
در این شماره می خوانید:
نگاهی به دستاوردهای دولت ترودو

در سال 1980 متوسط قیمت اجاره مسکن در کانادا 5 برابر درآمد افراد بود و امروز این رقم به 10 برابر رسیده است             

بازار اجاره مسکن در تورنتو نیاز به ترمز دارد!
فلورا فاطمی- مشاور رسمی امالک انتاریو      647-818-6010      

حوادث:
شانزده مجروح حاصل تیراندازی های پایان هفته خونین تورنتو                  

چهارشنبه ها  اجاره رایگان دو چرخه در تورنتو                                                                                                                            

نگرش مثبت ذهنی ویژگی افراد موفق  دکتر علیرضا شریفی                                                                                                                                              

11 کتاب پیشنهادی نیویورک تایمز برای ماه آگوست
شگرد کتابفروش اتاوایی برای جذب مشتری                                                                                             
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independently owned & operated
#1 Office in Canada         Tell: 905.889.2200

Elenamokrealtor@gmail.com
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مشاور امالک

زمین بخرید تا زمین نخورید
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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 
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HomeLife/Bayview
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#1 Office in Canada
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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 

(416)300-0519

 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

رصافی  ملی
ــــــــــــــهمراه شما در ارائه خدمات ارزی

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

دبیرستان کانادایی خصوصی داریک با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش کانادا
برگزارکننده کلیه دروس اصلی دبیرستان اینترنشنال و بومی

   شهریه 1 سال تحصیلی

فقط 10500 دالر

صدور پذیرش دانش آموزی از گرید 9 الی 12 + ویزا )بهمراه والدین(

اعطای دیپلم رسمی دبیرستان کانادا ) اینترنشنال و مقیم(

 اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر + ویزا

CELPIP و  IELTS کالس های آمادگی امتحانات 

مشاوره تحصیلی رایگان

14,500 دالر

ارز یکتـا
   416- 400- 4949

)پالزای ایرانیان(
6093A Yonge St, North York  M2M3W2

مهندس سلُن آشوری
 مدیر دبیرستان و
آموزشگاه داریک

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

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

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

 -  اتهام ایجاد مزاحمت
-  اتهامات دزدی از فروشگاهها

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

 دادگاه های حقوق بشر
-  تبعیض در محل کار و اخراج

    دفتر حقوقی   اردشیر
 عضو کانون وکالی انتاریو

 عضو شورای نظارت بر مشاوران مهاجرت

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

Offices :

25 Sheppard Ave west, suite 300, Toronto ON 
1200 Bay Street, suite 201, Toronto ON

             416.645.5373                         Ardeshir.Legal@gmail.com
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اطالعات جامع درخصوص تحصیل در سیستم آموزش و پرورش کانادا

دانشگاه تورنتو
دانشگاه تورنتو را بیشتر بشناسیم.

دانشگاه تورنتو یکی از معتبرترین دانشگاههای کانادا و قاره امریکا 
می باشد. مدارک این دانشگاه از لحاظ اعتبار توسط   U.S. News که 
دانشگاههای جهان را با یکدیگر از لحاظ بخش تحقیقات و شهرت 
انان مقایسه میکند، اعالم کرده است. این مرکز، سابق بر این فقط 
دانشگاههای داخلی آمریکا را مقایسه میکرده است که در این اواخر 

کشورهای پیشترفته نیز به لیست آن افزوده شده است.
 این رتبه بندی در سال گذشته بین 1250 دانشگاه انجام شده است.

رنکینگ های این دانشگاه از لحاظ متفاوت و درسی این چنین می 
باشد:

رنکینگ جهانی: 20 
رنکینگ داخلی: 1

پزشکی: 5
علوم کامپیوتر: 28

علوم انسانی و هنر: 10
مهندسی: 46

اقتصاد و تجارت: 19 
الزم به ذکر است دانش آموزانی که در یک کشور انگلیسی زبان به 
مدت 4 سال در دبیرستان تحصیل کرده اند و دیپلم خود را به انگلیسی 
گرفته اند، نیازی به امتحانات ورودیه زبان به دانشگاه را ندارند و فقط 
میتوانند بعد از ارسال درخواست برای ورود به دانشگاه منتظر قبول 

خود نسبت به معدل و شرایط هر دانشگاه باشند.
هزینه و شهریه تحصیل در دانشگاه تورنتو

شهریه تحصیل دانشجویان کانادایی:
• شهریه  کارشناسی 7070 – 6780 دالر

• شهریه  کارشناسی ارشد: 6900 دالر
دانشجویان بین المللی:

• شهریه  کارشناسی: 49800 – 42870 دالر
• شهریه  کارشناسی ارشد: 22640 – 6900 دالر

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

نگاهی به دستاوردهای دولت ترودو در زمینه مسکن بخش بیست و پنجم
در سال 1980 متوسط قیمت اجاره مسکن در کانادا 5 برابر درآمد افراد بود و امروز این رقم به 10 برابر رسیده است.

این روزها وضعیت مسکن اجاره ای و اجاره 
نشین ها اصال جالب نیست. بنا بر گزارش 
های اخیر برای اجاره یک آپارتمان دو 
خوابه حداقل دستمزد از دهه  1990 تا 
کنون از 17 دالر به  20 دالر برای هر ساعت 
رسیده است و این شامل اجاره کاندومینیوم 
ها و ساختمان های شخصی و خصوصی نمی 
شود  و این درحالی است که تامین مسکن 
مناسب برای قشر متوسط جامعه جزئی از 
برنامه تبلیغاتی حزب لیبرال در سال 2015 

بوده است.
در برنامه تبلیغاتی سابق حزب لیبرال یکی 
از موارد مطرح شده همین موضوع بود اما 
امروز از هر 4 کانادایی یک نفر بیشتر از 
درآمدش برای مسکن  می پردازد و از هر 8 
کانادایی یک نفر نیز قادر به تامین مسکن 
امن، مناسب و بی خطر نیست.  در همین 
راستا » جاستین ترودو«، قول داده بود که 
یکسری اقدامات را در راستای کمک به 
حرکت دادن بازار این صنعت انجام دهد 
از جمله اختصاص بودجه بیشتر به ساخت 
واحدهای مسکن با قیمت مناسب ، نوسازی 
مسکن های موجود و بررسی علل گرانی 
مسکن در بازار تورنتو و ونکوور؛ اما پس 
از گذشته حدود 4 سال از روی کار آمدن 
دولت لیبرال اوضاع مسکن به مراتب بدتر 

از گذشته شده است.
ساخت مسکن اجاره ای ارزان تنها راه 
برای کمک به کانادایی ها نیست که بجای 
پرداخت اجاره به صاحب خانه ، وام مسکن 
را پرداخت کنند و دولت لیبرال باید مسیر 

متفاوت تری را دنبال کند.
مزایای مسکن کانادا در دولت لیبرال

مزایای مسکن کانادا یا CHB پیشنهاد 
لیبرالها برای دادن پول به کانادایی ها برای 
پرداخت اجاره بها به مسیری متفاوت رفت.

CHB که بخشی از برنامه NHS و کمک 
به خانه اولی ها بود که بطور متوسط ساالنه 
2500 دالر به حدود 300 هزار خانوار 
نیازمند در سال 2020  پرداخت نقدی 

می کند.
دیوید مک دونالد از نویسندگان برنامه        
 (CCPA) Canadian Centre for
Policy Alternatives   در این رابطه 
گفته است که در حالی که میزان مزایای 
اعطا شده به اندازه کافی است تعداد اجاره 

دهنده های لیست شده کمتراست. 
بنابر گزارش مک دونالد نیمی از 4.8 

میلیون خانوار اجاره نشین  کانادایی با 
استاندارد CMHC در سال 2020 در 
خانه هایی نامناسب و نامساعد زندگی می 
کنند و استراتژی مسکن لیبرالها تقریبا اصال 
موثر نبوده است. عالوه بر این CMHC مانند 
بیشتر بودجه های جدید استراتژی مسکن 
لیبرالها، بیش از اختیارات و توان دولت 
برنامه ریزی شده و در بسیاری از موارد نیز 

حتی فراتر از توان دولت آینده نیز هست.
تست استرس

تست استرس وام شناخته شده ترین 
معیار دولت ترودو در حوزه مسکن است. 
این قوانین طی سالهای 2016 تا 2018 در 
دو مرحله اجرا شد وشامل استانداردهای 
سختگیرانه برای کانادایی های متقاضی 

وام مسکن بود.
اولین تست استرس نیز در اکتبر 2016 به 
اجرا درآمد و فقط شامل حال کانادایی هایی 
می شد که به دنبال وام مسکن با پرداخت 
کمتر از 20 درصد ارزش خانه و بیمه تحت 
حمایت دولت می بودند.  این تست بررسی 
می کرد که آیا وام گیرنده با توجه به بیشتر 
بودن نرخ ساخت یا نرخ سود پایه که توسط 
بانک مرکزی تعیین می شود می تواند نرخ 

ارائه شده را بپردازد یا خیر؟
در ژانویه سال 2018 نیز دولت قوانین 
مشابهی را با پرداخت 20 درصد یا بیشتر 
برای وامهای بیمه نشده خریداران تصویب 
کرد.  این وام با نرخ پایه بانک مرکزی یا 
پیمانکاری بعالوه دو درصد پرداخت می 

شود ) هر کدام بیشتر باشد( .
این سئوال مطرح است که آیا تست استرس 

بازار مسکن را آرام کرده است یا خیر؟ 
خانه دار شدن در تورنتو و ونکوور هنوز هم 
برای خریدارانی که درآمد کمی دارند یک 

رویاست حتی در جاهایی مانند مونترال این 
موضوع حادتر است.  

البته از سال 2017 رشد امالک گرانقیمت 
که بیشتر در بریتیش کلمبیا هستند بسیار 
کند شده است. به عبارت دیگر اوضاع خوب 
نیست اما قطعا بدتر از قیمتهای سرسام آور 

مسکن در سال 2016  نیز نیست.
و اکنون سئوالی دیگر مطرح می شود که آیا 
تست استرس در این رابطه موثر بوده است 

یا خیر؟ 
 پاسخ این سوال خیلی پیچیده است چرا 
که اجرای قوانین فدرال با اقدامات استانی 
و محلی همپوشانی دارد و در کل می خواهد 
قیمتهای مهار نشده را در بریتیش کلمبیا و 

انتاریو را سامان بخشد.
به گفته » رابرت مک لیستر« کارگزار وام 
مسکن تورنتو هنوز مقررات سختگیرانه وام 
دولت فدرال  صد درصد مانع و ترمز بازار 
امالک و مستغالت است. وی که مالک و 
 RateSpy.com موسس سایت نرخ وام
است تصریح کرد: وقتی شما موتوری دارید 
که خیلی داغ کرده منفجر می شود. تست 
استرس وام مسکن مناسب بوده و کار خود 

را انجام داد ولی کافی نبود.
دیویداف استاد دانشگاه و کارشناس 
مسکن دانشکده بازرگانی دانشگاه بریتیش 
کلمبیا نیز در این رابطه گفت است که تست 
استرس فاکتور اصلی در تحول همه چیز 
در کشور بود. دو شهر تورنتو و ونکوور از 
گران ترین بازارهای مسکن کانادا هستند 
که قیمت خانه های دیتچد در این شهرها 
به بیش از 1 میلیون دالر رسیده  و شاهد 
بیشترین تاثیرات در بازار مسکن بوده 

است.

در دیدار فریلند با وزیر امور خارجه چین مطرح 
شد:  دستگیری مدیراجرایی هواووی خشم مردم 

چین را برانگیخته است
یانگ یی، وزیر خارجه چین در 

دیدار با کریستینا فریلند وزیر 

امور خارجه کانادا  دستگیری منگ 

وانژو مدیر ارشد اجرایی هواووی را در کانادا موجب برانگیختن 

خشم مردم چین خواند و خواستار آزادی سریع و مناسب وی شد.

وی که در حاشیه اجالس جنوب شرقی آسیا در بانکوک پایتخت 
تایلند با همتای کانادایی خود سخن می گفت تصریح کرد: 
بازداشت یک شهروند چینی را در دسامبر سال گذشته موجب 
خشم مردم چین و بروز مشکالت بوجود آمده در روابط چین و 

کانادا خواند.
چین همچنین با انتشار بیانیه ای به نقل از وانگ یی آورده است:  
دولت چین به طور جدی از حقوق و منافع شهروندان و شرکت های 
خود محافظت خواهد کرد و امیدواریم این مسئله به روشی سریع 
و درست حل و فصل شود تا روابط میان چین و کانادا هر چه زودتر 

به مسیر درست و صحیح خود بازگردد.
کریستینا فریلند وزیر امور خارجه کانادا نیز در این دیدار موضوع 
دو شهروند این کشور که چند روز پس از بازداشت مدیر مالی 
هواوی دستگیر شدند را با وانگ یی در میان گذاشت.  هر چند 
گمانه زنی هایی درباره تالفی جویانه بودن بازداشت شهروندان 
کانادایی از سوی چین مطرح است.  دیدار وزرای خارجه چین و 
کانادا در تایلند  پس از دستگیری مدیر ارشد هواووی در ونکوور 

اولین دیدار این دو مقام عالی رتبه اتاوا و پکن بوده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیدار مقامات کنسولگری کانادا با مایکل کووریک در چین

مقامات کنسولی کانادا برای دهمین بار 
از دسامبر سال گذشته تاکنون با مایکل 
کووریک دیپلمات سابق و شهروند 
کانادایی محبوس در چین دیدار و 

گفتگو کردند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه گفتگوهای صورت گرفته 
محرمانه است بدون بیان مفاد آن از تالش دولت برای رهایی 

این شهروند کانادایی خبر داد.
در همین رابطه گفته شده است که خدمات دولت به مایکل 

کووریک و خانواده وی ادامه دارد.
بازدیدهای کنسولی با مایکل کووریک نیز در راستای ارزیابی 
وضعیت وی و پیگیری روند قانونی ارتباط او با خانواده اش است.

مایکل کووریک و مایکل اسپاوور دو شهروند کانادایی هستند 
که از دسامبر سال گذشته و به دنبال تنشهای بوجود آمده بین دو 
کشور چین و کانادا دستگیر شده اند.  دولت کانادا نیز تاکنون 
بارها مراتب اعتراض خود را در رابطه با دستگیری این دو بیان 

کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است. 



تلفن :   416-371-9898
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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
مسکن و سرمایه

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 پاکسیما
پرداخت همزمان با دستگاه کارتخوان بدون کارمزد

416.221.1308 / 416.731.9797

 درج آگهی در هفته نامه تهرانتو

 416.371.9898

   Unit 9 A  - 9610 Yonge St
Richmondhill, ON L4C 1V6

            Tel: (905) 737  2424   ـ 4040  839 (416)    ـ

صرافی عزتی
بهترین قیمت در خرید و فروش

416- 300-0519

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

دوستان گرامی، اگر جز کسانی باشید که 
به دنبال آپارتمان یا خانه برای اجاره هستید 
حتما با افزایش سریع و تعجب آور اجاره 
ها مواجه شده اید. متاسفانه هر روز امکان 
اجاره مناسب از جمعیت تورنتو نشینان بیشتر 

و بیشتر گرفته می شود.
بسیاری از اجاره نشین ها با حداقل حقوق یا 
نزدیک به آن و یا درآمدی ثابت زندگی می 
کنند.  برخی از دوستان کامیونیتی ایرانی هم 
برای پرداخت اجاره بها با نرخ تبدیل بسیار 
باالی تومان به دالر مواجه هستند. در این 

شرایط ریسک پذیری باالیی وجود دارد.
اما این روند افزایشی اجاره بها از کجا می 

آید؟ مسلما عوامل متعددی در ایجاد آن 
نقش دارند. قوانین سختگیرانه وام مسکن، از 
یک سو استطاعت خریداران بالقوه مسکن 
را کاهش داده و باعث گرایش برخی از 
خریداران به سمت بازار اجاره شده و از 
سوی دیگر بصورت غیر مستقیم با افزایش 
قیمت خرید کاندو، بازار اجاره بهای کاندوها 

را تحت تاثیر قرار داده است.

عامل موثر دیگر وجود سرمایه گذاران است.  
بازار برای آنها همیشه بازار است. آنها به خوبی 
قواعد بازار را می دانند. تقاضای اجاره که 
همچنان باالست. حال سرمایه گذاران، خرید 
مسکن و به دست آوردن سود بسیار از اجاره 

های سرسام آور را انتخاب می کنند.  
 

دوستان، محدودیت در قوانین ساخت و ساز 

آپارتمانهای رنتال و نیز قوانین سختگیرانه 
تری که برای کنترل قیمت در واحدهای 
جدید اعمال شد هم باعث شده که تعداد 
زیادی از پروژهای ساخت مجتمع های 
استیجاری رنتال تغییر کاربری داده و به 
ساخت کاندو آپارتمان روی آورند. آمارها 

نشان می دهند که نرخ خالی ماندن چه 
واحدهای مجتمع های استیجاری رنتال و چه 
واحدهای کاندو آپارتمانهایی که برای اجاره 
عرضه می گردند کاهش یافته است. لذا باز 
هم کاهش میزان عرضه واحد در بازار و نتیجه 
آن فشار مضاعف دیگری بر بازار اجاره است.

حتی شهرهای حومه تورنتو نیز از این افزایش 
اجاره بها در امان نمانده اند چراکه افزایش بی 
رویه اجاره بها شهر تورنتو آنها را به  زندگی 
درحومه شهر سوق داده است. شهرهای 
اوکویل، اتوبیکو و همچنین می سی ساگا 

بیشترین تاثیر را گرفته اند.
 

کاندو  تکمیل  میزان  کاهش  دوستان، 
آپارتمانهای پیش فروش شده، از عوامل 
دیگری است که این بازار را تحت تاثیر قرار 
می دهد. در چند ماه گذشته خبرها حاکی از 
آماده نشدن به موقع برخی از پروژه های پیش 
فروش بودند و این به این معنا هم می تواند 
باشد که واحدهایی که می توانستند وارد بازار 

اجاره شوند عرضه نشده اند.

عالوه بر موارد باال، با افزایش جمعیت و رشد 

روز افزون ورود مهاجران تازه به تورنتو میزان 
تقاضا برای اجاره همچنان افزایش می یابد. 
می دانیم که میزان عرضه هم در راستای آن 
افزایش نمی یابد و متاسفانه نتیجه آن، روند 

افزایشی بی منطق اجاره بها  می باشد.

 حال باید ببینیم که دولت برای مقابله با این 
روند چه قوانینی وضع خواهد کرد. چاره 
اندیشی درباره وضعیت بازار اجاره تورنتو 
قطعا می تواند در لیست اولویتهای آنها قرار 

گیرد.
دوستان، برای دریافت اطالعات درباره بازار 
امالک مسکونی و تجاری با من تماس بگیرید 

تا تجاربم را در اختیار شما بگذارم.

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

بازار اجاره مسکن در تورنتو نیاز به ترمز دارد!

مانی  شوشتری زاده   
    فوق لیسانس مهندسی    عمران 
    و مدیریت پروژه     

       مشاور امور امالک و سرمایه گذاری 

    )647 (  527  -4777   

خرید خانه نوساز میتواند نقطه عطفی در زندگی  
بسیاری از ما باشد. یک سرمایه گذاری برای 
آینده و مکانی برای سپری کردن زمان در 
کنار خانواده. چنین خریدی نیاز به تالش برای 
کسب اطالعات کافی  قبل از دست به کار شدن 
خواهد داشت. در زیر نگاهی  خواهیم داشت به 

برخی  نکات مهم در این زمینه.

1-قرارداد خود را با دقت مطالعه کنید. بعد از 
پیدا کردن خانه مناسب و جستجوی نام سازنده 
در لیست سازندگان مجوز دار برای ساخت و 
فروش خانه در انتاریو نوبت به امضای قرارداد 

خرید می رسد.
قرارداد را با دقت بخوانید و به تاریخ های 
اشاره شده در آن  توجه کافی  داشته باشید تا 
دید درستی  از زمان مقرر برای تحویل خانه 
بدست آورید. بهترین افراد برای مطالعه این 

نوع قراردادها و کمک به شما وکالی متخصص 
در امور امالک هستند. مطمئن شوید که همه 
مسائلی  که با سازنده راجع به آن صحبت کرده 
اید در قرارداد منعکس شده باشد چرا که در 
امور امالک هیچ ارزش قانونی برای قرادادهای 

کالمی وجود ندارد.

2-در هنگام توافق در میزان پیش پرداخت به 
این مساله توجه داشته باشید که طبق گارانتی  
خانه های نو در انتاریو در صورت عدم اتمام 
و تحویل پروژه، خریداران تا سقف 40،000 
دالر برای خانه های FreeHold و 20،000 
دالر برای کاندومینیوم تحت پوشش هستند 

و نه بیشتر.

3-آماده اسباب کشی  شوید ولی  منتظر 
کارهای نیمه کاره  نیز باشید. بعضی  وقت ها 
خانه ها آماده تحویل هستند ولی  از دید 

خریداران اینچنین نیست.
 این مساله در کاندو ها بیشتر به چشم می خورد 
و آن زمانی  است که واحد شما آماده تحویل 
بوده ولی  مشاعات ساختمان از قبیل استخر، 
راهروها و محوطه سازیها هنوز تکمیل نشده اند 
و این یعنی زندگی  در محیطی  کارگاهی بدون 

دسترسی  به برخی  امکانات از قبل قول داده 
شده برای چند مدت.

4-مسائل تحت حمایت گارانتی  را بشناسید. 
تقریبا همه خانه های نوساز در انتاریو دارای 
گارانتی  ارائه شده توسط سازنده به پشتوانه  
Tarion هستند. عالوه بر پوشش و بیمه پیش 
پرداخت و دیرکرد ساخت ، 3 گارانتی  مجزا 
برای خانه ها وجود دارد که مجموعا 7 سال 
اعتبار خواهند داشت و اموری از قبیل نقض 
قوانین ساختمانی، پوشش کارهای ساختمانی 
اصلی ، ایرادهای کارکردی ، برقی ، لوله کشی  
و سیستم گرمایشی را در بر میگیرند. سازنده 
موظف است پیش از تحویل واحد، بسته 
اطالعات ملک را به همراه اطالعات گارانتی  

در اختیار شما قرار دهد.

4 مورد قابل توجه برای خریداران خانه های نوساز

 با سالم،  این هفته نیز شاهد تدریجی 
کاهش نرخ انواع ارز هستیم.  درآینده 
با  حذف چهار صفر از پول ایران  شاهد 
تقویت پول ایران خواهیم بود. پیش بینی 

بر کاهش نرخ ارز است. 
نرخ انواع  ارز بشرح زیر اعالم میشود:

دالر نقدی کانادا  9350-9200
دالر حواله کانادا  9300-9150

دالر نقدی امریکا  12480-12190
دالر حواله امریکا  12100 - 12400

درهم  3260- 3300
طال   1980 -2010

هر بشکه نفت سبک آمریکا   50 -55       
  melal exchange    اپلیکیشن صرافی ملل
melal.ca   اعالم نرخ انواع ارز     

ارز ملل

افزایش 24.3 درصدی مسکن تورنتو در ماه جوالی

صرافی
   اکسـچنج

7181 Yonge St, Unit 150

 647.202.1318

رصافی  ملی
ـــــــــــــــهمراه شما در ارائه خدمات ارزی

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

به گزارش هیات مدیره امالک و مستغالت 

تورنتو )TREB (  شاخص قیمت مسکن 

تورنتو در ماه گذشته 4.4 درصد رشد 

داشت و موجب شد فروش مسکن تورنتو 

در مقایسه ما جوالی سال گذشته 24.3 

درصد افزایش یابد.

بنابر گزارش ماهانه TREB  متوسط 
قیمت مسکن برای امالک  GTA ، با 3.2 
درصد رشد ساالنه به 806.755 دالر 

رسید.
تعداد امالک فروخته شده نیز از 6.916 
دستگاه به 8.595 دستگاه در تمام انواع 

خانه رسید.
جیسون مرسیر تحلیلگر ارشد یکی از 

دفاتر مشاور امالک تورنتو، با انتشار 
یادداشتی در این رابطه گفت:

 بطورکلی افزایش رقابت بین خریداران 
برای دستیابی به امالک قابل دسترس 
موجب رشد نسبتا سریع قیمت حتی باالتر 
از تورم در رابطه با خانه های سمی دیتچد، 

تاون هاوس و کاندومینیوم شده است.
از طرف دیگر تست استرش بیشتر بر 
فروش خانه های تمام دیتچد که قیمت 
باالتری دارند نیز تاثیرگذارده و موجب 
شده اینگونه خانه ها در مقایسه با جوالی 
2018 شاهد کاهش 0.9درصدی باشند.  
در خود شهر تورنتو نیز متوسط قیمت 
خانه تمام دیتچد با 9.1 درصد افت به 
1.23 میلیون رسید درعوض در حومه با 
2.5 درصد رشد به حدود 929.633دالر 

رسید.
TREB عرضه امالک برای فروش را در 
جوالی امسال بیشتر از سال قبل خوانده  
  GTA و می گوید: در جوالی امسال در
حدود 14393 خانه جدید عرضه شد که 
در مقایسه با عرضه 13.873 خانه جدید 
در جوالی 2018 ، 9.1 درصد رشد را 

نشان می دهد.

پالزای ایرانیان     ارز یکتـا
6093A Yonge St,

  North York  M2M3W2

   416- 400- 4949       



TEL:416.371.9898
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یک کشته و یک زخمی نتیجه 
چاقو کشی  در برمپتون

درپی چاقوکشی جمعه صبح در برامپتون 

مردی 63 ساله کشته و پسرش به شدت 

زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

این حادثه حدود ساعت 2:20 صبح جمعه 
حوالی  Lanebrook Drive در منطقه 
Castlemore و Goreway Drive رخداد.

» دنی مارتینی «  مامور رسیدگی به این حادثه 
گفت: این حادثه در پی چاقوکشی خیابانی به 
وقوع پیوسته و چند نفر در این رابطه مظنون 

هستند.
وی افزود: بر اساس اطالعاتی که ما کسب 
کردیم می دانیم که بیش از یکنفر در این 
درگیری دخالت داشته اند باید این وجود 

هنوز اطالعات دقیقی راجع به آنها نداریم.
پلیس ادامه داد: البته دایره قتل در این رابطه 
با شاهدان عینی و کسانی که اطالعاتی راجع 

به آن داشتند صحبت خواهد کرد.
» مارتینی« تصریح کرد: 

پلیس با خانواده مقتول نیز صحبت کرده 
ولی آنها در حال حاضر با توجه به از دست 
دادن پدر و مجروحیت پسرشان در شرایط 
نامساعد روحی هستند و نمی شود زیاد با آنها 

صحبت کرد.

یک مجرم کودک آزار به 
دام قانون افتاد

به دنبال تحقیقات پلیس فردی که کودکان 

را مورد آزار و اذیتهای مختلف قرار می 

داد در می سی ساگا دستگیر شد.

پلیس » او.پی.پی« در این رابطه گفت: فرد 

دستگیر شده 28 سال دارد و روز پنجشنبه 
به دنبال تحقیقات پلیس در محل زندگی اش 

دستگیر شد.

به گفته پلیس این فرد مظنون به انحرافات 
و آزار و اذیت های جنسی کودکان زیر 16 
سال است و در منزلش چندین دستگاه 

الکترونیک نیز شناسایی و توقیف شد.
به گفته پلیس مظنون به ارتباط اینترنتی و سوء 
استفاده جنسی از یک جوان است و شناسایی 

وی از ماه جوالی آغاز شده است.
قرار بود این مرد روز جمعه برای محاکمه به 

دادگاه انتاریو  در پیتربرو منتقل شود.

حوادث

تأمل

60 هفته حبس برای مردی که قهوه همسرش 
را مسموم می کرد

یک مرد از اهالی میشیگان به دلیل ریختن دارو در قهوه 

همسرش و مسمومیت وی به 60 هفته حبس محکوم شد.

به گفته دادستان در رابطه با 
»برایان کوزلوفسکی« همسر 
وی با تنظیم شکایتی از او گفته 
است که از جوالی 2018 هربار 

که کوزلوفسکی برایش قهوه 
درسته می کرده بعد از آن دچار سردرد، تهوع ، تاری دید و خستگی 

می شده است.
تا اینکه به قهوه های شوهرش مظنون شده و دوربینی در آشپزخانه 
نصب می کند . پس از بررسی فیلمهای دوربین مشخص می شود 
شوهرش داخل قهوه این زن داروی دیفن هیدرامین می ریزد . 
آخرین قهوه تهیه شد توسط کوزلوفسکی نیز حاوی 127 میلی 

لیتر دیفن هیدرامین بوده است.
این زن دو ماه قبل نیز به شوهرش تقاضای طالق داده است.

ـــــــــــــــــــ
یک کشته و 6 مجروح حاصل 
سقوط  هواپیمای شناور در 

مرکز انتاریو

نیروی هوایی سلطنتی کانادا درپی سقوط یک فروند هواپیمای شناور 

در مرکز انتاریو  1 کشته و 6 مجروح را حاصل این سقوط خواند.

 Upper این حادثه حدود ساعت 10 صبح دوشنبه در حدود دریاچه
Raft گزارش شده و پیرو آن نیروهای پلیس به محل حادثه عزیمت 
کردند.  مجروحین این حادثه با استفاده از بالگرد و هواپیماهای 

امدادی نیروهای هوایی به فرودگاه موسکوکا منتقل شدند.
ـــــــــــــــــــ

دو  از  ای  نشانه  یابی  رد 
نوجوان مظنون به قتل در 

بریتیش کلمبیا
پلیس قایق آسیب دیده ای را پیدا کرد که مرتبط با دو نوجوان 

مظنون به قتلهای بریتیش کلمبیا است و بیش از پیش احتمال وقوع 

این قتلها توسط آنها را قوت بخشید.
پلیس مانیتوبا در این رابطه گفت: چند آیتم وجود دارد که نشان دهنده 
ارتباط مستقیم این نوجوانان با قتلهای سه گانه در بریتیش کلمبیا را 

نشان می دهد.  
پلیس بدون ذکر جزئیات این تحقیقات بیان کرد که در روز دوم 
آگوست ، در حاشیه رودخانه نلسون  که درست در فاصله 9 کیلومتری 
محل پیدا شدن خودروی سوخته در دو هفته قبل بود این قایق کشف 
شد.  پیدا شدن این سرنخ موجب شده است که پلیس جستجوی خود 
را برای پیدا کردن این نوجوانان در زیر آبهای رودخانه نلسون در 
گیالم  نیز ادامه دهد و برای این منظور از چند غواص ذبده نیز استفاده 

کرده است. 

زمین بخرید تا زمین نخورید
رضا خادم
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ـــــــــــــــــــ

رانندگی خالف جهت در بزرگراه 407 درپی 
مصرف ماریجوانا و مشروبات الکلی

یک زن 28 ساله پس از مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی 

راهی بزرگراه 407 در مارکهام شد و در جهت خالف بزرگراه 

رانندگی کرد.

گزارش این حادثه حدود ساعت 2 صبح به پلیس داده شد و پلیس 
با همکاری پلیس هوایی موفق به ردیابی و دستگیر این راننده خاطی 

در حوالی خیابان » کیل « شد.
وقتی پلیس خودروی این راننده را که از اهالی برمپتون بود متوقف 
کرد از داخل خودروی او بوی تند ماریجوانا استشمام و یک بطری 

نوشیدنی الکلی نیز در این خودرو شناسایی شد.
همچنین تست تنفس وی نشان دهنده مقدار بیش از اندازه الکل در 
خون وی بود. این زن تا زمان توقف خودرویش چندین بار خودش 

و دیگران را در خطر جدی تصادف قرار داد.

ـــــــــــــــــــ

تصادف در اسکاربرو مرد 29 ساله ای را به 
کام مرگ کشید

»موریس ملک الین« راننده جوان 29 ساله ای درپی تصادف شدید 

در بزرگراه 401 راهی بیمارستان شد و به علت شدت جراحات 

وارده درگذشت.

این حادثه حدود ساعت 8 صبح روز یکشنبه در باند غربی 
بزرگراه نزدیک جاده Port Union Road   رخداد.

پلیس سرعت باال را عامل تصادف این خودروی سواری مشکی 
خواند و گفت که به جز »مک الین« فرد دیگری در این حادثه  

آسیب ندیده است.

شانزده مجروح حاصل تیراندازی های پایان هفته خونین تورنتو
در طول تعطیالت آخر هفته  شانزده 

)16( نفر در تیراندازی های تورنتو 

زخمی شدند و بار دیگر پایان هفته 

خونینی را رقم زدند.

در همین رابطه مارک سندرز رئیس 
پلیس تورنتو گفت: از روز شنبه 11 مورد 
تیراندازی در نقاط مختلف تورنتو بطور 
جداگانه بوقوع پیوست که  33درصد آن 

در منتهی شمال غربی شهر بودند.
 Lawrence  ساعتهای بعد  فرد دیگری در
اقدام به تیراندازی کرد و   Heights
تیراندازی در  نیز درپی  دوشنبه شب 
Humber Heights  فردی زخمیی و راهی 
بیمارستان شد.  حدود ساعت 4:20 صبح 
روز 5 آگوست نیز دو مرد درپی تیراندازی 
نزدیک به خیابانهای ادالید و چرچ مجروح 
و به بیمارستان منتقل شدند که حال یکی 
از آنها نامساعد و جراحاتش عمیق گزارش 

شده است.
چند ساعت قبل از آن نیز پنج )5( نفر در 
یکی از کالب های شبانه در نورث یورک 
مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. به گفته 
سندرز پوکه های فشنگهای شلیک شده در 

داخل و خارج کالب شبانه شناسایی شد.
دو نفر نیز در جایی دیگر مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته و راهی بیمارستان شده اند اما 

پلیس هنوز محل وقوع این تیراندازی ها را 
تایید نکرده است.

وی با ابراز تاسف از رخدادهای اخیر تورنتو 
افزود: برای ما خیلی سخت است که یکنفر 
اسلحه خود را برداشته و بی پروا شروع به 
شلیک کند.   پلیس هنوز مظنونی را دستگیر 
نکرده ولی معتقد است با توجه به شاهدان 

عینی بزودی قابل حل خواهد شود.
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سالمتسیاست تنها ماندن کودکان در اتومبیلهای داغ، سالی یک کودک را در کانادا به 
کام مرگ می کشاند

حوادثی که برای کودکان تنها مانده در 

اتومبیلهای داغ رخ می دهد خیلی فاجعه 

بارتر از آن است که مردم راجع به آن 

اطالعات دارند اما محققین یک مطالعه 

دریافته اند عادات بی شماری وجود دارد 

که والدین با اجرای آنها می توانند از تکرار 

چنین فجایعی جلوگیری کنند.

این تحقیق که توسط بیمارستان اطفال انجام 
شده نشان می دهد بطور متوسط سالی یک 
کودک در سراسر کانادا به دلیل سهل 
انگاری والدین و تنها ماندن در اتومبیلهای 
بسیار داغ جان می سپارد چراکه والدین یا 
مراقبین شان فراموش می کنند که آنها را در 

اتومبیل گذاشته اند.  
بنابر گزارشی که ماه گذشته در مجله »طب 
اطفال و سالمت کودکان « منتشر شد طی 
سالهای 2013 تا 2018  شش کودک به 
این ترتیب جان خود را از دست داده اند 
که عامل 4 مورد آنها فراموشی بوده است. 
در ماه می امسال نیز یک کودک 16 ماهه 
در برنابی  بریتیش کلمبیا به همین دلیل جان 
سپرد و تحقیقات پیرامون آن ادامه دارد و 
در این تحقیق نیز راجع به آن بررسی شده 

است.
دکتر » ژولین هوبر« دستیار این تحقیق با 
اشاره بر اینکه چنین حوادثی برای هرکسی 
می تواند رخ دهد تاکید کرد که می توان از 

بروز فاجعه جلوگیری کرد.
وی در همین رابطه برای جلوگیری از بروز 

چنین حوادث دلخراشی افزود: هرگز حتی 
برای یک دقیقه کودکتان را در یک وسیله 
نقلیه موتوری تنها نگذارید.   این باید قانونی 
شود که شما برای خودتان وضع می کنید و 
به خودتان بگویید:   »من حتی اگر چیزی را 
در خانه فراموش کرده ام باید با کودکم به 

خانه برگردم و آنرا بردارم«.
اکثر مرگ و میرهایی که در این تحقیق 
مورد بررسی قرار گرفته اند به علت 

فراموشی مراقب کودک بوده است؛ 
 Maximus « از جمله در سال 2013 که
Huyskens « کودک نوپایی که یک ماه 
پس از تولد دو سالگی اش در صندلی عقب 
اتومبیل مادربزرگش در میلتون  انتاریو 
جان سپرد.  این زن نوه پسریش را پس از 
اینکه از خانه مادر بچه گرفت بجای اینکه 
به خانه برود و بدون اینکه برنامه ای برای 
نگهداری نوه اش داشته باشد برای شیفت 
شب به محل کارش برد. او در نهایت بدلیل 
عدم تامین ضروریات زندگی این کودک 
گناهکار شناخته شد و به دو حبس مشروط 

محکوم شد .
به گفته » هوبر « برای جلوگیری از اینگونه 
نگهداری  باید  والدین  نیز  پیشامدها 

کودکشان را با هم هماهنگ کنند و اگر 
یکی از آنها غیبت غیرمنتظره داشت دیگری 

پیگیر موضوع باشد.  
به گفته وی یکی دیگر از اقدامات در این 
شرایط قرار دادن تلفن همراه در صندلی 
عقب است تا والدین مجبور شوند برای 
برداشتن تلفنشان به صندلی عقب توجه 

کرده و کودکشان را نیز از آنجا بردارند.
هوبر خاطر نشان کرد: کال والدین باید 
بیاموزند همیشه قبل از ترک خودرویشان 
صندلی عقب را بررسی و بعد خودرو را ترک 
کنند، حتی اگر کودکی همراهشان نباشد تا 

برایشان این کار عادت شود.
هوبر همچنین در رابطه رهگذرانی که شاهد 
تنها ماندن یک کودک در خودرو هستند 
بیان کرد: رهگذران اگر دیدند کودکی در 
یک اتومبیل تنهاست حتی اگر حال او خوب 
بود باید با 911 تماس گرفته و پلیس را در 

جریان بگذارند.
 او یادآور شد:  ما در این رابطه با پلیس 
صحبت کرده ایم و پلیس گفته است که 
افراد مجاز هستند در صورت مشاهد کودک 
تنها در خودرو که حال خوبی ندارد به هر 
ترتیب شده او را از آن خودرو خارج کنند.

افزایش سرطان روده بزرگ در بین 
کانادایی های زیر 50 سال

سرطان روده بزرگ در بین کانادایی   های زیر 50 سال 

افزایش یافت.
محققان دانشگاه کلگری داده های کلیه کانادایی هایی را که 
طی سالهای 1969 تا 2015 به سرطان روده بزرگ مبتال بوده 
اند بررسی کرده اند و دریافته اند که از سال 2010 تعداد زنانی 
که زیر 50 سال به سرطان روده بزرگ مبتال شده اند 4.45 

درصد افزایش یافته است. 
همچنین از سال 2006 تا 2015 نیز تعداد مردان زیر 50 سال 
کانادایی که به این بیماری مبتال شده اند نیز  از 3.37 به  4.47 

درصد رسیده و افزایش یافته است.
» دان برنر«  استاد اپیدمیولوژیک از دانشگاه کلگری و نویسنده 
اصلی این مطالعه در این رابطه گفت: در بررسی داده های 
سرطان کشور انتظار کاهش قابل مالحظه ای را داشتیم اما با 

افزایش حیرت آوری مواجه شدیم.
 او معتقد است برای ریشه یابی علت این موضوع نتیجه گیری 
زود است اما به اعتقاد وی و سایر محققان احتماال عامل اصلی 

این موضوع تغییر رژیم غذایی و چاقی است. 
 این محقق اظهار داشت: نسلی که در مرز سنین دهه 40 و 50 
هستند بیشترین تغییرات را در رژیم غذایی شان داده و بیشتر 

غذاهای فراوری شده و کم فیبر مصرف می کنند.
یک مطالعه بین المللی که در ماه می بصورت آنالین در 
»السنت« منتشر شد نشان داده است که شیوع سرطان روده 
بزرگ در بین جوانان کشورهای پردرآمد از جمله کانادا رو به 
افزایش است.  مرضیه عراقی از متخصصین سازمان بین المللی 
تحقیقاتی سرطان در لیون فرانسه  نیز در »السنت« گفته است 
که یافته های بدست آمده نگران کننده است و باید برای 

چلوگیری از افزایش بیماری در بین جوانان اقدام کرد.  
بنابر این گزارش غربالگری سرطان روده بزرگ در کانادا به 
45 سال رسیده است و » برنر « معتقد است در کانادا نیز باید در 
این رابطه تصمیم گیری شود.  به گفته محققان توجه به تغییرات 
بدن از جمله وجود خون در مدفوع می تواند در تشخیص به موقع 

سرطان روده بزرگ موثر باشد.   
 سرطان روده بزرگ شایع ترین سرطان، دومین عامل اصلی 
مرگ و میر مردان و سومین عامل مرگ و میر زنان در کانادا 

است.

تغییر ضوابط شرکت های 
خدمات اینترنتی

ضوابط ارائه خدمات اینترنتی کانادا تغییر 

می کند و شرکتهای مرتبط با این خدمات از 

31 ژانویه ملزم به اجرای آنها هستند.

کمیسیون رادیو – تلویزیون و ارتباطات راه 
دور کانادا با اعالم این خبر گفت که ضوابط 
جدید بطور خاص برای 10 شرکت بزرگ 
ارائه دهنده خدمات اینترنتی کانادا اعمال 

می شود و این شرکتها موظف هستند شرایط 
خودشان را برای اجرای این ضوابط تا  زمان 

ضرب العجل تعیین شده آماده کنند.
ضوابط جدید به مشتریان اجازه می دهد 
چنانچه خدمات اینترنتی که دریافت کرده 
اند با آنچه که شرکت گفته تطابق نداشته 
باشد ظرف 45 روز بدون پرداخت هرگونه 

هزینه قراردادشان را فسخ کنند.
تلویزیون   – رادیو  به گفته کمیسیون 
و ارتباطات راه دور کانادا  90 درصد 
کانادایی ها دارای اشتراک اینترنتی هستند 
و اکثر آنها به یکی از  آی . اس . پی های 
بزرگ شرکتهای مخابراتی متصل هستند.

این طرح شرکتهای بزرگ  بر اساس 
خدمات اینترنتی کانادا که مشمول این 

ضوابط خواهند شد عبارتند از :
  Bell Canada, Cogeco, Eastlink,
 Northwestel, Rogers Communications,
 SaskTel, Shaw Telecom, Telus,
Quebecor›s Videotron, Xplornet.

چهارشنبه ها  اجاره رایگان دو چرخه 

در تورنتو

ساکنان تورنتو از این پس می توانند چهارشنبه ها رایگان از 

دوچرخه های کرایه ای شهرداری استفاده کنند.

بنابر اطالعیه صادر شده از سوی شهرداری تورنتو جان توری  
با اعالم این خبر  گفت: 

خیلی حیاتی است که مردم ما فعالیت داشته باشند.

شهردار تورنتو دوچرخه سواری رایگان در چهارشنبه ها را 
فرصتی عالی برای ترغیب شهروندان برای گردش شهری و 

استفاده از این خدمات عنوان و بیان کرده است:
 طی چهار سال گذشته تورنتو برای ترویج فرهنگ دوچرخه 
سواری سرمایه گذاری زیادی کرده تا  اطمینان حاصل کند 
تمام ساکنان و گردشگران امکان دوچرخه سواری را در شهر 

داشته باشند.
این طرح از 7 آگوست اجرایی می شود و هر فردی می تواند تا 

نیم ساعت از این دوچرخه های رایگان استفاده کند.
به گفته مسئولین از ابتدای امسال تاکنون 1.2 میلیون نفر اقدام 

به اجاره دوچرخه کرده اند.
عالقمندان برای اجاره رایگان دوچرخه در روزهای چهارشنبه 
باید به وب سایت Bike Share Toronto مراجعه نموده و یا 
نرم افزار  CycleFinder را نصب کنند تا نزدیکترین محل قرار 

گرفتن این دوچرخه ها را یافته و از آن استفاده کنند.
در حال حاضر 465 ایستگاه دوچرخه اجاره ای در تورنتو 
فعالیت دارند که در آنها 5000 دوچرخه برای اجاره عرضه 

می شود.
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آشنایی و شروع رابطه  در نوجوانی و جوانی 

در سنین نوجوانی و جوانی دختران و پسران نسبت به هم توجه 
بیشتری نشان می دهند و بیشتر به هم کشش پیدا می کنند.

تجربه های اولیه ی آشنایی را فرض کنید،  دختری، پسری را 
می بیند و نسبت به او و ظاهر او احساس پیدا می کند و متصور 
می شود که او همان یاری است که سالها به دنبالش بوده و با 

او دوست شده و ارتباط برقرار می کند . 
پس از مدتی آشنایی و ارتباط آنها از نزدیک بیشتر با اخالق 
یکدیگر آشنا می شوند و آرام آرام یکدیگر را بیشتر می شناسند. 
نقاط قوت و ضعف هر دو بیشتر مشخص خواهد شد ... )اصوال 

هدف از دوران آشنایی و دوستی همین هست.(
پس از گذشت مدتی هر دو متوجه می شوند که آیا دیگری 
همان دختر یا پسری است که در نظر داشته اند و آیا از لحاظ 
شخصیتی، اخالقی ، اقتصادی، اجتماعی و ... با هم سازگاری 

دارند یا خیر؟ 
و اینجاست که تصمیم می گیرند با همدیگر ادامه دهند و یا 

قطع رابطه کنند.
تا اینجای این سناریو کامال نرمال و طبیعی است و قرار نیست 
که آنها از همان دختر یا پسری که در ابتدا خوششان آمد تا ابد 
با او باشند وکاربرد دوران دوستی یا دوران آشنایی به  همین 

منظور  بوده است.
اما اگر یکی متوجه مسائلی شود و دریابد که با یکدیگر سازگار 
نیستند و در پی قطع رابطه برآیند اما دیگری اصرار شدید برای 
ادامه رابطه داشته باشد و یا در طی قطع رابطه دچار بحران شود 

اینجاست که نیاز به کمک توسط مشاور احساس می شود .
بهتر است توجه داشته باشیم از همان ابتدا برنامه دوستی و 
آشنایی برای شناخت بیشتر و بهتر یکدیگر در نظر گرفته شده 
و از همان ابتدا قرار نبوده که آنها تا ابد در کنار همدیگر باشند. 
توجه داشته باشید که پس از مدتی باالخره یار مناسب خود را 

خواهید یافت و عشق را در آغوش خواهید گرفت.
مهم این است که هر دو این پروسه دوستی و ترک یکدیگر را 
در اویل دوستی طبیعی دانسته و سعی کنید کمترین آسیب را 
به یکدیگر بزنید، به حقوق هم احترام بگذارید و با حفظ اصول 
انسانی بدون آسیب رسانی به یکدیگر ، همدیگر را به خدای 

مهربان بسپارید و خود به دنبال پیدا کردن
 یارتان باشید...

کتایون خطیر 

مشاور خانواده وجامعه شناس-    تلفن : 647-391-3809

زندگی

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
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مهارت

 زهره کالهدوز- مشاور خانواده و  روان درمانگر    647-281-4345

 عضو رسمی کالج روان درمانگران اونتاریو 

شناسایی و رهایی از  تله های زندگی 
در این مطلب به چند تله شایع زندگی به طور 
خالصه اشاره می کنیم تا بتوانیم با آگاهی بهتر، 

مجهز پا در راه زندگی بگذاریم 

 »نپذیرفتن تغییرات در زندگی« 
از قدیم گفته اند »همه چیز بطور پیوسته و مداوم در حال تغییر است«. 
هرکس این را گفته کامال بجا و شایسته گفته است. هیچ چیز بدون تغییر 
باقی نمی ماند حتی ما با فردی که امروز صبح بوده ایم متفاوت هستیم.   
احتماال مسائل تازه ای از صبح تا شب آموخته ایم حتی اگر کوچک و جزئی 
باشند. شاید هم چیزهایی را فراموش کرده ایم. همه سلول های بدن ما 
یک روز پیرتر شده اند و همه اعضا بدن ما یک روز به سن شان اضافه 
شده است. وقتی همه این مسائل را در نظر بگیریم نتیجه می گیریم یک 

روز به روز پایانی خود نزدیک تر شده ایم.  
بهتر است با هم صادق باشیم حقیقت این است که همه چیز درحال تغییر 

است چه آن را درک کنیم و چه منکر تغییرات شویم.
همه چیز بدون پرسش و اجازه ما در حال تغییر است.  تغییرات مدام در 
حال رخ دادن هستند حتی اگر ما مخالف آنها باشیم و تالش کنیم برخالف 
آنها عمل کنیم. ما نمی توانیم مانع تغییرات شویم  در واقع هیچ کس نمی 
تواند  پس بهتر است با تغییر در زندگی خود کنار آمده و آن را بپذیریم.  
اینجاست که متوجه می شویم مسائل دیگر همچون گذشته نیستند. ما 
به اندازه گذشته جوان و قوی نیستیم. انرژی و توان گذشته در ما نیست. 
عالئق و سلیقه های ما متفاوت می شوند؛ دوستان ما با گذشته فرق دارند 
حتی ممکن است در خانه قبلی خود زندگی نکنیم و یا شهر و کشور خود 
را تغییر داده باشیم.  اینطور نیست که همه تغییرات منجر به پیشرفت 

شوند ولی هیچ پیشرفتی بدون تغییر رخ نمی دهد. 
بنابراین بهتراست با تغییرات دوستی کنیم، با آنچه پیش آمده راحت باشیم 
و از گله و شکایت کردن دست برداریم.  کسانی که نمی توانند تغییر را 
قبول کنند در نوعی سردرگمی فرو میروند. حواس مان را جمع کنیم که 
در این دام نیافتیم زیرا زندگی با اینهمه تغییر و کنش های مختلف تجربه 

خوشایندی برای ما نخواهد بود. 

 » در جستجوی کمال بودن به جای در جستجوی بهترین بودن«
پی گیری برای بهترین خودشدن ارزشمند است در حالیکه تالش برای 
کامل بودن بیهوده است. به استثنا بعضی موارد باید گفت که معموال 
رسیدن به کمال و بی عیب و نقص بودن ممکن نیست. می توان به این 
نقطه نزدیک شد ولی بنظر می رسد کمال به طور مداوم با انسان در تعقیب 
و گریز است اما حتی اگر کمال گرایی در دسترس بود بهای آن همواره 
بسیار زیاد خواهد بود.  کمال گرایی بسیار زمان بر است ومیزان زیادی 
انرژی در آن راه به هدر می رود، منجر به خستگی زیادی می شود و انسان 
را از نفس می اندازد.  البته که در زمان های خاصی آرزو می کنیم همه چیز 
تمام و کمال، بی عیب و نقص باشد. مثال اگر جراحی مغز در پیش رو داشته 
باشیم، برای تولد فرزندمان، برای داشتن رابطه ای عالی ... ولی اکثر مواقع 

الزم نیست که همه چیز بی عیب و نقص باشد. 
بهترین خود را ارائه کردن می تواند هدف بسیار بهتری باشد. این هدف 
معموال دست یافتنی تر است. بهترین بودن مشخصات خاص خود را دارد 
و قابل تعریف است. به عبارتی کاری را به بهترین نحو ممکن با توجه به 
قابلیت ها و ویژگی های فردی خود، انجام دهیم.  بنابراین از تله کامل 
گرایی نیز دوری کنیم و انرژی و زمان خود را صرف ارتقا توانایی و 

بهبود عملکرد فردی نماییم.

یکی از ویژگیهای شاخص افراد موفق ذهنیت و 

نگرش مثبت و خوب آنها به زندگی است. این 

افراد قادرند در سخت ترین شرایط بهترین 

عملکرد را داشته باشند.
 به نظر شما چه طور این امر میسر است ؟ این افراد 
چگونه میتوانند همیشه با ذهنیت موفق و مثبت 
گام به جلو بردارد؟ چگونه میتوانند با دیگران 
بهترین ارتباط را برقرار کنند؟ یکی از جواب 
هایی که می توان به این سوال ها داد مربوط به 

نگرش و پیش فرض های ذهنی آنهاست.
قبل از اینکه در مورد پیش فرض های ذهنی 
صحبت کنیم بهتر است تعریفی کوتاه از نگرش 
داشته باشیم. نگرش به طور کلی تمایل افراد 
برای درک، ارزیابی و همچنین عمل در زمینه 
ای بخصوص است که برای مدتی پابرجا بوده. 
یک نگرش شامل سه بخش می شود احساسات، 
اعتقادات و ارزش ها و همچنین تمایل به عمل 
کردن. به زبان دیگر نگرش ما حاصل احساسات 
ما در مورد یک موضوع مشخص، اعتقادات و 
ارزش های ما و همچنین رفتار ما در مورد آن 

موضوع است. 

فردی که نسبت به کار خود نگرشی مثبت 
دارد فردیست که مجموعه ای از اعتقادات و 
ارزشهای مثبت را در مورد کار در ذهن خود 

ایجاد کرده است.  

برای مثال  می گوید کار باعث پیشرفت می شود،  
او بواسطه کار شخص قوی تری در جامعه  خواهد 
بود و یا کار کردن زیباست و انسان برای شاد 

بودن باید کار کند. 
را  کار  شخصی  چنین 

مجموعه ای از ارزش 
های مثبت می بیند 

و اعتقاد دارد که 
کار باعث نتایج 
خوب و مثبت 

خواهد شد. 
نگرش میتواند 

اشیا  به  نسبت 
های  پدیده  و 

اجتماعی شخص و 
دیگر  کشوری  حتی 

باشد. 
 آیا تا به حال در مورد نگرش 
خود نسبت به دیگران فکر 
کرده اید؟ آیا به نظر شما و 
به طور کلی انسان ها خوب 

هستند؟ آیا ارتباط با دیگران امری 
مثبت است یا منفی؟ آیا با دیگران 
ارتباط برقرار می کنید چون آنها را 

دوست دارید یا مجبورید؟ اینها سوال 
هایی است که باید از خود بپرسیم و در 

ذهن خود جواب دهیم.
برای داشتن نگرش مثبت باید همیشه به 
پیش فرض های ذهنی خود فکر کنیم. همه 
ما طول روز و در مورد همه چیز به صورت 
مداوم پیش فرض می سازیم و در ذهن خود 
مجموعه ای از پیش فرضیات مختلف را داریم. 
پیش فرضیات در حقیقت برداشت های کلی 

ما در مورد افراد، شهرها، حیوانات، پدیده 
ها، تکنولوژی، طبیعت و خیلی چیز های 

دیگر است که به ما کمک می کند که 
تصمیمات سریع تری بگیریم. ولی 

مسئله اینجاست که وجود این 
پیش فرضیات در اکثر موارد نه 
تنها نتیجه مناسبی به ما نمیدهد 

بلکه باعث بروز نتایج منفی و 
نامناسب هم میشود.

آنچه که من می خواهم در این مقاله به آن اشاره 
کنم این است که پیش فرضیات ما اساس رفتار 
ما نسبت به محیط اطرافمان و علی الخصوص 
دیگران است. چنانچه شما پیش فرضیاتی مثبت 
نسبت به دیگران داشته باشید عمل شما به گونه 
ای خواهد بود که دیگران را مجاب به خوب 

بودن و بهتر عمل کردن می کنید. 
در این حال اگر پیش فرضیات شما در مورد 
شخص یا اشخاصی نامناسب و یا حتی نادرست 
باشد باعث خواهد شد که رفتار شما در مورد 
آنها به نحوی باشد که آنها به شما ثابت کنند 
پیش فرضیات شما  در مورد آن ها 

درست بوده است.
موضوع دیگر اینست که 
رفتار دیگران نسبت به 
ما عکس العمل آنها به 

رفتار ماست. 

در حقیقت رفتار ما 
برگرفته از پیش 
فرضیاتی است 
که در مورد آنها 
در ذهن خود شکل 
داده ایم چه درست 

و چه غلط. 

برای مثال اگر معلمی فکر کند که 
شاگردانش افرادی از درس فراری 
هستند و  هیچ تمایلی برای یادگیری و 

خالقیت ندارند رفتار وی به صورت ناخودآگاه به 
نحوی خواهد بود که شاگردان از درس فراری 
شده و تمایلی برای یادگیری و خالقیت از خود 

نشان نخواهند داد.
 حال اگر همین معلم در ذهن خود این پیش   
فرض را داشته باشد که شاگردانش بچه های 
بسیار خوبی هستند، عالقه مند به درس و مشتاق 
به یادگیری و خالقند رفتار معلم به گونه ای 
خواهد بود که شاگردان به درس عالقه پیدا 
می کنند، به یادگیری مشتاق می شوند، خالقیت 
خود را بیشتر بروز می دهند و به نتایج بهتری 

می رسند. 

شما چه پیش فرضیاتی درمورد دیگران 
دارید؟ آیا به نظر شما دیگران خوب هستند یا 
بد؟ فرشته هستند یا شیطان؟ مهربان هستند یا 
سنگدل؟ همواره این را به یاد داشته باشیم این 
ما هستیم که رفتار دیگران را افکار و رفتار خود 
هدایت می کنیم پس سعی کنیم هدایتگران 

خوب و موثری باشیم.

دکتر علیرضا شریفی
*مدرس MasterClass، مستر کوچ

*مدرس رسمی ان ال پی 
)برنامه ریزی عصبی-کالمی(، تایم الین 

تراپی، و هیپنوتراپی
*مشاور مدیریت استرس

 alireza@altatc.ca 
(647) 671-0002

نگرش مثبت ذهنی ویژگی افراد موفق
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راهکارهای مبارزه با 

کاهش حافظه
وقتي بدن پیر میشود مغز هم 
پیر میشود،  اتصاالت عصبي 
و  کرده  ایجاد  را  کمتري 

سلولهاي عصبي کمتري را میسازد. این                فرایند از سنین 
30 سالگي به بعد رخ میدهد. 

ورزش کنید:  یکی از راه های سالمت نگه داشتن بدن و 
افزایش حافظه ورزش است.  اگر ورزش کنید باعث تاخیر 
پیري و افزایش حافظه میشود. کارشناسان دقیقا نمیدانند که چرا 
ورزش باعث تقویت مغز میشود، اما میگویند که ورزش باعث از 
بین رفتن استرس میشود.  همان طور که میدانیم استرس موجب 
تخلیه انرژي مغز میشود .  ورزش به سالمت بدن  و به خواب بهتر 
کمک میکند.  خواب باعث بهبود حافظه و همچنین باعث گردش 
خون در تمام قسمت هاي بدن میشود و  میتوان گفت آنچه براي 

قلب مفید است  براي مغز نیز مفید است.
میوه و سبزیجات رنگي بخورید:  کارشناسان بر این باورند که 
افراد باید در روز 5 تا 7 واحد از میوه ها و سبزیجات رنگي مصرف 
کنند . میوه ها و سبزیجات به عنوان غذاي مغز شناخته شده اند. 
این گروههاي غذایي حاوي آنتي اکسیدان هستند . همانطور که 
میدانید  رادیکال هاي آزاد موجب تخریب سلولها میگردند. آنتي 
اکسیدانها از بین برنده رادیکالهاي آزاد و نگهدارنده سلولها 

هستند .
کارهاي هوشي انجام دهید: بسیاري از کارشناسان بر این عقیده 
اند که براي فعال نگاه داشتن مغز مانند عضالت باید آن را به 
چالش انداخت. شواهدي وجود دارد که ژیمناستیک ذهني، 
کمک به حفظ حافظه میکند. بازي کردن نیز میتواند موجب 

تقویت حافظه شود.
خوب بخوابید:  خواب کافي براي عملکرد شناختي )بخصوص 
حافظه( بسیار مهم و حیاتي است . در افراد سالم حداقل 7 ساعت 
خواب شبانه براي تقویت حافظه کافي است . در خواب بخشي 
از مغز به طور کامل بایگاني و ذخیره میشود .خوابیدن طبیعي 
بسیار خوب و فواید آن بیشمار است اما اگر با قرصهاي خواب 
آور بخواهید بخوابید باعث مختل کردن مفز خود خواهید شد 

اگر مشکل خوابیدن دارید آن را با پزشک در میان بگذارید.
چندین کار را باهم انجام ندهید: یکي از بزرگترین علل کمبود 
حافظه عدم توجه به اطرافیان است . سن که زیاد میشود انجام 
دادن چندین کار در یک زمان سخت میشود چند وظیفه را 
داشتن باعث عدم یاد آوري اسامي و یا کتابهایي که خوانده اید 
میشود این را بدانید که مغز قبل از آنکه اطالعات را بگیرد اول 
آنها را رمز گذاري میکند، حال اگر مغز چندین وظیفه داشته 

باشد نمیتواند رمز گذاري کند.
ترفند هاي جدید یاد بگیرید: اسامي افراد را بر چیزها و یا بر افراد 
دیگر بگذارید اگر دچار فراموشي شدید بخندید، استرس را 
از خود دور کنید با صداي بلند کتاب بخوانید جدول حل کنید. 

بازیهاي مختلف یاد بگیریید.
شطرنج بازي کنید.

* بانو راسخی - دانش آموخته حقوق

 دانش

   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

تلفن:       416.356.6666      *     8811-597-289در 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

تدبیرخالقیت
11 کتاب پیشنهادی نیویورک تایمز برای ماه آگوست

مجله نیویورک تایمز در مطلبی جدید 11 
کتاب پیشنهادی خود در ماه آگوست را به 

خوانندگان معرفی کرده است.

به گزارش تهرانتو  به نقل از نیویورک تایمز، 
نویسندگان  برای  جذابی  ماه  آگوست 
اولگا  این  بر  عالوه  است.  کتاب اولی 
توگارزوف، برنده بوکر بین المللی سال 2018 
و نویسنده ِی »همسر ببر« با داستان های 
جدیدشان به کتابفروشی ها بازگشته اند. 
یوکو اوگاوا، نویسنده ِی کتاب »انتقام« هم 
با داستان جدیدش در فهرست منتخب های 

 ماه آگوست قرار دارد.
»عزیزان من« نوشته کارا وال

اولین داستان کارا وال درباره دو پدر روحانی، 
زندگی خانوادگی و باورهایشان است. دو فرد 
با یک شغل مذهبی که همسر یکی به خداوند 
اعتقادی ندارد و دیگری زندگی خود را وقف 
خدمت به مذهب و خداوند کرده است. وال 
با استفاده از زندگی کامال متفاوت این دو 
تصویر زیبیایی از عشق و دوستی را در خالل 

 تغییرات یک اجتماع نشان می دهد.
»استخوان مردگان را شخم بزن« نوشته اولگا 

توگارزوف
داستان جدید برنده بوکر بین المللی درباره 
زنی به نام جنینا است که زندگی خود را وقف 
یافته های جدید نجوم و همچنین ویلیام بلیک 
شاعر انگلیسی کرده است تا معنای جدیدی 
از دنیا بیاید. در این میان همسایه اش و سپس 
چند نفر دیگر به قتل می رسند. همین موضوع 
ذهن جنینا را مشغول می کند و تالش می کند 

 ماجرا را کشف کند.
»دری در زمین« نوشته ِامی والدمن

زنی آمریکایی-افغان به نام پروین شمس 
خاطرات یک آمریکایی از دوره حضورش 
در افغانستان را می خواند. همین موضوع سبب 
می شود به افغانستان سفر کند تا با ریشه های 
خود ارتباط برقرار کند اما با افغانستانی روبه رو 
می شود که با حضور طوالنی مدت آمریکا 
شرایط پیچیده ای دارد. خود نویسنده پیش 
از این خبرنگار روزنامه تایمز در افعانستان 
بود و بخشی از کتاب برگرفته از خاطرات 

 والدمن است.
»همه چیز در داخل« نوشته ادویک دانتیکات

مجموعه داستان کوتاهی که همگی در هاییتی 
رخ می دهد. داستان آشتی عشاق، دیدار 
دختری با پدر رو به موت و اتحاد خانواده ای 
با هم پس از مدتی طوالنی از موضوعاتی است 
که »همه چیز در داخل« به عنوان موضوع 

داستان ها برگزیده است.
 

»مصرف نامشخص: تأثیری که بر روی طبیعت 

نمی گذارید« نوشته تاتیانا شلوسبرگ
شلوسبرگ گزارشگر پیشین محیط زیست 
از تأثیراتی سخن می گوید که ما هر روز 
در تغییرات آب و هوایی ایجاد می کنیم. 
تصمیم های هر روزه مردم درباره تکنولوژی، 
غذا، سوخت و لباس عواقب  زیست محیطی 

مهمی دارند.
 

»درون مرزی« نوشته تئا آب ِرت
کتاب جدید نویسنده ِی »همسر ببر«  پس از 
انتظاری طوالنی باالخره منتشر شد. »درون 
مرزی« در سال 1800 میالدی رخ می دهد. 
دو شخصیت اصلی لوری و نورا داستان را 
روایت می کنند. لوری یک قانون شکن است 
که در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده است 
و روحش تسخیرشده  است. نورا زنی است که 
شوهرش برای آوردن آب از خانه خارج شد و 
برنگشت و دو فرزندش هم پس از مجادله ای 

 ناپدید شدند و نورا در انتظارشان است.
»پلیس حافظه« نوشته یوکو اوگاوا

اشیایی چون تقویم و حتی پرندگان در 
جزیره ای بی نام ناپدید شده اند و پلیس 
حافظه افرادی را که از این اتفاق باخبر 
شدند هدف قرار داده است. وقتی نویسنده ای 
جوان درمی یابد حافظه ویراستار کتابش 
هدف پلیس است او را در خانه اش مخفی 
می کند. رمانی درباره قدرت، ضربه روحی و 

نظارت های دولتی که توسط استفن اسنایدر 
به انگلیسی ترجمه شده است.

 
»نوعی خاص از مرد سیاه پوست« نوشته تُپ 

فوالرین
داستام مردی امریکایی-نیجریه ای که در 
آمریکا بزرگ شده است اما احساس نمی کند 
که آمریکا وطنش است بنابراین برای یافتن 
هویت خود به گروه های مختلف می پیوندد و 

حتی به نیجریه می رود.
 

»آینه ُحقه« نوشته جیا تالنتینو
تالنتینو روزنامه نگار نیویورکی در 9 مقاله ِی 
جدید چند سؤال اخالقی مطرح شده در عصر 
دیجیتال را بررسی می کند. زیرنظر بودن افراد 
در عصر حاضر به چه معناست؟ وقتی بدون 
هیچ حسی در شبکه های اجتماعی حضور پیدا 
می کنیم چه چیزی گم می کنیم؟ پرسش هایی 
که اگر جوابی برایشان پیدا کنیم شاید موفق 

شویم دنیایی عادالنه تر بسازیم.
 

تخیل  و  داستان  نژاد،  سفید:  »پروازهای 

آمریکایی« نوشته ِجس ُرو
جنبش  با  قصه گویی  ارتباط  بررسی 
سفیدپوستان آمریکایی در جامعه ای که به 

سیاه پوستان با تحقیر نگریسته می شود.

 
»خانه زرد« نوشته سارا بروم

کتاب خاطراتی از سارا بروم و روایت صد سال 
از زندگی خانواده اش. بیشتر این خاطرات در 
خانه ای مادرش در سال 1961 خریده بود 
رخ می دهد. خانه ای که البته توسط طوفان 
کاترینا ویران شد. بروم با روایت این اتفاقات 

بار دیگر یاد خانه را زنده می کند.

شگرد کتابفروش اتاوایی برای جذب مشتری

مالک یک کتابفروشی در اتاوا  برای جذب مشتری از روش 
قرار کور با کتاب ها استفاده کرده که با استقبال خوبی از سوی 

مشتریان رو به رو شده است.
به گزارش تهرانتو به نقل از گلوبال نیوز-حدود یک سال پیش تام 
لی مالک کتابفروشی تروبادور در اوتاوا  متوجه پایین آمدن فروش 
کتاب های کتابفروشی اش نسبت به سال های گذشته میشود. او به 
ایده ای نیاز داشت تا بتواند همانند سال های گذشته مشتریان را به 
خرید کتاب از کتاب فروشی خود ترغیب کند. قرار کور با کتاب ها 
ایده ای بود که مالک کتابفروشی اتاوایی از آن برای تشویق مشتری ها 

به ورود به داخل کتاب فروشی  اش و خرید کتاب استفاده کرد.
خود او می گوید »این ایده ای است که آن را از اینترنت دزدیدم و 
فکر کردم باید روش جدید و خوبی برای فروش کتاب ها باشد و 

همین طور هم شد.«
 هرهفته لی یک لوله کاغذ کادویی قهوه ای روشن می خرد و کتاب ها را 
مانند هدیه های کریسمس بادقت با آن بسته بندی می کند؛ اما به جای 
استفاده از روبان یک سربرگ کوچک را که سرنخ ها و نشانه هایی 
از محتویات داخل کتاب بر روی آن نوشته شده با نخ نازکی به دور 
کتاب ها می پیچد و سپس عبارت »هیچ کتابی را از روی ظاهر آن 
قضاوت نکنید« را با ماژیک درشتی بر روی کتاب بسته بندی شده 
می نویسد و نقل قولی را از داخل کتاب در ذیل آن برای خواننده 

احتمالی اضافه می کند.
 او می گوید پیچیدن کتاب ها چند دقیقه زمان می برد اما پیدا کردن نقل 
قول مناسب یا دادن نشانه هایی از کتاب کمی کار را دشوارتر و زمان بر 
می کند.  این ایده برای یک کتابفروش هزینه خیلی کمی دارد و مهم تر 
از هرچیز الزم است که او بخواهد کمی از پوسته سنتی معمول و تکراری 
و امنیت محدود شغلی خود خارج شود و ایده های جدید را امتحان 
کند. شخصا بیشتر کتاب هایی را برای بسته بندی انتخاب می کنم که 
یا برنده و یا نامزد جوایز ادبی بوده اند و اگر مشتری بعد باز کردن 
کتاب آن را دوست نداشت با کتاب دیگری برایش تعویض می کنم.
لی درباره واکنش مشتری ها می گوید »اوایل کمی از این ایده تعجب 
می کردند اما کم کم عادت کرده و رفته رفته از آن استقبال هم می کنند. 
اکثریت آن ها بعد از باز کردن کتاب از من تشکر کرده و می گویند 
این کتابی است که شاید هیچ وقت خودشان انتخابش نمی کردند و 

یا قصد خواندنش را نداشتند.«
 هدف ایده قرار کور با کتاب ها که تا حدی اسرارآمیز و تا حدی 
تجاری است خودداری از قضاوت یک کتاب از روی جلد آن است. 
کاری که در دنیایی که خیلی راحت می توان از طریق اینترنت و در 
عرض چند ثانیه به نقد و انتقادات از یک کتاب دسترسی یافت روز 

به روز سخت تر می شود.
لی می گوید همه می دانند که اینترنت، ابزار خوبی برای کشف و پیدا 
کردن اطالعات گسترده است اما از هر گونه روح ماجراجویی و حس 
کشف و اکتشاف تهی است. او امیدوار است که مردم با خواندن کتاب 

دوباره روحیه ماجراجویی خود را پیدا کنند.



فال هفتگی تهرانتو 

  فروردین متولدین عزیز فروردین،  این هفته  شما با احساسات خود درگیر هستید و ممکن است در مواقعی 
پرخاشگری در شما افزایش یابد. توصیه می شود که محتاط باشید و فقط پس از دو بار فکر کردن تصمیم بگیرید.  

همچنین بایددر گفتار و رفتار خود دقت کنید تا از آسیب رساندن به افراد  و یا طرف مقابل تان جلوگیری کنید.

  اردیبهشت متولدین عزیز اردیبهشت،  این هفته هیچ عارضه قابل توجهی برای زندگی شما پیش بینی نشده و  روزها 
به آرامی سپری خواهند شد اما با این وجود توصیه می شود در این مدت به غریبه ها اعتماد نکنید تا صدمه ای متوجه 
شما نشود. در این هفته احساس خالقیت بیشتری دارید و ممکن است این شانس را داشته باشید که استعداد خود را به 

نمایش بگذارید. 

  خرداد متولدین عزیز خرداد، این هفته رابطه شما با اطرافیان بهتر می  شود.  شانس با شما یار است و حمایت 
اطرافیان را دارید. توصیه می شود که در مسائل سنجیده تر عمل کنید و برای جلوگیری از ضرر هیچ تصمیمی بدون فکر 

نگیرید. با تصمیمات به جا  میتوانید راه پیشرفت را هموار کنید. در کل این هفته نتایج بسیار خوبی را شاهد خواهید بود.
 

  تیر  متولدین عزیز تیر، این هفته بیشتر در کار های اجتماعی شرکت خواهید نمود و این باعث افزایش احترام و 
شهرت شما در جامعه می شود. توصیه می شود که از هرگونه استدالل خودداری کنید، آرام باشید، احتیاط کنید و در 

تصمیم گیری های خود قاطع باشید و با اطمینان کامل پیش بروید تا در این هفته موفق تر ظاهر شوید.  

  مرداد متولدین عزیز مرداد، تولدتان مبارک   این هفته احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت اما با این 
وجود گاهی نیز  احساس بیقراری می کنید. برای حفظ روابط خود و کنترل پرخاشگری تان به شما توصیه می شود که با 
دیگران مودبانه رفتار کنید تا در خود و اطرافیان تان  احساسات منفی بوجود نیاورید.  همچنین این هفته در هیچ مسابقه 

ای شرکت نکنید.

  شهریور  متولدین عزیز شهریور،   این هفته خبرهای بزرگی را دریافت خواهید کرد و موفقیت در کارتان حاصل 
خواهد شد. توصیه می شود که آرام باشید،  از جنجال دوری کرده و  به کسی اعتماد نکنید.  ممکن است در این مدت 
احساس بیقراری و ابهام داشته باشید سعی کنید ذهن تان را معطوف به کارتان کنید و در انجام  ایده هایی که داشتید 

گام بردارید.

 مهر     متولدین عزیز مهر، این هفته زمان بیشتری را به کارهای مالی و کسب درآمد اختصاص می دهید و بیشتر 
به دنبال راه حل مشکالت مالی هستید در عین حال درگیر مسائل عاطفی و خانوادگی نیز خواهید بود. به شما توصیه می 
شود برای حفظ رابطه خود با افراد نزدیک و عزیز خود آرام باشید. ممکن است سخت ترین کارها را در طی یک دوره 

محدود در این هفته انجام دهید!

  آبان     متولدین عزیز آبان،  این هفته احساس شادی  خواهید کرد،  رابطه شما با همکارانتان نرم تر می شود و 
با دوستان و شریک زندگی تان اوقات خوبی را سپری می کنید. در این هفته ریسک پذیر خواهید بود و به احتمال زیاد 
تصمیماتی در خصوص سرمایه گذاری خواهید گرفت . اگر مایل به سرمایه گذاری بلند مدت باشید ممکن است به نفع 
تان باشد با این وجود به شما توصیه می شود برای جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی مشورت دیگران را نیز بگیرید.

  آذر     متولدین عزیز آذر، این هفته اگر مایل به شروع یک سرمایه گذاری جدید باشید به نفع شما خواهد بود و 
شانس نیز با شما یار است. به شما توصیه می شود که  از هرگونه درگیری با نزدیکان و یا اطرافیان خود خودداری کنید، 
با اطمینان کامل کار کنید تا کیفیت کارتان  افزایش یابد. به دلیل بار کاری و استرس ، ممکن است سالمتی شما تحت 

تأثیر قرار گیرد. بنابراین  مواظب باشید.

  دی     متولدین عزیز دی، این هفته در کارتان موفق می شوید و شکل جدیدی به زندگی شخصی و حرفه ای خود 
می بخشید. توصیه می شود بر اساس احساسات خود هیچ تصمیمی نگیرید. هنگام برخورد با مسائل ، دیدگاه عملی تری 
اتخاذ کنید. از نظر زندگی عاشقانه  این هفته به شریک زندگی خود نزدیک تر خواهید شد. بهتر است که خلق و خوی 

خود را نیز کنترل کنید. در کل این هفته نتایج خوبی  از کارهایتان کسب خواهید کرد.

  بهمن     متولدین عزیز بهمن، این هفته ممکن است احساس کنید که در نتیجه تالش های سخت خود نتیجه ای 
حاصل نمی کنید یادتان باشد موفقیت های بزرگ همیشه دیرتر به ثمر می نشینند. توصیه می شود که به کارتان ادامه 
دهید و یقین داشته باشید موفق خواهید شد. در کل هفته آرامی را خواهید گذراند و این در مورد روابط عاطفی تان نیز  

صدق می کند.

  اسفند     متولدین عزیز اسفند،  این هفته اگر پرخاشگری خود را کنترل نکنید با مشکالتی روبرو خواهید شد. آرامش 
خود را حفظ کنید تا از  سوء تفاهم ها و درگیری ها جلوگیری کنید. به شما توصیه می شود در این مدت از تصمیم گیری 
های عجوالنه خودداری کنید تا شما را محکوم نکنند. این هفته مسئله  مالی که با آن رو برو بودید حل خواهد شد. احتماال  

این هفته معامله ای پر سود در انتظارتان است.
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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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-اون بچــه رو مــی خوام،بــه خاطــر خــودم ، مــن تمــوم 
کمبــود هامــو بــا اون مــی تونــم جبــران کنــم.
سردار-اگر اومد و نتونستی باهاش کنار بیای چی؟

- مــن بــا مــرگ خــودم کنــار اومــدم و بــا قاتلــم زندگی 
ــی رو  ــاش زندگ ــه باه ــدر ک ــز دارم انق ــالمت آمی مس
میخــوام ، اون بچــه کــه گناهــی نــداره حداقل بــه اندازه 
تــو ولــی مــن تونســتم تــو رو دوســت داشــته باشــم اونم 

مــی تونــم .
ســردار رو انــگار از بلنــدی پــرت کــرده باشــی وارفت...
برگشــتم بــه خــودم نهیــب زدم: آفریــن دیگــه غــرور 

نــداری نه؟همیــن مونــده بــود بگــی دوســتت دارم.
ــکار  ــر اف ــرور بخاط ــتم ...غ ــم گذاش ــتمو روی قلب دس
آدماســت ،االن فکــر مــی کنم ســردار آخریــن موجودیه 
کــه مــن باهــاش زندگــی رو شــبیه ســازی مــی کنــم 

غــرورم هــم دیگــه بــرام مهــم نیســت.
ســردار ســوار ماشــین شــد ،حرفــی باهــام نزد،ماشــینو 
روشــن کــرد و راه افتادیــم، جلــوی یه شــیرینی فروشــی 
نگه داشــت . رفت شــیرینی خرید و برگشــت و همینطور 
پشــت فرمون نشســت ،شــاید نزدیک ده دقیقه سکوت 

کــرده بود،یــه نفســی کشــید و گفت:
-آال ؟!یــا میشــه یــا نمیشــه ،اگــر شــد کــه مــن یــه عمر 
مدیونتــم ،همــه چــی اونی میشــه کــه تــو میگی امــا اگر 
نشــد قــول میــدی منــو تنهــا نذاری،قــول میــدی ترکــم 

نکنــی،آال مــن رو تــو حســاب باز میکنــم...
نــگام کــردو گفــت :عجیــب تریــن رابطــه ی دنیــا رو 
داریــم ،مــن روت حســاب میکنم،بهــم یــه چیــزی بگــو 

کــه نفســم بــاال بیــاد.
بــه ســردار نــگاه کــردم بهــش میگــن تــرس از طــرد 
شــدگی برمیگــرده به وحشــت هــا و ســایه هــای ذهنی 
در دوران کودکــی مهــم نیســت یــه آدم چنــد سالشــه ،  
ایــن تــرس همیشــه باهــاش مــی مونــه وقتــی درمــان 

نشــه.
دســتمو روی دســتش گذاشــتم و گفتم : زنونه قول میدم 
بهت،شــبیه تمــوم زن هایــی که پــای مــردای بی معرفت 
دنیــا مونــدن اما نذاشــتن یه خونــواده هر چنــد کوچیک 
از هم بپاشه،شــبیه همــه ی اون زن هایی کــه روی زندگی 
و بــد بیاریاشــو کــم کــردن. یــادت باشــه ســردار، اگــر 
ایــن جریــان آخــرش هرچی شــدتو بــرای چندمیــن بار 
منــو پشــت ســرت بذاری،مــن میشــم افعی،میشــم مادر 
فوالــد زره،میشــم خوره،همــه چــی رو می ســوزونم ،اینم 

کنــار قولم بــزار.
ســردار بــا شــوک نگام کــرد کــه مطمئن نــگاش کردم 
و نــگاه ازم گرفــت و حرکــت کردیــم بــه ســمت خونــه 

ی حــاج آقــا .
تــوی راه گفت:هــر روز بعــد اینکــه پیشــنهاد داده بــودی 
ــه ایــن موضــوع فکــر مــی کــردم... بگــم حاملــه ای ب

امــا هیــج وقــت نمــی تونســتم تصمیــم بگیــرم کــه این 
پیشــنهاد خوبــی هســت یــا نــه؟

نمــی دونــم چطــوری ایــن اتفاقــا می افتــه !حاجی پاشــه 
بیــاد جلــوی در خونــه بعــد ســیم جیــن شــدن مــن اینو 
بگــم !!هنــوز مطمئــن نیســتم آال مــی ترســم!اگر نشــه 
ــه...از  ــن بابام ــه،دنیای م ــرس میکش ــن ت ــو ای چی؟من

اینکــه کنــارم بــزاره مــی ترســم.
بــه ســردارنگاه کردم،نیــم نگاهــی بهــم کــردو گفــت: 
ــم  ــزن کــه دل ــی ب ــل حرف ــگام نکن،حداق اینطــوری ن

ــرص بشــه.  ق
ــروم دنیــای   ــودم و روب - وقتــی رو تخــت بیمارســتان ب
ــود  ــه پرســتاری ب ــود، ی ــراز ســیاهی ب جدیــدی کــه پ
کــه ظاهــر معمولــی داشــت امــا یــه چیــزی بهــم گفت 
کــه آشــوب مــن آروم شــد گفــت: تــوکل  بخدا،شــاید 
تــو مقصــر ایــن اتفــاق نیســتی ،شــاید کار ماست،شــاید 
امتحانه...هرچــی کــه هســت از قبل،حال،بعــدش خــدا 

زودتــر از تــو اونجاســت پــس تــوکل بــر خــدا...
ســردار برگشــت نگام کــرد ،نگرانــی و غم از چشــماش 
مــی باریــد ســری تکون داد و نفســی آه شــکل کشــید ...

رســیدیم خونــه حــاج آقــا،وارد حیاط که شدیم،ماشــین 
بابــا اینــا رو هــم دیــدم بــا تعجــب بــه ســردارنگاه کردم 

و گفتــم :مامــان اینــا اینجان؟!
ســردار-یا علی...یــا علی...خدایــا ...به عظمتت قســم که 

منــو بــی آبــرو نکنی!
-چرا به من زنگ نزدن؟

ســردار-احتماال حاجــی از قبــل خبرشــون کــرده بــوده 
کــه مــا رو بکشــونه اینجا دلیــل حــال و رفتار مــن جلوی 

همــه روشــن بشــه .
حاجیه دیگه...امپراطوری راه انداخته.

مــش صفــر دویــد اومــد طــرف ماشــین و ســام علیک 
و ســردار گفــت: مــش صفــر !پــدر خانمــم اینــا از کــی 

اینجــان؟!
مش صفر-آقا از هفت اینا اومدن.

ســردار بــه من نــگاه کــرد و گفت:دیدی؟ ســردار جعبه 
ی شــیرینی رو برداشــت و مش صفر تا جعبه ی شــیرینی 
رو دیــد بــا خنــده گفت:آقــا ایشــاا... خبــرای خــوب تــو 

راهه؟جعبه ی شــیرینی دستتونه.
ســردار پوزخنــدی از خنده زد دستشــو رو شــونه ی مش 
صفــر گذاشــت و بعــد برگشــت طــرف مــن و گفــت : 

بیــا آال...
رفتــم طــرف ســردار و از پلــه ها بــاال رفتیم ،آرنج ســردار 
ــزی از حاملگــی  ــت:  چی ــم و ســردار آروم گف رو گرفت

میدونی؟!
-یــه سیاســت مــداری هســت کــه میگــه اگــر داریــد 
دروغ میگیــد جــوری دروغ بگیــد که خودتونــم باورتون 

ــاور میکنم... بشــه...باور کن،ب
دســتمو از آرنجــش جــدا کــرد ،جــاش محکــم پنجــه 
هــای دستشــو تــوی پنجــه ی دســتم فــرو برد،دســتش 
یــخ کــرده بــود! استرســش بــه منــم منتقــل میشــد ،دل 
منــم بــه شــور افتــاده بود...اگــر نشــه واقعــا چی؟!مــن 
ســاختنو بلدم ولــی سردار...ســردار آه ،ســرداراز دســت 

تــو کــه هــم ســرخودت بــاالی داره هــم مــن .
ــا  ــه طــرف م ــاز شــد همــه سرشــون ب ــا ب ــه ت در خون
برگشــت ،نــگاه جفــت خوهــرای ســردار بــه دســتمون 
افتــاد مادرامــون بــا نگرانــی بلنــد شــدن،به ســاله نگاه 
کــردم گیــج و نامفهــوم نــگام کــرد ...بــه بابــا م نــگاه 
کــردم... تنهــا مردیــه کــه روی زمیــن مــی تونــم روش 
ــی  ــم م ــرای زیبایی ــه ب ــو ن ــه من ــم ک ــاز کن حســاب ب
خواســت نه بــرای اعتبــار و خودباوریــم ،منو بــرای خودم 
مــی خواســت،داره صبــور نــگام میکنــه اما فقــط منم که 
مــی فهمــم پشــت صبــرش کــوه نگرانــی و غصه اســت !

یــاد تمــوم لحظــه هایــی کــه بــا نگرانــی کارمو نهــی می 
کــرد و مــن داد مــی زدم ســرش افتادم،بــه ســرعت نــور 
تمــوم اون لحظــه هــا از تو ســرم عبــور کرد،هیــچ وقت از 
کار مدلینگــم خوشــش نمــی اومــد...از جنجــال های من 
خســته بود...از غــرور و خودســر بودنــم ذله...ســردارزیر 

لــب آروم گفــت: 
-ساله چی میدونه از ما؟

-به ســردار نــگاه کــردم ،کفششــو در آورد و آروم گفت: 
هوم؟کفشــمو درآوردم،خم شــد برداشــت و گفت :آال ؟!

-هیچــی!! نابــاور نــگام کــرد و وارد فضــای اصلــی خونه 
شــدیم و ســام کــردم و مامــان هــول تــر از

همه با نگرانی گفت:آال جان.

-نمــی دونســتم شــما اینجاییــد؟! بــا مامــان رو بوســی 
کــردم و ســردار ســلیمه رو صــدا کــردو جعبه شــیرینیو 
ــری  ــاه صف ــید م ــا س ــلیمه گفت:آق ــتش داد و س دس

ــدی؟!! شــیرینی خری
سردار- شما شیرینیو تو ظرف بذارید، جریان داره .

شــها- ســلیمه! مگــه گناهــه شــیرینی تــو مــاه صفــر؟  
داداشــم هــوس کــرده،داداش دســتت درد نکنــه.

بــا ســاله روبوســی کــردم و ســاله ســریع گفت:چــی 
ــده؟ ش

-بابا چیزی نشده که !چرا خبر ندادی؟
ساله-حاج آقا زنگ زده به بابا گفته...

حــاج آقــا بلنــد گفــت : بچــه هــا ،لباســتونو عــوض کنید 
بیایید .

ساله با چشم و ابرو گفت :حواسش اینجا بود!
بابا-حــاج آقــا ،نمــی خواییــد حرفی بــه مابزنیــد ،ما چند 
ســاعت منتظر هســتیم،طوری که شــما مــا رو اینجا جمع 

کردیــد ، نوید اخبــار خوبــی رو نمی ده.
حــاج آقــا نفســی بلنــد مــی کشــید در حالــی کــه مــی 
گفــت : آقــا ارســطو ،ســردار خــودش تــو ضیــح میــده.

ــی  ــن م ــال م ــا چشــم دنب ــل نشســت ،ب ســردار رو مب
ــت : ــوم گف ــهین خان ــو درآوردم و ش ــت ،چادرم گش

-خــب حاجی چــی شده،شــما انــگار میدونی کــه انقدر 
خیالــت راحتــه ،خــب مــا رو هــم راحــت کن .

کنار سردار نشستم و حاجی گفت:
-وقتــی پســرمون بــا عروســمون دســت تــو دســت با یه 

جعبــه شــیرینی میان مگه میشــه خبــر بدی باشــه؟!
ــا  ــد ،ســاله ب ــا چرخی ــه طــرف م ــا ب ــگاه ه همــه ی ن
چشــمای گــرد منــو نــگاه کــرد ،بــا حرکــت کوچیــک 

ــی؟!!! ــش گفت:چ صورت
اون مــدل حــرف زدن شــهین خانــم که تاکیــدی حرف 
میــزد ،در ادای اولیــن کلمــه اش باعــث  شــد ،شــونه ی 

منــو ببــره بــاال!
-وای !وای!خــدااارو شــکر!وای مــادر چــرا بــه من نگفتی 

بایــد خــون بریزیــم ،حاجــی ...حاجی من
نمــی دونم بایــد خون بریزیم گوســفند بکشــیم نــه نه...

گاو ...گاو باید بکشــیم ...
یکــه خــورده بــه شــهین خانــوم کــه بال بــال میــزد نگاه 
کــرد ،در مســیری بــود کــه ســردار بــود نگاهــم طــرف 
ســردار چرخیــد که ســرش انقــدر پاییــن بود کــه چونه 

اش به ســینه اش چســبیده بــود...
حــاج آقــا آروم بــا لبخنــد رضایــت گفــت :خیلــه خوب 

چشــم.
ــی  ــی داد تصنع ــد م ــم نوی ــه دل ــی ک ــا آرامش ــا ب باب
ــارک باشــه بچــه هــای مــن ،خــدا رو شــکر گفت:مب

که خبر خیر بوده.
مامــان از جــا بلند شــد با چشــمای پراشــک اومــد کنارم 
نشســت »الهــی آال بمیــره بــرای تــو مــادرم !خــدا منــو 
ســنگ کنــه کــه تــو بــاورت شــده و مــن گولــت مــی 

ــم.« زن
مامــان دســتمو گرفــت بوســید ،دســتمو کشــیدم کــه 
ــض و  ــا بغ ــت و ب ــم نذاش ــوس کن ــو ب ــت خودش دس
خوشــحالی گفــت: مــادر ایشــاا... باهــم کنار هــم خوش 
باشــید ،ایــن بچــه زیــر ســایه جفتتــون بــزرگ بشــه .

-زیر سایه همه خونواده.
سردار-مرسی پروین خانوم.

ــا  ــا ذوق گفــت: ای باب شــیرین ب
دلمون آب شــد،مبارکه داداشــی 

،آال جــون ایشــاا... کــه همیشــه
دلمونو شاد کنی.

با سپاس نگاش کردم.
ــن  ــر خــل مشــنگ م ــا خواه ام
و اون شــهای حســود هیچــی 
نگفتن،حاال درســته واقعــا حامله 
نیســتم امــا تــو جــّوش که بــودم!

ســلیمه بــا کل کشــیدن اومــد کــه حاجی ســریع گفت 
:ععععه!سلیمه!

مــن خــودم بیشــتر از همه خندیــدم ســلیمه گفت:خب 
حــاج آقــا کل داره دیگــه ،بچــه ی آقــا ســید .

حاج آقا -ال اله اال اهلل
شــهین خانم-خیلــه خــب ،پاشــید پاشــید بریــم ســر 
ســفره، االن شــام خــوردن مــزه میده،آقا ارســطو ،پروین 

خانوم،بچــه هــا بفرماییــد .
همــه بلنــد شــدن و آروم رو به ســردار گفتم:میدونســتم 
مامانــت انقــدر ذوق مــی کنــه ،ســامتیمو مــی فروختــم 
خــودم حاملــه میشــدم ســردار نوچــی کــرد و از جا بلند 
شــد تا اومــدم برم...ســاله اومــد طرفم آرنجمــو گرفت 

و دم گوشــم گفــت:
-خب پیدا کردیمتو که گفتی با هم رابطه نداریم!

-پیدا کردید؟!!!تو باهاش بودی؟!!!
-معرف حضورتون شوهرم هستند.

ســاله-رفتی تــو قماششــون بــد جــوری ، دیگــه مــن 
ــم؟! ناخودی

-ای بابا !دیگه اینا خیلی خصوصیه !
ساله-بی شعور!

سردار-ساله خانوم....
شــونه ســاله پریــد و برگشــت ســردار رو نــگاه کــرد، 

ســردار گفــت: بفرماییــد.
ســاله آرنجمــو ول کــرد و رفــت طرف میز ناهــار خوری 
و بــه ســردار کــه صورتــش گرفتــه بودنــگاه کردمــو بــا 
صــدای خفــه گفتــم: ســگرمه هــا رو بــاز کن ،حــاال ببین 

مــی تونــی خرابــش کنی!
ســردار ســری بــه طرفیــن تکــون داد و گفتم:آهان،باالی 
ســر قبــری که مــرده تــوش نیســت روضه بخــون گریه 

کــن.
اون شــب همــه کنــار هــم بودیــم و به همــه القاءشــد که 
رابطــه ی منو ســردار انقــدر خــوب شــده و رو روال افتاده 
کــه تصمیــم گرفتیــم بچه دار بشــیم ،بــرای هر کــی این 
تصمیــم یــه معنــی داشــت و اینــارو تــو چشماشــون می 
شــد خوند،خونــواده شــم بــدون شــک فکر مــی کردند 
ایــن درخواســت مــن بــوده چــون مــی خــوام زندگــی با 

ســردار رو نگــه دارم!!
بــرای همیــن ســردار دمغه و خونواده ســردار از شــناختی 
ــرایط  ــر ش ــر میکردن،تغیی ــتن فک ــردار داش ــه از س ک
ســردار رو ترســونده و درگیــرش کرده،بعد شــام ،صرف 
شــیرینی مــژده ،خونــواده مــن راهــی رفتــن شــدند. بابا 
موقــع رفتــن وقتــی صورتمــو بوســید تــو گوشــم طبــق 

معمــول گفــت: مــن تــا زنــده ام پشــتتم
هــر چیــم کــه بشــه. شــاید اگر ســردار هــم یه باباشــبیه 
بابــای مــن داشــت اعتمــاد بــه نفــس مــی گرفت،عزت 
نفــس میداشــت، ریســک پذیــر بــوداز تــرک و طــرد 
شــدن نمــی ترســید ،انقــدر ترســای واهــی نداشــت ، 

انقــدر محتــاط و مریــض گونــه نبــود ....
داشــتم الگــو مــی کشــیدم کــه طراحیمــو اجــرا کنــم 
تــوی اتاقــم نشســته بودم،قــرار بــود بــرای بهــار ،بهمــن 
مــاه show بزاریم،تمــوم طــرح هــا رو خــودم باید الگو 
مــی کشــیدم و بعضــی هــا رو خــودم مــی دوختــم ،چون 
تواناییــم کــم بــود زودتــر از موعــد شــروع بــه کار کرده 

بــودم.     ...ادامــه دارد

چشم ها
       قسمت  سی و دوم

     Travel Insurance  
*  بهترین نرخ بیمه مسافرتی    

* بیمه ویزیتوری و سوپر ویزا    
647.606.2525مهری فراهانی 

*    بیمه دانش آموز و دانشجو     

*  بیمه نیوکامر

داستان
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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

 اجاره فوری 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 وياليی

3 خواب 
١ سرويس بهداشتی 

$1700 

647.924.3113

يانگ و فينچ 
اتاق تمیز و مبله  در بیسمنت

٥٥0 دالر اينکلود
416.300.0519

اجاره بیسمنت

يانگ و شپرد
كاندو تان هاوس لوكس

١ خواب ، پاركينگ و انباری 
نزديك به ساب وی

 همه چيز اينکلود  $1800
647.924.3113

يانگ پالزای پارسيان
دفتر كار شيك

ماهيانه 899 دالر
   همه چيز اينکلود

905.747.9999

  خانه مستقل 3 خوابه
 بیسمنت تکمیل شده

  2.5 سرویس بهداشتی 
بسیار تمیز و دلباز و ایرانی پسند
نزدیک به مراکز خرید و اتوبوس

  $2000 
905.237.3357

 آپارتمان يك خوابه

طبقه ٥ در فينچ غربی

فينچ و وستون

اجاره قابل مذاكره

647.927.8705

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

پاركينگ و انباری
  $1850 

647.924.3113

ارائه خدمات زیر به دارندگان ویزای توریستی، دانشجویی و اقامت دائم کانادا
 Bad Credit      No Credit      NewComers      اخذ وام بانکی

 مشــاوره جهت خرید بیزینس و یا اجاره محل کار
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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

 1 پارکینگ حدود 1٢0 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 ٢ خوابه با
پارکینگ و انباري- تحویل ٢0٢1

 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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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

 ٢- بیسمنت ٢ خوابه، بسیار تمیز، مبله ،مستقل و  روشن برای ٢ 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  1٢00 دالر  + 1/٢ یوتی لیتی برای یک زوج یا ٢ خانم

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

1000 دالر کوتاه مدت از اول آگوست ٢019 با استفاده از جیم و استخر و سونا، اینکلود

ريچموندهيل
 كاندو لوكس نوساز ١ خوابه +

دن  با پاركينگ و انباری

  $1850 
647.924.3113

ريچموندهيل
 كاندو تان هاوس

 ٢ خوابه + ٢ سرويس
با پاركينگ و انباری 

  $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 امکانات و پاركينگ

$1990 

647.924.3113

Yonge/Steeles

كاندو ٢ خوابه ١ سرويس
 با كليه امکانات و پاركينگ

$2000 

647.924.3113
اجاره از ٢000 تا ٢٤99 دالر

اجاره از ٢000 تا ٢٤99 دالر

 ریچموندهیل
 کاندو ٢+1 خوابه ٢ سرویس
  ، پارکینگ ، امکانات رفاهی

 طبقه 13 -  ٢٢00 دالر

416.400.5054

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

 -۶٥ متر- واحد جنوبی
$2000 + Utilities 

647.527.4777

Yonge - Sheppard 
 كاندو ١+١ با پاركينگ و انباری، در
 حد نو- حدود ٥٥ متر- استخر و 
 سالن ورزش - دسترسی عالی -

نگهبانی ٢٤ ساعته
$2000 + Utilities 

647.527.4777
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Elena Mokhtarezadeh
                                      Sales Representetive

الهام مخترع زاده

اجاره - اجاره - اجاره
HomeLife/Bayview

 Realty Inc., Brokerage*, 
independently owned & operated

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

Elenamokrealtor@gmail.com
Cell: 416.400.5054

Yonge/Finch 
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس حدود

 9٥ 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

اجاره از ٢000 تا ٢٤99 دالر اجاره از ٢500 دالر به  باالدالر

Yonge and Hwy7 

 کاندو ٢+1 خوابه ٢ سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی

 ٢300 دالر

416.400.5054

Yonge and 16th 

 کاندو ٢+1 خوابه ٢ سرویس
  ، پارکینگ ، امکانات رفاهی

 طبقه 9 -  ٢300 دالر

416.400.5054

Yonge and 16th 

 کاندو ٢+1 خوابه ٢ سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی

 ٢٢50 دالر

416.400.5054

Yonge and Hwy7 

 کاندو ٢ خوابه ٢ سرویس ،
  پارکینگ ، امکانات رفاهی
 طبقه 1٤ -  ٢٤00 دالر

416.400.5054
اجاره از ٢500 دالر به باال

Vaughan Patterson
خانه وياليی ٤ خوابه ٤ سرويس

با بيسمنت كامل و پاركينگ

$2500 
647.924.3113

Richmond Hill 

خانه وياليی 3 خوابه
 با زيرزمين كامل

$2500 

647.924.3113

Yonge/Empress 
 اپارتمان ٢ خواب و ٢ سرويس  حدود
 8٥ 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
8٥ 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 8٥ متر - پاركينگ - نزديك
 به مترو و حمل و نقل عمومي-سالن

٢٤ ساعته-  
    ديد شرق - اجاره ١ ساله

$ 2600 +Utility 

647.527.4777

Sheppard /Leslie 
 اپارتمان ١+٢ خواب و ٢ سرويس

 حدود 9٥ 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

 مکانيکی و نمايشگاه
اتومبيل

با كليه لوازم و٢0 پاركينگ
عليرضا مقدم

647.924.3113

 اجاره تجاری / صنعتی

ريچموندهيل
يانگ و ميجرمکنزی

 هاوس  3 خوابه + ٢ سرويس 

  $2200 
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 ٢500 دالر به باال

ريچموندهيل
هاوس لوكس بازسازی شده 

با استخر
 ٤ خوابه + ٤ سرويس

  $3500 
647.924.3113

فروش

Richmond Hill 
 هاوس بانگلو 3 خوابه  با

 بيسمنت تکميل شده با الندری
 و آشپزخانه و ورودی مجزا

 $1.088.000 
  647.924.3113

Richmond Hill
Yonge & 16th

كاندو لوكس يك خوابه
 نوساز با كليه امکانات

$ 350,000.00

647.924.3113
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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

Convenience Store
منطقه یورک

Net $ 120,000
$ 4600/M (Tmi)

$ 187,000

647.818.6010

فروش

 فروش بیزینس
رستوران فرانچاییز

Long Lease Term
Financial Statement

$ 480,000
647.818.6010

مغازه در سایز های مختلف

مناسب برای دندانپزشکی
Great Exposure 

$ 850/ Sqft

647.818.6010

فروش کافه فرانچاییز
کامیونیتی ایرانی

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

647.818.6010

مشاور امالک مسکونی - تجاری

اجاره از ٢000 تا ٢٤99 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

استخدام

    زمين دوماه آماده ساخت
موقعیت بی نظیر ،  چند قدمی کازینو و آبشار نیاگارا

 بهترین محله مسکونی، جنب پارک بچه ها، دارای زمین بسکتبال،
تنیس و فوتبال گل کوچک، بدون هزینه ساخت شهرداری

B&B zoning  فقط ٤00 هزار دالر
905.328.6646

خدمات

Richmond Hill
كاندو ٢خوابه با٢ سرويس
با كليه امکانات و پاركينگ

900-1000 SQF 
$500,000

647.924.3113
فروش

store73@theupsstore.ca

14845 Yonge St, Aurora, ON L4G 6H8    905.713.1632

416.879.7462

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

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

حمل و نقل
 $ 505,000  

647.527.4777

يانگ و شانزدهم
Beverly Hills
پنت هاوس ١ خوابه + دن

 پاركينگ و انباری و كليه امکانات
رفاهی قيمت قابل مذاكره

  647.924.3113

به تعدادی نیروی جوان جهت کار در شرکت 

خدماتی  نیازمند است.

  لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

647.869.1244

از عالقمندان به   
گویندگی و مجری گری 

جهت برنامه خبری 
دعوت بعمل می آید
416.371.9898

۵۵ x ۱۰۵ Shipping
Packaging
Printing 
& other services
plus office supplies.

خدمات ترجمه  و ارسال مدارک به سفارت ایران در واشنگتن
)شناسنامه، دانشنامه،گواهینامه، سوابق کیفری، طاق و ازدواج، مهر گذرنامه و ...(

خدمات چاپ و طراحی
انواع بیزینس کارت، فایر ، بنر ، پوستر  و ...

  ارسال مدارک و انواع مرسوالت پستی
UPS - DHL

MailBox خدمات
 برای افرادی که دفتر کار ندارند و از منزل کار می کنند.
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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


