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(416) 223 2889 | (647) 887 7605
Make an appointment 

Skin Care & Laser Cilinic
XBEAUTY.CA

زا ا ب ب از
ر ا ه با
Soprano Ice ( ر (ب

Special price

ام ر  د   ر م 

GTAhomeswithAmir@gmail.com

Sales Rep.

647-920-0304

Realty Inc., Brokerage, 
Independently Owned & Operated 

Brokerage

Home Life/Bayview

Sales Rep.

Independently Owned & Operated 
Brokerage

زاده ـر   ام
 

Tel: 416.551.9222
Cell: 416.666.8243

arasmarble.com

ARAS
MARBLE

ازه وه ای   
برای خانه شما

73 Milvan Dr. North York, M9L1Y8
vrtabrizi@gmail.com

 

905.597.2442

Ph. D. in Nutrition, RHN, (MD, Iran)

ـراز ـ  ر م د

you are
what you
eat

ه ـ ـ ا ــ

ه

ا ا از ا

ـ ــاب
ب ا ا

7191 Yonge St., Unit1113
Thornhill
ON, L3T 0C4
www.drminooshirazi.com

905.597.2442

Ph. D. in Nutrition, RHN, (MD, Iran)

you are
what you
you are
what you
you are

eat
what you
eat
what you

ه ـ ـ ا ــ

ه

ا ا از ا

ـ ــاب
ب ا ا

7191 Yonge St., Unit1113
Thornhill
7191 Yonge St., Unit1113
Thornhill
7191 Yonge St., Unit1113

ON, L3T 0C4
www.drminooshirazi.com
ON, L3T 0C4
www.drminooshirazi.com
ON, L3T 0C4

ر  د
ر ر اا  

ز ا   د  ا ا  اد م  د ما م د

(D.C)

Richmond Hill 905-709-4766

VisaLine Inc.

647-860-0005

www.visaline.ca

حت ـا  ال
رتی کانادا و استرالیا ا اور امور م م

info@visaline.ca
5700 Yonge Street 7/24

ا ا ا ا ار ا

ـار ــــا ب
BIN Rental

ـار ا

416.999.7171

با چ از ارزا ه ا

ارزا | |
ـ ب ا از را ـ ا

905.237.9050
416.616.0714

10097 Yonge St.

Home Life Best-Seller 
Realty Inc., Brokerage*

ب ا از را ـ ر ا ـا ب ا ـ

Sales Rep. ران  
ی وا ا ش

ر و ا  

416.875.2060

ا  س

416.854.9416
Sales Rep.

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

647-871-7000

ن ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا  نی
6062 Yonge st, 
North York 

از ه ا ـ ا ار
ا ز ر )با

6062 Yonge st, 
(((Fido

416-836-1919

ال  و ا ا   ا ا ا ش

Sales Representative
(Heidi)ا ه

Realtron Realty Inc., Brokerage
Independently Owned & Opemted

ال ر  ا ش  ا ا 

647-728-4445
وان ا ا  س ا  ان  ا  پر

+1-647-989-8070
Jica.Exchange@gmail.com

صرافی ز وا ا ا ا ر  ا ری  

ری  ا  وی  وا از 

ا  ری ا ا  را وا  اس سا  ا

ان ا  ری  ان   رای  ا

 A  یا
ان ی پالزای ایرا ر

ا    

ه ا ه ـا ز ا ا ا ا

ـا ا ا زا ا ـابا
( ارزا با ه )

647.784.1800 647.350.0176

ـ ا
ا ــ

ا ا

416-491-1080
Shops on Yonge | #180, 7181 Yonge 

ا ه ه ارا ر ا ا ا
ـار ـ ـا ا ارز

www.canada118.com
905.370.0160

ر مها دما  ـر  د
ـ ا ـا  ر

Immigration Services
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36 سال شهردار بود و حاال ۹۷ ساله است
خانم هیزل مکالیون:  اگر فعالیتم را کم کنم پیر می شوم

پنج تفاوت میان
آدم های خسیس و صرفه جو

Pup Star

ه ا

ا ر ه ب

ار ا ا ا ب

چه را ا ا ا ا

ر

بزرگ ترین اشتباه این است که 

موهای شخص دیگری را بپسندیم 

و بخواهیم موهای مان را به همان 

رنگ در بیاوریم. هر کس باید 

رنگ خودش را پیدا کند

ر ا ا

ا ا ا ب چه

ا

کریستین امان پور خبرنگار 

بین المللی و ایرانی تبار از رنجی 

که بر پناهندگان سوری می رود 

نوشته و انسانیت را به چالش 

کشیده است

y از دارید ه شما ن ن بازار روز   

y  ماری ه به مدرسه یا ه های را مو ب اعترا مادر شا ب

رست     مهد کود م 

y  ا دست ، و وا ان م شو اعترا مادر خانه دار زیاد ع

ه م شو ت،  ک خود ن

y ران رای اه کن  پای درددل  ه پ کو درست م د

y ته است ان از دست ر ان  زی م ت  م م

نشانه های بحران در روابط عاطفی

تصادف اتوبوس حامل اعضای تیم نوجوانان هاکی شهر هامبولت در ساسکاچوان

باعث مرگ ۱۰ نوجوان عضو این تیم و ۵ عضو کادر مربی گری آنها شد

کانادا در سوگ نوجوانان

ا شد و در سا خود از این سمت کناره  ۵ سا شهردار م سا او در 

ت،  ور یا ما ۱۲ دوره ای که در این ۶ سال در انتخابا شهرداری  ت و در  ر

ان م نامند و زل  داران او را ه دی نداشت طر اه ر  ه 

ها ا

ر ا ا ا

چرا جاناتان پیتر، »پسر 

پروانه ای« کانادا بود؟ چرا 

کانادایی ها چهار سال بیماری اش 

را پیگیری می کردند؟ چه شد که 

او  پر کشید و رفت؟

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

۱۲
ر  ۲

پنج تفاوت میان
آدم های خسیس و صرفه جو

ها

ر

NEW

 ساله است
خانم هیزل مکالیون:  اگر فعالیتم را کم کنم پیر می شوم

را پیگیری می کردند؟ چه شد که 

او  پر کشید و رفت؟

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

۱۲
ر  ۲

 atash.c a

 ساله است
خانم هیزل مکالیون:  اگر فعالیتم را کم کنم پیر می شوم

پنج تفاوت میان
آدم های خسیس و صرفه جو

ها ااا

ر ا ا ا

چرا جاناتان پیتر، »پسر 

پروانه ای« کانادا بود؟ چرا 

کانادایی ها چهار سال بیماری اش 

را پیگیری می کردند؟ چه شد که 

او  پر کشید و رفت؟

راه  ه
اره با این ش

10239 Yonge 
416-315-1965

دا هـا
ا بد ـا ح

10239 Yonge 
416-315-1965

دا هـا
ا بد ـا ح

Low Tax Ltd.

4 1 6 . 6 2 4 . 8 0 8 7

ـ ا ا  د
CHARTERED 
PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS

ا ــا ا ر ار ـاب

ا ا ا ا ا ا

BUSINESS PLAN ه

بهترین مسیرهای 
است؟ پیاده روی و دویدن در تورنتو ک

فنی برای پیدا کردن کار ا ت ت
د ا دراین باره بدانی ه باید ش ه آن ه

8

2

من ی مشاور ساده بودم 
در بازار وام مسکن

ور شد که درخشیدم چ

ار بازار در انت
واقعا سه ماهه دوم 

سال قرار است 
اتفاقی بیفتد؟

ه برای کودکی  بی
که هنوز به دنیا 

نیامده است
داستان چیست؟

ان آقایی در کانادا ماند  ای
تا به رویاهای برسد

اریم می خواهیم  اوپن هاو بگ
چه نکاتی را باید برای امنیت 

ایت کنیم؟ خودمان ر

رو ساما مشاو مس    اس ب

ری  کت ما خانه بزر  ما ی امه ا  م مونده پ خرید کرده بودی که ؟ در ری

ری برای  وی م  تان  اب اواخر 

ا با  ر بودی  ومارکت، منت خانه  مان در ن

تر در بازار،  ا ب ته کم  بهتر شدن هوا و ا

تما  اری ا رو ب ن را در ماه اپری برای 

ما برای اواخر این ماه اوپن هاو خواه 

ده ا که خ باید  ت من شن اشت، اما وا

ده ای که  موا باش داستان های شن

ن که  وان ب ار م  ران مان م کند  ن

اید م برای ما پ ن

ا 5پاس به پرس های ش

وی پریا اس
ر  کانادا اور امور مها م

ه: انسر وی اس
۷

ریان ت ع م

ورنتو ن   اور ام و م م

ه: انسر وی اس
4

ی کند کاری ن فستیوال بزرگ چای توفان توییتری ایرانیان و بیانیه وزرای دولت کانادا ایران ه
و قهوه در تورنتو

را فرهادیان تا  ایی و همسرش د ایمان 

مدی  ی سال در کانادا نتوانستند هی در

در پول  ن  ط  داشته باشند زمانی که ف

برایشان مانده بود که بلیت برگشت بخرند 

میم بزرگ خود را گرفتند ت

ان م مد ر م
مه کارشنا امور ما و ب

ه: انسر وی اس
3

الیسنس مدیر بنگاه مسکن
ازه باط شد به خاطر دزدی از م

ن که چندین  ردیم. مدیر ی بنگاه مس ماهم م شما اول باور ن
ن هم 5 ول کار هستند از فروشگاه دزدی کند؟  ن مش ن در  مشاور مس

یت دارد. این  ن هم تازه بار اولش نباشد؟ بله ولی وا سوپر مارکت؟ و 

یسنس خودش را از دست داده است. ا این خانم  ی است که افتاده و  اتفا

ن به ام مرد اشاره شده و  ادر شده به دسترسی مشاوران مس م  در 

اب اعتماد نیست.  مده که چنین فردی برای این کار 

تش را به ن از سی بی سی خوانید. گزارش خبرنگار 

ت دارند بدرخ ا ن  ر که در بازار وا م ن هزاران ن ور ب

28
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ـ د قد ـ 
ـ ا  ـرد  500,000 $  ا 

416-710-9391 | 905-707-6667

ـ د قد ــ  د قد ــ  د قد ــ  د قد ــ  د قد ـ 

FISCO LIC# 10147 

NATIONAL BANK
OF CANADAScotiabank ®

MORTGAGE  ARCHITECTS®

905.508.2580

ا ار پاس
را  ها ا ابر با ا  ز با  ما ا ــ  ردا

د  ا د 

ا
ـ ا از  ح ارز

ا ار پاس
ارز

ا ار پاس
ا

416-824-9034
dreamhouse1973@gmail.com
dreamhousecity.com

ت مهندس راه و ساختمان ار ا
ریز اه  ن دان ده  از دان

ام ا  م
هرا ا حا 

Sales Representative

Dir:

Behrouz Samani Broker,  CNE

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

647-963-9775

Sales Representative
FRED TAVALLA

م
ر ام د   ر

هرا   

Direct

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

هرا   

FredTavalla.com 
tavalla.sm@gmail.com

416-751-9379

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

w w w.jalalmotazedi.com

ام ام ا  م
د .Sales Repمه

جهان ارزجهان ارزجهان ارزجهان ارز
اعتماد شما سرمایه ماست

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

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

پرداخت همزمان ارز با کارت عابر بانک های ایران

پاکسیماارز
8185 Yonge, 213

416 731 9797
416 221 1308

صرافی
زی رک 7847 482 905م

8950 Yonge St.

416 482 0244
3374 Yonge St.

زی رک م
 پرداخت با دستگاه کارت خوان

647.997.2740

Sales Representative

My License#: M08003421
Broker License#:12515

Yes, getting a mortgage can be this Easy!

416-230-7560

د ما  از  مه
ا م

VisaLine Inc.

647-860-0005

www.visaline.ca

حت ـا  ال
رتی کانادا و استرالیا ا اور امور م م

info@visaline.ca
5700 Yonge Street

به ا ا از
ار ه ا
ب

ا ا ا ر
ه ا ب با ا ا
ا

را ا ر ا 416-903-7601

ــ ا ب د ا

اب   م 
ا ر ب  دما به برا 

اه ح 

647-551-3155

ن  
ا

ی تقی   

#107-10255 Yonge St. 09121810390
416.628.1020 / 647.547.8300

ـکارز یور را 
416-792-5777
روبـروی پالزای ایرانیـان، جنب سوپر زمانی

دفتر تهران: پویا کریمی

پرداخت همزمان
با دستگاه
کارت خوان

۰۹۱۲-۸۱۴-۰۹۸۹

ا ار  ا  ما با  ت  ا ر

ی        ری یا   ایرا  
647-345-9325&26

0912-814-0989

ار ه ا ه ب
ــا ر ــــا

ا از  ا ا

ار ه ا
ــا

ا

647.847.3535
8185 YONGE ST, UNIT 202

ارز میهــن

Your Trusted Sales Rep.
امـ ـا  م

ـد م بر ر 

416.857.9048

ـا ـا
اس ی  واله با 

647.625.3878
647.687.2572 World On Yonge|

ز ا
د م ا  ا

ر ا ا
Sales Rep.

ا ا ا ها ارا اب ه ا ر

416-250-7945
113 Steeles East-Yonge/Steeles

و ای  ا پ 

ـ ب ار اب

ه ب ا
ا ا ا اب ر

Cell:     647. 700. 0104
O�ce: 905. 597. 4711

ــ ب Prime Service Insuranceب

ا Commercial Vanبر

BazaarEconomicGroup@بازا BazaarEconomicGroup@بازا ــدبازا ــــا  را د ــــــ ا د  ــدبازا ــــا  را د ــــــ ا د  بازا

پالزای ایرانیان طبقه باالی سوپر ارزان

416.388.9993

ا ا 

6107 Yonge St.  M2M 3W2

محضر پرشین

شرمین تیموری

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

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

محضر پرشین

شرمین تیموری

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

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

با چ از ارزا ه ا

ارزا | |
ب ا از را ـ ا

905.237.9050
416.616.0714

10097 Yonge St.416-301-7420

ـا مراح ــا د  ـ ـراه 
Bsc. Msc. 

ر ا  

ـر مـهـا

ه

647-871-7000647-871-7000647-871-7000
ن ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا ن نی ا  نی

ا ز ر با از ه ا ا ) Yonge St., North York 6062ار Fido

W W W. A R I A . V O YA G E

ا  ارزانترین ب و پ به همه دن
ریا ر  ــا ان م   

416.229.1313

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

Mortgage Agent 
Lic# M16001527

ا ح  به
اری ون و  کارشنا وا م

647-870-4199
55 Doncaster Ave. Unit 240 Thornhill

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

Mortgage Agent 
Lic# M16001527

ح  ا به
اری ون و  کارشنا وا م

647-870-4199
55 Doncaster Ave. Unit 240 Thornhill

ا ز بـــا

ا ز بـــا

ا ز بـــا

@BazaarEconomicGroup

ا  ه بر م ر  اد با  ــ اق ا ا
با ز  ا  

ر  ماه  ادا  ا ز د  را ا د    ا ا  ــ ر ب  ادا  ا ز د  را ا د    ا ا  ــ ب 
ا ا  ما ا ما ب    از  

ا  ا ب  ا با  رده ــ د  ر  
د د م ا 

647 919 8454

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

Mortgage Agent 
Lic# M10001342

ـون ـاور وا م م

اری و 

د از  ا

416-491-1080
Shops on Yonge | #180, 7181 Yonge  



$
ار ه ا
ــ ب

اور ارشد امال م
اری اری و سرمایه  ونی ت مس

ریان ـ ت ع م
MEng (Master of Engineering), ABR, SRES, SRS, CNE

416-837-8000

Broker

صدهــا ایرانی نگــران در داخل خــاک کانادا و یا 
خارج از آن دولت را تحت فشــار گذاشــته اند تا 
درباره علت طوالنی شــدن پروسه دریافت اقامت 
دائــم PR، کــه آنهــا آن را غیرمعقــول توصیف 

کرده اند، توضیح دهد.

توفان توییتری
ایرانیانــی که گرفتار این مشــکل هســتند اخیرا 
بــا راه انداختن یک توفان توییتری با هشــتگ 
#DelayedIranianApplications از دولت کانادا 
خواســته اند تا درباره این تبعیض توضیح دهد. 
 PR آنها حدس می زنند شاید این تاخیر در صدور
به خاطر ممنوعیتی اســت که دونالد ترامپ برای 

سفر ایرانیان به امریکا وضع کرده است.
این کمپیــن توییتــری ایرانیان همزمان شــده 
است با نامه سرگشــاده انجمن آزادی های مدنی 
 Canadian Civil Liberties Association کانادا

که از احمد حســین وزیر امور مهاجرت خواسته 
تا مســتقیما درباره گزارش هایــی که از »تبعیض 

سیستماتیک« می رسد، تحقیق کند.
مایکل برایانــت مدیر اجرایی CCLA در این نامه 
نوشــته اســت: »ما با جامعه ایرانیــان در کانادا 
برای انجام تالش های قانونی برای تحقیق و رفع 
هر گونه تبعیــض همکاری خواهیــم کرد. ما از 
وزارتخانه شــما می خواهیم تا اقدامات اصالحی 
فوری را برای اطمینان از اینکه کانادا این موارد را 

جدی گرفته است اعالم کند.«
تام مالکر رهبر ســابق حزب NDP هم در نامه ای 
از طــرف متقاضیان ایرانی در حوزه انتخابیه خود 
به حسین و نیز رالف گودیل وزیر ایمنی عمومی، 

خواستار اقدام فوری در این زمینه شده است.

بیانیه وزرای دولت
احمد حســین و رالــف گودیــل وزرای مهاجرت 

و ایمنــی عمومی کانــادا روز دوشــنبه در بیانیه 
مشــترکی گفتند که آن هــا نگرانی ایــن گروه از 
متقاضیان ایرانــی را کامال درک می کنند و تاکید 
کردنــد که دولت خود را برای اجرای  روند عادالنه 

و غیر تبعیض آمیز مهاجرت متعهد می داند.
در ایــن بیانیه مشــترک همچنین آمده اســت: 
»توانایــی ما بــرای انجــام این مرحلــه از چک 
امنیتی بستگی به این دارد که ما اطالعات الزم را 
به موقع از کشور آنها دریافت کنیم. مدت زمانی 
که طول می کشــد تا ما این اطالعات را دریافت 
کنیم، باعث شده تا روند رسیدگی به پرونده این 

گروه از ایرانیان به درازا بکشد.«
در همین رابطه، آنها قرار است امروز )پنج شنبه( 
با نمایندگانی از شورای ایرانیان کانادا دیدار کنند.

2 ایرانی گرفتار وکی 
ونســانت واالیی وکیل اهل مونتــرال نمایندگی 
بیــش از ۲۰۰ ایرانــی کــه ایــن مشــکل را دارند 
برعهده گرفته اســت. آنها عمدتا دانشجویان و یا 

غ التحصیالن دانشگاه های کانادا هستند. فار
او گفــت که اکثر این افراد دو برابر حد معمول در 
صف انتظار دریافــت PR مانده اند، چون پرونده 

آنها در مرحله چک امنیتی مانده است.
آقای واالیی گفت : »من احساس می کنم که این 

یک مساله سیستماتیک است.«
بــه عنوان مثال، آقای واالیــی می گوید برخی از 
ایــن افراد که درخواســت اقامت دائــم از طریق 
برنامه اکســپرس اینتری کرده انــد درحال حاضر  

۲۰ ماه اســت که در انتظار دریافت پاسخ هستند، 
در حالی که وب ســایت دولت اعــالم کرده که ۸۰ 
درصد درخواست ها طی ۶ ماه یا کمتر به سرانجام 

می رسد.

قرار بود 16 ماه طول بکشد حاال 32 ماه 
شده است

آرش ایرانزاد یکی از همین افرد است. او در سال 
۲۰۱۱ به کانادا آمده تا کارشناســی ارشد خود را در 
رشته کامپیوتر دانشــگاه Brock در سنت کترین 

بگذراند. 
این مهندس ۳۰ ســاله ایرانی در سال ۲۰۱۵ برای 
اقامت دائم خود و همســرش اقــدام کرده که در 
آن زمان متوســط زمان برای رســیدگی به چنین 
درخواســتی ۱۶ ماه بوده است. حاال ۳۲ ماه بعد، 
پرونده او و  همســر باردارش هنوز در مرحله چک 

امنیتی است.
ایــران زاد می گوید: »این مســاله برای من باعث 
یک اســترس و نگرانی بزرگ شــده است. هر روز 
صبح که بیدار می شــوم و هر شب که می خواهم 

بخوابم دارم به این مساله فکر می کنم.«
 ســوابق همه مهاجرانی که ۱۸ سال یا بیشتر دارند 
باید توســط آژانس خدمات مــرزی کانادا چک و 
تاییــد شــود. در حال حاضر بیــش از ۴۰۰۰ پرونده 
ایرانیان، از جمله ۱۰۳۸ پرونده درخواست PR  االن 
در همین مرحله چک امنیتی متوقف مانده است.
 CBSA دولت گفته است  که روند چک امنیتی در
را بررسی خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تا 

حد امکان این روند موثر عمل می کند.

یکــی از قدرتمندتریــن ابزارها بــرای پیدا کردن 
فرصت شــغلی در بازار کاری کــه در کانادا پنهان 
اســت، تماس سرد یا همان Cold Call است. اما 
چگونه می تــوان از این تماس های تلفنی نهایت 

استفاده را کرد و شغل به دست آورد؟
تماس سرد یا همان Cold Call یعنی تماس تلفنی 
با کســی که هرگز مالقاتش نکرده اید، یا کســی که 
آشناست ولی منتظر تماس شما نیست. مطمئنا 
خود شــما هــم تماس های زیادی از این دســت 
دریافت کرده اید، تماس هایی از طرف بازاریاب ها. 
بازاریاب هــای تلفنی گاهی بایــد روزانه ۵۰ تلفن 
بزنند. اگر این کار به درستی انجام شود، هیچ ابزار 

دیگری برای یافتن کار بهتر از آن نخواهد بود.

ا هستند وی چشم ش بهترین آموزگاران ج
اولین کار شــما این اســت که از امــروز به بعد، 
تماس هــای بازاریاب هــا را بــه چشــم آموزش 
ببینید. اگر با شــما تمــاس گرفتند تلفن را قطع 
نکنید، به شیوه ی صحبت آنها دقت کنید، ببینید 
که کدام یک از ترفندهای او ضعیف است و کدام 
یک توجه شــما را جلب می کند. چه مدت زمان 

صرف می کند تا خودش را به شــما معرفی کند؟ 
مقصودش را چگونه توضیح می دهد؟  آیا خودش 
به چیزی که می فروشــد ایمــان دارد و می تواند 
آن را نشــان دهــد؟ آیا صحبت کردن با او شــما 
را مشــتاق تر می کند یا نه، دوســت دارید هرچه 
زودتر تلفن را قطع کنید؟ هرچه یاد گرفته اید را در 

تماس های خودتان برای کاریابی استفاده کنید.

ی داشته باشیم؟ ا سرد موف چگونه ت
حاال که قرار اســت تلفن را بردارید و به شرکتها 
پیشنهاد کنید شما را استخدام کنند،  چگونه باید 

این کار را انجام بدهید؟ 

ف کنید اسامی را درست ت
پیــش از اینکه با هر مدیری تماس بگیرید، ابتدا 
با منشــی شــرکت تماس بگیرید و تلفظ صحیح 

نام کارفرما را بپرسید.

ا بگیرید با فرد مناس ت
برای یافتن نــام کارفرما، در فرهنگهای تجاری، 

کتابخانه ها و یا در اینترنت جستجو کنید.

هیچ وقت با واحدهای منابع انسانی HR تماس 
نگیرید. آنها فقط بلدند به شــما بگویند که جای 
خالی ندارنــد. اما اگر با رییس ســازمان تماس 
بگیریــد ممکن اســت به مهارت هــا، تحصیل و 

تجربه شما توجه نشان دهد.

خود را از ق آماده کنید
در خصــوص تلفظ کلماتی مــورد نیاز در مکالمه، 
تمرین کنید. یک برنامه یا دوره ی آموزشــی برای 
ارتقای مهارت مذاکره تلفنی پیدا کنید که توسط 

یک معلم انگلیسی زبان آموزش داده می شود 
تــا می توانیــد در خصــوص شــرکتی کــه با آن 
تماس می گیرید اطالعات کســب کنید. درباره ی 
محصوالت، خدمات، سابقه و نقاط قوت و ضعف 
شــرکت. مروری بر ریویوهایی که در شــبکه های 
اجتماعی یا گوگل درباره ی آنها نوشته شده دست 

شما را پر می کند.
دالیــل متقاعدکننده ای بنویســید درباره ی اینکه 
چرا آنها باید شما را استخدام کنند. همه خدماتی 
که شــما می توانید به شــرکت آنها ارائه دهید را 
تعریف کرده و آنها را با صدای بلند تمرین کنید.

ا بگیرید ت
به محض اینکه احساس کردید به زبان انگلیسی 
تســلط داریــد و می توانید از آن در تماس ســرد 
استفاده کنید، تماس بگیرید. اگر بالفاصله جواب 
نگرفتید ناامید نشــوید. حداقلش این اســت که 

اسم تان در این بازار کار پنهان شناخته می شود.

مشورت بگیرید
وقتی با کارفرمای مورد نظرتان تماس میگیرید، 
از آنهــا مشــورت بگیریــد و در خصــوص اینکه 

چطور وارد صنعت شــده اند سوال کنید. افراد اگر 
وقت کافی داشته باشــند، دوست دارند راجع به 
خودشــان صحبت کــرده و ســایرین را نصیحت 
کننــد. حتی می توانید اســم ســایر افــرادی که 

می توانند مشورت بدهند را نیز بپرسید.

ور با پاس "نه" کنار بیاییم چ
خودتــان را بــرای مواجهه با افرادی که دوســت 
ندارنــد با شــما صحبــت کننــد، تلفــن را قطع 
می کنند، و یا اعالم می کنند که جای خالی ندارند 
آماده کنید. با موضوع شــخصی برخــورد نکنید. 
اگر مکالمــه آنطوری پیش نرفت کــه انتظارش 
را دارید، از کارفرما بابت وقتی که گذاشــته است 
تشــکر کــرده و مکالمه را محترمانــه قطع کنید. 
چند هفته بعد مجددا تالش کنید یا اینکه با فرد 

دیگری در شرکت تماس بگیرید.
اگر منشی به شما اجازه نداد تا با کارفرما صحبت 
کنید، بپرســید کــه چه زمانــی می توانید مجددا 

تماس بگیرید. 
هیچوقــت پیغــام نگذارید. چون اگــر این کار را 
بکنیــد، تماس تان در بین تماس های دیگران گم 

می شود.
تــه  برای اطمینان از اینکه تماس تان به نحو  ن

احســن انجام خواهد شــد، پیش از آنکه گوشی 
تلفن را در دست بگیرید برنامه ریزی کنید و متن 
صحبت تان را روی کاغذ بنویسید. قبل از تماس، 
متن صحبت، رزومه و اطالعات شرکتی که با آن 
تمــاس می گیرید، تقویم، قلــم و کاغذ را جلوی 

چشم بگذارید. 
ایستادن یا صاف نشستن می تواند به شما کمک 
کنــد که واضح تر صحبت کنید و اعتماد به نفس 

بیشتری داشته باشید.

ته  تند، ط ه امت دا PR خود ه ت ا ار دریا دها ایران که ماه هاست در انت

ت کانادا را به این م   اما دو ه رسانهها و م و تری  وی ان  و شته با ی 

کرده اند

ت کانادا ۴۰۰۰ پرونده  مار دو ت عنوان شده که ط  ن شدن پروسه  امن ر، طو اخ د این 

عا  ن شدن این است که ما اط وید د این طو ت م  ان هنوز ب پاس مانده است دو ایران

ت نم کن ایران دریا نها  ور  ز را به مو از ک

 NDP زب ر ساب  زادی های مدن کانادا، نامه ره من  اده ان تری، نامه سر وی ان  و وه بر  ع

رار  ه رسانه ها  و و را در کانون  ان کانادا، این مو ره ایران ه از سوی کن م داما از  و برخ ا

داده است 

ا  ن را این ر کرده که بخ های از  وب اندم منت ه روزنامه  ن دوشن زار را هم این 

ر کرده است ابه را منت زار م ه  ریه اینترنت Vice ه روز دوشن د ن م خوان

یا شما ه مد هاست که در 

د و برای هر  ر پر م کن سایت ها 

ت برای استخدا  د مو ر م کن ای که 

ته پاسخ ه  رستاده اید و ا ت رزومه  ه

ده  را به شما  ته اید خوب این م ر ن

نها ۲۰  مار  د ط  ت نها ن بده که شما 

ه  ت های بازار کار در کانادا  ر د از  در

د بازار پنهان کار است که نه  م شود و ۰ در

ن  ن است از  ه م شود و نه ک مم

ر داشته باشد  خ

ی خود را روی  ت و انر د، شما و ر زرن باش ا

ور  د، اما  اری م کن این بخ سرمایه 

ت و شما  وی که این کار ساده ای ن اول ب

ا  د  هز کن وانای های م ان را به  باید خود

ه ای که م شما زرن  ابت با ب د در ر بتوان

 ، وید راست باید خ د تند مو ب ه

ته  د و زود ه خ ر ه باش ار و پ  ت باپ

وید ن

تری به  عا ب رار است اط این م 

شما بدهد

توفان توییتری ایرانیان و بیانیه وزرای دولت کانادا 
ی کند کاری ن ایران ه

فنی برای پیدا کردن کار ا ت ت
د ا دراین باره بدانی ه باید ش ه آن ه

ز را از  عا  له چ امنیتی مانده و دولت کانادا می گوید ما اط پرونده  هزار ایرانی در مر

ایران دریافت نمی کنیم  گزارش گلو اندمی نها  کشور 

ه موبای تان را بر دارید و با شرکت ها برای پیدا کردن کار تما بگیرید خیلی ساده است این

ولی مهم این است که بتوانید از این تما ها نتیجه هم بگیرید

Long Security Checks For Iranian PR Applicants

How Cold Calling Can Land You A Job
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رج دا م اس
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 ، ارســ به  ــ  ان متر 

وعا  ه کار م ا با ســاب ر

استخدا م شود رزومه و نمونه 

ــان زیر ارســال شود کار به ن

ممکن اســت تاکنون افراد زیادی را دیده باشید 
که به بانک های خود بدهکار هستند و دلیل این 
بدهکاری عــدم توان پرداخت پولی اســت که از 
کارت هــای اعتباری خود برداشــت کرده اند. حاال 
برای اینکه چنین اتفاقی برای شما رخ ندهد چه 
نکاتی را بایــد در نظر گرفت؟ قطعــا راه کارهایی 
برای اســتفاده درست و هوشمندانه از کارت های 
اعتباری وجود دارد و ما توجه کردن به آن ها را به 

شما توصیه می کنیم. 

 آخر هر ماه به میزان برداشتی که 
داشته اید پول واریز کنید

بیشــتر بانکها برای حســابهای 

خود از اپلیکیشــن و یا وبســایت 1
کــه  وقتــی  می کننــد.  اســتفاده 
می خواهید حســاب کارت اعتباری 
خــود را صفــر کنیــد، بایــد گزینــه ای بــه نــام 
Statement Balance را چک کنید. این گزینه به 
شــما اطالع می دهد که چقدر از اعتبار کارت خود 
اســتفاده کرده اید. پیشنهاد می کنیم که دقیقا به 

میزانی که برداشت کرده اید پرداخت کنید.

ار کارت استفاده کنید ت  با احتیا از ا
استفاده بیش از حد و حساب نشده 

میتوانــد خیلی راحت شــما را به 2
بانــک بدهکار کند و قطعا دوســت 
نداریــد ایــن اتفــاق رخ دهد. پس 
خرج های خــود را کنترل کنید و از میزان مصرف 

اعتبار کارت همیشه آگاه باشید.

نوان ابزار  اری به  ت استفاده از کارت ا
بودجه بندی

کارتها با توجــه به وضعیت مالی 

افــراد ممکــن اســت اعتبارهــای 3
متنوعی داشته باشــند. برای مثال 
شاید شخصی ۵۰۰ دالر دارد و دیگری 
مثال ده هزار دالر یا حتی بیشــتر! ولی نکته مهم 
این اســت که  شما می توانید به اندازه ای که برای 
شــما در نظر گرفته شــده خرج کنید و این یعنی 
مدیریت مالی با استفاده از کارت اعتباری. از این 
طریق شما دقیقا می دانید که در طول ماه چقدر و 

برای چه چیزهایی هزینه کرده اید.

وقت زمان پرداخت را فرامو نکنید هی
به یاد داشــته باشید که هر ماه باید 

اعتبار خود را بــا پرداخت پول صفر 4
کنید و اگر ایــن کار را انجام ندهید 
هم بهره به شــما تعلــق می گیرد و 
 Minimum هم امتیاز منفــی. در نتیجه پرداخت

Payment کاری است که باید انجام دهید تا این 
مشکالت برایتان پیش نیاید.

اری ت استفاده از امتیازهای کارت ا
اگر بیشتر مواقع از کارت خود برای 

خریــد اســتفاده میکنیــد گاهــی 5
دریافــت  امتیازهایــی  اوقــات 
برای مثال ممکن اســت  می کنید. 
تخفیف و یا پیشــنهادهای ویژه ای برای خرید از 
فروشگاه های مشــخص و یا استفاده از خدمات 
مســافرتی برای شــما در نظر گرفته شــود و این 
اتفاق می تواند برای شما خوش حال کننده باشد.

اری امروزه  اده از کار های اعت است

رین  مد دی به ی از کار

وان  رو های خرید شده و به سخت م 

اده  دا کرد که از این کار ها است رادی را پ ا

نم کنند 

د،  شما در طول ماه بدون داشتن پول ن

د و در  اری برداشت کن د از کار اعت وان م 

ان  اب  زان که برداشته اید به  خر ماه به م

ن ساد د، به هم پول واریز کن

اده  اری که است د به اندازه اعت وان ر ه نم   ا

ان را دارید  د، این ام کرده اید پول واریز کن

که به ا  Minimum Payment را 

د که این  د، و به یاد داشته باش پرداخت کن

ه  و ت، زیرا بان با  کار خ به ن شما ن

د، سود  ته اید واریز کن دار پو که نتوان به م

نها  ه بهتر است  خود را برم دارد و در نت

د اده کن ان است روری از این ام در موا 

5 توصیه برای کسانی که
ندانه از کردیت کارت استفاده کنند  می خواهند هوش

اینها موارد ساده ای هستند که اگر رعایت کنید زندانی کردیت کار خود نخواهید شد

Proper And Smart Use Of Credit Cards

کدام پدر و مادری را میشناســید که ســالمت و 
تندرســتی فرزندش برای آنها مهم نباشد و برای 

آن تالش نکنند؟
 اما روی تلخ واقعیت این است که بیماری هایی 
وجــود دارد که جلوگیری از بروز آنها از دســت ما 
خارج است، بیماری هایی سخت که شیرینی های 
زندگــی کودکــی را برای کــودک و والدین او تلخ 

می کنند.
این درست همان اتفاقی بود که برای دختر آیلین 
و رایان روی داد. آنها از همان سال دوم خردسالی 
ماری، متوجه شده بودند که چیزی غیرعادیست، 
ولی آن را به تفاوت میان بچه ها نسبت دادند. در 
سه و نیم سالگی او بود که به آنها گفته شد ماری 

قطعا به بیماری اوتیسم دچار است.

ار است روی دیگر زندگی ماری بی
روزهای ســختی برای این پدر و مادر آغاز شــده 
بــود. خوش بختانــه در کانادا بخــش عمده ای از 
هزینه های درمانی رایگان اســت و حتی مدارس 
ویژه این کودکان هم رایگان اســت ، ولی هزینه 
های جانبــی هم چنان بــر دوش والدین خواهد 

بــود . اما مســاله فقط این نیســت. یک کودک 
اوتیســمی نیاز بــه یک مراقبت دائمــی دارد. به 
اینکــه یکی از پدر یا مــادر به طور تمام وقت کنار 
او باشــد و عالوه بر آموزش مهارت های ارتباطی، 

نیازهای عاطفی او را برآورده کند.
آیا آیلین می توانســت؟ آیا رایان می توانســت؟ 
آنهــا هــر دو از صبح تــا عصر ســر کار بودند و با 
بدهی هایی که داشــتند و قســط وام خانه ای که 
تازه دو ســال پیش خریده بودند،  حتی فکرش را 

هم نمی توانستند بکنند. 
آنها آن قدر درگیر این بحران بودند که اصال بیمه ای 
را کــه برای مــاری گرفته بودند پــاک از یاد برده 
بودند. در یک مهمانی بود که وقتی آیلین داشت 
با ســارا درباره این گرفتاری صحبت می کرد، سارا 
با تعجب پرسید که چرا آنها از بیمه شان استفاده 
نمی کنند؟ چون یکی از موارد پوشش بیمه از ۳۲ 
مورد بیماری،  اوتیسم است. فقط باید تشخیص 

پزشک داشته باشد که آنها داشتند.
آیلین و رایان خشک شان زد. همان فردا آنها برای 
استفاده از بیمه شــان اقدام کردند و مبلغی را که 
برای بیمه خریــده بودند یک جا و بدون پرداخت 

مالیات دریافت کردند. 
هفتــه بعد آیلیــن از محل کارش اســتعفا داد و 
زندگی خود را برای ماری گذاشــت. اما این بیمه 

چه بود؟

ت فرزندان اریهای س ه برای بی بی
بیمههــای مختلفی بــرای فرزندان وجــود دارد. 
بیمه هایی برای ســالمتی و یا تامین هزینه های 
تحصیلی و یا حتی تامین سرمایه برای راه اندازی 
کســب و کار. اما این بیمه ای که آنها برای ماری 

گرفته بودند، بیمه بیماری های سخت است.
البتــه ممکن اســت شــرکت های بیمه شــرایط 
متفاوتی داشته باشــند، اما به طور عموم به این 
گونه است که شما از زمان به دنیا آمدن فرزندتان 
می توانیــد بــرای خرید ایــن بیمه اقــدام کنید. 
پرداختی شــما برای این بیمــه می تواند حتی از 

روزی یک دالر شروع شود.
این بیمه تضمین می کند تا اگر فرزند شما دچار 
یکی از بیماری های سخت زیر شود، شرکت بیمه 
مبلغی،  بسته به بیمه نامه خریداری شده شما، از 
۱۰ هزار دالر تا یک میلیون دالر به شــما پرداخت 

کند.
yاوتیسم
yفیبروز کیستیک
yسندرم رتت
yفلج مغزی
yدیستروفی عضالنی
y۱ دیابت نوع

البتــه شــرکت های بیمه ممکن اســت عالوه بر 
پرداخــت این مبلــغ، خدمات دیگــری از جمله 
خدمات مشاوره پزشــکی یا پشتیبانی در صورت 

بروز بیماری در خارج از کشور هم ارائه کنند.

ار نشد پول ما سوخته  آیا اگر کود بی
است؟

طبیعتــا نخســتین پرسشــی که پیــش میآید 
این اســت که اگر فرزند ما به ســن ۲۰ ســالگی 
رســید و خوش بختانــه گرفتار هیچ کــدام از این 
بیماری ها نشود، آیا همه پولی که در این ۲۰ سال 
پرداخته ایم سوخته اســت؟ خوش بختانه جواب 
منفی است. این بیمه در واقع مانند یک صندوق 

پس انداز است.
این بیمه فرزند شــما را از بدو تولد تا ۲۰ سالگی 
تحــت پوشــش قرار می دهــد و پــس از آن فرد 

می تواند، به طور رایگان و بدون پرداخت دیگری، 
این بیمه را تا سن ۱۰۰ سالگی برای خود نگهدارد. 
براســاس این بیمه در صورت بــروز یکی از انواع 
بیماری های ســخت از جمله موارد زیر، فرد مورد 
حمایت و پشتیبانی مالی بیمه معاف از مالیات 

قرار گیرد.
yصدمات اکتسابی مغز
yجراحی آئورت
yکم خونی آپالستیک
yمننژیت باکتریایی
yتومورهای خوشخیم مغزی
yنابینایی
yسرطانهای پیشرفته
yکما
yجراحی قلب باز
yناشنوایی
yفراموشی شامل آلزایمر
yحمله قلبی
yتعویض یا ترمیم دریچه قلب
yنارسایی کلیه
yقطع عضو بدن
yاز دست دادن قدرت تکلم
yانتظار در لیست پیوند ارگانهای نارسا
yپیوندهای ارگانهای مهم
yبیماریهای نورونهای حرکتی
y)مالتیپل اسکلروز )ام اس
yHIV آلودگی شغلی به ویروس
yفلج اندامها
yبیماری پارکینسون
yسوختگیهای شدید
yسکته مغزی

در عین حال فرد بیمه شده این امکان را هم دارد 
تا از ۲۰ سالگی تا ۱۰۰ سالگی، هر زمان که بخواهد 

کل پولی را که پرداخت کرده یک جا پس بگیرد.

یشه  های که ق است پولتان ه بی
فو است م

این نوع بیمه قلکی اســت که شما هر ماه مبلغی 
را بــرای فرزندتــان ذخیــره می کنید، اگــر دچار 
بیماری شــد که شــما دیگر دغدغــه مالی برای 
مدیریت این شــرایط بحرانــی ندارید، اگر هم که 
بیمار نشــد، می توانــد یا به عنوان ســرمایه ای از 
آن اســتفاده کند و یا از پوشــش بیمه تا سن ۱۰۰ 

سالگی بدون پرداخت و مجانی بهره مند باشد.

ر رایان  ن و هم ی روزی که 

ه شدند کودک در راه است، از  متو

نها  دند  ن ا در پوست خود نم  خو 

ده سال بود که ازدوا کرده بودند و از سه سال 

ه دار شدن  ود م برای ب پ که از و

ته بودند،  شرو به مداوای ناباروری  نان یا اطم

رزوی  ا پ از ده سال  این  کردند 

ن و رایان  ی رین را در برابر خود م دیدند  ش

ن  ر خوب  تند برای این خ ر م 

ن بود که سارا دختر  ن  رند و در هم ب

نهاد کرد برای کود در  نها پ عموی رایان به 

ردای  رند  ماری های سخت ب مه ب راه شان، ب

ت و از او  ر ما  ن با سارا  ی ن روز  

مه را  نها خرید ب د  د سه ماه ب تر پرس ب

ه  ته پ از این  کردند و ی ه

مه را  ن  ب ت مد نخ ا  دخترشان به دن

پرداختند

ه را که باور  ن نها  د بود که  سه سال و ن ب

دند نم کردند شن

ه برای کودکی که هنوز به دنیا نیامده است بی
داستان چیست؟

نها از دست ما خار است ری از بروز  و ود دارد که  ماری های و ب

دین او  م کنند رین های زند کودک را برای کود و وا ماری های سخت که ش ب

Permanent Critical Illness Insurance

ه انسر وی اس
یان د  رحی م

ه کارشنا امور مالی و بی
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بازار امالک منطقهی تورنتوی بزرگ در ســه ماهه 
اول امســال، حال و هوایی ناپایدار داشته است. 
باوجود اینکه قیمت ها در ماه مارچ حرکت کند و 
صعودی خود را که از ابتدای امســال شروع شده 
ادامــه داده ولــی هنوز خریداران و فروشــندگان 
منتظر هستند تا بازار مسکن تورنتو چهره شفافی 

از خود نشان دهد. 
در این ســه ماهه، اگرچه بعضی از ملک ها ظرف 
چند ســاعت به قیمتی باالتر از پیشــنهاد اولیه 
فروخته می شــوند ولی بسیاری دیگر بدون آنکه 
توجه چندانی را به خود جلب کنند، روی دســت 

فروشنده می مانند. 
بازیگــران صنعت امالک می گویند که می شــود 
گفت کــه حاال دیگر خریــداران بــا افزایش نرخ 
بهره ی بانک مرکزی کانادا در ژانویه کنار آمده اند. 
مقررات جدید که واجد شــرایط شناخته شدن را 
برای وام های بیمه نشده ی مسکن دشوارتر کرده، 

موجب دستپاچگی آنها نشده است. 

ررات جدید نترسیده اند ی هم از م خی
یک کارشــناس وام مسکن می گوید: »من انتظار 
داشتم که مقررات جدید خیلی ها را آنقدر بترساند 
که نه تنها از بازار خارج شــوند، بلکه اساســا فکر 
خرید را هم از سرشــان بیرون کنند.«  در عوض، 
تلفن او به طور مــدام زنگ می خورد و خریداران 
بالقــوه ای که در رصــد یک خرید ویژه هســتند، 

مرتب با او تماس می گیرند. 
اقداماتی که ابتدای امسال از طرف دفتر نظارت بر 
موسسات مالی بر بعضی از وام دهندگان تحمیل 

شد،  سرگردانی فراوانی را ایجاد کرد.
از اول ژانویــه بــه ایــن ســو، وام گیرندگانی که 
متقاضی دریافت وام مســکن بیمه نشده از یکی 
از موسســات تحت نظارت دولت فدرال باشــند، 
باید نشــان دهند که می توانند اقســاط خود را با 
نرخ بهره ی ۲۰۰ صدم درصــد )دو درصد( باالتر از 
نرخ بهره ی قــرارداد یا میانگین نرخ بهره ی اعالم 
شــده ی پنج ســاله ـ هر کدام که بیشتر باشد ـ را 

بازپرداخت کنند. 
می گویــد  مســکن  وام  کارشــناس  ایــن 
مصرف کنندگان در این فاصله ی زمانی توانسته اند 
کــه تغییرات جدیــد را بپذیرند: »آنهــا اکنون به 
خوبی می دانند کــه ناچارند تحت مقررات جدید، 

واجد شرایط شناخته شوند.« 

وم که بازار افت کند؟ ا مع واقعا از ک
هم چنــان که برخــی از ناظران بــازار پیش بینی 
کــرده بودند، مقــررات جدید از شــدت تقاضا در 
بــازار مســکن کاســت و بنابراین، در شــهرهای 
گران قیمتــی مانند تورنتو و ونکــوور، به کاهش 
ارزش امالک منجر شــد. برخی از کســانی که با 
این مشــاور وام مســکن تماس می گیرند، ابراز 
امیــدواری می کنند که بازار بیــن ۱۰ تا ۱۵ درصد 
افت کند؛ اما او هشدار می دهد که امیدواری آنها 

ممکن است بی سرانجام باشد. 
او می پرسد: »از کجا می دانید که قرار است چنین 
اتفاقــی بیافتد؟ ممکن اســت تنها شــاهد عدم 

افزایش قیمت ها باشیم.« 
پل اشــورث، اقتصاددان ارشــد بخش آمریکای 
کپیتــال  تحقیقاتــی  موسســه  در  شــمالی 
اکونومیکس، می گوید: »شــواهد اولیه از تورنتو 
و ونکوور حاکی از آن اســت که ســخت تر شدن 
اســتانداردهای وام مســکن در ابتدای ســال، بر 

میزان فروش در ماه ژانویه تاثیر گذاشت، اما این 
کاهش به گونه ای نبود که فاجعه بار باشد.«

او اشاره می کند که لیستینگ های جدید منطقه ی 
تورنتو، که در ســال ۲۰۱۷ با افزایشــی چشمگیر 
مواجه بود، در ژانویه ی امســال کاهش پیدا کرد. 
آقای اشــورث می گوید: »کاهش لیستینگ های 
جدید، اگر در همین ســطح پاییــن باقی بماند، 
می توانــد حمایــت قابل توجهــی از قیمت های 

مسکن در سال جاری به عمل آورد.« 

ت شدن شرای وام نیست مساله ف س
امــا به گفتــهی او، در کنار ایــن ضربهگیر کوتاه 
مدت، فشار بزرگتری از ناحیه ی افزایش نرخ های 
بهره ی بلند مدت تر وارد خواهد شــد که توســط 
ارزان فروشــی جهانی اوراق قرضه در حال شــدت 

گرفتن است. 
آقای اشــورث می گوید: »قیمت هــا در تورنتو و 
ونکوور، بر اســاس بنیان های بازار، بیش از اندازه 

باال به نظر می رسد.« 
اما یک کارشناس وام مسکن می گوید که برخی از 
مناطق خارج تورنتو، مانند اورنج ویل و کالینگ وود 
در جهت شمال، همیلتون در سمت غرب و پرنس 
ادوارد کانتــی در شــرق، »بــه شــکل دیوانه واری 
فعال« بوده اند. در منطقه ی کد ۴۱۶ در مرکز تورنتو، 
خریداران را می توان در حال پرســه زدن مشــاهده 
کرد، اما به دلیل کافی نبودن لیســتینگ ها، میزان 
معامالت در ماه ژانویه نســبت به ژانویه ی ســال 

گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته است. 

آیا سه ماهه دوم قرار است اتفاقی بیفتد؟
بر اســاس مجموعــه ای از دالئــل، او انتظار دارد 
بازار پس از رکودی که در نخســتین ســه ماهه ی 
ســال جاری تجربه کرده، حاال در سه ماهه ی دوم، 
شــتاب بگیــرد. او می گوید برخــی از خریداران 
خریدهــای خود را جلــو انداختند تا از »تســت 
اســترس« اجتناب کرده باشند. او اضافه می کند 
که تعطیالت زودهنگام عید پاک نیز که امســال 
از اواخر ماه مارچ آغاز شــد، برخی از لیستینگ ها 

را به تاخیر انداخت. 
این کارشــناس وام مســکن می گوید این روزها 
بیشــتر مشتری ها وام  مســکن پنج ساله با نرخ 
بهره ی ثابــت را ترجیح می دهند. بــه گفته ی او، 
نــرخ بهــره ی وام های پنج ســاله در حال حاضر، 
چیــزی در حــدود ۴۴/۳ درصد تــا ۵۹/۳ درصد 

است. 
او می گوید کســانی کــه وام  مســکن با ضریب 
بــاال دریافت می کننــد، احتمال بیشــتری دارد 
که خواهان نرخ بهره ی شــناور باشند، چون این 
نرخ ها در حال حاضر پایین تر هســتند. ریســک 
چنین انتخابی در آن اســت که اگر بانک مرکزی 
کانــادا نرخ شــاخص خود را باال ببــرد، بهره های 

شناور نیز افزایش پیدا می کنند. 
او به چرخشــی قابل توجه اشاره می کند که چند 
مشتری او حتی ترجیح داده اند که با نرخ ثابت ۱۰ 
ساله، وام بگیرند. »در ۱۰ سال گذشته هرگز چنین 

بحثی مطرح نبوده است.« 

ترند جدید بازار خرید خانه وام دار
در چرخشــی دیگر در موضوع وام های مســکن، 
افزایش نرخ های بهره می تواند منجر به بازگشت 
خریدارانی شــود که ترجیــح می دهند وام فعلی 
یک مســکن را از فروشــنده به نــام خود منتقل 

کنند.
بگذاریــد مثالــی بزنیــم، اخیــرا یــک کاندوی 
یک خوابــه بــه اضافــه ی یــک اتــاق کوچک در 
منطقه ی دیســتیلری تورنتو، برای فروش لیست 
شــد. این واحد، که قیمت اولیه ی تعیین شده ی 
آن ۵۹۹,۹۰۰ دالر بــود، بالکنی بزرگ و پنجره های 
کف تا ســقف داشــت و ایــن امــکان را فراهم 
می ساخت که خریدار، تا آوریل ۲۰۱۹، وام مسکن 

با نرخ بهره ی ۱۹/۳ درصد داشته باشد. 
در گذشــته های نســبتا دور که نرخ های بهره رو 
بــه افزایش بــود، اگر خانه ای وام مســکن قابل 
انتقال به خریدار داشــت، امتیاز مهمی برای آن 
تلقی می شد. اما در سال های اخیر، به دلیل آنکه 
نرخ های بهره بــه مدتی طوالنــی در پایین ترین 

ســطح خود قرار داشــته، این رویه به کلی ناپدید 
شده است. 

ت ت باالتر از قی فرو خانه در 12 سا
خانهای که به آن اشاره شد، تنها چند ساعت پس 
از آنکه وارد بازار شد، مشــتری گردن کلفتی پیدا 
کــرد که حاضر بــود ۶۳۰,۰۰۰ دالر بــرای آن بدهد. 
فروشــنده پذیرفت و خریدار ترجیح داد وام خانه 
را به نام خود منتقل نکند. اما با این همه انتقال 
وام مســکن به خریدار، گاهــی می تواند برای هر 
دو طرف معامله ســودآور باشــد. در این حالت، 
فروشــنده دیگر به دلیــل ناتمام گذاشــتن وام 
مســکن، چند هزار دالر جریمه نمی شود. خریدار 
نیز نــرخ بهره ای می پردازد کــه اندکی پایین تر از 
بهره ی ثابت امروز برای یک وام پنج ساله است. 
فروشــنده ی این ملک بــه نظر راضی می رســد، 
چــون واحد خــود را ظرف ۱۲ ســاعت به قیمتی 
باالتر از قیمت پیشــنهادی اولیه فروخته است. 
اما پیش بینی می شود که در صورت ادامه ی روند 
صعودی نرخ های بهره، خریداران بیش از گذشته 
به گزینه ی وام های قابل انتقال به غیر فکر کنند. 
یک مشــاور مســکن که ترجیــح می دهد نامش 
گفته نشــود، می گوید کــه موجودی بــازار کاندو 
در دان تــاون، بســیار انــدک اســت. او می گوید 
فروشــنده ها امیدوارنــد که در ماه هــای آوریل و 
مــی، قیمت ها باال برود و بــه همین خاطر »همه 
می خواهند تا بهار صبر کنند.« او یادآور می شود که 
فروشــندگان در چنین شرایطی با رقابت بیشتری 
مواجه خواهند شد و به همین دلیل هم بهتر است 
اگر می خواهند خانه های شــان را بفروشــند زودتر 
آنها را لیســت کنند. با وجود این، لیستینگ او در 
حومه ی وان بازدیدهای اندکی به خود جلب کرده 

است. »فعال بازار کشش چندانی ندارد.« 
گزارش هایی که از بازار می رســد نشان می دهد، با 
وجود برخی تردیدها از جانب خریداران، نهادهای 
وام دهنده مایل هســتند که وام مسکن در اختیار 
متقاضیــان قرار دهند. یک مشــاور وام مســکن 
می گوید که مقررات جدید OSFI امنیت بیشتری 
ایجاد می کنــد، چون وام دهندگان را وادار می کند 
که مشتری های خود را از طریق میکروسکوپ های 
آنهــا مشــاهده کنند. »ایــن امر امــکان افزایش 
نرخ های بهره را فراهم می کند، بدون آنکه ریسک 

عدم بازپرداخت وام ها بیشتر شده باشد.« 
او می گوید که چیز زیادی درباره ی مطرح شــدن 
دوبــاره ی وام های مســکن قابل انتقــال به غیر 
نشــنیده اســت. این رویــه ممکن اســت برای 
بعضی از فروشندگان جذابیت داشته باشد، چون 
هزینه ی ناتمام گذاشــتن وام مســکن موجود، 
گاهی می تواند باعث انصراف آنها شود. هنگامی 
که وام گیرنده قــرارداد را امضا می کند، شــرایط 

فسخ قرارداد با خط ریز نوشته می شود. 

خریدار قس ندهد  فروشنده گیر است
او همچنین هشــدار می دهد که فروشندگان باید 
برای خود روشــن کنند که اگر خریدار جدید ملک، 
وام مسکن را بر عهده بگیرد و آنگاه از پرداخت آن 
خودداری کند، چه اتفاقی خواهد افتاد. »در چنین 
شــرایطی، برای دوره ی اول وام، به احتمال خیلی 

زیاد پای آنها هم گیر خواهد بود.« 
البته این مشاور وام مسکن می گوید خریدارانی 
که وام مسکن ملک را به عهده می گیرند، نیز باید 
از سوی وام دهنده واجد شــرایط شناخته شوند. 
آنها ممکن است نرخ بهره ی جذابی دریافت کنند، 

اما راه فراری از تست استرس نخواهند داشت. 
او توصیه می کند که خریداران خانه وقت بگذارند 
و گزینه های موجــود را به دقت مورد کنکاش قرار 
دهند. او می گوید وام های مسکنی که با نرخ های 
بهره ی بسیار پایین از سوی بعضی از وام دهندگان 
ارائه می شوند، فاقد امتیازاتی مانند انتقال پذیری 
به ملک جدید و یا انتقال به غیر هستند و بنابراین، 
 خریــداران باید نســبت به این وام های مســکن 

»No Frills« احتیاط پیشه کنند. 
او می گویــد: »این امتیازات می توانند در ادامه ی 
راه برای شــما کامال اهمیت داشته باشند. مردم 
وقتی که فقط بر اساس قیمت تصمیم می گیرند، 

متوجه این مساله نیستند.« 
»قابل انتقال« بودن وام مسکن به مالکان اجازه 
می دهد که هنگام تبدیل خانه ی خود به خانه ای 
بزرگتــر، یا کوچکتر، وام شــان را با خــود منتقل 
کنند. او می گوید اگر نرخ های بهره از زمان خرید 
خانــه ی قبلی آنها افزایش پیدا کرده باشــد، این 
گزینه جذابیت خواهد داشت. »ما هر روز این کار 

را انجام می دهیم.« 
بــا توجه به تغییر برآیند نیروهــا در بازار امالک، 
او به خریداران و فروشــندگان توصیه می کند که 
خود را با مقررات و تاکتیک های جدید هماهنگ 
ســازند. »باید با چشــم های کامال بــاز وارد این 
ماجرا بشــوید، چــون دیگر نمی توانیــد به عقب 

برگردید و شخص دیگری را مالمت کنید.« 

وه دارند ود دوباره، کدا  ار  ان در انت روشند مت ها و  تر  ار کاه ب خریداران در انت

Waiting Game In Toronto Real Estate Market

ورنتو  خود  ن در  ا بازار م رند  روشندهها منت ر ه خریداران و ه  ا دی

دا  متها ادامه یابد و یا  دوارند روند رو به کاه  نها روشن کند خریداران ام را با 

نها  ردد و  ا شاید بازار به ع باز رند  روشنده ها منت نها بخرند و  ا  دا کند  ا پ

روشند مت ها و شرای رویای ۲۰۱۶ ب بتوانند خانه شان را با 

وید هر دو  اه م کنند کدا شان روند بازار در این سه ماه م  نها اشت یا  تند  وه ه نها در  یا 

و م ده ن  ویند ع است ا درست م 

د از  شته ۱۴ در ورنتو در ماه  مت خانه در  ان م دهد که متوس  ورنتو ن مارهای ماه مار 

ن متوس  ویند اما، هم مده است، پ خریداران راست م  ر  ن  ابه در سال پ پای مد م

ویند  ان راست م  روشند ته است، پ  د با ر ال ۲/۲ در وریه ام ت به ماه  مت ن

ن م پردازد وب اندم به هم ت این م در روزنامه  و به این ساد ن اما مو

ار ازار در انت ب
واقعا سه ماهه دوم سال قرار است اتفاقی بیفتد؟

ه انسر وی اس
سگریان ی  ت م

مشاور ام و مسکن  تورنتو

ت پیشنهادی 6 هزار دالر باالتر از قی فرو 

این خانه در شــماره ۸۲۲ در خیابان Palmerston Ave در نیمه ماه مارچ امســال با قیمت 
پیشنهادی یک میلیون و ۸۲۲ هزار دالر وارد بازار شد. پس از یک هفته اپن هاوس و بازدید، 
۱۳ پیشنهاد روی خانه گذاشته شد. خانه در نهایت با قیمت ۲ میلیون و ۴۱۷ هزار دالر، یعنی 

۵۹۵ هزار دالر باالتر معامله شد.
به نوشته گلوب اند میل،  خریدار گفته خانه کمی در بازار بود که او بتواند بخرد. 

۱ شماره ۶ ATASH.CA۲۰۱ ه ۱۲ اپری  پن شن 4

وام تضمینى

647-994-7073

azadeh.payandeh.r@gmail.com

آزاده پاینده
کارشناس  ارشد  معمارى

فـروش* خـرید*
(براى واجدین شرایط)

مشاور شما در کلیه امور ملکى

SALES REPRESENTATIVE,  M.ARCH

 
د   م

ـا د امـ امـ ـا  م
ه ـا ـر ا د  ـر

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

S ales  Representative

د مه

ـ ـــر  با 
ـ ر 

ـ ـــر  با 
ـ ر 

S ales  Representative

Mortgage Broker Lic# 
M08004799

ناصر یلتقیان

416.402.1410

Nasser Yaltaghian

   ه م

PRIVATE MORTGAGE
Call Us Today!

ا ا
ا به

info@toprate.mortgage
toprate.mortgage

360 Highway 7 E unit 28.
Richmond Hill 

 Highway 
Richmond Hill 

 Highway 

ON L4B 3Y7

416-939-6434

ا ر ا

ـار ا ـ ــ

Heritage Group Ltd.
Brokerage.*
7330 Yonge.St.,Thornhill,

www.ninasaeed.com

با ـ  ز
ا ا  م ا

ام ا  م
Mortgage License# M15000387

Brokerage Licence# 10538

416-829-4240

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

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

Office: 416-849-2006

CENTUM®

LIBERTY MORTGAGES CORP.
HERITAGE GROUP LTD.

Brokerage*

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

Mortgage Agent Sales Rep.
سیامک

ر د اه ح   
ا م

ر   د   ر
ه ــا ا

ر ها ا مها ا ا مه   د م

شکیبی 

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

ه ا ر ا د  ر
ا  م ام 

ـا امـ م

Sales Representetive

The3n@yahoo.com

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

905-953-0550

Right At Home Realty Inc.
Brokerage

Independently Owned and Operated.

Sales Rep.

ـ زاده قا ا  ا
ه ـا ا ـر  د  ر
647-772-7101

ام ا  م

416-939-4646

info@shomihome.com
ــر ـرید 
ــار ا

 

Sales Representative

SHomiHome.com ا رسانی  ه ا ــ

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

Soltanian Real Estate
Inc., Brokerage

د ا  ر

ان ارت انه  

H e r i t a g e  G r o u p  L t d .
Brokerage*

7330 Yonge St. ,  Thornhil l,  L4J 7Y7
*Independently Owned & Operated

416-839-2455

ا  ر 
هدف ما،
ب ب
ا ا ب

ا ر ـا
ـه ـــارا ــ با

راق

AragiNKNILOOFAR KAMALI

ر ا ر ـا
ـ ا

416-229-2733

Sales Rep.

majid.majd@century21.ca
www.century21.ca/majid.majd
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پیش از هرچیــز باید بگویم کــه این نگرانی 
بجایــی اســت،  اکنــون کــه روزهــا در حال 
طوالنی تر شدن است، بسیاری از فروشندگان 
در حــال آماده شــدن برای فصــل خرید بهار 
هســتند. خیلــی از آنهــا هــم، مثل شــما، 

اوپن هاوس هایی را میزبانی خواهند کرد. 
این ماه همچنیــن به عنوان ماه جلوگیری از 
کالهبرداری انتخاب شده است و سازمان های 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان، مانند 
RECO، اطالعاتی را در اختیار مصرف کنندگان 
قــرار می دهند تا از خود در مقابل کالهبرداران 

محافظت کنند. 
ممکن اســت پیش خود فکر کنید که این دو 
مســاله چه ارتباطی می توانند با هم داشــته 
باشــند. خوب، در برگزاری اوپن هاوس، غیر از 
زیبا ساختن ظاهر خانه، مسائل مهم دیگری 
نیز مطرح اســت، چون هر چه باشــد شــما 
غریبه هایــی را به خانه ی خود راه خواهید داد 
که قرار اســت به همه جای آن سرک بکشند. 
بنابرایــن، فکر کردن به امنیــت خانه نیز، به 

اندازه ی زیبا نشان دادن آن، مهم است. 
حــاال که به ایــن موضوع فکــر می کنید، این 
را هم مد نظر داشــته باشــید که ما همیشه 
به بچه های مان می گوییــم با غریبه ها حرف 
نزنند، اما حاال نه تنها این غریبه ها را به خانه 
راه می دهیم، بلکه با نصب تابلو آنها را دعوت 

هم می کنیم. 
بنابراین، شــرط عقل آن اســت کــه اقدامات 
احتیاطــی اضافه ای را حتما مد نظر داشــته 

باشیم. 
اقدامــات  انجــام  و  قبــل  از  برنامه ریــزی 
احتیاطــی می توانــد تفاوت عمــده ای ایجاد 
کند. راهنمایی های مشــاور یا کارگزار امالک 
شما نقشی اساسی در این فرایند برنامه ریزی 

خواهد داشت. 
قبل از هر چیز، این گام ها را برای محافظت از 

اشیاء باارزش خود بردارید: 
yy پیــش از اوپن هــاوس، هر چیــزی که در

خانــه برایتان ارزش مادی یا معنوی دارد، 
بردارید.

y حواستان باشد که اشیای کوچک )مانند
جواهرات و دستگاه های الکترونیک قابل 
حمــل( را در جــای امنی بگذاریــد. میز 
پاتختی و کشــو لباس های زیر جای امن 

به شمار نمی آید. 
y داروهای تجویــزی، از جمله آنهایی را که

در کابینت داروها، قفسه های آشپزخانه و 
میزهای پاتختی گذاشته اید، بردارید. 

این مســاله بارها گفته شــده که اوپن هاوس 
یکی از راه هایی اســت که ســارقان می توانند 
از طریق آن، به اطالعات شــخصی شما دست 
پیدا کنند. قبل از شروع اوپن هاوس، مطمئن 
شــوید که قبض ها، رسید  کارت های اعتباری، 
صورت حساب های بانکی، پاسپورت ها و سایر 
اســناد مهم، جلوی چشم نباشند و در صورت 
امــکان آنهــا را داخل چیزی که قفل داشــته 

باشد،  بگذارید. 
تبلت ها، لپ تاپ هــا و کامپیوترهای رومیزی 
هــم غالبــا حاوی اطالعات شــخصی شــما 
هســتند. فکر خوبی خواهد بود کــه آنها را از 
جلوی دست و پا بردارید و برای شان رمز عبور 
بگذارید تــا از داده های تــان حفاظت بهتری 

کرده باشید. 
همچنیــن می توانید با مشــاور امالک خود 
در مورد چگونگی انجــام اوپن هاوس گفتگو 
کنید. برای مثال، می توانید از او بخواهید که 
قبل از شــروع برنامه، مدارک هویتی تمامی 
بازدیدکننــدگان را کنترل کند و از آنها بخواهد 

که فرم هایی را پر کنند.
مشــاور یا کارگــزار امــالک شــما همچنین 
می تواند تعــداد بازدیدکنندگانی را که در یک 
زمان وارد خانه ی شما می شوند، محدود کند، 
یا یکــی از همکاران خود را همــراه بیاورد تا 
به شــکل بهتری از بازدیدکنندگان مراقبت به 

عمل آید. 
اوپن هــاوس  می توانــد اســتراتژی بازاریابی 
موثری برای جذب خریداران بالقوه به خانه ی 
شما باشد، اما الزم است که با همکاری مشاور 
امالک خود، امنیت اشــیاء و اطالعات تان را 

هم تضمین کنید. 

اریم می خواهیم  اوپن هاو بگ
ایت کنیم؟ چه نکاتی را باید برای امنیت خودمان ر

ا پاس به پرس های ش

ری در  ومارکت ما خانه بزر امه از ن مه خرید کردهبودی که اواخر ؟ مونده پ ری

ومارکت،  ری برای خانه  مان در ن وی م  تان  اب

تر در  ا ب ته کم  ا با بهتر شدن هوا و ا ر بودی  منت

تما ما برای  اری ا رو ب ن را در ماه اپری برای  بازار، 

ت  اشت، اما وا اواخر این ماه اوپن هاو خواه 

ده ا که خ باید موا باش داستان های  من شن

ن که  وان ب ار م  ران مان م کند  ده ای که ن شن

اید م برای ما پ ن

بهروز سامانی
مشاور ام و مسکن  تورنتو

ه

ا

IRANIAN CANADIAN BUILDERS ASSOCIATION

با
ا ا

Mr. Terry Bainbridge
Senior Consultant Performance Coach

ا و س و

ا ران ای  س

بــا اعمــال تغییراتــی ماننــد وضــع قوانیــن جدیــد اخــذ وام مســکن 
و همچنیــن افزایــش نــرخ بهــره بانکــی٬ فعالین بــازار امــاک امیدوار 
بــه بازگشــت تعــادل بــه ایــن بــازار بودنــد امــا آمــار و ارقــام چــه 
می گوینــد. در ایــن زمینــه انجمــن ســاختمان ســازان ایرانــی- 
ــناس  ــود از کارش ــل خ ــاه آپری ــمینار م ــت س ــی)ICBA( جه کانادای
محتــرم بانــک CIBC دعــوت نمــوده تــا بــا ارائــه اطاعــات دقیــق ما 

را از چند و چون این بازار در سال ۲۰۱۸ مطلع نماید.
ســمینار قبلــی  Mr. Terry Bainbridg در مــورد چشــم انــداز 
۲۰۱۷مــورد اســتقبال چشــمگیری قــرار گرفــت و اطاعــات مفیــدی 

در این خصوص ارائه گردید.
از ســاختمان ســازان٬ اعضــا محتــرم ICBA ٬ و تمــام کســانی کــه 
در ایــن حیطــه مشــغول می باشــند جهــت ایــن ســمینار دعــوت 
بــه عمــل می آید.ســمینار همــراه بــا صــرف شــیرینی٬ نوشــیدنی و 
ــگان و بهــای بلیــط ۲۰ دالر  کوکتــل می باشــد و جهــت اعضــا رای

است. جزئیات به شرح زیر می باشد:

(ICBA) ا ا ا ا ا ازا ا ا ا ا

ا ر ر بازار ر ب

تاریخ: پنج شنبه ۲۰۱۸/۰۴/۲۶
زمان: ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ بعد از ظهر

به دلیل محدودیت جا خواهشمند است حضور خود را تا تاریخ ۲۰۱۸/۰۴/۲۰ 
اطاع رسانی نمایید.

7191 Yonge Street, (World on Yonge), Unit # 1001 
Markham, ON  L3T 0C4

 Tel: 905-695-0104 | Email: secretary@icbuilders.ca

ICBA HEAD OFFICE

www.icbuilders.ca

سیو الن هونگ مولیگان، 
معروف به ســو مولیگان، 
مدیــر یک بنــگاه امالک 
مرکــز  فردریکتــون،  در 
از  پــس  نیوبرانزویــک، 
محکومیــت به جــرم دزدی از مغازه، بر اســاس 
»قانــون کارگزاران امــالک و مســتغالت«  فاقد 

صالحیت فعالیت در این حرفه شناخته شد. 
مولیگان به سی بی ســی نیوز گفت که محکومیت 
او نادرســت بوده اســت؛ او در جلسه ی ماه اکتبر 
کمیسیون خدمات مالی و مصرف کنندگان نیز که 
با حضور رئیس موقت بخش امور مصرف کنندگان 
این کمیســیون برگزار شد و فرصتی برای استماع 

سخنان او بود، همین ادعا را مطرح کرد.
بر اســاس رای آالینا ام نیکلسون، رئیس موقت 
کمیســیون که روز جمعه منتشر شد، نمایندگان 
صنعــت امالک و مســتغالت در ماه ســپتامبر، 
کمیســیون را در جریــان دزدی او از مغــازه  و 

محکومیتش در ماه آگوست قرار داده بودند.  
مولیــگان به جرم اینکه در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۶، از یکی 
از فروشگاه های Sobeys دزدی کرده بود، محکوم 
شــناخته شــد. او آن زمان بــه پرداخت ۵۰۰ دالر 
جریمه و ۱۵۰ دالر سورشــارژ محکوم شــده و به 
مدت۱۲ ماه هم در تعلیق مراقبتی قرار گرفته بود. 
پــس از آنکــه کارکنان کمیســیون از محکومیت 
مولیگان خبردار شــدند و اطالعات بیشــتری به 
دســت آوردند، در ۲ اکتبر ۲۰۱۷ به او اطالع دادند 
که مشــکلی در ارتباط با عدم اطالع رسانی او در 

مورد سابقه ی کیفری اش پیش آمده است. 

ود بار اول هم ن
کمیســیون از خانم مولیگان درخواســت کرد که 
یک نســخه از ســابقه ی کیفری خود ارائه دهد و 
او نیــز در ۲۹ نوامبــر ۲۰۱۷ ایــن کار را انجام داد. 

در این ســابقه دو فقره محکومیت ثبت شده بود. 
محکومیت ســومی نیز وجود داشت که مورد عفو 

قرار گرفته بود. 
نیکلسون در رای خود می نویسد: »پر واضح است 
که عــدم اطالع رســانی خانم مولیــگان در مورد 
ســوابق کیفری اش، محل اشــکال است و نشان 
می دهد که ایشــان صالحیت برخورداری از مجوز 

فعالیت را ندارد.«
مولیگان تصور می کرد که دزدی از مغازه، مساله ای 
شــخصی به شــمار می آید و به حرفه اش مربوط 
نمی شود، اما نیکلسون می گوید او به عنوان مدیر 
یک بنگاه امالک،  باید از اســتانداردهای رفتاری 
باالتری نسبت به مشاوران مسکن که در بنگاه او 

مشغول هستند برخوردار باشد. 
نیکلســون می نویســد: »وقتی که یک فرد دارای 
مجــوز رســمی فعالیت شــغلی از مغــازه دزدی 
می کند یا دســت به سایر انواع سرقت ها می زند، 
روشن اســت که شــخصیت او از لحاظ شرافت، 

امانت داری و اعتماد، زیر سوال است.«

در مهم است؟ اد در این ش چ ت ا
در حکــم صادر شــده برای او آمده اســت: »خانم 
مولیــگان به امالک شــخصی افــراد و همچنین 
ساختمان های تجاری دسترسی مستقیم و بدون 
نظــارت دارد. داشــتن مجوز فعالیــت در حوزه ی 
امالک به منزله ی اعطای دسترسی به دارایی های 
مردم است و داشتن سابقه ی محکومیت سرقت، 
صدور مجوز را برای فرد با پرسش مواجه می سازد.«
مدیر بنگاه امالک مجاز است که بر فعالیت سایر 
کارگزاران امالک نظارت داشته باشد. همانطور که 
در قوانین اســتانی توضیح داده شده است، مدیر 
امالک باید چند ســال در این حرفه کار کرده و از 
طریــق انجمن امالک نیو برانزویک، آموزش های 

مرتبط با مدیریت را گذرانده باشد.

ن  ن در  اور م ندین م ن که  اه م ردی مدیر ی بن ما ه م شما اول باور ن

ازه بار او  ن ه  ن ه سوپر مارکت و  اه دزدی کند  روش تند از  ول کار ه م

ن خود را از  ی ا این خان  تاده و  ا است که ا ت دارد این ا ه و وا اشد ب ن

دست داده است

ردی  ن  ن مده که  ن به ام مرد اشاره شده و  اوران م ادر شده به دسترس م در  

د ار  را به ن از س ب س م خوان رن زار خ ت  اب اعتماد ن برای این کار 

الیسنس مدیر بنگاه مسکن
ازه باط شد  به خاطر دزدی از م
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میانگیــن قیمت فــروش خانــه در GTA در ماه 
مارس، برابر با ۷۸۵ هزار دالر بوده است.

روزنامه گلوب اند میــل در گزارش قیمت خانه ها 
نوشته است: »وضعیت قیمت خانه های تورنتوی 
بزرگ در ماه مارس نشان از ثابت شدن می دهند، 
ولی به احتمال زیاد در نیمه دوم سال ۲۰۱۸، شهر 
شاهد رشــد اقتصادی قوی تر و بیشتری خواهد 

بود و قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد.«
این سومین ماه متوالی است که میانگین قیمت 
فروش در GTA افزایش یافته، در حالی که تعداد 
فروش ماهانه با توجــه به تغییرات فصلی هنوز 

در نظر گرفته نشده است.
کاندوها نیز با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن 
بــا تغییراتی در قیمــت مواجه بوده انــد. تعداد 

لیســتینگ های فعــال کاندوهــا در مــاه مارس 
نســبت به میانگین هفت سال گذشته به میزان 
۴۵ درصد کاهش داشــته و این کاهش و کمبود 
لیســتینگ ها باعث شــده تا قیمت ها در بخش 

ساخت و ساز ثابت بماند.
 GTA میانگین قیمت فروش یک واحد کاندو در
برابر بــا ۵۵۱ هزار دالر در ماه مــارس بوده و این 
قیمت نسبت به سال گذشته ۱ / ۶ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
طبق پیش بینی این گزارش، انتظار می رود که در 
آینده ای نزدیک، صاحبان کاندو تمایل بیشــتری 
نســبت به خریــد خانه هــای بزرگتر پیــدا کنند، 
چــون تفاوت قیمت کاندوها با خانه های بزرگ تر 

کاهش یافته است.

ت به  ر و ن ن  شته پای نان از سال  ورنتوی بزر در ماه مار هم مت خانه ها در 

ان م دهد زای ن ماه پ ا

د  شته به کاه ۱۴ در مت های ماه  زار  TREB در  ورنتو  ت  ت ام و م ه

ورده که  ال  ن  شته اشاره کرده و در ع ابه در سال  ت به مد م مت ها در این ماه ن

ان م دهد د رشد ن ال ۲/۲ در وریه ام ت به  مت ها ن این 

ال متو شد و از ابتدای  انویه ام از شده بود  ن که از ماه اپری  مت های م و کاه 

ال روند رو به رشد کندی را داشته است ام

ت مسکن در تورنتو در مار قی
ارزان تر از پارسال گران تر از ماه پی
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برای من همیشــه ماههای آغازین ســال جدید 
فرصت مناســبی است که به اوضاع کسب و کارم 
در سال گذشته فکر کنم و موفقیت ها، چالش ها 
و نیز زمینه هایی که می خواهم آنها را گســترش 

دهم بررسی کنم.  
مــن همیشــه چشــم انتظار مــوج انرژی هــای 
نوشــده ای هستم که شروع سال جدید با خود به 
همراه می آورد. هر ســال در ســه ماهه اول سال، 
گزارش های ســاالنه را به همراه یک دســته کاغذ 
روبرویم می گذارم و بــا جدیت، فایل هایم را زیر 
و رو می کنــم تــا آمار مربوط بــه معامالتم را در 
بیاورم. از جمله مواردی که به آنها توجه می کنم، 
مجموع تعداد وام ها، خریدها، معامالت عادی و 
ضریب باال، وام دهی هــای جایگزین و خصوصی، 
وام دهنده هایی که بیشتر از همه به آنها مراجعه 
کرده ام و محصوالتی اســت که به ندرت شــانس 
ارائه ی آنها را داشــته ام. ســپس بودجه ای برای 
بازاریابــی تنظیــم می کنم، اهدافم را مشــخص 
می کنم و آماده می شوم تا با اشتیاقی جسورانه، 

به نبرد با سال پیش رو بروم. 
من ۱۶ ســال اســت کــه در بازار برای خــودم کار 
می کنم، اما تنها در ژانویه ی ۲۰۱۶ بود که فهمیدم 
با وجود آنکــه فکر می کردم همــه چیز را خیلی 
خوب پیش می برم، اما برای ارتقای کسب و کارم 
به ســطحی باالتر، در واقع یک چیز خیلی مهم را 
کــم دارم. آمارهایی که از فایل هایم در می آوردم، 
کار خیلی خوبی بود، امــا باید با تحلیل  عمیق تر  
این اطالعات، توجه می کردم که مشــتری هایم، 

چه نکته ی مشترکی دارند. 

ور آمار باالی ط مشتریها به نف  چ
بیزینس من شد؟

در ژانویهی ۲۰۱۶ همین کار را کردم و متوجه شدم 
که ۶۰ درصد از مشــتری های ســال ۲۰۱۵ من، یا 
طــالق گرفته بودند یا در حال طالق گرفتن بودند. 
من هم مثل خیلی های دیگر، همیشه آنقدر سرم 
شلوغ بود که فرصت نداشتم گامی به عقب بردارم 
و فکر کنم که معامله ی بعدی از کجا خواهد آمد. 
وای که با تبلیغ نکردن برای این گروه جمعیتی، 
چــه فرصتــی را از دســت داده بودم. احســاس 

می کردم معدن طال پیدا کرده ام!

می دانســتم که نکته ی مهمــی را دریافته ام، اما 
هیچ تصوری نداشتم که چطور باید از آن استفاده 
کنــم. نــه تنها بیــش از نیمــی از بیزینس های 
قبلی ام از طرف زوج های طالق گرفته یا در حین 
طالق بود، بلکه وقتی بیشــتر فکر کردم، متوجه 
شــدم که آنها اتفاقا مشــتری های مورد عالقه ام 
هســتند. این دسته از مشــتری ها در حال پشت 
سر گذاشتن اضطراب آلودترین دوران زندگی خود 
بودنــد و من می توانســتم تخته پــاره ی کوچکی 
باشــم که به آنها برای رســیدن به ساحل آرامش 
و ســاختن دوبــاره ی زندگــی، کمک کنــم. آنها 
قدردان مــن بودند و البته من نیــز قدردان آنها. 
دلم می خواســت با این آدم ها کار کنم، بنابراین 
تنهــا کاری که الزم بود انجــام بدهم این بود که 
بفهمم چطور باید تبلیغ کنم و مطمئن شــوم که 

این دسته از مشتری ها را هدف قرار داده ام!
بعــد از کمی تحقیــق، فهمیــدم کاری که واقعا 
باید انجام بدهم این اســت که تبدیل شــوم به 
کارشناســی که بــه مشــتری های در حال طالق 
کمــک می کنــد. دوره ای را با عنــوان »تحلیل گر 
رســمی امور مالی طالق« گذرانــدم و گواهی نامه 
آن را گرفتــم و بعد به همــه گفتم که من چنین 

خدماتی ارائه می دهم. 

نوان جدید من در بازار وام مسکن
مدت زیادی طول نکشید که فهمیدم خیلی پیش 
از اینها باید این بازار هدفم را پیدا می کردم، چون 
همیــن که خــودم را به عنوان کارشــناس طالق 
معرفی کردم، زنگ خوردن تلفن شــروع شــد. در 
حالی که قبال من باید خودم بیرون می رفتم و از 
طریق ارتباط برقرار کردن مشتری پیدا می کردم، 
حاال من در اتاقم بودم و این مشتری ها بودند که 

به سراغم می آمدند.
من خــودم را با چنین جمالتی معرفی می کردم: 
»سالم، من شــری کوربیت هســتم. کارگزار وام 
مســکن و تحلیل گــر امــور مالی طــالق. من به 
طور ویژه ای واجد شــرایطی هســتم که می توانم 
چالش هــا و نیازهای مربوط به طالق را درک کنم 
و تخصص من این اســت که به کســانی که این 
دوران پر اضطراب را پشــت سر می گذرانند، کمک 
کنم. اگر کسی را می شناسید که در ابتدای مسیر 

جدایی قرار دارد، به او کمک کنید تا بتواند من را 
پیدا کند تا من بتوانم خدماتم را به او ارائه کنم.«

حاال من به جای اینکه خودم را فقط با یک جمله 
معرفی کنم که »مــن وام دهنده ها و محصوالت 
فراوانــی در اختیــار دارم« می توانســتم معرفی 
طوالنی تــری از خودم ارائه بدهــم. از طرف دیگر 
من توانســته بودم برخالف ســایر همکارانم که 
مشــتری های خود را از کانال هــای به خصوصی 
مثــل مشــاوران مســکن پیــدا می کردنــد، من 
ســراغ شــبکه جدیدی از ارتباطات بــروم، یعنی 
میانجی گــران، وکالی طــالق و درمانگران. حاال 
اینها بودند که من را به مشتری های شان معرفی 

می کردند.

دستم برای بازاریابی حرفهای باز شد
بازاریابی تخصصی بر روی یک بازار هدف محدود 
ولــی مشــخص و دارای نیازهای مشــترک این 
مزیت را دارد که شــما  با ارائه ی خدمات منحصر 
به فرد، خودتان را از ســایر رقبا برجسته کنید و از 
طــرف دیگر با حرفه هایی مرتبط شــوید که حتی 

فکرش را هم نمی کردید.
اما مزیت دیگــر این کار این اســت که محتوای 
تبلیغات شما ناگهان دو برابر می شود! حاال دیگر 
همه خبر دارند و چیز جدیدی نیست که در دنیای 
پرتبلیغات امــروز، آنچه می تواند یک خدمات را 
از دیگــر رقبا متمایز کند اســتفاده از ابزار نوین و 
 Content Marketing تاثیرگــذار بازاریابی محتوا

است.
من هم شــروع کردم در شــبکه های اجتماعی ام 
مطالبی خوب و خواندنــی درباره ی آنچه دغدغه 
افــراد طالق گرفته یا در حال طالق اســت مطلب 
گذاشتن. مطالبی مثل بودجه بندی برای مجردها، 
راه هایــی ارزان برای شــب گذرانی، خودمراقبتی، 
محافظت از امتیاز اعتبار و خیلی چیزهای دیگر. 
حاال می توانســتم نــه تنها دربــاره ی محصوالت 
وام مســکن بــه مشــتری ها و منابــع ارجاعی 
خود آموزش بدهم، )دیگر چه کســی می خواهد 
درباره ی نرخ ها اطالعات به دســت آورد، یا چند 
دفعه می شود در مورد جریمه ها پست گذاشت؟(، 
بلکه می توانســتم از محتــوای نامحدودی برای 

آموزش بازار هدف خود بهره مند شوم. 
از ســوی دیگر من تبلیغات خودم را هم گسترش 
دادم، چون حاال دیگر میان انبوه آگهی های رقبایی 
که مشاوره وام مسکن می دانند گم نمی شدم. در 
تبلیغات خودم به جای اینکه بگویم من مشــاور 
وام مسکن هســتم )که خیلی ها هستند( خودم 
را به عنوان »تحلیل گر رســمی امــور مالی طالق« 
معرفــی می کردم. عنوانی که هم بســیار منحصر 
به فــرد بود، هم به خوبی در البالی آگهی ها دیده 

می شد و هم در یادها می ماند.

ال دوم ی بازار تازه در بازار وام م
مثال دیگــری بزنم. فرض کنید مــا میخواهیم 
مشتری هایی را هدف قرار بدهیم که می خواهند 

دوران سالمندی را در خانه ی خود بگذرانند.

چه کسانی مشتری ما هستند؟
مخاطب ما افراد یا زوجهای ســالمندی هستند 
کــه مالــک خانه ی محــل ســکونت فعلی خود 
هســتند، به خدمات تمام وقت آسایشگاهی نیاز 

ندارند و دوســت دارند که ادامه ی زندگی خود را 
به جای کامیونیتی های بازنشســتگی، در خانه ی 

فعلی شان سپری کنند. 
یکی از نکات مهم درباره ی شناســایی این دسته 
از مشــتری ها آن اســت که شــما احتمــاال نیاز 
خواهید داشــت تا فرزندان این آدم ها را نیز، که 
نسل ساندویچی به شمار می  آیند، در بازاریابی مد 
نظر داشــته باشید. من خودم بخشی از این گروه 
هســتم. من در اواخر  دهه ی ۳۰ سالگی ام به سر 
می بــرم و در حالیکه یک فرزند مدرســه ای دارم، 

والدین همسرم نیز با ما زندگی می کنند.
آنهــا خانــه ی خــود را فروختــه بودنــد و چون 
نمی خواســتند به خانه های بازنشســتگی بروند، 
زیرزمین مــا را تعمیر کردند و حــاال دو خانواده 
در یــک خانــه زندگــی می کنیم. ما ســه نســل 
هســتیم در زیر یک ســقف. بنابرایــن، وقتی که 
به مشــتری  ایده آل خود فکر می کنید، موضوع را 
خوب کنکاش کنید تا مطمئن شــوید که همه ی 
احتماالت مرتبط با طرف دیگر معامله را مد نظر 

قرار داده اید. 

چه کسانی میتوانند برای ما مشتری 
بفرستند؟

برای این ســناریو، در نظر داشــته باشید که چه 
کســانی برای مشتری ایده آل شما کار می کنند و 

به آنها خدمات می دهند. 
y شــرکتهای مراقبت در خانــه که برای کمک

کــردن به مشــتری، بــه خانــه ی او مراجعه 
می کنند.

y نظافتچیهایــی کــه با ســالمندان یا با آن
دسته از شرکت های نگهداری کار می کنند که 
محوطــه ی خانه ی ســالمندان را چمن زنی یا 

برف روبی می کنند. 
y تعمیرکارانــی کــه در نوســازی زیرزمینهــا

و ســوئیت های دوم تخصــص دارنــد. ایــن 
شــرکت ها همان هایــی هســتند که بــه پدر 
و مادرهــا در تعمیر و نقل مــکان به خانه ی 

فرزندان شان کمک می کنند.
اینجــا هم دیگــر در تبلیغــات،  مــا خودمان را 
فقط یک مشاور وام مســکن معرفی نمی کنیم. 
می گوییم که خدمات ما برای ســالمندانی است 
که می خواهند با آرامش در خانه خودشان زندگی 
کننــد. خواهید دید کــه چقدر تاثیــر این عنوان 

متفاوت است.
از طــرف دیگــر معموال هــر چند وقــت یک بار، 
نمایشــگاه هایی در ارتباط با الیف اســتایل افراد 
باالی ۵۰ ســال برگزار می شــود. اینها مکان های 
بسیار خوبی هستند که بروید و کسانی را نیز برای 

همکاری های مشترک پیدا کنید.
خودتان هم می توانید ســمینارهایی را در ارتباط 
با محصوالتــی که به ســالمندی در خانه ی خود 
)Age in Place( کمــک می کنــد، برگزار کنید. با 
یک حسابدار شــریک شوید و نکته هایی در مورد 

بازسازی خانه، به سالمندان ارائه دهید.

یت در بازار سه راز موف
اینها ســه راز ساده برای این اســت که بازاریاب 

خوبی برای بازارهای کوچک و هدفمند باشید: 
چیزی داشــته باشید که شما را از دیگرانی که ۱

به قصد همان طیف از مشــتری ها بازاریابی 
می کنند، متمایز ســازد. آمــوزش ببینید و در 

حوزه ی عمل خود، کارشناس شوید.
آن نوع از مشتریهایی که در این بازار هستند ۲

را دوست داشــته باشــید. بازاری را انتخاب 
نکنیــد که به محصوالتی که قرار اســت در آن 
ارائه بدهید، عالقه نداشــته باشــید. به عنوان 
مثال اگر شما مصاحب خوبی برای سالمندان 
نیســتید و یا خیلــی حوصله آنهــا را ندارید، 

نمی توانید در این بازار موفق شوید.
منبــع اطالعــات باشــید و فقــط حرفهای 
کلیشه ای نزنید. هر کسی می تواند فریاد بزند 
و بگوید »من خیلی عالــی ام، من را انتخاب 
کنید.« این ادعا را با مشــاوره های با کیفیتی 
همراه سازید که برای مشتری های شما مفید 
باشــد و آنها را ترغیب کند که مشــتری های 

دیگری برای شما بفرستند.
بروید و فایل های ســال پیش خود را مرور کنید. 
آیا متوجه الگویی در میان آنها می شوید؟ با ۵ یا 
۱۰ مشــتری یا محصول مورد عالقه ی خود شروع 
کنیــد و ببینید که آیا در میــان آنها ارتباط هایی 
وجود دارد یا نه. آیا از انجام معامالت خصوصی، 
واقعا لذت می بردید؟ آیا بعضی از مشــتری های 
شما، به عنوان خریداران بار اول، نیاز به حمایت 
داشتند؟ توصیه های شما در مورد بازسازی امتیاز 

اعتبار، به درد چه کسانی خورد؟ 
از همین حاال شــروع کنید و امســال را به سالی 
تبدیــل کنید که بازار هدف خاصی برای خود پیدا 
می کنید و کســب و کارتــان را به مرحله ای باالتر 

ارتقاء می دهید!

Niche Market in Real Estate Business

ان که دستاندرکار  تن وا و کرده بازار را برای ک ر ت برای  دیدی که دو ررا  م

ه کمتری در بازار  رادی که ساب تا ا تند کم دشوار کرده است ط ن ه زین م ب

ور  نها با کمرن کردن  تند، خودشان را م بازند  دارند و یا از اعتماد به ن کا برخوردار ن

ه  ه ای  ر راد  ار م کنند اما ا ان خود وا و م شوند و بازار را به ر دری م خود در بازار، به 

یند  ور با این بازار کنار م  نها  م کنند 

ورنتو است او  ومتری  ن در شهر ویت در ۵۰ ک اور وا م ت م ربه شری کورب این م 

ان هزاران  ن بود در م اور وا م نها ی م ا سال ۲۰۱۶  ه در این رشته دارد و  ۱۶ سال ساب

اران  ان هم اه م ت که باع شد در مد کو ر م  م ۲۰۱ او  ر ابتدای سال  اور دی م

ناسند  د و همه او را ب بدرخ

ا  ته، و  تری م  ال م ت دن ن زمان این او بوده که م بای ا  وید که  خود م 

نهادهای ه برای  وید و پ ربه ا م  مدند او از  تری ها بودند که خودشان سرا او م  م

شما دارد

من ی مشاور ساده بودم در بازار وام مسکن
ور شد که درخشیدم چ

ا و بازاریاب م کنند  ت دارند و برای خودشان  ا ن  ر در بازار وا م هزاران ن

ت خود را متمایز کند وان ور  وید که او  ت م  شری کورب

پیدا کردن بازارهای هدفی که عالیق و سالیق مشترک دارند کاریست سهل و ممتنع. 
یعنی در عین اینکه به نظر خیلی ســاده می رســد ولی انتظاراتی را ایجاد می کند که شــما باید 
بتوانید پاسخ گو باشد. اما این مزیت را هم دارد که شما درباره موضوعی تبلیغ می کنید که دغدغه 

و مساله آنهاست، پس گوش شنوای بیشتری باشماست و شما بهتر دیده می شوید.
اینها نمونه هایی از این بازارهای هدف مشخص است:

yکسانی که خانههایشان را کوچک میکنند
yکسانی که میخواهند زمین بخرند
yتازه ازدواج کردهها
yکسانی که تازه صاحب فرزند شدهاند
yمادرانی که از خانه کار میکنند
yکسانی که تازه صاحب بیزینس شدهاند
yکسانی که دنبال خانههایی با استایل ییالقی هستند
yکسانی که حیوان خانگی دارند
yدانشجویان دانشگاه
yکسانی که میخواهند از خانه بهعنوان دفتر کار استفاده کنند
yکسانی که دغدغه محیط زیست دارند

خ ند نمونه از بازار هد 

Sherry Corbitt از  سا پیش  

الیت دارد  ن ف در بیزین مس

و در این زمینه می نویسد

درباره 
نویسنده

۱ شماره ۶ ATASH.CA۲۰۱ ه ۱۲ اپری  پن شن 6

Mortgage Agent, Brokerage #10530

647.293.2571
Mortgage Agent, Brokerage #10530

647.897.1101

ر ا  ردما م 

ا م ا  ا  ا
را ما  اقام ر  با 
Line of Credit

$  ٫ ا  
ا ردا  ــ  برا 

Mana PeyraviMohsen Gordpour

بهترین ها را از گروه متخصص ما بخواهید ...

با مدیریت آرشیا شیـرازی و شرلی مفیدی

905-707-9595
Mortgage Intelligence 
Brokerage
License #: 10428

M.A.Sگروه وام  

اور ارشد امال م
اری اری و سرمایه  ونی ت مس

ریان ـ ت ع م
MEng (Master of Engineering), ABR, SRES, SRS, CNE

416-837-8000

Broker

 سامان
ن  شخصی م

 بیزنسی
اری ت

S a m a n  M i l a n i

647-326-6350

HomeLife/Miracle Realty LTD., Brokerage
each brokerage independently owned & operated ر ا ا  ر

ام ا  Sales Rep.647.285.9244م
soldbysorayanasseri@gmail.com

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

M or tgage Agent 
Lic#  M10001342

647 919 8454

دا کرد ار پ ت، باید راه ررا کا ن تن م دان

اری ون و  اور وا م م

ـد از  ا

ا ب
به با ر ا

ا ر ا ر
ار ه ا

ر ا
ا
ب با

ا ا

ا
ا
ا اب از
ا
ا ا

Mortgage Agent #M18000533

416-797-2220416-220-7347

F o r  S e r v i c e  B e y o n d  S a l e s  C a l l  U s  T o d a y

Sales Representative

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

www.followtel.com
647-847-4677

ا ا  ا ادا امر ا ا  ا  ا  ا  
ا ا  ق م ــر  د با  د ام ر  ا

ا  

ا ا د ر ق د د ــ   به ر با
ر    ا

ادا ا هرا ب  ا م از   

FollowTel Inc.
Telecommunication Company

LIVE FREE TV channels

from$29.95

from

from

$5
$8

.95

.95



ر هـا

ایمان آقایی زمانی که سال ۲۰۰۹ به کانادا آمد ۲۵
ســال داشــت. او تهران که بود در رشته بازرگانی 
تحصیــل کرده بــود که از نوجوانــی خیلی به آن 
عالقه داشت. در تهران به عنوان مشاور بازاریابی 
کار و بار خوبی داشت و  به شرکت های خصوصی 
و کارخانجــات مشــاوره می داد و بــه خاطر نوع 
کارش مدام در حال تدریس و سخنرانی بود. او و 
همســرش دالرام، زندگی خوب و شیرینی را کنار 

هم در تهران می گذراند. 

قات در رستوران ارد آبی تهران م
PR با وجــود اینکه دالرام از طریــق خانوادهاش
کانــادا را داشــت، اما آنهــا تا ســال ۲۰۰۸ هیچ 
تصمیمی برای مهاجرت نداشــتند، . حتی زمانی 
که مشــاور مهاجــرت دالرام در جــوالی ۲۰۰۸ به 
او خبــر می دهــد که اگر بــه کانادا نــرود اقامت 
او باطــل می شــود، هر دوشــان گفتنــد: »خوب 
ما کــه نمی خواهیــم از ایران برویــم پس بگذار 
اقامــت کانادا باطل شــود«. ایمان این را ســال 
۲۰۱۵ در گفت وگــو با هفته نامه ســالم تورنتو به 
ناصر مشــهودی می گوید: »همان روز ظهـــر من 
بــه خانمــم زنــگ زدم و گفتم ما کــه می دانیم 
نمی خواهیم برویم، اما چون این تصمیم مهمی 
اســت، بیا امروز غروب یک ســاعت راجع به آن 
فکر کنیم. آن شــب رفتیم رستوران اردک آبی در 
تجریش و بعــد از یک ســاعت صحبت تصمیم 

گرفتیم به کانادا مهاجرت کنیم.«
زمانی که آنها به کانادا می آیند و در ونکوور مستقر 
می شوند، ندانســتن زبان انگلیســی بزرگ ترین 
مشــکل ایمان برای پیدا کردن کار بود. او در این 
مدت سعی کرده بود با ایرانی های ونکوور ارتباط 
خود را گسترش دهد و علیرغم مشکل زبان، سعی 
می کرد در همه سمینارها و کنفرانس های مرتبط 
با رشته کاری خود شرکت کند. با این همه،  چشم 
به هم زدنی، یک سال از آمدن آنها گذشته بود و 
او نتوانسته بود کار پیدا کند و تنها مقدار اندکی از 
پس اندازشان باقی مانده بود. ایمان در این مدت 
با پشــتکار فراوان برای هر جایی که امکانش بود 
اقدام کــرده بود، والمارت،  تیــم هورتونز … ولی 

دریغ از یک تماس تلفنی برای مصاحبه.

انیم یا برگردیم بر سر دوراهی ب
چنیــن شــرایطی خیلیهــا را وادار به تســلیم 

می کند، اما ظاهرا ایمان اهل تســلیم نبود. او به 
نشریه مهاجران کانادا می گوید: »درست زمانی که 
فقط ۲۵۰۰ دالر در حســاب مان در بانک داشتیم، 
یعنی درســت به اندازه خریدن دو بلیت هواپیما 
برای بازگشت، آن اتفاق بزرگ در زندگی ما افتاد.«
زمانی که یک صورت حساب پیش بینی نشده ۱۰۰۰ 
دالری به دست آنها رسید، آنها بر سر این دو  راهی 
قرار گرفتند: آیا باید دو بلیت برای برگشت به ایران 
می خریدند و رویاهای کانادایی شــان را به دست 
فراموشی می سپردند؟ و یا اینکه قبض را پرداخت 
می کردنــد و به زندگی جدیدشــان در کانادا ادامه 
می دادند؟ حتی اگر نمی دانســتند که اجاره ی ماه 

بعدشان را چگونه پرداخت خواهند کرد.

یم رویاهایمان هستیم ما ف تس
ایمان آن شب با همســرش نشستند تا تصمیم 
بگیرنــد. او از دالرام پرســید که چــه باید بکنند. 
آقایــی می گوید: »چیزی که آن شــب همســرم 
گفت همــه چیز را تغییر داد. او گفــت: آیا ما تا 
به امروز در مورد هیچ یک از رویاهای مان تسلیم 
شــده ایم؟ پس چرا باید حاال تســلیم شویم؟ ما 
آدم های ضعیفی نیســتیم، هرکاری خواهیم کرد 
که رویای مان تحقق پیدا کند، حتی اگر الزم باشد 

که ریسک کنیم.«

وقتی دیگر واقعا کفگیر به ته دی خورد
دو هفته بعد آنها حتی پول نداشتند تا کرایه ماه 
بعدشــان را بپردازند، این جا بود که ایمان آقایی 
تصمیمی گرفت که سرنوشــتش را تغییر می داد. 
او تصمیم گرفت، به جای گشــتن دنبال کارهایی 
که واقعا عالقه ای هم به آنها نداشــت، شــرکت 
بازاریابی آنالین و طراحی وب خودش را تاسیس 
کند. ســه روز پــس از ایــن تصمیــم، او اولین 
قراردادش را امضا کرد و مبلغ واریزی مشتری، به 
اندازه ای بود که آنها بتوانند اجاره ی ماه بعدشان 
را پرداخــت کنند.  آنها می گویند که بقیه ی ماجرا 

را دیگر خودتان می توانید حدس بزنید.
بیزینســی که ایمــان آغاز کــرده بود در مســیر 
موفقیت قرار داشت و پس از مدتی تالش بسیار 
فشــرده آقایی توانســته بود به خوبی انگلیســی 
صحبــت کند. اما باز هم کامال احســاس رضایت 
نمی کرد و اطمینان داشت که توانایی حقیقی اش 
از این بیشتر اســت. او در رویای تبدیل شدن به 

یک ســخنران بین المللی بود، بنابراین هدفش را 
برای سازماندهی رویدادی بزرگ تعیین کرد.

آقایی می گوید: » واقعا نمی دانســتم که چه کاری 
می خواهم انجام دهم  و یا اینکه چطور می خواهم 
بــه هدفم برســم. بــه تغییری فکر می کــردم که 
می خواستم در زندگی مردم به وجود بیاورم. به این 
فکــر می کردم که بهترین راه ایجاد چنین تغییری 
چیســت. فهمیدم که اگر می خواهــی کار بزرگ و 
هدفمندی انجام دهی، باید چیزی باشد که واقعا 

به آن اهمیت می دهی. «
یــک مــاه بعــد، او میزبــان رویدادی بــا عنوان 
دســتیابی بــه موفقیــت در مرکــز همایش های 
ونکــوور بــود. ۲۵۰ نفــر در این رویداد شــرکت 
کردند که تعداد زیادی از آنها نیوکامر بودند. ســه 
ســال بعد، آقایی از طریق آکادمــی راه موفقیت 
Success Road Academy، رویدادهای زیادی 
را در سراســر کانادا میزبانی می کــرد. او خودش 

یکی از سخنرانان همیشگی این رویدادها بود. 

اطی بیزینسی  که ارت تاسیس بزرگترین ش
در ونکوور

آقایــی در طــی ایــن مدت بــه اهمیــت  روابط 
اجتماعی Networking پی برد و بر همین اساس 
 Vancouver Business شبکه بیزینســی ونکوور
Network را تاســیس کرد. این شبکه ی بیزینسی 
اکنــون بــا حــدود ۱۲۵۰۰ عضو ثابت، به نوشــته  
نشــریه مهاجران کانادا، بزرگ ترین گروه مالقاتی 
تجاری در کانادا و یکی از ۱۰ شبکه ی برتر در سراسر 
دنیاست. ایمان آقایی آکادمی جاده ی موفقیت را 
اکنون بزرگتریــن مرکز آموزش بازاریابی اطالعات 
در کانادا و یکی از بزرگ ترین مراکز در دنیا توصیف 
می کنــد.  او می گوید که بــه کارآفرینان، مربیان، 
ســخنرانان و مشــاوران کمک می کند تا تجارتی 
موفــق را راه اندازی کنند و تخصص های الزم را در 

زمینه ی کاری خودشان به دست آورند.

بازی چر روزگار با مردی که قرار نیست 
یم شود تس

در سال ۲۰۱۱، زمانی که بیزینس ایمان رو به توسعه 
بود، یک اتفاق ســالمت او را به شــدت در معرض 
تهدیــد قرار داد.  او بیش از ســه لیتــر خون در دو 
نوبت از دســت داد، دو بار در بیمارســتان بستری 
شــد و تا مرز مرگ رفت. دکترها حدس می زدند که 

او سرطان داشته باشد،ولی نمی توانستند محل آن 
را تشــخیص دهند. آنها کامال سردرگم شده بودند 
که بفمهند مشکل او دقیقا کجاست و آنها چگونه 

می توانند به آقایی کمک کنند. 
این جا بود که آقایی یک بار دیگر نشان داد آدمی 
نیست که تسلیم بشود، پس خودش دست به کار 
شــد. او به یک کلینیک خصوصی مراجعه کرد و 
خواست تا MRI کاملی از او گرفته شد. اینجا بود 
که سرطان او به طور کامل تشخیص داده شد ولی 
خوشبختانه سرطان خوشخیم بود.  آنها توانستند 

با انجام عمل جراحی او را مداوا کنند.
اگرچــه چنین بیماری بزرگی می تواند هر کســی 
را از پا در بیاورد، ولی آقایی حتی در ســخت ترین 
شــرایط هم از فکــر کردن به هــدف زندگی خود 
دست نکشید. او می گوید: »من به معنای واقعی 
در بســتر مرگ بودم، منتظر نجات و یا مرگ، و از 
خودم می پرســیدم اگر امروز بمیرم، حسرت چه 
چیــزی را خواهم خورد؟ و فهمیدم خیلی چیزها 
هست که حسرتش را بخورم و اولین آنها هم این 
بود که آرزو داشتم سخنران بین المللی بشوم. اما 

ندانستم چرا؟«
او می گوید که امروز به ســرطانش به چشم یک 
نعمت نگاه کند، چون بــه او کمک کرد تا بفهمد 
رویای تبدیل شــدن به یک سخنرانی بین المللی 
واقعــا به »چرا«یــی که در ذهن داشــت مربوط 
می شد. پاســخ آن »چرا« این بود: »شور و شوق 

برای کمک به دیگران.« 

ی شکست خوردهام ولی مردم  من خی
یت می بینند آنها را موف

تمام برنامههای آقایی این روزها آنالین اســت. 
به گفته ی آقایی، او قبال به صورت مداوم ســفر 
می کــرد تا مشــتری هایش را مالقــات کند، اما 
مدتی اســت تصمیم گرفته تا در خانه بماند و از 
راه دور بــه مردم کمک کند. با این روش، توانایی 
او بــرای کمک به مردم به ســرعت افزایش یافته 
اســت. آقایی می گویــد: »با انجام ایــن تغییر، 
می توانم به افراد بیشتری کمک کنم. نه فقط در 

کانادا، بلکه در سراسر دنیا.«
حاال که دیگر نیازی به ســفرهای مداوم و طاقت 
فرســا هم نیســت، آقایی این امــکان را دارد که 
از خــودش بهتر مراقبت کنــد. او می گوید: » اگر 
می خواهم که تغییر مثبتی در زندگی مردم ایجاد 

کنم، باید به خودم هم توجه کنم.«
این کلمــات خردمندانــه از زبان مردی شــنیده 

می شوند که دقیقا می داند چه می گوید. 
آقایی معتقد است کلید موفقیت شما در "چرا"ی 
زندگی تان است. اگر بتوانید هدف تان را بیابید و 
بــا تمام وجود آن را دنبال کنید، قطعا به هرآنچه 

شایستگی اش را دارید دست خواهید یافت. 
البته او این نکته را هم اضافه کند که باید پشتکار 
داشته باشید و تحت هر شرایطی ثابت قدم بمانید. 
راز دیگری که سبب موفقیت آقایی شده، تعهد او 
به ارزیابی و سنجش مداوم مسیر پیشرفتش بود. 
او می گوید: » من واقعا معتقد هســتم که شــما 
باید برای خودتــان اهدافی در نظر بگیرید: اهداف 

هفتگی، اهداف ماهانه، اهداف ساالنه.«
او می گویــد کــه هر دوشــنبه تمام اهــداف آن 
هفتــه را یادداشــت می کند و این اهــداف را با 
گروه ارتباط شــخصی خودش در میان می گذارد. 
او با گفتن اهدافش به دیگران، انگیزه بیشــتری 
برای رســیدن به آنها پیدا می کند و اگر هم در راه 
رسیدن به اهدافش به موانعی بربخورد، تا رسیدن 
بــه موفقیت ادامه می دهد. آقایی می گوید: »من 
اســتاد شکست خوردن هســتم. شخصی هستم 
که هر روز شکســت می خورم. مــن گاهی حتی 
در شکســت خوردن هم شکســت می خورم، ولی 
دیگران به آن موفقیت می گویند. اما حقیقت این 
اســت که صدها بار شکست خورده ام. هیچ کس 
تمــام کارهایی که من در آنها شکســت خورده ام 
را بــه خاطر نمی آورد و این اشــکالی ندارد، چون 
این موفقیت ها هستند که به یاد همه می ماند.« 
ایمان آقایی می گوید که امیدوار اســت ماجرای 
اســتقامتش در مقابل ســختی ها، به مردم برای 

رسیدن به آرزوهای شان انگیزه بدهد. 

Iman Aghay - Iranian Immigrant And His Path To Success
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فســتیوال Toronto Coffee & Tea Expo تنها 
یک رویداد معمولی نیســت بلکه فرصتی اســت 
برای دور هم جمع شدن شرکت ها و افرادی که در 
این صنعت فعال هستند. برای مثال شرکت های 
تولید کننــده دانه های قهوه بــه دنبال خریداران 
عمــده هســتند و ایــن فرصــت مناســبی  برای 
صاحبان کافی شاپ ها می باشد تا قهوه مورد نظر 

خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.
 Tea برای بازدیدکنندگان، ورکشــاپ هایی مانند 
It Yourself در نظــر گرفته شــده تا به شــکلی 
تخصصی با دنیای چای و قهوه آشــنا شــوند. در 
این ورکشــاپ شــما می آموزید چگونه به شکل 

حرفه ای چای سرو کنید!

مســابقه ای نیــز بــا عنــوان Best Cup در نظر 
گرفته شــده و با رای شــما تا قبل از ســاعت ۳ 
بعدازظهر بهترین سروکننده چای و قهوه از میان 

شرکت کنندگان در این فستیول انتخاب  شود.
روزهــای چهاردهــم و پانزدهم اپریل از ســاعت 
۱۱ الــی ۱۸  با پرداخــت ۱۵ دالر می توانید در این 

فستیوال شرکت کنید
.

Toronto Coffee & Tea Expo 2018
Evergreen Brick Works, Toronto, ON
April 14th and 15th

11:00 AM to 6:00 PM
wwwtorontocoffeeandtea.com

فراری در روزهای اول اکران در ایران با اســتقبال 
خوبی روبرو شــده و دلیل جذابیت آن، فیلم نامه 

خوب و خوش ساخت بودنش است..
بازیگــران ایــن فیلم نیــز توانســته اند به خوبی 
نقش های خود را ایفا کننــد و انگار که در دنیای 

واقعی هستند و نه سینمایی.
از بازیگــران می تــوان از محســن تنابنده، ترالن 
پروانه، ســیما تیرانداز و سیامک صفاری نام برد. 
محســن تنابنده، همشــهری خــوب خودمان در 
تورنتو، امسال توانست با بازی در فراری جایزه ی 
جشــنواره ی فجر را دریافت کنــد و این اتفاق به 

جذابیت های فیلم افزوده است.
کامبوزیا پرتوی، نویســنده فیلم نامه با ترســیم 
اختالف طبقاتی موجــود در ایران و تلفیق آن با 
جامعه ســعی کرده تا به نوعی بخشی از شرایط و 
مشکالت را به بیننده نشان دهد و برای درک بهتر 
این موضوع از ســوژه اتومبیــل فراری و عالقه ی 

یک دختر نسبت به آن استفاده کرده است.

داســتان فیلم درباره ی دختری اســت که عالقه 
شــدیدی به اتومبیل فراری دارد و برای یافتنش 
به تهران ســفر می کند و همین اتفاق ماجراهای 

زیادی را به دنبال خواهد داشت.
یکشــنبه ی این هفته، ۱۵ اپریل فراری در تورنتو 
اکران می شود و قیمت هر بلیت ۱۴ دالر می باشد. 
در حال حاضر فقط یک ســانس بــرای پخش از 
ساعت ۵ عصر تا ۷ شب در نظر گرفته شده است.
شــما می توانید تماشای فراری را نیز به دوستان 
غیر ایرانــی خود پیشــنهاد کنید زیــرا به هنگام 
پخش، زیرنویس به زبان انگلیســی در نظر گرفته 

شده است.
بــرای خریــد بلیــت می توانیــد به وب ســایت 

phoenixcultures.com مراجعه کنید.
FERRARI
April 15 2018 | 17:00 - 19:00
Elgin Mills Theatre
phoenixcultures.com

لوازم خود را جمع کنید، لباسهای گرم و ورزشــی 
بپوشید چون قرار است به برترین مکان های شهر 
تورنتو برای پیاده روی و دویدن سری بزنیم و از هر 
یک بیشتر بدانیم. هوا هنوز کامال گرم نشده پس 
لباس گرم و کاله فراموش نشود و به همراه داشتن 

چتر را هم به شما پیشنهاد می کنیم.

Martin Goodman Trail

ت پیادهروی در کنار  ل
دریاچه انتاریو

مســیر پیــادهروی Martin Goodman یکــی از 
پرطرفدارترین  و زیبا ترین ها به حساب می آید و به 
دلیل قرارگیری در کنار دریاچه انتاریو توانســته در 
تمامی فصول، مخصوصا بهار و تابستان شهروندان 

زیادی را مجذوب زیبایی های خودش کند. 
مسیری که برای پیاده روی و دویدن در نظر گرفته 

شده دارای طول ۳۵ مایل می باشد.
نکته ی جالبــی که می توانــد از ویژگی های این 
مسیر به حساب بیاید این است که برای به پایان 
رساندن آن باید از چندین پارک شهری عبور کنید 
و این تنوع باعث می شود تا به هیچ عنوان شاهد 

مناظری یکنواخت و خسته کننده نباشید. 
برای مثال شــما از پارک Sunnyside وارد مسیر 
خواهیــد شــد و با حرکت به ســمت غرب به پل 
Humber Bay Arch می رسید و یادتان باشد که 

منظره اطراف از روی این پل حیرت انگیز است.
Martin Goodman Trail
Martin Goodman Trail, Toronto, ON

High Park

پارکی در شهر تورنتو با 
ا یعتی  زی ط

پارکی را در دل شــهر تورنتو تصــور کنید که ۴۰۰
هکتار وســعت دارد و پر اســت از درختانی سر به 
فلک کشــیده. اگر قصد دارید تا در محیطی آرام 
ورزش کنید و از آخر هفته ی خود لذت ببرید این 
پارک گزینه ی مناســبی برای شماست. دسترسی 
بــه TTC به دلیــل قرارگیــری High Park میان 
Bloor St. West و Queensway آســان است و 

این از ویژگی های این پارک به حساب می آید.
مســیر هایی که در پارک وجود دارد دارای شیب و 

سرباالیی های متنوعی است.
ممکن است شــما قصد داشته باشید که در کنار 
دویدن کمی هــم یوگا کار کنیــد و این پارک به 
لطف داشــتن فضاهای سبز زیاد، مکانی مناسب 
برای پرداختن به این نوع فعالیت ها هم هست.
High Park
1873 Bloor St. W, Toront
Open 24 hours

Beltline Trail

ی در میان شهر جنگ
تصور کنید عصر روز یکشنبه است و شما در جنگلی 
زیبا در حال قدم زدن هســتید، ولی بدون نگرانی، 
چون تا نزدیکترین ایستگاه مترو و اتوبوس کمتر از  
۳۰ دقیقه فاصله دارید. شاید در جنگل باشید ولی 

هنوز در شهر تورنتو به سر می برید.
مسیر پیاده روی Beltline در مسیر قطاری قدیمی 
ســاخته شــده و بهترین انتخاب بــرای افرادی 

خواهد بود کــه قصد دارند پیــاده روی کنند و یا 
دوچرخه ســواری. با قدم گذاشــتن در این مسیر 
از مناطقــی از جمله Bayview و Danforth عبور 

کرده و در نهایت به Eglinton خواهید رسید.
Beltline Trail
Beltline Trail, Toronto
Open 24 hours

Don River Trail

یعت مسیری برای تنفس ط
شهروندان تورنتو همیشه از این مسیر پیادهروی 
خاطرات خوبی دارند و دلیل آن طبیعت و مناظر 
زیبایش است. در فصل تابستان افراد زیادی برای 
 Don River پیاده روی و یا دوچرخه ســواری بــه

می آیند و از ورزش و تفریح لذت می برند.
 Lakeshore مســیر ورودی اصلــی از ســواحل
 Edwards شــروع شــده و تا Cherry Street و
Gardens ادامه پیدا  می کند. این مســیر بیشتر 
سرباالیی دارد تا سرپایینی و این موضوع ممکن 

است در تصمیم گیری شما تاثیرگذار باشد.
اگر فقــط قصد پیاده روی داریــد بهترین ورودی 

Bloor و Bayview می باشد.
Don River Trail
Lakeshore Boulevard, Toronto 

The Islands

های  پیادهروی در میان آ
دریاچه  انتاریو

بهترین مســیر برای دویدن The Islands خواهد 
بود و به یاد داشته باشید که مسیر بین این پارک 
جزیره ای شکل تا بندر Jack Layton به اندازه ای 
زیباســت که شاید ساعت ها شــما را محو تماشا 
کند و از پیاده روی و دویدن صرف نظر کنید. این 
پارک از جزایر مصنوعی مختلف در دریاچه انتاریو 
تشکیل شــده که با پل ها و پیاده روها به یکدیگر 

متصل شده اند.
همانطــور کــه می دانیــد دریاچــه انتاریــو در 
جنوبی ترین بخش شــهر تورنتو واقع شده و این 
یعنی حتمــا باید از داون تاون عبــور کنید تا به 

The Islands برسید.
The Islands
9 Queens Quay West, Jack Layton 
Ferry Terminal, Toronto

Beaver Creek

بهترین مسیر پیادهروی در 
ه یور من

Beaver یکی از بهترین مسیرها در منطقه یورک
Creek می باشــد. ایرانیانی کــه در این منطقه از 
تورنتو زندگی می کنند ممکن است رفتن به مرکز 
شهر برایشان دشوار باشد و در نتیجه مناسب ترین 

انتخاب این مسیر است.
زیــادی  ویژگی هــای  دارای   Beaver Creek
اســت که از آن ها می توان بــه قرارگیری دریاچه 
و رودخانــه ی Rouge اشــاره کــرد. طبیعت این 
منطقه را می توان منحصربه فرد در تورنتو دانست 

و دلیل آن درختان و طبیعت بکرش می باشد.
Beaver Creek
Beaver Creek Markham

ار روزنامه های کانادا را هر روز   اخ

د ت کن در ای م خود دریا

A T A S H D A I L Y . C O M

ارس ان  به زبان  رای

رین  ته ی از بزر خر این ه ون  هوه،  ای و  همندان به  ر خوب داری برای ع خ

ا از  ت است  ر زار شود و بهترین  ورنتو بر رار است در  هوه  ای و  والهای  ت

رهن ها و مرد مخت  ری  هان بنوش و  ب اسر  هوه از سر ای و  دها نو 

ی سرو  ر و  دن های  ان نوش م م شوند و به س خودشان برای بازدیدکنند دور ه 

ری کنند ته ی خوب را س خر ه ا همه در کنار ه  م کنند 

ال خوب روبرو شد زار م شود و سال پ  با است وال بر ت ن سا است که این  ال دوم ام

ده را  ن شده، این م نمای با م ایران  ان برای ی  خوب ایران در س ر دل   ا

د ن را ر کن ا این دل  ت است  ر ته  خر ه بده که این 

اری از ایران ها و  واند برای ب ورنتو اکران م شود، م  ماشای  های ایران که در 

رار است  اد  ا داوودن ر راری، ساخته ی ع ن د   ر ایران ها  بخ باشد و به هم ت 

ورنتو اکران شود ون در Elgin Mills theatre در شهر  رهن  وس مرکز 

فستیوال بزرگ 
چای و قهوه در تورنتو

م فراری در تورنتو ای فی ن

Toronto Coffee & Tea Expo 2018

Iranian "Ferrari" Movie - Toronto

The Top Running Trails In Toronto

بهترین مسیرهای پیاده روی
است؟  و دویدن در تورنتو ک
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ه  ر ه شده در ن ت خدما ا ز  ت و درست و ن ت  و م

هــ ها ندارد توای  ال م ت در  ــو ونه م ــ ه  ه دهنده است و  برعهده 

ـــــر 
تــــه

ان  ه کننده انوا سن های بر ارا
را  در هر سایز و 

م ن ا مت بور ب به 
GIA AMERICA  و رن با شناسنامه

JAVAHERIAN
JEWELLERY

S I N C E  1 9 2 5
#272, 7181 Yonge St., 
Markham, ON CANADA

416.922.8877

javaheriangallery
javaherianjewellery
info@javaherian.ca
www.javaherian.ca

خرید در کانادا
ا و امارا مری اپرداخت در کانادا، ایران،  ـــر ا

ا ه  ا

ر ا | ب  ــ | ام   م ا ب ا  ا
اد ا ا  از   

ا  647.998.9941

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

647.938.7865

Ali Nazem 
Insurance Agency Inc.

MINA
Family 
Dentistry

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

طبقـه دوم، واحد 205
info@minafamilydentistry.com

ـ
دا   د

ــا م

 . 

ی ی 

 . ت

ای  اس گ به 
دیـــد ـــ 

ی تورن 

ن  بهار و  شود ی ادهروی و دویدن م رها برای پ ت از بهترین م زمان که 

ت  تههای خود را با کم ورز و  خر ه ا  ن است  ت  ده و و تان از راه رس اب

ا به همراه  د  د داشته باش ته  ن ه خر هم ه کن شاید  ر از هم ت  بخ  زدن در ط

رهای  ورنتو و یا م اده روی به ی از پار های شهر  ان برای ورز و پ خانواده و یا دوستان 

ن ها بهترین انتخاب خواهد بود  اده روی بروید و کدا ی از  پ



(416) 223 2889 | (647) 887 7605
Make an appointment 

Skin Care & Laser Cilinic
XBEAUTY.CA

زا ا ب ب از
ر ا ه با
Soprano Ice ( ر (ب

Special price

ام ر  د   ر م 

GTAhomeswithAmir@gmail.com

Sales Rep.

647-920-0304

Realty Inc., Brokerage, 
Independently Owned & Operated 

Brokerage

Home Life/Bayview

Sales Rep.

Independently Owned & Operated 
Brokerage

زاده ـر   ام
 

Tel: 416.551.9222
Cell: 416.666.8243

arasmarble.com

ARAS
MARBLE

ازه وه ای   
برای خانه شما

73 Milvan Dr. North York, M9L1Y8
vrtabrizi@gmail.com
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Ph. D. in Nutrition, RHN, (MD, Iran)
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(D.C)

Richmond Hill 905-709-4766

VisaLine Inc.

647-860-0005

www.visaline.ca

حت ـا  ال
رتی کانادا و استرالیا ا اور امور م م

info@visaline.ca
5700 Yonge Street 7/24

ا ا ا ا ار ا

ـار ــــا ب
BIN Rental

ـار ا

416.999.7171

با چ از ارزا ه ا

ارزا | |
ـ ب ا از را ـ ا

905.237.9050
416.616.0714

10097 Yonge St.

Home Life Best-Seller 
Realty Inc., Brokerage*

ب ا از را ـ ر ا ـا ب ا ـ

Sales Rep. ران  
ی وا ا ش

ر و ا  

416.875.2060

ا  س

416.854.9416
Sales Rep.
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6062 Yonge st, 
North York 
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ا ز ر )با

6062 Yonge st, 
(((Fido

416-836-1919

ال  و ا ا   ا ا ا ش

Sales Representative
(Heidi)ا ه

Realtron Realty Inc., Brokerage
Independently Owned & Opemted

ال ر  ا ش  ا ا 

647-728-4445
وان ا ا  س ا  ان  ا  پر

+1-647-989-8070
Jica.Exchange@gmail.com
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36 سال شهردار بود و حاال ۹۷ ساله است
خانم هیزل مکالیون:  اگر فعالیتم را کم کنم پیر می شوم

پنج تفاوت میان
آدم های خسیس و صرفه جو

Pup Star

ه ا

ا ر ه ب

ار ا ا ا ب

چه را ا ا ا ا

ر

بزرگ ترین اشتباه این است که 

موهای شخص دیگری را بپسندیم 

و بخواهیم موهای مان را به همان 

رنگ در بیاوریم. هر کس باید 

رنگ خودش را پیدا کند

ر ا ا

ا ا ا ب چه

ا

کریستین امان پور خبرنگار 

بین المللی و ایرانی تبار از رنجی 

که بر پناهندگان سوری می رود 

نوشته و انسانیت را به چالش 

کشیده است

y از دارید ه شما ن ن بازار روز   

y  ماری ه به مدرسه یا ه های را مو ب اعترا مادر شا ب

رست     مهد کود م 

y  ا دست ، و وا ان م شو اعترا مادر خانه دار زیاد ع

ه م شو ت،  ک خود ن

y ران رای اه کن  پای درددل  ه پ کو درست م د

y ته است ان از دست ر ان  زی م ت  م  م

نشانه های بحران در روابط عاطفی

تصادف اتوبوس حامل اعضای تیم نوجوانان هاکی شهر هامبولت در ساسکاچوان

باعث مرگ ۱۰ نوجوان عضو این تیم و ۵ عضو کادر مربی گری آنها شد

کانادا در سوگ نوجوانان

ا شد و در سا خود از این سمت کناره  ۵ سا شهردار م سا او در 

ت،  ور یا ما ۱۲ دوره ای که در این ۶ سال در انتخابا شهرداری  ت و در  ر

ان م نامند و زل  داران او را ه دی نداشت طر اه ر  ه 

ها ا

ر ا ا ا

چرا جاناتان پیتر، »پسر 

پروانه ای« کانادا بود؟ چرا 

کانادایی ها چهار سال بیماری اش 

را پیگیری می کردند؟ چه شد که 

او  پر کشید و رفت؟
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خانــم هیزل مکالیون در ســن ۹۷ ســالگی 
برنامــه ی کاری اش تنهــا اندکی کم جنب 

و جوش تر از دورانی اســت که  شــهردار 
بوده اســت، می گوید: »من برای هر روز 

زندگی ام تصمیم های تازه می گیرم.« 
»هنگامی که شــب به رختخواب می روید، 

باید فهرستی از کارهای فردای تان را در ذهن 
داشته باشید. سپس باید یکی یکی آن کارها 
را انجام بدهید و از فهرســت تان خط بزنید. 
من خودم گاهی نمی رســم که بعضی از این 
کارها را به انجام برســانم، ولی اگر صبح که 
از خــواب بیدار می شــوید، ندانید چه کاری 
می خواهیــد انجــام بدهید، دســتاوردهای 

چندانی در طول روز نخواهید داشت.« 
او کــه ژاکت قرمز به تن دارد و گل ســینه ی 
مخصوص مراســم جشــن بســته اســت، 
ویــژه ی  اقامــت گاه  ســاکن  ســالمندان 
بازنشســتگان بیچــوود در میسی ســاگا را 

ترغیــب می کند کــه »زندگــی هدفمند«ی 
دو  از  او  باشــند.  داشــته 

پیــش  ارشد هیئت رئیسه «ی ســال  »عضو 
شرکت Revera است که در زمینه ی اقامت 

و نگهداری از سالمندان فعالیت می کند. 
او هر سه شــنبه را در یکــی از خانه های این 
شــرکت در گوشــه  و کنار انتاریو به گفتگو با 
ســاکنان می گذرانــد و با بعضی  هــا به طور 
خصوصی مالقات می کند و نتیجه را به دفتر 

مرکزی گزارش می دهد. 
این موقع از ســال زمان برگزاری پارتی ها و 

مهمانی هاست. او ژانویه امسال با رقصیدن 
با کاله ســانتا، به همراه بابانوئل، سالمندان 
خانــه ای در Etobicoke را غافل گیــر کــرد 
و ســپس با عجله خود را بــه پارتی دیگری 

رساند. 

ا   ا س ی سر و ه
سال

خانم مکالیون، که پس از ۳۶ ســال خدمت 
بــه عنوان شــهردار در ســال ۲۰۱۴ از دنیای 

سیاست بازنشسته شد، هنوز 
یک سر دارد و هزار سودا. 

کالــج  ریاســت  او 
Sheridan را برعهده 

عضــو  دارد؛ 

هیئت مدیره ی سه شرکت است؛ به عضویت 
هیئت مدیره ی سازمان فرودگاه های تورنتوی 
بزرگ در آمده است؛ و در ارتباط با موضوعات 
شــهری به کاتلین وین نخســت وزیر انتاریو 
مشاوره می دهد. او هفته ای دو یا سه بار هم 
به دفتر خود در انجمــن هاکی زنان انتاریو 
سر می زند،  سازمانی که از مدت ها قبل تحت 
حمایت این ورزشــکار حرفه ای سابق است. 
خانــم هیزل در دهــه ی ۱۹۴۰، بــه ازای هر 
بازی در تیم زنان مونترال،  پنج دالر دریافت 

می کرد. 

ا  یهای  ر ا ج
ه سا 

خانــم مکالیون برای شــرکت در 
مراسم ها و سخنرانی های زیادی 
از  می شــود،  دعــوت 
جملــه کنفرانــس 

پیر  خــوب  »انقالب 
شــدن« در ماه نوامبر 
بــرای  کــه  گذشــته، 
شــرکت در آن، سفری 
۲۱ ســاعته به آدالید 
در اســترالیا داشت. 
بازگشــت  راه  در  او 
توقــف کوتاهی در 
پرتغــال  آزورس 

داشــت و به دیدن یکی از دوستانش رفت. 
او سال گذشته به چین سفر کرد. 

ســالمندان  از  گروهــی  از  بیچــوود  در  او 
می پرسد که آیا گزارش های خبری را درباره ی 
محبوب ترین نام های کودکان در سال ۲۰۱۷ 
دیده اند یا خیر. او اشــاره می کند که مادرش 
برای خواهرها و برادرهای او دو اسم انتخاب 
می کــرد، اما اســم او را، به عنــوان آخرین 
فرزند، هیزل ماری موریل گذاشتند. مادرش 
از اسم اول خودش، یعنی آماندا، متنفر بود. 
زنــی در میان خنده ها و ســر تکان دادن ها،  

می گوید: »باز بهتر از هورتنسه است!« 
آیا مهمانی در اینجا خوب بود؟ این ســوالی 
اســت که خانم مکالیون از آنها می پرســد. 
گروه موســیقی چطور؟ او می پرســد: »شما 
هــم آواز خواندیــد؟ من به آنهــا می گویم 
کاری کنید که ســالمندها هم آواز بخوانند. 

فقط عده ای را نبرید که برای آنها 
بخواننــد. کاری  آواز 

بکنید که خود ســالمندها بــه آواز خواندن 
بیافتند!« 

ای و ولن  سال  
خانم مکالیون، که در روز ولنتاین ۹۷ ســاله 
شــد، به سالمندان توصیه می کند که زندگی 
را به چشم »تعداد زیادی از مراحل مختلف« 

ببینند. 
او می گوید: »برخورد شما با تغییرات بسیار 
مهــم اســت. من بــه آنها توصیــه می کنم 

که مســتقل باشــند؛  فقط چون در خانه ای 
این چنیــن زندگــی می کنید، بــدان معنی 
نیست که برای خودتان کاری انجام ندهید.« 
خانم مکالیون اغلب به ســالمندان می گوید 
که بهتر اســت با هــم در کامیونیتی زندگی 
کنند، تا آنکه هر کدام به صورت جداگانه در 
خانه ای باشــند. اما او خود در خانه اش تنها 
زندگی می کند و جز Missy، سگ نژاد شپرد 
آلمانی اش، همدمی ندارد. او باغبانی می کند 
و بــرف جلــوی خانــه را خــودش می روبد، 
اما برف مســیر طوالنی عبــور اتومبیل را نه. 
او هنــگام رفتن به مراســم محلی خودش 
رانندگــی می کند، امــا برای مســافت های 

دورتر، می پذیرد که با لیموزین برود. 
ایــن سیاســتمدار ســابق دلتنــگ جــار و 
جنجال های گذشته نیســت، اما دلش برای 
حل مشــکالت به کمک کارکنان بااســتعداد 

شهرداری، تنگ می شود. 
خانم مکالیون در موضوعات محلی مداخله 
نمی کنــد، اما جنگ لفظی میان شــهرداری 
میسی ساگا و سازمان فرودگاه ها بر سر طرح 
ســاخت یک مرکز حمل و نقل چند میلیارد 
دالری در نزدیکــی فرودگاه را از نزدیک دنبال 
می کنــد. او می گوید: »ممکن اســت بتوانم 
کمک هایی به آنها داشــته باشــم. فرودگاه 
در میسی ســاگا بســیار مهم است و در عین 
حال، این مســاله تاثیــرات جدی ای خواهد 
داشــت. فکر می کنم باید با گفتگو و مذاکره 
به نتیجه ای رســید که بــرای همه کمابیش 

قابل قبول باشد.« 

یر م ا ک کن  عالی 
خانــم مکالیــون اوقات فراغــت اندک خود 
را صــرف پرداختــن بــه کــوه هدیه هــا و 
سوغاتی هایی می کند که در دوران شهرداری، 
جمع کــرده و هنوز فرصت نکــرده آنها را باز 
کند. برنامه او برای امســال این است که به 
هر شــکل شــده، به ارتباط خود با دوستان 
قدیمــی اش ادامه دهد، به ویــژه آنهایی که 
هنگام مشــغولیت های فراوان شهرداری، از 

تماس با آنها باز مانده بود. 
»هیــزل توفانی«، آنطور که دوســت دارانش 
او را می نامنــد، می گویــد در آســتانه ی صد 
سالگی، ســطح انرژی اش همچنان نیرومند 
باقــی مانده اســت و برنامه ای بــرای تغییر 

ندارد. 
خانــم مکالیــون خیلــی محکــم می گوید: 
»نمی خواهــم از فعالیت هایــم کم کنم. اگر 

این کار را بکنم، پیر می شوم.« 

Happy 97Th Birthday - Hazel Mccallion

در سال ۶ این در که دوره ای ۱۲ ما در و ت ر کناره سمت این از خود سا در و شد ا م سا شهردار سا ۵ در او
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۶ که زن ت دان کانادا ر ا م زنان رین مند در از باید را ون ا م زل ه خان

ا ا  
ـ ز

است ا پرن و ال نان هم سا در ا و بود ا م سا شهردار سال

ید در  د ا برای ایراد ی سخنران به  شته ۲۱ ساعت پرواز کرد  ر  ن نوام او هم

ال داشت و  زور پر اه در  و کو ت به کانادا،  ا برود او در راه باز استرا

شته است ن در سال  ر او به  ر از س ته این  ت ا به دیدن ی از دوستان ر

او رای اندک شهردار  ۱ او با  ت شاید زمان که در سال  ا دان یا او را باید مادر م سا

موعه ای از شهرهای کو و روستاها بود و زمان که در سال ۲۰۱۴  ا م این شهر شد، م سا

رین شهرهای کانادا  ت ی از بزر  م ر  ته شود، این شهر با ۰۰ هزار ن ت بازن ر م 

بود

ما  ت و در  ر ا شد و در سا خود از این سمت کناره  ۵ سا شهردار م سا او در 

دی نداشت اه ر  ت، ه  ور یا ۱۲ دوره ای که در این ۶ سال در انتخابا شهرداری 

ان م نامند و زل  داران او را ه طر

است کانادا ه س مند عر ران روزهای این بانوی سا زارش دارد از  ورنتو استار  روزنامه 
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اولیــن بار چهار ســال پیش بود کــه درباره 
جاناتان شــنیدیم و از همان زمــان امید و 
تالش او برای مبارزه با بیماری اش باعث شد 
تا بســیاری از مردم کانادا مشتاق آن باشند 
که به او کمک کنند و داســتان زندگی اش را 

بشنوند.
جاناتان با تمام وجود با بیماری اش جنگید 
و مادرش تا آخرین لحظه در بیمارستانی در 
اتاوا کنارش بود، ولی در نهایت پسر پروانه ای 
از میان ما رفت تا شــجاعت و صبرش برای 

همیشه در یاد و خاطره  ی ما زنده بماند.

ا ا تهای ما جا
تینا بویلو مادر جاناتان در صحبتهای خود 
درباره مرگ فرزندش می گوید:  »ما به عنوان 
خانــواده ی جاناتــان از همگی درخواســت 
می کنیم تــا به حریم خصوصــی ما احترام 

بگذارند و همچنین از همه ی شما همراهان 
برای همــدردی قدردانی می کنیم و هیچ گاه 
حمایت های شــما را در ســخت ترین روزها 

 فراموش نخواهیم کرد.« 
جاناتــان از زمــان تولــد گرفتــار بیمــاری 
اپیدرمولیز بولوســا یا بیماری پروانه ای بود 
و در طول این ســال ها سختی های زیادی را 

تحمل کرد.
 تینا که همیشــه به عنوانی مادری دلســوز 
و فــداکار کنــار فرزندش بــوده، متنی را در 
فیس بوک برای بزرگداشت مقاومت فرزندش 
منتشر کرده است. او نوشته:  »جاناتان همه 
عمــر به طور خســتگی ناپذیر بــا بیماری اش 
جنگیــد و همیشــه در تالش بود تا ســطح 
آگاهــی دیگران را از این بیمــاری باال ببرد. 
باید بگویم که من به پسرم افتخار می کنم و 
می توانم بگویم که جاناتان! تو توانســتی به 

هدف خودت برسی!«
او اضافــه کرده اســت: »بیمــاران پروانه ای 
زیادی در سرتاســر جهان زندگی می کنند که 
به ندرت به ســن ۲۰ ســالگی می رســند. ما 
امیدوار هســتیم در آینده ای نزدیک پزشکان 
راهی برای مــداوای کامل بیماری پروانه ای 
پیدا کنند تا دیگر شــاهد از دســت دادن این 

فرشته های کوچک نباشیم.«

ر ی ا  ا اوا و جا ا
CTV جیم واتسون، شهردار اتاوا، در گفتگو با

News از تاثیرات داستان زندگی جاناتان بر 
شهر سخن گفته و همچنین از شجاعت این 
نوجــوان کانادایی به عنــوان مهم ترین پیام 
زندگی وی یاد کرده است. واتسون چند سال 
پیــش جاناتان را از نزدیک دیده بود و از این 

دیدار به عنوان یک افتخار یاد می کند.
او گفته اســت احتمــال دارد خیابــان و یا 
محلــی را در اتاوا به عنوان یــادگاری به نام 

جاناتان پیتر نام گذاری کنند.

سا یا  ل لی ب م ید ی ا ا بی
های روا ی  ا بی

افرادی که دچار بیماری پوســتی اپیدرمولیز 
بولوســا یا بیماری پروانه ای می شوند دچار 
زخــم و تاول هــای زیــادی شــده و بر روی 
بال های  کمرهای شــان زخم هایی که شکل 

پروانه است بوجود می آید.
 بــه همین دلیل هم هســت که بــه آن ها 
بیماران پروانــه ای می گویند. پوســت بدن 
بیماران پروانه ای به شــدت حساس است و 
با کوچک ترین لمســی ممکن اســت از بدن 
جدا شــود. چنین اتفاقی درد و خونریزی را 

به دنبال خواهد داشت.
همچنیــن احتمــال زیــادی دارد کــه این 
بیماران مبتال به سرطان پوست شوند. چنین 
اتفاقی می تواند شرایط را برای بیمار سخت تر 
کند. بیماری پروانه ای می تواند از والدین به 
ارث برسد و دلیل آن ژن های معیوب است.

ا  ا ا برای بی ا میرا جا
های روا

جاناتــان پیتر بــرای آگاهســازی جامعهی 
جهانی در رابطه با این بیماری، از موسسات 
خیریه و ســازمان های مختلف مبالغ زیادی 

را جمع آوری کرد. 
تمامی این کمک هــا برای کودکان پروانه ای 

هزینه خواهد شد.
کمپینی که بــرای کمک به جاناتان شــکل 
گرفتــه بود بــا مطرح کــردن متنــی زیبا و 
تاثیرگذار ســعی کرد تا مــردم را برای کمک 

جذب خودش کند. این متن می گوید:
»بــال زدن پروانــه ای در آن ســوی جهــان 
می تواند بر روی اتفاقات ســوی دیگر جهان 
تاثیــر بگذارد پس شــما هم جزیــی از این 

تغییر بزرگ باشید.«

Canada 'Butterfly Boy' Jonathan Pitre

پروانه ای ر پ تر پ ان انا

ا ا  
ـ ز

ر خ ور ک این مرد که کانادا

هار   سال   ماری   او   را   در     ب

ال   کرده   بودند،   شته   دن  

د   و   ه   پر   ک شته   برای   هم ه    هار  شن  

ت    ر

ماری    نادر  ر   نوع ب تر   از   سال   ۲۰۱۴   در پ

وسا بود و به همراه  زی بو درمو به نا اپ

نده  ماری ک و با این ب نا بوی مادر 

ری از این  ر ا ا دی ا روزی برسد  د  ن م 

۱ سال  ان  انا اشد    ماری در زند ا ن ب

ماری ا  ت و ب ا ر تر نداشت که از دن ب

ت از نواز و ب شدن  ا  باع شده بود 

رو باشد م

ین خود  ن ر ۲۰۱۶،  در بخ   در اکت

وان  زار م درباره این نو  

ر کرده بود  مار منت ب

ماری ا  هار سال ب را کانادای ها  ر پروانه ای کانادا بود  پ تر،  ان پ انا را 

ت د و ر ه شد که او پر ک ری م کردند  را پ

»پسر پروانه ای« کانادا پر کشید و رفت

خانم هیزل مکالیون Hazel McCallion در محله  Port Daniel، در ساحل Gaspe کبک 
به دنیا آمد. پدرش هربرت یک شرکت ماهیگیری و کنسروسازی داشت. مادرش، آماندا 
یک زن خانه دار بود که مزرعه خانوادگی را اداره می کرد. خانم هیزل دو خواهر و دو برادر 

بزرگ تر داشت و خودش آخرین فرزند خانواده بود. 
غ التحصیل شد، به مدرسه منشی گری بازرگانی در  او پس از اینکه از دبیرستان کبک فار
کبک و مونترال پیوســت. او زمانی که سال ها بعد، مدرک افتخاری دانشگاه را دریافت 
می کرد گفته بود که می خواســته به دانشــگاه برود، اما خانواده اش استطاعت مالی آن 

را نداشت. 
خانم مکالیون پس از اینکه کارش را در مونترال با شــرکت Kellogg Canadian شــروع 
کرد، در ســال ۱۹۴۲ به تورنتو منتقل شد، تا آنجا دفتر نمایندگی شرکت را تاسیس کند. 
او در ســال ۱۹۶۷ دنیای کســب وکار و بیزینس را ترک کرد تا زندگی خود را به طور تمام 

وقت وقف سیاست کند.
او با همسر آینده اش، سام مکالیون )۱۹۹۷ - ۱۹۲۳( در یک کلیسای انگلیکان در تورنتو 

در سال ۱۹۵۱ مالقات کرد؛ آن ها در ۲۹ سپتامبر همان سال ازدواج کردند. 
خانواده شــوهر برای هدیــه  ازدواج قطعه زمینی در روســتای Streetsville در نزدیکی 
میسی ساگا به این تازه عروس و داماد بخشیدند. آنها در دسامبر ۱۹۵۱ به آنجا نقل  مکان 
کردند. خانم مکالیون سه فرزند دارد. آقای مکالیون در سال ۱۹۹۷، در اثر بیماری آلزایمر 
درگذشــت. آقا و خانم مکالیون در ســال ۱۹۶۴ پیش از آنکه وارد عالم سیاســت شوند، 

روزنامه Streetsville Booster را تاسیس کرده بودند.
خانم مکالیون در ســال ۲۰۱۲ با حقوق ســاالنه ۱۸۷ هزار دالر، سومین شهرداری بود که 

بیشترین حقوق را در کانادا دریافت می کرد.
خانم مکالیون طرفدار حزب لیبرال است و در سال ۱۹۸۲ از او خواسته شد تا خود را برای 

رهبری حزب لیبرال انتاریو نامزد کند.
او همیشــه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو 
)هر دو از حزب لیبرال( را تحســین می کند و در ســال ۲۰۱۵ حضور تبلیغاتی فعالی در 

انتخابات به نفع جاستین ترودو و لیبرال ها داشت.

باز

مروری بر
 ۹۷ سال زندگی خانم طوفانی

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
در بهتـــــــر 
کـانــــــــادا 

رســـــــانــه 
ایـرانیــــــان
کـانــــــــادا
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Make an appointment
(416) 223 2889
(647) 887 7605 

XBEAUTY.CA

Unit 3 – 6126 Yonge Street
North York ,On M2M3W7

Special price:Special price:
Full Body For Women :  $150Full Body For Women :  $150
Full Body For men : $380Full Body For men : $380
with Soprano ICE* Pain freewith Soprano ICE* Pain free
Peeling $100Peeling $100
Microdermabrasion $60Microdermabrasion $60
Oxygeneo Super Facial $120Oxygeneo Super Facial $120
microneedling  $130    microneedling  $130    
Permanent Makeup   $100 EYE   $ 80 LIPS   $250 EYEBROW        Permanent Makeup   $100 EYE   $ 80 LIPS   $250 EYEBROW        
Chemical Peel  $120   Chemical Peel  $120   
facial with gold mask $50facial with gold mask $50

زا ا ب ب از
ر ا ه با
Soprano Ice ( ر (ب

Skin Care & Laser Cilinic
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MIND MAP

MIND MAP
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THE SUCCESS BLUEPRINT

وزان  و  وزش  ای  ی   ا ای ا  
ا  ایران ا ا
Email : info@relearncentre.com
Website: www.relearncentre.com
Mob: 001 905 617 1973

Services

Island

Kitchen countertop

Vanity

Fireplace

Shower Jamb

73 Milvan Dr. North York, M9L1Y8
vrtabrizi@gmail.com

arasmarble.com
ربه ۱۵ سال 

ا طرا اخت

زه ه ای و باان ر  

ان اوره رای م

ت ه بهترین ک ارا

ان ۲۴ ساعته ت پ

ARAS
MARBLE

Tel: 416.551.9222
Cell: 416.666.8243

ـازه ـوه ای   
بـرای خـانه شمـا

ـ خ  ۱۰
خر اپری ا 

ـــا اب ـ

ـــ ا ب

ا ا /

w w w.tacspor t.ca  |  416.627.1092

ربا ـا ه ا ب ا رز ا ا

هیچکس انتظــار ندارد که 
شــریک  بــرای  شــب  هر 
زندگی خودتــان مثل یک 

ستاره ی پورن باشید. 
در واقــع منظور مــن از صمیمیت فیزیکی 
اصــال رابطه جنســی نیســت، بلکه چیزی 

اســت که اســتر پرل، درمانگر خانــواده و 
را  آن  پرفــروش  نویســنده ی کتاب هــای 
می نامد.  فیزیکی عشق«  »اطمینان بخشی 
جلوه های این اطمینان بخشی های فیزیکی 
را می تــوان در لمــس کــردن، بوســیدن و 
نوازش کردن دید؛ مهرورزی هایی که کودک 

درون همه ی ما را مطمئن می ســازد که ما 
در امنیت هستیم و شریک زندگی مان برای 
ما ارزش قائل اســت. مــا معموال اهمیت 
فراوانی به رابطه ی جنســی ارگاســم محور 
با شــریک زندگــی خود می دهیــم، اما به 
نظر می رســد که چیزهای کوچکی مانند در 
آغوش گرفتن های غیرمنتظره و بوسه های 
اتفاقــی و دزدکی، نشــانه های قوی تری از 

یک رابطه ی پایدار و بامعنی باشند. 

ا اب ر ر ا ب ا ه ا

ته است ان از دست ر ان  زی م ت  م م

اعترا مادر شا
رست  ماری ه به مدرسه یا مهد کود م  ه های را مو ب ب

قبل از اینکه به من حمله کنید و بر ســر من بریزید، توجه داشــته باشید که من در مورد 
فرســتادن مدرسه برای بچه هایی که واقعا مریض باشــند حرف نمی زنم. ولی در اینجا 

منطقه ی خاکستری خیلی بزرگی وجود دارد. 
»اســتفراغ نمی کنــی، تب هم نداری؟ زود باش حاضر شــو!« همه مــا بارها در چنین 
وضعیــت دشــواری قرار گرفته ایــم:  یک روز  مهم کاری را در پیــش داریم و هیچ رقم 

نمی توانیم بچه ها را نگه داریم. 

اعترا مادر خانه دار 
ه م شو ت،  ک ا دست خود ن ، و وا ان م شو زیاد ع

کلی دیویس، مادر خانه دار است که دو فرزند ۲ و ۶ ساله دارد. او می گوید به شدت درگیر 
این است که بتواند عصبانیت خود را مدیریت و کنترل کند.

»من نهایت تالشــم را می کنم تا خشــم خود را کنترل کنم، امــا گاهی واقعا نمی توانم 
مهارش کنم. ســه زمان در روز اســت که احساس می کنم دارم از شدت عصبانیت منفجر 
می شوم: اول صبح، دوم درست بعد از مدرسه و موقع شام، سوم درست در زمان خواب. 
در ایــن بازه های زمانی به شــدت کار دارم. همزمان باید مطمئن شــوم همه چیز تحت 
کنترل است، در همین حال هر دو فرزندم یا مرا صدا می زنند و یا مشغول دعوا با یکدیگر 
هستند، تکالیف مدرسه باید انجام شود، ناهار را باید بسته بندی کنم، بچه ها را به حمام 
ببرم و... من کامال و واقعا خسته ام. بار زیادی بر روی دوشم است و بیش از حد خسته 
هســتم، به همین دلیل کنترل خود را از دســت می دهم، عصبانی می شــوم و گاهی در 

برخورد با بچه ها زیاده روی می کنم. من از این کار متنفرم.«

شما به عنوان مادر شاغل و یا خانه دار چه اعترافاتی دارید، برای ما بفرستید.

atash@atash.ca   |   facebook.com/atash.ca   |   telegram.me/atashdaily

ار ه ا را ا ا را ا ا ا ا

عصر جمعــه بچههای نوجــوان تیم هاکی 
هامبولت در اتوبوس مشغول شوخی و خنده 
بودند و با شور و ذوق از بازی پیش رو حرف 
می زدند و خانواده ها هــم در خانه ها منتظر 
تماشای بازی فرزندان خود بودند که حادثه 
اتفاق افتاد. تصادفی که ناگهان همه چیز را 

تبدیل به یک فاجعه کرد.

ا ا   ه  ک ا
تصادف در تقاطع بزرگراه ۳۵ و ۳۳۵ و حدود 
۳۰۰ کیلومتری منطقــه رجینا اتفاق افتاد و 
اتوبوس با تریلر یک تراکتور به شدت برخورد 
می کند. به گفته ی RCMP پلیس سواره نظام 
سلطنتی کانادا، راننده تراکتور آسیب فیزیکی 
ندیــده، ولی از نظر روحی و روانی در شــرایط 

خوبی به سر نمی برد و تحت نظر است.

ه ب ا  ت  ع
پلیس در تحقیقات اولیه اعالم کرده که هنوز 
زود اســت درباره علت این تصادف بخواهد 
نظــری قطعی بدهــد ولی گفته بــه زودی 
اطالعــات دقیق و قابــل اســتنادی را ارائه 

خواهد داد.
تابستان ســال ۱۹۹۷ میالدی هم در همین 
تقاطــع، یک خانواده ۵ نفــره به همراه یکی 
از نزدیــکان خود تصادف کردند و جان شــان 
را از دســت دادند. ســه تــن از قربانیان این 

حادثه دختربچه بودنــد. برخی ادعا می کنند 
که راننده ها در ایــن تقاطع دید کافی ندارند 
و همیــن موضــوع هر از گاهــی باعث بروز 

تصادفات مرگبار می شود.

د د ه  ه کسا کش
در ایــن تصادف ۱۵ تن از اعضای تیم هاکی 
شــهر هامبولت جان خود را از دست دادند و 
نام راننده اتوبوس این تیم نیز در میان جان 
باختگان به چشــم می خورد. شهر هامبولت 
۱۰ تن از بازیکنان نوجوان تیم هاکی خودش 
را از دســت داد و ۵ تن دیگر از کادر این تیم 

بوده اند.

ا  کنا  ا جامعهی کا
یده ه  ا ههای  ا ا

Elgar در  شــب  یکشــنبه  نفــر  هــزاران 
Petersen Arena، زمین خانگی تیم هاکی 
شهر هامبولت، جمع شــدند تا یاد و خاطره 
نوجوانان از دست رفته را زنده نگه دارند و با 

خانواده های آن ها ابراز همدردی کنند.
جاســتین ترودو، نخســت وزیــر کانادا هم 
آن شــب به همراه اســکات مو نخست وزیر 
ساسکاچوان در میان این جمع حضور یافت 

و در کنار بازماندگان بود. 
شــان براندو، کشیش و سرپرســت تیم، در 
متن سخنرانی خود گفت: »سوال های زیادی 
وجود دارد که هنوز برای هیچکدام پاســخی 

داده نشده است، خداوندا به تو نیاز داریم.«

ا ا های هاک کا ر واکن لی 
 تمام بازیهای NHL در سرتاســر آمریکای 
شمالی،  شنبه شب قبل از شروع، لحظاتی را 
در سکوت ســپری کردند تا به کشته شدگان 
ایــن حادثــه غم انگیــز ادای احتــرام کنند. 
حقیقت تلخ این اســت که اگر این اتفاق رخ 
نمی داد، شاید روزی این نوجوانان در همین 
لیگ های حرفه ای هاکی می توانستند بازی 
کننــد، ولــی دیگر ایــن آینــده را نمی توان 

متصور شد.

م ی  ک مر  می
بالفاصلــه پــس از ایــن حادثــه، گروهی از 
 GoFundMe در  صفحــه ای  کانــادا  مــردم 
بــرای جمــع آوری کمک هــای مالــی برای 
حادثه دیدگان، ابتــدا با هدف جمع آوری ۵۰۰ 
هزار دالر ایجاد کردند که تا ساعاتی بعد،  ۳۴۰ 
هزار دالر جمع شــده بود. آنها بعدا سقف این 
کمک هــا را به یک میلیون دالر افزایش دادند 
کــه طی ۱۶ ســاعت  به ۸۱۰ هزار دالر رســیده 
است. در این ۱۶ ساعت ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر کمک 
مالــی کرده بودنــد. تا صبح سه شــنبه حجم 
کمک های واریزشده به بیش از ۷ میلیون دالر 
توسط ۹۰ هزار نفر رسید. شما هم اگر بخواهید 
می توانید به این کمپین بپیوندید و مبلغی را 

برای کمک پرداخت کنید. 

Humboldt Broncos Junior Hockey Team

شت، که ه ای م روز ر ع

ا ا  
ـ ز

وبو ا ، اپری ماه ش

ت  و وانان هاک شهر هام نو

اون در  به سمت شهر ن

ا در بازی  رکت بود  وان، در  ا استان ساس

ن  وار در ب اد نا پ  شرکت کند ی 

زار  ت بر ا این بازی ه و راه باع شد 

ته  خر ه ه ورزش و مرد کانادا  ام ود و  ن

ن  خود را در سو و اندوه از دست دادن ۱۵ 

ای این  سر کنند وانان و اع از نو

زار م دهد ار   رن خ

وانان هاک  ای  نو ام اع وبو  اد ا

وان  وان، باع مر ۱۰ نو ا ت در ساس و شهر هام

نها شد ری  و کادر مرب  و این  و ۵ ع ع

کانادا در سوگ نوجوانان
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شما خســیس هســتید یا صرفهجو؟ وقتی 
کســی به من می گوید خسیس، واقعا کالفه 
می شــوم.  بله، من پس انداز کردن را دوست 
دارم، ولــی این بــه معنی خســیس بودنم 
نیســت. من فقط ترجیح می دهــم پولم را 
خــرج چیزهایی کنم که واقعــا برایم ارزش 

دارد. 
خســیس خوانــدن آدم هــای صرفه جــو به 

راستی اهانت آمیز است.

آدم های صرفه جو ارزش پول را درک می کنند 
و هنگامی حاضرند پول خود را خرج کنند که 
ارزش داشــته باشــد. از طرف دیگر آدم های 
خســیس تنها به فکر راه های پس انداز پول 
هســتند، صرف نظر از آنکه ایــن کار چگونه 

انجام می شود. 
اگر خوب به این موضــوع فکر کنید تفاوت 
بیــن آدم های خســیس و صرفه جــو  کامال 
آشــکار اســت،  به ویژه اگر در موقعیت های 

خاصی آن را در نظر بگیرید.

ا  ل بیرو 
آدمهای صرفهجو و خســیس هر دو بیرون 
غــذا می خورند، اما این کار را به شــیوه های 
مختلف انجــام می دهند. آدم های صرفه جو 

همواره دنبــال گزینه های با ارزش می گردند 
)بــا منوهــای تخفیــف در صــورت خریــد 
کلی اشــتباه نگیریــد( و معمــوال آب را به 
نوشــیدنی های دیگــر ترجیــح می دهنــد. 
آدم های خسیس ممکن است هنگام بیرون 
غذا خوردن سعی در فریب دادن شما داشته 
باشــند. آنها ممکن است هنگام غذا خوردن 
با دوستانشــان، زمانی که می دانند بیشتر از 
بقیه غذا سفارش داده اند، پیشنهاد بدهند که 
هزینه  صورت حساب ها به طور مساوی بین 

همه تقسیم شود. 

ر کر  ر  
آدم های خسیس دوســت ندارند پول خرج 
کننــد! آنها به راســتی دوســت ندارند که از 

پول های خود جدا شــوند و هنگامی هم که 
این کار را می کنند، همیشه دنبال پایین ترین 
قیمت  ممکــن می گردند. بعضی از آدم های 
خســیس ارزان ترین خواروبارها را می خرند، 
حتــی اگر ایــن کار به معنی آســیب دیدن 
سالمتی شان باشــد. آدم های صرفه جو برای 
ارزشــمندی اهمیت قائل اند و درک می کنند 
که دســت یافتن به کاال یا خدمات صحیح، 
ممکن اســت مســتلزم خــرج کــردن پول 
بیشتری باشــد. آنها پیش از تصمیم گیری، 
قیمت ها و گزینه های مختلف را مورد بررسی 

قرار می دهند.

رج رم یا ول سر
این یکی از زمینههایی است که میتوان بین 
آدم های خســیس و صرفه جو شباهت هایی 
دید. تصمیم برای نرفتن به ســینما به دلیل 
گران بودن بلیط، هم برای آدم صرفه جو و هم 
خسیس گزینه  قابل قبولی است. می خواهم 
بگویــم آدم هــای خســیس در نهایت هیچ 
پولی بابت ســرگرمی خرج نخواهند کرد، اما 
شاید این چندان عادالنه نباشد چون راه های 
رایگان بسیاری هســت که  می توان از طریق 
آنها خود را ســرگرم کرد. شــاید در این مورد 
بیش از حد تعمیم دهی می کنم، اما آدم های 
خسیس آنقدر ناخن خشک هستند که حتی 
برای اینترنت خانگی خود نیز حاضر به خرج 
کردن نیستند. آنها برای سرگرم شدن در خانه 
صرفا از کتابخانه فیلم قرض می گیرند. البته 
این ایده  بدی هم نیســت، اما مگر می توان 
بدون اینترنت خانگی سر کرد؟ نه دیگر، نشد!

ن ر کن یا  س
مســافرت  مــورد  در  صرفهجــو  آدمهــای 
هوشــمندانه رفتــار می کننــد. آنهــا دنبال 
راه هایــی می گردند کــه در پروازها و هتل ها 
صرفه جویــی کننــد و نیز از وســایل حمل و 
نقل عمومی اســتفاده می کنند تا هزینه های 
مسافرتشــان در حد قابل قبولی باقی بماند. 
آدم های خســیس، البته خســیس هایی که 
به ســفر می روند، همیشــه دنبال ارزان ترین 

گزینه ها می گردند، مثل اســتفاده از اتوبوس 
بــه جــای هواپیمــا در مســیرهای طوالنی. 
آدم های صرفه جو در حین سفر، با جستجو به 
دنبــال فعالیت های رایگان و در کنار آن پول 
خرج کردن برای چیزهایی که واقعا برایشــان 
لذت بخش اســت، تجربیات خود را متعادل 
می سازند. آدم های خسیس کال از خرج کردن 
به هر شــکل خودداری می کنند، که معموال 

مغایر با هدف مسافرت رفتن است.

ب یا  
آدمهــای صرفهجو همیشــه ارزش یک دالر 
پــول را درک می کننــد، امــا حاضرند وقتی 
ارزشــش را داشــته باشــد آن را خرج کنند. 
آدم های خسیس از قیمت همه چیز شکایت 
دارنــد، حتی اگر مطابق عرف پذیرفته  شــده  

بازار باشــد. گوش کنید، من از اینکه بیش از 
۴۰ دالر بابــت خدمات تلفن همراه خود پول 
بدهم خوشحال نیســتم، اما قیمت آن هم 
این اســت. آدم های خســیس اصال دوست 

ندارند از پول های خود جدا شوند!

سی هس م 
میپذیــرم کــه تشــخیص تفاوتهــای بین 
آدمهای خسیس و صرفه جو گاهی می تواند 
دشــوار باشــد. آنهایی که به من خســیس 
می گویند، در و اقع معموال کســانی هستند 
که هیچ درکی از پس انداز کردن ندارند. شاید 
به جای برچسب زدن به آدم هایی مثل من، 
بهتر باشــد که آنها نگاهی به عادت های پول 
خرج کــردن خود بیندازند و ســعی کنند که 

عملکرد بهتری داشته باشند.

د  ن ب ر د م خواه ر ا

ــــ ا ر
ـا 

را و ه  ر از خ

د کا است به  خ ده

او که در این م   ۵

د های خ و  اندازید  اه ب مده ن

اهت های  اری از موارد ش و در ب ه  ر

ان ه ک  او های اری به ه دارند و  ب

ت   ن

پنج تفاوت میان
آدم های خسیس و صرفه جو

د ت و ه ه  ر یا شما  د  ت یا شما خ ه

او با ه دارد ه  وی خ ه خوب است اینها  ه  ر ت است من و  ه خ بودن  ب
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List: $295,000   
1 Br 1 Wr  Apartment
735 Don Mills Rd.
Toronto Ontario

List: $868,888   
3 Br 3 Wr  2-Storey
Via Toscana
Vaughan Ontario

List: $649,900   

4 Br 3 Wr  2-Storey
Gosnel Circ
Bradford West Gwillimbury 
Ontario

List: $699,800   

3 Br 4Wr  2-Storey
71 Puccini Dr
Richmond Hill Ontario

GTAhomeswithAmir@gmail.com
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Home Life/Bayview

905-889-2200Tel: 905-889-3322Fax:

647-920-0304Dir:

647.866.7912 ـه ـــ ز ــ ـــ ا ــ ز ـ

سوپـر ارزان
   انتخاب شده به عنوان بهترین سوپرمارکت مدیترانه ای در سال های ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ 

۲۴ ساعته
416-222-4726
416-590-1234

6103 Yonge
در خدمــــت
هموطنان عزیز

Differences Between Cheap And Frugal People

ا بری 

روزنامه نگار اهل تورنتو 
که به طور تخصصی در 

زمینه مسائل اقتصاد 
خانواده و فردی 

می نویسد

روز شنبه این هفته، ۱۴ اپریل میتوانید با 
پرداخت تنها ۳ دالر ســری بزنید به دنیای 
جالب و عجیب ســگ هایی کــه در حضور 
صاحبان شــان رفتــاری عــادی دارند ولی 
وقتی تنها هســتند آواز می خوانند و حتی 

رانندگی می کنند!
Cineplex در طــول تابســتان هــر هفته 
شــنبه ها یک فیلم مخصوص کودکان را با 

این بلیت ارزان قیمت نمایش می دهد.
درباره داســتان فیلم: مجموعه پاپ استار 
دارای چندین قسمت می باشد و اتفاق های 
زیادی در دنیای حیوانات خانگی از جمله 
ســگ ها رخ می دهد، از درگیری با گربه ها 

گرفته تا نجات جان انسان ها.
در این فیلم با استفاده از قابلیت های انیمیشنی سعی شده تا حیوانات کارهایی را انجام 
دهند که در دنیای واقعی امکان پذیر نیست. برای مثال می توان به صحبت کردن ، رانندگی 

و حتی پرواز کردن با هواپیماهای مختلف اشاره کرد.
برای خرید بلیت و یا پیدا کردن نزدیک ترین شعبه Cineplex به محل زندگی خودتان تنها 

کافی است به وب سایت سینما مراجعه کنید.

ه

نما برای پا استار ری س ت سه د ه ب   این شن
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Behrad: 647-884-7653
askbehrad@gmail.com

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

 &بهراد  حامد
askbehrad@gmail.com askhamed@gmail.com

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

       الستیک
       ترمز 
       روغن انواع اتومبیل

73 Alness St, Unit 9, North York Tel: 416.739.0110       Cell: 647.975.5553

انواع خدمات 
خودرو

تعویض:

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

ر  ا  ال یا ا ا   رای 
ری   ا  ا زیر ا ش ا 

647-222-5014

ـار ب ا به را ا ـ از ـ ا

 North Angels 

ـ ا ـ ا ا ــ ــ با
ه ا ا ا ا ا ب از ر ا ه ارا

از ا ا ا ار ب ر ا به

به با ا

ا ا ا از ر ارا

محضر پرشین

شرمین تیموری

 وکالتنـامه،گذرنـامه، شناسنـامه
کارت ملی، ثبت ازدواج و طالق

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

دادن چند کار  انجام 
در یــک لحظــه یــا 
ویژگــی  همــان 
باعث  چندوظیفه گی 
شــما  تا  نمی شــود 
کارآمدتر باشــید و یا کارها را به روش های 

بهتری مدیریت کنید.
پــدرام شــجاعی، متخصــص ذهنیــت و 
نویسنده ی کتاب هنر توقف زمان، معتقد 
اســت اگر شــما همزمان بر روی چندین 
مورد تمرکز کنیــد، دچار اضطراب خواهید 
شــد، زیرا هنوز کارهایــی ناتمام مانده اند 

و این یعنی بوجــود آمدن درگیری فکری 
جدیدی برای شما در هر لحظه.

ایــن متخصص پیشــنهاد می کنــد،  برای 
مدیریت و انجــام دادن وظایف مختلف، 
بهتر اســت تا آن ها را بــا توجه به ترتیب 
زمانی، ســازماندهی کنید و برای هرکدام 
بصــورت جداگانــه فکر و وقــت بگذارید. 
تمرکــز خود را تا تمام شــدن ایــن کارها 

معطوف به کارهای دیگر نکنید.

ه

د ا ده ه ان نها ی کار را در 

واند کارخانه ی  تند Gym م  ه ن ه و ماه د ع و ن های ورزش  کارخانه  سا

روب ه باشد د م و

، نرده ها و  مرین زا  ه ونه  باکتری مخت بر روی  ط نتای ی  ۲۵ 

وانند  نها م  ت شود که برخ از  ن است یا زا ورزش مم ه ت ها و  وا ره ی  دست

رنا باشند  ار خ ب

ونه در  موزی که  شنا م شوی و م  تر  ا با این باکتری ها ب در این سری م

وی ت ن ماری پوست م اه های ورزش به ب باش

Impetigo اب سرایت یا زردزخ 
محیط هــای گرم و مرطوب بهترین فرصت برای پیدا شــدن زردزخم Impetigo اســت. 
ایــن نوع عفونت قابل ســرایت بــه دیگران بــوده و معموال به وســیله ی باکتری های 
استافیلوکوکوس یا استرپتوکوکوسی ایجاد می شود که از طریق شکافی در پوست، مانند 

جای بریدگی یا نیش حشره، به داخل بدن ما راه یافته اند. 
زردزخــم در برخــی موارد می تواند به پوســت ســالم نیز حمله کند. ایــن باکتری ها در 
محیط های گرم و مرطوب رشد می کنند و به سادگی از طریق تماس  پوست به پوست با 

فرد مبتال، یا از راه حوله ها و تجهیزات ورزشی آلوده، انتقال پیدا می کند. 
این عفونت معموال به شــکل زخم های قرمز رنگ و جوش مانندی شروع می شود که پر 
از چرک می شوند. این زخم ها پس از چند روز باز می شوند و قشر ضخیم قهوه ای رنگی 

متمایل به زردی ایجاد می کنند. 

ماری درمان ب
برای درمان زرد زخم حتما باید به پزشــک مراجعه کنیم. اگر مشکل مان به چند نقطه ی 
معــدود در منطقــه ای کوچــک محدود باشــد، پنج روز اســتفاده از یک کــرم تجویزی 
آنتی بیوتیــک عفونت را برطرف خواهد کرد. پمادهــای آنتی بیوتیک OTC تاثیر چندان 
مثبتی در درمان زردزخم ندارند. اگر عفونت شــدید یا گسترده باشد، پزشک احتماال یک 

آنتی بیوتیک دهانی تجویز خواهد کرد.

رز ا ا با ر ا

چه بر ســر سیاست و انسانیت ما آمده است 
که به خودمان اجازه می دهیم تا کســانی را 
که از جنگی وحشیانه می گریزند، پست تر از 

انسان به شمار آوریم؟ 
این پرسشــی اســت کــه هنــگام بازدید از 
کمپ های پناهندگان سوری در اردن، در پی 
یافتن پاسخی برای آن بودم. بزرگترین مرکز 
اسکان مجدد سازمان ملل، در امان پایتخت 
 Ellis Island اردن، مرا به یاد جزیره ی ایلیس
در نیویورک حدود سال های ۱۹۰۰ انداخت. با 
خودم فکر کــردم، از کجا معلوم که در میان 
این پناه جویان ســوری، اینشتین ها، استیو 
جابزها، ام آی ای ها )خواننده مشــهور رپ با 
اصلیت سری النکایی( و مادلین آلبرایت های 

آینده نباشند؟ 
من که نگران تالش هــای دولت ترامپ برای 
ممنوع ساختن ورود پناهجویان سوری بودم، 
با پل اســترومبرگ کمیسر عالی سازمان ملل 
در امــور پناهندگان حرف زدم. او به من گفت 
هیچ گاه کنترل های ایاالت متحده تا این حد 
ســخت گیرانه نبوده اســت. این کنترل های 
شدید شامل بسیاری از سازمان ها و پایگاه های 
اطالعات امنیت و نیز آزمونبیومتریک اســت 
که  می تواند حتی تا دو سال هم طول بکشد. 
تقاضای پناهندگی در واقع دشوارترین مسیر 
برای ورود به ایاالت متحده اســت و علی رغم 
همه ی این تبلیغات و ســر و صدا، تنها کمتر 

از یک درصد از پناه جویان ســرانجام در جایی 
پذیرفته می شوند. 

از زمان شــروع جنگ های داخلی سوریه در 
ســال ۲۰۱۱ تاکنون ۶۰۰ هزار نفــر از مردم به 
اردن پناه آورده اند. مــا به دیدار کمپ بزرگ 
زعتری رفتیم کــه ۸۰ هزار پناهجو را در خود 
جای داده و چادرهای آن به اقامت گاه هایی 

ثابت و دارای برق تبدیل شده است.
پدرهــا و مادرهــا و کودکانی که مــا با آنها 
مالقات کردیم،  همگی دلتنگ خانه های خود 
در آن ســوی مرز سوریه هســتند و بسیاری 
از آنها نمی خواهند فاصله ای بیشــتر از این 

با کشــور خود داشته باشــند، تا اگر، روزی 
روزگاری، جنگ تمام شد، بتوانند آسان تر به 
خانه های خود بازگردند. واقعیت این اســت 
که بیشــتر این آدم ها خود را به آب و آتش 
نمی زننــد و چندان عالقه ای هم ندارند تا به 
کشــورهای ما در غرب بیاینــد. آنها آرزومند 

بازگشت به خانه و کاشانه ی خود هستند. 

یامد  را  ا  هن و وا  ا
جن

یکی از بدترین پیامدهای جانبی جنگ سوریه، 
افزایــش شــدید ازدواج زودهنــگام دختران 

اســت، زیرا والدین آنها دست به گریبان فقر 
هســتند و از اینکه یک نان خور کمتر داشته 
باشند خوشحال می شــوند. شاید هم آنها به 
راستی باور دارند که امنیت دخترشان در کنار 

شوهر بهتر تامین خواهد شد. 
مشاورانی که در این کمپ فعالیت می کنند، 
به ما گفتند بســیاری از ایــن دخترها دچار 
مشــکالت روحــی و روانــی شــده اند. آنها 
افســرده می شــوند و بعضی های شان حتی 
سعی می کنند که خودشان را مسموم کنند. 
آنها نمی خواهند که در آن ســن پایین و در 
حالی که هنوز بچه هستند، ازدواج کنند. اما 
از طرف دیگر، اگر طالق بگیرند ممکن است 

بدنامی بیشتری در انتظارشان باشد. 
با وجود ایــن، دختر نوجوانــی به من گفت 
که طــالق گرفته اســت و حاال کــه دیگر در 
قفس یــک ازدواج زودهنگام ناموفق گرفتار 
نیســت، احســاس آســودگی می کند. او از  
والدینــش که بــا آغوش بــاز او را مجددا در 
خانه ی کانتینری شــان در اردوگاه پناه جویان 
پذیرفته اند، سپاســگزار است. او به من گفت 
که اکنون فقط می خواهد روی تحصیل اش 
تمرکز کند تا بتواند آزادانه در مورد آینده اش 
تصمیــم بگیــرد. در میانــه ی تاریکی های 
انســانی  اراده ی اســتوار  زندگی پناه جویی، 
هنــوز پیداســت و بارقه های امیــد را هنوز 

می توان مشاهد کرد. 

مده ما ت ان ان سر بر ه

را پرس  ریاد این است

ار  رن ن امان پور خ ت کری

ا را  هان است که مرد دن

رار م دهد  اب  خ

رین  ار که شناخته شده  ار ایران  این روزنامه ن

وایز زیادی را درو  هان است و  ری  هره خ

کرده، در این دادنامه به رن م پردازد که هر 

رد  ویان سوری م  ه بر پناه  ن و هر د

ربان  ته پ  ر ه مرد سوریه ی بار دی

ه  م ور خود شدند  در ها در ک ن 

ای به شهر دوما در نزدی دم ن  م ش

ورد تر کودکان را، بند  همه را، و از همه ب

کریستین  امان پور:
چه بر سر انسانیت ما آمده است؟

ان سوری م رود  ار از رن که بر پناهند م و ایران  ن ا ار ب رن ن امان پور خ ت کری

ده است ا ک ت را به  ان نوشته و ان

What Happened To Our Humanity - Christiane Amanpour

کریستین امان پور خبرنگار جهانی و ایرانی تبار در کمپ زعتری در اردن که کاشانه ۸۰ هزار پناه جوی سوری شده 

است. او در این مطلب انسانیت را به چالش طلبیده است.
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۱ شماره ۶
ه پن شن
۲۰۱  ۱۲ اپری 

۷

موز هنر

ا اس

م و ن

خدما خودروموبای

واز خان ر  م

بازرس ساختمان

نا ز ون و  دکوراس

خدما اداری

ابداری خدما 

له سی  اه م م

آموزش سازهای سنتی ایرانی و کالسیک 
غربی و کالسیک غربی و کالسیک غربی

647 - 866 - 7912

Air Control 

تعمیر انواع سیستم های حرارتی و تهویه 
مطبوع با ضمانت  مهندس تیموری

416 - 831 - 3637 

بای یرا م ع

د و بل بری با  انواع گوشی های اپل، اندرو
بهترین کیفیت

647 - 625 - 7679

ه ا س  را  م

بازرس ساختمان امالک مسکونی
416 - 830 - 2385

ا به ای  های ک اه سا م

تدریس تمبک، دف، دایره و...
info@arazschoolofpercussion.com

647 - 291 - 9976

Ever Star Plumbing

خدمات لوله کشی
مسکونی و تجاری 

ا 6482 - 248 - 647  ر

ی و ه  ا اکس سروی 

فرودگاه  داخل وخارج شهری
 416 - 939 - 1361 

خ موز های 

ا ای ی  م کابینت سا

فراگیری حرفه ای تمامی مراحل طراحی،  
برش، ساخت و نصب انواع کابینت 

Tel: 905 - 660 - 3839

را ا  ا ا ب م ب او

قیمت سهام بازدهی صندوق ها صورت های 
مالی شرکت ها، باز کردن حساب و ...

416 - 317 - 7218

Profes sional Piano Teacher

Keyan Emami - Yonge & Sheppard
www.keymusic.ca
647 - 895 - 1359

ا ی  م یا ا دما م 

مکانیکی  جلوبندی و تعویض روغن
یعقوب 

647 - 975 - 5553

ی ر ا  الری م

مبلمان PHD در خانه شما هم خواهد درخشید
416 - 477 - 1054

www.phdfurniture.com

ا ی ا  ا سا

بهترین کیفیت و برآورد و مشاوره رایگان
647 - 975 - 2877

وین  م

مسکونی، تجاری با پرسنل مجرب
با قیمت مناسب

416 - 710 - 5610

ه ا ا ول  ی و مالیا  سابدا

باالترین مالیات برگشتی خود را از دولت 
کانادا در کمتر از دو هفته دریافت کنید

416 - 733 - 0008

ید وین م ا م ا

استورج بسیار ارزان در
سرتاسر کانادا و آمریکا

416 - 937 - 7525

ای ا ا ه  ر

اندازه گیری و برآورد رایگان
خرید و سفارش در محل شما

416 - 710 - 4079

له کش ل

آب، فاضالب، گاز با الیسنس انتاریو
تعمیر و تعویض انواع شیرآالت

416 - 880 - 3680

اه رو بس به  سروی 

بهترین سرویس دهی، بهترین قیمت
مونترال  اتاوا  آبشار نیاگارا

647 - 990 - 9875

وین امیر م

جابجایی وسایل: خانه، آفیس و انبار
سریع و مطمئن

416 - 830 - 3070

ت من ا

ما بهترین قیمت را با بهترین سرویس
Madam Clean .به شما پیشنهاد میکنیم

647 - 808 - 9742

سام س   ی  سابدا

خدمات حسابداری و مالیاتی و مشاوره مالی
200 Finch Ave. W. Unit 204

416 - 223 - 7272

وو ر م مس

بسته بندی تخصصی و تهیه کارتن خالی، 
حمل و جابجایی تخصصی پیانو،

647 - 994 - 2454

ایا ا و  اس  ی ع اس

اولین عکاسی ایرانی در تورنتو
5509 Yonge St.,

416 - 222 - 9773

ا ه  ر الری 

طراحی، دوخت و اجرا با جدیدترین متدهای 
روز دنیا  با مدیریت خانم شیرازی

416 - 829 - 2988

ی م اه ا یر ع

Alignment تعمیر و تعویض سیستم ترمز و
فروش الستیک های نو با نصب رایگان

416 - 627 - 5090

خدما وا

مه خدما ب

ا وا های مس ا

با هر شرایط مالی و اقامتی
روی  1101 - 897 - 647 مانا پ

ردپور   2571 - 293 - 647 ن  م

 ابری

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

647 - 965 - 1346

وک ا ا  یر ر  و وکالت ع

صدمات شخصی، تصادفات رانندگی، مزایای 
از کارافتادگی

647 - 284 - 2824

یر یده می ا ا  ا  ا اولی  ه  بی

بیمه منزل، خودرو، عمر، مسافرت و تجاری

ای سیرو ی

416 - 500 - 0197

ا ا ری کا س ا س  وکی 

حقوق امالک، دعاوی، تجاری، وکالتنامه و 
وصیت نامه  زیبا حیدریان

1 - 800 - 582 - 4529

Allstate Insurance 

Home & Auto

یده میریا

416 - 450 - 5787

ی م ه ا ا بی ا

ر مس و ع

ه ا مری  

647 - 892 - 5402

اس کیا ع

 عروسی، نامزدی، تولد، پرتره، فامیلی
نوزاد و...

647 - 885 - 5979

د ی سیا م ا م

مجهز به Towing سیستم با سالها
تجربه در خدمت هموطنان عزیز

416 - 930 - 3192

مد 

پدرام خاورزمینی
416 - 229 - 0189

ا را و  م  

کودکان، نوجوانان و بزرگساالن
رنگ روغن، آبرنگ، آکریلیک و...

416 - 899 - 0144

موز 

یس با ا م   IELTS

برای کلیه سطوح توسط اساتید دانشگاه های کانادایی

info@greenrda.com

905 - 770 - 3949 

یا ی و  ی ی   د

برای مدارس و دانشگاه توسط اساتید دانشگاه های کانادایی

info@greenrda.com

905 - 770 - 3949

ی  کری د

فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه یورک  
فیزیک، ریاضی، شیمی

416 - 830 - 0120

یس با ا م 

بصورت آنالین توسط مدرس کانادایی
هر جلسه ۲۵ دقیقه فقط ۱۰ دالر

1darlenejenkins@gmail.com 

ای رای و زی

موز رانند

یا ر ند  ا م 

G2 و G آموزش قوانین رانندگی

ت  1213 - 606 - 647 م

Basic Driving School

تعلیم رانندگی توسط مربی خانم  مریم 
)ماللی(

416 - 433 - 6885

ند ها ا اه  م

ترجمه سریع گواهینامه و وقت سریع 
امتحان، ماشین جهت امتحان شهر

416 - 566 - 2858

ا اس

ترین ک

ا مزون و 

ا  و ا   سال و اس

سالن و اسپا در آرورا دارای امکانات ویژه
با مدیریت مستانه

416 - 801 - 0766

اه ایش

جدیدترین و حرفه ای ترین رنگ و های الیت
شهال یوسفی

416 - 512 - 9046

ا را ل

تولید کننده و ارائه دهنده متنوع ترین 
لباس های شب و مجلسی ترک  با وقت قبلی

416 - 854 - 9020

Professional Tatoo Artist

انواع تاتو ابرو به صورت هاشور و معمولی
تاتو چشم، لب و بدن

416 - 915 - 9551

ای کیا ی ای و  سال 

صاف کردن دائمی مو با کراتین
بدون مواد شیمیایی

905 - 770 - 3336

Feather Beauty

بند و ابرو  وکس کامل بدن
لیزر موهای زائد

647 - 822 - 3040

ی لی ا

با مدیریت طیبه موحدی
متخصص پوست از دانشگاه تهران

647 - 349 - 8585

ا رین  کی

تجربه ای فراموش نشدنی با طعم غذاهای 
خانگی

647 - 778 - 9088

را ساختمان م

Trim Carpenter

Masoud

mszangeneh@yahoo.com

416 - 670 - 3150

دما بر

منازل، تجاری و صنعتی، طراحی و سیم 
کشی برق، نصب پات الیت و لوستر

416 - 315 - 5944

ا ا  دما سا

تعمیر و بازسازی بیسمنت، طراحی و بازسازی 
آشپزخانه، نصب سرامیک، سنگ و هاردوود

416 - 839 - 0061

دما بر

منازل، تجاری و صنعتی، طراحی و سیم 
کشی برق، نصب پات الیت و لوستر

416 - 315 - 5944

وی ا  ا سا

تیم مجرب با ۱۷ سال تجربه، انواع فلورینگ 
المینت، هاردوود، کاشی کاری

416 - 897 - 7719

ه ی با  سا ساب کابینت سا

طراحی، ساخت و نصب آشپزخانه، آرایشگاه، 
رستوران  دکوراسیون داخلی منزل و محل کار

www.88millwork.ca - 905 - 660 - 3839

ا ه ای سا ر ا 

س و فوق  برای منازل و آپارتمان های لو
س  منطقه یانگ و شپرد و دیگر مناطق لو

مد  3075 - 878 - 647 م

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

خدما منزل

اس ع

استخدا

Air Trust

سرویس و تعمیر لوازم خانگی خود را به ما 
بسپارید  فرامرز

416 - 315 - 6369

Pest Off

دفع تضمینی انواع آفات
647 - 997 - 1356

ا ا  ه و ل ا یه م سر

واک این کولر، فریزر یخچال و 
لوازم خانگی با بیشتر از ۳۵ سال 

سابقه در ایران و کانادا  محمد

416 - 567 - 7353
Fully Certified-HVACR 
Registered Contractor

 Belly Dance
ا با   ی دام  ا

ا م کند و ربای شما را ش هنری که زنان و د

خوندوا ان  شاهانه  ربای مرب 

647 - 528 - 3414
sahane.axundova@mail.ru

ن ابداری مت
اعتبار ما مبتنی بر اعتماد شماست

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

س ا دا  اس

به تعدادی گارسون جهت کار در رستوران 
فارسی نیاز است

416 - 562 - 9719

اسیسا دا برای  اس

یک نیروی فعال جهت کار در تاسیسات 
سرمایش و گرمایش ساختمان

647 - 868 - 1055

رج  دا م اس

یک خانم مترجم نیمه وقت با تسلط کامل 
و حرفه ای به ترجمه و تایپ

416 - 602 - 8070

را ی  ر 

شست وشوی فرش های شما با بهترین کیفیت
7330 Yonge St., Unit 111

416 - 654 - 0114

ا ه من  ت ه یا ماهیا ا

نوساز یا بازسازی شده
نظافت دفاتر تجاری و اداری

416 - 471 - 7471

س ت ا ا

ارائه دهنده خدمات نظافت با کادر حرفه ای 
خانه تکانی، مسکونی، تجاری، دفاتر

416 - 948 - 9606

بازارچــــه

647.808.7455

a t a s h . c a

ی یر 

اهها  اط از  دان ما م یر در  پ

ــا دن ــر  ت م ــ  مراکــز  و 

ینده  ــاورین متخ مــا  بــا م

ــد ــن کن م ــ خــود را 

pathtouniversity.com

ویا اس  ع
ویر هر 

ی داستان است
ی خاطره

پالزای ایرانیان - طبقه باالی سوپر ارزان

416 - 388 - 9993

را ر ا ا مسا

ور ــ و  مــت ب بهتریــن 

ان اســ و  ر  ــا م خدما 

416 - 642 - AFRA (2372)

ندا یا سال دما م 

ت از عـزیـزان خود را ـ مـرا

ــاریـد  به دستــان مــا ب

North Angel

642 - 222 - 5014

ر ا خدما م

ری ع ر  ا مسا

ارائه بلیط برای بهترین خطوط هوایی با 
مناسب ترین قیمت

416 - 229 - 0200

ر معرو ا مسا

ارزانترین نرخ پرواز به سراسر نقاط دنیا
بهترین پکیج های مسافرت

416 - 226 - 2626

ا  ای  ی سال 

اگر به زیبایی اهمیت می دهید، خود را به 
دست متخصصان بسپارید

416 - 512 - 9046 |  426 - 704 - 0091

یک کوله تجـــربه برای زنـــدگی بهتـــر در کانـــــــــــــــادا  رســـــــانــه 
ایـرانیــــــان
کـانــــــــادا
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www.followtel.com
647-847-4677

ا ا  ا ادا امر ا ا  ا  ا  ا  
ا ا  ق م ــر  د با  د ام ر  ا

ا  

ا ا د ر ق د د ــ   به ر با
ر    ا

ادا ا هرا ب  ا م از   

FollowTel Inc.
Telecommunication Company

LIVE FREE TV channels

from$29.95

from

from

$5
$8

.95

.95

Sat & Sun
8:30am-12:00pm

Mon. to Fri.
7:30AM-11AM

Limited time promotion.

Not valid with any other offer.

ا
| ا ا | ا

7181 Yonge St, Unit 11
7181 Yonge St, Unit 11647-952-3552

bellaforniabakery.com

Breakfast
SCRAMBLED EGGS | BACON | SAUSAGE 

HASH BROWN | TOAST | FRENCH TOAST 

CEREAL | BEAN SOUP | LENTIL SOUP

ALL YOU CAN EAT

ه ا
ـــــ

$5.$5.$5.$5.$5.959595
$9.95$9.95$9.95$9.95$9.95$9.95$9.95
$5.95

$9.95

SHOPS ON YONGE
SHOPS ON YONGE

 
ا ر احدزاد ر ا د

جرا و متخص چ
گاه تهران فو تخص  استاد دان

ا و استرابیس چ اط
بورد اپتومتری کانادا

موندهیل یان و کین پالزای ایرانیان ری
.Yonge St 13130جنب سوپر بلو

unit  5,  Richmond Hil l,  ON L4E 1A3

905.237.0409
w w w. r x o p t i c a l . c a

اینه کام  را و م ــاوره  م
ه) ه و پن شن (روزهای سه شن

ن  هت خرید انوا ع مه ها  ر ب ــول اک
مه ان های ب ت کم شــار م

ن ور خرید ع ان  در  اینه رای م

MAKES YOUR EYES SMILE

اصلیترین قسمت این کار انتخاب یک رنگ 
موی مناسب است. اگر شــما رنگ مویی را 
انتخاب کنید که تناسبی با پوست چهره تان 
نداشته باشــد، این رنگ مو نه تنها جلوه ای 
به صورت شــما نمی دهد، چه بســا شــما را 
مســن تر هم نشــان دهد. بنابرایــن خیلی 
اهمیــت دارد که دقــت الزم را برای انتخاب 

رنگ مو به خرج دهید. 
پنــج عامــل وجــود دارد که به شــما کمک 
می کند تا رنگ موی مناسب را انتخاب کنید:

رنگ پوست۱
رنگ طبیعی مو۲

رنگ چشم
چاقی و الغری شخص۴
شخصیت فرد۵

ست و   مد   
د ر ا م ه این ش ه

تغییــر فصل همان طور کــه باعث تغییر در 
پوشاک ما، نوع عطری که استفاده می کنیم 
و نیز آرایش ما  می شــود، می طلبد که رنگ 
مو را هــم تغییر دهیــم. در واقع هر چه ما 
به ســمت روزهای گرم با درخشــش بیشتر 
خورشــید نزدیک می شــویم، رنگ روشــن 
طرفداران بیشــتری پیــدا می کند. اما خوب 
ســوال اینجاســت که رنگ روشــن از کدام 
خانواده رنگ ها؟ آیا رنگ بلوند به چهره همه 
خانم ها می نشیند؟ و تازه اگر این طور است 

چقدر با مد روز هماهنگی دارد؟ 
معمــوال پایــه رنگ هر ســال با ســال دیگر 
متفاوت اســت، یک ســال بهار و تابســتان 
رنگ های دودی بیشــتر مد می شود و سال 
دیگر رنگ هایی از طیــف زیتونی؛ اما به یاد 
غ از اینکه رنگ مد سال چه  داشته باشید فار
رنگی اســت، باید رنگــی را انتخاب کنید که 
به چهره شما بیاید و زیبایی تان را دوچندان 

جلوه دهد. در غیر این صورت ممکن است با 
انتخاب یک رنگ اشــتباه، چند سال هم به 

سن خود اضافه کنید. 
بــرای انتخاب یک رنگ موی مناســب، باید 
حتما به رنگ پوست و چشم تان توجه داشته 
باشید و رنگی هماهنگ با آنها را انتخاب کنید 
تا بدرخشــید. عالوه بر تمام موارد یاد شــده، 
کیفیــت رنگ و اینکه چگونــه آن را روی مو 

می زنیم هم، بسیار اهمیت دارد. 
توصیه ویژه ما به شــما این اســت که چون 
روشــن کردن مو و به ویژه دکلره آن دشــوار 
اســت، این کار را به یک آرایشگر زبردست و 

متخصص بسپارید.

ست به  م برسی ا  
اگر پوست شــما خیلی روشــن است نباید 
ســراغ رنگ های کرم یا بلوند خیلی روشــن 
بروید، چون اســتفاده از این رنگ ها صورت 
شــما را بی روح می کنــد و جذابیت تان را از 
بین می برد، بنابراین خوب اســت کمی رنگ 

زیتونــی به ترکیــب رنگ تان اضافــه کنید. 
کســانی هم که پوست خیلی تیره دارند باید 
این فرمول را رعایت کنند و از رنگ های تیره 

پرهیز کنند.

ا کنی ا   مد 
حــاال دیگر همــه میدانند کــه هایالیت در 
ســال های اخیر بســیار پرطرفدار شده است، 
امــا چطور رنگ مناســب را بــرای های الیت 
انتخــاب کنیم؟ شــما باید رنــگ های الیت 
موهای تان را با تن سردی و گرمی چشم خود 
هماهنگ کنید. اگر چشم های شما تنی گرم 
دارد پیشنهاد می کنیم های الیت موهای تان 
ســایه هایی از زرد و طالیی یا مســی داشته 
باشــد تا زیبایی موها و چهره شــما بیشــتر 
شــود. اما های الیتی با رنگ های پالتینی و 
قهوه ای مایل به قرمز، می تواند به چشم های 

سردتان جلوه و درخشش بیشتری بدهد. 

ر  ش سر و 
ی بدهی ش  

برای تشــخیص گرم بودن یا سرد بودن رنگ 
چشم، با دقت در آینه به چشم های خود نگاه 
غ از رنگ اصلــی، رگه هایی از یک  کنید. فــار
رنگ دیگر هم در چشــم مشــاهده می شود. 
اگــر این رنــگ هاله ای از طالیــی و کهربایی 
داشــته باشد، رنگ چشم های شما گرم است 
و اگر هاله های رنگی چشــم تان آبی، نقره ای 
یا خاکستری یا به طور کلی قهوه ای یک دست 

است، رنگ چشمان تان سرد است.

ست  ناس با   م باید م
د بد ه با

مهمترین کار برای انتخاب درســت رنگ مو 
این اســت که شما تن رنگی پوست خودتان 
را مشــخص کنید. با توجه به اینکه پوســت 
انســان ها صدها تن رنگی متفــاوت دارد و 
نمی تــوان آنها را با دقت طبقه بندی کرد و از 
طــرف دیگر رنگ موهای موجــود در بازار یا 
گرم هستند یا سرد، بنابراین ما هم انواع تن 
رنگی پوســت را به دو گروه اصلی گرم و سرد 

طبقه بندی می کنیم. 
راه هــای زیادی بــرای تشــخیص تن رنگی 
پوســت وجود دارد، اما آســان ترین آنها این 
اســت که شــما در زیــر نور خورشــید یا نور 
هالوژن، که رنگ ها را دقیق تر نشان می دهد، 
به رگ های مچ دست خود نگاه کنید. اگر این 
رگ ها سبز به نظر می رسند، یعنی که پوست 
شــما ته مایه ی گرم دارد و اگر آبی هســتند، 

یعنی که پوست تان سرد رنگ است.
اکنون که تناژ رنگ پوســت تان را مشــخص 
کردید، الزم است رنگ هایی که به چهره شما 

می آید را بشناسید:
yپوست های برای مناســ موی رن

سرد قهوه ای، مشــکی و خاکستری و 

دودی 
yپوست های برای مناســ موی رن

ره مشکی، قهوه ای یا های الیت  سرد 

کرم روشن
yپوست های برای مناســ موی رن

سرد روشن انــواع قهوه ای ها و مشکی 

با های الیت های آبی و سبز
yپوست های برای مناســ موی رن

ر بلوند، زیتونی و پالتینه

yپوست های برای مناســ موی رن

ره تن هــای آلبالویی، نارنجی و  ر 

مسی
yپوست های برای مناســ موی رن

ر روشن بلوند و زیتونی

درنظر داشته باشید که اگر پوست تان خیلی 
روشــن است نباید به ســمت رنگ های کرم 
یــا بلوند خیلی روشــن برویــد، چون باعث 
می شــود که صورت شــما بی روح دیده شود 
و جذابیت تــان از بین بــرود، بنابراین خوب 
اســت کمــی رنــگ زیتونی هم بــه ترکیب 

رنگ تان اضافه کنید.
کســانی هم کــه پوست شــان خیلــی تیره 
اســت، باید این قاعده را رعایت کنند و سراغ 
رنگ هــای تیــره نروند. اما اگر پوســت تیره 
دارید و طرفدار رنگ های تیره هم هســتید، 
حتما از هایالیت روشــن )قرمــز یا دودی( 

استفاده کنید.

ا یت  ا ا  ال
در نظر گرفتن شخصیت و جایگاه اجتماعی 
افــراد هــم برای انتخــاب رنگ مــو، خیلی 
اهمیــت دارد. اصــوال رنگــی کــه مدیر یک 
شــرکت بزرگ مهندسی انتخاب می کند باید 
با رنگ موی مثال یک هنرمند متفاوت باشد. 
برای مثال شــاید رنگ بلوند برای یک خانم 
مدیر چندان مناسب نباشــد، البته نه اینکه 
این رنگ در خور منزلت او نباشــد. واقعیت 
این اســت که موهای تیره مایل به مشــکی 
از صاحب موها شــخصیتی قوی، اســتوار و 
پرجذبه تر به نمایش می گذارد. در مقابل هم 
موهای بور و بلوند برای افرادی مناسب است 
که دیده شــدن برایشان بســیار مهم است، 
چون این رنگ عالوه بر جلب توجه، فرد را با 

اعتماد به نفس و اجتماعی جلوه می دهد.

ا ی  یع م یر   ا
درنظــر گرفتن رنگ طبیعی مــو در انتخاب 
رنگ مناسب بسیار موثر است. در نظر داشته 
باشــید کــه رنگ موی شــما باید همیشــه 
ترکیبــی از پایه رنگ طبیعــی موهای تان با 
رنگ هایــی چند درجه روشــن تر و یا تیره تر 
باشد. یادتان باشد اگر تغییرات زیاد بدهید 
و یا زیــاده روی کنید، چهره شــما مصنوعی 
جلوه می کنــد. بنابراین پیشــنهاد می کنیم 
رنــگ مویی را انتخاب کنید که با پوســت و 
رنگ چشــم تان هماهنگی داشــته باشد تا 

زیبایی تان دوچندان جلوه کند.

اب  م عام و  ا
شــاید در وهله اول مهم به نظر نرســد، ولی 
چاقــی و الغری افــراد هــم در انتخاب رنگ 
موی مناسب موثر اســت. کسانی که اندامی 
الغــر دارند بهتر اســت از روشــن ترین طیف 
رنگی مناســب پوست شان اســتفاده کنند تا 
صورت شــان زیباتر جلــوه کند. افــرادی هم 
کــه اضافــه وزن دارند و صورت آنها درشــت 
اســت باید از تیره ترین طیف رنگی مناســب 
پوست شان اســتفاده کنند تا از چاقی صورت 

آنها کاسته شود و الغرتر به نظر برسند.

The Best Hair Colors For Your Skin Tone

رن را خود موهای شما را

ــ ررا ا زی ه این برای د م کن

ر  ر به ن وان  دیده شوید و 

ی  وان د د م  ای ب

رین است ماری اما اینها مه  ری ه ب دی

نها انتخاب ی رن درست برای موهای  اما 

وه ای به شما  ن  ن واند  شماست که م 

ت  اده از ی رن نامناس  بدهد است

ای های ط  ن است باع شود زی مم

ه  ن ر از  ود و یا سن شما را با شما دیده ن

ان دهد  د ن ت ه

ن  یا هم ه  ن  ا ی رن مناس ی اما وا

اید یا رن را روی  که از ی رن خو مان ب

ت که ما ه از  اب کا ا ب هره شخ زی

اده کن همان رن برای موهای خود است

و ن مو این م پاسخ است به هم

واقعا موهای مان را چه رنگی کنیم؟

بزرگ ترین اشتباه این است که موهای شخص دیگری به نظرمان زیبا بیاید و بخواهیم موهای 

خودمان را هم به همان رنگ در بیاوریم. هر کس باید رنگ خودش را پیدا کند

بعضی از مشــتریان میگویند: » موی من 
را مانند دفعه ی آخر کوتاه کن«. 

این حرف همیشه من را سردرگم می کند. 
میانگیــن زمــان بین دو مراجعــه ۶ تا ۸ 
هفته اســت. من صدها مشــتری دارم و 
می دانم که  بهترین مدل مو برای هر فرم 

صورت چیست، اما چطور باید دقیقا به یاد 
داشــته باشم که آخرین بار موهای شما را 

چگونه کوتاه کردم؟
اگر می خواهید اســتایل موی خود را کپی 
کنید، از خودتان عکــس بگیرید و به من 

نشان دهید.

ا را ر ا

اه کن ه پ کو درست م د




