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اعتماد شما سرمایه ماست
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)ارسال به ایران(
باالترین نرخ خرید دالر

حواله با قیمت مناسب از کویت

Accounting Services
& Taxation فرهادی ارتدنر 

416-841-6706

art@farhadi.ca

10023 Yonge St. Unit 1

 8185 Yonge, 213

9797 731  416
1308 221  416

صرافى
7847 482 905مـركـزى

8950 Yonge St.

416 482 0244
3374 Yonge St.

 پرداخت با دستگاه کارت خوان

I  will  treat you like family

s h i r i n . f a r a h @ r o y a l l e p a g e . c a

شیــرین فرح بخـش 
مشـاور امـالک

شام هم مثل خانواده من

 647.949.5646 Direct

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
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86 مسعـود فیـض
416-650-0274
M a s o u d  F e i z

مهـاجرت، شهـروندی، تمـدید         و 
ویزای توریستـی

خدمات حقوقی برای جریمه ترافیک

PR

wwis.ca  feizlegalservices.ca

قدردوسـت رئـوف 
500,000 $ الین او کـردیت تا سقـف

416-710-9391

FISCO LIC# 10147 

NATIONAL
BANK
OF CANADA

Scotiabank ®

MORTGAGE  ARCHITECTS
®

دکترای بیمه
مدرس سابق دانشگاه تهران

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

Prime Service Insuranceبیمــه بیزینـس

ی ا Roofersبر

شیمـاحسـنزاده
وام مسکن با پایین ترین نرخ بهره

Mortgage Specialist

Hassanzadeh.shima@gmail.com

License# M16002860

Unsecured Loan Up To 100,000$

647.979.7446

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:

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

Daya Health Foods

905-881-0454

 بدون
کارمزد

حواله مستقیم کویت

10255 Yonge St. 09121810390
416.628.1020 / 647.547.8300

ارز چابک

سلبریتی های هالیوود خانه شان را 
بفروشند، در تورنتو چه می توانند بخرند؟

پایین ترین قیمت در فروشارزگلستـان
باالترین قیمت در خرید

بدون کارمزد
روبرو سوپرخوراک

ما تضمین می کنیم

647-830-6830    6126 Yonge St.

صرافی کیـش
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

5
سلبریتی ها و بازار مسکن

دکتر نورعلی
توانبخشیکایروپرکتور کلینیک 

درمان مصدومین تصادفات رانندگی، کار و ورزش

(D.C)

Richmond Hill 905-709-4766

Behrouz Samani Broker,  CNE

info@behrouzsamani.com
Realtron Realty Inc.
183 Willowdale Ave. Toronto416-751-9379

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

امـالک امـور  مشـاور 
www.jalalmotazedi.com

خدمات مـالی گـروه 
شـهــبـــــا   

در خدمت خانواده ها

416. 875. 6745

۳صفحه

تسهیالت مالی دولت
معــــلوالن بـــرای 

RDSP

2 دنیای خرید

647.847.3535
8185 YONGE ST, UNIT 202

ارز میهــن

اشــرف شجـره       ناصـر صلـواتی

حسابداری آشنا
6375A Yonge St., #204 | Tel: 647-848-1855

416-887-9299647-703-0269  

مقررات جدید دولت انتاریو قرار است 
چه تاثیری بر بازار مسکن بگذارد؟

پرستو از تورنتو: ما مدتی است که می خواهیم در  تورنتو خانه بخریم، اما فعال اجاره نشین هستیم. ؟
هفته گذشته دولت انتاریو مقررات جدیدی را برای 

بازار مسکن اعالم کرد و همه جا صحبت از این مقررات است. 
سوالی که برای من و همسرم پیش آمده این است که این 

مقررات، چه تغییری در بازار به وجود خواهد آورد؟ آیا واقعا 
این مقررات باعث خواهد شد که قیمت ها کاهش بیابد؟ آیا 

این کاهش قیمت ها مقطعی است یا ثابت خواهد ماند و 
باالخره اوضاع برای ما که قصد خریدن خانه داریم چگونه 

خواهد شد؟

پاسخ : بهروز سامانی، مشاور مسکن - تورنتو

5 پاسخ به پرسش های شما

خدمات مـالی گـروه 
شـهــبـــــا   

در خدمت خانواده ها

416. 875. 6745

۳صفحه

تسهیالت مالی دولت
معــــلوالن بـــرای 

RDSP

رضا شهبا - مشاور 
برنامه ریزی تحصیلی - کانادا

اسپانسر ویژه:

داشتن فرزند معلول در 
کانادا؛ دولت برای آنها 
چکار می کند؟ ما باید 
برای آنها چکار کنیم؟

3

من به داشتن  24 همسر و 145 فرزند
 افتخار می کنم

آیا برای اولین بار در تاریخ کانادا 
کسی به جرم چندهمسری 

محکوم می شود؟ اتفاقی که در 
127 سال گذشته نیفتاده است

4

مستر بلک موردر برابر دادگاه:

همه چیزهایی که
 باید درباره مقررات 16 گانه 

بازار مسکن بدانید

جالل معتضدی
 مشاور امالک

و مسکن - تورنتو

اسپانسر ویژه:

جزئیات کامل درباره تصمیمات جدید دولت انتاریو برای بازار مسکن

پریا اسکویی
مشاور امور مهاجرت - کانادا

اسپانسر ویژه:

ولفیر برای چه 
کسانی است؟

ما چکار کنیم؟ 
بگیریم یا نگیریم؟

ولفیر برای کسانی است که در یک دوره کوتاه نمی توانند 
هزینه های خود را تامین کنند، ولی آیا گرفتن آن به نفع 

ماست. آتش به تجربه های چند ایرانی می پردازد

 مسئولیت ما در قبال فرزندان معلول مان با مرگ »ما« به 
پایان نمی رسد؛ بلکه با مرگ »آنها«ست که پایان می یابد. 

ما باید چکار برای آینده ی آنها بکنیم؟

416-662-4726

Sales Representative
Multiple Awards Winner

متخصص
خرید و فروش امالک

تهیه در  کمک 
با بهترین نرخ وام 

ه بهـر

Direct

دکتراى تخصصى
تغذيه

دکتر 
مینو شیرازی

drminooshirazi.com
905 597 2442

میترا امامی
مشاور امالک

416.708.8563

mitra@myforesthillagent.com

٨

905.4938.777

قرعه کشی اسپانسری 
والدین انجام شد

برنامه دولت برای اینکه پزشکان مهاجر 
در کانادا راننده تاکسی نشوند

و شما با پول یک خانه در تورنتو
 در نقاط مختلف دنیا می توانید  چه بخرید؟

این آخر هفته
شکوفه های گیالس 

تورنتو را کجاها ببینیم؟

هر چند »های پارک« گزینه اول این 
روزهاست، اما تنها جا برای دیدن 

شکوفه های گیالس نیست

 17 هزار پدر و مادر می توانند شهروند 
کانادا بشوند

نمایشگاه نوزادان، رژه بزرگ سیک ها، جشنواره فیلم و عکس و بزرگداشت روز جهانی نجوم
8

پنج رویداد مهم این آخر هفته در تورنتو

برنده 55 میلیون دالری التاری: 
شغلم را ترک نمی کنم

ده آوت لت بزرگ در اطراف تورنتو
برای خرید پوشاک ورزشی و پیدا کردن 

تخفیف های خوب از برندها، باید کمی از شهر 
خارج شوید

7

6 87

3

Your Trusted Sales Rep.
امـالک مشـاور 

برومنـد نیلوفر 

416.857.9048
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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 

FRED TAVALLA
Sales Represenative

D: 647-963-9775  
O: 905-889-2200

FredTavalla.com    tavalla.sm@gmail.com

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

مطمئن باشید از تماس با من راضى خواهید بود 

اجـاره فـروش  خریـد 

مهندس
پلى تکنیک تهران

416-225-5055

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

 
* براى افراد واجد شرایط

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

ورودى 
ورودى 

1
2

ها ل طا با مدیـریت دکتر حمیـد آ

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 �

حسابداران 

T H&S Taraz
Accounting & Tax Services

416-222-2201

Suite 355, 200 Finch Ave. W,
North York, ON M2R 3W4

w w w . h s t a r a z . c o m

حسابدار رسمی و خبره کاناداحسابدار رسمی و خبره کانادا

رسمی و خبره کانادا

حسین ترازشهناز باالزاده

دنیای خرید

Full city permit package
Full construction service from scratch to turn key.

HVAC, Plumbing, Flooring, Friming,
 Cabinetry, Camera, Electrical, Ducting work

طراحی و ساخت
کلینیک های پزشکی و داروخانه ها

Free Interior Design

416-560-2064
 w w w. u d b u i l d . c a

647- 267-5311

Alireza Naseri     Sales Rep.

کارشناس امالک

Heritage Group Ltd.
Brokerage.*
Exclusive listings
Best service

حسابداران 

T H&S Taraz
Accounting & Tax Services

416-222-2201

Suite 355, 200 Finch Ave. W,
North York, ON M2R 3W4

w w w . h s t a r a z . c o m

حسابدار رسمی و خبره کاناداحسابدار رسمی و خبره کانادا

رسمی و خبره کانادا

حسین ترازشهناز باالزاده

       الستیک
       ترمز 
       روغن انواع اتومبیل

73 Alness St, Unit 9
North York

Tel:   416.739.0110
Cell: 647.975.5553

انـواع خدمـات 
خودرو

تعویض:

416-709-2802

شما هر ماه 
بايد قبض هاى تان را پرداخت كنيد؟

ما به شما كمك مى كنيم پرداخت نكنيد

تلفن

اينترنت

گاز و برق منزل و يا محل كار

یک زوج مونترالی ای��ن هفته به صورت اتفاقی بلیت 
بخت آزمایی خود را چک کردند و ناگهان متوجه شدند 

که ۵۵ میلیون دالر به ثروتشان اضافه شده است.
خانواده لونگلی می گوید: »من ابتدا سه تا صفر جلوی 

۵۵ دیدم و گفتم غیرممکن است.«
او بیش��تر به صفحه موبایلش نگاه ک��رد و دید جلوی 
عدد ۵۵، ش��ش صفر وج��ود دارد: »با خودم گفتم من 
مرده ام. داش��تم دیوانه می ش��دم. به س��مت همسرم 

دویدم تا او ببیند چه خبر است.«
آنج��ا بود ک��ه آنها فهمیدن��د ۵۵ میلی��ون دالر برنده 

شده اند.
آنها می گون��د تمام مدت آخر هفت��ه، این بلیت را در 
صندوق اس��باب بازی دخترشان گذاش��ته بودند. خانم 
لونگل��ی می گوین��د: »نمی دانم چه اتفاق��ی افتاد که 
ناگهان ش��نبه صبح تصمیم گرفتم بلیت را چک کنم. 

بعد فکر کردم وای چه عالی ما ۵۵ دالر برده ایم.«
خان��م لونگلی ۵۲ س��اله که در یک ش��رکت ارتباطات 

کار می کن��د می گوید نمی خواهد کارش را ترک کند. او 
می گوید: »من عاش��ق کارم هستم. من هیچ وقت به 
این فکر نمی کنم که در کوتاه مدت کارم را ترک خواهم 
کرد. من قراردادهایی دارم که باید به اتمام برسند. من 
به رئیس��م گفتم نمی خواهم با شما خداحافظی کنم، 
فقط دوش��نبه س��ر کار نمی آیم.« لونگل��ی اعالم کرده 
اس��ت می خواهد این پول را به اعض��ای خانواده اش 

بدهد و بخشی از آن را نیز برای سفر کنار بگذارد.
ش��رکت Loto-Quebec که این الت��اری را در مونترال 
برگ��زار می کند اعالم کرد ای��ن زوج بلیت ۵۵ میلیون 
دالری خود را از س��وپرمارکتی خریده اند که معموال در 
سال های گذش��ته، بلیت خود را از آن تهیه می کردند. 
خانواده لونگلی البته این کار را به صورت مرتب انجام 

نمی داده است.
خانم لونگلی به خبرنگارانی که در مونترال به کنفرانس 
خبری او آم��ده بودند گفت: »این روزها فکر کنم دارم 

در یک دنیای موازی زندگی می کنم.«

برنده 55 میلیون دالری التاری: 
شغلم را ترک نمی کنم

زن پنجاه و دو ساله اهل مونترال می گوید
ابتدا فکر کرده ۵۵ دالر برنده شده است

Lottery Winers

ناتالی لونگلی، اولین بار که به صفحه نمایشگر موبایل خود نگاه کرد، عدد ۵۵ دالر را دید؛ او فکر می کرد ۵۵ دالر در 

التاری Lotto Max برنده شده است. اما کمی که دقت کرد، دید صفرهای بیشتری جلوی عدد ۵۵ قرار دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی هفته 
گذش��ته خود درباره صنعت لبنی��ات کانادا و صادرات 
آن ب��ه آمریکا، ای��ن تجارت را نابرابر دانس��ت و اعالم 
کرد به زودی تغییراتی در این شرایط به وجود خواهد 
آورد. پس از این تهدید بود که دیوید مک ناتان، س��فیر 
کانادا در واش��ینگتن در بیانیه ای ب��ه ترامپ و دولت 
آمری��کا اعالم کرد وضعیت نامناس��ب کش��اورزان در 
آمریکا ارتباطی با ش��رایط تجارت با کانادا ندارد و این 
مشکلی اس��ت که ایاالت متحده باید آن را به صورت 

داخلی حل کند.
این ام��ا پایان تهدیدهای ترامپ نب��ود. رئیس جمهور 
آمری��کا اعالم ک��رد واردات نرم چوب ب��ه آمریکا باید 
کنترل شود و او به زودی تعرفه ای تا ۲۴ درصد را برای 

این محصوالت در نظر خواهد گرفت.
ای��ن حرف وقتی صورت جدی ت��ری به خود گرفت که 
وزیر بازرگانی آمریکا روز دوش��نبه اع��الم کرد ایاالت 
متحده نرم چوب های وارداتی را با تعرفه ۲۰ درصدی به 
کش��ور می آورد. این در حالی است که تقریبا ۲۰ درصد 
بازار نرم چوب در ایاالت متحده متعلق به کاناداس��ت. 
کانادا س��االنه 66 / ۵ میلیارد دالر نرم چوب به آمریکا 
صادر می کند و این الوارها در ساخت وس��از مس��کن، 

مبلمان و همچنین تولید کاغذ به کار می رود.
بالفاصله بع��د از این صحبت ترامپ، ارزش دالر کانادا 

در بازارها سقوط کرد و به پایین تر از ۷۴ سنت رسید.
ایپک ازکاردس��کایا، تحلیل گر ارشد شرکت بریتانیایی 
 London Capital Group ب��ورس  و  س��رمایه گذاری 
در ای��ن باره می گوی��د: »به نظر می رس��د این تصمیم 
 100-days-in-the-office جدید هم یکی از برنامه های
آقای ترامپ باش��د. او در همه مسیرها می تازد. چنین 
تصمیم��ی باع��ث به وج��ود آمدن یک خ��ال چندین 
میلی��ارد دالری در ص��ادرات کان��ادا خواهد ش��د. اگر 
بخواهیم از روی شواهد پیش بینی کنیم باید بگوییم 

که متاسفانه این تازه شروع ماجراست.«
ترامپ صبح سه ش��نبه نیز در توییتی دوباره به صنعت 
لبنی��ات کانادا حمله کرد و نوش��ت: »کانادا بیزینس را 

برای کشاورزان ما در ویسکانسین و بقیه شهرهای مرزی 
دش��وار کرده اس��ت. ما در برابر این موض��وع بی تفاوت 

نمی مانیم. حاال ببینید!«
ترامپ روز دوش��نبه نی��ز گفته بود: »ما عاش��ق کانادا 
هس��تیم. آنها مردم فوق العاده ای هس��تند و کش��ور 
فوق الع��اده ای دارند. اما آنها در زمین��ه گرفتن امتیاز 
از ما توس��ط پیمان NAFTA خیلی موفق هس��تند.« 
آق��ای ترامپ پیش از این هم، پیمان تجارت آزاد بین 
کشورهای آمریکای شمالی را یک فاجعه خوانده بود و 

گفته بود آن را به نفع آمریکا تغییر می دهد.

کانادا پاسخ می دهد
پ��س از ای��ن اظهارنظره��ا بود ک��ه دولت ت��رودو نیز 
واکنش ه��ای خود را آغ��از کرد. جیم ک��ر، وزیر منابع 
طبیع��ی کان��ادا روز سه ش��نبه به همه آنهای��ی که در 
صنایع لبنیات و همچنین نرم چوب در کانادا فعالیت 
می کنند قول داد که دولت برنامه های حمایتی خود را 
در صورت بروز هر گونه مش��کلی برای آنها اجرا خواهد 
کرد. برخی از مخالفان از جمله تام مالکر، رهبر موقت 
NDP می گویند به نظر نمی رس��د دولت برای رویارویی 

با چنین وضعی، برنامه روشنی داشته باشد.
جاستین ترودو نیز در واکنش به اظهارات ترامپ گفت 
چنی��ن صحبت هایی به نفع هیچ کس نیس��ت و فقط 
باعث ضربه خوردن به اقتصاد آمریکا و کانادا می شود.

ترودو که روز سه ش��نبه برای یک دیدار به شهر کیچنر 
در اس��تان انتاریو رفته بود گفت رابطه کانادا با ایاالت 
متح��ده بزرگ تر از هر گونه خراش��ی اس��ت که ممکن 
اس��ت در تجارت به وج��ود آید: »ما ب��ا آمریکا رابطه 
فوق العاده نزدی��ک و پیوس��ته ای در زمینه اقتصادی 
داریم اما این یک رابطه یک طرفه نیس��ت. میلیون ها 
ش��غل عالی در آمری��کا وجود دارد که ب��ه خاطر ورود 
کاالها و خدماتی است که مردم ما در این سوی مرزها 

آنها را به وجود می آورند.«
ترودو به عنوان مثال به صنعت خودروس��ازی اش��اره 
کرد و گفت یک اتومبیل در طول پروس��ه ساخته شدن 
خود به طور متوس��ط ش��ش بار از مرزهای دو کش��ور 
عبور می کند تا کامل ش��ود. او همچنین گفت طبیعت 
دوس��تانه رابطه به این معنی اس��ت ک��ه هر دو طرف 
ب��ا وجود اختالف نظره��ا، با یکدیگر هم��کاری کنند؛ 
مس��ائلی مثل صنعت لبنیات و همچنین نرم چوب از 

این دسته مسائل است.

آمریکا - کانادا؛ جنگ بر سر لبنیات و چوب

Trump Goes After Canada On Wood, Dairy, Lumber

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته های 

گذشته تهدیدهای اقتصادی خود را نسبت به 

برخی صنایع در کانادا آغاز کرده است. در این 

میان هشدارهای ترامپ به دو صنعت لبنیات و »نرم چوب« 

از بقیه صنایع بیشتر بوده است.

Vaughan Mills 
آوت ل��ت محبوب تورنتویی ها ب��ه خصوص آنهایی که 
در شمال این ش��هر زندگی می کنند Vaugh Mills نام 
دارد؛ یک مال بزرگ با بیش از ۲۰۰ فروشگاه که از شهر 
تورنتو ح��دود ۴۰ دقیقه فاصله دارد. ش��ما اینجا هم 
 Laura، Winners می توانید فروشگاه های روزمره مثل
 Saks، را ببینید هم می توانید از تخفیف های Suzy و
Michael Kors و Armani Exchange استفاده کنید.
Vaughan Mills
1 Bass Pro Mills Dr, Concord

Heartland Town Centre

مال Heartland Town Centre در میسی س��اگا یکی 
از اصلی ترین مراکز خرید اهالی تورنتوس��ت. دلیل آن 
هم این اس��ت که مجموعه متنوع��ی از محصوالت را 
می توان اینجا خرید؛ از لباس و فش��ن تا وسایل خانه، 

دکوراسیون و محصوالت الکتریکی. 
عاش��قان خری��د و حرفه ای ه��ا هم ه��ر روز وضعیت 
تخفیف ه��ای Aldo، Harry Rosen و Gap را چ��ک 
می کنن��د و به محض اینکه تخفیف خوبی پیدا کردند، 

خود را به این آوت لت مال می رسانند. 
Heartland Town Centre
Mavis Rd, Mississauga

Toronto Premium Outlets
آنهایی که دلش��ان می خواهند در یک مال خیلی بزرگ 
خری��د کنن��د، Toronto Premium Outlets را خیلی 
دوس��ت دارند. اگر ۴۵ دقیقه از ش��هر تورنتو به سمت 
غرب رانندگی کنید، می توانید به این آوت لت برسید و 
 Kate Spade از تخفیف های حس��ابی برندهایی مثل
 New York، Coach، Tory Burch، Michael Kors
و J. Crew اس��تفاده کنی��د. فروش��گاه های زیادی در 

محوطه بزرگ این مال قرار دارند.
Toronto Premium Outlets
13850 Steeles Avenue W, Halton Hills

Orfus Road Outlets

مجموعه فروش��گاه های Orfus Road Outlets بیش 
از ۷۰ فروش��گاه آوت لت اس��ت که هر کدام به صورت 
جداگانه فعالیت می کنند. این مجموعه فروش��گاهی 
در نورث یورک، ش��اید به اندازه دیگر آوت لت مال های 
اط��راف تورنت��و دیدنی نباش��د، اما در ع��وض یکی از 
بهترین جاهایی است که در آن می توانید تخفیف های 
 Orfus Road Outlets خوب پیدا کنید. این برندها در
 Stitches، Nine West، Suzy Shier، :آوت ل��ت دارند
roots و ۷۳ برن��د دیگر. این آوت لت ها به فاصله ۳۵ 

دقیقه ای با شهر تورنتو قرار دارند.

Orfus Road Outlets
39 Orfus Rd, North York

Dixie Outlet Mall

اینجا در غرب تورنتو بهش��ت فروش��گاه هایی اس��ت 
ک��ه قیمت ه��ای ارزان دارند. ش��ما می توانی��د اینجا 
 Aldo، Dynamite، در میسی س��اگا از فروش��گاه های
البت��ه  کنی��د.  دی��دن   Guess و   Fairweather
فروشگاه هایی مثل Quilts Etc. و @GADGETS هم 
اینجا اجناس خاصی دارند که ممکن است خیلی جاها 
پیدا نشود. اینجا با شهر تورنتو نیم ساعت فاصله دارد.
Dixie Outlet Mall
1250 S Service Rd, Mississauga

Canada One

برای رفتن به آبش��ار نیاگارا آن در ه��م در این هوای 
خوب، دالیل زیادی وجود دارد. اما آنهایی که حرفه ای 
خرید می کنند، یک دلیل مهم برای رفتن به این آبشار 
 .Canada One دارند؛ خرید کفش و پوشاک اسپرت از
برنده��ای Nike، Adidas و Reebok در این آوت لت 
مال فروش��گاه دارند و البته برندهای فشن زیادی هم 
اینجا وجود دارد. با یک س��اعت و نیم رانندگی از شهر 

تورنتو می توانید به این آوت لت مال برسید.
Canada One
7500 Lundy's Ln, Niagara Falls

Outlet Collection at Niagara

اگ��ر تصمی��م گرفتید ی��ک روز آخ��ر هفته به ش��هر 
Niagara-on-the-Lake بروید و دوست دارید در یک 
آوت لت مال خوب، لباس، کفش و محصوالت فش��ن 
بخری��د، Outlet Collection را فراموش نکنید. اینجا 
 Columbia، محل خوبی ب��رای خرید برندهایی مث��ل
The North Face و Eddie Bauer است. ضمن اینکه 

 Hugo Boss و Calvin Klein برندهای لوکس��ی مثل
هم معموال تخفیف ه��ای خوبی برای محصوالت خود 
در نظر می گیرند. با یک س��اعت و نیم رانندگی از شهر 

تورنتو می توان به این آوت لت مال رسید.
Outlet Collection at Niagara
300 Taylor Rd, Niagara-on-the-Lake

RioCan Colossus Centre

 Colossus Centre یک آوت لت شیک و دیدنی به نام
در Weston Road ش��هر Woodbridge ق��رار دارد که 
تعداد زیادی فروشگاه آوت لت در آن قرار گرفته است. 
برندهایی مثل Roots 73، Marshalls و Guess اینجا 
فروشگاه های خوبی دارند. این آوت لت مال تا تورنتو 

۵۰ دقیقه فاصله دارد.
RioCan Colossus Centre
31 Colossus Dr, Woodbridge

Tanger Outlets

ب��ا وج��ود اینک��ه Tanger Outlets ی��ک س��اعت از 
دا ن ت��اون تورنتو فاصل��ه دارد اما خیل��ی از طرفداران 
خری��د در تورنتو ترجیح می دهن��د چند ماه یک بار، از 

این مجموعه فروشگاهی دیدن کنند.
 Tanger Outlets در نزدیک��ی دریاچ��ه س��یمکو در 
Cookstown واقع ش��ده اس��ت. اینج��ا می توانید از 
 Banana Republic، Crocs، Guess، Polo Ralph

Lauren و Nike دیدن کنید.
Tanger Outlets
3311 Simcoe 89, Innisfil

Factory Outlet Plaza

یکی از بهترین توقف گاه های فروشگاهی در نورث یورک، 
 Factory Outlet دو آوت لت مال بزرگ اس��ت که با نام
Plaz شناخته می شود. اینجا برای خرید لوازم آشپزخانه 
و من��زل و همچنی��ن محصوالت غذایی طراحی ش��ده 

است. 
اگر می خواهی��د لوازم پخت و پز یا آش��پزخانه بخرید، 
ای��ن آوت ل��ت را از دس��ت ندهید. قیمت ه��ای اینجا 
معموال از فروشگاه های دیگر در تورنتو مناسب تر است. 
برای رس��یدن به این آوت لت مال حدود نیم ساعت از 

دان تاون تورنتو باید رانندگی کنید.
Factory Outlet Plaza
1150 Sheppard Avenue W., North York

ده آوت لت بزرگ در اطراف تورنتو
برای خرید پوشاک ورزشی و پیدا کردن تخفیف های خوب از برندها، باید کمی از شهر خارج شوید

The Top 10 Outlet Malls Near Toronto

بهار تورنتو رسما آغاز شده و این برای عاشقان خرید و آنهایی که به دنبال تخفیف های خوب می گردند، یک خبر 

عالی است. در تورنتو می توان مراکز خرید زیادی را دید اما فقط کافی است کمی از تورنتو دور شوید تا به چند 

Outlet Mall عالی در اطراف شهر برسید.

رفتن به این مال ها، هم برای عوض شدن حال و هوا خوب است و هم برای یک خرید اقتصادی. آوت لت در واقع فروشگاهی 

است که محصوالت کارخانه ها را به صورت مستقیم به فروش می رساند؛ یک بازار عرضه مستقیم که در آن خریداران می توانند 

بدون اینکه هزینه حضور واسطه ها را بدهند، خرید کنند. بسیاری از برندها در این مال ها، محصوالت خود را با تخفیف خوبی 

ارائه می کنند و البته می توان از رستوران ها و کافه های این آوت لت مال ها هم برای رفع خستگی استفاده کرد.

در این مطلب با 10 تا از بهترین آوت لت مال های اطراف تورنتو آشنا می شویم.

مشــاوره جراحی و معاینه کامل چشمدکتر ایرج احدزادگان

قبول انواع بیمه
جهت خرید انواع عینک 

 شارژ مستقیم 
کمپانی های بیمه

امکان پرداخت مســتقیم با کارتهای بانکی ایران
معاینه رایگان برای افراد زیر ۲۰ سال و باالی ۶۵ سال 

و افراد دارای معرفی نامه از پزشک خانواده

جراح و متخصص چشم از دانشگاه تهران با ۳۰ سـال 
سابقه چشم پزشکی در ایران دکترای اپتومتری کانادا

پالزای ایرانیان ریچموندهیل، یانگ و کینگ، جنب سوپر بلوط

با همکاری

13130 Yonge St., unit 5, Richmond Hill, ON L4E 1A3905-237-0409
www.rxoptical.ca

MAKES YOUR EYES SMILEمرکز چشــم پزشکی و عینک سازی
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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

دوالبـی علیرضـا 

   Unit 7, 17075 Leslie St., Newmarket ON, L3Y 8E1

با وقت قبلی905.868.6950

خدمات حسابداری و دفترداری �
تهیه صورتهای مالی و سایر گزارش های مالی �
خدمات مالیاتی اشخاص و شرکتها �
فرمهای � تکمیل 
تنظیم اظهارنامه های  �
خدمات حقوق و دستمزد �

Child Tax Benefit & GST Credit
GST & PST

 www.rayanaccounting.com | info@rayanaccounting.com

حسابداری خدمات  شرکت 
رایـان  و دفترداری 

قابل توجه هموطنان ســاکن در ریچموند هیل، نیومارکت، آرورا، بردفورد و شــهرهای اطراف

فاروقی ازلیال  رسـمی   مترجـم 
شمـاره ۲۴۹۹ مجوز 

ایرانیان پالزای  جنب 

ATIO

416-619-0933    905-910-0510

زندگی
بهتــر

دعــوت به همــکاری
یکی از بزرگ ترین شــرکت های بین المللی فعال در امور 

اقتصادی و مالی برای توســعه فعالیت های خود در کانادا 
به  ویژه اســتان انتاریو از واجدین شرایط به صورت پاره 

وقــت و یا تمام وقت دعوت به همکاری می کند.

416.875.6745

خدماتی 
دیگر از   
گروه شهبا   

/shahbagroup

rezashahba.com

416. 875. 6745

   آیا
   می خواهید

   بیشتـر 
  دراین بـاره

 بدانیــد؟
 با ما  

 تماس بگیرید

RDSP
تسـهیــــالت
مـالی دولــت
برای معلــوالن

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      

لوری گشکه، مادر س��ه فرزند است؛ فرزندانی که یکی 
از آنها دچار ناتوانی رش��دی ش��دید اس��ت. او تصدیق 
می کند که پیش از آنکه فرزندانش به س��ن بزرگسالی 
برس��ند به آین��ده ی آنها فکر نک��رده بود. تنه��ا در آن 
هن��گام بود که او و همس��رش به طور ج��دی به فکر 
تنظی��م وصیت نامه های خود افتادن��د و برنامه ریزی 
برای مراقبت از دختر معلولش��ان ش��کل فوری تری به 
خود گرفت. این اتف��اق زمانی افتاد که این پدر و مادر 
کانادایی اطالعات بیش��تری به دست آوردند در باره ی 
اینکه والدینی مانند آنها چطور می توانند ارثیه شان را 

به نفع بچه های شان مدیریت کنند.

ادامه ی مسئولیت تا آخرین روز زندگی او
خانم گشکه، با اشاره به دختر ۳۱ ساله ی خود که مبتال 
به اوتیس��م و سکوت انتخابی است، می گوید: »وقتی 
که او س��ن و سال کمتری داشت من به آینده اش فکر 
نمی کردم. ما همه ی س��ال های جوان��ی عمر خود را،  
به گذران��دن امور روزمره ی زندگی و س��ر و کله زدن با 
مس��ائل مربوط به مدرس��ه گذراندیم؛ یعنی سال هایی 
را که انرژی و توان داش��تیم. ما بچه های دیگری هم 
داریم که حاال بزرگ ش��ده اند و دیگر مس��ئول زندگی 
آنها نیس��تیم. مس��ئولیت من در قب��ال دختر معلولم 
با م��رگ »من« به پایان نمی رس��د؛ بلکه با مرگ »او« 
پایان می یابد. این چیزی اس��ت که والدین متوجه آن 
نمی شوند، مگر آنکه در وضعیت ما باشند. این موضوع 

استرس خیلی زیادی برای ما دارد.«
البته در بهترین ش��رایط هم برنامه ریزی مالی آس��ان 
نیس��ت، اما برای والدینی که فرزندان معلول ذهنی یا 
جس��می دارند، این کار دشوارتر و بس��یار فراتر از یک 

بودجه بندی معمولی است.
 گش��که می گوید: »اگ��ر بخواهیم واقع بین باش��یم، 
هم��ه ی پدر و مادرهایی که چیزی در تملک دارند باید 
وصیت نامه  هم داشته باش��ند. در مورد ما، اتفاقی که 
افتاد این بود که تا س��ال ها به فکر وصیت نامه ی خود 

نبودیم، چون فکر نمی کردیم که ممکن اس��ت نباشیم 
و نتوانیم بچه هایمان را بزرگ کنیم.«

تالش هایی برای آگاهی دادن به خانواده ها
گش��که اکنون به همراه یک وکیل، کارگاه هایی را برای 
کس��انی که وارثان معل��ول دارند برگ��زار می کند. این 
 Planned Lifetime Advocacy وکیل برای س��ازمان

Network یا PLAN کار می کند. 
والدین و اولیایی که در چنین وضعیتی هس��تند، باید 
در ام��ور مالی خ��ود توجه دقیقی به جزئیات داش��ته 
باش��ند. این مس��اله به ویژه برای خانواده هایی صادق 
اس��ت ک��ه معلولیت فرزن��دان آنها به ان��دازه ی کافی 
شدید نیس��ت که تحت پوش��ش حمایت های دولتی 

قرار گیرند.
تیموت��ی آمز، مدی��ر اجرای��ی PLAN، می گوید: »این 
گروه از افراد با دشوارترین وضعیت در امور مالی خود 
مواجه خواهند ش��د. آنها ی��ک جورهایی در منطقه ی 
خاکس��تری واقع ش��ده اند. در مورد ک��ودکان معلول، 
هی��چ »بهترین« وضعیتی وجود ندارد، اما اگر کس��ی 
از معلولیت واقعا ش��دید جسمانی یا رشدی رنج ببرد 
مشمول طیف وس��یعی از حمایت ها و مزایا می گردد 
و به همین دلیل فش��ار مالی بر روی خانواده تا حدی 

کمتر می شود.«

قبل از هر چیز به فکر RDSP باشید
آمز می گوید خانواده هایی که فرزند معلول دارند، باید 
قبل از هر کاری س��راغ حس��اب پس انداز ثبت شده ی 
معلولیت )RDSP(  بروند. این حس��اب ویژه، والدین 
را تشویق می کند که برای تضمین وضعیت مالی بلند 
مدت فرزندان خود پس انداز کنند. حداکثر مبلغ مجاز 
برای واریز به این حساب در طول عمر فرد ۲۰۰,۰۰۰ دالر 
اس��ت که البته این ش��امل کمک های دولتی و اوراق 
قرضه نمی ش��ود. واریزها به این حس��اب می تواند تا 
پایان س��الی که فرد معلول ۵۹ س��اله می ش��ود ادامه 

داش��ته باشد و دولت کانادا در بیشتر موارد هر سال به 
اندازه ی واریز افراد به این حساب کمک می کند، البته 

تا سقف ۳,۵۰۰ دالر.
آمز می گوید: »RDSP بهترین ابزار پس اندازی اس��ت 

که در کانادا برای افراد معلول داریم.«
البته به گفته ی گوردون واندرلیک، مؤس��س ش��رکت 
حقوق��ی واندرلی��ک در کلگ��ری، RDSP تنها راه حل 
ممکن نیس��ت. او و همس��رش آنی پن��ج کودک را به 
فرزن��دی پذیرفته ان��د که اکن��ون بین ۲۱ تا ۲۹ س��ال 
س��ن دارند و مبتال به معلولیت های مختلف هستند. 
واندرلیک از نقش آنی به عنوان مدافع حقوق معلوالن 

در قوانین و مقررات قابل اجرا، حمایت می کند.
او می گوی��د: »پدر و مادرهایی که فرزندانی با نیازهای 
خاص دارند، نوعا همه ی منابع خودش��ان را صرف آن 
کودکان می کنن��د و معموال چیز زیادی برای پس انداز 

کردن برایشان باقی نمی ماند.«
واندرلیک می گوید این والدین باید نیازهای کودکشان 
را ارزیاب��ی کنند و احتیاجات مالی م��ورد انتظار او را 
در هنگامی که خود دیگر نیس��تند، تش��خیص دهند: 
»اگر مجبور باش��ید به یک نفر پ��ول بدهید که همه ی 
کارهای پ��در و مادر را انجام بده��د، هزینه ی این کار 
چق��در خواهد بود؟ هزینه های ماهان��ه ی نگهداری از 
فرد معلول چگونه خواهد بود و بودجه بندی آن به چه 
شکل انجام خواهد گرفت؟ ش��ما حقیقتا باید سرعت 

استهالک نقدینگی مورد نیاز را تعیین کنید.«

چگونه برای آینده کودک برنامه ریزی کنیم؟
گام بع��دی تحلی��ل، عبارت از این اس��ت که با در نظر 
گرفتن طول عمر احتمالی کودک، دریابیم برای تامین 
نقدینگی مورد نیاز او چقدر س��رمایه باید کنار گذاشته 

شود. 
تعیین حجم ارثیه ی ش��ما، تنها بخشی از این معادله 
خواهد بود که ش��امل ارزش خالص خانه، حساب های 
RRSP، بیمه ها و مانند اینهاس��ت. ام��ا بخش دیگر 
عبارت اس��ت از تخصی��ص آن ارثیه به ش��خصی که 
می خواهید. برخی از پدر و مادرها ممکن است بتوانند 
اموال خود را به طور مس��اوی بین فرزندانشان تقسیم 
کنند، اما بعضی های دیگر باید بین خواهر و برادرهای 

معلول و غیر معلول تفاوت قائل شوند.
واندرلیک اینگونه توضیح می دهد: »کودک اگر بتواند 
بی��ان کند ک��ه پول کافی ن��دارد یا اینک��ه پول هایش 
در حال تمام ش��دن اس��ت، می تواند در مورد ارثیه ی 

والدینش ادعایی حقوقی مطرح کند. این کار همراه با 
یک ریسک حقوقی است. قاضی از این اختیار قانونی 
برخوردار اس��ت که دس��تور بدهد بخش مش��خصی از 
آن پول به نفع آن کودک کنار گذاش��ته ش��ود و تحت 
شرایط خاصی می تواند دستور بدهد که ارثیه به نسبت 
متفاوتی تقسیم شود. به عبارت دیگر، قاضی می تواند 
وصیت نامه  را تغییر بدهد. پدر و مادرها باید با گرفتن 
مشاوره های حقوقی بیاموزند که چگونه این ریسک را 
تقلی��ل دهند، چرا که چنین اتفاقی نمی تواند تجربه ی 

خوشایندی برای خانواده باشد.«
به گفته ی واندرلیک، والدین باید به فکر تهیه و تدارکی 
فراتر از نیازمندی های حقوقی برای فرزند معلول خود 
باشند. آنها باید مطمئن شوند که فرزندشان از شرایط 
خوبی برخوردار خواهد بود و برای مثال جای مناسب، 
غذا و لب��اس کافی و پ��ول برای تفریح و اس��تراحت 
خواهد داش��ت و همچنین مقدار مناسبی پول در یک 
حس��اب امانی در دس��ترس او خواهد ب��ود که بتواند 

تضمین کننده ی خدمات درخور برای او باشد.
ش��الوده ی یک برنام��ه ی مالی اینچنین��ی را یک حق 
سرپرس��تی مبتنی بر وصیت تش��کیل می دهد که به 
ش��کل مناسبی س��ازمان دهی شده باش��د و به وصی، 
انعطاف پذی��ری الزم را برای تطبیق دادن پرداخت ها و 

وارثان بر اساس نیازمندی های در حال تغییر بدهد.
ب��ه گفت��ه ی واندرلی��ک، والدی��ن ک��ودکان معلول،  
همچنین باید بیش از دیگ��ران در برنامه های مالی و 

وصیت نامه ی خود تجدید نظر کند.
او می گوی��د: »نیازمندی ه��ای مال��ی ک��ودک ممکن 
اس��ت تغییر کند؛ وضعی��ت مالی خ��ود والدین هم 
ممکن اس��ت دچ��ار تغییر ش��ود. در آلبرت��ا ما دچار 
رکود اقتصادی هس��تیم و مردم دارند شغل هایش��ان 
را از دس��ت می دهند. آنها ممکن اس��ت حق استفاده 
از بیم��ه ی گروهی خود را که ب��رای مراقبت از کودک 
معلولشان روی آن حساب کرده بودند، از دست بدهند. 
گاهی قوانی��ن برنامه های دولتی و طرح های مالیاتی 
نیز ممکن اس��ت دچار تغییر شود. نباید به این اکتفا 
کنید که برنامه ای مالی بنویس��ید و آن را در کش��وتان 
بگذارید تا خاک بخورد. ممکن اس��ت مش��کلی پیش 
بیاید و هیچ راه حلی جز رفتن به دادگاه وجود نداشته 

باشد و این می تواند بسیار پرهزینه و زمان بر باشد.«
او می افزای��د: »برنامه ریزی مالی خوب آن اس��ت که 
تح��ول پیدا کن��د و خود را با ش��رایط در ح��ال تغییر 

خانواده تطبیق دهد.«

برنامه ریزی دقیق مالی برای همه افراد در هر شرایطی دشوار است. اما ماجرا وقتی یک یا چند فرزند معلول در خانه باشد، 

سخت تر هم می شود. مثال خیلی از والدین می خواهند مطمئن شوند بعد از اینکه از دنیا رفتند، سهم بیشتری از ارثیه به 

فرزند معلول خواهد رسید یا او شرایطی دارد که تا همیشه بتواند از امکانات مالی استفاده کند. برنامه ریزی برای آینده 

کودکان معلول در کانادا نیازمند توجه به موارد زیادی است که با برخی از آنها در این مطلب که از روزنامه ی گلوب اندمیل ترجمه شده 

آشنا می شویم.

داشتن فرزند معلول در کانادا
دولت برای آنها چکار می کند؟ ما باید برای آنها چکار کنیم؟

 مسئولیت ما در قبال فرزندان معلول مان با مرگ »ما« به پایان نمی رسد؛ 
بلکه با مرگ »آنها«ست که پایان می یابد. ما باید چکار برای آینده ی آنها بکنیم؟

Parenting A Child With A Disability

اسپانسر ویژه
رضا شهبا

مشاورامور مالی -  کانادا

احم��د حس��ین، وزیر مهاج��رت کانادا امیدوار اس��ت 
بودجه امس��ال کان��ادا بتواند مش��کلی را حل کند که 
یک میلی��ون مهاجر در کانادا با آن دس��ت وپنجه نرم 
می کنن��د. یک مطالعه در س��ال ۲۰۱6 نش��ان می دهد 
ح��دود ۸۵۰ ه��زار کانادایی که بی��ش از 6۰ درصد آنها 
مهاجرن��د، در ش��رایطی پایین تر از تخص��ص خود کار 
می کنند ی��ا به دلیل اینکه تخصص آنه��ا در کانادا به 

درستی ارزش گذاری نشده است، بیکارند.

برنامه جدید برای کمک به تازه واردها
احمد حس��ین، وزی��ر مهاجرت و ش��هروندی کانادا به 
تازگی در س��خنرانی خود به بخش��ی از بودجه امسال 
اش��اره کرد که تالش می کند این مش��کل کاهش یابد: 
»ما متوجه ش��دیم که تازه واردان به کانادا برای اینکه 
تش��خیص داده شود چه گواهی نامه ها و توانایی هایی 
دارند ب��ا مش��کالت و چالش هایی روبرو می ش��وند. 

وقتی یک تازه وارد نمی تواند موفق شود، این موضوع 
برایش یک شکس��ت بزرگ است که نمی تواند از همه 
توانایی هایش اس��تفاده کند اما در عین حال این برای 
کش��ور ما هم یک شکس��ت بزرگ به حس��اب می آید. 
ما به مش��ارکت و مهارت های این افراد نیازمندیم. ما 
نی��از داریم آنها با همه ظرفیت خود در بخش هایی که 

می خواهند کار کنند.«
حس��ین در ادامه صحبت های خود گفت که اتاوا تعهد 
 داده ۵ / ۲۷ میلی��ون دالر را طی پنج س��ال و س��االنه 
۵ / ۵ میلی��ون دالر را هزین��ه کن��د تا بر اس��اس یک 
اس��تراتژی هدفمند، به کانادایی ه��ای جدید خدمات 
ارائه ش��ود. این اس��تراتژی به آنهایی که تازه به کانادا 
آمده ان��د کمک می کن��د و آنها را آم��وزش می دهد تا 
بتوانند ش��غل مناس��ب خ��ود را در کانادا پی��دا کنند؛ 

حرفه ای که در آن تخصص و تجربه دارند.
آقای حس��ین می گوید: »به عن��وان مثال این طرح به 

پزش��کان کمک هزینه ای می دهد ک��ه می توانند آن را 
برای پرداخت هزینه های فرم درخواس��ت و امتحانات 
اس��تفاده کنند. همچنی��ن برای آنه��ا کمک هزینه ای 
خواهد بود که بتوانند با خیالی آس��وده مدرک پزشکی 
خود را در کانادا بگیرند. از این بودجه برای کمک مالی 
به مهندسانی اس��تفاده خواهد شد که بتوانند خانواده 
خ��ود را حمایت کنند و در عین ح��ال به خوبی درس 
بخوانن��د و بتوانند بدون مش��کل، هزین��ه امتحانات 
خود را پرداخت کنند. این گونه است که آنها می توانند 
م��درک مهندس��ی خ��ود را بگیرن��د و به عن��وان یک 

مهندس، از تمام پتانسیل های خود استفاده کنند.«
او در ادام��ه صحبت های خود گف��ت: »اینکه بتوانیم 
بهترین ها و درخشان ترین ها را از سراسر دنیا به کانادا 
بیاوریم، ب��ه نفع همه کانادایی هاس��ت. این موضوع 
یک��ی از اولویت ه��ای اصلی دولت کاناداس��ت. من با 
افتخ��ار اعالم می کنم که کان��ادا از تازه واردان حمایت 
می کن��د و به آنها کمک می کند از پس مش��کالتی که 

در زمینه فرصت های شغلی در کانادا دارند بر آیند.«
 The Foreign Credential Loan این برنامه جدید که
Program ن��ام دارد ب��ه تازه واردان کم��ک می کند تا 
بتوانند هزینه هایی مثل گرفتن گواهینامه، ش��رکت در 
امتحانات، آموزش، س��فر و ارتقای مهارت های خود را 

بپردازند.
گرفتن گواهینامه و شرکت در امتحانات بخش مهمی 
از پروسه کاریابی بسیاری از تازه واردان است و به نظر 
می رس��د دولت تالش می کند آنها را به س��رعت برای 
حض��ور در بازار کار کانادایی آماده کند. یکی از مواردی 
که احمد حسین هم در صحبت های خود به آن اشاره 
می کند، لزوم آماده س��ازی مهاج��ران، قبل از ورود به 
کاناداس��ت. اقدامی که می تواند آنه��ا را برای پذیرش 

شرایط کاری جدید، بیشتر آماده کند.

برنامه دولت برای اینکه
پزشکان مهاجر در کانادا راننده تاکسی نشوند

دولت قرار است ۵ / 27 میلیون دالر طی پنج سال
و ساالنه ۵ / ۵ میلیون دالر برای کمک به اشتغال تازه واردها هزینه کند

Budget 2017 Helps Newcomers Get Their Credentials Recognized Quickly

آیا بودجه سال 2017 کانادا می تواند یکی از 

بزرگ ترین کابوس های مهاجران کانادا را پایان 

دهد؟ خیلی از نیروهای متخصص که به عنوان 

مهاجر به کانادا می آیند، مجبورند تخصص خود را به کناری 

بگذارند و کار دیگری را شروع کنند. 

یک پژوهش در سال 2012 نشان می دهد از ۵0 هزار راننده 

تاکسی در کانادا، 200 نفر آنها مدرک دکتری دارند و 20 

درصد آنها از دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد گرفته اند. 

این همان کابوسی است که درباره آن صحبت می کردیم.
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مسکن

گرفتن مالیات 1۵ درصدی برای خریداران غیرساکن 

1 Greater Golden در منطقه ی )NRst(

horseshoe یا GG. خریداران غیر شهروند، 

کسانی که اقامت دائم کانادا ندارند و یا شرکت های خارجی، 

در صورتی که در این منطقه خانه بخرند باید 1۵ درصد 

مالیات پرداخت کنند.

هدف ای��ن مالیات در نهایت مه��ار افزایش قیمت ها 
در GTA اس��ت که به گفته ی انجمن مشاوران مسکن 
تورنتو، در ماه مارچ نسبت به یک سال قبل از آن ۳۳ 
درصد افزایش داش��ته است. اما آیا این مالیات، موثر 

خواهد بود؟
مشکل آنجاست که اگر بخواهیم ونکوور را مثال بزنیم، 
خری��داران داخلی تنها مدت کوتاه��ی کنار می روند و 

سپس شش ماه بعد دوباره به بازار هجوم می آورند.

گسترش کنترل اجاره بها به تمام واحدهای رنتال در 

انتاریو، از جمله آنهایی که بعد از س�ال 1991 س�اخته 2

شده اند. 

منابع آگاه می گویند این تغییر در آخرین دقایق اضافه 
شده است.

کامیونیت��ی س��ازندگان مس��کن، با جدی��ت با دولت 
اس��تانی مذاکره کردند و خواس��تار تغییراتی بودند که 
به موجب آن به ساختمان های رنتال بعد از سال ۱۹۹۱ 
اجازه ی ۵ / ۱ درصد افزایش ساالنه ی اجاره، به عالوه ی 

نرخ تورم، داده شود.
س��ازندگان پیش��اپیش تهدید کرده بودند که به دلیل 
محدودیت های اعمال ش��ده بر روی افزایش اجاره ها، 
پروژه های خ��ود را لغو خواهند ک��رد. آنها خواهان ۳ 
تا ۵ / ۲ درصد افزایش اجاره بهای س��االنه هس��تند تا 

پروژه هایشان سودآوری داشته باشد.
در  اقتص��اد  ارش��د  الکس��اندر، کارش��ناس  کری��گ 
می گوی��د:   ،Conference Board of Canada
»مستأجران از کنترل اجاره ها خشنود خواهند شد، اما 
این تصمیم موجب خواهد ش��د که رغبت س��ازندگان 

برای ساخت پروژه های اجاره ای کاهش یابد.«

تدوین اجاره نامه ی استاندارد برای تمامی 

مستأجران استان 3

این ط��ور ک��ه به نظ��ر می رس��د، اجاره نامه ی 
اس��تاندارد از حقوق مس��تأجران حمایت خواهد کرد و 
برای صاحبخانه ها پیش بینی پذیری به ارمغان خواهد 

آورد.
یکی از بندهای اصلی اجاره نامه ی استاندارد، مربوط به 
سخت تر کردن مقررات اخراج مستأجر است؛ زمانی که 
صاحبخانه می خواهد از ملک اس��تفاده شخصی کند. 
هدف از این کار این اس��ت که مس��تأجر در این حالت 

غرامت مناسبی دریافت کند.
س��رمایه گذاران خصوص��ی  کاندومینی��وم،  ب��ازار  در 
مدتهاست که از تاکتیک نقل مکان به واحدهای خود 
برای اخراج مس��تأجرها اس��تفاده می کنند. مس��تأجر 
واح��د را ترک می کند، صاحبخان��ه مدتی را به صورت 
موق��ت در آن به س��ر می برد و س��پس آن را با قیمت 

باالتری به مستأجر بعدی اجاره می دهد. 
دولت اس��تانی مقررات عدم کنترل بر روی واحدهای 
خال��ی را همچنان ادامه خواه��د داد. این مقررات به 
صاحبخانه ه��ا اجازه می دهد اجاره بهای دلخواه خود را 

روی آپارتمان های خالی تعیین کنند.

دولت استانی زمین های اضافی خود را بررسی  می کند تا ببیند از چه زمین هایی می توان برای 4

ساخت و ساز استفاده کرد.

 Mattamy برایان جانستون، مدیر اجرایی ارشد شرکت
Homes، ب��ر ای��ن عقیده اس��ت که این اق��دام تأثیر 
 GTA چندان��ی بر حل مش��کالت عرضه ی مس��کن در

نخواهد گذاشت.
اعطای مجوز به شهرداری تورنتو و سایر  شهرداری های ذینفع، برای اخذ مالیات بر 5

واحدهای مسکونی خالی.

دولت انتاریو این تصمیم را به منظور تش��ویق مالکان 
به فروش یا اجاره ی واحدهای خالی خود گرفته است. 
در حالی که ش��هرداری ونکوور پیش��اپیش مالیات بر 
واحده��ای خالی را تصویب کرده و از امس��ال آن را به 
مرحله ی اجرا خواهد گذاش��ت، هنوز روشن نیست که 

چنین مالیاتی در عمل چگونه عمل خواهد کرد.

اطمینان حاصل کردن از اینکه مالیات ملک برای  6multi- آپارتمان هایی که چند ساکن دارند

residential apartment buildings، با نرخی مشابه 

سایر امالک مسکونی تعیین خواهد شد

دولت استانی می گوید این اقدام، که در سراسر انتاریو 
انجام خواهد پذیرفت، سازندگان را تشویق خواهد کرد 
که س��اختمان های ویژه ی رنتال بیشتری بسازند، اما 

همه با این نظر موافق نیستند.

معرفی یک برنامه ی 12۵ میلیون دالری پنج ساله و 

هدفمند برای تشویق ساخت پروژه های 7

ساختمانی ویژه ی رنتال.

دولت می خواه��د این کار را از طریق کاهش بخش��ی 
از هزینه های س��اخت و ساز انجام دهد. جیم مورفی، 
رئی��س فدراس��یون ارائه دهن��دگان مس��کن رنتال در 
انتاریو، می گوید این پول حتی به اندازه ای نیس��ت که 
ب��ا آن بتوان ضرر ناش��ی از کنترل ب��ر روی اجاره ها را 

جبران کرد.

اعطای مجوز به شهرداری ها برای استفاده از  ابزارهای مالیاتی گسترده تر، از جمله مالیات بر 8

زمین های خالی.

با توجه به افزایش س��ریع قیمت ها در بازار مس��کن، 
ش��کایت هایی در ای��ن خصوص به گوش می رس��د که 
س��ازندگان اقدام به نگه داش��تن برخی از زمین های 
خود می کنند، یا حتی آنها را احتکار می کنند، و منتظر 

می مانند تا قیمت ها باز هم بیشتر افزایش یابد.

 housing »ایجاد یک تیم جدید »عرضه ی مسکن supply team با کارمندان استانی مخصوص، 9

برای تشخیص موانع موجود بر سر راه پروژه های ساخت 

مسکن و همکاری با سازندگان و شهرداری ها برای یافتن 

راه حل های مناسب.

کشف و برخورد با رویه هایی که ممکن است در  فرار از مالیات و سودجویی مفرط در بازار مسکن 10

سهیم باشد.

چارلز سوس��ا، وزی��ر دارایی، در یک��ی از کنفرانس های 
خبری خود به طور ویژه به بندهای س��ند انتقال اشاره 
ک��رد. برخ��ی از خری��داران حتی قبل از نهایی ش��دن 
معامل��ه ی خود، اقدام به »رد ک��ردن« ملک به خریدار 

بعدی می کنند.

بازبینی مقررات کارگزاران امالک برای اطمینان 

یافتن از اینکه مصرف کنندگان به شکل منصفانه ای 11

در معامالت امالک و مستغالت نمایندگی 

می شوند.

دولت اس��تانی قص��د دارد در مورد مش��اوران امالک، 
س��خت گیری بیش��تری نش��ان دهد. برخی گزارش ها 
می گوید گروهی از فروشندگان از پیشنهادهای جعلی 
برای ترغیب خریداران به افزایش پیش��نهادهای خود 
اس��تفاده می کنند. دولت همچنین موضوع مشاوران 
امالک دوجانبه، یعنی کارگزارانی که همزمان نماینده ی 

فروشنده و خریدار هستند، را بررسی می کند.
تأسیس یک گروه مشاوره ی مسکن که هر سه ماه  یکبار تشکیل جلسه خواهد داد تا به طور مستمر 12

در مورد وضعیت بازار مسکن به دولت مشاوره بدهد.

اگ��ر هیچک��دام از تغییرات ف��وق در دنی��ای واقعی 
کارگر نیفتد چه؟ این گروه که از کارشناس��ان اقتصاد، 
دانشگاهیان، سازندگان، گروه های کامیونیتی و بخش 
امالک و مس��تغالت تش��کیل خواهد ش��د، می تواند 

طرح ها و برنامه های جدیدی ارائه دهد.

ارائه ی آموزش های الزم به مصرف کنندگان در مورد 

حقوقی که دارند، به ویژه هنگامی که یک مشاور 13

امالک به تنهایی، نمایندگی هر دو طرف معامله ی 

مسکن را به عهده دارد.

در بیش��تر موارد، مشاوران امالکی که نماینده ی هر دو 
طرف معامله به ش��مار می آیند، از لحاظ قانونی برای 
فروشنده کار می کنند. برخی مشاوران امالک می گویند 
هنگامی که تنها یک خریدار وجود داش��ته باشد، این 
مسأله موضوع مهمی به ش��مار نمی آید، چون مسأله 
فقط این اس��ت که دو طرف روی قیمت با هم توافق 
کنند. اما در ش��رایطی که پیشنهادهای متعددی برای 
ملک وجود داش��ته باشد، وضعیت پیچیده تر می شود 
و مصرف کنندگان در جلسات مزایده، گرفتار می شوند.

همکاری با اداره ی مالیات کانادا برای الزامی کردن 

گزارش های مالیاتی جامع تر. 14

دول��ت این تصمیم را گرفت��ه تا مالیات های 
فدرال و استانی صحیح تری در بازار پرداخت شود.

مشاورین امالک از این بعد باید بیشتر مراقب باشند. 
دولت اس��تانی از این به بعد ممکن است اطالعاتی را 
در اختی��ار اداره ی مالیات قرار دهد که منجر به ردیابی 
آن دس��ته از سودهای سرمایه ای ش��ود که مالیاتشان 

پرداخت نشده است.
به دنبال تغییرات مقررات وصول مالیات انتقال س��ند 
که از دوش��نبه این هفته اجرایی شده است، خریداران 
مل��زم خواهند ب��ود که اگر واحد خریداری ش��ده را به 
عن��وان محل اصلی س��کونت خود انتخ��اب کرده اند، 
به دولت اس��تانی گزارش دهند تا مش��مول معافیت 

مالیاتی قرار گیرند. 
همچنین اگر ش��ما واحد مس��کونی خ��ود را به اجاره 
می دهید، ملزم خواهید بود که این موضوع را به دولت 
اس��تانی گزارش دهید. اطالعات مربوط به درآمدهای 
اجاره ای ش��ما می تواند در اختی��ار اداره ی مالیات قرار 

گیرد.

سر و سامان دادن به وضعیت آسانسورهای 

ساختمان های انتاریو، از طریق تنظیم زمان بندی 15

برای تعمیر آسانسورها، با همکاری  با بخش 

مربوطه.

مس��تأجران کاندومینیوم های دان تاون پیوسته از این 
ش��کایت دارند که مدت زمان زی��ادی را صرف انتظار 

برای آسانسور می کنند.
افزایش تعداد آسانس��ورها کار بسیار دشواری خواهد 
بود، اگر نگوییم که غیر ممکن است. اما وضع مقررات 
س��خت گیرانه  برای زمانبندی تعمی��رات آنها می تواند 
دس��ت کم اندکی در وضعیت موج��ود بهبودی حاصل 

کند.

دولت استانی با شهرداری های همکاری خواهد 

کرد تا از طریق به روز رسانی طرح رشد منطقه ی 16

Greater Golden horseshoe، نیازمندی های 

این منطقه ی در حال رشد را بهتر منعکس سازد.

در بندهای جدید این طرح، از جمله ش��هرداری ها ملزم 
خواهند شد تا برای پذیرش طیف متنوعی از خانواده ها 
با تع��داد نفرات و درآمدهای گوناگون، س��اخت طیف 
متناس��بی از واحدهای مس��کونی با ابعاد متفاوت در 

ساختمان هایی با تراکم باالتر را مد نظر قرار دهند. 
این م��ورد در نهایت می تواند به معن��ی تراکم باالتر در 
حومه های نزدیک شما و توقف ساخت و ساز پروژه هایی 

باشد که برای صنعت ساختمان سودآوری ندارد.

همه چیزهایی که باید
درباره مقررات 16 گانه بازار مسکن بدانید

جزئیات کامل درباره تصمیمات جدید دولت انتاریو برای بازار مسکن که هم برای صاحب خانه ها و هم مستاجرها مهم است

Ontario’s 16-Point Plan To Tame Housing

دولت انتاریو هفته گذشته تدابیری را با هدف آرام ساختن بازار مسکن در Gta به اجرا گذاشت. کاتلین وین، 

نخست وزیر انتاریو به همراه دو وزیر دارایی و مسکن انتاریو پنج شنبه هفته گذشته در تورنتو اعالم کرد دولت 

استانی، مقررات جدیدی را برای بازار مسکن وضع کرده است. از ماه ها پیش زمزمه هایی مبنی بر اعالم این مقررات 

وجود داشت و وزرای استانی اعالم می کردند در حال تدوین آن هستند. اما برنامه نهایی که بالفاصله نیز اجرایی شد، مهم ترین 

خبر در بازار مسکن انتاریو بود. دولت امیدوار است با این حرکت، بتواند بازار مسکن و به خصوص بازارهای داغ را کنترل کند.

متوسط قیمت خانه در تورنتو به نسبت سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته است و ادامه این روند، مسئوالن 

دولت های استانی و لیبرال و همچنین دست اندرکاران مالی، بانکی و اقتصادی کانادا را نگران کرده است.

این مقررات شانزده گانه دو بخش اصلی را در بازار مسکن انتاریو هدف گرفته است: خرید و فروش خانه های مسکونی و 

مقررات خانه های رنتال. دولت اعالم کرده است که خریداران خارجی در انتاریو باید مالیاتی 1۵ درصدی بپردازند و از این به بعد 

هم همه خانه های رنتال باید به اندازه نرخ تورم اجاره های خود را افزایش دهند.

این مقررات جدید، مانند هر تصمیم دیگری، می تواند اثراث مثبت و منفی خود را داشته باشد و البته ممکن است بی اثر هم 

باشد. این مطلب که به تازگی در روزنامه نشنال پست منتشر شده، بند به بند این تصمیمات را بررسی و معرفی می کند.

اسپانسر ویژه
جالل معتضدی

مشاور امالک مسکن - تورنتو

Sales Rep.

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

امالک مشاور

416-751-9379

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

w w w . j a l a l m o t a z e d i . c o m

امـالک امـور  مشـاور 

یک ویالی چهار خوابه در میامی
این خانه ی چهار خوابه با سه حمام، که در خیابانی 
 Coconut مجلل و کم عرض در منطق��ه ی اعیانی
Grove در میام��ی واقع اس��ت، ثاب��ت می کند که 
مالک یک خانه ی معمول��ی در تورنتو می تواند در 
جنوب فلوریدا مثل شاهزاده ها زندگی کند. قیمت 
ای��ن ملک ۲ / ۱ میلی��ون دالر آمریکا )یعنی 6۱ / ۱ 

میلیون دالر کانادا( تعیین شده است.

یک عمارت بزرگ در حومه ی شیکاگو
ای��ن عم��ارت هف��ت خوابه ب��ا هفت حم��ام در 
اعیانی ترین شهرستان غرب میانه ی   ،Naperville
ایاالت متحده واقع اس��ت ک��ه ۴۰ دقیقه رانندگی 
با دان تاون ش��یکاگو فاصله دارد. با پول یک خانه  
در تورنتو، می توانید مثل طبقه ی پولدار ش��یکاگو 
زندگی کنید. قیم��ت این ملک ۱۵ / ۱ میلیون دالر 

آمریکا ) یعنی ۵۴ / ۱ میلیون دالر کانادا( است. 

یک ویال در جنوب فرانسه
این خانه ی پنج خوابه در شهر Provence ، شامل 
یک انباری مجزاس��ت و یک خانه ی جدا هم برای 
س��رایدار دارد که شامل س��ه آپارتمان می شود. اما 
همه ی اینها را فراموش کنید و چش��م انداز خانه را 
ببینید. قیمت این ملک ۱ / ۱ میلیون یورو )۵6 / ۱ 

میلیون دالر کانادا( تعیین شده است.

یک تاون هاوس چهار خوابه در لندن 
ای��ن خانه ی ب��ه قول انگلیس��ی ها بالک��ن دار، در 
خیابان��ی برازن��ده، در منطق��ه ی س��رزنده و چند 
قومیتی Brixton در جنوب لندن واقع شده است. 
دوست دارید در شمال رودخانه ی تیمز باشید؟ آن 
خانه ها قیمت خاص خودش��ان را دارند. اما از این 
خانه هم پیاده می توان به دو ایستگاه مترو رفت، 
بنابرای��ن ۹۵۰,۰۰۰ پوند )۵۷ / ۱ میلیون دالر کانادا( 

می تواند قیمت خوبی برای آن به شمار آید.

یک ویالی چهار خوابه در پوکت تایلند
این خانه در یکی از پر طرفدارترین مقاصد گردشگری 
آس��یا واقع شده است. اینجا نزدیک به ۳,۸۰۰ فوت 
مربع فضای س��کونت دارد و به تپه های سرس��بز و 
کم ش��یب و همچنین به اقیانوس چشم انداز دارد. 
قیمت این ملک ۴۵ میلیون باهت تایلند )۷۴ / ۱ 

میلیون دالر کانادا( تعیین شده است.

یک آپارتمان یک  خوابه در قلب پاریس 
هنوز جاهایی در دنیا هس��ت که قیمت مسکن در 
آنها باالتر از تورنتو اس��ت. مرکز پاریس یکی از این 
مکان هاس��ت و اینجا با میانگین پول یک خانه  در 
تورنتو می توانید یک آپارتم��ان یک  خوابه بخرید. 
البته این مکان در یک س��اختمان کاماًل بازس��ازی 
ش��ده ی متعلق ب��ه قرن ۱۸ درس��ت در کن��ار کاخ 
فورس��تمبرگ واقع است. قیمت ملک یک میلیون 
یورو )۴۲ / ۱ میلیون دالر کانادا( تعیین شده است.

آپارتمان یک خوابه در سنترال پارک منهتن
منهتن هم هنوز گران تر از تورنتو اس��ت )گرچه در 
مورد کل نیوی��ورک دیگر نمی ت��وان چنین چیزی 
گف��ت(، اما اینجا ب��ا میانگین پول ی��ک خانه  در 
تورنتو دس��ت ک��م می توانید مکان��ی واقعًا خوب 
 Central به دس��ت آورید. این آپارتمان در جنوب
Park، تنها چند قدم با Columbus Circle فاصله 
 Times Square دارد و از آنج��ا می توان پی��اده به
رف��ت. قیمت این ملک ۲۵ / ۱ میلیون دالر آمریکا 

)6۷ /۱ میلیون دالر کانادا( تعیین شده است.

یک سویت در هنگ کنگ
در گران تری��ن بازار مس��کن جهان، ب��ا پول خانه ی 
تورنت��وی خ��ود چیز چندان��ی گیرت��ان نمی آید. با 
معادل تقریبًا ۵ / ۱ میلیون دالر کانادا تنها می توانید 
آپارتمان��ی بین۳۵۰ فوت مرب��ع )۳۲ متر مربع( تا 
۵۰۰ ف��وت مربع )۴6 متر مربع( پیدا کنید. بنابراین، 

وضعیت می تواند از تورنتو نیز بدتر باشد.

با پول یک خانه در تورنتو
در نقـاط مختلف دنیا 

می شود  چه خرید؟

Toronto House Price

قیمت متوسط یک خانه ویالیی در تورنتو 

حدود  2 / 1 میلیون دالر است. این آمار 

مربوط به ماه گذشته میالدی است. اما با این حدود 

قیمت، اگر همین االن یک صاحب خانه، ملکش را در 

تورنتو بفروشد، در شهرهای دیگر دنیا می تواند چه 

خانه ای بخرد؟ این مطلب به این سوال پاسخ می دهد.
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کارشناس ارشد امالك
خـریـد ، فـروش
تجارى ، مسکونى

www.torontohomemasters.ca 

هلن طاهرى
Sales Rep. B.sc, M.sc in Eng.

S a l e s  R e p r e s e n t a t i v e
M o r t g a g e  A g e n t  L i c # M 1 5 0 0 0 9 1 7

maryam.keyhan@gmail.com
Direct: (647) 201 7888  O�ce: (416) 883 0095

 گرفتن وام مسکن شما تحت هر شرایط
با بهتـرین نـرخ بهـره

براى اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید  
 با بیــش از 12 ســال سـابقه

 

w w w.keyhan.c a

M ar y Keyhan

THE REAL ESTATE OFFICE INC. BROKERAGE

از ما بخرید و بفروشید 2/5 درصد تخفیف بگیرید

Sales Representative

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

416-841-9690
بهترین ســـرمایه گذاری خرید خـانه

SALES REPRESENTATIVE

4 1 6 - 6 6 0 - 8 0 0 0

A T R I A  R E A LT Y  I N C .
B r o k e r a g e *

توانـگر سعید 
مشاور امالک، خرید، فروش و اجاره

 نامی قدیمی و
چهره ای آشنا

مسکن

ارسـالن خاکی
امالک امور  اجارهمشاور  فروش،  خرید، 

647-625-2080
arikhaki@royallepage.ca
8  Sampson Mews, Suit 201 
Toronto, ON M3C 0H5

ما را در فیسبوک دنبال کنید

f b . c o m / a t a s h . c a

آتش در شبکه های اجتماعی

ابتدا برایتان آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم بتوانید در تورنتو، خانه ای را که دوست دارید بخرید و به لحاظ 
اقتصادی نیز سرمایه گذاری مناسبی بکنید.

این روزها بس��یاری از مشتریان و دوس��تانم، همین سوال را از من می پرس��ند و می خواهند بدانند تاثیر این 
مقررات جدید بر بازار مسکن تورنتو چیست. واقعیت این است که پیش بینی دقیق اینکه چه اتفاقی در آینده 
خواهد افتاد،  حداقل االن،  دش��وار اس��ت، چون عوامل متعددی که برخی هم پنهان و خارج از کنترل است بر 
بازار تاثیر دارد. ولی یکی از راه هایی که می توان از آن طریق به پاس��خی برای این پرس��ش رسید، این است که 
ببینیم هدف سیاست گذاران از وضع این مقررات جدید چه بوده است. این اهداف تا حد زیادی سمت و سوی 

بازار را در آینده مشخص می کند.
 مسئوالن دولت، بعد از گرفتن مشورت های زیاد، انجام مطالعات کارشناسی، دیدن تجربیات مشابه و بررسی 
واقعیت ه��ای موجود در بازار GTA، مقررات جدیدی را اعالم کرده اند که البته پیش بینی هم می ش��ود که آنها 

به اهداف خود برسند.
ام��ا هدف آنها از این مقررات ش��انزده گانه چه بوده اس��ت؟ همان طور که دولت انتاری��و بارها اعالم کرده، آنها 
می خواهند بازار داغ مس��کن را آرام کنند و یکی از مهم ترین ابزارهایی که آنها را به این هدف می رس��اند، ایجاد 
محدودیت برای خریداران خارجی است؛ افرادی که با قصد سودجویی فرامنطقی وارد این بازار شده اند و اوضاع 

را برای آنهایی که در تورنتو زندگی می کنند سخت کرده اند.
پیش بینی ها نش��ان می دهد با وضع این مقررات، این سودجویان در بخش مسکن ویالیی عمال برای مدتی از 

گردونه خرید و فروش خارج می شوند.
از طرف دیگر در بازار اجاره مس��کن هم تغییراتی به وجود آمده اس��ت. دولت اعالم کرده همه خانه ها فقط حق 
دارن��د به اندازه تورم، که از س��وی دولت اعالم می ش��ود، اجاره بها را افزایش دهند. ای��ن قانون قبال فقط برای 
خانه هایی که پیش از س��ال ۱۹۹۱ س��اخته شده بودند اعمال می ش��د. هدف از این کار حمایت از مستاجرین و 

کنترل مستقیم بر افزایش بی رویه اجاره بها از سوی صاحب خانه هاست.
دول��ت البت��ه دو برنامه دیگر هم برای ایجاد آرامش در بازار مس��کن دارد: اول ورود ب��ه بخش عرضه )با ارائه 
تس��هیالت ساخت آپارتمان های اجاره ای و گرفتن مالیات از خانه های خالی( و دوم اطالع رسانی به خریداران 

برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان.
در مجموع بسته ارایه شده کارشناسانه و تاثیرگذار است و پیش بینی ها حاکی از این است که نتیجه آن، یعنی 

جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها، به طور حتم دیده خواهد شد.
حرکت فزاینده قیمت های واحدهای مسکونی در چند شهر کانادا، چند سالی است آغاز شده است. دالیل اصلی 
ای��ن موضوع، یکی جمعیت رو به افزایش GTA به دلیل پذیرش هر س��اله مهاجران و دیگری س��رمایه گذاری 
خارجی ها در زمینه های مختلف اس��ت. دلیل س��رمایه گذاری آنها این اس��ت که در حالی که ما در س��ایر نقاط 
جهان شاهد بی ثباتی هستیم، ولی کانادا برای سرمایه گذاری امن است. بنابراین قیمت مسکن در تورنتو، با در 
نظر گرفتن ش��رایط و دالیل گفته ش��ده و چند عامل دیگر، افزایشی چشمگیر داشته است. مشکل اما سودهای 

بی رویه و غیرمتعارف در این بازار است؛ موضوعی که به حرکت بهمن وار قیمت ها کمک می کند.
در مجموع باید گفت هر چند نمی توان به طور دقیق بازار را پیش بینی کرد اما به نظر می رس��د که این اقدامات 
بتواند تا حدی جلوی این رشد بی رویه را بگیرد و بازاری آرام را، هر چند به طور مقطعی، برای خریداران مسکن 

فراهم کند.

مقررات جدید دولت انتاریو
قرار است چه تاثیری بر بازار مسکن بگذارد؟

پاسخ به پرسش های شما

پرستو از تورنتو: ما مدتی است که می خواهیم در تورنتو خانه بخریم، اما فعال  اجاره نشین هستیم. هفته گذشته دولت انتاریو مقررات جدیدی را برای بازار ؟

مسکن اعالم کرد و همه جا صحبت از این مقررات است. سوالی که برای من و همسرم 

پیش آمده این است که این مقررات، چه تغییری در بازار به وجود خواهد آورد؟ آیا 

واقعا این مقررات باعث خواهد شد که قیمت ها کاهش بیابد؟ آیا این کاهش 

قیمت ها مقطعی است یا ثابت خواهد ماند و باالخره اوضاع برای ما که قصد خریدن 

بهروز سامانیخانه داریم چگونه خواهد شد؟
مشاور امالک و مسکن - تورنتو

 

راج��ر بارنت: همیش��ه »بهتری��ن« را بخرید. خریدن »بهترین«، همیش��ه 
ارزش��ش را دارد و با س��رعت زیادی ثروت ش��ما را بیش��تر خواهد کرد. شاید 
»بهترین« امروز گران باشد اما حتما فردا قیمت خوبی دارد و به مرور زمان این 

شمایید که از خرید آن سود می برید.
من برای تاس��یس بنیاد خود، س��اختمانی را در نیویورک خریدم. در آن زمان این ساختمان یکی از گران ترین 
س��اختمان هایی بود که می شد در شهر خرید؛ یک س��ازه عالی، موقعیت فوق العاده و ابعادی استثنایی. همه 
اینها این ملک را گران کرده بود. من هم تالش کردم این س��اختمان را به بهترین ش��کل در آورم و حاال همین 
ساختمان، سه برابر همه هزینه های من ارزش دارد؛ چنین ارزش افزوده ای در شهری مثل نیویورک یعنی یک 

موفقیت عالی.

بهترین توصیه های مسکن

گران اما باارزش؛ همیشه بهترین ملک را بخرید
shaklee راجر بارنت، رئیس و مدیرعامل کمپانی بزرگ

رئی�س و مدیرعام�ل کمپانی بزرگ shaklee اس�ت؛ یک�ی از موفق ترین اف�راد دنیای راج�ر بارن�ت، 

بیزینس که سال هاس�ت س�کان هدایت ای�ن گروه اقتصادی و س�رمایه گذاری را در 

دس�ت دارد. او در این مطلب به ما می گوید چرا مهم اس�ت که همیش�ه بهترین را 

بخریم و تجربه خود او از این کار به چه نتیجه ای رسیده است.

Jared Leto
خانه ی فعلی:

جیر لتو، بازیگر و نوازنده، 
ب��ه تازگی خان��ه ی چهار 
خواب��ه اش را در هالیوود 
 هلی��ز به قیم��ت معادل

۷ / ۲ میلی��ون دالر کان��ادا  
برای فروش گذاشته است.

این خانه که در سال ۱۹۵۵ ساخته شده است، بیش از 
۴,۰۰۰ فوت مربع )۳۷۲ متر مربع( فضای قابل سکونت 
و یک استودیوی ضبط خانگی دارد و نمای بیرونی آن 

پوشیده از برگ های مو است. 
محوط��ه ی ۱۲,۵۰۰ فوت مربعی )۱۱6۰ متر مربعی( این 
خانه با دیوار و یک دروازه از انظار عمومی پنهان است 
و یک اس��تخر ش��نا همراه با ردیفی از درختان نخل در 

حیاط عقبی آن قرار دارد.
خانه ای که می تواند در تورنتو بخرد:

لتو، که برنده ی اس��کار نیز شده است، می تواند با پول 
فروش خانه اش در هالیوود یک خانه ی س��ه طبقه ی 
س��بک ویکتوریای��ی در Parkdale بخرد ک��ه در حال 
حاضر به قیمتی کمتر از 6 / ۲ میلیون دالر برای فروش 

گذاشته شده است.
ای��ن خانه ک��ه تا همی��ن اواخر به عن��وان یک ملک 
اجاره ای چند واحدی مورد اس��تفاده قرار داش��ت، به 
عن��وان یک فرصت بالقوه ی س��رمایه گذاری برای یک 
صاحبخانه ی بلند پرواز، یا ب��ه عنوان خانه ای ویالیی 
)البته با کمی زحمت تغییر و تحول در آن(، بازاریابی 

می شود. 
این ملک تنها یک بلوک از جهت شمال با یک بخش به 
تدریج در حال اعیان نشین شدن King St. W.، نزدیک 
Jameson Ave. فاصل��ه دارد، ام��ا در پش��ت آن یک 
پارکینگ عمومی و ردیفی از آپارتمان  قرار گرفته است.

Rufus Wainwright

خانه ی فعلی:
رای��ت،  وی��ن  روف��وس 
خوانن��ده و ترانه س��رای 
کانادای��ی، در ماه نوامبر 
ح��دود گذش��ته   س��ال 
دالر  میلی��ون   ۱  /  ۹۵
 storybook کانادا( برای یک(
cottage ب��ا س��ه ات��اق خ��واب و ۲,۱۰۰ ف��وت مربع 
)۱۹۵ مت��ر مرب��ع( در منطق��ه ی Laurel Canyon در 

لس آنجلس، خرج کرد. 
این خانه ی س��اخته شده در دهه ی ۱۹۲۰ بر باالی یک 
تپه واقع است و چشم انداز واضحی به کوه های اطراف 
دارد. یک استخر با درختان اطراف آن و دو ایوان که از 
طریق یک پل کوچک و ساده به هم متصل می شوند، 

از جمله امکانات این خانه است.
خانه ای که می تواند در تورنتو بخرد:

اگر وین  رایت مایل باش��د تنه��ا ۳۰,۰۰۰ دالر دیگر روی 
پ��ول خانه اش بگذارد، می تواند یک خانه ی یک و نیم 
طبقه نزدیک خیابان Yonge و Steels Ave. W بخرد، 
ک��ه در حال حاضر به قیم��ت ۹۸ / ۱ میلیون دالر برای 

فروش گذاشته شده است.

این خانه ی چهار خوابه ش��امل حدود ۱,6۰۰ فوت مربع 
)۱۴۸ متر مربع( فضای قابل سکونت و یک محوطه ی 
6,۲۰۰ فوت مربعی )۵۷6 متر مربعی( است که از پشت 

به مدرسه ی Newtonbrook متصل است.

Amy Schumer

خانه ی فعلی:
پس��ت،  نیویورک  به گزارش 
ای��ن هنرپیش��ه و کمدین 
زن، اخیرا پنت هاوس خود 
را در بخ��ش غربی منهتن، 
به قیمت ۲ / ۲ میلیون دالر 

)کانادا( فروخته است. 
ای��ن واحد ۸۵۰ ف��وت مربعی )۷۹ مت��ر مربعی( یک 
طبقه ی کامل را در ساختمانی با نمای سنگ قهوه ای، 
تنها چند قدم آن طرفتر از موزه ی تاریخ ملی و کمتر از 
دو بل��وک دورت��ر از Central Park در بر می گیرد. این 
خانه دو شومینه ی ذغالی و یک ایوان بر روی سقف با 

چشم انداز خط آسمان نیویورک دارد.
خانه ای که می تواند در تورنتو بخرد:

ش��ومر با اندکی کمت��ر از ۳ / ۲ میلیون دالر، می تواند 
ی��ک خانه ی نزدیک خیابان یانگ و خیابان ش��پرد به 

چنگ آورد.
ای��ن خانه ی پن��ج خوابه، ۱,۲۵۰ فوت مرب��ع )۱۱6 متر 
مرب��ع( فض��ای قاب��ل س��کونت دارد و در انتهای یک 
 Willowdale خیاب��ان مس��کونی بن بس��ت، نزدی��ک
 Mel واقع شده اس��ت و پیاده تنها ۱۰ دقیقه با ،Park

Lastman Square فاصله دارد.

Leonardo DiCaprio

خانه ی فعلی:
به گزارش ورایتی، لئوناردو 
بازیگ��ر  کاپری��و،  دی 
برن��ده ی اس��کار، در ماه 
را  دس��امبر خانه ی خود 
در محله ی استودیو سیتی 
لس آنجلس به اندکی بیش از 

۳ میلیون دالر )کانادا( به فروش رساند. 
این بانگالو که در دهه ی ۱۹۳۰ س��اخته شده است، در 
مقایس��ه با اس��تانداردهای ستارگان س��ینما محقر به 
نظر می رس��د، اما از یک طراحی عال��ی با ۳,۴۰۰ فوت 
مربع )۳۱۵ متر مربع( مساحت و سقف های تیر چوبی 
برخوردار اس��ت. بهتر از همه آنکه، محوطه ی وس��یع 
۱۵,۰۰۰ ف��وت مربع��ی )۱۳۹۰ متر مربع��ی( آن، همراه 
است با یک اس��تخر شنا در حیاط پشتی، یک عمارت 
تابستانی پوشیده از برگ های مو و درخت های شاداب.

خانه ای که می تواند در تورنتو بخرد: 
دی کاپریو می توانس��ت خان��ه ی کالیفرنیای خود را با 
ی��ک خانه ی دو خوابه نزدیک  Avenue Rd و خیابان 
Lawrence Ave. W معاوضه کند که در حال حاضر به 
قیمت حدود ۰۸ / ۳ میلیون دالر برای فروش گذاشته 
شده است. این خانه ی چهار خوابه اندکی کمتر از ۲,۰۰۰ 
فوت مربع )۱۸۵ متر مربع( فضای قابل سکونت و یک 
محوطه ی ۳,۷۵۰ فوت مربعی )۳۵۰ متر مربعی(  دارد.

سلبریتی های هالیوود خانه شان را بفروشند
در تورنتو چه می توانند بخرند؟

مقایسه خانه های لئوناردو دی کاپریو و امی شومر
با خانه هایی با همان قیمت در تورنتوی خودمان

GTA Homes For Hollywood Celebrities

خیلی ها دوست دارند در خانه ای زندگی کنند که به اندازه ی خانه ی یک ستاره ی سینما گرانقیمت باشد. باید به آنها 

بگوییم با ادامه ی افزایش قیمت های مسکن تورنتو آنها می توانند به آرزوی خود برسند. در حال حاضر، خانه های 

آماده ی فروش در Gta تا حاال از نظر قیمت، شانه به شانه ی خانه های هالیوود و منهتن می زنند.

در این مطلب می بینیم سلبریتی های هالیوود با پول خانه هایی که به تازگی خریده یا فروخته اند، در تورنتو می توانند چه 

خانه ای بخرند.

بر اس��اس جدیدترین بررس��ی های موسسه امالک و 
مسکن Royal LePage، قیمت حومه های تورنتو یک 
رشد شدید داشته است که در این میان، ریچموندهیل 
با ۵ / ۳۱ درصد رش��د به عنوان سریع ترین میزان رشد 

در GTA شناخته شده است. 
ش��هر Oshawa نیز با ۲ / ۲۸ درصد افزایش قیمت به 

نسبت سال گذشته در رده دوم است.
بر اساس گزارش این موسسه، ریچموندهیل نه تنها در 
میان شهرهای GTA که در تمام کانادا بیشترین میزان 

رشد قیمت را داشته است.
 Royal LePage دیانه آشر، قائم مقام ارش��د موسسه
می گوی��د: »من تا به حال چنین چی��زی ندیده ام. ما 
معتقدیم این بازار کماکان با قدرت به پیش می رود و 

همچنان بازار فروشندگان خواهد بود.«
او همچنین معتقد است رشد قیمت ها ادامه نخواهد 
داش��ت و اگر بازار به حال خود رها ش��ود،  قیمت ها به 

صورت خودکار تنظیم می شوند.
بسیاری از ایرانیان در ریچموندهیل زندگی می کنند.

خانه های ریچموندهیل از همه کانادا بیشتر گران شده است
جدیدترین آمارها می گوید قیمت متوسط خانه در ریچموندهیل از همه کانادا بیشتر گران شده است و خانه ها 

امسال به نسبت سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته اند.
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Mana PeyraviMohsen Gordpour

روز سه ش��نبه هفت��ه گذش��ته دادگاه وینس��تون کی 
بلک مور، مشهورترین مرد چند همسره ی کانادا و برادر 
زن س��ابقش، جیمز ماریس��ون اولر آغاز شد. هر دوی 
آنها یک اتهام دارند: چندهمس��ری. اما پیش��ینه این 
پرونده چیست؟ آنها و البته سیستم قضایی کانادا چه 
مسیر پرفراز و نش��یبی را طی کرده اند تا به این دادگاه 
رس��یده اند؟ آیا دادگاه می تواند باالخره برای اولین بار 

شخصی را به جرم چندهمسری محکوم کند؟

دو کشیش سابق در برابر قانون
این دو دوس��ت س��ابق که سال هاس��ت با ه��م رابطه 
خوب��ی ندارند، در دادگاه عالی Cranbrook در اس��تان 
بریتیش کلمبیا حاضر شدند تا در پرونده ای با موضوع 

چندهمسری، به اتهامات شان رسیدگی شود.
در فهرست کیفرخواست بلک مور، نام ۲۴ زن وجود دارد 
که مدعی هس��تند طی یک مراسم مذهبی با بلک مور 
ازدواج کرده و یا رسما همسر این مرد 6۱ ساله هستند. 

اما در کیفرخواست اولر نام چهار زن دیده می شود.
ه��ر دوی این آقایان، اس��قف های س��ابق کلیس��ای 
 Jesus Christ of Latter Day Saints بنیادگرایانه ی
بوده اند. آنها گروهی قابل توجه از مورمون ها هس��تند 
ک��ه عقیده دارند چندهمس��ری آزاد اس��ت و باید آن 
را تروی��ج ک��رد. این دو نفر نوادگان ش��ش موس��س 
کامیونیتی Bountiful هس��تند؛ یک کامیونیتی ۱۵۰۰ 

نفره در جنوب شرقی بریتیش کلمبیا هستند. 

به چند همسری افتخار می کنم
بلک مور هرگز س��عی نکرد چند همس��ره بودن خود را 
پنهان کند؛ همس��رانی که تا حاال ب��رای او ۱۴۵ فرزند 

به دنیا آورده اند.
او در س��ال ۲۰۰۵ در یک گردهمایی درباره چندهمسره 
بودن، در خصوص اینکه ده ها همس��ر دارد، س��خنرانی 

کرد. این گردهمایی را همسران او تدارک دیده بودند.
بلک مور در مورد این موضوع با خبرنگاران و همچنین 
با مس��ئوالن قضایی ایاالت متح��ده نیز صحبت کرده 
است. بلک مور در قس��می که در دادگاه مالیات فدرال 
در س��ال ۲۰۱۲ یاد کرد، به سختی نام تک تک همسران 
خ��ود را بیان کرد و در نهایت یک نفر را از قلم انداخت. 
تنها پ��س از آنکه وکیل دولت به او تذکر داد، بلک مور 
ن��ام تمام همس��رانش را اع��الم کرد. وقت��ی از او در 
خصوص تعداد فرزندانش س��وال شد، او گفت که باید 

با خانه تماس بگیرد و تعداد آنها را بپرسد. 
بلک مور تصدیق کرده اس��ت که ۱۰ نفر از همسرانش در 
زمان ازدواج ۱۷ س��اله و یا جوان ت��ر بودند. بلک مور در 
جایگاه ش��هادت در یک دادگاه مدنی در یوتا در س��ال 
۲۰۱۴، اظهار کرد که سه نفر از همسرانش ۱6 ساله و یک 
نفر ۱۵ س��اله بود. اما علی رغم ش��هادت دادن، بلک مور 

هرگز به سوء استفاده یا انحراف جنسی متهم نشد.
اولر ۵۳ س��اله اما روش دیگ��ری را برگزیده و برخالف 
بلک مور، هرگز در مالء عام صحبت نکرده اس��ت. برای 
کمک ب��ه دادگاه در خصوص مس��ائل حقوقی، ژوزف 
دویله به عنوان یک مش��اور بی طرف در این محاکمه 

انتخاب شد. 
دویله همچنین در ماه نوامبر نیز یک مش��اور حقوقی 
بی ط��رف بود؛ زمانی که اولر ب��ا اتهام جدی تری مبنی 
ب��ر خارج کردن یک کودک از کانادا با هدف غیرقانونی 

مواجه شد. اولر فعال امیدوار است تبرئه  شود.

پرونده ای پر پیچ و تاب درباره چندهمسری
این محاکمه که روز سه ش��نبه هفته گذشته آغاز شد، 

عمر ده ها ساله دارد.
چن��د همس��ری بی��ش از ۷۰ س��ال در کامیونیت��ی 
Bountiful وجود داش��ته است. اما دولت های محلی، 
منطق��ه ای و فدرال نه تنها آن را نادیده گرفتند، بلکه با 
عنوان حمایت از کودکان، کمک مالی برای مدارس غیر 
انتفاع��ی و کلینیک خصوص��ی ماما ها، به این جامعه 

پول نیز تزریق کردند. 

پزش��کان و پرستاران گاه و بی گاه، یک مرد را می دیدند 
ک��ه هم��راه با زن ه��ای متف��اوت به بخ��ش زایمان 
بیمارس��تان می آمد و به عنوان پ��در نوزاد گواهی های 

تولد را امضا می کرد.
از آنجای��ی که هی��چ کس به چنین وضع��ی اعتراض 
نکرد، پلیس تا دهه ۱۹۹۰ حتی به تحقیق و بررسی این 

پرونده نیز نپرداخت. 

اولین شکایت از مردان چندهمسره در کانادا
اولی��ن افرادی که تحت تحقیق��ات پلیس قرار گرفتند 
بلک مور و دالمون، پدر اولر بودند. ش��کایت دبی پالمر، 
خواه��ر ناتنی جیم��ز اولر و دختر دالمون س��بب آغاز 
تحقیقات ش��د. دبی پالمر همچنین نامادری و خواهر 
زن بلک م��ور اس��ت؛ زنی که در ۱۵ س��الگی با پدر ۵۵ 
س��اله ی وینس��تون بلک مور ازدواج کرد. جین، خواهر 

پالمر، اولین و تنها همسر قانونی بلک مور بود.
گرچ��ه RCMP ای��ن دو نفر را متهم ک��رد، اما وکال در 
وزارت دادس��تانی کل، از ثب��ت آنه��ا امتن��اع کردند. 
تا بی��ش از یک دهه بع��د، وکالی منطقه ای هم این 

اتهامات را نمی پذیرفتند.
در س��ال ۱۹۹۳ بود که »ا گری دت��رج« اتفاقات مربوط 
ب��ه آن دوره ی خاص را در گزارش��ی ب��ه دولت اطالع 
داد. دت��رج که مدیر مرک��ز س��المت روان محلی بود، 
گفت: »ما این اجتماع مذهبی را عجیب و غریب و یا 
شبه مذهبی نمی دانیم، در عوض آن را به عنوان تجلی 
دیگ��ری از چند فرهنگی ب��ودن می بینیم؛ راهی دیگر 

برای بیان مذهبی بودن«.

تالش هایی بی نتیجه برای متهم کردن بلک مور
در س��ال ۲۰۰۷، والی اوپال، دادس��تان کل کشور در آن 
زمان، تصمیم مهمی گرفت. او ریچارد پک، دادس��تان 
ویژه را برای بررسی مجدد گزارش RCMP انتخاب کرد. 
اما پک به جای ثبت اتهام��ات، با نظرات قبلی موافق 
ب��ود. او می گفت در بررس��ی این پرون��ده و اینکه این 
دو نفر مجرم هس��تند، شک و شبهه وجود دارد. اوپال 
ب��ا حرف او مخالفت کرد و طی دو س��ال بعد از آن دو 
دادستان ویژه ی دیگر را به خدمت گرفت. در نهایت نفر 

سوم با ثبت اتهامات موافقت کرد. 
در س��ال ۲۰۰۹، بلک مور و اولر به چند همس��ری متهم 
ش��دند. اما پس از آنکه یک قاضی با بلک مور موافقت 
کرد که دادس��تان های دوم و سوم به درستی انتخاب 
نشده بودند، آن اتهامات از آنها رفع شد. البته دادگاه، 
موضوع را به لحاظ حقوقی بررس��ی کرد. پس از ماه ها 
جمع آوری شواهد و تبادل نظر، دادگاه عالی بریتیش 
کلمبیا در س��ال ۲۰۱۱ اعالم کرد چند همسری، به دلیل 
آس��یب های ذاتی خود، مغایر با قانون کاناداس��ت اما 

نباید ب��ه خاطر آن، زنان��ی را ک��ه در نوجوانی ازدواج 
کرده اند، تحت پیگرد قرار داد.

آنها باالخره محکوم می شوند؛ قاچاق جنسی
این موضوع راه را برای تعقیب کیفری روشن کرد. پیتر 
ویلس��ون چهارمین دادس��تان ویژه بود و در آگوست 
سال ۲۰۱۴ بلک مور و اولر را به چند همسری متهم کرد.

اول��ر همراه با برادر بلک م��ور و خواهر زن خود، امیلی 
روت بلک مور، همچنین به قاچاق یک کودک از کانادا 

برای مقاصد جنسی متهم شد. 
دادگاه مربوط به این قاچاق در ماه نوامبر سال گذشته 
برگزار شد. بلک مورها مقصر شناخته شدند و در انتظار 

نتیجه نهایی دادگاه هستند.

دادگاه جدید؛ دو هفته تا تعیین تکلیف
محاکمه جدید اما بسیار متفاوت است. در این دادگاه 
تعداد خیلی کمی از ش��اهدان را می بینیم؛ افرادی که 
شهروندان س��ابق کامیونیتی Bountiful هستند. این 

محاکمه برای تنها دو هفته برنامه ریزی شده است.
بلیر س��افردین، وکیل بلک مور و عض��و لیبرال مجلس 
قانون گذاری، قبل از شروع جلس��ه گفت در این دادگاه 
مساله چند همسری را به چالش نمی کشد. او در عوض 
ای��ن موض��وع را مطرح خواهد کرد: حق ی��ک فرد برای 

محکوم نشدن به خاطر عمل به دستورات دینی اش.
اما جدای اینک��ه وکیل بلک م��ور می خواهد چه کاری 
بکن��د، این دادگاه یک آزمون ب��زرگ برای قاضی پرونده 
اس��ت؛ قاضی ش��ری آن دونگان. دادگاه در س��ال ۲۰۰۹ 
به این دو س��وال حقوقی پاس��خ داده است: آیا تعریف 
منش��ور کانادا از آزادی مذهبی، بی قید و شرط است یا 
محدودیت هایی دارد؟ و اگر محدودیت هایی وجود دارد، 
آیا چند همسری را شامل می شود یا خیر؟ تفسیر دادگاه 

عالی این است که این کار مغایر قانون کاناداست.

مرد چندهمسره، عاشق منشور حقوق و آزادی
بلک مور در س��ال ۱۹۹۲ و س��ه روز پس از اعالم دولت 
بریتی��ش کلمبیا مبنی بر متهم نش��دنش، در یکی از 
مراس��م های روز یکشنبه در حضور حدود ۲۰۰ نفر اظهار 

کرد که بر دشمنانش پیروز شده است.
او »اصل« چند همس��ری را ترویج داد و به پیروانش 
ی��ادآوری می ک��رد که حتی در یک س��ال ه��م نباید 
فرزندانی متولد شوند که حاصل چند همسری نیستند. 
بلک مور همچنین یک کپی قاب شده از منشور حقوق 

و آزادی را خرید و بر دیوار دفتر کارش آویخت.

وقتی راه های قدیمی فایده ای ندارد
بلک مور در هفته های گذشته تالش کرده اتهام به خود 
را با اس��تفاده از همان بهانه ه��ای قدیمی رد کند، اما 
موفق نبوده اس��ت. او اصرار داشت که دادستان ویژه، 

صالحیت حضور در دادگاه را ندارد.
هفته گذش��ته، س��افردین، وکیل بلک مور درخواس��ت 
ک��رد اندکی تاخیر در روند کار به وجود آید. او از دادگاه 
خواس��ت که محاکم��ه بلک م��ور و اورل، به دو بخش 
تقسیم شود زیرا شواهد علیه یکی از آنها می توانست 
س��بب پیش داوری ب��رای دیگری ش��ود. او اظهار کرد 
که جدا کردن محاکمه ه��ا همچنین به بلک مور اجازه 
خواهد داد تا در مراس��م خاکس��پاری یکی از اعضای 

خانواده اش حاضر شود.

قاضی با این درخواست مخالف کرد. بنابراین محاکمه 
هر دو فرد، همزمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

در دادگاه منتظر این اتفاقات هستیم
این ب��ار بررس��ی های دادگاه، در م��ورد دو کامیونیتی 
است؛ کلیس��ای مورمون و البته گروه های بنیادگرایانه 
مانن��د FLDS. دادگاه می خواه��د بدان��د دقیق��ا چه 
فرایندهای��ی ب��ر این جوام��ع حاکم اس��ت و آنها چه 

مرام ها و مسلک هایی دارند.
نیک هانا، مامور س��واره نظام از تگ��زاس، در دادگاه در 
خصوص س��وابق ازدواج در کلیس��ای FLDS شهادت 
خواه��د داد. البت��ه اس��تفاده از این ش��واهد، چندان 

اهمیتی در روند رسیدگی به این پرونده ندارد.
ضمن اینکه دکتر ریچارد بنت، استاد تاریخچه کلیسا و 
پروفسور دانشگاه Brigham Young، به دادگاه می آید 
تا درباره خاس��تگاه چند همس��ری در سنت مورمون، 
دلی��ل رد ش��دن آن در س��ال ۱۹۸۰ و چگونگ��ی منجر 
ش��دن این موضوع به جدایی خانواده ها صحبت کند؛ 
خانواده هایی مانند براون، گ��روه بلک مور و گروه های 
بزرگت��ر مانند اعض��ای کلیس��ای FLDS. آنها به دلیل 
اختالفات اعتقادی در س��ال های گذش��ته از هم جدا 
شده اند. دانستن این وقایع، می تواند کمک زیادی به 

دادگاه کند تا دقیق تر تصمیم بگیرند.

این بار فقط یک زن صحبت می کند
یکی از اتفاقات مهم در دادگاه جدید، تغییری است که 
در ترکیب شاهدان به وجود آمده است. در محاکمه ی 
پیش��ین، تع��دادی از ش��هروندان س��ابق کامیونیتی 
Bountiful ش��هادت دادن��د. آنها ب��ه دادگاه گفتند که 
بزرگ ش��دن در چنین جایی چگونه اس��ت. اما این بار 
فقط یک نفر احضار می شود: جین بلک مور. همان طور 
که نوش��تیم او اولین و تنها زن قانونی بلک مور است. 
ش��اید اگر ش��کایت او نبود، این پرونده در دهه ۹۰ به 

جریان نمی افتاد.
جی��ن بلک مور، به عنوان همس��ر س��ابق و یک ماما، 
دیدگاه منحصر به فردی در خصوص آنچه در جامعه ی 
بنیادگ��رای مورمون اتفاق می افتاد، دارد؛ جامعه ای که 

او و خیلی های دیگر شبیه به او، در آن متولد شدند.
احتمال می رود، جین، تنها همس��ر بلک مور باش��د که 
به دادگاه می آید؛ هیچ یک از همس��ران دیگر به دادگاه 
دعوت نخواهند ش��د. هر چند تقریب��ا نیمی از آنها از 
Bountiful خارج ش��ده اند، دین خ��ود را عوض کرده و 

حتی مجددا ازدواج کرده اند.
در ماه نوامبر س��ال پی��ش، جین بلک مور بیش��تر در 
این خص��وص صحبت کرد که ای��ن کامیونیتی، به او 
ک��ه دختری جوان ب��ود چه چیزهای��ی آموخت؛ چند 
همس��ری یا »ازدواج آس��مانی«، اهمی��ت اطاعت از 
پیامب��ر، پدران و همس��ران و البته وظایفی که از زنان 
انتظار می رود. اما این حرف ها مربوط به دادگاه گذشته 
اس��ت. این ب��ار، دادگاه از او در خصوص هوو هایش و 
حتی خواهرشوهر ها و زن برادر هایش نیز سوال خواهد 

پرسید.
باید در انتظار پایان این دادگاه دو هفته ای ماند و دید 
چه اتفاقاتی برای این پرونده طوالنی چندهمسری در 
کانادا می افتد. آیا باالخره برای اولین بار، ش��خصی در 
کانادا به چندهمس��ری محکوم می ش��ود؟ کسی هنوز 

چیزی نمی داند.

این روزها در بریتیش کلمبیا دادگاهی در حال برگزاری است که می تواند مسیر تاریخ 127 ساله قانون کانادا را عوض 

کند. باالخره ممکن است در یک دادگاه، شخصی به جرم چندهمسری، محکوم شود. وینستون بلک مور کانادایی، با 

داشتن 1۴۵ فرزند و 2۴ زن به صورت همزمان، فعال توانسته خود را از اتهام ها دور کند اما این بار شاید مرد 61 

ساله ای که مشهورترین مرد چندزنه کاناداست، بازی را به حریفان ببازد؛ آدم هایی که به گفته خودش به خانواده پرجمعیت و 

بانشاط او حسودی می کنند.

افراد زیادی در سیستم قضایی کانادا، بارها تالش کرده اند بلک مور را به جرم چندهمسری محکوم کنند. تا حاال این کشیش 

سابق یکی از فرقه های مورمون، فقط به جرم قاچاق انسان، محکوم شده است. دادگاه جدید، علیه بلک مور ادامه دارد و همین 

اتفاق، بهانه ای است برای بررسی پرونده دو مرد چندهمسره؛ یکی با 2۴ زن و دیگری به قول خودش »فقط با چهار زن«.

خبرنگار آتش در این گزارش، از بازیگران اصلی این پرونده و تاریخچه آن می گوید. نتایج جلسات دادگاه  در شماره های آینده 

منتشر خواهد شد.

مستر بلک موردر برابر دادگاه:
من به داشتن  24 همسر و 145 فرزند افتخار می کنم

آیا برای اولین بار در تاریخ کانادا کسی به جرم چندهمسری محکوم می شود؟
اتفاقی که در 127 سال گذشته نیفتاده است

History Of Polygamy Law In Canada

416-880-4090
www.springeat.com

یعقوبیان مژگان 
متخصص تغذیه کل نگر
 ) تغذیه برای جســم، روح و ذهن (

دکتر نظام طیاری
دکتر کورش سرستی

647.709.0233
647.219.6939

TORONTO
ULTRASOUND
PRACTICE

بدون کالج  فقط  با امتحان

قابل توجه پزشکان
و فارغ التحصیالن

گروه های پزشکی و 
غیره در کانادا

مدیکال سونوگـرافر حرفه ای شوید

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

اخبار روزنامه های کانادا را هر روز صبح 
در ای میل خود دریافت کنید

a t a s h d a i l y . c o m

رایگان - به زبان فارسی

بر اس��اس ماده ی ۲۹۳ قانون جزایی، همه ی اشکال 
چند همس��ری و برخی روابط جنس��ی غیر رس��می 
چندگانه غیرقانونی اس��ت. دو همس��ری به موجب 

ماده ی ۲۹۰ ممنوع است.
با وج��ود این، قانون ممنوع کننده ی چند همس��ری 
ت��ا مدت ه��ا فاقد اثرگ��ذاری بود. تا ژانوی��ه ی ۲۰۰۹، 
یعن��ی طی یک دوره ی 6۰ س��اله، هی��چ کس به طور 
موفقیت آمی��زی تحت ای��ن قانون م��ورد پیگرد قرار 
نگرف��ت و به عب��ارت دیگر محکوم نش��د. در س��ال 
۲۰۰۹ دو م��ورد حک��م برائت از چند همس��ری، که در 
ش��هرک Bountiful در بریتی��ش کلمبیا صادر ش��د، 
دولت این اس��تان را بر آن داش��ت تا پرسشی مرجع 
را از دادگاه عال��ی بریتیش کلمبی��ا )باالترین مرجع 
حقوقی اس��تان( به عمل آورد. در این پرسش مرجع، 
س��ؤال ش��ده بود که آیا جرم دانستن چندهمسری با 

منشور حقوق بش��ر کانادا سازگاری دارد؛ و اگر چنین 
اس��ت، تحت چه ش��رایطی می توان افراد را به خاطر 

چندهمسری به شکل قانونی تنبیه کرد؟
نوامب��ر ۲۰۱۱ رأی ۳۳۵ صفح��ه ای خ��ود  دادگاه در 
را منتش��ر س��اخت و اظهار داش��ت که جرم دانستن 
چندهمس��ری با قانون اساسی سازگار است، اما نباید 
وسیله ای برای تعقیب کیفری افراد نابالغی قرار گیرد 
که در ازدواج های چندهمس��ری مشارکت داشته اند. 
قاضی ارش��د راب��رت باومن تصدیق ک��رد که بین این 
قان��ون و برخی از اصول حقوق مدنی تنافضاتی وجود 
دارد، اما بیان داش��ت که موضوعات »مهمتر« دیگری 
وجود دارد که در این پرونده باید در اولویت قرار گیرند.

او نوشت: »من به این نتیجه رسیده ام که این پرونده 
اساس��ًا در مورد آسیب رساندن، یا به طور مشخص تر، 
در مورد نگرانی های موجه پارلمان از آسیب های ناشی 

از عمل چند همس��ری است؛ از جمله  آسیب به زنان، 
کودکان، جامعه و بنیان های ازدواج تک همسری.« 

باومن اظهار داش��ت که در برخی موارد، »همس��ران« 
که ممکن است دختران جوانی حتی در سن ۱۲ سال 
باش��ند، ربوده و مورد تعرض قرار می گیرند، اما چون 
از لحاظ اعتقادی به چندهمسری باور دارند، مایل به 

طرح شکایت نزد مقامات مسئول نیستند. 
او استدالل می کند که این جرائم را گاهی می توان با 
اس��تفاده از قانون ضد چندهمسری متوقف ساخت. 
این رأی مورد استقبال دادستان کل بریتیش کلمبیا 
و نماینده ی گروه »چندهمس��ری در کانادا را متوقف 
س��ازید« ق��رار گرفت. همچنی��ن، برخ��ی گروه های 
چندهمس��ری در کانادا نیز خرس��ندی خ��ود را ابراز 
داشته اند، چرا که باومن گفته است این قانون را مگر 

در شرایط خاصی نباید در مورد آنها به اجرا گذاشت.

نگاهی به تاریخچه قانون چندهمسری در کانادا

7181 Yonge St. Unit 2 Thornhill, ON L3T 0C7
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416.371.5343     647.937.2072
6065Yonge St., Toronto, M2M 3W2

ircalaw@gmail.com

یرانیان ا محضر رســمی 
ــکاری وکـالی رسمـی با همـ

یران ا و  کانادا 
وکالتنامه ، امور وکالت و تایید آن �
امورگذرنامه ، شناسنامه و کارت ملی �
امور دعوتنامه و تعیین وقت سفارت �
اجازه خروج همسر و فرزندان �
گواهی امضا ، وصیت نامه ایرانی و کانادایی �
انجام طالق توافقی و غیابی و ثبت در شناسنامه �
ازدواج شرعی و خدمات سفره عقد با تعیین  �

وقت قبـلی

جنب پالزای ایرانیان

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 

capitalhomedecor@gmail.com
www.capitalhomedecor.ca

@capitalchd          capitalhomedecor   Address: 9825 Yonge st 

 متناسب با سلیقه ی شما و بودجه ی شما

$600
$400

$650

$450

Tel: 905 237 7570

بهترین کیفیت
Capital Home Decor

OPEN
7 DAYS

SPECIAL
PRICE

مهاجرت

TORONTO

www.amhaccountingservices.com

WATERLOO

محمـدی امیـر 

Char tered 
Professional 
Accountant

PROFESSIONAL CORPORATION

ــات مالی و مالیـاتی  کلیـه خدمـ
شرکتها و  اشخاص  برای 

 حسـابدار
کانـادا رسمی  و  خبـره 

info@amhtaxes.com

3701 Chesswood Dr., Suite 308 
Toronto, ON M3J 2P6

91 Bridgeport Rd E, 2nd Floor
Waterloo, ON N2J 2K2

416.900.6079 226.212.0007

بازارچه

647 919 4036

آموزشهنر

آموزشگاه موسیقی زنگوله

آموزش سازهای سنتی ایرانی
و کالسیک غربی

647 866 7912

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

info@arazschoolofpercussion.com
647 291 9976

Professional Piano Teacher
Keyan Emami
Yonge & Sheppard
www.keymusic.ca
647 895 1359

مدرس تمبک
پدرام خاورزمینی

416 229 0189

آموزش تخصصی طراحی و نقاشی
کودکان، نوجوانان و بزرگساالن

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

آموزشتحصیلی

IELTS ,آموزش زبان انگلیسی
برای کلیه سطوح

توسط اساتید دانشگاه های کانادایی
info@greenrda.com

905 - 770 - 3949
 

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی
برای مدارس و دانشگاه

توسط اساتید دانشگاه های کانادایی
info@greenrda.com

905 - 770 - 3949

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
darlene@thepracticalenglishtutor.com 

مرکز پرورش مهارت کاریز
دوره های آموزشی، تقویتی و هنری

کودکان, نوجوانان و بزرگساالن
www.kariz.ca
416.834.6469

آموزشرانندگی

آموزش رانندگی پرشیا
G2 و G آموزش قوانین رانندگی

مجتبی - 6476061213

Basic Driving School
تعلیم رانندگی توسط مربی خانم

مریم )ماللی(
416 433 6885

آموزشفنی

آموزش کابینت سازی رایگان
مراحل طرحی، ساخت و

نصب حرفه ای انواع کابینت 
Tel: 905 660 3839

تاسیسات

Air Control 
تعمیر انواع سیستم های حرارتی و

تهویه مطبوع با ضمانت - مهندس تیموری
416 831 3637 

Ever Star Plumbing
خدمات لوله کشی
مسکونی و تجاری

رضا - 6472486482

حملونقل

سرویس رفت و برگشت فرودگاه
با ارزان ترین نرخ کرایه و رضایت شما

647 625 7679

تاکسی سرویس شبانه روزی
فرودگاه - داخل وخارج شهری

 416 939 1361 

موبایل

تعمیرات موبایل
انواع گوشی های اپل، اندرويد و بلك بری با 

بهترین کیفیت
647 625 7679

دکوراسیونوتعمیراتساختمان

گالری مبلمان پردیس
مبلمان PHD در خانه شما هم خواهد درخشید

416 477 1054
www.phdfurniture.com

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

با ۲۹ سال سابقه در تورنتو
www.88millwork.ca
Tel: 905 660 3839

Trim Carpenter - Masoud
mszangeneh@yahoo.com
416 670 3150

نقاش حرفه ای
برای آپارتمان های لوكس و فوق لوكس - محمد
Yonge / Sheppard & Bayview village area

647 878 3075

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

بازرسیساختمان

مهران پوستی زاده
بازرس ساختمان امالک مسکونی

416 - 830 - 2385
mehran2867@yahoo.com

خدماتبیمه

ُرز ابری
انواع بیمه: مسافرتی، سوپر ویزا، عمر، خانه 

اتومبیل، بیزینس، دارو و دندان
647 965 1346

تعمیرلوازمخانگی

تعمیر لـوازم خانگی در محل
لباسشویی، خشک کن، اجاق گاز، یخچال و 

فریزر،  ظرفشویی و..
علی - آلف�ا تیم سرویس -  6474697678

Air Trust
سرویس و تعمیر لوازم خانگی خود را به ما 

بسپارید - فرامرز
416 315 6369

خدماتمنزل

موسسه نظافت آریا
نظافت خانه مسکونی و محل کار - هومن

6478987687 - 4169489606 

Pest Off
دفع تضمینی انواع آفات

 647 -997 -1356

خدماتوام

انواع وام های مسکونی
با هر شرایط مالی و اقامتی

مانا پیروی - 647.897.1101
محسن گردپور - 647.293.2571

416-910-3737

رسمـی  حسـابـدار 
کانادا خبره  و 

iAccountingServices.com

Tax & 
Accounting

7163 Yonge St.,
Suite 225, 
Thornhill, 
ON L3T 0C6

کـاوه البـرز

رضـا پور لـطفى

We Maximize Your Refund
هدف ما حداکثر مالیات برگشتى براى شما

با همکارى حسابداران رسمى کانادا
خدمات حسابدارى و مالیاتى اشخاص و شرکتها

647.847.1997

Small Claims Court
Tribunals
boards
... tickets

Paralegal
 بهمن

رودگـرنیـا

مشـــاور شمـا در امور حقـوقی
رایـگان اولیه  مشاوره 

آلفـا تیم سرویس

647.469.7678 علی

بازدیـد رایـگان
تعمیـر و نصـب

لـوازم خانـگی

کلینیک
دندانپزشکی

مینـــا

www.minafamilydentistry.com

راد  ادیب  دکتر مهدی 
دندانپزشک

لثه  جراحی  تخصصی  بورد  دارای 
ایران از  ایمپلنت  و 

کدیور ندا  دکتر 
دندانپزشک

با بیش از دو دهه ســابقه دندانپزشکی 
ایران و کانادا در 

پذیرش انواع بیمه خصوصی و دولتی 
امکان پرداخت هزینـه ها به صورت اقساط

M I N A  F a m i l y  D e n t i s t r y

Phone: (289) 597-7191  Fax: (289) 597-7199
info@minafamilydentistry.com

تورن هیل، 7191 خیابان یانگ، طبقه دوم، واحد 205

آگهیدربازارچهآتش

647 808 7455 

classifieds@atash.ca

وقتی س��احل از آن روزها می گوید، حتی یادآوری آن 
خاط��رات هم او را آزرده می کند: »چاره ای نداش��تیم. 
من و همس��رم هنوز نتوانس��ته بودیم کار پیدا کنیم؛ 
بارها به برگشتن به ایران فکر کردیم، اما برخالف ما که 
انگار داشتیم درجا می زدیم، پسرمان به سرعت مدارج 
ترق��ی را طی می کرد و ما هر روز ش��اهد موفقیت های 
بیش��تر او بودی��م؛ به همی��ن دلیل تصمی��م گرفتیم 
بمانیم و برای مدت کوتاهی از ولفیر اس��تفاده کنیم؛ 

اما همچنان در جست و جوی کار باشیم.«
س��احل اضافه می کند: »خوش��بختانه پ��س از مدت 
کوتاه��ی من به عن��وان صندوق دار در یک فروش��گاه 
مش��غول به کار شدم و مدتی بعد هم شوهرم هم یک 
کار نیمه وقت پیدا کرد.« به گفته س��احل آنها هر چند 

فقط چند ماه از ولفیر استفاده کردند، اما این مساعدت 
دولتی در آن مقطع زمانی کمک بزرگی به آنان کرد.

آوری��ل در کانادا س��ال مالی جدید دول��ت فدرال آغاز 
می ش��ود. هر بار تقدیم بودجه به پارلم��ان، نگاه ها را 
به تصمیم��ات تازه ی دولت برای کمک های اجتماعی 

جلب می کند.
 Welfare نظام حکومتی کانادا مبتنی بر دولت رفاه یا
State اس��ت. دولت در چنین نظام��ی خود را موظف 
می داند تا برای پشتیبانی از برابری اجتماعی و تحکیم 
مبانی دموکراسی، تضمین کند که همه ی آحاد مردم از 

حداقل رفاه برای گذران زندگی خود برخوردار هستند.

چه کسانی می توانند ولفیر بگیرند؟
در این میان اقش��ار آسیب پذیری هس��تند که نیاز به 
کمک مالی مستقیم دولت دارند: بیماران، سالمندان، 
معلوالن، کودکان، نوجوانان و البته افراد کم درآمد که 

موضوع گزارش ماست.
دولت انتاریو چهار گروه مردم را مشمول کمک های مالی 

دولت برای افراد کم درآمد قرار داده است. افرادی که:
yy.نمی توانند کار پیدا کنند
yy برای مدت کوتاه��ی به دلیل بیماری های مقطعی

یا مسئولیت نگهداری فرزندان نمی توانند کار کنند.
yy درآمد آنها آن قدر کم اس��ت که نیاز به کمک مالی

برای گذران زندگی دارند.
yy در نوب��ت موافق��ت دریاف��ت کمک دولت��ی ویژه

معلوالن هستند.
یک م��ددکار اجتماع��ی  )Social Worker( می گوید 
براس��اس این مقررات، افراد زیادی مش��مول دریافت 
کمک ه��ای نقدی دولت نمی ش��وند. ضمن اینکه این 
کمک ه��ا، ه��م از لحاظ مق��دار و هم از لح��اظ زمان، 
محدود اس��ت. این م��ددکار اجتماعی معتقد اس��ت 
ای��ن کمک های دولتی اگرچه ناچیز هس��تند اما برای 
خیل��ی افراد به ویژه مهاجرانی ک��ه در اوایل ورود خود 
نمی توانند کار پیدا کنند راهگش��ا خواهد بود، شاید او 

دارد به همین داستان ساحل اشاره می کند.

همه هم این کمک را نمی خواهند
اما همه ی مهاجران ه��م نمی خواهند از این کمک ها 
بهره بگیرند. مهناز یکی از آنهاس��ت: »س��ه سال پیش 
وقت��ی تازه از ایران ب��ه کانادا آمدیم، چ��ون هنوز جا 
نیفتاده بودیم و کار پیدا نکرده بودیم، به دنبال راه چاره 
بودیم٬حت��ی به ولفیر و خانه دولت��ی هم فکر کردیم، 
ول��ی در نهایت به این نتیجه رس��یدیم که هرچند راه 
درازی داریم تا به موقعیت شغلی که در ایران داشتیم، 
برسیم، ولی هنوز توانایی انجام کارهای دیگری را برای 
گ��ذاران زندگی داریم. این بود ک��ه تصمیم گرفتیم در 

کنار درس خواندن و تالش کردن، ولفیر را برای کسانی 
بگذاریم که برای گذران زندگی واقعا به آن نیاز دارند.«

گریزگاه هایی برای سوء استفاده؟
آیا از این امکانات دولتی سوءاس��تفاده هم می شود؟ 
الهه می گوید: » بله. من پزش��کی را می شناس��م که با 
وج��ود آنکه ولفیر می گیرد، اما در یک کلینیک زیبایی 
کار می کن��د و دس��تمزد خ��ود را هم نق��دی دریافت 
می کند.« به عقیده الهه این کار اصال اخالقی نیس��ت 
که عده ای زحمت بکش��ند و بخش عمده ای از حقوق 
خ��ود را به دول��ت مالیات بدهند تا ع��ده ای مثل این 

پزشک با وجود شاغل بودن ولفیر دریافت کنند.
ول��ی م��ددکار اجتماعی درباره ی درس��ت ب��ودن این 
موض��وع تردید دارد: »اول آنک��ه دریافت ولفیر به این 
راحتی هم نیس��ت. حساب بانکی فرد بررسی می شود 
که برای دریافت ولفیر نباید پیش از  ۵۰۰ دالر موجودی 
داش��ته باشد. مس��اله دیگر هم این است که دولت در 
وهله ی اول س��عی می کند، برای فرد متقاضی کار پیدا 
کن��د. و دیگر هم اینکه مبلغ ولفی��ر چیزی حدود 6۰۰ 
دالر در ماه است که در برابر هزینه های باالی زندگی در 

شهری مانند تورنتو رقم ناچیزی است.«
این مددکار اجتماعی به نکته دیگری هم اشاره می کند: 
» کس��انی که از ولفیر اس��تفاده می کنند تا پنج س��ال 
سابقه این مساله در سابقه اعتباری آنان باقی می ماند 
و همین مساله باعث می شود که آنها در این مدت برای 
گرفتن وام برای خریدن خانه یا ماشین و یا حتی اقدام 

به اجاره منزل مسکونی با مشکل روبرو شوند.«
گرفت��ن ولفیر، مخالفانی ج��دی دارد که مجید یکی از 
آنهاس��ت. او می گوی��د: »این گونه خدم��ات اجتماعی 
فقط ب��رای ضرورت در نظر گرفته ش��ده و کس��انی که 
از آن اس��تفاده می کنند باید پس از پی��دا کردن کار به 
دولت اعالم کنند تا ولفیرشان قطع شود. چون عالوه بر 
غیراخالقی بودن این کار، استفاده از ولفیر باعث عقب 
افتادن آنان در زندگی هم می ش��ود که این مس��اله به 
نظر من با هدف ما از مهاجرت در تناقض است. ما برای 
زندگ��ی بهتر مهاجرت کردیم، حاال بیاییم با یک حقوق 

حداقل که ویژه ی افراد ناتوان است زندگی کنیم؟«

ساحل و همسرش پنج سال پیش وقتی برای 

اولین بار به تورنتو آمدند، رویاهای زیادی برای 

زندگی در این شهر داشتند؛ رویاهایی که  پس از 

مدتی به دلیل اینکه او و همسرش نتوانستند کار پیدا کنند 

رنگ باخت. زمان به سرعت می گذشت و پس انداز اندک 

آنان رو به اتمام بود. برای چاره جویی به یکی از مراکز 

»ستلمنت« مراجعه کردند و در آنجا به آنان پیشنهاد شد تا 

پیدا کردن کار از »ولفیر« یا همان کمک هزینه دولت 

استفاده کنند. 

ولفیر برای کسانی است که در یک دوره کوتاه نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند، ولی آیا گرفتن آن 
به نفع ماست. آتش به تجربه های چند ایرانی می پردازد

وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا اعالم کرد ۱۰ هزار نفر 
از متقاضیان اسپانسری والدین را به قید قرعه انتخاب 
کرده اس��ت و آنها برای اینک��ه بتوانند برای پدر و مادر 
یا پدربزرگ و مادربزرگ خود اقامت دائم کانادا بگیرند 

باید تا سه ماه آینده مدارک الزم را ارسال کنند.
پیش از این، فراین��د انتخاب این افراد به این صورت 

ب��ود که ۱۰ ه��زار پرونده ای ک��ه زودتر به دس��ت اداره 
مهاجرت می رس��ید، انتخاب می شد و همین موضوع 
مش��کالت و گاه��ی زمینه هایی را برای س��ودجویی و 
ف��روش نوبت به وج��ود آورده بود. از امس��ال اما این 
روی��ه تغییر کرد و همه متقاضیان می توانس��تند این 
ش��انس را داشته باشند که درخواس��ت بفرستند. اداره 
مهاج��رت کانادا اعالم کرده بود ۱۰ ه��زار نفر را از میان 

شرکت کنندگان به قید قرعه انتخاب خواهد کرد.
این ۱۰ هزار نفر برای حدود ۱۷ هزار نفر )پدر و مادربزرگ 
یا والدین( درخواست اسپانسری کرده اند. آنان از میان 

۹۵ هزار متقاضی انتخاب شده اند.
بر اساس تصمیم و اعالم اداره مهاجرت، از دوم فوریه 
، فرم درخواس��ت از دس��ترس خارج شد و این اداره در 
این مدت به کار بررسی فرم های ارسال شده پرداخت. 

آنها در این مدت پروفایل های یکس��انی را که چند بار 
ارسال شده بودند حذف کردند.

دولت کانادا اعالم کرده بود امس��ال برای ورود ۲۰ هزار 
والدین جدید به عنوان شهروند دائم کانادا برنامه ریزی 
کرده اس��ت. این موضوع ممکن است این اجازه را به 

بدهد که کانادا تقاضاهای بیشتری را پذیرش کند.

یکی دیگر از اهداف اداره مهاجرت کانادا این اس��ت که 
پروسه پذیرش از طریق Family Class را سریع تر کند.
متقاضیانی که برای اسپانسری والدین خود اقدام کرده اند 
باید همه مدارک و ملزومات را تا تاریخ ۲۷ جوالی ۲۰۱۷ 
به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنند. آنها باید مدارک مربوط 
ب��ه مالیات خود را ثبت کرده باش��ند و مدارک مربوط به 

وضعیت اقامت و شهروندی شان کامل باشد.
ضمن اینکه متقاضیان باید تعهد بدهند که تا ۲۰ سال 
هر گونه هزینه خدمات اجتماعی استانی برای والدین 

خود را را تقبل کنند.

قرعه کشی اسپانسری والدین انجام شد؛ 17 هزار پدر و مادر می توانند شهروند کانادا بشوند
1۰ هزار متقاضی که از میان ۹۵ هزار نفر انتخاب شده اند، باید تا اواخر جوالی مدارک الزم را برای شهروندی دائم پدر و مادر خود ارسال کنند

90 Days to Submit Application to Parent and Grandparent Program

ولفیر برای چه کسانی است؟
ما چکار کنیم؟ بگیریم یا نگیریم؟

Welfare In Canada

اسپانسر ویژه
پریا اسکویی

مشاور امور مهاجرت - کانادا

www.canada118.comwww.canada118.com
905.370.0160

رپیا اسکویی مهـاجرت خدمات  دفتر 
Immigration Services

ده هزار متقاضی اسپانسری والدین تنها 90 

روز فرصت دارند تا فرم های درخواست خود را 

به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنند.
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چرا شکوفه های گیالس تورنتو مشهورند؟
برای دی��دن تاریخچه حضور ش��کوفه های گیالس در 
تورنتو باید به س��ال ۱۹۵۹ بازگردیم؛ زمانی که س��فیر 
ژاپن در کانادا ۲۰۰۰ نهال درخت گیالس را به شهروندان 
تورنتوی��ی اهدا کرد. ای��ن هدیه به پ��اس قدردانی از 
تورنتو بود؛ ش��هری که در جریان جنگ جهانی دوم، به 
کانادایی-ژاپنی ها پناه داده بود. بیشتر این نهال ها در 

همان سال در High Park تورنتو کاشته شدند.
هر س��ال شکوفه های گیالس اواخر آوریل و اوایل ماه 
می، یادآور آغاز بهار و پایان روزهای سرد هستند. البته 
به غیر از High Park در حدود ۳۰۰۰ درخت گیالس هم 

در انتاریو کاشته شده است.

Trinity Bellwoods Park

بع��د از High Park ش��لوغ ترین جایی ک��ه در تورنتو 
می توانید به تماشای ش��کوفه های گیالس بنشینید، 

پارک زیبای Trinity Bellwoods است.
این پارک با تاریخچه ای بیش از دویست سال در غرب 

تورنتو قرار دارد.
اگر حوصله ش��لوغی و ازدحام م��ردم را ندارید توصیه 
می کنی��م در روزه��ای هفته، بعد از کار س��ری به این 

پارک زیبا بزنید.
Trinity Bellwoods Park
790 Queen St W

High Park

بزرگ ترین ضیاف��ت Cherry Blossoms در تورنتو هر 
سال در High Patk برگزار می شود. آدم های شهر، خود 
را از جاهای مختلف به این پارک می رسانند و در میان 
صدها درخت گیالس، ق��دم می زنند، عکس می گیرند 
 High و با آمدن بهار، خوش��حالی می کنند. این روزها
Park خیلی ش��لوغ اس��ت اما اگر بتوانید در روزهای 
وس��ط هفته به آن سر بزنید، ممکن است اوضاع کمی 

بهتر باشد.
High Park
1873 Bloor St W

Robarts Library
 High هم مثل Robarts Library اگر انتظ��ار داری��د
Park صدها درخت پر از شکوفه داشته باشد، این طور 
نیس��ت اما اینجا ه��م با داش��تن ۷۰ درخت گیالس، 
 Cherry یکی از دیدنی ترین نقاط ش��هر برای تماشای
Blossoms اس��ت. این درختان این روزها یک مسیر 

زیبا را به وجود آورده اند.
Robarts Library
130 St George St
Backyard and Living Expo

Centennial Park
درخت��ان در پ��ارک Centennial Park ای��ن روزه��ا 
دیدنی هس��تند اما ۲۰۰ درخت گیالس که در منطقه ای 
محافظت ش��ده در شمال ش��رقی این پارک قرار دارند، 
زیبای��ی دوچندانی پیدا کرده ان��د؛ بزرگ ترین جایی در 
تورنتو که بعد از High Park می توانید در آن ش��کوفه 
گیالس ببینید. این پارک زیبا که در اتوبیکو قرار دارد، 

این روزها منتظر شماست.
Centennial Park
256 Centennial Park Rd, Etobicoke

Broadacres Park
س��ال ۲۰۰۲ میالدی ب��ود ک��ه Broadacres Park در 
اتوبیکو میزبان ۱۰۰ درخت گیالس ش��د و از آن س��ال 
در روزه��ای پایان��ی آوری��ل و ابتدایی م��ی، یکی از 
دیدنی تری��ن مناظ��ر را به خود اختصاص داده اس��ت. 
 Cherry اگ��ر دنبال یک جای آرام برای ل��ذت بردن از

Blossoms هستید، اینجا را در نظر داشته باشید.
Broadacres Park
115 Wareside Rd, Etobicoke

Centre Island Park
 Centre Island Park حض��ور ۳۰ درخت گی��الس در
این امکان را به تورنتویی ها می دهد که چند س��اعتی 
از فضای ش��هر خارج شوند و با قایق خود را به یکی از 

زیباترین مناظر تورنتو برسانند.
دیدن ش��کوفه های گیالس در جزیره، هم سفری است 
که حال و هوایتان را عوض می کند و هم فرصتی است 

برای تماشای شکوفه های گیالس در تورنتو.
Centre Island Park

The Babytime Show
نمایشگاه بزرگ نوزادان و کودکان در تورنتو

بزرگ ترین نمایش��گاه مخصوص زنان ب��اردار، نوزادان 
و ک��ودکان این آخ��ر هفت��ه در مرکز نمایش��گاه های 
بین المللی تورنتو برگزار می ش��ود. در این نمایش��گاه 
بی��ش از ۲۵۰ ش��رکت فع��ال در زمین��ه محصوالت و 
خدمات ب��ارداری، ن��وزادان و کودکان، حض��ور دارند. 
شرکت Babies “R” Us این نمایشگاه را برگزار می کند.

اگر شما هم به دنبال خرید مایحتاج بهاری و تابستانی 
برای نوزادان و کوچولوهای دلبندتان هس��تید، فرصت 
بازدید از این نمایش��گاه را از دست ندهید. اینجا برای 
مادرهایی که قرار است در ماه های آینده بچه دار شوند 
هم برنامه های زیادی دارد؛ برنامه هایی س��رگرم کننده 
و آموزش��ی. این نمایشگاه برای محصوالت و خدمات 

پیش از زایمان تا قبل از مدرسه طراحی شده است.
این نمایش��گاه س��ه روزه از جمعه تا یکش��نبه یعنی 
۲۸ ت��ا ۳۰ آوریل برگزار می ش��ود. بلی��ت ورودی این 
نمایش��گاه ۱۷ دالر اس��ت و کودکان زیر ۱۲ سال نیز به 

صورت رایگان می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.
The Babytime Show
Fri - Sun / 28 - 30 April
International Centre
6900 Airport Road, Mississauga
babytimeshows.ca

International Astronomy Day

جشن روز جهانی نجوم با فضانورد کانادایی
ش��نبه ۲۹ آوریل روز جهانی نجوم اس��ت و مرکز علوم 
انتاری��و ب��رای آن برنامه ری��زی ویژه ای کرده اس��ت. 
Ontatio Science Centre به مناس��بت این روز، هم 

برنامه ه��ای فضای باز دارد و ه��م برنامه هایی در خود 
ساختمان مرکز تدارک دیده شده است.

یکی از برنامه های پیش��نهادی ما، ش��رکت در جلس��ه 
دیدار با دکتر Dave Williams است؛ فضانورد کانادایی 
که رکورددار قدم زدن در فضاس��ت. او در این روز درباره 
تجربی��ات خود از فض��ا صحبت می کن��د. در این روز 
 IMAX همچنین می توانید سیاره زمین را با تکنولوژی

از طریق ایستگاه بین المللی فضایی مشاهده کنید. 
تماشای خورش��ید هم یکی از جذاب ترین برنامه های 
این روز است. ش��ما می توانید با استفاده از تجهیزات 
مناس��ب و با کمک انجمن سلطنتی نجوم، خورشید را 

مشاهده کنید و درباره آن بیشتر بدانید.
برای آش��نایی بیش��تر، به س��ایت مرکز عل��وم انتاریو 

مراجعه کنید.
International Astronomy Day
Sat - 20 April
Ontario Science Centre
770 Don Mills Rd.
ontariosciencecentre.ca/Calendar/270

hot docs Int. documentary festival

بزرگ ترین جشنواره فیلم مستند در آمریکای شمالی
فس��تیول Hot Docs بزرگ ترین فیلم های مس��تند در 
آمریکای شمالی است؛ یکی از مهم ترین رویدادهایی 

 Hot که هر س��ال در تورنتو برگزار می ش��ود. جشنواره
Docs امس��ال از پنجش��نبه ۲۷ آوریل آغاز می شود و 
یکش��نبه ۷ ماه می ادام��ه دارد. در این مدت بیش از 
۲۰۰ فیلم مستند اکران می شود و بیش از ۲۰۰ هزار نفر 

به تماشای این فیلم ها خواهند آمد.

hot docs int. documentary festival
April 27 - May 7
Hot Docs Ted Rogers Cinema
506 Bloor St. W.
hotdocs.ca

Scotia Bank Contact Photo

عکاس ایرانی در بزرگ ترین رویداد عکاسی جهان
فستیوال عکس Contact به عنوان بزرگ ترین رویداد 
عکاس��ی در دنیا ش��ناخته می ش��ود؛ یک برنامه بزرگ 
با حض��ور ۱۵۰۰ عکاس که در بیش از ۲۰۰ نمایش��گاه، 
آث��ار خود را به نمایش می گذارن��د. این رویداد همین 
آخر هفته در تورنتو آغ��از به کار می کند. از آنجایی که 
تع��داد نمایش��گاه های این رویداد زیاد اس��ت، حتما 
قبل از اینکه بخواهید در آن ش��رکت کنید، در س��ایت 
scotiabankcontactphoto.com جس��تجوی خود را 

انجام دهید. 
برنام��ه افتتاحیه این رویداد که برای بازدید عموم آزاد 
 Ryerson اس��ت روز جمعه از س��اعت ۷ تا ۱۱ شب در
Image Centre برگزار می ش��ود. امسال ملکه نائینی، 
عکاس ایرانی با مجموعه ای از عکس های خود در این 

رویداد حضور دارد.
Contact Photo
28 April – 31 May
scotiabankcontactphoto.com

Khalsa Day Parade
رژه جشن سال جدید؛ هم پای سیک های تورنتو

 Nagar ی��ا   Khalsa Day Parade خلس��ه  روز  رژه 
Keertan یکی از بزرگ ترین و ش��لوغ ترین برنامه های 
این آخر هفته در تورنتوست. سیک ها این یکشنبه به 
مناسبت سال جدید خود، جشن بزرگی برگزار می کنند. 
س��ابقه رژه روز خلسه در تورنتو بیش از ۳۰ سال است؛ 
برنامه ای که انجمن س��یک های انتاریو OSGC آن را 

برگزار می کند.
این رژه هر س��ال در ط��ول بل��وار Lakeshore انجام 
می ش��ود و س��ومین رژه بزرگ در سراس��ر کاناداست. 
پیش بینی می شود امس��ال بیش از ۸۵ هزار نفر برای 

تماشای این مراسم حضور پیدا کنند.
س��ال گذشته، ش��رکت کنندگان در این مراسم بیش از 
شش تن مواد غذایی به خیریه های تورنتو اهدا کردند.

در ای��ن رژه هنرمندان، موس��یقی دانان و کودکانی که 
در آموزش��گاه های هنری سیک ها مشغول به فعالیت 
هس��تند، برنامه اج��را می کنن��د. رژه از س��اعت یک 
بعدازظهر در Canadian National Exhibition ش��روع 
 Nathan می ش��ود و شرکت کنندگان س��اعت ۱۵:۳۰ در
Phillips Square گرد هم جمع می ش��وند. این مراسم 
فقط مخصوص س��یک ها نیس��ت و آنها هر سال همه 
شهروندان را برای ش��رکت در آن دعوت می کنند. این 
گردهمایی رنگارنگ و زیبا را از دست ندهید و یکشنبه 

متفاوتی را در تورنتو تجربه کنید.

Khalsa Day Parade
Sunday, April 30
Lakeshore Blvd.
osgc.ca

آخر هفته

برای دریافت آنالیز بدن خود و
مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

است ا  د انحصارى Bailine در کانا Body Revive نماینده 

 

416-277-8282
www.bodyrevive.ca       facebook.com/bodyrevive.ca

205-1100 Sheppard Ave., E., ON, M2K 2W1

کاهش سایز بدون ورزش کردن؟
بای الین 
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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

647-866-7912
آموزشگاه موسیقی زنگوله

Instrument
for 12  sessions

 f ree

 persian 
instrument only

 

zangoulehmusicschool.com

    

P H D  F U R N I T U R E

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. 

قدم زدن در میان شکوفه های زیبای گیالس یکی 

از تفریحات ساالنه تورنتویی هاست. حتما شما 

هم این روزها دنبال پیدا کردن فرصتی برای دیدن این 

شکوفه ها در شهر هستید. اولین مکانی که برای دیدن 

cherry Blossoms به فکر همه می رسد، high Park در 

تورنتوست؛ اینجا بهترین پارک برای دیدن شکوفه های 

 cherry درخت گیالس و عکس گرفتن با آنهاست. اما اگر

Blossoms را در این پارک تجربه کرده اید یا به هر دلیلی 

دوست دارید جای دیگری را برای دیدن شکوفه ها تجربه 

کنید، این مطلب مخصوص شماست. فقط توصیه می کنیم 

هر چه زودتر این کار را انجام دهید چون شکوفه ها چند 

روزی است به شهر آمده اند و عمر طوالنی ندارند.

شکوفه، جوانه، باران، هوای معتدل؛ اینها همه یعنی 

باید به بهار زیبای تورنتو سالم کنیم. در این هوای 

بهاری، برنامه های آخر هفته تورنتو هم کم کم از داخل سالن ها 

به دل کوچه ها و خیابان ها می آید. یک رژه بزرگ و رنگارنگ در 

دان تاون برگزار می شود که پیش بینی ها می گوید حدود 8۵ 

هزار نفر از آن بازدید می کنند. بزرگ ترین رویداد عکس دنیا و 

همچنین بزرگ ترین جشنواره فیلم مستند آمریکای شمالی هم 

از همین آخر هفته کار خود را آغاز می کنند. مرکز علوم انتاریو 

همزمان با روز جهانی نجوم، ویژه برنامه هایی برای عالقه مندان 

در نظر گرفته و یک نمایشگاه بزرگ هم در زمینه کودکان، 

نوزادان و مادران باردار در تورنتو برگزار می شود. 

این آخر هفته
شکوفه های گیالس تورنتو را کجاها ببینیم؟

پنج رویداد مهم این آخر هفته
 در تورنتو

Toronto - Cherry Blossoms

Weekend in Toronto

هر چند »های پارک« گزینه اول این روزهاست، اما تنها جا برای دیدن شکوفه های گیالس نیست

نمایشگاه نوزادان، رژه بزرگ سیک ها، جشنواره فیلم و عکس و بزرگداشت روز 
جهانی نجوم - همین آخر هفته در تورنتو

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
در  بهتـــــــر 

کـانـــــــــــــــــــــــادا

647-919-4036

رسـانه ایرانیــان کانـادا
a t a s h . c a
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