
در این شماره می خوانید:
کدام مناطق برای خرید مسکن  در تورنتوی بزرگ مورد عالقه ایرانیان است؟  

 فلورا فاطمی- مشاور رسمی امالک انتاریو      647-818-6010

حوادث :    بزرگراه 401 می سی ساگا بار دیگر شاهد تصادفی مرگبار بود که 
منجر به کشته شدن دو نفر شد.

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

905. 737. 2424
          416.839.4040

World ON Yonge, L3T 0C7        905-597-3171           647-773-3107         www.DarykHighSchool.com

Cel:416.726.1020       Tel:905.889.2200

647.524.1888
صرافی الماس

Tehranto News  Thursday, August 24,2019  Issue No 144

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

416.915.0050

خدمات

رضا مساحی
647.887.4323  

7163 Yonge St, Unit 213 

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

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

3

4

      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

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

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

ارز یکتـا
   416- 400- 4949

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

Design      Drafting       Build/ Renovation Permit

Residential _ Commercial

Restaurants, Fast food, Medical Building, Dental Clinic, Office Building, 
Gymnasium, Retail Stores, Home Renovation, And ...

Design :         
√ Architectural
√ Structural
√ Mechanical 
√ Electrical

Construction :
√ Addition
√ New Construction
√ Basement Finishing
√ Separate Entrance

9555 Yonge St, Unit 400 Richmond Hill, ON L4C 9M5    Tell: (905) 251- 8070

Design  &  Construction

Professional Luxury Design and Construction

شهریه 1 سال تحصیلی

 اینترنشنال فقط 10,500 دالر

5,600 دالربومی فقط 4,900 دالر

14,500 دالر

مهندس سُلن آشوری
 مدیر دبیرستان و
آموزشگاه داریک

رصافی  ملی
ــــــــــــــهمراه شما در ارائه خدمات ارزی

416-388-8200
7181 Yonge St  #40 (World On Yonge)
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شهرداری اتاوا از دریافت حدود 1.14 

میلیون دالر مالیات از ایر بی ان بی طی 

یکسال گذشته خبر داد.

این رقم طی آگوست 2018 تا آگوست 
2019 از محل اجاره های کوتاه مدت خانه 
توسط ایر بی ان بی از سوی شهرداری اتاوا 

اخذ شده است. 

خانه هایی که در اتاوا توسط ایر بی ان بی 
اجاره داده می شوند ملزم به پرداخت 4 

درصد مالیات هستند.
» Wendy Stephanson « معاون خزانه 
داری شهرداری اتاوا، با اعالم این خبر اظهار 
داشت: اتاوا طی 5 ماه آخر سال 2018 ، 423 
هزار و از ابتدای سال 2019 تا 30 جوالی نیز 
715.006 دالر از محل مالیاتهای خانه های 

اجاره ای آنالین درآمد داشته است.
این رقم از حدود 3200 خانه فهرست شده 

در ایربی ان بی دریافت شده است.
کمبود ملک اجاره یکی از مشکالت روزافزون 
مستاجران است چراکه نرخ اجاره ها روزانه 

افزایش می یابند.

اطالعات جامع درخصوص تحصیل در سیستم آموزش و پرورش کانادا

دانشگاه یورک
دانشگاه یورک کانادا  دومین دانشگاه بزرگ در استان انتاریو و سومین 
دانشگاه بزرگ کانادا یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی می باشد و تقریبا 
51000 دانشجو هر ساله در آن تحصیل میکنند . این دانشگاه  همواره 
افتخار مشارکت در برنامه های فضایی کانادا را داشته است . دانشکده 
علوم و مهندسی دانشگاه یورک اولین دانشکده تحقیقاتی کانادایی است 
که در اکتشافات مریخ مشارکت دارد و طراحی بخشی از ابزار تحقیقات 

فضایی و برنامه های جاری ناسا را به عهده دارد . 
شهریه دانشگاه یورک

شهریه دانشگاه یورک کانادا در دوره تمام وقت+ هزینه های جانبی 
اجباری 30000 دالر  است. اگرچه این کامال بستگی به رشته انتخابی 

می باشد. 

شرایط پذیرش دانشگاه یورک کانادا 
•  داشتن مدرک کارشناسی جهت اخذ پذیرش مقطع کارشناسی ارشد

•  داشتن مدرک کارشناسی ارشد جهت اخذ پذیرش مقطع دکتری
•  ارسال ریز نمرات، توصیه نامه ها و سایر اسناد تکمیلی برای 

•  ارائه مدرک زبان مورد نیاز در صورت درخواست )بسیار مهم می باشد(

دانشگده های دانشگاه یورک: 
•  Faculty of Liberal Arts & Professional Studies (LA&PS)

دانشکدههای علوم مقدماتی و مطالعات پایه
  Founders College - McLaughlin College - New College
- Vanier College
•  Faculty of Science (SC)[64]
Bethune College - دانشکده علوم
•  Lassonde School of Engineering (LE)
Bethune College - دانشکده مهندسی
•  Schulich School of Business (SB)
Calumet College - مدرسه عالی بازرگانی شولیک
•  Glendon College (GL)
دانشکده گلندن - Glendon College )فرانسه و انگلیسی زبان(
•  Faculty of Education (ED)
Winters College - دانشکده تربیت معلم

 •  School of the Arts, Media, Performance and Design
Winters College - دانشکده هنر و دیزاین
•  Faculty of Health (HH)
 Calumet College - Stong College - دانشکده بهداشت
•  Faculty of Environmental Studies (ES)
Founders College - دانشکده مطالعات محیط زیست
•  Faculty of Graduate Studies (GS)

دانشکده دوره های فوق لیسانس و دکتری
•  Osgoode Hall Law School (OS)

دانشکده حقوق 
برای اطالع دقیق تر میتوانید از وب سایت زیر استفاده نمایید.

http://colleges.yorku.ca/affiliations/
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

جارچیرپورتاژ بخش بیست و ششم
شهردار تورنتو می گوید ممنوعیت اسلحه در سطح شهر کافی خواهد بود

جان توری شهردار تورنتو تاکید بر لزوم 

ممنوعیت استفاده از سالح در تورنتو و لزوم 

کنترل سالح گرم در سطح ملی کرد.
توری که از حدود یکسال پیش پیگیر ممنوعیت 
استفاده شخصی از سالح گرم در تورنتو بوده 
یک هفته پس از 14 تیراندازی صورت گرفته 
که منجر به زخمی شدن 17 نفر شده بود اظهار 
داشت که این کار اگر فقط در تورنتو اجرایی 

شود کافی است.
وی ممنوعیت محلی را برای سیاستمداران قابل 
قبول تر خواند و بیان کرد: دولت لیبرال یکسال 
دنبال ممنوعیت استفاده از سالح گرم بود ولی 
اوایل این هفته یک مسئول گفت که این کار 

در سطح کشور قابل اجرا نیست.
» بیل بلر« وزیر امنیت مرزی و کاهش جرم های 
سازمان یافته با تاکید بر ضرورت ممنوعیت 
استفاده غیرمجاز از سالح گرم اعتراف کرد که 
امکان ممنوعیت در سطح کشور وجود ندارد.

وی که در یک نشست خبری سخن می گفت 
با اشاره به ساده نبودن راهکار این مشکل ادامه 
داد: هزار راهکار پیش روی ما قرار دارد و ما 
باید بهترین آنها را انتخاب کرده و عمل کنیم.

آدام وان همکار وی در پارلمان تورنتو نیز در 
این رابطه معتقد است ممنوعیت سالح گرم 

یکی از وعده های انتخابات پاییز خواهد بود.
وی افزود: من فکر می کنم باید برای این 
موضوع یک پلتفرم داشته باشیم و بعنوان یک 

رویکرد جامع آنرا مورد بررسی قرار دهیم.
بنابر این گزارش هزینه اجرای ممنوعیت سالح 
گرم حدود 2 میلیارد دالر برآورد شده است. 
این درحالی است که جرائم مرتبط با آن نیز 

رو به افزایش است.
بنابر گزارش مرکز آمار کانادا در سال 2017 
در 59 درصد از جرایم خشونت بار کانادا از 
سالح گرم استفاده شده است که در مقایسه 
با سال 2013 حدود 42 درصد افزایش یافته 
است.  درعین حال ممنوعیت استفاده از سالح 
گرم در بین کانادایی ها با واکنش های متفاوتی 
روبرو است. مشاور دولت فدرال اکتبر سال 
گذشته از انجام یک نظرسنجی خبر داد که 
بصورت آنالین از 134 هزار و 917 کانادایی 
تهیه شده بود و 81 درصد از شرکت کنندگان 
در آن گفته بودند نباید بیش از این اقدامی در 

رابطه با ممنوعیت سالح گرم انجام داد.
محافظه کاران نیز معتقدند باید اقداماتی در 
رابطه با توقف خشونت با سالح گرم انجام داد 
ولی راهکار آن ممنوعیت استفاده از سالح گرم 

نیست.
» میشل رمپل « نماینده مجلس نیز معتقد است 
که هیچ مدرکی در رابطه با اثبات این موضوع 

وجود ندارد.
بیشتر سالح های گرم غیر قانونی کانادا از 
ایاالت متحده بطور قاچاق وارد کشور می شوند 

و بنظر می رسد این موضوع رو به تغییر است.
به گفته پلیس تورنتو تعداد زیادی اسلحه گرم 
در کانادا قانونی خریداری شده که بطور غیر 
قانونی در بازار سیاه مجدد به فروش می رود 
و همچنین تعداد زیادی اسلحه گرم بطورغیر 

قانونی ساخته می شود.

4.5 میلیون دالر کمک دولتی به پلیس تورنتو

به دنبال افزایش جرایم و خشونت ها با سالح گرم در تورنتو دولت 

فدرال ، استانی و شهرداری تورنتو اختصاص 4.5 میلیون دالر 

بودجه برای مقابله با جرایم تورنتو را تصویب کردند.

جان توری شهردار تورنتو در این رابطه گفت: تیراندازی در شهر 
عمیقا نگران کننده و غیرقابل قبول است.

وی افزود: مقامات در سه سطح دولتی موافقت کردند هر کدام 1.5 
میلیون دالر از این بودجه را در حمایت از پلیس تورنتو برای حفظ 
 امنیت جوامع و محدود کردن فعالیت باندهای خیابانی تامین کنند.

توری خاطر نشان کرد: من از دولتهای فدرال و استانی برای 
همکاری با شهرداری در این اقدام تشکر می کنم.

شهردار تورنتو افزود: این مبلغ  به غیر از منابع بودجه جاری پلیس 
تورنتو است و به منظور تمرکز در رابطه با خشونت با سالح گرم و 

ایمنی بیشتر محله ها صرف خواهد شد.
» الوین ادیسی«  سخنگوی دفتر شهردار تورنتو نیز گفت: » توری 
« باید در این رابطه درخواستی را به شورای شهر در جلسه آینده 
که در اکتبر است ارائه کند درحالی که پلیس تورنتو االن به این 
بودجه نیاز دارد.  شهردار تورنتو نماینده تمام آحاد جامعه و مسئول 
اجرایی شورای شهر تورنتو است و باید وظایف خودش را نیز درست 

عمل کند.
بنابر این گزارش هنوز برنامه پلیس تورنتو برای بودجه جدید 
تخصیص یافته به آن مشخص نیست و قرار است » مارک سندرز« 
رئیس پلیس تورنتو  طی روزهای آینده در این رابطه صحبت کند.

سندرز با قدردانی از اختصاص بودجه به پلیس تورنتو برای مقابله 
با جرایم گفت: ما می دانیم بیشتر خشونت های مربوط به سالح 
گرم در تورنتو مستقیما با باندهای خالفکار خیابانی مرتبط هستند 

و برنامه جامعی برای مقابله با آنها داریم.
وی با تاکید بر ایجاد امنیت بیشتر در تورنتو ادامه داد: من برنامه ای 
از اقدامات خود در رابطه با کاهش خشونت با اسلحه طی روزهای 

آینده ارائه خواهم داد.

تداوم رقابت » ترودو « و » شی یر« در مسیر رسیدن به کرسی نخست وزیری

ream Art Gallery   

Sa
les

 Up to

 OFF
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 ...
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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
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این سؤالی است که بیشتر مواقع شما 
دوستان گرامی در هنگام خرید خانه یا 
آپارتمان تان با من مطرح می کنید که 
سعی دارم در اینجا به آن بپردازم. ابتدا 
بایستی اشاره کنم که در هنگام انتخاب 
یک لوکیشن برای خرید خانه، بایستی 
رشد ارزش افزوده خانه در نظر گرفته 
شود ضمن آنکه باید موجبات راحتی و 
نیز تناسب نیازها و خواسته های شما نیز 

فراهم گردد.

دوستان، تورنتوی بزرگ مناطق مختلفی 
دارد که عموما ما ایرانیان مناطقی که در 
راستای خیابان یانگ هستند را به علت 
امکان توسعه بیشتر ترجیح می دهیم که 
از خیابان شپرد شروع شده و به سمت 
مناطق شمالی یانگ پیش می رود. در 

ذیل به برخی از آنها اشاره می کنم.

تورنتو   منطقه پرازدحام نورت یورک 
که معامالت مسکن در برخی از محله 
های آن، با یک حباب قیمتی روبروست. 
دسترسی به انواع امکانات و افزایش 
این  در  مسکونی  آپارتمان های  شمار 
منطقه در سال های اخیر، بافت آنرا از 
خانه های ویالیی به سمت بافتی مملو 
از آپارتمان پیش می برد. در این منطقه، 
یکدستی کمی بخاطر وجود کامیونیتی 

های مختلف دیده می شود.

ریچموندهیل    در خیابان بی ویو  بیشتر 
چیني ها و ایرانیان ساکن هستند و در 
خیابان  بترست اکثرا یهودیها، ایتالیایها 
و یا اهالي شرق اروپا زندگي مي کنند. 
و   Oak Ridge سبز  کمربند  وجود 
دریاچه ها ي زیبا به جذابیت این شهر 
افزوده است. وجود کتابخانه های عمومي، 

مدارس خوب، مراکز خرید، پروژه های 
ساخت  دست  در  تجاری  و  مسکونی 
حاکي از حال و هوای زنده شهراست. 
براي رفت و آمد سهل و سریع به مرکز 
شهر تورنتو مي توان از اتوبان 404  یا 

اتوبوسهاي Go بین شهري استفاده کرد. 

آرورا    این منطقه سرسبز، زیبا و تاریخی 
یکي از سریعترین شهرهاي انتاریو از 
نظر رشد جمعیت، و همچنین جزو ده 

درآمد  لحاظ  از  کانادا  ثروتمند  شهر 
خانوار میباشد. زبانهاي رایج شهر بیشتر 
انگلیسي و سپس فرانسوی، ایتالیایي و 
آرورا  بیشترمدارس  هستند.  فارسي 
دارای رنک باال می باشند. آروا شامل 
مراکز هنري خاص، مراکز فرهنگي و 
ورزشی بسیار می باشد. به علت موقعیت 
منطقه ای خاص آن، پروژه های ساخت 
و ساز بسیاری در حال احداث هستند. 
رفت و آمد به تورنتو از طریق خطوط 
متروي  خط  به  که  است  اتوبوسراني 
با حدود  فینچ در تورنتو ختم میشود. 
نیم ساعت رانندگی نیز می توان به فینچ 
رسید. از طریق قطار Go ، اتوبان 404 
و یا 400 دسترسی به سمت مرکز شهر 

تورنتو براحتي امکانپذیر است. 

نیومارکت    این شهر شمالی در تورنتوی 
بزرگ یکی از سریع ترین نرخ های رشد 
جمعیت در کانادا را دارد. با گسترش 

بزرگراه 400 در غرب این شهر، وجود 
بزرگراه 404  در شرق آن و همچنین 
قطار Go  بسیاری از ساکنین با زمان 
تقریبی 50 دقیقه به مرکزکار در تورنتو 
تردد می نمایند. در سال 2013 مجله 
نیومارکت  شهر   ،  MoneySense
را  دهمین شهر از میان 200 شهر در 
کانادا و نیز چهارمین شهراز 10 شهر 
کوچک به عنوان بهترین مکان زندگی 
در کانادا طبقه بندی کرد. این شهربه 
رشد  به  رو  خیابان  با  مجاورت  علت 
یانگ و نیز با داشتن امالک مقرون به 
صرفه، توجه ایرانیان را به خود جلب 

کرده است. 
دوستان گرامی، برای دریافت اطالعات 
بیشتر با من تماس بگیرید تا تجاربم را 

در اختیار شما قرار دهم.

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

کدام مناطق برای خرید مسکن  در تورنتوی بزرگ مورد عالقه ایرانیان است؟

راهنمای خرید خانه

 با سالم،  همانطور که پیش بینی شده بود نرخ دالر 
به تدریج کاهش یافته و ادامه خواهد یافت. پیش 
بینی هنوز هم برکاهش نرخ می باشد .  نرخ انواع  

ارز بشرح زیر اعالم میشود:
دالر نقدی کانادا  9250-9100
دالر حواله کانادا  9200-9050

دالر نقدی امریکا  12300-12000
دالر حواله امریکا  11900 - 12200

درهم  3200- 3260
طال   1980 -2010

هر بشکه نفت سبک آمریکا   53 -58       
  melal exchange    اپلیکیشن صرافی ملل
melal.ca   اعالم نرخ انواع ارز     

ارز ملل

کسب درآمد 1 میلیون دالری اتاوا از مالیات خانه های اجاره 
موقت ایر بی ان بی

صرافی
   اکسـچنج

7181 Yonge St, Unit 150

 647.202.1318

شهرداری اتاوا از دریافت 

دالر  میلیون   1.14 حدود 

مالیات از ایر بی ان بی طی 

یکسال گذشته خبر داد.

این رقم طی آگوست 2018 
تا آگوست 2019 از محل 
اجاره های کوتاه مدت خانه 
توسط ایر بی ان بی از سوی 
اخذ شده  اتاوا  شهرداری 

است. 
خانه هایی که در اتاوا توسط 

ایر بی ان بی اجاره داده می 
شوند ملزم به پرداخت 4 

درصد مالیات هستند.
 Wendy Stephanson «
داری  خزانه  معاون   »
شهرداری اتاوا، با اعالم این 
خبر اظهار داشت: اتاوا طی 5 
ماه آخر سال 2018 ، 423 
هزار و از ابتدای سال 2019 
تا 30 جوالی نیز 715.006 
دالر از محل مالیاتهای خانه 
های اجاره ای آنالین درآمد 

داشته است.
این رقم از حدود 3200 خانه 
فهرست شده در ایربی ان بی 
دریافت شده است. کمبود 
ملک اجاره یکی از مشکالت 
روزافزون مستاجران است 
چراکه نرخ اجاره ها روزانه 

افزایش می یابند.

پالزای ایرانیان     ارز یکتـا
6093A Yonge St,

  North York  M2M3W2

   416- 400- 4949       

صرافی عزتی
بهترین قیمت در خرید و فروش

416- 300-0519

مانی  شوشتری زاده   
    فوق لیسانس مهندسی    عمران 

    و مدیریت پروژه     

       مشاور امور امالک و سرمایه گذاری 

    )647 (  527  -4777   

 به عنوان یک خریدار که اولین بار اقدام 
به خرید خانه در تورنتو می کند چیزهای 
زیادی برای یادگیری وجود دارد.  این 
احتماال یکی از بزرگترین سرمایه گذاری 
های شما تاکنون است - و هرچه بیشتر 
درباره خرید اولین خانه خود آگاهی داشته 

باشید ، تصمیمات شما بهتر خواهد شد.
 در زیر ، مراحل خرید خانه را برای شما 
تشریح می کنیم و در هر هفته دو مورد را 

با هم بررسی خواهیم کرد.
 مرحله 1 گرفتن پیش تایید برای دریافت 

وام
 مرحله 2 تنظیم لیست عالیق و نیازهای 

خریدار
 مرحله 3 انتخاب تیم

 مرحله 4 شکار خانه
 مرحله 5 پیشنهاد خرید به فروشنده

 مرحله 6 عملی کردن پیش شرط ها و تهیه 
پیش پرداخت

 مرحله 7 بستن قرارداد
  مرحله 1

 گرفتن پیش تایید برای دریافت وام
 اولین قدم برای خرید خانه یا کاندو در 
تورنتو این است که بدانید بانک شما حاضر 
است چه مقدار وام به شما پرداخت کند.  
وقتی واجد شرایط دریافت وام هستید، وام 

دهنده شما به موارد زیر نگاه می کند:
 درآمد

 بدهی ها
 پیش پرداخت

 اعتبار
 پیش تصویب باید به صورت کتبی باشد 
و نرخ سود تضمینی را شامل شود )معموالً 
برای 90 روز معتبر است(.  پیش تصویب 
وام این اطمینان را به شما می دهد که می 
دانید توانایی تهیه چه میزان وام را دارید 
که به نوبه خود به شما کمک می کند که 

بدانید چه دامنه قیمتی خانه ها را 
باید در جستجوی خود هدف 

گذاری کنید. 
 این امکان را به شما می دهد 
تا تالش های شکار خانه خود 
را متمرکز کنید و پس از پیدا 

کردن خانه ایده آل عدم اطمینان 
مالی نداشته باشید.

 برای اطالعات بیشتر در مورد وام ها ، 
برنامه های دولت برای خریداران بار اول و 
هزینه ها می توانید از مشاور خود راهنمایی 

بگیرید.

گام 2
 تنظیم لیست عالیق و نیازهای خریدار

 دانستن آنچه در خانه می خواهید بسیار 
مهم است.  آن چیزهایی که باید داشته 
باشید ، چیزهای که دوست دارید و 
مواردی که نمی خواهید. شما به چند اتاق 
خواب نیاز دارید؟  چه نوع فضای باز را می 
خواهید؟  در مورد پیشخوان ها ، وسایل و 

کفها چطور؟  اگر نمی دانید چه می خواهید 
، نمی توانید آنچه را می خواهید دریافت 

کنید.
 البته مکان، تصمیم گیری بزرگی خواهد 
بود - چه محله ای در تورنتو باعث می شود 

شما در خانه احساس راحتی کنید؟
با امید اینکه این لیست کمکی باشد 
برای منظم شدن افکار شما در جهت 
خرید خانه. شما می توانید برای خواندن 
توضیحات بقیه موارد، ستون ما را در هفته 

های آینده دنبال کنید.
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تیراندازی به نوجوان 16 
ساله در َدنفورث

به دنبال تیراندازی در َدنفورث یک 

نوجوان 16 ساله با آسیب های جدی 

راهی بیمارستان شد.

این تیراندازی حدود ساعت 12:30 صبح 
روز شنبه در پارکینگ مدرسه ای نزدیک 

 Strathmore خیابان دانلندز و بلوار
رویداد.  در گزارش پلیس تورنتو آمده  
است که به دنبال گزارش اهالی محل مبنی 
بر شلیک سه گلوله به محل حادثه عزیمت 
کرده و با مردی مجروح روبرو شده است.

سرویس خدمات اورژانس تورنتو نیز اعالم 
کرده نوجوان مجروح در این حادثه با آسیب 
های جدی اما قابل درمان به بیمارستان 
منتقل شده است.  پلیس در همین رابطه 
مردی را در محل حادثه بعنوان مظنون 
دستگیر کرده و یک اسلحه نیز در محل 

این حادثه کشف شده است.
در جریان این تیراندازی یک خودروی 
 Strathmore هیوندای ال انترا که در بلوار
پارک شده بوده مورد اصابت گلوله قرار 

گرفته است.

توریست کانادایی محبوس 
در سوریه به خانه بازگشت

توریست کانادایی پس از 8 ماه حبس 

و زندانی در سوریه به کانادا بازگشت.

» کریستین باکستر« 45 ساله از اهالی 
Nanaimo در بریتیش کلمبیا دسامبر 
سال گذشته هنگامی که برای بازدید از 
شهری جنگ زده به سوریه سفر کرده بود 

دستگیر و زندانی شده بود.
او در رابطه با دوران حبسش در سوریه می 
گوید که هر روز بر روی دیوار زندان خاطره 
نویسی می کرده، امیدی به آزادی نداشته و 
حتی نمی دانسته کسی از حال او خبر دارد 

یا خیر.

باکستر با میانجیگری یکی از مقامات 
لبنان آزاد شده و تا قبل از رسیدن به خانه 
3 شبانه روز بی خوابی کشیده است ولی از 
بازگشت خود چنان هیجان زده است که 
بی خوابی را فراموش کرده و از مقامات و 
دیپلماتهای کانادا برای همکاری در آزادی 

اش سپاسگزاری کرده است.
کانادایی  های  رسانه  گزارش  بنابر 
»باکستر« به دلیل همراه داشتن دستگاهی 
شبیه فلزیاب که استفاده از آن در سوریه 

ممنوع است دستگیر شده است.
گفتنی است کانادا در لبنان سفارتخانه 
ندارد و از سال 2011 برای اتباع خود 
نسبت به سفر به سوریه هشدار داده است.

حوادث

تأمل

تصادف مرگبار در بزرگراه 401 
بزرگراه 401 می سی ساگا بار دیگر شاهد تصادفی مرگبار بود 

که منجر به کشته شدن دو نفر شد.

به گزارش پلیس انتاریو در این تصادف یک خودروی مزدا، یک 
کوروت و یک خودروی سنگین ساعت 9:30 شب در نزدیکی 
جاده Dixie با هم برخورد کرده و یکی از این خودروها نیز دچار 

حریق شد.

در جریان این تصادف Gurcharan Brar راننده 34 ساله 
خودروی کوروت از ساکنان Etobicoke در اثر جراحات وارده 
به بیمارستان منتقل شد ولی به علت شدت این جراحات پس از 

مدت کوتاهی جان سپرد.

Glenda Parker   77 ساله از ساکنان Etobicoke سرنشین 
خودروی مزدا  نیز از دیگر مجروحان این تصادف بود که پس از 

انتقال به بیمارستان جان باخت.
کری اشمیت پلیس استانی انتاریو روز سه شنبه از هویت کشته های 
این تصادف مرگبار خبر داد.  شدت این تصادف به حدی بود که 
12 ساعت راه های منتهی به محل این تصادف مسدود شده بود و 

روز دوشنبه تردد مجددا در این منطقه برقرار شد.

شوک

تایید خودکشی دو نوجوان مظنون به قتل
ماموران پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا از تایید اجساد دو 

نوجوان مظنون به قتل های بریتیش کلمبیا خبر دادند.

پلیس بریتیش کلمبیا پس از اتمام کالبدشکافی »کام مک لئود« 
19 ساله و »بریر اشمگلسکی« 18 ساله  خودکشی این دو نوجوان 

با سالح گرم را تأیید نمودند.
ماموران رسیدگی به این پرونده گفتند زمانیکه جسد این نوجوانان 
مظنون به قتل شناسایی شد چندین روز از مرگشان گذشته بود ولی 

تاریخ دقیق مرگشان دقیقا مشخص نیست.
RCMP  تصریح کرد: با این وجود نشانه هایی وجود دارد که نشان 
می دهد این دو مظنون چند روز پس از آخرین باری که دیده شده 

بودند نیز در گیالم زنده بودند.
» شری مینیونس« شهردار پورت آلبرنی در بریتیش کلمبیا ، شهر 
محل زندگی این نوجوانان  با انتشار یادداشتی در رسانه های 
جمعی کانادا گفت: ما هرکاری را بتوانیم برای کمک به پلیس 
انجام می دهیم.  سواالت زیادی داریم که هنوز پاسخ و اطالعات 
درستی در رابطه با آنها بدست نیاوردیم ولی خودمان را در حمایت 

از پلیس و ادامه تحقیقات در این رابطه متعهد می دانیم.
این مقام مسئول ادامه داد: ساکنان Alberni Valley منابع 
اطالعاتی مختلفی در اختیار دارند و هنوز می توانند همکاری داشته 

باشند.
»کام مک لئود« 19 ساله و »بریر اشمگلسکی« 18 ساله کانادایی 
مظنون به قتل »لوکاس فولر« 23 ساله  استرالیایی و  دوست دختر 
آمریکایی اش«چینا دیس« 24 ساله و همچنین » لئونارد دیک »  
64 ساله استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا بودند که اجسادشان در 
اواسط ماه جوالی در امتداد بزرگراهی دور افتاده در شمال بریتیش 

کلمبیا کشف شد.

اجساد این دو نوجوان مظنون به قتل در تاریخ هفتم آگوست پس 
از یک جستجوی دو هفته ای و عملیات تعقیب در نزدیکی شهر 

»گیالم« پیدا شد.

شناسایی اولین مورد ویروس West Nile در تورنتو
اداره سالمت عمومی تورنتو  از تست 

 West مثبت ابتالی به ویروس مرگبار

Nile  در یک فرد بالغ ساکن در تورنتو 

در سال 2019 خبر داد.
این اداره بدون ذکر زمان و مکان انجام این 
تست و هویت فرد مبتال به ساکنان تورنتو 
هشدار داد مراقب گزیدگی احتمالی 

پشه های ناقل بیماری باشند.
دکتر آیلین دو ویال مسئول اداره سالمت 
تورنتو با انتشار یادداشتی در این رابطه 
گفت: با توجه به اینکه در روزهای اواخر 
تابستان هستیم می دانیم که ساکنان و 
بازدیدکنندگان تورنتو بیشتر وقت شان را 
در فضای باز سر می کنند لذا به همه توصیه 
می کنیم مراقب پشه های آلوده باشند و 

اقدامات احتیاطی را انجام دهند.
 West بنابر این گزارش عالئم ابتال به بیماری

Nile  شامل تب، سردرد ، تهوع، استفراغ ، 
بدن درد ، بثورات جلدی و تورم غدد لنفاوی 
است که بین 2 تا 14 روز بعد از گزش 
نمودار می شود.    ویروس West Nile  یک 
بیماری خطرناک است که از طریق نوعی 

پشه به انسان منتقل می شود. 

این پشه ها با تغذیه خون پرندگان مبتال به 
این ویروس ناقل بیماری می شوند. 

هر ساله هزاران نفر در آمریکا به این 
ویروس مبتال می شوند.  این ویروس 
نخستین بار در سال 1937 در اوگاندا 

مشاهده شد.

   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

    زمین دوکله، 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 ۴۰۰ هزار دالر
905.328.6646

۵۵ x ۱۰۵
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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 .

روان شناسی

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

بالتکلیفی در زندگی مشترک

تمام افراد همواره در زندگی مشترکشان با 

مشکالت کوچک و بزرگ دست به گریبان هستند 

که معموال با گذشت و کوتاه آمدن یک یا دو 

طرف موضوع برطرف می شود با این وجود 

گاهی اوقات فرد در شرایطی قرار می گیرد که 

احساس می کند نه برای حل یک مشکل بلکه در 

دو راهی ماندن و رفتن قرار گرفته و باید تصمیم 

بگیرد.

در این مطلب ما قصد داریم نکاتی را به کسانی که 
در این شرایط قرار می گیرند گوشزد کنیم که یا از 
این به بعد کال در این شرایط قرار نگیرند و یا اگر قرار 

گرفتند بتوانند درست تصمیم گیری کنند.

بازبینی مشکل
یکی از بهترین  و اولین کارهایی که باید انجام 
دهید این است که روی علل و عوامل بروز مشکل 
یا مشکالتی که باعث دلسردی شما در زندگی شده 

بیشتر فکر کرده و دوباره آنها را بازبینی کنید. 
معموال در این مواقع اگر فرد کمی در دادگاه وجدان 
خود صادق باشد پی به اشتباهات خودش نیز می برد 

و از مواضعش کوتاه می آید. 

تمام جوانب را بسنجید
معموال وقتی کسی از موضوعی دلخور می شود چشمش 
را به روی تمام مسائل می بندد و فقط روی موضوعی 

که برایش دچار مشکل شده متمرکز می شود.
حال آنکه چنانچه شما در این شرایط و قبل از تصمیم 
گیری راجع به رفتن، ماندن و تاثیرات رفتن تان بر 
روی زندگی مشترک و آنچه که از دست می دهید 
فکر کنید احتماال به مسائلی توجه خواهید کرد که قبل 

از آن متوجه نبوده اید.

راهنمایی دوستان معتمد
حضور دوستان مشترک، معتمد و  بزرگترهای فامیل 
یا خانواده در این شرایط یکی دیگر از راهکارهای 

برون رفت از اختالفات جدی زوج است. 
حتی اگر بتوانید یک مهمانی کوچک بگیرید و از 
دوست مشترک و معتمد هر دو طرف دعوت کنید، 
خواه ناخواه دو طرف به احترام حرف  فردی که 
دوستش دارند و برایشان محترم هستند دست از 

اختالفات خود برمی دارند.
 

صداقت
سعی کنید نه تنها با طرف مقابل بلکه با خودتان صادق 
باشید !  موضوع را آنچنان که هست و با دیدی صلح 
جویانه بررسی کنید و نگذارید اختالفات شما باعث 
ناسپاسی، بی معرفتی و جفا به کسی شود که پیش 
از این برایتان دوست داشتنی و محبوب بوده است. 
در عین حال باید با خودتان هم روراست باشید که 
بدانید آیا می خواهید زندگیتان شکل جدیدی به خود 
بگیرد و یا همچنان می خواهید از بار مسئولیت خودتان 

را خالص کنید ؟

درست انتخاب کنید
در نهایت شما می توانید یکبار دیگر بین ادامه یا ترک 
زندگی مشترکتان بر اساس شاخص های زیر تصمیم 

بگیرید.

عوامل انتخاب درست در زندگی
1- ارتباط بدون واسطه با طرف مقابل

2- تالش برای ارتقاء موقعیت و پذیرفتن تفاوتها در 
دیدگاهها و اعتقاد طرفین

coach 3- گرفتن کمک از افراد حرفه ای  مانند
4- تالش برای یافتن مشکل و مواجه شدن با آن

5- دادن مدت زمان معین به یکدیگر برای فرو رفتن 
به تفکر منطقی به عملکردهای طرفین

6- احترام و خراب نکردن  پل های پشت سر در بیان 
انتقاد از یکدیگر

به یاد داشته باشید که هیچگاه جدایی پایان یک 

مسیر نیست ،  همیشه راه حلی برای حل مشکالت  

وجود دارد. مغتنم است با ارتقاء دانش و آگاهی 

خود به حفظ زندگی و استحکام آن بپردازیم .

HEDI SAMIMI
    special   to   relationship   and
grifing

416.988.5280

Info@halehcoaching.com
www.halehcoaching.com
Instagram: hedi samimi

کارن هورنای روانشناس و نظریه پرداز مشهور معتقد 
است  مشکل عشق نیست،  بلکه تاکید بیش از حد بر روی 

داشتن عشق در زندگی است
وقتی بیش از حد بر روی داشتن و به دست آوردن 
یار یا جنس مخالف در زندگی متمرکز هستیم و می 
خواهیم به هر ترتیبی به عشق برسیم و عاشق باشیم در 
اینصورت حالمان خوب نخواهد بود و این عشق برایمان 
حکم ماده مخدری را پیدا خواهد کرد تا دردمان را 
تسکین دهد. عشق نباید دوای دردهای ما باشد و تمام 
ذهن ما متمرکز در پیدا کردن یار باشد در این حالت 
حتی اگر هم عاشق شویم و به وصال برسیم مطمئنا 

عشق سالمی نخواهد بود و بیمار گونه است.
هورنای میگوید :  در تحلیل روانی بسیاری از زنان به 
اینجا رسیدیم که برخی زنان فقط یک فکر را در سر 

می پروراندند :   
» من باید مردی داشته باشم که عاشقم باشد«

این فکر چنان بر زندگی آنها سایه افکنده 
که جایی برای افکار دیگر نگذاشته است. 
گویی در زندگی دیگر نه فعالیتی وجود دارد 
و نه هدفی. فاجعه اینجاست که آنها  معنی 
و جهت و هدف زندگیشان را فقط و فقط در 

عشق جستجو می کنند .   همین امر سبب می 
شود که هنگام انتخاب یار برای زندگیشان ، 

به جای فکر کردن به تمامی عوامل تاثیر گذار 
و مهم  در انتخاب درست فقط از یک جنبه به قضیه 

نگاه کنند و آن به دست آوردن یار است  و اینگونه آن 
انتخاب هم اشتباه از آب در می آید زیرا تنها هدف به 

دست آوردن بوده است نه انتخاب .
وقتی ذهن ما متمرکز بر چیزی است توان تمرکز 
صحیح بر موارد دیگر را نخواهد داشت و وقتی تمام 
تمرکز این باشد که از تنهایی در بیاییم و با کسی 
دوست باشیم و یاری پیدا کنیم، از تنهایی مان و وقتی 
که در اختیار داریمِ لذتی نمی بریم و چشمهایمان بر 

روی بسیاری از مسائل بسته خواهد شد و مجبوریم 
برای اینکه موفق شویم و به هدف برسیم بسیاری 

چیزها را ندیده بگیریم. 

سپس بعد از رسیدن به هدف قسمت دیگری برای 
ما روشن و مشخص می شود اینجاست که چشمهای 
ما معایب را می بیند، از رفتارهای مخرب اذیت می 

شود، بی عدالتی ها و خودخواهی ها 
اذیتمان خواهد کرد و تازه در می 

یابیم انتخاب درستی نداشته ایم. 
حال عده زیادی تحمل پذیرش اینکه 
راه اشتباهی رفته اند را ندارند و با ترس 
حرف مردم، تفکر دیگران یا تائید اینکه 
اشتباه کرده اند برایشان سخت است. آنها 
به دالیل متفاوت تا جایی که می توانند به 

رابطه ادامه خواهند داد .
متسفانه مسئله اجتماعی و در آموزش هایمان است، 
دخترهای ما تقصیر ندارند، عمری در کارتن هایمان 
دیده ایم باالخره یک شاهزاده ای پیدا می شود که 
در چشم بر هم زدنی عاشقمان می شود و ما در کنار او 
خوشبخت می شویم و آرام می گیریم. این تصویر چنان 
پر رنگ است که با خواندن این متن حتما تصویرش را 

به خاطر خواهیم آورد.
تصویری از شاهزاده ای که هیچ شناخت درستی از 

او نداریم و او هم از ما، و تنها سرمایه ما عشق است، 
هیچ شناختی از خصوصیات رفتاری او نداریم، در 
مورد سالمت روانش دانشی نداریم، خانواده اش را 
نمی شناسیم، از عالئقش بی اطالع ایم ولی در چشم 
برهم زدنی عاشقش شده ایم و مصرانه در تالش برای 

بدست آوردنش هستیم ... 
متاسفانه در این زمانه اینگونه به خوشبختی نخواهیم 
رسید، باید طور دیگری فکر و عمل کنیم، پخته، علمی 
و با بهره گیری از پژوهش ها و تجربه های دیگران 

واقعیت ها را در نظر بگیریم.  

 برگرفته از کتاب روانشناسی زنان

کتایون خطیر 

مشاور خانواده وجامعه شناس

    تلفن : 647-391-3809

تأکید بیش از حد بر روی داشتن عشق در زندگی دردسر آفرین است
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A World OF Luxury Furniture 
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من یک آدم شکست خورده ام...
کساني که براي خودشان ارزشي قائل نیستند فکر

 میکنند همیشه دشمنهاي فرضي در فکر دسیسه 
نشسته اند تا آنها را در هرجایي که هستند پایین بکشند!!!

یکي از عوامل اساسي انحرافات روان وشخصیت انسان ))عقده حقارت 
((یا خود کم بیني است .عقده حقارت به حالت سرکوفتگي و افسرده گي 
همراه با کینه توزي گفته میشود که به سبب ناکامي و تحمل رنج وخفت 
وحقارت پدید میاید ؛ یعني اینکه یک نفر حس کند در برابر دیگران 
کوچک است و خودش را دست کم بگیرد. البته همان طور که از کلمه 
اولش هم بر مي آید نشان از این دارد که این خود کم بیني چندان ربطي 

به واقعیت ندارد و بیشتر باور وحس یک آدم است نسبت به خودش .

 عقده حقارت  داراي ماهیت فطري نبوده و اختصاص به طبقه یا قشر 
معیني ندارد  بلکه عارضه اي است که علل پیدایش آن را باید در تربیت 
و پرورش اولیه فرد، روابط و مناسبات متقابل او با محیط در دوران کودکي 
تا بلوغ جستجو کرد. مثل تبعیض، ناز پروردگي ، عدم ارزش گذاري هاي 

خانوادگي براي شخص ،عدم مسعولیت دادن و...
آدمهایي که براي خودشان ارزش و احترام قائل نیستند به دیگران هم 
احترام نمیگذارند چون خودشان خودشان را قبول ندارند پس نباید کس 
دیگري را هم قبول داشت آنها کوچکترین مشکل دیگران را چنان به 

رخشان میکشند که آنها را تحقیر کنند .

دهن بیني  همان قدر که افرادی داراي عزت نفس خود مختار هستند 
برعکس افرادی خود کم بین با کوچک ترین توصیه دیگران مسیر 
زندگیشان را عوض میکنند کافي است به آنها بگویي لباسشان زشت است 
دیگر  آن لباس را تنشان نمي بینید. اگر دقت کنید و  با همه احساس حقارت 

یا خودش را انتقاد ناپذیري شدید نشان میدهد یا انتقاد پذیري شدید!
انزوا کساني که احساس حقارت دارند فکر میکنند دیگران هم مثل 
خودشان آنها را غیر جذاب و خسته کننده میدانند به همین خاطر سعي 
میکنند تا جایي که میشود جلوي چشم نباشند و با کسي دهان به دهان 
نشوند تا ضعف خیالي شان مشخص نشود. افرادی خود کم بین با اینکه 
دلشان میخواهد همیشه برنده باشند اما سعي میکنند تا جایي که میشود 
توي چشم نباشند و با کسي دهان به دهان نشوند تا ضعف خیالي شان 
مشخص نشود.  افراد خود کم بین با اینکه دلشان میخواهد همیشه برنده 
باشند اما سعي میکنند تا جایي که میشود وارد رقابتي نشوند آنها خودشان 
فکر میکنند که بازنده خواهند بود و بازندگي هم یک فاجعه دیگر است.

انتقاد ناپذیري یکي از علتهایي که ادمها انتقاد پذیر نیستند این است 
که آنها هر نوع انتقاد سازنده یا ناسازنده اي را دشمني تلقي میکنند افراد 

خود کم بین انتقاد از خودشان را دوست ندارند.

رهایي از شکست باید خودتان دست به کار شوید اگر بخواهیم در یک 
کلمه راهحل به شما معرفي کنیم باید بگوییم باور. باید خودتان را باور 
کنید، در تمام شرایط باید خودتان باشید، خود خودتان باید خودتان را 

بپذیرید.

حتما مي پرسید چگونه  مکانیزم باور خود عزت نفس است براي اینکه 
خودمان را بپذیریم باید عزت نفس را در درونمان افزایش دهیم عزت 
نفس عبارت است از احساس ارزشمند  بودن این حس از مجموعه افکار 

احساسات عواطف و تجربیات ما در طول 
زندگي ناشي  میشود.

* بانو راسخی - دانش آموخته حقوق

یکی از سواالت بسیار رایج افراد در مورد ترک 
عادات ناخواسته یا منفی است.

 چرا فرایند تغییر عادات تا این حد سخت و 
مشکل است؟ چرا در چنین مواردی برای 
مدتی بسیار کوتاه عادت خود را کنترل میکنیم 
ولی بعد از آن به همان عادت گذشته رو می 
آوریم؟ جواب سوال در ضمیر ناخوداگاه شما 

است. 
در حقیقت این گونه میتوان گفت که کلیه 
عادات شما که در ضمیر ناخودآگاه، بدن و 
حتی حافظه ماهیچه های شما ثبت، ضبط و 
نگهداری می شود. هر زمانی که شما کاری 
را انجام می دهید یک مسیر نورولوژیکی در 
ذهن و بدن شما فعال می شود.  هر چه این رفتار 
تکرار شود این مسیر بیشتر، راحتتر و سریعتر 
فعال می شود. بنابراین در چنین مواردی ضمیر 
ناخودآگاه شما این کار را برای شما انجام می 

دهد.
زمانی که شما می خواهید عادتی را ترک کنید 
در خودآگاه خود این تصمیم را می گیرید. 
در صورتی که فرایند ترک عادت باید در 
ضمیر ناخودآگاه صورت بپذیرد نه در خود 
آگاه. در یکی از مقاالت گذشته به تفصیل به 
بررسی تفاوت های بین خودآگاه و ناخودآگاه 
پرداختم. برای ترک عادت خود می توانید 

موارد زیر را به کار ببندید.

1. زبان خودآگاه شما منطق و تجزیه و 
تحلیل است ولی زبان ناخودآگاهتان تصویر 
و احساسات؛ این بدان معنی است که برای 
ترک عادت منفی خود باید تصویری ایده آل 
از عادت مطلوب و جدیدتان در ذهن خود 
پرورش دهید. این امر باعث میشود که ضمیر 
ناخودآگاه شما این تصویر جدید را ثبت و 
ضبط کرده و از آن استفاده کند. چنانچه در 
این فرایند از تجزیه و تحلیل استفاده کنید به 
نتیجه دلخواه نخواهید رسید چون این فرآیند 

مربوط به ناخودآگاه شماست نه خود آگاه.
2. همیشه در مورد آنچه می خواهید بگویید 
صحبت کنید نه آنچه که نمی خواهید؛  این 
نکته را به یاد داشته باشید که ناخودآگاه شما 
قادر به تمایز بین آنچه که می خواهید و آنچه 

که نمی خواهید نیست.  مثال به جای گفتن “من 
دیگر نمی خواهم سیگار بکشم” بگویید “من 
می خواهم که هوای پاک را وارد ریه های خود 
کنم” یا به جای “من می خواهم الکل را ترک 
کنم” بگویید “من می خواهم سالم باشم و بدنی 
سالم داشته باشم” یا به جای اینکه بگویید “من 
از چاقی بیزارم و باید الغر شوم” بگویید “می 
خواهم اندامی مناسب داشته باشم تا فالن 

لباس را بپوشم”. 
3. چهار سوال اصلی از خود بپرسید؛ برای ترک 
هر عادت منفی میتوانید از خود 4 سوال اصلی و 
اساسی را بپرسید. اول: من با حفظ این عادت 

قدیمی چه چیز هایی را به دست می آورم.
دوم: من با حفظ این عادت قدیمی چه 

چیزهایی را از دست می دهم.
سوم: من با ترک این عادت قدیمی چه 

چیزهایی را به دست می آورم.
چهارم: من با ترک این عادت قدیمی چه 

چیزهایی را از دست می دهم.
 این سواالت بسیار مهم و حیاتی هستند و 
حتما برای پاسخ به این سواالت از قلم و کاغذ 
استفاده کنید و تا آنجا که می توانید ذهن خود 
را به کار گیرید تا جوابهای کامل و با جزئیات 

بدهید.

4.یک عادت منفی حتما باید با یک عادت 
مثبت و جدید جایگزین شود؛  برای ترک 
عادت منفی تان حتما تصویری روشن و 
مشخص از رفتار دلخواه و جایگزین در ذهن 
خود پرورش دهید در غیر اینصورت به سرعت 

به عادت گذشته خود باز خواهید گشت

5. از کم و کوچک شروع کنید؛ برای ایجاد 
تغییرات مثبت در زندگیتان از تغییرات 

کوچک و ساده شروع کنید. به عنوان 
مثال اگر در هفته 6 بار به مصرف الکل 
می پردازید با برنامه مشخص این 
عدد را هر هفته یا هر دو هفته کم 
کنید تا به صفر برسد. می توانید 
برای یک یا دو هفته مصرف آن را 
20 درصد کاهش دهید. این امر 
را آنقدر ادامه دهید تا آن عادت به 
صفر برسد. به خاطر داشته باشید 
که عادت منفی شما باید حتما با 

عادتی جدید جایگزین شود.

6. محیط  خود را تغییر دهید؛  
ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و 

بدن شما به سرعت خود را با محیط 

اطراف وفق می دهد و یا به اصطالح شرطی 
میشود. بنابراین برای ترک عادت منفی تان 
باید شرایط محیطی خود را نیز تغییردهید. 
چنانچه این کار را انجام ندهید تغییرعادت 

بسیار مشکل خواهد بود.

7. شما مسئول ذهن خود و نتایجی که به آن 
دست می یابید هستید؛ شما همواره مسئول 
نتایج زندگی خود هستید.  بهترین دکتر، استاد، 
کوچ و یا کارشناس هم نمی تواند تغییری در 
ذهن و زندگی شما ایجاد کند مگر آنکه 
خودتان فعل خواستن را صرف کرده و وارد 
عمل شوید. پس به جای عالقه مند بودن به 

تغییر به آن متعهد باشید

8. از یک کارشناس مناسب کمک بگیرید؛ 
برای تحقق تغییر مناسب بهتر است که با یک 
فرد متخصص یا کوچ حرفه ای مشورت کنید 
تا به کمک وی فرایند تغییر را تسهیل و میسر 

سازید.

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

اجتماعی

جامعهزندگی

ارزیابی روانی زن هنجار شکن در تورنتو 
زنی که به دلیل رفتار نژادپرستانه در 

میدان ناتان فیلیپس تورنتو دستگیر 

شده ، در یک مرکز روانپزشکی مورد 

ارزیابی روانی قرار می گیرد.

این زن متهم است که به مردی کلمات نژادپرستانه گفته و به روی 
او و دوربینش آب دهان انداخته است.

این زن 28 ساله درحالیکه ظاهری ناخوشایند داشته تحت حفاظت 
با 5 افسر امنیتی در دادگاه حاضر شد.

یکی از ماموران پلیس در این رابطه به خبرنگاران گفت ظاهرا این 
زن به یکی از کارکنان امنیتی دادگاه نیز آب دهان انداخته است 

و قرار بودبابت این کار نیز جداگانه مورد محاکمه قرار گیرد.
این زن با تابلوی VOTE ANDREW SCHEER  به » اندرو شی 
یر « رای دهید در میدان ناتان فیلیپس دیده شده بود ولی رهبر حزب 
محافظه کار با انتشار یک پست در توییتر اقدام وی را محکوم کرد.

 شی یر در این پست توییتری نوشت: من نمی دانم این کیست اما 
در حزب و کشور ما جایی برای زبان تنفرآمیز او وجود ندارد و من 

رفتار و گفتار نژادپرستانه او را محکوم می کنم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت کودکان بی سرپناه به مدرسه

کودکان بی سرپناه و کارتون خواب تورنتو با همت خیرین و 

نیکوکاران صاحب لوازم التحریر شده تا همزمان با گشایش 

مدارس به سر کالس درس بروند.
پیش بینی شده امسال 1000 کوله پشتی برای کودکان بی سرپناه 

تورنتو تهیه شده و در اختیار آنها قرار گیرد.
این برنامه از سال 1998 آغاز شده و همزمان با تورنتو در شهرهای 

کلگری، ادمنتون، ونکوور، اتاوا و سایر شهرها نیز اجرا می شود.
موسسه » نعمت کانادا « یکی از موسسات غیرانتفاعی کانادا است 
که از سال 1925 در این رابطه به فعالیت می پردازد و طی 9 دهه 

گذشته به هزاران زن و کودک در کانادا یاری رسانده است.
این موسسه عالوه بر تهیه لوازم التحریر دانش آموزان ، برای 

مادرانشان نیز اقدام به تهیه لوازم بهداشتی میکند.
حضور نوجوانان در کنار مادران شان برای کمک به این دانش 
آموزان شایان توجه است.   اقالم تهیه شده توسط این نیکوکاران 
تا پایان هفته جاری بین کودکان ساکن در 12 سرپناه شهری در 

تورنتو توزیع میشود.

چگونه عادات منفی خود را کنار بگذاریم

Bad
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تدبیرخالقیت

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

 در رابطه و یا زندگی مشترک خود دچار 

دوگانگی، بالتکلیفی در ادامه و یا ترک آن 

شده ام؟ چه کنم؟

این سوالی است که در مواقع سخت و بحرانی 
زندگی یا رابطه مشترک  فرد  از خودش می 

پرسد. 
هنگامی که در بحران و دوران سخت زندگی 
هستید و نمی دانید که باید در  رابطه و زندگی 
مشترک  بمانید یا آن را ترک کنید قبل از اقدام 
به گرفتن تصمیم باید به عواقب آن فکر کنید 

تا تصمیم درست تری اتخاذ کنید.
 به همین جهت قبل از اینکه اقدام به گرفتن 
تصمیمی داشته باشید پیشنهاد میکنم که 
بازگشتی به گذشته و تصمیم روز اول،  معیارها 
و اهداف خود در انتخاب همسر داشته باشید.

اهداف و معیارهای افراد دائما در حال تغییر 
است و این فرد است که باید توانایی و  مدیریت 
بحران در شرایط مختلف و سخت زندگی را 

داشته باشد .

ازدواج یک توافق دو نفره است

 وقتی که شماتصمیم به ازدواج دارید در واقع 
تصمیم به تکامل فردی و رشد خود در کنار 
همراه و همسفر زندگی  تان که می خواهید با 
او مسیر هموار و ناهموار زندگی را تا پایان ادامه 

دهید  می گیرید .
انتخاب درست یعنی چه ؟  چه عواملی موجب 
می شود انتخاب درست تبدیل به انتخاب 
نادرست شود ؟چی شد ؟ چه جور شد ؟چرا 

االن ؟ سواالت امروزی م

عوامل رایج که عشق را تبدیل به جدایی و 
ترک زندگی می کند شامل مشکالت مادی، 
تفاوت فرهنگی و اختالف طبقاتی خانواده ها، 
دیدگاههای متفاوت در زمینه های مختلف 
زندگی و عالیق شخصی ، اختالف عقیدتی،  
وابستگی بیمار گونه به خانواده ، عدم مدیریت 

بحران در شرایط سخت است.

در رابطه رفتن  بسیار آسان است ولی نگه 
داشتن و حفظ رابطه همواره با چالشهایی 

روبروست که بسیار قابل توجه است .
باید در نظر بگیرید که وقتی وارد رابطه و یا 
زندگی مشترک می شوید  آرزوها و معیارهای 
شما دیگر مبتنی بر من شخصی نیست بلکه 

این شما )شما و طرف مقابل تان(  هستید که 
زندگی را می سازید و این شماییدکه الگوی 
فرزندان خود که ثمره زندگی مشترک تان 

هستند می باشید . 
می بایست قبل از هر چیز مدیریت بحران و 
مسئولیت پذیری را فرا بگیرید و بدانید همیشه 
شرایط سخت پایان یک رابطه و یا زندگی  

مشترک نیست.
صداقت یکی از عواملی است که میتواند منجر 

به تصمیم درست در رابطه شود. 
باید با خودتان روراست باشید که آیا می 
خواهید زندگیتان شکل جدید با آگاهی 
جدید به خود بگیرد و یا  راه حل آسان که 

ترک زندگی است بیانجامد؟
عواملی که موجب می شود به انتخاب در 

ساختن زندگی
1- ارتباط بدون واسطه با طرف مقابل

2- ارتقاء سطح مالی و پذیرفتن تفاوتها در 
دیدگاهها و اعتقاد طرفین

3- گرفتن کمک از افراد حرفه ای  مانند 
coach

4- تالش برای یافتن مشکل و مواجه شدن 
با آن

5- دادن مدت زمان معین به یکدیگر برای 
فرو رفتن به تفکر منطقی به عملکردهای 

طرفین
6- احترام و خراب نکردن  پل های پشت سر 

در بیان انتقاد از یکدیگر
به یاد داشته باشید که هیچگاه جدایی پایان 
یک مسیر نیست ، همیشه راه حلی برای حل 
مشکل وجود دارد و سپس با ارتقاء دانش و 
آگاهی خود به حفظ زندگی و استحکام آن 

بپردازیم . 

 alireza@altatc.ca 
(647) 671-0002

چگونه باید  به تصمیم خود مبنی بر اقدام به طالق و جدایی احترام گذاشت



فال هفتگی تهرانتو 

  فروردین متولدین عزیز فروردین،  این هفته می توانید کارهایتان را با انبوهی از دیدگاه های جدید آغاز و با برنامه 
ریزی روی طرح های کوتاه مدت اقدام به اجرای آنها کنید، از تغییر و تحوالت جدید در زندگی تان لذت ببرید و روی 
بنیان های عاطفی زندگی تان و روابط عاشقانه تان بیشتر وقت بگذارید.  در پایان هفته به کارها و وظایف کوچک تان 

بپردازید و  برنامه های هفته آینده تان را هماهنگ کنید.

  اردیبهشت متولدین عزیز اردیبهشت،  این هفته کارهایتان را با برنامه ریزی روی زمان آغاز کنید و تا در انجام 
کاری مطمئن نبودید دست به اقدامی نزنید.  شما کمی لجباز هستید اما باید بدانید قبل از انجام هر کاری عواقب آن چه 
خواهد شد. سعی کنید این هفته روی پایه های زندگی تان و موضوعات مهم تمرکز کنید. اگر به دنبال سرمایه گذاری در 

کاری هستید کمی محتاط تر عمل کنید. 

  خرداد متولدین عزیز خرداد، این هفته بیشترکارهایتان با موفقیت همراه خواهد بود؛ پیشنهاد می کنیم روی 
موضوعات دلخواه تان تمرکز و در اسرع وقت برای اجرایی کردن آنها اقدام کنید.  در نظر داشته باشید با تمرکز روی 
کارهای کوچک و توجه بیشتر به افرادی که دوستشان دارید موفق تر خواهید بود. این هفته اعتماد به نفس بیشتری پیدا 

خواهید کرد بنابراین می توانید روی ثبات و امنیت زندگی تان بیشتر کار کنید.
 

  تیر  متولدین عزیز تیر، این هفته کارهایتان را به تنهایی و بدون دخالت دیگران انجام دهید از مشورت کردن غافل 
نشوید ولی در نهایت خودتان تصمیم بگیرید. این هفته برای آغاز هر کاری حتی سرمایه گذاری سرشار از شور و نشاط 
خواهید بود. در مورد روابط عاطفی نیز لحظات خوبی را با طرف مقابل تان تجربه خواهید نمود سعی کنید خونگرم باشید 

و محبت بیشتری ابراز کنید.  

  مرداد متولدین عزیز مرداد، تولدتان مبارک   این هفته کارهایتان را با بررسی راه های جدیدی در زندگی تان 
آغاز کنید و زندگی شخصی تان را بهبود بخشید. بهتر است بیش از پیش نسبت به مسائل زندگی تجسم خالق و بصیرت 

درونی داشته باشید تا روحیه شما مثبت تر بشود. پایان هفته نیز با دوستان تان وقت بگذرانید و از زمان لذت ببرید.

  شهریور  متولدین عزیز شهریور،   این هفته کارهایتان با تمرکز بر روی اهداف و آرزوهایتان آغاز کنید برای اینکه 
به نتیجه برسید باید سخت تر و بیشتر از همیشه کار کنید و برای هفته های آینده برنامه ریزی کنید.  این هفته شانس 

بیشتری برای موفقیت درزمینه کسب و کار دارید  فرصت های مغتنمی برای تان بوجود خواهد آمد.

 مهر     متولدین عزیز مهر، این هفته کارهایتان را با ایده های بزرگ و چشم اندازی مثبت در کارتان آغاز کنید و این 
اقدام برای تجارب جدید و حتی نقل مکان به محیطی تازه و ایجاد تغییرات کلی در زندگی تان فتح بابی خواهد شد.این 
هفته روی اهداف تان بیشتر کار کنید تا لتوانید آنها را به سرمنزل مقصود برسانید.  در پایان هفته نیز وقت بیشتری را به 

مسائل شخصی تان اختصاص دهید و روی طرح هایتان با دیدی باز فکر کنید.

  آبان     متولدین عزیز آبان،  این هفته می توانید کارهایتان را با تحقیق در مورد اطالعات مورد نیازتان آغاز کرده و 
کلیه مطالب مورد نیازتان را نیز از عمق مسائل درآورید و  فرصت های جدید را پیگیری کنید.  همچنین می توانید اهداف 
جدید را پی ریزی کنید، مسئولیت های جدیدی بپذیرید و مسیر زندگی تان را بر مداری جدید تنظیم کنید تا به باالترین 

سطح از موفقیت برسید.

  آذر     متولدین عزیز آذر، این هفته می توانید با گذراندن وقت تان با کسانی که دوست شان دارید و دوست داشتن 
دیگران کارهایتان را آغاز کنید. می توانید تجسم خالق داشته باشید،  با دیگران ارتباط روحی برقرار کنید، و نیازهای 
روحی خودتان را برآورده کنید.  اگرمسائل جدی را با رویکردی متفاوت بنگرید به عمق مسائل دست می یابید و می 

توانید دیدی مثبت تر به زندگی، رویاهای ماجراجویانه و احساسات تان داشته باشید.

  دی     متولدین عزیز دی، این هفته  می توانید کارهای جدید را امتحان کنید، با افراد جدید دیدار داشته باشید، 
روابط اجتماعی تان را گسترش دهید و دوستانتان را برای ایده های جدید دور هم جمع کنید. این هفته شما مولد شادی و 
ایده های نو هستید و می توانید اطرافیان را در آن سهیم کنید. سعی کنیدکنترل بیشتری روی  احساسات خود داشته باشید.

  بهمن     متولدین عزیز بهمن، این هفته می توانید کارهایتان را با خالقیت بیشتر و تمرکز روی پروژه های خالقانه 
آغاز کنید. بنابراین روی اهداف تان تمرکز کنید ، فرصت های تان را برای رسیدن به اهداف تعقیب کنید ، اهداف جدیدی 
ترسیم کنید، در مسیر جدیدی قرار گیرید و از بلندپروازی هایتان لذت ببرید.  حتما در کارهایتان نظم  را برقرارکرده و 

سخت کارکنید تا موفقیت کسب کنید.

  اسفند     متولدین عزیز اسفند،  این هفته می توانید کارهایتان را با پرداختن به امورات مربوط به خانه و خانواده آغاز 
کنید و احساسات عاطفی تان را افزایش دهید. می توانید از بودن در کنار طرف مقابل تان لذت ببرید،  فعال تر و شاداب 
تر عمل کنید.  به ندای قلبتان توجه و در نتیجه وقت تان را با کسانی که دوست شان دارید بیشتر صرف کنید. این هفته 

به کارهای عقب مانده تان بپردازید،  زندگی را ساده بگیرید و سبک زندگی تان را بهبود بخشید.

داستان دنباله دار

نقاشی و   صافکاری 
انواع اتومبیل قیمت  مناســب

Cell: 647.893.7878   Tel:  416.744.7878
66 Milvan Dr. Unit 3, North York, ON M9L 1Z5

MILVAN AUTO COLLISION LTD.
SPECIALIZE COLLISION, RESTORATION & REFINISHING

LICENSED AUTO BODY TECHNICIAN

Moe Naraghi

معرف جدیدترین مدل عینک های طبی و آفتابی مارکدار

مشاوره جراحی و معاینه کامل چشم )روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه(
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 افقی 

1- ناپیشه کار - از بازیگران خانم رحمان 1400  -  2-یکی از سوختها - شعر گفتن - رقیب 
دیرینه زر 3- ورزش مادر - هدیه ای به عروس خانم - متاع 4-همه جا - حشره  کوچک 
و اجتماعی 5-بانی -سلول -  از ماه های سال 6- پشتکار - مشابه - به اندازه فرنگی 7-منقار 
کوتاه -بی موقع - از هم پاشیده 8-موجود زنده - بر روی سر عروس و داماد ریزند 9-آن که 
متعصب در عقاید خود است - فن - مخزن اسرار 10- اندوهناک - از سازهای موسیقی - به 
پایان رسیده 11-بیماری تنفسی - سالن -گاهی با تخته می اندازند تا راه بروند 12-َسر - 
حدیث 13-شکاف میان دیوار - فرشتة موکل بر مهر و محبت - کرانه 14- معموال از کنده 

بر می خیزد - از وسایل نوشیدن - وسیله تهیه چای 15-سازنده نقاشی متحرک - مصلی

عمودی 

1- معالجه با مایه حیات - دو روز بعد 2-فهرست رستورانی - می کشند تا خبردار شوند! 
ستونی بر عرشه کشتی - در رگها جوالن می دهد 3-طمع - باد شرق - بزرگترین غده 
بدن - مخالف تندی 4-ماه پرتابی - دارای شهرت نامناسب - برپاکردنی شکارچیان 5-نام 
دیگر سیاره زهره - آگاه باش - پسوند زمان - نت چهارم 6-قیمت - میمون درشت 
هیکل - قسمتی از ترمز 7-آسمان- سگ گزنده - ساز گالبی شکل - از غالت 8-آشفته و 
سرگشته - از هم پاشیده 9-ضمیر همیشه غایب -واحد شمارش احشام - سپاس - اشاره 
به نزدیک 10-باالپوش قدیمی -لقب پادشاهان  چین -پارچه نخی نازک  11-نفس خسته 
- مقابل حاشیه -ترس - مسیحی 12-نماد استقامت به شمار می رود - عکس العمل - خطر 
ندارد 13-مقابل یمین - خط نمایانگر جهت - از میان رفته - مادر 14-قبیله چادرنشین 
-موجود خیالی  دارای شاخ و هیبت زشت - دهان عامیانه - مادر هابیل و قابیل 15-کامل 

و یکپارچه بودن - از شهرهای لرستان

Top 5%
 In Canada

HOMELIFE/Bayview
Ray  Khadem 
Sales Representetive
505 Hwy 7 East Suite 201    
Thornhill,ON  L3T 7T1

رضا خادم

Cel:416.726.1020   Tel:905.889.2200

زمین بخرید تا زمین نخورید
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جواب جدول  و سودکو 

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        

پخش تصویری روزانه اخبار  کانادا 

در فیسبوک و اینستاگرام

facebook : News.Tehranto

Instagram: tehrantonews
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August 15,2019    نیازمندی های مسکن و کار  پنجشنبه   بیست و چهارم مرداد 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
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گهی 416-371-9898  تلفــن درج آ August 15,2019    پنجشنبه   بیست و چهارم مرداد ماه 1398 برابر با 

ــوی در  ــد از جل ــردار اوم ــن س ــد انداخت ــدای کلی ص
ــرد:آال؟ ــدا ک ص

-تو اتاقم.
خــط کشــمو برداشــتم و ســردار اومــد تــو اتاقــم و بــا 
تعجــب گفــت:  ایــن جا رو چــرا اینطــوری کــردی؟!!!

ــوه و  ــی می ــتش کل ــو دس ــردم ت ــگاش ک ــام!! ن -س
ــم؟ ــون داری ــم مهم ــب گفت ــا تعج ــبزیجات بودب س

ســردار- نــه حــاج آقــا ســفارش دادن ارگانیــک برای 
ــش بیارن. عروس

ــم:  وای  ــه ای زدم و گفت ــم نشســتم و قهق روی صندلی
خــدا، منــو این همــه خوشــبختی محالــه ،پدر شــوهرم 

بــرام ســفارش داده.
ــت و  ــی ریخ ــده م ــه ازش خن ــی ک ــا نگاه ــردار ب س
لباشــو بــا زور منقبــض کــرده بــود کــه نخنــده نــگام 

ــی دارم مغــرور میشــم. ــم:  ول کــرد و گفت
پوزخنــدی از خنــده زد و روی تختم نشســتو هــول زده 

و بلنــد گفتــم:  عــه !رو الگو نشســتی پاشــو.
سردار-ای بابا کجا بشینم؟

-رو ســرمن از جــا بلنــد شــدم و الگویــی کــه زیــرش 
مونــده بــودو برداشــتم و گفتــم :پــارش کردی،نــگاه 

نمــی کنــی کجــا مــی شــینی؟
ــا  ــادرم این ــب م ــه کار ؟!خ ــادی ب ــاز افت ــردار- ب س
میــان اینجــا رو ببیننــد کــه قیامــت مــی کنند،میگــن 

ــه! ــن همــه کار مــی کن ــه چــرا ای زن حامل
بــا خنــده گفتــم !ولــی ســردار ظهــری انقــدر هــوس با 
قالــی پلــو کــرده بــودم فکــر کــردم تّوهــم بــارداری 
گرفتم،تــازه تهــوع هــم داشــتم ســردار بــاز پوزخندی 
زد و گفتــم: وقــت کنــم چند تا لبــاس بــارداری بدوزم 
ــد و  ــده بهــش چشــمکی زدم و ســردار خندی ــا خن ب

ســری تکــون داد و رو صندلیــم نشســت و گفــت:
-صبح این یارو اومده بود بازار.

بــا تعجــب و چشــمای گــرد نگاش کــردم و بــا هیجان 
ــم : خب؟ گفت

ســردار- نزاشــتم حاجــی بفهمــه ماجــرا چیه؟اومــد 
ــرد  ــگام ک ــرد و ن ــکوت ک ــاس . س ــزه التم ــود ع ب

ــد. خندی
وا !!! دق بده خب؟بگو دیگه!

ســردار- موهاتــو چــرا اینطــوری جمــع کــردی واکــن 
چیــه زدی بــه ســرت؟موهامو گوجــه کــرده بــودم یه 
مــداد هــم تــوش فــرو کــرده بــودم که وایســته شــبیه 
اوشــین شــدی.  چشــمامو درشــت کردمــو بــا حــرص 
گفتم:بگــوووو. ســردار بــا لبخنــدی از شــیطنت گفت: 

شــام چــی داریــم؟
- نمــی دونــم بایــد بریــم منــوی رســتورانو نــگاه کنیم 
ســردار وارفتــه گفــت: عنــی هیچــی نپختــی ؟!!! مــن 

گشــنمه !
-ها!!!!ســرداراالنه کــه گریــه کنــه، مــن حاملــه امــا 
پشــت چشــم نــازک کردمــا و ســردار وارفتــه گفــت :

-جون آال شام نداریم؟!
همین سبزیجاتو  بخوریم.

ســردار- مــن ســیر نمیشــم مــن غــذا مــی خــوام ،پلــو 
خورشــت.

-اضافه وزن داری بابا ،رژیم باید بدمت.
ســردار شــاکی گفــت :عــه !!بــا خنده گفــت : بــه خدا 

بــا شــکم مــن شــوخی کنــی مــی رم زن میگیرما.
خــط کشــم هنــوز دســتم بــود برگشــتم خــط کــش 

بــه دســت گفتــم: بله؟بــا خــط کــش رفتــم طرفــش و 
گفتم:تکــرار کــن...

سردار بلند زد زیر خنده و گفت:غذا می خوام.
-بــه خاطــر شــکم منــو مــی فروشــی؟با خــط کــش 
ــووه ،آال  ــت:  اووه ه ــده گف ــا خن ــو ب ــه رون پاش زدم ب
درداره نــزن نامرد...یکــی دیگــه زدمــو گفتــم : بگــو 

ــید...بگو... ببخش
خندیــد گفــت: شــام. یکــی دیگــه زدم ، مــچ جفــت 
دســتامو گرفــت ،کــش و قــوس و جیــغ منــو خنــده ی 
ســردار ، باعــث شــد بیفتــم تــو بغلــش ،یه آن ســکوت 

همــه ی دنیــا رو گرفتــو ...چشــم...
چشم...چشــمامون...باز بــه مکالمــه افتادن...قرینــه ی 
مشــکی چشــمای درشــتش کــه کمــی گوشــه هــای 
چشــمش بــه پاییــن منتهــی مــی شــد،تو چشــمام مــی 
گشــت از چــپ بــه راســت از راســت بــه چــپ ...ایــن 
ــن  ــم ،ای ــوی آغوشش ــیارانه ت ــه هوش ــاره ک ــن ب اولی

اولیــن بــاره کــه آدمــی بینمــون وجــود نــداره...
بــوی ادکلنشــو مــی شــنفم ،بــوی چوب،عــود و تلخــی 
قهــوه اســت... مچمــو رها کــرد فکر کــردم ایــن یعنی 
از رو پــاش بلنــد بشــم تــا اراده کــردم بــا دســتی که از 
مــچ دســتم رهــا کــرده بــود کمرمــو گرفت،حتــی یــه 
لحظــه نــگاه از چشــماش نگرفتــه بودم،نگاهــم یکــه 
خــورده شــد! نگاهــش حــق بــه جانــب شــد ، اولیــن 
بــاره کــه نگاهــش انقــدر مطمئــن هســت ،دو مــاه و 

نیــم بعــد رفتــن پانتــه آ.
یــه نــگاه مطمئــن ازش دیــدم ،بــا دســت دیگــش اون 
ــره کــرد  ــام ُش ــاز کــرد .موه ــو ب ــوی موهام ــداد ت م

دورم...
از چشــماش برقــی عبــور کرد،تمــوم نگاهــش جلــب 
موهامــو چشــمام شــد.بازم پوشــیه داشــتم،به پوشــیه 
ام نــگاه کــرد ،ســرمو ناخــود آگاه عقــب کشــیدم،با 
دســتش از پشــتم هولــم داد بــه طرف خودش، دســتمو 
روی شــونه اش گذاشــتم کــه بــه عقــب هدایتش کنم 
،عاصــی شــده چشــامو رو هــم گذاشــتم ،چــرا از گیــر 
پوشــیه ام خالــص نمــی شــه؟!چرا هــر وقــت که حس 

مــی کنــم یــه حــس
ــیه رو  ــواد پوش ــی خ ــم داره ،م ــش به ــی و کش خوب

بــرداره...
یهــو قلبــم هــری ریخت،چشــمامو تــا تــه بــاز کــرده 
بــودم، ایــن ســرداره ؟!!! مــور مــور شــده بــود ، بــاورم 
نمــی شــه ســرداره!  پنجــه ی دســتاش تــوی موهــام 
فــرو کــرده بــود، غرق گردنم شــده بــود ،عمیــق ترین 
احســاس تموم اون روزها اون زندگی مشــترکو داشــت 
، صورتــش تــب دار بود،پوســت گردنمــو می ســوزوند 
،انقــدر شــوکه شــده بــودن کــه شــبیه مســخ شــده ها 
ــه خــودم  ــودم هیــچ حرکتــی نمــی کــردم ب شــده ب

نهیــب زدم: شــوهرته ...آال...یــه کاری کــن.
هیچــی تــو زمینــه ی ذهنــم نبود ،مغــزم پاک شــده بود 
فقــط هــری هــی دلــم فــرو مــی ریخــت ، مــور مــورم 
میشــد حــس میکردم هــر آن قلبــم از ســینه ام می پره 
بیــرون جیــغ میزنــه ســردار بــا منی؟!دســتم از شــونه 
اش رو ســینه اش کشــیده شــد، نفســاش بلندتر شــده 
بود،منــو بیشــتر بــه  خــودش نزدیــک کــرد تــا حــدی 
کــه مرزمــون لباســامون شــد قشــنگ تــوی بغلش گم 
شــده بــودم، هــر چنــد صدایــی از مــن بیــرون نمــی 

اومــد، انــگار کــرو کــور و الل شــده بــودم.
ــی  ــت م ــام وضعی ــدن اع ــور ش ــور م ــا م ــتم ب پوس
ــواس  ــکته ی ح ــار س ــودم هیچی!دچ ــا خ ــرد ام ک
شــدم؟!چیه؟!!! امــا ســردار زیــر گوشــم بــا صــدای 
خفــه و پــچ پــچ کنــان یــه دم نجــوا مــی کــرد ،شــبیه 
صــوت اعام مــی کــرد ، مرزهــا و دیــوارای بینمونو می 
شــکوند حــاال اون وســط مــن یــاد ایــن افتــادم چطــور 
از اینکــه بــه مــن نزدیــک بشــه نترســیده ایــن از همه 

چــی مــی ترســه!

ــا شــبکه ای فکــر مــی  اینجاســت کــه میگــن زن ه
ــی ! ــردا پلکان ــد م کنن

مانــور دســتاش رو بدنم معذبــم میکرد، چرا؟!!!شــاید 
چــون انقــدر امتنــاع کــرد ایــن تعذبــو دارم ، دســتامو 
ــه  ــینه اش نگ ــوی س ــو روی جل ــرده بودم ــت ک مش
داشــته بــودم ،کافــه ســر بلنــد کــرد و شــاکی نــگام 
کــرد ،یــه آن از نگاهــش یــه تکــون کوچیــک یکــه 

خوردگــی ،خــوردم و شــاکی گفــت :آال!
-داری چیکار میکنی ؟!

شونه باال دادمو با لکنت گفتم :هی....هیچی.
تــا دســت بــه جلــوی لباســم زدم کــه جمعــش کنــم 
بــا جذبــه و محکــم گفــت: دســت نــزن! شــونه هــام 
از جدیتــش بــاال پریــد و بــا حالــت قبلــی گفتــم :  چــرا 

،چــرا داد مــی زنــی؟!
سردار-چون داری اعصابمو خرد می کنی. 

ــی  ــردم و عصب ــگاش ک ــب ن ــا تعج ــو در آورد ب ادام
ــدی . ــوس می ــش و ق ــی ک ــو ه ــرا خودت ــت: چ گف

جــواب نــدادم فقــط بــا کمــی ناراحتــی از مــدل حرف 
زدن عصبیــش نــگاش کــردم ،بــا اخــم نــگام کــرد و 
عصبــی تــر پوشــیه امــو کنــد و انداخــت اون ســر اتاق 
و شــاکی گفتــم  -بــاز ایــن کار رو... ایــن مــواد زده؟؟! 
ــاش  ــد باه ــد ...بای ــودش بری ــا خ ــه؟!صدامو ب چش
ــی  ــاری، همراه ــا همی ــکاری ی ــم.. هم ــکاری کن هم
...انقــدر داره بــا انگشــتاش بــه فکــم که از زیــر گرفته 
فشــار میــاره کــه بیشــتر جــای اینکــه رمانتیک بشــم 
حــس درد مــی کنــم، انقــدر حرف بــزن هیچــی از این 

اولیــن لحظــه نفهمی،فکم...فکــم...
االن عقــب بکشــی بخــدا قهــر مــی کنــه دیــدی کــه 
نونــره: انــگار اومــده میــدون جنــگ یهــو اتــک میزنه 

خــب آدم یــه آمادگــی بــده...
با حرص بدون اینکه ازم فاصله بگیره گفت:آال !

-فکم درد گرفته.
بــا حــرص بیشــتر گفــت واای واای ...تــا اومــدم تو جام 

جابجــا بشــم بــا عصبانیت گفــت: چته؟!
-کمرم درد گرفت ،دو ساعته یوری نشستم.

»ســردار بــا اخــم نــگام کــرد وگفتــم« خب نمــی تونم 
ــینم... اینطوری یوری بش

ــا اخــم  ــرون و ب ــه بی ــرد ب ــا ســر اشــاره ک ســردار ب
گفتــم: بهــت برخــورده مــن بــرم بیــرون ؟!بــی جنبــه 
ــای  ــن اخاق ــدر از ای ــه، انق ــرم درد گرفت ــم کم میگ

ــاد ... ــدم می ــرت ب نون
سردار-چی میگم ؟میگم بدو تو اتاق من.

-برای چی؟
ســرداربه صندلــی تکیــه داد به ســقف نــگاه کــرد و با 
خنــده گفــت  وااای خــدا،زن خنگ دادی به من،شــش 

دونــگ زندگی رو بنامــم زدی...
زدمــش و خندیــد واز رو پــاش بلندم کــرد و گفت : اگر 
جاییــت درد نمیکنــه اگه خشــک نمی شــی ،مجســمه 
نمی شــی. بــاز زدمــش خودمــم خنــده ام گرفتــه بود ، 
ببیــن تــو اینطــور چیــزا چه بلبــل زبــون و آگاهــه، حاال 
تــا فــردا قــرار باشــه یــه حرکــت بــرای زندگــی بزنــه 
شــبیه کارگاه گجــت مــی شــه کــه هــزار تــا ابــزار و 

مســیر و راه داشــت امــا بــی عرضــه بــود .
بــرم گردونــد و درحالیکــه دســتاش رو شــونه ام بــود 

ــم  ــش هدایت ــرف اتاق ــه ط و ب
ــت: ــی گف میکــرد م

-آدم نبایــد شوهرشــو بزنــه، 
ــر  ــش رو س ــت محبت ــد دس بای
شــوهرش باشــه و گرنــه مــردو 

ــونه... ــرون میکش ــه بی ب
ــردم  ــگاش ک ــا ن ــتم ت برگش
سرشــو بــه خنــده عقب کشــید 
و گفتــم: -کجاتــو ناقــص کنــم 

ــه. ــو همیــن خون ــی ت بمون

سردار با خنده لبشو گزیدو گفت:خیلی بی ادبی.
خندیدمو گفتم:آهان با من شوخی نکن.

سردار-روی تخت یه چیزی هست.
-چی؟!بچه رو آورده؟!!!چیه رو تخت؟!

ســردار یکــه خــورده نــگام کــرد و گفــت: مگــه زود 
پــزه؟ خندیدمــو گفتــم: بلبــل شــدی . 

خندید و گفت:بی ادب !  لباسه.
-لباس؟

-ســردار لباشــو رو هــم فشــردو آروم زمزمــه 
کرد:لبــاس خوابــه.

ــده ام  ــرا خن ــم چ ــی دون ــاال دادم ،نم ــو ب ــرو هام اب
گرفــت، حــاال مگــه خنــده ام بنــد مــی اومد. خودشــم 
ــرو  ــی خندی؟ب ــرا م ــت:  چ ــی گف ــد و م ــی خندی م
دیگه...،جلــوی در اتــاق ایســتادم بــه روی تخــت نگاه 
ــه ســردار  ــزرگ بود،برگشــتم ب ــه بســته ب کــردم ی
نــگاه کــردم ،داشــت نــگام مــی گرد،واقعــا مــی خواد 
اینو؟!ایــن یــه اتفاق طبیعی در ســیر زندگی زناشــوییه 

قلبــم بــه تپــش افتــاده بــود.
ــر از هیجــان  ــم پ تمــوم تــک تــک ســلول هــای بدن
ناشــناخته بــود... ســردار بعــد این همه مدت برگشــته 
بــه زنــی کــه واقعــا زنشــه...دیدی ایــن مــدت زیــاد 
خطــاب کــرد زن و شــوهریم ...فکــر کــردم همیشــه 
هــم خونــه مــی مونیــم، وقتــی پانتــه آ بود،بــه طرفــم 

نمــی اومــد امــا دیگــه صبــرش تمــوم شــده!
اگــر نیــاز نبــود حتمــا هیچ وقــت نمــی اومد عشــق هم 
میــاد آال ،شــما بــا تمــوم دنیــا متفاوتیــد ،چــرا خیلی ها 
میگــن ازدواج وبعــد عشــق ،ایــن نزدیکــی ایــن فــرو 

ریــزی دیــوار هــای جدایی،احســاس میــاره!!
بــراش خــوب بــاش ،دیــدی تیکــه انداخــت ...بهتــر 
ــس آگاهــی  ــه حب ــو خون ــو کــه ت ــاش ،ت ــه آ ب از پانت
نبودی،بایــد بــه زندگــی بــا خــودم گرمــش کنــم تــا 
بتونــم بــه همــه حتــی مامــان حتــی ســاله ...ثابــت

ــتباه  ــن اش ــاب م ــت ،انتخ ــو خواس ــردار من ــم س کن
نبــوده. ایــن تحمیــل نیســت؟اون کــه بــا عشــق نمــی 
ــرد  ــط م ــه فق ــن چی؟!مگ ــاز م ــس نی ــد جلو...پ اوم

ــه ؟!.. مهم
ــا رو  ــه ه ــه نه!آین ــو آین ــردم ...ت ــگاه ک ــودم ن ــه خ ب
پوشــونده ،حتــی شیشــه هــم معلــوم نیست...ســاتنیه
ــم کــه  ــم میدون ــه ببین ــو آین ــو ت مشــکی اگــر خودم

ــزه ... ــم میری ــم به حال
ــتم  ــد برگش ــام پری ــونه ه ــاد ...ش ــدر می ــت چق -به
نــگاش کــردم ،چقــدر بهــم نزدیک شــده هیــچ وقت
ــوز  ــه بل ــیدم همیش ــی نپوش ــن مدل ــه اش ای ــو خون ت

ــا ــن اص ــا ای ــاه بود...ام ــتین کوت ــا آس ــلوار نهایت ش
شــبیه لباســای مــن نیســت ،شــبیه یــه رویــای شــبانه 
اســت.  بهــم نزدیــک تــر شــد ،تمــوم من شــد چشــم، 
کــه ببینــم به کجــای صورتــم نگاه مــی کنــه ...وقتی به 
زخمــای عمیــق صورتــم نــگاه مــی کنه حســش کمتر 
میشــه،چه حســی تــو چشماش؟هیجان؟تب،شــور...
ترحم نیســت ؟نه!تنفر چی؟...نه،ناراحتی و چندشــی...
نــه !نه!موهامــو بــا ســر انگشــتاش کنــار زد بــه پشــت 
ــه  ــرد اال ب ــگاه ک ــونه ام ن ــه ش ــتاد و ب ــونه ام فرس ش
زخمــام ...داره ادا در میــاره؟! داره ســعی میکنــه کــه 
نــگاه نکنــه چــون میدونــه مــن حساســم ... ادامه دارد

چشم ها
       قسمت  سی و سوم

     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

Yonge /Sheppard 
 اپارتمان 2+1 خواب 2 سرویس حدود
 ٨5 متر پارکینگ و انباري نزدیک مترو

 و حمل و نقل عمومي سالن ورزش،
 استخر و سونا، کتابخانه نگهباني 2٤

  ساعته، دید شرق ، اجاره 1 ساله
$ 2700 

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 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

***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
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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 دوكله 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 دعوت به همکاری

store73@theupsstore.ca

14845 Yonge St, Aurora, ON L4G 6H8    905.713.1632

416.879.7462

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

 نشریه تهرانتو به یک
 نفر بازاریاب  جهت

همکاری نیازمند است
commission based

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


