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مهمانی بزرگ یلدا
 با حضور ایرانیان سرشناس و مقامات کانادایی 

2

4

کویینز آف پرشیا ؛ 
خاطره های یک یلدای خوب در قلب تورنتو

َبری و هانی شرمن 
حکایت پرماجرای خانه ی شماره 50

َبری و هانی شرمن، میلیاردرهای ساکن نورث یورک که هفته گذشته به طرز مشکوکی در خانه شان درگذشتند

سال ها به دنبال گرفتن غرامت از شرکت هایی بودند که خانه شان را بازسازی کرده بودند

 انجمن ساختمان سازان ایرانی-کانادایی برگزار کرد

آنهایی که خانه را برای سرمایه گذاری می خرند و اجاره می دهند 

همچنان در سال جدید بازار داغی را تجربه می کنند

یک اشتباه از دهه پنجاه میالدی 

حاال گریبان ایرنه گیزلینک آلمانی تبار را گرفته است؛

زنی که ناگهان فهمید همه چیز را در کانادا از دست داده است

مهم ترین نکات درباره
قوانین اجاره نشینی در انتاریو

مهسا از تورن هیل: ما به تازگی به کانادا  آمده ایم و می خواهیم یک خانه اجاره کنیم. هر ؟

کس در خصوص قوانین مالک و مستاجر به ما 

توصیه ای می کند. مایلیم به صورت خالصه، مهم ترین 

قوانین اجاره نشینی را بدانیم تا بتوانیم قبل از اجاره یک 

خانه بهترین تصمیم را بگیریم و دچار اشتباه نشویم.

پاسخ :رضا حاتم طهرانی، مشاور مسکن - تورنتو

5پاسخ به پرسش های شما

پنج مهمانی بزرگ تورنتو برای جشن سال نو

قوانین جدید
بازار خانه های ارزان را 

در سال 2018 داغ می کند
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فریدون توّلا 
مشاور مسکن

تورنتو

اسپانسر ویژه:

حساب RRSP؛ 
جوان هستید یا سالمند؟ 

راه کارهایی برای همه

به کاستکو می روید؟
این 10 ترفند 

تضمین  می کند 
خرید خوبی
 داشته باشید

بـی سـرزمیـن تر از بـاد؛
۶۷ سال زندگی در کانادا و آخر هیچ

مرد بی خانمان 
انگشتر الماس 
گم شده را به 

صاحبش بازگرداند
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رضا شهبا
مشاورامور مالی 

کانادا

اسپانسر ویژه:

2

۶ ۷
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شلیک به مرد ایرانی 
در بازداشتگاه پلیس انتاریو

خانواده بابک سعیدی، شهروند ایرانی - کانادایی این روزها در انتظار پاسخ مسئوالن هستند. آنها 

می خواهند بدانند چرا پسر ۴3 ساله شان با شلیک گلوله در اداره پلیس شهر Morrisburg از پای درآمده ۶

است. پلیس بعد از یک درگیری که به نظر می رسد در پارکینگ اداره پلیس این شهر روی داده، به روی یک شهروند 

دارای اختالالت روانی آتش گشوده و با دو گلوله او را از پای درآورده است.

هنوز نه پلیس و نه هیچ کدام از مقامات مسئول توضیح بیشتری درباره این اتفاق نداده اند و خانواده بابک 

سعیدی، در انتظار روشن شدن پرونده است.

یک روزنامه محلی بابک سعیدی را ایرانی-کانادایی می داند و این حادثه یک بار دیگر توجه ها را به نیروهای پلیس 

انتاریو و برخورد آنها با افرادی جلب می کند که دچار ناهنجاری های روانی هستند. پرونده های زیادی در سازمان های 

ناظر پلیس در انتاریو در جریان است که به دلیل تیراندازی پلیس به این افراد تشکیل شده است.

خبرنگار آتش بر اساس گزارش های مختلفی که طی این هفته از این حادثه دلخراش منتشر شده گزارش می کند.

قدردوسـت رئـوف 
500,000 $ الین او کـردیت تا سقـف

416-710-9391 | 905-707-6667

FISCO LIC# 10147 

NATIONAL BANK
OF CANADAScotiabank ®

MORTGAGE  ARCHITECTS®

905.508.2580

پاسـارگاد
پرداخــت همزمان ارز با کارت عابر بانکهای ایران 

اولین در ریچموند هیل

-عالی
له از کویـت حوا ۴۸ساعتهارز

416-824-9034
dreamhouse1973@gmail.com

رضـا
حاتم طهرانى
Sales Representative
خرید ، فروش ، اجاره
آپارتمان و  فارغ التحصیل مهندسی راه و ساختمانخانه 
از دانشکده فنی دانشگاه تبریز

امالک مشـاور 

رضا حاتم طهرانی
Sales Representative

Dir:

Behrouz Samani Broker,  CNE

info@behrouzsamani.com
Realtron Realty Inc.
183 Willowdale Ave. Toronto

پنج شنبه ها چهار ژانویه
در تورنتو 2018

NEW

647-963-9775

Sales Representative
FRED TAVALLA

متخصص
خرید و فروش امالک

تهران تکنیک  پلی 

Direct

Homelife/Bayview Realty Inc., Brokerage
Independently Owend and Operated

پلى تکنیک تهران

FredTavalla.com 
tavalla.sm@gmail.com

416-751-9379

Heritage Group Ltd.
Brokerage.*
7330 Yonge St., 7&3#
*Independently Owned & 
Operated
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امـالک امـور  مشـاور 
مهندس

Happy Holidays

جهان ارز
اعتماد شما سرمایه ماست

6 4 7  9 4 7  1 2 1 2
16th 9212تقاطع یانگ و Yonge St.

)ارسال به ایران(
باالترین نرخ خرید دالر
حواله با قیمت مناسب

7/24
نظافت كارگاه های ساختمانی

بيــــناجـاره
BIN Rental

416.999.7171 پرداخت همزمان ارز با کارت عابر بانک های ایران

پاکسیماارز
8185 Yonge, 213

416 731 9797
416 221 1308

صرافى
7847 482 905مـركـزى

8950 Yonge St.

416 482 0244
3374 Yonge St.

 پرداخت با دستگاه کارت خوان

647.997.2740

Sales Representative

تکتم دادگر
امالک Sales Representativeمشاور 

647-865-8389

My License#: M08003421
Broker License#:12515

Yes, getting a mortgage can be this Easy!

416-230-7560

ماهور وند مهناز 
وام مسکن

 ( تجارى  مسکونى-  شرکت ساختمانى( 

واتر پروفینگ بیسمنت
باز کردن درب جداگانه زیرزمین
اجاره لودر و بیل مکانیکی با راننده

رایـگان آورد  بر 

GENERAL  CONTRACTING

جابجایی دیوار ساختمان
تبدیل بیسمنت به واحد مسکونی

دک و فنس

VisaLine Inc.

647-860-0005

www.visaline.ca

الهـام صحت
مشاور امور مهاجرتی کانادا و استرالیا

info@visaline.ca
5700 Yonge Street

7786-597-905    ارز دِرَهم
905-597-7752

7378 Yonge St., Unit 18B,  Thornhill

صدور انواع بیمــه

سابقه و تخصص من 
برای خدمات بهتر به شما

پگاه حسینی 

647-551-3155

 بدون
کارمزد

حواله مستقیم کویت

#107-10255 Yonge St. 09121810390
416.628.1020 / 647.547.8300

صرافی کیـشکارز یور
416-792-5777
روبـروی پالزای ایرانیـان، جنب سوپر زمانی

دفتر تهران: پویا کریمی

پرداخت همزمان
با دستگاه
کارت خوان

۰۹۱۲-۸۱۴-۰۹۸۹

پرداخت همزمان با دستگاه کارت خوان

 ایران:  پویا کریمی       
647-345-9325&26

0912-814-0989

دکتر نورعلی
توانبخشیکایروپرکتور کلینیک 

درمان مصدومین تصادفات رانندگی، کار و ورزش

(D.C)

Richmond Hill 905-709-4766

۳صفحه

بیمه،سرمایهگذاری
مشــــاورهمــالی
خدماتیمتفاوتازگروه شهبا

647.847.3535
8185 YONGE ST, UNIT 202

ارز میهــن

Your Trusted Sales Rep.
امـالک مشـاور 

برومنـد نیلوفر 

416.857.9048

416-901-6555   416-939-3122

Exchange Source. Inc

ارز
4750 Yonge #120

با کـارت عـابر بانـکتقاطـع یانـگ و شپـرد

تهـــران

نـا کیمیـا
حواله با قیمت مناسب

647.625.3878
647.687.2572 World On Yonge|

ارز
محمدی کیمیانا 

مشاور امالک
Sales Rep.

ارز سنـاتور
(416) 2000 120

8142 Yonge St. ON L4J 1W5 روبروی سوپر پارسیان

دکترای بیمه
مدرس سابق دانشگاه تهران

Cell:     647. 700. 0104
Office: 905. 597. 4711

Prime Service Insuranceبیمــه

ی ا رانندگان High Riskبر

محضر پرشین

شرمین تیموری

 وکالتنامه،گذرنامه،   شناسنامه
کارت ملی، ثبت ازدواج و طالق

647-937-2383
Yonge, Unit 205 10720پالزای سوپر شایان

چیسـت؟بــــــازار

همــراه شمابــازار
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حواله کویت و درفت ) سریع، مطمئن (

905.597.8787

نیویـــــــورک

7368 Yonge St.(Yonge&Clark)

New York
Currency Exchange

ارز

Dr. Arjang Fallahdoost
دارای برد تخصصی از ایران

416-792-6940 | 416-926-6941| afdental.ca

.6089A Yonge Stپالزای ایرانیان

416.565.5516

www.asaaninc.com نرخ روزانه ارز در
سـاآ نارز

Yonge/Elgin Mills آدرس جدید: ریچموندهیل

حواله مستقیم و ارزان از کویت - چک بانکی

مطمئن | سریع | ارزان
پایین تریـن نرخ را از ما بگیرید

905.237.9050
416.616.0714

10097 Yonge St.

CENTUM®

Mortgage Professionals Corp.

تایید وام شما تنها با ۱۰٪ پیش پرداخت

وام مسـکن
محمودیان احد 

ahadmortgage@gmail.com
647.778.7766

Licence number: M15000887



هفت روز 
هفتــــه

خرید از فروش��گاه های عمده فروش��ی کاس��تکو، 
فوت و فن ه��ای خاصی دارد که در این مطلب با 

۱۰ ترفند ناب در این باره آشنا می شویم.

خرید از کاستکو  بدون کارت عضویت
عضویت طالیی در کاستکو ۶۰ دالر در 

سال خرج روی دس��تتان می گذارد. 1
بیشتر اعضا بر این عقیده اند که بعد 
از ی��ک ی��ا دو بار خری��د ک��ردن از این 
فروش��گاه ها، پ��ول حق عضویت ت��ان را از طریق 
تخفیف های ارائه ش��ده پ��س می گیرید. اما اگر 
هن��وز برای عضو ش��دن ب��ه جمع بن��دی نهایی 
نرسیده اید، کاری که می توانید بکنید این است: از 
یک��ی از دوس��تانتان ک��ه عضو کاس��تکو اس��ت 

بخواهید برای شما یک کارت نقدی بخرد. 
کارت نقدی مثل ترکیب��ی از کارت هدیه و کارت 
عضوی��ت عمل می کند. بنابراین می توانید قبل از 
عضو ش��دن، بروید و خودتان شرایط را بسنجید. 
اگ��ر هم پس از زیر و رو ک��ردن راهروها، بیش از 
ارزش کارت خریدت��ان کاال انتخ��اب کردید، جای 
نگرانی نیست؛  می توانید بقیه ی هزینه را نقدا یا 
با روش های پذیرفته شده ی دیگر پرداخت کنید. 

بدون عضو بودن هم می توان در کاس��تکو خیلی 
کارها کرد؛ مانند خرید داروهای تجویز شده، رفتن 
پیش بینایی س��نج و غذا خوردن در رستوران های 

فروشگاه.
جدا از همه ی اینها، اگر عضو ش��دید و خوشتان 
نیامد، کاس��تکو واقعا آس��ان برخورد خواهد کرد: 
حق عضویت ش��ما را به طور کام��ل در هر زمانی 

پس خواهد داد.

برند Kirkland، واقعا هم خوب است
محص��والت  از  درص��د   ۲۰ ح��دود 

فروش��گاه های کاس��تکو، از پوشاک 2
مردان��ه گرفت��ه ت��ا غ��ذای حیوانات 
خانگ��ی و پ��ودر رختش��ویی، ب��ا برن��د 
اختصاصی این ش��رکت یعن��ی Kirkland، عرضه 
می ش��ود. این برند هواداران خاص خود را نیز دارد؛  
 This Beautiful« ملودی هانسن نویسنده ی وبالگ
Frugal Life«، بخش کامل��ی از وبالگ خود را به 
کاس��تکو اختصاص داده است و می گوید: »به یاد 

نم��ی آورم که خانواده ی ما حت��ی از یک محصول 
کاس��تکو ناراضی بوده باشد، یا به طور مداوم از آن 

استفاده نکند.«
بر اس��اس برخی شایعات تایید نش��ده، بعضی از 
محصوالت Kirkland حتی ممکن اس��ت توس��ط 
برندهای هم تراز تولید ش��ده باش��د. ب��رای مثال، 
 Kirkland عده ای می گوین��د که پودر ظرفش��ویی
در  واق��ع توس��ط Cascade س��اخته می ش��ود. 
حتی اگر این هم صحت نداش��ته باش��د، عملکرد 
 Good در یکی از تس��ت های موسسه ی Kirkland
Housekeeping باالتر از حد میانگین گزارش شده 
است. ما همچنین پوشاک بچه، دستمال کاغذی 
حوله ای و پودر رختش��ویی کرکلند را هم آزمایش 

کردیم که عملکرد آنها عالی بود.

اینجا بسیاری از قیمت ها یک معنی خاص 
دارند

مت، که نویس��نده ی اسرارآمیز پشت 

اس��ت، 3  Costco Insider وب��الگ 
 می گوی��د: »اگ��ر قیم��ت کاالیی به
۹۷ / ۰ دالر ختم شود، بدان معنی است 
که آن آیتم در حال تخلیه از انبار است و با نرخی 
پایین تر از بهای اولیه قیمت گذاری شده است تا 
هر چ��ه س��ریع تر باقیمانده ی موج��ودی آن به 

فروش برسد.« 
اگ��ر ای��ن کاال ب��ا س��رعت کافی ف��روش نرود و 
مسئوالن فروش��گاه فضای قفسه های اختصاص 
یافته به آن را الزم داش��ته باشند، با گذشت زمان 
همچنان قیمت آن را جس��ورانه پایین می آورند 
و همیش��ه هم در پایان قیمت آن را ۹۷ / ۰ دالر 
 تعیی��ن می کنند. اگر قیمت کاالی��ی به ۰۰ / ۰ یا
 ۸۸ / ۰ دالر خت��م ش��ود، بدان معنی اس��ت که 
مدیریت فروش��گاه قیمت را پایین آورده اس��ت 
و این ها احتم��اال آخرین آیتم های باقی مانده در 

فروشگاه هستند. 
ما از کاس��تکو درخواس��ت کردیم که در مورد این 
اطالع��ات اظهار نظ��ر کند، اما آنه��ا همچنان در 
خصوص سیاس��ت های قیمت گ��ذاری خود مهر 
سکوت بر لب زده اند. بنابراین، سرنخ های موجود 
در نح��وه ی قیمت گذاری اجناس به احتمال زیاد 
بس��ته به فروشگاه ها یا شرایط مختلف، متفاوت 

خواهد بود؛  اما در هر صورت ارزش این را دارد که 
نسبت به آنها دقت داشته باشیم. 

راهی ساده: چگونه بفهمیم یک جنس دیگر 
به کاستکو نمی آید

آیا تا به حال متوجه س��تاره هایی بر 

گوشه ی سمت راست باالی برچسب  4
قفسه ها شده اید؟ به گفته ی هثر ویلر 
 The Krazy« و جوان��ی دمر از وب��الگ
Coupon Lady« وجود این ستاره بدان معناست 
که این کاال دیگر در کاس��تکو عرضه نخواهد شد. 
به عب��ارت دیگر، حاال که فرصت باقی اس��ت، تا 

جایی که می توانید از آن بخرید. 

 کوپن تخفیف وجود ندارد؛  تلفن تان کافی 
است 

بگذاری��د:  کن��ار  را  قیچی هایت��ان 

عموم��ی 5 کوپن ه��ای  کاس��تکو 
تولید کننده ه��ا را نمی پذی��رد. آنه��ا 
می گویند م��ا همین حاال داریم بهترین 
قیم��ت را به ش��ما ارائه می دهیم. ب��ا این حال 

ناامید نشوید.
ش��ما همچن��ان می توانی��د از اپلیکیش��ن های 
مخص��وص تخفی��ف اس��تفاده کنی��د. هنس��ن 
اپلیکیش��ن های  از  اس��تفاده  »ب��ا  می گوی��د: 
بازپرداخت نقدی، مانند Checkout 51 می توانید 
رس��ید خرید خود را از کاس��تکو ثبت کنید و بین 
۲۰ / ۰ تا ۳ دالر تخفیف بگیرید که به حس��اب تان 
واریز می شود. همینکه مقدار تخفیف تان به مبلغ 
مشخصی برسد، می توانید آن را به شکل پول نقد 

یا کارت هدیه برداشت کنید.«
این را نیز البته باید مد نظر داشته باشید که چون 
نمی توانید از کوپن های تخفی��ف تولید کننده ها 
اس��تفاده کنید – و مثل فروش��گاه های دیگر این 
کوپن ه��ا را جم��ع آوری کنید – ممکن اس��ت در 
کاس��تکو نتوانید همه چیز را ب��ه بهترین قیمت 
بخرید و خرید با کوپن در بعضی فروش��گاه ها به 

صرفه تر باشد. 
 The Krazy Coupon« برای مثال، وبالگ نویسان
Lady« در مورد خرید غالت، تیغ ریش تراش��ی و 
شامپو از کاس��تکو تردید دارند، چون می دانند در 
جاهای دیگر می توانند با اس��تفاده از کوپن های 

تخفیف خرید ارزان تری داشته باشند. 

حتی الزم نیست کوپن های کاستکو را 
قیچی کنید

کاس��تکو هم دفترچه ی کوپن دارد، 

اما نی��ازی به بریدن آن ها نیس��ت. ۶
مت می گوی��د: »اکنون تقریب��ا تمامی 
 »Instant Savings« آیتم های دفترچ��ه ی کوپن

نامیده می شوند، بدین معنا که در صندوق نیازی 
به ارائه ی کوپن نیس��ت.« اما چند استثناء وجود 
دارد: »در بخش ه��ای بینایی س��نجی و عکاس��ی 
هن��وز یا باید کوپن فیزیکی ارائه کنید، یا کوپن را 
از روی اپلیکش��ن کاستکو در موبایل تان به آن ها 
نشان بدهید.« اما به زحمتش می ارزد. آنطور که 
مت می گوید، عینک های کاس��تکو خیلی ارزان تر 
از آنهایی اس��ت که چشم پزش��کتان در مطب به 

شما می فروشد. 

کاستکو احتماال بهترین قیمت خواروبار 
را دارد 

غ های کبابی که  تا می توانید از آن مر

در کاس��تکو ب��ه قیم��ت پن��ج دالر ۷
می فروشند بخرید؛ و خیلی چیزهای 
دیگر را هم. هانس��ن می گوید کاالهای 

خواروبار کاستکو تقریبا بدون رقیب هستند. 
فهرست خوراکی های مورد عالقه ی هانسن شامل 
روغن نارگیل، ش��یره ی ارگانیک افرا، اسنک های 
 می��وه ای ارگانی��ک و میوه ه��ای یخ زده اس��ت.
غ، کره و پنیر  مت با او موافق است: »شیر، تخم مر
معموال در کاس��تکو ارزان تر اس��ت. قیمت کره در 
کاس��تکو تقریبا نصف قیمت سوپرمارکت هاست؛ 
اما باید هر بار دس��ت کم چهار پوند )حدود ۸ / ۱ 

کیلوگرم( بخرید.«

همیشه مراقب نمونه های رایگان باشید
اگر تا به حال برایتان پیش آمده که 

فق��ط به نیت خ��وردن خوراکی های 8
رایگان ب��ه عنوان ناهار به کاس��تکو 
رفته باشید، دس��تتان را بلند کنید. بله، 
همین انتظار را هم داشتیم که دست همه را باال 
ببینی��م. اما مراقب باش��ید! خوراکی های رایگان 
می توانن��د ف��روش محصوالت را ت��ا ۲,۰۰۰ درصد 
افزایش دهند! فقط برای اینکه صاحب فروشگاه 
لطف داش��ته و پیتزا برای تس��ت کردن گذاشته 
اس��ت، خود را موظف به این ندانید که حتما باید 

یک جعبه از آن را بخرید.

بخش کارت هدیه را فراموش نکنید
م��ت می گوی��د: »می توانی��د کارت 

هدیه ه��ای مختلف��ی را ب��ا تخفیف 9
بخری��د؛  معم��وال کارت هدیه ای به 
ارزش ۱۰۰ دالر را فق��ط ب��ا ۹۹ / ۷۹ دالر 

می توانید از آن خود کنید.« 
دنب��ال کارت هدی��ه برای س��الن های س��ینما، 
رس��توران ها، تفریح گاه های بیرون شهر و خیلی 

چیزهای دیگر باشید.

برای قیمت های کاستکو الزم نیست تا آنجا 
بروید

برخ��ی دیگر از فروش��گاه های بزرگ 

آماده ان��د کاالهای خ��ود را با همان 10
پایین کاس��تکو  بس��یار  قیمت های 
 costco.com عرضه کنند. در وبس��ایت
الگین کنید تا بتوانید قیمت ها را جس��تجو کنید. 
س��پس وقتی آیتم مورد نظر خ��ود را پیدا کردید، 
خیلی ساده از صفحه ای که قیمت در آن ذکر شده 
اس��ت پرین��ت بگیری��د و برگ��ه ی پرین��ت را به 
فروش��گاهی که به قیمت کاس��تکو کاالهایش را 

می فروشد ببرید.

10 Tricks That Make Shopping At Costco Even Better

کارشناسان بازار خرده فروشی، مشتریان کاستکو را در رده وفادارترین ها دسته بندی می کنند. 

آمارها هم همین موضوع را نشان می دهد و اصلی ترین درآمد کاستکو در سال 2016 از 

فروش حق عضویت )و نه دستمال کاغذی( بوده است.

برای خیلی از ما کاستکو یکی از بهترین انتخاب های خرید خانواده در کاناداست و البته هر کدام 

مهارت هایی در کاستکو داریم که یا از روی تجربه یا از طریق توصیه آشنایانمان به دست آورده ایم.

نویسنده مجله Good Housekeeping در این مطلب به سراغ مشهورترین نویسندگان و متخصصان 

خرید از کاستکو رفته و از میان صحبت های آنها، 10 ترفندی را بیرون می کشد که شاید خیلی از ما آنها 

را ندانیم. این 10 مورد را مرور کرده و از این به بعد از مزایای آنها در خرید کاستکو استفاده کنید.

اگر نمی دانید ستاره های کنار قفسه ها هر کدام چه معنایی دارد یا همیشه کاالهایی را می خرید که 
قیمتشان با 97 / 0 دالر تمام می شود، نشانه چیست، این مطلب را بخوانید

به کاستکو می روید؟
این 10 ترفند تضمین می کند خرید خوبی داشته باشید

اگر بخواهیم از یک یلدای کامال پس��ت مدرن یاد 
کنیم، حتما جمعه ش��بی که در رستوران کویینز 

آف پرشیا گذشت، نمونه روشنی از آن است. 
تلفیق خوبی از همه عناصر سنتی، از دکوراسیون 

و غذا و ظرف و ظروف گرفته تا گروه موس��یقی، 
هم��ه با ترکیب��ی مدرن و متناس��ب ب��ا زندگی 

امروزی ارائه شده بود.
فضایی گ��رم و دل نش��ین با پذیرای��ی صمیمی 

کارکنان رس��توران، یلدای خاطره انگیزی را برای 
اعضای دورهمی رقم زد.

از برنامه های خوب این شب یلدا، اجراهای مدرن 
از تصنیف ها و ترانه های س��نتی ایرانی بود. گروه 

موس��یقی پرمونیکا این برنامه  را با بهره گیری از 
گیتار و سازدهنی اجرا کردند. 

حاف��ظ خوانی با ص��دای خوش نادیا بوس��تانی 
ح��س خوب یلداه��ای قدیم در زیر کرس��ی را با 
صدای َخ��ش دار بزرگان خانواده برای اعضای این 

دورهمی شب یلدا تداعی کرد.
یک سینی از تنقالت شب یلدا شامل آجیل چله، 
هندوانه و انار زینت بخش میزها بود. شام شامل 
س��ه منو بود: مرّصع پلو، باقالی پل��و با ماهیچه و 
فسنجان که دست پخت آش��پزهای رستوران بود 
و چنان با مهارت تهیه ش��ده ب��ود که همه را یاد 

غذاهای مادربزرگ های قدیم انداخت.
مدیر رس��توران کویین��ز آف پرش��یا در دان تاون 
تورنت��و و میزب��ان ای��ن دورهم��ی می گوی��د: 
»خواستیم تا به س��هم خودمان در یک همایش 
ایرانی - کانادایی، ضمن برپایی سنت زیبای شب 
یلدا، شکوه فرهنگ سرزمین مان را هم به نمایش 
بگذاریم. فرهنگی که همواره پیام آور مهر و شادی 

و دوستی بوده است.«
او اضافه می کند: » ما در تالش هستیم تا در کنار 
ارائه غذاهای ایرانی ب��ا باالترین کیفیت ممکن، 
جلوه های��ی از هنر و فرهنگ ای��ران زمین را، هم 
برای ایرانیان و ه��م کانادایی ها، نمایش دهیم. 
برگزاری گالری های نقاش��ی، دعوت از هنرمندان 
خ��وش ذوق و نیز اج��رای برنامه ه��ای هنری و 

شب های شعر بخشی از این تالش ماست.«

Yalda Night At Queens Of Persia - Advertorial

گروهی از ایرانیان تورنتو جمعه 

گذشته یک دورهمی به مناسبت شب 

یلدا در رستوران کویینز آف پرشیا )ملکه پارس( 

برگزار کردند. این مهمانی با موسیقی زنده گروه 

پرمونیکا، حافظ خوانی و پذیرایی با شام و 

همه ی تنقالت شب یلدا همراه بود.

دکوراسیون ایرانی رستوران، نقش های ایرانی بر 

روی دیوارها، همراه با ظروفی که همه از ایران 

آورده شده، خاطره ای از یک شب تمام ایرانی 

برای شرکت کنندگان جاودانه کرد.

مدیر کویننر آف پرشیا که در ایران استاد 

دانشگاه بوده همراه همسرش که در ایران 

روزنامه نگار بوده، آن شب میزبان این مهمانی 

خوب بودند.

کویینز آف پرشیا ؛ 
خاطره های یک یلدای خوب و ماندگار در قلب تورنتو
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Mortgage advice
where and when
you want

Roland Yousef
Mobile Mortgage Advisor
416-648-9020
roland.yousef@cibc.com

Banking
that fits
your life.

*All mortgages are subject to credit approved. CIBC Cube Design
  & Banking that fits your life.”are trademarks of CIBC.

دکتر فرامرز  ارجمنـد

416-548-6555
EM 647-868-4041

6070 Yonge St., North York, ON M2M 3W6

جراح و متخصص چشم از دانشگاه تهران
با 25 سال سابقه چشم پزشکى در ایران

ایرانیـان پالزاى  روى  روبه  یانـگ،  خیابان   6070

کانادا از  اپتومترى  برد  داراى 

داروخانه مرکزى نورت یورك
خدمات و قیمت هاى ما - آرامش شما

دستگاه فشار خون و آسپیرین 81 میلى گرمى رایگان* 
(Seniors) 20 درصد تخفیف ویژه سالمندان

براى داروهاى بدون نسخه پزشک
دلیورى و بسته بندى ویژه Blister Pack رایگان

آماده سازى داروهاى ترکیبى

افراد واجد شرایط  * براى 

416-225-5055
5150 Yonge St., Toronto, North York Centre
5 Park Home Ave. Toronto, ON M2N 6L4

ورودی 
ورودی 

1
2

ها ل طا با مدیـریت دکتر حمیـد آ

چشـم پزشـکی
ن گا د ا ز حد ج ا ــر ی ا کتر  د

معاینه رایگان چشم در صورت خرید عینک

جراح و متخصص چشم
استاد دانشگاه تهران فوق تخصص 

چشم اطفال و استرابیسم
بورد اپتومتری کانادا

پالزای ایرانیان ریچموندهیل، یانگ و کینگ، جنب ســوپر بلوط

13130 Yonge St., unit 5, Richmond Hill, ON L4E 1A3
905-237-0409
www.rxoptical.ca

 قبــول اکثر بیمه ها جهت خرید انواع عینک
شارژ مستقیم کمپانی های بیمه

مشــاوره جراحی و معاینه کامل چشم
)روزهای سه شنبه و پنج شنبه(

MAKES YOUR EYES SMILE

Free

و  براى کودکان  فرانسه  زبان  کالس هاى 
بزرگساالن در تمام سال

GTA سراسر  در  فرانسه  زبان  آموزش  5 موسسه 
Nor th York 416-221-4684

w w w.al l iance -francaise.ca

ترم جدید13 ژانویه

با فرانسه  زبان  به  نمایش فیلم 
انگلیسى نویس  زیر 

5 ساعت  ژانویه   25 و   11 پنج شنبه 

نقاشى با  فرانسـه  زبان  فراگیرى 
ژانویه  10 از  شروع کالس ها 

کودکان 

ژانویه   24 ترم جدید 8 و

بزرگساالن  

خدمات حقوقی
دیـار 

مستـاجر و  مالک 

ت و ا طر
لحـــق  ا ء ضیـا

905.237.7699
DEEYAR LEGAL SERVICES

 www.deeyarlegal.com

باقـرزاده
S A L E S  R E P R E S E N T A T I V E S
Behrad: 647-884-7653
askbehrad@gmail.com

Hamed: 647-833-5543
askhamed@gmail.com

 &بهراد  حامد

W W W . G T A G O L D E N G R O U P. C O M

info@northangelsseniorcare.ca
www.northangelsseniorcare.ca
4936 Yonge St., Suite 157

برای مشاوره و دریافت اطالعات بیشتر 
لطفا با شماره زیرتماس بگیرید:  

647-222-5014

مراقبـت از عزیـزان خود را به ما بسپـارید

 North Angels شرکت

 با مــدیریت پزشــکان ایـرانـی
ارایه دهنده خدمات مورد نیاز برای سالمندان و افرادی که 

به مراقبت در منزل، بیمارستان و آسایشگاه نیازمندند

توسط نیروهای باتجربه 

دارای مدرک Personal Support Worker از کانادا



زنـــدگی
بهتـــــر

برنامه های جشن سال نو در ریچموندهیل، مارکهام و نیومارکت

جشن های خانوادگی در GTA؛ سال نو در کنار همسایه ها

پنج شنبه ها چهار ژانویه
در تورنتو 2018

NEW

فرقی نمی کن��د که بودجه کمی داری��د یا بعد از 
سال ها کار کردن در کانادا می خواهید بازنشستگی 
مطمئنی را تجربه کنید؛ حساب RRSP می تواند 
با ی��ک برنامه ریزی دقیق، ش��ما را به هدفی که 
می خواهید برساند. ابتدا به سراغ مارک می رویم؛ 
جوانی ۳۳ ساله که درآمد زیادی ندارد اما نگران 

پس انداز برای بازنشستگی خود است.

ابتدای راه: آغاز RRSP با بودجه ای 
محدود 

مارک اوکامپو مدیر پروژه ی ۳۳ س��اله ای اس��ت 
که در تورنتو زندگی می کند. او همواره احس��اس 
می کند در مورد کنار گذاش��تن پ��ول برای دوران 
بازنشس��تگی، در حال از دست دادن زمان است. 
او باید چه اس��تراتژی مال��ی و پس اندازی را در 

پیش گیرد؟
اوکامپ��و می گوی��د: »می��زان واریزه��ای من به 
حس��اب RRSP در ح��ال حاض��ر اندک اس��ت. 
من و ش��ریک زندگی ام فعال تمرکز بیش��تری بر 
بازپرداخت اقس��اط وام مس��کن کان��دوی خود 
داری��م و عمال پول زیادی برایمان باقی نمی ماند 
ت��ا آن را پس انداز کنیم.« آنه��ا همچنین به فکر 
نقل مکان به جای دیگری هس��تند و سعی دارند 
مقداری پول برای پیش پرداخت خانه  جدید خود 

پس انداز کنند. 
اوکامپ��و می گوید : »من هر ماه مبل��غ اندکی به 
حس��اب RRSP خ��ود واریز می کن��م؛ حدود ۵۰ 
دالر. قصد دارم در دهه ی ۴۰ س��الگی، بعد از آنکه 

خانه ای برای خود خریدیم، جدی تر به مس��اله ی 
سرمایه گذاری RRSP بپردازم.« 

او در عین حال، از کارفرمایش سپاس��گزار اس��ت 
که مزایای بازنشس��تگی تعریف شده ای، همراه با 
گزینه ی پیوستن به یک برنامه ی اشتراک سهام 
Stock Sharing Program در اختیار او قرار داده 

است. 
اوکامپ��و می گوی��د: »من در ح��ال حاضر جریان 
نقدینگ��ی مح��دودی دارم و در پای��ان ماه پول 
زیادی برایم باقی نمی ماند. تالش من این است 

که بیشترین بهره را از پول خودم بگیرم.« 

 RRSP هر چه می توانید همین االن در
پس انداز کنید

اوکامپو، به عنوان یک شخص جوان، تصمیم  های 
هوشمندانه ی زیادی گرفته است، که وقتی درآمد 
قابل اس��تفاده ی بیشتری داش��ته باشد، او را در 

موقعیت مناسبی قرار خواهد داد. 
تجرب��ه زندگی در کانادا نش��ان می ده��د اگر به 
پس انداز ک��ردن  )و نه خرج کردن(  ۱۰۰ دالر، ۲۰۰ 
دالر یا ۵۰۰ دالر در ماه عادت کنید، هرگز آن پول را 

از دست نخواهید داد. 
به��ره گرفت��ن از امتیازات ارائه ش��ده از س��وی 
کارفرما نیز راهکار هوشمندانه ی دیگری است که 
اوکامپو، برای تقویت پس انداز بازنشستگی خود، 

در پیش گرفته است. 
بنابرای��ن اگر کارفرمای ش��ما مزای��ای پس انداز 
بازنشستگی ارائه می دهد، چه به صورت حساب 

RRSP باش��د و چه واریزهای معین یا هر شکل 
دیگر، آن را قبول کنید. یادتان باشد هیچ وقت به 

پول رایگان نه نگویید. 
اوکامپو ب��رای نگه داش��تن بخش بیش��تری از 
س��ود های س��رمایه گذاری خود، باید تا جایی که 
می تواند روی سرمایه های نقدی خود تمرکز کند. 
در کان��ادا، صنع��ت خدم��ات مال��ی روز به روز 
گزینه ه��ای س��رمایه گذاری بیش��تری در اختیار 
افرادی قرار می ده��د که پول کمتری دارند. حتی 
 )Robo-Advisors( ربات مش��اورها  از  برخ��ی 
برای حس��اب های کوچکتر هی��چ پولی دریافت 
نمی کنند. این روزها برای اینکه س��رمایه گذاری 

کنید، الزم نیست میلیونر باشید. 

پایان راه: آماده شدن برای بهره برداری 
 RRSP از حساب

سناریوی دیگر مربوط به یک کانادایی بازنشسته 
است. جان ویلسون ۶۵ سال دارد و سال گذشته، 
از ش��غل خ��ود ب��ه عن��وان مدی��ر فعالیت های 
ورزشکاران در دانش��گاه کارلتون بازنشسته شده 
اس��ت. او اکنون می خواهد بدان��د که چه زمانی 
برای رفتن به سراغ حس��اب RRSP ازهمه بهتر 

است. 
او س��ال ها پیش اقس��اط وام مس��کن خود را به 
طور کام��ل باز پرداخ��ت کرده اس��ت و فرزندان 
بزرگس��الش از لح��اظ مالی در وضعی��ت امن و 

مستقلی قرار دارند. 
ب��ه همین دلی��ل بود که ویلس��ون توانس��ت در 

سال های پایانی اش��تغال خود واریزهای زیادی 
به حس��اب RRSP انجام دهد. او موفق ش��د از 

حداکثر فضای آن استفاده کند. 
ویلس��ون در پایان س��الی که به س��ن ۷۱ سالگی 
برس��د، ناچار خواهد بود که حساب RRSP خود 
را به یک حساب ثبت شده ی درآمد بازنشستگی، 
یا RRIF، تبدیل و ش��روع به برداش��ت پول های 

خود کند. 
او می گوید: »ما دهه هاس��ت از یک مشاور مالی 
کم��ک می گیریم. بنابراین باید با او بنش��ینیم و 
برنامه ریزی برای آن لحظه را ش��روع کنیم. کدام 

مسیر از همه بهتر است؟« 

هرچه زودتر برداشت کنید
مش��اوران مالی ب��رای چنین ش��رایطی توصیه 
می کنند اگر بازنشسته هستید و درآمدتان پایین 
 ،RRSP اس��ت، برداش��ت زودهنگام از حس��اب
پی��ش از فرا رس��یدن زم��ان برداش��ت الزامی از 

RRIF، می تواند ایده ی بسیار خوبی باشد. 
این یعنی اگر به جای به تاخیر انداختن برداشت 
از حساب تان تا س��ن ۷۲ سالگی، امروز پرداخت 
مق��داری مالیات را قبول کنی��د، این می تواند به 
معن��ای پرداخت مالیات کمتر در طول زندگی تان 
باش��د و درآمد مادام العمر بازنشستگی تان را نیز 

افزایش می دهد. 

درآمد بازنشستگی را تقسیم کنید
راهب��رد دیگر برای کاس��تن از مالیات، تقس��یم 
درآمد بازنشس��تگی اس��ت. افراد باالی ۶۵ سال 
مجاز هستند که تا سقف نیمی از درآمد خود را با 
شریک زندگی شان تقسیم کنند؛  اما توجه داشته 
باشید که شرط این کار، تبدیل حساب RRSP به 

حساب RRIF است. 
برای زوج هایی ک��ه در رده های مالیاتی مختلفی 
قرار می گیرند )یعنی سطح درآمد متفاوتی دارند( 
تقسیم درآمد بازنشس��تگی این امکان را فراهم 
می کند که بخشی از درآمد حساب RRIF خود را 
در اختیار همس��ری که درآمد پایین تری دارد قرار 

دهند، تا مالیات کمتری به آن تعلق گیرد. 
بس��یار مهم اس��ت که طرحی برای بازنشستگی 
تهی��ه کنید که متناس��ب با درآمد آینده ی ش��ما 

باشد.
ش��ما از عهده ی چه مقدار هزینه برمی آیید؟ چه 
نرخ س��ودی می خواهید به دس��ت آورید؟ قصد 
دارید هر س��ال چ��ه مقدار از س��رمایه گذاری تان 

برداشت کنید؟ 
اینها س��واالتی است که یک مشاور مالی باتجربه 
و آگاه می تواند با پاسخ دادن به آنها کنترل شما 

را بر سرمایه گذاری تان افزایش دهد. 

آخرین آمارها درباره کانادایی هایی که حساب RRSP دارند نشان می دهد بیش از 26 

میلیون نفر، ساالنه بخشی از درآمدهای خود را در این حساب می گذارند؛ یعنی بیش از دو 

سوم کانادایی ها اعم از جوان و سالمند، از این تسهیالت برای پس انداز کردن بخشی از سرمایه خود 

استفاده می کنند.

در این مطلب با دو سناریو آشنا می شویم؛ یکی برای جوانی که در ابتدای راه سرمایه گذاری است و 

دیگری فردی که می خواهد بازنشستگی خود را در کانادا آغاز کند. آنها چگونه می توانند از مزایای 

این حساب استفاده کنند و شرایط این سرمایه گذاری برای هر کدام چگونه است؟

بزرگ ترین برنامه های مربوط به جشن 

سال نو هر سال در دان تاون تورنتو 

برگزار می شود و هزاران نفر هر سال در 

میدان های اصلی شهر، ثانیه ها را می شمارند و 

در لحظه نو شدن سال جدید، از آتش بازی و 

شادی کردن در کنار هم لذت می برند.

 GTA اما آنهایی که در قسمت های شمالی تر 

سکونت دارند، یک شانس دیگر هم دارند. 

برنامه های محلی در نزدیکی خانه آنها برگزار 

می شود و آنها معموال پس از آن می توانند به 

سمت تورنتو روانه شوند و از جشن های نیمه 

شب لذت ببرند. 

خاطرتان باشدکه سیستم حمل و نقل عمومی 

هم در این شب تورنتو رایگان است و نیازی 

نیست تا نگران آوردن خودرو و پیدا کردن 

جای پارک باشید.

در این مطلب با سه جشن سال نو در 

ریچموندهیل، نیومارکت و مارکهام آشنا 

می شوید. ما اطالعات این جشن ها از جمله 

تاریخ، ساعت ها و محل برگزاری را بر اساس 

اطالعات وبسایت های این رویدادها اعالم 

کرده ایم. 

بنابراین برای اینکه از همه چیز مطمئن شوید، 

حتما سری به وب سایت های این رویدادها 

بزنید و با گرفتن تماس تلفنی از جزئیات بیشتر 

آگاه شوید.

حساب RRSP؛ جوان هستید یا سالمند؟
راه کارهایی برای همه

پس انداز بازنشستگی مخصوص گروه خاصی نیست و بیشتر کانادایی ها بر اساس 

شرایط سنی و درآمدی از آن به نفع خود استفاده می کنند

RRSP Advice For Investors Young And Old

اسپانسر ویژه
رضا شهبا

مشاورامور مالی -  کانادا

یکش��نبه ۳۱ دس��امبر جشن س��ال نوی میالدی 
در Richmond Green Sports Centre برگ��زار 
می شود و First Night نام دارد. اینجا یک برنامه 
ب��زرگ و خانوادگ��ی مخصوص آنهایی اس��ت که 
در ریچموندهی��ل زندگی می کنن��د. از آنجایی که 
بهتر است برای دیدن برنامه ها، روی صندلی های 
جلوتر بنش��ینید، برگزارکنن��دگان توصیه می کنند 

خود را زودتر به محل برگزاری برنامه برسانید.
جشن امسال از ساعت ۶ بعدازظهر آغاز می شود و 
تا ۹ شب ادامه دارد. برای همین اگر دوست دارید 
برنامه های دان تاون تورنتو را هم از دست ندهید 
می توانید بعد از پای��ان برنامه ریچموندهیل،  به 

دان تاون تورنتو بروید.
این برنامه رایگان است و در آن به غیر از موسیقی 
و جش��ن های مربوط به سال نو، غرفه هایی برای 
فعالیت کودکان قرار دارد. آتش بازی و ش��مارش 
معکوس هم قبل از ساعت ۹ شب برگزار می شود.

Sunday, December 31, 2017 | 06:00 
PM – 09:00 PM
Natrel Rink, 235 Queens Quay West
richmondhill.ca/en/things-to-do/
first-night.aspx

جشن سال نو و آتش بازی 
در ریچموندهیل

Rrichmond Hill's 
First Night

آتش ب��ازی، ش��مارش معکوس و اج��رای زنده 
موس��یقی و رقص، برنامه هایی اس��ت که امسال 
در ش��ب س��ال نو در مارکهام برگزار می شود. اگر 
این ش��ب را در مارکهام هستید، توصیه می کنیم 
از خانه بی��رون بیایید و س��اعت هایی را در کنار 
س��اکنان مارکهام سپری کنید. این برنامه رایگان 
است و بخش هایی هم برای فعالیت های مربوط 

به کودکان در نظر گرفته شده است.
 Enterprise ای��ن برنامه در ش��ماره 169 خیابان
Drive مارکهام برگزار می ش��ود. بعد از آغاز س��ال 

جدید، برنامه آتش بازی برقرار خواهد شد.
Sunday, December 31, 2017 | 08:00 
PM – 23:59 PM
169 Enterprise Dr., Markham
downtownmarkham.ca

سال نو را 
در مارکهام جشن بگیرید

New Year's Eve Countdown and 
Fireworks - Markham

جشن سال نوی میالدی در نیومارکت چند سالی 
است برگزار می شود. 

امس��ال هم اهالی این ش��هر عصر روز یکشنبه از 
ساعت پنج تا ۹ ش��ب برای شرکت در این برنامه 

دور هم جمع می شوند. 
نیومارک��ت میزب��ان  Magna Centre در ش��هر 
خانواد ه هاس��ت و تی��م هورتونز ه��م در آنجا از 
خانواده ها با قهوه و شکالت داغ مجانی پذیرایی 

خواهد کرد.
به غیر از آن، ماش��ین های فروش غذا، موسیقی 
زن��ده و DJ، غرف��ه ای ب��رای گرفت��ن عک��س و 
دیگ��ر برنامه ه��ای س��رگرم کننده ه��م منتظ��ر 
ش��رکت کنندگانی اس��ت ک��ه می خواهند س��ال 
جدید را در کنار همش��هریان و دوس��تان خود در 

نیومارکت سپری کنند.
به غی��ر از فعالیت های فضای باز، غرفه هایی هم 
در فضای سرپوشیده از مهمانان پذیرایی می کند.

آتش بازی در ساعت ۹ شب برگزار می شود. شرکت 
در همه فعالیت ها رایگان است.

Sunday, December 31, 2017 | 05:00 
PM – 21:00 PM
MAgna Centre, 800 Mulock Drive
newmarket.ca

آتش بازی سال نوی 
نیومارکت را از دست ندهید

New Market's
First Night

GTA New Year's Eve
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دفتر خدمات مهاجرت

کـانــادا
ســرمایه گذاری، کارآفرینی، تخصصی، دانشجویی، 

اسپانسرشــیپ، تمدید کارت دائم و سیتزن شیپ

آمـریـکا
EB3 EB5، گرین کارت با کار تضمینی  ســرمایه گذاری 

پذیرش و ویزای دانش آموزی و دانشــجویی کانادا برای 
ــتان، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس  مقاطع دبیرس

بدون نیاز به ارائه مدرک زبان انگلیســی

www.canada118.com

905.370.0160
10255 Yonge St., Unit 207, Richmond Hill,  

Ontario, L4C 3B2      

فاروقی لیال 
شمـاره ۲۴۹۹ مجوز 

از رسـمی   مترجم 
یرانیـان ا جنب پـــالزای 

ATIO

416-619-0933   905-910-0510

kay@maobroker.com
416 - 720 - 3449

كارگران خسرو 
Brokerage#12340
Licence#M14000716

20 Harrison Garden Blvd, Toronto ON, M2N 7K9
 (Yonge& Sheppard)

تجارى و  مسكونى  وام  مشاور 

ارائه آسان و تهیه بهترین وام مسکن
تهیه وام ساخت و ساز و نوسازی

تهیه وام در شرایط کردیت بد و ورشکستگی
وام برای تازه واردین به کانــادا

Private Loan

Fast Approval    Top Service    Low Rates

Bus: (905) 292.5433 

TOP CANADIAN 
REALTY INC. BROKERAGE

Massey Baradaran
Broker

416.821.0606

Siamak G.Shabani
Sales Representative
416.997.4488

World on Yonge
دفتر  مشاوره  امالک

B U Y  |  S A L E  |  L E A S E

 مسکونی    و  تجاری   |   خرید   |   فروش   |   اجاره

برای اطالعات بیشتر          
    با ما تماس بگیرید 

بیمه، سرمایه گذاری
مشــــاوره مــالی

416.875.6745
خدماتی متفاوت از گروه شهبا    

/shahbagroup
rezashahba.com

کمـک امـــروز مـا
آرامش فردای شما

بیمـه عمـر؛
آرامـش خیـال
برای آنهـا که 

دوست شان دارید

چون شمـا
شایستگی فردایی 
آرام را دارید

905.370.0011
محمد رحیمیـان

sherkatebimeh.com

 فردی | گروهی | بیزنسی | سرمایه گذاری تضمینی



مســکن

آمارها نش��ان می دهد صاحب��ان خارجی خانه در 
دان ت��اون مونترال، مالک حدود هش��ت درصد از 
کاندوها هس��تند. نتای��ج بررس��ی های اداره آمار 
کانادا و آژانس وام و مسکن کانادا CMHC نشان 
می دهد خریداران خارجی مسکن، تمایل بیشتری 
به خرید خانه های مونترال دارند و دلیل آن، وضع 
مالیات های دولتی در دو شهر ونکوور و تورنتوست.

وزیر اقتصاد کبک در گفتگو با ش��بکه تلویزیونی 
BNN می گوید: »ما در مونترال برای وضع قوانین 
جدی��د و گرفت��ن مالی��ات اضاف��ی از خریداران 
خارجی، عجله ای نداریم. در این ش��رایط، نیازی 
به تصویب چنین قوانینی در مونترال احس��اس 

نمی شود.«
در همین حال آمارهای جدید و رس��می نش��ان 
می دهد خری��داران خارجی ح��دود ۴ / ۳ درصد 
از خانه های تورنت��و را خریده اند و این عدد برای 
صاحب خانه ه��ای غیرمقیم در ونک��وور تقریبا ۵ 

درصد است. 

لطفا حدس و گمان ها را کنار بگذارید
دان کامپبل، کارشناس و استراتژیست بازار مسکن 
کانادا در این باره می گوید: »به نظر می رس��د این 
اواخر، تصمیم گیری های سیاس��ت مداران درباره 
بازار مسکن، بیشتر بر اساس حدس و گمان بوده 
و حاال با انتش��ار این آماره��ا، می توانیم تصمیم 

دقیق تری در این باره بگیریم.«
او می گوی��د: »ما درباره ۸ / ۴ درص��د از خانه ها 
در ونک��وور صحب��ت می کنی��م که صاح��ب آنها 
خریداران خارجی هس��تند. البت��ه این میزان در 
بخ��ش کاندو کمی بیش��تر اس��ت و ۹ / ۷ درصد 
را تش��کیل می دهد. اما جالب تری��ن نکته ای که 
در این آمارها وجود دارد این اس��ت که متوس��ط 
قیم��ت ای��ن خانه ها بس��یار گران تر از متوس��ط 
قیمت خانه هایی است که به طور معمول در این 

شهر خرید و فروش می ش��وند. مثال این تفاوت 
در ونکوور حدود ۱۰ درصد اس��ت. اما در نهایت با 
وجود این واقعیت، باز هم نمی توان گفت که این 
بخش از بازار ، تاثیر اصلی را بر وضعیت مس��کن 

در دو شهر بزرگ کانادا می گذارد.«

خریداران خارجی؛ کم اما تاثیرگذار
البته پی��ش از اعالم این آمار ه��م حدس هایی 
درباره س��هم خریداران خارجی از بازارهای تورنتو 
و ونکوور زده می ش��د. ع��ده ای معتقد بودند این 
س��هم در حدود همین پنج درصد است. استدالل 
موافق��ان طرح ه��ای دول��ت )طرح های��ی که از 
خری��داران خارجی مالی��ات می گیرد تا ب��ازار را 
کنترل کند( این اس��ت که خری��داران خارجی و 
غیرس��اکن، با وجود اینکه س��هم کوچکی از بازار 
دارند اما عمال به دلیل قدرت باالی خرید، کنترل 
بخش زی��ادی از بازار را در دس��ت دارند و خارج 
کردن آنها از بازار، به ساکنان شهرهای بزرگ این 
امکان را می دهد که در فضایی امن تر خرید کنند.

دان کامپب��ل در ج��واب این اس��تدالل می گوید: 
»این ادع��ا درباره ب��ازار خانه ه��ای ارزان قیمت، 
ادعای درستی نیس��ت. همان طور که آمارها هم 
نش��ان می دهد،  خریداران خارجی بیشتر بر روی 
خانه های گران قیمت تمرکز دارند و حضور یا نبود 
آنها، بر خانه های ارزان که بخش عمده ای از بازار 

را تشکیل می دهد، تاثیر مستقیمی ندارد.«
او درب��اره انگی��زه ی اصلی خری��داران خارجی از 
س��رمایه گذاری در ب��ازار مس��کن می گوید: »این 
موضوع اصال عجیب نیست که خریداران خارجی 
به مونت��رال رفته اند. آنها احتماال در آینده هم به 
کلگری می روند. این س��رمایه گذاران، کانادا را به 
ط��ور کلی، بهش��تی امن می دانند ک��ه می توانند 
سرمایه های خود را در آن قرار دهند. ضمن اینکه 
اگر کس��ی در هر جای دنیا بخواهد مشکلی برای 

ش��ما به وج��ود آورد، خیلی س��اده می توانید به 
کانادا بیایید.«

باید تصمیم جامعی بگیریم
او در پاس��خ به این س��وال که آیا این تصمیمات 
اس��تانی کار اشتباهی بوده اس��ت یا نه می گوید: 
»گرفتن مالیات از خریداران خارجی، یک تصمیم 
سیاس��ی بود که بیش از آنکه بر اس��اس فکت ها 
گرفته ش��ود، بر اس��اس پس��ت های ش��بکه های 
اجتماعی بود. البته نمی توان به طور کامل گفت که 
این تصمیم اساس��ا اشتباه بوده اما می توان گفت 
که نیاز است با جامع نگری تصمیم گیری کنیم و 
این جامع نگری در حال حاضر دیده نمی ش��ود. به 
عنوان مثال بخش��ی از  بازار به خصوص در ونکوور 
مربوط به خانه های دوم و سوم ساکنان کاناداست. 
آیا این بخش از بازار و خرید و فروش این خانه ها، 
ب��ر قیمت ها تاثیر نمی گذارد؟ ما برای این خانه ها 

چه فکری کرده ایم؟«

بازار خرید و اجاره خانه های ارزان، داغ 
می شود

او توصیه می کند که مس��یر گفتگوه��ا را در این 
بازار عوض کنیم و نگاه متفاوتی به مس��اله بازار 
مس��کن در بازارهای داغ کانادا داش��ته باش��یم: 
»نکته ای که باید به آن توجه کنیم این اس��ت که 
خریدن خانه به نیت سرمایه گذاری )و نه سکونت 
خودتان( در واقع ورود به بازار »اجاره« اس��ت و 
نه بازار »خرید«. ش��ما این خانه ها را می خرید تا 
با اجاره دادن شان، درآمد کس��ب کنید. اما اگر به 
قوانینی که از س��وی دولت های استانی و فدرال 
وضع می شود نگاهی بیندازید، متوجه می شوید 
که بیشتر آنها مربوط به »بازار خرید خانه« است 

و نه اجاره.«
اما نتیج��ه این تصمیمات که باعث پایین آمدن 

قدرت خرید مردم می شود چیست؟ 
دان کامپبل، کارشناس باسابقه بازار مسکن تورنتو 
می گوی��د: »خانه های��ی که برای س��رمایه گذاری 
خریدارای ش��ده اند و در ب��ازار اجاره ق��رار دارند، 
بیش از گذش��ته رونق می گیرند و صاحبانش��ان 
به س��رعت می توانند این خانه ها را اجاره دهند. 
تقاض��ا نیز به مرور برای این خانه ها افزایش پیدا 
می کند چون خریداران بالقوه به دلیل س��خت تر 
شدن خرید )هدفی که دولت برای آرام کردن بازار 
در پی��ش گرفته( چ��اره ای جز اج��اره کردن خانه 
ندارند. این واقعیت را می توانید از روی آمارهای 
ماهانه رش��د متوسط اجاره بها در ش��هری مانند 
تورنتو ببینید. بنابراین بازار در بخش اجاره بسیار 
داغ اس��ت و این همان بخش��ی از بازار است که 
»س��رمایه گذاران« در آن خان��ه خریده اند و از آن 
پ��ول درمی آورند. هر ک��دام از قوانین اخیر، یک 
خری��دار را از خریدن خانه منصرف می کند و او را 

به سمت بازار اجاره می کشد.«
او همچنی��ن درب��اره اس��ترس تس��ت می گوید: 
»حتما در سه ماهه اول سال، این استرس تست 
جدید ب��ازار را آرام تر می کند ت��ا خریداران بالقوه 
ببینند چ��ه اتفاقی رخ می دهد. همه می خواهند 
بدانند بانک ها و وام دهنده ها در مقابل این قانون 

جدید چه عکس العملی خواهند داشت.«
به عقیده کامپبل، ق��درت خریدها پایین می آید 
و در چنی��ن ش��رایطی همه به س��راغ خانه هایی 
می روند که از لحاظ قیمتی در یک س��وم پایینی 

بازار قرار دارند.« 
دان کمپب��ل می گوی��د: »ما ب��ه تدری��ج دوباره 
ش��اهد جلس��ات مزایده ای خواهیم بود که بر سر 
خرید این خانه ها اتف��اق می افتد زیرا خریداران 
نمی توانن��د از میان دو س��وم باالی��ی بازار خرید 
کنن��د. این گونه اس��ت که بازار خانه ه��ای ارزان، 

داغ تر از گذشته خواهد شد.«

آنهایی که خانه را برای سرمایه گذاری می خرند و اجاره می دهند

همچنان در سال جدید بازار داغی را تجربه می کنند

Toronto Real Estate Market Forecast 2018

آیا بازار خانه و مسکن تورنتو در سال جدید میالدی به آرامش خود ادامه می دهد یا 

خانه ها گران تر می شوند؟ دان کامپبل یکی از مشهورترین کارشناسان بازار مسکن کانادا 

می گوید خانه های ارزان به خاطر قانون های جدید دولتی، گران می شوند و بازار کاندو هم 

داغ خواهد ماند. از سویی دیگر اداره آمار کانادا باالخره آمار مربوط به خریداران خارجی را منتشر 

کرد و بر اساس آن مشخص شد که سهم این خریداران از خانه های تورنتو و ونکوور کمتر از ۵ درصد 

است. هر چند آنها خانه های گران تری به نسبت متوسط کانادایی ها می خرند اما به نظر نمی رسد در 

نهایت، سهم واقعی آنها از بازار مسکن تورنتو و ونکوور، مهم ترین عامل تعیین کننده بازار باشد. 

پس چه چیزی بیش از همه بر بازار تاثیر می گذارد و باید برای آن تصمیم گیری کرد؟ 

دان کامپبل، کارشناس خبره بازار مسکن کانادا که بیش از دو دهه است این بازار را بررسی می کند 

و خود یکی از سرمایه گذاران پیشرو در این بازار است می گوید دولت و دست اندرکاران بازار باید 

نگاه خود را تغییر دهند و به جای اینکه به دنبال سیاست گذاری برای خریداران خارجی بازار باشند، 

نگاهی جامع تر به بازار داشته باشند.

او پیش بینی می کند در سال آینده، به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم، بازار خانه های ارزان، 

داغ تر می شود و همچنین آنهایی که برای سرمایه گذاری )اجاره دادن خانه( وارد این بازار شده اند، 

بازار پررونقی را تجربه خواهند کرد.

قوانین جدید 
بازار خانه های ارزان را در سال 2018 داغ می کند

اسپانسر ویژه
فریـدون تـوال

مشاور امالک و مسکن - تورنتو

جشن شب یلدای سال ۲۰۱۷ شب شنبه ۱۶ دسامبر 
از س��وی ICBA )انجمن ساختمان سازان ایرانی-

کانادای��ی( در تورن هیل برگزار ش��د و اس��تقبال 
جامع��ه ایرانی از آن قابل توجه ب��ود؛ به گونه ای 
که برگزارکنن��دگان برای پذیرایی از همه مهمانان، 

صندلی های بیشتری به سالن اضافه کردند.
انجمن ساختمان س��ازان ایرانی-کانادایی پس از 
برگزاری برنامه های موفق خود در مناس��بت های 
گذش��ته مثل عید نوروز، در نیمه دسامبر، جشن 

ش��ب یلدا را با حضور »ش��هرام صولت��ی« و دیگر 
هنرمندان و ستاره های موسیقی ایرانی برگزار کرد.
در ای��ن برنامه جان توری ش��هردار تورنتو، فرانک 
اس��کارپیتی، ش��هردار مارکهام، دیوید زیمر،  وزیر 
ارتباطات بومیان انتاریو، علی احساس��ی نماینده 
پارلمان کانادا، دکتر رضا مریدی، وزیر کابینه لیبرال 
دولت انتاریو، مایکل پارسا، عضو حزب محافظه کار 

و دیوید موسوی، سیاست مدار حضور داشتند.
 آنه��ا در کنار س��ایر مهمانان ایرانی، س��ازندگان 

و همه اهالی و دس��ت اندرکاران س��اخت و س��از 
مسکن در تورنتو، شب یلدا را جشن گرفتند.

 Le Parc مراس��م امسال از ساعت ۶ بعدازظهر در
Banquet Hall آغاز شد و مهمانان با سفره بزرگ 

و زیبای شب یلدا عکس گرفتند.
فرانک اسکارپیتی، شهردار مارکهام در این مراسم، 
جای��زه ای را به انجمن ساختمان س��ازان ایرانی-

کانادای��ی اهدا کرد و پس از آن دکتر رضا مریدی، 
علی احساسی، دیوید زیمر، سخنرانی کردند.

شهرام صولتی و فریبا داوودی نیز در این مراسم 
ب��ه اجرای برنامه موس��یقی پرداختند و حاضران 
همچنین س��رود مل��ی کانادا را هم��راه با اجرای 

زنده، زمزمه کردند و به احترام آن ایستادند.
این مهمانی بزرگ و صمیمی با هدف بزرگ داشت 
یکی از س��نت های قدیمی ای��ران و برپایی آن در 
کانادا برگزار شد و مهمانان غیرایرانی نیز به وسیله 
آن، بیش��تر با آداب و س��نن ایرانی از جمله سفره 

شب یلدا و موسیقی سنتی ایرانی آشنا شدند.

 انجمن ساختمان سازان ایرانی-کانادایی برگزار کرد

Advertorial

جشن بزرگ شب یلدای 2017 از سوی انجمن ساختمان سازان ایرانی-کانادایی IcBa برگزار 

شد و شهردار تورنتو، نمایندگان پارلمان کانادا و انتاریو و صدها تن از دست اندرکاران 

حوزه ساختمان سازی کانادا در آن حضور داشتند. شهرام صولتی، خواننده مشهور موسیقی 

پاپ نیز در این مراسم به اجرای برنامه پرداخت.

مهمانی بزرگ یلدا با حضور
 ایرانیان سرشناس و مقامات کانادایی
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وام تضمینى

647-994-7073

azadeh.payandeh.r@gmail.com

آزاده پاینده
کارشناس  ارشد  معمارى

فـروش* خـرید*
(براى واجدین شرایط)

مشاور شما در کلیه امور ملکى

SALES REPRESENTATIVE,  M.ARCH

 
على محمدپور 

مشـاور شمـا در امـور امـالك
خـرید، فـروش، اجـاره

647-267-4480 alivarankesh@gmail.com
www.alivarankesh.com

S ales  Representative

نکش ر و مهندس

 با کمتـــریـن
نرخ کمیسیـون
 با کمتـــریـن
نرخ کمیسیـون

S ales  Representative

Mortgage Broker Lic# 
M08004799

ناصر یلتقیان

۱۰۰ هزار دالروام بیزینس تا سقف

416.402.1410

416.305.8683

Nasser Yaltaghian

WHEN YOU CHOOSE THE RIGHT BROKER
YOU GET RIGHT MORTGAGE

Executive Assistance 

علی فصیـحی
امالک مشاور 

647-527-1359
Ajax  .  Whitby 

Oshawa

www.ninasaeed.com

علی زیلـوباف
متخصص انواع وام

امالک مشاور 
Mortgage License# M15000387

Brokerage Licence# 10538

416-829-4240

Private Mortgage 
• First morgage starting rate 5.99
• Second mortgage starting rate 8.99

2nd Floor - 6174 Yonge St, North York, ON  M2M 3X1
 101 Duncan Mill Road, Suite 400, Toronto ON M3B 1Z3

Office: 416-849-2006

CENTUM®

LIBERTY MORTGAGES CORP.
Heritage group Ltd.

Brokerage*

416-302-1106
siamak.shakibikenarsari@century21.ca

Mortgage Agent Sales Rep.
سیامک

 راه حل آخر در
وام مسکن

خرید ، فروش  
اجــاره

کمک در مسائل مهم سالهای اول مهاجرت

شکیبی 

4 1 6 - 8 8 8 - 7 9 8 8
please visit  CallMefirst .ca

خرید فروش اجاره
امالك تجارى و مسکونى

مشـاور امـالك

Sales Representetive

The3n@yahoo.com

16850 Yonge St. # 6B
Newmarket, ON L3Y 0A3

905-953-0550

Right At Home Realty Inc.
Brokerage

Independently Owned and Operated.

Sales Rep.

قاسـمیزاده ریحانا
اجـاره فـروش، خرید،
647-772-7101

امالک مشاور

416-939-4646

info@shomihome.com
فــروش، خـرید، 

اجــاره
 

Sales Representative

SHomiHome.com شــبکه اطاع رسانی مسکن

175 Willowdale  Ave., Unite 100
TORONTO, ON M2N 4Y9
Office: 8881-901-416

Soltanian Real Estate
Inc., Brokerage

علیرضا صدیقی

خانه و آپارتمان

خريد ، فروش ، اجاره
با بهترين نرخ بهره وام  كمك در تهيه 

كردوانی بابك 

4 1 6 . 7 2 6 . 8 1 3 1

امور امالك در  امين  مشاور 

مشــــاور  وام

وام شخصی، مسکونی

ORTGAGE

Lic#: 12136

416.858.1013
NATIONAL
BANK
OF CANADA

Scotiabank ®

ferayfinance@hotmail.com

Sales Representative
FRED TAVALLA

متخصص
خرید و فروش امالک

تهران تکنیک  پلى تکنیک تهرانپلی 

FredTavalla.com | tavalla.sm@gmail.com 

647-963-9775Direct

Realty Inc., Brokerage, 
Independently Owned & Operated 

Brokerage

Home Life/Bayview



مســکن

َب��ری و هان��ی ش��رمن، در س��ال ۱۹۹۱ ب��ه خانه 
جدیدشان در نورث یورک آمدند؛ یعنی شش سال 
پس از خرید آن. ش��رکت های مختلف، سال ها بر 
روی بخش های مختل��ف خانه کار کرده بودند تا 
بهترین امکانات را برای س��اکنان میلیاردر جدید 
فراهم کند. ش��رمن ها بالفاصله بعد از نقل مکان 
ب��ه خان��ه جدید، فهمیدن��د قصر رویاهای ش��ان 
مش��کالت زی��ادی دارد. َب��ری درب��اره این خانه 

می گفت: »همه چیز اینجا یک فاجعه است.«
َبری ش��رمن در سال ۲۰۰۶ ش��کایتی را به دادگاه 

فرس��تاد. او تقاضا کرده بود طراحان و سازندگان 
خانه غرامتی دو میلیون دالری به او بپردازند. آنها 
در نهایت از پنج شرکت شکایت کردند؛ سه شرکت 
 Jack Winston Designs Thomas Marzotto
Architects و Ewing Construction ب��ا او ب��ه 
مصالحه رس��یدند اما دو شرکت دعوای حقوقی را 
 Degrees 21  ،به دادگاه کشاندند. اولین شرکت
نام داش��ت که در زمینه سیستم های گرمایش و 
سرمایش فعالیت می کند. آنها همچنین از والتر 
 Walter Kenyon Designs کنی��ون، از ش��رکت

ش��کایت کردند که وظیفه طراحی سیس��تم های 
سرمایشی و گرمایشی خانه را برعهده داشت.

بر اس��اس اسناد دادگاه، َبری ش��رمن اعالم کرده 
بود: »موارد بس��یار زیادی در این خانه به صورت 
اش��تباه انجام ش��ده بود و این در حالی است که 

ساختمان این خانه هم یک فاجعه است.«

پادشاه دادگاه های حقوقی کانادا
بزرگ تری��ن کارخان��ه  َب��ری ش��رمن، موس��س 
داروس��ازی کانادا یعنی Apotex در همان زمان 

درگی��ر ۱۵۰ پرونده حقوق��ی در دادگاه عالی کانادا 
ب��ود. خانه آنه��ا در نزدیکی تقاط��ع خیابان های 
Bayview و بزرگراه ۴۰۱ واقع شده است و آنها به 
تازگی خانه را ب��ه قیمت ۹ / ۶ میلیون دالر برای 

فروش در بازار قرار داده بودند. 
همان مش��اور امالک و مسئول فروش خانه بود 
که روز جمعه با این خانواده تماس گرفت و پس 
از آنکه متوجه شد آنها جواب نمی دهند به خانه 
آمد و با جس��م بی جان این زن و شوهر در خانه 

روبرو شد.
ای��ن خان��ه ۱۲ هزار ف��وت مربع مس��احت دارد. 
یک اس��تخر داخلی و یک اس��تخر روباز به همراه 
جکوزی، زمین تنیس در این خانه قرار دارد. شش 
خ��ودرو نیز می توانند در پارکینگ زیرزمینی خانه 
پارک کنند. خانه س��ابق ش��رمن ها پنج + ۱ اتاق 
خواب دارد و دوبلکس اس��ت. این خانه کفپوش 
چوبی و بالکن های زیبایی دارد و تلفیقی زیبا از 

سنگ، چوب و شیشه است.
 Kenyon و Degrees 21 شرمن ها از شرکت های
ش��کایتی ۵۰۰ ه��زار دالری کردن��د و در نهای��ت 
موفق ش��دند ۳۴ هزار دالر غرام��ت بگیرند. البته 
ش��رکت Degrees 21  به ص��ورت جداگانه ای از 
 Jack Winston Designs و Kenyon شرکت های
ش��کایت کرد. دادگاه در س��ال ۲۰۰۶ اعالم کرد دو 
ش��رکت Degrees 21 و Kenyon در کار خ��ود 
س��هل انگاری کرده اند اما ش��رمن هم نتوانس��ت 
مدارک محکمه پس��ندی برای ضررها و خرابی ها 
ب��ه دادگاه ارائه کند. دو س��ال بعد، درخواس��ت 

فرجام خواهی هم رد شد.
این گونه بود که تالش حقوقی شرمن ها در زمینه 
بازار مس��کن به پایان رس��ید و س��رانجام هم در 
آس��تانه فروختن خانه، در کنار استخر آن چشم 

از جهان فروبستند.

َبری و هانی شرمن، میلیاردرهای ساکن نورث یورک که هفته گذشته به طرز مشکوکی در خانه شان درگذشتند

سال ها به دنبال گرفتن غرامت از شرکت هایی بودند که خانه شان را بازسازی کرده بودند

House Of Barry And Honey Sherman

وقتی َبری و هانی شرمن، خانه بزرگ 

و زیبای خود را در سال 198۵ در 

North York خریدند، تصمیم گرفتند 

3 / 2 میلیون دالر هزینه کنند تا آنجا به خانه 

رویایی شان تبدیل شود و بعد در آنجا زندگی 

کنند. آرزوی آنها البته آن طور که دوست 

داشتند به نتیجه نرسید.

ماجرای این شکایت چه بود و غول دارویی 

کانادا که بیشتر پرونده های حقوقی را برنده 

شده بود، چگونه از چند شرکت فعال در بازار 

مسکن شکایت کرد؟

َبری و هانی شرمن 
حکایت پرماجرای خانه ی شماره 50

یک��ی از مهم تری��ن مواردی که ابت��دا باید به آن 
اش��اره کنیم این اس��ت که آفری که ش��ما برای 
اجاره از طریق مشاور امالک خود به صاحب خانه 
می دهی��د ب��ه منزله تواف��ق برای اجاره اس��ت. 

)Agreement To Lease(
حتما از Agent خود بخواهید که بعد از پذیرفته 
شدن این آفر توس��ط طرف دیگر یا برایتان یک 
 )Lease Agreement( قرارداد اج��اره رس��می
تنظیم کند و یا برای ت��ان در ضمیمه توافق نامه 
مذک��ور، Clause را تهیه کند ک��ه بیانگر تاییدیه 
طرفین معامله مبنی بر جایگزینی این توافقنامه 
به جای قرارداد اجاره باش��د، در غیر این صورت 

قرارداد شما رسمی نخواهد شد.
قرارداد رس��می اجاره قراردادی است بین مالک و 
مستاجر برای استفاده از ملک صاحب خانه توسط 
مس��تاجر برای یک مدت و مبلغ مشخص تنظیم 
می شود. هر قرارداد اجاره باید یک سری عناصری 
را شامل شود که در صورت وجود نداشتن هر یک 

از آنها، متن قرارداد قانونی نیست.
Legal Name: نام و نام خانوادگی درس��ت، . 1

رسمی و قانونی مس��تاجر و مالک )حقیقی 
یا حقوقی(

Legally Competent: اش��خاصی ک��ه ب��ه . 2
عن��وان مال��ک و مس��تاجر ق��رارداد را امضا 
می کنند باید از هر جه��ت صالحیت قانونی 

را دارا باشند.
3 . :Readily Identifiable Description

مش��خصات قانونی ملک باید صحیح باشد 
مثل آدرس، مساحت تقریبی و ...

Consideration: مبلغ اجاره و نحوه پرداخت . ۴
و زمان و جزئیات پرداخت.

Legal Purpose: اس��تفاده قانونی از ملک . ۵
م��ورد اج��اره مطاب��ق ب��ا آنچه ک��ه در متن 
توافقنامه و قوانین استانی و شهرداری مقرر 

شده است.
Start/End Dates: تاریخ ش��روع و خاتمه . 6

قرارداد.
What Is Expected: کلیه قوانین و مقررات . 7

و خط مش��ی هر یک از طرفی��ن و جزئیات 
اجرای��ی و هر آنچه که طرفی��ن از هم انتظار 
دارند باید به صورت ش��فاف در متن قرارداد 
ذکر شده و به تایید هر دو طرف رسیده باشد.

معم��وال صاحب خانه ه��ا ب��ه همراه آف��ری که 
می خواهن��د بررس��ی کنند، م��دارک دیگری هم 

جهت بررسی بیشتر از مستاجر می خواهند.
 یک��ی از آنها فرم Rental Application اس��ت. 
این فرم شامل یک س��ری اطالعات قابل قبول 
و صحی��ح در خص��وص کلیه افرادی اس��ت که 
می خواهند در ملک به عنوان مس��تاجر س��اکن 
شوند. این اطالعات شامل محل اقامت دو سال 
گذشته آنها، ش��غل آنها، درآمدها و بدهی های 
حال حاضر، ماش��ینی ک��ه در حال حاضر دارند و 

اطالعات مالی مربوط به آنهاست. 
 Credit همچنین مالکین می توانند گزارش��ی از
ش��ما و همچنین نام��ه ای از کارفرمای محلی 
 Letter Of( که در آن مش��غول به کار هس��تید
Employment( را جه��ت بررس��ی و اطمین��ان 

بیشتر تقاضا کنند.
اگر دارید قرارداد را می خوانید این چند اصطالح 

را حتما باید بشناسید.

(Landlord & Tenant Board)
Ontario Rental Housing Tribunal: اعضای این 

سازمان دو نقش کلیدی دارند.
تهیه یک سری اطالعات در خصوص قوانین . 1

اجاره نش��ینی امالک مس��کونی و فرم های 
مربوطه

حل اختالف بین مالک و مستاجر. 2
این ش��ورا مانند یک ش��به دادگاه )شورای حل 
اخت��الف(، بعضی از اختالف��ات بین مالکین و 
مس��تاجرین را داوری و رای صادر می کند اما نه 

در همه موارد مورد اختالف.
 Pets Provisions: مردم واقعا نمی دانند قانون 
نگهداری حیوانات خانگی در امالک اجاره ای 
چیست؟ هیچ مالکی نمی تواند مستاجر خود 

را از نگه داشتن حیوانات خانگی در ملک منع 
کند. به عبارتی قانون منع نگهداری حیوانات 

خانگی، فاقد اعتبار است؛ هر چند اگر در قرارداد 
گذاشته شود.

تنها در مواردی می تواند مس��تاجر را از نگهداری 
این حیوانات منع کند که:

نگه��داری ای��ن گون��ه از حیوان��ات، مطابق . 1
 Ontario Human Right قوانی��ن مربوطه در
Code نباش��د. مثال اگر حیوانی باشد که سر 
و صدای زیادی داش��ته باشد و باعث سلب 
آسایش دیگران گردد یا سالمتی  همسایگان 

و دیگر ساکنان را به خطر بیندازد.
اگ��ر ملک مورد نظ��ر کاندومینیوم باش��د و . 2

نگ��ه داری بعض��ی از گونه ه��ای حیوانات 
خانگی مغایر با قوانین و مقرارت وضع شده 

ساختمان باشد. 

Deposit: هی��چ مالکی حق ندارد بیش��تر از یک 
ماه اجاره را از مس��تاجر خود به عنوان ودیعه یا 
همان Deposit بگیرد. معموال این Deposit هم 

مربوط به پرداخت اجاره ماه آخر است. 
حال چرا در آفرهای اجاره چکی بانکی به مبلغی 
معادل دو م��اه پرداخت می ش��ود؟ این به این 
دلیل اس��ت که نصف این مبلغ معادل یک ماه 
مربوط به پرداخت اجاره ماه اول است وبه عنوان 
 Deposit ودیعه محس��وب نمی ش��ود، در واقع

همان اجاره مربوط به ماه آخر است. 
بعضی از مس��تاجرین البته به خاطر نداش��تن 
س��ابقه اعتب��اری ی��ا کاری در کان��ادا بصورت 
داوطلبانه و برای متقاعد کردن مالک، اجاره چند 
ماه ی��ا حتی ۱۲ ماه را هم پیش��اپیش پرداخت 
می کنند. در هر صورت مطالبق قوانین هیچ کس 
نمی تواند شما را مجبور کند که بیشتر از یک ماه 

ودیعه بپردازید.
ضم��ن اینکه مس��تاجر هیچ اجب��اری ندارد که 
برای پرداخ��ت مبالغ اجاره به��ا، هیچ گونه چک 
تاری��خ داری به مال��ک بدهد. مال��ک نمی تواند 
مس��تاجر را مجبور به این کار کند. مستاجر باید 
ماه به م��اه اجاره را پرداخت کن��د. ضمن اینکه 
صاحب خانه حتما موظف است اگر Deposit یا 
اجاره بهایی می گیرد، رس��ید رسمی را با امضای 

خود به مستاجر بدهد.

افزایش اجاره بها:
صاحب خانه برای افزای��ش هر گونه اجاره بها بر 
اساس جزئیات آن که در متن قانون آمده است، 
می بایس��ت از ۹۰ روز قب��ل از پای��ان مدت دوره 
اجاره، مستاجر را از این افزایش مطلع کند. این 
افزایش می تواند بر مبنای مخارج و هزینه های 
پیش بینی نش��ده و ی��ا بابت تعمیرات اساس��ی 
 Major( در ملک مورد نظر در ط��ول مدت اجاره
 Municipal ی��ا افزایش درمبل��غ )Renovation
Taxes و یا مبالغ پیش بینی نشده در طرح های 
س��رویس های خدمات��ی )گاز، آب، برق و ...( و 

همچنین بعضی سرویس های خاص باشد.
صاحب خانه مجاز اس��ت مطابق با قانونی که هر 
 Ministry Of س��ال پیش از ۳۱ آگوس��ت توسط
Municipal Affairs & Housing ابالغ می شود، 

مبلغ اجاره را افزایش دهد.

ورود صاحب خانه به ملک:
صاحب خان��ه می تواند کتبا و ب��ا اطالع قبلی و 
با ذکر دلیل مش��خص و همچنی��ن روز و زمان 
مش��خص بین س��اعت ۸ صبح الی ۸ ش��ب به 

منزل مستاجر وارد شود.
برای تعمیرات در ملک مورد نظر. 1
ورود اف��راد ذیرب��ط مانند مام��ور بانک و یا . 2

مامور شرکت بیمه گزار ملک.
ورود برای نش��ان دادن ملک ب��ه خریداران . 3

احتمالی
ورود به جهت بازرس��ی ملک برای اطمینان . ۴

از نگه��داری مل��ک طب��ق ش��رایط ق��رارداد 
توس��ط مس��تاجر و رعایت کلیه مس��ائل و 

استانداردهای الزم.
برای ه��ر گونه دلیلی که در مت��ن قرارداد به . ۵

آن اش��اره شده و هر دو طرف هم آن را تایید 
کرده اند.

در م��وارد ذی��ل صاحب خانه مجاز اس��ت بدون 
»اطالع کتبی« وارد ملک مورد اجاره شود.

در م��وارد اضط��راری یا م��واردی که مالک و . 1
مستاجر با زمان ورود موافقت دارند.

اگر در متن قرارداد اج��اره، زمانی برای تمیز . 2
کردن ملک توسط صاحب خانه مقرر و تعیین 

شده است.
اگر صاحب خانه قصد اجاره خانه را به غیر از . 3

مستاجر ساکن دارد. در صورتی که:
الف( مالک و مس��تاجر به توافق رس��یده اند که 

قرارداد جاری را خاتمه دهند.
ب( س��اعت ورود بای��د بین ۸ صبح تا ۸ ش��ب 

باشد.
ج( مالک قبل از ورود باید مستاجر را از ورودش 

و منظورش از ورود مطلع کند.

پاسخ به پرسش های شما

مهم ترین نکاتی که باید 
درباره  قوانین اجاره نشینی در انتاریو بدانیم

مهسا از تورن هیل: ما به تازگی به کانادا آمده ایم و می خواهیم یک  خانه اجاره کنیم. هر کس در خصوص قوانین مالک و مستاجر به ؟

ما توصیه ای می کند. مایلیم به صورت خالصه، مهم ترین قوانین اجاره نشینی 

را بدانیم تا بتوانیم قبل از اجاره یک خانه بهترین تصمیم را بگیریم و دچار 

اشتباه نشویم.

رضا حاتم طهرانی
مشاور امالک و مسکن - تورنتو
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mehran2867@yahoo.com

416.830.2385

Heritage Group Ltd.
Brokerage.*

Sales Rep.

سـالهـــا تجـربـه
ساختمان بازرسی 
خــــــدمت در 

امالک و مشاور 
ساختمان بازرس   

پوستی زاده مهران  شما خـانه  خرید 

Sales Representative

HomeLife/Bayview
Realty Inc. -Brokerage**
Independently Owened & Operated

416-841-9690
بهترین ســـرمایه گذاری خرید خـانه

7787 Yonge St. Suite 201
Thornhill, ON, L3T 7L2

Tel: 905.709.1800
www.myforensthillagent.com

میترا امامی
مشاور امالک

416.708.8563
mitra@myforesthillagent.com

Heritage group Ltd.
Brokerage*

*Independently Owned & Operated

always taking your best interest to heart

صبـری سوری 
Sales Representative

امـالک امور  مشـاور 

7331 Yonge St.
416-825-7392

متخصص
خرید و فروش

امالک

GTAhomeswithAmir@gmail.com

Sales Rep.

647-920-0304

Realty Inc., Brokerage, 
Independently Owned & Operated 

Brokerage

Home Life/Bayview

امیرولیزاده

Sales Rep.

416-303-0397

Realty Inc., Brokerage, 
Independently Owned & Operated 
Brokerage

Home Life/Bayview

کامبیز جعفری
فارغ التحصیل مهندسی 
راه و ساختمان
عضو انجمن مهندسین انتاریو

امالک مشاور 

kambizjafari70@gmail.com

امـالک مشـاور  416.824.9034
dreamhouse1973@gmail.com

رضـا
حاتم طهرانى
Sales Representative
خرید ، فروش ، اجاره
آپارتمان و  خانه 

فارغ التحصیل مهندسی راه و ساختمان
از دانشکده فنی دانشگاه تبریز

رضا حاتم طهرانی
Sales Representative



یک خان��واده ایرانی-کانادایی همچنان در انتظار 
پاسخ از س��وی پلیس انتاریوس��ت و می خواهد 
بداند چه اتفاقی افتاده که پس��ر ۴۳ ساله شان بر 

اثر شلیک پلیس از دنیا رفته است.

حادثه در پارکینگ اداره پلیس روی داد
این اتفاق روز ش��نبه در شهر Morrisburg در ۸۰ 
کیلومتری جنوب اتاوا روی داد و ماموران پلیس 
اس��تان انتاریو OPP بع��د از درگیری با یک مرد 
ایرانی کانادایی به نام بابک س��عیدی، با شلیک 
دو گلول��ه او را از پای درآورد. او با ناهنجاری های 
روانی دس��ت وپنجه نرم می ک��رد و باید هر هفته 

خود را به اداره پلیس معرفی می کرد.
باب��ک س��عیدی که مبتال ب��ه اس��کیزوفرنیا بود 
در س��ال ۲۰۱۴ ب��ه دلیل حضور در ی��ک درگیری 
خش��ونت آمیز باید ب��ه صورت هفتگی ب��ه اداره 

پلیس می رفت.
الی س��عیدی، خواهر بابک می گوید: »او در طول 
این س��ال ها بدون وقفه خود را ب��ه اداره پلیس 
معرفی می کرد و این آخر هفته هم یکی از همان 
روزهایی بود که او ب��ه اداره پلیس می رفت؛ آخر 

هفته ای که با یک رویداد ناگوار همراه بود.«
الی می گوید: »ب��رادر من مهربان ترین، عزیزترین 
دچ��ار  او  ب��ود.  آدم  دوست داش��تنی ترین  و 
ناهنجاری ها روانی بود و ما الزم است که بدانیم 

باید چگونه با چنین افرادی برخورد کرد.«
نهاد ناظ��ر بر پلیس انتاریو SIU بعد از این اتفاق 
که منجر به مرگ ش��ده، تحقیقات خود را در این 

زمینه آغاز کرده است.

روزی که با یک جعبه شیرینی تازه آغاز 
شد

بابک س��عیدی شنبه صبح با یک جعبه شیرینی 
تازه از خانه خارج ش��د. او این شیرینی ها را برای 
پ��در و یکی از دوس��تان خانوادگی اش آورده بود؛ 
دو نف��ری که به نزدیکی های ش��هر Cardinal در 
انتاریو آمده بودند تا او را به شهر برسانند و بابک 
مثل همه ش��نبه های گذشته این سال ها، خود را 
به اداره پلیس معرفی کند. خواهر بابک می گوید 
اینکه بابک ش��یرینی خریده و ب��ه پدرش هدیه 
داده نش��انه ای اس��ت که به نظر می رسد او حال 

خوبی داشته است.
الی از قول پدرش ماجرا را اینگونه روایت می کند: 
»وقتی آنها به اداره پلیس می رسند، به آنها گفته 
می ش��ود که باید ۱۵ دقیق��ه صبر کنند. به همین 
دلیل آنها هم برای خرید به سوپرمارکت می روند 
و وقت��ی برمی گردن��د، دو مامور پلی��س روی او 
می افتند تا او را به داخل ایستگاه پلیس ببرند.«

دو شلیک؛ پایان زندگی بابک سعیدی
الی س��عیدی می گوید برادرش به داخل ایستگاه 
پلیس م��ی رود و پدرش دو دقیقه بعد صدای دو 
ش��لیک را می ش��نود. مامور پلیس ب��ه پدر بابک 
 Tim و دوس��تش می گوی��د ک��ه در یک ش��عبه
Hortons بیرون از ایس��تگاه پلیس صبر کنند تا 
یک نفر از نیروهای پلیس بیاید و موضوع را برای 

آنها توضیح دهد.
الی سعیدی می گوید: »باالخره یک مامور پلیس 
بعد از ۱۰ س��اعت به س��راغ آنها آمد و پدرم به او 
گفت پس��رم کجاست؟ و مامور پلیس به او گفت 

متاسفم. پسر شما از دنیا رفته است.« او می گوید 
این تنها چیزی است که به ما گفته شده و اینکه 
ما هیچ اطالعات دیگری درباره آنچه اتفاق افتاده 

نداریم، غیرقابل قبول است.

شلیک در پارکینگ رخ داده است؟
یک ش��اهد عینی که در پمپ بنزین روبروی اداره 
پلیس حضور داش��ته و صحنه تیراندازی را از دور 
دیده اس��ت می گوید: »ناگهان در ورودی شمالی 
پارکین��گ این ایس��تگاه پلیس صدای ش��لیک 
شنیده ش��د؛ یک مامور پلیس سعی می کرد خود 
را از روی زمین بلند کند و دیگری اسلحه در دست 
داش��ت. یک مرد هم بی حرکت روی زمین افتاده 
ب��ود. مدتی بعد ی��ک مامور پلیس ب��رای انجام 

عملیات احیای قلبی ریوی باالی سر مرد آمد.«
ال��ی می گوید: »م��ن باید به خاطر پ��در و مادرم 
قوی باش��م. خیلی سخت است که ببینیم مادرم 
و پدرم گری��ه می کنند و ناراحتند. مادرم گوش��ه 
اتاق نشس��ته و عکس ب��رادرم را در آغوش گرفته 
اس��ت. همه چیزی که او می گوید این اس��ت که 
نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. نمی دانم جنازه 

پسرم کجاست.«

او می خواست زندگی اش را دوباره بسازد
الی س��عیدی می گوید ب��رادرش پیش از اینکه از 
دنیا برود در حال س��اختن دوباره زندگی خود بود 
و در مزرع��ه ای در غرب ش��هر Morrisburg گاو و 

گوسفند پرورش می داد.
الی با آس��یب های اجتماعی کامال آشناس��ت. او 
سال ها در یک مرکز نگهداری از جوانان بی خانمان 
در اتاوا مش��غول به کار بوده است. او می گوید به 

ای��ن دلیل ب��ا CBC مصاحبه کرده ک��ه به تازگی 
می��زان درگیری ه��ای پلیس با اف��رادی که دچار 
ناهنجاری های روانی هس��تند زیاد ش��ده است؛ 

اتفاقاتی که برخی از آنها منجر به مرگ شده اند. 
الی همچنین مطمئن اس��ت که برادرش مس��لح 
نب��وده اس��ت. او در اعتراض ب��ه عملکرد پلیس 
می گوید: »آنها مش��خصا نه ابزار و نه آگاهی الزم 
را برای برخورد با مردمی که مش��کل روانی دارند، 
در اختیار ندارند. بسیاری از افراد با داشتن چنین 
مش��کالتی در دستان پلیس جان خود را از دست 

داده اند.«
او می گوید: »پلیس باید آموزش و آگاهی الزم را 
داشته باشد که بداند با افرادی که ناهنجاری های 
روانی دارند چگونه برخورد کند. همه آنها افرادی 

بد و تهدید برای جامعه به شمار نمی روند.«

پلیس بعد از درگیری فیزیکی شلیک کرده 
است

نه��اد ناظر بر پلیس انتاری��و SIU در گزارش خود 
اعالم ک��رد که بابک س��عیدی با پلی��س انتاریو 
برخورد فیزیکی داش��ته است. پس از این فعل و 
انفعاالت است که یکی از نیروهای پلیس اسلحه 
خود را خارج کرده و به س��عیدی شلیک می کند. 
این واحد اعالم کرد قرار اس��ت چهارشنبه همین 
هفته بررس��ی های بیش��تر را درب��اره این پرونده 

انجام دهد.
ای��ن گزارش می گوی��د: »مامور پلی��س جراحات 
نامش��خصی برداش��ته و تحت مداوا ق��رار گرفته 

است.«
هن��وز نام و مش��خصات پلیس��ی که ب��ه بابک 

سعیدی شلیک کرده مشخص نشده است.

Shooting Incident At Morrisburg OPP Detachment

خانواده بابک سعیدی، شهروند ایرانی - کانادایی این روزها در انتظار پاسخ مسئوالن 

هستند. آنها می خواهند بدانند چرا پسر ۴3 ساله شان با شلیک گلوله در اداره پلیس شهر 

Morrisburg از پای درآمده است.

پلیس بعد از یک درگیری که به نظر می رسد در پارکینگ اداره پلیس این شهر روی داده، به روی یک 

شهروند دارای اختالالت روانی آتش گشوده و با دو گلوله او را از پای درآورده است.

هنوز نه پلیس و نه هیچ کدام از مقامات مسئول توضیح بیشتری درباره این اتفاق نداده اند و 

خانواده بابک سعیدی، در انتظار روشن شدن پرونده است.

یک روزنامه محلی بابک سعیدی را ایرانی-کانادایی می داند و این حادثه یک بار دیگر توجه ها را به 

نیروهای پلیس انتاریو و برخورد آنها با افرادی جلب می کند که دچار ناهنجاری های روانی هستند. 

پرونده های زیادی در سازمان های ناظر پلیس در انتاریو در جریان است که به دلیل تیراندازی پلیس 

به این افراد تشکیل شده است.

خبرنگار آتش بر اساس گزارش های مختلفی که طی این هفته از این حادثه دلخراش منتشر شده 

گزارش می کند.

خانواده ایرانی در انتظار توضیح پلیس انتاریو هستند و می خواهند بدانند 

چرا پسرشان که دچار اختالل روانی بوده، به دست پلیس کشته شده است

شلیک به مرد ایرانی 
در بازداشتگاه پلیس انتاریو

یک کوله تجربه
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تریندا برای سفر کوتاهی به نانائیمو رفته بودکه 
ای��ن اش��تباه رخ داد،  و او زمان��ی متوجه این 

اشتباه شد که به شهر خودش بازگشته بود.
انگش��تر را فرزن��دان ای��ن خانم زمان��ی که در 
دبیرستان بودند برای او خریده بودند. آنها برای 
این کار مدتی طوالنی پول های ش��ان را پس انداز 

کرده بودند.
تریندا می گوید: »همان اول که متوجه مس��اله 
ش��دم مطمئن ب��ودم که دوب��اره به انگش��ترم 
خواهم رس��ید، مردی که من انگش��ترم را به او 

داده بودم، آدم خوبی به نظرم می رسید.«
تریندا موضوع را بر روی فیس بوک پس��ت کرد و 

یک خبرنگار در ش��هر نانائیمو توانست ریموند، 
مرد بی خانمان، را بیابد. 

ریموند گفت که انگشتر را جای امنی گذاشته بوده، 
چون اطمینان داشته صاحبش بازخواهد گشت.

 صاحب انگش��تر که خیلی خوش حال بود یک 
جایزه نقدی به مرد بی خانمان بخشید.

طوالنی ش��دن تحقیقات محل��ی درباره مرگ 
ش��رمن ها، این هفت��ه در رس��انه های کانادا 

بازتاب داشت.
اس��تیو رایان، کارش��ناس جنای��ی می گوید: 
»ماموران پلیس مدت زیادی است که در این 
خانه مشغول جستجو هستند. هر چند جسد 
این دو در کنار اس��تخر پیدا شده است اما من 
فکر نمی کنم آنجا تنها صحنه قتل بوده باشد. 
ب��ه همین دلیل ب��ه نظر می رس��د ماموران و 
کارآگاهان در اتاق ه��ای دیگر این خانه بزرگ 
در حال جستجو برای یافتن سرنخ های جدید 

باشند.«
موس��س بزرگ ترین ش��رکت دارویی کانادا به 
هم��راه همس��رش روز جمعه ۱۵ دس��امبر در 
خانه ش��ان در نورث ی��ورک در حالی که به نظر 
می رسید هر دو خفه شده اند، پیدا شد. پلیس 
همچنان می گوید این قتل مشکوک است اما 
گزارش های غیررسمی پلیس در ساعات اولیه 

از احتمال بروز یک خودکشی خبر می داد.
پلیس در خانه ۱۲ هزار فوت مربعی این زوج، 
ب��ه دنبال یافتن س��رنخ اس��ت و در روزهای 
گذش��ته از تمام اهالی محله و همس��ایه ها 
پرس و جو کرده اس��ت. پلیس همچنین روز 
پنجش��نبه خودروی SUV هانی ش��رمن را از 

خانه خارج کرده است.
رایان می گوید این احتماال یکی از سرنخ های 
جدید است و پلیس برای بررسی دقیق تر این 

خودرو را از خانه خارج کرده است. 

مرد  بی خانمان انگشتر الماس گم شده را
 به صاحبش بازگرداند

پلیس هنوز
 در خانه زوج 

میلیاردر به دنبال 
سرنخ است

شواهد جدید نشان می دهد 

خودروی هانی شرمن یکی از سرنخ های 

حل پرونده قتل پر سر و صدا 

در نورث یورک است

یک مرد بی خانمان ساکن شهر 

نانائیمو در بریتیش کلمبیا انگشتر 

الماسی را که یک خانم اشتباهی به او 

بخشیده بود به صاحبش بازگرداند.

خانم تریندا گجک که خواسته بود همه 

سکه های داخل کیف خود را به ریموند 

آلستروم ببخشد، اشتباهی انگشتر الماسی 

را هم به او داد که برایش ارزش زیادی 

داشت.

مرد بی خانمان که متوجه این اشتباه شده 

بود انگشتر را در جای امنی گذاشته بود تا 

زمانی که صاحبش پیدا شد به او برگرداند.

روزها پس از پیدا شدن جسد بری 

و هانی شرمن، زوج میلیاردر 

کانادایی، پلیس هنوز در بخش های مختلف 

عمارت 7 میلیون دالری آنها در جستجوی 

سرنخ های تازه است.

Mr. & Mrs. Sherman
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Mortgage Agent, Brokerage #10530

647.293.2571
Mortgage Agent, Brokerage #10530

647.897.1101

پیروی گردپورمانا  محسن 

انواع وام های مسکونی
با هر شرایط مالی و اقامتی

Line of Credit
$  ١٠٠ ٫٠٠٠ تا سقف 

براي پیــش پرداخت خانه
Mana PeyraviMohsen Gordpour

Angel Gloss
Cosmetic Centre

138 Steeles Ave. East, Thornhill, ON L3T 1A4
www.angelgloss.com

647-728-2400 | 905-597-2030

کلینیک تخصصی
 پـوســت و زیبـــایی

دکتـر رضـا عاکــف

2-7181 Yonge Street
Thornhill, ON L3T 0C7

416-939-5900 416-824-5858
Sales Representative Sales Representative

نامـــی آشنـا و مـورد اعتمـاد

لقمانی فر لقمانی فرحمید رضا  آیدا 

امالک PROXYمشاورین 
Real Property Inc., Brokerage

www.pharmacy7rx.com pharma7rx@gmail.com

8173 Yonge St. ThornhillWalk-in Clinic

PHARMACY7 905 597 8077
905 597 8177Live Healthy. Live Happy. Live Long.
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انتقال نسخه و تحویل رایگان دارو      قبول انواع بیمه ها      تخفیف ویژه ساملندان و دانشجویان     مشاوره ترک سیگار

289 597 0244

برای اطالع از ساعت کار پزشکان با کلینیک یا داروخانه متاس بگیرید

ارائه خدمات پزشکی توسط پزشک خانم وآقـا

پذیرش بیمار جدید توسط پزشک خانواده

کلینیک پزشکی میالد

FLUواکسـن آنفـوالنـزا
GET YOUR

SHOT

www.followtel.com
647-847-4677

تلویزیون: کانال های فارسی، کانادایی، امریکایی و اروپایی
اینترنت: نامحدود با ســرعت عالی و قیمت مناسب

تلفن خانگی

باالتریــن کیفیت و بهترین قیمت در دنیای دیجیتال
تلویزیون، اینترنت و تلفن

 تماس مستقیم از تهران به کانادا

FollowTel Inc.
Telecommunication Company
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مهـاجرت

ایرن��ه گیزلینک در ۲۵ آگوس��ت ۱۹۵۱، به عنوان 
پناهجو، همراه با پدر و مادرش از آلمان به کانادا 
آمد. او در آن زمان دختربچه ای یک س��اله بود و 
طبیعی اس��ت که پس از آن فق��ط »کانادا« را به 

عنوان سرزمین خود شناخته است.
اما گیزلینک، بعد از ۶۶ س��ال زندگ��ی در کانادا، 

دریافت که کانادایی نیست. 

تولد در منیتوبا، زندگی در بریتیش کلمبیا
گیزلین��ک ۶۷ س��اله در منیتوب��ا ب��زرگ ش��د و 
اکن��ون در Deep Cove بریتیش کلمبی��ا زندگی 
می کن��د. او در طول عمر خ��ود از جمله به عنوان 
جوش��کار، صافکار و هنرمند مشغول به کار بوده 
اس��ت. گیزلینک همچنین یک بار ازدواج کرده و 
دو فرزند دارد. او س��ال ها پیش ش��وهر خود را از 

دست داد. 
این زن ۶۷ س��اله، در همه سال های زندگی خود 
ش��ماره ی بیم��ه ی اجتماعی و بیمه ی س��المت 
داشته و مالیات های خود را پرداخت کرده است. 
روش��ن ش��دن این مس��اله که گیزلینک شهروند 
کانادا نیس��ت، زندگی او را وارد مرحله ای بحرانی 
کرده است. او دیگر قادر به دریافت مدرک هویتی 
معتب��ری نیس��ت و در مع��رض از دس��ت دادن 

بیمه ی سالمت خود قرار دارد. 
او می گوید: »همیشه فکر می کردم بخشی از این 

سیستم هستم. حاال احس��اس می کنم ۶۶ سال 
زندگی ام در این کش��ور اصال به حس��اب نیامده 

است.« 

تو دیگر نمی توانی به کانادا برگردی 
گیزلینک هنگام��ی از وضعیت خود اطالع یافت 
که در مارچ سال ۲۰۱۲، سعی کرد بدون پاسپورت 
وارد خ��اک ایاالت متحده ش��ود. پیش از س��ال 
۲۰۰۹، کانادایی هایی که با اتومبیل از مرز گذشته 
و وارد ایاالت متحده می ش��دند،  ملزم به داشتن 
پاس��پورت نبودن��د و گیزلینک بارها، ب��ا ارائه ی 
گواهینام��ه ی رانندگ��ی خ��ود به عن��وان مدرک 

هویتی، به آمریکا سفر کرده بود. 
اما ای��ن بار، مقامات مرزی کانادا او را برگرداندند 
و خواستند که مدارک مورد نیاز برای مسافرت به 
خاک کش��وری را که س��ال ها در آن زندگی کرده، 
تهیه کند. آنها گفتند که او دلیلی در دس��ت ندارد 
که از حق ورود مجدد به کانادا برخوردار اس��ت و 
برای بازگش��ت به خانه اش یعنی کانادا، نیازمند 

درخواست یک ویزای موقت خواهد بود. 
پس از چند س��اعت س��ردرگمی، سرانجام او را به 

داخل خاک کانادا همراهی کردند. 
گیزلین��ک می گوید: »این اتفاق واقعا من را گیج 
کرد و ترس��اند.« او بالفاصله درخواس��ت کرد که 
نسخه ای از پیشینه ی ش��هروندی خود را داشته 

باش��د. از آن موقع به بع��د، او در جنگی پر فراز و 
نشیب با وزارت مهاجرت کانادا بوده و تالش کرده 
اس��ت اس��نادی را که اقامت دائم او را به اثبات 
می رس��اند، به دس��ت آورد. او در کم��ال ناباوری 

متوجه شد که هرگز شهروند کانادا نبوده است. 

مادری که فرم های پناهندگی را پر نکرده 
است

تنها کس��ی که ممکن اس��ت توضیحی برای این 
مساله داشته باش��د، مادر ۹۵ ساله ی اوست. اما 
او مبتال به زوال تدریجی عقل و آلزایمر اس��ت و 
نمی تواند کمکی به روشن شدن این موضوع کند 
که چگونه یا چرا دخترش، بر خالف سایر اعضای 
خانواده، از قلم افتاده اس��ت. گیزلینک نمی داند 
چرا مادرش مدارک مربوط به او را پر نکرده بود تا 

او نیز شهروند کانادا شود. 
وزارت مهاجرت کانادا درباره ی اینکه چه تعداد از 
این موارد در کشور وجود دارد، اظهار نظری نکرد. 
گیزلینک از ش��هروندی آلمان نیز برخوردار نیست 

و به این ترتیب، عمال هیچ ملیتی ندارد. 
او می گوید نداشتن شهروندی  اش به این دلیل در 
چنی��ن مدت طوالنی  ای پنهان باقی مانده بود که 
او هرگز تقاضای پاسپورت نکرده و رای نداده بود، 
چرا که ترجیح می داد از لحاظ سیاس��ی مشارکتی 

نداشته باشد. 

او می گوید ب��رادر بزرگترش، ک��ه او نیز در آلمان 
ب��ه دنی��ا آم��د، هنگامی ک��ه در ۱۸ س��الگی به 
نیروی دریایی س��لطنتی کانادا پیوست، صاحب 
پاسپورت ش��د. گیزلینک می گوید اکنون دریافته 
اس��ت که اگر قبل از رسیدن به س��ن ۲۱ سالگی 
تقاضای شهروندی می کرد، احتماال گرفتار چنین 

وضعیتی نمی شد. 
او می گوید: »فهمیدم که هیچ کشوری ندارم. من 

یک مهاجر غیرقانونی هستم.« 

ترس و وحشت ادامه دارد 
ش��وهر گیزلین��ک در م��ارچ س��ال ۲۰۱۳ به طور 
ناگهان��ی از دنیا رفت. م��دت کوتاهی پس از آن، 
او برای دریافت مزایای کمک هزینه ی بازماندگان 
درخواس��تی ارائ��ه کرد، ام��ا از آنجا ک��ه مدارک 
هویتی نداشت، دریافت که واجد شرایط شناخته 

نمی شود. 
او می گوید: »حتی وقت سوگواری هم نداشتم.« 
از آن زم��ان، گیزلینک تصمیم گرفت برای گرفتن 
مدرک اقامت دائم خود اقدام کند. او می خواست 

باالخره شهروند کانادا شود.
او اما خیل��ی زود دریافت که موقعیتش آنچنان 
نادر است، که تقریبا در هر مرحله از این فرایند، با 
موانعی مواجه می ش��د. پس از دو سال دوندگی، 
او س��رانجام تایید وزارت مهاجرت کانادا را مبنی 
بر داشتن اقامت دائم، دریافت کرد. با وجود این، 
او هن��وز از مدارک هویتی الزم برای درخواس��ت 

شهروندی برخوردار نیست. 
با توجه به آنکه قرار اس��ت عمل جراحی بزرگی در 
ماه فوریه انجام بدهد، ترس و وحش��ت او را فرا 

گرفته است. 
گیزلینک می گوید این تجربه موجب ش��ده است 

که قویا احساس کند به او خیانت شده است.
خ��ودش ب��ا ناراحت��ی و نگران��ی می گوید: »من 
همیش��ه به کانادایی بودن خودم افتخار کرده ام، 
چون فک��ر می کردم کانادایی هس��تم. هنوز هم، 
با وجود همه ی این مس��ائل، خ��ودم را کانادایی 

می دانم.« 

After 67 Years In Canada, Woman Discovers She Doesn't Have Citizenship
او مثل همه آنهایی که در این کشور 

بزرگ شده اند و زندگی کرده اند، خود 

را کانادایی می داند. گیزلینک از زمانی که یادش 

می آید در بریتیش کلمبیا زندگی کرده و خانه،  

خانواده و فرزندانش در کانادا بوده اند. اما چند 

سالی است زندگی برای او دشوار شده و 

زندگی اش به هم ریخته است؛ پنج سال پیش 

یک سفر عادی به ایاالت متحده آغاز 

دردسرهای ایرنه گیزلینک بود. ماموران مرزی 

کانادا به او اجازه ندادند به خاک کانادا برگردد 

و او با یک واقعیت تکان دهنده روبرو شد.

گیزلینک از آن روز تا حاال، گرفتار کاغذبازی های 

اداره مهاجرت کاناداست. او پس انداز 

بازنشستگی و همچنین بیمه درمانی خود را در 

خطر می بیند و نمی داند در آستانه بازنشستگی، 

باید چه کار کند. 

این گزارش درباره زندگی زنی است که از یک 

سالگی به کانادا آمده و حاال در 67 سالگی، 

نگرانی های زیادی درباره آینده اش دارد.

بـی سـرزمیـن تر از بـاد
۶۷ سال زندگی در کانادا و آخر هیچ

یک اشتباه از دهه پنجاه میالدی حاال گریبان ایرنه گیزلینک آلمانی تبار را گرفته است؛

زنی که ناگهان فهمید همه چیز را در کانادا از دست داده است

ایرنه گیزلینک درست 66 سال پیش 

زمانی که یک سال داشت، به عنوان 

پناهجو، همراه با پدر و مادرش از آلمان 

به کانادا آمد
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وام امور  متخصص 

انواع وام مسکونی
و تجـاری   

انتخــاب ملک با شــما، تهیه وام با ما

افخمی مهران 

mehran.afkhami@gmail.com

Brokerage#10530

416.939.3783

M O RT G A G E
A L L I A N C E

A H M A R I  L AW  F I R M

حقوق امـالك
حقوق تجارى
ثبت و تاسیس شرکتها
وصیت نامه و وکالتنامه
حقوق مهاجرت

على احمــرى مقـدم
وکیل رسمى دادگسترى انتاریو - کانادا
2 8 9 - 5 9 7 - 6 7 0 0

7191 Yonge St., Unit# 908, Thornhill, 
ON L3T 0C4 (O�ce On Yonge)

i n f o @ a h m a r i l a w f i r m . c a

احمــرى وکالت  دفتـر 

Unit #50, 7250 Keele St, Concord, ON L4K 1Z8 
 Sat & Sun Open other days appointment only

capitalhomedecor@gmail.com | www.capitalhomedecor.ca
    @capitalchd |        capitalhomedecor | 905 237 7570

Capital Home Decor

FINANCE AVAILABLE

از محصـوالت متنوع ما در 
شعبه جدیدمان در ریچمـوندهیل 
بازدید کنید
از ابتدای نوامبر ۲۰۱۷

f

 9825 Yonge st

Closed

COMING SOON 
new location

نقشـی از زیبـایی در خـانه شمـا

70 Newkirk Rd, Richmond Hill, L4C 3G3

ــا در تمـام مراحل همـراه شمـ

با تعیین وقت قبلی

416-301-7420
www.get2canada.com

1937 Leslie St., Toronto M3B 2M3

Bsc. Msc. 

ت جـر مـهـا
| تخصصی | ســرمایه گذاری | خویشــاوندی | 

| PRویـــزا | دعوتنـــامه | تمـدید |

گلسرخی رویا 

info@SinaAccounting.com | www.SinaAccounting.com
7163 Yonge St., Unit 257,  Thornhill, ON L3T 0C6

Affordable Feesکیفیت برتر

Sina Accounting

416.223.7723

مالیات اشخاص و شرکتها �
تهیه و تنظیم کلیه فرمهای مالیاتی �
� HST, GST, PST, WSIB, ROE
ثبت شرکت �

TICO #50023674
Golden World Travel

 ویژه پاییز
نرخ

رنتـــو
تهــران بـه تو

برای مدت محدود

$750

289-695-5675
آزاده وطن دوست | نغمه کوچک
www.goldenworldtravel.com

تور مسافرتی نـوروز ۹۷ از 

ایران به کانادا

2017 کمپ زمستـــــانی
انواع ورزش ها و برنامه هـای رباتیک

 www.tacsport.ca | 416.627.1092

برای سنیـــن

۳/۵ تا ۱۶ سال

www.icmpf.org
E m a i l :  c o n t a c t @ i c m p f . o r g

ایرانى-کانادایى  انجمن  نخستین 
پزشکى  گروه  آموختگان   دانش 
ICMP Foundation همکاران 
از  استفاده  و  عضویت  به  را  گرامى 
فعال  مشارکت  نیز  و  خدمات 

دعوت مى نماید. 

Dr. Arjang Fallahdoost

Dr. Elham Faghih Nasiri

Dr. Ehsan Bayegan

Dr. Roozbeh Rashed

Dr. Farid Bargriz Farshi 

w w w . a f d e n t a l . c a

روت کانـال تراپی

دندانپزشکی اطفـال

جراحی لثه و ایمپیلنت

ارتودنتیسـت از کانـادا

درمانهای زیبایی و استتیک

پذیرش کلیه بیمه ها  | تسهیالت در پرداخت  | 

دارای برد تخصصی از دانشگاه های ایران با بیش از بیست سال کار تخصصی و دانشگاهی

کلینـیک تخصـصی دندانپـزشـکی

416-792-6940 |  416-926-6941

آموزشگاه سازهای کوبه ای آراز
تدریس تمبک، دف، دایره و...

info@arazschoolofpercussion.com

647-291-9976

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی
برای مدارس و دانشگاه توسط اساتید دانشگاه های کانادایی

info@greenrda.com
905-770-3949

آموزش کابینت سازی رایگان
مراحل طرحی، ساخت و نصب حرفه ای 

انواع کابینت
905-660-3839

تاکسی سرویس شبانه روزی

فرودگاه - داخل وخارج شهری

 416-939-1361

تدریس خصوصی کریمی
فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه یورک

فیزیک، ریاضی، شیمی
416-830-0120

آموزش زبان انگلیسی
بصورت آنالین توسط مدرس کانادایی

هر جلسه ۲۵ دقیقه فقط ۱۰ دالر
1darlenejenkins@gmail.com 

 air control
تعمیر انواع سیستم های حرارتی و

تهویه مطبوع با ضمانت - مهندس تیموری
416-831-3637 

تعمیرات موبایل
انواع گوشی های اپل، اندرويد و بلك بری 

با بهترین کیفیت
647-625-7679

Royal Oak Wood
کابینت آشپزخانه، حمام و دستشویی

کمد و کتابخانه
416-877-5070

Smart Home Systems
Electrical, Low Voltage, Home Security 
and Home Automation Services
Reza Zand -  416-831-9685

آموزش رانندگی پرشیا
G2 و G آموزش قوانین رانندگی

مجتبی
647-606-1213

Ever star Plumbing
خدمات لوله کشی مسکونی و تجاری

رضا
647-248-6482

trim carpenter - Masoud

mszangeneh@yahoo.com

416-670-3150

Basic Driving School
تعلیم رانندگی توسط مربی خانم

مریم )ماللی(
416-433-6885

سرویس رفت و برگشت فرودگاه

با ارزان ترین نرخ کرایه و رضایت شما

647-625-7679

کابینت سازی 88 - ساخت و نصب
 آشپزخانه، سالن آرایش، مطب پزشکان با ۲۹ سال 

سابقه در تورنتو
www.88millwork.ca
905-660-3839

آموزشگاه موسیقی زنگوله
آموزش سازهای ایرانی و کالسیک غربی

647-866-7912

آموزش تخصصی طراحی و نقاشی
کودکان، نوجوانان و بزرگساالن

رنگ روغن، آبرنگ، آکریلیک و...
416-899-0144

IELTS ,آموزش زبان انگلیسی
برای کلیه سطوح توسط اساتید دانشگاه های کانادایی

info@greenrda.com
905-770-3949 

استخدام
تراول ایجنت

آژانس مس��افرتی  آریا ب��ه تراول 

ایجنت با حداقل یک س��ال سابقه 

نیاز دارد. 

لطفا رزومه را به این نشانی بفرستید

info@ariatravel.net

گالری مبلمان پردیس
مبلمان PHD در خانه شما هم خواهد درخشید

416-477-1054
www.phdfurniture.com

مهران پوستی زاده
بازرس ساختمان و مشاور امالک 

mehran2867@yahoo.com
416-830-2385

ُرز ابری
انواع بیمه: مسافرتی، سوپر ویزا، عمر، 
خانه اتومبیل، بیزینس، دارو و دندان

647-965-1346

عکاسی رویال
پالزای ایرانیان طبقه باالی سوپر ارزان

6107 Yonge St., M2M 3W2
416-388-9993

استخدام گارسون
به تعدادی گارسون جهت کار در رستوران 

فارسی نیاز است
416-562-9719

Air Trust
سرویس و تعمیر لوازم خانگی خود را به 

ما بسپارید - فرامرز
416-315-6369

آموزش هنر

آموزش تحصیلی

آموزش رانندگی

حمل ونقل

آموزش های تخصصی

تاسیسات

موبایل

تعمیرات ساختمان

مبل و دکوراسیون

بازرسی ساختمان

خدمات وام

خدمات بیمه

عکاسی

استخدام

حسابداری متین
اعتبار ما مبتنی بر اعتماد شماست

6365 Yonge St., Suite 201
416-844-6634

خدمات حسابداری

تعمیر لوازم خانگی

انواع وام های مسکونی
با هر شرایط مالی و اقامتی

647-897-1101
647-293-2571

مانا پیروی
محسن گردپور

a t a s h . c a

647-808-7455 بــازارچه

Dr. Minoo Shirazi

Ph. D. in Nutrition, RHN, (MD, Iran)
دکتراى تخصصى تغذيه، متخصص تغذيه كل نگر، دکترای 

پزشکی از ایران،  عضو سابق هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى

دکتر مینو شیرازی

ONTRACK Health, Nutrition & Slimming Clinic

تنظیم رژیم غذایی مخصوص شما

7191 Yonge St., Unit 1113, Thornhill, ON, L3T 0C4
www.drminooshirazi.com | 905 597 2442

نقاش حرفه ای ساختمان
برای منازل و آپارتمان های لوكس و فوق لوكس 

منطقه یانگ و شپرد و دیگر مناطق - محمد
647-878-3075

تهویه مطبوع، سردخانه و لوازم خانگی
واک این کولر، فریزر٬ یخچال و لوازم خانگی بیشتر 

از ۳۵ سال سابقه در ایران و کانادا - محمد
416-567-7353
Fully Certified-HVACR Registered Contractor



Toronto New Year's Eve

پنج مهمانی بزرگ تورنتو  
برای جشن سال نوی میالدی

آتش بازی بزرگ شب سال نو، درست در ساعت ۱۲ شب انجام می شود. یکشنبه شب، هزاران نفر از سراسر 
تورنتو خود را به میدان Nathan Philips می رس��انند و فرا رس��یدن سال نو را کنار هم جشن می گیرند. 
مراسم البته از ساعت هشت شب آغاز می شود و آنهایی که می خواهند کنسرت ها و برنامه های شاد این 
شب را به صورت رایگان ببینند، زودتر خود را به میدان اصلی می رسانند. تقریبا بعد از ساعت ۱۱ شب به 

سختی می توان جای خوبی در میدان اصلی پیدا کرد.
 DJ برنامه امس��ال به مناس��بت صد و پنجاهمین س��ال تولد کانادا، رنگ و بوی متفاوت��ی دارد و چند
پرطرفدار کانادا در آن برنامه اجرا می کنند. موسیقی الکترونیک زنده و همچنین برنامه های انیمیشن و 
مهمانی بزرگ اسکیت هم در این میدان برگزار می شود تا هم بزرگ ترها و هم بچه ها بتوانند ساعت های 

خوشی را به صورت رایگان در کنار هم سپری کنند.
اگر ش��ب سال نو احساس کردید که نباید در خانه بمانید و به دنبال جایی برای شرکت در جشن سال نو 

بودید، این برنامه پرطرفدارترین جشن عمومی شهر تورنتو برای سال ۲۰۱۸ است.
برنامه مثل هر س��ال با یک آتش بازی باشکوه به پایان می رسد و مردم شبی به یادماندنی را در کنار هم 

به پایان می رساند.
Sunday, December 31, 2017 | 08:00 PM – 12:00 AM
11:55 PM – Countdown to 2018 and Fireworks.
Nathan Philips Square, 100 Queen St W, Toronto

ش��ب س��ال نو، درست در قلب شهر، یکی از زیباترین جشن ها برگزار می شود و یکشنبه از ساعت ۸ شب 
تا ۲ صبح، هاربرفرانت سنتر میزبان هزاران عالقه مند به اسکیت، رقص و موسیقی است. برنامه اسکیت 
روی دریاچه امسال هم پرشور برگزار می شود و آنهایی که به اسکیت کردن، یا تماشای اسکیت سواری با 

رقص نور و اجرای موسیقی عالقه مندند، به جشن ساالنه Harbourfront Centre خواهند آمد.
اگر دوس��ت دارید آخرین ش��ب سال را پر از انرژی و با موسیقی های نش��اط آور سپری کنید، این برنامه 

رایگان را از دست ندهید.
Sunday, December 31, 2017 | 08:00 PM – 02:00 AM
Natrel Rink, 235 Queens Quay West, Toronto

آتش بازی شب سال نو در میدان بزرگ شهر

جشن اسکیت در هاربرفرانت

گذراندن شب سال نو در کانادا راه های 

زیادی دارد. هر چند امسال هم بیشتر 

توجه ها به اتاوا و آتش بازی بزرگ شب سال نو 

روبروی ساختمان پارلمان است اما در شهرهای 

مختلف، برنامه موسیقی زنده، شمارش معکوس و 

بعد از آن آتش بازی برقرار است. خیلی از 

کانادایی ها دوست دارند لحظه نو شدن سال را در 

کنار عزیزترین آدم های زندگی شان باشند. در این 

مطلب پنج مهمانی بزرگ تورنتو را بشناسید که 

تورنتویی ها لحظه سال نو را در آن حضور دارند.

New Year's Eve At Nathan Phillips Square

Annual New Year’s Eve Skating Party

میکی ماوس، مینی ماوس، دانلد داک و گوفی این روزها در تورنتو هستند و هر شب برای طرفداران خود 
برنامه اجرا می کنند. البته برنامه آنها هم در حال و هوای برفی و سرد زمستان تورنتو، اسکیت سواری در 
سالن و اجرای رقص روی یخ است. یکی از بهترین توصیه ها برای گذراندن شب سال نو در کنار بچه ها، 
خریدن بلیت این برنامه است. بلیت ها را می توانید از ۲۸ دالر خریداری کنید و امیدواریم هر چه زودتر 

اقدام کنید تا بلیت مناسبی به دستتان برسد.
برنام��ه Reach For The Stars ویژه برنام��ه دیزنی برای امس��ال اس��ت. البته ش��ب های دیگری هم 

می توانید به Rogers Centre بروید و این نمایش را در سانس های مختلف تماشا کنید.
Sunday, December 31, 2017 | 12:00 PM
Rogers Centre, 1 Blue Jays Way, Toronto | Ticket: $28 & up

سال نو در کنار ستارگان دیزنی

Disney On Ice

اگر می خواهید شب سال نو را با ورزش شروع کنید )بله همه ما با خود می گوییم از اول امسال دیگر هر 
روز ورزش می کنم!( یک برنامه پرطرفدار در منطقه Liberty Village تورنتو برگزار می ش��ود، هفدهمین 

دوره ماراتن پنج کیلومتر Liberty Village Park که درست در شب سال نو در تورنتو برپا می شود.
با خریدن بلیت این برنامه می توانید جایزه ها و یادگاری های زیادی دریافت کنید. بلیت برای آنهایی که 
می خواهند در مسابقه ماراتن شرکت کنند و آنهایی که فقط می خواهند در پارتی شرکت کنند، قیمت های 
متفاوتی دارد. بلیت های پارتی از ۲۰ دالر آغاز می ش��ود و آنهایی هم که می خواهند هم در مس��ابقه دو 
شرکت کنند و هم در پارتی، باید ۷۵ دالر بپردازند. این برنامه متفاوت با رقص و آتش بازی همراه است 

و معموال در آن می توانید تعداد زیادی از بانشاط ترین های تورنتو را یک جا ببینید.
Sunday, December 31, 2017 | 10:30 PM to 1:00 AM
Liberty Village Park 71 E Liberty

ماراتنی شاد در کنار ورزشکاران تورنتو

Mynextrace Midnite

یکی از باش��کوه ترین جش��ن های س��ال نو در انتاریو در کنار آبش��ار نیاگارا برگزار می ش��وند و خیلی از 
تورنتویی ها که می خواهند از فرصت تعطیالت اس��تفاده کنند، امس��ال به منطقه نیاگارا می روند. اینجا 

امکانات تفریحی زیادی وجود دارد و آتش بازی و نورپردازی در نیمه شب، هر سال چشم گیر است.
اگر به این مهمانی بزرگ و رایگان رفتید، دوربین ها و موبایل های خود را تا نیمه ش��ب روشن نگه دارید 

که بتوانید از خودتان در کنار نورپردازی و آتش بازی بزرگ نیاگارا عکس و فیلم بگیرید.
برنامه البته از س��اعت هش��ت شب آغاز می شود و گروه های موسیقی و چند DJ شما را حسابی تا نیمه 
شب سرگرم می کنند. آنها در ویکتوریا پارک برنامه اجرا خواهند کرد. رستوران ها و غذاخوری ها هم برای 

پذیرایی از شما آماده هستند.
.Skylon Tower و یکی در Niagara Gorge آتش بازی امسال در دو نقطه انجام خواهد شد؛ یکی در

Sunday, December 31, 2017 | 08:00 PM – 02:00 AM
Niagara Parks Queen Victoria Park, 6345 Niagara Parkway, Niagar Falls
Free watching

شب سال نو در کنار آبشار نیاگارا

Niagara Falls New Year's Eve
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مسئوليت صحت و درستی و نيز كيفيت خدمات اگهی شده در نشريه آتش برعهده آگهی دهنده است و آتش هيچ گونه مسئوليتی در قبال محتوای آگهی ها ندارد

آخـــــر 
هفتــــه

فائزه ناظم

 انواع بیمه اتومبیــل | امالک و تجاری | بیمه عمر
افتادگی از کار  و 

رضا کمیلی 647.998.9941

10909 Yonge St., Suite207 Richmond Hill, ON L4C 3E3

647.938.7865

Ali Nazem 
Insurance Agency Inc.

۳۰ سال تجربه سرویس دهی در خدمت مسافران ایرانی

فروش بلیت تمام شرکت های هواپیمایی معتبر

مزیت ما ارائه ارزان ترین نرخ با بهترین خدمات است

همکارانمابازبانشیرینفارسیباشماصحبتمیکنند
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MINA
Family 
Dentistry

www.minafamilydentistry.com
2 8 9 . 5 9 7 . 7 1 9 تـورن هیل، 7191 خیابان یانگ،   1

طبقـه دوم، واحد 205
info@minafamilydentistry.com
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تورن هیل

DINE-IN
فـارسی رستـوران 

(905)597-6660 | FARSIDINEIN.COM

8159 Yonge St,      ( South of Hwy 7)
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