ به چنین وضعیتی دچار شدند.

Start Up Visa

Click

آیا بیمه عمر واقعا الزم است؟ آقای استاد 

دانشگاه می گوید بله، ولی به این سه شرط

بیمه عمر واقعا چقدر الزم است و نیز 

چه راه هایی برای کاهش هزینه های 

بیمه عمر وجود دارد؟ آیا اصال می شود 

این کار را کرد یا نه؟

این مطلب که در روزنامه گلوب اند 

میل نوشته شده با استناد به نظرات 

پروفسور موشه میلوسکی استاد 

دانشگاه یورک در تورنتو راهکارهای 

خوبی برای شما دارد تا هزینه های 

بیمه عمر در کانادا را برای خود و 

خانواده تان کاهش دهید.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

بحران های گذشته و درس هائی برای امروز؛ چه آینده اقتصادی در انتظار ماست؟ 

http://atash.ca
http://optimal-solution.ca
http://optimal-solution.ca
http://optimal-solution.ca
https://atash.ca/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/
https://atash.ca/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/
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عالوه بر این، اقتصاددانان هنوز تاثیرات اقدامات گسترده مالی دولت را روی بدهی 

ایاالت آمریکا و مصرف خانوار بررسی می کنند و تاثیر نرخ بهره و تورم هنوز مشخص 

نشده است.

چه اتفاقی برای اشتغال در اثر رکود اقتصادی می افتد؟

همانطور که انتظار دارید، نرخ بیکاری از عواملی است که ارتباط نزدیکی با رکود 

اقتصادی دارد. در سال 200۷ نرخ بیکاری کانادا حدود ۶.0 درصد بود. 

این نرخ در پایان رکود اقتصادی 200۹-200۸ به 

۹ درصد نزدیک شد. تا سال 20۱۷ طول کشید 

تا نرخ بیکاری به ۶.0 یا کمتر برگردد. 

نرخ بیکاری قبل از رکود کنونی ۵.۶ درصد بود. 

بعدا چه خواهد شد؟ بازار سهام 

معموال هدایت اقتصاد را بر 

عهده می گیرد

جالب است اشاره کنیم که بازار سهام، معموال 

تمایل دارد همچون شاخصی »پیشرو« یعنی 

جلوتر از توسعه های اقتصادی حرکت  کند.

این موضوع می تواند به این دلیل باشد 

که سرمایه گذاران، درآمد آینده شرکت ها را 

پیش بینی می کنند. 

در نتیجه، بازار خرسی نشانگر رکود اقتصادی و 

بازار گاوی نشانگر بهبود اقتصادی است.

اگر این روند درست باشد، خبر خوب برای 

اقتصاد در ماه های آتی، می تواند افزایش 

مداوم قیمت سهام باشد.

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

905.370.0160
I mmigrat ion Ser vices

Click

بحران های گذشته و درس هائی برای امروز؛ چه آینده اقتصادی در انتظار ماست؟ 

http://atash.ca
http://canada118.com
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مسکن

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه است؟

گزارش یک روزنامه نگار اقتصادی در مک لینز 

Bryan Borzykowski، نویسنده  مقاالت و کتاب های مرتبط با 

بیزینس در نشریات معتبر دنیا، در این مطلب که برای نشریه 

معتبر کانادائی Macleans نوشته، از شرایط فعلی بازار مسکن و 

پیش بینی های اقتصاددان ها برای آینده آن سخن می گوید

عجیب نیست که خیلی وقت ها یک متغیر غیرقابل پیش بینی از 

راه برسد و تمام تجزیه و تحلیل ها و پیش بینی های دقیق و علمی 

را نقش بر آب کند. این بار نوبت کرونا بود که در نقش یک عامل 

غیرمنتظره ظاهر شود و بازارهای جهانی را به لرزه درآورد. 

بازار مسکن کانادا هم از این قاعده مستثنی نبود و تغییرات زیادی را تجربه کرد. 

در ماه گذشته، اگرچه میزان فروش مسکن به طور جدی کاهش پیدا کرد ولی 

این کاهش در قیمت ها مشاهده نشد.

حاال این روزها خریداران و فروشندگان خانه با این دغدغه روبرو هستند که این 

شرایط تا چه زمانی ادامه دارد و آینده قیمت ها چگونه خواهد بود. 

Bryan Borzykowski، نویسنده  مقاالت و کتاب های مرتبط با بیزینس در 

 Macleans نشریات معتبر دنیا، در این مطلب که برای نشریه معتبر کانادائی

نوشته، از شرایط فعلی بازار مسکن و پیش بینی های اقتصاددان ها برای آینده آن 

سخن می گوید. او همچنین می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا اکنون، 

زمان مناسبی برای خرید و فروش خانه هست یا خیر. برای چه کسی.

Coronavirus Is Shaking Up Canada's Housing Market, But Don't Expect A Crash

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه است؟ گزارش یک روزنامه نگار اقتصادی در مک لینز 
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مجتبی عسگریان
مشاور امالک و مسکن تورنتو 

Click

http://atash.ca
http://www.teamasgarian.com
http://www.teamasgarian.com
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مشـاور ارشد امالک
مسکونی، تجاری و سرمایه گذاری

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

416-837-8000

Broker

Click

6365 Yonge St. Suite 201
416-844-6634

ری متین حسابدا

اعتبار ما، مبتنی رب اعتماد شماست
Matin Accounting

Click

در تمام مباحثاتی که در چند سال گذشته، درباره قیمت های باالی مسکن در کانادا 

صورت گرفت، هیچکس پیش بینی نکرد که یک پاندمی جهانی، سرانجام قیمت ها را 

پایین می کشد. 

با آنکه قیمت ها دچار فروپاشی نشده است، اما میانگین قیمت خانه  در کانادا در 

ماه اپریل، ۱.۳ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است و  

ترک هایی در این دیوار، در حال پدیدار شدن است.

میزان فروش خانه و قیمت مسکن در کانادا در ماه اپریل 

چگونه بود؟ 

ماه اپریل، میزان فروش خانه ۵۷ درصد کاهش یافت که رکورد تازه ای به شمار می آید، 

ضمن آنکه قیمت ها نیز نسبت به ماه قبل از آن، ۱0 درصد پایین آمد. 

 Canada Mortgage ،مدیرعامل شرکت وام مسکن و خانه سازی کانادا ،Evan Siddall

and Housing Corporation به کمیته مالی مجلس عوام گفت که طی ۱2 ماه آینده، 

قیمت ها بین ۹ تا ۱۸ درصد نسبت به سطوح قبل از کووید ۱۹ کاهش پیدا خواهد کرد. 
Bryan Borzykowski

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه است؟ گزارش یک روزنامه نگار اقتصادی در مک لینز 

http://atash.ca
http://www.teamasgarian.com
tel:+14168446634
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طبیعتا این موضوع بسیاری از مردم را نگران کرده است؛ از بازنشستگانی که 

برنامه ریزی کرده بودند با افزایش ارزش خالص خانه های شان خرج سال های 

طالیی شان را در بیاورند تا خریداران جدید خانه که ممکن است با کاهش دارایی خود 

 مواجه شوند. 

کاهش فروش و قیمت ها تاثیر بزرگی نیز بر بانک ها، فروشگاه های مبلمان، شرکت های 

ساخت وساز و دیگرانی خواهد گذاشت که برای کسب درآمد، بر خرید خانه متکی 

هستند. 

هشداری که صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۵ به 

کانادایی ها داد و البته اتفاق نیفتاد

صندوق بین المللی پول در سال 20۱۵ به کانادایی ها گفت که بازار مسکن ما 20 درصد 

حباب دارد، ولی با توجه به افزایش ۵۶ درصدی میانگین قیمت های مسکن در طی 

دهه گذشته ـ و افزایش ۹0 درصدی قیمت مسکن در تورنتو و افزایش ۱۱۷ درصدی در 

ونکوور ـ نادیده گرفتن این هشدارها آسان بود. 

کاهش قیمت مسکن برای این دسته از افراد، ایده آل است

در همین شرایط، کسانی نیز هستند که آرزوی کاهش قیمت ها را دارند. بسیاری از 

کانادایی ها در انتظار کاهش قیمت ها بوده اند، چه خریداران خانه اولی  که برای ورود 

به بازار مسکن مشکل داشتند و چه آنهایی که قیمت خانه رویاهای شان، فراتر از توان 

مالی شان بوده است. این دسته از افراد فکر می کنند که شاید لحظه بزرگ خرید خانه 

آنها، نزدیک شده باشد. 

با این تفاصیل، واقعا در بازار مسکن چه خبر است و این نکات چه معنایی برای شما 

دارد؟ 

چرا میزان فروش مسکن به نصف رسید، اما قیمت ها کم 

نشد؟ 

در ماه اپریل با وجود آن که میزان فروش مسکن به نصف رسید اما قیمت مسکن 

کاهش پیدا نکرد. 

 
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

Click

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه است؟ گزارش یک روزنامه نگار اقتصادی در مک لینز 

 ¶ درست است که 
مردم خانه های شان را 

نمی فروختند، ولی کسی 

هم خریدار نبود. اگر تقاضا 

کاهش می یافت، ولی 

عرضه در همان سطح 

باقی می ماند، می توانستیم 

شاهد کاهش قیمت  

مسکن باشیم ¶

http://atash.ca
http://www.alivarankesh.com
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به گفته Marc Desormeaux، اقتصاددان 

ارشد Scotiabank، دلیل این مساله این بود 

که عرضه و تقاضا با هم کاهش پیدا کردند. 

درست است که مردم خانه های شان را 

نمی فروختند، ولی کسی هم خریدار نبود. اگر 

تقاضا کاهش می یافت، ولی عرضه در همان 

سطح باقی می ماند، می توانستیم شاهد 

کاهش قیمت  مسکن باشیم. 

دسورمو می گوید: »وقتی که یک طرف بازار 

به شکل نامتناسبی تحت تاثیر قرار می گیرد، 

موقعیت متفاوتی به وجود می آید. ولی اینجا، 

عرضه و تقاضا، همزمان با هم متوقف شدند«. 

چه پیش بینی هایی برای آینده بازار مسکن می شود؟ 

سوالی که پیش می آید این است که بعد از این چه خواهد شد؟ پاسخ این سوال این 

است که اگر صاحب خانه ها به دلیل نیاز به نقدینگی مانند کمک به تامین هزینه های 

بازنشستگی شان، یا چون دیگر از عهده هزینه های خانه خود بر نمی آیند، رو به فروش 

بیاورند، ممکن است شاهد ورود سیل خانه ها به بازار باشیم. 

البته، با توجه به اینکه بیشتر از ۳ میلیون نفر شغل  خود را طی 2 ماه گذشته از دست 

داده اند و بسیاری از کارگران می ترسند که آنها نیز به این سرنوشت دچار شوند، 

خریداران بالقوه ممکن است به این جمع بندی برسند که هزینه کردن پول برای 

اسباب کشی، مالیات انتقال سند و مبلمان جدید را می توان عقب انداخت. 

تاثیری که عامل مهاجرت در قیمت مسکن گذاشته است

متغیر غیر قابل پیش بینی دیگری نیز در میان همه این مسائل وجود دارد و آن چیزی 

نیست جز مهاجرت. یکی از دالیلی که تورنتو و ونکوور شاهد اوج گرفتن بازارهای خود 

بوده اند، آن است که خیلی ها، چه در داخل کانادا و چه خارج از آن، خواهان نقل 

مکان به این شهرها هستند. 

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

PANACO
Luxury Custom House

Design & Build

طراحی و اجرای پروژه هـای ساختمـانی

بهترین ها را با تیم ما تجربه کنید

Renovation

مشاوره 
رایگان

Click

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه است؟ گزارش یک روزنامه نگار اقتصادی در مک لینز 

 ¶ با بسته شدن مرزها به 
دلیل کووید ۱۹ و دشوارتر 

شدن جابه جایی مردم، 

احتماال میزان مهاجرت به 

شکل چشمگیری کاهش 

پیدا می کند که به گفته 

دسورمو، این امر می تواند 

توازن بین عرضه و تقاضا 

را مختل سازد ¶

http://atash.ca
tel:+16479889291
tel:+16479889291
tel:+16479889291
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در سال 20۱۹، تعداد تازه واردان به کانادا به 

رکورد تازه ۳۴۱ هزار نفر رسید، و این تعداد به 

بیش از ۳00 هزار نفری که در سال 20۱۸ به 

کانادا آمده بودند، اضافه شدند. 

از میان کسانی که سال گذشته به این کشور 

آمدند، ۳۵ درصد تورنتو را به عنوان مقصد 

خود انتخاب کردند و ۱۱ درصد نیز به ونکوور 

نقل مکان نمودند. 

با بسته شدن مرزها به دلیل کووید ۱۹ و 

دشوارتر شدن جابه جایی مردم، احتماال میزان 

مهاجرت به شکل چشمگیری کاهش پیدا 

می کند که به گفته دسورمو، این امر می تواند توازن بین عرضه و تقاضا را مختل سازد. 

براساس برآوردهای Scotiabank، به ازای هر یک درصد کاهش جمعیت کانادا، 

قیمت های مسکن نیز یک درصد پایین خواهد آمد. این کاهش، در صدر دالیل 

اسکوشیابانک برای پیش بینی کاهش ۴ درصد قیمت های مسکن در 2020 قرار دارد. 

اگر برنامه های دولت برای کمک مالی به مردم نبود، کاهش قیمت ها به ۸ درصد 

می رسید. 

اسکوشیا بانک: کاهش قیمت ها کوتاه مدت و موقتی است

سرانجام آنکه، اسکوشیا بانک فکر می کند که هرگونه کاهشی در قیمت ها، کوتاه مدت 

خواهد بود. این بانک می گوید قیمت های مسکن در اواسط سال 202۱، از سطوح قبل 

از کووید ۱۹ فراتر خواهد رفت و اینکه بازارهای مسکن، در مناطقی که قبل از پاندمی 

عملکرد خوبی داشتند، مثل تورنتو و ونکوور، سریع تر از سایر شهرها به وضعیت عادی 

باز خواهد گشت. 

در بخشی از تحلیل های اسکوشیا بانک آمده است: »شکی نیست که فعالیت بازار 

مسکن در حال حاضر به شکل بسیار قابل توجهی آرام شده است، اما تحلیل تجربی 

نشان از آن دارد که این کاهش در فعالیت ها، موقتی خواهد بود و شاید فقط کاهش 

اندکی در نتیجه این بحران، اتفاق بیافتد«.

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 

Click

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه است؟ گزارش یک روزنامه نگار اقتصادی در مک لینز 

 ¶ اسکوشیا بانک فکر 
می کند که هرگونه کاهشی 

در قیمت ها، کوتاه مدت 

خواهد بود. این بانک 

می گوید قیمت های مسکن 

در اواسط سال 202۱، از 

سطوح قبل از کووید ۱۹ 

فراتر خواهد رفت ¶

http://atash.ca
http://www.century21.ca/siamak.shakibikenarsari
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صحبت درباره سمت وسوی قیمت های مسکن، رفتن به 

دنبال نخود سیاه است

البته، بحث کردن درباره سمت وسوی قیمت های مسکن، رفتن به دنبال نخود سیاه 

 است و بسیاری از آدم های باهوش، قبال مرتکب پیش بینی های اشتباه شده اند. 

در ضمن، برآوردهای ترسناک دیگری نیز وجود دارد که اکنون فراوان گفته و شنیده 

می شود. 

DBRS معتقد است که قیمت های مسکن ممکن است تا پایان 2022، بین ۱0 تا ۱۵ 

درصد کاهش پیدا کند. Moody's بر این باور است که قیمت ها تا اواسط 202۱ به 

میزان ۱0 درصد نسبت به سطوح قبل از کرونا کاهش خواهد یافت و از آنجا به بعد، 

روند بازگشت به شرایط قبل را آغاز خواهد کرد. 

فاکتورهایی که روی قیمت ها تاثیر می گذارند

 ،Ratespy.com بنیانگذار سایت مقایسه نرخ های وام مسکن ،Robert McLister

می گوید: »سمت وسوی حرکت قیمت ها به فاکتورهای بسیار دیگری نیز وابسته است 

که پیش بینی کردن در مورد آنها دشوار است. بعضی فاکتورها عبارتند از این که چه 

تعداد بیزینس ورشکست خواهد شد؟ چه تعداد از کارگرانی که به مرخصی اجباری 

فرستاده شده اند در نهایت به طور دائم اخراج می شوند؟ چه تعداد از مردم ناچار به 

فروش خانه های خود پس از پایان طرح های تعویق وام مسکن و یارانه های دولتی 

خود خواهند شد؟ و خیلی عوامل دیگر.«

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید و فروش خانه است؟ 

با توجه به همه آنچه گفته شد، آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه 

است؟ مک لیستر می گوید اگر خریداری بتواند کمی بیشتر صبر کند، احتماال می تواند با 

قیمت مناسب تری خانه موردنظر خود را خریداری کند، چون پاندمی همچنان در حال 

تاثیرگذاری بر اقتصاد ماست.

 ولی نباید انتظار داشت که فروشندگان به اصطالح آتش به مال خود بزنند و مثال 

خانه های خود را به نصف قیمت بفروشند. 

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

Click

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه است؟ گزارش یک روزنامه نگار اقتصادی در مک لینز 

 ¶ اگر خریداری بتواند 
کمی بیشتر صبر کند، 

احتماال می تواند با 

قیمت مناسب تری 

خانه موردنظر خود را 

خریداری کند، چون 

پاندمی همچنان در حال 

تاثیرگذاری بر اقتصاد 

ماست. ولی نباید انتظار 

داشت که فروشندگان 

به اصطالح آتش به 

مال خود بزنند و مثال 

خانه های خود را به 

نصف قیمت بفروشند ¶

http://atash.ca
Tel:+14167088563
Tel:+14167088563
Tel:+14167088563
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مک لیستر درباره احتمال کاهش ۵0 درصدی 

قیمت ها یا سقوطی در این حد و اندازه ها، 

می گوید: »چنین شرایطی در دهه پیش رو در 

سطح کشور پیش نخواهد آمد، مگر اینکه 

جنگ هسته ای اتفاق بیفتد.«

وی اضافه می کند: »اتفاقات غیرقابل 

پیش بینی زیادی ممکن است رخ بدهد، ولی 

اتفاقی مثل کاهش ۵0 درصدی قیمت ها، 

چنان اثر مخربی بر اقتصاد خواهد داشت 

که دولت، احتماال خودش شروع به خرید 

خانه ها خواهد کرد. البته، این نکته را تقریبا  

به شوخی می گویم«. 

او اضافه می کند: »من اگر امسال تابستان به خانه ای نیاز داشتم چون مثال بچه هایم 

در ماه سپتامبر به مدرسه می رفتند و اگر در توان خودم می دیدم که در یک بازه زمانی 

بلندمدت از عهده هزینه های آن برآیم، اجازه نمی دادم که کووید ۱۹ مرا از خرید خانه 

منصرف کند. ولی اگر خریداری بودم که آزادی عمل داشتم و از دارایی های اندوخته 

زیادی هم برخوردار نبودم، اجازه می دادم که بازار کمی بیشتر کاهش پیدا کند و بعد 

وارد گود می شدم«.

و باالخره آیا اکنون زمان مناسبی برای فروش خانه است؟

برای فروشندگان، همه چیز بستگی به این دارد که چقدر به پول فروش خانه نیاز 

داشته باشند. اگر به کمتر از قیمتی که قبال مدنظرتان بود راضی باشید، احتماال 

خریداری را پیدا خواهید کرد که دنبال یک معامله خوب باشد. در غیر اینصورت، یا 

باید چند ماهی صبر کنید یا از قیمت تان کوتاه نیایید و امیدوار باشید کسی را پیدا 

کنید که بیشتر از قیمت، به خانه شما اهمیت بدهد. 

نویسنده  و ویراستار مطالب مربوط به 

بیزینیس در تورنتو است که بر موضوعاتی 

مانند سرمایه گذاری، فاینانس شخصی و 

کسب وکارهای کوچک تمرکز دارد. 

او برای این رسانه ها در آمریکا، انگلیس و 

کانادا مقاله های بیزینسی می نویسد.

CNBC, New York Times, CNN Money, BBC, 
Canadian Business & Globe and Mail 

او ۳ کتاب نیز در زمینه سرمایه گذاری و 

فاینانس شخصی نوشته است.

Bryan Borzykowski

درباره ی نویسنده

آیا اکنون، زمان مناسبی برای خرید یا فروش خانه است؟ گزارش یک روزنامه نگار اقتصادی در مک لینز 

Bryan Borzykowski - نویسنده مقاله همراه خانواده

http://atash.ca
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خانه مان را در اوج کرونا ۱۰۰ هزار دالر باالی قیمت خریدیم

و باز هم برنده بودیم

 ،Wave Financial 42 سال دارد و در ،Christian Chiari Manni 

حسابدار است. Yael Schwartz نیز 2۷ ساله است و به عنوان 

سرپرست عملیات در Shelter Movers؛ کار می کند. این زوج که 

 Labrador–German shepherd از نژاد Compass سگی به نام

دارند، در همان روزهای ابتدایی بحران کرونا 

تصمیم گرفتند خانه جدیدی بخرند و از 

کاندویشان به آنجا نقل مکان کنند. 

اما در خالل کرونا این کار، راحت نبود. با 

این حال، آنها در نهایت توانستند در نزدیکی 

Danforth و Coxwell یک خانه مستقل 

)دیتچد( با مساحت هزار و 6۰۰ فوت مربع 

بخرند؛ خانه ای با ۳ اتاق خواب و 2 حمام. 

این خانه با قیمت ۹۷۹ هزار و ۹۰۰ دالر 

لیست شده بود اما در نهایت با قیمت ۱ 

میلیون و ۷۵ هزار دالر خریداری شد. در این 

مطلب، داستان خانه خریدن کریستین و 

یائل را از زبان خودشان می خوانید. 

کریستین و یائل تصمیم گرفته بودند بچه دار شوند و به همین دلیل، می خواستند 

یک خانه نیمه مستقل با 2 یا ۳ اتاق خواب بخرند. اما تصمیم آنها دقیقا مصادف شد 

با شیوع بحران کرونا؛ اتفاقی که شاید در نگاه اول، رسیدن آنها به رویای شان را عقب 

می انداخت اما شرایط طور دیگری پیش رفت و آنها توانستند به آرزوی خود برسند

How Theyr Bought A House During The Pandemic

خانه مان را در اوج کرونا ۱۰۰ هزار دالر باالی قیمت خریدیم و باز هم برنده بودیم
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کریستین: من در سال 20۱0 یک کاندوی 

یک خوابه با یک حمام را در Corktown در 

دان تاون تورنتو به مبلغ 2۵۵ هزار دالر خریدم 

و بیشتر دهه ۳0 سالگی ام را در آنجا سپری 

کردم. 

سال 20۱۷ من با یائل آشنا شدم. هر دوی  ما 

 Shelter برای یک موسسه غیرانتفاعی به اسم

Movers کار داوطلبانه انجام می دادیم و 

داشتیم به یک خانم کمک می کردیم تا 

از خانه ای که در آن مورد بدرفتاری قرار 

می گرفت، بیرون بیاید. هر دوی ما مجرد 

بودیم و بالفاصله از هم خوشمان آمد و به 

همدیگر شماره دادیم. سال بعد یائل به کاندوی من نقل مکان کرد.

چرا این زوج تصمیم گرفتند خانه دیگری بخرند؟ 

یائل: کراک تاون یک جواهر پنهان است و ما فکر کردیم که به زودی واقعا پرطرفدار 

خواهد شد. 

وقتی کریستین خانه را خرید، کراک تاون فقط یک زمین خالی بود اما حاال پر از کاندو 

شده است و پشت سر هم رستوران ها و بارهای مد روز در آنجا باز می شود. 

این آپارتمان برای ما خیلی کوچک است و فقط ۵00 فوت مربع مساحت دارد که برای 

دو نفر خیلی کم است. بعد از این که Compass را پیش خودمان آوردیم، فضای مان 

تنگ تر هم شد. 

کریستین: ما اواخر سال 20۱۹، یعنی خیلی قبل از اینکه ویروس کرونا وارد چرخه اخبار 

بشود، به فکر نقل مکان افتادیم. از نظر مالی وضع مان خوب بود؛ من پول پس انداز 

کرده بودم و به همین زودی ها بازپرداخت وام مسکن کاندویم نیز به پایان می رسید.

البته، ما هیچ برنامه ای برای پس انداز نداشتیم و فقط گفتیم: »ما باید یک خانه بخریم. 

پولش را داریم و می توانیم این کار را انجام بدهیم« . 

بهـــروز سامـــــانی

بنای یک 
8733-275-416رویـــــــــا

و مشاور مسکن در تورنتو
 مدیر سایت

وبسـایت جـامـع 
مسـکـن تورنتــو

Click

 ،Christian Chiari Manni :خریداران

 ۴2 ساله و حسابدار 

Wave Financial در 

 و Yael Schwartz 2۷ ساله و

 .Shelter Movers سرپرست عملیات در

آنها سگی هم به نام Compass از نژاد 

Labrador–German shepherd دارند

 مورد معامله: خانه مستقل )دیتچد(

 Coxwell و Danforth در نزدیکی 

 با ۱۶00 فوت مربع مساحت

۳ اتاق خواب و 2 حمام

 قیمتی که لیست شده بود:

۹۷۹٬۹00 دالر

 قیمتی که معامله شد:

۱٬0۷۵٬000 دالر

چه کسانی چه خانه ای را در کجا 

و با چه قیمتی خریدند؟

این معامله در یک نگاه

خانه مان را در اوج کرونا ۱۰۰ هزار دالر باالی قیمت خریدیم و باز هم برنده بودیم
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انتظاراتی که این زوج از خانه جدیدشان داشتند

یائل: دنبال یک خانه نیمه مستقل با 2 یا ۳ اتاق خواب بودیم تا بتوانیم بچه داشته 

باشیم. فهرست نیازهای ضروری ما شامل محله ای آرام، یک حیاط پشتی برای 

کومپاس، یک جای پارک و 2 سرویس بهداشتی بود تا به جنگ و دعوای مان در کاندو 

بر سر تنها حمام آن، پایان بدهیم. 

بودجه اولیه ما بین ۸00 هزار تا ۹00 هزار دالر بود،  بنابراین جستجوی مان را در شرق 

تورنتو، در Scarborough ،Pickering و Markham شروع کردیم؛ نقاطی که در آنها، 

خانه هایی در این محدوده قیمت پیدا می شد. 

البته، نمی خواستیم مسیر رفت و آمدمان بیش از اندازه طوالنی باشد چون فکر گیر 

 افتادن در ترافیک ساعات شلوغی یا سپری کردن چندین ساعت در روز در 

قطارهای GO، چیزی نبود که برای ما جذاب باشد. 

دردسرهای پیدا کردن یک خانه خوب در روزهای اوج کرونا

کریستین: ما فکر کردیم شاید بتوانیم خانه ای کوچک تر در شهر بخریم تا مجبور به 

رفت وآمدهای طوالنی نباشیم. حداکثر بودجه مان را به یک میلیون دالر رساندیم و 

شروع به جستجو در شرق Danforth کردیم. 

در ماه فوریه، بازار مسکن داغ بود و موجودی پایین بود و خریداران هر چیزی را که 

برای فروش گذاشته می شد، روی هوا قاپ می زدند. 

در همان هنگام، جایی را دیدیم که خوشمان آمد، ولی به قیمتی بسیار باالتر از قیمت 

پیشنهادی، فروخته شد. 

بعضی از خانه ها حتی تا 20 پیشنهاد دریافت می کردند. در مقطعی، به این فکر 

می کردیم که فقط از روی عکس های لیستینگ پیشنهاد بدهیم، برای اینکه بتوانیم 

سریع تر اقدام کنیم. ولی نمی خواستیم جایی را که قرار بود تا مدت ها خانه ما باشد، از 

روی عکس انتخاب کنیم.

یائل: در اوایل ماه مارچ، دو مورد را از دست دادیم. اولی، یک خانه مستقل دو طبقه 

در Woodbine-Lumsden بود. پیشنهاد قیمت ما کمتر از یک میلیون دالر بود و آن  647-713-4656

Realty Inc., Brokerage, 
Independently Owned & Operated 

Brokerage

Home Life/Bayview

رضــا
مقـدسزاده

امالک مشاور

moghadas4651@gmail.com

صداقت و تخصص همراه شما

Click

 
۶۴۷-۲۱۳-۶۷۱۵

مشاور امـالک

خـرید، فـروش، اجـاره 

Click

خانه مان را در اوج کرونا ۱۰۰ هزار دالر باالی قیمت خریدیم و باز هم برنده بودیم
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خانه به قیمت یک میلیون و ۷۵ هزار دالر 

فروخته شد. بنابراین، به این نتیجه رسیدیم 

که ممکن است در ادامه راه، ناچار شویم از حد 

توان و بودجه مان فراتر برویم. 

جای بعدی یک bungalow دو خوابه در 

Pape Village بود. ما یک Bully Offer به 

مبلغ بیش از یک میلیون دالر ارائه کردیم، ولی 

مورد پذیرش واقع نشد. 

حدس می زنم فروشندگان نتوانستند پیشنهاد 

بهتری دریافت کنند، چون خانه شان در نهایت 

به قیمت ۹۷۵ هزار دالر به فروش رفت.

کریستین: در ۱۱ مارچ، وقتی که سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا را پاندمی 

اعالم کرد، مردم نمی دانستند باید چه کنند. هنوز کمتر از ۱00 مورد ابتال در انتاریو 

وجود داشت، ولی کسب وکارها در حال تعطیل شدن بود و برنامه ها و رویدادها را لغو 

می کردند. 

به نظر می رسید که بعضی از خریدارها همچنان به جستجو به دنبال خانه ادامه 

خواهند داد و برخی از فروشندگان نیز لیستینگ خود را نگه خواهند داشت. 

خانه ای که چشم کریستین و یائل را گرفت و تصمیم گرفتند 

آن را بخرند

یائل: در این شرایط، ما به این نتیجه رسیدیم که با ادامه دادن برای جستجوی خانه، 

چیز چندانی را از دست نخواهیم داد، بنابراین به کار خود ادامه دادیم. 

همه چیز واقعا آرام شده بود. در مقایسه با یک ماه قبل، افراد کمتری به دیدن خانه ها 

می آمدند و تعداد پیشنهادها کاهش پیدا کرده بود. 

ما فکر کردیم شاید بتوانیم کسی را پیدا کنیم که واقعا نیاز داشته باشد خانه اش را 

بفروشد. وقتی که این خانه را در نزدیکی Danforth و Coxwell دیدیم، فورا از آن 

خوش مان آمد. 

Click

Bully Offer - 
Pre-Emptive Offer

 اصطالح Bully Offer که با عبارت

 Pre-Emptive Offer هم شناخته 

می شود، زمانی است که خانه ای در 

MLS برای فروش لیست شده و زمانی 

هم برای بررسی آفرها تعیین شده 

است. 

اگر در این موقع خریدار یک آفر با 

قیمت باال بگذارد و بخواهد که اگر 

فروشنده هم بپذیرد بقیه آفرها دیده 

نشود و معامله خاتمه یابد.

این را هم بخوانید

خانه مان را در اوج کرونا ۱۰۰ هزار دالر باالی قیمت خریدیم و باز هم برنده بودیم
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تفاوت های خانه خریداری شده با شرایط مطلوب

یائل: در واقع ما آخرین خریداری بودیم که فروشنده با بازدید حضوری او از ملک 

موافقت کرد. 

این خانه، خانه مستقلی است ولی مستقل بودن حتی در فهرست اولیه ویژگی های 

ضروری ما قرار نداشت. اینجا همه ویژگی های مدنظر ما را به استثنای پارکینگ 

اختصاصی، دارد. 

کریستین: البته، جای پارک خیلی هم مهم نبود چون یائل خیلی وقت ها در خانه کار 

می کند. عالوه بر این، نمی خواهم تصویری کلیشه ای از خودم بدهم، ولی من ایتالیایی 

هستم و یک وسپا دارم که می توانم آن را هر جایی پارک کنم.

چانه زدن بر سر قیمت که در نهایت به نتیجه رسید 

یائل: 2۴ مارچ، یعنی درست یک روز بعد از اینکه خانه را دیدیم، انجمن امالک و 

مستغالت انتاریو the Ontario Real Estate Association، از مشاوران امالک 

خواست که تمامی بیزینس های حضوری را متوقف کنند. 

همان روز، فروشندگان خانه را در بازار گذاشتند و ما یک پیشنهاد bully به قیمت یک 

پرتیراژترین روزنامه کانادا 

با قیمت باورنکردنی فروخته شد

آیا روزنامه و نشریه چاپی هم می تواند 

ناقل ویروس کرونا باشد؟ جواب هر چه که 

باشد مردم کانادا ترجیح می دهند ریسک 

نکنند و این مساله رسانه های چاپی را با 

چالش های بزرگی مواجه کرده است که 

شامل کاهش چشمگیر تیراژ و نیز عدم 

استقبال آگهی دهندگان می باشد و باعث 

شده تا رسانه ها به سمت پلتفورم های 

آنالین گرایش پیدا کنند.

جدیدترین اتفاق در این رابطه فروش 

موسسه عظیم مطبوعاتی Torstar با 

قیمت باورنکردنی ۵۱ میلیون دالر است.

این شرکت ناشر روزنامه تورنتو استار و 

چندین روزنامه دیگر در شهرهای دیگر 

کاناداست و چند سال پیش این مبلغ 

معامله تنها بخش کوچکی از ارزش این 

شرکت بوده است.

روزنامه گلوب اند میل که 20 درصد سهام 

شرکت ناشر آن هم به Torstar تعلق دارد 

نوشته که شرکت منتشر کننده ی روزنامه ی 

تورنتو استار، به دلیل کاهش چشمگیر 

درآمدهای ناشی از تبلیغات، با مشکالت 

فراوانی دست به گریبان بوده است.

دردسرهای کرونا برای رسانه های چاپی

خانه مان را در اوج کرونا ۱۰۰ هزار دالر باالی قیمت خریدیم و باز هم برنده بودیم

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید
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میلیون و ۵0 هزار دالر و بدون هیچ پیش شرطی، ارائه کردیم. حتی مشاور امالک مان 

در این زمینه تردید داشت و قیمت پیشنهادی مان به نظر او خیلی پایین بود. 

کریستین: صبح روز بعد، فروشندگان به ما گفتند که در حال فکر کردن روی 

پیشنهادمان هستند. برای اینکه فکر کردنشان کمی سریع تر شود، پیشنهادمان را به 

میزان 2۵ هزار دالر باال بردیم و به یک میلیون و ۷۵ هزار دالر رساندیم. این کار ما 

جواب داد. 

مشاور امالک فروشنده گفت که آنها انتظار مبلغ بیشتری را داشته اند، ولی باز هم 

از اینکه معامله به انجام رسیده است خوشحال اند. فکر می کنم که برای آنها هم 

زمان بندی خوبی بود.

یائل: تاریخ نهایی شدن قرارداد ما 2۳ اپریل بود. فرایند کار به دلیل کووید ۱۹ اندکی 

کندتر پیش رفت. البته، فروشندگان یک »بند ویروس کرونا« در قرارداد گنجانده  بودند 

که به موجب آن، هم خریدار و هم فروشنده پذیرفتند که ممکن است به دلیل پاندمی، 

تاخیرهایی اتفاق بیفتد. ما فکر می کنیم که خوش شانس بوده ایم، چون پاندمی 

به مذاکرات سرعت داد. در هر صورت، ما خوشحال و راضی هستیم و این خانه 

رویاهایمان است. 

کریستین: به عقیده من، معامله خوبی انجام دادیم. ما این خانه را اندکی باالی یک 

خانه مان را در اوج کرونا ۱۰۰ هزار دالر باالی قیمت خریدیم و باز هم برنده بودیم

 گزارش کامل این معامله 

را در اینجا بخوانید

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله 

شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

کتی فیلیپ و همسرش پیتر 20 سال در 

خانه شان در جورج تاون انتاریو زندگی کرده 

بودند، جایی که پسرشان در آنجا بزرگ 

شده و بعد برای دانشگاه به نوا اسکوشیا 

رفته بود.

وقتی پیتر شغلی در جزیرۀ پرنس ادوارد 

Prince Edward Island در شرق کانادا 

پیدا کرد، آنها احساس کردند که وقت آن 

است که دیگر این خانه بزرگ را بفروشند 

و خانه ای بخرند که برای دو نفر آنها کافی 

باشد.

کتی می گوید که نوامبر سال گذشته بود که 

خانه را لیست کردند، بازدیدها و آفرهای 

زیادی گرفتند و نهایتا در دوم مارچ قرارداد 

فروش خانه را بستند. زمانی که هنوز کرونا 

تازه در کانادا مشاهده شده بود. تاریخ 

کلوزینگ را هم گذاشتند برای 2۷ می.

با شیوع کرونا در این مدت و مقررات 

فاصله گذاری فیزیکی، دردسرها برای 

کتی شروع شد. از خالی کردن خانه و 

اسباب کشی گرفته تا قصد خریداران برای 

بازدید خانه قبل از روز کلوزینگ و باالخره 

پیدا کردن جایی برای زندگی.

این را هم بخوانید

http://atash.ca
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میلیون دالر خریدیم، در حالی که وقتی در ماه 

فوریه در East York دنبال خانه می گشتیم، 

خانه های نیمه مستقل را بین ۱,200,000 تا 

۱,۳00,000 دالر می فروختند. 

یائل: عالوه بر اینها،  خانه جدیدمان آماده 

اسباب کشی هم هست. اگر این خانه نیاز 

به تعمیرات داشت، باید همین حاال این 

کار را انجام می دادیم که به دلیل تعطیلی 

بیزینس های غیر ضروری به خاطر کرونا، کار 

دشواری بود. 

کریستین: ما در نهایت، احتماال ایوان جلویی 

را می بستیم تا یک فضای به اصطالح، کفش کن درست کنیم، ولی االن، پیدا کردن 

مصالح و پیمانکار خیلی سخت است. 

اما و اگرهای اسباب کشی و گرفتن ماشین باربری

یائل: ما  اواخر این ماه اسباب کشی می کنیم و اگر واقعا نیاز باشد می توانیم خودمان 

این کار را انجام دهیم. شرکت های باربری در حال حاضر همچنان مشغول به فعالیت 

 هستند، هر چند که ساعات کاری و تعداد کامیون های شان را کاهش داده اند. 

در صورت لزوم، می توانیم در چند مرحله اسباب کشی کنیم. خوب است که ما هنوز 

کاندوی مان را داریم، ولی مشغول آماده سازی آن هستیم تا بتوانیم به زودی آن را 

اجاره بدهیم. کاندو را به قیمت 2 هزار دالر در ماه لیست کرده ایم که این مبلغ به طور 

مستقیم صرف بازپرداخت وام مسکن خانه جدید می شود. 

FaceTime تالش برای پیدا کردن مستاجر با استفاده از

کریستین: ما خودمان عکس های کاندوی Corktown را برای لیستینگ گرفتیم، چون 

مشاور امالک مان در حین پاندمی عکاس نمی فرستد. ما دوست داریم کاندوی مان را به 

زودی اجاره دهیم. البته، اگر تا جون هم این اتفاق بیفتد باز هم خوش شانس هستیم. 

ما فکر می کنیم هنوز برای خانه های اجاره ای تقاضا وجود خواهد داشت، بنابراین، 

داریم آماده می شویم که با گوشی های مان تورهای FaceTime انجام بدهیم. 

 ¶ فروشندگان یک »بند 
ویروس کرونا« در قرارداد 

گنجانده  بودند که به 

موجب آن، هم خریدار 

و هم فروشنده پذیرفتند 

که ممکن است به دلیل 

پاندمی، تاخیرهایی اتفاق 

بیفتد. ما فکر می کنیم که 

خوش شانس بوده ایم، 

چون پاندمی به مذاکرات 

سرعت داد. در هر صورت، 

ما خوشحال و راضی 

هستیم و این خانه 

رویاهایمان است ¶

خانه مان را در اوج کرونا ۱۰۰ هزار دالر باالی قیمت خریدیم و باز هم برنده بودیم
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اگر می خواهید مشاور مسکن باقی بمانید

باید دیگر از این 6 ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

اگر تا پیش از کرونا استفاده از روش های سنتی ارتباطی کم و بیش پاسخگوی 

نیازها بود، حاال دیگر چاره ای ندارید جز اینکه از این ابزارها استفاده کنید

البته اگر نمی خواهید حرفه مشاوره مسکن را رها کنید

 اگر مشــاور مسکن هستید چند لحظه خودتان را جای مشتری  

قرار دهید و فکر کنید قرار اســت یک مشاور مسکن حرفه ای برای 

خودتان انتخاب کنید. دو گزینه پیش پای شما قرار دارد. 

یکی، مشــاور مسکنی که همیشه آنالین است و دائم در شبکه های اجتماعی 

پســت می گذارد، عکس خانه ها را منتشر می کند، به سواالت مشتریان در 

فضای مجازی جواب می دهد و حتی جلســه بازدید از ملک را به صورت یک تور 

مجازی برگزار می کند. 

گزینه بعدی، مشــاور مسکنی است که گوشه دفتر خود نشسته، نه اعتقادی به 

شــبکه های 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 می کند. 

پس اگر می خواهید مشــتریان خود را حفظ کنید، چاره ای جز یاد گرفتن کار با 

ابزارهــای دیجیتال ندارید. ما در این مطلب 6 ابزار مهم را معرفی کرده ایم که 

هر مشــاور مسکن حرفه ای و به روزی باید کار کردن با آنها را بلد باشد. 

6 Essential Real Estate Tools For Today Agent

مسکن

اگر می خواهید مشاور مسکن باقی بمانید، باید دیگر از این 6 ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید
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حرفه امالک، بنا بر ماهیت خود، شما را مجبور می کند که اجتماعی باشید و با 

مشتری ها ارتباط برقرار کنید تا آنها بتوانند چیزهای بیشتری درباره شما بدانند.

ابزارهای مدرن و دیجیتال بازاریابی برای رسیدن به این هدف، ضروری هستند و 

می توانند به شما برای ارتباط برقرار کردن با مخاطبان خود در رسانه های اجتماعی، به 

اشتراک گذاشتن تورهای مجازی بازدید از ملک و ... کمک کنند. 

موارد زیر، ۶ ابزار و وسیله ضروری هستند که شما می توانید برای افزایش حضور 

آنالین خود و جذب خریداران و فروشندگان احتمالی، از آنها بهره بگیرید. 

نرم افزار ویرایش تصاویر 

امالک و مستغالت صنعتی بسیار دیداری است و داشتن عکس ها و 

گرافیک های باکیفیت و حرفه ای، امری ضروری برای جذب مشتری به 01

شمار می آید. 

در این رابطه، یکی از ابزارهای کاربرپسند، نرم افزار Canva است که طراحی گرافیکی را 

حتی برای بی تجربه ترین کاربران، آسان می کند. 

در این نرم افزار، برای یک اکانت رایگان ثبت نام کنید تا به قالب ها، عکس های 

آرشیوی، فیلترهای عکاسی، آیکون ها، شکل ها و فونت های مختلف دسترسی داشته 

باشید و بتوانید گرافیک هایی بسیار عالی برای وبسایت و رسانه های اجتماعی خود 

خلق نمایید. خودتان هم می توانید در این نرم افزار عکس آپلود کنید. 

نرم افزار بازاریابی ایمیلی 

صرف نظر از تعدد ابزارهای ارتباطی موجود، ایمیل همچنان یکی از 

بهترین و موثرترین راه ها برای در تماس بودن با مشتری های فعلی و 02

گذشته است. 

چه ابزاری برای مشاوران امالک بهتر از یک پلتفرم بازاریابی ایمیلی، که اختصاصا برای 

نیازهای آنها، طراحی شده باشد؟

IXACT Contact We’re here to help.TM یک پلتفرم قدرتمند برای مدیریت ارتباط با مشتری )CRM( و 

Mortgage
expertise
at your
doorstep. Ranaa Namdar

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

ر رعنا نامدا

Click

اگر می خواهید مشاور مسکن باقی بمانید، باید دیگر از این 6 ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

 ¶ اگر می خواهید به 
عنوان مشاور مسکن 

در بازار باقی بمانید و 

مشتریان خود را حفظ 

کنید، چاره ای جز یاد 

گرفتن کار با این ابزارهای 

دیجیتال ندارید ¶
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tel:+14379295558
tel:+14379295558
tel:+14379295558


ATASH.CA27هفته نامه آتش - شماره 2۴۸  -  پنج شنبه ۴ جون 2020

بازاریابی ایمیلی است که به طور خاص برای شاغالن حرفه امالک و مستغالت طراحی 

شده است. 

شما می توانید با این نرم افزار، خبرنامه های ماهانه بفرستید، یک وب سایت شخصی 

 Automated برای مشاوران راه اندازی کنید و از جذب اتوماتیک مشتری های احتمالی

Lead Capture استفاه کنید. 

اما اگر نمی خواهید هزینه کنید، سایت Hubspot یک پلتفرم قدرتمند برای مدیریت 

ارتباط با مشتری )CRM( ارائه می کند که بخش CRM آن رایگان است و بسیاری از 

امکانات مورد نیاز شما را برطرف می کند. 

اگر از Hubspot استفاده کنید، فرستادن ای میل رایگان نیست، در این صورت توصیه 

می کنیم از پلتفورم Mailchimp استفاده کنید که اگر بخواهید تا ۱0 هزار ای میل برای 

سقف دو هزار نفر در ماه ای میل بفرستید پلن آن رایگان است.

اهمیت استفاده از این پلتفورم ها این است که اگر شما خودتان برای تعداد زیادی 

افراد ای میل بفرستید، سرورها ای میل شما را اسپم می کنند. سرویس هائی مانند 

Mailchimp چون امکان لغو عضویت دارند از این اسپم شدن مصونیت دارند.

آتش برای ای میل های روزانه خود که برای بیش از ده هزار نفر می فرستد،  از سرویس 

Mailchimp استفاده می کند.

اپلیکیشن های اسکن دیجیتال 

در این حرفه وابسته به 

03
کاغذبازی، بیشتر مشاوران 

مدرن امالک به دیجیتال سازی 

و ارسال اسناد مهم از طریق 

ایمیل، عادت کرده اند. 

 Genius اپلیکیشن های اسکن دیجیتال مثل

Scan، می توانند این فرایند را تسهیل کرده و 

به شما کمک کنند که آسان و سریع، استناد 

خود را دیجیتالی کنید. 

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

Click

اگر می خواهید مشاور مسکن باقی بمانید، باید دیگر از این 6 ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

 ¶ صرف نظر از تعدد 
ابزارهای ارتباطی موجود، 

ایمیل همچنان یکی از 

بهترین و موثرترین راه ها 

برای در تماس بودن 

با مشتری های فعلی و 

گذشته است ¶
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تنها کاری که باید انجام دهید، این است 

که از یک سند فیزیکی، عکس بگیرید. این 

اپلیکیشن، عکس مذکور را به یک فایل 

پی دی اف که بتوانید سپس آن را از طریق 

ایمیل ارسال نمایید، تبدیل می کند. 

قابلیت ارسال فوری اسناد، پس از امضا یا 

اتمام کار آنها، بدان معناست که شما به طور 

بالقوه می توانید سرعت فرایند کلوزینگ را 

برای مشتری هایتان باال ببرید، هر چند که 

باید درباره اعتبار حقوقی اسناد اسکن شده، در 

منطقه خودتان با وکیل تان مشورت کنید. 

اکنون به خاطر شیوع کرونا استفاده از این 

امکان ناگزیر است.

نرم افزار مدیریت رسانه های اجتماعی

اگر شما فقط یک اکانت اینستاگرام داشته باشید مدیریت آن کار زیاد 

04
دشواری به نظر نمی رسد، اما اگر شما اکانت های متعددی در شبکه های 

اجتماعی داشته باشید، آن وقت ارسال یک پست به همه شبکه های 

اجتماعی کاریست وقت گیر.

پلتفورم هایی وجود دارد که این کار را برای شما می کند، ضمن اینکه می توانید 

پست های خود را زمان بندی کنید و گزارش های خوبی از همه شبکه های اجتماعی خود 

در یک جا داشته باشید.

Butter و Hootsuite ابزارهائی عالی برای کمک به تالش های بازاریابی شما در 

رسانه های اجتماعی است و اجازه می دهند برای هر حساب متصل خود در رسانه های 

اجتماعی تعدادی پست را در صف انتظار قرار بدهید. 

به این ترتیب، شما می توانید پیشاپیش برنامه ریزی کرده و مطمئن شوید که 

پست هایتان سر موقع و با بیشترین بازخورد، منتشر می شود. 

اگر می خواهید مشاور مسکن باقی بمانید، باید دیگر از این 6 ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

 ¶ اگر نمی خواهید زیاد 
هزینه کنید و امکان 

پرداخت ریالی دارید، در 

ایران وب سایت نوین هاب 

سرویس های خارجی 

مدیریت شبکه های 

اجتماعی را شبیه سازی 

کرده و مهم تر اینکه تلگرام 

را هم پشتیبانی می کند ¶

http://atash.ca
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همچنین می توانید Analytics آنها را بررسی 

کنید تا بدانید که کدام پست ها بیشترین تاثیر 

را داشته است.

هر کدام از اینها یک پلن رایگان دارند که البته 

طبیعتا محدودیت هائی دارد. 

اگر نمی خواهید زیاد هزینه کنید و امکان 

پرداخت ریالی دارید، در ایران وب سایت 

نوین هاب هم همین سرویس را شبیه سازی 

کرده است. 

با توجه به پرداخت ریالی صرفه جوئی بزرگی 

محسوب می شود، ولی در هر صورت نمی توانید انتظار مشابه های خارجی را داشته 

باشید، ولی تا حد زیادی نیازهای شما را برطرف می کند.

حسن مهمی که نوین هاب دارد این است که تلگرام را هم پشتیبانی می کند که برای 

ما ایرانی ها اهمیت خاصی دارد.

پلتفورم های آنالین برای ارتباطات 

شیوع کرونا باعث تحوالت زیادی در ارتباطات اجتماعی و مدل های 

05
بیزینس خواهد شد. 

حرفه هائی مثل مشاوره مسکن پیش از این هم از ابزارهای ارتباطی 

مثل واتس اپ و برای ما ایرانی ها تلگرام بهره می بردند، گرچه بیشتر 

برای ارسال پیام استفاده می شد.

اما دیگر حوزه استفاده از این ارتباطات آنالین بسیار گسترده تر شده است. یعنی 

ارتباطات تنها برای نقل و انتقال پیام نیست که استفاده می شود. حاال باید امکان 

گفتگوی جمعی، امکان به اشتراک گذاشتن اسناد و مدارک و نیز امکان مشاهده 

جمعی تصویر و ویدئو نیز فراهم باشد.

بیشتر پلتفورم های آنالین طی یکی دو ماه گذشته توسعه های زیادی به امکانات خود 

داده اند.

اگر می خواهید مشاور مسکن باقی بمانید، باید دیگر از این 6 ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

 ¶ دیگر ارتباطات آنالین 
تنها برای نقل و انتقال 

پیام نیست که استفاده 

می شود. حاال باید امکان 

گفتگوی جمعی، امکان 

به اشتراک گذاشتن اسناد 

و مدارک و نیز امکان 

مشاهده جمعی تصویر و 

ویدئو نیز فراهم باشد ¶
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واتس اپ که تا بیش از این تنها امکان ارتباط 

ویدئویی میان دو نفر را ارائه می کرد حاال امکان 

ویدئو چت گروهی را هم فراهم کرده است.

فیس بوک هم سرویس Workplace که یک 

محیط کار اشتراکی آنالین است را گسترش 

داده است.

گوگل Meet که تاکنون فقط برای کاربران 

Google Suite یعنی نسخه پولی قابل 

دسترس بوده، حاال دیگر برای همه رایگان 

شده است.

همه اینها امکانات فوق العاده ای هستند، اما همچنان Zoom در این زمینه پیشتاز 

است. با Zoom شما دقیقا احساس می کنید با افراد دیگر در یک اتاق نشسته اید و 

دارید کار می کنید. پلن رایگان زوم برای ارتباط میان دو نفر نامحدود است و برای 

ارتباط تا ۱00 نفر ۴0 دقیقه محدودیت دارد.

آتش که دفتر خود را به دلیل کرونا تعطیل کرده از این پلتفورم برای ارتباط میان 

همکاران خود استفاده می کند.

سازنده های پالن مجازی 

با به اشتراک گذاری پالن مجازی ملک، بازاریابی خود را وارد مرحله ای 

06
تازه کنید. این کار به ویژه برای ساخت وسازهای جدید مفید خواهد 

بود؛ چرا که خریداران بالقوه خانه می توانند قبل از تکمیل و مشاهده 

شخصی ملک، برداشتی کلی از فضاها پیدا کنند. 

به عنوان یک نمونه عالی، می توان به MagicPlan اشاره کرد که به شما اجازه می دهد 

پالن های مجازی را با استفاده از موبایل iOS خود ترسیم کنید. همین که از گوشه  های 

یک اتاق عکس گرفتید، این اپلیکیشن به شما اجازه می دهد جزئیات آن را اصالح 

کرده و اتاق ها را به شکل یک پالن جامع در آورید. 

اگر می خواهید بیزینس خود را ارتقا داده و حضور خود را در عرصه دیجیتال تقویت 

نمایید، استفاده از این ابزارهای بازاریابی امالک، برای شما ضروری هستند. 

اگر می خواهید مشاور مسکن باقی بمانید، باید دیگر از این 6 ابزار مهم دیجیتال استفاده کنید

 ¶ با Zoom شما دقیقا 
احساس می کنید با 

افراد دیگر در یک اتاق 

نشسته اید و دارید کار 

می کنید. پلن رایگان زوم 

برای ارتباط میان دو نفر 

نامحدود است و برای 

ارتباط تا ۱00 نفر ۴0 دقیقه 

محدودیت دارد ¶
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سامان از تورنتو

من چند ماهی است که اقامت دائم کانادا را گرفته ام، اما به تازگی 

نامه ای 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 ۳۰ روزه پاسخ بدهم و برای آنها بفرستم. 

من هیچ اطالعاتی درباره این قانون ندارم و نمی دانم چه اتفاقی منجر شده که 

این نامه را دریافت کنم. 

دوستان و آشنایان مواردی را گفته اند که مثال فردی هنگام اپالی کردن برای 

مهاجرت اطالعاتی را عمدا یا غیرعمدی اشتباه پر کرده و بعد اقامت PR او باطل 

شده و به ایران برگشته است. 

نمی دانم چقدر این موارد درست است، ولی بسیار نگران شده ام.

ممنون می شوم اگر توضیحاتی در این باره بدهید. 

پاسخ: پریا اسکویی،  مشاور رسمی امور مهاجرت - کانادا

چقدر دادن اطالعات نادرست 

می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

هنگامی که برای مهاجرت فرم ها را پر می کنید اهمیت بســیاری دارد که اطالعات 

صحیح بدهید، چون سیســتم مهاجرت کانادا بر اساس راستگویی استوار است 

و به همین دلیل، رویکرد بســیار سخت گیرانه ای در برخورد با ارائه اطالعات 

نادرســت دارد. تا حدی که اگر معلوم شود که دارندگان اقامت دائم، اطالعات 

غلطی ارائه کرده اند ممکن اســت آنها را از کانادا اخراج کند

Misrepresentations In Canadian Immigration Law

چقدر دادن اطالعات نادرست می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

مهـاجرت

خ
سـ

پا
و 

ش 
س

پر

پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا

Click
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مهــاجرت ایرانیــــان به کانـــــــــادا

ماده ۴0 قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی 

 Immigration and Refugee Protection

Act بیان می دارد 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 به طور 

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 می شود و کشور کانادا 

و اداره مهاجرت این کشور در این مورد، بسیار 

سختگیرانه برخورد می کند.

اصل و اساس سیستم کنترل مهاجرت کانادا بر راستگویی است و به همین 

دلیل، رویکرد بسیار سخت گیرانه ای 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 نمی دهد یا حتی اگر به این 

نتیجه برسد که دارندگان اقامت دائم، اطالعات غلطی ارائه کرده اند می تواند 

آنها را از کانادا اخراج کند. همین سخت گیری ها 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 می کنید تا به طور ناخواسته مشمول این قانون نشوید. 

مهمترین نکات این مطلب در یک نگاه

چقدر دادن اطالعات نادرست می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

http://atash.ca
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یک نمونه از رویکرد 

سخت گیرانه کانادا در برخورد با 

ارائه اطالعات نادرست

آقای Yograj Singh Bundhel تبعه 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 فرم های 

مهاجرتی خود، قید کرده بود که هرگز مورد 

اتهام قرار نگرفته یا بازداشت نشده است. 

وزارت شهروندی و مهاجرت، هنگامی که متوجه شد آقای بوندهل قبال مورد اتهام قرار 

گرفته است، نامه ای به او نوشت و این فرصت را در اختیارش گذاشت که توضیح 

دهد چرا اطالعات نادرست ارائه کرده است. 

آقای بوندهل در پاسخ گفته بود که در این باره مرتکب یک اشتباه سهوی شده است. 

افسر مهاجرت، پس از مطالعه ی 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 می گرفت که او در 

نخستین فرصت اشتباه خود را پذیرفته است، قابل پذیرش نیست. آقای 

بوندهل تنها زمانی به واقعیت ها 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 نتیجه گیری مثبت از سوی افسر مربوطه باالتر است، 

چرا که آسان تر می توان پذیرفت اشتباه پیش آمده سهوی بوده و در نتیجه یک 

حذف عمدی اتفاق نیفتاده است«. 

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 

Click

 ¶ پیامد عمومی ارائه 
اطالعات نادرست برای 

متقاضی مهاجرت این 

است که برای پنج سال 

از ورود به کانادا محروم 

می شود و کشور کانادا 

و اداره مهاجرت این 

کشور در این مورد، 

بسیار سختگیرانه برخورد 

می کند ¶

چقدر دادن اطالعات نادرست می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

http://atash.ca
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 Khan قاضی دادگاه در حکم خود به پرونده دیگری اشاره کرده است. آقای

تبعه هندوستان و همسرش برای خود و چهار فرزندشان درخواست اقامت 

دائم تحت عنوان Skilled Worker کرده و در فرم های خود نوشته بودند که هر 

چهار فرزند،  فرزند مشترک آنهاست. 

افسر پرونده که با توجه به تاریخ ها 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 Mactavish می نویسد: »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 تصمیم گیری 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 

موقعیت هایی 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 درخواست ها را نیز نادیده می گیرد. 

نگرانی های دادگاه درباره خان، به قدر کفایت توسط واقعیت های پرونده او به 

نمایش گذاشته شده است، چرا که متقاضیان، تنها زمانی اقدام به روشنگری 

کردند که می دانستند دروغ های آنها به زودی از طریق آزمایش ژنتیک لو 

خواهد رفت. 

بر اساس آنچه گفته شد، من متقاعد شده ام که این نتیجه گیری افسر مربوطه، 

که متقاضیان این پرونده واقعیت های اساسی مرتبط با موضوع را که 

می توانسته است در اجرای قانون ایجاد اشکال نماید، به شکل نادرست ارائه 

کرده اند، براساس اسناد پیش روی او، نتیجه گیری معقولی بوده است.

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

ثریا ناصری
امالک مشاور 
Sales Rep.

647-285-9244
soldbysorayanasseri@gmail.com

Click

 ¶ پس از آنکه وزارت 
شهروندی و مهاجرت کانادا 

IRCC متوجه وجود اطالعات 

نادرست در پرونده شود، 

دیگر صرف پس گرفتن 

درخواست از سوی متقاضی، 

کافی نخواهد بود ¶

چقدر دادن اطالعات نادرست می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

http://atash.ca
Tel:+16472859244
Tel:+16472859244
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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 می خواهند به اینجا بیایند. کسانی که با هدف افزایش شانس خود برای ورود 

به کانادا، گذشته خود را به شکل نادرستی جلوه می دهند یا از ارائه اطالعات اساسی 

خودداری می کنند، از نظر کانادا شایستگی بررسی های ویژه را ندارند. 

پیامدهای این وضعیت برای آقای بوندهل، 

بی گمان جدی خواهد بود، اما همه اینها 

نتیجه عدم ارائه اطالعات اساسی توسط خود 

اوست. 

یکپارچگی کنترل کانادا بر مرزهایش، مستلزم 

آن است که متقاضیان، صداقت کامل از خود 

نشان دهند و همچنین این تعهد، به صورت 

سخت گیرانه به اجرا گذاشته شود. تصمیم 

افسر مربوطه تحقق بخش این اصل مهم بوده 

و از هر نظر، معقول و قابل پذیرش است.

اگر در پر کردن فرم ها 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 20۱۸، دادگاه فدرال کانادا، در پرونده 

Lin علیه دولت کانادا، رای داد که سازمان 

خدمات مرزی کانادا می تواند در چنین 

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 Ser vices

یـی
موقـــعیت استثنـا

Click

چقدر دادن اطالعات نادرست می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

http://atash.ca
http://canada118.com
http://canada118.com
http://canada118.com


ATASH.CA36هفته نامه آتش - شماره 2۴۸  -  پنج شنبه ۴ جون 2020

موقعیت هایی، روند اخراج اسپانسر را آغاز نماید؛ تصمیمی که تا لحظه نوشتن این 

مطلب، تحت فرجام خواهی است. 

دارندگان اقامت دائم هم مشمول قانون مقابله با اطالعات 

نادرست می شوند

مهم است که به یاد داشته باشید قانون مقابله با ارائه اطالعات نادرست، شامل 

دارندگان اقامت دائم و همچنین اتباع خارجی می شود.

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 فرم ها دروغ بگوید 

یا اشتباه بکند

اگر شخصی از خدمات یک مشاور یا وکیل غیرمجاز و یا بی مسئولیت مهاجرت استفاده 

کند و آن فرد در پر کردن فرم ها دروغ بگوید یا اشتباه بکند، شخص متقاضی نمی تواند 

ادعا کند که او در جریان نبوده و فایل توسط مشاور یا وکیل تهیه شده است. در این 

حالت، کسی که مورد تنبیه قرار می گیرد، خود متقاضی است. 

پس از آنکه وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا IRCC ادعای ارائه اطالعات نادرست را 

مطرح کرد، دیگر صرف پس گرفتن درخواست از سوی متقاضی، کافی نخواهد بود. 

همانطور که دادگاه فدرال در پرونده شکایت شخصی به نام Ersi Zhang علیه 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«. 

برای آنکه IRCC نتیجه بگیرد که کسی مرتکب ارائه اطالعات نادرست شده است، 

ضروری است که ارائه این اطالعات نادرست، واقعا پتانسیل سوق دادن افسر مربوطه 

به یک تصمیم گیری اشتباه را داشته باشد و اجرای قانون مهاجرت و پناهندگی را دچار 

خطا کند. 

Imm ig ra t i o n  G roup

مشاور امور مهاجرتی به کانادا

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

Click

 ¶ اگر شخصی از خدمات 
یک مشاور یا وکیل غیرمجاز 

و یا بی مسئولیت مهاجرت 

استفاده کند و آن فرد در پر 

کردن فرم ها دروغ بگوید یا 

اشتباه بکند، شخص متقاضی 

نمی تواند ادعا کند که او در 

جریان نبوده و فایل توسط 

مشاور یا وکیل تهیه شده 

است. در این حالت، کسی 

که مورد تنبیه قرار می گیرد، 

خود متقاضی است ¶

چقدر دادن اطالعات نادرست می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

http://atash.ca
http://www.immsol.com
http://www.immsol.com
http://www.immsol.com


ATASH.CA37هفته نامه آتش - شماره 2۴۸  -  پنج شنبه ۴ جون 2020

در پرونده شکایت Murugan علیه اداره مهاجرت کانادا، دادگاه فدرال به این نتیجه 

رسید که حذف یک مورد مخالفت با ویزای توریستی، نمی تواند منجر به خطا در 

اجرای قانون فوق شده باشد. 

 ،PR در این پرونده یک پدر و دختر شهروند سریالنکا هنگام اقدام برای دریافت

پرسشی را به اشتباه پاسخ داده بودند. 

پرسش این بود که آیا آنها هیچ گاه برای دریافت ویزای کانادا اقدام کرده اند که 

درخواست آنها رد شود. آنها هر دو پاسخ نه را عالمت زده بودند که واقعیت نداشت.

ناهمخوانی بین گفته های متقاضی در مصاحبه و موارد 

مندرج در درخواست نامه

اگر IRCC باور داشته باشد که بین آنچه متقاضی در مصاحبه هنگام ورود گفته است، 

با آنچه در درخواست نامه اش اظهار کرده است، ناهمخوانی  وجود دارد، در این حالت 

انصاف در رویه های کاری، IRCC را ملزم می کند که دست کم متقاضی را از این نگرانی 

کلی آگاه سازد و حتی، عین جمالتی را که ادعا می شود در نقطه ورود بیان شده است، 

در اختیار متقاضی قرار دهد. دادگاه فدرال وظیفه مشابهی را در ارتباط با ادای جمالت 

ناهمخوان در مصاحبه های اسپانسری همسری، هم تشخیص داده است. با وجود 

این، هیچ الزامی وجود ندارد که به طور مشخص اعالم شود که یک افسر، احتمال 

می دهد 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 می توانند 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 به صورت کلی ارائه داد

درخواست ویزا را باید در کلیت آن، مورد بررسی قرار داد و نباید آن را بخش بخش 

کرد، به ویژه حاال که می دانیم ارائه اطالعات نادرست، چه پیامدهای جدی  و مهمی به 

دنبال دارد. به عبارت دیگر، هنگامی که ارائه اطالعات نادرست در بخشی از درخواست 

انتاریو همچنان به پذیرش

و انتخاب داوطلبان ادامه می دهد

یک خبر خوب که این روزها شنیدن آن 

متقاضیان مهاجرت را خوشحال  می کند: 

برنامه نامزدی مهاجر انتاریو )OINP( با 

وجود اقدامات ویژه ای که برای مقابله با 

ویروس کرونا در نظر گرفته شده است، 

همچنان به پردازش درخواست ها و 

انتخاب نامزدها و همچنین اطالع رسانی 

به ذینفعان )NOIs( در ارتباط با گروه های 

ورود سریع خود ادامه می دهد.

این برنامه جزو یکی از مسیرهای پر طرفدار 

برای نامزدهای مهاجرت است؛ به طوری که 

دولت انتاریو، سال گذشته، رقم رکوردشکن 

۷ هزار و ۳۵0 نامزد استانی را به ثبت 

رسانده است.

این استان تا به اینجا در سال 2020، هفت 

قرعه کشی برگزار کرده که ۳ مورد 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)PNP( خود، منتشر 

کرده است.

این مطلب، جزئیاتی درباره این آپدیت 

جدید در اختیار شما قرار می دهد.

Ontario Immigrant Nominee Program 

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

چقدر دادن اطالعات نادرست می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟
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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 نتیجه گیری آنها بر پایه های 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 می آید. 

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، واقعیت های 

اساسی را در درخواست ورود خود به طور 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 درخواست ها، 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. 

شیوع کرونا و مقررات جدید چه تاثیری بر 

کسانی دارد که در پروسه مهاجرت هستند؟

شیوع ویروس کرونا و اعمال 

محدودیت هایی برای فاصله گذاری 

اجتماعی، باعث شده تا افرادی که برای 

مهاجرت اقدام کرده یا در جریان پروسه 

مهاجرت بوده اند، تا حد زیادی سردرگم 

شوند و با پرسش های زیادی درباره 

وضعیت خود روبرو باشند.

دولت کانادا تا ۳0 جون محدودیت های 

مسافرتی اعمال کرده است و در این 

شرایط، سواالتی که برای افراد در حال 

مهاجرت پیش می آید این است که:

وضعیت افرادی که در پروسه مهاجرت 

هستند چه می شود؟

آیا آنها می توانند از مرز کانادا خارج شده یا 

به این کشور وارد شوند؟

سرنوشت پرونده های درخواست اقامت 

چه خواهد شد؟

آیا خانواده و بستگان آنها می توانند به 

کانادا بیایند؟

کسانی که اقامت موقت آنها رو به پایان 

است باید چه کاری انجام دهند؟

سیاست های مهاجرتی جدید چه تاثیری بر 

وضعیت پناهجویان دارد؟

با خواندن این مطلب می توانید پاسخ 

تمام این سواالت را دریافت کنید.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید
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سخن آخر آنکه در چند مورد از آراء دادگاه فدرال، با استناد به پاراگراف 2۸ از پرونده 

Goburdhun در مقابل دولت کانادا )وزارت شهروندی و مهاجرت(، خالصه ای از نحوه 

کارکرد تشخیص مجاز نبودن به دلیل ارائه اطالعات نادرست، آورده شده است. این 

بخش با اندکی ویرایش و حذف نقل قول ها، در ادامه آورده شده است:

 Immigration and Refugee Protection قانون )Section 40( ۴0 ماده

Act در کانادا به مواردی می پردازد که ارائه اطالعات نادرست توسط متقاضی 

مهاجرت باعث رد صالحیت و حتی سلب اقامت از او می شود.

 ماده ۴0 با عباراتی فراگیر بیان شده است، تا موارد ارائه اطالعات نادرست را 

حتی اگر توسط طرف های 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 فوق العاده ای 

می شود 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 ۴0 ممانعت 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 می دهد، باور او به این که 

واقعیت های مهم را به شکل نادرست ارائه نکرده است، نمی تواند توجیه پذیر 

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، تعیین کننده 

یا سرنوشت ساز باشد. همینکه به اندازه کافی مهم باشد که روی فرایند تاثیر 

بگذارد، اساسی به حساب خواهد آمد. 

من دو سال از پنج سال را 

در کانادا نبوده ام، آیا واقعا دیگر اقامت 

دائم من تمدید نمی شود؟

محمد رضا از ریچموندهیل – من پزشک 

هستم و در سال 20۱۴ همراه خانواده ام 

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 آمده ام و مدتی را در کنار خانواده 

گذرانده ام. حاال که ۵ سال گذشته و من 

باید برای تمدید قامت دائم خود اقدام 

کنم، متوجه شده ام که می بایستی دو 

سال از ۵ سال گذشته را حتما در کانادا 

می ماندم.

آیا واقعا کارت اقامت من باطل شده و 

دیگر تمدید نمی شود؟ در این صورت آیا 

راهی هست که آن را تمدید کنم؟

پاسخ: پریا اسکویی،  مشاور رسمی امور 

مهاجرت – کانادا

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

چقدر دادن اطالعات نادرست می تواند پروسه مهاجرت را به خطر بیندازد؟

http://atash.ca
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دو شهر رویائی در ۱2۰ کیلومتری تورنتو؛ سفرنامه خانم هنرمند نیویورکی برای نشنال جئوگرافی

 اگر هوس یک سفر جالب به سرتان زده که هم روح تان را با 

طبیعت آشتی دهد، هم این که بتوانید با سفر به آنجا، ذوق هنری 

و عالقه مند به تاریخ خود را سیراب کنید، یکی از بهترین گزینه ها، 

سفر به شهرهای Elora و Fergus است. 

این دو شهر کوچک که در کنار رودخانه انتاریو قرار دارند، آنقدر جذاب هستند که 

نشنال جئوگرافی، به عنوان معتبرترین نشریه طبیعت و گردشگری دنیا، انیماتوری 

به نام Rachel Ryle را فرستاده تا سفری جاده ای را به این منطقه تجربه کند. 

این هنرمند هم سفر خود را به این دو شهر دلربای انتاریو، انیمت می کند. 

خواندن این مطلب به شما کمک می کند تا بدانید در این شهرها که محل 

تاریخی زندگی مهاجران اسکاتلندی و ایرلندی بوده، چه جاذبه هایی در انتظارتان 

است. 

همچنین، ریچل رایل، توصیه های ویژه ای برای لذت بردن بیشتر از سفر به این 

منطقه برای شما دارد. 

اگر هم می خواهید بدانید که چگونه و از چه مسیری باید به این شهرها سفر 

کنید، راهنمای حرکت خود را در این مطلب پیدا خواهید کرد. 

دو شهر رویائی در ۱2۰ کیلومتری تورنتو

سفرنامه خانم هنرمند نیویورکی برای نشنال جئوگرافی

سفر به شهرهای کوچک و تاریخی Elora و Fergus که در کنار رودخانه انتاریو قرار 

گرفته اند، می تواند هوش از سر هر گردشگری ببرد. برای همین، نشنال جئوگرافی، 

 یک تصویرگر و انیماتور حرفه ای را برای سفر به این شهرها فرستاده است

لطفا توجه داشته باشید که بسیاری از این برنامه ها و یا دیدنی ها

ممکن است به خاطر کرونا تعطیل باشد

Travel To Two Charming Towns In Ontario

انتـاریـو
گـــردی

نـگرش نـو کـانـون 

توسـط: 

مژگان نصیری 

خودشنـاسی | کتابخوانی

Life Coach

روان درمانی اگزیستانسیال
به روایت یالـوم 

 مهـارت حل
اختالف در رابطه

مدیریت خشـم

Learning-Well being

کالسهای:

مرکزی برای تغییر، رشد و توسعه فردی

416.879.7357
World on Yonge 7191 Unit 706

Click

http://atash.ca
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نشنال جئوگرافی، معتبرترین نشریه طبیعت و گردشگری دنیا، تصویرگر و انیماتوری به 

نام Rachel Ryle را برای تجربه کردن یک استراحتگاه منحصربه فرد به یک مسافرت 

جاده ای در استان انتاریو فرستاده است. 

می خواهیم در این مطلب، با هم نگاهی بیندازیم به مکان های موردعالقه این هنرمند 

 .Fergus و Elora در دو شهر کوچک و فریبای کنار رودخانه در انتاریو، یعنی

این شهرهای تاریخی که متعلق به میراث اسکاتلندی ها هستند در حدود ۱20 

کیلومتری شمال غربی مرکز تورنتو واقع شده اند و آتلیه های هنری، مغازه های آنتیک و 

فرصت های فراوانی برای کنکاش در دل طبیعت دارند. 

فاصله اندکی بین دو شهر وجود دارد. بنابراین شما، می توانید به آسانی در بین آنها 

جابجا شده و تمامی آنچه را که این دهکده های جالب برای عرضه وجود دارد، تجربه 

نمایید. 

برای شروع برنامه ریزی سفر به این شهرهای کوچک ولی زیبای استان در انتاریو، با ما 

همراه باشید.  

لذت بردن از آهنگ آرام تر زندگی، در . ۱

فاصله ۹۰ دقیقه ای از تورنتو

مالقات با هنرمندان محلی و جستجو . 2

برای خریدن چیزهایی که از هر کدام 

فقط یک نمونه وجود دارد

یاد گرفتن درباره تاریخ و معماری . ۳

غنی دهکده های آسیاب دار

بازی کردن در داخل، اطراف و روی . 4

Elora Gorge و Grand River

لذت بردن از تجربه های آشپزی »از . ۵

مزرعه به میز«، در دهکده های زیبای 

انتاریو

۵ دلیل برای سفر به 

Fergus و Elora

دو شهر رویائی در ۱2۰ کیلومتری تورنتو؛ سفرنامه خانم هنرمند نیویورکی برای نشنال جئوگرافی
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روز اول:  ELORA؛ کشف تاریخچه آسیابی که این روزها 

تبدیل به یک هتل لوکس شده است 

آسیاب ELORA در فاصله سال های ۱۸۵۱ و ۱۸۵۹، به دست کارگران اسکاتلندی روی 

رودخانه Grand ساخته 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 می آید. 

این ساختمان ساخته شده از سنگ آهک درجه یک که بر دره حیرت انگیز الورا تسلط 

دارد و پیشتر به عنوان آسیاب غالت، کارخانه چوب بری،  کارخانه پشم ریسی، فروشگاه 

 ،Elora Mill لوکس Spa و مسافرخانه فعالیت می کرد، در جوالی 20۱۸ به عنوان هتل و

حیاتی دوباره پیدا کرد. 

شما می توانید تاریخچه این آسیاب، دره و الورای غنی از لحاظ فرهنگی را بیاموزید 

و با یک تور دوچرخه سواری به رهبری یک راهنمای صوتی مجهز به GPS، با سرعت 

موردنظر خودتان، به بازدید از منطقه بپردازید. 

رایل توصیه می کند: »برای کوکتیل در هنگام غروب یا برای یک شام کامل ۴ مرحله ای 

به الورا میل بروید، ولی حسابی شیک و پیک کنید«. 

آسیاب غالت ELORA در سال ۱۸۳2 نقطه کانونی این دهکده بود. اما هنگامی که 

بیش از ۱00 سال پیش، آسیاب از کار افتاد، به یک هتل بوتیک تبدیل شد. اکنون، این 

هتل به تازگی نوسازی شده، درهای خود را در همین اواخر، به عنوان یک استراحتگاه و 

Spa لوکس، 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 مغازه های به هم پیوسته به همراه بزرگترین 

کلکسیون کوبه در، صندوق های پستی قدیمی، 

Rachel Ryle

NYC - Illustrator, 
Animator & Storyteller

@ rachelryle

دو شهر رویائی در ۱2۰ کیلومتری تورنتو؛ سفرنامه خانم هنرمند نیویورکی برای نشنال جئوگرافی
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نقشه های هنری، جواهرآالت بدلی آنتیک و 

چیزهای گران بهای غیرمعمول دیگر است. 

برای یافتن چیزهای بیشتری که فقط یک 

نمونه از آنها وجود دارد، به جستجو در 

مغازه های محلی Elora Mews، بپردازید. این 

مغازه ها، مجموعه ای از خرده فروشی های جالب 

در نزدیکی آسیاب و دره هستند. 

تی شرت های سبک قدیمی، مجموعه های 

کلکسیونی و گنجینه های باکیفیت دیگر را 

در reFIND SALVAGE پیدا کنید. در آنجا، 

صنایع دستی و محصوالت محلی نیز، مانند 

محصوالت بهداشت شخصی شرکت Naked Soap و تابلوهای چوبی عجیب و غریب 

reFIND یافت می شود. 

در مسافرخانه ای آرام با پنجره های شیشه رنگی اقامت کنید

با اقامت شبانه در White Garden الورا، می توانید بیشتر در تاریخ منطقه غوطه ور 

شوید. 

این مسافرخانه آراسته و آرام با تختخواب و صبحانه ، در تملک یکی از نوادگان مالک 

اصلی آسیاب بوده و شامل عناصری از طراحی مانند پنجره های دارای شیشه رنگی 

است که از آسیاب قدیمی به جا مانده است. 

روز دوم:  ELORA؛ سر خود را با بازدید از آتلیه ها و 

گالری های هنری گرم کنید

 Group یکی از اعضای گروه مشهور هنری نقاشان سبعه کانادا ،A.J. Casson الورا که

of Seven از آن به عنوان »زیباترین دهکده انتاریو« یاد کرده، مرکز فعالیت های هنری 

است. 

شما با حضور در این دهکده می توانید با هنرمندان مشغول به کار مالقات کنید، 

گروه نقاشان سبعه ی کانادا

گروه هنری »نقاشان سبعه کانادا« یکی 

از مشهورترین حلقه های هنری است 

که هفت نقاش بزرگ کانادایی عضو آن 

بودند. منتقدان هنری، این گروه را یکی 

از پیشروترین گروه های نقاشی از مناظر 

طبیعی می دانند. 

گروه نقاشان سبعه کانادا، در سال ۱۹20 

تشکیل شد و تا سال ۱۹۳۳ فعالیت داشت. 

نقاشی های این گروه از مناظر کانادا، جزو 

مشهورترین و ماندگارترین آثار هنری و 

ملی کشور است.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

دو شهر رویائی در ۱2۰ کیلومتری تورنتو؛ سفرنامه خانم هنرمند نیویورکی برای نشنال جئوگرافی
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به تماشای نمایشگاه ها بروید و در یک تور 

 Elora ،پیاده روی از مبدا مرکز هنرهای الور

Centre for the Arts، به خرید آثار اورجینال 

بپردازید. 

ساعت کار آتلیه ها و گالری ها با هم متفاوت 

است. بنابراین، ساعات کار آنها را از طریق 

سایت ها و ابزارهای آنالین چک کنید. 

در وب سایت تزئینات چوبی استفان های، 

Marquetry by Stephen Haigh، درباره هنر 

باستانی منبت کاری الیه های مختلف چوب 

برای خلق طراحی ها و تصاویر دکوراتیو و 

تزئینی بیاموزید. 

در آتلیه شیشه Hanscomp نیز صنایع دستی شیشه ای مثل زنگوله های بادی و 

زیورآالت تزئینی را خریداری کنید. 

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 Barron، بخرید. 

در بین دیدار از آتلیه ها، از Elora Bread یک ساندویچ بیرون بر، روی نان خمیر ترش 

تازه artisanal، بخرید. بهتر است گوشت ران نمک زده با مربای سیب-پیاز، خردل 

دانه دار و پنیر چدار را هم امتحان کنید. 

زمان بیشتری را به بازدید از آتلیه سفالگری اختصاص دهید

رایل توصیه می کند: »زمان بیشتری را به آتلیه سفالگری اختصاص دهید. من در این 

آتلیه واقعا تحت تاثیر مهارت های استادانه Stephen Haigh و عمری که به پای 

کارهای هنری اش گذاشته، قرار گرفتم. کارهای هنری او شبیه به جزئیات ریز و وقتی 

است که من برای کارم می گذارم. این مکان، فضای واقعا جالبی برای بازدید است. 

مغازه استفان های به طور مستقیم به آتلیه دنج هنرمندانه او راه دارد و حس واقعا 

منحصربفردی به فضا می دهد«. 

 ¶ فروشگاه پری دریایی 
 ،Mermaid in Elora ،الورا

یک جعبه جواهر از 

مغازه های به هم پیوسته به 

همراه بزرگترین کلکسیون 

کوبه در، صندوق های 

پستی قدیمی، نقشه های 

هنری، جواهرآالت بدلی 

آنتیک و چیزهای گران بهای 

غیرمعمول دیگر است ¶

دو شهر رویائی در ۱2۰ کیلومتری تورنتو؛ سفرنامه خانم هنرمند نیویورکی برای نشنال جئوگرافی
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پیاده گردی کنید، روی آب شناور 

شوید و در طبیعت بازی کنید 

پارک الورا گورج Elora Gorge Park را 

به پایگاه خود برای یک بعدازظهر پر از 

ماجراجویی تبدیل کنید. این پارک که از می تا 

اکتبر باز است، راه های متعددی برای کاوش در 

اطراف، داخل و روی آب فراهم می آورد. 

در گذرگاه نزدیک به دو مایلی کنار رودخانه 

پیاده گردی کنید تا چشم اندازهای بدون 

مانعی از دیواره های دره با ۷2 فوت ارتفاع، 

داشته باشید. در آب های آرام سد آسیاب الورا، ماجراجویی های آبی بیشتری در انتظار 

شماست، جایی که می توانید هدایت قایق پایی انگلیسی خود را برعهده بگیرید یا به 

یک قایق دارای راهنما از Elora Faft Fides ملحق شوید. 

از ماه جون تا روز کارگر، در یک چاله شنا Swimming Hole به 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 Grill، به پایان برسانید. 

قایق سواری را با یک قایق Punt سفارشی ساز محلی تجربه 

کنید

رایل توصیه ویژه ای برای شما دارد: »یکی از چیزهای مورد عالقه من، قایق Punt است. 

معلوم است که صاحب آنجا،  Ken Thompson، عاشق کار خود است و به زادگاهش 

افتخار می کند. او در حالیکه از رودخانه پایین می آمدیم داستان ها و اطالعات بسیاری 

را با ما در میان گذاشت. او پس از آنکه در اروپا شیفته قایق های پانت می شود، به 

الورا برمی گردد و قایق پانت زیبایش را با دست خود می سازد«.

رایل در یک قایق پانت سفارشی ساز محلی، در رودخانه گرند حرکت می کند تا تجربه ای 

اصیل و به یادماندنی از رودخانه داشته باشد. 

 ¶ لطفا توجه داشته 
باشید بسیاری از این 

برنامه ها و یا دیدنی ها 

که در این سفرنامه 

معرفی شده، ممکن 

است به خاطر کرونا 

تعطیل باشد ¶
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روز سوم: Fergus؛ فستیوال سه روزه و بازی های 

کوهستانی اسکاتلندی که امسال برگزار نمی شود 

 Elora دوچرخه ای کرایه کنید و در گذرگاه

Cataract، سه و نیم مایل به طرف شرق 

به فرگوس بروید تا در فستیوال و بازی های 

کوهستانی ساالنه اسکاتلندی فرگوس شرکت 

کنید. این فستیوال ۳ روزه اسکاتلندی که از 

سال ۱۹۴۶ تاکنون، هر سال در ماه آگوست 

 Pipes, برگزار شده است، با رژه مراسم با شکوه

Plaid and Pageantry« در یک بعدازظهر 

پنجشنبه آغاز می شود. 

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 County، مهاجران اسکاتلندی 

و ایرلندی را بیشتر می شناسید

با دیدار از Wellington County Museum and Archives، می توانید نکات بیشتری 

درباره مهاجران اسکاتلندی و ایرلندی و بردگان آزاد شده از ایاالت متحده، که فرگوس 

را پایه گذاری کردند،  بیاموزید. 

 The National Historic Site نیز که در سال ۱۸۷۷ به عنوان یک مرکز کار و سرپناه 

برای تهیدستان،  بی خانمان ها و سالمندان بینوا ساخته شد، شامل نمایشگاه های 

سرپوشیده و روباز، چند باغ و یک انبار بازسازی شده از همان سال ها می باشد. 

توصیه ویژه رایل این است که: »سری به بار قهوه و اسپرسو Vault واقع در ساختمان 

قبلی Imperial Bank of Canada بزنید«. 

همچنین، در Elora Gorge، در امتداد نهر ایروین، Irvine Creek و پل رودخانه 

ایروین، Irvine River Bridge پیاده روی کنید. 

 ¶ امسال هفتاد 
و پنجمین سالگرد 

فستیوال و بازی های 

کوهستانی ساالنه 

اسکاتلندی فرگوس 

است، ولی این برنامه 

به دلیل شیوع کرونا 

کنسل شده است ¶
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بازدید از باغ ها و گذرگاه های سنگ فرش  شده باعث می شود 

عکس های اینستاگرامی خوبی بگیرید

در باغ های Templin Gardens و چشم انداز اصلی میراث فرهنگی شهر، در میان تاریخ 

فرگوس قدم بزنید. 

این پارک عمومی و ردیف باغ های محوطه سازی شده آن که بین سال های ۱۹20 تا 

۱۹۳۴ در دیواره های سنگ آهنی رودخانه تراشیده شده است، از سطح خیابان تا 

رودخانه در پایین دست، گسترش دارد. 

 Templin گذرگاه های سنگ فرش شده از میان باغ ها عبور می کند و به گذرگاه طوالنی تر

Garden Trail و Riverfront Trail می رسد. 

این سایت فشرده پارک-باغ با کمتر از یک چهارم جریب مساحت، پر از چشم اندازهای 

اینستاگرامی است؛ مثل پله های مارپیچ سنگی ساخته شده توسط معمار اسکاتلندی، 

Roger Bricker، چند تندآب   و یک طاق سنگی که چشم انداز سه گانه ای را به رودخانه 

Grand ، دیواره هایgorge و پل خیابان Tower ، قاب گرفته است. 

به دنیای وسایل شیشه ای سرک بکشید 

 Kitras Art روز خود را با حس و حالی هنرمندانه به پایان برسانید و در فروشگاه

Glass، تزئینات و کوزه های شیشه ای دمیده  شده  یا وسایل شیشه ای دیگری که 

همگی ساخت فرگوس هستند را خریداری کنید.

این آتلیه شیشه داغ، hot glass studio که 

با مدیریت خانوادگی اداره می شود، بزرگترین 

آتلیه از نوع خود در کاناداست و از ۱۹۸۸ 

تاکنون در فرگوس فعالیت می کند. 

 I Love توصیه ویژه رایل: »می توانید در

Chocolate، که مغازه کادوفروشی مورد عالقه 

من است و شکالت های خانگی خوشمزه ای 

برای فروش دارد، خرید کنید«

فاروقی لیال 
شمـاره ۲۴۹۹ مجوز 

از رسـمی   مترجم 
یرانیـان ا جنب پـــالزای 

ATIO

416-619-0933   905-910-0510

Click

نشنال جئوگرافیک ۱۳۱ سال پیش در سال 

۱۸۸۸ در شهر واشنگتن آمریکا انتشار خود 

را آغاز کرده و اکنون نسخه اصلی آن به 

زبان انگلیسی برای ۳۶0 میلیون مشترک 

آن در سراسر جهان منتشر می شود.

نشنال جئوگرافی هم اکنون 

شناخته شده ترین نشریه طبیعت و 

گردشگری دنیاست.

این نشریه با تیراژ ۶0 میلیون نسخه به ۳۶ 

زبان دنیا هم انتشار می یابد. نسخه فارسی 

این نشریه از سال 20۱2 با نام »گیتانما؛ در 

ایران منتشر می شود

گراهام بل هم در یک دوره ای رئیس این 

نشریه بوده است.
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