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دفتر حقوقی مهارجتی و رتجمه  رضا انرظ و آذین وکیلی
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416.915.0050

خدمات

رضا مساحی
647.887.4323  

7163 Yonge St, Unit 213 

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

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 

خرید ، فروش ، اجاره

برای اطالعات بیشتر به صفحه 8 
مراجعه فرمایید

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
8

3

      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 

 HAMID
   KHORASANCHIAN
SALES    REPRESENTATIVE

(416)300-0519

   Unit A  - 9610 Yonge St
Richmondhill, ON L4C 1V6

905. 737. 2424
          416.839.4040

   647. 833. 6777
  www.yoursignaturehome.ca

* خرید   و فروش  امالک مسکونی 
 و بیزینس های تجاری           

* خرید ، فروش و  پیش خرید
 آپارتمان های مسکونی و تجاری

 6085 Yonge St.
پالزای      
  ایرانیان

416.224.0000   

قیمت استثنایی

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

حراج بسیار بزرگ
طال و جواهرات

را از دست ندهید
قیمت تولیدی *  پیشنهاد محدود

شور و اشتیاق برای رشد و پیشرفت
میترا محمد زاده

سخنران و کوچ حرفه ای موفقیت 
و انگیزشی

هدیه صمیمی
سخنران و کوچ گریف

برای دستیابی به تغییر مثبت و موفقیت با ما همراه شوید

رصافی  ملی
ــــــــــــــهمراه شما در ارائه خدمات ارزی

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

Author, Speaker
Certified Life coach

Sunday    
  July  21     2019

10:00 AM - 13:00 PM
7250  Keele St

Concord Auditorium
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کانادا 900 قلم از محصوالت غذایی  مشکل 
دار چین را  شناسایی کرد

سازمان بازرسی مواد غذایی کانادا حدود 900 قلم از 

محصوالت وارداتی چین را که طی سال 2017 تا 2019  از 

نظر برچسب گذاری مشکل داشتند  مانند آلرژن های عنوان 

نشده روی محصوالت و وجود آالینده های مضر مانند شیشه 

و فلزات شناسایی و تفکیک کردند.

این اسناد بر اساس مقررات داخلی چین و استانداردهای بین 
المللی کانادا و به دلیل خطرات گسترده آنها در رابطه با تمام 
کاالهای وارداتی چینی از آدامس های حاوی فلزات خارجی 
گرفته تا غذاهای نیمه آماده و هشت پاهای سوخاری حاوی 

حشره تنظیم شده است.
این مدارک از آنجایی منتشر شد که بخش قابل توجهی از مردم 
خواستار اطالعاتی در رابطه با عملکرد سازمان بازرسی مواد 

غذایی کانادا بخصوص در رابطه با محصوالت چینی بودند.
لیست تهیه شده از سوی سازمان بازرسی مواد غذایی کانادا نشان 
می دهد بازرسی های صورت گرفته غیر معمول نبوده و به دلیل 

نگرانی های  پیش آمده با چین صورت نگرفته است.
بنابر این اسناد ، مسئولین سازمان بازرسی مواد غذایی کانادا از 
ابتدای سال 2017 تا پایان فوریه سالجاری، معایب 889 ماده 
غذایی وارداتی از چین و یا مشابه آن را مورد ارزیابی قرار داده 

و مشکالتشان را شناسایی کردند.
با این وجود مستندات سازمان بازرسی کانادا نشان می دهد در 
طی این مدت فقط 4 محموله مواد غذایی وارداتی از چین مرجوع 

شده و اجازه ورود به کانادا نگرفته اند.
در همین حال Marie-Claude Bibeau وزیر کشاورزی 
کانادا تهیه این لیست را از سوی سازمان بازرسی کانادا نه در 
رابطه با بروز مشکل خاصی در اقالم وارداتی کشور بلکه بر 
اساس روند متداول این سازمان خواند و تاکید کرد که کانادا 
دارای یکی از بهترین محصوالت کشاورزی شناخته شده در 
جهان است که هم در داخل و هم در خارج کشور مورد اعتماد 

مصرف کنندگان است.
بنابر این گزارش روابط تیره بین چین و کانادا به دنبال دستگیری 
مدیر ارشد شرکت هواووی در دسامبر گذشته آغاز شد و با 
اقدامات تالفی جویانه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی چین شدت 

گرفت.

اطالعات جامع درخصوص تحصیل در سیستم آموزش و پرورش کانادا

زبان انگلیسی در دبیرستان و دانشگاه/کالج 
آیا شرط زبان انگلیسی برای دانش آموزان دبیرستانی در بدو ورود 

وجود دارد؟  خوشبختانه خیر. 
دانش آموزان نیاز به شرکت در آزمون زبان انگلیسی ندارند. اصوال 
یکی از دالیل تحصیل دانش آموزان در دبیرستان های کانادا زبان 
آموزی است. دانش آموزان در هر سطحی از زبان انگلیسی میتوانند 
برای تحصیل در کانادا اقدام کنند اما بهتر است که قبل از ورود زبان 

خود را چه آکادمیک و چه جنرال تا حد امکان قوی کنند.
از لحاظ آکادمیک در بدو ورود دانش آموز می بایست در امتحان 
ارزیابی سطح دانش زبان شرکت کرده تا مشخص شود که دانش او 
نسبت به موقعیت تحصیلش چقدر می باشد. دانش زبان انگلیسی در 
دبیرستان پیش از ورود به دروس اصلی زبان در سالهای 9 تا 12 که 
 ESL 4 درس اصلی زبان برای هر سال طراحی شده است، در قسمت

به 5 گروه مجزا تقسیم میشود. 
ESL A, ESL B, ESL C, ESL D, ESL E

که ضعیفترین A و قویترین آن E می باشد. 
در این تعیین سطح که به دستور آموزش پرورش انجام میشود دانش 
زبان دانش آموز مورد آزمایش قرار میگیرد. برای مثال چنانچه دانش 
آموز در سال 10 دبیرستان باشد اما سطح زبانی او از ESL C باالتر 
نرود می بایست همان ESL را به همراه یک یا دو درس بسیار ساده 
برداشته تا بتواند در زبان انگیسی قوی شود.  قطعا مدرسه و معلمین 
)نوع آموزش( به دانش آموزان کمک خواهند کرد اما نکته مهم خود 
دانش آموز و نحوه درس خواندن اوست که میتواند کمک به سزایی 

 برای رسیدن به یک دانش زبانی خوب را انجام دهد.
 نکته بسیار مهم

دانش آموزان برای ورود به دانشگاه می بایست 4 سال در سیستم 
آموزشی انگلیسی بصورت کامل تحصیل کرده باشند و برای ورود به 
کالج می بایست 2 سال به زبان انگلیسی تحصیل کرده و بعد از ورود 

به کالج برای دانشگاه اقدام نمایند.
برای دانش آموزانی که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه های کانادا 
هستند پیشنهاد میگردد از سال 9 یعنی اولین سال دبیرستان در کانادا 
تحصیل خود را در دبیرستان آغاز کنند زیرا یکی از قوانین آموزشی 
 Full Course این است که زمانیکه دانش آموزی 4 سال تحصیلی
در این سیستم تحصیل کند نیازی به انجام امتحانات آیلتس/تافل و 

یا برابر با آنان را که از شروط مهم ورود به دانشگاه است را ندارند.
برای دانش آموزانی که سال 10 به بعد وارد کانادا میشوند اگر 2 سال 
بصورت Full Course  تحصیل در این سیستم را انجام دهند نیز نیازی 
به امتحانات آیلتس / تافل و یا برابر آن برای ورود به کالج نخواهند 
داشت. این دانش آموزان چنانچه دوره مدرسه را تمام کنند و 2 سال 
کالج را بخوانند )روی هم 4 سال یا بیشتر میشود( میتوانند برای لیسانس 

در دانشگاه بدون امتحان ورودی زبان اقدام کنند. 

گروه آموزشي داریک  -   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.Darykhighschool.com

 کانادا

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

جارچی تحصیل در کانادا
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بخشی از قوانین جدید دولتی در خصوص 

حقوق مسافران هوایی از این هفته اجرایی 

می شود، با این وجود مسافرانی که در 

سفرهایشان با تاخیر یا کنسلی مواجه بودند 

برای دریافت غرامتهایشان باید تا پایان سال 

منتظر باشند.

همچنین کسانیکه پروازشان بنا بر دالیل فنی 
لغو شده مانند پرواز شماره 23 وست جت در 
اوایل ماه جاری می توانند از هم اکنون پیگیر 

دریافت غرامت و کارهایشان باشند.

بنابر قوانین جدید سفرهای هوایی کانادا ، 
مسافرانی که در سفرهای هوایی دچار مشکل 
جسمی شوند تا 2400 دالر و برای گم شدن 
و آسیب دیدن چمدان هایشان تا 2100 دالر 

غرامت می گیرند.
Gabor Lukacs بنیانگذار گروه حمایت 
از حقوق مسافران هوایی در همین رابطه 
معتقد است هنوز قوانین مسافرتهای هوایی 
در کانادا از ایاالت متحده و اروپا عقب تر 

است.
به عقیده وی : سقف تاخیر مجاز باید 90 
دقیقه باشد و تمام تاخیرهای بیش از آن و 

پروازهای کنسلی باید غرامت دریافت کنند.
در پی اجرایی شدن این الیحه  انجمن سفرهای 
هوایی کانادا  به نمایندگی از شرکتهای 
هواپیمایی اعالم کرد اجرای مقررات جدید 
در خصوص حقوق مسافران هوایی موجب 

افزایش هزینه شرکتها خواهد شد.

آغاز اجرا شدن الیحه جدید حقوق مسافران هوایی

86Doncaster Ave, Thornhill, ON   L3T 1L3     Tel: (416) 856 - 7705

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

قیمت بنزین در مقایسه با سال 
گذشته کاهش یافت

قیمت بنزین در ماه ژوئن امسال  در مقایسه 

با مدت زمان مشابه در سال گذشته 2 درصد 

کاهش داشته است.

همچنین بنابر گزارش جدید مرکز آمار کانادا، 

تورم ساالنه در ماه ژوئن امسال در مقایسه با ماه 
می 2.4 درصد کاهش یافته است.

این اولین بار است که پس از 4 ماه پیاپی 
افزایش، تورم در مقیاس ساالنه کاهش یافته 

است.
مرکز آمار کانادا نیز صرف نظر از قیمت بنزین، 
میزان تورم ساالنه را در ماه گذشته 2.6 درصد 

اعالم کرد.
بنابر گزارش مرکز آمار کانادا کاهش 9.2 
درصدی سالیانه قیمت بنزین در برخی از 
بخش ها به دلیل افزایش موجودی در ایاالت 
متحده و حذف هزینه کربن در آلبرتا از پایان 

ماه می بوده است.
با این وجود در تمام استانها قیمت بنزین 
کاهش یافته اما در مقایسه با سال گذشته 

، ماه ژوئن امسال قیمت بنزین کاهش قابل 
توجهی داشت.

عالوه بر بنزین مصرف کنندگان کانادایی 
ماه گذشته هزینه کمتری را بابت خدمات 
اینترنتی، تجهیزات دیجیتالی و اقامتهای 
مسافرتی پرداخت کردند اما در عوض هزینه 
های مربوط به بیمه خودرو، اقساط وامها، خرید 
و اجاره خودرو در ماه گذشته افزایش یافته 

است.
هفته گذشته نیز بانک مرکزی کانادا پیش 
بینی کرد ، در سه ماهه سوم امسال تورم به 
1.6 درصد برسد و موجب کاهش هزینه ها 
در تامین بنزین، بلیط هواپیما و تعرفه های اخیر 
فوالد و آلومینیوم در مقابله با تعرفه های آمریکا 

داشته باشد.

از  انتاریو  بهداشت  وزیر 
رسیدن فصل بسیار دشوار 

آنفلونزا خبر داد

وزیر بهداشت انتاریو روز دوشنبه فصل 
آنفلونزای امسال را بسیار شدید خواند 
و از آمادگی استان برای واکسینه کردن 
شهروندان پیش از رسیدن فصل سرما خبر 

داد.
کریستین الیوت با بیان این مطلب افزود: با 
توجه به آنچه که در استرالیا رخ داده، پیش 
بینی ما این است که این اتفاقات در انتاریو 
نیز رخ دهد و فصل آنفلونزای سختی در راه 

داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات سال گذشته دولت 
اظهار داشت: تجربه سال گذشته نشان داد 
که ایجاد کمپین تبلیغی برای تشویق مردم 
در واکسینه شدن آنها خیلی موثر بوده است. 
اولویت ما پیشگیری است ولی باید برای درمان 
بیماران در بیمارستانها ، مراکز مراقبتی خانگی 

و آسایشگاه ها نیز آمادگی داشته باشیم.
در همین رابطه سخنگوی وزارت بهداشت 
انتاریو گفت که امسال 1.2 میلیون دوز واکسن 
آنفلونزا سفارش داده ایم که در مقایسه با سال 

گذشته 300 هزار دوز بیشتر است.
این واکسنها که قابل عرضه در بیمارستانها، 
آسایشگاه ها و مراکز کمکهای اولیه می 
باشند حاوی آنتی ژنهایی 4 برابر قوی تر از 
مواد معمول هستند و بسیاربرای افراد آسیب 

پذیر مانند سالمندان توصیه می شود.
گزارش ها حاکی از آن است که امسال فصل 
آنفلونزا در استرالیا خیلی زود و شدید شروع 

شد و تاکنون موجب مرگ و میر 200 نفر 
نیز شده است . نتایج تحقیق کارشناسان 
نیز مشخص کرد دریافت واکسن آنفلونزا 
پیش از رسیدن فصل سرما بیشتر موثر است 
و واکسیناسیون تا 72 درصد از ابتالی افراد 

به ویروس تنفسی H1N1 جلوگیری می کند.
بنابر گزارش سازمان سالمت عمومی کانادا، 
طی فصول آنفلوانزای 19-2018 ، 34 درصد 
از شهروندان 18 تا 64 ساله و 70 درصد از 
سالمندان کانادایی ، واکسن آنفلونزا دریافت 

کردند.

بخش بیست و دوم
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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

فلورا فاطمی
عضو مشاوران رسمی امالک انتاریو
Sales Rep., Eng. MSc.

یکی از شما دوستان گرامی از من پرسیده 
اید که اگر برای اجاره ملک خود از ایجنت 
امالک کمک بگیرید چه مزایایی  برایتان 
به همراه دارد؟ در این مقاله سعی دارم به 

این موضوع بپردازم.

- لیست کردن ملک شما در سیستم ام ال اس

بیشتر اجاره کنندگان برای یافتن خانه 
از طریق ایجنت امالک اقدام می کنند تا 
اطمینان بیشتری از کل پروسه اجاره شان 
داشته باشند. خصوصا که در کانادا آنها به 

عنوان اجاره کننده هزینه ای در این ارتباط 
نیز متحمل نخواهند شد. 

لذا شما طیف وسیعی از اجاره کنندگان را 
در اختیار خواهید داشت و این امکان به شما 
داده می شود که آنهایی را که واجد شرایط 
مطلوب هستند پذیرا باشید. عالوه بر آن 
شانس و سرعت اجاره رفتن ملک شما نیز 
افزایش می یابد و از خسارت احتمالی خالی 

ماندن خانه تان درامان می مانید.

- بازاریابی توسط ایجنت امالک

ما مشاوران حرفه ای امالک در زمان لیست 
کردن ملک شما از ابزارهای تبلیغاتی 
متعدد، عکاسی حرفه ای، ایده ها و تکنیک 
های بازاریابی استفاده می کنیم که برای 

شما هزینه ای به همراه ندارند. در ضمن ما 
به مجموعه ای از اجاره کنندگان دسترسی 

داریم که از کالینت های قبلی ما می باشند 
و با اطمینان و سرعت بیشتری ملک شما به 

اجاره خواهد رفت. 

- قرداد اجاره 

بدیهی است که در هنگام رد و بدل کردن 
قرارداد آفر، ما مشاوران حرفه ای وظیفه 
داریم که با دقت و دانش کامل، جزیئات 
پکیج پیشنهادی اجاره کنندگان را بررسی 
کنیم که شامل شروط قرارداد، بررسی 
و تحقیق در مورد کلیه مدارک اجاره 

کنندگان می باشد.
تجربه ما در نحوه بررسی آفر و نیز مذاکره 
و چانه زنی، نکته مهمی است که می تواند 
برای شما به عنوان صاحبخانه بسیار کمک 

کننده باشد.

- هزینه های اجاره

بطور معمول، شما یکماه از مبلغ اجاره را 
صرف این کار خواهید کرد. البته زمانی که 
ما ملک شما را خریده باشیم مایل هستیم 
که اجاره آن را به عنوان سرویسی اضافه 
انجام دهیم. ضمن آنکه ما به عنوان دوست 
شما در هر زمان که بخواهید پاسخگوی 
سؤاالت شما در ارتباط با امور امالک 

خواهیم بود. 
دوستان گرامی، اگر مایل به لیست کردن 
ملک خود هستید، با من تماس بگیرید تا 

تجاربم را در اختیار شما قرار دهم.

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

 با سالم،  این هفته شاهد کاهش نرخ ارز 
هستیم و این روند کاهشی ادامه خواهد 
داشت. پیش بینی نرخ انواع ارز بر اساس 
نرخ یوروی 9500 تومانی و تثبیت آن 

خواهد بود. نرخ انواع  ارز بشرح زیر اعالم 
می شود:

دالر نقدی کانادا  9500-9050
دالر حواله کانادا  9450-9000

دالر نقدی امریکا  12500-12100

دالر حواله امریکا  12000 - 12400
درهم  3050- 3300

طال   1830 -1860
هر بشکه نفت سبک آمریکا   57 -61       

  melal exchange   اپلیکیشن صرافی ملل
melal.ca   اعالم نرخ انواع ارز     

مسکن و سرمایه

می خواهید خانه خود را اجاره دهید ... چرا نیاز به یک ایجنت امالک دارید؟

صرافی ارگ
6085 Yonge st )پالزای ایرانیان(

416-224-0000

قیمت استثنایی

نیویورک
905.597.8787

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(

 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

ارز ملل

ارز پاکسیما
پرداخت همزمان با دستگاه کارتخوان بدون کارمزد

416.221.1308 / 416.731.9797

صرافی          ملی
ــــــــــــــهمراه شما در ارائه خدمات ارزی

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

   Unit A  - 9610 Yonge St
Richmondhill, ON L4C 1V6

905. 737. 2424
          416.839.4040

کانادا جزو کشورهایی با 
باالترین میزان حباب   در 

قیمت مسکن
بنابر گزارش بخش اقتصادی بلومبرگ، 

کانادا و نیوزلند در بخش مسکن دارای 

بیشترین میزان آسیب پذیری و حباب 

هستند و در رده های بعد از آنها کشورهای 

استرالیا و انگلستان قرار دارند.

Niraj Shah اقتصاد دان که با هدف 
ترسیم » داشبورد حباب مسکن « بر روی 
قیمت مسکن و میزان اجاره بها از یک 
سو و میزان تورم و درآمدهای خانوارها 
از سوی دیگر تحقیق کرده است در این 
رابطه گفت: نتایج تحقیقات ما نشان می 
دهد که با وجود پرداخت باالترین میزان 
دستمزد در دو کشور کانادا و نیوزلند این 

دو کشور دارای یکی از بی ثبات ترین 
سبکهای قیمت گذاری در مسکن هستند.

وی افزود: در استرالیا، نروژ، سوئد و 
انگلستان نیز  زنگ خطر به صدا در آمده 

است.
این اقتصاد دان با اشاره به تاثیرات 
سیاستگذاران در این موضوع تصریح کرد: 
دولت کانادا در همین رابطه از خریداران 
خارجی مسکن مالیات دریافت می کند در 
حالیکه در نیوزلند فروش خانه به خارجی 

ها ممنوع است.
Niraj Shah چالش دیگر را روند قیمت 
گذاری مسکن خواند و بیان کرد: در این 
شرایط احتمال دارد که در یک روند جهانی 
قیمت مسکن در معرض خطر حبابی شدن 

قرار گیرد.
وی ادامه داد: درحالیکه بانکهای مرکزی 
روی جلوگیری از رکود اقتصادی متمرکز 
هستند، نبود سیاستگذاری پولی می تواند 
بذری برای رویش بحرانهای آینده باشد.

شرایط انگیزشی خرید خانه برای 
خریداران بار اول در کانادا

 از تاریخ 2 سپتامبر 2019، خریداران بار اول 
در کانادا قادر به درخواست FTHBI خواهند 
بود.  دور اول درخواست ها در 1 نوامبر 2019 
بسته خواهند شد. این اطالعاتی بود که همه 
منتظر آن بودند، بقیه اساسا دقیقا همان چیزی 

است که شما انتظار داشتید.
 خریداران بار اول واجد شرایط می توانند  5 % 
)فروش مجدد( یا 10 % )ساخت و ساز جدید( 
قیمت خرید را از شرکت وام و مسکن کانادا 
برای پیش پرداخت خرید خود دریافت کنند.  
این یک وام مسکن مشترک با CMHC است.  
دولت کمک بزرگ تری برای خانه های نوساز 
  اساسا پیش خرید خانه می کند تا انگیزه و کمکی 

باشد برای ایجاد بیشتر مسکن.
 در این برنامه هیچ پرداخت مداومی وجود 
ندارد و شما می توانید وام را در هر زمانی که 
می خواهید قبل از مهلت بدون پرداخت جریمه، 
بازپرداخت کنید.  وام باید پس از 25 سال یا 
زمانی که خانه فروخته می شود، باز پرداخت 

شود.
 بازپرداخت بر اساس ارزش اموال در زمان 
بازپرداخت است.  به عنوان مثال، اگر وام٪10 
)30،000 دالر( را از مبلغ خرید 300،000 
دالر دریافت کردید و 10 سال بعد زمانی که 
شما خانه را می فروشید، ارزش آن 400،000 

دالر باشد شما موظفید 10 % از ارزش جدید 
پرداخت کنید.   را  خانه )40،000 دالر( 
CMHC از افزایش ارزش ها، درست مانند 
شما، سود می برد و همچنین در معرض خطر 
است.  به عنوان مثال، اگر ارزش خانه شما از 
300،000 دالر تا 250،000 دالر کاهش 
یابد، شما فقط موظف به پرداخت 25،000 

دالر خواهید بود.
 با توجه به محاسبات CMHC، یک خریدار 
بار اول می تواند 286 دالر در ماه) 3،430 
دالر در سال( را با خرید یک خانه 500،000 
دالری از طریق این برنامه صرفه جویی کند.  در 
این قیمت، خریدار به 25000 دالر نیاز دارد، 
FTHBI مبلغ 50،000 دالر )برای ساخت و 
ساز جدید( را فراهم می کند، که مبلغ پرداخت 
 ،FTHBI ماهانه 2،187 دالر است.  بدون

پرداخت های ماهانه 2،473 دالر خواهد بود.
 چه کسی برای FTHBI واجد شرایط است؟

 برای واجد شرایط بودن برای FTHBI، درآمد 
خانوار شما نمی تواند از 120،000 دالر تجاوز 
کند و شما باید حداقل مبلغ   5 %  را پرداخت 
کنید.  وام مسکن بیمه شده همراه با مبلغ 

انگیزشی نمی تواند بیش از چهار برابر درآمد 
خانوار شما باشد.  همچنین، این باید اولین خرید 
شما باشد، که واقعا انعطافپذیرتر از آنچه فکر 

میکنید است.
 برای اینکه از نظر دولت خریدار بار اول به 
حساب بیایید، باید فقط یکی از موارد زیر 

درباره شما صدق کند:
  -هرگز خانه ای را قبال خریداری نکرده باشید

-ازدواج یا مشارکت عرفی شما به پایان رسیده 
باشد.

 -شما در یک خانه متعلق به خودتان و یا شریک 
زندگی )یا همسر( در چهار سال گذشته زندگی 

نکرده باشید.
 هنگامی که بودجه سال 2019 دولت فدرال 
اعالم شد و طرح های FTHBI ظاهر شد، به 
سرعت مورد انتقاد قرار گرفت زیرا به احتمال 
زیاد تنها درصد کمی از مردم را کمک می کرد 
و به طور بالقوه در بازارهای گران قیمت مانند 

تورنتو و ونکوور بسیار مفید نبود.

 طبق گفته CMHC، بیش از 2000 خریدار در 
تورنتو در سال 2018  و بیش از 1000 خریدار 
در ونکوور واجد شرایط برای این وام بوده اند.

مانی شوشتری زاده   
    فوق لیسانس مهندسی    عمران
    و مدیریت پروژه     

       مشاور امور امالک و سرمایه گذاری 

    )647 (  527  -4777    
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انتاریو ونکوور

مرگ یک جوان در اثر ابتال به هاری

یک مرد 21 ساله از شهروندان جزیره ونکوور بنام » نیک 

ماژور«، در اثر ابتال به هاری درگذشت.

به گزارش تهرانتو به نقل از سی تی وی، خانواده این جوان در رابطه 
 »Tofino « با علت این امر گفتند که آنها در اواسط ماه می به
رفته  و هنگامی که در حال حرکت در مسیر بودند با گروهی از 
خفاش ها مواجه شدند که این مرد جوان به آنها ضربه ای زد و 

بینشان تماسی برقرار شد.
وزیر بهداشت نیز در این رابطه گفت: خفاش ها در تمام قسمتهای 
بریتیش کلمبیا وجود دارند و بعنوان یکی از عوامل انتقال هاری 
شناخته شده اند ، همانطور که در این مورد اخیر در ونکوور پیش 

آمده است.
در همین رابطه خانواده ، دوستان و کارکنان مرکز بهداشتی که 
این مرد جوان برای درمان مراجعه کرده تحت بررسی و مراقبت 

قرار گرفتند تا از سالمتشان اطمینان حاصل شود.
بنابر این گزارش و بر اساس پست فیسبوک از سوی باشگاه 
ورزشی Cascadia Martial Arts » نیک ماژور«، یکی از 
 Parksville ورزشکاران و مربیان تکواندو کار این باشگاه در

بوده است.
Cascadia در ادامه ضمن ابراز ناراحتی از این حادثه ، نسبت 
به خانواده این جوان اظهار همدردی کرده و گفت که فرزندشان 

یکی از جوانان محبوب و ورزشکار بوده است.
از سال 2003 تاکنون این نخستین مورد ابتال به هاری است که 

در کانادا گزارش شده است.
همچنین بنابر گزارشهای دولت فدرال کانادا، از سال 1924 
تاکنون این فرد بیست و ششمین نفر است که گزارش علت 

مرگش در اثر ابتال به هاری منتشر شده است.
در حال حاضر امکان واکسیناسیون هاری در کشور فراهم است 
البته این واکسن در شرایط عادی در اختیار عموم نیست و بیشتر در 
محیطهایی که کارگران با حیات وحش در ارتباط هستند و سایر 
افرادی که احتمال درگیری انها با این ویروس هست موجود است.

گفتنی است هاری یک بیماری ویروسی کشنده است که مخصوص 
گوشتخواران اهلی و وحشی بوده و انسان و سایر حیوانات خونگرم 
پستاندار به طور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتال می 

شوند.

3 کشته و 4 مفقود حاصل سقوط مرگبار هواپیمای شناور در نیوفاندلند و البرادو

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

تصادف با قطار شهری منجر به مرگ یک مرد شد
 Danforth GO مردی در اثر تصادف با قطار شهری در ایستگاه

Station کشته شد.
حدود ساعت 1 بعد از ظهر 
روز دوشنبه پلیس تورنتو 
گزارشی مبنی بر تصادف 
یک مرد با قطار شهری و 
وارد آمدن جراحات جدی 

به وی دریافت می کند.
بر همین اساس نیروهای امدادی برای انجام کمک های اولیه عازم 
محل حادثه می شوند ولی پس از مدتی مرد در اثر شدت جراحات 

وارده تسلیم مرگ می شود.
پیرو این حادثه پلیس حرکت قطارها را متوقف کرد و از مسافران 

خواسته شد تا برای مدتی از سایر وسایل نقلیه استفاده کنند.

ـــــــــــــــــ
دو دختر نوجوان گم شده در پارک 

آلگون کوئین سالم پیدا شدند

 Maya و  Marta Malek ،پلیس روز دوشنبه اعالم کرد

Mirota دو دختر نوجوان 16 ساله که پس استقرار در اردویی 

واقع در پارک Algonquin مفقود شده بودند عصر دوشنبه 

پس از 4 روز جستجو در فاصله 5 کیلومتری جایی که آخرین 

بار دیده شده بودند سالم پیدا شدند.
»بیل دیکسون«  از پلیس انتاریو در این رابطه گفت: این دختران 
که هردوی آنها در شرایط روحی و جسمی بدی بودند از اهالی 
کیچنر- انتاریو هستند و پیدا شدن آنها بهترین خبری بود که ما 

می توانستیم داشته باشیم.
به گفته پلیس وسعت پارک، تاریکی هوا و گم کردن مسیر موجب 
گمشدن این دو دختر در طی روزهای گذشته شده است و در طی 
این چهار روز پلیس با تمام قوا اعم از هلیکوپتر، هواپیمای کوچک 
مخصوص محیط زیست، سگهای تربیت شده و گروه های آموزش 

دیده نظامی به جستجوی این دختران پرداخت.
پارک آلگون کوئین با 7 هزار و 653 متر مربع وسعت در مرکز 
انتاریو واقع شده و مساحت آن از ایاالت Delaware ایاالت متحده 

بیشتر است.

قاچاق مواد مخدر 
عامل دستگیری شهروند 

کانادایی در چین
شهروند  چین،  خارجه  امور  وزارت 

اخیرا در چین دستگیر  که  کانادایی 

شده است را با قاچاق مواد مخدر توسط 

معلمان خارجی زبان انگلیسی مرتبط 

خواند.

بر اساس پستی که روز گذشته از کنفرانس 
خبری وزارت امور خارجه چین منتشر شده، 
سخنگوی این وزارتخانه تایید کرده که در 

میان خارجی های بازداشت شده های اخیر 
در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در استان   
»شاندونگ « یک نفر کانادایی نیز وجود 

دارد.
Geng Shuang سخنگوی وزارت امور 
خارجه در این رابطه گفت مقامات چینی به 
سفارتخانه های مربوطه در این رابطه اطالع 
داده اند و دیدارهای کنسولی آغاز شده است.

وی تاکید کرد که بین تحقیقات در شاندونگ 
و سایر موارد مرتبط با دستگیر شده های 

خارجی در جیانگسو ارتباطی وجود ندارد.
وزارت امور خارجه کانادا نیز هفته گذشته 
دستگیری یک شهروند کانادایی را در یکی 
از شهرهای شرقی چین بنام یاتای تایید کرد 
اما بنا به دالیل امنیتی از بیان جزئیات موضوع 

خودداری کرد.
این وزارت خانه همچنین از پیگیری موضوع 

برای آزادی این شهروند کانادایی خبر داد.
گفتنی است بنا بر نظر کارشناسان ، چین 
با توجه به دستگیری وان منگ ژو ، یکی از 
مدیران هواوی در ونکوور و عدم استرداد 
وی به چین، از دسامبر سال 2018 دست 
به اقدامات تالفی جویانه مانند دستگیری 
شهروندان کانادایی ، ممنوعیت واردات 
محصوالت کانادایی و ... نموده و با وجود 
گفتگوهای صورت گرفته در این رابطه این 

روند همچنان ادامه دارد.

درپی سقوط یک فروند هواپیمای شناور 
شرکت Air Saguenay در دریاچه البرادو 

3 نفر کشته و 4 نفر مفقود شدند.
Jean Tremblay ، رئیس اجرایی هواپیمایی 
Air Saguenay ، ضمن تایید این خبر گفت 
که هنوز ابهامات زیادی از جمله هویت کشته 
شده ها و مفقودین وجود دارد و در عین حال 
اظهار امیدواری کرد مفقودین هنوز زنده 

باشند.
وی افزود: این هواپیما در فاصله 2 کیلومتری 
ساحل پیدا شده است ولی هنوز مشخص 
نیست این سقوط در حین پرواز رخ داده و 

یا موقع فرود.

Tremblay هواپیمایی Air Saguenay را دارای 
گروهی یکپارچه و متحد که همه کارکنان 
یکدیگر را می شناسند خواند و بیان کرد: 
خلبان این هواپیما فردی 61 ساله با حداقل 
20 هزار ساعت پرواز طی 6 سال بر روی 
دریاچه میستاستین بوده و ما هنوز نمی دانیم او 
هم در این حادثه کشته شده یا جزو مفقودین 
است البته ما به زنده بودن او امیدواریم و 

برایش دعا می کنیم.
 ) JRCC( مرکز هماهنگی و نجات هالیفکس
با دریافت گزارشی مبنی بر سقوط یک فروند 
 Havilland DHC-2 Beaver  هواپیمای شناور

به محل حادثه عازم شده است.
بنابر این گزارش این هواپیما با 7 سرنشین 
به منظور ماهیگیری از محل اقامتشان در 
دریاچه Crossroads نزدیک مرز کبک 
به کمپی در دریاچه میستاستین در شمال 
البرادو می رفتند و قرار بوده عصر همان روز 

بازگردند که دچار این حادثه شدند.
در ادامه این گزارش آمده است، تمام 
محصول   Beaver  2-DHC هواپیماهای 
سالهای 1947 و 1967 هستند اما دقیقا 
مشخص نیست این هواپیمایی که سقوط 

کرده محصول چه سالی بوده است.

از سال 2010 تاکنون این سومین سقوطی 
است که در هواپیمایی Air Saguenay به ثبت 

رسیده است.
در 16 جوالی 2010 نیز به دلیل بدی آب و 
 Lake نزدیک دریاچه mountainside هوا در
Péribonka واقع در کبک نیز یکی دیگر از 
این هواپیماها سقوط کرد که منجر به مرگ 

6 سرنشین آن شد.
در سال 2015 یکی دیگر از هواپیماهای 
 Les این شرکت در ناحیه ای جنگلی نزدیک
Bergeronnes واقع در کبک سقوط کرد و 

باز هم 6 تن از سرنشینان آن کشته شدند.
Tremblay  اضافه کرد: سقوط هواپیماها 
همیشه همراه با اخبار بد است البته موضوع 
سقوط بخشی از پرواز نیست ولی متاسفانه 
واقعیتی است که در این صنعت وجود دارد. 



تلفن :   416-371-9898

5

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 .

No. 140 هفته نامه تهرانتو به انضمام نیارمندی های تورنتو *  پنجشنبه  27  تیرماه    1398 TEHRANTO NEWS Inc * Thursday July 18,2019

در مقاله قبلی به بررسی واژه رهبری و اهمیت 
وجود آن در دنیای امروز پرداختیم. امروز می 
خواهیم به بررسی دقیق و عمقی تر این موضوع 
بپردازیم تا نه تنها درک بهتری از این پدیده 
داشته باشیم بلکه آن را در زندگی و کار خود 
به کار ببندیم تا به رهبری با نفوذ تبدیل شویم. 
حال ببینیم برای اینکه ویژگی های رهبری خود 
را بهبود بخشیم چگونه باید باشیم.  بیش از 
70 سال تحقیق در مورد پدیده رهبری به این 
نتیجه گیری رسید که ویژگیهای زیادی در بین 
رهبران وجود دارد. بنابراین صرف برشمردن 
تعدادی ویژگیهای شخصیتی نمیتواند ما را به 
درک کامل و جامعی از این پدیده برساند. با 
این وجود می توان اینگونه گفت که پنج ویژگی 
مهم در ما میتواند قابلیت رهبری و نفوذ ما را به 
طور چشمگیری افزایش دهد. این ویژگی ها به 

شرح زیر می باشند.
ضریب هوشی: یکی از عوامل بسیار موثر در 
توسعه کارهای رهبران ضریب هوشی است.  
رهبران موفق دارای ضریب هوشی نسبتا باال 
هستند چون قادرند به واسطه آن با دیدی 
متفاوت فراسوی آنچه دیگران می بینند را 
دیده و آن را به دیگران انتقال دهند. عالوه بر این 
افراد باهوش قادرند در شرایط سخت بهترین 
تصمیمات را در کمترین زمان ممکن بگیرند. 
همین عامل باعث می شود که ضریب هوشی 
کماکان یکی از عوامل موثر در تعیین قابلیت و 

پتانسیل رهبری افراد باشد.
حس برتری جویی: دومین عامل موثر در ارزیابی 
موفقیت رهبران مربوط به حس توفق و برتری 
جویی است.  افرادی که دارای ویژگی های 
رهبری و هدایت دیگران هستند معموال آماده 
رقابت با دیگرانند. در حقیقت وجود رقابت و 
مبارزه برای آنها چالشی است مطلوب و انگیزه 
بخش و این انگیزه به آنها این انرژی را می دهد 
که بتوانند با تمام وجود از امکانات خود استفاده 
کرده تا به موفقیت برسند. اگر شما هم می 
خواهید به رهبری موفق و بانفوذ تبدیل شوید 
سعی کنید از مبارزه کردن با دیگران لذت 
ببرید )منظور از مبارزه در اینجا مبارزه سالم 

است(.حتی میتوانید رقابتهایی 
را در نظر بگیرید که نتیجه 
آن برای هر دو طرف برد 

است. در این صورت 
قادر خواهید بود نظر 

دیگران را به خود 

جلب کنید و ویژگی های رهبری خود 
را بهتر نشان دهید.  

اعتماد به نفس: آیا شما اعتماد به نفس 
باالیی دارید؟ آیا شما اعتماد به نفس 

کافی در انجام امور تان را دارید؟ من تا 
کنون با افراد زیادی کار کرده ام که در مورد 
اعتماد به نفس خود صحبت میکنند. برخی 
میگویند که اعتماد به نفس ندارند و آرزو می 
کنند که اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. 
در اینجا میتوان گفت که هر کدام از ما در 
زمینه هایی خاص اعتماد به نفس خوبی داریم 
و تنها کاری که باید انجام دهیم این است 

که  اعتماد به نفس خودرا در این زمینه 
های خاص به زمینه های دیگر زندگی و 

کاری مان انتقال دهیم. رهبران موفق 
قطعا دارای اعتماد به نفس باالیی 
هستند و قادرند بر ترس های 
خود غلبه کرده و به خودشان 
و چشم انداز شان اعتماد کنند. 

سطح انرژی باال: شاید برایتان جالب باشد ولی 
یکی از پنج ویژگی بارز یک رهبر موفق سطح 

انرژی باالست. 
ممکن است با خودتان بگویید من که انرژی 
باالیی ندارم یا خوش به حال آنهایی که پر انرژی 
هستند؛ حقیقت این است که میزان انرژی ما به 
خودمان بستگی دارد به اینکه از ابتدای صبح تا 
پایان شب به چه چیزهایی فکر میکنیم. بطور کلی 
سطح انرژی ما به عوامل مختلفی  از جمله میزان 
خواب کافی، تغذیه مناسب، ورزش، نوشیدن 
آب، نحوه تنفس و همچنین افکار روزانه ما 
بستگی دارد. شما هم می توانید با انجام تعدادی 
کارهای ساده میزان انرژی خود را در طول روز 

در حداکثر میزان ممکن نگهدارید.
دانش مربوط به موضوع: پنجمین عاملی که باعث 
تقویت پدیده رهبری در ما میشود مربوط به دانش 
و تسلط ما در مورد موضوعی است که در آن کار 
میکنیم. در واقع این امر باعث می شود که تسلط 
و احاطه شما به محیط اطراف و شرایط کاری و 
اجتماعی تان بیشتر شود و دیگران به شما اعتماد 
کرده و از شما پیروی کنند؛ بنابراین می توانید با 
دریافت اطالعات بیشتر در مورد کار یا شرایط 
زندگی تان دیگران را بهتر هدایت و رهبری 
کنید چون آنها شما را به عنوان خود انتخاب می 
کنند. مطالعات و تحقیقات اخیر در زمینه پدیده 
رهبری نشان دهنده این است که هوش هیجانی 
نیز یکی از ارکان اصلی موفقیت و رهبری و 
نفوذ در ذهن و قلب دیگران است. هوش 
هیجانی در حقیقت توانایی ما در شناسایی 
احساسات و عواطف و همچنین هیجانات 

خود و مدیریت آن است. عالوه بر آن فردی که 
دارای هوش هیجانی باالیی می باشد قادر است 
نه تنها احساسات و عواطف خود را شناسایی و 
کنترل کنند بلکه می توانند به راحتی هیجانات 
دیگران را رصد کرده و آنها را به صورت مناسب 
و کارآمد مدیریت نمایند. جالب توجه در اینجا 
این است شما می توانید هوش هیجانی خود را 
با تمرین و آموزش افزایش دهید و خبر خوب 
در اینجا این است که برخالف ضریب هوشی 
که قابل افزایش نیست هوش هیجانی ما میتواند 
با کمک آموزش افزایش یابد. بنابراین شما نیز 
می توانید به راحتی و با شرکت در کالس های 
مناسب، خواندن کتاب های معتبر در این زمینه، 
بهره گیری از هنر یک کوچ حرفه ای، این فاکتور 
را در خود افزایش داده تا به رهبری کارآمد و با 

نفوذ تبدیل شوید.
برای آشنایی بیشتر با مفهوم رهبری و اینکه چطور 
می توانیم آن را در خود نهادینه کنیم می توانید با 
ما تماس بگیرید و ما را در اینستاگرام دنبال کنید 
تا در یکی از سمینارهای رایگان ما به ما بپیوندید. 
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مراحل شکل گیری اعتماد به نفس  
مرد میانسالی را تصور کنید که اعتماد به نفس کافی ندارد، روابط 
اجتماعی اش خیلی قوی نیست و نگاه خوشبینانه ای به دنیا ندارد. البته 
ایشان به تازگی صاحب چنین صفاتی نشده است؛ تا جایی که به یاد 
می آورد عنصر اعتماد در زندگی اش کم بوده است و  او ماه آینده 
وارد 75 سالگی می شود و احتماال هیچگاه نخواهد فهمید که ریشه 
بحران اعتماد در او به 74 سال قبل زمانی که کمتر از یک سال داشته 

است برمی گردد.
اریک اریکسون روان شناس بزرگ آلمانی در نظریه ای به نام »مراحل 

رشد اجتماعی« زندگی انسان را به 8 قسمت تقسیم می کند: 
1 - از تولد تا یک سالگی * 2 - سال دوم و سوم زندگی * 3 - سال سوم 
تا ششم زندگی * 4 - سال ششم تا دوازدهم زندگی * 5 - سال دوازدهم 
تا سال بیستم زندگی * 6 - سال بیستم تا سی ام زندگی * 7 - سال چهلم 

تا شصت و پنجم زندگی  * 8 - از شصت و پنج سالگی به بعد 

در هر کدام از این مراحل قسمتی از شخصیت اجتماعی فرد شکل می  
گیرد. مثال در 12 ماه اول زندگی موضوع »اعتماد یا عدم اعتماد« در فرد 
شکل می گیرد. اگر شرایط زندگی کودک در سال اول زندگی اش مناسب 
و ایمن باشد او تا آخر عمر فردی خواهد بود که دنیا را جایی مناسب برای 
زندگی و موفقیت می داند، می تواند روابط مبتنی بر اعتماد با افراد برقرار 
کند و در نهایت به خود اعتماد کند و همین اعتماد به نفس،زیرساخت 

توسعه فردی او در تمام زندگی اش خواهد شد.
به همین دلیل است که اریکسون سال اول زندگی را مرحله »اعتماد 
در برابر عدم اعتماد« می نامد. هر چیزی که آرامش و امنیت کودک را 
در سال اول زندگی اش به خطر بیندازد، یک ضربه به اعتماد او می زند. 
فریادی که بر سر او کشیده می شود، دعوایی که پدر و مادر در حضور او 
می کنند، گرسنگی و تشنگی کودک، دمای نامناسب اتاقی که کودک 
در آن زندگی می کند، دردهایی که کودک می کشد )به هر علتی مانند 
بیماری، سوختگی، شکستگی، عرق سوز شدن پا(، بی اعتنایی اطرافیان به 
کودک و ... همه و همه دست به دست هم می دهند تا عنصر اعتماد در 

کودک ضعیف شود.
یکی از فاجعه بارترین توصیه هایی که گاه به پدر و مادرهای جوان می شود، 
این است که کودک تان را زیاد در آغوش نگیرید چون »بغلی« می شود و 
مجبور خواهید شد مدام او را بغل کنید. این در حالی است که در سال اول 
زندگی کودک هر چه بیشتر توسط پدر و مادرش در آغوش گرفته شود 
اعتماد به نفس او بیشتر تقویت می شود. کودک در ارزیابی محیط جدید 
زندگی اش هر اندازه احساس کند که به والدینش نزدیک است و حمایت 
و تأیید آنها را به همراه دارد آرامش و اعتماد بیشتری به دست خواهد آورد.

بنابر این کودک زیر یک سال را مدام بغل کنید، با او صحبت کنید، لبخند 
بزنید، مراقب سالمتی اش باشید، حواس تان به نیازهای غذایی اش باشد، 
نگذارید از خیس بودن پوشک عذاب بکشد و دچار التهاب پوستی شود، 
کنار او دعوا و جنجال نداشته باشد، به او نهیب نزنید، با او بازی کنید و ...

بدانید که اعتماد یا عدم اعتماد در انسان در همان 12 ماه نخست 
زندگی اش تعیین  می شود و این والدین کودک هستند که نقش اصلی را 

در شکل گیری اعتماد در او را دارند.
اگر والدین مرد میانسال نقل شده در باال در سال اول رفتار مهربانانه تری 

با او داشتند او یک عمر در بحران بی اعتمادی به سر نمی برد.

* کتایون خطیر 

  مشاور  خانواده و جامعه شناس

تلفن : 647-391-3809

جامعه

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

Elena Mokhtarezadeh - Sales Representetive416.400.5054

خودشناسی ویژگی های رهبران موفقزندگی
تله های زندگی خود را بشناسیم
* زهره کالهدوز- مشاور خانواده و  روان درمانگر

647-281-4345

 عضو رسمی کالج روان درمانگران اونتاریو

 زندگی مانند سفریست که از آغاز، میانه و یک پایان تشکیل شده و 
سرشار ازتله و دام می باشد.  گاهی تله های زندگی  قابل مشاهده و 
دیدن نیستند تا وقتی که پا به درونشان می گذاریم و  به قول معروف 
کار از کار گذشته و دیگر خیلی  دیر شده است.   در طول زندگی و 
در میانه این سفر چاله های زیادی وجود دارد، مشکالت زیادی که 
عالمت و نشانه ای ندارند که به ما بگوید »احتیاط کنید تله ای در 
مسیر وجود دارد«  و این چنین است که بدون هیچ آمادگی و آگاهی 
درون این چاله ها می افتیم. چه می شود اگر از تله های مسیر زندگی 
خود مطلع شویم؟ داشتن چنین اطالعاتی قبل از آغاز سفر زندگی 

کمک بسیار بزرگی در این مسیر به ما می کند.  
در این مطلب به چند تله شایع زندگی به طور خالصه اشاره می کنیم 

تا بتوانیم با آگاهی بهتر و مجهز پا در راه زندگی بگذاریم .

* نقش قربانی بازی کردن 
در زندگی همه ما مسائلی پیش می آید ... زمان هایی که ما قربانی 
خشونت، سانحه، بد رفتاری یا تجاوز شده ایم. بهتر است این مسائل 
را همانطور که هستند بپذیریم.  اما همه ما تمایل داریم که خود 
را همچون یک قربانی نشان دهیم درست زمانی که نوک پیکان 
سرزنش به سمت ما گرفته شده است. مثل زمانی که از بد حادثه 
درست قبل از یک مصاحبه کاری دچار یک سرما خوردگی شدید 
می شویم. در اینجا قربانی شرایط محیطی شده ایم.... یا به خاطر 

مشاجره لفظی با سوپروایزر خود از کار اخراج می شویم. 
بهتراست بتوانیم مسائلی که واقعا از کنترل و حیطه اختیار ما خارج 
هستند را تشخیص دهیم و بدانیم که مشکل از ما نبوده است و به 
هیچ عنوان نمی شود از آنها اجتناب کرد و در عین حال مسئولیت 
چیزهایی که خود پدید آورده ایم برعهده گرفته و از ذهنیت قربانی 

دوری کنیم. 
  

* تله انتقام گیری
 همانطور که همه ما در مقاطعی قربانی بوده ایم در مراحلی هم در 
صدد تالفی و انتقام گیری از دیگری بوده ایم. زمانی که این اتفاق 

می افتد می خواهیم با فرد یا افرادی همتراز شویم.  
 انتقام گیری نه تنها سبب می شود که زندگی دیگری را به تباهی 
بکشانیم بلکه به وسیله آن باعث آسیب زدن جدی به زندگی خود 
مان نیز  می شویم و  البته این بدان معنا نیست که به دنبال عدالت 
و برابری در زندگی نباشیم بلکه می بایست اجرای عدالت را در 
دستان افرادی قرار دهیم که در حیطه قانونند و قانون این قدرت را 

به آنها سپرده است. 
 

* تله تلخ کامی و نا امیدی 
همه ما در مراحلی از زندگی از سوی افرادی تلخی دیده ایم. این 
رفتارها می توانسته بدون هیچ علتی درحق ما انجام شده باشد.  به قول 
معروف گذشته ها گذشته است  اما مساله اینجاست که می خواهیم 
آن تلخی ها و ناکامی ها را رها کنیم  و یا به فردی ظالم تبدیل شویم ...

دقت کنید رفتارهای ناعادالنه همیشه غیر قابل اجتناب است اما به 
یک فرد ظالم بدل شدن یک انتخاب است...
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phdfurniture.com

دانستنی ها

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        

شبکه های اجتماعی با افسردگی نوجوانان 
ارتباط دارد

مطالعات جدید محققان بیمارستان سن جاستین مونترال نشان 

میدهد مدت زمان استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی در 

تشدید عالئم افسردگی آنها تاثیر دارد.

این تحقیق با هدایت دکتر پاتریشا کنراد، استاد روانشناسی دانشگاه 
مونترال طی یک دوره 4 ساله تاثیرات استفاده از شبکه های اجتماعی 

را توسط نوجوانان مورد بررسی قرار داده است.
دکتر کنراد  در این رابطه گفت: آنچه که بیش از هرچیز در بررسی 
تاثیر رسانه های اجتماعی در این تحقیق نظر ما را جلب کرد مدت 

زمان استفاده از دستگاه دیجیتال بوده است.
Elroy Boers یکی از همکاران دکتر کنراد در این تحقیق در رابطه با 
علت افزایش عالئم افسردگی نوجوانان هنگام استفاده از شبکه های 
اجتماعی را مقایسه زندگی خود با افراد باالدستی که در این شبکه 
ها مانند اینستاگرام هستند خواند و آنها را موجب بروز احساسات 
بد در نوجوانان دانست.  نکته قابل توجه در این تحقیق این است 
که این نوجوانان در هنگام بازی های ویدئویی نه تنها دچار حالتهای 
افسردگی نمی شدند بلکه سرگرم بوده و موجب شادیشان می شد.
دکتر Martin Gignac، رئیس بخش روانپزشکی بخش کودکان و 

نوجوانان بیمارستان اطفال مونترال نیز در این رابطه گفت : 
طی سالهای اخیرا تعداد نوجوانانی که به دلیل تمایل به خودکشی در 

این بخش بستری می شوند افزایش یافته است.
وی افزود: من فکر نمی کنم رسانه های اجتماعی تنها دلیل این موضوع 
باشند ولی یکی از موارد خطرناک هستند که باید آنها مورد نظارت 

قرار گیرند.
Gignac با اظهار امیدواری در رابطه با آموزش استفاده صحیح از این 
تکنولوژی ها برای انجام فعالیتهای سالم و رفتار خوب یک شهروند 
در مدارس تصریح کرد:   خیلی مهم است که ما به جوانان بیاموزیم 
چگونه از ارتباطات آنالین استفاده کنند و بدانند وقتی در زمان 
سالمتی شان پستی را زنده و آنالین ارسال می کنند ممکن است 

این موضوع در شرایط سخت هم برایشان پیش بیاید.
این محققان طی سالهای 2012 تا 2018 مدت زمان استفاده  3800 
دانش آموز مونترالی در مقطع کالسهای 7 تا 11 را از شبکه های 
اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام ، تلویزیون و بازی های ویدئویی 
در طول هفته مورد بررسی قرار داده و دریافتند مدت زمان استفاده 
این نوجوانان از شبکه های اجتماعی و تلویزیون در افزایش عالئم 

افسردگی آنها تاثیر داشته است.
نتایج این تحقیق نیز در آخرین شماره  JAMA Pedatrics ، ژورنال 

انجمن پزشکی امریکا منتشر شده است.

جوانان

 دانستنی های مفید در رابطه با فیس اپ ، چالش اخیر نرم افزاری
این روزها با ورود چهره هایی مانند  

 Dwayne  و Drake, Nick Jonas

Wade  ستاره NBA و به تازگی نیز 

Stephen Colbert  کمدین آمریکایی 

به چالش »فیس اپ« و نمایش چهره 50 

سال آینده افراد به یکی از محبوب ترین 

چالش های روز تبدیل شده است.

» فیس اپ «، یک اپلیکیشن تغییر و ادیت 
عکس است که اولین بار در سال 2017 
توسط Wireless Lab در روسیه طراحی 
شد که در آن سال زیاد مورد استقبال قرار 
نگرفت ولی اخیرا این نرم افزار بطور فزاینده 

ای مورد استقبال قرار گرفته است.
اما کارشناسان حریم خصوصی معتقدند 
که کاربران این نرم افزار باید خیلی دقت 
کرده و قبل از استفاده از آن و دادن اطالعات 
شخصی شان  شرایط و ضوابط آن را با دقت 

مطالعه کنند.

تغییرات عکسها

نرم افزار فیس اپ در 5 بخش تحت عنوان » 
محتوای کاربران« تغییرات را انجام می دهد 
و وقتی کابر می خواهد از آن استفاده کند با 
گزینه های   دائمی ،   بی اعتبار،   غیرقابل 
انکار،   حق امتیاز آزاد، در سراسر جهان، 
تماما پرداخت شده، صدور مجوز استفاده، 
تکثیر، تغییر، انطباق، انتشار،   ترجمه ،   ایجاد 
مشتقات آثار ،   توزیع و  اجرای عمومی 

مواجه می شود.
به گفته تحلیلگر آی تی در سی تی وی، یعنی 
با انتخاب این گزینه ها شما به برنامه مجوز 

انجام هرکاری را می دهید.
او افزود: دوره ها و  امکانات این نرم افزار 
مانند میکروفن و دوربین انحصاری نیستند 
لذا توصیه می شود چندین نمونه از این 
برنامه ها را همزمان روی گوشی تان نصب 

نکنید تا دچار سردرگمی نشوید.

حریم خصوصی

اولین بار واشنگتن پست در رابطه با رعایت 
حریم خصوصی در این نرم افزار ایراد 
گرفت ولی این اپلیکیشن گفت که طوری 
طراحی شده که برای استفاده از عکسهای 
کاربران باید مجوز بگیرد و تا به آن اجازه 
ندهید وارد حریم خصوصی تان نمی شود 

نکته ای که و در بخش حریم خصوصی آن 
بطور کامل بر آن تاکید شده است.

همچنین در همین صفحه تاکید شده  که 
احتمال دارد تعدادی از مشخصات شما یا 
سایر افراد در معرض دیدی عمومی قرار 

بگیرد.

فیلترها

وقتی سال 2017 این نرم افزار برای اولین 
بار ایجاد شد همراه با فیلترهای متعدد از 
جمله خندهای مصنوعی و سفید کردن 
پوست صورت بود.  بعدها در همان سال 
نرم افزارهایی آمد که سایر نژادها و رنگ 
پوست مانند سیاه، آسیایی ، هندی ، سفید و 
... را نشان می داد همین موضوع باعث شد که 
طراحان این نرم افزار نیز نه تنها این فیلترها 
را برداشته بلکه از قرار دادن فیلترهای تغییر 

رنگ چهره عذرخواهی کنند.
مدیران این تکنولوژی معتقدند که آنها 
سعی ندارند چهره های فانتزی و غیر واقعی 
ایجاد کنند بلکه می خواهند تغییرات آینده 
افراد با واقعیت تطابق داشته باشد و این وجه 

تمایزشان با نمونه های مشابه است.

به دکتر میگیم :  دلم میخواد برم جایی که هیچ آدمی نیست ...  میگه 
نشونه خوبی نیست... میگم دنبال نشونه های خوب نیستم.

گاهی وقتی چیزی رو دو یا سه بار پشت سر هم بگی یا انجام بدی 
، مثال بگی میوه بخور ، یا با نوک انگشت بزنی به بازوم از کوره در 
میرم یا بغض میکنم . بعضی روزا اصال برام مهم نیست  لباس هایی که 
به هم نمیان با هم ست کنم. گاهی یه متن حال خوب کن تو فضای 
مجازی مینویسم  ویا عکسهای پر انرژی میذارم اما در افسرده ترین 

حالت ممکنم .
روزهایی هم هست که در »حالت چه اهمیتی دارد« ترین آدم عالمم 
به قدری که میتونم قید رویاهام رو بزنم وبمیرم . بعضی وقت ها خرید 
کردن و الک زدن حالمو خوب میکنه،  بعضی روزهای حتی این دوتا 
قدرت شفا بخشیشون رو از دست میدن ، یا اصال پوالم تموم شده 
ونمیتونم خوشحالی بخرم . وقتی یه چیزی که عاشقشم رو میگیرم 
یا به چیزی که مدت هاست برای به دست آوردنش تالش کردم 
میرسم از همون لحظه رسیدن به بعد دیگه خوشحال نیستم. یه روز 
پر انرژی از خواب بیدار میشم و پر از هدفم، یک ساعت بعد حوصله 

رسیدن به هیچکدوم رو ندارم . 
اینهاچند روایت کوتاه از خیل عظیم روایت های بیان شده در باب 
افسردگی میباشد . افسردگی درونی تر و عمیق تر از همه احساساتی 
است که ما بروز میدهیم  و هرچه بیشتر طول بکشد و بیشتر به الیه 
های وجودی ما نفوذ کند )شاید پنهان از چشم دیگران ( ناتوانی در ما 
بیشتر خواهد شد . افسردگی را  شاید بیشتر از بیماری بتوان به حالتی 

نامگذاری کرد که روح به سرزمینی  دیگر سیر می کند.
زمانی که انسان افسرده میشود تازه متوجه خواهد شد که چیزی در 
زندگی او سر جای خودش نیست، باید به دنبال آن بگردد  و درصدد 

درست کردن و یا تغییر آن شود. یعنی نیاز به آگاهی و تغییر ! 
 درگیر افسردگی شدن شاید یک اتفاق غیر قابل پیش بینی و اجتناب 
ناپذیر باشد اما  همخانه شدن با آن و انزوا طلبی یک انتخاب و غلبه 
بر آن انتخابی دیگر است.   انتخابی که انسان را  وارد مرحله ای به 

نام  »پذیرش« میکند . 
پذیرش و غلبه با آن سخت ترین مرحله زندگی انسان است که فرد 
با هر آنچه که انکار میکرده مواجه میگردد و تمام الیه های دفن شده 
و پنهان روح او آشکار  می شود.  صدایی با مضمون: )چشمهایت را 
باز کن ، این خود خود تویی ، خودت رو با تمام سیاهی های درونت 

بپذیر و دوست داشته باش و با آنها مواجه شو (.
زمانی که فرد  از مرحله انکار به مرحله پذیرش و غلبه می رسد  
)مرحله نجات از غرق شدن است(  ندایی از درون هادی و منجی به 
کمک فرد می آید.  در آن زمان انسانی از ورژن حقیقی خود فرد به 
او خواهد گفت :  تجربه کن ، بترس،ریسک کن ،اما قبل از پذیرفتن 
))فکرکن(( مکث کن و از لحظه لحظه زندگی خود استفاده کن و 

لذت ببر .

بانو  راسخی - دانش آموخته حقوق

افسردگی و مقابله

چهاردیواری



فال هفته 

  فروردین متولدین عزیز فروردین،   شما  دوست دارید هر چالشی را در آغوش بکشید و در آن 
موفق باشید. نگران نباشید شما یک رهبر به دنیا آمده اید. از این حس برای باال رفتن از پله های ترقی استفاده کنید 

ولی مراقب باشید به مرز دیکتاتوری نزدیک نشوید.  

  اردیبهشت متولدین عزیز اردیبهشت،  شما انسان بسیار انسان با ایمانی هستید و جز بندگی خدا را نمی 
پذیرید. بارها از دام شیطان به سالمت رهایی پیدا کرده اید. جز خدمت به خلق به چیز دیگری فکر نمی کنید. 
این هفته شما مورد امتحان الهی دیگری قرار می گیرید. سعی کنید مثل همیشه سربلند از این آزمون بیرون بیایید.

  خرداد متولدین عزیز خرداد، توجه داشته باشید که هر انسانی ممکن است خطا کند یا اصال ممکن است 
در تشخیص صحیح از غیر صحیح اشتباه کند. شما عاشقانه کاری را انجام داده اید و باید همان مسیر را ادامه 
دهید تا به نتیجه مورد نظرتان برسید ، قدر عشق و دلبستگی حقیقی را بدانید چون تنها ارزش ماندگار زندگی 

همان عشق است  . 
 

  تیر متولدین عزیز تیر، تولدتان مبارک   شما پیچیده می اندیشید و زندگی را به خودتان سخت گرفته اید. 
خودتان را از زندگی طلبکار میدانید و در حسابها و کتابها بسیار ریزبین هستید. به همین خاطر بعضی چیزها بر وفق 
مرادتان نیست و از همین رو سخت برآشفته می شوید. این هفته نیز آنچه  که می خواسته اید عینا انجام نخواهد 

شد. بایستی برای تغییر این روند چاره ای بیندیشید.. 

  مرداد متولدین عزیز مرداد، تولدتان مبارک  برای رسیدن به مال دنیا بسیار تالش می کنی چون 
خوشبختی ات را در ثروت جستجو می کنی ولی به آنچه که داری قانع باش. هرگز ایمانت را پای مسائل مالی از 
دست نده زیرا بار گناهانت زیاد می شود. راه راست را درپیش بگیر تا به آرامش برسی و  آنگاه کائنات تو را به 

سمت موفقیت می رساند.

  شهریور  متولدین عزیز شهریور،  شما در این هفته موقعیت های پیچیده و پر چالشی در پیش دارید ولی 
بارها ثابت کرده اید که آنها را به خوبی مدیریت می کنید. با پایداری و تالش همیشگی، موفقیت شما حتمی است. 
برخی راهها بر روی شما بسته است اما این هفته، هفته شانس شماست. با ذهنی باز و تفکری مثبت برای باز کردن 

راهها تالش خواهید کرد. دوستانی نیزدارید که همیشه در کنار شما هستند.

  مهر     متولدین عزیز مهر، کارهای انجام نشده بسیاری دارید. اگر به آنها بی توجه باشید مشکالت بزرگی 
در آینده برایتان رخ خواهد داد. انرژی تان را صرف توجه و رسیدگی به آن امور کنید. در پایان به خاطر به انجام 

رساندن کارهایتان احساس شادی بسیاری خواهید داشت. 

  آبان     متولدین عزیز آبان، این هفته زمان شانس شماست. ذهن رها و آزاد شما باعث می شود که مسائل  
زیادی را درک کنید ولی با مثبت اندیشی، در ذهن خود برای مسائل آزاردهنده فضایی باز نکنید. با انرژی درونی 

تان همچنان پیش بروید تا به خواسته های زیبایتان برسید.

  آذر     متولدین عزیز آذر،  این هفته فرصت خوبی برای فعالیتهای گروهی خواهید داشت که برایتان فرصت 
خوبی است که از دنیای کار و تالش روزمره خارج شده و به ذهن تان کمی استراحت دهید. زمان آن است که با 

ایجاد روابط اجتماعی، دنیای بزرگتری برای خود بسازید و از لحظه هایتان بیشتر لذت ببرید.

  دی     متولدین عزیز دی، این هفته شما شانس این را دارید تا شکستهایتان را جبران کنید. از استعدادها 
و خالقیت های تان به خوبی استفاده کنید تا به  اهداف بلند مرتبه تان برسید. شهامت داشتن در انجام کارهای 
بزرگ است که شما را به قله موفقیت نزدیک می کند. ذهن تان را متمرکز کنید و با انجام کارهای مثبت، راه 

رسیدن را برای خودتان هموار کنید.

  بهمن     متولدین عزیز بهمن، این هفته می تواند یک هفته بزرگ برای قدمهای محکم زندگی باشد. قادر 
خواهید بود ذهن خود را درباره برخی مسائل مهم آماده کنید. برای آینده خود برنامه ریزی کنید و با پشتکار و پر 

انرژی به درخششی که الیق آن هستید دست پیدا کنید.

  اسفند     متولدین عزیز اسفند، دوستان و اطرافیان شما در هر کاری که بخواهید انجام بدهید نقش پررنگی را 
ایفا  می کنند که گاهی اوقات نقشی بازدارنده است. محتاط باشید. مراقب خود در زندگی باشید. دوستان نماهایی 
می خواهند به شما صدمات بزرگی وارد کنند که برایتان مشکالت فراوانی در آینده به وجود خواهند آورد. باهوش 

و ذکاوت خود آنها را پیش بینی کنید.. 
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شور و اشتیاق برای رشد و پیشرفت

یکشنبه بیست و یکم جوالی

برای دستیابی به تغییر مثبت و موفقیت با ما همراه شوید

آیا شما هم احساس تنهایی میکنید؟

آیا نمی دانید که چطور با غم و اندوه خود کنار بیایید؟ 

غم عزیز از دست رفته تان زندگی شما را از مسیر خود خارج کرده؟

من هدیه هستم،من هم در این مسیر بودم. میتوانم غم و دردتان را احساس 
کنم. من با شما روش های ثابت شده و اصولی کوچینگ و تسکین دادن را با 

شما تقسیم میکنم.

1- آیا برای پیدا کردن مسیر زندگی خود سردرگم هستید؟ 

2- آیا انگیزه تان را از دست داده اید؟

3-  آیا عالقمند هستید قدرت از دست رفته خود را دوباره بدست 
آورید؟ 

تکنیک های ساده برای رها کردن قدرت در خود را  بیاموزید.

با من میترا محمد زاده در سمینار رشد فردی همراه شوید.



July 18,2019    نیازمندی های مسکن و کار  پنجشنبه   بیست و هفتم تیر 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 July 18,2019    پنجشنبه   بیست و هفتم تیر ماه 1398 برابر با 

بــرای دومیــن بــاره کــه جماعتــی منــو مــی بیننــد اونــم 
در جایــگاه زن ســیّد ســردار طباطبایــی زرگــر.

انقــدر اســم و رســمش طوالنیــه کــه بــدون شــک زمان 
امتحــان مدرســه تــا میومــده اسمشــو بنویســه زنگ می 

خــورده !
ســردار روی مبــل منتظــر مــن نشســته بــود بــاز زل زده 
بــود بــه فــرش بلنــد گفتــم : رنگــش رفــت ، صبــح کــه 
انقــدر نیشــگونش گرفتــی االنــم هــی زل بــزن بهــش 

چــپ چــپ نــگاش کــن.
- با تعجب نگام کرد و گفتم : بریم

سردار - تو خوبی ؟! میخوای نریم ؟
- مــن خوبــم ؛مــن عــادت دارم بــه بــاز ســازی احتمــاال 
اگــه معمــار مــی شــدم موفــق مــی شــدم ، تــو هــم اگــر 
اکیــو ســان مــی شــدی موفــق مــی شــدی البتــه فقــط 
اون قســمتیش کــه مــی شســت فکــر مــی کــرد نــه اون 

قســمتی کــه فکــرش نتیجــه مــی داد.
سردار نوچی کرد و راه افتادیم.

یــه ســالن خیلــی بــزرگ و پــر جمعیــت بــود ، حســینیه 
بــود و کنــارش هــم یــه تکیــه ی مجــزا بــود ، لــب تا لب 
آدم ســیاه پــوش نشســته بــود از ماشــین تا پیاده شــدیم 
عالــم و آدم بلنــد مــی گفتنــد :   ســام آقــا ســید ... اون 
شــب معنــی اعتبــاری کــه ســردار ازش حرف مــی زد و 
خــوب فهمیــدم، ســردار از نظــر مــن بــی عرضــه اســت 
،وابســته و ضعیفــه امــا از نظــر اون جمعیــت بیــرون یک 
تعریــف داره »پســر حاجــی«  همیــن! و ایــن بزرگترین 
و پــر تفســیر تریــن معنــی هــارو داشــت ، ســردار تــا دم 

زنونــه دنبالــم اومــد و گفــت :
ــزن  ــگ ب ــینی زن ــی بش ــه نمیتون ــدی دیگ ــه دی - اگ
»قلبــم فــرو ریخــت ، ببیــن ! ایــن کار رو میکنــه هــا دلم 
مــی خــواد باهــاش زندگــی کنــم چــون بــا تمــوم دور 
ــا تمــوم کینــه هــای خفتــه و درد هــا بهــم  بودنمــون ب

اعــام میکنــه کــه بهــم توجــه داره.
 نــگاش کــردم مهربــون تــر از همیشــه ، متوجــه نــگام 
شــد ، نگاهــش سرتاســر غــم شــد ، آروم نجــوا کــرد:» 
بــرو  اون تــو یــه لطــف بهــم کــن ، بگــو خــدا آهــم رو 

پــس میگیــرم.
- آه نکشیدم .

ســردار - کشــیدی ، حتمــا خــودت نفهمیدی ، کشــیدی 
ــه ســمت  ــم . ســردار برگشــت و ب ــب تیغ ــن ل کــه م
مردونــه رفــت ، پشــتش خمیــده شــده بــود ، مــردم که 
از کنــارش رد میشــدن و ســام و علیــک مــی کــردن 
، بعضیــا شــونه هاشــو مــی بوســیدن و باهــاش دســت 

ــی دادن ... م
مــن ، دیدگاهــم بــا ایــن جماعــت از زمیــن تــا آســمون 
فــرق داره بــرای همیــن حرفــای ســردارو نمــی فهمیدم 
... حاجــی از در طــرف مردونــه اومــد بیــرون بــه ســردار 
نــگاه مــی کــرد، ســر بلنــد کــرد طــرف زنونــه ، بــا ســر 

ســام کــردم ، دستشــو  رو ســینه اش گذاشــت ...
بــه داخــل رفتــم .... صــدای نوحــه و طبــل و .... تــوی فضا 
بــود... همــه رج بــه رج نشســته بــودن ، شــهین خانــوم 
اومــد طرفــم و گفــت : اومدیــد ؟ چقــدر دیــر کردیــد 
! دو ســاعته مــردم اومــدن ، دیشــب هــم نبودیــد هــی 

میگفتنــد کــو عــروس خانــوم ؟
ــده  ــد ش ــش ب ــم : حال ــم گفتی ــت« :  ماه ــاذوق گف »ب

حاجــی و شــوهرش پیششــن ، همــه هــم گفتنــد ایشــاال 
کــه خبــرای خــوب توراهــه.

 ماهــم هــی گفتیــم »ایشــاال« ... بــه شــها کــه پشــت 
مــادرش بــود نــگاه کــردم ، پشــت چشــمی نــازک کرد 
و یــه طــرف دیگــه رو نــگاه کــرد ، این چشــه ؟ مال شــو 
خــوردم ؟! شــهین خانــوم مگــه تمــوم میکــرد تنــد تند 

داشــت حــرف مــی زد ...
اصــا گــوش نمــی کــردم چــی میگــه و فقــط مــی گفتم 
بلــه  ... وســط حرفــاش گفتــم :  مــادر جــون ببخشــید ، 

دیگــه نمــی تونــم بایســتم ....
شــهین خانــوم- یــه شــیون بلنــدی کشــید کــه بیشــتر 
شــبیه شــیهه اســب بــود بــا تعجــب نگاهــش کــردم و 
هــول شــده گفــت:   بیــا بیا مــادر بیــا بشــین ... رو صندلی 

بشــین ... حواســم نیســت کــه .
ســریع خــودش کنــارم نشســت و شــروع کرد به ســینه 
ــت  ــن االن داش ــردم ، همی ــگاش ک ــب ن ــا تعج زدن. ب
حــرف میــزدا یهــو رفــت تــو جــو عــزا داری؟! شــیرین 

وســط جمعیــت بــود و بــا اینــو اون حــرف مــی زد ...
شــهین خانــوم ســقلمه بهــم زد و گفت : شــیرین امســال 

همــه کارا رو هنــدل کرد«
هندل؟!!!   هندُل از کجا آورد !

ــرده  ــربش ک ــوش مش ــی خ ــزون خیل ــو م ــن کار ت ای
ــکر . ــدارو ش خ

- خدارو شکر .
ــم  ــها ه ــحالم ، کاش ش ــن خوش ــوم - م ــهین خان ش

ــه ؟ ــود ن ــوب ب ــراش خ ــت ب میرف
- هر چی شما صاح میدونید . 

 شــهین خانــم بــا رضایــت لبخنــدی زد گفــت: قربــون 
ــوم . عــروس  خان

تــا اومــدم ســرمو برگردونــم دوبــاره ســقلمه زد ؛نگاش 
کــردم و گفتــم : جــان ؟

ــداری  ــی ؟! ن ــاز هیچــی ننداخت ــم : چــرا ب شــهین خان
ــه ؟ مگ

- آخه مجلس عزا داریه.
شــهین خانــم چشماشــو درشــت کــرد و همون طــور که 
همیشــه حــرف میــزد و سرشــو بــه تاییــد حرفــش هــی 
تکــون مــی داد گفــت : باشــه !باشــه ! مــردم نــگاه مــی 
کننــد ، تــو عــروس مایــی بایــد اینطــوری لخــت و پتــی 
باشــه دســتتت؟  بــه دســتای خــودش نــگاه کــردم یــه 
تــک پــوش انداختــه بــود انــدازه مــچ بنــد دســتم ، اون 
یکــی دستشــم دوازده تــا النگــوی پهــن ! انگشــتر فقــط 
حلقــه اش بــود!!! خوبــه پنجــه بوکس درســت نکــرده !
چــراغ هــا رو کــم کــردن ، یــه نوحــه تاثیــر گــذار همراه 
ــم بهــم  ــا نجــوا هــای ســوز نــاک خونــدن ، حــال دل ب

ریخــت ...
هیــچ کــس الم تــا کام حــرف نمــی زد ، همه گــوش می 
دادن،  اشــک مــی ریختــن ، یــه شــور خاصی بود. شــاید 
بایــد بگــم شــور حســینی بــود ، تموم مشــغله هــام رفته 
بــود کنــار و تنهــا توجــه ام بــه مجلــس جلب شــده بود.
دلــم انقــد شکســته بــود کــه اشــکم بــی وقفــه بریــزه ، 
بیــن اون اشــک و غــم یــاد ســردار افتــادم ، در خلــوت 
خودمــو خــدا و امــام حســین گفتم : اگه ســردار راســت 
میگــه آهمــو پــس میگیــرم امــا زندگی بهــم بــده خدایا 
ــا  ــه واقع ــم ک ــد میکن ــام حســینت...  عه ــه ام ــو رو ب ت
زندگــی کنــم ، زندگــی بســازم عهــد مــی کنــم ، فقــط 
ســردار بــه طــرف مــن بیــاد ، مــن مــی بخشــمش،  مــن 

مــی خــوام زندگــی کنــم ....
تــو هــوای خــودم بــودم کــه شــیرین اومــد زد به شــونه 

ام ، ســر بلنــد کــردم و گفــت :  داداش جلــوی دره!
- چی شده ؟

شیرین - میگه بیا بریم .
- چرا ؟ حالش بده ؟!

شــیرین شــونه هاشــو بــاال انداخــت و از جــا بلنــد شــدم 
و شــهین خانــوم گفــت :  آال ! کجــا میــری ؟

چــادرم رو ســرم گذاشــتم و شــهین خانومــم دنبالــم راه 

افتــاد ؛ تا برســیم بــه دم در ورودی دیدم ســردار دم دره .
و ندیــده، نشــناخته و شــناخته از نو ســام علیــک کردن 

و بعضیــا کــه اون وســط تبریک عروســیم گفتن !!
رفتــم دم در دیــدم ســردار دم ســکوی زنونــه نشســته ، 
وا رفتــه ، یــه تســبیحم دستشــه ، پــِس سرشــو بــه دیــوار 
تکیــه داده بــا تعجــب و نگرانــی صــدا کــردم: ســردار ؟

سر بلند کرد.
اول منو بعد مادرش رو دید از جا بلند شد و گفتم :

- چی شده؟! خوبی؟
ســردار بــه مــادرش نــگاه کــرد و گفــت :  مــادر مــن 
ــرم االن ســه  ــگاه کــرد و گفــت«: آال رو بب ــن ن ــه م »ب

چهــار ســاعته نشســته .
شــهین خانــوم بــا رضایــت گفــت : مــادر قربونــت ،آره 
راســت میگــه شــما بریــد ،حاجــی میدونــه ، گفتــی بــه 

حاجــی ؟
سردار - بله میدونه .

- من خوبم.
ســردار بــا نگاهــی اســتتار شــده از شــکایت گفــت: نــه 

بریــم،  انقــدر نبایــد بشــینی .
ــه  ــادر ، شــوهرت ب ــوم - راســت میگــه م شــهین خان
ــر  ــد دادیدزی ــه هــارو   ب ــرو.  » باشــه ، هندون ــه ب فکرت
بغلــم حاجــی. بلنــدش کــرده فرســتاده وگرنــه ایــن تو 

ــه«. هپروت
ــگاه کــردم و گفتــم : خــب پــس  ــوم ن ــه شــهین خان ب

ــازه . ــا اج ب
ــتی  ــام برداش ــامت ، ش ــت : بس ــوم گف ــهین خان ش

ســردار؟
سردار - بله برداشتم .

شهین خانوم - برید به سامت .
بــه ســمت ماشــین تــا برســیم ســردار بــه بیســت نفــر 
توضیــح داد کــه حــال خانومــم زیــاد خــوب نیســت ، 

بایــد بریــم دیگــه .
ــه  ــه میگ ــی ندون ــر ک ــاال ه ــت اعظــم ح ــرد ب ــو ک من
ــی  ــه ؛ کس ــوزه زنش ــته و دلس ــق دل خس ــردار عاش س
نمیدونــه ســردار تــره هــم بــرای مــن خــورد نمیکنــه .

سردار - چشات چرا انقدر قرمزه ، خون افتاده !
- نه حساس شده چشمم 

سردار- به چی !
- به تو ! خب به اشک دیگه .

سردار - دعا کردی ؟
- عهد کردم .

سردار-عهد؟! چه عهدی ؟
-عهــدو کــه جــار نمــی زننــد ، آدم تــو دلــش مــی بنــده 
بــا خــداش کــه اگــه بشــه یــه کاری کنــه بــه عهــدش 

عمــل کنــه .
سردار- من مغزم قفل کرده آال .

ــه اینجــا نمــی  ــه کارت ب ــزم وگرن ــودی عزی - قفــل ب
رســید ، بــه خــدا اگــه دخترای شــهر می دونســتن پســر 
حاجــی ایــن طوریــه دختــرای کل شــهر رو تصــرف می 

کــردی .
ســردار نوچــی کــرد و گفــت : مــن دارم درد و دل مــی 

کنــم ایــن چــی مــی گــه .
-بیا بریم امام زاده صالح!

ســردار-از هیئــت خودمــون در اومدیــم بریــم یــه جــا 
دیگــه ؟

-اونجــا تــو حیــاط بشــینیم کنــار 
هــم!

ســردار بهــم نیــم نگاهــی 
ــرا  ــرد چ ــکوت ک ــت و س انداخ
ــن  ــبیه ای ــار هم؟ش ــی کن گفت
دخترایــی گفتــی کــه مــی خوان 
خودشــونو بــه یکــی بنــدازن بــه 
زور میخوان بچســبن به طــرف...
ــه؟  ــردار-کمرت درد نمیکن س
نــگاش کــردم بــدش نیومــده؟!

-نه خوبم ،من خیلی سال نرفتم.
سردار-منم همینطور ،می ریم .

رفتیــم طــرف تجریــش ،تــو حیــاط امامــزاده نشســتیم 
،شــلوغ بود...شــمع روشــن کردیــم ،شــامو تــو همــون 
حیــاط روی پلــه هــاش خوردیــم ،ســردار دعای توســل 
مــی خوند،زمزمه هاشــو دوســت داشــتم تازه اون شــب 
ــدای  ــن ص ــه وای ــداش گرم ــدر ص ــه چق ــدم ک فهمی

مردونــه رو دوســت داشــتم.
شــاید خیلــی خــاص نبــود ولــی مــن دوســت داشــتم...

یکــی دوســاعت کــه بودیــم دیگــه کمــرم جوابــم کرد 
و گفتــم بریــم خونــه ...

ــی  ــه م ــب ک ــر ش ــود ،ه ــب نب ــک ش ــه ی ی ــن قص ای
رفتیــم هیئــت، آخــر شــب یــه جــای دیگــه مــی رفتیم. 
یــه شــب امــام زاده صالح یه شــب یــه محلــه ی قدیمی 
کــه ســقا خونــه داشــت و خیلــی هــا اونجــا جمــع مــی 
شــدن ،یــه نــذری بیشــتر برداشــتیم بــه محله هــای بی 
بضاعــت رفتیــم ،غــذا براشــون بردیــم، همــون جــا کنار 

هــم نشســتیم،حرف زدیم،نگاشــون کردیم.
ســردار از کلــی نبایدهــای زندگیــش تعریــف کــرد که 
باعــث ایــن شــخصیتش شــده ،مــن از خاطــرات خنــده 

دارم حــرف زدم.
تاســوعا عاشــورا نــذری رو خونــه خودشــون برپــا مــی 
کــردن ،ظهــر تاســوعا بــود خونــه اشــون پــر از جمعیت 
ــرای کمــک ،ســاله و  ــودن ب ــود خیلــی هــا اومــده ب ب

مامــان و بابــا هــم بــودن .
همــه درحال کمــک بودن ،تــوی تراس ایســتاده بــودم ، 
داشــتم تــو حیاطــو نــگاه می کــردم که گوشــی ســردار 
رو روی ســکوی ســنگی کنــار تــراس دیــدم ،گوشیشــو 
از خــودش جــدا نمــی کرد!بــه طــرف گوشــیش رفتــم، 
دکمــه power شــو زدم دیــدم یــه مســیج روی 
صفحشــه از یــه شــماره ی غریــب ...انــگار از یــه کشــور 

دیگــه بــود زده بــود :
فقــط دلــم مــی خــواد اون لحظــه ای کــه حاجــی جونت 
ــو  ــه من ــازم میتون ــم کــه ب ــه رو ببین ــی بین ــو م بچــه ات

تهدیــد کنــه.
دیرینــگ : دوزاریــم افتــاد !پــس پانتــه آ از حاجــی داره 
ــراش  ــه از ســردار و چــون ســردار ب ــره ن ــام میگی انتق
ــه  ــه ب ــل ضرب ــن راه ح ــس ،بهتری ــته پ ــی نداش اهمیت
ــه ول  ــه رو ک ــن بچ ــه موم ــم ک ــی ه ــونه ،حاج آبروش

ــه! نمــی کن
اصــا خــود ســردار دلســوزه نمــی تونــه بچــه رو ول کنه 
کــه! اینجــا بــا یه تیــر هزار تــا نشــونه میزنه هم ســردارو 
از حاجــی جــدا مــی کنــه هــم آبــرو شــونو مــی بــره هم 
بــرای همیشــه بــه واســطه اون بچــه بهشــون وصــل می 
مونــه!     شــماره شــو تــو گوشــیم زدم ،اگــر بــا یه شــماره 

پیــام داده کــه میشــه پیــداش کرد!
شــماره رو بــا گوشــی خــودم گرفتــم ...خامــوش بــود : 
مســیجو از گوشــی ســردار پاک کــردم ... نبینه بهتــره ...

بهــش نــگاه کــردم ،داشــتن برنــج آبکــش مــی کــردن 
ــم  ــه معل ــه ،ی ــت میگ ــه راس ــه ک ــیج میگ ــن مس ...ای
داشــتیم کــه میگفــت از تضادهاتــون بــه نفــع خودتــون 
اســتفاده کنیــد ،چیــکار کنــم کــه ایــن بــه نفــع مــن 

ــه ؟!                                      بش
... ادامه دارد

چشم ها
       قسمت  سی ام

     Travel Insurance  
*  بهترین نرخ بیمه مسافرتی    

* بیمه ویزیتوری و سوپر ویزا    
647.606.2525مهری فراهانی 

*    بیمه دانش آموز و دانشجو     

*  بیمه نیوکامر
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 Aidin Sarchami
 S a l e s  R e p r e s e n t a t i v e

Cell: 416 906 5636
aidin.sarchami@century21.ca     Office: 905 883 1988

1550 16th Ave # C200 South  RichmondHill, ON L4B 3K9

خرید - فروش - اجاره
امالک مسکونی و تجاری

(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 1500 تا 1999 دالر

اجاره از 1000 تا 1999 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

يانگ و فينچ 
اتاق تمیز و مبله  در بیسمنت

٥٥0 دالر اينكلود
416.300.0519

اجاره بیسمنت

يانگ و شپرد
كاندو تان هاوس لوكس

١ خواب ، پاركينگ و انبارى 
نزديك به ساب وى

 همه چيز اينكلود  $1800
647.924.3113

دانميلز و شپرد
 كاندو نوساز  ١ خواب و ١
 سرويس نزديك مترو با

پاركينگ و انبارى
  $1850 

647.924.3113

647.924.3113
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اجاره موقت کوتاه و بلند مدت

416.276.8999

عطا شمالی
مشکل گشای متقاضیان مسکن مبله موقت

مرکز فوریت های مسکن مبله موقت
 قابل توجه مالکان و متقاضیان محترم مسکونی کوتاه مدت

مناطق نورث یورک ، تورن هیل ، ریچموندهیل

ــه حــدی انعطــاف پذیــری دارم کــه رضایــت  ــه هیــچ وجــه نگــران کمیســیون نباشــید مــن ب ب
شــما از هــر نظــر تأمیــن میگــردد. لطفــا بــرای اجــاره دادن و اجــاره نمــودن مســکن هــای مبلــه 
اعــم از کانــدو، هــاوس، تــان هــاوس، بیســمنت، بچلــر و حتــی اتــاق در آپارتمــان رنتــال حتمــا بــا 

مــن تمــاس بگیریــد. مســتأجرهای تحصیــل کــرده و بــی دردســر دارم.

1- کاندوی مبله 1 خوابه در وردان یانگ از اول آگوست با کردیت خوب

 2- بیسمنت 2 خوابه، بسیار تمیز، مبله ،مستقل و  روشن برای 2 دانشجوی دختر با لوازم نو در یانگ و

شپرد . دو قدمی ساب وی هر اتاق 850 دالر    تلفن: 416.276.8999    /  416.428.8433

3-بیسمنت یک خوابه در نیومارکت  1200 دالر  + 1/2 یوتی لیتی برای یک زوج یا 2 خانم

 4- یک اتاق در کاندومینیوم با سرویس اختصاصی وان  دار ، مبله برای یک خانم دانشجو یا کارمند

1000 دالر کوتاه مدت از اول آگوست 2019 با استفاده از جیم و استخر و سونا، اینکلود

ريچموندهيل
 كاندو لوكس نوساز ١ خوابه +

دن  با پاركينگ و انبارى

  $1850 
647.924.3113

ريچموندهيل
 كاندو تان هاوس

 ٢ خوابه + ٢ سرويس
با پاركينگ و انبارى 

  $2200 
647.924.3113

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

  $1900 + Utilities 

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

اجاره از 1500 تا 1999 دالر

اجاره از 1500 تا 1999 دالر
Richmond Hill

Visitors & Students Welcome

آپارتمان ١ خوابه با دن

نوساز با كليه امكانات و پاركينگ

$1990 

647.924.3113

Yonge/Steeles

كاندو ٢ خوابه ١ سرويس
 با كليه امكانات و پاركينگ

$2000 

647.924.3113
اجاره از 2000 تا 2499 دالر

اجاره از 2000 تا 2499 دالر

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

 طبقه 13 -  2200 دالر

416.400.5054

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

 -۶٥ متر- واحد جنوبى
$2000 + 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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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

Yonge/Finch 
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس حدود

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

 ورزش ، كتابخانه و نگهباني ٢٤
  ساعته- ديد شرق

$ 2580 

647.527.4777
فروش

اجاره از 2000 تا 2499 دالر اجاره از 2500 دالر به  باالدالر

Yonge and Hwy7 

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

 2300 دالر

416.400.5054

Yonge and 16th 

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

 طبقه 9 -  2300 دالر

416.400.5054

Yonge and 16th 

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

 2250 دالر

416.400.5054

Yonge and Hwy7 

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

416.400.5054
اجاره از 2500 دالر به باال

Vaughan Patterson
خانه وياليى ٤ خوابه ٤ سرويس

با بيسمنت كامل و پاركينگ

$2500 
647.924.3113

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
٨٥ متر - پاركينگ   -  

نزديك به حمل و نقل عمومي-
 سالن ورزش، كتابخانه و نگهباني

 - ٢٤ ساعته- ديد شرق
$ 2550 +Utility 

647.527.4777

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+1 خواب ٢ سرویس حدود
 ٨٥ متر پارکینگ و انباري نزدیک مترو

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

  ساعته، دید شرق ، اجاره 1 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

North York

 مكانيكى و نمايشگاه
اتومبيل

با كليه لوازم و٢0 پاركينگ
عليرضا مقدم

647.924.3113

 اجاره تجاری / صنعتی

ريچموندهيل
يانگ و ميجرمكنزى

 هاوس  3 خوابه + ٢ سرويس 

  $2200 
647.924.3113

Richmond Hill 
 هاوس بانگلو 3 خوابه  با

 بيسمنت تكميل شده با الندرى
 و آشپزخانه و ورودى مجزا

 $1.088.000 
  647.924.3113

اجاره  مغازه  بر یانگ
 ریچموندهیل

 110 متری
    $ 4,200  Included
647.818.6010

اجاره مغازه بر یانگ
- اکسکلوسیو

کامیونیتی ایرانی
$ 3,200(TMI Incl)
647.818.6010

اجاره از 2500 دالر به باال

ريچموندهيل
هاوس لوكس بازسازى شده 

با استخر
 ٤ خوابه + ٤ سرويس

  $3500 
647.924.3113
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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

Email: mani.s@royallepage.ca

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 ٦ سرویس
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Walk-In Clinic
فروش بیزینس  با ملکیت 

کامنیوتی ایرانی

 Profitable
$ 1,590,000

647.818.6010

فروش مغازه
کامیونیتی ایرانی - دید عالی

در سه متراژ مختلف

$ 860/SqFt
647.818.6010

بیزینس دندانپزشکی

 Owner Is  Retiring

1000 Active Pts
370,000$

647.818.6010

فروش مغازه
نزدیک به کامیونیتی ایرانی

دید عالی- 79 متری

 $620,000
647.818.6010

Healthn & 
Wellness Clinic

 فروش بیزینس در پالزای
بسیار شلوغ

$440,000
647.818.6010

فروش همکف تجاری
مناسب برای مدیکال

در متراژهای مختلف

$ 850/SqFt

647.818.6010

فروش

 فروش بیزینس
رستوران فرانچاییز

Long Lease Term
Financial Statement

$ 480,000
647.818.6010

فروش کافه فرانچاییز
کامیونیتی ایرانی

Net Income:
80$K/Yr
260,000$

647.818.6010

مشاور امالک مسکونی - تجاری

اجاره از 2000 تا 2499 دالر فروش

فروش

به یک گرافیک دیزاینر برای کار در 

فروشگاهی معتبر  بصورت تمام وقت

 از دوشنبه تا جمعه  نیازمندیم.  لطفا رزومه خود را به آدرس ذیل ایمیل فرمایید. 

theupsstoreaurorahiring@gmail.com

استخدام

خدمات

قابل توجه  عالقمندان  به اجرای خبر و برنامه های تلویزیونی

 لطفا در صورت عاقمندی به اجرای اخبار و  برنامه های تلویزیونی 
با شماره    9٨9٨-371-٤16   تماس حاصل فرمایید.

خدمات

خدمات

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
استخدام

416.879.7462

***Exclusive***
آپارتمان ٢ خوابه، ٢ 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

يانگ و شانزدهم
Beverly Hills
پنت هاوس ١ خوابه + دن

 پاركينگ و انبارى و كليه امكانات
رفاهى قيمت قابل مذاكره

  647.924.3113

  تلفن درج آگهى

تهرانتو
416.371.9898

Beauty Services
     Skin Care & Massage Therapy
At Comfort Of Your Home Or Mine (Unisex)
Face& Eyebrows Threading
Relaxation Body Massage
We Do Hot Stone Massage Therapy
Facial& Skin Care  & All Other Beauty Services

*سرویس های آرایشی و زیبایی
*پاکسازی پوست و فشیال

*ماساژ
 Nazi : 416.568.5823

*We Welcome Senior
*1 Free Massage After You Buy

 با درج آگهى   در نيازمندى هاى تهرانتو به
راحتى امالك خود را اجاره و يا بفروش برسانيد

*    بیمه دانش آموز و دانشجو     

*  بیمه نیوکامر

     Travel Insurance  
*  بهترین نرخ بیمه مسافرتی    

* بیمه ویزیتوری و سوپر ویزا    
647.606.2525مهری فراهانی 
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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

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


