
آیا قبل از اقدام به خرید خانه، این نکات را در نظر می گیرید؟ 

فلورا  فاطمی    مشاور امالک      647-818-6010

  من در قالب یک بیمار دوقطبی 
چه هویتی دارم؟

647.524.1888
صرافی الماس
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416.844.5555 
ارز مثقـال

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

416.915.0050

زهرا علوی
)Mortgages( متخصص امور وام

Zalavi@MortgageAlliance.com

416.831.3124

خدمات

رضا مساحی
647.887.4323  

7163 Yonge St, Unit 213 

(416)2000 120
 ارز سناتور

ارز پاکسیما
416.731.9797

416.400.5054

HomeLife/Bayview
 Realty Inc., Brokerage*, 

independently owned & operated

Elenamokrealtor@gmail.com

اجاره - اجاره- اجاره
الهام مخترع زاده

مشاور امالک

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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Cel:416.726.1020          Tel:905.889.2200
اکسپرس  صرافی

416.356.6666
289.597.8811

416.302.1106
Broker

416.224.0000   
قیمت استثناییارز ارگ

647.871.7000 
ارز نیاوران

       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

416.828.3831

محمد رضا
 رسولی

morasouli7@gmail.com
BROKER

 Award Winner 2017,2018

خرید - فروش - اجاره
حمید رضا   خراسانچیان

مشاور امالک
hkhorasan@gmail.com

      Massey Baradaran                                                                                                                                       Siamak G.Shabani
               Broker                                                                                                                                                                                                                                                   Sales Representative

416.821.0606                                                                                           416.997.4488

TOP CANADIAN
REALTY    INC.  BROKERAGE

massey_baradaran@yahoo.com                              greenshabani@gmail.com

Bus:)905( 292.5433     Fax:)905( 292.6132
9350 Yonge St., Suite # 200C, RichmondHill , ON, L4C 5G2

 WORLD ON YONGE  مشاورین امالک مسکونی و تجاری     

نشریه هفتگی

صرافی بهارستان

416.904.1011 - 905.737.1771

14Levendale Rd, L4C4H2

7181 Yonge St,  Unit 150

 647.202.1318

 صرافی

اکسـچنج

ارز ملل
پرداخت همزمان ارز با کارت عابر بانک های ایران

416.830.6500
6024 Yonge St
سرعت - دقت - امنیت

بهترین نرخ حواله ) فوری  48 ساعته(

ارزیورک

    905.910.0710
 416.628.1020

#107-10255 Yonge St

Cash 4 Gold
Loan 4 Gold

طال و سکه شما را خریداریم

(905)597- 1243
 ارز ملـت

905.747.9999  |  416.542.1111
8167 Yonge St, Thornhill

CURRENCY                    EXCHANGE
LUMIERE

با مدیریت---------------- اسماعیل هناره

پارسیان سوپر  پالزای 

صرا فی لو میر
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    دفتر حــقوقی   اردشیر
* کلیه امور مهاجرت و انواع ویزا

* جرائم کیفری، مالی و استانی
* دادگاه های حقوق بشر

 عضو کانون وکالی انتاریو    و
  عضو شورای نظارت بر مشاوران مهاجرت

416.645.5373

SHOPS AT DON MILLS      42 Clock Tower Rd    
416.444.2923     www.azadijewellery.ca       

VALENTINE
STOREWIDE

SAVINGS
40% OFF
All Diamonds and Jewellery
Until Jan31,2018

DR. MASSI DENTAL CLINIC
TEL: 905 - 597 1117

     7191 Yonge St.Unit 104, Thornhill L3T 0C4                 WWW.DRMASSIDENTAL.COM          EMERG: 416 - 824    8662

 Open7 Days A  Week

Limited Time Till برای داشتن لبخندی زیبا با ما تماس بگیرید.  تنها در یک جلسه
Feb 15,2019

Professional Teeth
WHITENING $100

647.924.3113

علیرضا مقدم
  مشاور ارشد امالک

905.597.8787
7368 Yonge St,

Yonge & Clark

ارز
نیویورک

(416)300-0519
صرافی عزتی

* دکتر فاطمه بهرامی  /  روان درمانگر زوج و خانواده

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

تخفیف ویژه تا نیمه فوریه

آرش مــالیــاتــی  و  حســابــداری  خــدمــات 
      )647(984-9147                                                             6097 Yonge Street                                                                                                  ال ن ، طبقه با نیا ا یر ی ا ا ز  پال

WWW.
tehrantonews

.Com

 تهرانتو را
آنالین دنبال کنید

 بمب خنده مهران غفوریان برای اولین 
3بار در کانادا               



TEL:416.371.9898
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در اینجا چند راهنمایی برای تعمیر و 
نگهداری خانه در ماه ژانویه و فوریه ارائه 
شده است. ما در مورد برخی از آنها توضیح 
می دهیم، و شما می توانید فهرست کامل 
 Tarion این تعمیرات را در وب سایت

بررسی کنید.

Furnace  خود را بازبینی کنید
Furnace  شما چندین هفته است که 
سخت کار می کند. به فیلترها، تهویه و 
کمربند فن فشار آمده و نیاز به تعمیر و 
نگهداری دارند. شما می توانید فیلتر خود 
را تمیز کنید یا جایگزین کنید و دودکش 
هایی را که منتهی به HRV شما می شوند 

را بررسی و تمیز کنید. 

آبگرمکن خود را بررسی کنید
در اینجا به چند مورد که نشانه خرابی هستند 
اشاره می کنیم. آب همراه با زنگ زدگی به 
این معنی است که ابگرمکن احتماال از داخل 
زنگ زده است. سر و صدا به معنی رسوب 
سخت در پایین تانک است، و بیشتر شدن 
آن بیشتر به تانک فلزی آسیب می رساند. 

اگر در اطراف مخزن رطوبت وجود داشته 
باشد، می تواند به معنای نشت یا سوراخ 
باشد. اگر متوجه این اتفاقات شدید، با یک 

حرفه ای تماس بگیرید.

مرطوب کننده خود را تمیز کنید
هوا می تواند در زمستان فوق العاده خشک 
شود. به همین دلیل است که بسیاری از خانه 
ها دارای مرطوب کننده هستند. کاری که 
باید انجام دهید این است که مخزن آب را 
بیرون بیاورید و داخل آن را بررسی کنید 
که کپک  یا رسوب در آن نمانده باشد. شما 

می توانید از مسواک و سرکه سفید برای 
تمیز کردن آن استفاده کنید.

تست دود و آشکارساز مونوکسید 
کربن

مطمئن شوید که آشکارسازهای دود 
و آشکارسازهای مونوکسید کربن کار 
می کنند و در صورت لزوم باتری آنها را 

جایگزین کنید! 
هنوز دو ماه از زمستان باقی مانده، بنابراین 
اگر میخواهید خانه تان همچنان مراقبت از 
شما را ادامه دهد، باید از آن مراقبت کنید!

به طور کلی دارایی های هر شخص به 
دو دسته تقسیم می شود دارایی های 
استهالک پذیر و دارایی هایی که شامل 

استهالک نمی گردد.
میزان استهالک دارایی های استهالک 
پذیر مثل ساختمان، وسایل خانه،تجهیزات 
و ماشین که در فعالیت های حرفه ای و  
بیزنسی مورد استفاده قرار می گیرند را 
می توان در هزینه های سالیانه  محاسبه 
کرد تا سود خالص را کاهش و در نتیجه 

بدهی مالیاتی را نیز کاهش داد.
جهت محاسبه  استهالک باید  از  جدول 
کالس بندی تهیه شده توسط دولت کانادا 
استفاده کرد.  به عنوان مثال ماشین های با 
قیمت کمتر از ۳۰ هزار دالر در کالس ۱۰ 
قرار می گیرد و میزان  استهالک آنها ۳۰ 
درصد در سال و یا ۱۵ درصد برای سال 
اول در صورتیکه در میانه سال خریداری 

شده اند می باشد.
 در صورتی که شما ماشین با قیمت ۲۰ 
هزار دالر در میانه سال خریداری کرده 

 HST باشید هزینه شما پس از اعمال
۲۳6۰۰ دالر خواهد بود. در صورتی که 
میزان استفاده شما از ماشین در کارهایتان 
6۰ % باشد می توانید هزینه استهالکی 
معادل  ) 6/۰ *۱۵/۰*۲۲6۰۰ دالر ( 

۲۰۳۴  دالر  را ادعا کنید.
از جمله امالک غیر استهالک پذیر می توان 
به کارهای هنری، زمین و عتیقه جات اشاره 
کرد که در طول زمان ارزش آن کاهش 
نمی یابد. جالب است بدانید حیوانات، 
درختان و سایر دارایی های زنده نیز 

استهالک پذیر نیستند.
 نرخ استهالک خانه ۴ درصد )کالس یِک( 
و در صورتیکه قبل از سال ۱۹۸۷ خانه 
خریداری شده است پنج درصد )کالس 

۳( میباشد.

مسکن و سرمایه

با درود و تهنیت به هم میهنان عزیز و گرامی،   
این هفته با افزایش نرخ ارز  رو به رو بودیم و مشکل تأیید 

قانون پولشویی همچنان پا برجاست.
 در صورت تأیید قانون نرخ ها  رو به کاهش و در صورت عدم 

تأیید آن نرخ ها افزایش خواهند داشت.

  نرخ انواع  ارز بشرح زیر اعالم می شود:

دالر حواله کانادا  9400-9200
دالر نقدی کانادا  9450-9300

دالر حواله امریکا  12100 - 12600
دالر نقدی امریکا  12650-12200

درهم  3280- 3370
طال   1720 -1740

هر بشکه نفت سبک آمریکا   52 -55                 

melal.ca :اعالم نرخ انواع ارز
   شاپور تنباکویی- ارز ملل

ارز ملل

فلورا فاطمی

عضو مشاوران رسمی امالک انتاریو

Sales Rep., Eng. MSc.

هموطنان گرامی، برای اکثر شما دوستان 

خصوصا که تازه وارد کانادا شده باشید 

چالشی  پر  مالی  تصمیم  خانه  خرید 

است که با آن مواجه هستید. خصوصا 

که قوانین و شیوه های خرید و فروش 

مسکن در ایران و کانادا با هم تفاوتهای 

زیادی دارند. در اینجا سعی دارم تا به 

نکاتی اشاره کنم تا شما دوستان با در نظر 

گرفتن آنها بتوانید مسیر خرید خانه خود 

را دقیق و برنامه ریزی تر شده طی نمایید.

از میزان استطاعت مالی تان آگاه باشید

قبل از شروع، وضعیت مالی تان را بررسی 
کنید. برخی از شما ذخیره های مالی تان را 
از ایران بصورت تدریجی و یا در یک نوبت 
می آورید و یا توانسته اید پس از طی زمانی 
در اینجا درآمد حاصل کنید. در هر صورت از 
میزان موجودی و یا درآمد ثابت خود اطمینان 
یابید. در نظر داشته باشید که بطور کلی 
جمع کل بدهی های ماهانه شما یعنی هزینه 
بازپرداخت وام مسکن، هزینه های مالیات 
بر ملک، هزینه های گرمایش، وام خودرو، 
وام دانشجویی و ... نباید از۴۰ درصد درآمد 
ناخالص شما بیشتر باشد. درآمد ناخالص شما 
درآمدی است که قبل از کسر مالیات و دیگر 
کسورات حقوقی دارید. در شرایطی ممکن 
است مشمول بیمه وام نیزبشوید که به هزینه 
ماهانه بازپرداخت وام شما اضافه می گردد.

هزینه های آشکار و پنهان خرید را در نظر 
بگیرید

هزینه های قبل و حین کلوزینگ خانه را در 
نظر داشته باشید که بسته به شرایط خرید 
می تواند مقدار آن متفاوت باشد. از جمله می 
توان به هزینه های بازرسی فنی خانه، مساحی، 
هزینه های حقوقی، انتقال سند و بیمه مالکیت 
اشاره داشت. نهایتا بعد از کلوزینگ و تحویل 
خانه با هزینه هایی دیگری از جمله پرداخت 
مالیات ساالنه امالک، جابجایی، نوسازی، 
نگهداری، یوتیلیتی خانه ویا شارژ درآپارتمان 

مواجه خواهید بود.

نسخه ای از گزارش اعتبارمالی خود تهیه 

کنید

دوستان شما می توانید پس از یک دوره 
زمانی از کارکرد کارتهای اعتباری تان، از 
دو موسسه بنام های Equifax Canada  یا 
Trans Union  با پرداخت هزینه ای حدود۲۴ 
تا ۴۰ دالر بصورت اینترنتی، حضوری و یا 
پستی گزارش مالی خود را دریافت نمایید. 
الزم به ذکر می دانم تا زمانی که خودتان 

اقدام به گرفتن کردیت هیستوری خود کنید 
هیچ امتیازی ازاعتبار شما کسر نخواهد شد. 
در این گزارش، چگونگی پرداختهای شما 
بابت بدهی های تان برای خودتان مشخص 

می شود.  
پیش تأیید وام مسکن را تهیه کنید

 گرفتن پیش تأیید به شما کمک می کند 
بدانید شرایط و محدوده وام مسکنی که به 
شما تعلق می گیرد چه میزان است و همچنین 
محدوده قیمت خانه ای که می توانید بخرید 
تاحدودی مشخص می شود. توجه داشته 
باشید که این به معنای تائید نهایی وام شما 

نیست. 

از تسهیالت کمکی دولت برای خریداران بار 
اول مسکن غافل نشوید

این  به  مقاالت گذشته  در  همانطورکه 
تسهیالت اشاره کرده ام تسهیالتی مانند 
طرح خریداران خانه )HBP(، طرح اعتبار 

مالیاتی خریداران )HBTC(، تخفیف مالیاتی 
برای مالیات انتقال سند ملک )LTT(، تخفیف 
HST/ GST برای خانه های نو و ... از جمله 
فرصتهایی است که می توانند برای  شما 
خریداران بار اول  در خرید مسکن کمک 

کننده باشند. 
فهرست اولویت هایتان را تهیه و جستجو را 

آغاز کنید
نهایتا بعد از اینکه مراحل باال را بررسی و 
برآورد کردید حاال نوبت به آن می رسد که 
نیازها و خواسته هایتان را شناسایی کرده و 
آنرا با میزانی که می توانید هزینه کنید تطابق 

دهید. دوستان گرامی، در طی مراحل باال می 
توانید از تجربه و یاری ما مشاوران امالک 

بهره ببرید.
مشاور و پاسخگوی شما دوستان در ارتباط  با 
خرید و یا فروش خانه، بنگالو، تاون هاوس و 
آپارتمان جهت سکونت و یا سرمایه گذاری 
در تورنتو کانادا ازطریق تلفن یا ایمیل ذیل 
می باشم. در شماره های آتی به موارد دیگر 
مرتبط با بازار مسکن تورنتو پرداخته خواهد.

Flora.Fatemi@hotmail.com
647-818-6010

خرید - فروش  امالک  مسکونی  و تجاری
Fatemi  مشاور دقیق و رپ تالش شما

Flora 
Sales Rep., Eng., MSc.

647-818-6010

آیا قبل از اقدام به خرید خانه، این نکات را در نظر می گیرید؟

 #1 Office In Canada
HOMELIFE/Bayview Reallty Inc.

flora.fatemi@hotmail.com

فلورا         افطمی
متخصص خریداران بار اول

نکته مالیاتی

خدمات حسابداری و مالیاتی آرش/ 9147-984 )647(مانی شوشتری زاده  /  فوق لیسانس مهندسی    عمران   و مدیریت پروژه    /      مشاور امور امالک و سرمایه گذاری     647.527.4777

صرافی ارگ
6085 Yonge st )پالزای ایرانیان(

416-224-0000

قیمت استثنایی

نیویورک
647.637.1134

ارز
7388 YONGE St

درفت - حواله کویت

 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
6024 Yonge St
سرعت - دقت - امنیت

بهترین نرخ حواله ) فوری  48 ساعته(

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

پایین ترین نرخ حوالهارز سناتور

ارز ملــت
905-597-1243

7181 Yonge St. # 40 (Shops On Yonge)

صــــرافی عـــزتـــی پایین ترین در فروش ، باالترین در خرید
416.300.0519

ارز پاکسیما
پرداخت همزمان با دستگاه کارتخوان بدون کارمزد

416.221.1308 / 416.731.9797

بدون  کارمزدیورک

پرداخت همزمان با کارت خوان بانکی

حواله کویت

09121810390

ارز

416.628.1020 / 905.910.0710

#107-10255 Yonge St
 صرافی

234-7181 Yonge St
647-545-4540
905-597-3077

الماس
 پرداخت همزمان با کارت عابر بانک ایران

 خرید و فروش و حوالجات ارزی
مشاوره رایگان جهت انتقال ارز و سرمایه گذاری

انتقال حقوق و بهره های بانکی شما از ایران به تورنتو
صرافی بهارستان

416.904.1011  -  905.737.1771 -  905.737.1717

14Levendale Rd, Richmond Hill, Ontario, Canada L4C4H2

7181 Yonge St,  Unit 150

 647.202.1318

 صرافی

اکسـچنج

905.747.9999  ,  416.542.1111
8167 Yonge St, Thornhill

CURRENCY                    EXCHANGE
LUMIERE

با مدیریت اسماعیل هناره

پارسیان سوپر  پالزای 

صرا فی لو میر

 پرداخت همزمان با کارت خوان

NewMarket
NEWMARKET

416.357.2728
ایرانیان( )ارز 

Currency Exchange

 تعمیر و نگهداری خانه در ماه ژانویه و فوریه

416.939.5900              416.824.5858
Sales Representative                    Sales Representative
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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
Office: 905.882.6660

قانون جذب ثروت )بخش اول(
* مهدی منقش

حتما متوجه شده اید که در اکثر جوامع تعداد محدودی 

از شهروندان دارای وضعیت مالی مناسب و به قول 
معروف »مرفه« هستند و  شاید قانون ۸۰/۲۰ پارتو به 

گوشتان رسیده باشد. 
بر اساس این قانون بعنوان مثال در سال ۲۰۱۳، ۸/۴ 
درصد از افراد دنیا کنترل ۸۳/۳ درصد از تمام ثروت 
در دنیا را در دست داشتند و یا »قانون یک درصد« می 
گوید که در طول زمان افراد، سازمان ها و تیم هایی که 
تنها یک درصد مزیت بیشتری نسبت به دیگران دارند در 
نهایت به نتایج و پاداش های عظیمی دست پیدا می کنند. 
این قانون نشان می دهد که چگونه افرادی که تنها از یک 
درصد مزیت بیشتری نسبت به دیگران برخوردار بوده 
اند توانسته اند بر عرصه کاری خودشان حکومت کنند. 
قانون یک درصد را می توان موتوری مخفی برای قانون 
۸۰/۲۰ در نظر گرفت و با درک آن )قانون یک درصد( 
می توانید از قانون پارتو یا ۸۰/۲۰ به نحو موثر تری بهره 
ببرید.  در مطلب این هفته از نگاهی با زاویه ای مثبت 
بررسی خواهیم کرد که چگونه قانون جذب ثروت، در 

افزایش درآمد شما به کار خواهد افتاد.

۱- حس خود را نسبت به پول تغییر دهید!
هر وقت از ما بپرسند که آیا پول را دوست دارید؟ 
قطعًا جواب اکثریت ما »بلی« است اما آیا به واقع ما 
پول را دوست داریم؟ در جواب این سوال باید بگویم 
خیر! در واقع ما حس خوبی نسبت به پول نداریم و 

شاید ریشه آن در دوران کودکی ما باشد زمانی که 
پدر و مادرها و یا بزرگترهای ما با عقایدی سنتی و با 
گفتن جمالتی عمدتا مشابه که »پول چرک کف 
دسته« و» پول کثیفه« و یا »آدم های پولدار آدم های 
خوبی نیستند« و ... ضمیر ناخودآگاه و کودک ما را به 
 سمت نگاهی منفی نسبت به پول تغییر داده باشند.
این حس بد از کودکی ما تاکنون که بزرگتر شده ایم و 
ارزش داشتن پول و ثروت را بیشتر درک کرده ایم همراه 

ما هست بدون این که خود بخواهیم؛
قانون اول: پول را دوست داشته باشید و حس خوبی 
نسبت به آن داشته باشید هر چه حس شما نسبت به پول 
بهتر باشد خواهید دید که درآمد شما و میزان رضایت 
 شما از خرج کردن پول تان چقدر بهتر خواهد شد.

۲-نگران خرج کردن پول تان نباشید!
شخصا دوست و همکار های زیادی دارم که حتی اول ماه 
هم که حقوقشان را دریافت می کنند نیز حس خوبی نسبت 
به پولشان ندارند و مدام نگران خرج و مخارج و اینکه 
چگونه تا آخر ما باید با این حقوق ناچیز سر کنند هستند. 
البته این به معنای عدم مدیریت مالی حقوق و یا درآمدهای 
خانواده نیست بلکه منظور نگرانیهای گاها بی مورد و گله 
 و شکایتهای وافر نسبت به درآمد خانواده و خودمان است. 
قبضهایتان  نگران  بیشتر  چه  هر  باشید  مطمئن 
باشید قبض های بزرگتر و درشت تری جذب شما 

خواهند شد وسایل تان خراب میشود، هزینه ای به 
 هزینه های تحصیلی فرزندانتان اضافه می شود و ... 
قانون  دوم: نگران دخل و خرج نباشیدفقط وفقط 
شکرگزار باشید. حتی اگر حقوقتان ناچیز است خدا را 
شکر کنید. اگر رئیس تان حقوقتان را پرداخت کرد برای 
او برکت آرزو کنید، تا می توانید شکرگزار خداوند باشید، 
اگر ثروتمندی را دیدید و یا یکی از نزدیکان شما ثروتمند 
شد و یا درآمد باالیی کسب کرد به او حسادت نکرده و 
برعکس برایش آرزوی پیشرفت و توفیق کنید. از اینکه 
دوست و یا فامیلی دارید که ثروتمند است به خود ببالید 

و حس خوبی نسبت به او داشته باشید. 
یادمان باشد هر آنچه که به عنوان »انرژی« و »حس« از 
 شما ساطع می شود به همان مقدار به شما بر خواهد گشت
مطمئن باشید وقتی برای کسی آرزوی برکت می کنید، 
این پول است که به شما می چسبد و جذب شما خواهد 
شد. صبح که از خواب بیدار می شوید و با استرس در 
حال آماده شدن برای رفتن به سر کار هستید وقتی به 
یک قبض جدید برخورد می کنید به جای اینکه شکایت 
و گله کنید و انرژی های منفی را ساطع کنید بگویید  الهی 
شکر، خدایا روزم را به امید لطف و برکت تو شروع می 
کنم . خواهید دید که برکات شکرگزاری موجب برکت 

درآمد شما شده و قبض هایتان پرداخت خواهدشد.
 در شماره های آینده تهرانتو بخشهای دیگر قانون جذب 

ثروت را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

 زندگی آموختنی است
* زهره کالهدوز 

مشاور خانواده و رواندرمانگر  
)عضو رسمی کالج روان درمانگران 

اونتاریو(

خاطرتون هست حتما دورانی که دانش آموز مدرسه 
یا دبیرستان بودیم ... بعضی از دانش آموزان به طرز 
عجیبی در درسهای مدرسه پیشرفت داشتند و پله های 
ترقی را یکی پس از دیگری در درس و مدرسه و بعد 
رتبه های دانشگاهی بدست آوردند. در ذهن اکثر افراد 
جامعه این افراد بزودی در هر جایگاهی در اجتماع با 

موفقیت های پر رنگ دیده می شوند. 
حتما برای شما پیش آمده است که بعد از چندین 
سال با همان همکالسی خود مواجه شوید. برخالف 
انتظار با فردی در سطح معمول اجتماعی مواجه شده 
اید. از خودتان پرسیده اید چطور ممکن است با آن 
همه استعداد و پیشرفت های تحصیلی و ادامه تحصیل 
در یک رشته برتر دانشگاهی... به نظر می رسد به 
جایگاه موفقیت باری که در ذهن اجتماع تعریف شده، 

نرسیده است. 
این تعارضات منجر به تحقیقات وسیعی شد. از زمانی 
که روانشناسی با استفاده از آزمون ها و ابزارهای 
هوش سنج، قادر به تخمین زدن بهره هوشی افراد شد . 
همواره این انتظار وجود داشت که افراد موفق دارای 
بهره هوشی باالیی هستند و همیشه نمره و تراز)IQ(فراد 

مخترع و نام آور زبان زد خاص و عام بود. 
باور نابجایی در ذهن افراد و بخصوص والدین ایجاد 
شد، که اگر فرد نمرات باالیی در مقاطع مختلف 
تحصیلی کسب کند، باهوش قلمداد شده و آینده ای 

درخشان در انتظار او می باشد. نتیجه تحقیقات جامعه 
علمی را شگفت زده کرد. این تحقیقات نشان می دهد 
که تنها)۳۰%(سی درصد از سهم موفقیت یک فرد را 
بهره هوشی او تامین می کند و)۵۰%( پنجاه درصد 
هوش هیجانی و )۲۰%(بیست درصد باقیمانده عوامل 
محیطی مثل خانواده و حتی شانس مطرح شده است. 

هوش هیجانی 
 Emotional Intelligence هوش هیجانی ترجمه کلمه
است که در برخی از سایت های علمی و متن های 
روانشناسی به هوش احساسی یا عاطفی و حتی سواد 

عاطفی هم برگردانده شده است.
در واقع هوش هیجانی به پنج مولفه مهم و اصلی تقسیم 

می شود:
۱. خودآگاهی: توانایی شناخت و آگاهی نسبت به 

هیجانها و احساسات خود
۲.کنترل و مدیریت هیجانی و احساسی 

۳.بکارگیری هیجانات مطلوب در برانگیختن خود
۴.همدلی: استفاده صحیح از هیجانات در همدلی و 

درک متقابل افراد دیگر
۵.توانایی برقراری ارتباطات عمیق اجتماعی

همانطور که دیده می شود چکیده این پنج مولفه حول 
محور هیجانات فردی هستند.

خودآگاهی 
 فرد با بهره هوش هیجانی باال، شناخت وسیعی نسبت 

به هیجانات خوشایند و ناخوشایندی که تجربه می کند 
دارد. این آگاهی و شناخت سبب می شود در زمان هایی 
که نیاز دارد هیجانات خود را تنظیم کند. اگر احساسات 
و هیجانات خود را همچون اعصاب به یک سیم کشی 
تشبیه کنیم فرد به راحتی می تواند در شرایط و موقعیت 
های ناخوشایند با استفاده از  مهارت های تنظیم هیجانی 
مثل تکنیک های ذهن آگاهی )mindfulness(و یا تن 
آرامی)Meditation( این اتصاالت هیجانی را برقرار 

کند و شرایط مطلوب تری را تجربه کند. 

برانگیختن هیجانات 
همه ما در شرایط و موقعیت های مختلف زندگی نیاز 
داریم که برای رسیدن به شرایط بهتر در وجودمان 
انگیزه و حرکت ایجاد کنیم. برای مثال فردی که قرار 
است در یک دوره آموزشی شرکت کند، درحالیکه 
شاغل و متاهل هم باشد. این فرد بهتر است  هیجانات 
مطلوب انگیزشی را در خود فراخوانی کند تا موتور 

حرکت این تغییر و پیشرفت روشن شود.

کنترل و مدیریت هیجانات 
کنترل یا مدیریت خشم واژه رایج و متداول این 
روزهاست. خشم هیجانی است که همه ما کم وبیش 
آن را تجربه می کنیم. افراد با هوش هیجانی باال با توجه 
به آگاهی و شناخت مبسوطی که نسبت به هیجانات 
خوشایند و ناخوشایند خود دارند، هرگز تالش برای 
حذف هیجان یا احساس نمی کنند بلکه به مدیریت 

شرایط هیجانی پیش آمده توجه می کنند. 

همدلی 
آگاهی و شناخت هیجانات در ارتباطات بین فردی 
نقش بسیار موثری دارد. فردی که بتواند نیازها و 
احساسات افراد دیگر را متوجه شود و بتواند فرد مقابل 

را درک کند و به نوعی خود را در شرایط و موقعیت 
فرد مقابل قرار دهد؛ براحتی از جرقه های احتمالی که 
منجر به آتش سوزی و از بین رفتن روابط می شود، 

پیشگیری می کند.

برقراری ارتباطات عمیق اجتماعی 
افراد با بهره هوش هیجانی مناسب توانایی برقراری 
ارتباطات عمیق اجتماعی دارند از هوش اجتماعی خوبی 
برخوردار هستند و اگر وارد سازمان یا موسسه ای 
شوند، به سرعت خود را با قوانین حاکم بر محیط تازه 
وقف می دهند. با استفاده از مهارت های ارتباط موثر، 
با اندکی تامل متوجه می شوند با افراد مختلف چگونه 

رابطه بهتر و پایدارتری برقرار کنند. 

زندگی آموختنی است 
خبر خوب و خوشحال کننده این است که مهارت هایی 
که ذکر شد، همه اکتسابی، آموختنی و قابل به کار 
گرفتن است. این احتمال وجود دارد که بازه زمانی 
یادگیری این مهارت ها در افراد مختلف متفاوت 
باشد. برخالف بهره هوشی که درصد زیادی به 
عوامل ژنتیکی تکیه داشت، هوش هیجانی مجموعه 
ای از مهارت هایی است که امکان آموزش آن برای 
همه افراد در همه سنین فراهم شده است. بنابراین 
دلسردی و ناامیدی خود را در روابط بین فردی و 
زوجی کنار بگذاریم و از جمالت »در این سن چطور 
می توانم تغییر کنم! من سالها به این شیوه زندگی 
کرده ام« دوری کنیم و درهای تغییر و پیشرفت را 

به روی خود بگشائیم.

دومین  نمایش عمومی آواز خدا  در تورنتو  

پنج شنبه  ۲۱ فوریه ساعت ۷:۳۰ شب  در سینمای کتابخانه فیرویو 
خالصه داستان 

سید قدمیار کهن سال ترین   تنبور نواز ایران  در سن ۱۲۰ سالگی در 
روستایی کوچک در غرب ایران در گذشت. او که مرشدی معنوی  متعلق 
به یکی از آیین های عرفانی کهن ایران )یارسان(  است ، همسرش را در 
چهل سالگی و بعدها  تنها پسرش را در میانسالی از دست داد و دیگر 
هیچگاه تن به ازدواج نداد و با عشق به موسیقی و آرامشی همیشگی 

زندگی کرد.
با یافتن  سلمان یکی از هفت نوه تنبورنواز قدمیار سفری به زادگاه و 

آرامگاه  او کردیم  تا به  راز طول عمر وشادی همیشگی اش  پی ببریم. 
  اما این جستجو  کلیدی شد تا  با  پیروان  آیینی کهن  که تنبور را مقدس 
میدانند و همگی از کودک و پیر تنبور مینوازند  آشنا شویم.  سفری در پی 
کشف  راز و رمزتنبور ،  ساز همیشه مسافری   که نقش اندامش  بر سنگهای 

شش هزار سال پیش درمکان های تاریخی شرق دیده شده است.
 Thursday Feb 21,2019    /    7:30 PM /  Fairview Library theatre
 Documentary, 60 min/ Iran-Canada
 Farsi_ Kurdish with English subtitle

فروش بلیت از طریق وب سایت رسمی فیلم :
  www.eventbrite.ca و سایت معتبر  www.songofgod.ca    

www.facebook.com/songofgod2018  فیس بوک
اطالعات : 9518 -416-206

بمب خنده، مهران غفوریان برای اولین بار در کانادا

برای تهیه ی بلیط  خود به وبسایت ما مراجعه کنید
Date: April 5, 2019       Time: 7pm   /  Isabal Bader theatre
Ticketing:www.phoenixcultures.com

در شهر

Kaveh Alborz , CPA, CMA
Chartered Professional Accountant

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

حسابداررسمی و خبره کانادا

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

 * مالیات اشخاص و شرکتها
 * ثبت شرکت   * تهیه و تنظیم کلیه فرم های مالیاتی

HST, GST, PST, WSIB, ROE* 416.223.7723
       7163 Yonge St. Unit 257, ThornHill, ON L3T 0C6

Sina Accounting
Affordable Fees برتر   کیفیت 

 کلیه خدمات حسابداری

آموزش زبان فرانسه
          تسلط بر زبان فرانسوی تنها در 8 ماه  از مبتدی تا پیشرفته

برای تمامی سنین/توسط فرد تحصیل کرده در فرانسه  پانته آ رادیان  416.574.6763

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

بصورت تضمینی



TEL:416.371.9898
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رویاهای ما موقعیت های متولد نشده ای هستند 
به  که  هستند  عمل  بنام  ای   DNA منتظر  که 
داده  زندگی  آنها  به  اگر  بدهد.  وروح  قلب  آنها 
نشود آنها به شکل آرزو، خیال و توهم در دنیای 
ما  میان  دراین  شوند.  می  ناپدید  ها  “اگرمیشد” 
برای زندگی دادن به رویاهای خود و اطمینان از 
اینکه سعی وتالش و اعمال ما تحت کنترل هستند 

نیاز به برنامه ریزی هدفمند داریم. 
اهداف “ اگر میشد” ها را تبدیل به “عمل” می 

کنند.
 برخی افراد معتقد هستند که برنامه ریزی وتعیین 
بیهوده است چرا  به رویاها  برای رسیدن  اهداف 
که افرادیکه با برنامه ریزی پیش میروند آرامش 
به  رسیدن  قربانی  را  شان  آنی  خوشحالی  و 

اهدافشان می کنند.
این افراد معتقدند باید درحال زندگی کرد. دسته 
برنامه ریزی هدفمند  افراد معتقدند  از  ای دیگر 
وارد  وقتی  میباشد.  تونل  به یک  وارد شدن  مثل 
های  موقعیت  روی  به  چشمتان  شوید  می  تونل 
دیگر بسته میشود. ولی این مثل این است که ما 
چکش را به خاطر ضربه زدن به انگشت سرزنش 
استفاده  که  هستند  مفید  زمانی  فقط  ابزار  کنیم. 
باشد.  داشته  مهارت  اندازه کافی  به  ابزار  کننده 
برای  که  شخصی  هستند.  ابزار  مثل  هم  اهداف 
وبا  میکند  تعیین  هدفی  رویاهایش  به  رسیدن 
عشق وعالقه وانگیزه قوی این هدف برنامه ریزی 
شده را دنبال میکند مسلما به آرزوی خود میرسد.

آیا تا به حال روی آدامس پا گذاشته اید؟
سختی  به  و  میچسبد  کفش  تاروپود  به  آدامس   
جدا می شود. اهدافی که تعیین میشوند باید مثل 
آدامس چسبنده باشند چسبنده به تاروپود زندگی 
تان. وقتی اهداف شما تبدیل به جز جدا نشدنی 
تر  طبیعی  آنها  به  دسترسی  شوند  زندگیتان  از 
وراحت تر میشود. اهداف شما با شما یکی میشود. 

جدانشدنی و چسبنده مثل آدامس!
چطور اهداف چسبنده را تعیین کنیم؟

باید  شما  وارزشهای  عقاید  با  شما  اهداف   -1
هماهنگ باشند.

با ارزشها و عقاید  اگر اهدافی که تعیین میکنید 
خود  با  مرتب  شما  باشند  نداشته  همخوانی  شما 
به  شما  ناخوداگاه  ضمیر  بود.  خواهید  درجنگ 
مثل  نمیدهد  را  آن هدف  به  رسیدن  اجازه  شما 
شناکردن درخالف جهت رودخانه شما سعی می 
کنید آن هدف را دنبال کنید ولی اعتقادات شما 

به شما اجازه جلورفتن نمی دهند.
2- اهدافی با نتیجه تعیین شده انتخاب کنید 
وپروسه رسیدن به آن نتیجه را با آن هماهنگ 

کنید.
 Gym اهدافی مثل هرروز دویدن هفته ای ۳ بار
رفتن یا شنبه ها تنیس بازی کردن نتیجه تعیین 
شده ندارند. اینها پروسه رسیدن به هدف هستند 

به جای آن بگویید
شرکت  ماراتن  درمسابقه  آینده  ماه   6 تا  من 
میکنم. من تا ۳ ماه آینده 6 کیلو الغر میکنم یا تا 
۳ ماه آینده کلسترول خونم ۵ عدد پایین می آید.

وقتی تصمیم میگیرید تا ۳ ماه آینده 6 کیلو وزن 
کم کنید پروسه مثل رفتن به Gym ،سالم غذا 
خوردن ویا دویدن دست وپای شما را نمی بندد. 
یک روزمی دوید ویک روز به جای Gym رفتن 

تنیس بازی می کنید.
به  را  اجازه  این  شما  مشخص  اهداف  انتخاب  با 
رسیدن  درراه  که  فرصتهایی  از  تا  میدهید  خود 
به آن هدف پیش می آیند استفاده کنید وپروسه 
پروسه  هرچه  باشید.  داشته  پذیرتری  انعطاف 
مسیر  از  بیشتری  لذت  پذیرترباشد شما  انعطاف 

رسیدن به هدفتان میبرید.
3- اهداف خود را روزانه مرور کنید.

آنها  به  اگر  هستند.  زنده  موجودات  مثل  اهداف 
توجه نکنید می میرند. همانطور که به گربه و یا 
بچه های خود هرروز غذا میدهید باید اهدافتان 
را هم تغذیه کنید. هراز گاهی ممکن است احتیاج 
داشته باشید اهدافتان را بازنگری کنید و آنها را 
با شرایط فعلی سازگار کنید. فراموش نکنید که 
شما میخواهید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید 
وعالقه  وعشق  مثبت  دید  با  اهدافتان  به  پس 

واحترام نگاه کنید.

4- اهداف کوتاه مدت تعیین کنید.
برای رسیدن به اهداف بلند مدت اهداف کوتاه 
مدت تعیین کنید. درست مثل سفرکردن است. 
وقتی شما یک مقصدی را برای خود تعیین کنید 
مثال از تورنتو به مونترال ، اگر GPS شمارا از 
مسیر طوالنی تری ببرد شما ناخوداگاه احساس 

میروید  که  راهی  آیا  کنید.  می  اطمینان  عدم 
افزایش  شما  نگرانی  میرساند؟  مقصد  به  شمارا 
می یابد تا اینکه از دور ساختمان پارلمان را می 
بینید آنوقت احساس آرامش واطمینان می کنید 
مثل شناسایی همان  که درمسیر درست هستید. 
شما  به  مدت  کوتاه  اهداف  تعیین  لندمارک. 
کمک میکند راحت تر وبا اطمینان خاطر بیشتری 

به اهداف بلندمدت برسید.
5- هر روز یک قدم بردارید.

هر روز یک قدم درجهت نزدیک شدن به هدفتان 
بردارید. قدمهای کوچک روزانه به شما کمک می 
کنند شما با انگیزه و اطمینان بیشتری به اهدافتان 
برسید. این قدم میتواند یک یادگیری ساده باشد. 
اگر شما روزانه اهدافتان را تغذیه کنید وبه آنها 
توجه کنید یک قدم هرچند کوچک برای رسیدن 
و  ماند  خواهند  زنده  اهدافتان  بردارید  آنها  به 
شما جز آن ۸ % افرادی می شوید که با افتخار 
تعیین  خودرا  ماهه   6 اهداف   “ بگویید  میتوانید 

کردم وبه آنها رسیدم”.
امروز  که  کردید  می  آرزو  شما  دیگر  “یکسال 
شروع میکردید”. پس امروز شروع کنید. قدم اول 
بعدی  قدم  و  کنید  تعیین  را  بردارید. هدفتان  را 
را بردارید واین مراحل را تکرار کنید. حتی اگر 
را  خودتان  شما سعی  نرسید  خود  به هدف  شما 
کرده اید و حرکت کرده اید. حتما دراین حرکت 
چیزی یاد گرفته اید ویا خودتان را بهتر شناخته 
باعث  خود  وشناخت  جلو  به  رو  حرکت  اید. 

خوشحالی شما می شود.
Sticky Goals برگرفته و تعدیل از مقاله

* سارا رحیمی
مربی مهارتهای زندگی

 عضو انجمن بین المللی

 )ICF( کوچ های حرفه ای 

نویسنده، سخنران

هنر مشاوره

   خدمات مهاجرتی                                                * از طریق سرمایه گذاری، تحصیلی، تخصصی، خانوادگی

       * دفاع از کلیه پرونده های مهاجرتی، پناهندگی، و بشر دوستانه       * انواع ویزا ،  تهیه و تنظیم دعوتنامه و کلیه فرمها

WSIB  ،خدمات حقوقی     *کلیه دعاوی محل کار از قبیل : تبعیض ، آزار ، اخراج حتی در دوره آزمایشی، مصدومیت
) پرداخت حق وکالت در صورت برنده شدن(

* تشکیل پرونده و دفاع در امور  Small Claims ، مالک و مستأجر،  Human Rights ، جرائم استانی

*کلیه جرائم رانندگی، تصادفات ، زمین خوردگی           * تأیید قسم نامه، اظهار نامه، ترجمه رسمی مدارک

  2909-771-20647 دقیقه مشاوره رایگان
www.prominentlegalservices.ca

 دفتر حقوقی و مهاجرتی   فرشید امام
)IRCC( عضو کانون وکالی انتاریو  / نماینده رسمی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا

فوق لیسانس از دانشگاه رایرسون

30 -70 East Beaver Creek Rd, Richmond Hill, ON L4B 3B2

S a r a  R a h i m i
C e r t i f i e d  L i f e  C o a c h ,  G r i e f  R e c o v e r y  S p e c i a l i s t ,  B e s t  S e l l i n g  A u t h o r ,  S p e a k e r

                                            I n f o @ s a r a r a h i m i . c aw w w . s a r a r a h i m i . c a

t idy landc lean ing@gmai l .com

Tidyland Cleaning Services
 با آرامش خاطر

 نظافت منزل و محل کار خود را  
به ما بسپارید

Sit Back, Relax and Leave the mess to us

تهرانتو، نشریه ای است که با هدف کمک به خانواده های  ایرانی 

و پارسی زبان ، با رویکرد  فرهنگی- اجتماعی  انتشار می یابد. 

 لذا ازکارشناسان و مشاوران مسائل خانواده دعوت به عمل 

می آید در صورت تمایل به همکاری با شماره  416.371.9898   

تماس حاصل فرمایند و یا از طریق تلگرام در ارتباط باشند.

چطور به رویاهای خود دست پیدا کنیم؟چطور به رویاهای خود دست پیدا کنیم؟



تلفن :   416-371-9898
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Elenamokrealtor@gmail.com

الهام مخترع زاده

اجـاره -  اجـاره -  اجـاره

Elena Mokhtarezadeh - Sales Representetive

HomeLife/Bayview
 Realty Inc., Brokerage*, 

independently owned & operated
#1 Office in Canada

Tell :905.889.2200
Fax : 3322 889 905

Elena Mokhtarezadeh - Sales Representetive 416.400.5054

* دکتر فاطمه بهرامی 

 روان درمانگر زوج و خانواده

خسرو  بنام  فردی  درباره  فیلم  داستان 

به  که  است  حسینی(  شهاب  بازی  )با 
بر  بنا  و  مبتالست  دوقطبی  اختالل 
خانه  در  مدتی  شده  مجبور  شرایطی 
زندگی  است  دندانپزشک  که  برادرش 
کند. در این مدت اتفاقاتی برای او رخ 

می دهد که ...

در فیلم »برادرم خسرو« شخصیت اصلی 
این  بیماری دوقطبی است.  به  فیلم مبتال 
دارد  هایی  نشانه  و  عالیم  خلقی  اختالل 
که در شخصیت پردازی خسرو )شهاب 
حسینی( و اعمال و رفتارش در طول فیلم 

منعکس می شود.
و  افسردگی  فاز  دو  دارای  بیماری  این 
فرد  افسردگی  فاز  در  است.  شیدایی 
و  کم  انرژی  و  پایین  نفس  عزت  دارای 
غمگینی  هیجان  با  ضعیف  تفکر  سرعت 
ارزیابی های منفی می  باورها و  و دارای 
باشد. اما در فاز شیدایی یا مانیا همانطور 
که در قسمتی از فیلم پزشک معالج اشاره 
می کند که بیماری دوقطبی خسرو، شروع 
فاز شیدایی است. این نوع اختالل همراه با 
هیجان خوشحالی و شادی مفرط، افزایش 
اندازه،  از  بیش  بینی  خوش  و  انرژی 
های  ایده  داشتن  بودن،  برتر  احساس 
جدید و مهیج بسیار و پریدن از یک ایده 
افرادی  از  شدن  عصبی  و  دیگر  ایده  به 
است که در خوش بینی های موقت فرد 

شریک نمی شوند.
بلند  خوابیدن،  در  ناتوانی  یا  میلی  بی 

مزاج  دمدمی  غیرواقعی،  های  پروازی 
غیرمترقبه،  نامعمول  رفتارهای  بودن، 
عجوالنه  تصمیمات  سریع،  زدن  حرف 
دارد،  دنبال  به  وخیم  نتایج  گاه  که  ای 
احساس صمیمیت زیاد و بروز بیش از حد 
احساسات، ریسک طلب بودن و اعتیاد به 
الکل و مواد مخدر از دیگر بروزهای این 

اختالل است. 
معموال در این فاز افراد حالتی بیش از حد 
هیجانی و نا آرام داشته و حتی در مورد 
زنان همراه با آرایش های غلیظ و مخالفت 
با هنجارهای خانواده و گاهی فرار از خانه 
است. چند نمونه اش، گیتارزدن خسرو با 
حالتی عصیانگرانه، بازی با توپ ماهوتی 
داخل اتاق و کوبیدن پیاپی آن به دیوار 
در نیمه شب، عصبی شدن از صدای بی 
وقفه دزدگیر یک اتومبیل در داخل کوچه 
و رفتن به آنجا و شکستن شیشه اتومبیل 
با لگد، به هم ریختن اشیا و لوازم اتاق کار 
برادرش ناصر )ناصر هاشمی( و چسباندن 
عکس های قدیمی داخل آلبوم خانوادگی 
به دیوار اتاق است دال بر عصیان و عدم 

کنترل خشم در خسرو است.
در  حتی  و  دارد  ارثی  منشا  بیماری  این 
برادر  ناصر  که  داد  می  نشان  فیلم  طول 
خسرو هم با وجود موفق بودن در صحنه 
شغل و اجتماع اما دارو مصرف می کند و 
خود او وضع بهتری نسبت به خسرو ندارد 
شخصیت  یک  نمایش  حال  در  بیشتر  و 
کنترل  را  چیز  همه  که  است  وسواسی 
این  نگران خطرات است که  و  می کند 
افزاید  نگرانی  به میزان کنترل آنها می 

مثل رانندگی خانم.
این  او  رفتار  و  ناصر  اتاق  چیدمان  نحوه 

موضوع را پررنگ تر می کند.
در فیلم عدم رضایت زن و پسر ناصر از 

او به  میزان کنترل و خشک بودن رفتار 
دلیل وسواس آشکار است و پسر ناصر با 
شلوغ کاری های عمو و حاالت هیجانی و 
پرشور او بیشتر رابطه برقرار می کند که 

برای ناصر قابل تحمل نیست.
عالوه بر شرایط ارثی، محیط اجتماعی و 
روانشناختی نیز در بروز و شدت بخشی 

این بیماری بی تاثیر نیست.
در طول فیلم چندین نمونه از گالیه های 
خسرو در مورد نحوه برخورد پدر و ناصر 
با او و همچنین شدت بخشی بیماری به 
دلیل رفتارهای نادرست ناصر با خسرو و 
افزایش شدت عالئم بیماری دال بر این 
تاثیر است. افراد مبتال چون هر دو حالت 
افراطی  شکل  به  را  غم  و  شادی  طیف 
تجربه می کنند و در یک طیف اعتماد به 
نفس باال و در یک طیف اعتماد به نفس 
دچار  خود  هویت  با  گاهی  دارند  پایین 

مشکل می شوند.
پس کدام خسرو واقعی است آن که فکر 
می کند از پس هر کاری بر می آید یا 
هیچ  عرضه  کند  می  احساس  که  آن 
کاری را ندارد و وجودش بی فایده است. 
هویتی  های  گشتگی  گم  این  دلیل  به 
درصد  خودکشی در این بیماران باالست. 
در این بیماران با وجود بیماری اما چون 
هر دو طیف هیجانات را تجربه می کنند، 
خالقیت بسیار زیادی وجود دارد بنابراین 
بخصوص  و  مشهور  های  آدم  از  خیلی 
هنرمند دنیا این حالت را تجربه می کنند 

و مبتال به این اختالل هستند.
موسیقی  در  خسرو  خالقیت  فیلم،  در 
او  است که  مورد  این  بر  دال  و عکاسی 
خالقیت خیلی بیشتری نسبت به برادرش 
این  ها  دارو  مصرف  متاسفانه  اما  دارد 
فرد  و  برد  می  بین  از  را  میزان خالقیت 
پس از مصرف داروها دیگر آن شهود و 

خالقیت ذهنی را ندارد.
دنیا از وجود این بیماران استفاده زیادی 
حتی  توسط  آنها  درک  معموال  اما  برده 

نزدیکان دشوار است.
این مورد در این فیلم نیز برجسته است 
با وجود فرهیخته بودن  که برادر خسرو 

قادر به درک وضعیت خسرو نیست و با 
او خیلی بد و خشن رفتار می کند. 

 یک نمونه بسیار برجسته ، صحنه پایانی 
فیلم است که خسرو روی صندلی عقب 

فیلم  و  نشسته  ناصر  برادرش  اتومبیل 
ضبط شده از رفتار غیرانسانی او نسبت به 
تبلت تماشا می کند و  خودش را داخل 
پایین  را  ترجیح می دهد کالهش  نهایتا 

بکشد و چشمانش را به روی این واقعیت 
تلخ ببندد و به خواب رود و تصویر )هم 
زمان با رفتن اتومبیل به داخل تونل مسیر 

جاده( تمام می شود.

*کتایون خطیر

جامعه شناس و مشاوره خانواده
تفاوت سنی زیاد بین زن و شوهر می تواند 
بوجود  زیادی  مشکالت  آنها  دو  هر  برای 
آورد . هر چند معموالً در اوایل ازدواج این 
مشکالت چندان به نظر نمی رسند اما پس از 
گذشت سالها خود را نشان می دهند به طور 
معمول طی پژوهش های بسیار بهترین تفاوت 

سنی از ۳ تا ۵ سال گزارش شده است .

همسر  توسط  است  ممکن  که  اتفاقاتی 
بزرگتر اعمال و احساس شود:

را  او  دارد که حوصله  وجود  امکان  این   *
نداشته باشید و نتوانید خامی ها، بی تجربگی ها 
را  زندگی  مسائل  درباره  او  های  کندی  و 
تحمل کنید. در واقع ممکن است از این که 
شاهد هستید همسرتان با مسائلی دست به 
گریبان است که شما مدت ها پیش آنها را 

پشت سر گذاشته اید خسته شوید. و در اینجا 
نقش شاگرد و استادی به خود بگیرید.

را  والد  نقش  اوقات  بیشتر  دارید  تمایل   *
بازی کنید، زیرا تجربه بیشتری دارید تقریبا 
اندرز  و  پند  از  بتوانید  که  است  غیرممکن 
چشم  همسرتان  کردن  نصیحت  و  دادن 
بپوشید. همین باعث می شود که همیشه با 
همسرتان مانند یک کودک رفتار کنید و در 
دام ارتباط والد-کودک بیافتید. این ارتباط 
باعث خشم و انزجار همسرتان نسبت به شما 
و عصبانیت متقابل شما نسبت به او می شود 
و تاثیر مخربی بر رابطه تان می گذارد و باعث 
بهم  نسبت  دو  هر  جنسی  میل  شدن  سرد 

خواهد شد . 

* در رابطه قدرت بیشتری پیدا می کنید و 
کنترل  را  همسرتان  که  می شوید  وسوسه 
باالتر بودن سن، تجربه های  به دلیل  کنید. 
بیشتر  مالی  موفقیت های  احتماال  و  بیشتر 

تا  ممکن است همسر خود را کنترل کنید 
نشده  حساب  و  ناپخته  کارهای  به  دست 
نزند. رابطه ای مانند رئیس و مرئوس خواهید 

داشت.

جوان تر  را  خود  بخواهید  است  ممکن   *
هر  در  افراد  دهید.  نشان  واقعی تان  از سن 
نیازهای خاصی دارند اما وقتی فردی  سنی 
با همسری بسیار جوان تر از خودش ازدواج 
نیازهای  به  این که  از  است  ممکن  می کند 
و  بردارد  دست  دهد  پاسخ  خودش  سنی 
برای رضایت خاطر همسرش سعی کند که 
در  دهد  انجام  را  پایین تر  سنین  رفتارهای 

اینجا به هویت شما لطمه وارد خواهد شد.

ممکن  جوان  همسر  توسط  که  اتفاقاتی 
است اعمال و احساس شود :

او رابه عنوان  امکان وجود دارد که  این   *
یک الگو و آموزگار نگاه کنید و در مقابل 

وقتی  کنید.  حقارت  و  ضعف  احساس  او 
باشد  بزرگتر  شما  از  مراتب  به  همسرتان 
طبیعی است که موفق تر، باتجربه تر و از لحاظ 
اقتصادی باثبات تر باشد این موضوع می تواند 
قرار  تاثیر  تحت  ناخودآگاه  طور  به  را  فرد 
دهد به طوری که احساس کند همسرش از 

او بهتر است.

همسرتان  برای  همیشه  است  ممکن   *
نقش کودک را بازی کنید. وقتی که تجربه 
که  می کنید  مشاهده  و  دارید  کمتری 
به  است  ممکن  است  باتجربه تر  همسرتان 
او در اکثر مواقع  طور ناخودآگاه در مقابل 

نقش یک کودک را بازی کنید.

* ممکن است بخواهید خود را مسن تر از 
سن واقعی خود نشان دهید. برای این که 
تفاهم بین خود و همسرتان را بیشتر کنید، 
احتمال دارد رفتارهای مطابق با سن خود 
را کنار بگذارید و مطابق میل او رفتارهای 

سنین باالتر را نشان دهید.  
شاید بسیاری از ما شاهد ازدواج هایی با 
تفاوت سنی زیاد در جوامع سنتی گذشته و 
یا حتی حال بوده باشیم و حتما هم اینگونه 
ازدواج ها همیشه بطور مطلق کاربرد منفی 
نداشته و قطعا نکات مثبتی هم داشته باشند 
ولی آنچه مسلم است با تغییر دنیا از سنتی 
زندگی  نوع  این  های  چالش  مدرنیته  به 

بیشتر و بیشتر خواهد شد . 
در مورد بزرگتر بودن زن از مرد هم باید 
شاهد  دیگر  مسائل  تمامی  مانند  بگویم 
کارکردهای مثبت این رابطه هم خواهیم 
بود مانند اداره زندگی از سوی زنی آگاه 

و عاقل 
ولی متاسفانه در کنار این نکات مثبت این 
نمایی  خود  بیشتر  که  است  منفی  نکات 
اضطراب  و  نگرانی  مانند  کرد.  خواهد 
بسیاری از زنان برای جلوگیری از پیری و 

چاقی و ...

که  است  الزم  هم  مسئله  این  به  توجه 
پذیرای  زوجین  اگر  حتی  متاسفانه  
شرایطشان باشند تا اندازه ای نگاه جامعه و 
مردم تأثیرات خود را در زندگی مشترک 
آنها خواهد گذاشت. در هر حال، با نگاهی 
بسیاری  های  خانواده  توان  می  عمیق 
از  زنان  بودن  بزرگتر  با  که  یافت  را 
شوهرانشان زندگی هایی شاد و زیبا دارند 
و در نهایت اختالف سنی زیاد و یا بزرگتر 
بودن زن از شوهر چالش های زندگی آنها 
را بیشتر می کند و این عشق ، توانایی ها ، 
مهارت ها، قدرت تطابق و رشد اجتماعی 
به  تبدیل  را  آنها  تواند  می  که  آنهاست 

زوجی خوشبخت کند.

فیلم  برادرم خسرو  من در قالب یک بیمار دوقطبی چه هویتی دارم؟
  
به بهانه

دنیا از وجود این بیماران استفاده زیادی برده اما معموال درک آنها 
توسط حتی نزدیکان دشوار است.

پیامدهای احتمالی تفاوت سنی زیاد در ازدواج طبق نظر دکتر الیس و دکتر هارپر
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االن مدتی میشه که رمز موبایلش رو عوض کرده ... 
حتما داره چیزی رو از من پنهون میکنه .. . چند شب 
پیش که خونه مادرش دعوت بودیم، چند بار دیدم 
با خواهر و مادرش گوشه ای پچ پچ می کردن ... فک 
میکنم مادرش بازم در مورد من بدگویی می کرد 
و طبق معمول علی زود هر چیز بگن باور می کنه... 
دیشب که خونه پدر و مادرم دعوت بودیم، تماس 
گرفت و با عذر و بهونه دنبالم نیومد .. . حتما دیگه من 
رو دوست نداره ... فکر میکنه من اونطور که مادرش 
میگه زن کدبانویی نیستم .... قبول نکردن دعوت 
شام خونه پدر و مادرم هم نشون میده که از رابطه 
مون راضی نیست ...  فک می کنم بزودی از من جدا 
بشه و من اصال تحمل جدایی و بدون همسرم رو 
بودن رو ندارم ... هروقت به این قضیه فکر می کنم 
احساس خفگی می کنم. در این جمالت خطاهای 
شناختی ذهن خوانی، پیش گویی و نتیجه گیری 

شتابزده دیده می شود.

تعریف خطای شناختی  

خطاهای شناختی همانند شیشه  عینک های مختلف 
سبب می شوند ما به رویدادها و وقایع اطرافمان 
نگاههای مختلف داشته باشیم که متعاقبا این 
برداشت ها می توانند منطقی و مطابق واقعیت 
نباشند. گاهی شیشه عینک چنان تیره و تار است 
که مانع برداشت صحیح ما از واقعیت شده و در این 
برهه های زمانی  منجر به تجربه احساسات و هیجان 
های ناخوشایند در درون فرد می شوند. خطاهای 
شناختی همانند شیشه  عینک های مختلف سبب 
می شوند ما به رویدادها و وقایع اطرافمان نگاههای 
مختلف داشته باشیم که متعاقبا این برداشت ها 
می توانند منطقی و مطابق واقعیت نباشند. احساس 
گناه، سرزنش و عدم امنیت در ما، گاهی منجر به 
مشکالتی چون اضطراب،  افسردگی و اختالل در 
روابطمان با دیگران می شود. یکی از این تحریفات 
شناختی که در این مقاله  آن را بیشتر بررسی 
می کنیم، خطای شناختی نتیجه گیری شتاب زده 

یا jumpingto conclusion است. 
خطای شناختی »پیش گویی« و »ذهن خوانی« هر 
دو بخش هایی از خطای شناختی »نتیجه گیری 
شتاب زده« یا jumping to conclusion هستند. 

تعریف خطای شناختی نتیجه گیری شتاب زده 
فرد با این خطای شناختی در بیشتر زمان ها، وقتی 
در یک موقعیت یا سانحه ای قرار می گیرد، بدون 
اینکه شواهد و دالیل کافی داشته باشد؛ دستخوش 
هیجانات منفی و باورهای غلط به یک نتیجه گیری 
شتاب زده دست می زند که باعث افزایش 

احساسات و هیجانات منفی در فرد می شود.  در 
مثال مطرح شده، فرد براساس یک استدالل و پیش 
گویی غیرمنطقی، رابطه خود را تمام شده می دید. 
اضطراب ناشی از این افکار منجر به تجربه نشانه 
هایی چون احساس خفگی، تپش قلب و...متعاقبا 

افسردگی می شوند.
خطای شناختی نتیجه گیری شتاب زده را می توان 
به دو بخش خطاهای شناختی »ذهن خوانی و پیش 

گویی« تقسیم بندی کرد.

ذهن خوانی و نتیجه گیری شتاب زده 

 ذهن خوانی در واقع، حدس و گمانه زنی در 
رابطه با افکار دیگران است. بدون در دست 
داشتن مدرک و دلیلی از افکار احتمالی افراد 
به یک نتیجه گیری منفی می رسیم و در نتیجه 
بازخورد ما، منفی و آسیب زننده به خود و 

دیگران می شود. 
در ذهن خوانی فرد عقیده دارد، که می داند افراد 
دیگر در مورد او چه فکر می کنند و یا دیگران 
می دانند در فکر او چه می گذرد. برای مثال فرد 
نتیجه می گیرد که مادر همسرش او را بی کفایت 
و بی ارزش می داند زیرا دعوت او را به شام رد 
کرده است. در حالیکه ممکن است افراد دالیل 
متعددی برای شرکت نکردن در یک مراسم 
داشته باشند. نمونه دیگر ذهن خوانی؛ پدرم به 
اندازه کافی به من اعتماد ندارد زیرا وقتی از او 
خواستم تا اتومبیل خود را برای آخر هفته به من 
بدهد، قبول نکرد.« نتیجه گیری حاصل از این 
ذهن خوانی و مثال های مشابه همگی نشان می 
دهند که ماگاهی با افکار غیر منطقی و بدون 
شواهد و قرائن کافی تصمیم گیری می کنیم 
و واکنش و بازخورد منفی رفتار ما نشان دهنده 

این امر است.    
پیش گویی و نتیجه گیری شتاب زده 

این خطای شناختی »طالع بینی« هم ترجمه شده 
است. فرد با این خطای شناختی، تصور می کند که 
شرایط و موقعیت های بدی در انتظار او هستند. باور 
فرد برآن است که در مصاحبه شغلی قبول نخواهد 
شد و نتیجه می گیرد که بهتر است در مصاحبه 
شرکت نکند. برای مثال دانش آموزی که فکر 
می کند در آزمون ورودی دانشگاه قبول نمی شود 
پس نتیجه می گیرد که شرکت کردن در آزمون 

ضرورت ندارد و از آزمون انصراف می دهد. 
پیش گویی های منفی در موقعیت های مختلف 
سبب تقویت هیجاناتی چون اضطراب، ناامیدی و 
افسردگی می شوند. در شرایطی که تحت تاثیر 
چنین هیجاناتی هستیم، براحتی نتیجه گیری های 

شتابزده در مسائل رخ می دهند. 

مثال خطای شناختی نتیجه گیری شتاب زده

مادری را در نظر بگیرید که چندین مرتبه پسرش 
را به منزلش دعوت کرده است و هر بار به دلیلی 
این امکان فراهم نشده است. یک فکر تکرار شونده 
منفی در ذهنش می گوید حتما عروسم مانع آمدن او 
می شود. او می خواهد باعث جدایی من و پسرم شود. 
ناامیدی و اضطراب از دست دادن فرزندش او را 
لحظه ای رها نمی کند. ذهن خوانی خطای شناختی 
این مادر است، که باعث نتیجه گیری شتاب زده ای 

چون از دست دادن فرزندش می شود. 
دانش آموزی که باور دارد و پیش گویی می کندکه 
در آزمون سراسری قبول نمی شود.  نتیجه می گیرد 
که شرکت در آزمون بی فایده است. پیش گویی 
خطای شناختی بارز این مثال که در پی آن نتیجه 
گیری شتاب زده و انصراف از آزمون دیده می شود. 
همانطور که مشخص است نتیجه گیری شتاب زده 

معموال با ناامیدی و افسردگی همراه است. 

چالش خطای شناختی نتیجه گیری شتاب زده 
۱. از تکنیک های ذهن آرامی برای تنظیم هیجانهای 

منفی در شرایط بحرانی استفاده کنیم. 

۲.هیجانهای منفی ما معموال با خطاهای شناختی 
تقویت می شوند. با خودآگاهی نسبت به خطاها و 
تحریف های شناختی، قدم بزرگی در تاب آوری 

هیجانی برداشته ایم.

۳. در هر شرایطی به دنبال شواهد و دالیل مستند 
برای موقعیت پیش آمده باشیم، زیرا همانگونه که 
مطرح شد خطا های شناختی باور ها و افکار غیر 
منطقی ما هستند. پس با بکارگیری استنباط های 

منطقی آنها را به چالش بکشیم.

      خطای شناختی نتیجه گیری شتابزده
* زهره کالهدوز -        مشاور خانواده و رواندرمانگر  )عضو رسمی کالج روان درمانگران اونتاریو(

تا کنون به این فکر کرده اید؟
* دکتر نورا  داورپناه 

چه  با  کسی  چه  ما  که  اید  کرده  فکر  این  به  کنون  تا 
به  آنچه  و  ایم  گرفته  یاد  ما  که  آنچه  به  هستیم  اهمیتی 

خاطر می آوریم وابسته می باشد؟
درباره جهان  آن  وسیله  به  که  است  فرایندی  یادگیری   
است  فرآیندی  در حالیکه حافظه  کنیم  دانش کسب می 
می  ذخیره  شود  می  گذاری  کد  دانش  آن  وسیله  به  که 

شود و بعدا یاد آوری می گردد.
سه نوع حافظه برای یادگیری تعیین کننده هستند: 

حافظه کاری

قطعات  داشتن  نگه  برای  افراد  قابلیت  به  کاری  حافظه 
اطالعات تا زمانی که آن اطالعات در درون یک تفکر یا 

مفهوم کامل ترکیب شوند اتالق می گردد. 
یا  جمله  پایان  تا  کلمه  یک  هر  خواندن  مثال  برای 
پاراگراف و آنگاه فهمیدن مفهوم کامل آن یک مثالی از 

حافظه کاری می باشد. 

 حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت 

را  اطالعات  که  است  فعالی  فرایند  مدت  کوتاه  حافظه 
برای یک دوره زمانی محدود نگه می دارد. 

حافظه  در  هنوز  اما  هستند  دسترس  قابل  موقتا  اطالعات 
اند هنگامی که اطالعات به طور  بلند مدت ذخیره نشده 
کافی تکرار شوند آنها وارد حافظه بلند مدت می شوند و 
جائیکه ذخیره می شوند و در یک زمان دیگر می توانند 

بازیابی شوند.
 افراد مبتال به ناتوانایی ها ممکن است در حافظه شنیداری 
بینایی )به  با حافظه  )به خاطر آوردن آنچه شنیده است( 

خاطر آوردن آنچه که دیده است( مشکل داشته باشند.
نقش  یادگیری  از  ای  هرجنبه  در  حافظه  آنکه  سبب  به 
آن  کارکرد  در  نارسایی  که  است  بدیهی  دارد  حیاتی 

بسیاری از حیطه های یادگیری را کند می کند.

مراحل سوگ عاطفی

طبق تحقیقات کوبلر و کسلر انسانها در سرتاسر جهان و در فرهنگهای 
مختلف در برخورد با سوگ، حادثه، ترک اعتیاد، طالق، ضرر مالی، و از 
دست دادن افراد نزدیک معموال پنج موضع عاطفی انکار، خشم، چانه زنی، 

اندوه و پذیرش را از خود بروز می دهند .
 

۱. انکار واقعیت:
 اولین مرحله در سوگواری انکار واقعیت است. که خود نوعی مکانیسم 

دفاعی است و شخص واقعه ی پیش آمده را باور نمی کند.
 

۲. خشم :
احساسی کامال طبیعی در مواجهه با ناکامی هاست. با توجه به فهم این 
موضوع قادر به تحمل موقعیت پیش آمده خواهید بود. صحبت کردن در 
مورد آن مانع جمع شدن فشارها در درونتان می شود. در حالیکه این 

فشارها میتواند عامل بیماری جسمی یا واکنش عاطفی نامناسب شوند. 
 

۳. چانه زنی ها:
فعالیتی است که جهت به تعویق انداختن واقعیت موجود به کار می رود. 

 
۴. اندوه :

زمانی که شخص به طور غیر معمول ساکت و آرام می شود به نظر میرسد 
که به دنیای خود فرو رفته است.

ناامیدی و غمگین بودن شاید مرحله ای باشد که طی آن شخص شروع 
به پذیرش واقعیت می کند . 

اندوه اگر خیلی طوالنی شود، بهتر است با افرادی که در این زمینه مهارت 
دارند مشورت شود.

 
۵. پذیرش : 

به این معنا نیست که شما از موقعیت پیش آمده راضی هستید. بلکه 
پذیرفته اید که از دست دادن غیر قابل تغییر است.

ممکن است.
 مدت زیادی طول بکشد تا شخص خود را به این مرحله برساند.

متاسفانه برخی از افراد قادر به عبور از مراحل غم و اندوه و پذیرش واقعیت 
فقدان کسی که دوست داشته اند، نمیباشند و بدون کمک حرفه ای سال 

ها در این مرحله می مانند.

طی کردن این مراحل چقدر زمان می برد؟

کوبلر معتقد بود فردی که دچار شکست عشقی یا مرگ عزیزی می شود 
به طور طبیعی زمانی در حدود ۳ تا 6 ماه الزم دارد تا مراحل فقدان و سوگ 
را طی کند . البته حمایت اطرافیان و مشاوره می تواند در کم شدن مدت 

زمان ذکر شده موثر باشد. 
چه کارهایی که می شود انجام داد تا این مراحل زودتر طی شود؟

.فعالیت های آرامبخش انجام دهید : مانند ورزش کردن ، یوگا و مدیتیشن، 
باغبانی کردن و نواختن و گوش دادن به موسیقی های کالسیک

.از نقاط مثبت و منفی رابطه خود فهرستی تهیه کنید : و یکبار برای همیشه 
بدانید و بخاطر بسپارید که چرا از این رابطه بیرون آمده اید .

.منفی بافی نکنید: به دنبال بیان بدشانس بودن و همیشگی بودن بدشانسی 
نباشید.

.روی ویژگی های مثبت و توانایی هایتان تمرکز کنید:از تجاربی که آموخته 
اید و توانایی هایتان لیستی تهیه کنید.

.به دنبال پایگاه های حمایتی باشید : سعی کنید وقت خود را با خانواده 

آئینه زندگی

تهرانتو، نشریه ای است که با هدف کمک به خانواده های  ایرانی 

و پارسی زبان ، با رویکرد  فرهنگی- اجتماعی  انتشار می یابد. 

 لذا ازکارشناسان و مشاوران مسائل خانواده دعوت به عمل 

می آید در صورت تمایل به همکاری با شماره  416.371.9898   

tتماس حاصل فرمایند و یا از طریق تلگرام در ارتباط باشند. idy landc lean ing@gmai l .com

Sit Back, Relax and Leave the mess to us

Tidyland Cleaning ServicesTidyland Cleaning Services

 با آرامش خاطر
 نظافت منزل و محل کار خود را  

به ما بسپارید

Sit Back, Relax and Leave the mess to us .................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

UniRoyal
Good Year Michelin
Yokohama STAR TIRE

Alness St

D
ufferin st

Finch Ave W

W

N

S

موفقیت سبک زندگی



         

شماره ی سردار رو گرفتم اشغال میزد... صبر کردم یه ربع 
بعد زنگ زدم اشغال بود... اشغال... اشغال... نشون به اون نشون 
که ساعت پنح عصر رسید به شش عصر و مطمئن بودم که 
داره پشت خط منو می بینه و جواب نمیده. حتما با اون زنه 

است،چشامو با حرص رو هم گذاشتم و گفتم:
-آال...آال...آروم باش، خب چیه؟ مگه نمی دونستی ؟مگه نگفته 
بود... راه تو مجزاست... ازین آدم اعتبارو معرفت و پایبندی که 
نباید توقع داشت.خودتو نباز. تو می دونستی و انتخاب کردی و 
این آدم فقط برای رفع ترحم کنار توئه که مردم نگن ناقص شد 
خونه ی باباش موند... من عذاب خریدم به خاطر حرف مردم...

آژانس گرفتم و خودم راهی شدم، وسط راه و ترافیک کمرم تیر 
میکشید، مجبور شدم به راننده بگم من تصادف کردم و کمرم 
رو عمل کردم و نمی تونم زیاد بشینم.کیفمو داخل ماشین میذارم 
تا مطمئن باشین نمیخوام فرار کنم ولی یه جا نگه دارید من یکم 

راه برم.                                راننده : خانوم این چه حرفیه!
یه جوری این جمله رو گفت، با یه لحنی گفت انگار دارم تعارف 
میکنما، صورتتم که نمی بینم فرار نکنی! بیا ، این ملت حجب و 
حیا و محجبه بودن هم تلخ میشمارن... سی تومن درآوردم دادم 

بهش و گفتم این پولتون تا اینجای مسیر، ممکنه ، نگه دارید؟ من 
جلوتر پولتونو میدم که نگران فرارم برای کرایه نباشید.

راننده : عه! خانوم من که حرفی نزدم.
-شما نه ولی چشماتون حرف زدن.

از ماشین با حرص پیاده شدم، پاهام گز گز میکردن، از درد کنار 
دیوار رو گرفته بودم نخورم زمین، زانوم میلرزید وتنم عرق کرده 
بود. نه از گرما، بلکه از درد، کنار در یه مغازه رو گرفتم. از لرزه 
ی تنم که از درد کمرم بود، دستم لبه ی شیشه ای در مغازه رو 
می لرزوند، صاحب مغازه که یه مغازه ی کابینت سازی بود اومد 

جلوی مغازه و گفت خانوم حالتون خوبه؟
یه جور محتاجانه نگاش کردم که گفت : صندلی بیارم؟

-ببخشید                                 - االن صندلی میارم
فرق راننده و کابینت فروش این بود! صندلی رو از پشت میز 

خودش آورد و بیرون گذاشت و گفت بشین خواهر!
یک آن دلم گرم شد به اون کلمه ی  »خواهر« زیر لب گفتم خدا 

بهت عمر بده، داشتم از درد میمردم.
صاحب مغازه گفت :آب میخوایید!؟

بهش فقط نگاه کردم و گفت: االن میارم...
گوشیم زنگ خورد نگاه کردم دیدم شهین خانومه... تماسش رو 

باز کردم و گفت عروس خانوم...
-حاج... مادر سالم...             -شهین خانوم: سالم مادر، کجایید؟
-ببخشید من کارم طول کشید، زنگ زدم سردار اما همش اشغال 

بود، مجبوری آژانس گرفتم.
بغض کرده بودم... یه بغض بد از ناتوانی... از اون حال افتضاح 
محتاجی، یه روز ایران و توران زیر پام بود حاال دارم برای ضعفم 
چوقولی میکنم. شهین خانوم نگران و باتردید گفت : خب... خب 

چی شده!؟ چراصدات میلرزه؟
-این آژانسیه یه ماشین ابوطیاره آورده، منم که علیلم، کمرم وسط 

راه...    زدم زیر گریه شهین خانوم هول زده گفت :
-مادر گریه نکن... حاجی... حاجی...

گوشی رو حاج آقا گرفت و گفت:عروس خانوم، کجایید؟
-حاج آقا از ماشین پیاده شدم، خواستم راه برم، نمیتونم.

سربلند کردم دیدم صاحب مغازه لیوان آب به دست کنار 
ایستاده داره همینطور نگام میکنه، بغضمو قورت دادم و گفتم : دم 

یه مغازه، صاحب مغازش صندلی داد نشستم
حاجی: آدرسو بده بیام.
-نه حاجی شما نیایید...

حاجی شاکی گفت : آدرسو بده، همون جا باش خودم میام، یه 
سرداری بسازم اونورش ناپیدا.

سربلند کردم به صاحب مغازه بگم کجاییم؟ انگار صدای حاجی 
رو می شنید سریع گفت: اندرزگو، سر اندرزگوییم دقیقا.

به حاجی گفتم و گفت:راننده آژانسیه رفته؟
- نه پولشو دادم ولی وایستاده.

حاجی: بگو بره من خودمو میرسونم، دیگه هم به سردار زنگ نزن.
-چشم.

راننده آژانس رفت و من گاهی می نشستم و گاهی آروم راه 
میرفتم همون جا. صاحب مغازه هم هر وقت مشتری نداشت 

میومد سوال پیچم میکرد.
»خانوم تصادف کردین؟ البته جسارته ها! - فیزیو تراپی هم 

کردین؟ - چند وقته!!؟«
یه سری تز هم داد، یه سری دکتر معرفی کرد... تا باالخره حاجی 
اومد، اومدن حاجی هم اینطوری بود که صاحب مغازه که پسری 
تقریباً تو سن و سال سردار بود وسط حرفش چشمش به خیابون 

افتاد و گفت: اوه اوه این ماشینو تو تهران دو نفر دارن.
اسم دو نفر هم برد. به اونطرف خیابون نگاه کردم و گفتم:ظاهرا 

سه نفر دارن.
صاحب مغازه با اصرار گفت :نه نه این یارو یا اولیه که گفتم یا 

دومیه:اصال من آمار دارما میگم.
حاجی اومد طرفمون و پسره باهول آروم گفت : عه عه انگار 

مشتری منه، خدا بهم رو کرده.
با تعجب و خنده پسره رو نگاه کردم ولی سریع نگاهمو ازش 

گرفتم. حاجی با لحن نگران گفت: آال خانوم!
اُو... اُو... اُو... باالخره عروس خانوم تبدیل شد به آال خانوم! االن 

لحن دلجویانه است یعنی!؟
از جا آروم بلند شدم و گفتم سالم حاج آقا...

حاجی: سالم خانوم... دستشو طرفم دراز کرد و این اولین بار بود 
که حتی دستم به پدرشوهرم می خورد!

داستان عجیبیه نه؟ اما وجود داره! منم قبل اینکه درگیر این ماجرا 
باشم همچین چیزی برام مثل یک بلوف بود.شبیه یک جوک... 

اما االن واقعیت محضه و این داستان زندگی منه.
دودستی کف دستشو ساعدشو گرفتم و حاجی گفت:آروم آروم... 

ترافیک بود...                                     -ببخشید حاج آقا.
حاجی: من ازت معذرت میخوام... یهو سربلند کرد و گفت:شما به 

عروسم کمک کردید؟                         - بله ایشون...
صاحب مغازه هاج و واج وایستاده بود و منو حاجی رو نگاه میکرد.
حاجی گفت:بذارید عروسمو سوار کنم االن خدمت شما میرسم.

صاحب مغازه :عروستون؟
برگشتم نگاش کردم، بهم نگاه کرد و بعد نگاهش از چشمم به 
دستم کشیده شد تازه حلقه رو توی دستم دید! یه قدم عقب رفت 

و گفت : بله بله...!
این دیگه چی میگه!؟ فکر کرد یه ساعتی هم صحبت بودیم یعنی 
خبریه!!؟ همه ی مردم که شبیه هم نیستن. شاید اینقدر ساده 
لوحه که این هم یه خیالی کرد! شایدم... هیچی نیست و فقط تصور 

منه! به کمک حاجی نشستم و حاجی گفت من یه تشکر کنم.
-حاج آقا.

حاجی نگام کرد و با نگاهی سپاسگزار گفتم مرسی اومدید دنبالم 
بهتون نیاز داشتم.

حاجی سری با افسوس تکون داد و گفت:بذار بیام االن صحبت 
میکنیم..

حاجی رفت. برای گوشیم یه مسیج اومد به صفحه ی گوشی نگاه 
کردم دیدم سردار زده چیه؟

حس کردم توی بّر بیابون توی سرمای زمستون بی لباس رو به 

سوز نشستم، در این حد تنم لرزید از حرکتش. میدونید ممکنه 
یه آدم یه آدم دیگه رو به عنوان همکالسی، همکار،همسایه یا...

فقط بشناسه و وقتی بهش اون همه زنگ زده پیش خودش فکر 
میکنه البد براش اتفاقی افتاده که این همه به من زنگ زده یا یه 
کار مهمی داره، زنگ بزنم... زنگ بزنم ببینم چی شده چی میگه... 

سردار همکار یا همسایه ی من نبود....شوهرم بود.
شوهر من کسی که منو از نیمی از زندگیم تا ابد انداخته بعد در 
جواب پیام های من زده چیه... پوزخندی زدم، نفسی کشیدم تا 

بغضمو قورت بدم، خودم این راه رو انتخاب کردم .
بابا همیشه میگه رفتارهای آدما جای دوری نمیره، تو همین دنیا 

به خودشون بر میگرده...
به حاجی نگاه کردم داشت با صاحب مغازه حرف میزد. داره جای 

پسرشو پر میکنه؟
چطوری صبوری آال؟ نمی دونم یه انرژی از درون داره کنترلم 
میکنه...حاجی برگشت طرف ماشین و سوار شد و گفت میخوای 

ببرمت بیمارستان؟
-نه خوبم فقط باید برم خونه دراز بکشم.

حاجی صندلی رو خوابوند و گفت: اینجوری بهتره...
نگاش کردم، نمی تونستم ازش تشکر کنم. کینه توی قلبم از 
سردار جلوی زبونمو میگرفت. حاجی آروم گفت  من خیلی سبک 
سنگین کردم، مثقال مثقال... سوت سوت... وزن مال خودمو 
مردمو حساب کردم که مال حروم توی زندگیم نیاد. از درسم 
گذشتم از زندگیم سال ها گذشتم که خاک کف کارگاه طال 

سازی رو بخورم. که تو چهل سالگی اسم پدرم به من برسه.
نه نسبی بلکه سببی. به سبب تالشم به من برسه. برای همین اسم 
و رسم از همایون برادر بزرگم گذشت و به من رسید... نمیدونم 
کجا.. کی... چی شد که یه نونی اومد و سردار تنها پسر من اون 
لقمه رو خورد و االن شده یه تیغ، شده یه خار درست اینجا«به 
گلوش اشاره کرد و گفت»:نفسمم که میخواد باال بیاد درد میگیره

دلم برای حاجی می سوخت. اما برای خود گرفتارم بیشتر.
حاجی - زنگ نزد؟                      ... ادامه دارد
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Easy Normal Hard سودوکو

فال هفته 

  فروردین      متولدین عزیز فروردین،این هفته  اتفاقات خوبی برایتان در 
راه هست خودتان را دست کم نگیرید. برای یک جشن کوچک خودمانی تدارک 
خواهید دید. برای رضایت خاطر خودتان خرج کوچکی خواهید کرد. اگر منتظر 
خبر یا اتفاقی هستید تهرانتو پیشنهاد می کند زیاد به آن فکر نکنید چون اینطوری 
زمان برایتان به سختی و کند می گذرد ولی اگر فکر این موضوع را از ذهنتان 
بیرون کنید خود به خود روالش طی شده و رخ می دهد. در عین حال خودتان هم 

به کسی تلفنی خبر خوشی را خواهید رسانید.

  اردیبهشت     متولدین عزیز اردیبهشت، این هفته اگر برای رفتن به 
جایی از شما دعوت نشد، به روی خودتان نیاورید چون احتماال فراموش کردند 
و خودشان به سراغتان خواهند آمد. این روزها دایم از دیگران می شنوید که 
رفتارتان عوض شده و دیگر مثل قبل نیستید، فکرتان مشغول است و از در و 
دیوار اتفاقاتی می افتد و اخبار می شنوید که کالفه تان کرده، چرا؟ تهرانتو پیشنهاد 
می کند برای درست شدن وضعیت کمی با خودتان خلوت کنید. اگر از کسی 
دلخورید و او خبر ندارد، با خودش در میان بگذارید. اگر خبر دارد و بی تفاوت 
است شما هم بی تفاوت بشوید و اگر مشکلی دارید که می شود از دیگران کمک 

بگیرید خب با یک دوست درمیان بگذارید.

  خرداد     متولدین عزیز خرداد، این هفته انجام کاری از شما خواسته 
می شود که از پس آن بر می آیید ولی چون این روزها خیلی کالفه هستید 
می خواهید دست رد به سینه شان بزنید، ولی این کار برای شما موقعیت خوبی 
است و نباید آن را از دست بدهید. از طرفی شخصی هم برای کمک به شما 
اعالم آمادگی می کند و شما باید یادتان باشد تا همیشه قدردان محبتش باشید.
کالفه گی هایتان هم با دیداریک دوست برطرف می شود. تهرانتو مژده می دهد 

این هفته رسیدن پیغامی لبخند به روی لبتان می نشاند. 

  تیر      متولدین عزیز تیر، این هفته بخاطر خبر خوشی که می شنوید 
مژدگانی می دهید. غلی رغم اینکه برای انجام کاری از پیش برنامه ریزی کرده 
اید، مجبور خواهید شد تغییراتی در برنامه تان ایجاد کنید با تغییرات نجنگید 
همه چیز بستگی به نگاهتان دارد.شخصی با شما درد و دل می کند حرفی نزنید 
یا راهنمایی نکنید که بعدا پشیمان بشوید. تهرانتو مژده می دهد خبرهای خوبی 

هم برای خودتان در راه است.

  مرداد     متولدین عزیز مرداد، این هفته بعضی از شما از کسی خیلی 
ناراحتید، کسی که شما را احتماال گول زده، ولی در واقع شما خودتان را گول 
زده اید و اجازه داده اید با احساساتتان بازی شود ! بنابراین تهرانتو پیشنهاد 
می کند اشتباهتان را بپذیرید در عین حال از آن درس بگیرید  و سعی کنید 
تکرار نشود برای رفتن به جشن و یا مراسمی از شما دعوت می شود. لجبازی 
نکنید و در خانه نمانید، بروید حتی اگر آنجا به شما خوش نگذرد. هرچه غصه 

بخورید بیشتر می بازید.

  شهریور     متولدین عزیز شهریور، این هفته درگیر یک مسئله حقوقی 
هستید، ولی این یک مسئله حقوقی آنطور که شما می خواهید پیش نمی رود 
و بسیار خسته و کالفه تان کرده است. تهرانتو پیشنهاد می کند برای به پایان 
رساندن کاری که دست گرفته اید بیش از این دست دست نکنید. این کار 
در حال حاضر منفعت مالی ندارد اما درهایی به رویتان باز می کند که بعدها 
بسیار به کارتان می آیید. در مورد رابطه عاطفی تان هم باید حواس تان باشد 

زیاده روی نکنید.

  مهر     متولدین عزیز مهر، این هفته در رابطه با مسائل عاطفی تان باید خیلی 
دقت کنید چون به نظر می آید چالش های آن زیاد شده و اگر حواستان جمع نباشد 
مشکل ساز می شود . تهرانتو پیشنهاد می کند کمی صبور باشید و اگر توانستید به سفر 
کوتاه دو نفره بروید و مشکل را حل کنید. مبلغی به دستتان خواهد رسید و گرهی از 
مشکالت مالی تان را باز خواهد شد. با توضیح اضافه در مورد موضوعی که از شما سوال 

هم نشده ، بیهوده و ناخواسته خودتان را درگیر ماجرایی پیچیده می کنید.

  آبان     متولدین عزیز آبان، این هفته به خاطر بی خوابی هایی که داشتید خیلی 
خسته هستید ولی تهرانتو پیشنهاد می کند به فکر خودتان باشید چون ادامه این روند 
سالمت تان را به خطر می اندازد. باخودتان روراست باشید.هرچقدر هم که برایتان 
سخت باشد کاری را که باید انجام بدهید یا حرفی را که باید بزنید ، انجام دهید یا 
بگویید.از این شرایط خالص خواهید شد. شما بیش از این نمی توانید هر لحظه این 

فشار را تحمل کنید.

  آذر     متولدین عزیز آذر، این هفته باید حواستان جمع باشد و وارد رابطه 
احساسی که می دانید به جایی نمی رسد نشوید. یکی از شما رابطه را با بازی اشتباه 
گرفته و آن را بی مقدمه برهم خواهد زد. در مورد موضوعی بیش از اندازه فکر می 
کنید و دوباره و دوباره اتفاق افتاده را مرور می کنید. تهرانتو پیشنهاد می کند از این فکر 
دست بدارید چون با مرور کردنش نمی توانید زمان را به عقب باز گردانید به یک سفر 

بروید حالتان را بهتر می کند.

  دی     متولدین عزیز دی، این هفته می خواهید وارد یک رابطه جدید کاری 
شوید ولی نگران هستید تهرانتو پیشنهاد می کند بجای نگرانی مسائل را درست 
بسنجید، فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید. وقتی شما همه جوره پیش بینی کرده اید جای 
نگرانی نیست. تلفنی به شما خواهد شد که تمامی محاسباتتان را بهم ریخته و ورق را 
بر می گرداند، ولی در این مورد هم ناراحت نباشید چون بعد متوجه می شوید که این 

جور برایتان بهتر است.

  بهمن     متولدین عزیز بهمن، این هفته بهتر است برای خودتان وقت بگذارید، 
کمی از دوستان بی فکر فاصله بگیرید. متاسفانه بعضی از افراد خیلی بی مالحظه هستند 
و مرتب وقت شما را به بهانه های واهی می گیرند، تهرانتو پیشنهاد می کند سعی کنید 
رودربایستی را کنار بگذارید و اجازه ندهید از شما سوء استفاده کنند. در مورد مسائل 
مالی بهتر است به پیشنهادی که به شما شده فکر کنید و برای رد و قبول آن زود 

تصمیم بگیرید.

  اسفند     متولدین عزیز اسفند، این هفته از شخصی که در شوخی و جدی بد 
دهن است فاصله بگیرید، او نه برای شما احترام قائل است و نه برای خودش. جلوی 
دیگران کوچکتان می کند. همچنین تهرانتو پیشنهاد می کند اگر دنبال حق و حقوقتان 
هستید برای مطالبه آن به حرف های دیگران استناد نکنید، بلکه بهتر است هرچه 
سریعتر خودتان پیگیری کنید. خودتان را بیش از حد درگیر دنیای اطرافتان کرده اید .
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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

 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

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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 و 
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597613284
461287953
832954671

۱۲۳۴۵6۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵

ولقدنفلگنجتصخر۱
ایروب*امامراوا۲
شواک*ابرم*تسبرد۳
یاو*تیدا*تک*رای۴
ن*لباز*همچاس*کو۵
گل*ششوک*غرمیس**6
تمس*ولوپا*لاگنچ۷
ویام*ههایس*هاگا۸
نرتنا*نیرفا*لار۹

**نادجو*تیرت*هد۱۰
ما*توارط*دورد*ی۱۱
اون*ام*وکام*راو۱۲
نادار*یفلب*مارا۱۳
وناب*کزان*رسمار۱۴
رسفا*مدنگهنادکی۱۵

فرودگاه   فرودگاه   فرودگاه

نیاگارا* اتاوا* مونترال

داخلی تورنتو



    (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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قابل توجه پزشکان و صاحبان حرف وابسته به پزشکی

 اجاره مطب در بهترین نقطه تورنتو واقع در
  یانگ و اگلینتون/ 10صبح تا 1 بعدازظهر

416.483.7930

Bayview/Sheppard

كاندو 1 خوابه 1 سرويس

 با كلیه امکانات و پاركینگ

$1850 

647.924.3113

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 رنتال  حتما  با من تماس بگیرید مستأجرهای تحصیل کرده  ، صادق و بی دردسر دارم

1- کانــدو مبلــه 1 خوابــه + ســرویس بهداشــتی اجــاره فــوری  از 27 ژانویــه 2019 تــا 27 اپریــل 2019 ســه مــاه در یانــگ و 
فینــچ طبقــه 21 بــا کلیــه تســهیالت ورزشــی و رفاهــی ، نوســاز با مبلمــان عالــی قیمــت مناســب ماهیانــه 2500 دالر اینکلود

2- کانــدو مبلــه 1  خوابــه+ دن بســیار مجلــل و نوســاز در 18 گریدیــن هــال طبقــات بــاال بــا تســهیالت  ورزشــی از تاریــخ روز  
بــه مــدت 6 مــاه 2350 دالر اینکلــود

3-  کانــدو مبلــه 1 خوابــه + دن درب دار بــا تختخــواب 2 طبقــه 2 ســرویس از تاریــخ روز بــه مدت 3 مــاه در هــای وی 7 و واردن 
) تســهیالت ورزشــی( 2100 دالر اینکلود

4- آپارتمــان مبلــه مشــابه کانــدو بــا امکانــات ورزشــی و رفاهــی طبقه دهــم بی ویــو و اســتیلز  نزدیــک TTC از فوریــه 2019 
مبلــغ 1900 دالر اینکلــود بــرای 6 ماه

مورد نیاز فوری  کاندو مبله 2 خوابه شیک ترجیحا  وردان یانگ یا تورن هیل از تاریخ 5 اپریل تا 20 اپریل
قابل توجه مالکان محترم )نورث یورک، تورن هیل، ریچموندهیل( آپارتمان ، بیسمنت، بچلر، اتاق مبله 

مستقل برای خانم ها و آقایان شاغل برای کوتاه و بلندمدت مورد نیاز فوری است

416.276.8999
عطا شمالی

مشکل گشای متقاضیان مسکن موقت

اجاره از 1500 تا 1999 دالر

 اجاره موقت کاندو 2 خوابه مبله  در

 هاردینگ بلوار با 2 سرویس بدون

 پارکینگ و اینترنت از اول فوریه

برای 3 ماه  ماهیانه 2600 دالر

416.276.8999

اجاره موقت اجاره اداری/ تجاری

 اجاره

North York
كاندو 1خوابه با1 سرويس

با كلیه امکانات و پاركینگ
600-700 SQF

$1800 
647.924.3113

ریچموندهیل
تاون هاوس 3 خوابه

برق اینکلود
 $1960   

647.818.6010

اجاره خانه 3 خوابه   ماهیانه 2400 دالر

 برای اطالعات بیشتر  با

حمید خراسانچیان  تماس بگیرید

647.833.6777

موقعیت خرید استثنایی        تحول بزرگ درآپارتمان نشینی     
زندگی دان تاون را  در بلندترین برج )60 طبقه( درشهر وان  تجربه کنید

2920 Highway 7 West   (Highway 7 | Jane St)
شنبه 2 فوریه  و یکشنبه 3 فوریه  از ساعت 11 صبح تا 6 بعدازظهر با ما همراه باشید )به همراه پذیرایی(

بهترین پیشنهاد برای مدت محدود  
پیش پرداخت دراز مدت / واگذاری قرارداد با کمترین هزینه    

با خرید هر واحد یکipad هدیه بگیرید

Free
*iPad When You Buy With Us
*Lottery Tickets & Gift Cards 
By Draw
*Food, Refreshments& 
Dessert Will Be Served

Great Investment!
*Walking Distance to TTC 
Subway Station

*Close To Niagara University 
Campus (New In Area)

*Close To Future Hotel 
(Within 500m)

*Close To Future Medical 
Centre (Within 500m)

AMIR ZARRABI                                                                                              SENEM GOZEL
Sales Representative                                                                                                                                       Sales Representative
Direct: (416) 893-8020                                                                                                                                        Direct: (416) 271-5682
amirzarabi@yahoo.com                                                                                                                                             senemgozel@royallepage.ca

Office: 905.731.2000
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Yonge/Hwy7 
 اپارتمان 1+1 خواب حدود ٥٥ متر
 - پاركینگ و انباري - نزديك به

  حمل و نقل عمومي-سالن ورزش،
 استخر- ديد جنوب و طبقات باال

$ 1850 + utility 

647.527.4777

اجاره از 1500 تا 1999 دالر

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

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

اجاره از 2000 تا 2499 دالر
Bayview- Sheppard 
 كاندو 1+1 با پاركینگ- حدود 
 ۶٥ متر و خوش نقشه- حدود

 -۶٥ متر- واحد جنوبی
$2000 + Utilities 

647.527.4777

Bayview - Sheppard 
 کاندو 1+1 و 2 سرویس حدود
 75 متر ، بسیار خوش نقشه و
 دسترسی عالی- پارکینگ و

 انباری- استخر و سالن ورزش،
کتابخانه و سوییت مهمان

$2300 

647.527.4777

Yonge - Sheppard 
 کاندو 2 خواب و 2 سرویس حدود

 75 متر با دسترسی عالی، بسیار
 تمیز و خوش نقشه - پارکینگ و
 انباری - سالن ورزش و نگهبانی

24 ساعته
$2450 + Utilities 

647.527.4777

Bayview / Sheppard 
  آپارتمان ١ خواب حدود ٦٥ متر،
 پاركينگ و انباري ، دسترسي عالي،
 سالن ورزش، استخر و كتابخانه
 نگهباني ٢٤ ساعته،  ديد غرب

اجاره ١ ساله 
  $1950 + Utilities 

647.527.4777

 Leslie/Sheppard 
  اپارتمان 1خواب حدود ٥٥ متر  -
 پاركینگ  - نزديك به مترو و حمل

 و نقل عمومي-كتابخانه
   -نگهباني ٢٤ ساعته 

 $ 1780 + utility 

647.527.4777

اجاره ۶ ماهه
  كاندو ٢ خوابه  1 سرويس 

 مبله با پاركینگ
نزديك به ساب وي 

 2100 دالر  -    علیرضا
647.924.3113

Yonge - Sheppard 
 كاندو ١ خواب با پاركينگ -
 حدود ٥٥ متر - نزديک به

 حمل و نقل عمومی

  $1900 + Utilities 

647.527.4777

Leslie - Sheppard 
 كاندو ١ خواب با پاركينگ
٥۰ متر -  
 طبقات باال، دسترسی عالی
 - - استخر، سالن ورزش

  $1900 + Utilities 

647.527.4777

keswick 
 اجاره خانه ديتچد

بیسمنت فینیشد / اول فوريه

$ 1900 

416.837.3156
اجاره از 1500 تا 1999 دالر

Yonge - Finch
 كاندو ١ خواب با پاركينگ و

 انباری، طبقات باال با ديد زيبا-
 حدود ٥٥ متر- سالن ورزش،

استخر، سالن مهمانی
  $1900 + Utilities 

647.527.4777

Bayview/Hwy7

كاندو 1 خوابه 1 سرويس

 با كلیه امکانات و پاركینگ

$1700 

647.924.3113
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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 رضا خادم

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

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

Yonge and Hwy7 

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

 2300 دالر

416.400.5054

Yonge /Finch 
 اپارتمان 2 خواب حدود 65 متر
 - پارکینگ  - نزدیک به حمل و

 نقل عمومي-سالن ورزش، استخر و
کتابخانه و نگهباني 24 ساعته

    دید غرب 
$2300 + Utilities 

647.527.4777

Richmond Hill 

خانه وياليی ۳ خوابه
 با زيرزمین كامل

$2500 

647.924.3113

 Yonge & Finch
 كاندو تاون هاوس نوساز

 ٢ خوابه ٢ سرويس، نزديك به

ساب وي   با پاركینگ و انباری

$2250 
647.924.3113

Yonge /Steeles 
 اپارتمان 1+1 خواب حدود ۶٥

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

  شمال-    اجاره 1 ساله

$2050 + Utilities 

647.527.4777

Richmondhill 
آپارتمان يك خوابه

1٥ ژانويه
$ 2000 

416.837.3156

Yonge and Hwy7 

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

416.400.5054

Vaughan Patterson
خانه وياليی ٤ خوابه ٤ سرويس

با بیسمنت كامل و پاركینگ

$2500 
647.924.3113

Yonge /Steeles 
 اپارتمان 2+1 خواب 2 سرویس حدود
 110 متر،  پارکینگ، نزدیک به حمل و
 نقل عمومي، سالن ورزش، استخر و سونا،
 کتابخانه و نگهباني 24 ساعته دید شمال

  غرب، طبقات باال،  اجاره 1 ساله
$ 2780 +Utility 

647.527.4777
اجاره از 2000 تا 2499 دالر

Yonge and 16th 

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

 طبقه 9 -  2300 دالر

416.400.5054

Bayview /Sheppard 
 اپارتمان 1+1 خواب  حدود 55 متر،
 نوساز - پارکینگ  - نزدیک به مترو
 و حمل و نقل عمومي-سالن ورزش،
 کتابخانه و نگهباني 24 ساعته- دید

  جنوب - اجاره 1 ساله

$2050 + Utilities 

647.527.4777

Yonge and 16th 

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

 2250 دالر

416.400.5054

Richmondhill 
منزل ديتچد اجاره

1٥ ژانويه بدون بیسمنت 
$ 2300 

416.837.3156

Yonge - Finch
 كاندو  1+1 با پاركینگ و انباری
 - حدود ۶٥ متر - دسترسی

 -عالی- استخر و سالن ورزش

$ 2000 
647.527.4777

Yonge - Sheppard 
 كاندو 1+1 با پاركینگ و انباری، در
 حد نو- حدود ٥٥ متر- استخر و 
 سالن ورزش - دسترسی عالی -

نگهبانی ٢٤ ساعته
$2000 + Utilities 

647.527.4777

Yonge - Sheppard
 كاندو ١ خوابه نوساز با پاركينگ و
 انباری- حدود ٥٥ متر - دسترسی
 عالی - سالن ورزش و مهمانی-
اتاق مهمان و نگهبانی ٢٤ ساعته

 $ 2200 + utility 

647.527.4777

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

 طبقه 13 -  2200 دالر

416.400.5054

كاندو  تان هاوس
٢ خوابه

٢000 دالر

647.924.3113
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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

Elenamokrealtor@gmail.com
Cell: 416.400.5054

  نیومارکت - خانه 2 طیقه
 اجاره - واک اوت بیسمنت

کامل رینویت

1+4
$3,200 

647.818.6010

اجاره از 2500 دالر به باال

اجاره از 2500 دالر به باال

Sheppard /Leslie 
 اپارتمان 1+٢ خواب و ٢ سرويس

 حدود ٩٥ متر - پاركینگ  - نزديك
 به حمل و نقل عمومي-سالن ورزش و
٢٤ ساعته-  

  ديد شمال غرب   - اجاره 1 ساله

$ 2600 +Utility 

647.527.4777

Yonge/Finch 
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس حدود

 ٩٥ متر - پاركینگ و انباري - نزديك
 به مترو و حمل و نقل عمومي-سالن

 ورزش ، كتابخانه و نگهباني ٢٤
  ساعته- ديد شرق

$ 2580 

647.527.4777

Yonge /Sheppard 
 اپارتمان 1+٢ خواب  و٢ سرويس

 حدود ٨٥ متر - پاركینگ - نزديك
 به مترو و حمل و نقل عمومي-سالن

٢٤ ساعته-  
    ديد شرق - اجاره 1 ساله

$ 2600 +Utility 

647.527.4777
 اجاره تجاری / اداری/ صنعتی

اجاره خانه مستقل آرورا

 4 خوابه ، بیسمنت با در 

مجزاتحویل فوری

$ 2,590
647.818.6010

اجاره صنعتی
ریچموندهیل
4,020 Sqft

 همراه با آفیس 6,370$
647.818.6010

اجاره  مغازه- ریچموندهیل

1,500 sqft 
,TMI اینکلود

اجاره ماهانه $3,705 

647.818.6010

 اجاره  مغازه

آرورا - پالزا

اینکلود TMI– 104 متری

اجاره ماهانه $2,970 

647.818.6010

اجاره مغازه/

ریچموند هیل/  پالزا

اینکلود TMI– 185 متری

اجاره ماهانه  $4,270

647.818.6010

North York

 مکانیکی و نمايشگاه
اتومبیل

با كلیه لوازم و٢0 پاركینگ
علیرضا مقدم

647.924.3113

اجاره از 2500 دالر به باال
Yonge /Sheppard 

 اپارتمان 2+1 خواب 2 سرویس حدود
 85 متر پارکینگ و انباري نزدیک مترو

 و حمل و نقل عمومي سالن ورزش،
 استخر و سونا، کتابخانه نگهباني 24

  ساعته، دید شرق ، اجاره 1 ساله
$ 2700 

647.527.4777

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

  شرق - اجاره 1 ساله

$ 2550 +Utility 

647.527.4777

Yonge /Sheppard 
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس حدود

 ٨٥ متر - پاركینگ   - نزديك به حمل
 و نقل عمومي-سالن ورزش، كتابخانه

٢٤ ساعته- ديد شرق -  
 اجاره 1 ساله فوري

$ 2550 +Utility 

647.527.4777

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

Yonge/Steeles

كاندو ٢ خوابه 1 سرويس
 با كلیه امکانات و پاركینگ

$2000 

647.924.3113

اجاره خانه مستقل نیومارکت

 4 خوابه، دسترسی به ایستگاه

قطار تحویل فوری- نوساز

$ 2.200
647.818.6010

اجاره خانه مستقل ریچموندهیل

 3+1 خوابه، بیسمنت با در مجزا

و آشپزخانه ، تحویل فوری

$ 2,450
647.818.6010

 اجاره تاون هاوس

ریچموندهیل

3 خوابه

$ 2,150
647.818.6010

Bayview /Sheppard 
 اپارتمان 1+1 خواب حدود 65
 متر - پارکینگ  - نزدیک به

 حمل و نقل عمومي-سالن ورزش
 و سونا، کتابخانه و نگهباني 24

     ساعته - اجاره 1 ساله از اول نوامبر
$2000 + Utilities 

647.527.4777
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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

8 Sampson Mews,  Sui te  201  Toronto< ON M3C 0H5

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
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فروش بیزینس رستوران
شاورما - نیومارکت

 $490,000 فروش سالیانه
اجاره  $4850  
$340,000

647.818.6010

فروش بیزینس رستوران
فرانچایز – بر یانگ

فروش سالیانه 320,000$ 
 اجاره  $6000
$140,000

647.818.6010

فروش بیزینس رستوران
 داون تاون تورنتو

درآمد خالص ماهیانه  5000$

اجاره $4500
$135,000

647.818.6010

فروش بیزینس رستوران
Pizza Pizza

فروش سالیانه  $700,000
در پالزا - اجاره $4500

 $266,000
647.818.6010

فروش بیزینس رستوران
 ریچموند هیل – بر یانگ
Liquor License 

اجاره  $4000
 $240,000

647.818.6010

فروش مغازه- منطقه نورت یورک

127 متری – پارکینگ اساین
 مناسب برای دندانپزشکان/

پزشکان
 $994,000

647.818.6010

 فروش مغازه
ریچموندهیل
3,700 Sq Ft
$1,270,000

647.818.6010

فروش آپارتمان
داون تاون تورنتو

1 خوابه – طبقه 27
$448,000

647.818.6010

متخصص در خرید و اجاره برای تازه مهاجران

فلورا         افطمی
Fatemi

Flora 
Sales Rep., Eng., MSc.

 #1 Office In Canada
HOMELIFE/Bayview Reallty Inc.

فروش - خرید بیزینس
مسکونی- تجاری

مشاور امالک

647-818-6010     

فروش
Richmond Hill

كاندو ٢خوابه با٢ سرويس
با كلیه امکانات و پاركینگ

900-1000 SQF 
$500,000

647.924.3113

Newmarket 
Yonge And Davis 

 تاون هاوس تحويل ٢01٩
۳ خوابه ۳ سرويس

  عیرضا مقدم

647.924.3113

***Exclusive***
آپارتمان 2 خوابه، 2 پارکینگ و انباري

Yonge و Hwy7    
 موقعیت استثنایي، سالن ورزش، بیلیارد
 و کتابخانه. نزدیک به مراکز خرید و

حمل و نقل
 $ 505,000  

647.527.4777

***Assignment Exclusive***

 آپارتمان 2 خوابه، پارکینگ و انباري
Via Bloor   در پروژه 

 Tridel از شرکت 
 تحویل 2021 

براي کسب اطالعات تماس بگیرید

647.527.4777

فروش

فروش

استخدام در شركت ساختمانی

 نیازمند همکاری خانمی با تسلط به زبان انگلیسی

و كامپیوتر بصورت فول تايم هستیم

416.618.2007     

با تهرانتو  متفاوت تر دیده شوید

   هفته نامه تهرانتو
 برای بخش آگهی نیاز به بازاریاب دارد

لطفا جهت همکاری تماس حاصل فرمایید

(416) 371-9898

به یک خانم با تجربه کافی برای فروش مبلمان نیازمندیم
(416) 856-7705
Hiring Cleaning Staff
Full time and part time 

647-869-1244

استخدام

استخدام

بازرگانی



ارائه خدمات زیر به دارندگان ویزای توریستی، دانشجویی و اقامت دائم کانادا

 Bad Credit      No Credit      NewComers      اخذ وام بانکی

 مشــاوره جهت خرید بیزینس و یا اجاره محل کار

همراه شما از بدو  ورود  به کشور کانادا
- ونکوور(

- تورنتو
)مونترال

* ترانسفر فرودگاهی و داخل  شهری        
* اجاره منزل ) کوتاه و یا بلند مدت (
OHIP و کارت  SIN NO اخذ*

* خرید یا اجاره اتومبیل نقد - اقساط
* افتتاح حســاب بانکی و اخذ کردیت کارت         

*معرفی بهترین شرکتهای بیمه اتومبیل و مسافرتی
*معرفی بهترین وکالی حقوقی و یا مهاجرتی

* ثبت نام فرزندان در مدرسه، کالج و دانشگاه                
* بازدید ازبهترین مراکز خرید و نقاط دیدنی شهر

Iran : +98 (21) 8280- 2770          Canada:+1(647)924-3113
Info@AlirezaMoghaddam.ca


