
جایزه دوم روباه طالیی  کلکته هند برای 

مستند آواز خدا ساخته عارف محمدی 

پیش از انتخاب و خرید خانه تان این 
چک لیست را تهیه کنید! 

فلورا  فاطمی    مشاور امالک      647-818-6010

ابزارهای کلیدی برای تصمیم 
گیری / سارا رحیمی

 بررسی خرد و درشت  خیانت های 
زناشویی  

* دکتر فاطمه بهرامی  /  روان درمانگر زوج و خانواده

افرادی که قبل از ازدواجشان 
نیاز به تغییر و مشاوره دارند 

* کتایون خطیر  /   مشاور خانواده و جامعه شناس

 ما را در اینستاگرام
دنبال کنید
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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
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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

      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(

(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

416.624.8087

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

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

Sales Representative

(647) 669-9915                         reza.realestate20@gmail.com              www.righthomes4u.com

)) هب دنبال بهترین اه رباي شما ((

عضو رسمی انجمن مشاورین امالکرضا بهمنی           مشاور امین، آگاه و مورد اعتماد شما
* خرید، فروش و اجاره انواع امالک مسكوني، تجاري و اداري

* اخذ هرگونه وام بانكي با بهترین تسهیالت و کمترین زمان 

* قیمت گذاري امالک در اسرع وقت بدون هیچ هزینه اي 

جهت هرگونه مشاوره و اطالع از آخرین وضعیت بازار امالک با من تماس بگیرید.



TEL:416.371.9898
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یک  خدا  آواز 
از  گریز  ساعت 
زندگی روزمره  به 
دور از دلشوره  و اضطراب است. سفری 
به جهان موسیقی و معناست. مستندی در 
باره آوای تنبورکه مرهمی بر زخم های 
تنهایی انسان می باشد. کند و کاوی در 
فرهنگ و تمدن کهن ایران واسطوره 
های ماندگار از نگاه یک سازمی باشد.  

مستندی در جستجوی پیرترین تنبور نواز 
ایران و راز و رمز سازی مقدس در میان 
تنبورنوازان کرد یارسان؛ سفر شوریده 
حاالن خسته از جهان مادی به فراسوی 

زندگی پر تنش شهری. 
این فیلم که منتخب فستیوال های 
مونترال، کلكته، مستند های مستقل 
هالیوود، اروپا، آسیا، فیلم های معنوی 
برزیل و  سلیمانیه ودهوک بوده  جوایزی  

دیگری نیز همچون بهترین مستند 
شایستگی هنری از اندونزی را دریافت 

کرده است. 
آواز خدا آخرین ساخته عارف محمدی 
فیلمساز و منتقد ساکن تورنتو که قبل از 
این مستند بازمانده ای از ماگادان را در 
سال 2012 ساخت موفق به دریافت 
جایزه دوم فستیوال کلكته هند شد. 
مستند آواز خدا برای آخرین بار روز 

پنج شنبه 21 فوریه ساعت 7:30 شب 
در سینمای کتابخانه فیرویو به نمایش 
در خواهد آمد.  برای اطالعات بیشتر 
در مورد نمایش فیلم  و خرید بلیت 
 www.songofgod.ca  به وبسایت

مراجعه کنید.  فیس بوک:
تلفن تماس برای اطالعات بیشتر :

416-206- 9518 

هنر آموختن

کنترل یا مدیریت خشم 

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

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

* زهره کالهدوز 

مشاور خانواده و روان درمانگر  
)عضو رسمی کالج روان درمانگران 

اونتاریو(

همه ما می دانیم که خشم چیست و در 
طول زندگی خود آن را در موقعیت 
های مختلف تجربه کرده ایم. خشم 
یكی از هیجانات درونی ماست و اگر 
فردی ادعا کند که هرگز عصبانی و 
خشمگین نمی شود، بهتر است بدانیم 
که احتمال سرکوبی و نادیده گرفتن 
این هیجان وجود دارد. افرادی که در 
محیط های پر از پرخاش بزرگ شده 
اند و یا شیوه فرزند پروری مستبدانه 
ای در فضا حاکم بوده است، بتدریج 
عادت به سرکوب خشم خود و 
جابجایی پرخاشگرانه و یا انفعالی 
آن در زمان و مكان دیگر و یا در 
ارتباطات بین فردی خود نموده اند. 

ماهیت خشم 
خشم یک حالت هیجانی با دامنه 
و طیف متفاوت است، که شامل 
عصبانیت های کوچک و دلخوریها 
تا خشم و غضب عمیق و پرخاشگری 
می شود. مانند دیگر هیجانات با 
تغییرات فیزیولوژیكی و بیولوژیكی 
همراه است. وقتی عصبانی می شویم 
ضربان قلب و فشار خون ما باال می 
رود و سطح هورمون های انرژی 

زا، آدرنالین و نوروآدرنالین باال 
می رود. تعریق، تپش قلب، بی حس 
شدن بعضی از عضالت نتیجه این 

تغییرات هورمونی است. 

عوامل ایجاد خشم 
عوامل ایجاد خشم می تواند درونی 
و بیرونی باشد و معموال در پی یک یا 
چند ناکامی فرد دچار چنین هیجانی 
می شود. ممكن است از یک فرد ) 
همكار، عضو خانواده( به دلیلی 
عصبانی شویم و یا یک اتفاق چون 
ترافیک، تصادف و یا لغو قرار مالقات 
سبب برانگیختگی این هیجان در ما 

شود.

ابراز خشم 
راه غریزی و طبیعی بروز خشم 
رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه 
است. خشم شامل احساسات و 
هیجاناتی می شود که وقتی احساس 
می کنیم مورد حمله قرار گرفته ایم 
منجر به رفتارهای دفاعی می شود و 

اغلب برای تنازع بقا هستند. 
اما قوانین و هنجارهای اجتماعی به 
انسانها می آموزند که بروز طبیعی 
و غریزی هیجاناتی چون خشم 
سبب آسیب های فردی و اجتماعی 
جبران ناپذیری می شود . بنابراین 
راه کارهای متفاوتی برای مدیریت 

خشم ارائه شده است.

 مدیریت خشم 

اولین گام خودآگاهی 
در  اصل  مهمترین  خودآگاهی 
مدیریت هیجانات به شمار می رود. 
فردی که با هیجانات خود آشنا است 
در زمان تجربه آنها بر شرایطی که 
تجربه می کند چه از لحاظ فیزیكی و 
چه از نظر احساسی مسلط است. فرد 
از قدرت تشخیص باالیی در زمینه 
برخوردار است.  هیجانات خود 
هیجانات خود را نامگذاری می 
کند و شرایط پیش آورنده هیجان 
را به خوبی می شناسد. این افراد از 
نزدیک شدن به موقعیت هایی که 
باعث تقویت وشدت عصبانیت شان 

می شوند، دوری می کنند. 

و  آرامی  ذهن  های  تکنیک 
آرمیدگی 

شیوه های مختلف آرمیدگی یا 
Relaxation باعث می شود فرد 
تنفس های عمیق  از  استفاده  با 
شكمی عالئم و نشانه های فیزیكی 
و احساسی خشم را کاهش دهد و 
شرایط بهتری را برای در مدیریت 
این هیجان بدست بگیرد . عالوه 
نوین  شیوه  از  توان  می  این  بر 
 mindfulness ذهن آگاهی« یا«
نیز استفاده کرد. در این روش فرد 

افكار و احساسات خود را بدون هیچ 
قضاوتی تماشا و تجربه می کند. ذهن 
آگاهی نقش موثری در دستیابی فرد 
به تنظیم هیجانی دارد. در واقع ما در 
مدیریت هیجانات خود همواره قصد 
داریم به نوعی هماهنگی در تجربه 

هیجانات دست یابیم. 

ترک محیط و توصیف موقعیت 
در شرایطی که فرد با آگاهی از درجه 
خشم خود تصمیم می گیرد از شرایط 
و موقعیتی که منجر به عصبانیت او 
شده است، پرهیز کند و از محیط دور 
می شود. بهتر شرایط پیش آمده را با 
زبانی که از قضاوت و سوگیری دور 
باشد، برای خود شرح و توصیف کند. 
در نظر بگیرید فردی که با همسر 
خود مشاجره سختی داشته است 
زمانیكه با خودش تنها شد شروع به 
شرح ماجرا می کند« من با همسرم 
در مورد مادرم صحبت می کردیم. او 
در موارد زیادی با مادرم اختالف نظر 
و سلیقه دارد. همسرم گفت عالقه ای 
به ارتباط با خانواده من ندارد. تصمیم 
ندارد در مهمانی که دعوت شده ایم 
شرکت کند و همه این موارد باعث 
شد من عصبانی و خشمگین شوم.« 
چنین شرح فاقد احساس و هیجانی 
دید جامعی برای فرد از شرایط 

کنونی ایجاد شده می دهد. 

مهارت ابراز خشم 

قسمتی از مهارت ابراز وجود، ابراز 
هیجان پیش آمده به شیوه مناسب 
است. فرض کنید که پرواز شما لغو 
شده است ... یک جلسه کاری بسیار 
مهم را از دست داده اید ... از وضعیت 
پیش آمده بشدت خشمگین هستید. 
مهارت ابراز وجود به شما این امكان 
را می دهد که احساس خود را به 
طور کامل بیان کنید با جمله من 
احساس می کنم و نه شما یا موقعیت 
پیش آمده باعث شدید من احساس 
کنم که... و سپس شرایط موجود را 
توصیف کنید »پرواز انجام نشد 
و من در جلسه کاری مهم خود 
شرکت نكردم« به جای »باعث 
شدید این جلسه مهم را از دست 
بدهم.« تكنیک ابراز وجود در ابراز 
تمام هیجانات نقش کلیدی دارد. من 
اضطراب دارم چون می ترسم در این 
رد شوم. به جای »این امتحانات مرا 

مضطرب می کنند. » 
حتما با خود می گویید تصحیح و 
تبدیل جمالت زمانی که در اوج 
عصبانیت هستیم تقریبا غیر ممكن 
است. پاسخ این است که همچون 
مهارت های دیگر، با تمرین و تكرار 
در این مهارت نیز پیشرفت حاصل 
می شود. بهترین شیوه ابراز عصبانیت 
و خشم، ابرا ز وجود و بیان احساسات 
به شیوه باال می باشد . افرادی که 
دارای هوش هیجانی باالیی هستند 
از این مهارت بهره فراوان می برند. 

افزایش  و  سازی  شخصی 
عصبانیت 

یكی از خطاهای شناختی که باعث 
تقویت احساس خشم در ما می شود، 
شخصی سازی است.  برای مثال 
راننده ای که در ترافیک تخلف می 
کند به یكباره باعث جرقه عصبانیت 
در ما می شود  . همسر و یا پارتنر بدون 
خواستن نظر ما، با جمعی از دوستان 
برای مسافرتی اقدام کرده است. 
علت اصلی این عصبانیت افكاری 
همچون » این راننده به شخصیت و 
شعور من توهین کرد، به کسی اجازه 
نمی دهم حق مرا پایمال کند.« و در 
موقعیت دوم فكر آسیب زننده ای 
همچون » من را در زندگی هیچ می 
پندارد، من فرد با ارزشی نیستم.« 
باعث عصبانیت بیشتر خواهد شد. 
های  تحریف  بدانیم  است  بهتر 
باعث  غلط  باورهای  و  شناختی 

تشدید این هیجان خواهد شد. 

آیا برای مدیریت خشم به مشاوره 
نیاز داریم ؟

افراد با هوش هیجانی باال به راحتی با 
تقویت خودآگاهی هیجانی و مهارت 
ابراز وجود، شرایط و موقعیت های 
بحرانی را مدیریت می کنند و 
از جرقه ها و بمب های احتمالی 
جلوگیری می کنند. نمی توانیم نقش 
ژنتیک را در خشمگین شدن برخی 
افراد نادیده بگیریم. بعضی از افراد 
زودتر از دیگران عصبانی می شوند 
و این ممكن است زمینه ژنتیكی 
داشته باشد. خبر خوب این است که 
مدیریت خشم یک مهارت است و 
کامال آموختنی است. تكرار و تمرین 
تكنیک های یاد شده در مهار و تحت 
اختیار آوردن این هیجان موثر و مفید 
واقع شده است. اگر فردی هستیم 
که مرتب در روابط بین فردی خود 
درگیر خشم و عصبانیت می شویم 
و با مهارت های کنترل خشم آشنا 
نیستیم، بهتر است برای جلوگیری 
از اتفاقات ناخوشایند احتمالی در 
جلسات مدیریت و کنترل خشم 
شرکت کنیم و این مهارت ها را در 

خود افزایش دهیم.

جایزه دوم روباه طالیی  کلکته هند برای مستند آواز خدا ساخته عارف محمدی 
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و  امالک  فروش  از  صحبت  وقتی 
مستغالت به میان می آید، قدرت خرید 
به طور شدیدی با حس خریداران ارتباط 
دارد و به دنبال آن فرایند تصمیم گیری 

منطقی انجام می پذیرد. 
آیا  که  است  این  از حس  منظور 
هنگامی که یک خریدار وارد خانه 
می شود، خانه او را می گیرد؟ آیا او 
قادر به درک زندگی خود در آنجا 
هست؟ آیا خانه باعث ارتباط عاطفی 
میشود؟ در واقع اگر دل خریداران 
برای خانه ای برود، منطق آنها پیرو 

دلشان خواهد بود.
برعكس، اگر اولین حس یک خریدار 
منفی باشد، جلب توجه مجدد آنها به 
خانه سخت است که به همین دلیل 
staging  بسیار مهم است. بگذارید 
بگوییم یک خانه با معیار خریدار در 
کاغذ مطابقت دارد، اما آنها هنگامی که 
اولین بار خانه را دیدند، متوجه کمبودی 

می شوند )به عنوان مثال نامرتب بودن، 
مبلمان بسیار بزرگ برای فضا، خانه هایی 
که نیاز به تعمیرات کوچک دارند و غیره 
و غیره(. این کمبود پرچم قرمز خریدار 
را باال می آورد، حتی اگر بسیار کوچک 
باشد. این موارد اگرچه در نهایت ممكن 
است یک معامله را برهم نزنند، ولی می 
توانند به طور بالقوه مانعی برای پرداخت 

حداکثر قیمت توسط خریدار باشند.
دلیل این امر این است که این »کمبودها«  
در ناخودآگاه خریداران، پتانسیل وجود 
مشكالت دیگر در خانه را بوجود می 
آورند. خانه ای که نا مرتب است نشان 
می دهد که از  آن مراقبت نشده است؛ 
مبلمان بزرگ پیامی را ارسال می کند 
که خانه کوچک است، کمدهای پر  و 
برهمریخته نشانه کمبود فضای انباری 

است  و ... .
در حالی که این پیام های ناخودآگاه 
ممكن است در حقیقت اشتباه باشند 
ولی به هر حال تاثیر خود را گذاشته اند و 
تغییر این حس کاری بسیار دشوار است.

گاهی مشاورین امالک با در نظر گرفتن 

شرایط بسیار خوب یک خانه قیمتی 
باالتر نسبت به منطقه برای آن برآورد 
می کنند چراکه حس خوب خانه این 
کشش را برای خریداران ایجاد می کند.

در واقع، staging  یک خانه باعث 
می شود روند فروش به سرعت و به 
طور معمول سودآورتر باشد و طبق 
گزارشات، خانه های stage شده نصف 
خانه های stage نشده زمان برای فروش 
الزم دارند. عموم مشاورین خریدار بر 
این باورند که staging به خریداران 
کمک می کند تا ملک را به عنوان خانه 
آینده خود تجسم کنند. پس شاید بد 
نباشد که در زمان فروش خانه خود از 
مشاورهایی استفاده کنید که توانایی 
یاری رساندن به شما در این زمینه را 

نیز داشته باشند.

در صورتی که شما در طی سال خانه 

مسکونی خود را بفروشید باید تاریخ 

خرید خانه،  قیمت فروش و آدرس آن 

را به CRA گزارش کنید.

 )هنگام گزارش مالیاتی شخصی سالیانه(
  انجام این گزارش از اکتبر سال 201۶ 
الزامی می باشد و در صورت عدم انجام 
آن فروشنده از معافیت مالیاتی   PREیا 
  Principal Residence Exemption

برخوردار نمی گردد.

در صورتی که در یک دوره زمانی مشخص 
شما صاحب دو خانه باشید فقط یكی از آنها 
شامل معافیت می گردد بنابراین بهتر است 
خانه ای را به عنوان خانه مسكونی خود در 
نظر گرفته یا اعالم کنید که رشد سالیانه 

قیمت آن از دیگری بیشتر  باشد.

نکته اول:

CRA به این گزارش احتیاج  چرا  

دارد؟

از آنجا که طبق قانون معافیت مالیاتی 

برای فروش خانه مسکونی وجود دارد 

بعضی از افراد که دائما در حال خرید و 

فروش بودند از این قانون سوء استفاده 

می کردند بنابراین  CRA برای  رصد 

بهتر  گزارش را  الزامی نمود. 

نکته دوم:

عدم گزارش  یا تاخیر گزارش فروش 

به جریمه  خانه مسکونی می تواند 

ماهانه صد دالر و تا سقف 8 هزار دالر 

بالغ گردد.

با درود و تهنیت به هم میهنان عزیز و گرامی،   
این هفته هم تغییر زیادی در نرخ انواع ارز حاصل نشد و 

همچنان  انتظار کاهش نرخ را داریم.
هنوز پیش بینی می شود که نرخ انواع ارز در ایران کاهش 

یابد.

  نرخ انواع  ارز بشرح زیر اعالم می شود:

دالر حواله کانادا  9290-9180

دالر نقدی کانادا  9300-9170

دالر حواله امریکا  12200 - 12600

دالر نقدی امریکا  12450-12100

درهم  3200- 3280

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.

یکی از دغدغه های شما دوستان  گرامی 

خصوصا در سالهای اول مهاجرت به کانادا 

انتخاب محلی برای زندگی بصورت اجاره 

یا خرید می باشد. تکمیل چک لیست ذیل 

و بررسی دقیق درباره هر نکته می تواند 

به شما در انتخاب هوشمندانه تری کمک 

نماید.
- وضعیت بازار کنونی مسكن در منطقه مورد 

نظر شما چگونه است؟
- آیا لوکیشن و ساختمانی را که انتخاب می 

کنید ارزش افزوده در زمان منطقی به همراه 
خواهد داشت؟

- اولویت های شما در انتخاب خانه/آپارتمان 
و نیز لوکیشن آن چیست؟

- آیا شما بصورت روزانه نیاز به استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی دارید؟

- دسترسی شما به امكانات محلی مانند 
فروشگاهها،کتابخانه ها، مراکز خدمات 
رسانی به نیوکامرها، نزدیكی به بزرگراهای 

اصلی و .... چگونه است؟
- امنیت منطقه ای که می خواهید در آن 

زندگی کنید به چه میزان است؟
- تاثیر منطقه مورد نظر شما در سرعت 
یادگیری زبان انگلیسی وهمچنین ادغام 
سریعتر شما و فرزندانتان در جامعه کانادایی 

به چه میزان است؟
- مدرسه مرتبط به خانه شما در چه رنكی و 
بر اساس چه دروسی امتیاز بندی شده است؟ 

- ترافیک شهری و آلودگی صوتی چه میزان 
است؟

- آیا خانه مورد نظرتان فاصله مناسب با پمپ 
بنزین و نیز ایستگاهای توزیع برق دارد؟

- دسترسی به مراکز خدمات درمانی چگونه 
است؟

- آیا با مكانهایی مانند قبرستان فاصله کافی 
وجود دارد؟

- آیا در خانه مورد نظر مرگ،  قتل و یا 
خودکشی رخ داده است؟

- آیا سازنده و نیز مدیریت کاندو آپارتمان و 
یا تاون هاوس سابقه خوبی دارند؟

- آیا فاصله واحد موجود در کاندو آپارتمان 
با اتاقک آسانسور و یا شوتینگ زباله کافی 

است؟
- در آپارتمان مورد نظر شما  دید و نیز میزان 

آفتابگیری واحد مورد نظر چگونه است؟
- قوانین محدودیت نگهداری از حیوانات 

خانگی در مورد نوع، تعداد و سایز آن در 
مجتمع ساختمانی چه میزان است؟

-  آیا نسبت صاحبخانه به مستاجر در مجتمع 
و یا حتی در منطقه مناسب است؟

-  آیا تجهیزات خدمات عمومی مانند کابل 
برق، تلفن، فاضالب و ... از زمین خانه ویالیی 

مورد نظر شما عبور کرده است؟
- آیا زمین خانه مورد نظرتان در شیب و 
ارتفاع مناسبی واقع شده است که جریانات 
آبی را از زمین خانه شما به بیرون هدایت 

کند؟
- چه طرحهای ساخت و سازی درمنطقه در 
راه هستند که می توانند بر ارزش و همچنین 
چشم انداز خانه و یا واحد آپارتمان شما اثر 

بگذارند؟
دوستان گرامی، برای بررسی سؤاالت فوق 
و همچنین برای انتخاب مناسبترین لوکیشن 
و مناسب ترین بیلدینگ در آن لوکیشن می 

توانید از تجربه حرفه ای ما مشاوران امالک 
بهره بجویید.

لطفا سئواالت خود را در این ارتباط به تلفن 
یا ایمیل ذیل ارسال بفرمایید. در اسرع وقت 
پاسخگوی شما دوستان خواهم بود. در شماره 

های آتی به موارد دیگر مرتبط با بازار مسكن 
تورنتو پرداخته خواهد شد.

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

مسکونی- تجاری-  بیزینس

مسکن و سرمایه

رخید و رفوش ملک  خود را هب مشاور دقیق و رپ تالش خود  بسپارید

Fatemi
Flora 
Sales Rep., Eng., MSc.

647-818-6010

پیش از انتخاب و خرید خانه تان این چک لیست را تهیه کنید!

 #1 Office In Canada
HOMELIFE/Bayview Reallty Inc.

flora.fatemi@hotmail.com

فلورا         افطمی

معافیت مالیاتی عواید ناشی از فروش خانه مسکونی 

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

416.300.0519صرافی عزتی  پایین ترین در فروش ، باالترین در خرید

هفته نامه تهرانتو
416.371.9898

ارز پاکسیما
پرداخت همزمان با دستگاه کارتخوان بدون کارمزد

416.221.1308 / 416.731.9797

 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 بانكی 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

ارز ملــت
905-597-1243

7181 Yonge St. # 40 (Shops On Yonge)

 پرداخت همزمان با کارت خوان

 تاثیر اولین حس در بازدید خانه 
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آخرین باری که با شهامت تصمیم گرفتید 

از کارتان استعفا دهید کی بوده است؟ 

آخریــن بــاری که با اطمینان به یک 

رابطه ناسالم پایان داده ایــد کی بوده 

؟ ویا زمانیکه تصمیم گرفتید مستقل زندگی 

کنید ویا به دنبال کاری بروید که به آن عالقه 

دارید.

همه ما گاهی مشكل تصمیم گیری داریم 
بخصوص وقتی باید تصمیم مهمی گرفته شود. 

علت آن کامال واضح است. از تغییر می ترسیم. 
هر تصمیمی یک تغییر بدنبال دارد که برای ما 

ناشناخته است. 
طبیعتا ما از ندانســته ها وناشــناخته ها دوری 
می کنیم ولی مشكل اینجاست که هرچه تصمیم 
گیری را به تاخیر بیاندازیم عضالت تصمیم 
گیری ما ضعیف تر می شوند. ما صبر میكنیم 
وصبر می کنیم واز تصمیم گیری اجتناب می 

کنیم.
تصمیم نگرفتن ممكن است درکوتاه مدت 
اختاللی ایجاد نكند ولی متاسفانه تحمل درد 
ورنج ناشــی از عدم تصمیم گیری دربلند مدت 
گریبان گیرمان خواهد شد وهرچه بیشتر صبر 

کنیم این درد شدیدتر می شود.
ناگفته نماند که خود تصمیم نگرفتن وعدم اقدام 
به عمل نوعی تصمیم گیری است. شــما تصمیم 
می گیرید همچنان در شــرایط نامطلوب بمانید 
وتحمل کنید.  به همه می گویید که گیر کرده 
اید ونمی دانید چه کنید. شــاید از شــرایطی 
که درآن هستید نفعی می برید. شــاید می 
خواهید همرنگ جماعت باشید. شاید میخواهید 
همیشــه قربانی باشید و بقیه را ســرزنش کنید 
ویا شاید میترسید تایید دیگران را از دســت 
گیرید چون  نمی  تصمیم  شــاید  بدهید. 

میخواهید تصمیم درســت بگیرید.
دلیل عدم تصمیم گیری هرچه باشــد مهم 
نیســت. مهم آن اســت که شــما با عدم 
تصمیــم گیری قدرت را از خــود گرفته وبه 
دیگری می دهید. بنابراین حتی تصمیم غلط 
گرفتن به مراتب بهتراز تصمیم نگرفتن است. 
چرا که وقتی قدرت دردست شماست شما می 
توانید مجددا تصمیم بگیرید و اقدام به عملی 

متفاوت کنید.
زمانیكه میخواهید تصمیم بگیرید بهتر اســت 
برای تمرکز و آرامش بیشتر با یک مدیتیشن 
ساده شروع کنید. یا میتوانید برای پیاده روی 
به طبیعت بروید. یک قلم و کاغذ همراه داشته 

باشید وبه سوالهای زیر جواب بدهید.

1 -چه حسی درشما ایجاد می شود؟
زمانیكه به یک تصمیم مهم فكر می کنید چه 
حسی دربدن شما ایجاد میشود؟ حس سبكی 

و انبساط و یا سنگینی وانقباض؟

برای مثال بعد از مدتی کاردرحرفه تدریس 
دیگر به من آن احســاس رضایت وشــعف 
را نمی داد. دیگر من با انرژی صبح ها بیدار 
نمی شدم. بنابرایــن تصمیم گرفتم دریک  
تابه  کنم  نام  ثبت   Business School
من کمک کند تا راه خودرا پیدا کنم. دقیقا 
نمیدانستم هدفم چیست ولی می دانستم می 
خواهم درزمینه خودشناسی فعالیت کنم. می 
دانستم می خواهم رئیس خودم باشــم ومی 
دانســتم به دنبال هدف بزرگتری بودم تا به 
افراد بیشتری کمک کنم پس باید از جایی 
شــروع میكردم. علیرغم تمام مسایل جانبی 
، هزینه های مالی و ترس هایی که اقدام به این 
تصمیم بدنبال داشــت ، فكر تغییر حرفه و فكر 
خوشحال تر زندگی کردن از اعماق وجود حس 
سبكی ، انبساط ، رشد و پیشرفت به من می داد. 
به عبارت ساده تر ته دلم میدانستم کار درستی 

میكنم وراضی بودم.

2 -بدترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد.
وقتــی تصمیمتــان را روی کاغذ نوشــتید 
زیــر آن بدترین اتفاقی که بــا انجام این 
تصمیم ممكن اســت رخ دهد را بنویسید. پولتان 
از بین می رود؟ مورد تمسخر قرار می گیرید؟ 
ممكن اســت ضربه احساســی وروحی ببینید 

ویا تنها شــوید. همه را با صداقت بنویسید.

3 -بهترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد.
حــال بهترین حالتــی که ممكن اســت اتفاق 
بیفتــد را روی کاغــذ بیاورید. برای مثــال 
برای من بهتریــن اتفاق این بود که راهم را 
پیدا می کردم و اگرنه حداقل از سردرگمی 
رها می شدم وتجربه جدیدی کسب می کردم 

که باعث رشدم می شد.
ممكن است بهترین اتفاق یک یادگریی باشد ویا 
اینكه خودتان را بهتر بشناسید. ممكن اســت 
این تصمیم باعث رشد شما شود ویا ابعاد خالق 
وجودتان را نمایان کند. ممكن اســت این 
تصمیم باعث اســتقالل مالی ویا روحی شما 
شود. ممكن است به شما کمک کند شما به 

آرامش برسید ویا خوشحال تر زندگی کنید.

4 -هماهنگی با ارزشها و اهداف شما.
ارزشهای خودرا بنویســید. شما چه چیز را 
ارزش می دانید؟ آزادی ، تفاهم ، عشق ، خانواده 

، پول ، انســانیت ، درســتكاری ، ارزش به خود، 
زندگی هدفمند ، رشد شخصیت ، تحصیل ، 

بخشش ، مقام ومرتبه و...
آیا تصمیمی که می گیرید با ارزشــهای شما 
هماهنگ اســت؟ با اهداف و آرزوهای شما 
چطور؟ آیا این تصمیم شمارا به آرزوهای تان 

نزدیک تر می کند؟

5 -تاثیر این تصمیم در 5 سال آینده.
اگــر امروز این تصمیم را بگیرید واقدام به 
عمل کنید چه تاثیری در 5 ســال آینده شــما 
خواهد داشــت؟ خودتان را در 5 ســال 
آینده تصور کنید. زندگی شما چقدر متفاوت 
خواهد بود؟ آیا فكر می کنید 5 ســال دیگر 
از نگرفتن این تصمیم پشیمان خواهید بود؟ با 
خودتان روراست باشید وتمام جزییات را روی 

کاغذ بیاورید.

6 -امتحان کنید
شما از فكر کردن به یک تصمیم به جایی 
نمی رسید ولی اقدام به عمل وآزمایش آن 
حداقل برایتان شفافیت و وضوح بدنبال دارد. 
اگر میتوانید این تصمیم را دریک مقیــاس 
کوچک انجام دهید. مثال بــه جای فروختن تمام 
زندگــی خود وانتقال به یک شــهر جدید می 
توانید یک مدت کوتاه وموقت درآن شــهر 

اقامت کنید تا از تصمیم خود مطمئن شوید.
با  ماشــن  برای خرید یک  که  همانطور 
کارشــناس ماشین مشورت می کنید وماشین 
را تســت درایو می کنیــد، تصمیم و موقعیت 
جدید را هم از همه نظر بســنجید. تا می توانید از 
کسانیكه تجربه این تصمیم را داشته اند تحقیق 
کنید وبعد یک قدم در مسیر آن حرکت کنید.

یادمان باشد علیرغم ترسهایمان ، بیشتر تصمیم 
ها دائمی نیستند! همیشه میتوان هر چیزی را 

متوقف ، کامل ویا متحول کرد.

* سارا رحیمی
مربی مهارتهای زندگی، عضو انجمن 

 )ICF( بین المللی  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.

ابزارهای کلیدی برای تصمیم گیریابزارهای کلیدی برای تصمیم گیری



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

به  است  فیلمی  عنوان  آباد  سعادت 
در  که  است  میری  مازیار  کارگردانی 
سال 1389 به اکران عمومی رسید. در 
بازیگرانی  آباد  سعادت  سینمایی  فیلم 
همچون  لیال حاتمی، حامد بهداد، مهناز 
یاری،  حسین  قاضیانی،  هنگامه  افشار، 
امیر آقایی و مینا ساداتی شرکت دارند.

داستان این فیلم درباره زندگی زناشویی 
دوست  هم  با  همگی  که  است  زوج  سه 
نام  به  فیلم زنی  هستند. شخصیت اصلی 
یاسی )با بازی لیال حاتمی( است که دختر 
بچه ای نیز دارد. یاسی باردار است ولی 
روابطش با همسرش محسن )با بازی حامد 
بهداد( رو به سردی رفته است و به همین 
خاطر در صدد برگزاری جشن تولدی برای 
محسن است تا رابطه ی خود و همسرش را 
بهبود بخشد. او قصد دارد که در این جشن 
خبر بارداری اش را نیز به محسن بدهد. در 
تمام طول فیلم نوع نگاه و حرکات یاسی 
دال بر غم او در رابطه با زندگی زناشویی 
و نقش بازی همسرش به همراه بی توجهی 
هر  نگاه  در  توان  می  را  این  که  اوست 
نیازهای اساسی اش در رابطه  زوجی که 
زناشویی پاسخ داده نمی شودجستجو کرد.

در خالل فیلم، داستان دو زوج دیگر نیز 
روایت می شود. زوج هایی که در حقیقت 
برای  و  هستند  محسن  و  یاسی  دوستان 
آیند.  می  ها  آن  ی  خانه  به  تولد  جشن 

اغلب فیلم در خانه فیلم برداری شده است 
و کارگردان قصد دارد تنش های موجود 
به  مخاطبش  برای  را  خانواده  کانون  در 

نمایش بگذارد.
به  که  هستند  دیگری  زوج  الله  و  علی 
تازگی ازدواج کرده اند. امیر آقایی نقش 
فیلم  را در  نقش الله  افشار  مهناز  و  علی 
اصلی  ماجراهای  از  یكی  اند.  کرده  ایفا 
این  به  مربوط  فیلم  این  درگیرکننده   و 
زوج است. علی که به شدت به همسرش 
عالقمند است ولی دارای یک نگاه بد بینانه 
می باشد فضای بسته ای را برای الله ایجاد 
کرده و اجازه  کار کردن را نیز از او گرفته 
است و بیشتر مایل است که او در خانه 
باشد؛ یک نوع حس وابستگی افراطی که 
این  نیز برای  بوی تملک می دهد و الله 
که مانعی برای کار کردنش وجود نداشته 
باشد بارداری اش را از علی مخفی کرده 
و بچه شان را سقط کرده است. جایی که 
استقالل طلبی و فردیت خواهی جای حس 

مادر شدن را می گیرد.
ای  جامعه  ارمغان  این  رسد  می  نظر  به 
است که زنان در آن به مسابقه با مردان 
مشغولند که نكند گوی سبقت را مردان به 
دست گیرند و سلطه جویی بر زنان ادامه 
دهند.مسابقه ای که برنده شدن در آن بر 

حس مادری می چربد.

الله به دلیل ترس ماجرای سقط جنین را 
از همسر خود مخفی می کند که خود این 
بر بدبینی و شک و تردید او می افزاید.اما 
در مهمانی یاسی طی اتفاقاتی این ماجرا لو 
رفته و دعوای شدیدی را در پی دارد. امیر 
آقایی در این فیلم به شدت درخشان ظاهر 
شده است. او با بازی خوبش توانسته علی 
را به عنوان فردی عاشق اما سخت گیر، به 
شدت سنتی و بدگمان به خوبی به تصویر 

بكشد. 
شاید بتوان شخصیت علی را با شخصیت 
به  شدت  به  علی  کرد.  مقایسه  محسن 
همسرش توجه می کند و عشق بیش از 
اندازه ی او برای الله محدودیت زا است 
که گاهی این محدودیت زا بودن ارزش 
بین  از  زن  نگاه  در  را  و عالقه  آن عشق 
توجهی  هیچ  محسن  مقابل  در  برد.  می 
به همسرش ندارد و مدام درگیر کارش 
و  الله  بیماری  متوجه  که  حدی  تا  است 
نیز نمی شود. و این هم نقطه  او  حال بد 
افراط بی توجهی را به نمایش می گذارد 
که در دل رابطه سردی و نا امیدی به بار 
می آورد. او معشوقه ای نیز دارد که در 
به آن اشاره می شود  فیلم به طور گذرا 
که این ماجرا خود عامل ویرانگر دیگری 
بر رابطه آنهاست که زوج ها مثال کسی 
می شوند که با دست خود تیشه برداشته و 
به جان ریشه خانه و خانواده خود می زنند 
چون هیچ چیز به اندازه خیانت خانمان بر 

انداز نیست.

فیلم  دیگر  زوج  دو  نیز  تهمینه  و  بهرام 
هستند که روابطشان کامال به هم خورده 

سیلی  با  اما  دارند  جدایی  قصد  و  است 
صورت خود را سرخ نگه داشته اند. آن ها 
حتی به سختی با هم صحبت می کنند و 
اگر هم دیالوگی بینشان رد و بدل شود پر 
از کنایه است. بهرام نیز که رابطه ی به هم 
ریخته ای با تهمینه دارد به یاسی عالقه مند 
است و مخاطب این را از نگاه های عاشقانه 
و توجهات بهرام به یاسی، متوجه می شود. 
هنگامه  و  بهرام  نقش  در  یاری  حسین 
قاضیانی در نقش تهمینه در سعادت آباد 

حضور پیدا کرده اند.
نگا ههای بهرام به یاسی و بی مهری محسن 
به یاسی مخاطب را به این کنجكاوی می 
کشاند که در نهایت در برابر این همه بی 
با وجود نگاه عاشقانه یک مرد،  مهری و 
یاسی به سمت چه تصمیمی سوق پیدا می 

کند. 
می  ظاهر  فداکار  مادری  مثل  یاسی  آیا 
شود که می خواهد دستان فرزندان خود 
را در دست داشته باشد و یا از این زندگی 
سخت و طاقت فرسا خارج  و قضاوت یک 
و  کند  می  حمل  خود  با  را  هوسران  زن 
به دنبال مسیر عاشقانه بهرام کشیده می 

شود؟

شاید درون مایه ی سعادت آباد را بتوان 
زندگی  در  زوجین  های  کاری  مخفی 
زناشویی و خیانت دانست دو موردی که از 
مهم ترین اتفاقات یک رابطه محسوب می 
شوند و می توانند زندگی هر دو نفر را نابود 
کنند هر چند به دلیل سانسور قسمت هایی 
از فیلم موضوع خیانت به درستی نمایش 
داده نمی شود و این سانسور پایان بندی 

فیلم را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در سعادت آباد نشانه های زیادی از تنش 
و روابط کدر خانوادگی مشاهده می کنید. 
بریدن دست یاسی در ابتدای فیلم. آیینه  
در  هایش  لب  جویدن  اتاقش،  شكسته 
سكانس های مختلف و... که همگی خبر از 
محیط نا آرام خانوادگی دارند. تنش های 
موضوعات  از  پیچیده  روابط  و  خانوادگی 

اصلی داستان هستند ...

زوج ها در این فیلم زندگی را بازی می 
اینكه زندگی را زندگی کنند. کردند نه 
سعی شده در این فیلم نمونه ای از خرد 
و درشت دروغ و خیانت و خودخواهی و 
نشان   زناشویی  زندگی  های  روی  بیراهه 
و  آلوده  را  زندگی  فضای  که  شود  داده 
ناامن کرده، رابطه زناشویی را سرد و پر 
تنش ساخته و زندگی خانوادگی را به لبه 

پرتگاه نزدیک می کند.
رابطه  ویرانگرهای  مراقب  باید  ها  زوج 
زوجی خود باشند که از درون نا آرام شان 
نشأت می گیرد و برون را پر از تنش و نا 

بسامانی می کند.

و اینجاست که باید گفت چه نزدیک اما 
فرسنگها دور از هم نشسته ایم.

*کتایون خطیر 

 مشاور خانواده و جامعه شناس

. افرادی که سالمت روان ندارند.
  . افرادی که برای رفتار و گفتارهای خود 
روش و برنامه ی مشخصی ندارند و منفعالنه 

در واکنش به  دیگران عمل می کنند.
حل  جای  به  دارند  عادت  که  افرادی   .
مشكالت از آنها فرار کنند ، اجتناب بورزند و 
یا با بی تفاوتی به مسائل واکنش نشان دهند.  
وابسته  گر،  سرزنش  غرغرو،  که  افرادی   .
پرخاشگر،  گیر،  گوشه   ، شكاک  بدبین،   ،
کنترل گر ، دمدمی مزاج، خودخواه، گوشت 
تلخ، خسیس، وسواسی ، افسرده یا تكانشی 

به نظر می آیند.  
. افرادی که شخصیت خود را نمی شناسند 
و شناخت دقیقی از خود ندارند و به دنبال 

همسر مناسب می گردند. 
فعلی شان راضی  از وضعیت  افرادی که   .
نیستند و برای رهایی و فرار از موقعیتشان 

اقدام به ازدواج می کنند. 
. افرادی که به هیچ وجه قادر به تغییر برنامه 
های از قبل طراحی شده خود نیستید و بسیار 

متعصب و غیر قابل انعطاف هستند. 
. افرادی که قادر به درک احساسات، عواطف 
همكارانشان  و  دوستان  خانواده،  افكار  و 

نیستند. 
. افرادی که توانایی گوش دادن به صحبت 
های دیگران را ندارند و فقط در مورد مسائل 
از آن که  بیشتر  و  خود صحبت می کنند 
سعی کنند دیگران را بفهمند ، توقع دارند که 

دیگران آنها را درک کنند.
. افرادی که بسیار هیجان طلب هستند و اکثرا 
تحت تاثیر هیجاناتشان رفتار می کنند و قادر 

به تعویق انداختن خواسته هایشان نیستند.
. افرادی که تعدد بسیار زیادی در روابطشان 

داشتند.
و  عیب  بی  همسر  دنبال  به  که  افرادی   .
نقصی می گردند به نحوی که توقع دارند 
در زندگی مشترکشان با هیچ گونه مشكلی 

مواجه نشوند. 
. افرادی که برای کسب لذت و عالئقشان 
دوش  بر  را  هایشان  مسئولیت  و  کارها   ،

دیگران قرار می دهند.
را  نگرش خود  و  منطق  فقط  افرادی که   .

قبول دارند و در برابر دیگران حالت دفاعی 
یا تهاجمی می گیرند و قادر به درک افكار، 

احساس و رفتار دیگران نیستند.
. افرادی که نقاط ضعف و نقاط قوت خود 
را به صورت شفاف نمیشناسند و خودآگاهی 

ندارند.
کارشان  به  زیادی  وابستگی  که  افرادی   .
 ، ارتباطات دوستانه  دارند و کار آنها مانع 

خانوادگی و عاطفی شان می شود .
زندگی  و  پدری  خانواده  در  که  افرادی   .
مجردی خود هیچ مسئولیت کاری ای را به 
عهده نگرفته اند یا در مسئولیت محوله به 
آنها تعلل ورزیده اند و تنبل و بی مسئولیت 

اند.
. افرادی که با پدر، مادر، برادر یا خواهر خود 
ارتباط سازنده و راضی کننده ای ندارند و 
نتوانسته اند تعامل قابل قبولی با آنها ایجاد 

کنند.
شغل  مكرر  بطور  زندگی،  در  که  افرادی 
خود را عوض کرده اند، با دوستان زیادی به 
دلیل مشكالتی قطع رابطه کرده اند، رشته 
تحصیلی خود را تغییر داده یا ترک تحصیل 

کرده اند، عالئق خود را نیمه کاره رها کرده 
ثبات فكری، احساسی و رفتاری  یعنی  اند 

ندارند.
افكار،  که  گیرند  می  تصمیم  که  افرادی 
احساس و رفتار همسرشان را در آینده به 

دلخواه خود تغییر دهند.
. افرادی که به پدر یا مادر خود به شدت 

وابسته اند.
. افرادی که وابستگی به الكل و مواد دارند.

. افرادی که مداوما در حال سفر هستند .
. افرادی که پرخاشگرند و دست بزن دارند 

. افرادی که به خود آسیب می زنند . 
. افرادی که حاضر به معرفی شما به خانواده 

شان نیستند و از آن اجتناب می کنند.
. افرادی که عادت در کنترل کردن دیگران 
دارند و همه چیز باید زیر نظر آنها صورت 

بگیرد.
.افرادی که در اغلب اوقات شما را همراهی 

نمی کند.
. افرادی که هنوز در مورد رابطه ی قبلی شان 

صحبت می کنند.
پس  هیچ  و  هستند  ولخرج  که  افرادی   .

اندازی ندارند.
بالغانه و مناسب  . افرادی که پوشش آنها 

سنشان نیست.
. افرادی که با غیر همجنس های خود بیش از 

حد گرم می گیرند .
. افرادی که دوستان زیادی در سنین پائین 

تر یا باالتر از خود دارند.
. افرادی که در کنارشان احساس راحتی نمی 
کنید و اعتماد به نفس تان در حضورشان کم 

می شود .
.افراد به شدت متعصب دینی

قانونی  های  درگیری  مداوما  که  افرادی   .

دارند .
توجه داشته باشیم که ازدواج حالل مشكالت 
و نوش دارو نیست . ازدواج یک شروع و آغاز 
است که نیاز به مهارت دارد ، یک رابطه ی 

دوطرفه که مهارت هر دو را می طلبد  . 
برای سوار شدن و ارتباط با یک ماشین ساده 
کالس هایی می رویم و امتحاناتی می دهیم 
و پلیس هایی هستند که مراقب رفتارهایمان 
در حین رانندگی اند . حال چگونه بدون هیچ 
کالسی و امتحانی با عزیز ترین هایمان رفتار 

می کنیم ؟ 
چگونه ؟ با چه جراتی ؟ 

  سعادت  آباد  بررسی خرد و درشت  خیانت های زناشویی
فیلم

  
به بهانه

چه نزدیک اما فرسنگها دور از هم نشسته ایم..

افرادی که قبل از ازدواجشان نیاز به تغییر و مشاوره دارند :



TEL:416.371.9898
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   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
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االن مدتی میشه که رمز موبایلش رو عوض کرده ... 
حتما داره چیزی رو از من پنهون میكنه .. . چند شب 
پیش که خونه مادرش دعوت بودیم، چند بار دیدم 
با خواهر و مادرش گوشه ای پچ پچ می کردن ... فک 
میكنم 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 ... فكر میكنه من اونطور که مادرش 
میگه زن کدبانویی نیستم .... قبول نكردن 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 فكر 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 
مشكالتی چون اضطراب،  افسردگی و اختالل در 
روابطمان با دیگران می شود. یكی 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 
اینكه 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 افكار 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 افكار دیگران است. بدون در دست 
داشتن مدرک و دلیلی از افكار 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 فكر می کنند و یا دیگران 
می دانند در فكر 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 حالیكه ممكن است افراد دالیل 
متعددی برای شرکت نكردن 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 نكرد.« نتیجه گیری حاصل از این 
ذهن خوانی و مثال های مشابه همگی نشان می 
دهند که ماگاهی با افكار 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 نكند. برای مثال دانش آموزی که فكر 
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 امكان فراهم نشده است. یک فكر تكرار 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 
1. از تكنیک های ذهن آرامی برای تنظیم هیجانهای 

منفی در شرایط بحرانی استفاده کنیم. 

2.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.

3. 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 افكار غیر 
منطقی ما هستند. پس با بكارگیری استنباط های 

منطقی آنها را به چالش بكشیم.

      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  فكر  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 حالیكه 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 تفكر 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 تكرار شوند آنها وارد حافظه بلند مدت می شوند و 
جائیكه ذخیره می شوند و در یک زمان دیگر می توانند 

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

خاطر آوردن آنچه که دیده است( مشكل داشته باشند.
نقش  یادگیری  از  ای  هرجنبه  در  حافظه  آنكه  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 انكار، خشم، چانه زنی، 

اندوه و پذیرش را از خود بروز می دهند .
 

1. انكار واقعیت:
 اولین مرحله در سوگواری انكار واقعیت است. که خود نوعی مكانیسم 

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

2. 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 حالیكه این 

فشارها میتواند عامل بیماری جسمی یا واکنش عاطفی نامناسب شوند. 
 

3. 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.

 
5. پذیرش : 

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

ممكن است.
 مدت زیادی طول بكشد 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 شكست عشقی یا مرگ عزیزی می شود 
به طور طبیعی زمانی در حدود 3 تا ۶ 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 یكبار برای همیشه 
بدانید و بخاطر بسپارید که چرا از این رابطه بیرون آمده اید .

.منفی بافی نكنید: 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
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موفقیت سبک زندگی



         

حاجی : زنگ نزد؟ 
- پیام داده که چیه

حاجی یه نیم نگاه بهم کرد و گفت: چیه!؟
-آخه باالی هفده هیجده بار زنگ زده بودم.

حاجی سری به تاسف تکون داد و تا انتهای مسیر حرفی نزد. 
رسیدیم به محل و گفتم حاج آقا من برم خونمون...

حاجی : نه میای خونه ی ما، من دوست دارم همیشه با 
سردار اونجا بیای اما امروز تو میای و بعد سردار.

-آخه باید لباس عوض کنم من سرکار بودم.
حاجی : خونه ی غریبه نیست.

 مش صفر )باغبونشون( در خونه رو باز کرد، یه در خیلی 
ساده ی

سبز یشمی بود ولی پشت در یه خونه باغ بزرگ بود که 
همه جای باغ پر از درختای تنومند بلند قدیمی و گل و گیاه 

و حوض و...بود.
حاجی ماشینو مقابل خونه نگه داشت، عمارت امپراطوری 

نبود! نه! اصال نبود! یه خونه ی سی چهل سال ساخته بزرگ 
قدیمی بود. همین.

شهین خانوم اومد تو تراس و صدا زد: حاجی! حاجی!
حاج آقا -  شهین خانوم چیزی نیست.

حاج آقا سرشو خم کرد و در حالی که پیاده شده بود و من 
هنوز تو ماشین بودم گفت عروس خانوم بشین بیام کمکت...
- نمیخواد حاج آقا شما بفرمایید من آروم آروم پیاده میشم.
حاج آقا - بشین بیام )این لحن آروم و تحکمی یعنی آال 

بشین جنب نخور!(
شهین خانوم از پله های پهن و بلند تراس اومد پایین و 

گفت:آال!
)شهین خانوم هم تغییر خطاب کرده(

حاج آقا در ماشینو باز کرد و گفت با من رو دروایسی داری؟
یکه خورده نگاهش کردم و گفتم بله!؟

حاج آقا - اگه نمیتونی راه بری من بغلت میکنم.
یکه خورده تر حاج آقا رو نگاه کردم! فکر نمیکردم تا این حد 

محبت به خرج بده!
-نه حاج آقا میتونم راه برم خجالتم ندید.

آرنجشو گرفتم آروم پاهامو پایین گذاشتم، کمرم می سوخت، 
ُذق ُذق میکرد، لبمو به دندون گرفته بودم، تنم از درد گر 
گرفت، شهین خانوم کنار حاج آقا میگفت یاعلی... یاعلی... ای 

وای... ای وای...           حاج آقا شاکی گفت شهین خانوم!
شهین یهو ساکت شد و شیرین هم اومد تو تراس و گفت 
حاج بابا بیام کمک؟              حاج آقا -نه شیرین خانم ...

پامو رو پله گذاشتم ، دستام تو دستای حاجی میلرزید ،با 
ناتوانی نگاش کردم ، محتاج و ضعیف. نگاهمو خوندو گفت 

میتونی ، من هواتو دارم .
شیرین پله های مونده تا فاصله اش به منو پر کردو اومد 

بابا  :حاج  گفت  و  کرد  پام جمع  زیر  از  چادرمو  و  پایین 
میخوایید یکم بشینید هان؟

حاج آقا - نه باید دراز بکشه، تا من برسم و قبلش خیلی 
نشسته بود.

شهین خانوم - مادر کی گفته تو کار کنی ؟
زیر لب با ِهن ِهن و نفس بریده گفتم : هیچ ... هیچ کس ... 

خودم ... باید کار کنم تا ... تا... از این بیشتر نمیرم ...

نگاه سنگین و پر معنای حاج آقا رو حس میکردم ...
رسیدیم به خونه شهال جلوی در بود سالم کرد،سلیمه اومد 

پیش حاجی و گفت: یک جا درست کن رو زمین .
سلیمه دویید یک جا نزدیک در ورودی درست کرد و به 
کمک حاجی و شهین خانوم ، دراز کشیدم و شهال همون طور 
که باال سرم ایستاده بود گفت : چی شده ؟! خوردی زمین ؟

-نه تصادف کردم مهره های کمرم خرد شده 
دختره احمق ! یه سکوت محض تو فضا پیچید ، همینو می 

خواست. یک جور رفتار میکنه انگار اتفاقی نیفتاده 
شیرین اروم گفت : آب میخوای ؟

- میشه لطفا ؟ شیرین سری تکون دادو گفت: قرص داری؟
-آره تو ...کیفمه .

شیرین کیفو برداشت تا دارومو برداره که گوشیم زنگ خورد 
و رو به من گفت: داداِش.

به حاج آقا نگاه کردم ، دست به کمر به طرف پنجره های 
قدی اون سر سالن رفتمو گوشی رو از شیرین گرفتم و تماسو 

باز کردم تا گفتم الو ؟ )سردار شاکی گفت(:
- معلومه کجایی ؟ یعنی مادرم زنگ نزده بگه خونه شون 
دعوتیم، حتما گذاشتی رفتی خونه ی بابات ؟ راه به راه هم 
زنگ میزدی هان ؟ االن ساعت نه شبه ، شام دعوتیم. 

میخوای بری ظرفا رو بشوری؟...
به شیرین که همینطور کنارم دو زانو نشسته بود نگاه کردم 

و شیرین گفت : وا !!! داستان میگه ؟! 
)به شهال نگاه کردم ، بی حوصله نگاه ازم گرفت و رفت 

نشست رو مبل( چقدر این دوتا خواهر فرق داشتن، اون شهال 
شیشه خورده داره !

- میذاری بگم ؟                            سردار - هان ؟بگو
-خونه باباتم من .            سردار یک آن سکوت کرد بعد 
گفت:مثال شیرین کردی خودتو؟               -آره صبح 
دوش شهد خرما گرفتم گفتم خونه بمونم مورچه میکنم .             

سردار -وای که تو با مزه میشی چقدر ...
- کاری نداری ؟ انگار نداری خدافظ.

امان ندادم حرف بزنه قطع کردم و دادم به شیرین و شیرین 
فقط نگام کرد و شهین خانوم با یک لیوان آب اومد و گفت:

- امروز خیلی کار کردی حتما دیگه .
-کارم طوری نبود که خیلی فشار بیارم وسط کار استراحتم 
کردم اما ، ماشینی که آژانس فرستاده خیلی داغون بود 
ترافیکم سنگین بود ،من نمیتونم یک ساعت یک جا مداوم 

بشینم ، اونم روی اون صندلی .
شهال -راننده شخصی بگیر ، با یک ماشین که صندلی هاش 

طبی و ماساژور داشته باشه .
نگاه کردم، DNA هم ندن معلومه خواهر  فقط  به شهال 

سرداِر.
شیرین -نمیشه کاراتو خونه انجام بدی ؟

- خونه انجام میدم ،باید کارای نهایی رو میدیدم .
شیرین-اونا نمیارن، بیارن خونه تون ببینی .

-نه عزیزم نوکر بابام که نیستن .
شهال - پول بده نوکرت میشن .

حاج آقا - شهال !
شهال - االن پول به هرکی بدی نوکرت میشه .

- شهال جون من پول مفت ندارم که هر کیو نوکرم کنم 
، داشته باشم هم هر کیو نوکر خودم نمی کنم، نوکر هم 

حرمت داره با پول نمیشه هر نوکری رو خرید .
شیرین که کال شخصیت پا در میونی داشت گفت :

- چیزه میگم خواهرت نمیتونه طرح هارو ببینه ؟منظور 

لباساست .
-اون که طراحی نخونده، خیاط نیست، قبال خودم میدوختم.

شهال -بلدی یک لباس شب برای من بدوزی ؟
شهین خندیدو گفت : اتفاقا منم بهش گفتم لباس تو خونه 

ای میخوام ...
شیرین- مادر!! «شیرین به من نگاه کرد و عاصی شده گفت:
- دختره دراز به دراز افتاده شماها دارید لباس سفارش 

میدید؟!                       حاج آقا پوز خندی زدو گفت :
-آخه لباس کم آوردن ؛ سلیمه ؟سلیمه ...

سلیمه اومدو گفت :بله آقا .
حاج آقا - سفره رو بنداز .

شهین خانوم - سید سردار که نیومد حاجی .
حاج آقا - تا این موقع کجا بود ؟

شهال -حتما منتظر آال بود.
حاج آقا - بعد االن زنگ زده ؟

شهال شونه باال داد و حاج آقا گفت : خونه باشه تا اینجا سر 
جمع بیست قدم راهه، قدماشو تند تر برداره برسه شام .

شیرین کمک کرد قرصامو خوردم و گفت :
- اگه یکی بره لباسا رو بگیره بیاره خونه تو ببینی ، بهش 

میدن دیگه ؟!
-آره ، سالله میتونه ولی اگه ایراد داشته باشه دوباره برگشت 
بخوره اون نمی بره .                         شیرین -من میبرم .
یکه خورده نگاش کردمو گفتم : نه عزیزم کار شما نیست، 

بری بیای، مسافت ترافیک .
شیرین -من بیکارم ، تازه من رانندگی نمیکنم که مش صفر 
رانندگی میکنه ،تازه وقت یه روزم پر میشه سرگرم میشم، 

من همش خونه ام ، میتونم این کار رو بکنم.
- شاید حاج آقا و سردار ناراحت بشن .

شیرین خندیدو گفت: واااای !این چه حرفیه که میزنی؟! حاج 
بابا و سردار چیکار به من دارن .

گوشیم باز زنگ خورد            ... ادامه دارد
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7-نمونه ساخته شده - نوعی تن پوش - 
نزدیک قزوین است 8-کشور مبارک - گونه 
ای از شعر نو فارسی - بخواب آذری ها 9-کار 
سرسری - عدل -بلند مرتبه 10-از مصالح 
ساختمانی - لوله تغذیه و آبرسانی گیاه - برج 
بلند چند طبقه هرمی شکل پلکان دار 11-

پای ثابت بستنی - قصه شعرگونه - بسیار 
12-ملکه افسانه ای کارتاژ - سالم رزمی کار 
- بخار دهان - ماه شروع مدارس 13-خاک 
مرغوب - بد بو - نوعی پرتقال موسوم به 
خونی - می برند تا خبردار شوند 14-توانایی 
و مهارت - کوه خشمگین 15-موسیقی محلی 
جنوب ایران - کینه ، فتنه - مافوق و بزرگتر 

عمودی 

1-خراب - هنرپیشه فیلم چپ دست 2-جانشین -نوشیدنی ضد الزایمر 3-محبت - مرکز کشور ازبکستان - چوب خوشبو - در دست راننده 4-همیشه 
- وسیله ای برای ترمز در خودرو - دومین شهر بزرگ کشور کامرون 5-کتاب زرتشت - دربر گرفتن - تپانچه 6-کمیابی - شهر چشمه های آب معدنی 
ایران - گیرنده تلویزیونی 7-انعکاس صدا - رهبر حزب - نمونه نمایشی - حرف عطف 8-وسیله قالی بافی - شیر بیشه - آزمون چهار جوابی 9-همراه 
آشغال - شکست دشمن - فیلمی از فریدون جیرانی - پسوند شباهت 10-آنفلوانزا - درآمد حاصل از کار - قسمت مرکزی زمین 11-تاکسی درکشویی 
- شهری در استان یزد- شرح خبر 12- آثار به جا مانده از زمانهای خیلی دور - امر از شستن - پوشیدگی 13-اشاره بعید - کم مانده آدم شود - قدیمی 

ترین غار مسکونی شمال ایران - فتنه 14-وامدار - از فرمانهای نظامی 15-روستایی دیدنی در جنوب شرقی شهر مریوان - جریان کار

       Tehranto News Inc   :صاحب امتیاز و مدیر مسئول
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Easy Normal Hard سودوکو

فال هفته 

  فروردین      متولدین عزیز فروردین، این هفته مریخ در 
نشانه شما است و شما را بیش از حد چابک، چالش برانگیز و پر 
انرژی می سازد و شما آماده هستید که از ایده های خود به هر 
نحوی دفاع کنید. در این هفته تهرانتو به شما پیشنهاد می کند از 
این انرژی برای اتمام کارهای خود وکمک به دیگران استفاده کنید. 

مطمئنا دستاوردهای زیادی را به دست آورید!.

  اردیبهشت     متولدین عزیز اردیبهشت، این هفته خورشید 
و عطارد در باالی نمودار شما قرار دارد و باعث خواهد شد که 
و  ونوس  قرارگیری  بنابراین  کنند  تحسین  را  شما  قدرتمند  افراد 
مشتری به شما این ضمانت را می دهد که دیگران در بخش های 
مالی و عملی به شما کمک خواهند کرد. تهرانتو به شما پیشنهاد 

می کند سعی کنید این هفته به سالمتیان توجه کنید.

  خرداد     متولدین عزیز خرداد، این هفته ونوس و مشتری 
در خالف نشانه شما قرار دارند و باعث می شود که شما به راحتی 
این  بر  دارند! عالوه  را دوست  همه شما  همراه شوید.  دیگران  با 
خورشید و عطارد هر دو باعث خواهند شد که شما دنیای اطراف 
تان را بیشتر کشف کنید و ایده های جدیدی را پیدا کنید. تهرانتو 
و  بگذرانید  خانواده  با  را  بیشتری  وقت  هفته  می کنداین  پیشنهاد 

سعی کنید حضور پررنگتری برای آنها داشته باشید.

  تیر    متولدین عزیز تیر، در این هفته فرصتی دارید که شغل 
جدیدی را انتخاب کنید اما با یکسری افرادی صاحب قدرت در 
زندگی خودتان اختالف نظر خواهید داشت. هیچ کاری نمیتوانید 
انجام دهید زیرا مریخ در باالی نمودار شما قرار دارد که جاه طلبی 
شما را افزایش می دهد.  تهرانتو پیشنهاد می کند در این هفته روی 
تغییرات  برای  را  و خودتان  بگذارید  وقت  بیشتر  شغل جدیدتان 

آماده کنید.

  مرداد     متولدین عزیز مرداد، در این هفته به فکر سفر و یا 
انجام کارهای اداری، آموزشی،پزشکی و قانونی هستید. این مسائل 
باعث خواهد شد که  نهایت  اهمیت زیادی دارد و در  برای شما 
زندگی شغلی تان بهبود یابد. اگر نسبت به چیزی وسواس دارید 
تان آسیب خواهید رساند.  به شغل و سالمتی  باشید که  مطمئن 
برانگیز  جنجال  موضوعات  از  می کند  پیشنهاد  تهرانتو  بنابراین، 

خودتان را دور نگه دارید.

  شهریور     متولدین عزیز شهریور،  در این هفته احتماال 
با تقسیم ارث، اموال مشترک، بیمه و نظایر  اختالفاتی در ارتباط 
آنها دارید ولی تهرانتو پیشنهاد می کند با آرامش و قانونی مسائل 
را حل و فصل کنید. شما دقیقا می دانید که چه چیزی می خواهید 
به همین دلیل باید بدانید که چه اتفاقی می افتد و آمادگی برخورد 

با آن ها را نیز داشته باشید.

  مهر     متولدین عزیز مهر، این هفته فرصت خوبی است تا با طبیعت 
آشتی کنید بنابراین تهرانتو پیشنهاد می کند کمی برف بازی کنید. این هفته 
بحث های زیادی در راه دارید. مریخ هم در خالف نشانه شما قرار دارد و شما 
را در برابر دیگران بی صبر می سازد. ممکن است مجبور باشید که با شخصی 

مقابله کنید. به دنبال مشکل نباشید و آرامشتان را حفظ کنید.

  آبان     متولدین عزیز آبان، در این هفته با نیرویی مواجه خواهید 
شد که در سیاره های شما مشکالت تان را حل می کند چون مریخ و پلوتو 
در فاصله 90 درجه از یکدیگر قرار دارند.تهرانتو پیشنهاد می کند سعی کنید 
این هفته به جاهایی که دوست دارید بروید و از افکار دلسرد کننده و منفی 
دور باشید. همچنین مژده می دهیم که این هفته اتفاقات خوشی برایتان رقم 

خواهد خورد.

  آذر     متولدین عزیز آذر، در این هفته آن دسته از شما که پدر یا 
مادر هستید، فرصت دارید تا با فرزندانتان اوقات خوشی را سپری کنید. اگر 
بعضی از شما با فرزندانتان چالش دارید باید بیش از سایرین قدر این فرصت 
را بدانید و با آنها رابطه عاطفی برقرار کنید چراکه شما تنها پناه بچه ها هستید و 
نباید با دلخوری های شما احساس تنهایی کنند.تهرانتو پیشنهاد می کند بی بهانه 

برایشان هدیه بخرید، حتما موفق به جلب نظرشان می شوید.

  دی     متولدین عزیز دی،این هفته باید به حساب و کتاب کارهایتان 
برسید و تهرانتو پیشنهاد می کند اگر خرج اضافی دارید کم کنید تا دچار 
مشکل نشوید به یاد داشته باشید که اهداف تان چیست. این هفته سعی کنید 
که از درگیری دور باشید. البته این به این معنا نیست که چیزی را از دست 
می دهید بلکه باید بدانیدکه چه زمانی خودتان را کنترل کنید و چه زمانی 

دست به کار شوید.

  بهمن     متولدین عزیز بهمن، در این هفته بحث های مهمی با بستگان، 
که  هستید  موقعیتی  دنبال  شما  داشت.  خواهید  تان  همسایگان  و  دوستان 
صدایتان شنیده ، تالش تان دیده و کارهایتان ارج نهاده شود.تهرانتو پیشنهاد 
می کند برای رسیدن به این اهداف صبر کنید و بدانید همه چیز به افرادی 
می رسد که صبور هستند. خورشید و عطارد در این هفته در نشانه شماست! 

ریلکس باشید.

  اسفند     متولدین عزیز اسفند، در این هفته مخصوصا روز جمعه رابطه 
مریخ و پلوتو به اوج خود می رسد. بنابراین سعی کنید از بحث،دعوا، خشونت  
و مقابله دوری کنید. این نفوذ چالش برانگیز بر روی خانه پول شما نیز تاثیر می 
گذارد. به این معنی که ممکن است در ارتباط با دارایی، دستمزد و یا حتی پول 
با شخصی اختالف نظر داشته باشید. تهرانتو پیشنهاد می کند بهترین گزینه 

برای شما در این شرایط حفظ آرامش و بررسی مجدد اسناد مربوطه است.

زمین بخرید تا زمین نخورید

Top 5%
 In Canada

HOMELIFE/Bayview
Ray  Khadem 

Sales Representetive
505 Hwy 7 East Suite 201    

Thornhill,ON  L3T 7T1

رضا خادم

Cel:416.726.1020   Tel:905.889.2200صافکاری 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(

جواب 

جدول

 و 

سودوکو

چشمها  قسمت هشتم

416.875.0508
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    (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

سالمندانتخفیف ویژه برای
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خوالن دریا چیست
 )Sea-buckthorn( ــی ــوالن دریای ــوه خ می
ــود,در  ــی ش ــتفاده م ــوان دارو اس ــه عن ب
ــت آن  ــت درخ ــوه و پوس ــکی ازمی دامپزش
ــتفاده  ــدی اس ــراض جل ــه ام ــرای معالج ب

می کننــد.

در طــی قــرون متمــادی Seabuckthorn  بــه عنــوان 
میــوه ای مغــذی بــا خــواص اعجــاب آوربــه عنــوان 
غــذای مکمــل درمانــی، بــرای قویتر شــدن عضالت 
و مقــاوم شــدن بدن اســبهای جنگــی در اســیا و اروپا 
شــناخته شــده بــود بــا ایــن وجــود ســالهای زیــادی 
ــز  ــوه ای اعجــاب انگی ــوان می ــه عن ــی آن ب از معرف
بــه مــردم امریــکای شــمالی نمــی گــذرد.  امــروزه 
ایــن گیــاه کــه زادگاه اصلــی آن در هیماالیــا اســت 
نــه تنهــا در بســیاری از نقــاط جهــان شــناخته شــده 
اســت بلکــه محصــوالت آن از مربــا و آبمیــوه و ژلــه 
تــا کــرم های محافظــت کننده پوســت روز بــروز در 
میــان مــردم محبوبیت بیشــتری پیــدا  کرده اســت. 
ــاده ی  ــش از 190 م ــاب آور بی ــاه اعج ــن گی در ای
بیولوژیــک فعــال نظیــر 6 ویتامیــن، 22 نــوع اســید 
چــرب، 42 نــوع چربــی و 36 نــوع فالونوییدوجــود 

دارد.

تاریخچه
   HIPPOPHA     RHAMNOIDES نــام علمی ایــن گیــاه
ــتان از  ــت.  در دوران باس ــره : Elaeagnaceae اس تی
بــرگ و شــاخه ی ایــن درخــت در مقابــل عفونتهای 
ناشــی از زخم اســتفاده می شــده اســت. جنگجویان 
یونانــی از عصــاره SEABUCKTHORN بــرای 
ــی  ــا اســتفاده م ــدن اســب ه درخشــانتر شــدن ب
کردنــد بــه همیــن دلیل ایــن گیــاه را کــه ازترکیب 
ــه  ــای اســب و PHAOS  ب ــه معن دو واژه ی HIPPO ب
ــد.  ایــن  ــده ان ــای درخشــان،HIPPOPHA  نامی معن
 Siberian pineapple ــای ــه نامه ــا ب ــاه در اروپ گی
,Sea berry, Sand thorn,  شــناخته میشــود در ایــران 
نیــز بــه نامهــای ســنجد صحرایی،ســنجد تلــخ، کام 
و خــوالن دریــا خوانــده مــی شــود و اعــراب بــه آن 

عاســول رومــی لقــب داده انــد.

دامنه انتشار و گستردگی جغرافیایی
بــه خاطــر مقاومــت شــگفت انگیــز ایــن گیــاه در 

ــه انتشــار ان از  ــی دامن ــرات آب و هوای ــل تغیی مقاب
ــا  ــای بالتیــک در اروپ ــار دری ارتفاعــات پســت کن
تــا ارتفــاع 5200 متــری در دامنــه کــوه اورســت در 
هیماالیــا متفــاوت اســت. در اروپــای غربــی این گیاه 
بــه خاطــر خاصیــت جــذب نمــک و تثبیــت خــاک 
در کنــاره هــای دریــا کاشــته مــی شــود در حالیکــه 
ــتر در  ــت آن بیش ــل کاش ــزی مح ــیای مرک دراس

نواحــی بیابانــی و خشــک اســت.
ــد دمــای مثبــت 40 درجــه  seabuckthorn  میتوان
تــا منفــی 40 درجــه ســانتیگراد را تحمــل کنــد و در 
خاکهــای شــور و قلیایی به رشــد خــود ادامــه دهد,از 
ریشــه هــای ضخیــم ایــن درختچــه بــه ســهولت پا 
ــود  ــه خ ــود ک ــی ش ــارج م ــیاری خ ــهای بس جوش
موجبــات انبــوه شــدن گیــاه را در ناحیــه ای فراهــم 
مــی آورد و ازایــن جهت اســت کــه دراراضی ماســه 
ای ســواحل دریاهــا بــرای جلوگیــری از حرکت تپه 
هــای ماســه ای ایــن درختچــه را مــی کارنــد تــا بــه 
ســهولت براثــر انبــوه شــدن جلــوی پیشــرفت ایــن 
 seabuckthorn تپــه ها را بگیــرد. بیش از 90 در صــد
ــیه ،  ــتان، روس ــن ، مغولس ــورهای چی ــا در کش دنی
اروپــای شــمالی و کانادا وجــود دارد. در ایــران نیز به 
طــور طبیعــی میتــوان ایــن گیــاه را در نواحی مختلف 
پیــدا کــرد ,درختچــه آن در دامنــه البــرز، مخصوصا 
ــاالر،  ــتانک، سپهس ــک، شهرس ــران، ون ــراف ته اط
میگون، کرج و گچســر,ارتفاعات دویســت وبیســت 
متــری ونــک ، پس قلعــه ، قزویــن ، آذربایجــان : قره 

ــد. ــه عمــل می آی داغ ب
ــام  ــخ ، کام ،که ــنجد تل ــی آن س ــای محل ــام ه ن
)دره کــرج( کاه )در طالقــان( چالــي )در قــره تپــه و 
ایشــلق در میانــه( کوکــورد )آذربایجان غربــي(. در 

کشــورهاي چیــن، روسیه،ســویس وژاپــن هــزاران 
کارخانــه درامرتولیــد این محصــول بســیاربا ارزش 
مشــغول فعالیت هســتند.محصوالت به دســت آمده 
ــاه ، شــامل  ــن گی ــه ای ــرگ ودان ــوه وب ــد می ازفراین
محصــوالت آرایشــي- بهداشــتي ، دارویــی وغذایــي 

مــي باشــد.
برگهائــی درازوباریــک ، نــوک تیزوبــه درازای پنــچ 
تــا شــش وبــه عــرض یــک ســانتی متــردارد. پهنک 
بــرگ آن فاقــد دندانــه ولــی دارای دمبــرگ بســیار 
کوتــاه اســت ســطح فوقانــی پهنــک برگهــای آن به 
رنــگ سبزخاکســتری ولی ســطح تحتانی آنهــا نقره 
ای و پوشــیده از فلســهای مایــل بــه خرمائــی اســت 
گلهــای آن کــه دراوائــل بهارظاهرمی گــردد ، رنگ 

مایــل بــه ســبز دارد و دو نــوع نرومــاده دارد.
رنــگ مایــل بــه ســبز دارد و دو نــوع نرومــاده دارد. 
میــوه اش کوچــک تقریبــاً کــروی بــه رنــگ زرد و 

نارنجــی و دارای طعــم ترشــی اســت.

میوه
میــوه هــا تــرش مــزه و گــس هســتند و معمــوال بــه 
صــورت خــام مصــرف نمــی شــوند و از میــوه هــا بــه 
خاطــر اســیدیته زیــاد آن در تهیه آب میوه و شــربت 
اســتفاده مــی شــود. رنــگ آن مایل به ســبز اســت و 

دو نــوع نرومــاده دارد.
میــوه اش کوچــک تقریبــا کــروی بــه رنــگ زرد و 
نارنجــی و دارای طعم ترشــی اســت.  به طــور معمول 
میــوه هــا بــرای نگــه داری کمپــرس شــده و آبمیــوه 
  press – cake جــدا می شــود باقیمانــده میوه هــا کــه
نامیــده مــی شــودبرای اســتخراج روغــن و رنگهــای 
طبیعــی زرد و نارنجــی و یــا درســت کــردن مربــا و 
ژلــه و مارمــاالد و صدهــا محصــول مختلــف دیگــر 

اســتفاده می شــود. امــروزه آب میــوه در بســیاری از 
کشــورهای اســیایی و اروپایی شــناخته شــده اســت 
مثــال در جنــوب فرانســه از آب میــوه بــرای درســت 
کــردن نوشــابه هــای الکلی و غیــر الکلــی و در ایتالیا 
در ســاخت نوعــی لیکــور معــروف بــه نــام لیکــور 

توســکانی از  آن اســتفاده مــی کننــد.
در المپیــک پکــن قهرمانــان چینــی بــرای تقویــت 
عضــالت و مقاومــت بــدن در برابــر خســتگی 
ناشــی از یــک تورنمنــت فشــرده، آب میــوه ای مــی 
نوشــیدندکه شــرکت کننــدگان دیگــر آن را نمــی 
شــناختند ایــن مایــع دوپینــگ چینــی چیــزی جــز 

آب میــوه ی seabuckthorn  نبــود.

چرا seabuckthorn یک super food است؟
 seabuckthorn ــگ ــی رن ــک و نارنج ــوه کوچ می
ــت دوازده  ــری اس ــک بلوب ــف ی ــا نص ــه تقریب ک
برابــر بیشــتر از یــک پرتقــال متوســط ویتامیــن ث 
و ســه برابــر یــک هویــج متوســط ویتامیــن A دارد 
ــیدان ،  ــی اکس ــر، آنت ــن ، فیب ــاد پروتیی ــدار زی مق
 seabuckthorn ویتامینهــا و مواد معدنــی موجــوددر
ــت. ــرده اس ــل  ک ــک superfood  تبدی ــه ی آن را ب

seabuckthorn یــک رژیــم ویــژه  گیاهخــوران می 
باشــد و در واقــع میــوه ای اســت کــه همــه آنچه بدن 

بــه آن نیــاز دارد را فراهــم مــی کنــد. 
ریشــه هــا، ســاقه هــا، بــرگ هــا، گل هــا، بــه ویــژه 
میــوه هــای آن غنــی از مــواد مغــذی ومــواد زیســت 
ــا دســتکش مــی  ــرا ب ــوه هــای آن فعــال اســت، می
چیننــد و بصــورت تــازه بــا حرارتــی مالیــم و بــدون 
تمــاس بــا وســایل فلــزی بصــورت شــربت مربــا یا 
ــوادی  ــوه آن و م ــد. می ــی کنن ــت م ــاالد درس مارم
کــه از ایــن میــوه تهیــه مــی شــود دارای طعــم ترش 

وکمــی گــس اســت.

از دیگــر مزایــا و مــوارد اســتفاده از 
:seabuckthorn 

* تهیه روغن مخصوص
* تهیه چای گیاهی

* برای مقابله با  بروز سرطان 
ــتن  ــرای  داش ــازی ب ــت کالژن س * دارای خاصی

ــا  ــاداب و زیب ــاف، ش ــتی ص پوس
* برای کاهش خستگی و باال بردن سطح انرژی

ــت سیســتم  ــت و تقوی ــری از عفون ــرای جلوگی * ب
ــدن ــی ب ایمن

بــرای اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت زیــر مراجعــه 
کنیــد:

http://www.sibeas.com

بیش از هزاران گل ، درختچه و درخت
  سبزیجات و صیفی جات

 به زبان فارسی و انگلیسی

ACE GARDENER
www.sibeas.com
www.acegardener.ca

همیشه همراهتان هستیم

Green 4 Life
info@acegardener.ca
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416.602.8070 Majid
Cut Lawn and take care of  flowers

 از چهاردهم الی نوزدهم مارس بازار
 نوروزی آریا در غرفه 106 و 107
منتظر دیدار شما عزیزان هستیم

 در مقایسه با کاج کریسمس
شما چقدر برای سبزه عید نوروز باستانی هزینه می کنید؟

عرضه انواع سبزه
در تمام سوپرمارکت های ایرانی از هشتم مارس روز زن

سبزه عید

میوه شگفت انگیز طبیعت

کاج کریسمس شمع های بدون پارافین
و با عطر میوه
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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

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 از 1500 تا 1999 دالر

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

Yonge - Finch
 کاندو ۱ خواب با پارکینگ و

 انباری، طبقات باال با دید زیبا-
 حدود ۵۵ 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

keswick 
 اجاره خانه ديتچد

بیسمنت فینیشد / اول فوريه

$ 1900 

416.837.3156

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
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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

Yonge and Hwy7 

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

 2300 دالر

416.400.5054

Yonge /Steeles 
 اپارتمان 1+1 خواب حدود ٦٥

 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

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

Richmondhill 
منزل ديتچد اجاره

1٥ ژانويه بدون بیسمنت 
$ 2300 

416.837.3156

Yonge/Steeles

كاندو ٢ خوابه 1 سرويس
 با كلیه امکانات و پاركینگ

$2000 

647.924.3113

 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

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 اجاره از 2000 تا 2499 دالر
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 ۱ خواب حدود ٦۵ متر،
 پارکینگ و انباري ، دسترسي عالي،
 سالن ورزش، استخر و کتابخانه
 نگهباني ٢٤ ساعته،  دید غرب

اجاره ۱ 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

Yonge - Sheppard 
 کاندو ۱ خواب با پارکینگ -
 حدود ۵۵ متر - نزدیک به

 حمل و نقل عمومی

  $1900 + Utilities 

647.527.4777

Leslie - Sheppard 
 کاندو ۱ خواب با پارکینگ
۵۰ متر -  
 طبقات باال، دسترسی عالی
 - - استخر، سالن ورزش

  $1900 + Utilities 

647.527.4777
اجاره از 2000 تا 2499 دالر

Bayview- Sheppard 
 كاندو 1+1 با پاركینگ- حدود 
 ٦٥ متر و خوش نقشه- حدود

 -٦٥ 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

اجاره ٦ ماهه
  كاندو ٢ خوابه  1 سرويس 

 مبله با پاركینگ
نزديك به ساب وي 

 2100 دالر  -    علیرضا
647.924.3113

Richmondhill 
آپارتمان يك خوابه

1٥ ژانويه
$ 2000 

416.837.3156

Yonge - Finch
 كاندو  1+1 با پاركینگ و انباری
 - حدود ٦٥ 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
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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

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

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 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

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

Yonge - Sheppard
 کاندو ۱ خوابه نوساز با پارکینگ و
 انباری- حدود ۵۵ 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

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
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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 ٢01۹
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

فروش

 به یک خانم با تجربه کافی برای فروش
مبلمان نیازمندیم

(416) 856-7705

استخدام

  نیومارکت - خانه 2 طیقه
 اجاره - واک اوت بیسمنت

کامل رینویت

1+4
$3,200 

647.818.6010

Yonge/Finch 
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس حدود

 ۹٥ 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

اجاره خانه مستقل آرورا

 4 خوابه ، بیسمنت با در 

مجزاتحویل فوری

$ 2,590
647.818.6010

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

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

نیومارکت
خانه 4 خوابه 
بیسمنت کامل

 $2,550
647.818.6010

نیومارکت
خانه 4+1 خوابه
بیسمنت واک اوت

$3,230
647.818.6010

اجاره از 2500 دالر به باال

اجاره از 2500 دالر به باال

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

اجاره از 2500 دالر به باال
Sheppard /Leslie 

 اپارتمان 1+٢ خواب و ٢ سرويس
 حدود ۹٥ متر - پاركینگ  - نزديك

 به حمل و نقل عمومي-سالن ورزش و
٢٤ ساعته-  

  ديد شمال غرب   - اجاره 1 ساله

$ 2600 +Utility 

647.527.4777

 اجاره تجاری / صنعتی
North York

 مکانیکی و نمايشگاه
اتومبیل

با كلیه لوازم و٢0 پاركینگ
علیرضا مقدم

647.924.3113

اجاره از 2500 دالر به باال

آرورا
اجاره تاون هاوس 3 خوابه

بسیار لوکس و تمیز

$2,270
647.818.6010

نیومارکت
خانه 4+2 خوابه

بیسمنت کامل
$2,250

647.818.6010

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



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

کانادا همراه شما از بدو  ورود  به کشور 
-ویندزور(

- ونکوور
-مونترال

- تورنتو
)اتــاوا

* 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


