
در این شماره می خوانید:

قابل توجه  عموم عالقمندان به سینما و نویسندگی                
جلسات کارگردانی و فیلمنامه نویسی با اصغر فرهادی در تورنتو               

راه های خانه دار شدن برای شما خریداران بار اولی در تورنتو چیست؟          
 فلورا فاطمی- مشاور رسمی امالک انتاریو      647-818-6010

آیا  »جک جهادی « اجازه شهروندی کانادا را از ترودو دریافت می کند؟           

حوادث :    مرگ دلخراش هنرمند فرانسوی در کانادا          

چگونه  با غم و اندوه پس از جدایی کنار بیاییم    * هدیه صمیمی- کوچ حرفه ای

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

416.915.0050

خدمات

رضا مساحی
647.887.4323  

7163 Yonge St, Unit 213 

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
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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

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

Menswear

Borenta boutique

 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

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

درج آگهی در
 هفته نامه تهرانتو 

 416.371.9898



TEL:416.371.9898
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جیم  واتسون شهردار اتاوا با انتشار یادداشتی 

در نشریه » اتاوا سیتی زن « روز یکشنبه نوشت 

که این اشتباهی بود و نباید زودتر از این فاش 

می شد.

او در ادامه این یادداشت آورده است که نگران 
واکنش خانواده، دوستان و همکارانش بوده و 
در کودکی نیز مدتها با تمایالت جنسی اش 

مبارزه می کرده است.
واتسون در رابطه با انگیزه اش برای نوشتن 
این مطلب نیز آورده است که او از بازی های 
المپیک 2014 روسیه آموخته است. زمانی 

که یک همجنسگرای روسی با وجود اینکه 
از برخورد دولت روس نگران بود با این وجود 
پرچمی را بلند نموده و دوجنسیتی بودنش را 

اعالم کرده است.
بسیاری از رهبران سیاسی کانادا در حمایت 
از واتسون برای او در رسانه های اجتماعی پیام 
گذاشته اند از جمله جاستین ترودو که با انتشار 
توییتی به شهردار گفته که مطرح کردن این 

موضوع نشانه شجاعت وی است.

بانک مرکزی کانادا نرخ تورم را در ماه جوالی 

2 درصد اعالم کرد .

بنابر گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی 
کانادا  ماه جوالی امسال در مقایسه با مدت 
زمان مشابه سال گذشته ، قیمت بنزین ، 
خدمات اینترنتی و اقامتهای مسافرتی کاهش 

داشته است.
در عوض قیمت برخی اقالم مانند بیمه اتومبیل، 

بهره وام و وسایل نقلیه افزایش افزایش یافت. 
سبزیجات نیز 18.9 درصد افزایش قیمت 

داشتند.
بنابر این گزارش اقتصاد کانادا با وجود 
نگرانی های زیادی در رابطه با چشم انداز 

جهانی عملکرد خوبی داشته است.
از نظر مقایسه ماه به ماه نیز قیمت بنزین در ماه 
جوالی نسب به ماه ژوئن و جوالی سال گذشته 

کاهش یافته است.

اطالعات جامع درخصوص تحصیل در سیستم آموزش و پرورش کانادا

دانشگاه یورک - کالج شرایدون -  رشته 
طراحی بازیهای کامپیوتری

برای ورود به دانشگاه یورک و رشته بازیهای کامپیوتری بهترین 
کالج، شرایدون می باشد. دانش آموزانی که به این رشته عالقه 
زیادی دارند میتوانند از این اطالعات استفاده کرده و برای این 

کالج نامدار در این رشته اقدام کنند.
ای ورود به کالج شرایدون در خصوص تحصیل در رشته طراحی 
بازیهای کامپیوتری دانش آموزان می بایست شرایط زیر را داشته 

باشند:
شرایط و اطالعات کلی رشته طراحی بازیهای کامپیوتری:

* Education Required: Secondary School
* Credentials Awarded: Certificate
*  Program Length: 4 year(s)
*  Tuition:  $9,649 for 1 year(s)
*  Tuition (International):  $15,000 - $27,000 for 1 year(s)
*  Residence Cost:   $7,000

شرایط پذیرش دانشگاه:
 * Ontario Secondary School Diploma (OSSD)
 * Grade 12 English (ENG4U)
 * Grade 12 university-level Math (MDM4U, MHF4U or
 MCV4U)
* Grade 11 or 12 Visual Arts (AVI3M, AVI3O or AVI4M)

 * Three or Four additional Grade 12 university-level or
university/college-level courses
* Minimum Average  Mid 60s
* A portfolio
دانشجویان اینترنشنال نیز می بایست امتحان آیلتس یا تافل همراه 

داشته باشند:
TOEFL iBT  88
IELTS         6.5
به دلیل درخواستهای زیاد برای این رشته، پیشنهاد میگردد مدارک 
تکمیل شده آن در سر وقت به دانشگاه ارسال گردد. این رشته یکی 
از پرطرفدارترین رشته ها در میان جوانان قلمداد میشود و میتوان 
درصورت موفق بودن در این رشته، آن را یکی از سودآورترین 

مشاغل در دنیا قلمداد کرد.

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

سیاسترپورتاژ قابل توجه  عموم عالقمندان به سینما و نویسندگی  بخش بیست و هفتم
جلسات کارگردانی و فیلمنامه نویسی با 

اصغر فرهادی در تورنتو               
همزمان با جشنواره جهانی تورنتو در ماه سپتامبر 
عالقمندان به سینما میتوانند از یک فرصت 
استثنایی استفاده کنند و در دو مستر کالس با 

حضور اصغر فرهادی شرکت کنند.

مستر کالس به معنای آن نیست که لزوما برای 
افراد حرفه ای یا آکادمیک در نظر گرفته شده 
باشد. در مستر کالس ها استادان  که مسلما  
دارای اعتبار و تجربه در حرفه خود هستند 
دانش و تجربیات چند ساله خود را در اختیار 

شرکت کنندگان قرار میدهند . 
موضوعات و مباحثی که کمتر میتوان در کتاب 

ها و کالس های دانشگاهی  یافت.
گروه هنری موج نو  به مدیریت عارف محمدی 
) منتقد و فیلمساز(امسال نیز برای سومین بار 
میزبان اصغر فرهادی خواهد بود تا دو مستر 
کالس کارگردانی در روز شنبه 7 سپتامبر و 
فیلمنامه نویسی در روز یکشنبه 8 سپتامبر را از 

ساعت 9 تا 11 برگزار کند. 

پذیرش شرکت  در  محدودیت  دلیل  به 
کنندگان این  کارگاه شرایطی را در نظر گرفته 
که  عالقمندان برای اطالعات کامل ازآن و  نحوه 
ثبت نام  میتوانند با ایمیل کارگاه  مکاتبه نمایند. 
newwaveworkshops@gmail.com

پس از 40 سال شهردار اتاوا همجنس گرایی اش را فاش کرد

 ثبت تورم 2 درصدی در ماه جوالی

هشدار جدی چین به مقامات کانادا در رابطه 
با موضوع هنگ کنگ

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در رابطه با 

دخالتهای کانادا در امور داخلی این کشور و مسئله هنگ کنگ 

هشدار داد.

در  شوانگ  گنگ 
پاسخ به دلواپسی ها 
نگرانی های  ابراز  و 
کریستینا فریلند وزیر 

امور خارجه کانادا از مخالفت جدی چین در این رابطه خبر داد و 
از کانادا خواست تا پیش از اینکه خیلی دیر شود از این موضوع کنار 
برود.  وی افزود: کانادا بارها و بارها در امور داخلی چین دخالت 

کرده و چین به شدت با این موضوع مخالف است.
مقامات چین از جمله شوانگ خواستار کناره گیری جدی کانادا از 
موضوع هنگ کنگ شده اند تا کانادا بیش از این در روابط دو جانبه 

از جمله تجارت خارجی دچار ضرر و زیان نشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاهش مالیات ، وعده انتخاباتی محافظه 
کاران برای خانواده ها

اندرو شی یر در دیدار با خانواده های انتاریویی قول  داد در صورت 

موفقیت در انتخابات پاییز بابت خدمات به خانواده هایی که صاحب 

فرزند می شوند مالیات دریافت نگردد.
در حال حاضر دولت بابت مزایای بیمه اشتغال از خانواده هایی که 

تازه بچه دار شده اند و کارفرمایان آنها مالیات دریافت می کند.
پیش از این و برای اولین بار شی یر در سال 2018 از این موضوع 
بعنوان عاملی برای افزایش انگیزه در جلب حمایت خانواده ها در 

انتخابات اکتبر بهره برده بود.
به گفته شی یر او تصمیم دارد 15 درصد از آنچه که والدین جدید 
در دوران مرخصی می گیرند را بعنوان اعتبار مالیاتی دریافت کنند.
در سال 2018 محاسبات بودجه مجلس نشان داد اجرای این طرح 
در سال اول 600 میلیون دالر و پس از آن هر سال 261 میلیون دالر 

برای کشور هزینه دربر خواهد داشت.

    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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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

فلورا فاطمی
عضو مشاوران رسمی امالک انتاریو

Sales Rep., Eng. MSc.

دوستان گرامی شرایط بازار مسکن تورنتو 
تقریبا به ثبات رسیده است ولی هنوز هم  
شرایط قیمتی مسکن و نیز سخت گیری های 
گرفتن وام معضالتی جدی برای خریداران 

خصوصا خریداران بار اولی خانه است.

دیگر شانس چراغ جادو، بردن جوایز 
قرعه کشی و یا پشتیبانی توسط والدین هم 
خصوصا با نرخ تبدیالت ارزی تومان به دالر 

نمی توانند چندان کمک کننده باشند.

دوستان با این وجود در ذیل به مواردی 
اشاره دارم که می توانند بار خرید شما را 

سهل تر کنند.

خرید کاندو

یکی از راهها می تواند خرید کاندو آپارتمان 
باشد که به عنوان اولین اتنخاب و گزینه 
امکان الوصول تری به نظر می آید و خرید 
خانه های ویالیی در مرحله بعدی قرار 
بگیرد. در انتخاب لوکیشن و بیلدینگ از 
تجربه ما مشاوران امالک  حرفه ای بهره 
بجوئید تا در آینده از ارزش افزوده بدست 
آمده از فروش آن بتوانید برای خرید خانه 

بعدی تان استفاده کنید.

خرید مشارکتی

یکی از دیگر از راهها خرید مسکن بصورت 
مشارکتی با دوستان و یا خانواده  است که 
کمک می کند با افزودن به بودجه خرید 
شانس خانه دار شدن باال رود. در این راه 
مشاوره با یک وکیل حرفه ای امالک را برای 

حفظ منافع حقوقی شما توصیه می کنم.

)HBP( طرح خریداران خانه
این طرح دولتی به شما اجازه می دهد تا از 
حساب پس انداز بازنشستگی خود تا مبلغ 

25.000 دالرپول برداشت کرده و برای 
پیش پرداخت خرید یا ساخت اولین خانه 
خود آنرا استفاده نمایید. در برنامه کمکی 

جدید دولت قرار شده است  که برداشت 
این مبلغ به میزان 35.000 دالر امکانپذیر 
باشد برای استفاده از این طرح باید واجد 
شرایطی مانند ماندن وجه نقد درحساب 
بازنشستگی به مدت 90 روز، داشتن قراداد 
امضاء شده خرید یا ساخت، عدم مالکیت 
در 5 سال گذشته، داشتن رزیدنسی کانادا 

و موارد دیگر...باشید

)LTT( تخفیف مالیاتی

یکی دیگر از راهها استفاده از برنامه تخفیف 
مالیاتی برای مالیات انتقال سند ملک  است 
که اگر شما خریدار واجد شرایط باشید می 
توانید تا حداکثر مبلغ 4.000 دالر برگشتی 
درخرید خانه ای با قیمت خرید بیشتر از 
368.000 دالر داشته باشید. این مبلغ برای 
انتقال های بعد از ژانویه 2017 از 2.000 
دالر به 4.000 دالر افزایش داشته است. 
مالیات انتقال سند ملک از هزینه های زمان 

کلوزینگ خانه است که بر عهده شما به 
عنوان خریدار می باشد.

برنامه جدید دولت فدرال

دوستان در این برنامه سازمان مسکن 
کانادا تا سقف 10 درصد از قیمت خرید 
خانه شما را در صورتی که واجد شرایط 
باشید پرداخت خواهد کرد. همانطور که 
در مقاالت پیشین اشاره کردم جزئیات و 
عملی بودن آن جای گفتگو دارد.به امید 

آنکه موفقیت آمیز باشد. 

دوستان، برای دریافت اطالعات بیشتر 
درباره این موضوع و همچنین وضعیت 
بازار امالک مسکونی و تجاری با من تماس 
بگیرید تا تجاربم را در اختیار شما  قرار دهم.

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

راه های خانه دار شدن برای شما خریداران بار اولی در تورنتو چیست؟

5 نکته برای بهتر کردن شرایط وام مسکن

 با سالم،  نرخ ها همچنان با شیب مالیم 
کاهشی است و همچنان انتظار کاهش مالیم 
نرخ ارز را در آینده داریم .  نرخ انواع  ارز 

بشرح زیر اعالم میشود:
دالر نقدی کانادا  9150-9030
دالر حواله کانادا  9100-8950

دالر نقدی امریکا  12100-11900
دالر حواله امریکا  11800 - 12000

درهم  3190- 3240
طال   1990 -2010

هر بشکه نفت سبک آمریکا   54 -58       
  melal exchange    اپلیکیشن صرافی ملل
melal.ca   اعالم نرخ انواع ارز     

ارز ملل

افزایش 3.5 درصدی فروش امالک در سراسر کانادا در ماه جوالی

صرافی
   اکسـچنج

7181 Yonge St, Unit 150

 647.202.1318

فروش خانه در سطح کانادا در ماه 

جوالی در مقایسه با سال گذشته افزایش 

یافت.
انجمن امالک و مستغالت کانادا روز 
پنجشنبه با اعالم این خبر افزود: فروش 
خانه در ماه جوالی امسال در مقایسه با 
سال گذشته 12.6 درصد و در مقایسه با 

ماه ژوئن 3.5 درصد افزایش یافته است.
جیسون استفان رئیس انجمن امالک و 
مستغالت کانادا در این رابطه اظهار داشت: 
فروش مسکن در مناطقی که از ابتدای سال 
2018 بدلیل تست استرس شاهد رکود 

بودند رو به افزایش و بهبود است.

وی بیشتر مناطق کانادا را شاهد رونق 
در بازار مسکن خواند و بیان کرد: بیشتر 
بازارهای مسکن در سراسر کانادا از جمله 
در Lower Mainland برتیش کلمبیا، 
کلگری، ادمنتون، GTA، اتاوا و مونترال 
شاهد این رونق فروش بوده اند و برخی از 
مناطق مانند رجینا، ساسکاتون و ویندزور 

شاهد رکود و افت فروش بوده اند.
 BMO داگالس پورتر« اقتصاددان ارشد«
نیز با انتشار یادداشتی در این رابطه گفت: 
پس از گذشت 18 ماه چالش برانگیز، 
نیز شاهد  بازار مسکن کانادا  باالخره 

نشانه های مثبت و پایدار شده است.
بنابر این گزارش فروش خانه های جدید در 

ماه جوالی 59.8 درصد بوده که در مقایسه 
با ماه ژوئن 57.6 درصد شاهد افزایش بوده 

است. )پنجاه و نُه. هشت دهم درصد(
همچنین متوسط قیمت خانه های فروخته 
شده در ماه جوالی حدود 499.000 دالر 
بوده و در مقایسه با مدت زمان مشابه در 
سال گذشته 3.9 درصد و در مقایسه با ماه 

ژوئن 2.6 درصد افزایش داشته است.

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   

مذاکره کردن مجدد برای وام از آن 
دسته کارهایی است که برخی  از انجام 
آن وحشت دارند. دانستن این مطلب که 
توجه به چند مورد ساده میتواند شرایط 
بهتری را برای وام شما ایجاد کند خالی  

از لطف نیست.
1- زودتر شروع کنید؛ بهتر است 5 یا 
6 ماه زودتر از زمان تمدید قرارداد وام 
خود شروع به قیمت گرفتن از موسسات 
و بانک های دیگر نمایید. همه این بانک ها 
نرخ های پیشنهادی خود را تا مدتی  برای 
شما حفظ خواهند کرد و اگر در این زمان 
قیمت پایین بیاید شما قادر به دریافت 
قیمت بهتر خواهید بود و در صورت باال 

رفتن قیمت شما از نرخ قفل شده 
خود استفاده خواهید کرد.

2- تحقیق کنید؛ نرخ پیشنهادی 
بقیه بانک ها را چک کنید.این کار 
اصال زمان بر نیست و شاید بتوانید 
طی  چند دقیقه نرخ همه بانک ها را 
بصورت آنالین چک کنید. این کار 
قدرت بیشتری برای مذاکره به شما 

خواهد داد.
3- نرخ های از قبل مشخص شده را قبول 
نکنید؛ اگر تحقیقات الزم را کرده باشید، 
حاال زمان آن است که بدون ترس برای 
گرفتن نرخ بهتر مذاکره کنید و بهترین 

نرخ ممکن را از بانک خود بخواهید.
4- کارگزار وام استخدام کنید؛ اگر 
دوست ندارید همه این کارها را خودتان 
انجام دهید یک کارگزار وام استخدام 
کنید. اینکار عموما هزینه ای برای شما 
ندارد چرا که بانک ها مبلغی را برای 
معرفی  مشتری به عنوان کمیسیون به این 

کارگزارها پرداخت می  کنند.

5- برای گزینه های بهتر مذاکره کنید؛ 
گزینه هایتان از قبیل نرخ های ثابت، متغیر، 
مدت زمان وام و یا اختیارات در میزان 
بازپسدهی وام  را بشناسید و با تحقیق راجع 
به آنها تالش کنید منافع بیشتری برای خود 

را در مذاکره بدست آورید.
در نهایت اگر از نتیجه همه این مذاکرات 
راضی  نبودید هیچ مجازاتی در تغییر بانکی  
که با آن کار می کنید برای شما وجود 
نخواهد داشت و میتوانید آزادانه سراغ 

بانک یا موسسه دیگری بروید.



TEL:416.371.9898
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سالمتبازتاب

   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

ارتباط میزان فلوراید با ضریب هوشی 

مطالعه جدید محققان دانشگاه 
یورک در تورنتو نشان می دهد 
کودکانی که مادرانشان در 
دوران بارداری میزان بیشتری 
آب غنی شده با فلوراید مصرف 
کرده اند در مقایسه با سایرین 

از ضریب هوشی کمتری برخوردار هستند.
به گزارش تهرانتو ؛ محققان دانشگاه یورک در این مطالعه 512 مادر 
و فرزند را در 6 شهر بزرگ کانادا مورد بررسی قرار داده و 40 نمونه 

از آب شرب شهری حاوی فلوراید را نیز آزمایش کردند.
کریسیتین تیل سرپرست این گروه در این رابطه گفت:  ما در این 
مطالعه نمی دانستیم که چه اتفاقی قرار است رخ دهد چون تاکنون 
مطالعه ای در رابطه با تاثیرات فلوراید در دوران بارداری انجام نشده 
بود. نتایج ما را شوکه کرد چراکه همیشه این ماده ) فلوراید ( را یک 

ماده ایمن می دانستیم.
او با اشاره به جدی بودن نتایج این تحقیق یادآور شد: یافته ها جدی 
هستند و دالیل بیولوژیکی هم مبنی بر سمیت عصبی و تاثیر آن برجنین 

وجود دارد.
فلوراید ، سمی یا مفید؟

وزارت بهداشت کانادا »PHAC« نیز در این رابطه می گوید: 
مولکولهای فلوراید با کانی سازی مجدد سطح دندان و مهار باکتریهای 
دهان می توانند مینای دندان را سفت و سخت کنند و موجب تقویت 

دندانها شوند.
بنابر این گزارش  فلوراید یک ماده معدنی طبیعی است که تقریبا در 
تمام منابع آب وجود دارد و موجب کاهش پوسیدگی دندان می شود.
ده ها سال است که دولتها در سراسر جهان به آب آشامیدنی مردم 
فلوراید اضافه می کنند تا میزان پوسیدگی دندان در کودکان و 

بزرگساالن کاهش یابد.
اما با وجود اینکه فلوریداسیون آب یکی از موفقیت برتر بهداشت 
عمومی در قرن بیستم است بسیاری از جوامع نیز به دلیل نگرانی 
درباره احتمال سمی بودن فلوراید در رابطه با افزودن آن به آبهای 

عمومی مقاومت می کنند.
بنابر آمار وزارت بهداشت کانادا در سال 2017 فقط 13.9 میلیون 
کانادایی و به عبارتی 38 درصد از مردم سراسر کانادا به آبهای عمومی 
فلوراید شده دسترسی داشتند. در ایاالت متحده نیز 66 درصد از 
شهروندان به آبها فلورایده شده دسترسی داشتند ولی این رقم در 
اروپا فقط 3درصد است در عوض اروپایی ها برای درمانهای جانبی 
از آبهای معدنی دیگر و سایر استراتژی ها برای استحکام دندان ها 

استفاده می کنند.
انجمن دندانپزشکان کانادا   با انتشار این تحقیق ضمن انتشار یاداشتی 
اعالم کرد که با وجود عدم پرداختن به مزایای فلوراید در این تحقیق 
در رابطه با نتایج آن با همکاران و جوامع علمی مشاوره خواهد کرد.

در ادامه این یادداشت آمده است:  خیلی مهم  است که مشخص شود 
این مطالعه در سطح نمونه ای کوچک به این نتایج رسیده و آیا می تواند 

در مقابل 40 سال تحقیق در رابطه با فواید فلوراید بایستد یا نه؟ 
در ادامه این یادداشت انجمن دندانپزشکان کانادا بر حفظ بهداشت 
دندانها در دوران بارداری تاکید کرده و آن را یکی از مسئولیتهای 

خود دانسته اند.

دومین قرعه کشی برای انتخاب اپراتورهای 

جدید ماریجوانا در انتاریو برگزار شد.
به گفته کمیسیون الکل و بازیهای انتاریو در 
این قرعه کشی 42 شرکت جدید که برای 

ایجاد فروشگاه ماریجوانا درخواست داده 
بودند مجوز می گیرند.

قرعه کشی قبلی که در اوایل سالجاری برگزار 
شده بود به دلیل عدم رعایت مولفه های الزم با 
انتقاداتی همراه بود  و بر همین اساس دومین 

قرعه کشی با حضور شهودی از میان خرده 
فروشی های انجام شده است.

افرادی که در این قرعه کشی نامشان درآمده 
تا 28 آگوست مهلت دارند تا مدارک الزم 
دیگر از جمله اعتبار 50 هزار دالری برای 

صدور مجوز فروشگاه را ارائه کنند.
مسئول این برنامه گفت: کمیسیون الکل 
و بازیهای انتاریو فقط به کسانی مجوز این 
فروشگاه ها را می دهد که تمام الزامات قانونی 

را رعایت کرده باشند.
وی همچنین در رابطه با موقعیت مکانی 
در  آنها  که  گفت  فروشگاه های جدید 
بخشهای مختلف انتاریو خواهند بود از جمله 
 11 ،GTA 13 مورد در شهر تورنتو ، 6 مورد در
مورد در منطقه غرب ، 7 مورد در شرق و شمال  
 Kenora. North Bay. و در هر یک از مناطق
 Timmins و Sault Ste. Marie. Thunder Bay

یک مورد خواهد بود.

احتمال افزایش قیمت برق در کاتیج های انتاریو
انتاریو  گفته شرکت هایدرووان -  به 

مشتری ها  بندی  طبقه  طرح  چنانچه 

اجرایی شود احتماال قیمت برق برای 

برخی کاتیج های فصلی ساالنه 1000 دالر 

افزایش می یابد.

این سازمان با بیان این مطلب افزود: هیات 
انرژی انتاریو که مسئولیت این بخش را به عهده 
دارد از آنها خواستار کاهش خدمات مشتریان 
فصلی و افزودن قیمت برق برای کاتیج های 

خاص شده است.
عمران میرالی معاون هایدرو وان در امور 
مشتریان نیز در این رابطه اظهار داشت: شرکت 
مخالف این تغییرات است چرا که بیش از نیمی 
از صاحبان کاتیج ها که در حدود 84 هزار باب 
هستند مشمول افزایش نرخ برق خواهند شد.

شرکت هایدرو وان در ادامه می گوید: 
Ontario Energy Board دستور داده تا 

هرگونه تغییر احتمالی بیش از 10 درصد نرخ 
برق در سال کاهش یابد واین بدان معنا است 

که افزایش نرخ ها به مرور انجام می شود .
به گفته OEB طبقه بندی فصلی موثر نیست 
چراکه تمام مصرف کنندگان رقم عادالنه ای 

را پرداخت نمی کنند.
هایدرو وان در رابطه با تاثیر طبقه بندی های 
انتقال  جدید این سازمان اظهار داشت، 
مشتریان فصلی به دسته بندی شهروندان 
ساکن ، برای 78 هزار مشتری ماهانه 68 دالر 
افزایش نرخ و برای حدود 70 هزار مشتری 
نیز ماهانه 7 دالر کاهش نرخ را دربر خواهد 

داشت.
تری رس، مدیر اجرایی انجمن کاتیج داران 

انتاریو با انتقاد از این اقدام گفت که این 
تغییرات در صورت اجرایی شدن تاثیرات 
زیادی بر هزارن نفر از اعضای این انجمن 
خواهد داشت. وی پرداخت این بودجه را از 
عهده هر کسی خارج دانست و بیان کرد: قطعا 
یک تعدادی باید روی فعالیتشان تجدید نظر 

کنند. 
او تاکید کرد: این انجمن در طی فرایند نظارتی 
از هر سیستم منطقی و عادالنه حمایت می کند 
و ما خواهان شرایطی هستیم که برای اعضای 

ما هم مقرون به صرفه و معقول باشد.
OEB هنوز تصمیم نهایی خود را در این رابطه 
اعالم نکرده و مشخص نیست که دقیقا چه 

زمانی این کار انجام می شود.

برگزاری دومین قرعه کشی فروشگاه های جدید ماریجوانا در انتاریو

آیا  »جک جهادی « اجازه شهروندی کانادا 

را از ترودو دریافت می کند؟
»جک لتس« ملقب به »جک جهادی« با ملیتی انگلیسی - کانادایی 

و از اعضای داعش منتظر تصمیم ترودو در رابطه با تابعیتش است.

تابعیت وی به دلیل همکاری با داعش اخیرا از سوی انگلستان لغو 
و با واکنش کانادا روبرو شده  است.  »جک جهادی«  سال 2014  
در سن 18 سالگی به سوریه رفته، به داعش ملحق شده و دو سال 

از این مدت را در زندان سپری کرده است.
»جهادی« در رابطه با عضویتش در داعش گفت: سال 2015 
پس از حمله به مردم  پاریس و کشته شدن 130 نفر در محل با 
خودم فکر کردم که کار خوبی است. در آن زمان فکر می کردم 
این باعث می شود تو با خودت نجنگی ولی بعدا فهمیدم اینها به 

هم ربطی ندارند.

ترودو نیز در جمع خبرنگاران در این رابطه گفت: پیام ما به تمام 
کانادایی ها و هر فردی غیر از آنها در این رابطه این است: مسافرت 
کردن با هدف جرم، جنایت و ترور جرم است و پیگرد قانونی دارد. 
اما والدین »جک« معتقدند پسرشان تروریست نیست و باید از 

سوی کانادا حمایت شود.
رالف گودل  وزیر سالمت عمومی کانادا ضمن انتقاد به انگلستان 
در رابطه با سلب شهروندی جک جهادی با انتشار یادداشتی گفت 
که انگلستان با این کار بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و بر 

دوش کانادا انداخته است.
اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار کانادا نیز در این رابطه می 
گوید :  »لتس«  فعال باید معلق باشد و ما برای کمک به او داوطلب 

نخواهیم شد.

زمین بخرید تا زمین نخورید
رضا خادم
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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 .
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سه شنبه شب تصادف یک خودرو با عابر پیاده 
در نورث یورک منجر به کشته شدن عابر پیاده 

شد.
به گفته تیم اورژانسی که برای این حادثه عازم 
شده بودند این حادثه حدود ساعت 9:12 شب 
در نزدیکی خیابان های  Laureleaf Road و 
 Steeles درست در قسمت شرقی خیابان بی 

ویو رخداده است.
اورژانس در این رابطه افزود: درپی این حادثه 
یک نفر با جراحات جدی به بیمارستان منتقل 

شد ولی پس از مدتی بیمارستان از مرگ وی 
خبر داد.

به گفته پلیس خودرویی که به این فرد برخورد 
کرده در محل حضور داشته است. در همین 
 Steeles رابطه برای انجام تحقیقات خیابان
 Valloncliffe در نزدیکی Avenue East
Road به Canadiana Drive جهت انجام 

تحقیقات پلیس مسدود شد.
همچنین یک عابر پیاده حدود ساعت 3:30 
روز سه شنبه در نزدیکی اسکاربرو با یک 

خودرو  حوالی مارکهام و خیابان شپرد تصادف 
کرد. بنابر گزارش اورژانس این فرد نیز پس از 

انتقال به بیمارستان جان سپرد.
علت این حادثه نیز هنوز مشخص نشده است.

حوادث

Elenamokrealtor@gmail.com

الهام مخترع زاده

اجـاره -  اجـاره -  اجـاره
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independently owned & operated
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GTA 4 مجروح حاصل شب ملتهب

GTA با سه تیراندازی در  دوشنبه شب 
مناطق مختلف و 4 مجروح شب ملتهبی را 

گذرانده است.
به گزارش پلیس GTA شب گذشته یک مرد 61 ساله در نورث 
یورک مورد هدف گلوله قرار گرفت و مجروح به بیمارستان منتقل 

شد.
به گفته ماموران اورژانس این حادثه ساعت 11 شب در پارکینگی 

واقع در حوالی وستون روود و بزرگراه 401 رخداد.   
همچنین به دنبال تیراندازی دریک پالزا ، دو مرد مجروح و راهی 
بیمارستان شدند. پلیس در رابطه با این حادثه که حدود 10:45 
 Mount Olive Road و Kipling Avenue شب گشته در حوالی
رخداده  به یک جوان بیست ساله سیاه پوست مظنون شده و او 
را تحت تعقیب قرار داده است.  برمپتون نیز شب گذشته شاهد 
تیراندازی دیگری بود که درپی آن یک مرد راهی بیمارستان شد.

به گفته پلیس این تیراندازی حدود ساعت 1 بامداد در حوالی 
خیابان متیو هریسون صورت گرفته است. مصدوم این حادثه نیز 

به مرکز تروما منتقل شد.

دستگیری مردی به اتهام قتل یک زن  مسن
یک مرد 47 ساله در ارتباط با قتل 

یک زن مسن در سال گذشته در 

می سی ساگا متهم و دستگیر شد.

بنابر این گزارش پلیس 21 دسامبر 
سال گذشته در پی دریافت گزارشی 
 Cawthra به محل این حادثه واقع در

Road و بلوار Silver Creek   عزیمت کرد و در آنجا با جسد 
 Mary زنی 38 ساله مواجه شد که بعدا هویت آن مشخص شد که

Araujo و در اثر ضربه جسمی سخت کشته شده است.
این زن در محل حادثه جان سپرده بود ولی پلیس با ادامه تحقیقات 
خود در رابطه با وی به سرنخ هایی دست یافت و به فردی بنام 
Alexander Bates رسید و او را بعنوان متهم ردیف اول دستگیر 

کرد.

مرگ دلخراش هنرمند فرانسوی در کانادا

هنرمند 44 ساله فرانسوی که برای تهیه آثار هنری خود به 

کانادا سفر کرده بود طعمه خرس شد.

به گزارش گاردین دوستان » Julien Gauthier « در این رابطه 
گفتند این حادثه در روستایی بنام » تولیتا « در شمال غرب کانادا 

رخ داده است.
وی همراه با دوست زیست شناس خود » کامیل توسکانی « به 
مناطق بکر طبیعت شمال کانادا رفته بود تا برای آثار جدیدش 
صداهای واقعی از طبیعت ضبط کند که مورد حمله خرس قرار 

گرفت.
توسکانی در رابطه با نحوی این حادثه به روزنامه فرانسوی 
لوپاریزین گفت : خرس شبانه وارد کمپ ما شد و گوتیه را با 

خودش برد.
توسکانی پس از این اتفاق با پلیس کانادا تماس می گیرد و پلیس 
عازم محل می شود ولی به دلیل نامساعد بودن هوا یک روز بعد 

پیکر بی جان این موسیقیدان فرانسوی شناسایی و پیدا می شود.

تا زمان تهیه این خبر هنوز نوع خرسی که به این هنرمند حمله کرده 
مشخص نشده است اما دو گونه خرس گریزلی و سیاه در حین انجام 
تحقیقات در رابطه با این موضوع کشته شدند و قرار است ارتباط 

آنها با مرگ گوتیه مورد بررسی قرار گیرد.
مگان وولبرگ سخنگوی سازمان منابع طبیعی کانادا در این رابطه 
گفت که با وجود تعداد زیاد خرسها در منطقه حمله آنها به انسانها 
نادر است بطوریکه طی 20 سال گذشته فقط 4 مورد حمله مرگبار 

خرسها در مناطق شمال غربی کانادا گزارش شده  است.
آخرین مطلب گوتیهر در شبکه های اجتماعی مربوط به هشت 
روز پیش از مرگ وی با مضمون گذراندن »لحظه هایی پرفشار، 

خسته کننده و الهام بخش در یک چشم انداز زمخت« بوده است.
این حادثه هفته پیش به وقوع پیوست ولی پلیس تاکنون گزارشی 

در این رابطه منتشر نکرده است.

یک کشته و 5 مجروح حاصل تصادف مرگبار ریچموندهیل
به گفته پلیس منطقه ای یورک، یکشنبه شب 

ریچموندهیل بار دیگر شاهد تصادفی مرگبار 

و زنجیره ای بود که درپی آن یک نفر کشته و 5 

نفر مجروح و راهی بیمارستان شدند.

پلیس حدود ساعت  9:30 یکشنبه شب به 
محل این حادثه واقع در حوالی خیابان یانگ 

و جفرسون فارست عزیمت کرد.
به گفته پلیس درپی این تصادف یکی از 
خودروها دچار حریق شد همچنین بنا بر 
گزارش اورژانس یورک  یک نفر از سرنشینان 

این خودروها در محل حادثه جان سپرد.
3 نفر از مجروحان این سانحه نیز به بیمارستان 

محلی و 2 تن از آنها به بیمارستان تورنتو منتقل 
شدند.

درپی این تصادف خیابان یانگ در حوالی 

منطقه جفرسون و خیابان نوزدهم برای انجام 
تحقیقات پلیس مسدود شد.

 مرگ دو عابر پیاده در نورث یورک و مارکهام

شوکتورنتو

تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با یک 

دستگاه خودروی سواری در می سی 

ساگا 2 نفر را راهی بیمارستان کرد.

این حادثه در حوالی Aerowood Drive و 

Dixie Road رخداد و تصاویر این حادثه 
حاکی از آن است که یک موتورسوار در عقب 
یک خودروی سیاه قرار داشته و با آن برخورد 

می کند.  
به گفته پلیس مجروحان این حادثه شرایط 

وخیم قرار ندارند.

درپی تصادف دو خودرو در بزرگراه 401 
محدوده نورث یورک جوان 39 ساله ای از 

اهالی »وودبریج« جان سپرد.

این حادثه حدود ساعت 5 عصر روز شنبه در 
باند غربی این بزرگراه و حوالی خیابان »کیل« 
رخداد .   به گفته آتشنشانی تورنتو قربانی پس 
از تصادف در خودرو محبوس شده بوده که با 
تالش امداگران او را خارج کرده اند با این وجود 

این مرد 39 ساله که Paolo Brizzie نام دارد 
در محل حادثه جان سپرد.

کری اشمیت از پلیس تورنتو علت این تصادف 
را برخورد با دیواره بتنی کنار جاده خواند.  راننده 
 Rakunath خودروی دیگر این تصادف به نام
Kanagaratnam 55 ساله از اهالی تورنتو 
نیز به علت مصرف الکل در حین رانندگی منجر 
به مرگ یک نفر شده و همچنین امتناع از انجام 
تست الکل دستگیر و بازداشت شد تا در دادگاه 

به اتهامات وی رسیدگی شود.

تصادف مرگبار در بزرگراه 401 مرد 39 ساله ای را به کام مرگ فرستاد

تصادف دلخراش موتورسیکلت و خودرو  در می سی ساگا

زمین بخرید تا زمین نخورید



7777 Keele St, L4K 1Y7              
416.648.1781    |    416.477.1054  

A World OF Luxury Furniture 
All Solid Wood

TEL:416.371.9898

6

phdfurniture.com

No. 1451398    هفته نامه تهرانتو به انضمام نیارمندی های تورنتو *  پنجشنبه  31 مرداد ماهTEHRANTO NEWS Inc * Thursday Aug 22,2019

7 فایده کمک به دیگران و انجام کارهای داوطلبانه 

بخشیدن وقت، پول، و یا انرژی برای کمک کردن به دیگران فقط دنیا را بهتر 
و زیباتر نمی کند بلکه بعالوه آن سبب ایجاد و افزایش سعادت، سالمت و 

احساس بهزیستی در افراد می شود. 

مزیت های کارهای داوطلبانه و عام المنفعه:

1. باعث طوالنی تر شدن طول عمر می شود؛انجام مستمر کارهای عام المنفعه 
باعث افزایش توانمندی های مدیریت استرس، کاهش ابتال به بیماری ها 
،  کاهش افسردگی و افزایش احساس رضایت از زندگی می شود که اینها 
احتماال به دلیل کاهش تنهایی و داشتن زندگی اجتماعی غنی تر است که 

مجموعا می توانند باعث افزایش سالمتی شوند.  

2. نوع دوستی مسری است؛ وقتی شخصی عمل نیک و نیکو کارانه انجام 
می دهد بقیه افراد هم برای انجام کار خیر بطور زنجیره ای برانگیخته می 
شوند.  مردم بعد از مشاهده کارهای خیرخواهانه، برای انجام کارهای خیر 
برانگیخته می شوند و همان کار را انجام می دهند که بدین ترتیب باعث 

ایجاد تغییر در افراد و در جامعه می شود.

3. کمک کردن به دیگران باعث شادی می شود؛ تیمی از پژوهشگران جامعه 
شناس 2000 نفر را در طی یک دوره 5 ساله بررسی کردند و دریافتند 
آنهایی که خود را بسیار خوشحال توصیف کردند در ماه حداقل 8 و نیم 
ساعت کارهای داوطلبانه انجام داده بودندکارهای خیر باعث تقویت ذهنی 

افراد از طریق حس پاداش عصبی و شیمیایی در مغز می شود.

4.کمک کردن به دیگران می تواند باعث کاهش دردهای مزمن شود؛ طبق 
پژوهشی کسانی که از دردهای مزمن رنج می بردند پس از انجام کارهای 

خیر خواهانه گزارش کردند که عالئم و دردهایشان کاهش یافته است.

5. کمک کردن به دیگران باعث کاهش فشار خون می شود؛ اگر فشارخون 
دارید در کنار کارهایی که دکترتان به شما تجویز کرده است انجام کارهای 
داوطلبانه را به صورت منظم و دائمی به برنامه تان اضافه کنید. مطالعه ای 
نشان داده که افراد مسنی که در سال حداقل 200 ساعت کار عام المنفعه 
انجام داده اند خطر ابتال به فشار خون در آنها تا 40 درصد کاهش یافته  
که احتماال بدلیل ایجاد فرصت های بیشتر اجتماعی، رفع تنهایی و استرس 

تنهایی است.

6. کمک کردن به دیگران باعث افزایش رفتارهای مثبت در نوجوانان می 
شود؛ بر طبق نظر جامعه شناسان، نوجوانانی که کارهای داوطلبانه و عام 
المنفعه انجام می دهندتصور بهتری از خود دارند و همچنین نمرات بهتری 

خواهند داشت.

7. کمک کردن به دیگران به زندگی هدف و احساس رضایت بخشی می 
دهد؛ پژوهش ها نشان داده است که کارهای داوطلبانه و خیر توانسته است 
احساس کلی افراد و هویت آنها را نسبت به خودشان تغییر  دهد و بهتر کند 
بخصوص در مورد افرادی که دیگر نقش والد و یا شاغل را ندارند سبب 

ایجاد هویت در آنها می شود.

اگر به دنبال معنای بیشتری در زندگی هستید و یا گاهی فکر می کنید که 
اصال برای چه به دنیا آمده اید و یا زندگی لذت اش را برایتان از دست داده 
و یا ... شاید وقت آن رسیده باشد که بطور منظم و مستمر به دنبال انجام 
کارهای داوطلبانه، عام المنفعه یا خیرانه باشید و اینگونه به حلقه ریسمان 

الهی چنگ بزنید و در حلقه مای جمعی قرار گیرید.

کتایون خطیر 
مشاور خانواده وجامعه شناس

    تلفن : 647-391-3809

* هدیه صمیمی 
special   to   relationship   and    grifing

در دنیای امروز  غم، اندوه و گریف های 
بسیار  وجود دارد که انسانها روزانه با آنها 
 در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.

یکی از رایج ترین این اندوه ها طالق، جدایی 
یا رها شدن از یک رابطه یا زندگی مشترک 
است. بطور کلی طالق بعد از پیوند دو طرف 
باهم و پیمان بستن برای تعهدات رسمی خود، 
به دلیل تغییر در شرایط و مسیر زندگی و 
عدم قاطعیت در ریشه یابی یا مواجه شدن 

با مشکالت بوجود می آید.
پیامدهای حاصل از پدیده تلخ طالق در 
زمینه های متعددی خود را نشان می دهد. 
این پیامدها بسته به شرایط فکری، فرهنگی، 
خانوادگی و اقتصادی فرد تاثیرات متفاوتی بر 

زندگی او خواهد گذاشت.
یکی از اشتباهات رایج امروز در این مورد 
جایگزین کردن سریع یک رابطه جدید با 
رابطه از دست رفته گذشته است. در صورتیکه 
رابطه ای درون شما به نتیجه نرسیده و  مدت 
واقعی مشکل و مواجه شدن شما با آن نگذشته 

نباید وارد رابطه دیگری شوید.
رابطه جدید فقط آرامشی موقت ایجاد می کند 
و هر چه بیشتر شما پیش  روید دچار احساسات 

دوگانه و عذاب وجدان خواهید شد.
اختالل در خلق و خوی و توجه به سخنان 
مردم )دهان بینی( نیز نه تنها به حل ریشه ای 
مشکالت شما کمکی نمی کند بلکه مشکلی 
جدید بر مشکالتتان می افزاید.  به خاطر داشته 
باشید که در هنگام التهابات درونی نیاز به 

درمان قطعی است نه التیام موقت .
 ایجاد رابطه جدید همانند التیام موقت است و 

گاهی وضعیت را خراب تر هم می کند.
بررسی ها نشان می دهد احتمال شکست در 
رابطه هایی که به سرعت پس از طالق انجام 
می شود زیاد است زیرا در این فرصت کم 
امکان شناخت درست و واقعی مسائلی که 
باعث شکست رابطه قبلی شما شده است 
وجود ندارد.  لذا بهتر است بین طالق و رابطه 
جدید حداقل چند ماهی فاصله بیندازید و اگر 
این روزها احساس تنهایی و بی پناهی شما را 
آزار می دهد به فکر راه های بهتری مثل ورزش 
کردن، صرف وقت با دوستان و اقوام، یادگیری 
هنر و مهارت های جدیدو ...  برای کنار آمدن 

با تنهایی باشید.
برخی افراد اما در مسیر زیاده روی کرده و 
برای فراموش کردن ناراحتی ها و از همه مهم 
تر پر کردن تنهایی خود بعد از طالق آن قدر 
کار برای خود می تراشند که دیگر وقتی برای 

تفریح ندارند. اضافه کاری زیاد، شغل دوم 
یا شرکت در کالس های آموزشی از جمله 
اقداماتی است که برخی افراد انجام می دهند.

البته بعد از مدتی بیشتر این افراد متوجه می 
شوند که بیش از قبل مریض می شوند، سرما 
می خورند یا احساس ضعف به سراغ آن ها می 
آید.  باید توجه کرد که بدن در زمان استرس 
و تنش دچار تغییراتی می شود و یکی از اولین 

تغییرات کاهش قدرت ایمنی بدن است.
برخی افراد نیز بعد از طالق به صورتی 
افراطی سر خود را گرم می کنند، ممکن 
است دیگر استرس و تنش را در سطح 
باال احساس نکنند ولی این امر باعث می 
شود بدنی که از قبل دچار تغییراتی شده 
بدهد.  دست  از  را  بهبود  فرصت   است 
بعد از طالق افراد حتما باید زمان مناسبی را به 
استراحت و خواب کافی اختصاص دهند. از 
طرفی رسیدگی به تغذیه و ظاهر اهمیت دارد 
زیرا از این طریق می توانید بخشی از اعتماد 
به نفسی را که طی طالق از دست  داده اید 

بازیابید.
عده دیگری نیز رابطه خویشاوندی و یا 
افرادی  را که تا چندی پیش با آن ها رفت و 
آمد داشتند را  قطع می کنند و البته برای این 
کار خود دالیلی نیز می آورند. آن ها می گویند 
نمی خواهند درباره وضعیت زندگی خانوادگی 
خود مجبور به توضیح باشند، البته یکی دیگر از 
دالیل نیز دور شدن از افرادی است که آن ها 

را یاد زندگی گذشته می اندازند.
از دست دادن دوستان و افرادی که تا مدتی 
پیش با آن ها رابطه عاطفی داشتید احساس 
تنهایی بعد از طالق را به نحو قابل توجهی 
تشدید می کند.  در عین حال برخی افراد 
امکان درد دل با خانواده و خویشاوندان 
نزدیک خود را نیز ندارند و احساس می کنند 
اگر درباره مشکالت خود با آن ها صحبت کنند 
آن ها بیشتر غصه می خورند. در این شرایط 
شاید روش بهتر، انتخاب برخی دوستان برای 
ادامه و البته تقویت رابطه است. بد نیست به 
این نکته توجه کنید که در بسیاری از موارد 
این تصور ماست که دوست ما می خواهد 
دائم درباره همسر سابق یا زندگی گذشته ما 
سوال کند. به جای این پیش داوری ها سعی 
کنید حتما دوستانی را برای خود نگه دارید و 
با ادامه دادن رابطه با آن ها از منزوی شدن 

خودداری کنید.
در نهایت باید قبول کنید که طالق یک مرحله 
گذار است و باید به خودتان و دیگران اجازه 

دهید که این موضوع روال خودش را طی کند 
تا شما به زندگی عادی بازگردید.

HEDI SAMIMI
416.988.5280
Info@halehcoaching.com
www.halehcoaching.com
Instagram: hedi samimi

روان شناسی

زندگیآئینه

 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  پا در راه زندگی بگذاریم.

تله ای به نام افراد »همه چیزدان« احتماال در زندگی خود با افراد »همه چیز 
دان« مواجه شده اید. افرادی که خودشان را در همه زمینه ای کارشناس 
می دانند. این افراد همواره آزار دهنده هستند؛ مراقب باشید همچون یک  

»همه چیز دان« در جمع ها حاضر نشوید. 

در خبرها آمده است که دانش بشر هر سیزده ماه، دو برابر می شود. با استناد 
به سرعت اینترنت و گوگل کردن، باید بگوئیم  دانش بشر هر دوازده ساعت 
دوبرابر می شود. بنابراین با اطمینان خاطر می توان گفت حجم زیادی از 
اطالعات وجود دارد که ما از آنها مطلع نیستیم. این در مورد من، شما و همه 
بشریت صدق می کند. زمانی که فکر می کنید، در مورد یک موضوع خیلی 
آگاه هستیددر حق دیگران لطفی کنید و صحت دانش خود را بازنگری 
کنید. نگاه کنید شاید اطالعات شما با خاطرات کودکی تان کمی آمیخته 

شده است.
با در نظر گرفتن سرعت رشد دانش بشری و تغییرات روز افزون آن احتمال 

اینکه اطالعات شما درست نباشد وجود دارد.

 تله ای به نام »پشیمانی بی پایان« همه ما زمان هایی در زندگی خود داریم که 
به نظر می رسد بسختی بتوان از آنها عبور کرد. برخی اوقات بنظر می رسد به 
سمتی که رضایت خاطرمان فراهم می شود حرکت نمی کنیم.  سوال هایی 

داریم که بی جواب مانده است. 
پشیمانی هایی هستند مانند... اگر فقط این مورد خوب پیش می رفت ... یا اگر 
این اتفاق پیش نمی آمد. پشیمانی و دردهایی در رابطه با اینکه چقد ظالمانه 

با ما رفتار شده است یا آرزوهای برآورده نشده، امیدهای برباد رفته و... 
 اگر چه بهتر است تظاهر نکنیم که هیچ اتفاقی رخ نداده است و احساسات 
خود را در این رابطه انکار نکنیم ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که در ندامت و 
پشیمانی غوطه ور شویم و یا به چیزی بچسبیم که دیگر وجود خارجی ندارد 

و به هیچ عنوان بازگشتی در کار نیست. 
وقتی جایی از بدن ما بریده می شود بدن پوششی از فیبرین به دور زخم تازه 
ایجاد شده تولید می کند. که »دلمه« نامیده می شود.  این پوشش پوست را 
از آسیب ها و عفونت های احتمالی دور نگه می دارد. همینطور پوست تازه 
شکل گرفته شده را از باکتری ها حفاظت می کند. این پوشش بطور اتفاقی 
بر روی زخم ایجاد نمی شود بلکه این همان باند طبیعی است که بدن به 

روی زخم می گذارد. 
وقتی از لحاظ روانی و احساسی زخم و جراحتی را تجربه می کنیم، برای 
درمان به زمان نیاز داریم. راه های زیادی برای درمان زخم روحی همچون 
پوشش که یاد شد وجود دارند.  این راه ها شامل: صحبت کردن با دوستان، 

کتاب خواندن،  صحبت کردن با افرادی که تجربه مشابه دارند و...  
از همه مهمتر صحبت کردن بایک درمانگر و مشاور است که تجربه های 
مشابه زیادی از ترمیم زخم های عاطفی دارد.   از این مرحله دردناک عبور 
کردن ساده نیست ممکن است انرژی و توان شما را بگیرد ولی باید انجامش 

دهید زیرا هیچکس به جای شما نمی تواند از این مراحل عبور کند. 
در تله »نمی توان گذشت« نمانید.  بلند شوید و به خودتان کمک کنید 
که از این مرحله هم عبور کنید. زندگی کوتاه خود را در تله های زندگی 

سپری نکنید. 

سخن آخر از تمامی منابع در دسترس استفاده کنید تا عبور از این دام ها را 
آسان تر کنید. مسئول زندگی خود باشیم و بدانیم که ماندن در پشیمانی 

همچون باز کردن زخم های قدیمی است...

دکتر زهره کالهدوز

مشاور خانواده و روان درمانگر

عضو رسمی کالج روان درمانگران اونتاریو

چگونه  با غم و اندوه پس از جدایی کنار بیاییم

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        
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   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

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.

HEDI SAMIMI

special   to   relationship   and    grifing

416.988.5280
Info@halehcoaching.com
www.halehcoaching.com
Instagram: hedi samimi

بخشیدن وقت، پول، و یا انرژی برای کمک کردن 
به دیگران فقط دنیا را بهتر و زیباتر نمی کند بلکه 
بعالوه آن سبب ایجاد و افزایش سعادت، سالمت 

و احساس بهزیستی در افراد می شود. 

مزیت های کارهای داوطلبانه و عام المنفعه:

1. باعث طوالنی تر شدن طول عمر می شود؛انجام 
افزایش  باعث  المنفعه  مستمر کارهای عام 
توانمندی های مدیریت استرس، کاهش ابتال به 
بیماری ها ،  کاهش افسردگی و افزایش احساس 
رضایت از زندگی می شود که اینها احتماال به دلیل 
کاهش تنهایی و داشتن زندگی اجتماعی غنی تر 
است که مجموعا می توانند باعث افزایش سالمتی 

شوند.  

2. نوع دوستی مسری است؛ وقتی شخصی عمل 
نیک و نیکو کارانه انجام می دهد بقیه افراد هم 
برای انجام کار خیر بطور زنجیره ای برانگیخته می 
شوند.  مردم بعد از مشاهده کارهای خیرخواهانه، 
برای انجام کارهای خیر برانگیخته می شوند و 
همان کار را انجام می دهند که بدین ترتیب باعث 

ایجاد تغییر در افراد و در جامعه می شود.

3. کمک کردن به دیگران باعث شادی می شود؛ 
تیمی از پژوهشگران جامعه شناس 2000 نفر را 

در طی یک دوره 5 ساله بررسی کردند و دریافتند 
آنهایی که خود را بسیار خوشحال توصیف کردند 
در ماه حداقل 8 و نیم ساعت کارهای داوطلبانه 
انجام داده بودندکارهای خیر باعث تقویت ذهنی 
افراد از طریق حس پاداش عصبی و شیمیایی در 

مغز می شود.

4.کمک کردن به دیگران می تواند باعث کاهش 
دردهای مزمن شود؛ طبق پژوهشی کسانی که 
از دردهای مزمن رنج می بردند پس از انجام 
کارهای خیر خواهانه گزارش کردند که عالئم و 

دردهایشان کاهش یافته است.

5. کمک کردن به دیگران باعث کاهش فشار خون 
می شود؛ اگر فشارخون دارید در کنار کارهایی 
که دکترتان به شما تجویز کرده است انجام 
کارهای داوطلبانه را به صورت منظم و دائمی به 
برنامه تان اضافه کنید. مطالعه ای نشان داده که 
افراد مسنی که در سال حداقل 200 ساعت کار 
عام المنفعه انجام داده اند خطر ابتال به فشار خون 
در آنها تا 40 درصد کاهش یافته  که احتماال 
بدلیل ایجاد فرصت های بیشتر اجتماعی، رفع 

تنهایی و استرس تنهایی است.

6. کمک کردن به دیگران باعث افزایش رفتارهای 
مثبت در نوجوانان می شود؛ بر طبق نظر جامعه 

شناسان، نوجوانانی که کارهای داوطلبانه و عام 
المنفعه انجام می دهندتصور بهتری از خود دارند 

و همچنین نمرات بهتری خواهند داشت.

7. کمک کردن به دیگران به زندگی هدف و 
احساس رضایت بخشی می دهد؛ پژوهش ها نشان 
داده است که کارهای داوطلبانه و خیر توانسته 
است احساس کلی افراد و هویت آنها را نسبت به 
خودشان تغییر  دهد و بهتر کند بخصوص در مورد 
افرادی که دیگر نقش والد و یا شاغل را ندارند 

سبب ایجاد هویت در آنها می شود.

اگر به دنبال معنای بیشتری در زندگی هستید و یا 
گاهی فکر می کنید که اصال برای چه به دنیا آمده 
اید و یا زندگی لذت اش را برایتان از دست داده 
و یا ... شاید وقت آن رسیده باشد که بطور منظم 
و مستمر به دنبال انجام کارهای داوطلبانه، عام 
المنفعه یا خیرانه باشید و اینگونه به حلقه ریسمان 
الهی چنگ بزنید و در حلقه مای جمعی قرار گیرید.

کتایون خطیر 

مشاور خانواده وجامعه شناس

    تلفن : 647-391-3809

در این مطلب به چند تله شایع زندگی به طور 
خالصه اشاره می کنیم تا بتوانیم با آگاهی  پا در راه 

زندگی بگذاریم.

تله ای به نام افراد »همه چیزدان« احتماال در زندگی 
خود با افراد »همه چیز دان« مواجه شده اید. افرادی 
که خودشان را در همه زمینه ای کارشناس می 
دانند. این افراد همواره آزار دهنده هستند؛ مراقب 
باشید همچون یک  »همه چیز دان« در جمع ها 

حاضر نشوید. 
در خبرها آمده است که دانش بشر هر سیزده ماه، دو 
برابر می شود. با استناد به سرعت اینترنت و گوگل 
کردن، باید بگوئیم  دانش بشر هر دوازده ساعت 
دوبرابر می شود. بنابراین با اطمینان خاطر می توان 
گفت حجم زیادی از اطالعات وجود دارد که ما 
از آنها مطلع نیستیم. این در مورد من، شما و همه 
بشریت صدق می کند. زمانی که فکر می کنید، در 
مورد یک موضوع خیلی آگاه هستیددر حق دیگران 
لطفی کنید و صحت دانش خود را بازنگری کنید. 
نگاه کنید شاید اطالعات شما با خاطرات کودکی 

تان کمی آمیخته شده است.
با در نظر گرفتن سرعت رشد دانش بشری و 
تغییرات روز افزون آن احتمال اینکه اطالعات شما 

درست نباشد وجود دارد.

 تله ای به نام »پشیمانی بی پایان« همه ما زمان هایی 

در زندگی خود داریم که به نظر می رسد بسختی 
بتوان از آنها عبور کرد. برخی اوقات بنظر می رسد به 
سمتی که رضایت خاطرمان فراهم می شود حرکت 
نمی کنیم.  سوال هایی داریم که بی جواب مانده 

است. 
پشیمانی هایی هستند مانند... اگر فقط این مورد 
خوب پیش می رفت ... یا اگر این اتفاق پیش نمی 
آمد. پشیمانی و دردهایی در رابطه با اینکه چقد 
ظالمانه با ما رفتار شده است یا آرزوهای برآورده 

نشده، امیدهای برباد رفته و... 
 اگر چه بهتر است تظاهر نکنیم که هیچ اتفاقی رخ 
نداده است و احساسات خود را در این رابطه انکار 
نکنیم ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که در ندامت و 
پشیمانی غوطه ور شویم و یا به چیزی بچسبیم که 
دیگر وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان بازگشتی 

در کار نیست. 
وقتی جایی از بدن ما بریده می شود بدن پوششی از 
فیبرین به دور زخم تازه ایجاد شده تولید می کند. 
که »دلمه« نامیده می شود.  این پوشش پوست را از 
آسیب ها و عفونت های احتمالی دور نگه می دارد. 
همینطور پوست تازه شکل گرفته شده را از باکتری 
ها حفاظت می کند. این پوشش بطور اتفاقی بر روی 
زخم ایجاد نمی شود بلکه این همان باند طبیعی است 

که بدن به روی زخم می گذارد. 
وقتی از لحاظ روانی و احساسی زخم و جراحتی را 

تجربه می کنیم، برای درمان به زمان نیاز داریم. راه 
های زیادی برای درمان زخم روحی همچون پوشش 
که یاد شد وجود دارند.  این راه ها شامل: صحبت 
کردن با دوستان، کتاب خواندن،  صحبت کردن با 

افرادی که تجربه مشابه دارند و...  
از همه مهمتر صحبت کردن بایک درمانگر و مشاور 
است که تجربه های مشابه زیادی از ترمیم زخم 
های عاطفی دارد.   از این مرحله دردناک عبور کردن 
ساده نیست ممکن است انرژی و توان شما را بگیرد 
ولی باید انجامش دهید زیرا هیچکس به جای شما 

نمی تواند از این مراحل عبور کند. 
در تله »نمی توان گذشت« نمانید.  بلند شوید و 
به خودتان کمک کنید که از این مرحله هم عبور 
کنید. زندگی کوتاه خود را در تله های زندگی 

سپری نکنید. 

سخن آخر از تمامی منابع در دسترس استفاده کنید 
تا عبور از این دام ها را آسان تر کنید. مسئول زندگی 
خود باشیم و بدانیم که ماندن در پشیمانی همچون 

باز کردن زخم های قدیمی است...

دکتر زهره کالهدوز

مشاور خانواده و روان درمانگر

عضو رسمی کالج روان درمانگران اونتاریو

شناسایی و رهایی از تله های زندگی 7 فایده کمک به دیگران و انجام کارهای داوطلبانه و عام المنفعه 



فال هفتگی تهرانتو 

  فروردین متولدین عزیز فروردین،  این هفته سرتان خیلی شلوغ است، اما هنوز هم گاهی به آینده فکر می کنید. 
مسیری که اکنون در پیش گرفته اید شما را به سوی چیزهای شگفت انگیزی خواهد برد، البته رسیدن به مقصد مورد 
نظر کمی طول می کشد. اما این که هدف تان دیر به نتیجه خواهد رسید. خودتان را با کارهای بی مورد سرگرم  نکنید 

تا کارهای اصلی  به تعویق بیافتد.

  اردیبهشت متولدین عزیز اردیبهشت،  این هفته فرصت های  اقتصادی زیادی  در مقابل شما قرار  می گیرد و وعده 
هایی که از قبل داده اید موجب می شود تا فعالیت های تفریحی خود را محدود سازید. حواس تان باشد که مسئولیت 

هایی که در قبال خانواده دارید را کنار نگذارید. قبل از این که فرصت فرار مهیا نشده به کسی چیزی نگویید! 

  خرداد متولدین عزیز خرداد، این هفته عقل و احساسات تان با یکدیگر هماهنگ شده اند و می توانید  نهایت 
لذت را ببرید. وقتی عقل و احساسات تان هر دو به شما یک چیز می گویند احساس می کنید که در درون تان یک نوع 
پایداری شکل گرفته و می توانید با اعتماد به نفس مضاعف حرکت کنید. ممکن است با یک دوست سرسخت که فقط 

به برنامه های خودش توجه دارد دچار مشکل شوید. اما این موضوع را بزرگ نکنید.
 

  تیر  متولدین عزیز تیر،  این هفته حواستان جمع باشد!  مشکالت سر بر می آورند و شما را از توجه کردن به مسائل 
معنوی باز می دارند. اگر شما با داده های بسیار زیاد سردرگم شده اید به طبیعت پناه ببرید . با تمام این تفاسیر همیشه به 

یاد داشته باشد زمان می گذرد و مشکالت بر اثر مرور زمان کمرنگ می شوند.  

  مرداد متولدین عزیز مرداد، تولدتان مبارک   این هفته به احساسات متغیر خود بیش از اندازه اهمیت ندهید و 
سعی کنید به جنبه ی مثبت مسائل  نگاه کنید و به یاد داشته باشید که اگر در این شرایط قرار گرفته اید حتما دلیلی برای 
آن وجود داشته است. باید در رابطه با اهدافتان تصمیم جدی بگیرید ،گاهی الزم است در لحظه تصمیم گرفته و بدون 

فکر کردن به برنامه هایی که پیش از این داشته اید رویکرد قبلیتان را تغییر دهید...

  شهریور  متولدین عزیز شهریور، تولدتان مبارک   امروز جرقه ای از انرژی در درون شما نهفته است که می تواند 
یک آتش اساسی به راه بیندازد. قدرت خودتان و کلماتتان را دست کم نگیرید و متوجه تأثیر عمیقی که حرف هایتان 
روی اطرافیانتان می گذارند باشید و مسئولیت آنها را بپذیرید. اگر فکر می کنید حرف هایتان ممکن است برای خودتان 

یا دیگران دردسر درست کرده و مایه ی ناراحتی شوند سکوت کنید. 

 مهر     متولدین عزیز مهر، این هفته قدرت فوق العاده ای را در اختیار دارید و همچون جنگجویی آماده ی مبارزه 
هستید که قدرت و انرژی زیادی در اختیار دارد و در نهایت آمادگی به سر می برد. از این انرژی بی نظیری که دارید 

حداکثر استفاده را ببرید و از قدرتی که در امروز نهفته است برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود بهره ببرید

  آبان     متولدین عزیز آبان،  این هفته شما سرشار از قدرت و انرژی هستید و باید از این قدرت خود به درستی 
استفاده کنید پس با غرور و افتخار رفتار کنید و سرتان را باال بگیرید اما نباید طوری رفتار کنید که دیگران فکر کنند برای 
بقیه مخصوصا آنهایی که برایتان عزیز هستند ارزش و اهمیت قائل نیستید. ذهنتان سرشار از رویاها و افکار مختلف است 
 ذهنتان را آزاد بگذارید تا هر چقدر می خواهد خیال پردازی کند اما سعی نکنید همه این افکار را به واقعیت بدل کنید.

  آذر     متولدین عزیز آذر، این هفته اگر برنامه ای برای رفتن به گردش ندارید شرایط مثبت را در کنار خانواده 
برای خودتان و آن هابه وجود بیاورید.   این روزها شما تمام چالش های اخیر را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته اید 
و حاال آماده پرواز به سوی مقصد مورد نظرتان هستید. با این حال باید مواظب باشید که در انتخاب هدفتان اشتباه نکنید 

و یک شیء براق را به اشتباه طال نپندارید.

  دی     متولدین عزیز دی،  سعی کنید اهداف، پروژه ها و خواسته های خود را فراموش نکنید. شاید یک نیروی 
قدرتمند بخواهد شما را از مسیر اصلی تان منحرف کند اما اگر خودتان حواستان جمع باشد چنین اتفاقی برایتان نخواهد 
افتاد. این هفته بیشتر روی خودتان و اعتماد به نفس خود  کار کنید و اگرشرایط در مسائلی که برایتان اتفاق می افتد نگران 

کننده شد به راحتی میدان را خالی نکنید.

  بهمن     متولدین عزیز بهمن، این هفته زمان درخشش شماست. هیچ لزومی ندارد که چیزی را از کسی مخفی نگه 
دارید. شما عشق و محبت زیادی را در وجود خود احساس می کنید و دلتان می خواهد که آن را به زبان بیاورید اما باید 
احساس دو طرفه باشد و طرف مقابلتان نیز احساسی مشابه نسبت به شما ابراز کند. نیبت به این موضوع اطمینان حاصل 

کنید!  در حال حاضر باید کمی بیشتر احتیاط کنید.

  اسفند     متولدین عزیز اسفند،  شما شخصی جاه طلب، سخت کوش، باهوش، موقر و سخاوتمند هستید و به آسانی 
می توانید دیگران را به خود جذب کنید. بنا  به آنچه گفته شد اگر در زمینه ی تجارت فعالیت دارید این هفته موفقیت 
های زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت و وضعیت اقتصادی شما به میزان قابل توجهی بهبود پیدا خواهد کرد و اگر 

شاغل هستید این هفته پاداش خوبی بخاطر زحمات تان دریافت می کنید.

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
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کلینیک دندانسازی سلیمی

شماره 7378 خیابان یانگ ، واحد B38 ) پالزای سنترال پارک( 

ساخت و ترمیم انواع دندان های مصنوعی
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ــت  ــته گفت:حواس ــرد و آهس ــد ک ــر بلن ــی س عصب
ــاعدمو ــردم و س ــع ک ــو جم ــونه هام کجاست؟!ش

گرفت و گفت:  آال با توام !
شــبیه دختــرای ده ســاله ای کــه یــه پیــر مــرد عــرب 
گرفتــه اش!ازت ایــن انتظــارو نــدارم ،تــو حواســت به 

مــن نیســت، نمیخوایــی؟! داری عصبیــم مــی کنی!
دســتمو روی دهنــش گذاشــتم ، دســتمو پایین کشــید 
و بازوهامــو گرفــت و توی چشــمام وحشــی و شورشــی 
نــگاه کــرده و بــا جذبــه و اخــم گفــت : حواســت بایــد 
بــه مــن باشــه فقــط بــه مــن. باید بــه مــن توجــه کنی. 
بیشــتر از هــر چیــزی اونــم االن .همین لحظــه که یکی 

از مهمتریــن بخــش زندگــی بــا توئــه برام.
- تو داری از من فرار می کنی.

سردار - من یا تو!؟
-تو

سردار - انگار فشار اومده به مغزت نه؟!
- داری از نــگاه کــردن بهــم فــرار مــی کنــی . کــه مــن 
ناراحــت نشــم امــا از ایــن فرار بیشــتر ناراحت میشــم. 

من اینــم االن ســردار.
بــا اخــم و گیجــی نــگام کــرد و گفــت: از نــگاه کردن 
ــم؟  ــی کن ــگاه م ــا ن ــه کج ــس االن دارم ب ــت؟! پ به
»فکمــو بــه آرومــی بیــن انگشــتاش گرفــت و گفت«:

- تــو بــه اینجــا میگــی صــورت «بــه گــردی صورتــم 
ــس زدم  ــو پ ــت دستش ــده ام گرف ــرد ، خن ــاره ک اش
ــگاه مــی کنــم امــا االن  ــه ایــن جــا ن و گفــت: دارم ب
نمیتونــم فقــط زل بزنــم به صورتــت چون بعــدا هیچی 

نمیفهمــم.
- »بــه صورتــم .... ایــن... اینجــا« بــه صورتــم اشــاره 
کــردم و ســردار شــاکی گفــت:  واقعــا کــه مغــزت 

ــراد داره ! ای
آرنجمو گرفت و به طرف تخت برد .

- سردار جدی میگم
ســردار - تــو مگــه اصــا دقــت مــی کنــی کــه مــن 
بینیــم چــه مدلیــه. یــا زخــم چونــه ی منــو هــر لحظــه 

میبینــی؟
چــون قیافــه هامــون عــادی شــده نمیتونــم مــدام بــه 
صورتــت نــگاه کنــم .بــرای مــن مهمتــر از زخــم های 
صورتــت چشــماته ، مــدل نگاهاتــه کــه باهــام حــرف 

میزنــه .  »قلبــم فــرو ریخــت . میفهمــه!«
بــرام مهــم تــر اینکــه بــه مــن نزدیکــی ، داری بــرای 
گنــد هــای مــن هــم آغــوش مــی شــی کــه زندگیمــو 
نگهــداری. مــن اینــارو میبینــم نمیتونــم به زخــم های 
صورتــت فکــر کنــم. تو بــه جــز اون صــورت چیزهایی 
داری کــه بــرای مــن جذابتــره، بــرای مــن کــه حقــم 
هســتند...  »تــوی چشــمام با نفوذ نــگاه کــرد و گفت«:   
از ایــن کــه همــه ی فکــرت بــه صورتتــه متنفــرم چون 
تــو منــو نمیبینی.مــن بــا تمــوم اون اتفاقــات همــه چی 
رو کنــار زدم تــا زندگــی درســت کنــم باتــو... چــون 

تــو خواســتی . امــا االن تــو  نمیخــوای .
-می خوام.

ســردار -پــس اینقــدر اذیــت نکن »بــا خنــده گفت«: 
ــم نباش.  خنگ

 بــا حــرص زدمــش، مــچ دســتامو گرفت و گفــت: چی 
میگــی آخــه تــو جوجــه؟ دســت بلنــد مــی کنــی رو 
مــن....  اون میخندیــد مــن حــرص میخــوردم.. اما تمام 
فکــرم پیــش حرفــاش بــود. تــه دلــم یکــم گرم شــده

بــود. شــاید اگــه بهــم اونــا رو نمــی گفــت بــه قــول 
خــودش هنــوز همــون دختــر ده ســاله بــودم و اینقــدر 
ــه  ــی ک ــش میمون ــا توجیهات ــم چــرا و ام فکــر و ذهن
آخــرش فــردا صبحــش تموم خاطرات شــب گذشــته 
ــه جــای اینکــه تــوی باکــس خاطــرات خصوصــی  ب
زوجیــن ذهنــم بــره میرفــت جــز نفهمــی جــات ذهنم 
در آخــر هــم بــه عنــوان یــک ســوء اســتفاده از میــل و 

احساســاتم خطابــش میکــردم.
هرگــز بــه اینجــای قضیه فکــر نکرده بــودم کــه آدما، 
هــر کــس ، هرکســی در هــر شــرایطی از  خودشــون 
ــد. و مــن هرگــز ســردار  ــد رو مــی کنن »مــن« جدی
جدیــد در هیــچ بخش از زندگــی  مشــترکمون ندیده 

ــودم. ب
اینکــه تــا چــه حــد توانایــی اینــو داره کــه بهــم توجــه 
ــی از  ــده! میکس ــوب بل ــدر خ ــه چق ــا اینک ــه. ی کن
شــخصیت شــیطون ، بذلــه گــو ،مهربــون و بــا محبــت، 
هیجــان زده آرام و آگاه، داشــته باشــه، دیگــه نــه بــی 
عرضــه بــود نــه احمــق. نــه مبصــر مــی خواســت کــه 
کاراشــو خــوب انجــام بــده! برعکــس یــه مــرد ایــده 
آل بــود. فکــر نمیکــردم یــک روز، یــک روز فقــط یــه 
قســمت زندگیــم شــبیه رویــا باشــه. یعنــی در مرکــز 

توجــه باشــم. اونــم یــک شــخص خــاص.
فکــر مــی کــردم همیشــه بایــد بــا شــرایط قبلی ســیر 
کنــم! خودمــو ســپردم بهــش ایــن اولیــن بــار بــود که 
داشــت یــک کاری رو بــه خوبــی انجــام میــداد. بدون 

ایــن کــه مــن بهــش راهنمایــی کنــم.
شــاید اولیــن لحظــه اســت کــه در زندگــی بــا ســردار 
زنونــه زندگــی میکــردم بــرای چنــد ســاعت ،تــا بهــم 
ثابــت بشــه اگــه بخــواد بلــده یــه مــرد باشــه تــا مــن 
جــای اینکــه هــم جــای اون زندگــی کنــم، هم خــودم، 

زنونگــی هامــو بــه رخ بکشــم.
تمــوم شــبه صــوت هــا ، آوا هــا ، نجواهــاش تــوی ذهنم 
ذخیــره مــی شــد .یــه کنــج دلم بــه خــودم مــی گفتم: 
»شــاید آخریــن بــاره«. میدونیــد دلــم بــرای خــودم 
ســوخت کــه اینطــوری تــرس داشــتم. تــرس اینکــه 
ــم.  ــاره کــه در مرکــز توجه ــن ب ــن و آخری ــن اولی ای
ــانیمو از  ــال نفس ــت امی ــرم. در خواس ــواب میگی ج
ــه  ــده. ت ــم می ــت به ــواب مثب ــرم دارم و اون ج همس
ــن  ــرد ای ــده میک ــخ و گزن ــو تل ــس خوبم ــده ح مون

ــرس! ــرت و ت ــده ی حس ــاس کوبن احس
ــمامو  ــید، چش ــام میکش ــه روی موه ــتی ک ــر دس ه
ــردم. ــی ب ــذت م ــش ل ــم از محبت ــه قلب میبســتم از ت

چقــدر دلــم میخــواد خــدا بگــه stop . هرکــی هــر جا 
هســت همــون جــا بمونــه. جــاش همونجاســت و جای 

مــن تــوی آغــوش اون باشــه.
-آال؟
-جان.
- آال؟

محکــم تــر تکــرار کــردم. نشــنید جــواب قبلیمــو؟ از 
هیجــان کــر شــده حتمــا!

- جانم؟ جان؟
- آال؟
- اِوا !

برگشــتم نــگاش کــردم بــا چشــمای غمگیــن گفت : 
نگــو اِوا ، بــاز مثــل قبلــی هــا جوابمــو بــده.

مشــکوک نــگاش کــردم و تــو چشــمام غمگیــن نگاه 
ــا  ــو ب ــن جــواب االن ت ــرق بی ــی ف ــت: کل کــرد و گف
تمــام اســمهایی کــه صــدا میــزدم و بعد میگــن : چیه؟ 

هــان؟ بلــه؟ چــی میگــی؟ بگــو ...
یعنی یه جایی برای تو توی احساسش داره.

میدونی یکی که میگه »جان«
شــاید خنــده داره یــه مــرد ایــن حرفــا رو بزنــه. امــا 
مــن بــا تــو برعکــس همــه راحتــم. انــگار بــا خــودم

حرف میزنم. نمیترســم ســوء اســتفاده کنی. نمیترســم 

رهــام کنــی. نمــی ترســم ...با تو حــس شــجاعت دارم .
بــا لحنــی دلخــور گفتــم : چــون فکــر مــی کنــی تنهــا 

مــردی هســتی کــه منــو قبــول مــی کنــی؟
اخم کرد گفت: چی ؟؟؟

ایــن قــدر بــد تعجــب کــرد کــه فهمیــدم گاف دادم. 
بدتــر بهــش تــرس خودمــو فهمونــدم کــه مــن نقطــه 

ضعفــم چیــه، ســریعتر گفتــم: پــس چــی؟
ســردار بعکــس باگیجــی نــگام کــرد و سرشــو بلنــد 
کــرد و آرنجشــو جــک زد کنــارش جــدی و باجذبــه 
پرســید : تــو اصــا منــو دوســت داری؟ بــه خاطــر این 

فکــر خرابــت کنــار منــی.
یکه خورده نگاش کردم و گفت: هان؟ آال؟

- چــی میگــی ســردار؟! شــاید اولــش همــه چــی بــر 
ــش  ــه پی ــی ک ــر موقعیت ــه خاط ــود. ب ــر ب اســاس جب
اومــده بــود. ولــی االن قریــب بــه دو ســاله بــا همیــم 

ــون و نمــک همــو میخوریــم. زیــر یــک ســقف، ن
مگــه میشــه هــم خونگــی محبــت نیــاره؟ تــو فکــر 
کــردی و اون حــال خــراب اون شــب بــه خاطــر ایــن 
بــود کــه دیگــه مــردی نیســت مــن باهــاش باشــم؟

»بــا حــرص گفتــم« : نســلتون ور بیــاد حاال کــه اینطور 
شــد بانــی و باعث تمــام مصیبت هــای عالــم و آدم.

ــدم و پشــت کــردم بهــش. از پشــت  رومــو برگردون
بغلــم کــرد. مــی خندیــد ولــی بــی صــدا، بــا شــونه

ــا  ــته. آدم ب ــش دادم و گفت:عه!زش ــب هل ــه عق ام ب
ــه. شــوهرش شــب اول اینطــوری برخــورد نمــی کن

با دهن کجی گفتم: نه بابا!؟
ــده گفــت«  ــا خن ســردار - اون قابلمــه کاچــی رو »ب

ــادا. ــرای روز مب ــزر ب ــو فری میذاشــتی ت
ــده  ــا خن ــد ب ــش. میخندی ــا حــرص زدم برگشــتم ب
گفــت: بابــا یــه ذره سوســول بــاش. همــه تــو وضعیت 
تــو نــای تکــون خــوردن ندارن.تــو بلنــد شــدی منــو 

ــی؟ میزن
-تــو همــه رو از کجــا مــی دونی؟ هــان؟ آهــان خودتو 

لــو بــده ...
ســردار بلنــد شــد گرفتتــم و بــه زور خوابونــد و محکم 

میــون دســتاش نگهــم داشــت و گفت :
- نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم.

ــن  ــورد ای ــتن درم ــردم نشس ــر اون م ــاک توس خ
ــد زد ــردار بلن ــردن »س ــو درد و دل ک ــا ت ــوع ب موض

زیــر خنــده و ســرمو بوســید و گفــت : دیوانــه ای تــو ... 
تنهــا دیوونــه ای کــه حــال مــن باهــاش خوبــه«.

ــقتم ،  ــا »عاش ــر از هزارت ــه ی آخ ــن جمل ــاید ای ش
دوســتت دارم هــای گــرم ، دوســتت دارم هــای

ریشه دار« برام مهمتر و شیرین تر بود.
* * *

ــده  ــارم ش ــاه چه ــه وارد م ــاب هم ــاب کت از رو حس
بــودم مثــا! ولــی از رو حســاب کتــاب مــا ، زندگــی 
زناشــوییمون وارد مــاه چهــارم شــده بــود. شــبیه یــه 
تیــم بودیــم . خیلــی وقتــا باهــم در مــورد حــال و هوای 
درونمــون حــرف میزدیــم ، گاهــی باورمون میشــد که 

مــن حاملــه ام! بهــش میگــن توهــم بــارداری!
ــاس  ــه لب ــرون ک ــم بی ــه بودی ــم رفت ــا ه ــب ب اون ش
بــارداری بخریــم ، نزدیــک عیــد بــود .تــوی یکــی از

مغــازه هــا بودیــم کــه من داشــتم هی لبــاس زیــر و رو 
میکــردم کــه ســردار با شــوک 

و کــش دار گفــت :  آالااا!!!
ســربلند کــردم بــه ســردار کــه 
بــه بیــرون مغــازه نــگاه میکرد، 
ــردم  ــدم برگ ــردم اوم ــگاه ک ن
آرنجمــو گرفــت و گفــت : نــری 

دعواها! جیغم نزن.»
بــا چشــمای گــرد گفتــم : چــی 

شده؟!
سردار - خیابونه ها.

ســردار رو پــس زدم برگشــتم ، دقیقــا چشــم تو چشــم 
بــا ســاله شــدم کــه پشــت ویتریــن همــون مغــازه با 
مجتبــی ایســتاده بــود، با چشــمای گــرد نــگاش کردم 

و ســاله قیافه اش شــوکه شــد.
تمــوم حــرص و خشــمم تــوی ســینه ام جمع شــده بود، 
اومــدم بــرم ، ســاله یــه قــدم عقــب رفــت خــورد بــه 
مجتبــی ، ســردار آرنجمــو گرفــت و بالحــن کنترلــی 

گفــت : آاالاا!!!
-من می کشم اینو.

ســردار بــا صــدای خفــه گفــت : حواســت باشــه کــه 
وضعیتــت چیــه! حواســت باشــه.

برگشــتم بــا حــرص گفتــم : خیلــه خــب خواهــر مــن 
بــا ایــن پســره ی چلمنگــه بعــد ایــن بــه فکــر نقشــه 

اشــه ...
از مغازه زدم بیرون و ساله تند تند گفت :

-اصــا اونــی کــه فکــر مــی کنــی نیســت ، اصــا تــو 
همیــن خیابــون...

- پوستتو میکنم.
ــا چشــمای  ســاله رفــت پشــت مجتبــی و مجتبــی ب
ــا حــرص و ــگام مــی کــرد .ب گــرد و رنــگ پریــده ن
صــدای خفــه گفتــم : - باهــاش بــرو بیــرون بعــد بــرو 

دل ســردار رو پــر کــن.
مجتبی - من ؟ من غلط بکنم.

- غلــط چــی بکنــی؟ بیــرون رفتن با ســاله یا ســردار.  
برگشــتم دیــدم ســردار تــو مغــازه اســت. هنــوز داره 
حســاب مــی کنــه . وای خــدا اون خجســته رو ببیــن ! با 

حــرص صــدا کــردم : ســردار!.
ســردار بــا چشــمایی کــه درشــت کــرده بــود و لبشــو 

گزیــده گفــت :  االن میــام خانــم.
برگشــتم دیــدم مجتبــی و ســاله ریز ریــز دارن حرف 
میزننــد ، رفتــم جلــو تــا مــچ دســت ســاله  رو گرفتــم 
ســاله بــا صــدای تیــز گفــت : مجتبــی ، مجتبــی ... آی 

آی ...
مجتبــی - عــه! ســال.. آال خانــم .... نکــن ...  اومــد اول 
دســت منــو بگیــره منصــرف شــد ، آرنــج ســاله رو 
گرفــت، محکــم زدم پشــت دســتش و مجتبی شــوکه 

گفــت : عــه!!!
عــه و درد ، اون نامحــرم نیســت نــه ، ولــش کــن ببینــم،  
از کــی باهمیــد؟ مجتبــی مــن موذمــار بودنی نشــونت 

بــدم کــه صدتــا حاجی کنــارش بســازه.
مجتبی - یا خدااا! چرا شلوغش میکنی آال خانم؟

ســردار باهول گفت : هیســس ... هیسسســس چتونه؟! 
آال ! گفتــم اینجــا خیابونه .

- خیابــون ، بــا ســاله قــرار میــذاره بعــد میــاد دل تورو 
پــر میکنــه؟ ســاله مــن کــه تو رو میکشــم

ــه ...  ــی کی ــی؟ مجتب ــه مجتب ــردی ک ــا ک ــه پ ــوا ب بل
آبــروی منــو ســردار و بــازی گرفتیــن ، بریــد قبرتونــو 

ــد. بکنی
مجتبی - یا خدا ! سردار چی میگه؟

ســردار - آال خانــم ! جیــغ بــزن حــرص بخــور آفریــن 
...آال حاملــه ای هــا...

- ســاکت شــو ببینــم بابــا. مچشــو کشــیدم و ســردار 
کمرمــو بــا یــه دســتش گرفــت و گفــت: زشــته ! بریم 

تــو ماشــین .               ... ادامــه دارد

چشم ها
       قسمت  سی و چهارم

     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

 ١ اتاق از آپارتمان ١ 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


