
افزایش تورم کانادا در جوالی به  

باالترین میزان طی 7 سال گذشته ص3

حضور دوباره جاستین ترودو 
در انتخابات 2019 ص3

چگونه نسل جدید توانایی خرید خانه را

 در تورنتوی بزرگ خواهد داشت؟ ص 5

خسارت 4 میلیون دالری به خانه تاریخی ونکوور ص5

عشقی برای کشتن     
داستان دنباله دار ص 8  

9251Yonge st( 16th ave) 416.569.1314   -   www.rugs-place.com

AREA RUG CLEANING
خاهن رفش   قـالیشـویـی

 Free pick up & Delivery      

کلیه امور مهاجرت و انواع ویزا
-  مهاجرت با سرمایه گذاری و ایجاد شغل

-  تبدیل ویزاهای توریستی به دانشجویی و اقامت
 -  بررسی و تکمیل پرونده های شهروندی

جرائم کیفری، مالی و استانی
-  خشونت خانگی و ضرب و شتم

 -  اتهام ایجاد مزاحمت
-  اتهامات دزدی از فروشگاهها

-  رانندگی خطرناک و فرار از صحنه
 -  دعاوی مالی و خسارت های زیر 25000 دالر

نامی آشنا در دادگاههای پناهندگی و مهاجرت  پرونده های ردی و دیپورتی و انساندوستانه    دفتر حقوقی   اردشیر

 دادگاه های حقوق بشر
-  تبعیض در محل کار و اخراج

Offices:  25 Sheppard Ave west, suite 300, Toronto ON         1200 Bay Street, suite 201, Toronto ON       
          416.645.5373                        Ardeshir.Legal@gmail.com

عضو کانون وکالی انتاریو   و   عضو شورای نظارت بر مشاوران مهاجرت

      10097Yonge St.1        905.237.9050            416.616.0714          905.237.2231

. پایین ترین در فروش    
. باال  ترین در خرید

. اولین صرافی بدون کارمزد پرداخت همزمان ارز با کلیه کارت عابر بانک های ایران
حواله ارزان و سریع از کویتارز ـسرماهی

اکسپرس  صرافی

صرافی اکسچنج

647.202.1318 

KaranMiralami
Sales Representative

HomeLife/Cimerman
Real Estate Ltd, Brokerage
independently owned & operated
www.toplistings.net

647-267-7373
karanmiralami@gmail.com
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416.844.5555 
ارز مثقـال

زهرا علوی
)Mortgages( متخصص امور وام

Zalavi@MortgageAlliance.com

416.831.3124

416.828.3831

محمد رضا
 رسولی

morasouli7@gmail.com
BROKER

زمین بخرید تا زمین نخورید

HOMELIFE/Bayview
Ray  Khadem  - Sales Representetive
505 Hwy 7 East Suite 201    Thornhill,ON  L3T 7T1

رضا خادم
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دفتر حقوقی مهارجتی و رتجمه  رضا انرظ و آذین وکیلی
تورنتو ـ کااندا

416.915.0050

سیمرغآژانس مسافرتی
(416) 834- 7254         (905) 597 -9224

پایین ترین نرخ پرواز به ایران

خدمات

رضا مساحی
647.887.4323  

7163 Yonge St, Unit 213 

647.924.3113

ارز ملل
416.830.6500

905.597.8787 
ارز نیویورک

(416)2000 120
 ارز سناتور

ارز پاکسیما
416.731.9797

علیرضا مقدم
  مشاور امالک

416.400.5054

HomeLife/Bayview
 Realty Inc., Brokerage*, 

independently owned & operated

Elenamokrealtor@gmail.com

اجاره - اجاره- اجاره
الهام مخترع زاده

مشاور امالک

9251Yonge st( 16th ave) 416.569.1314   -   www.rugs-place.com

   خاهن رفش
رفش اهی  تبرزی و اتبلو رفش دستبافت   و رفش اهی ماشینی

Up To 40%   OFF

 Free pick up & Delivery      خدمات قالیشویی انجام می شود

tehrantonews

Cel:416.726.1020          Tel:905.889.2200

 905.508.2580
پـاسـارگـاد

416.356.6666
289.597.8811

416.491.1080   
صرافی امین

11 Newton Dr, Toronto, ON M2M 2M6
Website: www.drshams.ca        E-mail: aryaeyeclinic@gmail.com     Tel: 416.222.9962                   

 Your Eyes Deserve

 کلینیک چشم پزشکی آریا
اولین مجتمع پزشکی ایرانیان

دکترمهدی شمس  دکتر مهیندخت کیمیا گران -  دکتر رکسانا گنجی - دکتر فاطمه منصوری فر

416.302.1106
Sales Representative

416.224.0000   
قیمت استثناییارز ارگ

ارز

647.871.7000 
ارز نیاوران

416.300.0519
صرافی عزتی

چرا آدم  های خوب 
کارهای بد می کنند

خوب  آدم های  که  آمده  پیش  بسیار 
دوروبرمان را در حال انجام کارهای بد 
ببینیم! کارمند محترمی که سال ها یک 
مسیر مستقیم را از خانه به محل کار می رفته 
و بعد در آخرین سال کاری او را به جرم 
اختالص می گیرند. خانم خوبی که ده سال 
با همسرش زندگی کرده و مادری مهربا ن 
برای سه فرزندش بوده و در اوایل میانسالی 

خبر خیانتش را می شنوید.
چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند؟ چرا 
در حالی که بسیار فرشته وار زندگی می کنیم 
بخش هایی در وجودمان هست که شبیه به 
دیو ما را به قهقرا می برد و در یک لحظه تمام 
آنچه روزها برای ساختنش تالش کرده ایم  
با یک فریاد بر سر معشوقه مان، با تن دادن 
به یک وسوسه زیر سوال می برد و ما در 
لحظه ای بخشی از وجود خود یا اطرافیانمان 
را می بینیم که هرگز خیال وجود داشتنش 

را هم نداشته ایم؟           ادامه در صفحه 7

خدمات برق و نصب دوربین های مدار بسته
نصب تابلو و ماشین آالت 600 ولت

نصب و تعویض تابلوهای  برق 100/200/400 آمپر
طراحی و اجرای سیستم های برق )منازل- تجاری(

 سیم کشی و نوسازی
        رفع کلیه اشکاالت برقی

نصب دوربین های مدار بسته

www.kiyanelectric.ca     Tel: 647.928.4848  ECRA LICENCE: 7012391 
E-Mail: kiyanelectric@yahoo.com
info@kiyanelectric.ca

KIYAN ELECTRIC INC
LIGHTING AND ELECTRICAL SERVICES
Residential, Commercial, Industrial

Master Electrician

 647-818-6010 فلورا  فاطمی    مشاور امالک
647.524.1888
صرافی الماس

صرافی
NationwideNationwide
647.669.7555 

Buy - Sell - Leaseخرید - فروش - اجاره

حمید رضا   خراسانچیان
مشاور امالک

بدون  کارمزدیورک

پرداخت همزمان با کارت خوان بانکی

حواله مستقیم کویت

09121810390

ارز

416.628.1020 / 905.910.0710

پدرام ناصح
حسابدار رسمی کانادا

416.624.8087

پدرام ناصح
حسابدار رسمی کانادا

416.624.8087

#107-10255 Yonge St

تخفیف ویژه ارز پـاسـارگـاد                                                                                                   بابت پیش پرداخت خریداران ملک مسکونی با تیم پاسارگاد
امالک پـاسـارگـاد

نمایش فیلم دلم می خواد  در تورنتو   صفحه 9

                                               10159 Yonge St,RichmondHil l ,ON L4C 1T5
          www.pasargadrealtors.com                                       Hasti Tagh                   Jamal Sheidaei         Moor Sabet                           Tell: )647( 990-8357          Fax: 905-886-7556

       905.237.0409     13130 Yonge St,RichmondHill,ON L4E 1A3

مشاوره جراحی و معاینه کامل چشم )روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه(

 WWW.RXOPTICAL.CA
یانگ و کینگ ، جنب سوپر بلوط

معرف جدیدترین 
مدل عینک های

 طبی و آفتابی مارکدار



TEL:416.371.9898
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HOME STAGING
WE DESIGN YOUR DREAM

تخفیف ویژه برای مشاورین امالک  

متخصص در ارائه طرح ها ی 

شیک مدرن ، کالسیک و ...   برای دکوراسیون منزل شما 
   86   Doncaster Ave, Thornhill, ON  L3T11L3

Www.RubixHomeDesign.Ca

)905( 597 -7763

دریم ارت جمموعه ای از  مبلمان کالسیک و مدرن ،
  لوسرتهای  زیبا ،  تابلوهای نفیس نقاشی  و ...

ream Art Gallery  
          86Doncaster Ave, L3T 1L3

(416)856 - 7705
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تلفن :   416-371-9898
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افزایش تورم کانادا در جوالی به 

باالترین میزان طی 7 سال گذشته

بر اساس جدیدترین آمارهای کانادا، افزایش قیمت 
بنزین در ماه جوالی موجب شد تورم ساالنه کشور 

به باالترین حد خود از 
تاکنون   2011 سپتامبر 

برسد.

به گزارش تهرانتو  به نقل از 
globalnews، به گفته آژانس فدرال امسال شاخص قیمت مصرف 
کننده در ماه جوالی 3.0 درصد و در ماه ژوئن نیز 2.5درصد افزایش 
داشته است. بنابر گزارش Thomson Reuters Eikon، اقتصاددانان 
انتظار داشتند تورم ساالنه نهایتا 2.5 درصد باشد ولی درعمل قیمت ها 
بیش از پیش بینی ها افزایش یافته است. همچنین از نظر بانک مرکزی 
کانادا تورم امسال به باالترین میزان خود یعنی 3درصد رسیده است. 
اوایل تابستان امسال ، بانک مرکزی کانادا پیش بینی کرده بود که 
تورم تا 2.5 درصد افزایش یابد اما به علت عواملی هرچند مقطعی 

مانند افزایش قیمت بنزین، تورم ساالنه کشور افزایش یافت.
به اعتقاد بانک مرکزی کانادا نرخ بهره می تواند ابزاری برای کمک 
به جلوگیری از افزایش تورم باشد. بانک مرکزی در اوایل تابستان 

امسال نرخ بهره به 1.5 درصد افزایش داد.
همچنین در ماه مارس امسال کانادایی ها  درحالی با نرخ تورم 2.3 
درصدی مواجه بودند که در ماه فوریه نرخ تورم 2.2 درصد و در 
ماه ژانویه 1.7 درصد بود. حال آنکه در ماه مارس، باالترین میزان 
ثبت شده نرخ تورم در چهار سال اخیر به اکتبر 2014 برمی گشت 
که پس از کاهش بهای جهانی نفت و شرایط سخت اقتصادی ، نرخ 

تورم به 2.4  درصد رسیده بود.

صرافی ارگ
6085 Yonge st )پالزای ایرانیان(

416-224-0000

قیمت استثنایی

برنامه ریزی کنسرسیوم ایر کانادا

Aimia از Aeroplan برای خرید برنامه 

کنسرسیومی که در راس آن ایرکانادا قرار دارد مصمم 
است طی قراردادی برنامه  وفاداری Aeroplan  را از 

شرکت Aimia بخرد.

 TD به گزارش تهرانتو به نقل از سی تی وی، این کنسرسیوم شامل
Bank، CIBC و Visa Canada Corp بوده و در رابطه با پرداخت 
450 میلیون دالر نقد و حدود 1.9 میلیارد دالر اقساط در رابطه با 

خرید این برنامه به توافق رسیده اند.
Calin Rovinescu، مدیر اجرایی ایرکانادا، روز سه شنبه با انتشار 
بیانیه ای از طرف این کنسرسیوم اعالم کرد: خوشحال هستیم که با 
این تقاهمنامه می توانیم اعتماد اعضای این برنامه را تداوم بخشیم.

وی افزود: چنانچه این معامله نهایی و تکمیل شود، برای تمام 
سهامداران از جمله اعضای Aeroplan نتایج بهتری را دربر خواهد 
داشت چراکه این اقدام در راستای اجرای برنامه وفاداری 2020 
ایرکانادا برای تامین امنیت و ارزش میلیون ها کانادایی انجام می 

شود.
قیمت اولیه برای این معامله در ماه جوالی حدود 250 میلیون 
دالر نقد و بقیه اقساط بود که مورد موافقت Aimia قرار نگرفت 
ولی باالخره با پرداخت 450 میلیون دالر نقد و حدود 1.9 میلیارد 
دالر بدهی در آینده در رابطه با خرید این برنامه و اجرایی شدن 

آن در پاییز به توافق رسیدند.
  Aimia›s board and Mittleman Brothers این توافقنامه که توسط
پشتیبانی می شود، بزرگترین اقدام Aimia است که به تصویب 

سهامداران رسیده است .
 Aimia نیز که مالک 17.6 درصد سهام Mittleman Brothers

است با این اقدام موافقت کرده است.
بر همین اساس از سال گذشته که ایر کانادا اعالم کرد برنامه 
وفاداریش را برای سال 2020 تغییر می دهد این سوال مطرح بود 

تا چه زمانی با Aimia ادامه می دهد؟
ایرکانادا Aeroplan بعنوان یک برنامه وفادارانه در خانه ایجاد کرده 
است و موفقیت در این اقدام بستگی به اقدامات بخش بازرگانی و 

بازسازی ساختارهای ایرالین دارد. 
 Aeroplan گفتنی است درحال حاضر یکی از شرکای اصلی برنامه

بانک Canadian Imperial Bank of Commerce است.

صرافی

   اکسـچنج

کانادا

نیویورک
647.637.1134

ارز
7388 YONGE St

Yonge St, Unit 150 7181درفت - حواله کویت

 647.202.1318

بدون  کارمزدیورک

پرداخت همزمان با کارت خوان بانکی

حواله کویت

09121810390

ارز

با درود و تهنیت به هم میهنان عزیز و گرامی ،  این هفته با سخنرانی  آقای 
روحانی در انتظار کاهش نرخ دالر بودیم اما با تعطیالت کشورهای اسالمی 
بمناسبت عید قربان بازهم نرخ ها نوسان  و افزایش داشت اما آنچه از ظواهر 
امر پیداست نرخ دالر تا 20000 تومان هم قابل پیش بینی است) افزایش نرخ 

بلیط هواپیما و سایر خدمات دولتی(
 نرخ انواع  ارز بشرح زیر اعالم می شود:

دالر حواله امریکا  10300 - 10800

دالر نقدی امریکا  10750-10300

دالر حواله کانادا  8300-8020

دالر نقدی کانادا  8300-8000

درهم  2870-2780

طال   1550 -1565

هر بشکه نفت سبک آمریکا   65 -70                 
   شاپور تنباکویی- ارز ملل

ارز ملل

 289.597.8811  *  416.356.6666
صرافی اکسپرس

Express Money Exchange

* پرداخت همزمان با کارت عابر بانک ایران
 * بدون کارمزد

صرافی امین
416-545-7737

7181 Yonge St. Unit 180

ارز ملل
پرداخت همزمان ارز با کارت عابر بانک های ایران

416.830.6500
5859A Yonge St
سرعت - دقت - امنیت

بهترین نرخ حواله ) فوری  48 ساعته(

درنگ خبر

Email:commercan@yahoo.com
8240 Yonge Street,  Thornhill,Ontario L4J 1W6

پایین ترین نرخ حوالهارز سناتور

د عتمـا ا د  ر مـو و  شنـا  آ مـی  نا

نی فر ا لقما ید آ نی فر              ضا لقما     حمید ر
ک مال ا ین  ر و مشا

416.939.5900              416.824.5858
Sales Representative                    Sales Representative

2-7181 YONGE ST, THORNHILL,ON L3T 0C7

 پرداخت همزمان با کارت عابر بانک ایران

 صرافی
234-7181 Yonge St

647-545-4540
905-597-3077

الماس

جواهر آزادی

SHOPS AT DON MILLS      
42 Clock Tower Rd

416.444.2923

بدون پیش پرداخت  بدون سود

اقساط 12 ماهه

10097Yonge St
      416.616.0714    905.237.9050  

. پایین ترین در فروش    
. باال  ترین در خرید

. اولین صرافی بدون کارمزد
.پرداخت همزمان ارز با دستگاه کارتخوان ایران 

ارز ـسرماهی

پرداخت همزمان با دستگاه کارت خوان بانکهای ایران
 905.508.2580 10239Yonge St

ارز پاسارگاد

صرافی عزتی
پایین ترین در فروش ، باالترین در خرید

416.300.0519

یک نظرسنجی بیان کرد، 
از مهاجرین  کانادایی ها 

استقبال می کنند

بر اساس یک نظرسنجی عمومی 
انجام  که توسط دولت فدرال 
شده، کانادایی ها عموما و بطور 
کل از تمام مهاجرین استقبال می 
نگران  کنند ولی درعین حال 

پناهجویان هستند.

به گزارش تهرانتو به نقل از سی تی 
وی، این نظرسنجی که توسط شرکت 
ایپسوس در ماه مارس انجام شده است 
مسائل تازه واردین، مهاجرین مقیم و 
عموم مردم با تمرکز بر روی مسائلی 
مانند خدمات تلفن و اینترنت بررسی 
کرده است. این نظرسنجی با بودجه 
ای بالغ بر 245هزار دالر  و مشارکت 
برخی از مهاجرین، پناهندگان)سیاسی 

/اجتماعی( و شهروندان کانادایی 
بعنوان بخشی از این تحقیق برای کسب 
نتایج بهتر و شناخت دیدگاه کانادایی 
ها نسبت به مهاجرین و برنامه دولت 
مرکزی انجام شده است.  بنابر نتایج 
این پژوهش،  اغلب پاسخ دهندگان 
به این نظرسنجی معتقد بودند که 
مهاجرت تاثیرات مثبتی بر کانادا داشته 
و با ایجاد تنوع فرهنگی موجب توسعه 
اقتصادی کشور نیز می شود اما درعین 
حال برخی از پاسخ دهندگان در رابطه 
با برقراری عدالت و تاثیرات ورود 
غیرقانونی پناهندگانی که از سال 2017 
وارد کشور شده اند نگران هستند.  بر 
همین اساس یکی دیگر از دغدغه های 
مردم کانادا ورود بی ضابطه پناه جویان 
و بخطر افتادن امنیت کشور است.  
برخی از افراد مخصوصا تازه واردین 
نیز معتقدند برخی از پناهندگان با 
استفاده از خالء های قانونی توانسته 
اند وارد خاک کانادا شوند و حقانیت و 
مشروعیت شان زیر سوال است.  این 

افراد همچنین در رابطه با شبکه های 
تامین اجتماعی کانادا مانند خدمات 
سالمتی و یا امنیت شغلی ابراز نگرانی 
کرده اند.  ایپسوس بر اساس نتایج این 
تحقیق می گوید: بر اساس دیدگاه های 
مردم کانادا و مهاجرین که از طریق 
کانال های سنتی وارد کانادا شده اند و 
یا پناهندگانی که از راه های غیرقانونی 
و غلط آمده اند، مشخص می شود که 
ضروریست در این رابطه )مهاجرین و 
پناهندگان( با آنها ارتباط برقرار کرد و 

وارد گفتگو شد.

)Mathieu Genest( متیو جنست
مشاور رسانه ای احمد حسین، وزیر 
مهاجرت کانادا، نیز در این رابطه 
گفت: این تحقیق بخشی از گفتگوهای 
در دست اقدام دولت بوده که به منظور 
درک بیشتر و بهتر برای ارائه خدمات 
انجام می شود.   وی با اشاره به ارائه 
اطالعات غلط محافظه کاران در رابطه 
با پناهجویان و ایجاد ترس در این رابطه 
می افزاید: این تحقیق به وضوح نشان 
داده است که کمپین محافظه کاران 

اطالعات غلطی به کانادا می دهد. 

حضور دوباره جاستین ترودو در انتخابات 2019

ارز پاکسیما
پرداخت همزمان با دستگاه کارتخوان بدون کارمزد

416.221.1308 / 416.731.9797

Kaveh Alborz , CPA, CMA
Chartered Professional Accountant

416-858-8787
www.iaccountingservices.com
7191 Yonge St, Unit 402,   L3T 0C4

حسابداررسمی و خبره کانادا
Sina Accounting
Affordable Fees کیفیت برتر  

416.223.7723
7163 Yonge St .  Un i t  257,

 ThornHi l l ,  ON L3T 0C6
w w w. S i n a A c c o u n t i n g . c o m

* مالیات اشخاص و شرکتها
* ثبت شرکت

* تهیه و تنظیم کلیه فرم های مالیاتی
HST, GST, PST, WSIB, ROE* 

ارائه کلیه خدمات               اشخاص و شرکتها
حســابداری و حسابرسی

یعقوب نصری
210-7181 Yonge St. L3T 0C7
www.jacobaccounting.ca

C: 416.857.1681 - T : 289.597.4600

مونترال هم به مخالفین آزادی 
سالح گرم پیوست 

به دنبال تورنتو، مونترال نیز از اتاوا خواستار 
ممنوعیت جدی استفاده از سالح گرم در کل 

کشور شد.
به گزارش تهرانتو به نقل از سی تی وی، این طرح 
بطور ویژه از اتاوا خواستار نظارت و کنترل قانونی 
استفاده از سالح های گرم از جمله ممنوعیت 

استفاده از سالح کمری و کشتار جمعی است.
 Alex(که این پیشنهاد که توسط آلکس نوریس
Norris( در شهرداری مونترال پیشنهاد و ارائه 
شده روی Bill C-71 تمرکز دارد، بخشی از قانون 

کنترل اسلحه در دولت مرکزی خواهد بود.
این الیحه همچنین خواستار بررسی دقیق 

مجوزهای استفاده از اسلحه و درخواست خرید 
آن پیش از صدور جواز استفاده شده است.

نوریس همچنین از دولت خواسته فدرال است 
استفاده از سالح گرم به جزء برای نیروهای پلیس 

و نیروهای ارتشی ممنوع باشد.
وی در این رابطه گفت: ما می خواهیم شهرها و 
کشور مان ایمن تر بوده و با ممنوعیت مالکیت 
شخصی اسلحه گرم امنیت کشور را باالتر ببریم 
و این چیز ساده ای است. این سالح ها عموما 
برای کشتن مردم طراحی شده اند. ما هیچ دلیل 
نمی بینیم که شهروندان سالح گرم شخصی 

داشته باشند.
در ماه ژوئن نیز به شلیک گلوله و کشته شدن 
چندین نفر، حرکت مشابهی در تورنتو انجام شد. 
هفته گذشته نیز جاستین ترودو، نخست وزیر ، 
گفته درخواست هایی را از دو شهر بزرگ کانادا 

دریافت کرده است.
والریا پالنته، شهردار مونترال را نیز پیش بینی می 
کند مخالفت زیادی با این طرح وجود نداشته 
باشد.  او می افزاید: من احساس می کنم این 
موضوع بحث مهمی است هرچند که همه بحث 
های ما مهم هستند. همچنین من احساس می کنم 
این موضوع توافق بسیار خوبی است چراکه برای 
حفاظت از مردم مان نیازمند راهکارهایی برای 

ممنوعیت استفاده از سالح گرم هستیم.

416.628.1020 / 905.910.0710

#107-10255 Yonge St

رهبر حزب لیبرال ) حاکم در 
 Papineau کانادا( که در ایونت
مونترال سخن می گفت از حضور 
دوباره خود در انتخابات سال 

2019 کانادا خبر داد.

به گزارش تهرانتو به نقل از تورنتو 
استار، جمعیت حاضر در این مراسم 
نیز با تشویق ترودو حمایت خود را از 
» سیاست مثبت«  وی  اعالم کردند .
رهبر حزب لیبرال همچنین قول 

داد تا پاره ای از مشکالت کشور از 
جمله حفاظت از اقیانوس های کانادا، 
افزایش سطح کیفی زندگی بومیان 
و کاهش شکاف بین فقیر و غنی را 

پیگیری کند.
همچنین ترودو در صفحه فیس 
بوک خود نوشت: ما از سال 2015 
میالدی به موفقیت های بسیاری 
دست یافته ایم اما همچنان کارهای 
بسیاری وجود دارند که باید با کمک 
یکدیگر انجام دهیم. در نتیجه امروز 
بسیار هیجان زده ام که اعالم کنم، 

پذیرفته ام تا به عنوان نامزد حزب 
»لیبرال کانادا« از منطقه پاپینو در 
میالدی   201۹ سال  انتخابات 

شرکت کنم.
جاستین ترودو اولین بار در سال 
 Papineau 2008 بعنوان نماینده
این  در  عوام شد.  مجلس  وارد 
نماینده  توانست  وی  انتخابات 
حزب بلوک کبکوا را شکست دهد 
و به عنوان نماینده وارد مجلس عوام 
کانادا شود و برای نخست وزیری، اگر 
چه لیبرال ها شکست سختی خورده و 

محافظه کاران به قدرت رسیدند، اما 
آغاز راهی برای تورودوی جوان بود.

گفتنی است  ترودوی جوان در سال 
2013 به عنوان رهبر حزب لیبرال 
کانادا برگزیده و پس از رهبری حزب 
لیبرال در انتخابات سال 2015 و 
پیروزی این حزب با اکثریت آرا به 
به عنوان بیست و سومین نخست 

وزیر کانادا انتخاب شد.



TEL:416.371.9898
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سواالت مهم قبل از امضاي 
قرارداد اجاره!

در این مقاله 9 مورد مهم که بهتر 
است قبل از امضاي قرارداد از ان 
مطلع باشیم را با هم مرور خواهیم 

کرد:

1- طول مدت قرارداد: عموما طول 
مدت قراردادهاي اجاره 1 ساله است ولي 
براساس نیازها، قیمت و شرایط شما و یا 
صاحبخانه مي تواند متغیر باشد. شاید 
بد نباشد که در مورد جریمه بر هم 
زدن زودهنگام قرارداد هم با صاحبخانه 

توافقاتي را از قبل انجام دهید.

2- آیا هزینه آب، برق، گاز و دیگر 
موارد در اجاره دیده شده؟ حتما 
این مساله را روشن کنید که کدامیک 
از هزینه ها در اجاره شما لحاظ شده و 
مجبور به پرداخت جداگانه چه هزینه 
هایي هستید تا در مدیریت مسائل مالي 

خود دچار اشتباه نشوید.

3- اگر حیوان خانگي دارید و یا 
برنامه داشتن یکي از انها را در سر 
دارید، حتما بابت اجازه نگهداري 
از حیوانات در محل اجاره اي 
را یا مستقیما از صاحبخانه و یا از 
مدیریت مجموعه جویا شوید. در 
بعضي ساختمان ها شما اجازه نگه داشتن 

بعضي از این حیوانات را ندارید.

پرداخت  و چگونگي  زمان   -4
اجاره: عموما زمان پرداخت اجاره 
اولین روز هر ماه است که ممکن است 
به دالیل مختلف جابجا شود. حتما راجع 
به این موضوع و نحوه پرداخت ان که ایا 
بصورت چک خواهد بود و یا پرداخت 
اینترنتي از صاحبخانه اطالعات الزم را 

بخواهید.

شما  به  اولیه  سپرده  آیا   -5
بازگردانده مي شود؟ اگر خانه را 

همانطور که تحویل گرفته اید و بدون 
هیچ خرابي تحویل بدهید باید سپرده 
به شما بازگردانده شود، ولي در صورت 
برهم زدن زودهنگام قرارداد و یا تخریب 
و خرابي در خانه ممکن است مبلغي از ان 

سپرده به شما بازنگردد.

6- اتومبیلتان را کجا پارک خواهید 
کرد؟ ایا اجازه استفاده از پارکینگ دارید 
و یا مجبور به پرداخت مبلغي اضافه براي 

پارک اتومبیلتان خواهید بود!

7-آیا خدمات نگهداري از منزل 
در دسترس است؟ چه خدماتي؟ مثال 
ایا فردي در ساختمان براي حل مشکالت 
احتمالي حضور دارد یا در صورت بروز 
مشکالت شما باید فردي را پیدا کرده و 

مشکل را حل کنید؟

8- چه امکاناتي در ساختمان در 
اختیار شما قرار مي گیرد؟ آیا این 
امکانات رایگان هستند؟ امکاناتي مانند 
استخر، سالن ورزش و یا انباري مي 
توانند ارزش ملک اجاره اي را باال ببرند. 

کدامیک براي شما مهمتر است؟ مثال ایا 
لباسشویي مستقل در اختیارتان خواهد 
بود و یا باید بطور مشترک با دیگران از 

آن استفاده کنید؟!

9- اجازه ایجاد چه تغییراتي در 
خانه را دارید؟ ایا اجازه رنگ کردن، 
نصب چوب پرده و یا نصب تلویزین خود 
به دیوار را دارید؟ بهتر است راجع به 
هرگونه تغییري از قبل نظر صاحبخانه 

خود را پرسیده باشید.
پیشنهاد میکنم که حتما کل قرارداد 
اجاره را قبل از امضا بخوانید، 
درست است که این کار زمان بر 
بوده و هیچ هیجان خاصي ندارد 
ولي باعث اطالع شما از حقوق 
خود و همچنین نبایدهاي قرارداد 

مي شود.

با سپاس

مانی شوشتری زاده
647.527.4777

فوق لیسانس مهندسی  عمران   و مدیریت پروژه

مشاور امور امالک و سرمایه گذاری

فلورا فاطمی
عضو مشاوران رسمی امالک انتاریو

Sales Rep., Eng. MSc.

طبق آمارهای منتشر شده رسمی 
در ماههای اخیر ، قیمت معیار برای 

متوسط خانه های نو 1,144,191 
آپارتمان  کاندو  برای  و  دالر 
های جدید 758,370 دالر در 
تورنتوی بزرگ بوده است. حال 
این سوال پیش می آید که خرید 
آنها توسط  خریداران بار اول 

خصوصا نسل جوان چگونه میسر 
خواهد بود و چقدر زمان  خواهد 

برد؟

اگر فرض شود که خریداران بخواهند 
حتی فقط 5 درصد را به عنوان پیش 
پرداخت بدهند و مابقی را بتوانند وام 
بگیرند مقدار زیادی دالر باید اندوخته 
کنند. شانس چراغ جادو، بردن جوایز 
قرعه کشی و یا پشتیبانی توسط والدین 
آنها هم می توانند مسیر آنان را هموار 

کنند. 
یکی از راههای خرید مسکن متعلق 
به افرادی است که این شانس را 
داشته باشند که از بانک پدربزرگها و 
مادربزرگها استفاده کرده تا از عهده 
پیش پرداختشان برآیند و آسوده 
باشند که نیازی به بازپرداخت ندارند 
واگر این امکان نباشد راه دیگر خرید 

بصورت مشارکتی با دوستان و یا خانواده 
هایشان است. 

اما واقعیت معموال چیز دیگری است. 
شاید بهترین راه خرید کاندو آپارتمان 
باشد که به عنوان اولین اتنخاب و 
گزینه امکان الوصول تری به نظر می 
آید چراکه رسیدن به گزینه خرید خانه 
های ویالیی، آرزویی دور از دسترس یا 
حداقل  در سالهای دور امکانپذیر می 
نماید. امروزه ساخت و ساز آپارتمانها 
خصوصا در نزدیکی وسایل حمل و نقل 
عمومی بسیار توسعه یافته است که 
گسترش این پروژه ها می تواند کمک 

کننده باشد.
تسهبالت کمکی دولت برای خریداران 
بار اول نیز نباید نادیده گرفته شود. 
قوانین جدید وام دهی که در سال گذشته 
برای آرام کردن بازار وضع شد وضعیت 
را برای خریداران مشکل تر کرد اما الزم 

به ذکر می دانم که علی رغم این موانع؛   
تسهیالتی مانند طرح خریداران خانه 
)HBP(، طرح اعتبار مالیاتی خریداران 
)HBTC(، تخفیف مالیاتی برای مالیات 
 HST/ تخفیف ،)LTT( انتقال سند ملک
GST برای خانه های نو و ... از جمله 
فرصتهایی است که می توانند برای 
خریداران بار اول  در خرید مسکن 
کمک کننده باشند که تشریح همه آنها 

در این مبحث نمی گنجد.
طرح خریداران خانه  اجازه می دهد تا 
شما از حساب پس انداز بازنشستگی 
خود تا مبلغ 25.000 دالرپول برداشت 
کرده و برای پیش پرداخت خرید یا 
ساخت اولین خانه خود آنرا استفاده 
نمایید. اگرزوج باشید می توانید تا 
50.000 دالر برداشت کنید که از 
مالیات معاف می باشد. برای استفاده 
از این طرح باید واجد شرایط باشید 

از جمله ماندن وجه نقد درحساب 
بازنشستگی به مدت ۹0 روز، داشتن 
قراداد امضاء شده خرید یا ساخت، 
عدم مالکیت در 5 سال گذشته، داشتن 

رزیدنسی کانادا و موارد دیگر...
یکی دیگر از برنامه های کمکی دولت، 
تخفیف مالیاتی برای مالیات انتقال سند 
ملک )LTT( است که اگر شما خریدار 
واجد شرایط هستید می توانید تا حداکثر 
مبلغ 4000 دالر برگشتی درخرید خانه 
ای با قیمت خرید بیشتر از 368.000 
دالر داشته باشید. این مبلغ برای 
انتقالهای بعد از ژانویه 2017 از 2000 
دالر به 4000 دالر افزایش داشته است. 
مالیات انتقال سند ملک از هزینه های 
زمان کلوزینگ خانه است که بر عهده 
شما به عنوان خریدار بوده و در استان 
انتاریو 0.5 تا 2.5 درصد قیمت خرید 
خانه می باشد. شما خریداران ملک در 

تورنتو عالوه بر آن مالیات دومی را نیز 
پرداخت می نمایید.

با تمامی مشکالت و فرصتها، خرید خانه 
در کانادا یک سرمایه گذاری مهم بوده و 
این امکان را می دهد که عالوه بر داشتن 
ارزش افزوده و بازگشت سرمایه تان، 
این فرصت را داشته باشید که همزمان 
دراین مدت در محل سرمایه گذاری 

خود زندگی هم بکنید.

مشاور و پاسخگوی شما دوستان 
در این ارتباط برای خرید خانه 
تان ازطریق تلفن یا ایمیل ذیل می 
باشم. در شماره های آتی به موارد 
دیگر مرتبط با بازار مسکن تورنتو 

پرداخته خواهد شد.
Flora.Fatemi@hotmail.com

647-818-6010

مسکن

متخصص خریداران بار اول  مشاور دقیق و رپ تالش شما رد کلیه امور امالک

امالک تجاری
 آخرین اخبار بازار مسکن  را در وب سایت ذیل مالحظه بفرمایید:

 www.buysellhomef2.Com
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چگونه نسل جدید توانایی خرید خانه را در تورنتوی بزرگ خواهد داشت؟

بیش از دو سوم خانه  فروریخته و 
نیم سوخته ونکوور به حال خود رها 
شده و هیچ تدبیری برای آنها دیده 

نمی شود.

به گزارش تهرانتو به نقل از سی تی وی، 
با وجود ظاهر ناخوشایند به وجود آمده 
برای این خانه   هنوز جزء امالک گران 
قیمت منطقه Kitsilano است و  3.۹ 
میلیون دالر روی آن ارزش گذاری 
شده اند.اگرچه همین ملک قبل از آتش 
سوزی آن بیش از 4 میلیون دالر قیمت 

گذاری شده بود.
بر اساس گزارش مشاورین امالک 
real estate agent Hunt Tse، این 
ملک با متراژی حدود 15 در 36 متر، از 
دسامبر سال گذشته و به دنبال یک آتش 
سوزی خالی از سکنه و رها شده است و 
از آن زمان تاکنون مالک آن دیگر هیچ 

بازدیدی از آن نداشته است.
وی می افزاید: در حال حاضر این ملک 
در اختیار بانک قرار گرفته ولی بانک هم 
هیچ اقدامی برای تعمیرات آن انجام 

نداده است.

او در ادامه در گفتگو با سی تی وی اظهار 
داشت که باالخره خریداران این خانه 

باید از این موضوعات آگاه باشند.
Tse ادامه می دهد: در نهایت خریداران 
وقتی بدانند می توانند این امالک را 
بازسازی کنند و مخصوصا وقتی بدانند 
ساختمان قبلی آن هویت تاریخی داشته 
و  جزء میراث فرهنگی بوده و از حمایت 
شهرداری برخورد است حتما خوشحال 
می شوند. به این ترتیب آتش گرفتن این 
ملک به مالک جدید آن اجازه می دهد 
که با برند جدیدی ملکش را بازسازی 
کند.  این کارشناس تصریح می کند: 
موضوع قابل توجه دیگر در رابطه با 
این ملک امکان اقامت چند خانوار در 
آن است چراکه شما می توانید در این 

ساختمان چهار واحد ، 4500 فوت مربع، 
بنا کرده و به هر واحد حدود 1100 تا 

1200 فوت تخصیص دهید.
Tse تاکید می کند: قیمت این ملک در 
مقایسه با امالک تورنتو نیز که در لیست 
فروش قرار دارند توجیه پذیر است. وی 
با اشاره به رکود بازار امالک ونکوور در 
سال گذشته  می گوید: این ملک سال 
گذشته اگر به فروش می رفت حدود 
4 میلیون دالر قیمت داشت و اگر در 
دانتون ونکوور بود بیش از 10 میلیون 

دالر ارزش داشت.
البته طی دو هفته گذشته که این ملک 
برای فروش عرضه شده تاکنون 10 
تقاضا رسیده ولی هیچ کدام نهایی نشده 

است.

خسارت 4 میلیون دالری به خانه تاریخی ونکوور

 تجربیات ، خاطرات و دیدگاه خود از مسائل اجتماعی و

خانوادگی در کانادا را با خوانندگان تهرانتو به اشتراک بگذارید
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شهاب دوباره نگران تر از قبل برگشت و به 
یلدا نگاه کرد و اشاره کرد که یلدا دستمال 

رو برداره.
یلدا آهسته دستمال ها را برداشت.
شهاب گفت کامي بریم درمانگاه.

نه جاي بخیه روي صورتش میمونه. تازه 
چیزي نیست . یک زخم کوچیکه.

یلدا خانم شما دستمال رو روي زخم فشار 
بدید و توي خونه هم بتادین بزنید. تا دو 
ساعت دیگه خوب میشه.  عاقبت به خانه 
ي شهاب رسیدند. و اتومبیل متوقف شد. 
یلدا همانطور ساکت نشسته بود.  شهاب در 
حالي که در را باز میکرد گفت یلدا بیا پایین.. 
یلدا از آمرانه حرف زدن او حرصش 
میگرفت. با خود گفت چرا هر کاري دلش 
میخواد میکنه؟ همیشه به این فکر میکرد 
اصال چرا اکثر مردها از خانم بودن دخترها 

سوءاستفاده میکنند؟
شهاب سمت دیگر اتومبیل آمد و در کناري 

یلدا را باز کرد و گفت زود باش...
یلدا بدون نگاه به او گفت من چرا باید بیام؟ 
شهاب نگاه غضبناکي به او کرد و گفت براي 

دونستن علتش باید اول بیاي.
اصال نمیخوام چیزي بدونم . نمیام.

شهاب حرص میخورد و پره هاي بیني اش 
باال و پایین میشد و از خشم رگ گردنش 

بیرون زده بود.
دوست نداشت جلوي دیگران با یلدا بگو 
مگو کند. سر را کنار یلدا آورد و گفت 
نمیخوام اذیتت کنم پیاده شو. )آهسته در 

عین حال خشمگین حرف میزد(.
دل یلدا به تپش افتاده بود. نمیتوانست در 
برابر او مقاومت کند . او نابود شهاب بود. 
باالخره پیاده شد. آنها که به خانه رفتند فرناز 
و نرگس ملتمسانه به کامبیز نگاه میکردند. 
نرگس گفت آقا کامبیز تو رو خدا تنها شون 

نذارین. یه وقت بالیي سر یلدا نیاره؟

عجب کاري کردیم ها. اي کاش اصال حرفي 
نزده بودیم. فرناز هم گفت آقا کامبیز بهتر 

نیست ما همینجا بمونیم؟
کامبیز که آرامش خاصي در چهره اش موج 
میزد لبخند معني داري زد و گفت نگران 
نباشید. و نفس عمیقي کشید و ادامه داد 
اونا نیاز دارن که تنها باشن تا مجبور بشن به 
هم اعتراف کنند. مطمئن باشید هیچکس 
به اندازه ي شهاب یلدا رو دوست نداره. و 
نگرانش نیست. شما بهتره خوشحال باشید 
که هر دوشون رو بدست هم سپردیم. 
میدونید. خانمها . تنهایک کار دیگه باقي 
مونده که اگه انشاءاهلل اتفاقي نیافته باید یک 
تلفن به شهاب بزنم. منظورم سفارش حاج 

رضاست.
فرناز گفت چرا تلفن کنید؟ خب میتونید 
به خودش بگید. نه دیگه فکر نمیکنم به 
این سادگیها شهاب رو ببینیم. دیگه باید 
یواش یواش آماده ي عروسي بشه. نیش 
دخترها باز شدو دندانهایشان به نمایش 
در آمد. کامبیز به یاد نامزد نرگس افتاد 
و گفت راستي نرگس خانم . تبریک میگم . 
شما هم از قرار معلوم عروسیتون نزدیکه. 
نرگس لبخندي شرمگین زد و گفت تشکر 

آقا کامبیز.
کامبیز در حالي که خنده بر لب داشت گفت 

ما هم دعوتیم.؟ حتما . اگر قابل بدونید.
خواهش میکنم. نرگس خانم شما واقعا 

خانمید.
فرناز لبخندي روي لبش بود و چیزي 

نمیگفت .
کامبیز رو به او کرد و گفت فرناز خانم گویا 
شما تنها شدید. دوستانتو ن زرنگتر از شما 

بودند.
فرناز لبخند بر لب آورد و گفت آره دیگه 
اینها خیلي عجله داشتند.  کامبیز از آیینه 
نگاهش کرد و لبخند خاصي زد و گفت 
پس شما عجله ندارین. اتفاقا من هم عجله 

ندارم...
نرگس با آرنج به پهلوي فرناز زد . فرناز 
دهانش به اندازه ي اقیانوس باز بود و 

میخندید...
کامبیز ادامه داد راستش دیگه دل کندن از 

جمع شما کمي سخته. فرناز براي اولین بار 
از کامبیز خجالت کشید و سرش را پایین 
انداخت و لبخند زد. کامبیز هم دستي به 
موهایش کشید و آهنگ شاد و زیبایي 
گذاشت... اتومبیل حرکت کرد و یلدا 

فراموش شد.
یلدا بدون کالمي پشت سر شهاب پله ها را 
باال میرفت . یاد اولین باري که پا به آن خانه 
گذاشت افتاد .همان شبي که شهاب به او 
مانند یک موجود دست وپا چلفتي و اضافي 
نگاه میکرد. نفس عمیقي کشید .چقدر بیتاب 

این بوي دوست داشتني و خواستني بود.
بویي که با هر نفس اش احساس میکرد 
جوانتر شده است. بویي که احساسات غریبي 
را در او زنده میکرد. شهاب در را باز کرد و 
یلدا وارد خانه شد. بغض دوباره گلویش را 
به سیخ زد. چقدر این خونه را دوست داشت. 
خانه اي که در آن عاشق شده بود خانه ي 
عشق. نگاهي به اثاثیه و دکوراسیون انداخت.
همه جا و همه چیز برق تمیزي میزد. 
دکوراسیون هم همان بود که خودش چیده 
بود. شهاب به آشپزخانه رفت و بعد از چند 
لحظه با بتادین و گاز استریل برگشت. یلدا 
هنوز دستمال ها را روي صورت خود نگه 
داشته بود. شهاب گفت بشین . اون دستمال 

ها رو بردار.
یلدا در سکوت نشست. شهاب کنارش 
نشست و روي زخم را با دقت و تمیز 

پانسمان کرد .
حال یلدا خراب بود. تحمل نداشت. دیگر 
تحمل نداشت در آن بال تکلیفي دست و 

پا بزند.
معشوق کنارش و نزدیکش باشد و او نگران 
از رفتار و گفتارش در برزخ معلق باشد. 
حرفي هم نمیزد. میخواست شهاب شروع 
کند. با خود میگفت بذار کمي بیشتر پیشش 
باشم. بذار کمي بیشتر ببینمش. به در اتاقش 
که بسته بود نگاه کرد. دلش براي آنجا هم 

تنگ شده بود.
شهاب بعد از پانسمان زخم گفت برو توي 
اتاق خواب مقنعه ات رو عوض کن. خوني 
شده. هنوز چند تا از روسري هات اینجاست.
شهاب دوباره به آشپزخانه رفت و بعد از 

دقایقي با یک لیوان شربت برگشت. آنرا هم 
زد و جلوي یلدا گرفت و گفت بخور حالت 

رو جا میاره.
یلدا نگاهش کرد و لیوان را از دست او گرفت 

و جرعه اي نوشید.
شهاب گفت تا ته بخور.

یلدا جرعه اي دیگر نوشید.
دوباره شهاب گفت . بیشتر.

نمیتونم. دیگه نمیتونم.
پاشو برو مقنعه ات رو عوض کن.

یلدا از جا برخاست و بسوي اتاقش رفت.
شهاب گفت اونجا نه...اتاق من.

و یلدا بسوي اتاق شهاب رفت. در را باز کرد 
و اتاق با تمام وسایلش روي سرش آوار شد 
. تخت خواب دونفره ي شیک با سرویس 
گران قیمتي که در کنارش چیده شده بود. 
پرده هاي حریر و زیبایي که بسیار رویایي 
بودند. لرزه ي بدي بجانش افتاد . بغض 
بیچاره اش کرده بود. پاهایش سست و 
بیجان شدند و در دل گفت  دیدي؟ دیدي 
میخواست ضربه ي آخر رو بهت بزنه. 
دیدي میخواست نابودیت رو ببینه . دیدي 
میخواست تحقیرت کنه. یادش رفت براي 
چه به اتاق آمده. حرصي که به ناگه به جانش 
ریخت جسارت آورد و با عصبانیت از اتاق 
خارج شد و کیفش را از روي مبل برداشت 
و بسوي در خروجي رفت. گویي در خواب 

راه میرود. حواسش کامال پرت بود.
شهاب هراسان و دستپاچه جلویش ظاهر 
شد و گفت کجا؟ چرا مقنتعت رو عوض 

نکردي؟
برو کنار میخوام برم.

لحن یلدا سرد و جدي بود و در کالم و آهنگ 
صدایش گویي هیچ حسي وجود نداشت. 
سرماي گفتارش لرزه اي بر جان شهاب 
انداخت. شهاب گفت کجا میخواي بري؟ 

میرم خونه.
صداي یلدا از شدت بغض میلرزید و این 
عصباني اش میکرد.دوست نداشت ضعیف 

جلوه کند اما دست خودش نبود.
شهاب با جدیت و تحکم گفت .کدوم خونه؟ 
هان؟ کدوم خونه؟ مگه قرار نبود از اینجا 
که رفتي برگردي پیش حاجي؟ کدوم خونه 

رو میگي؟
این دیگه ربطي به تو نداره.

شهاب سعي کرد بر عصبانیت خود چیره 
شود. نفس عمیقي کشید و براي لحظه 
اي چشمها را بست و دوباره نگاهش را به 
یلدا داد . بعد از ثانیه اي سکوت گفت چرا 
میخواي بري؟ هان؟ و فریاد زد حرف بزن.
یلدا به خروش آمد وگفت تو حرف بزن. 
تو بگو چي توي سرت میگذره؟ تو بگو چرا 
دست از سرم بر نمیداري لعنتي... و گریه 
کرد و فریاد زد. تو بگو چرا دنبالم اومدي؟ 
چرا دوباره من رو آوردي اینجا؟ چي از من 
میخواي؟ چرا راحتم نمیذاري؟ اگه بخاطر 
قول و قرار حاج رضاست بخدا همون طوري 
که قرار گذاشته عمل میکنه. من دوباره میرم 
پیشش و ازش میخوام سهم تو رو کامل بده. 
همونطوري که قول داده. اشکها صورتش را 
پر کرده بود. و شهاب را تار میدید. اما دلش 

را کمي سبک کرد.
شهاب رنجیده نگاهش میکرد. دستي به 
موهایش کشید و روي مبل نشست. چند 
لحظه در سکوت ماندند. شهاب سر بلند 
کرد و آرام گفت فکر میکردم اینجا رو 

دوست داري؟
یلدا که از حرفهاي شهاب گیج شده بود در 
میان اشکها ناباورانه نگاهش کرد. معناي 
حرف شهاب را نمیفهمید. شاید هم شهاب 
قصد داشت اعتماد او را جلب کند. این 

بنظرش درست تر آمد.
شهاب دستها را در هم قالب کرد و گفت اگه 
اینقدر موندن در اینجا ناراحتت کرده اگه 
من ناراحتت میکنم.باشه. حرفي نیست. من 
همین االن میرم. اما تو همین جا بمون. الزم 
نیست پنهاني خونه اجاره کني. به دوستات 
بگو اثاثیه ات رو بیارن همین جا . باز هم 
شهاب نتوانست حرف دلش را بزند. باز هم 
غرورش نگذاشت صادق باشد. ناراحت و 
عصباني و سرخورده از حرفهاي ناگفته از جا 
برخاست . یلدا پاک گیج شده بود و از رفتار 
و گفتار او سر در نمیاورد. یعني منظور شهاب 
این بود که... یلدا ناباورانه به حرفهاي شهاب 
میاندیشید. ترسیده از حرفهاي خودش و 
نگران از دست دادن دوباره ي شهاب چشم 

به او دوخت. شهاب به اتاقش رفت و بعد 
از چند دقیقه بیرون آمد و سوئیچش را 
برداشت و بدون نگاه به یلدا بسوي در رفت.

دل یلدا بدجوري خالي شد. تنش به لرزه 
افتاد . بغضش به حد انفجار رسید و با صدایي 
که گویي از ته چاه در میامد زجه زد شهاب...

شهاب دستگیره ي در را چرخاند . در باز 
شد. لحظه اي درنگ کرد .نفس عمیقي 
کشید. چشمها را بست و در را رها کرد. 
در بسته شد. گامي بسوي یلدا که نگران 
و منتظر ایستاده بود برداشت و با خشونت 
خاصي او را در آغوش کشید. حاال هر دو 
مي لرزیدند. شهاب با قدرت تمام او را در 
آغوش میفشرد و یلدا خشنود از شنیدن 
صداي استخوانهایش به آرامش رسیده بود.
ندانستند چقدر در همان حال ماندند تا 
باالخره صداي زنگ تلفن به خود آوردشان...
شهاب با اکراه دستهایش را شل کرد و 
گوشي را چنگ زد. صدایش دو رگه شده 

بود. گفت الو...
کامبیز گفت الو شهاب . خوبید؟

شهاب که گیج و مست از وصل یار بود گفت 
تو این موقع زنگ زدي که بگي خوبیم یا نه؟
کامبیز خندید و گفت مگه چه موقعي بود؟

خب . چي شده؟
یلدا خانم خوبن؟ آره.

همه چي حله؟ مشکلي نیست؟ 
حرفت رو بزن کامي.

خیلي خب. حاج رضا پیغام داده امشب 
براي ساعت 8 همگي بریم امام زاده صالح 
شام هم مهمونشیم. غلط نکنم این دیگه شام 
عروسیه. خون به چهره ي شهاب دوید و 
سرخ شد. نفسي کشید و گفت امشب؟ آره. 
راستي حاج رضا گفت بهت بگم. یلدا زن 

عقدیته. خداحافظ...
ارتباط قطع شد . شهاب گوشي در دست 
و هاج و واج به حرف کامبیز فکر کرد و با 
خود گفت پس بابا دروغ گفت. نگاه خواستني 
اش را به یلدا دوخت... زنجیرش برقي زد...

دست یلدا بي اختیار به زیر مقنعه اش رفت. 
آویز اهلل در دستش فشرده شد.

پایان

داستان دنباله دار

همخونه     قسمت54 پایان

ی  
  نویسنده مریم ریاح



انواع وام های پرایوت و ساخت و ساز
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آدم های  که  آمده  پیش  بسیار 

خوب دوروبرمان را در حال انجام 

کارهای بد ببینیم! کارمند محترمی 

که سال ها یک مسیر مستقیم را از 

خانه به محل کار می رفته و بعد 

در آخرین سال کاری او را به جرم 

اختالص می گیرند. خانم خوبی که 

ده سال با همسرش زندگی کرده و 

مادری مهربا ن برای سه فرزندش 

خبر  میانسالی  اوایل  در  و  بوده 

خیانتش را می شنوید.

کارهای  خوب  آدم های  چرا 

که  حالی  در  چرا  می کنند؟  بد 

بسیار فرشته وار زندگی می کنیم 

بخش هایی در وجودمان هست که 

شبیه به دیو ما را به قهقرا می برد و 

در یک لحظه تمام آنچه روزها برای 

ساختنش تالش کرده ایم  با یک فریاد 

بر سر معشوقه مان، با تن دادن به 

یک وسوسه زیر سوال می برد و ما 

در لحظه ای بخشی از وجود خود 

که  می بینیم  را  اطرافیانمان  یا 

هرگز خیال وجود داشتنش را هم 

نداشته ایم؟

دبی فورد معتقد است که باید درک 

کنیم که انسان جمع اضداد، مجموع 

خوب یا بد، روشنایی و ظلمت، ضعف 

و قدرت، استعداد و حماقت است و 

تمامی آدم ها بالقوه تمام صفات و 

خوب و بدی که می توانید تصور کنید 

در خود دارند؛ روندی رو به رشد در 

شخص آغاز خواهد شد. هر صفتی 

که در دیگران می بینید از قتل و 

تجاوز گرفته تا وقف شدن برای یک 

خیریه در ما وجود دارد. وضعیت 

آدمی در هر لحظه در یکی از این 

دو قطب است.

انسان  با  همیشه  دوگانگی  این 

خواهد بود. انکار کردن آن، انکار 

کردن کمال و خود حقیقی ماست. 

پی بردن به این حقیقت که هر چقدر 

آدم خوبی باشید، ظرفیت انجام 

مخرب ترین  و  کارها  زشت ترین 

رفتارها را داریم، مستلزم تالش 

فکری و معنوی بسیار است. تنبلی 

را  خود  ما  می شود  سبب  روانی 

خوب تصور کنیم و همه ی بدی ها را 

به طرف دیگران روانه کنیم.

از نکات مهمی که در این کتاب به آن 

پرداخته شده این است که در واقع 

آنچه بیرون از ما در جریان است و ما 

را به قضاوت وا می دارد، همان نقطه 

سرکوب شده  درونی ماست. جنگی 

از درون که نمود بیرونی اش موجب 

عصبانیت و ناراحتی ما می شود. در 

لحظه ای که به زنی نگاه می کنیم 

افسوس می خوریم  به خیانتش  و 

در واقع همان بخش درونیمان را 

کتک می زنیم .شما بی شک در خود 

زنی خیانت کار دارید که قضاوت 

و سرکوبش کرده اید و درست به 

همین دلیل به خود اجازه می دهید 

نمود بیرونی اش را قضاوت کنید. 

در  که  خصوصیتی  هر  ما  درون 

دارد.  وجود  می شناسیم  انسان 

اگرچه ممکن است ما از وجودشان 

ما  بدانیم  باید  اما  باشیم  بی خبر 

ویژگی های  پلیدترین  از  معرفی 

انسانی تا متعالی ترین شان هستیم 

که ممکن است هر لحظه و هر جا 

خود را نشان دهند.

اما چه چیزی در درون ماست که 

می تواند در یک لحظه همه چیز را 

بهم بریزد؟ هر انسان نیمه ای تاریک 

و شناخته نشده دارد. نیمه ای که 

تنها خود شخص قادر به درک آن 

است. درست به همین دلیل است که 

خیانت به همسرتان، گرفتن پولی که 

متعلق به شما نیست، دروغ و صفاتی 

از این قبیل را تشخیص می دهیم 

اما نیمه تاریک اغلب کشف نشده 

و شناخته نشده باقی می ماند. ما 

این تمایالت را اغلب پشت شرم و 

انکار پنهان می کنیم تا کسی نبیند. 

حتی خودمان هم فراموش می کنیم 

پنهان  را  تاریکمان  نیمه  کجا  که 

کرده ایم و بعد چه اتفاقی می افتد؟

چنین  در  میگوید  فورد  دبی 

شرایطی نیمه تاریک وجودمان با 

انکار قدرت بیشتری پیدا می کند 

و شبیه به دست هایی نامریی زمان 

به دست  را  زندگی مان  کنترل  و 

خواهد گرفت.

در واقع مسئله اصلی این کتاب این 

است که بسیاری از آدم ها بر اساس 

شرایطی که در آن زندگی می کنند 

بسیار ناآگاهانه تصمیم می گیرند 

یک پرسوناژ و یا ماسک برای خود 

انتخاب کنند. این ماسک ها معنای 

درون  تا  می شود  زندگی شخص 

آسیب دیده آنها را التیام ببخشد. 

در واقع اشخاص تصمیم می گیرند 

بخش اعظمی از خود را انکار کنند 

دوست   بتوانند  تا  بگیرند  ندید  و 

بتوانند عشق و  باشند،  داشتنی تر 

توجه ای را که به آن محتاج هستند، 

دریافت کنند.

فورد  دبی  که  تلخی  حقیقت  اما 

سعی در گفتن آن دارد این است 

که اشخاص نمی توانند تا ابد، حتی 

وقتی در بستر مرگ هستند، قسمتی 

از وجودشان را نادیده بگیرند. این 

نادیده گرفتن آنقدر توانایی این 

بخش را بیشتر خواهد کرد که نیمه 

تاریک شبیه به خنجری در لحظه ای 

که انتظار نمی رود، در پهلوی شان 

فرو خواهد کرد.

این خنجر می تواند اتفاقات کوچکی 

باشد، مثل راه انداختن یک دعوای 

کوچک با شریک زندگی بعد از یک 

قرار شام که مدت ها پیش برایش 

برنامه ریزی کرده اند یا انتقاد از 

فرزند درست وقتی که ماه ها سعی 

کرده اند با او ارتباط برقرار کنند.

در واقع پیام اصلی این است که تا 

زمانی که با آنچه سعی در ندیده 

نشوید  مواجه  دارید  گرفتنش 

مجبورید هر لحظه نگران بیرون 

پریدن توپ بادی باشید که در درون 

آب پنهان کرده اید.

شاید این مسئله بتواند کمک کننده 

باشد که بدانید خود حقیقی شما 

هرگز به سمت تباهی نخواهد رفت. 

خود متعالی تان هم همینظور. برای 

رها شدن از تضاد درونی باید با 

درون زخم خورده ی خود مواجه 

شوید. همان بخشی که پشت ذهن 

آگاه ما کمین کرده  و در یک لحظه 

خود را با تمام نیرو نشان می دهد. 

شما باید با این قسمت از مغز خود 

آشتی کنید. دبی فورد در یک فصل 

به طور کامل با مفهوم این آشتی 

شما را آشنا خواهد کرد.

این زمینه  تعریف جالبی در  وی 

از  یک  هر  می گوید  او  دارد. 

صفات ضد و نقیض ما سر االکلنگی 

را  آنها  بتوانید  اگر  نشسته اند. 

بگیرید  آغوش  در  و  بپذیرید 

االکلنگ در توازن خواهد بود اما 

سرکوب  را  یکی  کنید  تالش  اگر 

کنید تا فقط نیمه روشن خود را به 

دنیا نشان دهید و به جای آشتی با 

تمایالت تاریک خود آنها را انکار 

کنید االکلنگ به طور خطرناکی از 

توازن خارج خواهد شد و این عدم 

توازن آسیب هایش را به زندگی 

شخصی افراد خواهد زد.

یک راز بزرگ وجود دارد. راز 

بزرگی که دبی فورد در این کتاب از 

آن می گوید و برای رسیدن افراد به 

مقصود اصلی راهکار اراپه می دهد. 

راز این است که:

خودهای زیادی درون »خود« ما 

وجود دارد زیرا ما به عنوان انسان 

خصوصیتی  و  کیفیت  هر  مستعد 

ندارد  هستیم. هیچ چیزی وجود 

که بتوانیم ببینیم و قضاوت کنیم و 

خودمان نباشیم. ما همه نوریم و 

تاریکی، گناهکار و قدیس، عاشق 

و معشوق. ما هم مهربان و خوش 

قلبیم و هم بدجنس و بی عاطفه. 

درون من و تو هر خصوصیتی که 

در انسان می شناسیم، وجود دارد. 

وجود  از  ما  است  ممکن  اگرچه 

تمام این ویژگی ها آگاه نباشیم اما 

باید بدانیم آن ها جایی درون ما 

نهفته اند و ممکن است هر لحظه و 

هر جا خود را نشان دهند. فهمیدن 

این موضوع به ما اجازه می دهد 

بفهمیم چرا »آدم های خوب« قادر 

بدی«  »کارهای  چنان  انجام  به 

هستند و از آن مهم تر این که چرا 

ما گاهی به بدترین دشمن خودمان 

تبدیل می شویم.

*نویسنده:مینا عارفی دوست

وام  برای خرید فرنچایز تا سقف 90 %
 وام برای خرید خانه -  وام دوم روی وام اول برای   Pay  Off کردن بدهی شما    

یک  French Fries Truck برای فروش به مبلغ 50,000 دالر و یا اگر Location دارید Truck از ما Location  از شما

وام برای خرید   French Fries Truck  تا  مبلغ 250,000 دالر

الین آف کردیت برای شرکت های ثبت شده تا مبلغ 50 هزار دالر ظرف مدت 24 ساعت
الین آف کردیت برای شرکت های ثبت شده تا مبلغ 350 هزار دالر ظرف مدت 3 ماه با کردیت باالی 700

زندگی

Loan     Line Of Credit     MortgageLoan     Line Of Credit     Mortgage

برای اطالعات بیشتر با تلفن    سعید    3346-939- )416(     تماس بگیرید   برای اطالعات بیشتر با تلفن    سعید    3346-939- )416(     تماس بگیرید   
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دو هفته ای میشد که خبر مرگ سارا رو 
به خانوادش داده بودن مشکل این بود 
که جسدشو پیدا نکرده بودن فقط گفتن 

که اون خودکشی کرده.
سارا دختر شادو مهربونی بود مرگ اون 
نه تنها روی پدرومادرش تاثیر گذاشته 
برادراش ضربه  دوتا  از همه  بیشتر  بود 
خورده بودن چون به خواهر بزرگشون 

عالقمند ووابسته بودن .
برادراش عصبانی بودن با گذشت زمان 
نه تنها با مرگ خواهرشون کنار نیومدن 
بلکه تشنه انتقام هم بودن تشنه انتقام از 
مرگ  مقصر  برادر  دوتا  این  که  کسی 

خواهرشون میدونستنش.
سهیل ته تقاری بود و شاهین هم بچه 
وسطی. شاهین نزدیک سی سالش بودو 
ساله  سهیل 25  و  میکرد  زندگی  جدا 
اتاق  میکرد  زندگی  مادرش  وباپدرو 
مونده  نخورده  دست  هم  خواهرشون 
مادرشون  سارا  ازدواج  بعداز  حتی  بود 
دست به اتاق سارا نزده بود. سهیل خونه 

برادرش بود.
نمیتونم  من  گذشته!  ماه  سهیل:شش 
سارارو  خواب  شب  کنم...هر  فراموش 

میبینم.
شاهین:میگم که..بیا پیداش کنیم...اونی 
که زندگی سارا رو خراب کردومیگم...

من نمیتونم و نمیخوام که ببخشمش.
سهیل:از کجا پیداش کنیم؟.

که  زد  زنگ  بهت  سارا  شاهین:یادته 
شوهرشو با اون دیده؟ میریم همونجاو 
گیر  دخترو  واون  میکنیم  جو  و  پرس 

نزدیک  واز  رفتین  میاریم...تووسارا 
دیدینشون پس باید یادت باشه که اونجا 

کجاست .
سهیل:یادمه! هیچوقت یادم نمیره که اون 
لحظه سارا چه گریه ای پیش من کرد... 
شوهرش عاشق اون زن شدو خواهر من 
هر شب کابوس اون زن و میدید...رفت 
شمال...ای کاش ما هم با سارا میرفتیم 
باهاش  ماها  از  یکی  اگر  شمال...شاید 
تو  بودو خودشو  االن زنده  اون  میرفتیم 

دریا غرق نمیکرد...
شاهین:خودتو مقصر ندون! شوهرش که 
از این مملکت رفت...ولی من نمیذارم که 
اون دختره ازدستمون فرار کنه...به هیچ 

وجه.
راه  باهم  معطلی  هیچ  بی  بعدش  روز 
افتادن ورفتن همونجایی که سهیل و سارا 
یه زمانی رفته بودن. با دیدن اونجا تک 
تک اون لحظه ها یاد سهیل افتاد وهنوز 
صدای گریه سارا توگوشش بود ورنگش 
رستورانه؟  بود...شاهین:همین  پریده 

همینجاست؟.
سهیل:آره! خودشه. شاهین متوجه تغییر 

حالت چهره سهیل شد..
شاهین:خوبی؟. سهیل:صدای گریه سارا 
تو گوشمه! هیچوقت نشنیدا بودم تا اون 
حد گریه کنه...خیلی شوهرشو دوست 

داشت.
شاهین:اگر من با شوهرش کاری نداشتم 
بود....ولی  مادرمون  خواهش  بخاطر 
نمیتونم از دختری که یه زندگی رو ازهم 
پاشیده بگذرم...بریم تو رستوران بپرسیم.

دو تایی رفتن تو رستوران.
رفتن پیش دفتر دار اونجا ودر مورد اون 

دختر سوال پرسیدن.
شاهین:رز! پس اسم اون دختر رز بود؟.

دفتردار:بله! هی میشنیدم اون مردی که 
همراش بود صداش میزد رز..رز.... خوب 
و  عجیب  سفارشای  چون  یادمه  اونارو 

غریبی میدادن.
سهیل:اون دختره رز میاد اینجا؟. 

_هر از گاهی میاد...سه شنبه ها که دائم 
میاد.

شاهین:امروز سه شنبست!...چه شانسی...
انگار خدا هم داره کمکمون میکنه.

سهیل:پس صبر میکنیم تا بیاد. نشستن و 
به دفترداره سپردن که اگر اون دخترو 
ساعت  یک  بزنه.  اشاره  بهشون  دید 
زد.  اشاره  هم  دار  دفتر  اومدو  رز  بعد 

شاهین:اومد!اومد.
سهیل:کو؟اونه؟.شاهین:آره! 

فکرشونمیکردم اینقدر خوشگل باشه.
سهیل:از کجا معلوم؟ شاید با پول شوهر 
از  میخوابه؟  و  میخوره  داره  ما  خواهر 

اینجور آدما هیچی بعید نیست.
شاهین:موافقم!.

چجور  ببینم  جلو  برم  من  سهیل:میگم 
آدمیه. شاهین:نه!.

یه  با  و  نداد  گوش  شاهین  به  سهیل 
لبخند رفت سمت رز و گفت:میشه اینجا 
بشینم؟. رز:چرا؟. سهیل شاهین رو دید 
که سریع از رستوران رفت بیرون. بدون 
هیچ حرفی نشست روبه روی رز. رز:چرا 

نشستی آقا؟ بازم جا هست.
سهیل:خوب من...با خود شما کار دارم. 

رز:چه کاری؟.
تا سهیل اومد حرفی بزنه گوشیش زنگ 
خورد. سهیل:یک لحظه! الو... شاهین:چرا 

داری باهاش حرف میزنی؟.
سهیل:یعنی چی؟. شاهین:چیه؟ دختره 
بزنی؟...وقتی  حرف  نمیتونی  پیشته 
معلومه  میکنی  یه کاری  داری  سرخود 
منم بلند میشم میرم...بیرون منتظرتم. بعد 

قطع کرد.
زدو  رز  به  لبخندی  هم  سهیل 

گفت:ببخشید... رز:حرفتونو بزنیدو برید.
سهیل:چی میخواستم بگم؟...آهان

رز پوزخندی زدو گفت:کم حافظه هم 
که هستین! خدا به داد همسرتون برسه. 
متاهل  نکردم...اگر  ازدواچ  سهیل:من 
خانوم  یه  روی  روبه  نمیومدم  که  بودم 

شیک و باکالس بشینم. 
رز:با این شیرین زبونیتون هنوز مجردین؟ 

جالبه.
شما  که  میدم  نشون  پیر  سهیل:اینقدر 
از  مجردم؟...پس  من  کردید  تعجب 
این به بعد مواظب خودم باشم. رز هم 

خندیدو چیزی نگفت...
یعنی  تو  گفت:پس  دلش  تو  سهیل 
میشی؟!  صمیمی  نفر  یه  با  همینجوری 

جالبه.
رز:خیلی بد نگاه میکنی. سهیل:چی؟ نه...

داشتم فکر میکردم...راستش داشتم به 
شما فکر میکردم.

رز:به من؟...فکرکنم زیادی من به شما 
خندیدم...حاال که نمیرید من میرم.

رز هم بلند شد که بره.
تا بلند شد سهیل هم بلند شدویه کارت 
رز  طرف  درآوردوگرفت  جیبش  تو  از 
خودمم  شماره  منه  کارت  وگفت:این 
روشه...من تو یه شرکت کار میکنم که 
پدرم رئیسشه خوشحال میشم که اگر 
احتیاج   دوست  یه  به  کردید  احساس 

داشتید به من زنگ بزنید.
مجرد  من  که  نپرسیدید  اصال  رز:شما 

هستم یا متاهل.
سهیل:میدونم که مجردید چون به این 
چهره زیبا اصال نمیخوره که متاهل باشه.

نیستید.  کم  که  هم  زبون  رز:شیرین 
رفت.  لبخند  یه  با  و  گرفت  رو  کارت 
سهیل هم سریع از اونجا اومد بیرون و 
رفت تو ماشین نشست و گفت:تعقیبش 

کن تا نرفته.
شاهین هم فقط چپ چپ نگاش میکرد. 

سهیل:برو...داره میره ها!.
شاهین:پررو!. تا خونش تعقیبش کردن.

سهیل:خونه عادیه....فکر میکردم پولدار 
باشه که این شوهر خواهرمون عاشقش 

شد.
شاهین:تو چی میگفتی بهش؟. 

رسیده  ذهنم  به  ای  نقشه  سهیل:یه 
توووووپ! بپرس چی؟.

بهش  کم  کم  سهیل:من  شاهین:چی؟. 
باهاش صمیمی میشم... نزدیک میشم! 

خواهرم  سر  که  بالیی  همون  میخوام 
اومدو سرش بیارم.

کنی؟.  چیکارش  شاهین:میخوای 
یه  خودش  نمیکنم!  کاریش  سهیل:من 
بال سر خودش میاره...میخوام یه کاری 
کنم عاشقم بشه...یه کاری میکنم تا سر 
ای که  لحظه  و  بشه  حد مرگ عاشقم 

کاری  میکنم...یه  ولش  نداره  انتظارشو 
میکنم بخاطر من خودشو بکشه...درست 

همون کاری که خواهرمون کرد.
اینکارو  میخوای  که  شاهین:مطمئنی 
بکنی؟ ما الزم نیست که تا این حد پیش 

بریما.
سهیل:شاهین! فقط تو میتونی بفهمی که 
بودم... وابسته  به خواهرمون  من چقدر 
اینقدر که مادرمون هم تعجب میکرد...
من بیشتر از تو تشنه این انتقامم...خودم 
هم شروع میکنم و خودم هم...تمومش 

میکنم.. پس به من کمک  کن.
راه افتادن و رفتن خونه شاهین.

به  تا  شاهین:پس میخوای کمکت کنم 
این دختره نزدیک بشی؟.

تاملی  از  بعد  هم  شاهین  سهیل:دقیقا. 
نیست...باید  راحت  ولی  گفت:باشه! 
چند تا چیز یادت باشه..اول اینکه نباید 
عاشقش بشی یا دلت براش بسوزه و دوم 
اینکه...فقط نزدیک شدن به اون کافی 
کارای  باید  شد  عاشقت  نیست..وقتی 

بیشتری بکنی.
سهیل:چه کارایی؟.

شاهین:خوب بستگی داره که تا چه حد 
میخوای پیش بری و بعد ولش کنی.

کافی  دوستی  فقط  سهیل:نمیدونم! 
نیست...میخوام یه کاری کنم که واسش 

بیشتر از یه دوست ارزش داشته باشم.
سهیل  کن.  ازدواج  باهاش  شاهین:پس 

متعجب شدو گفت:چی؟.
شاهین:تنها راهشه! وقتی میگی بیشتر از 
یه دوست همین معنی رو میده..یا نامزد 

بشین.
سهیل:آره! نامزدخوبه... نمیخوام خودمو 

بدبخت کنم.
شاهین:پس کار ما از فردا شروع میشه.

دادم...باید  کارت  بهش  سهیل:نه...من 
منتظر تماسش باشیم.

این  من  با  هماهنگی  بدون  شاهین:چرا 
کارارو میکنی؟...از دست تو...

سهیل:چه عیبی داره؟...مطمئنم که زنگ 
میزنه...چرا زنگ نرنه؟...من به این خوبی 

و خوش تیپی.
شاهین پوز خندی زدو گفت:آره خوش 

مسخره  سهیل:شاهین  ....حتما....  تیپی 
نکن. گوشی شاهین زنگ خورد.

مادر...خوبین؟آره... سالم  شاهین:الو! 
سهیل همینجاست...گوشیش که همیشه 
خاموشه من صد بار بهش گفتم گوشیشو 
شنوا؟...البته  گوش  کنه...کو  درست 
میگید جواب  االن درست شده...چطور 
اینجا...سهیل  میایم  زود  نداده؟..بله...ما 
ناراحت  هنوز  سارا  بخاطر  میشه  مگه 
نباشه؟ همش به فکر ساراست...آره...ما 

زود اونجاییم. 
بعد قطع کردو گفت:پاشو! پاشو هی تلپ 

میشی خونه من.
پدرو  خونه  رفتن  بعد  ساعت  یک 

مادرشون. خونه بزرگی بود.
مادرشون چایی براشون آورد.

مادر:قبال که سارا زنده بود سهیل خیلی 
نمیرفتی خونه شاهین...ولی االن.... 

سهیل:مادر! با حرف زدن در مورد سارا 
فقط خودتونو ناراحت میکنید...

مادر:سارا برای من نمرده. پدرشون هم 
کرد... شروع  گفت:بازم  شدو  عصبانی 
خستم کرد از بس گفت سارا زندست...

من  کن...دختر  زندست...تمومش  سارا 
دیگه تو این دنیا نیست.

این  باید  شاهین:خیله خوب!...پدر شما 
موقع شرکت باشین.

پدر:خسته بودم گفتم خونه بمونم! من 
دیگه پیر شدم...االن نوبت شما دو نفره 

که شرکت و بچرخونید.
سهیل بلند شدو رفت اتاق سارا..ایستاد 
هم  مادرش   . خواهرش  عکس  جلوی 

اومد.
مادر:اینجایی... 

نخوردست...فکر  اتاق دست  سهیل:این 
میکردم وسایلشوجمع میکنید.

دخترمه... تنها  اتاق  مادر:نمیتونم...اینجا 
خودش که نیست...ولی اگر همین اتاق 

هم نباشه من میمیرم.
سهیل:این چه حرفیه؟...شما تنها نیستید 

مادر...ماها هم هستیم.
روز  دو  شرکت  رفتن  سهیل  و  شاهین 

بعدش رز به گوشی سهیل زنگ زد.
...ادامه دارد

عشقی برای کشتن     قسمت اول

  رمان
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دلم  برجسته  های  ویژگی  از  یکی 
که  است  مهمی  ارجاعات  خواد  می 
بهمن فرمان آرا به فیلمهای قبلی اش 
داده است. از نویسنده بودن قهرمان 
پرنده  با  قفس  یک  وجود  و  داستان 
بوس  یک  فضای  که  اش  خانه  در 
تا حضور  تداعی می کند  را  کوچولو 
به  که  خیابان  سر  نوزاد  با  دختری 
اشاره  یاس  کافور،عطر  بوی  فیلم 
به  بر  تاکید  مهمتر  همه  از  و  دارد 
های  موقعیت  که  بچه  آوردن  دنیا 
خانه ای روی آب را تداعی می کند.
اینجاست  آرا  فرمان  هوشمندی  اما 
ایده  با  کامال  دهی،   ارجاع  این  که 
دارند. همخوانی  روایی  های  پردازی 
در واقع تحمیلی نیستند بلکه بسته به 
روابط  به  منجر  فضاسازی  مقتضیات 

بینامتنی می شوند.
مهمترین برگ برنده فیلمنامه ، ایده 
نویسی  شوخی  و  جذاب  مرکزی 

به  کنایه  و  طعنه  از  سرشار  های 
است.  سیاسی  و  فرهنگی  معضالت 
گوشش  در  که  ای  نویسنده  ایده 
می  رقص  مناسب  آهنگ  صدای 
است  جذاب  خود  خودی  به  شوند 
و  ای  استعاره  نگاه  با  آرا  فرمان  که 
استفاده پاردوکسیکال از این ویژگی 
نویسنده،به نوعی با یک کمدی سیاه 
تضاد این سرخوشی و خیال پروری با 
موقعیت های تلخ  و دلمرده زندگی 

روزمره را بازگو می کند.
موتیف  عنوان  به  هم  اندیشی  مرگ 
دلم  در  آرا  فرمان  کارهای  مفهومی 
از  کند.  می  پیدا  امتداد  خواد  می 
که  نویسنده  همکاران  و  دوستان 
روحیات  تا  کنند  می  فوت  مدام 
و  رویا  میان  مدام  که  نویسنده  خود 

واقعیت،مرگ و زندگی معلق است.
بازی رضا کیانیان به خوبی مختصات 
می  بارور  را  نویسنده  وجهی  چند 

کند. برخالف بازی غلوشده کیانیان 
با  در کفشهایم کو،در دلم می خواد 
حرکات  بندی  زمان  قواعد  رعایت 
برونگرایانه به خوبی فضاهای ابزورد 

و گاه فانتزی فیلم را رقم می زند.
دارد.  هم  هایی  ضعف  فیلم  البته 
به  داستان  اشارات  برخی  جمله  از 
جلوه  ِدمده  که  اجتماعی  معضالت 
های  رقص  فصل  در  کند،اغراق  می 
ضرباهنگی  و  ریتم  جمعی،  دسته 
افت می کند  داستان  های  میانه  که 
و  نیما  الکن  پردازی  شخصیت  یا  و 
اعتیاد  سطحی  پرداخت  و  همسرش 
نیما،  اما امتیازات روایی و ساختاری 
می  کمرنگ  را  ها  ضعف  این  اش 
آمیز  نبوغ  لحظه  چند  جمله  از  کند. 
که نشان می دهد فرمان آرا همچنان 
می تواند مخاطب را سر ذوق بیاورد.

مثال  می توان به ایده بکر تاخیر در 
پاسخ دادن عروس اشاره کرد.انگار 

های  قرص  از  استفاده  دلیل  به  که 
تاخیر  بیماری  حاملگی،به  به  مربوط 
در حرف زدن دچار شده که تاویل 

های مختلفی می تواند داشته باشد.

امتیازات  به  استناد  با  کل  در 
تماشای  شد،   اشاره  که  مثبتی 
شود.  می  توصیه  خواد  می  دلم 
به خصوص از این جهت که برای 
به  وجه  هیچ  به  کمیک  فضاسازی 
شعور  و  افتد  نمی  لودگی  دام 
مخاطب را نسبتا دست باال فرض 
که  ای  سرخوشانه  فیلم  کند.  می 
و  تلخ  نگاه   ، در الیه های زیرین 
روزمره  زندگی  به  آوری  مالل 

جامعه ایرانی دارد.
* محسن جعفری راد

Elenamokrealtor@gmail.com
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هنری

ساخته ی  آخرین  می خواد«  »دلم 

کارگردان معروف و خالق سینمای ایران 

اواخر  از  که  ست  آرا«  فرمان  بهمن   «

کشور  سراسر  سینماهای  در  گذشته  ماه 

فیلم  این  در  است.  رفته  پرده  روی  بر 

شاهد  کارگردان  قبلی   آثار  همانند  نیز 

هستیم؛  سینمای اش  آشنای  مولفه های 

مضامینی همچون تقابل مرگ و زندگی، 

جریان روشنفکری و بازتاب فضای سرد و 

افسرده جامعه اما این بار با زبان طنز و 

لحنی شیرین.

نویسنده ای افسرده  فیلم روایت  داستان 

از  علت  به  که  است  فرزانه  بهرام  نام  به 

تنهایی  گرفتار  دوستانش  دادن  دست 

از  را  نوشتن  به  افسردگی شده و میل  و 

یک  اثر  بر  ناگهان  اما  است،  داده  دست 

تصادف اتومبیل، آهنگی در ذهنش تکرار 

و  می آورد  رقص  به  را  او  که  می شود 

شوق نوشتن را در وجودش برمی انگیزد. 

به سنت فیلم های قبلی فرمان آرا بیننده 

اجتماعی  و  سیاسی  اشاره های  شاهد 

حال  به  بودن اش  متاسف  و  فیلمساز 

نیز  اثر  این  در  جامعه  وضع  و  جوانان 

به عنوان سینمای  و  هست که موتیف وار 

تکرار  آثارش  در  کارگردان  خاص 

می شود. 

به جرات می توان نیمی از جذابیت فیلم 

کاربلد  و  آشنا  نام  بازیگران  مدیون  را 

حضورشان،  که  هنرمندانی  دانست؛  آن 

مایه  کارگردان،  نام  سنگینی  از  جدای 

اعتبار و آبروی فیلم است. رضا کیانیان، 

ابر،  صابر  افشار،  مهناز  نونهالی،  رویا 

محمدرضا گلزار، سحر دولتشاهی، مریم 

به  هرکدام  که  جعفری  بهناز  و  بوبانی 

در  را  خود  سعی  تمام  نامشان  فراخور 

بهترین  به  هنرشان  تمامیت  دادن  نشان 

وجه به رخ می کشند.

»بهمن فرمان آرا« سوم بهمن 1۳20 در 
اصفهان متولد شد. بعد از اتمام دوره ی 
متوسطه و در سن هفده سالگی به لندن 
رفت و در هنرکده هنرهای دراماتیک 
مشغول به تحصیل شد. در ادامه مسیر 

به  اندازه اش  از  به دلیل عالقه بیش  و 
در  و  شد  آمریکا  راهی  کارگردانی، 
که   )usc(جنوبی کالیفرنیای  دانشگاه 
سینمایی  دانشگاه های  معتبرترین  از 
سینمایی  علوم  فراگیری  به  است 
پرداخت. بازگشت او به وطن مصادف 
با سال 1۳45 بود که همزمان با دوران 
سربازی در مجله  انگلیسی زبان تهران 
از  بعد  و  می نوشت  نیز  نقد  ژورنال 
پایان دوره سربازی در سال 1۳47 به 
درآمد.  ایران  ملی  تلویزیون  استخدام 
نام  با  بلندش  فیلم  کارگردانی  اولین 
از ساخت دو  بعد  »خانه قمرخانم« را 
فیلم کوتاه »نوروز و خاویار« و »تهران 
بطن  در  که  کرد  تجربه  نو«،  و  کهنه 
داستان هیچ گونه سنخیتی با خود واقعی 
فرمان آرا نداشت؛ اما به فراخور تجربه 
گفت  می توان  جرات  به  دانش اش  و 
فیلمی که از آن زمان ها به کارگردانی 
فرمان آرا در یاد و خاطره مخاطبان اش 
بر  احتجاب«  »شازده  است  مانده 
گلشیری«  »هوشنگ  از  رمانی  اساس 
است. فیلم با استقبال گسترده منتقدان 
را  فیلم  بهترین  جایزه ی  و  شد  روبرو 

نصیب  تهران  فیلم  جهانی  از جشنواره 
سال  در  را  اثر  سومین  کرد.  خود 
و  باد«  بلند  »سایه های  نام  با   1۳56
داستان های  از  یکی  اساس  بر  هم  باز 
اکران  به  موفق  که  ساخت  گلشیری 
می توان  را  او  ماند.  توقیف  در  و  نشد 
نوی  موج  حامیان  اصلی ترین  از  یکی 
که  دانست  انقالب  از  قبل  سینمای 
برای  کارگردانان  از  وسیعی  طیف  به 
است.  کرده  کمک  فیلمشان  ساخت 
در  کار  و  مهاجرت  سال ها  از  پس 
زمینه ی پخش فیلم در کانادا و آمریکا 
و  بازگشت  ایران  به  هفتاد  دهه  در 
ماحصل  کرد.  فیلمسازی  به  شروع 
یاس«،  کافور،عطر  »بوی  تالش هایش  
بوس  »یک  و  آب«  روی  »خانه ای 
کوچولو« که به سه گانه مرگ معروف 
منتقدان  از  بسیاری  مثبت  نظر  شدند، 
عمومی  اقبال  با  و  جلب  خود  به  را 
از سال ها  مخاطبان مواجه شدند. پس 
آخرین  فیلمسازی  از  گرفتن  فاصله 
ساخته ی او »دلم می خواد« با نام اصلی 
»دلم می خواد برقصم« که نتوانست از 
زیر تیغ سانسور جان سالم  به در ببرد، 

اکنون بر روی پرده سینمای ایران در 
حال اکران است.

قرار است که در تاریخ   26 اگوست  
و 16 سپتامبر فیلم فوق در تورنتو 
و  فینیکس  فرهنگی  مرکز  توسط 

برای  شود.  پخش  سینما  دریاچه 
سایت  وب  به  بیشتر  اطالعات 

فینیکس مراجعه نمایید.
www.phoenixcultures.com

* امیر گنجوی

نگاهی به فیلم دلم می خواد ساخته بهمن فرمان آرا نگاهی به فیلم دلم می خواد ساخته بهمن فرمان آرا 

خیال، تنها راه زنده ماندن است

خیال، تنها راه زنده ماندن است
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با همسر دهن بین چگونه باید برخورد کنیم؟
افراد دهن بین افرادی هستند که در وهله اول از اعتماد به 
نفس ضعیف رنج می برند به گونه ای که اگر حتی رای و 
نظر خودشان در حل مسئله ای بجا و منطقی باشد به دلیل 
تردید ها و نداشتن اعتماد به نفس و تکیه به تصمیمات 
دیگران، ترجیح می دهند مطابق نظر دیگران به نتیجه 

گیری برسند.
چنین افرادی، معموال تایید و تشویق دیگران نقش حیاتی در 
زندگیشان بازی می کند، وابستگی زیادی به اطرافیانشان 

دارند و ریسک پذیری باالیی ندارند.

فقط ویژگی های منفی را نبینید

یکی از نکات مهم که به راحتی، ارتباط هر فرد را چه در 
تعامالت زوجین و چه در دوران تجرد و در مراودات فرد 
با همکاران، دوستان و آشنایان از بحران نجات می دهد 
و ارتباط او را با طرف مقابل سازنده تر می سازد، آشنایی 
و تسلط بر مفهوم »پذیرش« است. بر هیچ کسی پوشیده 
نیست که معموال هر انسانی در کنار ویژگی های مثبتی که 
دارد از چند خصلت شخصیتی منفی نیز برخوردار است 
که بسیاری از زوجین تصور می کنند این ویژگی های 
منفی مختص به همسر خودشان است و مردان یا زنان 
دیگر از کمال شخصیتی برخوردارند. در چنین حالتی زن 
یا مرد دست به مقایسه همسر خود با دیگر مردان یا زنان 
می زند، چشم خود را بر ویژگی های مثبت او می بندد و با 
حساسیتی ریزبینانه از ویژگی های منفی همسرش فاجعه 
سازی می کند و باعث ایجاد مشکالت زیادی در زندگی 

مشترکشان می شود.

 

غیر مستقیم تاثیر بگذارید

چنانچه همسران به پذیرش یکدیگر دست یابند آن گاه 
دست از تالش برای تغییر یکدیگر برمی دارند و با پذیرش 
شخصیت همسر خود به همان طریقی که هست مسیر 
همواری را برای ایجاد یک تاثیر مناسب بر روی یکدیگر 
فراهم می آورند. واکنش قطعی و قابل پیش بینی افراد 
زمانی که از طرف همسرشان تحت فشار برای تغییر 
قرار می گیرند، نوعی گارد دفاعی، مقاومت باال و بی 
دلیل است. هنر هر انسانی در آن است که بتواند به گونه 
ای نامحسوس وارد فضا و جو روانی طرف مقابل شود و 

توانمندی تاثیرگذاری غیرمستقیم را بر او داشته باشد.

 

تاثیرگذاری غیر مستقیم بر همسر

اگرچه بعضی همسران ادعا می کنند که کاری به کار 
همسرشان ندارند، اما به نظر می رسد در بعضی شرایط، 
تالش خودشان را کرده اند همسرشان را تغییر دهند تا 
اصالح شود منتها از آنجا که موفق نشده اند، زحماتشان بی 
نتیجه مانده است و فکر می کنند که هیچ گاه با همسرشان 
به تفاهم نخواهند رسید! هرچند گاهی ممکن است زن یا 
شوهری که تصمیم به تغییر همسرش گرفته است، فکر و 
تصمیمات خودش اشتباه باشد اما مطالعه راهکارهای زیر 
می تواند به حفظ رابطه مناسب زوجین برای تغییر مثبت 

همسر کمک کند.

 

آشنایی با خلق و خوی همسر

همسر خود را با تمام نقاط قوت و ضعفش بشناسید، بپذیرید 
و تاثیر بگذارید نه آنکه تغییر دهید. شناسایی و آشنایی با 
خلق و خو و ویژگی های مثبت و منفی همسر و همچنین 
پذیرش خصلت های منفی او در کنار نقاط قوتش، یکی از 
مهم ترین مهارت های حفظ روابط زوجین است. چنانچه 
دست از سخت گیری ها و تالش برای تغییر او بردارید و 
همان میزان انرژی را برای تاثیرگذاری نامحسوس روی 
همسرتان صرف کنید، به احتمال زیاد قدرت ورود شما 

به فضای روانی و روحی او بیشتر خواهد شد.

 

حفظ آرامش و همراهی با همسر

به منظور اثرگذاری روی همسرتان با او همراه شوید. در 
موارد بسیاری دیده می شود که زوجین به جای آنکه از 
طریق ورود به فضای روانی همسر دهن بین و همراهی با او 
اثرگذاری خود را بیشتر کنند، دقیقا مقابل او می ایستند و 
از هیچ تالشی برای به اثبات رساندن این امر که همسرشان 
دهن بین، وابسته و در اتخاذ تصمیمات زندگی ناتوان است، 
فروگذار نمی کنند. فراموش نکنید که اگر از ابتدا با مخالفت 
شروع کنید همسرتان همواره گمان می کند که شما هیچ 
وقت به درک درستی از چرایی رفتارهای او نرسیده اید. 
گاهی برای تغییر آرام یک صفت شخصیتی ناپسند به 
برنامه ریزی اصولی، گذشت زمان و حفظ آرامش در کنار 
همراهی با همسر احتیاج دارید تا رفته رفته موفق شوید او 

را به استقالل فکری و شخصیتی مطلوب برسانید.

 

انجام ندادن رفتارهای ناشی از عصبانیت

برای اثبات خود به همسرتان، اختالف و درگیری های 
بیشتری ایجاد نکنید. در بسیاری از موارد خصوصا در 
برخورد با افرادی که اعتماد به نفس ضعیفی دارند و از 
طرفی تمام تالش خود را می کنند تا نه تنها حقارت های 
درونی خویش را در سایه اعتماد به نفس کاذب ارتقا 
بخشند بلکه دست به ارزیابی و یا تحقیر ارزش ها و فرهنگ 
طرف مقابل نیز می زنند، بهترین راهکار این است که برای 
اثبات خودتان به همسرتان، رفتارهایی که نشان دهنده 

عصبانیت باشد، انجام ندهید.

 

تصمیمگیری با همسر دهن بین

در فرآیند تصمیم گیری، زوجین باید با یکدیگر مشارکت 
کنند و در نهایت تصمیم عاقالنه تر را اتخاذ کنند. از آنجا که 
افراد دهن بین معموال تسلیم اراده و تصمیم گیری دیگران 
می شوند و گاه اتخاذ یک تصمیم که اساس و ریشه منطقی 
ندارد می تواند بنیان زندگی مشترک را متزلزل کند در 
نتیجه توصیه می شود به هنگام گرفتن تصمیمات مهم، به 

این شیوه عمل شود:

 

در تصمیمات شخصی دخالت نکنید :

زمانی که دهن بینی زن یا شوهر متوجه تصمیمات شخصی 
اش می شود، مداخله ای نکنید و اجازه بدهید تصمیمات 
شخصی اش را به هر طریقی که خودش صالح می بیند 

اتخاذ کند.

 

در تصمیمگیری های مشترک گفت و گو کنید :

زمانی که تصمیمگیری زن یا شوهر به زندگی دونفره شان 
برمی گردد، به طور قطع هر دو حق مداخله دارند و نمی 
توانند زندگی را بر پایه تصمیماتی که به صالح آن نیست 
و اساس آن را ویران می کند، بنیان کنند. در چنین شرایطی 
برای اتخاذ بهترین تصمیم باید گفت و گو کرد، قاطعیت به 

خرج داد و سعی کرد تا دقیق ترین گزینه انتخاب شود.

محبت کردن به کسی که قدر محبت 
 را نمی داند اصراف محبت است

موی بشکافی به عیب دیگران ، 
چو به عیب خود رسی کوری از 

آن

زمین بخرید تا زمین نخورید
رضا خادم

HOMELIFE/Bayview
Ray  Khadem 

Sales Representetive   
 905.889.2200

416.726.1020

www.kingqualityhomes.com
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شما می توانید دل نوشته ،  تجربه و خاطرات خود را از مهاجرت به کانادا   
برای خوانندگان این نشریه به اشتراک بگذارید 
TehrantoNewspaper@gmail.Com

دهن بینی و ریشه های آن 



جدول کالسیک          افقی 
چهار  حدود   - نمناکی  و  1-تری   
یکی  به  را  کشور  این  جنگ  دهه 
فقیر  و  خطرناک  کشورهای  از 
از  یکی   -2 است  کرده  تبدیل  دنیا 
شهـرهای اسـتان فارس که در 40 
قرار  الر  شهر  غـرب  کیـلومتری 
بی کوهان  قبل - شتر  دارد - سال 
 - سرا  دوبیتی  شاعر   - 3-بستانکار 
دخترانه  4-نام  پسران  برای  نامی 
کردن  خالف   - تلفن  مخترع   -
5-باران ریزه - شعبه - گیاهی طبی 
- حرف فاصله 6-مبرا - زنگوله - از 
7-سرقت  اروپایی  سابق  امپراتوران 
و  ناوبری  منظور  به  روش  این   -
شناور  های  یگان  دیگر  با  ارتباط 
شعر   - شود  می  استفاده  زیرآبی  و 
آهنگین مراسم سوگواری 8-شایسته 
پیامبران   - دریا  و  آسمان  رنگ   -
 - نگارگری   - آستری  ۹-پارچه 
هدایت کننده 10-سرخنای - جعل 
کننده - مهربانی پروردگار نسبت به 
بندگانش 11-عدد گلر - یار صفا - 
سرزمین باستانی - ضربه سر فوتبالی 

12-کل و تمام - کم مانده آدم شود - بهره هوشی 13-موضوع و متن - اثر و عالمت - بزرگوار 14- خواسته های درونی - پایتخت 
رومانی - شکاف 15-شبکه گسترده ای از دانشمندان در تعامل با یکدیگر - تحقیق و مصاحبه با متقاضیان استخدام یا ورود به دانشگاه

عمودی  
 1-ردیاب - سست رای و ناپایدار در عقیده 2- دومین شهرستان پرجمعیت استان گیالن پس از رشت - فنر ساعت - ضمیر مفعولی 
3- متین - از جان گذشته - هیمه 4-بد و زشت - قدغن و ممنوع شده 5-ضربان - مخفف از آن - دسته و گروه 6-حرف تنفر - 
مرطوب - سرباز نیروی دریایی - صدای گوسفند 7-وسیله نقلیه چوبی - رویداد - درخت خرما 8-سنگواره - پشت و عقب - طعام 
۹-پول قاجاری - رغبت - کارمند 10-خاندان - قیصر - مخفف یورش - اطراف دهان 11-غذای سنتی همدان - ام البشر - دویدن 
12-نسل و فرزند - کلیسایی با قدمت بیش از 18 قرن در ارومیه 13-افسوس و پشیمانی - آدم آهنی - دسر ایرانی 14-گروه های 

مردم - سوره اخالص - به شوق آمدن 15-نوعی شیرینی تر - منفذ خروجی دود

 صافکاری و نقاشی
 انواع اتومبیل
قیمت  مناسب

Cell: 647.893.7878   Tel:  416.744.7878
66 Milvan Dr. Unit 3, North York, ON M9L 1Z5

MILVAN AUTO COLLISION LTD.
SPECIALIZE COLLISION, RESTORATION & REFINISHING

LICENSED AUTO BODY TECHNICIAN

Moe Naraghi
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شستشوی فرش بطریق سنتی

شرکت فرش ایران
قدیمی ترین فرش فروشی تورنتو با 20 سال سابقه

فرش های نفیس و با ارزش خود را به ما بسپارید
خدمات ما شامل فرشهای دستباف و ماشینی می باشد:

     * خاک گیری فرشها * شستشوی فرش بصورت سنتی * لکه گیری فرشها
    * کلیه عملیات اعم از ریشه زدن و چرم دوزی و رفو * داروی ضد بید

  * پرداخت فرشهای دو رنگ که در اثر نور تغییر رنگ داده اند * ارزش یابی فرشهای
شما جهت شرکت بیمه و خسارت های ناشی از آتش سوزی و یا آب دیده گی

تلفن:416.356.6666* 289-597-8811

...................الستیک دست دوم  
................................الستیک نو

...........تعویض لنت جلو و عقب
.........تون آپ هر نوع اتومبیل

From  $30
From  $50
From  $30
From  $35

عرضه کننده انواع رینگ و الستیک نو و دست دوم
Winter Tireقبل از خرید                      با ما تماس بگیرید

416.739.8591
20 Alness St, Unit 6&7,North York, ON M3J3H4

Oil Change

$29.99
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Good Year Michelin
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Easy Normal Hard سودوکو

طالع بینی هفته

  فروردین
در این هفته احتماال به یک سفر می روید تا از باقی مانده تعطیالت استفاده 
کنید. همچنین با توجه به اینکه ونوس در خالف نشانه شما قرار دارد، باز 
هم می توانید روابط تان را با دیگران  حتی دشمنان تان بهبود بخشید. مریخ 
یکبار دیگر آرزوهای شما را برای به دست آوردن اهداف تان تقویت می 
کند. در این هفته به یاد داشته باشید که از ثروت و اموال مشترک دیگران 
سود خواهید برد. به این معنی است که می توانید وام بگیرید و یا ممکن 
است که شریک زندگی تان سود زیادی دریافت کند که شما هم در این 

سود سهمی دارید.

  اردیبهشت
در این هفته زمانی که عطارد به صورت مستقیم حرکت می کند بسیاری از 
اتفاقات ناگوار در ارتباط با خانه، خانواده و زندگی شخصی تان پایان خواهند 
یافت. این توقف حدود شش روز بطول می انجامد. بعد از این شش روز 
زندگی تان به آرامی جلو می رود و به حدی خواهد رسید که در  سپتامبر 
اولین عقب نشینی انجام می شود. در آن لحظه همه چیز در ارتباط با خانه، 

خانواده و زندگی شخصی تان در یک خط شروع به کار خواهند کرد.
  خرداد 

در این هفته عقب نشینی چهار سیاره بر نمودار شما تاثیر می گذارد. زیرا 
که یکی از سیاره ها حاکم بر شماست! عالوه بر این، عقب نشینی عطارد 
در خانه سوم از نمودار شما رخ می دهد، خانه ای که شما هستید. به همین 
دلیل است که فکر می کنید زندگی بسیار دیوانه کننده است! به این معنی 
است که شما فکر می کنید که یکسری چیزها را از دست خواهید داد - 
اما اینچنین نیست. ارتباطات مختلط، مکان های نامناسب، سردرگمی ها و 
تاخیرات، مشکالت حمل و نقل نیز در این هفته وجود دارد! یک بازی هفتگی 
است و در نهایت تا شنبه ادامه خواهد داشت. با این حال، ونوس شما را 
به مهمانی دعوت می کند و از رویدادهای ورزشی، تعطیالت، داستان های 

عاشقانه، عشق جدید و سرگرم بودن با بچه ها لذت خواهید برد.

  تیر
در این هفته دو سیاره در خانه ازدواج و ارتباطات شما عقب نشینی می 
کنند، به این معنی که اگر از دوستان و همسرتان بی خبر بودید و مدت 
زیادی است که با آن ها صحبت نکرده اید، صحبت خواهید کرد. برخی 
از شما یکبار مجبور می شوید که با چیزی که موجب ناراحتی و یا مشکل 
شما شده است برخورد کنید. با این حال، به بانک برگردید، عقب نشینی 
عطارد باعث سردرگمی شما نسبت به مسائل مالی و درآمد تان می شود. 
چک کردن ایمیل ها دیر خواهد شد. با این حال، زمان خوبی برای بحث 
در ارتباط با حقوق تان می باشد. همچنین، بازسازی و تعمیرات وسایل خانه 
برای شما جذاب تر و سرگرم کننده تر خواهد شد. معامالت نیز می تواند 

در این هفته سودآور باشد.

  مرداد
این هفته به واسطه عقب نشینی عطارد اخبار آرام بخشی برای شما در راه 
است. این عقب نشینی عطارد ترسناک است و تا پایان هفته به اتمام می 
رسد. ما در سایه عقب نشینی عطارد خواهیم بود زیرا که عطارد برای اولین 
بار در 24 درجه در برج اسد عقب نشینی میکند و از 24 درجه بیشتر تا 
سپتامبر نخواهد شد. بنابراین تا آن زمان هیچ چیز روشن نخواهد بود. اما به 
شما اطمینان می دهم که تا روز شنبه که این عقب نشینی متوقف می شود 
این مشکالت از زندگی شما برداشته خواهد شد. این یک هفته برای لذت 

بردن از شراکت دیگران عالی است. پس به فکر خودتان باشید.

  شهریور
در این هفته حوادث غیرمعمولی، عجیب و غریبی اتفاق می افتد. به این دلیل 
است که چهار سیاره عقب نشینی می کند. مشکالت و چالش  با خانواده )زن 
و بچه ها یا والدین و خواهر و برادران( ، برنامه تعطیالت، مشکالت کاری 
و مالی و ... بخشی از اتفاقات این هفته می باشد. ممکن است فرصت هایی 
برای آموزش و یا سفر کردن داشته باشید. تمام این فرصت ها قابل اجرا می 
باشد. به همین ترتیب عقب نشینی عطارد در انجام تحقیقات به شما کمک 
زیادی می کند و راه حل هایی برای مشکالت قدیمی پیدا خواهید کرد که 
از خیلی وقت پیش به دنبال آن ها هستید. هم برنده می شوید و هم بازنده! 
از خرج کردن پول تان در این هفته لذت خواهید برد زیرا چیزهای زیبا و 

دوست داشتنی می خرید. برخی از شما نیز افزایش درآمد خواهید داشت

  مهر
در این هفته ونوس حاکم بر شما باعث سیاست تر و جذاب تر شدن شما می 
شود. بار دیگر این هفته، هفته خوبی برای خرید چیزهایی است که دوست دارید. 
عقب نشینی عطارد همچنان ادامه دارد و باعث می شود که با دوستان و افراد 
دیگر ارتباط بهتری برقرار کنید. عقب نشینی مریخ و زحل باعث ایجاد یک 
کسب و کار قدیمی برای شما خواهد شد  که یک نوع چالش است اما متاسفانه 
چون خیلی جدی است و باید آرام پیش روید نمی توانید از انجام آن امتناع 
ورزید. تغییرات غیر منتظره درباره مالیات، بدهی، ارث و میراث و موضوعاتی 
که به بیمه مربوط می شود رخ خواهد داد. به اهداف آینده خود فکر  و روی 

آنها تمرکز کنید

  آبان
در این هفته به دلیل عقب نشینی زحل و مریخ کمی آشفته هستید و این 
آشفتگی مدام در حال تکرار است چراکه اتفاقات بزرگی رخ می دهد و شما حتما 
باید با این اتفاقات مقابله کنید. عقب نشینی عطارد شما را مجبور می کند که با 
مشکالت والدین و رئیس تان نیز مقابله کنید. با این حال، شما موفق خواهید شد 
که بر تمام موانع غلبه کنید زیرا که مشتری خوش شانس در نشانه شماست و 
موفقیت شما را تضمین می کند. از این موضوع سپاسگزار باشید. چیزهای شگفت 
انگیز و غیر منتظره ای باعث ایجاد تغییرات در مشارکت ها می شود. همه این 

چیزها موجب تغییرات شغلی و مسکونی در آینده برای شما خواهد شد

  آذر
در این هفته روابط تان مخصوصا با افراد خالق و هنرمند گرم تر می شود. در 
خواست شما برای سفر کردن و خارج شدن هنوز جدی است! اگر نه، باید بدانید 
متاسفانه به دلیل عقب نشینی عطارد تاخیراتی در این کار به وجود می آید که 
نه تنها برای سفر بلکه در قانون، پزشکی، رسانه ها و نشر هم همینطور خواهد 
شد. خوشبختانه بر خی از این تاخیرات به نفع شما است و می توانید پروژه های 
در حال اجرای تان را تکمیل کنید. باید با موضوعات جدی که اخیرا باعث ایجاد 
خسارت به شما شده است مقابله کنید اگرچه سخت است و سرگرم کننده 
نیست! ولی نترسید چون زمانی که مشتری خوش شانس بعد از 12 سال وارد 
نشانه شما می شود اتفاقات خوبی در ماه نوامبر انتظار شما را می کشند. آن 
ها می گویند خوشبختی اتفاق می افتد وقتی که آماده هستید تا با فرصت هایی 

روبه رو شوید.

  دی
در این هفته نمی توانید از نامیدی ها فرار کنید. زحل بر نشانه شما حاکم است 
و به همراه مریخ عقب نشینی میکند. ممکن است احساس کنید که زندگی دو 
قدم به جلو و یک قدم به عقب است. کسب و کار قدیمی و یا ارث و میراث 
همچنان در حال کشمکش است. اما نگران نباشید که تکمیل خواهد شد. در 
واقع برخی از این سردرگمی ها که در این هفته رخ می دهد باعث خواهد شد 
که شما را وارد مسیر جدید کند. خوشبختانه، ونوس آتشین در باالی نمودار 
شما که مربوط به روابط تان با مدیر و والدین و افراد خاص است قرار دارد. 
دوست یابی ها جالب است. هنری آدامز می گوید: یک دوست در زندگی تان 
خیلی زیاد است، دوتا خیلی بیشتر است و سومی یک جوری غیر ممکن است.

  بهمن
از این هفته اورانوس حاکم بر نشانه شما تا ماه ژانویه عقب نشینی می کند. 
این اتفاق موجب ایجاد شرایط غیر قابل پیشبینی در خانه، خانواده و امالک و 
... می شود. دیگر مناطقی که کمی غیر قابل پیش بینی و ناپایدار هستند پنهان 
شده اند. دیگران از آنچه که اتفاق می افتد اطالعی ندارند اما شما قطعا اطالع 
دارید. با این حال عقب نشینی عطارد عمیقا عمومی است و در خالف نشانه 
شما قرار دارد که باعث ایجاد تماس شما با دوستی ها و روابط قدیمی می 
شود. از این فرصت استفاده کنید و لذت ببرید. همچنین از این خوشبختی و 
فرصت خوبی که دارید استفاده کنید و هم چنان ادامه دهید زیرا که مشتری 

خوش شانس هنوز هم در باالی نشانه شما قرار دارد.

  اسفند
در این هفته یک اختالف نظر و یا رقابت شما را به یک چالش دعوت می 
کند. روال کار شما از ماه ژانویه غیر قابل پیش بینی بوده است و این موضوع 
شما را دلسرد کرده است. نترسید زیرا که همه چیز در ماه سپتامبر به روال 
عادی بر می گردد و شما در انجام کارهای روزانه تان احساس بهتری خواهید 
داشت. با این حال، اتفاقات غیرمنتظره ای در یک گروه رخ می دهد که شما 
را تحت تاثیر قرار می دهد. فرصت هایی برای سفر فراهم می شود که بر روی 
این سفرها تمرکز کنید. فکر کنید که در زمینه های پزشکی، قانونی ، رسانه و 
نشر چگونه می توانید که به نفع خودکار کنید. با وجود تاخیراتی که در کار 

دارید، اما بهتر کار خواهید کرد
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ACE GARDENER
Landscaping & Gardening
ACE GARDENER
Landscaping & Gardening

هرس درختان و چمن زنی و کود پاشی
احداث باغچه های جدید و بازسازی

تمیز کاری فصل بهار و پاییز

هرس درختان و چمن زنی و کود پاشی
احداث باغچه های جدید و بازسازی

تمیز کاری فصل بهار و پاییز
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HOMELIFE/Bayview
Ray  Khadem 

Sales Representetive
505 Hwy 7 East Suite 201    

Thornhill,ON  L3T 7T1

رضا خادم

Cel:416.726.1020   Tel:905.889.2200

معرف جدیدترین مدل عینک های طبی و آفتابی مارکدار

مشاوره جراحی و معاینه کامل چشم )روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه(
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زمین بخرید تا زمین نخورید

   (647)270-7875                 (905)597-2922
WWW.MQVL.COM

$399
FREE (DOMAIN + HOST)  +  وبسایت =

8185 Yonge St, Unit 204 Thornhill, ON L3T 2C6

Your Digital Marketing Company

تعمیـرات جـزئی منـزل شمـا 

Dariush واک اوت - واتر پروفینگ
                                                                              416.882.2786

General
Construction

Plumbing - Wiring - Painting- Finish Basement- Kitchen&Bathroom
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خدمات برق و نصب دوربین های مدار بسته
نصب تابلو و ماشین آالت 600 ولت

نصب و تعویض تابلوهای  برق 100/200/400 آمپر
طراحی و اجرای سیستم های برق )منازل- تجاری(

 سیم کشی و نوسازی
        رفع کلیه اشکاالت برقی

نصب دوربین های مدار بسته

www.kiyanelectric.ca     Tel: 647.928.4848  ECRA LICENCE: 7012391 
E-Mail: kiyanelectric@yahoo.com
info@kiyanelectric.ca

KIYAN ELECTRIC INC
LIGHTING AND ELECTRICAL SERVICES
Residential, Commercial, Industrial

Master Electrician



    (905) 731- 8899
   Toll Free:+1 (877) 771 - 6744

هوندا اتومبیل منتخب ایرانیان

اردالن قاسمی
نماینده فروش
647.818.0090
ardalan@rhhonda.com

میالد بردسیری
نماینده سرویس

905.731.1211  Ext ::2408

905.731.8899  Ext ::2302
kevin@rhhonda.com

                                    77   16 th  Avenue    Richmond Hill, ON    L4C 7A5

                                             Www.RichmondHillHonda.Com

416.561.7610
sina@rhhonda.com

نام هایی که می شناسید با سالها تجربه در خدمت شما

فربد بحرانی
تعیین  وقت برای خدمات پس از فروش  

905.731.8899  Ext ::2209
bdc@rhhonda.com

Limited time offers available through Honda Financial Services Inc. (HFS), to qualified retail customers on approved credit..  2018 Civic SE Sedan CVT (Model FC2F6JEX) on a -60month term with 260 weekly payments at 
%2.99 // %2.99 lease APR. Weekly payment is 68.82$ // 60.82$ with 0$ down or equivalent trade-in and 220$ // 270$ total lease incentive included. Total lease obligation is 17,893.63$ // 15,812.42$.
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7378Yonge St, Unit B38 Thornhill, ON, L4J8J1 
T : 416.835.1066 * 905.597.2010*416.878.0801

با بیش از 35 سال سابقه
در ایران و کانادا

هدف ما جلب رضایت شماست

یانگ و کالرک

ODSP پذیرش انواع بیمه های درمانی ، بیکاری، ولفر و

کلینیک دندانسازی سلیمی

شماره 7378 خیابان یانگ ، واحد B38 ) پالزای سنترال پارک( 

ساخت و ترمیم انواع دندان های مصنوعی
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 حوادث

خدمات مهاجرتی
- از طریق سرمایه گذاری، تحصیلی، تخصصی، و خانوادگی

- دفاع از پرونده های مهاجرتی
 - تهیه و تنظیم دعوتنامه و کلیه فرمهای مهاجرتی

- انواع ویزا: تحصیلی، توریستی، سوپرویزا، تجاری
خدمات حقوقی

 - تشکیل پرونده و دفاع در: امور مالی تا $25000 ،
مالک و مستاجر، WSIB ، Human Rights  و غیره

-پیگیری کلیه امور ملکی و حقوقی در ایران
- کلیه جرائم رانندگی، امور تصادفات و زمین خوردگی

- کلیه دعاوی زیست محیطی و محل کار
 - تایید قسم نامه، اظهارنامه،  تهیه و تنظیم کلیه

 فرمهای دولتی، ترجمه رسمی مدارک و  امور کنسولی

دفتر حقوقی و مهاجرتی

 فرشید امام
عضو کانون وکالی انتاریو

نماینده رسمی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا

30 -70 East Beaver Creek Rd, Richmond Hill, ON L4B 3B2
20 دقیقه مشاوره رایگان

647-771-2909  
info@ prominentlegalservices.ca 

www.prominentlegalservices.ca

ــاله در  ــر 21 س مرگ پس
ــراه مانیتوبا بزرگ

مــادر  ِ پســری  کــه در جریــان 
ــراه  ــادف در بزرگ ــک تص ی
59 کشــته شــده هنــوز نمــی 
ــرش  ــرای پس ــا ب ــد دقیق دان

ــت. ــاده اس ــی افت ــه اتفاق چ

ــل از  ــه نق ــو ب ــزارش تهرانت ــه گ ب
ــه  ــی، Leah Fey، ک ــی س ــی ب س
پســرش Adam Fey، پــس از 
اینکــه اوایــل صبــح روز  19 اوت بــا 
ــن خــودرو تصــادف کــرد و  چندی
کشــته شــد گفــت: مــا حــق داریــم 
بدانیــم نتیجــه معاینــات پزشــکی 
ــی  ــه وقت ــده و چ ــی ش Adam چ
مــی توانیــم او را بــه خاک بســپریم.
ایــن پســر 21 ســاله که در مراســم 
عروســی عمــوی دوســت دخترش 
ــه در  ــع در Patricia Beach ک واق
 Winnipeg 70 کیلومتــری شــمال
اســت شــرکت کــرده بــود  حــدود 

ــرای قــدم زدن  ســاعت 2 صبــح ب
مــی رود در محوطــه بیرونــی و 

دیگــر هرگــز برنمــی گــردد.
پلیــس حــدود ســاعت 2:30 صبح 
بــر اســاس گزارشــات واصلــه بــه 
تقاطــع بزرگــراه هــای 59 و 304 در 
St. Clements  مــی رود و  آنجــا 
ایــن پســر را درحالــی کــه توســط 
ــت  ــورد اصاب ــودرو م ــن خ چندی

قــرار گرفتــه مــی بیننــد.
مــادر ایــن پســر تصریــح مــی کند 
ــرش را روز  ــار پس ــن ب ــه آخری ک
شــنبه در مراســم یادبــود پــدرش 
ــده  ــده دی ــوت ش ــرا ف کــه اخی
اســت. او )پســرش( حدود ســاعت 
ــرکت در  ــور ش ــه منظ ــر ب 4 عص

ــارج  ــه خ ــی از خان ــم عروس مراس
مــی شــود ولــی حــدود ســاعت 3 
صبــح دوســت دختــر پســر بــه این 
مــادر زنــگ مــی زنــد و مــی گویــد 
ــرده و  ــرک ک ــی را ت ــه او عروس ک

نمــی دانــد کجــا رفتــه اســت.
وی مــی افزایــد: مــن حــدس مــی 
زنــم آنهــا دنبالــش گشــته بودند و 
باالخــره تــوی جــاده پیدایــش مــی 

کننــد..
ایــن مــادر در ادامــه در رابطــه 
 Adam :ــد ــی گوی ــرش م ــا پس ب
دوســت داشــتنی کســی بــود کــه 
هــر کســی مــی توانســت ببینــد. او 
قلبــی از طــا داشــت کــه عاشــق 
همه بود.پســری باهــوش و مهربان 

ــود. کــه همیشــه خوشــحال ب
ــدوار اســت کســی  ــادر امی ــن م ای
ــرده  ــادف ک ــرش تص ــا پس ــه ب ک
ــه او بگویــد چــه اتفاقــی برایــش  ب
ــر همیــن اســاس  ــاده اســت.  ب افت
پلیــس هــم از عمــوم افــرادی کــه 
ــی  ــه احتمــاال اطاعات ــن حادث از ای
دارنــد خواســته تــا اطاعاتشــان را 

ــد. ــرار دهن ــار پلیــس ق در اختی

مــادر 36 ســاله متهــم 
بــه قتــل دختر 7 ســاله

یــک زن از اهالــی النگلــی در 
  Langley -( ــا ــش کلمبی بریتی
ــه  British Columbia(در رابط

ــاله اش  ــر 7 س ــل دخت ــا قت ب
Aaliyah Rosa کــه مــاه پیــش 
در کانــدو ای در النگلی کشــف 
ــم  ــوان مته ــود، بعن ــده ب ش
ردیــف دوم در معــرض اتهــام 

ــت. اس
بــه گــزارش تهرانتــو بــه نقــل از 
گلوبــال نیــوز، بــر همیــن اســاس 
ــال تحقیقــات صــورت  ــه دنب و ب
گرفتــه روز دوشــنبه گــروه 
 Integrated( ــی ــات جنای تحقیق

 Homicide Investigation
کــه  کــرد  اعــام   )Team
Kerryann Lewis، مــادر 36 
ســاله Rosa بعنوان متهــم درجه 
دو دررابطــه بــا ایــن قتــل متهــم 

ــت. ــده اس ــتگیر ش دس
Cpl. Frank Jang of IHIT تصریح 
کرد: این حادثه غم انگیز جامعه را 
شوک زده کرد و ما ضمن اینکه 
عمیقا این حادثه را با خانواده اش 
تسلیت می گوییم امیدواریم بتوانیم 

پاسخ گوی سواالتشان باشیم.

بــه گفتــه پلیــس جنایــی و 
قتــل تورنتو، یکشــنبه شــب 
ــزی این  ــته مرک ــردم هس م
ــگ  ــل رن ــه قت ــا س ــهر ب ش

خــون گرفــت.

بــه گــزارش تهرانتو به نقــل از  وورد 
 Katrina( ــه ــا آروگانت ــوز، کاترین نی
Arrogante( ســخنگوی پلیــس در 
ایــن رابطــه گفــت: بدنیــال دریافت 
گزارشــی مبنــی بر شــلیک گلوله در 
یــک ســاختمان مســکونی، پیکر بی 
جــان مــردی را در بخش مشــاعات 
طبقــه چهــارم ایــن ســاختمان پیــدا 

کردنــد.
بــه گفتــه پلیــس ایــن مــرد کــه از 
ــه  ناحیــه ســر مــورد اصابــت گلول

ــپرده  ــان س ــه در دم ج ــرار گرفت ق
ــه  ــن رابطــه ب ــس در ای اســت. پلی
ــا کاپشــن  فــردی ســفید پوســت ب
ــال  ــس ب ــلوار و کاه بی ــیاه و ش س

ــت. ــون اس مظن
در یــک حادثــه دیگــر کــه بــه قتــل 
یــک زن ســالخورده )84 ســاله( بنام 
)Elena Marcucci(النــا مارکوچــی

در شــمال اتوبایکــوک مربــوط مــی 
شــود، یــک مــرد 31 ســاله بــا اتهام 

قتــل مواجــه اســت.
ــن  ــب خونی ــن ش ــره در ای و باالخ
 Sherway یک مــرد دیگــر نیــز در
Gardens بدلیــل ضربــات چاقو در 
حالــی که بــه شــدت مجروح شــده 
بود بــه بیمارســتان انتقال پیــدا کرد 
ــاورد و تســلیم مــرگ  ــی دوام نی ول

شــد.      
ــن  ــزارش ای ــس گ ــه پلی ــه گفت ب

حادثــه حــدود ســاعت 9:30 شــب 
دریافــت می شــود و وقتــی نیروهای 
پلیــس بــه محــل حادثــه در غــرب 
تورنتــو مــی رســند در نزدیــک یک 
فروشــگاه دو مــرد را پیــدا مــی کنند 
کــه بــه شــدت زخمــی شــده انــد. 
ــر شــدت  ــی در اث ــا یک ــن مرده ای
جراحــات وارده در بیمارســتان جان 
مــی دهــد و دیگــری تحــت عمــل 
جراحــی قــرار مــی گیــرد. تــا زمــان 
تهیــه ایــن خبــر هنــوز مظنونــی در 
ایــن رابطه شناســایی نشــده اســت.

یکشنبه شب تورنتو با سه قتل رنگ خون گرفت

حمله یک سگ به دو کودک 

در شمال مونترال

بــه گفتــه پلیــس مونتــرال، دو 
کــودک کــه بطــور جداگانــه 
ــگ در  ــک س ــه ی ــر حمل در اث
شــمال مونتــرال دچار آســیب 
ــان  ــت درم ــد تح ــده بودن ش

قــرار گرفتنــد.

ــل از  ــه نق ــو ب ــزارش تهرانت ــه گ ب
ســی تــی وی، یکــی از این کــودکان 
دختــر  7 ســاله ای بــود کــه در بلوار 
Boulevard St-Michel در مونترال 
شــمالی از چند ناحیــه در بــازو مورد 
گزیدگــی ســگ قــرار گرفــت.   به 
 ، SPVM گــزارش ســخنگوی
اوایــل صبــح یکشــنبه همان ســگ 
کــودک دیگــری را مــورد آســیب 
قــرار داد.  بنابــر ایــن گــزارش، ایــن 
کــودک کــه 4 ســال ســن دارد نیــز 
ــگ  ــی س ــن گزیدگ ــال ای ــه دنب ب
جهت درمــان به بیمارســتان انتقال 

پیــدا کــرد.  بدنبــال ایــن موضــوع 
ــدند  ــه ش ــودک متوج ــواده ک خان
کــه ایــن ســگ متعلــق بــه یکــی از 
دوســتان شــان اســت و پلیس گفت 
کــه بایــد حیــوان را داخــل خانه می 

. بستند
بــه هــر حــال این ســگ بســته شــد 
ولــی حــدود ســاعت 3:15 عصر به 
دختــر بچــه 7 ســاله ای که داشــت 
بــازی مــی کرد نیز آســیب رســاند. 
بــر همیــن اســاس ایــن ســگ نگــه 
داشــته شــد تــا پلیــس آنــرا تحــت 

ــرل بگیرد. کنت
یــک فــرد بزرگســال نیز بــه پلیس 
گــزارش داد وقتــی در ایــن رابطــه 
مداخلــه کــرده آســیب دیــده کــه 
البتــه ایــن آســیب ها جدی نیســت.  
در پــی این حوادث کودکان آســیب 
دیــده تحــت درمان و ســگ مهاجم 
نیــز همچنــان تحــت کنتــرل قــرار  
گرفتــه اشــت و تحقیقــات در ایــن 

رابطــه در دســت انجــام اســت.
 ،)Valerie Plante(والــری پالنتــه
شــهردار مونتــرال، نیــز در این رابطه 
گفت کــه وقتــی از این اخبــار مطلع 

شــده قول داده که بــرای جلوگیری 
از تکــرار ایــن اتفاقــات نســبت بــه 
قانــون نگهــداری حیوانــات تجدید 
نظــر کنــد.  او افــزود: ما مــی خواهیم 
از تکــرار ایــن موضــوع جلوگیــری 
کنیــم ولــی در حــال حاضــر قانــون 
خاصــی در ایــن رابطــه نداریــم کــه 
ــیم  ــن باش ــطه آن مطمئ ــه واس ب
صاحبــان حیوانــات خانگــی در 
ــرال بایــد  ــر تمــام مــردم مونت براب
ــت  ــی اس ــند.  گفتن ــخگو باش پاس
ــاه  ــرال، در م ــه، شــهردار مونت پالنت
ــث  ــری بح ــس از یکس ــن پ ژوئ
ــدی را  ــون جدی هــای عمومــی، قان
ــات پیشــنهاد  ــرای کنتــرل حیوان ب
کــرد کــه ایــن قانــون در صــورت 
تصویــب در جــوالی 2019 اجرایی 
مــی شــود. بــر اســاس ایــن قانــون 
ضوابــط ســختگیرانه ای بــرای 
حیوانــات خانگــی مهاجــم درنظــر 
ــن  ــر همی ــه شــده اســت و  ب گرفت
ــن  ــات در اماک ــن حیوان ــاس ای اس
ــد و  ــوزه بن ــد دارای پ ــی بای عموم
قــالده کوتــاه بــوده و  صاحبــان آنها 
ــد مواظــب رفتارشــان باشــند. بای
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خریـد- فـروش- اجـاره

HomeLife/Bayview
 Realty Inc., Brokerage*, independently  
owned & operated Brokerage

Leili Bozorgi

لیلی بزرگی
کارشناس و مشاور امالک

416-837-3156  info@leilibozorgi.com

اجاره ملک مورد نظر شما در کوتاه ترین زمان ممکن

قابل توجه مالکان محترم و متقاضیان مسکونی کوتاه مدت  مناطق نورث یورک ، تورن هیل ، ریچموندهیل

به هیچ وجه نگران کمیسیون نباشید  من به حدی انعطاف پذیری  دارم که رضایت شما از هر نظر تأمین می گردد
لطفا برای  اجاره نمودن و اجاره دادن مسکن های مبله  اعم از کاندو ، هاوس ، بیسمنت ، بچلر ، تان هاوس حتی اتاق در 

آپارتمان های رنتال  حتما  با من تماس بگیریدمستأجرهای تحصیل کرده  ، صادق و بی دردسر دارم 

 1- کاندو یک خوابه + دن نوساز غیر مبله پنت هاوس  یانگ و خیابان 16 بورلی هیل + الکر + پارکینگ + کابینت عالی و
 کانتر تاپ سنگ سقف 10 فوت با امکانات کامل ورزشی استخر و غیره 1800 دالر ماهیانه بلند مدت

 2-  خانه بسیار تمیز 3 خوابه + بیسمنت اختصاصی با کابینت های کاستوم ، کانتر تاپ سنگ، اپالینس  جدید + کولد روم +
انباری + اتاق خواب مستر +  واکینگ کالزت، در بهترین مکان ابتدای ریچموندهیل نزدیک دریاچه  ) بترست و کینگ (

)ریچموندهیل( ماهیانه 1800 دالر
3- کاندو  1 خوابه مبله بسیار تمیز طبقه10 از اول سپتامبر2018 به مبلغ 2600 دالر کوتاه مدت اجاره داده می شود بیویو ویلیج 

4- بیسمنت 2 خوابه مبله بسیار شیک و روشن ، مستقل  با کلیه امکانات رفاهی از اول سپتامبرکوتاه مدت 1600 دالر ابتدای آرورا 
 5- بیسمنت 1 خوابه مبله بسیار شیک با سقف بلند و روشن ، مستقل یانگ و فینچ بلند مدت 1500 دالر + 1/3 یوتیلیتی کوتاه

مدت 6 ماهه 1600 دالر از 6 ماه کمتر 1700 دالر  از اول سپتامبر
 6- اتاق تمیز مبله تخت خواب دار ، طبقات باال صرفا برای خانم های جوان تحصیلکرده ) درمکان بدون مرد( اجاره کوتاه مدت

از 650 به باال از 1 ماه تا 6 ماه اینکلود مورد نیاز است در مناطق نورث یورک، تورن هیل ، ریچموندهیل
 7- در کاندوی وردان یانگ اتاق مبله با سرویس بهداشتی مستقل به یک خانم جوان شاغل و یا دانشجو و یا آقای مشابه با هم

اتاقی پرفسور بازنشسته دانشگاه 1000 دالر ماهیانه بلند مدت
8- خانه باز سازی شده 3 خوابه با سرویس کامل در نورث یورک بلند مدت با کردیت خوب 4000 دالر ماهیانه

9- یک خوابه + دن در وردان یانگ در طبقه 6 از پانزدهم آگوست 2500 دالر
 به تعدادی آپارتمان یک خوابه ، 2 خوابه و مبله در مناطق نورث یورک ، تورن هیل و  ریچموندهیل و همچنین

بیستمنت های مبله تمیز 1 خوابه و 2 خوابه در مناطق مذکور جهت اجاره کوتاه و بلند مدت مورد نیاز فوری است

416.276.8999
مشکل گشای متقاضیان مسکن مبله موقتعطا شمالی

Yonge/Hwy7 
 اپارتمان 1+1 خواب حدود 65 متر

 ،  پارکینگ و انباري ، نزدیک به
  حمل و نقل عمومي-سالن ورزش،
 استخر،  دید جنوب و طبقات باال،

 - اجاره 1 ساله از سپتامبر
$1725 + Utilities 

647.527.4777

YONGE/Hwy 7 
 اپارتمان ١ خواب حدود ٦٥ متر

 - دسترسي عالي-سالن ورزش،
 كتابخانه و نگهباني ٢٤ ساعته- ديد

  شرق- اجاره ١ ساله

  $ 1800 +Utility 

647.527.4777

Yonge/Sheppard 
 اپارتمان ١ خواب حدود ٥٥ متر
 - پاركينگ  - نزديك به حمل و

 نقل عمومي-سالن ورزش و سونا،
 كتابخانه و نگهباني ٢٤ ساعته- ديد

    جنوب- اجاره ١ ساله، فوري
$ 1900  

647.527.4777

اجاره از 1500 تا 1999 دالر

   كاندو نو ساز يك خوابه
١ سرويس    با كليه
 امکانات و پاركينگ 

 ١700 دالر  -    عليرضا

647.924.3113

Richmond Hill

   آپارتمان 1 خوابه
 پارکینگ   و الکر

60 متری
$1680 

647.818.6010

Bayview/Sheppard

كاندو ١ خوابه ١ سرويس

 با كليه امکانات و پاركينگ

$1850 

647.924.3113

Don Mills/Sheppard 
 اپارتمان ١خواب ٤٥  متر ، نوساز
 -  پاركينگ و انباري - نزديك
به مترو و حمل و نقل عمومي-
   -كتابخانه و نگهباني ٢٤ ساعته

 $ 1700 + utility 

647.527.4777

Yonge/Hwy7
 اپارتمان ١ خواب حدود ٦٥ متر

 - پاركينگ و انباري - نزديك به
 مترو و حمل و نقل عمومي-سالن
   ورزش و  سونا، كتابخانه و نگهباني

اجاره ١ ساله $1650

647.527.4777

Yonge/Finch 
 اپارتمان ١+١ خواب  حدود 7٥

 متر - پاركينگ و انباري - نزديك
 به مترو و حمل و نقل عمومي-سالن
 ورزش، استخر، كتابخانه و نگهباني

- ٢٤ ساعته- ديد جنوب
  اجاره ١ ساله    $1860 

647.527.4777

اجاره از 1500 تا 1999 دالر

متخصص در خرید و اجاره برای تازه مهاجران

  اجاره کاندو و خانه

خرید و فروش کاندو  

خرید و فروش تاون هاوس و خانه های دیتچد

فلورا فاطمی

647-818-6010     www.buysellhomef2.com

 HomeLife/Bayview 
Realty Inc., Brokerage*

 Real Estate Agent

کامیونیتی ایرانیمتخصص در خرید و اجاره برای تازه مهاجران
آپارتمان 1+1 خوابه

 خوش نقشه پارکینگ - نوساز
در یک قدمی ساب وی
  $ 1750 + Hydro 

647.818.6010

Richmond Hill

آپارتمان 1 خوابه 70 متری
 پارکینگ و الکر

یوتیلیتی اینکلود - فوری
$1660 

647.818.6010

Leslie/Sheppard 
 اپارتمان ١+١ خواب حدود ٦٥

 متر - پاركينگ  - نزديك به حمل و
 نقل عمومي-سالن ورزش، كتابخانه
   نگهباني ٢٤ ساعته- ديد جنوب-

$1950 + Utilities 

647.527.4777

Yonge/16th 
 اپارتمان ١+١ خواب  حدود ٥٥ متر
 - پاركينگ و انباري  - نزديك به

 حمل و نقل عمومي-سالن ورزش،
 استخر و سونا، كتابخانه و نگهباني

     ٢٤ ساعته - اجاره ١ ساله از جوالي
$1750 + Utilities 

647.527.4777

Bayview/Hwy7

كاندو ١ خوابه ١ سرويس

 با كليه امکانات و پاركينگ

$1700 

647.924.3113

اجاره از 1500 تا 1999 دالر

اجاره از 1500 تا 1999 دالر

كاميونيتی ايرانی
آپارتمان ١ خوابه  خوش نقشه

  پاركينگ - نوساز
در يك قدمی ساب وی

 $1650 + Hydro 

647.818.6010
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 یانگ و استیلز
خانه 5 خوابه

دیتچ- بازسازی شده
حیاط شخصی
 $  2500

647.818.6010

Yonge and drewry

خانه 4 خوابه

حدود 250 متری

 مدرن و باسازی شده

 $2300   

647.818.6010

اجاره از 2000 تا 2500 دالر

اجاره از 2000 تا 2500 دالر

اجاره از 2000 تا 2500 دالر

Yonge and 16th 

 کاندو 2+1 خوابه 2 سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی

 2250 دالر

416.400.5054

Yonge and Hwy7 

 کاندو 2+1 خوابه 2 سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی

 2300 دالر

416.400.5054

Yonge and Hwy7 

 کاندو 2 خوابه 2 سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی
 طبقه 14 -  2400 دالر

416.400.5054

یانگ و شپرد
بنگالو 3 خوابه تمیز

بیسمنت اینکلود
$2500 

647.818.6010

یانگ وشپرد
اجاره آفیس اداری

700 Sq Ft
$2100 

647.818.6010

Richmond Hill 

خانه وياليی ۳ خوابه
 با زيرزمين كامل

$2500 

647.924.3113

كاندو  تان هاوس
٢ خوابه

٢000 دالر
 عيرضا مقدم 

647.924.3113

 ریچموندهیل
  خانه 4 خوابه

بیسمنت اینکلود
بسیار تمیز
 $2470   

647.818.6010

بی ویو و میجرمک
تاون هاوس نوساز 3 خوابه
بیمسمنت کامل شده فوری

$2350 

647.818.6010

 ریچموندهیل
 کاندو 2+1 خوابه 2 سرویس
  ، پارکینگ ، امکانات رفاهی

 طبقه 13 -  2200 دالر

416.400.5054

Yonge /Finch 
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس حدود

 ٦٥ متر - پاركينگ و انباري - نزديك
 به مترو و حمل و نقل عمومي-سالن

 ورزش، كتابخانه و نگهباني ٢٤
    ساعته- ديد جنوب شرق
 $2100 + Utilities 

647.527.4777

Yonge/Hway7
 اپارتمان ٢ خواب حدود 70 متر -

 پاركينگ و انباري - نزديك به حمل و
 نقل عمومي-سالن ورزش، كتابخانه و
      نگهباني ٢٤ ساعته- ديد شمال غرب

2000 $ +Utility 

647.527.4777

Yonge/Hwy7
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس  حدود
 ٩٥ متر - پاركينگ - نزديك به حمل
 و نقل عمومي-سالن ورزش و سونا،
 كتابخانه و نگهباني ٢٤ ساعته- ديد

  شمال شرق- اجاره ١ ساله

  $ 2100 +Utility 

647.527.4777

Yonge and 16th 

 کاندو 2+1 خوابه 2 سرویس
  ، پارکینگ ، امکانات رفاهی

 طبقه 9 -  2300 دالر

416.400.5054

اجاره ٦ ماهه
  كاندو ٢ خوابه  ١ سرويس 

 مبله با پاركينگ
نزديك به ساب وي 

 2100 دالر  -    عليرضا
647.924.3113

اجاره مغازه و واحد اداری

یانگ واستیلز
اجاره آفیس اداری

3,012 Sq Ft
$6,000 

647.818.6010
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HOMELIFE/Bayview
Realty Inc., Brokerage

Independently Owned & Operated

#1 Office In Canada

Ray  Khadem 
Sales Representetive

زمین بخرید تا زمین نخورید
To

p 
5%

 In
 C

an
ad

a

اجاره مغازه و واحد اداری

رضا خادم

اجاره مغازه و واحد اداری

Sales
Rep.

SUTTON GROUP - ADMIRAL REALTY INC, BROKERAGE*

شان شاهواری
416-829-5953
شان شاهواری
416-829-5953

 همه امالک شهر را با وب سایت

زیر تحت کنترل داشته باشید
 همه امالک شهر را با وب سایت

زیر تحت کنترل داشته باشید

www.realtorhome.ca

 با  دسترسیاوکازیون این هفتهاوکازیون این هفته

MLS  همزمان به 

پیش خرید کامال استثنایی
تان هاوس، فری هولد

تحویل: اکتبر 2019
 تنها با پرداخت

5 قسط 20 هزار دالری
صاحب خانه رویائی تان شوید

Richmond Hill  (Yonge&Steeles)

Tel: 905.889.2200 
Cel: 416.726.1020 505 Hwy 7 East Suite 201    Thornhill,ON  L3T 7T1

یانگ وشپرد
اجاره آفیس اداری

400 Sq Ft 
$1400 

647.818.6010

یانگ والگین میلز
اجاره مغازه
1,900 Sq Ft
Multi-Use
TMI+ 25$

647.818.6010

یانگ و میجرمک
اجاره مغازه
1,250 Sq Ft
Multi-Use

در معرض دید باال
TMI + $ 15  

647.818.6010

Don mills/Sheppard 

اجاره آفیس اداری

طبقه هفتم

2,020 اسکوئرفیت  
TMI + $ 12.00   

647.818.6010

فروش

استیلز و 404
فروش مغازه

967 Sq Ft
$555,000

647.818.6010

یانگ واستیلز
فروش بیزینس آرایشگاه

Exclusive
با ساپورت تعلیم

$65,000 

647.818.6010

یانگ وشپرد
فروش آفیس اداری

220 Sq Ft

$140,000 

647.818.6010

فروش
Newmartket & Aurora

 پيش فروش خانه
نيوماركت و آرورا
تاون هاس و ديتچد

 عيرضا مقدم  

647.924.3113

یانگ و16/ فروش مغازه
1,500 Sq Ft
Multi-Use
$ 1,200,000

647.818.6010
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Elena Mokhtarezadeh
                                      Sales Representetive

الهام مخترع زاده

اجاره - اجاره - اجاره
HomeLife/Bayview

 Realty Inc., Brokerage*, 
independently owned & operated

#1 Office in Canada
Tell :905.889.2200
Fax : 3322 889 905

شپرد و بترست
فروش مغازه
1,090 Sq Ft

$ 455,000
647.818.6010

 به يك تعميركار
مبلمان نيازمنديم

416.648.1781

 هفته نامه تهرانتو  برای بخش آگهی نیاز

به بازاریاب دارد

 لطفا جهت همکاری رزومه خود را به

آدرس ذیل ایمیل فرمایید
TehrantoNewspaper@gmail.com

 به يك فروشنده خانم مسلط
 به زبان انگليسی و كامپيوتر
  و يك آقا جهت حمل مبلمان

نيازمند يم

416.856.7705
416.993.3487

استخدام

استخدام

فروشفروش

Yonge / Davisville (Newmarket)

تان  هاوس با بهترین شرایط
1700 اسکوئرفیت- 3 سرویس  

  $ 650000   
برای گرفتن اطالعات بیشتر باآرزو تماس بگیرید

437.345.4913

Elenamokrealtor@gmail.com
Cell: 416.400.5054
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SOLD

تعدادی خانه مرغوب  بصورت   Exclusiv موجود می باشد

 که فقط  در صورت  عقد قرارداد با ما ارائه می گردد

SOLD
SOLD

SOLDYonge/Parkhome
BrandNew

Bedroom: 1

Washrooms: 1

Level: 

Apx Sqft: 500-599

List Price: $420,000

Bayview/Sheppard
Bedroom:1
Washrooms:1
Parking:1
Locker:1
Level:7
Apx Sqft: 600-699
Maint: $434.69
List Price: $393,000

 براي دسترسي  VIP/Platinum  به پیش فروش پروژه هاي
nntown Toronto  , Vaughan , Mississauga  جدید در 

Dow       و دریافت قیمت ها و نقشه ها با من تماس بگیرید

خرید -فروش- اجارهخرید -فروش- اجارهخرید -فروش- اجاره خرید -فروش- اجارهخرید -فروش- اجارهخرید -فروش- اجاره

Detached/ 2 story 
Newmarket 
Bedrooms: 4
Washrooms: 3
Garage Attached/2
Parking Space: 4
Lot Size: 111*50
List Price: 874,900

SOLD
MARKHAM

 خانه ویالیي 4 خوابه، 3 سرویس،

 2 گاراژ ، بیسمنت کامل با ورودي

مجزا  کامال بازسازي شده

List Price:$1,088,000 SOLD
SOLD Newmarket

4 Bedrooms
3 Washrooms
W/O Basement
Lot:50 x 100 Feet
List Price: $799,000

Yonge / Sheppard
 کاندو 2 خواب - 2 سرویس

 1 پارکینگ حدود 120 متر

 دید جنوب شرقي در طبقات باال

List Price: $627,000

MANI
SHOSHTARIZADEH

SALES REPRESENTATIVE

647 -  527 -  4777
LOOKING TO

BUY OR SELL
YOUR HOME

WWW.MANIHOME.CA

Major Mack/Dufferin
Bedrooms:3
Washrooms:3
Garage:1

List price: 968,800

SOLD
SOLD

SOLD

 موقعیت استثنایي! واحد 2 خوابه با
پارکینگ و انباري- تحویل 2021

 موقعیت استثنایي!!خانه

 واقع brand new ویالیي

 بیشتر , king city      در

 از 5000 فوت مربع با 5

 خواب و 6 سرویس. تحویل

اگوست 2018



ش انواع ارز
* بهترین نرخ در خرید و فرو

ی
ی و تجار

ت  شخص
ی امین* سریعترین در حوالجا

صراف
 6

4
7

-9
0

9
-0

3
4

6
 - 4

1
6

-4
9

1
-1

0
8

0
7

1
8

1
 Yo

n
g

e
 S

t. U
n

it 1
8

0

ک ایران
ت عابر بان

ت همزمان با کار
* پرداخ

* بدون کارمزد

غ دبا رپستو لسانیمهسا 
 کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه تهران                                                                                       مشاور و کارشناس امور مهاجرت

  .  امور صدور گذرنامه و المثنی
  . امور شناسنامه ای و کارت ملی

. تنظیم و تأیید انواع وکالتنامه
. امور نظام وظیفه و خدمت

. اجازه ورود و خروج موقت مشمولین
. انحصار وراثت و ثبت فوت

. دعاوی حقوقی و خانوادگی
.اخذ طالق غیابی تضمینی در سریعترین زمان ممکن

. اجازه خروج همسر و فرزندان
.مطالبه مهریه و کلیه حقوق قانونی زوجه

                      . برگه عبور
 . گواهی امضاء

.  وصیت نامه ایرانی و کانادایی
. ازدواج و طالق و ثبت آن در شناسنامه

  . مهاجرت از طریق کلیه استانهای کانادا

. مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

. مهاجرت از طریق خانوادگی و ازدواج

.تقاضای شهروندی و پرسشنامه اقامتی

 . تقاضای فرجام و دفاع در کلیه دادگاه های

اداره مهاجرت

 . تنظیم و تأیید دعوتنامه

. اخذ ویزای توریستی ، دانشجویی، کار و تجاری

. تنظیم قراردادهای تجاری و شخصی

 . مهاجرت از طریق ویزای کار، سرمایه گذاری

و ... به آمریکا

اخذ ویزای کانادا تضمینی با گارانتی استرداد وجه در صورت عدم موفقیت

647-378-9221                                            416-857-6229

VICTORY VISION
VISA & IMMIGRATION SERVICES

Unit 180-7181 Yonge St. Thornhill, ON L3T 0C7   Office Tell: 416.490.9770

انجام کلیه خدمات حقوقی و مهاجرتی به کانادا و آمریکا

 زیر نظر مجرب ترین وکالی ایرانی و کانادایی


