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این محصوالت بهداشتی را در خانه بسازید

و به جنگ ویروس کرونا بروید

این مطلب توسط Consumers Report تهیه شده که از سال ۱۹۳۶ در آمریکا 

منتشر می شود و یکی از معتبرترین نهادهای بررسی و امتیازدهی به انواع کاالها 

و خوراکی ها در سطح جهان است

 الکل، ژل های ضد عفونی کننده دست و دستمال مرطوب شما تمام 

شده و در بازار هم این مواد را پیدا نمی کنید؟ اصال نگران نباشید و آب 

هم در دلتان تکان نخورد. با تمام شدن این مواد، قرار نیست شما به 

کرونا ویروس مبتال شوید. راه های ساده تر، دم دستی تر و حتی مقرون 

به صرفه تری هم برای مبارزه با این ویروس چموش وجود دارد. 

یک سری از محصوالت به ظاهر ساده ای که در خانه همه ما پیدا می شوند می توانند 

به راحتی شر کرونا ویروس را از سر شما و خانواده تان کم کنند، فقط کافی است بلد 

باشید که چگونه از آنها استفاده کنید. 

این مطلب، این محصوالت را به شما معرفی می کند و نحوه استفاده از آنها را آموزش 

می دهد. همچنین، به شما خواهد گفت که کدامیک از مواد، مناسب این کار نیستند و 

باید دور استفاده از آنها را خط بکشید. 

واقعیت این است که این روزها اطالعات متفاوت و احیانا متناقضی در سطح اینترنت 

وجود دارد که متاسفانه بسیاری از آنها هیچ مستند علمی ندارند.

این مطلب توسط Consumers Report تهیه شده که از سال ۱۹۳۶ در آمریکا منتشر 

می شود و یکی از معتبرترین نهادهای بررسی و امتیازدهی به انواع کاالها و خوراکی ها 

در سطح جهان است. توضیحات بیشتر درباره این نهاد را می توانید در صفحه آخر این 

گزارش بخوانید.

These Common Household Products Can Destroy The Novel Coronavirus

هفت روز 
هفتــــه

این محصوالت بهداشتی را در خانه بسازید و به جنگ ویروس کرونا بروید

http://atash.ca
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خبرهاییکهدرموردتمامشدنژلهایضدعفونیکنندهدستودستمالهای

مرطوبchlorineشنیدهمیشود،ممکناستشمارادرموردپیشگیریازانتشار

کروناویروسدرخانه،نگرانکردهباشد.

ولیفراموشنکنیدکههمانصابونهایسادهوقدیمی،برایمبارزهباکروناکافیو

مفیدهستند.

بهترین سد دفاعی در برابر کرونا

دکترStephenThomas،مسئولبخشبیماریهایعفونیومدیرسالمتعمومی

دانشگاهپزشکیUpstateدرSyracuseاست.بهگفتهاینپزشک،ضدعفونیکردن

همهسطوحیکهدرطولروزبهآنهادستمیزنید،امکانپذیرنیست.

اودراینبارهمیگوید:»سیارهماباباکتریهاوویروسهایمختلفپوشیدهشده

استومابهطوردائمبااینسطوحتماسداریم.ازاینرو،شستندستهاهنوزهم

بهترینسددفاعیشمادربرابرابتالبهCOVID-19است«.

اگردرمنطقهایزندگیمیکنیدکهمواردمتعددیازابتالبهکروناویروسمشاهده

شدهاستیادرخانهشماکسیحضورداردکهعالئمعفونتهایتنفسیرانشان

دادهاست،بایدتوجهبیشتریبهشستوشوونظافتمنزلخودآنهمبهصورت

مدامداشتهباشید.

C: 4 1 6 . 6 2 4 . 8 0 8 7  |  T: 9 0 5 . 7 0 7 . 0 7 3 6 
9 0 4 0  L e s l i e  S t ,  U n i t  2 1 0 ,  R i c h m o n d  H i l l

مالیـات اشخـاص و شرکتهـا    

ثبت شرکت و تغییرات   

مشـاوره و تهیه بیزینس پلن جهت اخذ وام بانکی 

ناصـح پدرام 
حســابدار رسمـی کانـــــادا

P E D R A M  N A S S E H  C PA
C H A R T E R E D  P R O F E S S I O N A L

ACCOUNTANTS

PERSONAL AND CORPORATION TAX 

BUSINESS REGISTRATION AND RESTRUCTURING

BISINESS PLAN

Click

این محصوالت بهداشتی را در خانه بسازید و به جنگ ویروس کرونا بروید

 Perry Santanachote

روزنامهنگاردرآمریکاستکهدرحوزه

آشپزیولوازمآشپزیمینویسد.

خودشمیگوید:»هنگامیکهدرحال

تحقیقدرموردماشینهایظرفشوییو

مخلوطکننیستم،یاگزارشهایبازاررا

مطالعهنمیکنم،احتماالغرقدرحلیک

جدولمتقاطعهستمیاسعیکردهام

عاشقورزششومونتوانستهام.«

درباره نویسنده

http://atash.ca
http://www.nasseh.ca
https://twitter.com/perrysant
https://twitter.com/perrysant
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 ۳ بار در روز، سطوحی که در معرض دست قرار دارند را

ضدعفونی کنید

دکترتوماسمعتقداستدراینشرایط،قسمتهاییازخانهکهبیشتردرتماسبا

دستافرادقراردارد،مثالکانترآشپزخانهوشیرآالتحمامودستشوییراتمیزکنید.

توصیهمیشوداینکاررا3باردرروزوبامحصوالتیکهویروسهارامیکشندانجام

دهید.

بهنقلازProtectionAgency،خبرخوبایناستکهکروناویروسهاجزوآن

دستهازویروسهاییهستندکهبهراحتیبامحصولمناسب،ازبینمیروند.دکتر

توماسدراینبارهتوضیحمیدهد:»اینویروس،پوششیداردکهبهآنامکان

میدهدباسایرسلولهاادغامشودوآنهارادرگیرکند.اگراینالیهبیرونیوپوشش

راازبینببرید،ویروسنمیتواندکارشراانجامدهدوغیرفعالمیشود«.

   محصوالت شوینده ساده ای که کرونا ویروس را از بین

  می برند   

اگربهضدعفونیکنندههایدستیادستمالهایمرطوبCloroxدسترسیندارید،

درادامهتعدادیازمحصوالتشویندهرامعرفیمیکنیمکهبهاحتمالزیادازقبل

درخانهداریدواحتماالفروشگاههاهماینمحصوالترابهتعدادزیاددرانبارهای

خوددارند.اینمحصوالتبرایغیرفعالکردنکروناویروسبسیارتاثیرگذارهستند.

همچنینبهشماخواهیمگفتکهچهمحصوالتیاصالدراینزمینهکاربردیندارند.

محصوالتشویندهایکهکروناویروسراازبینمیبرندبهشرحزیرهستند:

آب و صابون

شستوشویدستهاباآبوصابونواصطکاکدستها

میتواندالیهمحافظبیرونیکروناویروسرابشکند.01

Americanشیمیدانویکیازاعضای،RichardSachleben

ChemicalSocietyتوصیهمیکندکهطوریدستهایخودرا

بههمبمالیدکهانگاریکمادهچسبناکرویسطحآنقراردارد

ومیخواهیدآنراکامالپاککنید.

توصیهمیشودازحولهاستفادهنکنیدیااینکهآنرادرکاسهایازآبوصابونقرار

آنالین  کالسها  تمام 
می شود برگزار 
به وب سایت مراجعه فرمایید

647-868-6846
For more information please contact

Click

647-979-0002 | 7163 Yonge st. #258

E D U C A T I O N  G R O U P

برای تعیین
 سطح رایــگان
 تماس بگیرید

A1 - C2
 مبتدی تا
پیشرفته

کالس های زبان فرانسه با متدهای مخصوص 
کودکان، نوجوانان و بزرگساالن

IELTS, TOEFL and CELPIP کالس های آمادگی

کالس های گروهی و خصوصی زبان انگلیسی

All levels are based on
 CEFR Framework

Click

این محصوالت بهداشتی را در خانه بسازید و به جنگ ویروس کرونا بروید

http://atash.ca
https://www.alliance-francaise.ca/en/
https://www.alliance-francaise.ca/en/
https://www.alliance-francaise.ca/en/
https://www.instagram.com/dana_education/?igshid=17estr7nn2j1k
https://www.instagram.com/dana_education/?igshid=17estr7nn2j1k
https://www.instagram.com/dana_education/?igshid=17estr7nn2j1k
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دهیدتاهرویروسیکهدرآنممکناستباقیماندهباشد،ازبینبرود.

سفیدکننده

مرکزکنترلوپیشگیریازبیماریهایعفونیتوصیهمیکندکه

ازمحلولرقیقشدهسفیدکنندهبرایضدعفونیکردنسطوحاز02

ویروسهااستفادهکنید.ترکیباینمحلول،یکسومفنجان

سفیدکنندهبهازاییکگالنآب،یا۴قاشقچایخوری

سفیدکنندهدرچهارپیمانهآباست.

موقعاستفادهازسفیدکنندهازدستکشاستفادهکنیدوآنراهرگزباآمونیاکیاهر

مادهدیگریغیرازآبترکیبنکنید.تنهااستثنازمانیاستکهمیخواهیدبامواد

شویندهمخصوصلباسآنرااستفادهکنید.وقتیاینموادراترکیبکردید،محلول

رابرایمدتیطوالنیترازیکروزنگهدارینکنیدچونسفیدکنندهباعثتجزیهشدن

برخیازظروفپالستیکیمیشود.

Sachlebenمیگوید:»قبلازاستفادهازسفیدکننده،ابتداسطوحراباآبوشوینده

تمیزکنیدچونبسیاریازموادممکناستباسفیدکنندهواکنشدهندوآنرا

غیرفعالکنند.سطحراخشککنیدوسپسمحلولسفیدکنندهرااستفادهکنید.قبل

ازاینکهآنراپاککنیداجازهدهیدکهحداقل10دقیقهرویسطوحباقیبماند«.

Sachlebenسفیدکنندهمیتواندبهمرورزمانباعثخوردگیفلزاتشودبنابراین

توصیهمیکندکهمردمبهاستفادهازاینمادهبرایشستنوتمیزکردنشیرآالتو

سطوحفلزیواستیل،عادتنکنند.همچنینچونسفیدکنندهمیتواندبرایبسیاری

ازسطوحمورداستفادهدرکانترآشپزخانههانیزآسیبزنندهباشد،بایدبعدازتمیز

کردنسطوحباسفیدکننده،حتماآنراباآب،دوبارهتمیزکنیدتامانعازبینرفتن

رنگیاهرآسیبدیگریبهاینسطوحشوید.

ایزوپروپیل الکل

محلولهایالکلیکهحاویحداقل۷0درصدالکلباشنددربرابر

کروناویروسرویسطوحسخت،تاثیرگذارهستند.برایپاک03

کردنوضدعفونیکردنسطوحبااینماده،ابتداسطحراباآب

وشویندهتمیزکنید.سپسمحلولالکلیرابدوناینکهآنرا

رقیقکنیدرویسطحاستفادهکنیدواجازهدهیدکهحداقل30

دکتر فرامرز  ارجمنـد

416-548-6555
EM 647-868-4041

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

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

ایرانیـان پالزاى  روى  روبه  یانـگ،  خیابان   6070

کانادا از  اپتومترى  برد  داراى 

Click

Body contouring
Skin tightening

CASPIALaser Clinic
Capture fresh look TM

info@caspia.ca

416.272.2219
www.caspia.ca
By appointment only

FREE
Consultation

Click

این محصوالت بهداشتی را در خانه بسازید و به جنگ ویروس کرونا بروید

http://atash.ca
tel:+14165486555
http://www.caspia.ca
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ثانیهرویسطوحبماندتاآنراضدعفونیکند.بهگفتهSachleben،الکلمعموال

برایهمهسطوح،بیخطراستولیممکناستبرخیانواعپالستیکرابیرنگکند.

هیدروژن پراکسید

بهنقلازCDC،هیدروژنپراکسیدهایخانگی)3درصد(برای

غیرفعالکردنراینوویروسیاویروسسرماخوردگیانسانی04

موثراستدرصورتیکهویروسبهمدت۶تا۸دقیقهدر

معرضاینمادهقراربگیرد.

ازبینبردنراینوویروسبسیارسختترازکروناویروسهااستازاینروهیدروژن

پراکسیدمیتواندکروناویروسرادرزمانکمتریازبینببرد.اینمادهرابدونرقیق

کردندربطریهایاسپریبریزیدوآنرارویسطوحیکهمیخواهیدتمیزکنید،

اسپریکنید.ولیاجازهدهیدکهحداقلبراییکدقیقهرویسطوحباقیبماند.

هیدروژنپراکسیدخاصیتخورندگیندارد،بنابراینبرایاستفادهکردنرویسطوح

فلزیمناسباست.ولیاگربهشکلتصادفیرویلباسبریزد،مثلسفیدکننده

میتواندرنگپارچهراازبینببرد.بهگفتهSachleben،اینمادهبرایتمیزکردن

درزهاوشکافهاییکهدسترسیبهآنهابهسختیصورتمیگیرد،مناسباست.

کافیاستآنرارویقسمتموردنظرتانبریزیدوالزمنیستآنرابعداپاککنید

چوناینمادهبهاکسیژنوآبتجزیهمیشود.

   از چه موادی نمی توان برای از بین بردن کرونا ویروس

  استفاده کرد   

بعضیازمحصوالتخانگیهستندکهعلیرغمباورعدهای،تاثیرچندانیرویاز

بینکروناویروسندارندوحتیمیتوانندمضرباشند.درادامهبهاینموارداشاره

میکنیم.

ضدعفونی کننده های خانگی دست

حتمااینروزهادستورهایزیادیبرایتهیهضدعفونیکننده

دستخانگیدرشبکههایاجتماعیوسراسراینترنتمیبینید.01

UpstateMedicalازدانشگاهپزشکیThomasولیدکتر

توصیهمیکندکهخودتانآنراتهیهنکنید.

این محصوالت بهداشتی را در خانه بسازید و به جنگ ویروس کرونا بروید

گزارش سی بی سی از وضعیت 

شیوع کرونا در ایران؛ بی اعتمادی 

مردم، پنهان کاری حکومت و 

تحریم های فزاینده

سیبیسینهادرسانهایکانادا

درگزارشیدربارهوضعیت

شیوعکرونادرایراننوشتهکه

کشمکشهایمذهبیوباوربه

تئوریهایتوطئه،پاسخگوییدر

برابرشیوعکروناویروسدراین

کشورراکندکردهاست.

اینگزارشوضعیتکرونادر

ایرانرابحرانیتوصیفمیکندو

میگویدکهحکومتایراندرزمینه

اطالعرسانیپنهانکاریمیکندو

اعتمادعمومینسبتبهرهبریو

دولتکاهشیافتهاست.

اینگزارشنوشتهتحریمهای

فزایندهآمریکاعلیهایرانشرایط

همهگیریبیماریدرایرانرا

سختترکردهاست.

جزئیات بیشتر این گزارش را در 

سایت آتش بخوانید.

گزارش سی بی سی از کرونا در ایران

http://atash.ca
https://atash.ca/cbc-iran-tremendously-dangerous/
https://atash.ca/cbc-iran-tremendously-dangerous/
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ویهشدارمیدهد:»مردمنسبتدرستموادمختلفبرایترکیبآنهارانمیدانندو

اینترنتنیزجوابدرستیبهشمانمیدهد.«

ویمیافزاید:»بااینکارنهتنهاممکناستبهخودتانصدمهبزنید،بلکهحتی

ممکناستدرموردتمیزیدستهایخودتاننیزبهاشتباهبیافتیدودرمعرضابتال

بهاینبیماریقراربگیرید«.

Sachlebenنیزاینتوصیهراتاییدمیکندومیگوید:»باوجوداینکهمنیک

شیمیدانحرفهایهستماماهرگزدرخانهموادضدعفونیکنندهخودمراباهم

ترکیبنمیکنم.«

ویمیگوید:»شرکتها،زمانوهزینهزیادیرابهشیمیدانهااختصاصمیدهند

تافرمولصحیحومناسبضدعفونیکنندهدستراپیداکنندکهمحصولیتولید

کنندکهکاراییالزمراداشتهباشدوبرایسالمتیمصرفکنندگاننیزخطرینداشته

باشد.اگرخودتانچنینکاریانجامدهید،چطورمیتوانیدمطمئنشویدکهاین

ضدعفونیکننده،پایداراستوتاثیرگذاریالزمراداردیانه؟«

ودکا

دستورهایزیادیدرسراسراینترنتپخششدهاستکهازودکا

برایمبارزهباکروناویروساستفادهمیکند.تعدادزیادیاز02

تولیدکنندگانودکاازجملهTito’s،پیشازایننیزبیانیههایی

درموردمحصوالتخودمنتشرکردهاندوبهمشتریانتوضیح

دادهاندکهاینمحصوالتحاویالکلکافی)۴0درصددربرابر

۷0درصدالزم(برایازبینبردنکروناویروسنیستند.

سرکه سفید تقطیر شده 

توصیههایمرتبطباضدعفونیکردنازطریقسرکهدرسطح

اینترنتمحبوبشدهاستولیهیچشواهدیوجودنداردکه03

اینضدعفونیبتواندرویکروناویروستاثیرگذارباشد.

برای اطالع از آخرین خبرها و گزارش ها در باره ی 

ویروس کرونا در کانادا کلیک کنید

مجلهمعتبرConsumerReportsاز

سال1۹3۶درآمریکامنتشرمیشودو

یکیازمعتبرتریننهادهایبررسیو

امتیازدهیبهانواعکاالهاوخوراکیها

درسطحجهاناست.آنهاسرویسها

وکاالهاراتستمیکنند،براساس

نیازهایمشتریپژوهشمیکنندو

وظیفهاطالعرسانیوآموزشرابرعهده

دارند.

اینمجلهبیشاز۷میلیونمشترک

داردوساالنه۲۵میلیوندالربرایتست

انواعکاالهاهزینهمیکند.

اینمجلهتالشکردهبهصورتمستقل

ادارهشودوهیچگاهتبلیغشرکتهادر

آنچاپنشدهاست.البتهدروبسایت

اینمجله،لینکهایفروشندگانقرار

دارد.

نظراتکارشناساناینمجلهیکیاز

اصلیترینمراجعتصمیمگیریبرای

خریدکاالدرآمریکایشمالیبهشمار

میرود.

About Consumer Reports

این محصوالت بهداشتی را در خانه بسازید و به جنگ ویروس کرونا بروید

http://atash.ca
https://atash.ca/tag/coronaoutbreak/
https://www.consumerreports.org
https://www.consumerreports.org
https://www.consumerreports.org
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زنـــدگی
بهتـــــر

 RRSP نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب

به RRIF سود بیشتری می برید

شاید فکر کنید در این شرایط که ویروس کرونا COVID-19 همه چیز را 

تحت الشعاع خود قرار داده، زمان مناسبی برای بحث درباره ی موضوعاتی 

از قبیل RRSP نیست، اما موضوع این مقاله برای برخی جنبه حیاتی دارد

 COVID-19 شاید فکر کنید در این شرایط که ویروس کرونا

همه چیز را تحت الشــعاع خود قرار داده و بر همه چیز از اقتصاد 

و ســالمت جامعه گرفته تا شرایط اجتماعی مردم سایه انداخته، 

 RRSP زمان مناسبی برای بحث درباره ی موضوعاتی از قبیل

نیســت، اما موضوع این مقاله برای برخی افراد جنبه حیاتی دارد. آنها که 

امسال به یک سن خاصی می رسند.

بعضی از بازنشســته ها به دلیل مشکالت مالی و این که منابع درآمدی شان 

کفاف خرج شــان را نمی دهد، تصمیم می گیرند پیش از موعد، حساب طرح 

ثبت شــده پس انداز بازنشستگی RRSP خود را به صندوق ثبت شده درآمد 

بازنشســتگی RRIF تبدیل کنند. اما آیا واقعا این کار، درست و مقرون به صرفه 

اســت؟ قطعا راه های دیگری هم وجود دارد که می تواند آنها را از این تصمیم 

 ،RRIF به حساب RRSP منصرف کند. یکی از فاکتورهای مهم در تبدیل حســاب

ســن فرد است و حداقل برداشت، برمبنای سن محاسبه می شود. 

شــما با خواندن این مطلب، اطالعات خوبی در رابطه با تاثیر شرایط سنی در 

تبدیل حســاب ها و میزان برداشت پیدا می کنید، با نرخ مالیات این حساب ها 

آشــنا می شوید و می توانید نقاط قوت و ضعف انتخاب مستمری سالیانه در 

مقابل RRIF را بسنجید. 

Should I Convert My RRSP To A RRIF Early?

نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب RRSP به RRIF سود بیشتری می برید

ژه
یـ

 و
ـر

س
پان

س
ا

رضـا شهبـا
مشـاور امـور مالی کانـادا

Click

http://atash.ca
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
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صندوقثبتشدهدرآمدبازنشستگیRRIFدقیقاهمانطرحثبتشدهپسانداز

بازنشستگیRRSPاست،تنهابادواستثنا.۷1سالگیآخرینسنیاستکهیک

حسابRRSPرامیتوانبهRRIFتبدیلکردودرموردRRIF،یکحداقلبرداشت

الزامیتعیینشدهاست.اینحداقل،درصدیاستکهبرمبنایسنشمامحاسبه

میشود.برایاطالعاتبیشتربهجدولصفحهبعدمراجعهکنید.

بیمـه عمـر؛
آرامـش خیـال
برای آنهـا که 

دوست شان دارید

چون شمـا
شایستگی فردایی 
آرام را دارید

905.370.0011
محمد رحیمیـان

sherkatebimeh.com

 فردی | گروهی | بیزنسی | سرمایه گذاری تضمینی

Click

برای اطالعات بیشتر          
    با ما تماس بگیرید 

بیمه، سرمایه گذاری
مشــــاوره مــالی

416.875.6745
خدماتی متفاوت از گروه شهبا    

/shahbagroup
rezashahba.com

کمـک امـــروز مـا
آرامش فردای شما

Reza Shahba

Click

نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب RRSP به RRIF سود بیشتری می برید

http://atash.ca
http://www.sherkatebimeh.com
http://www.sherkatebimeh.com
http://www.sherkatebimeh.com
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
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RRIF دالئل تبدیل زودهنگام به حسابRRIF دالئل تبدیل دیرهنگام به حساب

بیشتراز۶۵سالسنداریدوازدرآمد

بازنشستگیبرخوردارنیستید

درآمدبازنشستگیدارید

میخواهیدتمامیابخشیازموجودی

حسابRRSPخودرابهیکمستمری

ماهیانهثابت،تبدیلکنید

پساندازهایدیگریداریدودرنتیجه

RRSPمیتوانیدبرداشتازحساب

خودرابهتعویقاندازید

RRSPبابرداشتوجوهازحساب

خودبرایمخارجتانمشکلیندارید

خویشفرماهستیدوسودسهامتانرا

ازشرکتتانبرداشتمیکنید

حل مشکل درآمد بعد از 6۵ سالگی

بعداز۶۵سالگی،برداشتازحسابRRIFبهعنواندرآمدبازنشستگیتلقیخواهد

شد.اگرکسیتصمیمداردباتبدیلحسابRRSPبهRRIF،مشکلدرآمدخودراحل

کندبایدبهخاطرداشتهباشدکهضرورتیبرایاینکاروجودندارد،چونمیتواند

وجوهخودراازحسابRRSP،همانطورکههست،برداشتکند.

 RRIF و RRSP حساب های

هنگام برداشت به عنوان درآمد، 

مالیات پذیر هستند 

شمامیتوانیدتصمیمبگیریدکهدرطول

ماههاوسالهایپیشرو،چهمبلغیرا

براییکدرآمدمنظمنیازداریدوآنمبلغرا

برداشتنمایید.

هردوحسابRRSPوRRIFدرهنگام

برداشتبهعنواندرآمد،بهطوریکسانوصد

درصد،مالیاتپذیرهستند.

kay@therealestateoffice.ca

20 Harrison Garden Blvd (Yonge& Sheppard)

Click

6365 Yonge St. Suite 201
416-844-6634

ری متین حسابدا

اعتبار ما، مبتنی رب اعتماد شماست
Matin Accounting

Click

نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب RRSP به RRIF سود بیشتری می برید

http://atash.ca
tel:+14167203449
tel:+14168446634
tel:+14168446634
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نرخ مالیات  پایین تر برای 

RRIF حساب

دلیلخوبیکهبرایتبدیلحسابخودبه

RRIFوجوددارد،پایینتربودننرخمالیات

است.اگرشماازدرآمدبازنشستگیمثل

مستمریمادامالعمرشرکتییامستمری

سالیانهبرخوردارنباشید،دراینصورتاعتبار

بازنشستگیدرنظرگرفتهشدهبرایحداکثر۲

هزاردالردرآمدبازنشستگیساالنهشما،مورد

استفادهقرارنگرفتهاست.

برداشتی که معاف از مالیات است

درآمدحاصلازحسابRRSP،درآمدبازنشستگیبهحسابنمیآید،ایندرحالی

RRSPچنیناست.دستکم۲هزاردالرازموجودیحسابRRIFاستکهدرآمد

خودرابهRRIFتبدیلکردهوآنرا،چهموردنیازشمابودیانه،ساالنهبرداشتکنید،

چراکهاینبرداشت،معافازمالیاتاست.

CPP/QPP،OASوGIS،درآمدهایبازنشستگیواجدشرایطبرایپایینآوردن

مالیات،محسوبنمیشوند.بههرحال،الزماستدراینبارهبایکمتخصص

رسمیامورمالیمشورتکنیدتاجریاندرآمدیچشمگیریبرایسبکزندگیدوران

بازنشستگیخود،فراهمآوردهباشید.

۳ کاری که در 71 سالگی باید برای حساب های RRSP خود 

انجام دهید

شماتاپایانسالیکه۷1سالهمیشوید،وقتداریدکهکاریباحسابRRSPخود

انجامبدهید.تاریخمقرربرایحسابهایRRSP،روز31دسامبرآنسالیاستکه

فردموردنظر۷1سالهمیشود.

شماتاآنتاریخوقتداریدکهیکیاز3کارزیرراانجامدهید:

حسابRRSPخودرابهطورکاملنقدکرده،کلارزشبازارآنرابهدرآمدآن. ۱

نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب RRSP به RRIF سود بیشتری می برید

ماهمهآنچهالزماسترافراهمکردهایم
تافرزندشمـادردبیرستانرسمیکانـاداییدرسبخواند

وبهآسانیوارددانشگاههایمعتبرکاناداشود

برگزاریکالسهایآمادگیوآزمونرسمیIELTSدرمحلدبیرستان

تحصیلدردبیرستانشبانهروزیباامکاناتوتجهیزات

خوابگاهی،آزمایشگاهیوورزشی

دورهکاملدروسدبیرستانیبصورتآنالینازسراسردنیا

اخذویزایتحصیلیوتعیینقّیم

416-227-1177,  416-227-0811 |  w w w.TorontoHighS chool.c a
9555 Yonge St, Suite 307, Richmond Hill, ON L4C 9M5

Toronto High School

Toronto High School

Click

http://atash.ca
http://www.torontohighschool.ca/
http://www.torontohighschool.ca/
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نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب RRSP به RRIF سود بیشتری می برید

سالتاناضافهنماییدومالیاتتمامآنمبلغ

رابپردازید.البته،اینکارنمیتواندگزینه

خیلیخوبیباشد.

حسابRRSPخودرابهصندوقثبتشده. ۲

درآمدبازنشستگیRRIFتبدیلکردهواز

ابتدایسالبعد،حداقلمبلغهایتعیینشده

رابرداشتکنید.

باوجوهحاصلازحسابRRSPخود،. ۳

مستمریسالیانهایازیکشرکتبیمهخریداری

کردهوازابتدایسالبعدتاپایانعمر،مبالغاز

پیشتعیینشدهای،دریافتنمایید.

جایی که حداقل برداشت از حساب به سن شما بستگی 

دارد

اگرحسابRRSPخودرابهRRIFتبدیلکنید،حداقلبرداشتالزامیشما،به

سنتانبستگیخواهدداشت.سالیکه۷۲سالهمیشوید،حداقلبرداشتشما

معادل۵.۲۸درصدازارزشبازارحسابدر31دسامبرسالگذشتهخواهدبود.

میتوانیدحداقلبرداشتخودرابرسنهمسرتانمبتنیسازیدواگرایشانجوانتر

ازشماباشد،حداقلبرداشتالزامیشماکمترخواهدشد.

حداقل برداشت در صورت استفاده از سن همسر

شمااگرازسنهمسرتاناستفادهکنید،حداقلبرداشتتاندرسالآینده،۵درصد

خواهدبود.باگذشتزمان،حداقلبرداشتازحسابRRIF،درسالیکه۷۵ساله

میشویدبه۵.۶۷درصدخواهدرسید.

اینمیزان،درسالیکه۸0سالهمیشویدنیز۶.۵۸درصدخواهدبودوهمینطوربه

ترتیبافزایشمییابد،تادرسالیکه۹0سالهمیشوید،به10.۹۹درصدمیرسد.

اگرحسابRRIFشمابیشترازنرخبرداشت،سوددهینداشتهباشد،بهمرورزمان

ناگزیربهبرداشتازاصلسرمایهخودخواهیدبود.

Start Up Visa

Click

http://atash.ca
http://www.optimal-solution.ca
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نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب RRSP به RRIF سود بیشتری می برید

اگربهجایاینکار،یکمستمریساالنهبخرید،درآمدشمابهویژگیهایمستمری

انتخابیتانبستگیخواهدداشت.

برایمثال،یکمستمریساالنهواحد،باپرداختساالنهوبدوندورههایتضمینی،

براساسنرخهایبهرهساالنهفعلیکهمثلتمامینرخهایبهره،کمابیشپایین

است،درآمدیمعادلبا۷هزار۹3۹دالربهازایهر100هزاردالرازRRSP،ایجاد

خواهدکرد.

شرکتبیمه،ایندرآمدراتاآخرعمرتانبهشماپرداختخواهدکرد.

گزینه هایی که می توانید برای 

دریافت مستمری انتخاب کنید

شمامیتوانیدانتخابکنیدکهپرداختهای

مستمریتان،برمبنایزندگیشماوهمسرتان

محاسبهشدهوتاهنگاممرگدومیننفراز

شما،ادامهپیداکند.

همچنین،میتوانیدانتخابکنیدکهحتیاگر

قبلازانقضایدورهتضمینیتانوفاتکردید،

یکدورهتضمینیبرایپرداختهایتانداشته

باشید.

برخورداریازویژگیهاییماننداین،موجب

خواهدشدکهپرداختهایمستمریشما

پایینترباشد،چوناینویژگیهاهرکدام

هزینههاییدارند.

CPPیاOASشما،درعملتحتتاثیر

انتخابشماقرارنمیگیرد.ایننکتهنیزکه

شماهمچناندرحالکارهستید،عمالتاثیری

براینانتخابنخواهدداشت.

حداقلبرداشتRRIFازهر100هزاردالر

ازحسابهایRRSP،درموردشمادرسال

آینده،۵هزاردالرخواهدبود،درمقابل

www.canada118.com
10255 Yonge St., Unit 207, Richmond Hill,  
Ontario, L4C 3B2      

905.370.0160
I mmigrat ion S er vices

Click

http://atash.ca
http://canada118.com
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نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب RRSP به RRIF سود بیشتری می برید

۷هزارو۹3۹دالرمستمریسالیانه.بنابراین،شمابرایمستمریسالیانه،درمقایسه

باRRIF،مجبورهستیدکهکمیبیشترمالیاتبپردازید.

شرایطی که در صورت انتخاب RRIF خواهید داشت

اگرRRIFراانتخابکنیدوحسابشمانرخسود۴درصدیدریافتکند،هماندرآمد

سالیانه۷هزارو۹3۹دالررابهمدت1۷سالخواهیدداشتوپسازآن،حساب

RRIFشماصفرخواهدشد.

در۷1سالگی،امیدبهزندگیشما1۵سالاست،بنابراینمستمریسالیانه،اندکی

بیشتراز۴درصدسودبرایموجودیحسابRRSPشمافراهممیآورد.

اینموضوعکه۴درصد،سودخوبیاستیانه،بستگیبهآنداردکهازچهکسی

سوالکنید.اگرهمتا100سالگیعمرکنید،مستمریسالیانهشمانرخسوددهیعالی

معادلبا۷.۵درصدازیکRRIFبرایتانفراهمخواهدکرد.

نرخ مالیات هر دو حساب، یکسان است

همبرداشتازRRIFوهمدرآمدمستمریثبتشده،هردوبهیکشکلوبانرخ

یکسانیمشمولمالیاتمیشوند.

بنابراین،مزیتمالیاتیخاصینسبتبه

یکدیگرندارند.تنهاتفاوتآنهاایناست

کهمستمریساالنهشما،درهنگاممرگتان

مشمولمالیاتنمیشودــدرغیابیک

دورهتضمینیمشخص،پرداختهابهاتمام

میرسدــولیRRIFمشمولمالیاتقرار

میگیرد.

حسابRRIFرامیتواندرهنگاممرگتان،به

صورتمعافازمالیات،بههمسربازماندهشما

انتقالدادیااگرشمادومینمتوفیهستید،

اینحسابدرهنگامتقسیممیراثمشمول

مالیاتشدهوبهبقیهدرآمدآنسالشما

اضافهمیشود.

عیدامسالرابراینوههایتان

چطورتوصیفمیکنید؟

قرعهکشیمیانکاربران

تلگرام-اینستاگرام-توئیتر-فیسبوک

جایزه:کارتخریدآمازون

atash.cزمانقرعهکشی:اپریــل۲۰۲۰ a

1
مســــــــــابقهعلمیتخیـلی

Click

http://atash.ca
https://atash.ca/atash-contest-march-2020/
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نکاتی که اگر بدانید از تبدیل حساب RRSP به RRIF سود بیشتری می برید

نکات مهم برای انتخاب بین حساب RRIF و مستمری 

سالیانه

شمادرهنگامتصمیمگیریدربارهانتخاببینحسابRRIFومستمریسالیانه،باید

نکاتزیررامدنظرقراردهید:

هرچهتمایلشمابهانعطافپذیریدرآمدتانبیشترباشد،RRIFگزینهبهتری. 4

برایتانخواهدبود.

هرچهآستانهریسکسرمایهگذاریشماباالترباشد،RRIFگزینهمناسبتری. 5

است.

۶ .OASیاCPPهرچهمنابعدرآمدمستمری/بازنشستگیبیشتریبهغیراز

داشتهودرنتیجه،ازدرجهایازحمایتبرایدورانسالمندیبرخوردارباشید،

RRIFگزینهبهتریبرایشماخواهدبود.

اگرفکرمیکنیدطولعمرتانکوتاهترخواهدبود،RRIFگزینهبهتریبرای. ۷

شماست.

هرچهتمایلشمابرایفراهمآوردنحمایتمالیبرایهمسروسایر. ۸

ذینفعانتاندرهنگاممرگ،بیشترباشد،RRIFگزینهمناسبتریبهنظر

میرسد.

با توجه به شرایط شخصی خود تصمیم گیری کنید

بسیاریازکاناداییهابرایانتقالپساندازهایخودازRRSP،حسابRRIFرابه

مستمریسالیانهترجیحمیدهند.شمابایدباتوجهبهشرایطشخصیتان،بهایننتیجه

برسیدکهچهگزینهایرابرایخودمطلوبمیدانید.

مهـاجرت ایرانیــان به کانــادا
حساب پس انداز ثبت  شده  بازنشستگی 

 Registered Retirement Savings Plan -

RRSP که در سال ۱۹۵۷ آغاز شد، یک طرح 

بازنشستگی  است که بیشتر کانادایی ها آن را 

می شناسند. 

دلیل جذابیت و محبوبیت حساب های 

پس انداز RRSP این است که واریزهای شما 

به این حساب ، از درآمدتان کسر می شود. 

هنگامی که مبلغی را به این حساب ها 

واریز می کنید، در اصل از درآمد مالیات پذیر 

خود در طول سال می کاهید، که غالبا به 

بازپرداخت مالیاتی بعد از پر کردن فرم های 

مالیات  می انجامد.

مزیت دیگر این طرح آن است که هر گونه 

درآمد یا عواید سرمایه ای بدست آمده در 

داخل حساب RRSP شما، مشمول مالیات 

نخواهد بود. با وجود این، هنگامی که در 

 RRSP سال های بازنشستگی تان، از حساب

خود پول برداشت می کنید، به عنوان درآمد 

در نظر گرفته شده و مطابق با نرخ نهایی 

مالیات شما، از آن مالیات گرفته خواهد شد.

همین که به سن ۷۱ سالگی برسید، حساب 

RRSP شما باید منحل شده و به یک 

اندوخته  درآمد ثبت شده  بازنشستگی 

)RRIF( تبدیل شود. محدودیتی برای 

حداقل سن در مورد حساب های RRSP در 

نظر گرفته نشده است، اما شما فقط زمانی 

ظرفیت واریز را بدست خواهید آورد که 

درآمد شغلی کسب کرده و یک اظهارنامه  

مالیاتی پر کرده باشید.

ظرفیت واریز شما ۱۸ درصد از درآمد سال 

گذشته تان خواهد بود. اگر در محل کارتان 

بیمه  بازنشستگی داشته باشید، یک تعدیل 

مستمری به شما تعلق خواهد گرفت که از 

 RRSP میزان ظرفیت در دسترس  شما در

خواهد کاست. 

با وجود واژه  »پس انداز« در نام RRSP، از 

این حساب می توان عمال برای نگهداری از 

دارایی های سرمایه ای مختلفی مانند سهام، 

اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری 

مشترک، صندوق های قابل معامله در بورس 

و موارد دیگر استفاده نمود.

RRSP؛ همه چیز درباره این 

حساب پس انداز بازنشستگی

http://atash.ca
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بازار خرید و فروش ملک در تورنتو

با این اوضـاع کـرونـا چگونـه خواهد شد؟

با شیوع کرونا ویروس و اعالم وضعیت اضطراری در 

انتاریو، صنعت امالک نیز مانند سایر بخش های جامعه 

شرایط دشواری را می گذراند 

 امیر از تورنتو: من و همسرم سه سالی هست که به تورنتو آمده ایم و 

از یک سال پیش شغل ثابت خوبی پیدا کرده ایم و تصمیم داشتیم هوا 

که بهتر شد برای خرید کاندو اقدام کنیم.

اما حاال با این وضعیتی که پیش آمده نمی دانیم واقعا چکار کنیم. نمی دانیم اوضاع 

چه طور می شود. طبیعتا االن دیگر زمان اقدام برای این کار نیست، ولی باالخره چه 

خواهد شد و چه بر سر بازار خواهد آمد.

در همین شرایط فعلی اگر فرضا بخواهیم جایی را پیدا کنیم و بخریم باید چکار کنیم؟ 

با این وضعیت چطور می شود خانه را دید؟ شما چه توصیه هائی دارید؟

ممنون می شوم اگر در این زمینه راهنمائی کنید.

پاسخ: مجتبی عسگریان، مشاور امالک و مسکن - تورنتو

How Is COVID-19 Impacting Toronto’s Real Estate Industry?

مسکن

بازار خرید و فروش ملک در تورنتو با این اوضـاع کـرونـا چگونـه خواهد شد؟

خ
سـ

پا
و 

ش 
س

پر

مجتبی عسگریان
مشاور امالک و مسکن تورنتو 

Click

http://atash.ca
http://www.teamasgarian.com
http://www.teamasgarian.com
http://www.teamasgarian.com
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فکرمیکنممادورانسختونگرانکنندهای

راپشتسرمیگذاریم،چونواقعاهیچکس

نمیداندقراراستچهاتفاقیبیفتد.

منهفتهپیشدرروزدوشنبهملکیرالیست

کردمومیدانیمکهلیستینگهایدوشنبهپر

طرفدارهستند.

ولیروزسهشنبه،بااعالماینکهانتاریوتحت

وضعیتاضطراریقراردارد،گوییهمهچیز

متوقفشدودیگرحتییکنفرهمبرای

بازدیدازاینخانهتماسنگرفت.

منبرایمشتریفروشندهامنگرانهستم.

اطالعدارمکهدوشنبهشب،برایتعدادیاز

ملکهاپیشنهادخریدارائهشدهبودومردم

همچناندرحالارائهپیشنهادخریدبودند،

ولیفکرمیکنمهمهاینهاقبلازپخشخبر

بزرگ»وضعیتاضطراری«بود.

مشـاور ارشد امالک
مسکونی، تجاری و سرمایه گذاری

مجتبی عسـگریان
MEng (Master of Engineering), ABR, SRES, SRS, CNE

416-837-8000

Broker

Click

بازار خرید و فروش ملک در تورنتو با این اوضـاع کـرونـا چگونـه خواهد شد؟

6365 Yonge St. Suite 201
416-844-6634

ری متین حسابدا

اعتبار ما، مبتنی رب اعتماد شماست
Matin Accounting

Click

این روزها، سراسر جهان از شرق گرفته تا غرب و از شمال گرفته تا 

جنوب، در یک ترس همگانی به سر می برد؛ ترس از ویروس کرونا. 

جدا از تاثیری که این ویروس بر حوزه سالمت عمومی می گذارد و 

جان عده ای را می گیرد، کسب وکارهای مختلف نیز دچار ضررهای 

فراوان مالی شده اند؛ ضررهایی که شاید تا ماه ها و حتی سال ها 

بعد درگیر تبعات آن باشند. 

صنعت امالک و مستغالت نیز از این قاعده مستثنی نیست و 

نگرانی هایی در این رابطه وجود دارد. 

با این حال، بعضی از مشاوران امالک، راه هایی را در پیش 

گرفته اند تا در حد توان خود، چالش ها را به حداقل برسانند. 

خواندن این مطلب به شما کمک می کند با شرایط فعلی بازار 

امالک تورنتو و راه هایی که مشاوران امالک برای کاهش تاثیرات 

منفی این بحران در پیش  گرفته اند، آشنا شوید.

نکاتی درباره ی سوالی که شما پرسیده اید

http://atash.ca
http://www.teamasgarian.com
tel:+14168446634
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مردمتاآنشبهمچنانپیشنهادخریدمیدادند،ولیاحساسمیکنمازسهشنبه

دیگرروزمتفاوتیبود.

سختی شرایط دوران کرونا برای موجرها

فکرمیکنمبرایموجرهانیززمانههراسآوریباشد،چونصحبتهاییهمدراین

بارهشنیدهمیشودکهمستاجرهاقادربهپرداختاجارههایخودنیستندوباید

بپرسیدکهبرایموجرهاییکهبایدسرماهاقساطواممسکنخودرابپردازند،اینبه

چهمعناخواهدبود؟

بعضیازبانکهااجازهدادهاندکهبازپرداختاقساطواممسکنبهتعویقبیفتدو

بعضیازبانکهاهمچنیناجازهایندادهاند.بههرحال،زمانهترسناکیبرایهمه

است.

شرط و شروطی که مشاوران امالک برای خریداران 

می گذارند

منبعضیازمشاورانامالکرادیدهامکهدرپاسخبهاینبحران،بهخریداران

میگویند:»شمادرصورتیمیتوانیدازکاندوبازدیدکنیدکهیکپیشنهادخرید

مشروطبرایآندادهباشید«.

فکرمیکنمخریدارانمعمولی،واقعاتمایلیبهپذیرفتناینشرطندارند.

647 988 9291
panacohouse@gmail.com
www.panaco.ca

PANACO
Luxury Custom House

Design & Build

طراحی و اجرای پروژه هـای ساختمـانی

بهترین ها را با تیم ما تجربه کنید

Renovation

مشاوره 
رایگان

Click

بازار خرید و فروش ملک در تورنتو با این اوضـاع کـرونـا چگونـه خواهد شد؟

سرمایهگذارهاممکناستبپذیرندکهچنین

کاریرابکنند،ولیخریداریکهخانهرابرای

زندگیخودمیخواهد،دوستداردفضارا

ببیند،لمسکندواحساسنماید.

کاری می کنم که مردم به چشم 

خود، ملک موردنظرشان را 

ببینند

کاریکهمنانجامخواهمداد،ایناستکه

یکنقشهکفوهمچنینیکویدئوبرای

Broker / M.Arch.

مشــاور ارشد
امالک 

خــرید* فـــروش* اجــاره
مسکونی* تجـاری

647-994-7073

Click

http://atash.ca
tel:+16479889291
tel:+16479889291
tel:+16479889291
tel:+16479947073


ATASH.CA19هفته نامه آتش - شماره 2۳۸  -  پنج شنبه 2۶ مارچ 2020

لیستینگهایمفراهمکنمتامردمبهچشمخودببینندکهملکموردنظرشانچه

شرایطیدارد.

یکیازکاربرانسایتrealtor.caبامنتماسگرفت.لیستنگمرادیدهبودو

میخواستاطالعاتبیشتریداشتهباشدواحتماالمیخواستملکراببیند.

مندرعوض،فکرکردمکهاولبایدببینماوواجدشرایطهستیانه.بههمین

خاطراطالعاتبیشتریدربارهملکبهاودادم،نقشهرادراختیارشگذاشتم،ویدئورا

نشانشدادموگفتمکهقیمتنهاییاحتماالدرچهحدوحدودیخواهدبود.

وقتیکهایناطالعاترابهاودادم،گفت:»نه،خیلیممنون.اینملکبهدردمن

نمیخورد«.

مشاوران امالک باید بیشتر از گذشته، خریداران را ارزیابی 

کنند

تغییریکهدرنتیجهکووید1۹برایمادراینصنعتاتفاقافتاده،ایناستکهباید

خریدارانراموردارزیابیبیشتریقراردهید،سوالهایبیشتریبپرسیموپیشاپیش

اطالعاتبیشتریدراختیارشانبگذاریم،تادربارهاینکهواقعامیخواهندازخانهدیدن

کنندیانه،تصمیمآگاهانهتریبگیرند.

خریدارانهممتقابالبایدسعیکنندتااطالعاتبیشتریهمدربارهخانههمدرباره

محلهایکهملکدرآنقرارداردکسبکنند.

دلیل مخالفت با برگزاری اپن هاوس

Torontoالبتهدرهفتهایکهگذشتدونهاداصلیمشاورانمسکندرتورنتویعنی

OntarioRealEstateAssociation-وRegionalRealEstateBoard-TREB

OREAرسمابرگزاریاپنهاوسراممنوعکردند.

ولیپیشازآنهممنبابرگزاریاوپنهاوسمخالفبودم،چونفکرمیکردمنباید

تعدادزیادیازافراد،همزمانباهم،درداخلواطرافیکملک،حضورپیداکنند.

طبیعتانشاندادنخانهبهطورهمزمانبهدوخریدارراهمدرستنمیدانستم،چون

واقعامیخواستمهرخریداریبهتنهاییبهدیدنملکبرودومجبورنباشدازهمان

هواییتنفسکندکهغریبهدیگریهمدرآننفسمیکشد.

 
على محمدپور 

مشـاور شمـا در امـور امـالك
خـرید، فـروش، اجـاره

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

S ales  Representative

نکش ر و مهندس

 با کمتـــریـن
نرخ کمیسیـون
 با کمتـــریـن
نرخ کمیسیـون

S ales  Representative

Click

بازار خرید و فروش ملک در تورنتو با این اوضـاع کـرونـا چگونـه خواهد شد؟

بازرس ساختمان

ن ا مهر
  پوستی زاده

امالک مسکونی
Prevision Home 
Inspection 
Group

Certified by Carson Dunlop
mehran2867@yahoo.com

416-830-2385

Click

http://atash.ca
http://www.alivarankesh.com
tel:+14168302385
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مزیت نشان دادن ملک خالی به مشتری در دوران کرونا 

ویروس

همچنین،ملکیکهمنلیستکردهام،خالیاست.فکرمیکنمایننکتهمهمیباشد.

باشرایطیکهفعالداریم،اگرکسیدرخانهزندگیکند،لیستکردنآنیانشاندادن

آنبهمشتری،کمیدشوارترخواهدبود،چوننگرانیهاازویروسهاوآلودگیها

بسیارزیاداست.

هنگامیکهیکملکخالیاست،فکرنمیکنمنگرانیچندانیوجودداشتهباشد،ولی

وقتیکسیدرآنزندگیمیکند،مطمئناتااندازهاینگرانیوجودخواهدداشت.

ماهمچنیندرآشپزخانههایخانههاییکهنشانمیدهیم،ضدعفونیکنندهدست

قرارمیدهیموآنرابایکطناببهدستگیرهیکیازکشوهامیبندیمتامطمئن

شویمکسیآنرابرنمیدارد.

قرارداد باید ظرف ۳۰ روز قطعی شود

ماهمچنیندرخواستمیکنیمکهقراردادظرف30روزقطعیشودتامطمئنشویم

کههرچهسریعترکاربهاتمامخواهدرسید،چونواقعانمیدانیمقراراستچه

اتفاقیبیفتد.بایداطمینانحاصلکنیمکهاگرخداینکردهاتفاقیبرایبانکهایا

وکالافتاد،مشتریهایمانتحتحمایتقرارخواهندداشت.

درخواست بیعانه اضافی

درخواستنهاییکردنظرف30روزو

همچنیندرخواستبیعانهاضافی،ازجمله

تغییراتدیگریاستکهرخدادهاست.

مادرحالتعادی،۵درصدپیشپرداختبه

عنوانبیعانهمیخواهیم،ولیحاالاینبیعانه

رابه۸درصدرساندهایم.

اینکارفقطبهاینخاطراستکهمطمئن

شویمخریدارواقعاتصمیمخودراگرفتهاست

ودرمیانهراهپشیماننخواهدشد.

بازار خرید و فروش ملک در تورنتو با این اوضـاع کـرونـا چگونـه خواهد شد؟

KAMBIZ JAFARI 416-303-0397 BELLA LEE
Sales Representative Broker

Our proven track 
record Show we sell 
for HIGHER prices
incredible gift for

 the buyers

BELLA LEE
R E A L  E S T A T E

Click

شهپذیر یوسف
امالک مشـاور
Sales Rep.

647.468.2347

foresthillsignature.com

Click

http://atash.ca
tel:+14163030397
TEL:+16474682347


ATASH.CA21هفته نامه آتش - شماره 2۳۸  -  پنج شنبه 2۶ مارچ 2020

اتفاقی که دریافت وام مسکن را 

دشوار می کند

منشایعاتینیزشنیدهامکهگویاارزیابان،

درحالحاضرمایلنیستندبیرونبروندو

بهارزیابیملکهابپردازند.دراینصورت،

برایکاربابانکهاودریافتواممسکن،

مشکلبهوجودخواهدآمد.بانکهایاباید

بهحرفشمااعتمادکنندیاآنقدرصبرکنندکه

ارزیابهابخواهنددوبارهبهسرکارهایشان

برگردند.

چالش تعطیلی هیئت موجر و مستاجر

Landlord/Tenantچالشدیگردرحالحاضر،آناستکههیئتموجرومستاجر

Board،تعطیلاست.مشاورانیکهملکهاییرادرحالحاضرفروختهاندوبهدلیل

تصمیمخریداربراینقلمکانبهملک،برایمستاجرساکندرخانه،فرمN12صادر

کردهاند،ناگهانبااینوضعیتمواجهشدهاندکهجاییبرایمراجعهندارند.

شمانمیتوانیدفرمN12راهیچکجاتحویلدهیدواگرمستاجرهمبخواهدنسبت

بهآناعتراضکند،جاییبرایاعتراضوجودندارد.

البته،ازآنجاکهمستاجرانساکنخانههستند،آنهابرندهخواهندبود.آنهازمان

بیشتریدراختیارخواهندداشت.بنابراین،تاریخهاینهاییشدنقراردادبهتعویق

خواهدافتاد.

هیچنهادمسئولینیزدرحالحاضرفعالنیستکهبهاینمسائلبپردازد.

بازار خرید و فروش ملک در تورنتو با این اوضـاع کـرونـا چگونـه خواهد شد؟

CENTUM®

LIBERTY MORTGAGES CORP.
Heritage group Ltd.

Brokerage*

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

Mortgage Agent Broker

 راه حل آخر در
مسکن وام 

، فروش   خرید 
اجــاره

کمک در مســائل مهم سالهای اول مهاجرت

شکیبی 

Click

تعدادیازمدافعانحقوقمستاجراندر

انتاریومیگویندوقتیاولاپریلازراه

برسد،بسیاریازمستاجرانقصدپرداخت

اجارهخودراندارند.آنهابهسایرمستاجران

همتوصیهمیکنندکهبهدلیلهمهگیری

ویروسکروناهمینکارراانجامدهند.

آنهاهمچنیندرحالتهیهنامههای

تمپلیتیهستندتامستاجرانبرای

صاحبخانههابفرستندوبهآنهاخبربدهند

کهتوانپرداختاجارهرادراینماه

ندارند.همینمدافعانحقوقمستاجران

دارندپوسترهاییراتولیدمیکنندکهدر

ساختمانهاآویزانمیشودوازمستاجران

میخواهد:»اجارهخودرادراولاپریل

پرداختنکنید.«

سایت بنا که اخبار و گزارش های بازار 

مسکن در کانادا و تورنتو را دنبال می کند 

از این تالش های مدنی برای اینکه اجاره 

خانه ها در اول اپریل پرداخت نشود گزارش 

می دهد.

مستاجران و اول اپریل

a t a s h . c a / r e a l - e s t a t e

 همــــه چیـز دربـاره بـازار مسکـن کانــادا

Click

http://atash.ca
http://www.century21.ca/siamak.shakibikenarsari
https://banaa.ca/tenant-advocates-encourage-rent-strike-in-ontario-due-to-covid-19/
https://banaa.ca/tenant-advocates-encourage-rent-strike-in-ontario-due-to-covid-19/
https://banaa.ca/tenant-advocates-encourage-rent-strike-in-ontario-due-to-covid-19/
https://banaa.ca/tenant-advocates-encourage-rent-strike-in-ontario-due-to-covid-19/
https://banaa.ca/tenant-advocates-encourage-rent-strike-in-ontario-due-to-covid-19/
http://atash.ca/real-estate
http://atash.ca/real-estate
http://atash.ca/real-estate
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خزان زودرس برای بهار مسکن تورنتو؛ روایت مدیران ۴ بنگاه مسکن

خزان زودرس برای بهار مسکن تورنتو

روایت مدیران ۴ بنگاه مسکن 

 ،Royal LePage در این گزارش روایت هایی را می خوانید از فیل ساپر مدیرعامل

جان السینک، رئیس بنگاه امالک Right at Home Realty، جان پاسالیس رئیس 

Re/max و کریستوفر الکساندر سرپرست منطقه ای Realosophy بنگاه امالک

تا همین دو هفته پیش، تصور می شد که بیشتر بودن تعداد خریداران 

از لیستینگ ها، بازار بهاری مسکن تورنتو را حسابی داغ خواهد کرد. 

روز دوشنبه دو هفته پیش، مدیران بنگاه های معامالت امالک شهر، 

نتایج متناقضی را از اوپن هاوس های آخر هفته گزارش می کردند، چرا که بعضی از آنها 

همچنان سرزنده و پر از جمعیت و بعضی های دیگر سوت و کور بوده است. 

اما ظرف دو هفته شکل بازار کامال تغییر کرد. گسترش کرونا در سطح کانادا استان ها 

را یکی یکی واداشت تا اعالم وضعیت اضطراری کنند . از نیمه شب سه شنبه هم 

در انتاریو تمام بیزینس های غیرضروری از سوی دولت استان تعطیل شد، تا فاصله 

اجتماعی Social Distance هر چه بیشتر رعایت شود.

مدیران چهار بنگاه مسکن در تورنتو از این تغییر چهره می گویند. اینکه چطور آمدن 

بهار که بازار پررونقی را برای تورنتو وعده می داد، ناگهان تغییر چهره داد و خزان بر این 

حرفه نشست.

 ،Royal LePage در این گزارش روایت هایی را می خوانید از فیل ساپر مدیرعامل 

جان السینک، رئیس بنگاه امالک Right at Home Realty، جان پاسالیس رئیس 

بنگاه امالک Realosophy و کریستوفر الکساندر سرپرست منطقه ای Re/max که از 

این چرخش فصل می گویند.

Toronto Housing Market In Flux 

مسکن

وام متخصص 
مسکونی وامهای  انواع 
ساز  و  ساخت  تجـاری، 
شخصی  الین بیزینس و 

mehran.afkhami@gmail.com

Brokerage#10530

416.939.3783

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

Click

http://atash.ca
http://www.mortgagealliance.com/mehranafkhami
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خزان زودرس برای بهار مسکن تورنتو؛ روایت مدیران ۴ بنگاه مسکن

647.607.3277 | classyhomes.ca | info@classyhomes.ca 

رویاهـایشمـارامیسـازیم
M a i s a m  A s g a r i a n

انجـامپروژههـایساختمــانیبا

بهترینکیفیت|پایبندیبهزمان|مناسبترینقیمت

TARION WARRANTY

C L A S S Y  H O M E S

Click

TorontoRegionalRealEstateBoardهیئتامالکومستغالتمنطقهایتورنتو

TREB-هنوزپیشبینیاولیهیخودرامبنیبر10درصدرشددرسالجاریاصالح

نکردهاستوبهگفتهیJasonMercer،سرپرستبخشتحلیلبازاراینهیئت،

حدوددوهفتهطولخواهدکشیدتاتصویرواضحتریازآنچهپیشرویخواهدبود،

بهدستآید.اوبهایننکتهاشارهمیکندکهتعطیلیهایناشیازکووید1۹،تنهادر

پایانهفتهیگذشتهواقعابهوقوعپیوستهاست.امااینوضعیت،درفاصلهیزمانی

کوتاهیپساز۴مارچاتفاقافتادهاست،یعنیمدتزمانیکهدرآن،بانکمرکزی

کانادا،بهشکلکمسابقهایدوبارنرخهایبهرهیخودراکاهشدادهاست.

اومیگوید:»آنچهدرآیندهینزدیکپیشرویماخواهدبود،آناستکهخریداران

وفروشندگانبالقوهیخانه،هزینههایبسیارپایینوامگرفتنرا،کهاحتمالدارد

حتیپایینترهمبرود،بااثراتاقتصادیوسالمتیکووید1۹،مقایسهخواهندکرد.«

مدیرعامل Royal LePage: یک بازار و دو اردوگاه

آقایPhilSoper،مدیرعاملRoyalLePage،میگویدکاهشخارقالعادهییک

درصدینرخبهرهطیتنهاچندروز،بازارمسکنرابهدواردوگاهمجزاتقسیمکردهاست.

اردوگاهاولازکسانیتشکیلشدهاستکهبرنامههایخودرابرایخریدیافروش،

وام خصوصی با بهترین نرخ بهره

 وام های اول و دوم

مسکونی جتاری و ساخت و ساز

Private Lending

Click

http://atash.ca
http://classyhomes.ca
http://www.mercicap.com
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بهتعویقانداختهاند،چراکهمیخواهندازتوصیههایمقاماتبهداشت،درمورد

فاصلهگیریاجتماعی،پیروینمایند.

اماگروهدیگرینیزهستندکهبهگفتهیزوپر،»بهبودناگهانیقدرتخریدشان،آنهارا

بهماندندربازارترغیبکردهاست.«اومیگوید:»کسانیکهبههردریمیزدندتا

مسکنیبرایخودفراهمآورند،اکنوناحساسمیکنندکهوضعیتپیشآمده،مهمتر

ازآناستکهبتوانبهآسانیازآنگذشت.«

رئیس Right at Home Realty: کرونا بازنده ی بازی

اماآقایJohnLusink،رئیسبنگاهامالکRightatHomeRealty،معتقداستکه

ویروسجدیدبهاحتمالزیاد،بازیرابهوسوسهیپایینبودننرخهایبهره،خواهد

باخت.

اومیگوید:»اگرشمانتوانیدبرویدوخانههاراببینید،چهاهمیتیخواهدداشتکه

نرخهایبهرهمنفیباشد.منواقعانمیدانمکهمشاورانامالک،میخواهندشغل

خودرابهچهصورتیبهانجامبرسانند.«

دوهفتهپیش،گزارشهفتگیRightAtHomeنشانازآنداشتکهلیستینگها

۵/۷درصددرمقایسهباهفتهیقبلافزایشداشتهاست،اماهمچنان۴درصداز

مدتمشابهسالگذشتهپایینتراست.فروشهایپیشرویاقریبالوقوع11درصدو

معامالتدرحالنهاییشدن1۴درصدافزایشداشتهاست.

اماآنطورکهگفتهمیشود،بازدیدازملکهابسیارکاهشیافتهاستوبهگفتهی

السینک،درطیهفتهیآینده،تصویریبسیارمتفاوتترسیمخواهدشد.

اومیگوید:»تاپایاناینهفته)هفتهگذشته(،باعثتعجبمنخواهدبوداگر

تعدادبازدیدهاازصفرباالترباشد،کهبهمعنایکاهش۵0تا۷0درصدیمعامالت

پیشروخواهدبود.منفکرمیکنمکهماقطعاشاهدتاثیراتیخواهیمبود،ولیبا

توجهبهتمامچیزهاییکهازطرفدولتیاصنعتممکناستاتفاقبیفتد،بروزاین

تغییراتچندروزیطولخواهدکشید.«

یکمشاورامالکدرشرقتورنتومیگویدتاآنجاکهبهیادمیآورد،دوهفتهپیش

برایاولینبار،شاهداوپنهاوسیبوده،کهتنهایکبازدیدکنندهداشتهاست.

اومیگویدهیچکسبرایبازدیدازخانهی۲,000فوتیایکهاولیستکردهبود،

نیامد،تنهادردقایقپایانیاوپنهاوس،خانمیکهضدعفونیکنندهیدستبههمراه

 
۶۴۷-۲۱۳-۶۷۱۵

مشاور امـالک

خـرید، فـروش، اجـاره 

Click

647-713-4656

Realty Inc., Brokerage, 
Independently Owned & Operated 

Brokerage

Home Life/Bayview

رضــا
مقـدسزاده

امالک مشاور

moghadas4651@gmail.com

صداقت و تخصص همراه شما

Click

خزان زودرس برای بهار مسکن تورنتو؛ روایت مدیران ۴ بنگاه مسکن

http://atash.ca
tel:+16472136715
tel:+16472136715
tel:+16472136715
tel:+16477134656
tel:+16477134656
tel:+16477134656
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We’ve got the right mortgage for you

Reza Esmaeili 
Mortgage Specialist 
Tel: 416 575 7392 
E: Reza.Esmaeili@td.com 

مشاور شما در امور وام مسـکن

رضا اسماعیلی

Click

داشتهاست،واردمیشودوباحفظفاصلهی

اجتماعیامن،نگاهیبهخانهمیاندازد.

اومیگوید:»دیدناینکههمهچیزدرحال

متوقفشدنمیباشد،مایهیتاسفاست.«

 :Realosophy رئیس

داستان هایی متفاوت

آقایJohnPasalis،رئیسبنگاهامالک

Realosophy،میگویددرآخرهفته

گذشته،داستانهایمتفاوتیراازمشاوران

امالکشنیدهاست.برخیازمشاورانبا

پیشنهادهایرقابتیوجسورانهایمواجهبودهاند.

اومیگوید:»خیلیازکسانیکهخریدارانجدیبودند،هنوزتمایلداشتندکهخانه

بخرند.اگرپیشپرداختشانآمادهباشدووضعیتشغلیشانهمروبراه،نگرانی

خاصینخواهندداشت.«

اماازنظراو،آخرهفتهگذشته،آخرینزوربازارمسکنبودهاست.

خدماتینیزکهازصنعتامالکومستغالتحمایتمیکنند،تعطیلشدهاند.یک

کارشناسصحنهآراییکهقراربوداینهفتهروییکیازلیستینگهاکارکند،ازانجام

آنصرفنظرکرد.

پاسالیسمیگوید:»حاالکهصحنهآرایانوعکاساندستازکارکشیدهاند،ماچطور

میتوانیمخانههارالیستکنیم.«

سرپرست منطقه ای Re/max: استفاده از ابزارهای مجازی

آقایChristopherAlexander،سرپرستمنطقهایRe/max،میگوید:»استفادهاز

ابزارهایمجازیفروش،افزایشیافتهاست.«

الکساندرمیگوید:»اینابزارهادربرخیازکشورهایاروپایی،کهصنعتامالکدر

آنهابهکلیتعطیلشدهاست،یادرمکانهاییماننداسترالیاکهبرگزاریاوپنهاوس،

درمیانهیگسترشکووید1۹باجریمهمواجهمیشود،مورداستفادهقرارمیگیرد.«

 سیمین
 سجادی ثابت

امالک مشاور 
Sales representative

647.771.0651
s i s a j j a d i @ g m a i l . c o m

S i g n a t u r e  R e a l t y
I N D .  O W N E D  &  O P E R A T E D  B R O K E R A G E

A N  E X C E P T I O N A L  E X P E R I E N C E

Click

خزان زودرس برای بهار مسکن تورنتو؛ روایت مدیران ۴ بنگاه مسکن

http://atash.ca
http://tel+14165757392
tel:+16477710651
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بانک مرکزی کانادا چرا نرخ بهره خود را کاهش می دهد 

و این برای وام گیرندگان یعنی چه؟

بانک مرکزی کانادا، طی این ماه دو بار نرخ شبانه خود را

 که مبنای نرخ بهره بانک هاست کاهش داد

و االن به ۷5 صدم درصد رسیده است

بانک مرکزی کانادا، طی این ماه دو بار نرخ شــبانه خود را که 

مبنای نرخ بهره بانک هاســت کاهش داد و االن به ۷5 صدم 

درصد رسیده است.

 این اتفاق، باعث تاثیر مســتقیم روی هزینه وام های شناور نیز شده است. به 

این ترتیب، کســانی که وام مسکن خود را با نرخ بهره شناور دریافت کرده اند، 

یا اقســاط ماهیانه شان هم پای نرخ بهره بانک مرکزی کاهش پیدا می کند، یا 

اینکه بخش بیشــتری از پرداخت های آنها به حساب اصل بدهی شان و بخش 

کمتری از آن، به حساب بهره آن گذاشته خواهد شد. 

این مســاله به این دلیل است که 5 بانک بزرگ کانادا از تغییرات نرخ بهره 

بانک مرکزی تبعیت می کنند. 

با خواندن این مطلب، اطالعات بیشــتری در رابطه با این موضوع به دست 

می آورید. 

این توضیح را هم بدهیم و البته شــما هم حتما در جریان هستید که البته این 

بانک ها اعالم کرده اند که با درخوســات مشتریان شرایط آنها را برای تعویق ۶ 

ماهه در اقساط وام ها بررسی می کنند

Bank of Canada Makes Emergency Rate Cut
Stress Test Changes Delayed, Due to COVID-19

مسکن

بانک مرکزی کانادا چرا نرخ بهره خود را کاهش می دهد و این برای وام گیرندگان یعنی چه؟

http://atash.ca
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یکیازمسئولیتهایاصلیبانکمرکزیکاناداآناستکهثباتدالرکانادارادرکنار

نرختورمحفظکند.

ازجملهقدرتمندترینابزارهایاینبانک،تواناییآندرباالوپایینبردننرخ

Consumerوامدهیازطریقنرخشبانهوامدهیاست،کهوامدهندگانمصرفکننده

Lendersازآنبهعنوانمعیاریبرایتعیینهزینهوامدهیبهیکدیگرودرنتیجه،

حفظمنابعمالیجاری،استفادهمیکنند.

پیروی ۵ بانک بزرگ کانادا از 

نرخ بهره مصوب بانک مرکزی

وامدهندگان،درهنگامتعیینهزینهنرخهای

شناوربهرهخودنیزازنرخبهرهبانکمرکزی

استفادهمیکنند.

درنتیجه،هرگاهکهبانکمرکزیکاناداتغییری

ایجادمیکند،۵بانکبزرگکانادایعنی

بانکهایزیرمعموالازاینسرمشقپیروی

بنای یک رویا

وبسایت جامع 
مسکن تورنتـو

8733-275-416و مشـاور مسکن در تورنتوبهـروز سـامانی مدیر سایت

Click

بانک مرکزی کانادا چرا نرخ بهره خود را کاهش می دهد و این برای وام گیرندگان یعنی چه؟

Click

http://atash.ca
http://banaa.ca
http://banaa.ca
http://banaa.ca
tel:+14168493735
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کردهوتخفیفهایاافزایشهاییبرایهزینه

واممسکنشناورومحصوالتخطاعتباری

خود،درنظرمیگیرند.

z	Bank Of Montreal

z	Scotiabank

z	TD

z	CIBC

z	RBC 

پیشگیری از وقوع بحران اعتباری با پایین نگه داشتن هزینه 

استقراض

بانکمرکزیکانادا،باپاییننگهداشتنهزینهاستقراضبرایوامدهندگانبه

Creditمصرفکنندگان،دردورانرکورداقتصادی،میتواندازوقوعبحراناعتباری

Crunchجلوگیریکند.

وجودمنابعمالیجاریدربانکهابهاینمعناستکهآنهامیتوانندبهوامدادنبه

مصرفکنندگانادامهدهند.اینامربهنوبهخود،امکانهزینهکردنوادامهمصرف

خانوارهارافراهممیکند.

تاثیر نرخ بهره شناور بر کسانی که وام مسکن دریافت 

می کنند

ازآنجاکهنرخبهرهبانکمرکزیکانادا،بهصورتمستقیمبرهزینهوامهایشناور

تاثیرمیگذارد،کسانیکهواممسکنخودرابانرخبهرهشناوردریافتکردهاندبادو

اتفاقممکناستروبروشوند.

یااینکهشاهدآنخواهندبودکهاقساطماهیانهآنهاهمپاینرخبهرهبانکمرکزی

کاهشپیدامیکندویااینکهبخشبیشتریازپرداختهایآنهابهحساباصل

بدهیشانوبخشکمتریازآن،بهحساببهرهآنگذاشتهخواهدشد.

(437) 987-8224
(647) 993-5058

Mohammad 

Nahvi

Mohammad 

Tanha

Apex.acd@gmail.com
Apex.renovation

Click

بانک مرکزی کانادا چرا نرخ بهره خود را کاهش می دهد و این برای وام گیرندگان یعنی چه؟

www.followtel.com
647-847-4677

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

تلفن خانگی

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

 تماس مستقیم از تهران به کانادا

FollowTel Inc.
Telecommunication Company

LIVE FREE TV channels

from$29.95

from

from

$5
$8

.95

.95

Click

http://atash.ca
tel:+16479935058
tel:+16479935058
tel:+16479935058
tel:+16478474677
tel:+16478474677
tel:+16478474677
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کاهش میزان سوددهی اوراق قرضه

باآنکهاقداماتبانکمرکزیکانادابهطورمستقیمبرهزینهثابتوامدهیتاثیر

نمیگذارد،کاهشنرخبهرهدرنهایتدرتمامبازاراحساسخواهدشد.

اینمسالهبهایندلیلاستکهدردورههایبیثباتیاقتصادی،تقاضای

سرمایهگذارانبرایسرمایهگذاریهای»امن«،ماننداوراققرضهدولتی،افزایشپیدا

میکند.

اینامرهمموجبمیشودکهازمیزانسوددهیاوراققرضهکاستهشود.ایناوراق

رابطهمعکوسیبامیزانتقاضایسرمایهگذاریدارد،چراکهسوددهیسررسیدها

MaturityPayoffمعموالبرایسرمایهگذاریهایکمخطر،پایینتراست.

تخفیف بیشتر برای دریافت کنندگان وام مسکن با نرخ بهره 

ثابت

درهمینحین،بانکهابرایمحصوالتوامدهیبانرخثابتخود،ازسوددهیاوراق

قرضهسرمشقگرفتهاند.بهاینمعنیکهتخفیفهایبیشتریدردسترسکسانیقرار

خواهدگرفتکهبهدنبالدریافتیکواممسکنجدیدبانرخبهرهثابتهستند،یا

میخواهندواممسکنبانرخثابتفعلیخودراتجدیدنمایند.

»LockedInهرچندبایدتوجهداشتکهوامهایمسکنبانرخثابت،»قفلشده

هستندوکسانیکهدرمیانهدورهوامخودقراردارند،نمیتوانندازمحیطنرخهای

پایینترامروزبهرهمندگردند،مگرآنکهپیشازموعد،ازواممسکنخودخارجشوند.

میزان سوددهی اوراق قرضه ۵ ساله

درحالحاضر،میزانسوددهیاوراققرضه۵سالهدولتکانادا۶۸دهمدرصداست،

کهپایینترینسطحدرچندسالاخیربهحسابمیآید.

تغییرات جدید در تست استرس به تعویق می افتد 

درکنارکاهشنرخهایبهرهووعدهمشوقهایمالی،اعالمشدکهوعدهاخیرایجاد

تغییراتیدرتستاسترسواممسکن،کهقراربوداز۶اپریلبهمرحلهاجرادرآید،تا

اطالعثانویبهحالتتعلیقدرآمدهاست.

Click

We’re here to help.TM

Mortgage
expertise
at your
doorstep. Ranaa Namdar

Mortgage Specialist
437- 929-5558
ranaa.namdar@bmo.com

ر رعنا نامدا

Click

بانک مرکزی کانادا چرا نرخ بهره خود را کاهش می دهد و این برای وام گیرندگان یعنی چه؟

http://atash.ca
tel:+14163152838
tel:+14163152838
tel:+14379295558
tel:+14379295558
tel:+14379295558
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گســترش کرونا در کانادا خیل عظیم افرادی که با اقامت موقت 

در این کشــور هستند را با این پرسش بزرگ مواجه کرده اگر در 

این مدت به کرونا مبتال شــوند، آیا مداوای آنها تحت پوشش 

بیمه سالمت همگانی خواهد بود؟

تا به حال شــرایط ویژه ای برای ابتال به کرونا از سوی استان ها اعالم نشده، 

بنابراین پوشــش درمانی این افراد برای بیماری کرونا هم مانند بقیه خدمات 

درمانی است.

افراد با اقامت موقت در کالس های مختلفی هســتند، کسانی که به عنوان 

توریســت به کانادا آمده اند، افرادی که با سوپر ویزا در کانادا هستند، 

دانش آموزان و دانشــجویان بین المللی، کسانی که با ویزای اقامت در کانادا 

هســتند و باالخره کسانی که در شرایط تعیین تکلیف هستند.

قوانین اســتان های مختلف در کانادا برای دادن پوشش بیمه سالمت برای 

این افراد متفاوت اســت. برخی تسهیالتی قائل می شوند، برخی امکاناتی را با 

شــرایط خاصی تامین می کنند و برخی هم هیچ سرویسی در این زمینه ندارند.

این مطلب به توضیح همین مساله می پردازد.

مهـاجرت

آیا دولت کانادا خدمات درمانی 

به کسانی که با ویزا در کانادا هستند می دهد؟

قوانین اســتان های مختلف در کانادا برای دادن پوشش بیمه سالمت برای 

این افراد متفاوت اســت. برخی تسهیالتی قائل می شوند، برخی امکاناتی را با 

شــرایط خاصی تامین می کنند و برخی هم هیچ سرویسی در این زمینه ندارند

Canada Visitors And Temp Residents And Healthcare

آیا دولت کانادا خدمات درمانی به کسانی که با ویزا در کانادا هستند می دهد؟

ژه
یـ

 و
ـر

س
پان

س
ا

پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا

Click

http://atash.ca
http://canada118.com
http://canada118.com
http://canada118.com
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اصوالاینمسالهکهآیاافرادبااجازهحضورموقتدرکاناداآیامشمولبیمهسالمت

میشوندیاخیر،بستگیبهاستانیاقلمرویمحلسکونتفردیداردکهاجازهکار

موقتیاتحصیلموقتدریافتکردهاست.

برایساکنانموقت،شرایطومعیارهایبیشتریدرنظرگرفتهشدهاست،کهباید

برآوردهشود.

رویه استان ها و قلمروهای مختلف برای دارندگان اقامت 

موقت، متفاوت است

آندستهازدارندگاناقامتموقت،کهاجازه

کارمعتبربرایحداقلمدتزمانالزمرا

داشتهباشندوهمچنین،درآنمدتزمان

الزم،درهماناستانیاقلمروسکونتداشته

باشند،نوعاواجدشرایططرحهایسالمت

آناستانیاقلمرو،شناختهمیشوند.حداقل

مدتزمانالزممذکورازمنطقهایبهمنطقه

دیگرمتفاوتاست،امامعموال۶یا1۲ماه

مهــاجرت ایرانیــــان به کانـــــــــادا

آیا دولت کانادا خدمات درمانی به کسانی که با ویزا در کانادا هستند می دهد؟

www.canada118.com
مهاجرت905.370.0160 خدمات  دفتر 

Immigration Services

Click

http://atash.ca
http://canada118.com
http://canada118.com
http://canada118.com
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تعیینمیشود.

همچنین،درارتباطبابرخیازانواعمشخص

یاکالسهایاجازهکار،استثناهاوموارد

خاصیدرنظرگرفتهمیشود.

مواردمتغیربیشازاندازهزیاداستکهبتوان

آنهارادراینجافهرستکرد،امابرایمثال،در

برخیاستانها،دارندگانویزایامجوز»کاردر

تعطیالتWorkingHoliday«بایدیکنسخه

ازمجوزکارخودوهمچنین،یکنسخهاز

قرارداداشتغالخودراکهاشارهبهمدتزمان

حداقلاشتغالآنهاداشتهباشد،بهوزارت

بهداشتتحویلدهند.

شرایط برخورداری دارندگان 

مجوز تحصیل موقت از خدمات 

Meidcare درمانی

دارندگانمجوزتحصیلموقت،حتیباتنوع

بیشتریازنظرشرایطبرخورداریازخدمات

درمانیMeidcareروبهروهستند.

دراستانهایمختلف،برخوردهایمتفاوتیبا

اینموضوعمیشود:

y	بهدانشجویانMedicareدربرخیحوزهها،تحتهیچشرایطیخدماتدرمانی

بینالمللیارائهنمیشود.

y	دربرخی،تنهابهدانشجویانیخدماتدرمانیارائهمیشود،کهبراییکدوره

تحصیلیطوالنیتراز1۲ماه،ثبتنامکردهباشند.

y	دربرخیدیگر،تنهادانشجویانیتحتپوششقرارمیگیرندکهدرآناستانیا

قلمرو،بهمدت1۲ماه،بامجوزتحصیل،اقامتداشتهباشند.

y	برخیدیگربهدانشجویانبینالمللیاجازهمیدهندکهبالفاصلهیاپسازمدت

دفتر رسمی حقوقی دادگستر
ارائه خدمات حقوقی، مشاوره و انجام وکالت توسط وکالی پایه یک دادگستری

 در تهـــران و سـایر نقـاط ایــــــران
در کلیه امــور و دعـاوی

مطالبه وجه | چک | سفته | انحصار وراثت | مطالبه خسارت 
خلع ید الزام به انجام تعهد | موجر و مستاجر | سرقفلی حق 

کسب و پیشه الزام به تنظیم سند | تقسیم مال مشاع | انجام 
امور ثبتی | تحریر و تقسیم ترکه | کلیه دعاوی علیه نهادها و 

سازمان ها اعم از عمومی و خصوصی | شهرداری ها و ...

طالق | مهریه | نفقه | شروط ضمن عقد | اجرت المثل | حضانت 
مالقات با طفل | اعسار از پرداخت مهریه | استرداد جهیزیه و ...

کالهبرداری | جعل | خیانت در امانت | مزاحمت | تصرف عدوانی 
صدور چک بالمحل | فروش مال غیر و ...

دعاوی حقـــوقی:

دعاوی خانوادگی:

دعاوی کیـــفری:

416-817-5052
647-995-3007
info@dadgostar.ca
www.dadgostar.com | www.dadgostar.org

تلفن تهران: 

تلفن تورنتو:

021-88547939
09129360730

 لطفا برای تماس با
 ایران به وقت تهران

 توجه بفرمایید

Click

آیا دولت کانادا خدمات درمانی به کسانی که با ویزا در کانادا هستند می دهد؟

http://atash.ca
tel:+14168175052
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زمانانتظاراستانداردآناستان،بهخدماتدرمانیدسترسیداشتهباشند.به

شرطآنکهدارایمجوزتحصیلمعتبربرای۶ماهیابیشترباشند.

شرایط استفاده از پوشش سالمت در دانشگاه های مختلف 

چگونه است؟ 

استانهاهمچنیناینامکانرادارندکهسیاستهایخودرادرقبالدارندگانمجوز

تحصیل،تغییردهند،همانطورکهدانشجویانبینالمللیمشغولبهتحصیلدر

منیتوباشاهدآنهستند.

وزارتبهداشتمنیتوبا،ازاولسپتامبر۲01۸،معیارهایجدیدیرابرایتعیین

صالحیتدریافتخدماتدرمانیتعیینکردکهموجبشددانشجویانبینالمللی،

صرفنظرازمجوزتحصیلیادورهزمانیمجوزشان،صالحیتپوششخدماتدرمانی

راازدستبدهند.

باتوجهبهاهمیتفوقالعادهاینموضوع،آندستهازموسساتآموزشیکانادایی

کهپذیرایدانشجویانبینالمللیهستند،اطالعاتمربوطبهپوششبیمهخدمات

درمانیدرکانادارابهیکیازموضوعاتاساسیدرهنگامگفتگوهایآشناییوپذیرش

تبدیلمیکنند.

بسیاریازدانشگاههایکانادایییکطرحگروهیسالمتارائهمیدهند،کهبهطور

خاصبرایپوششدادنآندستهازدانشجویانبینالمللیتنظیمشدهاستکهیا

واجدشرایطخدماتدرمانینیستندیادردورهانتظاربهسرمیبرند.

آندستهازدارندگانمجوزکاریامجوزتحصیلکهواجدشرایطخدماتدرمانی

آیا دولت کانادا خدمات درمانی به کسانی که با ویزا در کانادا هستند می دهد؟

شایددرخاطرهحتیکسانیکهعمرشان

همازنیمقرنگذشتهاست،چنین

نوروزیبیسابقهباشد.امااینخاطره

حتمابرایسالهاودهههاباقی

میماند.

حاالفرضکنید30سالگذشتهوشما

درسال۲0۵0نشستهایددورسفرههفت

سینومیخواهیدخاطرهنوروزامسال

رابراینوههایتانبازگوکنید.برایآنها

چهچیزیراتعریفمیکنید؟

همینموضوعمسابقهایاستکه

آتشدرشبکههایاجتماعیخودبرگزار

میکند.شمامیتوانیددراینستاگرام،

فیسبوک،توئیترتوضیهخودرا

بنویسید.برایتلگرامهمیکگروهبرای

همینکارتشکیلدادهایمکهمیتوانید

آنجابنویسید.

اگرچهمابهحکمقرعهکشی،کارت

خریدآمازونبهمشارکتکنندگانهدیه

خواهیمداد،امااحتماالشماهممثلما

فکرمیکنیدکهثبتچنیناتفاقیبرای

آیندههااهمیتزیادیدارد.

هشتگ#آتش۲0۵0رافراموشنکنید.

شایدآنروزنوههایتانآمدندواین

هشتگرافالوکردندتاببیننددراین

روزهاچهبرسرنسلپدربزرگهاو

مادربزرگهایآنهاآمدهاست.

مسابقه علمی تخیلی آتش

Telegram
Instagram
Facebook
Linkedin

Twitter

http://atash.ca
https://t.me/atashcontest
https://www.instagram.com/atash.ca
https://www.facebook.com/atash.ca
https://www.linkedin.com/company/atashdotca
https://twitter.com/atashdotca
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رضـا ناظر  و  آذین وکیـلى
 دفتر حقوقى مهاجرتى و ترجمه

416-915-0050

6101A Yonge St.
Toronto, ON

واقع در پـالزای ایرانیــان

رضـــا ناظر و آذین وکیـلى

r e z a n a z e r . c o m

جرائم جنائى ) دزدی از فروشـــگاه(
رانندگى جرائم 

امضا-دعوتنامه تائید 

(Summary Convictions)
مهاجرت امور 

Click

باشند،نوعاباهمانزمانبندیثبتنامدارندگاناقامتدائممواجهخواهندبودواز

نظرگذراندندورهانتظاریانگذراندنآن،فرقیباآنهانخواهندداشت.

پوشش خدمات درمانی دارندگان اقامت موقت چه زمانی 

تمام می شود؟ 

یکنکتهبسیارمهمآناستکهپوششخدماتدرمانیدارندگاناقامتموقت،

زمانیبهپایانمیرسدکهتاریخمجوزکاریاتحصیلآنهامنقضیشود.

دارندگاناقامتدائم،برایفعالنگهداشتنپوششبیمهخدماتدرمانیخود،باید

اسنادبهروزشدهمهاجرتیخودرابهادارهمحلیمسئولخدماتسالمت،ارائهدهند.

شرایط پوشش خدمات سالمت برای کسانی که با وضعیت 

ضمنی در کانادا باقی می مانند

آنهاییکهدرهنگامانتظاربرایتعیینتکلیفجهتدریافتیکموقعیتمهاجرتی

جدید،با»وضعیتضمنیImpliedStatus«درکاناداباقیمیمانند،دراستانهای

مختلفبابرخوردهایمتفاوتیمواجهخواهندشد.

دربرخیاستانها،فردساکنبا»وضعیتضمنی«،میتواندتحتپوششموقت

پوششخدماتدرمانیMedicareقرارگیرد،درصورتیکههنگامارائهدرخواست،

سندیراارائهنمایدکهثابتکنددرخواستمجوزجدیدکاریاتحصیلخودراقبلاز

انقضایمجوزقبلیارائهدادهاست.

دربرخیاستانها،وزارتبهداشتچنین

تمدیدهاییارائهنمیدهدوبهاینترتیب،

فردموردنظر،خودمسئولپرداختهزینههای

بیمارستانیوخدماتدرمانیخواهدبودتا

زمانیکهشرایطپوششخدماتدرمانیرا

دوبارهبهدستآورد.

بنابراین،همانطورکهدارندگاناقامتموقت

بایدپوششبیمهپزشکیخصوصیبرای

دورهانتظارMedicareراخریداریکنند،باید

آمادگیخریدبیمهموقتپزشکیرانیزبرای

آیا دولت کانادا خدمات درمانی به کسانی که با ویزا در کانادا هستند می دهد؟

http://atash.ca
http://rezanazer.com
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دورهزمانیبینمجوزهایکاریاتحصیلخودداشتهباشند.

 Medicare افراد غیر مقیم تحت پوشش خدمات درمانی

قرار نمی گیرند

Medicareدرمورداینسوالهمکه»اگرکسیبرایبازدیدبهکانادابیایدبهخدمات

دسترسیخواهدداشتیاخیر؟«،پاسخمنفیاست.

افرادغیرمقیمدرکانادا،چهکسانیکهویزایتوریستیدارند،چهکسانیکهاین

ویزاراندارند،درهیچکدامازاستانهایا

قلمروهاواجدشرایطپوششخدماتدرمانی

Medicareنخواهندبود.

بنابراین،درحالیکهافرادغیرمقیممیتوانند

درکانادابهخدماتپزشکیوبیمارستانی

موردنیازخوددسترسیداشتهباشند،خود

آنهامسئولپرداختکلیههزینههایخدمات

دریافتیشان،ازجملهحقالزحمهبیمارستانی،

حتیدرشرایطاورژانسخواهندبود.

استثناهای این شرایط

دربرخیاستانها،استثناهاییبرایاین

قاعدهکلیدرنظرگرفتهشدهاست.

برایمثال،دربریتیشکلمبیا،همسریافرزند

اسپانسرشدهیکفردمقیمدراستان،که

دارایvisitorrecordبودهوهمچنینمدرک

اثباتاینکهمتقاضیوضعیتاقامتدائم

بودهاستراارائهدهد،ممکناستواجد

شرایطپوششخدماتدرمانیتشخیصداده

شود.

مثلهرموردخاصدیگری،برایتوصیههای

مرتبطباشرایطخاص،بایدبهصورتمستقیم

باوزارتبهداشتمشورتصورتگیرد.

www.canada118.com
10255 Yonge St., Unit 207, Richmond Hill,  
Ontario, L4C 3B2      

. ویزای کار  برای صاحبان بیزینس
. با سرمایه گذاری مستقیم در  بیزینس خودتان 

. ویزای کار  برای همسر صاحب بیزینس
. تحصیل رایگان برای فرزندان

بیزینـس صاحبان  برای 
که قصد مهاجرت به

ا  د نـــــــا کا
دارنــــد را 

905.370.0160
I mmigrat ion Ser vices

یـی
موقـــعیت استثنـا

Click

آیا دولت کانادا خدمات درمانی به کسانی که با ویزا در کانادا هستند می دهد؟

http://atash.ca
http://canada118.com
http://canada118.com
http://canada118.com


هفته نامه آتش - شماره 2۳۸  -  پنج شنبه 2۶ مارچ 362020 ATASH.CA

آتش نمی گذارد شما آخـر هفتـه در خـانه بمانید حتی در این روزهای کرونائی، باور نمی کنید؟

اگــر این آخر هفته فکر کردید می توانید در خانه بمانید و هیچ جا 

نروید و هیچ تفریحی نکنید، سخت در اشتباه هستید.

آتش که 5 ســال است آخر هر هفته شما را به رویدادهای زیادی 

برده و پا به پای شــما در فستیوال ها و جشنواره ها شرکت کرده، به جاهای 

دیدنی اطراف تورنتو رفته و از جاهای دیدنی خود شــهر بازدید کرده، حاال در 

این شرایط کرونائی شما را تنها نمی گذارد.

ما این آخر هفته قرار اســت به واندرلند کانادا برویم، از تک تک موزه های 

تورنتو دیدن کنیم و کلی جاهای دیدنی این شــهر را ببینیم. بله، بله، ما هم 

می دانیم که نباید از خانه بیرون نیامد. ما خودمان هم خانه نشــین هستیم.

اما کرونا حاال این فرصت را به ما داده تا با اســتفاده از تکنولوژی بدون اینکه 

خانه را ترک کنیم راه بیفتیم و برویم شــهر را بگردیم.

اگر در این ســال ها همسفر آتش بوده اید این بار هم به ما اعتماد کنید و این 

راهنمای ما را بخوانید.

آتش نمی گذارد شما آخـر هفتـه در خـانه بمانید 

حتی در این روزهای کرونائی، باور نمی کنید؟

آتش که 5 ســال است آخر هر هفته شما را به رویدادهای زیادی برده و پا به 

پای شــما در فستیوال ها و جشنواره ها شرکت کرده، به جاهای دیدنی اطراف 

تورنتو رفته و از جاهای دیدنی خود شــهر بازدید کرده، حاال در این شرایط 

کرونائی شما را تنها نمی گذارد

Toronto Attractions You Can Visit Virtually While Self-Isolating

آخـــــر 
هفتــــه

Telegram

آتش در شبکه های اجتماعی

Instagram
Facebook
Linkedin

Twitter

http://atash.ca
https://t.me/atashdaily
https://www.instagram.com/atash.ca
https://www.facebook.com/atash.ca
https://www.linkedin.com/company/atashdotca
https://twitter.com/atashdotca
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همانطورکههمهمیدانیم،انتاریویکیاز۷استانیاستکهدروضعیتاضطراری

قرارداردوبههمیندلیل،بسیاریازبرنامههاورویدادهایجمعیکهدرمراکز

عمومیبرگزارمیشدند،کنسلشدهاند.

درایندورانقرنطینهکهمردممجبورند

پایشانراازخانهبیروننگذارند،عدهای

مشغولانجامکارخودبهصورتآنالین

هستند،بعضیدیگرسراغیادگیریوافزایش

مهارتهایخودرفتهاندوبرخیهمتمرینات

مربوطبهتناسباندامخودرادنبالمیکنند.

بااینوجود،همهماهنوزدلمانمیخواهد

بیرونبرویمودراینهوایبهاریازدیدن

جاذبههایزیبایتورنتولذتببریم.

بهلطفتکنولوژیاینامکانبرایمافراهم

استومیتوانیمازبسیاریازجاذبههایشهر

آتش نمی گذارد شما آخـر هفتـه در خـانه بمانید حتی در این روزهای کرونائی، باور نمی کنید؟

دکتر نوشین خستگانان

McMaster فارغ التحصیل رشته پزشکی از ایران و رشته ی درمان اعتیاد از دانشگاه

)CCAC( عضو رسمی مشاوران درمان اعتیاد کانادا

آماده ارائه خدمات در زمینه درمان سوء مصرف هر نوع ماده، قمار، اختالالت خوردن 

ترک سیگار و سایر رفتارهای اعتیادی

نیم ساعت مشاوره رایگانبا بیش از ۱۵ سال تجربه موفق در درمان اعتیاد

Click

Click

http://atash.ca
http://torontoact.ca
http://alinazem.ca
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تورنتوبهصورتمجازیبازدیدکنیم.

اینمطلبرابخوانیدوشماهمدراینسفرمجازیباماهمراهشوید.یادتانباشد

کهدرهرمطلبجاهائیبرایکلیکهستکهمستقیماشمارابهسایتمربوطه

میبرد.

  فرصتی برای لذت بردن از ترن هوایی مجازی   

اینروزهاکهدرقرنطینهخانگیقرارداریدوکمتربیرونمیرویدفرصتخوبیبرای

یادآوریایننکتهاستکهواندرلندکاناداCanada'sWonderlandازترندتجربههای

آنالین،سالهاجلوتربودهوباویدیوهایخودشمارابهیکگشتوگذارمجازی

میبرد.

بهاینترتیب،فرصتتجربهترنهواییرابهشکلمجازیودرعینآرامشوراحتی

خانهبرایشمافراهممیکند.

بزرگترینپارکموضوعیکانادابههمهیادآوریکردهکهمیتوانندازهمه3۴وسیله

تفریحیپارکوترنهایهواییدریوتیوبلذتببرند.

دروبسایتاینشهربازیآمدهاست:»اگردرقرنطینهخانگیهستیدیابابچههادر

خانهحوصلهتانسررفتهودنبالاینهستیدکهیککارهیجانانگیزانجامدهید،به

شماپیشنهادمیکنیمکهتفریحاتواندرلندکاناداراامتحانکنیدوپارکموضوعیرا

بهخانهببرید«.

سالهاستکهتعدادیازوسایلتفریحیاینمجموعهدرکانالیوتیوبآنبهنمایش

Yukonدرمیآید.ویدیویبلندترینترنهواییدنیاکهفصلگذشتهافتتاحشدیعنی

Striker،یکیازجذابترینویدیوهاییاستکهمیتوانیدتماشاکنید.

باتوجهبهاینکهمردمقرنطینهخانگیرادرپیشگرفتهاندتاازگسترشکووید

1۹پیشگیریکنندومقاماتسالمتکشورنیزاصراربهبستنهمهکسبوکارهای

غیرضروریدارند،مشخصنیستکهاینعواملچطوربرفصل۲0۲0واندرلندکانادا

کهقراراستازاولماهمیآغازشود،تاثیرخواهدگذاشت.

بهنقلازپیجاینستاگرامپارک،بهنظرمیرسدکهپارکطبقبرنامهبازمیشود.

پستاقبلازاینکهبتوانیمازاینوسایلتفریحیوترنهایهواییدرواقعیتلذت

ببریم،میتوانیمازیوتیوبآنراتماشاکنیم.

نـگرش نـو کـانـون 

توسـط: 

مژگان نصیری 

خودشنـاسی | کتابخوانی

Life Coach

روان درمانی اگزیستانسیال
به روایت یالـوم 

 مهـارت حل
اختالف در رابطه

مدیریت خشـم

Learning-Well being

کالسهای:

مرکزی برای تغییر، رشد و توسعه فردی

416.879.7357
World on Yonge 7191 Unit 706

Click

آتش نمی گذارد شما آخـر هفتـه در خـانه بمانید حتی در این روزهای کرونائی، باور نمی کنید؟

289 597 5000 | 7368 Yonge St, Thornhill 

www.mehrmedspa.com

 با جدیدترین روشهـای علمی بطور
 طبیعی جوانتر و زیباتر شوید

Mehr Med Spa

Click

http://atash.ca
https://www.canadaswonderland.com/blog/2020/march-2020/heres-how-to-take-a-virtual-ride-on-all-the-rides-at-canadas-wonderland-in-your-own-home
https://www.canadaswonderland.com/
https://www.canadaswonderland.com/
https://www.canadaswonderland.com/blog/2020/march-2020/heres-how-to-take-a-virtual-ride-on-all-the-rides-at-canadas-wonderland-in-your-own-home
https://www.canadaswonderland.com/blog/2020/march-2020/heres-how-to-take-a-virtual-ride-on-all-the-rides-at-canadas-wonderland-in-your-own-home
https://www.youtube.com/channel/UCmIgKn7CF8frAV5wdFs2AwQ
https://www.canadaswonderland.com/play/rides/yukon-striker
https://www.canadaswonderland.com/play/rides/yukon-striker
https://www.blogto.com/sports_play/2019/04/yukon-striker-wonderland/
https://www.canadaswonderland.com/play/rides/yukon-striker
https://www.canadaswonderland.com/explore/calendar-and-hours
https://www.instagram.com/p/B9aH4U1n3JF/
tel:+14168797357
http://mehrmedspa.com
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اما چگونه می توانیم این سواری 

مجازی را تجربه کنیم؟

صفحهمرورگرخودرابازکنیدوبه. ۱

یوتیوببرویدیااپلیکیشنیوتیوبدر

تلویزیونخودرابازکنید.

جلویصفحهنمایشدوصندلیبگذارید. ۲

وروییکصندلیبنشینید.برخی

ازوالدینیکهبچههایکوچکدارند

میتوانندازسبدهایلباساستفاده

کنند.

بهکانالواندرلندکانادابروید.میتوانیدآنرادرخودیوتیوبجستوجوکنید.. ۳

4 .ThrillیاRollerCoasterPOVsدرقسمتپلیلیستها،یکیازپلیلیستهای

RidePOVsیاFamilyRidePOVsراانتخابکنید.

وسیلهتفریحیموردعالقهخودتانراانتخابکنیدودکمهپلیرابزنید.. 5

  موزه هایی که بازدید مجازی دارند   

درادامهاینمطلب،چندجاذبهدیگرتورنتورابهشمامعرفیمیکنیمکهمیتوانیددر

قرنطینهخانگیوبهشکلمجازیازآنهابازدیدکنید.

ArtGalleryofگالریهنرانتاریو،RoyalOntarioMuseumموزهسلطنتیانتاریو

OntarioوموزهBataShoeازجاذبههایتورنتوهستندکهبخشیرابرایبازدید

آنالیندارند.

همچنین،بیشاز۴۵هزاراثرموزهRoyalOntarioMuseum-ROMراعالوهبر

حضوردرموزهمیتوانیدازطریقوبسایتآنهمببینید.

بخشزیادیازکالکشنهایArtGalleryofOntario-AGOنیزبهشکلآنالینقابل

LodzGhettoPhotographsofدسترسیاستازجملهنمایشگاههایخاصمثل

.HenrykRoss

www.joyfulparenting.life  |  647-300-3114

Speech Therapist
& Parenting Coach

درمانی گفتار 
کودک تربیت  مشـاوره 

بهی وحیدی

یک جلسه مشاوره رایگان

Click

آتش نمی گذارد شما آخـر هفتـه در خـانه بمانید حتی در این روزهای کرونائی، باور نمی کنید؟

یک کوله تجربه
برای زنـــدگی
در  بهتـــــــر 

کـانـــــــــــــــــــــــادا

647-919-4036

رسـانه ایرانیــان کانـادا
a t a s h . c a

A
ta

sh
 S

tu
di

o

Click

http://atash.ca
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com/user/CanadasWonderlandPR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSOlmvL4MTAo6XT0P7Q0kLG8ywoz6yiEN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSOlmvL4MTAo6XT0P7Q0kLG8ywoz6yiEN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSOlmvL4MTArWMkLN7OAasxGleEGyAP52
https://www.youtube.com/user/CanadasWonderlandPR/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSOlmvL4MTAohtUcKPSW2269i0BrKc1UD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSOlmvL4MTAo6XT0P7Q0kLG8ywoz6yiEN
https://ago.ca/
https://ago.ca/
https://www.rom.on.ca/en
https://www.rom.on.ca/en
http://www.allaboutshoes.ca/en/
http://www.allaboutshoes.ca/en/
https://ago.ca/
https://ago.ca/
https://collections.rom.on.ca/?_ga=2.44462948.1396545685.1584450489-329250888.1584450489
https://collections.rom.on.ca/?_ga=2.44462948.1396545685.1584450489-329250888.1584450489
https://ago.ca/collection
https://ago.ca/collection
http://lodzghetto.ago.ca/start?t:state:flow=25866551-8cb1-42a3-8ceb-73c569f44eae
http://lodzghetto.ago.ca/start?t:state:flow=25866551-8cb1-42a3-8ceb-73c569f44eae
http://lodzghetto.ago.ca/start?t:state:flow=25866551-8cb1-42a3-8ceb-73c569f44eae
http://www.joyfulparenting.life
http://atash.ca
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موزهBata'sshoesرامیتوانیدازطریقنمایشگاهآنالینAllAboutShoesدر

قالبتصاویرسهبعدیوآپکلوزببینید.

Virtualیکیدیگرازموزههایجذابیکهمیتوانیدآنالینببینید،موزهمجازیکانادا

MuseumofCanadaاست.موزهایکهبسیاریازمردماحتماالازوجودآنبیخبر

بودهاند.اینموزهبیشاز۶00نمایشگاهمجازیوتقریبایکمیلیونتصویربرای

دیدنوگشتوگذاردارد.

موزهجنگکاناداTheCanadianWarMuseumنیزنمایشگاههایمتعددیداردکه

آنالیندردسترسهستندوعالقمندانبهتاریخازخانهمیتوانندآثارآنرابهدقت

مشاهدهکنند.گالریملیکاناداNationalGalleryofCanadaنیز،چنینامکانیرا

فراهمکردهاست.

تورهای مجازی سه بعدی؛ از تاالر مشاهیر تا محفظه 

کوسه ها  

اگردوستداریدکهواقعاتصورکنیددراینجاذبههاقدممیزنیدبدنیستبدانید

کهبرخیازایناماکنازجملهجاذبههاییمثلCasaLoma،تاالرمشاهیرهاکی

LegislativeAssemblyofمجلسقانونگذاریانتاریو،HockeyHallofFame

Ontarioوهمهموزههایشهریهمیلتون،تورهایمجازیقدمزنیکامالسهبعدی

دارند.

شمادراینفضایمجازیمیتوانید،درحالیکهرویصندلیخودنشستهایددراین

تورهاشرکتکنید.

Canadianpenitentiaryهمچنینمیتوانیدتورهمراهباراهنمادرندامتگاهکانادا

داشتهباشیدیاواردمحفظهکوسههادرآکواریومRipley'sکاناداشوید.

افزایش اطالعات عمومی در مورد تاریخچه تورنتو و کل دنیا

اگرمشتاقجاذبههایمرتبطباتورنتوهستید،درموردتاریخچهشهردربیشاز۵۵

نمایشگاهمجازیکتابخانهعمومیتورنتوTorontoPublicLibraryچیزهایزیادی

یادخواهیدگرفت.

اگردوستداریداطالعاتعمومیخودرادرموردکلدنیاافزایشدهید،تعدادیاز

مشهورترینگالریهاوموزههایدنیامثالموزهگوگنهایمGuggenheimدرنیویورک،

تورنتوالیفگزارشیدارددربارهیمینو

بهزادیکهدرتورنتوتنهازندگیمیکندو

نتوانستهبهونکووربرودتاسالنورادر

کنارخانوادهبگذراند.

اودربارهتجربهخودمیگوید:»بااینکه

نوروزبادیداراعضایخانوادهگرهخورده

است،امسالدرپیهمهگیریکرونا

ویروس،بهتوصیهپزشکانومسئوالن

سالمت،درتورنتوماندهام.بااینکهدر

سالگذشتهپدرمراازدستدادمو

امسالاولیننوروزیبودکهپدردرکنارما

نبود،بهدیدارخانوادهدرونکوورنرفتم.«

اودربارهزمانسالتحویلبهتورنتو

الیفمیگوید:»منازطریقفیستایم

تماممدتبامادرمدرارتباطبودم.با

کمکاوغذاهایرایجسالنویایرانی

رادرخانهتهیهکردم،سفرههفتسین

چیدموعکسخانوادگیرادرکنار

آنگذاشتم.یکفانوسبهنشانه

سالهایحضوردرایرانودورانجنگ،

زینتبخشاینسفرهبود.ازطریق

فیستایمتحویلسالرادرکنارمادر

بودموبهسایراعضایخانوادهتبریک

گفتموبرخالفآنچهفکرمیکردم،

امسالاحساستنهایینکردم.«

گزارش کامل را در تورنتو الیف بخوانید

سال تحویل در روزهای کرونا

آتش نمی گذارد شما آخـر هفتـه در خـانه بمانید حتی در این روزهای کرونائی، باور نمی کنید؟

Image by: Minoo Behzadi - Toronto Life

http://atash.ca
http://www.allaboutshoes.ca/en/
http://www.allaboutshoes.ca/en/
http://www.virtualmuseum.ca/home/
http://www.virtualmuseum.ca/home/
http://www.virtualmuseum.ca/home/
https://www.warmuseum.ca/exhibitions/online-exhibitions/
https://www.warmuseum.ca/exhibitions/online-exhibitions/
https://www.gallery.ca/collection/search-the-collection#
https://www.gallery.ca/collection/search-the-collection#
http://www.hockeyhalloffame.com/htmlExhibits/vrtour.shtml
https://casaloma.ca/experience-the-castle/
https://www.ola.org/en/virtual-tour
https://www.ola.org/en/virtual-tour
http://www.hockeyhalloffame.com/htmlExhibits/vrtour.shtml
https://museumshamilton.com/#/pano/dundurn-main-frontentrance
https://www.ola.org/en/virtual-tour
https://www.ola.org/en/virtual-tour
https://www.csc-scc.gc.ca/csc-virtual-tour/index-eng.shtml
https://www.csc-scc.gc.ca/csc-virtual-tour/index-eng.shtml
https://www.ripleyaquariums.com/canada/shark-camera/
https://www.ripleyaquariums.com/canada/shark-camera/
https://www.torontopubliclibrary.ca/ve/
https://www.torontopubliclibrary.ca/ve/
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95905862804128&sv_lat=40.78293631142851&sv_h=339.72852649371356&sv_p=23.722104010733617&sv_pid=yX_apTwvBwFbhZPnT6XTrw&sv_z=0.9645743015259166
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95905862804128&sv_lat=40.78293631142851&sv_h=339.72852649371356&sv_p=23.722104010733617&sv_pid=yX_apTwvBwFbhZPnT6XTrw&sv_z=0.9645743015259166
https://torontolife.com/city/i-was-worried-about-feeling-lonely-but-it-was-totally-the-opposite-how-a-toronto-woman-celebrated-iranian-new-year-over-facetime/
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موزهبریتانیاBritishMuseumدرلندنوموزهلوورLouvreدرپاریس،دروبسایت

خودامکاندسترسیعمومیبهآثارخودرافراهمکردهاند.

درنهایتمیتوانیدباGoogleStreetViewبهسفرهایبینالمللیبروید.

   رویداد Sporting Life 10k در تورنتو امسال

  آنالین برگزار می شود

رویدادSportingLife10k،آخرینرویداددرتورنتواستکهبهشیوعکووید1۹

پاسخدادهاست.

اینرویدادساالنهکههرسالدرروزمادربرگزارمیشود،قراراستامسالآنالینباشد

ودوندگانراتشویقکردهاستکهروزیکشنبه10می،درزمانوباسرعتموردنظر

خوددرمسیرها،رویتردمیلدرپیادهروهایاهرجاییکهممکناست،همراهباسایر

دوندگاندرسراسرکانادابدوند.

البته،کسانیکهنمیتوانندآنروزدررویدادشرکتکنند،گزینهدیگریدارند.

PortingLifeاینافرادراتشویقکردهتا10کیلومترخودرادرهرزمانیکهممکنبود

بدوندوگزارشآنراباهشتگWeStillRunforOoch#درماهمیمنتشرکنند.

بابرگزاریاینرویدادبهشکلآنالین،هرکسیکهدرکاناداستمیتوانددراین

حرکتورزشیمجازیشرکتکند.

اینرویداد۲0سالاستکهیکیازرویدادهایمحبوبدوندگانبهشمارمیرودولی

بهدلیلاهمیترعایتفاصلهاجتماعیدردورانکروناوبهتوصیهمقاماتسالمت

مبنیبرکنسلکردنتجمعاتبیشتراز۵0نفر،امسالبهاینشکلبرگزارخواهدشد.

دوندگانثبتنامشدهازطریقپست،كتابچه،تیشرتومدالدریافتمیكنندیا

هزینهثبتنامآنهابهعنوانهدیهبهكمپOochوبرنامههایکمپشبانهبرای

كودكانمبتالبهسرطاناهدامیشود.

درمورداینکهچهفناوریدیگریتوسطSportingLifeمورداستفادهقرارمیگیرد

تادوندگانرابهروشیایمنازنظراجتماعیدورهمجمعکند،جزئیاتبیشتریدر

هفتههایآیندهمنتشرخواهدشد.
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اگهی شده در نشريه آتش برعهده آگهی دهنده 

است و آتــش هيچ گونه مسئــوليتی در قبال 

محتوای آگهــی ها ندارد

Atash In Social Media

Telegram
Instagram
Facebook
Linkedin

Twitter

آتش نمی گذارد شما آخـر هفتـه در خـانه بمانید حتی در این روزهای کرونائی، باور نمی کنید؟
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