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

416.915.0050

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
#1 Office in Canada         Tell: 905.889.2200

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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416.302.1106
Broker

قیمت استثنایی
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

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(

416.624.8087

905.597.8787
7368 Yonge St,

Yonge & Clark

ارز

نیویورک

بهترین نرخ حواله

صرافی اکسپرس

416.356.6666 

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

SAVINGS
40% OFF

 اخبار تورنتو و کانادا را هر روز تصویری ببینید.

خرید ، فروش ، اجاره

HomeLife/Bayview
 Realty Inc., Brokerage*, 

independently owned & operated
#1 Office in Canada
Tell: 905.889.2200
Fax : 3322 889 905

صرافی عزتی

 بهترین قیمت در

خرید و فروش

 6085 Yonge St.
پالزای      
  ایرانیان

416.224.0000   

در این شماره می خوانید:

دستگیری 8 نفر در ارتباط با عرضه هزاران کاالی تقلبی در پاسیفیک مال
کمک 90 هزار دالری پزشک ایرانی به کامیونیتی کانادایی

الزام شرکتهای هواپیمایی در رعایت حقوق مسافران   تمام تاخیرها از این پس مشمول غرامت مالی می شوند

لوکیشن، لوکیشن و لوکیشن در خرید مسکن !!
فلورا فاطمی- مشاور رسمی امالک انتاریو     647-818-6010

زدواج و رابطه مشترک عاشق بمانيم؟  ز ا ا چگونه بعد 
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      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 

* خــرید   و فـروش امـالک مسکـونـی              
* خرید و فروش امالک و بیزینس های تجاری           

* ساخت منازل مسکونی منحصر به فرد با مجرب ترین تیم ساختمانی
* خریـد ، فــروش و پیش خرید آپارتمان های مسکونی و تجاری

   647. 833. 6777
  www.yoursignaturehome.ca

HAMID    KHORASANCHIAN
SALES    REPRESENTATIVE

صرافی          ملی
ــــــــــــــهمراه شما در ارائه خدمات ارزی

416-388-8200
7181 Yonge St  #40 (World On Yonge)

Huge OutDoor sale in Limited-time
 House Hold Goods, Furnitures, All Type Of Carpets and Rugs and Antiques Coffe tables and  Much More.

               Lots Of  Free  parking      /     Rain Or Shine      /     8240 Yonge St, 8 AM to 6 PM Sunday  Only     Starting May 5

 حراج بزرگ یکشنبه ها
 وسایل منزل و مبلمان و انواع فرش آنتیک و اقالم دیگر

   آدرس Yonge St 8240  از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر یکشنبه فقط        

  8281 Yonge St,
 Thornhill, ON L3T 2C7
Phone: (647) 888-2493

زهرا علوی
(Mortgages) متخصص امور وام

416.831.3124

416.828.3831

محمد رضا
 رسولی

BROKER

/https://www.facebook.com/News.Tehranto
tehrantonews

(416)300-0519
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الزام شرکتهای هواپیمایی در رعایت حقوق مسافران
 تمام تاخیرها از این پس مشمول غرامت مالی می شوند

مارک گارنو، وزیر راه و ترابری 
کانادا، در فرودگاه بین المللی 
 Pearson پیرسون تورنتو
  International Airport
از تدوین مقررات جدید کانادا 
در حمایت از حقوق مسافران 

در سفرهای هوایی خبر داد.
وی با اعالم این خبر افزود: اهم مقررات تدوین شده جدید در رابطه با 
استاندارهای درمان، جبران خسارتهای ناشی از تاخیر، کنسل کردن، 

فروش بیش از ظرفیت و سایر مسائل در این رابطه است.
بخشی از این مقررات از پانزدهم ماه ژوئن و بخشی نیز از 15 دسامبر 

الزم االجرا هستند.
وزیر راه و ترابری توجه به رفاه مسافران را از موارد لحاظ شده در قوانین 
جدید خواند و بیان کرد: شرکت هواپیمایی در طی مدت زمان انتظار 
مسافران در هنگام تاخیر پروازها موظف به تامین وسایل سرمایشی، 
گرمایشی، خوراکی، نوشیدنی و تهویه مناسب هستند و اگر تاخیر بیش 

از 3 ساعت باشد مسافر می تواند آنجا را ترک کند.
بنابر مقررات جدید کودکان زیر 14 سال می توانند بدون پرداخت 

مبلغ بیشتر، در صندلی کنار خانواده هایشان قرار بگیرند.
میزان غرامتهای شرکتهای هواپیمایی به مسافران در صورت تاخیر به 

شرح ذیل است.

برای خطوط هوایی بزرگ:

3-6 ساعت: 400 دالر

6-9 ساعت: 700 دالر

9 ساعت + 1000 دالر

برای خطوط هوایی کوچک:

3-6 ساعت: 125 دالر

6-9 ساعت: 250 دالر

9+ ساعت: 500 دالر

بنابرقوانین جدید مسافران تا یکسال فرصت دارند تا نسبت به دریافت 
خسارات خود از شرکتهای هواپیمایی اقدام کنند.

بر اساس این قوانین در صورتی که مسافران پس از سوار شدن در هواپیما 
معطل شوند، شرکتها باید بطور منظم مسافران را در جریان آخرین 
اطالعات پرواز قرار دهند و اگر بیش از 3 ساعت بطول انجامد مسافر 
حق خروج از هواپیما را دارد البته نهایتا اگر با 45 دقیقه بر این مدت 
احتمال انجام پرواز باشد، با موافقت مسافر امکان انتشار بیشتر هست.

شرکتها باید بر اساس این قوانین در صورت گم کردن یا آسیب زدن به 
چمدان مسافران بر اساس کنوانسیون مقررات هوایی مونترال، 2100 
دالر به مسافر بپردازند. در پروازهای داخلی نیز شرکت موظف به 

پرداخت این رقم هست.
مسافران برای شکایت نسبت به گمشدن چمدان تا 21 روز و برای 

آسیب دیدگی آن تا یک هفته فرصت دارد.

 اخبار

د عتمـا ا د  ر مـو و  شنـا  آ مـی  نا

نی فر ا لقما ید آ نی فر              ضا لقما     حميد 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

اطالعات جامع درخصوص تحصیل در سیستم آموزش و پرورش کانادا

بخش  پانزدهم  - شرایط تحصیل

شرایط پذیرش تحصیل از مدارس کانادا:

متقاضی مثل هر مقطع تحصیلی دیگر ابتدا باید از یک مدرسه در 
  BSID # کانادا پذریش تحصیلی بگیرد. البته از دبیرستانهاییکه دارای
هستند. این شماره، شماره ثبت رسمی دبیرستان در کاناداست و چنانچه 
دبیرستانی چنین شماره ای داشته باشد میتواند کردیت هر درسی را 
برای دانش آموز ثبت نماید. درغیر اینصورت، دبیرستان فقط دوره را 
ارائه داده و کردیتی نمیتواند به دانش آموزان در پایان ترم ارائه دهد.

نکته مهمی که در مورد پذیرش تحصیلی در مدارس کانادا وجود دارد 
این است که برای ثبت نام در مدارس کانادا نیازی به مدرک زبان 
فرانسه یا انگلیسی نیست و در صورت نیاز دوره های زبان برای دانش 
آموزان خارجی برگزار خواهد شد.  در بدو ورود دانش آموزان خارجی، 
می بایست امتحان تعیین سطح زبان از آنان گرفته شده تا مشخص شود 
این دانش آموز در کدام سطح زبان در دبیرستان میتواند شرکت کند. 
موردی که در پذیرش دانش آموزان در مدارس کانادا بسیار مهم می 
باشد و تقریبا می توان به عنوان مهمترین عامل پذیرش در نظر گرفت 
تمکن مالی والدین دانش آموز می باشد. در مورد شرایط کلی  پذیرش 

دانش آموزان در مدارس کانادا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•  تمکن مالی کافی والدین جهت تامین هزینه های تحصیل و هزینه 

زندگی دانش آموز در کانادا
•  داشتن حداقل سن تحصیلی )4 سال برای دانش آموزانی که می 

خواهند از پیش دبستانی شروع کنند(
•  پذیرش تحصیلی و دریافت ویزای تحصیلی 

•  ارائه سوابق و مدارک تحصیلی در مقاطع قبلی تحصیلی )از سال 9 تا 
هر سالی که اقدام به ثبت نام میشود. دانش آموزان گرید 8 )که برای 

سال 9 اقدام میکنند( فقط همان سال برای آنان کافی می باشد.
•  در صورتی که والدین دانش آموز او را در کانادا همراهی نمی کنند، 
دانش آموز باید یک Custodian یا قیم در کانادا داشته باشد 

)فرم قیم(
•  بیمه دانش آموزی )پس از ورود(

شرایط تحصیل در مدارس
شهریه مدارس دولتی:   14 هزار دالر

شهریه مدارس خصوصی:  از 15 تا 20 هزار دالر )هر مدرسه ای متغیر 
می باشد(

زبان تحصیل:     انگلیسی یا فرانسوی
مدرک زبان مورد نیاز:  نیاز ندارد

امکان اخذ ویزای همراه:    ویزای توریستی 5 ساله والدین
اقامت پس از تحصیل:   خیر

زمان پذیرش:
مدارس کانادا در دو ترم ژانویه )بهمن( و سپتامبر )شهریور( پذیرش 

ارائه میکنند.
جهت دریافت اطالعات بیشتر و مشاوره تحصیلی با ما تماس بگیرید.

* ِسُلن آشوري 

 مدیریت دبیرستان و آموزشگاه  خصوصي داریک 

         905-597-3171          /          647-773-3107
  www.DarykTech.com

کانادامشاور تحصیلی

پیرو عرضه کاالهای لوکس تقلبی در مرکز 

خرید پاسیفیک مال 8 متهم درارتباط با این 

موضوع دستگیر شدند.

پلیس یورک گفت: به دنبال گزارشات و 
شکایاتی از سوی مردم در رابطه با جرایم مالی 
از اپریل 2018 تحقیقات از چندین مغازه در 
فروشگاه پاسفیک مال در مارکام - انتاریو آغاز 
شد.  Laura Nicolle از پلیس تورنتو گفت: 
یکی از مراکزی که چندین گزارش شکایت 
از کاالهای نامرغوب و تقلبی داشتیم مرکز 
پاسیفیک بود و مردم از ما خواستار تحقیق در 

این مورد بودند.
بنابر این گزارش فروشگاه پاسیفیک مال که 
یکی از بزرگترین مراکز عرضه محصوالت چینی 
و از مقاصد توریستی شناخته شده است بیش از 
یک دهه به عرضه کاالهای تقلبی می پرداخته 
است. تا زمان تهیه این خبر هنوز این مرکز 

پاسخی به اتهامات وارده نداده است.
اواخر ژوئن پس از دو ماه تحقیق توسط بیش از 
30 مامور، منجر به شناسایی هزاران قطعه کاالی 
تقلبی و قاچاق شامل انواع کیف، کفش و لباس 
در7 مغازه در پاسیفیک مال و یک فروشگاه 

لوازم خانگی شد. 
با  بازرسان  ماه آگوست  رابطه  همین  در 

نمایندگان شرکتهای بین المللی معتبر از جمله 
Adidas, Louis Vuitton, Dior و 
Givenchy دیدار کردند و این شرکتها، 
کاالهای تقلبی را مورد تایید قرار داده و شناسایی 
کردند.  به گفته پلیس هنوز جزئیات این پرونده 

در دست بررسی است.

دستگیری 8 نفر در ارتباط با عرضه هزاران کاالی تقلبی در پاسیفیک مال

حزب  سابق  سخنگوی  خدیر  امیر  دکتر 

همبستگی کبک 90 هزار دالر از حق پایان 

خدمتش را صرف کامیونیتی ها منطقه 

Mercier مونترال می کند.

خدیر 57 ساله در گفتگو با رسانه های کانادایی 

گفت که بعنوان یک پزشک متخصص به این 
پول نیاز ندارد و می خواهد با این کارش به سایر 
سیاستمداران کبک پیام دهد  گه اگر افرادی 
مثل من پس از ترک کردن عرصه سیاست 
بالفاصله وارد حیطه کار خودشان در وکالت، 
مهندسی یا پزشکی می شوند و منبعی برای 
تامین معیشت خود دارند، چرا باید چنین چولی 

را دریافت کنند؟
او با اشاره به  سیاستمداری که پزشک نیز بوده 
و پول پاداش خدمت قابل توجهی هم دریافت 
کرده گفت: برای من خیلی عجیب است که 
مثال وزیر آموزش و پرورش که سال 2015 در 
اواسط کارش در حزب لیبرال از سیاست کناره 
گیری کرد و دوباره وارد حرفه خودش پزشکی 
شد، چطور توانست حدود 150 هزار دالر پاداش 

پایان خدمت بگیرد.
سال 2015 قانونی تصویب شد که بر اساس 
آن پاداش پایان خدمت نمایندگانی که پیش 
از پایان خدمت بدون مشکالت خانوادگی و 
جسمی، ترک خدمت می کنند حذف شود با 
این حال این پاداش برای نمایندگان ناکام یا 
کسانی که دوره خود را به اتمام رسانده اند 
و حتی در انتخابات بعدی شرکت نمی کنند 
همچنان محفوظ است. خدیر معتقد است هنوز 
قانون در این رابطه جدی نیست. گفتنی است 
امیر خدیر ، متخصص میکروبیولوژی عفونی ، 
متولد تهران ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
فیزیک از دانشگاه مک گیل و پزشکی از 

دانشگاه الوال است.

کمک 90 هزار دالری پزشک ایرانی به کامیونیتی کانادایی

دریم ارت جمموعه ای از  مبلمان 
کالسیک و مدرن ،   لوسرتهای  زیبا 

،  تابلوهای نفیس نقاشی  و ...
86Doncaster Ave, L3T  1L3           Tel: (416) 856 - 7705
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و  پناهندگی  مهاجرت،  وزیر  حسین  احمد 
 Bill شهروندی کانادا از ارائه الیحه ای موسوم به
C-99  در رابطه با اصالح متن سوگندنامه حق 

شهروندی به پارلمان خبر داد.
اصالحات پیشنهادی در راستای نشان دادن 
تعهدات دولت به بومیان، بازیابی روابط با بومیان، 

احترام همکاری و مشارکت با بومیان است.
بر اساس پیشنهاد ارائه شده به پارلمان متن 

سوگند شهروندی به شرح ذیل تغییر می کند.
» من قسم می خورم که به ملکه الیزابت دوم ، 
ملکه کانادا ، وارثان و دوستداران او وفادار باشم 
. من به قوانین کانادا از جمله قانون اساسی که 
شامل حقوق بومیان اولیه Inuit و  Métis است 
احترام بگذارم و وظایفم را بعنوان یک شهروند 

کانادایی انجام دهم.«
 ادای سوگند آخرین مرحله دریافت شهروندی 
کانادا است. این سوگندنامه تعهد مهمی در 
پذیرش قوانین کانادا و اجرای وظایف شهروندان 

جدید بعنوان یک تبعه کانادایی است.
این سوگند همچنین اعالمی عمومی و رسمی 
برای ورود شهروندان جدید به جمع خانواده 
های کانادایی است و هر فرد با این سوگند متعهد 

احترام به ارزش ها و سنتهای کانادا می شود.

پیشنهاد تغییر در سوگندنامه شهروندی کانادا



تلفن :   416-371-9898

3 No. 133 هفته نامه تهرانتو به انضمام نیارمندی های تورنتو *  پنجشنبه  9 خرداد    1398 TEHRANTO NEWS Inc * Thursday May 30,2019

مسکونی- تجاری-  بیزینس

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

Fatemi
Flora 
Sales Rep., Eng., MSc.

647-818-6010
 #1 Office In Canada
HOMELIFE/Bayview Reallty Inc.

flora.fatemi@hotmail.com

فلورا         افطمی

هنگامی که شما در حال آماده سازی برای فروش خانه 
خود هستید، چیدمان بخش مهمی از روند است.  این کار 
بهترین ویژگی های خانه را برجسته می کند و موجب 
جذابیت بیشتر برای خریداران بالقوه می شود.  در اینجا 
چند نکته برای بهتر دیده شدن آشپزخانه شما وجود 

دارد.
 گام اول این است که از هرج و مرج به هر اندازه که 
ممکن است خالص شوید.  تا جای ممکن وسایل اضافی 
را حذف کنید و آنها را در جای دیگر ذخیره کنید.  
اطمینان حاصل کنید که کشوها مرتب و منظم هستند.  

خریداران احتمالی همه چیز را باز خواهند کرد.

 سخت افزار ها را ارتقا دهید

 سخت افزار به ظاهر آشپزخانه شما بیشتر از آنچه شما 
فکر می کنید جلوه می دهد.  سخت افزار قدیمی می 
تواند آشپز خانه شما را کهنه نشان دهد .  به روز رسانی 
دستگیره ها   و در کابینت ها یک روش ارزان و ساده برای 

ایجاد یک احساس خوب در خریداران بالقوه است. 

 نظافت

 آشپزخانه کثیف خریداران بالقوه را از خرید خانه 
منصرف می کند.  هنگامی که خانه خود را آماده فروش 
می کنید، باید آشپزخانه خود را بطور عمیق نظافت کنید.

 رنگ تازه 

 یک دست تازه از رنگ تفاوت زیادی در هر اتاق ایجاد 
می کند.  هنگامی که خانه خود را آماده می کنید، مهم 
است که به هر اتاق تجدید نظر گسترده ای بکنید.  
بنابراین بهتر است آشپزخانه خود را با یک رنگ خنثی 
مثل سفید یا خاکستری رنگ کنید.  دیوارهای روشن 
بنظر همه زیبا نیستند و حتی می توانند برخی از خریداران 
بالقوه را منصرف کنند.  شما همچنین می توانید کابینت 
آشپزخانه خود را نقاشی کنید.  رنگ تازه، باعث نو 
بنظر آمدن کابینت های شما بدون هزینه ای که آنها 
را جایگزین کنید، می شود.  دوباره یک رنگ خنثی را 

انتخاب کنید که تم آشپزخانه شما را تکمیل می کند.

مانی شوشتری زاده   

    فوق لیسانس مهندسی    عمران    و مدیریت پروژه     

       مشاور امور امالک و سرمایه گذاری 

    )647 (  527  -4777    

بانک مرکزی نرخ بهره را  1.75 
درصد نگه داشت

بانک مرکزی کانادا از ثابت ماندن نرخ بهره بانکی 

به دلیل کوتاه بودن رشد اقتصاد در زمستان خبر 

داد.

Stephen Poloz رئیس بانک مرکزی کانادا با 
انتشار بیانیه ای در این رابطه اعالم کرد: شواهد نشان 
می دهد اواخر 2018 اقتصاد دچار افت بوده ولی اوایل 

2019 دوباره رشد داشته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که شاخص ها نشان 
دهنده بهبود حوزه نفت و انرژی ، تثبیت قیمت مسکن و 
رشد قابل توجه اشتغالزایی در کشور هستند. گزارشات 
جدید همچنین حاکی از رشد قدرت خرید مصرف 

کنندگان، صادرات ، بیزنس و سرمایه گذاری است.
با این وجود حوزه اقتصادی بانک مرکزی معتقد است 
درپی بروز تنش های بین المللی و چالش صادرات 
کاالهای کانادا به چین همچنان بر صادرات تاثیرگذار 

است.

اختصاص یک میلیون بودجه برای 
تخفیف مالیات کربن به مردم

دولت لیبرال بودجه ای بالغ بر یک میلیون دالر را 

به کارت پستال و یادآوری تخفیف مالیاتی کربن 

به مردم اختصاص داد.

بر اساس سندی که روز دوشنبه در پارلمان ارائه 
شد، اداره مالیات کانادا در فصل مالیات حدود 7 
میلیون کارت پستال برای یادآوری در تاثیرات 
شرایط اقلیمی در میزان مالیات کربن به خانواده 
ها در انتاریو، مانیتوبا، ساسکاچوان و نیوبرانزویک 

ارسال کرد .

بر  بالغ  پستالها  کارت  این  توزیع  و  تهیه 
1,016,345,74 دالر  برای دولت هزینه در بر 
 Diane Lebouthillier داشت.  بنابر گزارش
وزیر درآمد ملی 100 درصد کاغذهای مصرف 

شده برای این کار از نوع بازیافتی بوده است.
به گفته اداره مالیت کانادا، خروجی های مربوط به 
ارسال این کارتها بخشی از یک کمپین بازاریابی 
جامع بوده و هدف آن اطمینان از لحاظ شدن اعتبار 

و منافع کافی برای تمام کانادایی ها است.

 با سالم،  نرخ ها کماکان کاهشی است و با توجه به 
میانجیگری ژاپن توافق سریعتر انجام خواهد شد. 
البته هفته آینده تعطیالت کشورهای عربیست و 
انتقال پول با مشکل است و امکان افزایش نرخ ها 
در هفته آینده خواهد بود.  نرخ انواع  ارز بشرح زیر 

اعالم می شود:
دالر نقدی کانادا  10400-10100

دالر حواله کانادا  10300-10000
دالر نقدی امریکا  14100-13700

دالر حواله امریکا  13550 - 14000
درهم  3620- 3850

طال   1720 -1745
هر بشکه نفت سبک آمریکا   56 -61       

melal exchange   اپلیکیشن صرافی ملل

        melal.caا  عالم نرخ انواع ارز   

ارز ملل

اقتصاد

لوکیشن، لوکیشن و لوکیشن در خرید مسکن !! 

صرافی ارگ
6085 Yonge st )پالزای ایرانیان(

416-224-0000

قیمت استثنایی

نیویورک
647.637.1134

ارز
7388 YONGE St

درفت - حواله کویت

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(

پایین ترین نرخ حوالهارز سناتور 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 بانکی شما از ایران به تورنتو
صرافی بهارستان

416.904.1011  -  905.737.1771 -  905.737.1717

14Levendale Rd, Richmond Hill, Ontario, Canada L4C4H2

بهترین نرخ حواله

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

Sina Accounting
Affordable Fees برتر   کیفیت 

416.223.7723
       7163 Yonge St. Unit 257, ThornHill, ON L3T 0C6

* مالیات اشخاص و شرکتها   * ثبت شرکت
   * تهیه و تنظیم کلیه فرم های مالیاتی
HST, GST, PST, WSIB, ROE* 

 * ثبت و تغییرات شرکت ها
* ارائه کلیه خدمات حسابداری

Payroll, HST, WSIB, Tax E-File *

Richmond Hill, North York, Mississauga

 289.597.8811  *  416.356.6666
صرافی اکسپرس

Express Money Exchange

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

فلورا فاطمی
عضو مشاوران رسمی امالک انتاریو

Sales Rep., Eng. MSc.

دوستان گرامی، اهمیت انتخاب لوکیشن 
مناسب در خرید مسکن را بارها و بارها 
از زبان ما مشاوران امالک شنیده اید. اما 
معنای یک لوکیشن مناسب چیست؟ 
در ابتدا لوکیشن انتخابی شما بایستی با 
امکانات مالی شما هماهنگ باشد و بعد 
ازآن می تواند از سه جهت قابل بررسی 
باشد که در ذیل سعی دارم بصورت 

اجمالی به آنها بپردازم.

1- تطابق با نیازها وشرایط فردی شما 

قبل از هر گونه انتخابی، اولویتها وخواسته 
اگر  کنید.  بررسی  را  خودتان  های 
نیوکامر هستید پس نیاز به دسترسی به 
امکانات محلی مانند حمل و نقل عمومی، 
فروشگاهها، بانکها و مراکز خدمات 
رسانی به تازه واردان دارید. اگر هم دیگر 
در کانادا جا افتاده اید نزدیکی به محل 
کار، مدرسه و دانشگاه مورد نظرتان را 

در نظر بگیرید.
اگر امکان تردد با وسایل نقلیه شخصی 
دارید می توانید به سالئقی مانند زندگی 
در حومه شهر و لذت بردن از محله ای 
آرام ، پر درخت و با مناظر زیبا فکر کنید.

2- بررسی موقعیت مکانی 

دوستان، امنیت منطقه ای که می خواهید در 
آن زندگی کنید را نیز در نظر داشته باشید. 
ترافیک شهری و آلودگی صوتی منطقه نیز 
بسیار مهم می باشد. از فاکتورهایی مانند 
نسبت صاحبخانه به مستاجر در منطقه ، 
دوری از مناطق تجاری و صنعتی، عدم 
مجاورت با پمپ بنزین و نیز ایستگاهای 

توزیع برق غافل نشوید.
تاثیر منطقه مورد نظر شما در سرعت 
یادگیری زبان انگلیسی وهمچنین ادغام 
سریعتر فرزندان در جامعه کانادایی را نیز 

لحاظ کنید. 
مناطق حومه شمالی تر شهر تورنتو معموال 
به علت یک دستی بیشتر کامیونیتی که در 

آن مناطق زندگی می کنند از لحاظ جرم 
خیزی، مناطق ایمن تری بوده و فضای سالم 
تری از نظر رشد و پرورش برای فرزندان 

فراهم می کنند.

3- از دیدگاه سرمایه گذاری

در نظر داشته باشید که لوکیشنی را که 
انتخاب می کنید ارزش افزوده در زمان 
منطقی به همراه داشته باشد. اگر مایل 
به بازگشت سریع سرمایه خود در کوتاه 
مدت هستید مناطق مرکزی تورنتو را در 
نظر داشته باشید و اگر به سرمایه گذاری 
های بلند مدت تری فکر می کنید می 
توانید با انتخاب مناطق شمالی تر تورنتو، با 
میزان سرمایه گذاری کمتر در یک بازه 

زمانی بلندتر، از ارزش افزوده قابل توجهی 
بهره مند شوید.

دوستان گرامی، برای انتخاب یک لوکیشن 
مناسب، انتخاب یک بیلدینگ و یا خیابان 
مناسب در آن منطقه می توانید از تجربه ما 

مشاوران امالک بهره ببرید. برای پاسخ به 
ابهامات تان در این زمینه با تلفن و یا ایمیل 

ذیل با من تماس بگیرید.
Flora.Fatemi@hotmail.com 

647-818-6010

4 راه برای بهتر شدن آشپزخانه در زمان فروش
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مشاور خانواده

 کلیه خدمات حسابداری

* کتایون خطیر -  مشاور  خانواده و جامعه شناس

تلفن : 647-391-3809

May is Menstural Hygiene Day 28
28 می روز جهانی بهداشت قاعدگی و پریود بود . تمامی فعالین 
حقوق زنان در تالش برای شکستن این تابو در حال فعالیت بودند 

و از آنجا که روزنامه تهرانتو ... 
بر آن شدیم تا در این مورد ما هم سهمی داشته و آگاهی رسانی 

کنیم.

قاعدگی یا پریود چیست و چرا و چگونه بوجود می آید؟
در هر چرخه قاعدگی، بدن برای حاملگی آماده می شود. ابتدا یک 
یا چند  تخمک از تخمدان آزاد می شوند و به سمت رحم حرکت 
می کنند. اگر در زمانی که تخمک در حرکت به سوی رحم است، 
اسپرم به آن برسد لقاح صورت می گیرد و رویان یا نطفه تشکیل 
می شود. رویان می تواند پس از رسیدن به رحم، به دیواره داخلی 
آن متصل شود تا دیواره رحم آن را محافظت و تغذیه کند؛ به 
این مرحله از تشکیل جنین، النه گزینی می گویند. تنها سلول های 
تخمکی که بارور شده اند و کامل النه گزینی کرده اند می توانند به 
رشد خود ادامه داده و تبدیل به جنین شوند. برای اینکه النه گزینی 
موفق باشد هم زمان با تولید و آزادسازی تخمک از تخمدان، رحم 
هم دچار تغییراتی می شود تا در صورت وقوع لقاح، آماده حمایت 
و تغذیه رویان باشد. اگر لقاح رخ ندهد، دیرتر و یا زودتر از زمان 
تخمک گذاری رخ دهد، رویان نتواند به طور صحیح در بافت 
داخلی رحم النه گزینی کند، یا این الیه و یا آندمتر به اندازه کافی 
ضخامت نداشته باشد و یا هورمون های الزم از هیپوتاالموس و 
هیپوفیز و تخمدان ها ترشح نشود ، آندومتر ناپایدار شده و ریزش 
می کند و اینجاست که ما شاهد خونریزی های ماهانه از بدن 

دختران و بانوان عزیزمان هستیم . 
توجه داشته باشیم که به دلیل تغییرات شدید هورمون ها در این 
دوران حدود 30 درصد از بانوان دچار سندرم قبل از قاعدگی 
PPP  می شوند. و الزم است تمامی آقایان عزیزمان در مورد این 

سندرم اطالعاتی داشته باشند. 
در اینجا تنها به اختصار در مورد فعالیت چند ارگان تاثیر گذار 

در پریود و بارداری صحبت شد. 
و تنها پزشکان و زوجینی که درگیر نازایی هستند، متوجهند که 
کارکرد دقیق تک تک این ارگان ها چگونه است و تا چه اندازه 
ای پر اهمیت و آنجاست که تعداد تخمک ها ، هر روزی از چرخه 
ی قاعدگی، میزان ضخامت همین الیه ای که بسیاری از ما از 
تشکیلش و وجودش شرمگین و ناراحتیم ، اهمیت زیادی پیدا می 
کند و آنجاست که با افتخار در مطب دکتر بدون هیچ خجالتی 
پس از تزریق ده ها آمپول دردناک هورمونی، حتی می دانیم چند 
تخمک داریم و یا الیه ی آندومترمان چند میلیمتر رشد داشته  .

اگر از کارکرد غدد و هورمون ها و غیره ... بگذریم، اهمیت این الیه 
ی نازک در تولید مثل و ادامه نسل بشر بقدری پر اهمیت است 
که به نظر می رسد مثل بسیاری از مسائل دیگر ما بانوان دست 
کم گرفته شده و این خود ما زنان هستیم که در درجه اول باید 
به آن اهمیت بدهیم. )الزم به ذکر است که حتما در بسیاری از 

28 می روز جهانی بهداشت قاعدگی و پریود 
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Elenamokrealtor@gmail.com

الهام مخترع زاده

اجـاره -  اجـاره -  اجـاره

ales Representetive

HomeLife/Bayview
 Realty Inc., Brokerage*, 

independently owned & operated
#1 Office in Canada

Tell :905.889.2200
Fax : 3322 889 905
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28 می روز جهانی بهداشت قاعدگی و پریود 
بود . تمامی فعالین حقوق زنان در تالش برای 
شکستن این تابو در حال فعالیت بودند و از 
آنجا که همکاران نشریه تهرانتو نیز برای 
بانوان  شایسته احترام ویژه ای قائل است  بر 
آن شدیم تا در این مورد ما هم سهمی داشته 

و آگاهی رسانی کنیم.

قاعدگی یا پریود چیست و چرا و چگونه 

بوجود می آید؟

در هر چرخه قاعدگی، بدن برای حاملگی 
آماده می شود. ابتدا یک یا چند  تخمک 
از تخمدان آزاد می شوند و به سمت رحم 
حرکت می کنند. اگر در زمانی که تخمک 
در حرکت به سوی رحم است، اسپرم به آن 
برسد لقاح صورت می گیرد و رویان یا نطفه 

تشکیل می شود. 
رویان می تواند پس از رسیدن به رحم به 
دیواره داخلی آن متصل شود تا دیواره رحم 
آن را محافظت و تغذیه کند؛ به این مرحله از 

تشکیل جنین، النه گزینی می گویند. 
تنها سلول های تخمکی که بارور شده اند و 
کامل النه گزینی کرده اند می توانند به رشد 
خود ادامه داده و تبدیل به جنین شوند. برای 
اینکه النه گزینی موفق باشد هم زمان با 
تولید و آزادسازی تخمک از تخمدان، رحم 
هم دچار تغییراتی می شود تا در صورت وقوع 

لقاح، آماده حمایت و تغذیه رویان باشد.
 اگر لقاح رخ ندهد، دیرتر و یا زودتر از زمان 
تخمک گذاری رخ دهد، رویان نتواند به طور 
صحیح در بافت داخلی رحم النه گزینی 
کند یا این الیه و یا آندمتر به اندازه کافی 
ضخامت نداشته باشد و یا هورمون های الزم 

از هیپوتاالموس و هیپوفیز و تخمدان ها ترشح 
نشود آندومتر ناپایدار شده و ریزش می کند و 
اینجاست که ما شاهد خونریزی های ماهانه 

از بدن دختران و بانوان عزیزمان هستیم . 
توجه داشته باشیم که به دلیل تغییرات شدید 
هورمون ها در این دوران حدود 30 درصد 
  PMS از بانوان دچار سندرم قبل از قاعدگی
می شوند و الزم است تمامی آقایان عزیزمان 
در مورد این سندرم اطالعاتی داشته باشند. 
در اینجا تنها به اختصار در مورد فعالیت 
چند ارگان تاثیر گذار در پریود و بارداری 

صحبت شد. 
و تنها پزشکان و زوجینی که درگیر نازایی 
هستند، متوجه اند که کارکرد دقیق تک تک 
این ارگان ها چگونه و تا چه اندازه ای پر 
اهمیت است و آنجاست که تعداد تخمک 
ها، هر روزی از چرخه ی قاعدگی، میزان 
ضخامت همین الیه ای که بسیاری از ما 
از تشکیل و وجودش شرمگین و ناراحتیم  
اهمیت زیادی پیدا می کند و آنجاست که 
با افتخار در مطب دکتر بدون هیچ خجالتی 
پس از تزریق ده ها آمپول دردناک هورمونی، 
حتی می دانیم چند تخمک داریم و یا الیه ی 
آندومترمان چند میلیمتر رشد داشته   است.

اگر از کارکرد غدد و هورمون ها و غیره ... 
بگذریم اهمیت این الیه ی نازک در تولید 
مثل و ادامه نسل بشر بقدری پر اهمیت است 
که به نظر می رسد مثل بسیاری از مسائل 
دیگر ما بانوان دست کم گرفته شده و این 
خود ما زنان هستیم که در درجه اول باید به 
آن اهمیت بدهیم. )الزم به ذکر است که حتما 
در بسیاری از خانواده ها در این باره تابویی 
وجود ندارد و خانواده ها در این باره بسیار 
روشنفکرانه عمل می کنند ( ولی متاسفانه در 
بسیاری دیگر از خانواده ها و  جوامع اینگونه 
نیست و اینجاست که هر یک از ما می توانیم 
در این زمینه آگاهی رسانی کرده و سهمی 

داشته باشیم .
یکی از کارهایی که حتما باید انجام دهیم 
در مورد دخترانمان است. پیشنهاد می شود:

1. قبل از ورود به سنین بلوغ به آرامی آموزش 
های الزم) شناخت بدن و فیزیولوژی زنان، 
چرخه قاعدگی، مسائل جنسی و پیشگیری 
های بارداری و بیماری های قابل انتقال از 

طریق تماس جنسی( توسط متخصصین این 
حوزه به کودکان داده شود.

2. دادن آموزش های الزم به دخترانمان در 
مورد نظافت، حمام رفتن، عوض کردن به 
موقع پدها، تغذیه مناسب و خوردن قرص 

آهن در این ایام.

3. تا جای ممکن در کنار فرزندان عزیزتان از 
پریود بودن خودتان بد نگویید و شکوه نکنید. 
متاسفانه بسیاری از بانوان ما مدام در این باره 
شکوه دارند و بدینگونه احساس بدی را از زن 

بودن به فرزندانشان انتقال می دهند.

4.در این باره با همسر و برادران خود صحبت 
کرده و کمک کنید تا درک صحیحی از این 
موقعیت داشته باشند تا بتوان از آنها توقع 
داشت که در این ایام بتوانند حمایتگرانه عمل 
کنند. )چگونه از مردی که اطالع صحیحی 
از این چرخه و مسائل مربوط به آن را ندارد 

توقع حمایت و درک داریم؟(

5. در جامعه و به زنان دیگر در کنار آمادن با 
این مسئله و تابو شکنی آن یاری رسانی کنید.

و پیشنهاد آخر:  
اگر دختر یا دختر خواهر یا .... دارید، گوش 
بزنگ باشید که وقتی پریود شد با افتخار به 
او تبریک بگویید و برایش کادویی گرفته و 
جشنی ترتیب دهید و با احتیاط و حیای کامل 
بزرگ شدن او را به دیگران یادآوری کنید و 
بگذارید اینگونه به زن بودن خود افتخار کند 

و از آن لذت ببرد.

* کتایون خطیر 

  مشاور  خانواده و جامعه شناس

تلفن : 647-391-3809

پدیده تعصب 
تعصب یک باور یا رفتار است که با حرارت 
بی چون و چرا برای تمام اهداف با موضوعات 
مختلف یا با شور و شوق وسواسی برای 
تفریح یا سرگرمی انجام شود. فیلسوف 
جرج سانتایانا تعصب را اینچنین تعریف 
کرده است: »تالش خود را مضاعف کردن 
وقتی هدف را فراموش کرده اید«. به باور 
وینستون چرچیل، »متعصب کسی است که 
نمی تواند نظر خود را تغییر دهد یا موضوع 
را عوض کند«. با هر دو تعریف، متعصب، 
استانداردهای بسیار سخت و سفت و آستانه 
تحمل پایین برای آرا و نظرهای مخالف دارد.

تعصب به عنوان یک نگرش از سه مولفه 
هیجانی،شناختی و رفتاری برخوردار است.

مولفه هیجانی تعصب 

 مولفه هیجانی تعصب همواره با احساسات 
و عواطف منفی افراد به موضوع، شخص و 
یا گروه مورد نظرهمراه است. معموال این 
عواطف و احساسات زمانی که با اطالعات 
نادرست تحریک می شوند، سبب بروز 
هیجان و تکانه های ناخوشایند و آسیب 

زننده می شوند. 

مولفه شناختی تعصب 

مولفه شناختی این نگرش به باورهای غلط 
و معموال نابجای یک فرد یا گروه اشاره می 
کند. برای مثال باورهای غلط ورایج در مورد  

قومیت ها یا ملیت ها.. 
این باورها معموال از طرحواره های  شکل 
گرفته در کودکی می آیند. اگر تجربه 
زندگی در جامعه چند ملیتی را دارید؛ برخی 
اطالعات درست یا نادرست و یا تحریف 
شده در مورد یک ملیت بر زبانها جاری 
است. تعصب و سوگیری در ارتباط با ملیت 
های متفاوت به وضوح دیده می شود. چینی 
ها اهل معاشرت و بیزنس با سایر ملیت ها 
نیستند؛  هندی ها افراد فرصت طلبی هستند؛ 
ایرانی ها راحت طلب هستند؛ عرب ها اهل 
خوش گذرانی هستند... توصیفاتی که افراد 
متعصب از ملیت ها و قوم های مختلف دارند 
آکنده از سوگیری و شناخت بدون اطالعات 

کافی است. همانطور که دیده می شود خطاها 
و انحرافات شناختی نقش موثری در ایجاد 
سمت و سوگیری های متعصبانه ایفا می 

کنند.

مولفه رفتاری تعصب 

متعصبانه شامل  نگرش  رفتاری  مولفه 
گرایش به عملکرد منفی و انجام رفتار نابجا و 
ناشایست در این زمینه است . برجسته ترین 
نمود اجتماعی یک نگرش رفتار و عملکرد 
افراد است. باور و شناخت متعصبانه منجر به 
رفتار تکانشی و هیجان زده می شود. در اکثر 
قریب به اتفاق رفتارهای نابهنجار، تکانشی و 
پر خاشگرانه اجتماعی رد پای یک نگرش و 
تفکر تحریف شده و سو گیرانه وجود دارد. 
نمونه عینی و پر تکرار رفتارهای متعصبانه 
قتل ها و کشتارهایی است که به طور مرتب 
از رسانه های خبری اطالع رسانی می شوند.

ویژگی های بارز اشخاص متعصب 

از  یا خشک اندیشی  انعطاف ناپذیری   
ویژگی های بارز فرد متعصب است که 
ارتباط آن با سه مولفه ذکرشده یعنی مولفه 
های هیجانی، شناختی و رفتاری تعصب 
نیازمند توجه بیشتر است. عامل انعطاف 
ناپذیری ذهنی در این پدیده نشان می دهد 
که فرد از بلوغ روانی برخوردار نیست. از 
آنجا که الزمه زندگی اجتماعی تغییر کردن، 
انطباق و سازگاری است؛ افراد  انعطاف 
ناپذیر به دلیل دامنه روابط محدود و ذهنی 
بسته توانایی برقراری ارتباط سالم با جامعه 

را از دست می دهند. 

از خطر کردن اجتناب می کنند زیرا ناشناخته 
ها در محدوده ذهنی آنها زیاد است. دانسته 
های خود را از منابع محدودی دریافت می 

کنند و در رویارویی با شرایط جدید از 
گنجینه رفتاری ضعیفی برخوردار هستند . 

ریشه تعصب در ترس 
رفتارهای انعطاف ناپذیر از یک سو و تعصب 
از سوی دیگر هریک به نوعی ریشه در ترس 
دارند و از آنجا که ناتوانی در سازگاری 
عمومی در عرصه های گوناگون می تواند 
منجر به بروز ناکامی شود. ترکیب این 
ناکامی و ترس اولیه می تواند انرژی هیجانی 
الزم برای اعمال خصومت آمیز را فراهم 
کند و در موارد شدید منجر به پرخاشگری 

و انتقام جویی و رفتارهای تهاجمی شود.

 sexism جنسیت گرایی یا
از  جنسیت گرایی افراطی نمونه بارزی 
تعصب است که زمینه اجتماعی آن به علت 
وجود افکار کلیشه ای مربوط به ویژگی های 
جنس زن و مرد مهیّاست و منشا تبعیض 
جنسی و نادیده گرفتن حق زنان می شود 
که در عرصه روابط شخصی به صورت تلقی 
زن به عنوان یک شئ یا جنس دوم تظاهر 
می یابد. این نوع از تعصب به صورت تهاجم 
و پرخاشگری نسبت به همسر، دختر و به طور 

کلی زنان خود را نشان می دهد.

* زهره کالهدوز

مشاور خانواده و روان درمانگر

عضو رسمی کالج روان درمانگران اونتاریو
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زدواج و رابطه مشترک عاشق بمانيم؟  ز ا ا چگونه بعد 
در خصوص عشق، ارتباط، ازدواج و چگونه عاشق ماندن، یک نکته 
اساسی وجود دارد و آن این است که ارتباط عالی و بی نقص تصادفی به 
دست نمی آید.  در حقیقت این موضوع نه تنها در مورد ارتباطات شما 
بلکه در مورد هر چیز دیگر در زندگی صحت دارد. هیچ چیز تصادفی 
اتفاق نمی افتد و هر رویدادی دلیلی دارد. مثال زو جهایی را در نظر بگیرید 
که عاشق هم شده و عشقشان پایدار باقی مانده است. عاشق شدن و 

عاشق ماندن دو مقوله کامال متفاوت است.
عاشق شدن به مراتب آسانتر از عاشق ماندن است، اما در خصوص زوج 
هایی که به هر دو موضوع رسید ه اند و عالوه بر عاشق شدن، عشقشان پایدار باقی مانده این سوال مطرح است که 
آنها چه کرد ه اند؟ آنها چگونه بر مشکالت فائق آمده و امری را که به نظر می رسد اکثر زوج ها قادر به تحقق آن 
نیستند، انجام داده اند؟  واقعیت این است که چند روش وجود دارد که آتش عشق میان همسران را همواره شعله ور 
نگه داشته و ارتباط آنها را با هم همچنان مطلوب نگه می دارد. در این میان سه راز وجود دارد که با به کارگیری آنها 

می توانید عشق خود را تا آخر عمر تضمین کنید:

ز اول: استفاده ا ز كلمات جادویی را
یکی ا ز ویژگی های زوج هایی که همواره عاشق هم هستند، صحبت کردن متفاوت آنها با یکدیگراست. این زوجین 
نه تنهابه طور متفاوتی با هم صحبت می کنند بلکه ا ز کلمات متمایزی نسبت به سایرین در حین گفتگوا ستفاده می 
کنند. صحبت کردن آنها به گونه ا ی ا ست که می توان گفت آنها از »کلمات جادویی « ا ستفاده می کنند و همین 
نوع صحبت کردن ا ست که باعث ماندگاری عشق شان می شود.  این زوجین از کلماتی ا ستفاده می کنند که طرف 
مقابل شان همواره برای هم صحبتی با آنها مشتاق هستند. این کلمات جادویی قلب شریک زندگی را می گشاید، 

عشق بیشتری خلق کرده وباعث عمق یافتن رابطه عاشقانه آن ها می شوند.
اگر شما هم خواهان تحکیم رابطه خودبا شریک زندگی تان هستیدباید نوع صحبت کردنتان را موردبررسی قرار 
دهید وا ز کلمات جادویی ا ستفاده کنید. شما می توانید باا ستفاده مکررا از این نوع گفتمان روز به روز ارتباط خود را 
در محیط خانواده بهتر وبهتر کنید. مثال وقتی می گویید: »به خاطر این که ا رتباط مان برای من خیلی مهم ا ست... « 
و پس ازبه کاربردن این عبارت درخواستی را مطرح کنید، خواهید دید چطور  طرف مقابل تان با رغبت به حر فهای 
شما گوش می کند. چراکه شمابا این جمله نشان می دهید چقدر برای او ا حترام قائل هستید. بنابراین اگر شما هم 
خواهان تغییر در روابط عاطفی خودبا طرف مقابل تان هستید پیشنهاد می کنیم از امروز در گفتگو با او سعی کنید 

کلمات و جمالتی جادویی رابه کار ببرید و شاهد تغییرات شگفت انگیزی در زندگی تان باشید.
برخی از این کلمات عبارتند از:توبهترینی، من به توا فتخار می کنم، خیلی برایم مهمی، مهم تو هستی نه مشکالت 
زندگی، من تمام تالشم را می کنم تا تو راضی باشی،با تو خیلی خوشحالم،برایت بهترین آرزوها را دارم،نگران نباش، 
مابا هم هستیم. درا ین میان جمله »دوستت دارم «به گونها ی متفاوت عمل می کند گویی ا نرژی که درا ین جمله 
وجود دارد قابل مقایسه با سایر کلمات نیست پس اگر  میخواهیدن ع گفتگوی خودبا همسرتان را تغییر دهید بدانید 

جادویی ترین کلمه بین زن و شوهر »دوستت دارم « است.

ز دوم: با همسرتان در یك تيم بازی كنيد را
همسرانی که عاشق هم شده و عاشق هم باقی می مانند دیگربه رقابت با هم نمی پردازند. اغلب زو جها درباره مسائل 
کوچک و بزرگ حتی به رو شهای بچگانه با یکدیگر به رقابت برمی خیزند و وقتی متوجه به خطر افتادن ارتباطشان 
می شوند که دیگر خیلی دیر شده ا ست. اما چرا؟ دلیل این موضوع خیلی ساده است: هیچ جایی برای رقابت درا 
رتباط بین زوجین وجود ندارد. اگر شک دارید، امتحان کنید. بار دیگری که شما و همسرتان به روشی دوستانه با 
یکدیگربه رقابتی هرچند کوچک پرداختید پس از پایان موضوع، این سوال ساده را از خودبپرسید: آیا من احساس 
نزدیکی وا رتباط بیشتربا همسرم میکنم یا احساس میکنم از او فاصله گرفته و ارتباطم با ا و کم شده است؟ به ا حتمال 
قوی اگربین شما هرگونه رقابت و مسابقه ای وجود داشته باشد،ا رتباط شما با یکدیگر کمتر خواهد شد و ناخودآگاه 
از همسرتان فاصله خواهید گرفت. بنابراین نکته کلیدی اینجاست: برای عاشق ماندن همواره با همسرتان در یک 

تیم بازی کنیدنه در تیم های مقابل هم.

ا تحسين كنيد ر ز سوم: همدیگر  ا ر
همسرانی که عاشق هم باقی می مانند همواره به خود و همسرشان یادآوری می کنند که چه چیز هایی را درباره 
یکدیگر دوست داشته و ستایش می کنند. می توانید هر از گاهی از همسرتان سوال کنید که »تو چه چیزی را در 
مورد من دوست داری و تحسین میکنی؟ «  شاید بسیاری از مردم تصور کنند که برای زوج هایی که سالیان سال با 
هم زندگی کرده اند صحبت درخصوص آنچه که درباره همسرشان دوست دارند، کاری احمقانه است اما مطمئن 
باشید که این روش جواب خود را پس داده ا ست. خیلی راحت به همسرتان بگویید: چیزی که واقعا باعث می شود 
من تو را تحسین کنم این ا ست که... و ا دامه جمله را با آنچه که در مورد او دوست دارید کامل کنید. این جمله می 
تواند درا رتباطات شما معجزه کند. با تحسین متقابل زن و شوهرا ز یکدیگر، هم ا رتباط شان رنگ وبویی عاشقانه 

می گیرد و هم عشق آنهابه هم عمیق می شود. 

لوازم یدکی انواع اتومبیل     ژاپنی ،آلمانی و امریکایی نو    و   دست دوم
    Free Delivery در منطقه ریچموندهیل و نورث یورک

Brake Pads & Rotors (High Quality Included  Labour) .............. $ 250

Year Warranty 1تعویض ترمز و دیسک چرخ با کیفیت باال   ) یکسال وارانتی قطعه و دستمزد(

Nida Auto

Fred   Nida

T:  647 . 348 . 5858             C: 416 . 731 . 2920             frednida777@icloud.com                 12 Lepage Court, Unite 7 & 8, North York, ON, M3J 1Z9

ن ا خز یا  جی  ا مز د  سر
یی شو نا ز بط  ا و ر  

یکی از مشکالتی که برخی از زوج ها با آن رو به رو می 
شوند بی میلی جنسی خانم هاست. برخی از مردها گله دارند 
که همسرمان سرد شده و این سردمزاجی شادی و نشاط زندگی 
مشترک شان را کمرنگ کرده است. معموال اینگونه سردمزاجی 

ها در زندگی مشترک عواقب جبران ناپذیری برجای 
می گذارند و حتی ممکن است به قهر و جدایی 

منجر شوند.

سرچشمه سرد مزاجی ها
معموالً زن ها موقع ازدواج سرد مزاج نیستند بلکه  به دالیلی 
 که پس از ازدواج بروز می کند دچار این مشکل می شوند.
این جمله یک واقعیت است که: »منشا قریب به اتفاق سرد 
مزاجی خانم ها همسران شان هستند.« مگر اینکه خالف 
آن ثابت شود چراکه زن ها انسان های بسیار پیچیده ای 

هستند البته آقایان هم پیچیدگی هایی دارند 
ولی قابل مقایسه با خانم ها نیستند.

دارو درمانی مفيد نيست
بهتر است خانم ها برای درمان سردی ها ارتباط با همسرشان 

 را اصالح کنند و آقایان هم در رفتارشان بازنگری داشته باشند.
از سوی دیگر اکیدا توصیه می شود که زن ها به ویژه زن های جوان 
برای درمان سردی روابط دنبال دارو درمانی نباشند در واقع داروهایی 
که برای سردمزاجی تبلیغ می شوند یا در داروخانه وجود ندارند و یا 
اصوال در درمان سردمزاجی موثر نیست. از طرفی این سردی ها منشاء 

روان شناختی دارد و نیاز به روان درمان دارد.

اصل وفاداری
یکی دیگر از دالیل سردمزاجی خانمها رفتارهای خارج 

از اصول خانوادگی مردهاست. در حقیقت مرد حقوق و وظایفی 
 را که با ازدواج در برابر همسرش به عهده گرفته است رعایت نمی کند.

آقایان باید بدانند زنی که بعد از ازدواج ،  شوهرش را تمام تکیه گاه 
خودش می داند و همه افراد خانواده را برای بودن در کنار همسرش 

ترک می کند هیچ وقت نمی خواهد به این موضوع فکر کند که شاید 
همسرش نسبت به او وفادار نیست و یک روزی پشت او را 

خالی می کند . بنابراین آقایان باید مراقب باشند 
تا چنین شبهه ای شکل نگیرد و مانع از بروز 

چنین شرایطی شوند.

زوج درمانی مفيد است
وقتی زن و شوهری برای درمان بی میلی جنسی و سردی در زندگی 
به درمانگر مراجعه می کنند نکته مهم این است که زوج ها با هم 
مورد بررسی قرار می گیرند چراکه درمان هم باید با همکاری زن 

و مرد انجام شود.

رازی كه  مردها نمی دانند
مردها باید بدانند که زن ها از طریق حرف زدن 

با فشارهای درونی شان کنار می آیند. وقتی زن و شوهر 
مشغول صحبت هستند خصلت مردها این است که با حداقل کالم 

حداکثر نتیجه را بدست می آوردند به عبارتی طبیعت مردها این است که 
فکر می کنند اگر حرفی نداریم لزومی ندارد حرف بزنیم. بعضی از مردان ممکن 
است  فکر کنند رابطه جنسی در وضعیت خستگی و استرس در زن به رفع آن کمک 
می کند که برداشتی کامال اشتباه است ! )هرچند ممکن است در مردان چنین باشد (.  
در این موارد بهترین گزینه برای آرام شدن و از بین رفتن خستگی زن صحبت 

کردن است. برای بسیاری از خانم ها صرف بیان استرس های روزانه 
شان باعث آسودگی می شود و فقط پس از آرامش یافتن 

است که فعالیت جنسی برایش قابل قبول یا لذت 
بخش باشد.



نقاشی و   صافکاری 
انواع اتومبيل قيمت  مناســب

Cell: 647.893.7878   Tel:  416.744.7878
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فال هفته 

  فروردین متولدین عزیز فروردین، این هفته نیاز دارید که برای رفع خستگی بخاطر مشغله کار برنامه ای ترتیب 
دهید که با خانواده و دوستان به یک گردش بروید و یا تدارک یک مهمانی و دورهمی را ببینید. فرصت خوبی است که 
یکی از دوستان صمیمی تان را که با او جروبحث داشته اید و منجر به کدورت شده را به برنامه آخر هفته تان دعوت 
کنید. یادتان باشد گذشت یکی از شروط رفاقت است و گاهی باید گوش تان را نیز مانند چشم تان ببندید تا در آینده 

پشیمان نشوید و یادتان باشد زود دیر می شود.

  اردیبهشت متولدین عزیز اردیبهشت، این هفته اتفاق های خوبی برای شما پیش خواهد آمد. بطور کلی اوضاع 
کار و زندگی تان در این هفته رو به پیشرفت و موفقیت سوق خواهد خورد. شما در بین خانواده و دوستان فردی برجسته 
هستید و نظر شما برای آن ها اهمیت دارد به همین خاطر در مورد مسئله ای به شما رجوع می نمایند که ممکن است 

منافع خودتان هم به خطر بیافتد. مثل همیشه باشید آن باالیی حواس اش به شما است. 

  خرداد متولدین عزیز خرداد تولدتان مبارک این هفته در مسائل مالی درگیر مشکالتی هستید و برای آن نگرانی 
هایی دارید. بهتر است به فکر یک شغل جدید یا راه اندازی یک کسب و کار باشید تا بتوانید مشکالت مالی را تا حدی 
حل کنید و به زندگیتان سر و سامان بدهید. در زندگی شخصی خود از شخصی خوشتان می آید اما اعتماد به نفس آن 
که پیش قدم شوید را ندارید.بهتر است به طور غیر مستقیم نظر او را جویا شوید و نشان دهید که شما مشتاق برای 

برقراری ارتباط بیشتر هستید.

  تیر متولدین عزیز تیر، در این هفته دیداری با دوستان قدیمتان خواهید داشت، از حال بسیاری از دوستانتان بی 
خبر و دلتنگشان بودید که این دلتنگی رفع خواهد شد. این مالقات شما را به گذشته و خاطرات قدیمتان می برد و از 
یادآوری گذشته حس شیرینی به شما دست می دهد. این روزها شما درگیر مشکالت مالی شده ایدبهتر است از برخی 

خریدها و هزینه های اضافی خودداری کنید.

  مرداد متولدین عزیز مرداد، هفته ای رمانتیک در انتظار شما خواهد بود. عشق زندگیتان برای شما یک غافلگیری 
هیجان انگیز ترتیب داده است و قصد دارد شما را با کارهایی که دوست دارید و خرید هدیه خوشحال کند پس خودتان 
را برای یک هفته ی شادی بخش آماده کنید. برای انجام کاری استرس زیادی دارید، هنوز برای آنکه کم کاری های 

گذشته را جبران کنید وقت کافی است!

  شهریور متولدین عزیز شهریور،  این روزها فشار کاری زیادی بر روی دوش شما است؛ روزی را به خودتان 
مرخصی بدهید و به کارهای مورد عالقه خود برسید و خودتان را اولویت اول قرار دهید تا خستگیتان رفع شود. در 
گذشته به شخصی پیشنهاداتی داده بودید و منتظر جواب هستید. در این هفته پاسخ مورد نظر خود را دریافت می کنید 

که حسابی خوشحال خواهید شد.

  مهر     متولدین عزیز مهر، در زندگی خود همیشه در حال از این شاخه به آن شاخه پریدن هستید. با این کار تنها 
سرمایه و وقت خود را از دست می دهید یک کار یا حرفه را پیدا کنید و همان را تا وقتی که در آن حرفه ای شوید ادامه 
دهید. یکی از اقوامتان درگیر مریضی سختی شده است.زمانی را تعیین کنید و به دیدار او بروید تا حالش را جویا شوید و 

اگر کمکی از دستتان بر می آید برای او انجام دهید.
 

  آبان     متولدین عزیز آبان، از وضعیت کنونی زندگی خود ناراضی هستید.در فکر ایجاد تغییراتی در زندگی خود 
هستید تا بتوانید به اهداف و زندگی ایده آل خود نزدیک تر شوید. در ابتدا بهتر است یک برنامه ریزی دقیق برای زندگی 
خود داشته باشید تا بتوانید کارهای خود را در زمان مناسب پیش ببرید. قصد دارید در یک کالس هنری یا ورزشی شرکت 
کنید و برای آن هیجان زیادی در خودتان احساس می کنید.این کار می تواند بر روی روحیه و اعتماد به نفستان تاثیر 

مثبت بگذارد.

  آذر     متولدین عزیز آذر، مدت هاست سواالتی ذهنتان را به خودش مشغول کرده است اما تاکنون موقعیتی پیش 
نیامده است که در این مورد پرس و جو کنید. اگر بتوانید شخصی را پیدا کنید که بتواند به این سواالت پاسخ درست بدهد, 
در زندگی شما تحوالتی رخ خواهد داد. شخصی از شما درخواستی دارد که انجام آن برای شما خوشایند نیست، با خودتان 

صادق باشید و اگر این کار را دوست ندارید, این موضوع را عنوان کنید.شما اولویت اول زندگی خود هستید.

  دی     متولدین عزیز دی، در این هفته شخصی عملکرد شما را مورد انتقاد قرار می دهد و از شما می خواهد تغییراتی 
در سبک زندگیتان ایجاد کنیذ. این موضوع در ابتدا چندان به مذاق شما خوش نخواهد آمد اما بهتر است در این مورد واقع 
بین باشید و خوب به حرف های او فکر کنید. یکی از نزدیکانتان به یک سفر رفته بود که به زودی بر می گردد و دلتنگی 

های شما برای رفع خواهد شد و می توانید لحظات خوبی را با هم داشته باشید.

  بهمن     متولدین عزیز بهمن، درگیر یک رابطه عاشقانه هستید که از شما انرژی زیادی گرفته است و پیچیدگی های 
آن شما را خسته کرده است، کمی به خودتان و طرف مقابلتان فرصت بدهید و در مورد این رابطه و ارتباطات خود به خوبی 
فکر کنید.زندگی روزمره برای شما خسته کننده است و به دنبال هیجان بیشتر هستید.این که بخواهید یک دفعه تغییر کنید 

کار دشواریست می توانید این کار را از تغییرات کوچک شروع کنید تا کم کم زندگی شما از روزمرگی و تکرار دور شود.

  اسفند     متولدین عزیز اسفند، تصمیم دارید در مورد افزایش حقوق یا ارتقا مقام با رئیس خودتان صحبت کنید 
اما نمی دانید از کجا باید شروع کنید، هنگام صحبت کردن از حاشیه رفتن دوری کنید و درخواست خود را واضح و روشن 
عنوان کنید. شخصی به شما ابراز عالقه می کند و او دوست دارد با شما رابطه جدی تری داشته باشد اما اختالف طبقاتی 

باعث شده است در این مورد شک و تردید داشته باشید. بهتر است در این مورد با  یکی از نزدیکان خود مشورت کنید.

 افقی 
1-خانم هنرپیشه قدیمی بازیگر فیلم »مهمان داریم«- نخ بافتنی 2-نمره بندی امتحان-حبیب 
خداست- کمبود 3-بجز-از مراد پیروی می کند-خاشاک-مخالف خوبی 4-پیاله-دوستدار 
5-حرف درد-سخن ناگفتنی-جمع ضمیر-چله کمان 6-در کلیسا نواخته می شود-گویند 
سالمتی می آورد-گذشته 7-نوعی پارچه لطیف- بازداشتن-گل سرخ-جوانمرد 8- دشت 
و صحرا- پیامبر خوش صدا 9-الفت- چاشنی ساالد-استخر کوچک- یکی از مهم ترین مواد 
اولیه برای پخت نان 10-قوم حضرت موسی )ع( - رتبه و منزلت - جمع هدف 11-شامل 
همه شود-صدای بلند- حیا- باالی بدن 12-بوی ناخوشایند - فلز تاریخ ساز 13-خطی در 
دایره-پایه-بخشنده معروف-رمنده زیبا چشم 14-عاشق است و نامی دخترانه- شهری در 
استان چهارمحال و بختیاری - بی آبرو 15-مشت .... خروار است- نویسنده شوخ طبع آمریکایی 

خالق تام سایر
 

عمودی 

1-شهری در خوزستان- نقاشی های سیاه و سفید 2-بخشی از خانه-تربت-رود عربی -گروه 
ورزشی 3-پرحرف-از رودهای غربی ایران-هر گردی ..... نیست 4-ظرف رنگرزی-قاره ای 
که بیایان ندارد-خاکسپاری-از خواهران برونته 5-به هم چسبیده-فلز سرخ-باالپوش بلند 
قدیمی 6-به روی شکم خوابیده-فصلی-دشنام در بین عربها 7-آماده و فراهم-آداب قومی 
و قدیمی-با قیل بیاید سر و صدا می شود-پایتخت ایتالیا 8-بعضی ها از آن دنبال کالهی برای 
خود می گردند-مثلث سه تا دارد-مقابل مزمن- مادر همه 9-مادر به گویش لری-حرارت 
- رتبه نقره ای- بازرگان 10-واحد شمارش سیگار- بیماری ها-کم پشت 11- آغشته به زهر 
-  بازی نفس گیر -  خاموش و ساکت 12-صدمه و آسیب- غاری در عربستان -ترس-آدم 
وقیح بسیار دارد 13-بانی-از آالم-سازمان فضایی آمریکا 14-دعای زیر لب- اجداد -ابزار 

درو-جواب های 15-از فرق سر تا ناخن پا را به ما نشان می دهد - بسیار
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 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:905.889.2200

زمین بخرید تا زمین نخورید

جواب جدول  و سودکو 

981345762
657129348
432867591
876213954
295674183
314958627
768532419
523491876
149786235

471539862
589612374
362748195
796485231
814293756
235176489
623851947
957324618
148967523

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ا و م ا ک د ن م د ر خ و ه ا 1
ی ر س ک ن ا م ه م م ر ا ب 2
ی د ب س خ د ی ر م ا ل ا 3
ن ب ح م د ا م ا ج د 4
ه ا ر ی ا م ض ز ا ر خ ا 5
ق ب س ا م ا ل س س و ق ا ن 6
د ا ر ز ر ع ن م پ ر ک 7
ی د و و ا د ن و م ا ه س 8

د ر ا ض و ح س س س ن ا 9
ف ا د ه ا م ا ق م د و ه ی 10
ر س م ر ش د ا ی ر ف ر ه 11
ا ن ه ا ت ل د ن گ ر 12
و ه ا م ت ا ح س ا ر ت و 13
ا و س ر ن ج و ر ب ا د ی ش 14
ن ی ا و ت ک ر ا م ه ن و م ن 15

731695428
582431976
649872531
356218794
814759263
927364815
298146357
175983642
463527189

جدول کالسیک           

   شرکت فرش ایران  شستشوی فرش بطریق سنتی

   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



هوندا اتومبیل منتخب ایرانیان

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

                                    77   16 th  Avenue    Richmond Hill, ON    L4C 7A5

                                             Www.RichmondHillHonda.Com



May 30,2019    نیازمندی های مسکن و کار  پنجشــنبه نهــم  خرداد ماه 1398 برابر با

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
با درآمد پایین

در اسرع وقت
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گهی 416-371-9898  تلفــن درج آ May 30,2019    پنجشــنبه نهــم  خرداد ماه 1398 برابر با 

MONTH
OFRAM OPEN   TODAY!   8AM TIL LATE!OPEN   TODAY!   8AM TIL LATE!

SPRING    CLEAROUT!SPRING    CLEAROUT!

      Direct: (647) 778-4590
ptorfehgoo@downsviewchrysler.ca

JEEP .  DODGE  .  RAM  .  FIAT
downsviewchrysler.ca

 199 RIMROCK ROAD
              NORTH YORK,ON  M3J3C6

                SALES : 877-719-6799               SERVICE: 888-512-6038
PARTS:888-582-8904

       Payam   Torfehgoo
Sales Professional

ایپم رطهف گو

ــه ی  ــر خون ــی س ــاز رفت »ب
ــش  ــی!؟ قلب اول؟ خودخواه
از اون زن بشــکنه ... »عــذاب 
وجــدان گرفتــم، تکلیــف 
ــف  ــه« تکلی ــی میش اون چ
ــی  ــه ربط ــن مگ ــه م اون ب
داره؟ ســردار ده ســاله 
ــت  ــرا نرف ــتش چ میشناس
ــس  ــش!؟ پ ــر بگیرت زودت
خــود ســردار هــم کــرم داره...
در ماشــین بــاز شــد، اومــد نشســت و گفــت : چــرا هــی 

بــوق بــوق مــی کنــی؟
گاز دادم ... بلندگفت : آروم ... کوچه است ها!

- تــو نمــی خــواد رانندگــی بــه مــن یــاد بــدی شــوماخر... 
بعِدایــن ســردار جوابــم رو نــداد و گفــت : اون شیشــه چــرا 

؟ یینه! پا
شیشــه رو بــاال داد و گفــت : همــه رســیدن، مــادرم زنــگ 

زد...
ــاال  ــی؟ ح ــی کش ــرا م ــی چ ــه! الی داد زد : آال آروم! چت
ایــن بــار نوبــت منــه. پوزخنــدی زدم و گفتــم : نتــرس تــو 
موقعیتــت بــه خطــر نمــی افته. تــو شــل و زشــت و چالق 
هــم بشــی همیشــه یــه عــده  آویزونــت مــی موننــد چون 
تــو بلــدی خــرج کنــی تــا دهنشــون بســته بشــه، تــازه یه 

کلفــت هــم داری کــه زندانــش تنگــم مــی شــه.
ــم آروم  ــی گ ــودت؟ م ــرای خ ــی ب ــی میگ ــردار - چ س

ــی ... ــم رانندگ ــر دو طع ــار ه ــه ب ــن. ی ــی ک رانندگ
ــدادی  ــو چیــزی از دســت ن ــه... مــن، ت - هــر دومــون ن

بلکــه بهــت اضافــه هــم شــده.
سردار - من چیزی از دست ندادم !؟

- نــه! تــو ده ســال بــا اون زنــه بودی امســال ســال یازدهمه 
چــه فرقــی کــرده !؟ شــما از اول همین مدلــی بودید.

خــدا رو شــکر همــه جــوره هــم مــی رســه، اگــر دســت 
پختــش بــده احیانــا خــب ایــن تصادف ســبب خیر شــده، 

آال کلفتــه رو داری، اگــر جدیــه، اگــر تــو مجبــوری بــرای 
دل خانــوم خانومــا خــودت رو سانســور کنــی، آال جــای 

ایــن رو هــم پــر کــرده!
منــم کــه دیگــه خــودم نیســتم، بــرای رانندگــی بــه دو تــا 

چهــار راه باالتــر حــاال ذوق مــی کنــم...
ــو چــی از دســت دادی هــان؟ چــی؟ ســالمتیت  ــو... ت ت
رو؟ آرزوهــات رو؟ رویاهــات رو؟ زیباییــت رو؟ موقعیت 

اجتماعیــت رو؟
جیغ زدم : مادر شدنت رو؟

سردار یکه خورده گفت : چی؟
 تو هیچی از دست ندادی سردار، من چی؟

- چــی؟ »بــا حــرص و بغــض گفتــم«: تــازه  باختــم، حقــم 
نــداری بیشــتر از ایــن....
سردار - دکتر چی گفته !؟

- بــرای تــو مگــه مهمــه !؟ ایــن قــدر مهمــه نبودنــم برات 
عیــاِن کــه دکتــر میگــه می خــوام بــا مریضــم تنها باشــم، 

چــون مــی دونــه مــن بایــد خــودم بــا دردم کنــار بیام.
سردار گیج و آروم زمزمه کرد : دکتر چی گفته!؟

یــه گوشــه نگــه داشــتم و بــا حــرص گفتــم : گفــت اینــم 
روی تمــوم دردات بــذار، مــادر نمــی تونــی بشــی چــون با 
بــاال رفتــن مــاه هــای بــارداری و بــزرگ شــدن شــکمت، 
ــی راه  ممکنــه در حــدی آســیب ببینــی کــه دیگــه نتون

ــری... ب
بــا مشــت زدم بــه شــونه اش و گفتــم : تقصیــر توئــه... برو 
از عــذاب وجــدان بمیــر... ولــی بــاز برو بــا اون زنــه خوش 
گذرونــی کــن، بــرو بــا اون بــاش بعــد بیــا دق دلیاتــو ســر 
منــه بدبخــت خالــی کــن.... بــا حــرص بیشــتر و صــدای 
دورگــه گفتــم : از اینکــه بــرای تــو شــبیه زنــگ تفریحــم 
متنفــرم، از ایــن کــه زندگیــم رو بــه بــاد دادی و داری بــا 
یــه زن دیگــه زندگــی مــی کنــی متنفــرم، آه، آه، بــا حرص
و بلنــد تــر گفتــم : آه! به تــو ســردار، بــه اون زن، از جفتتون 

متنفرم.
ســردار بــا غصــه نــگام کــرد و تکیــه دادم و بــه بیــرون 

نــگاه کــردم.... آدمــا از کنارمــون رد میشــدن، ماشــین هــا 
هــم همیــن طــور همــه زندگی عــادی داشــتن، دنیاشــون 

رنگــی، امــا دنیــای مــن.... یــه خاکســتری تیــره!
دلــم مــی خواســت جــای تــک تکشــون بــودم، دلــم مــی 
خواســت اصــال درخــت بــودم، یــه پرنــده بــودم اصــال 
جــوب کنــار خیابــون بــودم امــا ایــن آال نبــودم. ســردار 

آروم زمزمــه کــرد : آال ، مــن ... مــن ...
بــا حــرص گفتــم : لطفــا زر نــزن، واقعــا زر نــزن خــب ؟ 
مــن ... مــن ... فکــر کــردی مــن خــرم؟ همــه اون بیــرون 
میگــن اُاُاُ ... یــارو چــه شــانس آورده پســره زد ترکونــدش 

ولــی االن باهــاش زندگــی مــی کنــه.
رفتــه گرفتتــش، فکــر کــردی مــن خــرم تــو منــو گرفتی 
دهــن بابات بســته بشــه وگرنــه زندگیــت با اون عشــقته، 

خونــه بخــر ماشــین بخــر جواهــرات ردیــف کن.
تــو ... تــو ... بــا ســر انگشــت اشــاره زدم بــه شــونه اش و 
گفتــم: َککتــم نگزیــده کــه مــن هیــچ وقــت » بــه درک« 

خداروشــکر پانــی جونــم رو دارم.
نمــی تونــم طعــم مــادری رو بچشــم چــون میگی یــه جور 
بــا ادا ایــن جملــه رو گفتــم کــه ســردار بــا اعجــاب نــگام 
کــرد و بعــد عصبــی بــا دنــدون قروچــه گفتــم : مــن مــی 
کارم بــا پانــی برداشــت مــی کنیــم و بعــد بــه حــاج بابــا 
میگــم خــب آال که نمی تونســت بــزاد مجبور شــدم برای 
ادامــه ی نســل طباطبایــی زرگر برم بــا یکی دیگــه ازدواج 
کنــم. حاجــی هــم که حساســه روی نســل و نســل کشــی 

میگــه آفریــن پســرم ، شــرعی عمــل کــردی.
ســردار، کســی کــه اینجــا بــاز خــاک بــر ســر مــی مونــه 
»محکــم زدم تــو ســر خــودم، شــالم اومــد جلــو بــر اثــر 

ضربــه و گفتم«:منــم، مــن، منــه خــاک بــر ســر.
سردار مچ دستم رو گرفت و گفت : نکن.

دســتم رو از تــوی دســتش کشــیدم بیــرون و گفتــم : ولــم 
کــن ... جــالِد تــوی پوســت مــوش تویــی ، اون خــاک بــر 
ســر خــاک بــر ســر تــوی جســم و درون منــم، حــاال بــرو 
زنــگ بــزن بهــش بگو بهونــه رو پیــدا کــردم، تــوی قانون 

مــی گــه اگــه زن نتونــه بچــه بیــاره ازدواج مجــدد ممکنه.
باحرص جیغ زدم : زنگ بزن مژده بده!

سردار آروم گفت : آروم باش ... میدونم که ....
ــم : الزم  ــرد برزخــی گفت ــای گ ــا چشــم ه ــغ زدم و ب جی

ــا لحــن آرومــت...« ــی ب ــی کن نکــرده دل جوی
اداشــو دراوردم»مــن ... مــن ...« باحــرص گفتم:»تــو هیچی 
نیســتی! خــودم رو خــرد کــردم بــه خاطــر مــردم اومــدم 

تــو خونــه ی تــو کــه بــا زن بازیــت منــو خــرد کنــی.
سردار شمرده  گفت : من، زن بازی، نمی کنم.

جیــغ زدم : مــی کنــی »در داشــبورد رو بــاز کــردم و جعبه 
رو برداشــتم زنجیــر رو در آوردم انداختــم تــو صورتــش 
و گفتم«:ایــن چیــه ؟ بــرای ســالگردتون گرفتــه بــودی ؟ 
یــا بــرای ایــن کــه بیشــتر نگهــش داری؟ یــا قهــر کــرده 
بــود؟ بــا حــرص گفتــم : دلم مــی خــواد خفت کنــم چون، 
مــن، مــن زنتــم ولــی حقــم بــرای یکــی دیگــه اســت، این 
جــا »روی قلبــم رو نشــون دادم و گفتــم« ایــن جــا داره مــی 
ســوزه، داره آتیــش مــی گیــره، دیگــه نــه غــرور دارم نــه 
ظاهــر نــه ســالمتی. همــه رو به بــاد دادی. حداقــل حرمتم 

رو نگــه دار بــی شــعور.
ســردار ســر بــه زیــر انداختــه بــود، جــواب نمــی داد، چرا 
ایــن طوریــه؟ وقتی جوابــم رو نمیــده می خوام بکشــمش، 
دلــم می خواســت شــبیه حاج آقــا بــود ... نه شــبیه ماکت، 

نــه آره مــی گــه ... نــه نــه ... مثــل ماکــت، اهلل...
صــدای گوشــیش تــو فضــا پیچیــد، قطــع شــد، برگشــتم 
دیــدم ریجکــت کــرده، چشــامو گــرد کــردم و گفتــم : نــه 

نــه ... منتظــرش نــذار جوابــش رو بــده...
ــوی  ــت ت ــرد و گذاش ــوش ک ــیش رو خام ــردار گوش س
جیبــش، نــگاش کــردم، ســر بلنــد نمــی کــرد نــگام کنــه. 
آروم و بــا حــرص گفتــم : ازت متنفرم »جیغ زدم«: ســردار 

ازت متنفــرم ... .
آســتینش رو از قســمت بــازو گرفتــم بــا حــرص تکونش 

دادم و گفتــم : بــا تــوام مترســک ... ماکــت بــا تــوام ...
ســر بلنــد کــرد بــا غصــه ی عالــم نــگاش کــردم نگاهــی 

     چشمها
       قسمت بیست و سوم
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ممتــد و طوالنــی اماآخــر ســر رومــو برگردونــدم.
ســردار بعــد چنــد دقیقــه گفــت : چیــکار کنــم؟ تــو هــر 

کاری بگــی مــی کنــم.
بــا حــرص عجوالنــه و بــی فکــر گفتــم : مــی رم تقاضــای 

ــدم. طــالق می
سردار یکه خورده نگام کرد و بلند گفت : چی!؟

بلند گفتم : طالق.
 شاکی گفت: یعنی چی؟ مگه من مسخره ی توام؟

- نه من مسخره ی توام. معلوم نیست؟
ســردار - هــی ازدواج !ازدواج، حــاال پنج شــش ماه گذشــته 

طالق!؟
بــا یــه بغــض خفتــه و حــرص گفتــم : نــه بشــینم خــرد 

ــم. ــرور ام رو ببین شــدن غ
ســردار - مگــه تــو نمــی دونســتی پانته آ هســت! چشــمت 

در بیــاد. میشــینی ســر همیــن زندگی.
بــا حــرص هولــش دادم و گفتــم : خــودت رو گذاشــتی تــا 

حــاال جــای مــن؟ مــن طــالق مــی گیــرم.
سردار نعره زد، تو صورتم نعره زد :

تو غلط می کنی.
ــا اومــد یــه  یکــه خــورده نــگاش کــردم، یعنــی چــی!؟ ت
نــور امیــد بیــاد تــو دلــم ایــن کــه نفلــه اش کــرد .بــرای 

ــاش میگــه... باب
- خودم با حاج آقا صحبت...

ســردار بــا تشــر گفــت : گفتــم تــو غلــط مــی کنــی آال، چی 
می خــوای؟ خونــه؟ ماشــین ...

-مــن ندیــد بدیــد نیســتم از تــو چیزی بخــوام، مــن محتاج 
ــنه نیستم... نیستم گرس

سردار - پس چی می خوای که لج کردی؟
بــا بغــض و یــه حــال بــد لــه شــدگی بــا چونــه ی لــرزون و 

چشــمای خیــس گفتــم : زندگــی می خــوام...
بــا ســکوت نــگام کــرد، اون از حــرص نفــس نفس مــی زد، 
مــن از حــّس بــدی کــه داشــتم ودســتم رو مشــت کــرده 
بــودم، حــّس مــی کــردم هــر آن ممکنــه از اون حــّس قلبم 

. یسته با
مــن بهــش گفتــم، اون نیومــد طرفــم، مــن خواســتم مــن 
خواســتم ... لعنــت بــه تو چــرا جلــوی زبونــت رو نگرفتی!؟ 
یعنــی ازش خواســتی رســما باهاش باشــی چــون اون با پانته 
آ اســت و بــا مــن نیســت، چــون فکــر مــی کنــم از اون ور 
تأمیــن مــی شــه طــرف مــن نمیــاد ... چــون نیــاز دارم ... 
ولــی مــن نبایــد درخواســت مــی کــردم. نبایــد مــی گفتــم 

... از حرفــم تنــم عــرق ســرد گذاشــته بــود ...
نگاهــم رو ازش گرفتــم بــه بیــرون نــگاه کــردم، دســتام از 
حرصــی کــه از خــودم داشــتم مــی لرزیــد، خودمــو توبیــخ 
مــی کــردم، لعنتی یــه چیز حداقــل جوابــم رو بــده ، زندگی 

لعنتــی ...
- باشه، زندگی می کنیم،شبیه همه ...

ســرم رو برگردونــدم، شــونه هــام رو کمــی جمع کــردم، از 
حرفــم خجالــت کشــیده بــودم آروم نگاش کــردم و عصبی 
ــداری مســائل  ــق ن ــرد : ح ــه ک ــن آروم زمزم ــا تُ ــی ب ول
خصوصــی بینمــون رو بــه حــاج بابــام بگــی، مــن خــودم 
صحبــت مــی کنــم، تــو بیخــود صحبــت مــی کنــی، بــه 
کســی نبایــد بگــی دکتــر چــی گفتــه، یــه دکتــر حــرف 

زده، فقــط یــه دکتــر ...
گوشــی مــن زنــگ خــورد بــه کیفــم نــگاه کــردم و ســردار 
گفــت : حتمــاً مــادرم اینــان .... ماشــین رو روشــن کــن، من 

جــواب میــدم ...
»اومــدم بگــم »نــه« شــاید کمــال زاده باشــه« ... نذاشــت 
فکــرم بــه اتمام برســه با تعجــب گفــت : کمــال زاده کیه !؟

- چیز ... یکی از مدیرای تولیدی.
سردار - تولیدی؟ مگه تو با تولیدی کار میکنی؟

- قبــال مانتــو طراحــی کــرده بــودم ...تمــاس قطــع شــد، 
ــال زاده  ــم هــری ریخــت، کم ــد، قلب صــدای مســیج اوم

ــی زده؟ ــت؟ چ اس
ســردار شــاکی ... شــاکی ... شــاکی مســیج رو خوند. «عزیزم 

چــرا تمــاس هــام رو دیگــه جواب
نمی دی؟؟»

-چیزه بابا این یارو ...
ــن  ــدی؟ ای ــواب نمی ــه ج ــزم؟ دیگ ــردار داد زد : عزی س

ــه؟ ــه کی مرتیک
- تــو از کجــا اصــال مــی دونــی اصــاًل َمــرد... زنــا بــه هــم 

میگــن عزیــزم ...
ســردار ســری تکــون داد و گفــت : زنــا دیگــه هــان؟ ایــن 

گوشــی رو بــاز کــن. اصــاًل چــرا گوشــیت
رمز داره؟

- وااا! گوشی تو هم رمز داره.« بلندتر گفت:»
سردار - گوشی تو چرا داره؟

-چون گوشی تو داره.
ســردار - مــن رمــزش رو برمیــدارم، پانتــه آســت دیگــه ، 

تــو مــی دونــی، اصــاًل تــو زندگــی تــو چــه
خبره، گفتم اینو باز کن.

- یارو اُسکوله!
ســردار - اســکوله؟ مــن اســکول نشــون تــو هــم میــدم، 

ــه در؟ ســردار فکــر کــردی اومــدی ســیزده ب
سرش اونور گرمه با این و اون حرف بزنی؟

یکــه خــورده نــگاش کــردم و شــاکی گفتــم : چــی میگــی 
بابــا !؟ یــارو از ایــن فازیاســت دو بــار جــواب نــدم فــازش 

مــی پــره.
ســردار - نــه تــو نفهمیــدی مــن چــی گفتــم. بــزن کنــار 

اینــو بــاز کــن.
ــا  ــو چــرا اینطــورِی!...  گفتــم بهــت ب ــا ت - ســردار! ای باب
غیــرت مــن بــازی نکــن، یــه مــرد بهــت میگــه چیــکار 

ــزم«؟ ــه »عزی ــه اون بهــت میگ ــردی ک ک
بــا چشــمای گــرد نــگاش کــردم و گفتــم: مــن!؟ مــن بلــد 

بــودم تــو رو تــو خونــه ات بنــد میکــردم.
بــا اخــم نــگام کــرد و گوشــی رو طرفــم گرفــت و گفــت: 

ــاز کــن. ب
- باز نمی کنم. برای چی باز کنم؟

ســردار - بــه حضــرت عبــاس مــی بــرم بیــرون بــاز کننــد 
بعــد آال ایــن ســرداری کــه شــناختی تبدیــل بــه هیــوال 

میشــه هــا!  اوه اوه ترســیدم.
ســردار - مســخره کــن... مســخره کــن... یــه آال بســازم 

صــد تــا از بغلــش در بیــاد. تــو فکــر کــردی
االن یکــی دیگــه تــو زندگــی مــن هســت، تــو فکــر کــردی 

هــر کار دلــت خواســت مــی تونــی بکنــی؟
هرجــا بــری، بــا هــر کــی؟ اون کــه بــی رگــه مــن نیســتم، 
پانتــه آ یــه غلطــی کنــه شــاید بشــه بخشــید تــو رو نــه، 
چــون تــو زن منــی، آبــروی مــن و خونــواده امــی، اعتبــار 

اســم و رســم منــی، غیــرت منــی
با اخم گفتم : من غلطی نمی کنم.

- پــس اینــو بــاز کــن، ایــن کــه بــاز میشــه آال، بعــد اوضاع 
بدتــر می شــه هــا...

بــا اخــم نــگاش کــردم و گوشــیو طرفــم گرفــت و گفتــم : 
مــن مگــه گوشــی تــو رو نــگاه مــی کنــم؟
سردار گوشیش رو درآورد گفت :بیا نگاه کن.

- آهــان! مســیج هــا رو پــاک مــی کنــی؟ ســردار چشــاش 
رو ریــز کــرد گفــت : پــاک مــی کنــم؟ بــرای چــی؟ یــه 
گوشــه نگــه داشــتم تــو رو خــدا اینجــا رو تــا ســه چهــار راه 
چنــد بــار نگــه داشــتم، گوشــیش رو گرفتم روشــن کــردم، 

رمــزم نداشــت.
رو هــوا بــود اصــال. مســیج هــا رو نــگاه کــردم، همــش از 
بانــک و مجتبــی و حــاج تقــی و نقــی... تــو تلگــرام رو نــگاه 
کــردم کال ســه نفــر پیــام داده بــودن. خــود مــن، مجتبــی، 
شــیرین. تــو کانتکتاشــو نگاه کردم، ســریع اســم پانتــه آ رو 
زدم اســمش اومــد عکــس پروفایلــش عکــس فیــک بــود، 
ســردار اینســتاگرام هــم نداشــت، تــو تمــاس هــا رو نــگاه 

کــردم، همــش پانتــه آ بــود ....
گوشــی رو محکــم زدم تــو شــکمش و گفتــم : تــو همــش 

فــک مــی زنــی.
سردار - باز کن.

- باز نمی کنم.
ســردار - بــه خــدا مــی رم میــدم بــه دوســتم اینــو تخلیــه 

اطالعاتــی کنــه هــا!                                    ... ادامــه دارد

داستان
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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 ٤ خوابه، 3 سرویس،

 ٢ 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 ٢ خواب - ٢ سرویس

 ١ پارکینگ حدود ١٢٠ 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 ٢ خوابه با
پارکینگ و انباري- تحویل ٢٠٢١

 موقعیت استثنایي!!خانه

 واقع brand new ویالیي

 بیشتر , king city      در

 از 5٠٠٠ فوت مربع با 5

 خواب و ٦ سرویس



5

گهی 416-371-9898  تلفــن درج آ May 30,2019    پنجشــنبه نهــم  خرداد ماه 1398 برابر با 

(Yonge street office for Rent)
 دفتر كار شيك و با كالس در طبقه اول روى خيابان يانگ, پالزاى سوپر پارسيان،  مناسب براى

مشاورين امالك، وام مسكن، وكال،حسابدارى، امور مهاجرتى، آژانس مسافرتى و...          

maintenance و utility’s        ماهيانه ٨٩٩ دالر شامل تلفن، اينترنت

براى اطالعات بيشتر و بازديد با تلفن: 905.747.9999 تماس بگيريد

 اجاره دفتر کار

اجاره از ١5٠٠ تا ١999 دالر

اجاره از ١٠٠٠ تا ١999 دالر

Yonge/Hwy7 
 اپارتمان ١+١ خواب حدود ٥٥ متر
 - پاركينگ و انباري - نزديك به

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

$ 1850 + utility 

647.527.4777

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

 و نقل عمومي-كتابخانه
   -نگهباني ٢٤ ساعته 

 $ 1780 + utility 

647.527.4777

Richmond Hill 
طبقه اول خانه وياليى

3 خواب 
١ سرويس بهداشتى 

$1700 

647.924.3113

 Richmond Hill 
Yonge & Major Mac 

بيسمنت ١خوابه ١ سرويس

$ 1,000
647.924.3113

ریچموندهیل
تاون هاوس 3 خوابه

برق اینکلود
 $1960   

647.818.6010

اجاره موقت کوتاه و بلند مدت

416.276.8999
عطا شمالی

مشکل گشای متقاضیان مسکن موقت

آماده جهت اجاره دادن
 ١- کاندوی مبله طبقه ٢5 یانگ و فینچ ٢ خواب + دن بزرگ کوتاه مدت ماهیانه ال ٦ ماه 35٠٠ دالر یکساله

3٠٠٠ دالر با تجهیزات کامل و اینکلود

 ٢- کاندو ١ خواب مبله شیک از 5 می تا 5 جون طبقه ٢٤ مقابل بی ویو ویلیج برای زوج ٢٦٠٠ دالر اینکلود با

... تجهیزات ورزشی استخر-  جکوزی و

 3- بیسمنت نوساز مستقل مبله و غیر مبله در بترست و بلومینگتون بلند مدت برای زوج ١٢٠٠ دالر + ١/3 و کوتاه

 مدت ١5٠٠ دالر

 ٤- بیسمنت مبله مستقل ٢ خواب در نیومارکت / دیویزدرایو و یانگ نزدیک اتوبوس ویوا برای زوج ١٢5٠ دالر +

١/3 یوتی لیتی

 5- یک اتاق مبله در بیسمنت روشن پشت پالزای ایرانیان با یک روم میت با شخصیت مرد 9٠٠ دالر اینکلود / ماه

های می و جون  ٢٠١9

٦- بیسمنت ١ خوابه  واک اوت مستقل در ابتدای ریچموندهیل برای زوج با کردیت ١٢5٠ دالر + ١/٢ یوتی لیتی 

7- یا اتاق پنجره دار در بیسمنت مبله دانمیلز و فینچ با ٢ روم میت ٦5٠ دالر اینکلود / چند قدمی تی تی سی

 8- یک دن تختخواب دار و درب دار با سرویس بهداشتی اختصاصی در طبقه ٦ کاندو / شپرد و دانمیلز 75٠ دالر

اینکلود به دانش آموز اینترنشنال کوتاه و بلند مدت از اول جون

 ١- یک بچلر یا بیسمنت مستقل واک اوت مبله برای آقای 5٢ ساله  در مناطق نورث یورک ،

ریچموندهیل و تورنت هیل مورد نیاز فوری است اجاره قابل پرداخت ١٠٠٠ تا ١٢٠٠ دالر

 مورد نیاز برای

اجاره موقت

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

  $1900 + Utilities 

647.527.4777

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

اجاره از ٢٠٠٠ تا ٢٤99 دالر

Yonge/Steeles

كاندو ٢ خوابه ١ سرويس
 با كليه امكانات و پاركينگ

$2000 

647.924.3113

Yonge/Davis Dr

   نيوماركت - خانه ٤ خوابه

3 سرويس + ٢/3 يوتى ليتى

$2000 
905.237.3357

اجاره از ١5٠٠ تا ١999 دالر

اجاره از ٢٠٠٠ تا ٢٤99 دالر

اجاره از ٢٠٠٠ تا ٢٤99 دالر

Yonge and Hwy7 

 کاندو ٢+١ خوابه ٢ سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی

 ٢3٠٠ دالر

416.400.5054

Yonge and 16th 

 کاندو ٢+١ خوابه ٢ سرویس
  ، پارکینگ ، امکانات رفاهی

 طبقه 9 -  ٢3٠٠ دالر

416.400.5054

Yonge and 16th 

 کاندو ٢+١ خوابه ٢ سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی

 ٢٢5٠ 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 ۲۴ ساعته

 $ 2200 + utility 

647.527.4777

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

Yonge /Finch 
 اپارتمان ٢ خواب حدود ٦٥ متر
 - پاركينگ  - نزديك به حمل و

 نقل عمومي-سالن ورزش، استخر و
كتابخانه و نگهباني ٢٤ ساعته

    ديد غرب 
$2300 + Utilities 

647.527.4777

Richmond Hill
Visitors & Students Welcome

آپارتمان ١ خوابه با دن

نوساز با كليه امكانات و پاركينگ

$1990 

647.924.3113

Yonge and Hwy7 

 کاندو ٢ خوابه ٢ سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی
 طبقه ١٤ -  ٢٤٠٠ دالر

416.400.5054

 ریچموندهیل
 کاندو ٢+١ خوابه ٢ سرویس
  ، پارکینگ ، امکانات رفاهی

 طبقه ١3 -  ٢٢٠٠ دالر

416.400.5054

ریچموندهیل
تاون هاوس

3 خوابه  ٢ پارکینگ 
$ 2100

647.818.6010

ریچموندهیل
تاون هاوس

٢+١ خوابه

$ 2000
647.818.6010

Bayview /Sheppard 
 اپارتمان ١+١ خواب حدود ٦٥
 متر - پاركينگ  - نزديك به

 حمل و نقل عمومي-سالن ورزش
 و سونا، كتابخانه و نگهباني ٢٤

     ساعته - اجاره ١ ساله از اول نوامبر
$2000 + Utilities 

647.527.4777

Bayview- Sheppard 
 كاندو ١+١ با پاركينگ- حدود 
 ۶٥ متر و خوش نقشه- حدود

 -۶٥ متر- واحد جنوبى
$2000 + Utilities 

647.527.4777

كاندو  تان هاوس
٢ خوابه

٢000 دالر

647.924.3113

Yonge /Steeles 
 اپارتمان ١+١ خواب حدود ۶٥

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

  شمال-    اجاره ١ ساله

$2050 + Utilities 

647.527.4777

Yonge - Sheppard 
 كاندو ١+١ با پاركينگ و انبارى، در
 حد نو- حدود ٥٥ متر- استخر و 
 سالن ورزش - دسترسى عالى -

نگهبانى ٢٤ ساعته
$2000 + Utilities 

647.527.4777
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9471 Yonge St 
Unit 1621 Richmond Hill
MLS#:N4462265
$ 597,500

416.303.1639

 فروش مغازه
١٠5 متر /  مارکهام  

 مناسب برای  دندانپزشکی /
پزشکی

$750,000
647.818.6010

 فروش  مغازه
مجاور کامیونیتی ایرانی

١7٦   متر

$840,000
647.818.6010

  فروش بیزینس  رستوران در

 یورک در پالزایی پر تردد   فروش

 هفتگی  55٠٠  تا ٦٠٠٠ دالر

اجاره $3000
$145,000

647.818.6010

فروش بیزینس رستوران
Pizza Pizza

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

 $266,000
647.818.6010

 فروش بیزینس  رستوران
فرانچاییز  در پاساژ  پر تردد

درآمد خالص سالیانه $166,000

اجاره  $13,200
 $500,000

647.818.6010

فروش بیزینس / رستوران فرانچاییز

دوان تاون تورنتو
 درآمد خالص ماهیانه 5000 $

اجاره   4500 $
$135,000

647.818.6010

اجاره از ٢٠٠٠ تا ٢٤99 دالر

فروش
Richmond Hill

كاندو ٢خوابه با٢ سرويس
با كليه امكانات و پاركينگ

900-1000 SQF 
$500,000

647.924.3113

Richmond Hill
Yonge & 16th

كاندو لوكس يك خوابه
 نوساز با كليه امكانات

$ 350,000.00

647.924.3113

***Exclusive***
آپارتمان ٢ خوابه، ٢ پاركينگ و انباري

Yonge و Hwy7    
 موقعيت استثنايي، سالن ورزش، بيليارد
 و كتابخانه. نزديك به مراكز خريد و

حمل و نقل
 $ 505,000  

647.527.4777

فروش

 اجاره تجاری / صنعتی

اجاره از ٢٠٠٠ تا ٢٤99 دالر

 فروش بیزینس  رستوران فرانچاییز

 در پالزایی پر تردد درآمد خالص

ساالنه  $79,600

 اجاره  ماهانه $7,400
$185,000

647.818.6010

فروش آفیس ادرای
نورت یورک

٦٦ متری
$410,000 

647.818.6010

اجاره  مغازه  بر یانگ
 ریچموندهیل

١٤3 متری - پالزا
ماهانه  $3,745  

TMI Included
647.818.6010

مشاور امالک مسکونی - تجاری

اجاره از ٢5٠٠ دالر به باال
Yonge /Sheppard 

 اپارتمان ١+٢ خواب  و٢ سرويس
 حدود ٨٥ متر - پاركينگ - نزديك
 به مترو و حمل و نقل عمومي-سالن

٢٤ ساعته-  
    ديد شرق - اجاره ١ ساله

$ 2600 +Utility 

647.527.4777

Yonge /Sheppard 
 اپارتمان ٢+١ خواب ٢ سرويس حدود
 ٨٥ متر پاركينگ و انباري نزديك مترو

 و حمل و نقل عمومي سالن ورزش،
 استخر و سونا، كتابخانه نگهباني ٢٤

  ساعته، ديد شرق ، اجاره ١ ساله
$ 2700 

647.527.4777

Sheppard /Leslie 
 اپارتمان ١+٢ خواب و ٢ سرويس

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

  ديد شمال غرب   - اجاره ١ ساله

$ 2600 +Utility 

647.527.4777

Yonge /Steeles 
 اپارتمان ٢+١ خواب ٢ سرويس حدود
 ١١٠ متر،  پاركينگ، نزديك به حمل و
 نقل عمومي، سالن ورزش، استخر و سونا،
 كتابخانه و نگهباني ٢٤ ساعته ديد شمال

  غرب، طبقات باال،  اجاره ١ ساله
$ 2780 +Utility 

647.527.4777

North York

 مكانيكى و نمايشگاه
اتومبيل

با كليه لوازم و٢0 پاركينگ
عليرضا مقدم

647.924.3113

اجاره  مغازه  بر یانگ
منطقه یورک ٢7٦ متری

ماهانه  $7,100  
TMI Included

647.818.6010

 اجاره تجاری / صنعتی

اجاره از ٢٠٠٠ تا ٢٤99 دالر اجاره از ٢5٠٠ دالر به باال
Richmond Hill 

خانه وياليى 3 خوابه
 با زيرزمين كامل

$2500 

647.924.3113

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

  شرق - اجاره ١ ساله

$ 2550 +Utility 

647.527.4777

Yonge /Sheppard 
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس حدود

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

٢٤ ساعته- ديد شرق -  
 اجاره ١ ساله فوري

$ 2550 +Utility 

647.527.4777

ريچموند هيل  كاندو ٢ خوابه- پاركينگ و الكر

اجاره از ٢5٠٠ دالر به باال
Vaughan Patterson

خانه وياليى ٤ خوابه ٤ سرويس

با بيسمنت كامل و پاركينگ

$2500 
647.924.3113

آرورا/ لزلی و ولینگتون

اجاره تاون هاوس  3 خوابه

$ 2,300

647.818.6010

Yonge - Sheppard 
 كاندو ٢ خواب و ٢ سرويس حدود

 ۷٥ متر با دسترسی عالی، بسيار
 تميز و خوش نقشه - پاركينگ و
 انباری - سالن ورزش و نگهبانی

٢٤ ساعته
$2450 + Utilities 

647.527.4777

آرورا
اجاره تاون هاوس 3 خوابه

بسیار لوکس و تمیز

$2,270
647.818.6010

آرورا

اجاره تاون هاوس  3 خوابه

$ 2,350

647.818.6010

Bayview - Sheppard 
 كاندو ١+١ و ٢ سرويس حدود
 ۷٥ متر ، بسيار خوش نقشه و
 دسترسی عالی- پاركينگ و

 انباری- استخر و سالن ورزش،
كتابخانه و سوييت مهمان

$2300 

647.527.4777
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گهی 416-371-9898  تلفــن درج آ May 30,2019    پنجشــنبه نهــم  خرداد ماه 1398 برابر با 

به تعدادی منشی خانم با روابط عمومی باال با شرایط ذیل نیازمندیم:

١- آشنا به کامپیوتر و شبکه های اجتماعی
٢- فن بیان بسیاری قوی و عالقمند به پیشرفت در امور کاری

3- مسلط به نرم افزارهای آفیس

       (Keele  and Highway7)    محدوده  
 ساعت کاری 9 صبح تا 7 شب در شیفت های مختلف

job@skabmetal.com    : ارسال رزومه از طریق ایمیل

قابل توجه  عالقمندان  به اجرای خبر و برنامه های تلویزیونی
 لطفا در صورت عالقمندی به اجرای برنامه های تلويزيونی  رزومه خود را از طريق ايميل و يا  از طريق تلگرام به شماره )  9٨9٨-3۷١-٤١٦  ( ارسال فرماييد.

TehrantoNewspaper@Gmail.com 

استخدام

استخدام

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

HOMELIFE/Bayview
Realty Inc., Brokerage

Independently Owned & Operated

#1 Office In Canada


