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فهرستصرافیهای
ایرانیدرتورنتو

 قیمت دالر
 امروز چند
 اســــت؟

atash.ca/bazar

وحید حسینی

تهیه انواع بیزینس پلن مهاجرتی و اخذ وام

انجام تمامی امور حسابداری، حقوق و دستمزد

مالیات اشخاص و شرکت ها

 vahid@beaveraccounting.com
647.473.5511

My License#: M08003421
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Yes, getting a mortgage can be this Easy!

416-230-7560

ماهور وند مهناز 
وام مسکن

دکترای بیمه
مدرس سابق دانشگاه تهران

Cell:   647. 700 . 0104
7368 Yonge St., Unit 102

Prime Service Insuranceبیمــــــه

Auto | Home | Commercial
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416-806-6462
www.TaxHint.ca

رضا عزیزسلطانی
بیش از ۱۵ سال تجربه در کانادا
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M a i s a m  A s g a r i a n
انجـام پروژه هـای ساختمــانی

C L A S S Y  H O M E S

647.607.3277

صفحـه 5

نـا کیمیـا
حواله با قیمت مناسب

647.625.3878
World On Yonge |

ارز

صرافی بهارستـان

14 Levendale Rd, Richmond Hill

6080 Yonge St.

صرافی بهارستـان دو شعبـه در تورنتـو

     905.737.1717
     416.221.5151

۰۲۱-۸۸۹۰۶۰۰۱ دفتر مرکزی: تهران، میدان فردوسی، مرکز تجارت جهانی فردوسی

#آتش_آنالین 

مسابقه علمی تخیلی آتش

۳۰ سال بعد در سال ۲۰۵۰

عیدامسالرابراینوههایتان

چطورتوصیفمیکنید؟
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خانم دکتر 

از نسل مهاجران 

در خط مقدم مبارزه 

با کرونا در تورنتو

وکالی مسکن 

کانادا در این 

شرایط کرونا 

۶ استراتژی برای شما 

که در این شرایط 

می خواهید خانه بخرید 

یا خانه تان را بفروشید
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پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا
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مجتبی عسگریان
مشاور امالک و مسکن تورنتو 

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و 

مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

http://atash.ca
http://www.pasargadfinancial.ca/
http://atash.ca/40629-2
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tel:+16478717000
tel:+19055978787
http://www.tejaratexchange.com
https://t.me/SarafiBahmaniCa
http://argexchange.ca
http://bit.ly/atashexchanges
tel:+16474735511
tel:+14162307560
tel:+16477000104
tel:+14167319797
http://www.azizsoltanicpa.ca
tel:+16475513155
http://www.wsbcampaign.com/rezashahba
tel:+19057094766
http://www.teamasgarian.com
http://www.torontohighschool.ca/
tel:+16477710651
http://classyhomes.ca
tel:+16476253878
http://www.baharestanexchange.com
https://atash.ca/atash-contest-march-2020/
https://atash.ca/atash-contest-march-2020/
http://canada118.com
http://www.teamasgarian.com
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داستان سفر مردی که به خاطر کرونا از تورنتو فرار کرد

و ۳۰ ساعت در راه بود تا به خانه اش برسد

 یکی از قشرهایی که به دلیل شیوع کرونا زندگی شان دستخوش 

تغییرات ناگهانی و زیادی شده، افرادی هستند که خارج از کشور خود 

زندگی می کنند. 

بعد از همه گیری ویروس کرونا در جهان، بسیاری از کشورها به شهروندانی که خارج از 

کشور داشتند، توصیه کردند که هر چه سریع تر به کشور خود برگردند. این رها کردن 

ناگهانی کار و زندگی، مشکالت زیادی را برای این افراد به وجود آورده است. 

در این مطلب، روایت Mckay Carroll شهروند نیوزیلندی را می خوانید که در تورنتو 

زندگی می کرد. او که در زمینه فیلم و تلویزیون کار می کند، مدتی پیش برای کار و 

زندگی به تورنتو آمده بود اما پس از شروع کانادا مجبور شد به کشور خود برگردد. 

نیوزیلند از شهروندان خود خواست که فورا به خانه بگردند و مقامات بیمه سالمت 

کانادا هم به او گفتند که در صورت نادیده گرفتن این موضوع و بیمار شدن در کانادا، 

او تحت پوشش بیمه قرار نخواهد گرفت. 

داستان خواندنی MCKAY را از روزهای پر تب و تابی که گذرانده، پرواز طوالنی که تا 

خانه اش داشته و ماجراهای پس از رسیدن به خانه را از دست ندهید. 

پدرموخواهرمجداگانهبهفرودگاهآمدند.آنهاازفاصلهچندمتریبرایمسوئیچ

ماشینراپرتابکردندومنبعدازحدود۳0ساعتپرواز،خودمبهطرفخانه

رانندگیکردم.سختترینقسمتماجرااینبودکهبعدازیکسالدوریآن

همبانصفدنیافاصله،نمیتوانستمخانوادهامرادرآغوشبگیرم

When The Pandemic Hit Toronto, I Packed Up My Life And Left In 14 Hours

داستان سفر مردی که به خاطر کرونا از تورنتو فرار کرد و ۳۰ ساعت در راه بود تا به خانه اش برسد

هفت روز 
هفتــــه

http://atash.ca
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مندرماهجونسال20۱۹ازاوکلندبهتورنتونقلمکانکردم.بعدازچندسال

کارکردندرمشاغلعجیبدرنیوزیلند،میخواستمکسبوکاریدرزمینهفیلمو

تلویزیونراهبیاندازموالزمبودکهبهشهربزرگترینقلمکانکنم.

مدتیطولکشیدتامستقرشوم،ولیظرفچندماههمهچیزبرایمنبهخوبی

پیشرفت.یکآپارتمانارزاندرKensingtonMarketپیداکردم،شغلرویاییام

رابهعنوانیکمجریدرSecondCityکهیکموسسآموزشواجرایبرنامههای

کمدیدرآمریکاوکاناداستپیداکردم.

باالخرهداشتمکارمرادرزمینهاستندآپکمدیشروعمیکردم.

سفر به نیویورک، چند روز بعد از تایید اولین مورد ابتال به 

کرونا

دراوایلماهمارچ،برنامههاییبرایسفربهنیویورکداشتموبایکدوستقرار

گذاشتهبودم.درنیویورکاولینموردابتالبهکووید۱۹تاییدشد،آنهمدرستچند

روزقبلازپروازمن.ولیبهنظرمیرسیدکهایندلیلکافیبرایلغوکردنسفرم

نباشد.

میدانستمکهاوضاعدرچینوایتالیاوخیماستولیاینکشورها،اقیانوسهابا

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

¶مندرجون20۱۹از

اوکلندبهتورنتوآمدم.

ظرفچندماههمهچیز

بهخوبیپیشرفت.

یکآپارتمانارزاندر

KensingtonMarket

وشغلرویاییامرا

بهعنوانیکمجری

درSecondCityپیدا

کردم.¶

داستان سفر مردی که به خاطر کرونا از تورنتو فرار کرد و ۳۰ ساعت در راه بود تا به خانه اش برسد

http://atash.ca
http://www.nasseh.ca
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مافاصلهداشتند.بههمیندلیل،اصالتوقعنداشتمکهشرایطدراینجاهمبهاین

سرعتروبهوخامتبرود.

اعالم وضعیت اضطراری در نیویورک و بازگشت به تورنتو 

درتاریخ۱2مارچ،کهروزآخرحضورمندرنیویورکبود،اینشهراعالموضعیت

اضطراریکرد.

برادِویهمهنمایشهایخودراکنسلکرد،رستورانهاوبارهامجبورشدندبانصف

ظرفیتخودبهفعالیتادامهدهندوبراییکبارهمکهشدهمیتوانستیدجایی

براینشستندرمتروپیداکنید.

مندرموردهرچیزیکهلمسمیکردمنگرانبودموسعیمیکردمازجمعیت

فاصلهبگیرم،ولیخوباگربهنیویورکسفرکردهباشیدمیدانیدکهاینکاردر

نیویورکتقریباغیرممکناست.

همهگیریهنوزدرمراحلاولیهاشبود،فقط۹۵موردابتالتاییدشدهبودولیویروس

دیگردورنبود.

پروازهامثلهمیشهادامهداشتند.وقتیبهتورنتوبرگشتموپروازمبهزمیننشست،

تعدادمبتالیانچندبرابرشدهبود.

بالفاصلهبهقرنطینهشخصیرفتم.درتاریخ۱۴مارچ،SecondCityدرهایخودرا

بست.تازمانیکهروزسنتپاتریکفرارسید،منهنوزدرقرنطینهبودموفهمیدمکه

بایداینروزراتنهادرخانهبایکبطریشرابجشنبگیرم.

وقتی فهمیدم اگر کرونا بگیرم، بیمه سالمت تورنتو، هزینه 

آن را نمی پردازد 

درآنروز،نیوزیلنداعالمکردازشهروندانخودکهدرخارجازکشورهستندمیخواهد

کهفورابهخانهبرگردند.منمقاومتکردم.همهزندگیمندرتورنتوبودوفکر

میکردمتازمانیکهبیمهسالمتدارم،مشکلینخواهمداشت.

خواهرممراوادارکردکهباشرکتبیمهامتماسبگیرموبپرسمکهآیاهمهگیریهارا

همتحتپوششقرارمیدهندیاخیر؟

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

All levels are based on
 CEFR Framework

تمامی کالس ها آنالین برگزار می شوند

Click

داستان سفر مردی که به خاطر کرونا از تورنتو فرار کرد و ۳۰ ساعت در راه بود تا به خانه اش برسد

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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آنموقعساعت۱2ونیمظهربودومنحسابیمستبودمولیبرایجلبرضایت

او،تلفنرابرداشتمکهتماسبگیرم.فردیکهپشتتلفنبودبهمنگفتکهاگر

توصیهدولتنیوزیلندرانادیدهبگیرمودرکانادابیمارشوم،آنهابیماریمنراتحت

پوششقرارنمیدهند.اینجابودکهواقعاوحشتکردم.

پیدا کردن پرواز برای رسیدن به نیوزیلند

فهمیدمکهپروازکردنروزبهروزسختترمیشود.بنابراین،اولینپروازیکه

میتوانستمپیداکنمرا،رزروکردم.یکپرواز۳0ساعتهوهزارو۱00دالریبهشهر

زادگاهمGisborneکهقراربود۱۴ساعتدیگرحرکتکند.

بیشترپساندازمرادرنیویورکگذاشتهبودم.بههمیندلیل،والدینمبرایپوشش

هزینههابهمنکمککردند.بقیهشبرابهجمعکردنوسایلماختصاصدادم.هیچ

دستهبندی،تاکردنومرتبکردنیدرکارنبود.فقطهرچیزیبهدستممیرسیددر

کیفممیچپاندموامیدواربودمکهیکمعجزهبهدادمبرسد.

وقتیکارمتمامشد،سروشکلاتاقخوابمبهوضعیدرآمدهبودکهانگارکسیبه

آنجاحملهبردهوآنراغارتکردهاست.بایدهمهوسایلمرارهامیکردم.اصالوقت

نداشتمتابادوستانمخداحافظیکنمیابهصاحبخانهاماطالعدهم.

هردویهماتاقیهایموقتیپروازرارزروکردمخواببودند،بههمیندلیلتاچند

دقیقهقبلازاینکهخانهراترککنم،نمیدانستندکهدارمازتورنتومیروم.بهآنها

گفتمکهمیتوانندازپولسپردهمناستفادهکنندتااجارهماهبعدرابپردازند.

شلوغی فرودگاه و اقدامات ماموران امنیتی

ساعت۱۱صبحبودکهدرراهفرودگاهبودم.فرودگاهPearsonبسیارشلوغبود.

بهطوریکهجمعیتدرآنجابسیاربیشترازحراجهایبلکفرایدیبهنظرمیرسید.

همهصفهابسیارطوالنیبودند،مردمصبرخودراازدستدادهبودندوفضایکافی

برایاینکه2مترازهمفاصلهبگیریموجودنداشت.بههمینخاطرهمگیشانهبه

شانهایستادهبودیم.

مامورانامنیتیقبلازاینکهبهمسافراناجازهعبوربدهند،درموردسالمتیآنهاسوال

میکردند.حالتبعدازمستیباعثشدهبودعرقکنمونگرانبودمکهمشکلیپیش

بیایدولیدرنهایتپروازمراانجامدادم.منقبلازاینکهبهGisborneبرسم،دو

توقفهمدرلسآنجلسواوکلندداشتم.

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

داستان سفر مردی که به خاطر کرونا از تورنتو فرار کرد و ۳۰ ساعت در راه بود تا به خانه اش برسد

http://atash.ca
tel:+14165486555
http://www.caspia.ca
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وقتیدرحالفرودآمدندرنیوزیلندبودیم،

یکیازمهماندارانموقعآخریناعالنشگریه

کرد.اوگفتکهاینآخرینپروازاوستو

خوشحالاستکهتوانستههمهماراتاخانه

همراهیکند.

رسیدن به نیوزیلند و در حسرت 

آغوش خانواده

درآنزمان،پروازهابسیارکمشدهبودو

نیوزیلندروزبعدمرزهایخودرارویسفرهای

بینالمللیبست.داخلترمینال،صفبررسی

وضعیتسالمتمسافران،بسیارطوالنیبود.

آنهاازمسافرانمیپرسیدندکهآیاحالتانخوباست؟اگرجوابمثبتمیدادیم

اجازهمیدادندکهعبورکنیم.

ازآنجاییکهمنازکشوریخارجیبهخانهبرمیگشتم،بایدبالفاصلهخودمرا

قرنطینهمیکردم.پدرموخواهرمجداگانهبهفرودگاهآمدندتامراببینندولیبهآنها

اجازهدادهنشدکهبهمننزدیکشوند.آنهاازفاصلهچندمتریبرایمسوئیچماشین

راپرتابکردندومنبعدازحدود۳0ساعتپرواز،خودمبهطرفخانهرانندگیکردم.

سختترینقسمتماجرااینبودکهبعدازیکسالدوریآنهمبانصفدنیا

فاصله،نمیتوانستمخانوادهامرادرآغوشبگیرم.

در حسرت خواب در یک تخت واقعی؛ ۱۴ روز قرنطینه در 

یک ون کهنه در حیاط خانه

وقتیبهخانهرسیدمبهیکCamperVanقدیمیوزهواردررفتهکهجلویخانه

پارکشدهبودنقلمکانکردم.درآنجافقطیکنقطهبرایدریافتامواجوایفای

وجودداشت.ازطرفدیگر،منبرایجاشدندرتختآنجا،بسیارقدبلندبودم،

بهطوریکهوقتیمیخوابیدمپایمبهدیوارمیخوردولیزیادهمبدنبود.

بهبعضیازدوستانمدرتورنتوپیامدادموبهآنهاگفتمکهمجبورشدمتورنتوراترک

کنموامیدوارمکهبتوانمبهزودیبرگردم.قرارشدیکیازآنهابهآپارتمانمبرودو

بعضیازوسایلیکهجاگذاشتهبودمرابردارد.

بهـــروز سامـــــانی

بنای یک 
8733-275-416رویـــــــــا

و مشاور مسکن در تورنتو
 مدیر سایت

وبسـایت جـامـع 
مسـکـن تورنتــو

Click

داستان سفر مردی که به خاطر کرونا از تورنتو فرار کرد و ۳۰ ساعت در راه بود تا به خانه اش برسد

http://atash.ca
http://banaa.ca
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پدرمیکآتشنشاناستومننبایدبیماریرابهاومنتقلکنم.بههمیندلیل

خیلیمراقببودم.فقطبرایحمامداخلخانهمیرفتموبعدازحمامهمهرجایی

کهدستزدهبودم،مثالدستگیرهدرها،کلیدبرقوسیفونتوالتراباسفیدکننده،

ضدعفونیمیکردم.روزهارامیشمردمتابتوانمدریکتختواقعیبخوابموبرای

شامدرکنارخانوادهغذابخورم.

تست کرونا باالخره منفی شد؛ زندگی شیرین می شود

درتاریخ2۹مارچ،وقتیفقط۴روزدیگرتاپایانقرنطینهمنباقیماندهبود،ایمیلی

ازطرفدپارتمانسالمتدریافتکردمکهمیگفتبایکیازکسانیکهمبتالبه

کروناشده،تماسنزدیکداشتهام.آنبیمار،فردیبودکهبامندریکردیفدر

پروازGisborneنشستهبود.برایهمین،بایدبهمرکزسالمتمحلزندگیاممراجعه

میکردمتاتستبدهم.

آنهاکلخیابانرابستهبودندودوپرستارکهسرتاپایآنهابالباسهاوتجهیزات

حفاظتیپوشاندهشدهبود،کنارماشینمنآمدندوازطریقدرزپنجره،ماسکیبه

مندادند.آنهامراتاداخلهمراهیکردند،خونمراگرفتندویکگوشپاککن

مخصوصراداخلبینیامفروبردند،طوریکهانگارمیخواهندبهمغزمضربهبزنند.

سهروزبعد،نتیجهتستآمدوخوشبختانهمنفیبود.

دلمبرایتورنتوتنگشدهاستوآرزومیکنمکاشزمانبیشتریداشتمتابااینشهر

ودوستانمخداحافظیکنمولیازطرفدیگر،خوشحالمکهتوانستمبهسالمتبهخانه

برسم.حاالهمفقطنشستهامبهانتظار،مثلمیلیاردهاآدمدیگردرهمهجایدنیا.

Gisborne شهریست در کرانه شرقی کشور نیوزیلند که ۳۵ هزار نفر جمعیت دارد

 Mckay Carroll نویسنده مطلب

داستان سفر مردی که به خاطر کرونا از تورنتو فرار کرد و ۳۰ ساعت در راه بود تا به خانه اش برسد

http://atash.ca
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کرونا و کشتار سالمندان بی پناه

گزارش های تکان دهنده رسانه ها در کانادا

آنچنانکهرسانههادرکاناداگزارشمیدهندضعفهایسرویس

ومدیریتدرخانههایویژهسالمندان،حاالدرشرایطفاصلهگذاری

فیزیکیکهخانوادههاامکانسرکشیبهبزرگانفامیلخودرا

ندارند،تشدیدشدهاست

بحران کرونا، حاال ضعف هائی را آشــکار کرده که تا پیش از این هم 

در مراکز نگهداری ســالمندان وجود داشت ولی شاید تاکنون فرصتی 

پیش نیامده بود تا عمق این نارســائی ها دیده شود؛ این را 

رسانه های کانادا می گویند.

دکتر Theresa Tam مدیرارشــد بهداشت عمومی کانادا تائید کرده که بیش از 

نیمی از مرگ و میرهای ناشــی از بحران کرونا در خانه های سالمندان اتفاق افتاده 

اســت، این یعنی که تا امروز نزدیک به هزار نفر از سالمندان کانادا در این خانه ها 

بر اثر کرونا درگذشته اند.

این حجم گســترده از آسیب پذیری در خانه های سالمندان مورد توجه رسانه ها، 

افکار عمومی و فعاالن اجتماعی قرار گرفته است.

آن چنان که رســانه ها در کانادا گزارش می دهند ضعف های سرویس و مدیریت در 

خانه های ویژه ســالمندان، حاال در شرایط فاصله گذاری فیزیکی که خانواده ها امکان 

سرکشی به بزرگان فامیل خود را ندارند، تشدید شده است. 

خبرنگار آتش از یافته های رســانه های کانادا درباره بحران مرگ و میر کرونا در 

خانه های سالمندان در کانادا گزارش می دهد.

Canadian Care Homes Become Coronavirus Hotspots

کرونا و کشتار سالمندان بی پناه؛ گزارش های تکان دهنده رسانه ها در کانادا

http://atash.ca
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داگفوردنخستوزیرانتاریوکهمادرزناودریکخانهسالمنداناقامتدارداین

هفتهبرایخبرنگارانتعریفکردکهقلبشازگریههایهمسرششکستهاست:»دیدن

همسرمدرحالیکهبیرونپنجرههایآسایشگاهگریهمیکرد،قلبمراشکست.«

مادرهمسرآقاینخستوزیردرآسایشگاهسالمندانWestParkدرتورنتوساکن

استکه200نفردیگرازسالمندانهمآنجاسکونتدارند.ساکناناینآسایشگاه

عنوانکردهاندکهضروریتریننیازهایسالمنداندراینمجموعهپاسخداده

نمیشود.

یکزنساکناینآسایشگاهمیگویدکهبسیاریازساکناناینمجموعهازشبقبل

درجامههایخیسخودهستندوشرایطآنهابسیاروحشتناکوبحرانیاست.در

اینمجموعهتابهحال۵مرگناشیازکروناثبتشدهودهنفرازساکنانو۱۴نفراز

کارکناننیزبهکرونامبتالهستند.

داگفوردمیگویداینشرایطیاستکههزارانخانوادهدیگرنیزتجربهمیکنند؛

کسانیکهنمیتوانندکاریبرایعزیزانخودانجامدهند.

 آیا آمارهای مرگ سالمندان کامل اعالم می شود؟ 

تورنتو استار: نه

اماروزنامهتورنتواستارازاینفراتررفتهوهفتهگذشتهباعنوان»مرگدههاسالمند،

گزارشنشدهاست«نوشتهبود:»سازمانسالمتعمومیانتاریوتاصبحروزچهارشنبه

گذشته۱۴۴موردمرگدرآسایشگاههایسالمندانرابهدلیلابتالبهکووید۱۹اعالم

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

کرونا و کشتار سالمندان بی پناه؛ گزارش های تکان دهنده رسانه ها در کانادا

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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کردهاست،امابررسیهایاستارازآمارهای

اعالمشدهازسویواحدهایاستانیسالمت

عمومیورسانههایمحلی،نشانمیدهدکه

دستکم2۱۹نفرازساکنانخانههایسالمندان

انتاریو،براثرابتالبهویروسکرونایجدید،از

دنیارفتهاند.«

آیا کنترل و بازرسی در کار 

نیست؟

CBCNewsنهادرسانهایکانادادرگزارش

تکاندهندهاینوشتهاست:»افرادیکه

عزیزانیدرآسایشگاههایطوالنیمدتتورنتودارندممکناستفرضکنندکهاین

آسایشگاههاهرسالموردبازرسیقرارمیگیرندتامطمئنشوندکهایناماکنبا

زیرساختهاومقرراتایمنیکهوزارتLong-TermCareانتاریودرنظرگرفته،

مطابقتداشتهباشند.«

سیبیسینوشته:»استانانتاریودروبسایتخوداعالمکردهاستکههرخانه

مراقبت،تحتبررسیهایساالنهقرارمیگیردکهشاملمصاحبهباساکنان،اعضای

خانوادهوکارمندانوهمچنینمشاهداتمستقیمدرموردنحوهارائهمراقبتاست.

اماCBCNewsدریافتهاستكهسالگذشته،تنها۹مورداز۶2۶خانهمراقبتدر

انتاریوبازرسیهایكیفیتساكنین)RQI(رادریافتكردهاند.«

CBCNewsگزارشهایبازرسیازپنجسالگذشتهرابرایکلیهخانههایمراقبت

طوالنیمدتدراستانموردبررسیقراردادهودریافتهدرحالیکهبیشترآنها

بازرسیکیفیتساکنینرادرسالهای20۱۶،20۱۵و20۱۷دریافتکردهاند،تعداداین

بازرسیهادرسال20۱۸بهکمیبیشازنصفودرسالگذشتهفقطبه۹موردرسیده

است.

هشدارهایی که جدی گرفته نشد

روزنامهتورنتواستاردرگزارشیبااینعنوانکه»همهمیدانستندکهاینوضعیت

ممکناستاتفاقبیفتد.«وضعیتفعلیدرخانههایسالمندانرابحرانیتوصیف

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

ری متین حسابدا

اعتبار ما، مبتنی رب اعتماد شماست
Matin Accounting

Click

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

کرونا و کشتار سالمندان بی پناه؛ گزارش های تکان دهنده رسانه ها در کانادا

http://atash.ca
tel:+14168446634
tel:+14168446634
http://www.torontohighschool.ca/
http://www.torontohighschool.ca/
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اینروزنامهمینویسد:»آسایشگاههاینگهداریازسالمنداندرسراسرکانادا،به

کانونهایهمهگیریکووید۱۹تبدیلشدهاندوازهمینرو،فعاالناجتماعیو

خانوادههایسالمندان،دربارهیافزایشتلفاتانسانیابرازنگرانیکردهوخواستار

مقرراتجامعجدیدیبرایحفاظتازساکنانشدهاند.«

آی سی یوها وضعیت بهتری نسبت به خانه سالمندان دارند

همینروزنامهدرمطلبدیگریمینویسد:»درحالیکهخانههایسالمنداندچار

مشکالتحادیشدهاند،ICUهاوضعیتبهتریدارند.متخصصانسالمتمیگویند

انتاریودرمیانهیدوهمهگیریموازیکووید۱۹قراردارد:یکیدرجامعهبهطورکلی،

کهنشانههایامیدوارکنندهایازموثربودنفاصلهگیریفیزیکیبهچشممیآید؛و

دیگریدرخانههایسالمندان،کهفاجعهایمستمردرآنجریانداشتهوابعادواقعی

آن،تازهدرحالظهوراست.«

یکیازسردبیرانتورنتواستارهمدرسرمقالهاینوشتهاست:»ماسالخوردگانمان

رادرخانههایسالمنداننگهداشتیم،بااینامیدکهبهخوبیازآنهامراقبتخواهد

شد.اکنونبایدباواقعیتمواجهگردیم.درهمهگیریکووید۱۹،آسیبپذیرترین

اقشارجامعهازکمترینحفاظتهابرخورداربودهاند:بیخانمانها،بومیان،کارگران

مهاجر،زندانیانوساکنانخانههایسالمندان.«

چند شغله بودن کارکنان، مشکلی که دردسرساز شده است

یکیازمشکالتدرخانههایسالمنداناین

استکهکارکنانآنهادرچندجاکارمیکنند.

دولتدربرنامههایحمایتیخوداعالم

کردهکهیکحقوقحداقلیبرایآنهادرنظر

میگیردکهدرچندجاکارنکنند.

روزنامهگلوباندمیلبههمینمسالهاشاره

کردهونوشتهاست:»انتاریووکبکنحوهی

استخدامکارکناندرخانههایسالمندانرا

موردبازنگریقرارخواهندداد.ازجملهی

تغییراتیکهایجادخواهدشد،میتوانبه

محدودساختنکارکنانبهکاردرتنهایک

مرکزواجازهدادنبهبستگانسالمندان،برای
Start Up Visa

Click

یکیازمرگبارترینتیراندازیهایتاریخ

کانادا،2۳کشتهبهجاگذاشتهاست،

یکیازقربانیانیکافسرپلیساستکه

2۳سالسابقهخدمتداشتهومادردو

فرزنداست.

عاملتیراندازیمرد۵۱سالهایبهنام

گابریلورتمنبودکهخوددرجریان

تیراندازیمتقابلباپلیسکشتهشده

است.گابریلورتمندرهلیفکسدندان

سازبودهوصاحبملککلینیکدندان

Dartmouthسازیخودودوملکدیگردر

وسهملکدرPortapiqueبودهاست.

یکسخنگویپلیساعالمکردهکهمعتقد

استاینتیرانداز،درآغاز،انگیزهایاولیه

داشتهولیتیراندازیهایبعدیوانتخاب

قربانیانتصادفیبودهاست.

پلیسمیگویدکهبهدلیلمسائلمرتبط

باحریمخصوصی،نمیتوانددرمورد

رابطهورتمنباقربانیانچیزیبگوید.

مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ کانادا

 گزارش 

کامل 

را در 

سایت 

آتش 

بخوانید

کرونا و کشتار سالمندان بی پناه؛ گزارش های تکان دهنده رسانه ها در کانادا

http://atash.ca
http://optimal-solution.ca
http://optimal-solution.ca
http://optimal-solution.ca
https://atash.ca/tag/nova-scotia-shooting/
https://atash.ca/tag/nova-scotia-shooting/
https://atash.ca/tag/nova-scotia-shooting/
https://atash.ca/tag/nova-scotia-shooting/
https://atash.ca/tag/nova-scotia-shooting/
https://atash.ca/tag/nova-scotia-shooting/
https://atash.ca/tag/nova-scotia-shooting/


ATASH.CA12هفتهنامهآتش-شماره2۴2-پنجشنبه2۳اپریل2020

فعالیتبهعنوانمراقب،اشارهنمود.«

همینروزنامهدرگزارشدیگریداستانخانوادهایراروایتکردهکهبیشازشیوع

کرونا،ازطریقایمیلوتلفنوشبکههایاجتماعیخواستاررسیدگیبهوضعیت

سالمندخودشدهبودند.دراینگزارشآمدهاست:»خانوادهییکزندریکیاز

خانههایسالمندان،چندهفتهقبلازشیوعبیماری،ملتمسانهدرخواستکمککرده

بودند.SevenOaks،پسریکیاززنانساکندرخانهیسالمندان،چندهفتهقبلاز

آنکهکووید۱۹درمراکزنگهداریشیوعگستردهایپیداکند،باتماستلفنیوارسال

ایمیلبهمقاماتمختلفووپستاینستاگرامی،خواستارانجامآزمایشهایبیشترو

ایزولهساختنسالمندانشدهبود.«

نشنال پست: کشتار

روزنامهنشنالپستازاینهمفراتررفتهو

باتیتر»کشتاردرخانههایسالمندان،قابل

پیشبینیبود«نوشتهاست:»باسربرآوردن

داستانهایوحشتناکیازخانههایسالمندان،

درکبکوانتاریوـفقطدریکهفتهدریکی

ازمراکزنگهداریتورنتو،2۵نفرجانخودرا

ازدستدادهاندـیکمشکلمشترکآشکارا

نمایاناست:کارکناناینمراکز،ازرفتنبه

محلهایکارخودامتناعورزیدهاند.«

بریتیش کلمبیا: نگرانی

امادرغربکانادایعنیدراستان

بریتیشکلمبیاهموضعیتسرویسدهی

درخانههایسالمندانباعثنگرانی

فعاالناجتماعیوخانوادههاشدهاست.

روزنامهونکوورساندرگزارشیمینویسد:

»سالخوردگانآسیبپذیرووحشتزده،بهای

گزافیرادرخاللتعطیلیهامیپردازند.

ساکنانمراکزنگهداریازسالمندان،کنترل

چندانیبرروالزندگیخودندارندواکنون،

بهدلیلتمهیداتاندیشیدهشدهبرایمهار

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

905.370.0160
I mmigrat ion Ser vices

Click

کرونا و کشتار سالمندان بی پناه؛ گزارش های تکان دهنده رسانه ها در کانادا

http://atash.ca
http://canada118.com
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کووید۱۹،نهکسیاجازهداردبهدیدنآنهابرود،نهفعالیتهایاجتماعیوتفریحی

گذشتهرادارندونهحتیمیتوانندبهراحتیازسوئیتهاواتاقهایخودخارج

شوند.«

ونکوورساننوشتهاست:»اینهاموجبباالرفتنسطحاضطرابسالمندانوبهتبع

آن،وخیمترشدنوضعیتجسمانیوروانیآنهامیشود.«

استرالیا چگونه از خانه های سالمندانش مراقبت می کند؟

درحالیکهمسئوالنبهداشتکانادادرگیرمهارهمهگیریکووید-۱۹درخانههای

سالمنداناست،شیوعاینبیماریدریکیازخانههایسالمنداناسترالیاکهمنجربه

ابتالی۹سالمندو۶خدمهشدهاست،توسطمردماسترالیایک»فاجعهسیستمی«

خواندهشدهاست.چنینعنوانیازاینجهتقابلتوجهاستکهآمارمرگومیر

کووید-۱۹درخانههایسالمندانانتاریوبهتنهاییباالترازآمارمرگومیرکووید-۱۹در

کلاسترالیااست.

روزنامهتورنتواستارکهاینمقایسهراکردهمینویسد:»دراسترالیایکسیستمملی

برایخانههایسالمندانوجودداردوقانونگذاریونظارتهادرسطحفدرالصورت

میگیرد،برخالفکاناداکهخانههایسالمندانتوسطشهرداریوواحدهایدولتی

وخصوصیادارهمیشودوهریکاستانداردهایمتفاوتیدربارهمراقبتونگهداری

ازسالمنداندارند.مهاربیماریدراسترالیامدیونواکنشبهموقع)اعالموضعیت

همهگیریدرسطحکشور،دوهفتهپیشازسازمانبهداشتجهانی(وتهیهطرحهای

دقیقبرایکنترلمالقاتها،ضدعفونی،

تجهیزاتمراقبتفردی،ونظارتهایگسترده

است.«

اقدام قانونی خانواده ها

حاالرسانههایکاناداگزارشمیدهندکه

تعدادیازبازماندگانکهدرمراکزسالمندانی

کهدرکاناداجانخودراازدستدادهاند

تصمیمگرفتهاندتااقدامقانونیکنند.آنها

میگویندچنیناقدامیعزیزانآنهاراباز

نمیگرداندولیآیاباعثخواهدشدکهجان

بقیهحفظشود؟

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

TheresaTamدکتر¶

مدیرارشدبهداشت

عمومیکاناداتائید

کردهکهبیشازنیمیاز

مرگومیرهایناشیاز

بحرانکرونادرخانههای

سالمنداناتفاقافتاده

است،اینیعنیکهتا

امروزنزدیکبههزارنفر

ازسالمندانکانادادر

اینخانههابراثرکرونا

درگذشتهاند.¶

کرونا و کشتار سالمندان بی پناه؛ گزارش های تکان دهنده رسانه ها در کانادا

http://atash.ca
tel:+16478474677
tel:+16478474677
tel:+16478474677
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مسکن

۶ استراتژی برای شما که در این شرایط

می خواهید خانه بخرید یا خانه تان را بفروشید

استراتژیها:بازرسیخانهراجدیبگیرید،هزینهاندازهگیریهایدقیقرا

پرداختکنید،پیشنهادضمانتخانهرابدهید،فقطآندستهازتاریخهای

کلوزینگرابپذیریدکه۶0روزیاکمترباشد،بندهاییرابرایتضمین

فاصلهگیریاجتماعی،بدونایجاداختاللدرمعاملهبگنجانید،هزینهبیمه

مالکیتTitleInsuranceراپرداختکنید

می خواهید در این شرایط کرونائی خانه بخرید؟ یا اینکه 

خانه تان را بفروشید؟ در این شرایط؟

بلــه این روزها معامله ملک هم برای خریداران و هم برای 

فروشــندگان سخت شده و همه اینها زیر سر کرونا ویروس است. تاریخ 

نشــان می دهد که جهان در دوره های مختلف، شاهد بحران اقتصادی، رکود و 

بیماری هــای واگیردار بوده اما این که این بحران ها همزمان با هم به همه دنیا 

هجوم بیاورند، نوبر است. 

اما کاری اســت که شده و بازار امالک هم مثل همه بازارها تحت الشعاع این 

بحران قرار گرفته اســت. حال، چه باید بکنیم؟ دست روی دست بگذاریم تا 

ببینیم این ویروس کی دســت از سر دنیا برمی دارد و بازار امالک به روزهای 

عادی خود برمی گردد؟ قطعا راه چاره این نیســت و می توان راه حلی پیدا کرد 

که تا عادی شــدن اوضاع، دست کم آسیب های وارده به این حوزه کمتر شود. 

می پرسید چگونه؟

ما در این مطلب 6 اســتراتژی مهم را درباره خرید و فروش مسکن در این 

روزها آورده ایم که اســتفاده از آنها به شما کمک می کند راحت تر و مطمئن تر 

کنید.  معامله 

Six Strategiesfor Buying Or Serlling A Home In The Time Of Corona

۶ استراتژی برای شما که در این شرایط می خواهید خانه بخرید یا خانه تان را بفروشید

ژه
یـ

 و
ـر

س
پان

س
ا

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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مشـاور ارشد امالک
مسکونی، تجاری و سرمایه گذاری

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

416-837-8000

Broker

Click

6365 Yonge St. Suite 201
416-844-6634

ری متین حسابدا

اعتبار ما، مبتنی رب اعتماد شماست
Matin Accounting

Click

»جداسازیخود«،»قرنطینهکردنخود«،»قرنطینهاجباری«وهشتگ

FlattenTheCurve#یاهمان#منحنی_را_هموار_کنیم،اصطالحاتیهستندکهاین

روزهابراخبارودیدگاههاسایهانداختهاند.

همهگیریکووید۱۹،موسساتبهداشتیکهبرایمحافظتازماتاسیسشدهاندرادر

معرضخطرقراردادهوکسبوکارهاوفعالیتهایتجاریرابهمرزنابودیکشیده

است.

باوجوداینمشکالت،دولتهاوشهروندانسعیمیکنندراهخودرابهجلوباز

نمایندوحتیهنگامیکهامیدیبهچشمنمیآید،راهحلهاییپیداکنند.

سه بحرانی که همراه با هم سراغ جهان آمده اند

مادرگذشتهنیزباکاهشفعالیتهایاقتصادی،رکودهایفراگیروحتیبیماریهای

همهگیرمواجهبودهایم،اماهرگزاین۳بحران،همزمانباهم،سراغماننیامده

بودند.

آنچهاکنونشاهدهستیم،وضعیتیواقعابیسابقهاستوراهحلهایموردنیازآن

نیزبایدچشمگیروقویباشد.

۶ استراتژی برای شما که در این شرایط می خواهید خانه بخرید یا خانه تان را بفروشید

http://atash.ca
http://www.teamasgarian.com
tel:+14168446634
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چطور تاثیر کرونا را با اثر یک المپ سوخته در یک رشته 

المپ قدیمی کریسمس مقایسه کنیم؟

RichardBaldwin،استاداقتصادبینالمللدر

موسسهکارشناسیارشدمطالعاتبینالمللی

وتوسعهدرژنو،درمقالهایکهبهتازگیدر

ChicagoBoothReviewچاپشده،اهمیت

ادامهفعالیتکسبوکارهارابهشکلمناسب،

متذکرشدهاست.

اوتاثیراینهمهگیریرابااثرایجادشدهازیک

المپسوختهدریکرشتهازالمپهایقدیمی

کریسمس،مقایسهکردهاست.

وقتیکهیکیازالمپهاخاموشمیشود،بقیه

نیزبهدنبالآنخاموشخواهندشدوهمگی

محکومبهتاریکیهستیم،تازمانیکهراهحلیبرایمشکلپیداکنیم.

چنددههپیش،اینراهحلمستلزمآنبودکهمایکبهیکالمپهاراامتحانکنیم

تاالمپسوختهومقصرراپیداکردهوآنراتعویضنماییم.اینراهحلمناسبیبه

حسابمیآمد،چوندرآنزمانالمپهاگرانونیرویکارارزانبود.

بهگفتهبالدوی،راهحلمشکلاینروزهاایناستکهالمپهاراروشننگهداریم.به

گفتهایناستاد،درحالیکهمشوقهایمالیممکناستپرهزینهباشد،اماتوانایی

اینمشوقهابرایبهحداقلرساندناختالالتپیشرویکارگرانوبیزینسها،بهاین

هزینهمیارزد.

اماسوالیکهپیشمیآیدایناستکهفعاالن،خریدارانوفروشندگانبازارمسکن،

چگونهمیتوانندالمپهاراروشننگهدارند؟

۶ استراتژی مهم برای خرید و فروش خانه در دوران شیوع 

کرونا

درادامه،به۶نکتهمهممیپردازیمکههمخریدارانوهمفروشندگانمیتواننددر

هنگامخریدوفروشملکوخانه،درمیانههمهگیریکووید۱۹،مورداستفادهقرار

دهند.

 
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

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

Tel: 905.709.1800
www.myforensthillagent.com

میترا امامی
مشاور امالک

416.708.8563
mitra@myforesthillagent.com

Click

۶ استراتژی برای شما که در این شرایط می خواهید خانه بخرید یا خانه تان را بفروشید

http://atash.ca
http://www.alivarankesh.com
Tel:+14167088563
Tel:+14167088563
Tel:+14167088563
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استراتژی شماره ۱: بازرسی 

خانه را جدی بگیرید 

تاقبلازهمهگیریکرونا،

01
معموالاینخریدارانبودندکه

انتخابمیکردندکهآیاهزینه

یکبازرسیمستقلازخانهرا

بپردازند،یاخیر.البته،هنوز

هموضعیتهماناست،امااکنون،این

فروشندگانهستندکهبایدبهفکرپرداخت

هزینهاینخدماتباشند،سپسآنرا

بهعنوانبخشیازاستراتژیفروششفاف

خود،موردبهرهبرداریقراردهند.

هراندازه،فروشندهبتواندشفافیتبیشتریدربارهخانهوفرایندفروشآنایجاد

کند،فروشملکآسانترخواهدبود.تهیهیکگزارشبازرسیتوسطیکمتخصص

مستقلبازرسیازخانه،اینپیامرابهخریدارمنتقلمیکندکهیکمتخصص،به

شکلحضوریخانهراموردبازرسیقراردادهوهرگونهمشکلاحتمالیراپیداکرده

است.

موضوعایننیستکهتصویرخانهایبدونعیبونقصراترسیمکنید،بلکهقرار

استدربارهمشکالتبالقوهخانه،شفافباشیدومزایایاینملکخاصرامورد

تاکیدقراردهید.

استراتژی شماره ۲: هزینه اندازه گیری های دقیق را پرداخت 

کنید 

چهدرموردخریدارانیکهدنبالخانههستندوچهمستاجرانیکه

02
میخواهندواحدمناسبیبرایاجارهپیداکنند،فروشندهمجبورخواهد

بودشیوههاییرابرایتهیهتصاویرجالبازملکپیداکردهو

همچنیناطالعاتصحیحیازاندازهوموقعیتاتاقهاعرضهکند.

ماپیشنهادمیدهیمکهفروشندهتماسهایتصویریبرقرارنمایدوخریدارانیا

مستاجرانبالقوه،امکاناستفادهازتورمجازیملکراداشتهباشند.

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

¶مادرگذشتهنیزبا

کاهشفعالیتهای

اقتصادی،رکودهای

فراگیروحتیبیماریهای

همهگیرمواجهبودهایم،

اماهرگزاین۳بحران،

همزمانباهم،سراغمان

نیامدهبودند.آنچهاکنون

شاهدهستیم،وضعیتی

واقعابیسابقهاستو

راهحلهایموردنیازآن

نیزبایدچشمگیروقوی

باشد¶

۶ استراتژی برای شما که در این شرایط می خواهید خانه بخرید یا خانه تان را بفروشید
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فروشندگانبایدیکگامفراترنهادهوبرایبه

دستآوردناندازههایدقیقبراساسفوت

مربع،پولخرجکنند.

برایامالکمسکونیدرکانادا،هیچقانون

یامقرراتیدرارتباطبانحوهانجامیاثبت

اندازهگیریاتاقهاوجودندارد.برایبسیاری

ازلیستینگها،اندازهاتاقهاتقریبیبودهو

دراکثرمواقع،ازاطالعاتلیستینگدرآخرین

باریکهملکبرایفروشگذاشتهشدهاست،

گرفتهمیشود.

درساختمانهایجدید،اندازهگیریهاغالبا

بهطورمیانگین،۷تا۱2درصدازمساحت

واقعیکفساختمانکهخریدارپسازاسبابکشیبهدستخواهدآورد،بزرگتر

است.دلیلاینمسالهایناستکهسازندگاناجازهدارندواحدهارابراساس

FromExternalاندازهگیریهایصورتگرفتهازدیوارهایخارجیتادیوارخارجی

WallToExternalWall،بهبازارعرضهکنند.

شماباپرداختچندصددالرازقبل،توصیفبسیاردقیقتریازملکدراختیار

خریدارانبالقوهقرارمیدهید.اینکارمیتواندکمکفوقالعادهایبرایمردمباشدتا

متوجهشوندکهقراراستچهچیزیبهآنهافروختهشود.

بازدیدهایمجازیبااستفادهازاندازههایگرفتهشدهتوسطنوارمتریانقشههایکف

بااندازهگیریحرفهای،خریدارانومستاجرانراقادرمیسازدکهمتوجهشوندآیامثال

کاناپههااندازههستندومیزهایغذاخوریبهدردمیخورند،یاخیر.

اینها،پرسشهاییهستندکهخریدارانبالقوه،درشرایطعادی،درخاللیک

اوپنهاوسیابازدیدحضوری،پاسخآنهارادریافتمیکردند.

استراتژی شماره ۳: پیشنهاد ضمانت خانه را بدهید 

03
درایاالتمتحده،بیشترخریدارانتنهادرصورتیکهضمانتخانهدر

قیمتآنگنجاندهشدهباشد،اقدامبهخریدخانهمیکنند.بهاین

ترتیب،اگریکبخشیاوسیلهاصلیخانهازکاربیفتد،خریداربایک

صورتحساببسیارپرهزینهبرایتعمیرات،مواجهنمیشود.

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

¶چهبایدبکنیم؟دست

رویدستبگذاریم

تاببینیماینویروس

کیدستازسردنیا

برمیداردوبازارامالک

بهروزهایعادیخود

برمیگردد؟قطعاراهچاره

ایننیست¶

۶ استراتژی برای شما که در این شرایط می خواهید خانه بخرید یا خانه تان را بفروشید

http://atash.ca
http://www.century21.ca/siamak.shakibikenarsari


ATASH.CA19هفتهنامهآتش-شماره2۴2-پنجشنبه2۳اپریل2020

تاهمیناواخر،بهدستآوردنچنین

ضمانتیازخانهدرکانادا،عمالغیرممکنبود،

تااینکهFCTدراواخر20۱۹محصولیراعرضه

نمود)محدودیتهایپیشازکووید۱۹(.

باخریدضمانتخانهFCT،فروشندهیا

خریدار۱۸ماهوتاحداکثر20هزاردالر

پوششضمانتبرایسیستمهاواجزای

اصلیخانه،شاملفونداسیون،سقف،

گرمایشوسرمایشدریافتمیکنند.

براساسآنچهدروبالگFCTآمدهاست،

میانگینپرداختدرخواستهابرایاین

پوششخاص،کمیکمتراز۸هزاردالراست.

هزینهاینپوششبیمهنیز،حدودا۳۵0دالر

میباشد.

اگرفروشندگانبخواهندزمینهآرامشذهنی

خریدارانرافراهمنمایند،میتوانندایننوع

پوششضمانتخانهراخریداریوبهعنوانبخشیازخریدملک،ارائهدهند.این

ضمانت،خریدارانراتحتپوششقرارمیدهد،بهویژهدرزمانیکهنمیتوانامالک

رابهطورکاملمشاهدهکرد.

استراتژی شماره ۴: فقط آن دسته از تاریخ های کلوزینگ را 

بپذیرید که ۶۰ روز یا کمتر باشد

همانطورکههمهمااکنونکامالمتوجهشدهایم،درظرفیکروز

04
اتفاقهایزیادیممکناستبیفتد،چهرسدبه۳0یا۶0روز.

برایبهحداقلرساندنایناحتمالدرهنگامنهاییکردنمعامله،

فروشندگانوخریدارانبایدرویتاریخینهاییاصرارداشتهباشندکه

کمتراز۶0روزازپذیرشتوافق،فاصلهداشتهباشد.

شمانبایدتاریخهایدوررابرایکلوزینگبپذیرید.اگرخریداریبتواندبایکتاریخ

نهاییکوتاهترموافقتکند،ایننشانمیدهدکهآنهاجدیتبیشتریدربارهمعامله

دارند.ازآنهابخواهیدکهپیشاپیشبیعانهمناسبیفراهمکنندتااحتمالدستیابیبه

 #StayHome

۶ استراتژی برای شما که در این شرایط می خواهید خانه بخرید یا خانه تان را بفروشید
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قراردادیبدونمانعبرایشمابیشترشود.

استراتژی شماره ۵: بندهایی را برای تضمین فاصله گیری 

اجتماعی، بدون ایجاد اختالل در معامله بگنجانید 

یکیازمهمتریندرخواستهایمطرحشدهوالبته،مشکلآفرینترین

05
درخواستبرایبیزینسها،نیازبهحفظفاصلهفیزیکیازدیگران

است.

برایخریداران،اینمسالهمیتوانددرهنگامتالشبراینهاییکردن

خریدیکخانه،مشکالتیبهوجودآورد.

برایمثال،بیشترپیشنهادهایخرید،خریدارانراملزممیکندکهیکحوالهبانکیرا

بهعنوانبیعانهارائهدهند.

برایدریافتچنینحوالهای،شمابایدساعتهاوقتخودرادرصفبانکبگذرانید

تابتوانیدیکتحویلداررابرایدریافتحوالهبانکیببینید.دراینشرایط،بایدشش

فوتفاصلهازفردجلوییوفردپشتسریتانداشتهباشید.

برایفروشندگان،مشکلزمانیمیتواندایجادشودکهآنهابایدقراردادهارابامشاور

رسمیشانامضاکنندیاکلیدهاراتحویلدادهوفرمهارابههمراهنمایندهقانونی

خود،بهامضابرسانند.

برایمحدودکردنتعدادفرمهایالزموتعدادافرادیکهبایدببینید،درنظرداشته

باشیدکهبندهایمشخصیرابهقراردادتوافقخریداضافهکنید.

برایحذفنیازبهمراجعهبهشعببانکواجتنابازلزوممالقاتحضوریبرای

تحویلپول،کلیدیااسنادبهکسی،بندهایزیررااضافهکنید:

yyWireخریداربقیهقیمتخریدرامنوطبهتعدیالتمعمولدرانتقالالکترونیکی

Transfer،پرداختخواهدکرد.

yyطرفین،اذعانوموافقتدارندکهتماماسنادمربوطبهنهاییکردنقراردادرا

میتوانبهصورتالکترونیکیامضانمودهوازطریقایمیلیافکس،مطابقبا

قانونتجارتالکترونیکمصوبسال2000،ارسالکنند.

البته،اینقانونمربوطبهانتاریواستوشمادرمورداستانمحلزندگیخود،

بایدبهقانونویژهآناستانمراجعهکنید.

یکمهاجرهندیکهروزنامهتامیلیرا

دربرمپتون،میسیساگاواتوبیکوتوزیع

میکردبهکرونامبتالشدوچندروز

بعداووهمسرشهردودربیمارستان

درگذشتند.

سهدخترآنهاهمحاالبهکرونامبتالشده

وخودرادرخانهقرنطینهکردهاند.

مرگاینزوجهندیبهفاصلهدوروز

اتفاقافتادهویکیازبستگاننزدیک

آنهابهکسانیکهبهفروشگاههایتامیلی

وسریالنکاییدربرمپتونسرمیزنند

خواستهتاوضعیتسالمتخودرا

بررسیکنند.

NagarajahThesingarajahآقای

شصتویکسالهآخرینبار

روزنامهتامیلیUthayanراروز

2۷مارچدرفروشگاههاومعابر

برمپتون،میسیساگاواتوبیکو

توزیعکرد.

چندروزبعدبودکهاووهمسرش

عالئمبیماریکرونارااحساس

کردند،فردایآنروزهمهاعضای

خانوادهبرایتستبهبیمارستان

رفتند....

یک توزیع کننده روزنامه هندی در برمپتون و 

همسرش به خاطر کرونا درگذشتند

 گزارش 

کامل 

را در 

سایت 

آتش 

بخوانید
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yyدرملکگذاشته]lockbox[طرفینتوافقمیکنندکلیدهایملکدریکصندوق

شدهوکدآنصندوقدراختیاروکیلخریداربهعنوانشخصثالثقرارگیردتا

زمانیکهقراردادنهاییشود.

yyطرفیناذعانوتوافقدارندکهاینمعاملهباوجودهرگونهتاثیراتکووید۱۹،به

استثنایتعطیلیدفاترثبتزمینوموسساتمالی،بایدنهاییشود.

درصورتیکهنهاییشدنقراردادبهدلیلتعطیلییااختاللدرکارسیستمثبت

زمینیاسیستمبانکداریانجامنشود،تاریخنهاییشدنقراردادبهطورخودکاربه

پنجمینروزکاریبعدازتاریخیکهسیستمهایمذکورفعالشدهوبتوانندوجوه

موردنظررامطابقباقراردادجابجانمایند،موکولخواهدشد.

یکبندنهاییکهخریدارانیافروشندگانممکناستبخواهندآنرااضافهنمایند،

آناستکه

yyچنانچههریکازطرفین،بهشکلغیرمنتظرهای،درارتباطباکووید۱۹مجبوربه

قرنطینهاجباریشوند،معاملههمچنانادامهپیداخواهدکرد.البتهطرفینتوافق

خواهندداشتکهتاریخنهاییشدنقراردادبهمدت۱۴روزبهتعویقبیفتد.

چنینبندیموجبخواهدشدکهدرصورتابتالییکیاهردوطرفبهبیماریو

ناگزیرشدنبهقرنطینهاجباریبهدلیلالزاماتسالمتیکووید۱۹،ازمعاملهمحافظت

شود.

 Title Insurance استراتژی شماره ۶: هزینه بیمه مالکیت

را پرداخت کنید 

همینکهطرفینپایمعاملهنشستندورویقیمتوتاریخنهایی

06
شدنقراردادتوافقکردند،زمانآناستکهخریدارباخریدبیمه

مالکیتTitleInsurance،آسودگیخاطربیشتریپیداکند.این

پوششبیمه،بستهبهملک،بین2۵0تا۵00دالرهزینهدارد.

بیمهمالکیتدرمقابلمشکالتاحتمالیکهممکناستازشکافهایزمانیناشی

گردد،محافظتمیکند.

برایمثال،اگرتاخیریدرثبتمعاملهاتفاقبیفتدـچهبهدلیلتعطیلیادارات

دولتییابهدلیلیکتعطیلیملییاتعطیلیهایناشیازموارداضطراریسالمتی

ـبیمهمالکیتهرگونهمشکلیراکهممکناستقبلازنهاییشدنمعاملهازنظر

حقوقیرخبدهد،تحتپوششقرارمیدهد.

بانکمرکزیکاناداهشداردادهاستکه

ریکاوریاقتصادیازرکوردناشیازکرونا

بهمیزانتاثیراتاقداماتیبستگیدارد

کهدرحالحاضربرایتحتکنترلگرفتن

پاندمیدرجریاناست.

اینبانکهفتهگذشتهاعالمکردکهنرخ

بهرهراتغییرنمیدهدوآنراهمچنان

ثابتنگهمیدارد.

استفانپولوزکهابتدایماهجونبازنشسته

میشودهفتهپیشدریکبیانیهخبری

آخریناطالعاتمربوطبهاقتصادکانادا

پسازبروزکرونارااعالمکرد.

بانکمرکزیکاناداهشداردادهاستکه

رکوداقتصادیمرتبطباکانادابدترینرکود

خواهدبودوریکاوریاقتصادیازاین

رکوردبهتاثیرگذاریاقداماتفعلیبرای

تحتکنترلگرفتنپاندمیبستگیدارد.

اینهمهگیریموجبتعطیلشدن

شرکتهاشدهونیروهایکاربایدتا

جاییکهممکناستدرخانهبمانند.

ایناقداماتبخشیازتالشهایسالمت

عمومیبرایکاهشسرعتشیوع

کرونااستکهباعثکاهششدیدو

ناگهانیدرفعالیتکسبوکارهاومیزان

خرجکردنمصرفکنندگانشدهاست...

شوک اقتصادی کرونا »عمیق، ناگهانی و 

کوتاه مدت« خواهد بود، اگر ...

 گزارش 
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وکالی مسکن کانادا در این شرایط کرونا؛ اوضاع هنوز خوب است؛ ولی تا کی؟

مسکن

وکالی مسکن کانادا در این شرایط کرونا 

اوضاع هنوز خوب است؛ ولی تا کی؟

 این روزها خدمات مربوط به وکالی مسکن و ثبت زمین و ملک

 از قانون تعطیلی و قرنطینه اجباری مستثنی شده اند اما با این حال

این حوزه بیزینس نیز با اختالالت و چالش هایی مواجه است

آقای Jeffrey Lem وکیل در تورنتو که در مورد مسائل قانون 

امالک و مستغالت و فناوری های حقوقی در رسانه ها می نویسد، 

معتقد اســت که حال و روز وکالی امالک و کسب وکارهای مرتبط با 

زمین آنقدرها هم بد نیســت. البته او این را در مقایسه با بسیاری از 

کســب وکارهای دیگر می گوید که در اثر همه گیری کووید ۱۹ تعطیل شده و معلوم 

نیست کی می توانند فعالیت خود را از سر بگیرند. 

از آنجایــی که در کانادا، وکال و خدمات ثبت زمین، از قوانین مرتبط با تعطیلی و 

قرنطینه اجباری مســتثنی شده اند و همچنین، همه استان های کانادا از سیستم  

الکترونیکی ثبت زمین برخوردار هســتند، این حوزه بیزینس به اندازه سایر 

بیزینس ها آسیب ندیده است. 

امــا به هر تقدیر کرونا دامن این بیزینس را هم گرفته و چالش هایی را برای آن 

به وجود آورده اســت. به طوری که میزان فروش خانه نسبت به یک سال گذشته 

پایین آمده اســت و بسیاری از معامالت مشروط، توسط خریداران لغو می شوند. از 

طرف دیگر، این روزها مشــکل انتقال پول و استفاده از حواله های الکترونیکی بیش 

از پیش دشــوار به نظر می رسد. با این حال، هنوز هم جای امیدواری وجود دارد. 

این مطلب می کوشــد تا چشم انداز واقع بینانه ای از وضعیت موجود و آینده این 

بیزینس به دست آورید. 

Covid-19 - Real Estate Lawyers Challenges

http://atash.ca


ATASH.CA23هفتهنامهآتش-شماره2۴2-پنجشنبه2۳اپریل2020

تقریبامثلهمهچیزدرزندگی،موقعیتوکالیامالکهمنسبتبهسایرکسبوکارها

بهکلینسبیاست.درحالیکهوکالیامالکدرکانادا،درهمانتعطیلیعمومیبه

سرمیبرندکهبهخاطرهمهگیریکووید۱۹،دامنگیرهمهشدهاست،اماآنهادرواقع

درموقعیتبهترینسبتبهبسیاریازکسبوکارهایدیگرقراردارند.ازایننظرکه

درصورتتداوماینهمهگیری،میتوانندتاحدیبهفعالیتهایخودادامهدهند.

باآنکهمطمئناکارهابهروالعادیانجامنمیشود،اماوکالیامالکدرکاناداازاین

ظرفیتبرخوردارهستندکهتاحدزیادی،امرارمعاشخودرابااختالالتنسبتا

کمتریادامهدهند،دستکمفعال.

مستثنی شدن وکال و خدمات ثبت زمین از تعطیلی اجباری

درتماممناطقیکهوضعیتاضطراریاعالمشدهاست،وکالوخدماتثبتزمین،از

قوانینمرتبطباتعطیلیوقرنطینهاجباریمستثنیشدهاند.درانتاریو،درطیاین

همهگیری،دودستوراضطراریبرایتعطیلیبیزینسهاصادرشدهاست.درهردو

دستور،»خدماتثبتزمین«و»خدماتحرفهایواجتماعیکهازسیستمحقوقیو

قضاییپشتیبانیبهعملمیآورد«،بهعنوانخدماتحیاتیقلمدادشدهاند.بنابراین،

بهنظرمیرسدتلقیغالبآنباشدکهوکالمیتوانندبهبیزینسخودادامهدهند.

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

 Jeffrey Lem 

آقایJeffreyLemوکیلدرتورنتوکه

درموردمسائلمربوطبهقانونامالک

ومستغالتوفناوریهایحقوقیدر

رسانههامینویسد.

Directorاوازسال20۱۴بهعنوان

MinistryofدروزارتofTitles

GovernmentandConsumer

Servicesاستانانتاریومشغولاست.

درباره نویسنده

وکالی مسکن کانادا در این شرایط کرونا؛ اوضاع هنوز خوب است؛ ولی تا کی؟

http://atash.ca
http://classyhomes.ca
https://ca.linkedin.com/in/jeffreywlem
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باوجوداین،سوالدربارهاینکهآیاخدماتوکال»حیاتی«درنظرگرفتهشدهاستیا

خیر،دستکمدرانتاریو،بهمعنایپینبردنبهاصلمطلباست.حتیاگروکالدر

چنیندستهایقرارنگرفتهباشند،هیچقانونیوجودنداردکهمانعازاشتغالآنهابه

وظایفخودبهصورتآنالینشود.

درحقیقت،تمامیدولتهادرکانادا،کارازخانهوانجاممشاغلبهصورتآنالینرا

درهرزمینهایکهامکانپذیرباشد،تشویقمیکنند.

تمام استان های کانادا از سیستم های الکترونیکی ثبت زمین 

برخوردارند

بهعنوانیکاصلکلی،فناوریالزمبرایآنکهوکالبتوانندوظایفخودرابهصورت

آنالینوبدوننیازبهدفترفیزیکییاحضوردرادارهثبتزمینبهانجامبرسانند،

وجوددارد.

تقریباتمامی۱0استانکانادابهاضافهقلمروییوکان،ازسیستمهایالکترونیکیثبت

زمینبرخوردارهستند،کهازطریقآنهامیتواناسنادومدارکووامهایمسکنرا

جستجووثبتکرد.

عالوهبراین،تمامیسیستمهایالکترونیکیاینچنینیثبتزمین،ازراهدورقابل

دسترسهستندوباوجوداعالنحالتاضطراریودربرخیموارد،تعطیلیادارات

فیزیکیثبتزمین،بهطورکاملبهفعالیتخودادامهمیدهند.

میزان ثبت زمین در کانادا نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

ثابت مانده است

اثباتاینامرراتنهاباتجربهکردنمیتوانبهدستآورد.باآنکهاستانهایکانادا

معموالمیزانثبتزمینرابهصورتمنظممنتشرنمیکنند،اماشواهدشفاهیحکایت

ازآنداردکهاینمیزان،درسراسرکانادا،دستکمتاامروزنسبتبهیکسالپیش،

ثابتباقیماندهاست.

درواقع،بهنظرمیرسدکهدربرخیمناطق،میزانثبتزمیندرپایانماهمارچ

اندکیهمافزایشپیداکردهباشد.اینموضوع،شایدمنعکسکنندهتالشبراینهایی

کردنزودهنگاممعامالتبرایجلوگیریازمشکالتآیندهثبتزمینباشد.

 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

 
۶۴۷-۲۱۳-۶۷۱۵

مشاور امـالک

خـرید، فـروش، اجـاره 

Click

وکالی مسکن کانادا در این شرایط کرونا؛ اوضاع هنوز خوب است؛ ولی تا کی؟

http://atash.ca
tel:+16477710651
tel:+16472136715
tel:+16472136715
tel:+16472136715
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چالش هایی که در روزهای ابتدایی تعطیلی، برای وکالی 

امالک پیش آمده بود

باوجوداین،درروزهاینخستتعطیلیهابهخاطرهمهگیریویروسکرونا،

چالشهاییپیشرویوکالیامالکقرارداشت.درتعدادیازحوزههایقضایی،

مشکالتیدرارتباطباالزاماتقانونیادایشهادتواقراربهصورتحضوری،بهوجود

آمدهبود،اماتقریباتمامیحوزهها،باترکیبیازقانونگذاری،مقرراتاضطراری،

فرمانهایقانونمدنییامجوزهایصادرهازاداراتثبت،براینالزاماتفائق

آمدهاند.

ادایشهادتوصدورگواهیرسمیبهصورتمجازیوپروتکلهایمجازیتصدیق

هویتموکالنکهدستکمبرایتکمیلمعامالتامالککافیهستند،اکنوندرتمام

کاناداقابلدسترساست.

مشکل بزرگی که برای انتقال پول وجود دارد 

بزرگترینمشکلیکهاینروزهابهوجودآمده،انتقالپولاست.درکانادا،استفادهاز

حوالههایالکترونیکی]wiringfunds[برایمعامالتوامهایمسکنچندانعمومیت

نداردوتامینمالیبیشتروامهایمسکن،همچنانازطریقبرداشتفیزیکی،تحویل

وسپردهگذاریچکهایتضمینیوحوالههاصورتمیپذیرد.

موسساتمالیهمچنانبازهستند،امااکنونبهشکلمحدودشدهایفعالیت

میکنندوبرخیازآنهابامحدودیتهایسنگینیمواجههستند.

درنتیجه،امکانتامینمالیوامهایمسکن،البتهتنهاازطریقشعبههایبزرگ

منطقهایودرساعاتکاریکوتاهشده،وجوددارد.

در دوران پساکرونا، سیستم انتقال الکترونیکی وجوه اصالح 

می شود

گزارشهاییازتورنتو،دربارهصفهایطوالنیدربانکهابرایبرداشتو

سپردهگذاریوجوهوامهایمسکن،وجوددارد.ازگذشتهتابهحال،انتقالپول،یکی

ازنقاطضعففرایندنهاییشدنمعامالتامالکدرکانادابودهاستوبهاحتمال

بسیارزیاد،دردورانپساکرونا،شاهداصالحاتچشمگیریبهنفعانتقالالکترونیکی

وجوهبهصورتامنودرمقادیرباال،خواهیمبود.
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

وکالی مسکن کانادا در این شرایط کرونا؛ اوضاع هنوز خوب است؛ ولی تا کی؟

http://atash.ca
tel:+16477134656
tel:+16477134656
tel:+16477134656
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ممنوعیتی برای اعمال وام های 

مسکن اعالم نشده است

ساختوسازهادربیشترمناطقمتوقفشده

استوبسیاریازحوزههایقضایی،بهصورت

موقت،اجرایحکمتخلیهمستاجرانازامالک

مسکونیراممنوعکردهاند،اماهیچحوزهای

درکاناداهیچممنوعیتیرابرایاعمالوامهایمسکناعالمنکردهیاهیچگونه

استمهالیاکمکدیگریبرایپرداختبهرهواممسکن،درنظرنگرفتهاست.

صاحبنظرانانتظارندارندکهصرفنظرازمدتزمانتداومتعطیلیهایموجود،

چنینقوانینیبرایکمکبهدریافتکنندگانواممسکنبهتصویببرسد.

تقریباتمامیناظرانبازارامالکومستغالت،ازتمامیطیفها،پیشبینیمیکنندکه

حجمپایداریازتعدادنهاییشدنمعامالتدرماهاپریلوجودخواهدداشت.البته،

اینحجمدرماهمی،باخشکشدنچشمهمعامالتجدید،بهشکلچشمگیری

کاهشپیدامیکند.

میزان فروش خانه در تورنتو نسبت به یک  سال گذشته

TorontoRegionRealEstateBoard-هیئتامالکومستغالتمنطقهتورنتو

TRREBاعالمکردهاستکهمیزانفروشخانهدرمنطقهتورنتو)بهعبارتدیگر،

توافقهایتازهبهدستآمدهبرایخریدوفروش(،در۱۴روزنخستماهمارچنسبت

بهیکسالگذشته۴۹درصدافزایشداشته،امابرایبقیهآنماه،۱۶درصدنسبت

بهیکسالگذشتهپایینآمدهاست.بهگونهایکهتعدادخالصبرایتامیننهایی

شدنمعامالتدرماهاپریلکافیبودهاست،امابرایبعدازآن،خیر.

چرا خریداران، معامالت خود را لغو می کنند؟ 

درحالحاضر،معامالتمشروط،تقریبابهشکلیکروندبدیهیتوسطخریدارانلغو

میشوند.دلیلاینمسالهایناستکهبیشترخریدارانترجیحمیدهندپولنقد

خودرادرانتظارآنچهآنهاکاهش20تا۳0درصدیقیمتهاتاهنگامپایانیافتن

اینهمهگیریتصورمیکنند،حفظکنند.

باوجوداین،هیچکسپیشبینینمیکندکهمعامالتامالکتاهنگاممتوقف

مهـاجرت ایرانیــان به کانــادا

اینهفتهجزئیاتتازهایازبزرگترین

معاملهمسکندرتاریخکانادااعالمشد.

مجموعهیBeachTowersدرونکوور،

۴برجآپارتمانیاستکهشامل۶0۱خانه

استیجاریاستکهچشماندازنفسگیری

بهEnglishBayونکووردارد.این

مجموعه۳0۵میلیوندالرمعاملهشده

است.

اینملک2.۷جریبیدردوسایتقراردارد

وآخرینارزشارزیابیشدهاینملک2۹۶

میلیوندالربود؛۱۵2.۳میلیوندالربرای

زمینو۱۴۳.۷میلیوندالربرایبنا.

سایتبناکهاخباروگزارشهایبازار

مسکندرتورنتووکانادارادنبالمیکند

ازاینبزرگترینمعاملهمسکندرتاریخ

کاناداگزارشمیدهد.

بزرگ ترین معامله مسکن تاریخ کانادا

 گزارش کامل این معامله 

را در سایت بنا بخوانید

وکالی مسکن کانادا در این شرایط کرونا؛ اوضاع هنوز خوب است؛ ولی تا کی؟

http://atash.ca
https://banaa.ca/beach-towers-apartments-sale-netted-305-million/
https://banaa.ca/beach-towers-apartments-sale-netted-305-million/
https://banaa.ca/beach-towers-apartments-sale-netted-305-million/
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شدنوامدهیازسویموسسههایمالی،خاتمهپیداکند.هیچنشانهایازاینکه

موسسههایمالیچنیناقدامیراحتیموردبررسیقراردادهباشند،وجودندارد.

وکالی امالک و کارکنان آنها این روزها چگونه کار می کنند؟ 

تقریباتمامیوکالیامالکاکنونازراهدورودرخانهمشغولبهکارهستند.کارکنان

آنهانیزهمچنانمشغولانجامکارهایبانکیبهصورتحضوریهستندتاازنهایی

شدنقراردادهاپشتیبانیبهعملآورند.

باآنکهزندگیوکالیامالکتابهامروزپرمشغلهبودهومیتوانانتظارداشتتا

پایاناپریلنیزهمینگونهباشد،تمامیوکالیامالکاکنوندرحالبودجهبندیبرای

کاهشناگهانیتعدادکارهادرماهمیوبعدازآنهستند.

انتظارمیرودکهنگرانیهایموجوددرارتباطباکارکنانوهزینههایدفاترکهامروزه

ازطرفبسیاریازوکالاحساسمیشود،تاحدودیکماهدیگربهسراغوکالیامالک

نیزبیاید.راستیکهمحکومبهزندگیدردورهجالبیهستیم.

عیدامسالرابراینوههایتان

چطورتوصیفمیکنید؟

قرعهکشیمیانکاربران

تلگرام-اینستاگرام-توئیتر-فیسبوک

جایزه:کارتخریدآمازون

atash.cزمانقرعهکشی:اپریــل۲۰۲۰ a

1
مســــــــــابقهعلمیتخیـلی

Click

۸۵ درصد از مستاجران کانادایی کرایه 

اپریل را پرداخت کرده اند، دست کم 

بخشی از آن را

معامالت امالک در ماه مارچ در کانادا 

کاهش یافت، ولی قیمت ها تغییری نکرد

بازار مسکن تورنتوی بزرگ تاب مقاومت 

در برابر کرونا را دارد – رویال لوپاژ

ریمکس احتمال نمی دهد بازار مسکن در 

کانادا سقوط کند، این یک توقف موقت 

است

معامله ۳۰۵ میلیون دالری در ونکوور؛ 

جزئیات تازه از بزرگ ترین معامله مسکن 

در تاریخ کانادا

اخبار بازار مسکن کانادا در هفته گذشته

وکالی مسکن کانادا در این شرایط کرونا؛ اوضاع هنوز خوب است؛ ولی تا کی؟

http://atash.ca
https://atash.ca/atash-contest-march-2020/
https://banaa.ca/85-of-canadian-tenants-paid-at-least-a-portion-of-april-rent/
https://banaa.ca/85-of-canadian-tenants-paid-at-least-a-portion-of-april-rent/
https://banaa.ca/85-of-canadian-tenants-paid-at-least-a-portion-of-april-rent/
https://banaa.ca/85-of-canadian-tenants-paid-at-least-a-portion-of-april-rent/
https://banaa.ca/crea-report-on-canada-real-estate-market-on-march-2020/
https://banaa.ca/crea-report-on-canada-real-estate-market-on-march-2020/
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کسب وکارتان را با این ۸ روش موثر رونق بدهید

حتی وقتی خانه هستید

حاالکهکسبوکارتانتعطیلشدهیارونقخودراازدستداده،بهجای

اینکهزانویغمدربغلبگیرید،بایددرهمینروزهایخانهنشینی،کاری

کنیدکهآیندهروشنیبرایبیزینستانبسازید.میپرسیدچگونه؟

اینمطلبپاسخیاستبههمینپرسش

این که می گویند می توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد، شــعار 

نیست، یک واقعیت است. 

مثــال نگاهی به همین بیماری کرونا بیندازید که عده ای را به کام 

مرگ کشــانده، خیلی ها را روانه بیمارستان ها کرده و با تعطیلی کسب وکارها 

نان خیلی های دیگر را هم آجر کرده اســت. اما با همه این مشکالت، اگر 

باهوش باشــید می توانید فرصت هایی را هم از دل این شرایط بیرون بکشید.

برای مثال، حاال که کســب وکارتان تعطیل شده یا رونق خود را از دست داده، 

به جای این که زانوی غم در بغل بگیرید، باید در همین روزهای خانه نشــینی، 

کاری کنید که آینده روشنی برای بیزینس تان بسازید. 

می پرسید چگونه؟ 

ما در این مطلب، ۸ روش موثر را به شــما معرفی می کنیم که انجام آنها 

بی شــک باعث رونق کسب وکارتان می شود، دست کم وقتی این دوران سخت 

کرونا به پایان برسد.

8 Effective Ways To Build Your Business While Staying Home

کسب وکارتان را با این ۸ روش موثر رونق بدهید؛ حتی وقتی خانه هستید

مسکن

http://atash.ca
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قرنطینهدرروزهایکروناییباعثشدهکسبوکارهادیگرروالسابقرانداشتهباشند.

امااگرایندورانکمکاریرا،نهبهعنوانیکاختالل،بلکهبهچشمفرصتیبرایانجام

کارهابهشکلیمتفاوتببینید،میتوانیدبهترینبهرهراازایندورانببریدودرآینده

موفقیتهایخوبیکسبکنید.

آیااینفکرکهقرنطینهممکناستچهبالییبرسرکسبوکارتانبیاورد،زنگخطر

رابرایشمابهصدادرآوردهاست؟آیانگرانازدستدادنچندهفتهتولیدخود

هستید؟الزمنیستنگرانباشید.

اگرمیبینیدکهفعالیتشمادچاررکوداست،یاحتیهمهچیزمتوقفشدهاست،از

زمانخودبرایتقویتکسبوکارتاناستفادهکنید؛آنهمدرخانه.

مواردزیر،۸کاریاستکهمیتوانیددرآرامشخانهخود،برایساختنآینده

کسبوکارتان،انجامدهید:

بر ترس خود برای ساختن ویدئو غلبه کنید 

اگرنگرانساختنویدئوهستید،اینروزهابهترینزمانبرایانجام

01
اینکاراست.البته،الزمنیستکهحتماویدئوراآپلودکنید،بلکه

صرفابهعنوانیکتمرین،میتوانیدجلویدوربینبرویدوازخودتان

ویدئوضبطکنید.

بهــــروز سامـــــانی

416-275-8733
و مشاور مسکن در تورنتو  مدیر سایت

وبســایت جــامع مســکن تورنتــو
بنای یک رویا

Click

¶اگرایندوران

کمکاریدرروزهای

کروناییرا،نهبهعنوان

یکاختالل،بلکهبه

چشمفرصتیبرای

انجامکارهابهشکلی

متفاوتببینید،

میتوانیدبهترینبهره

راازایندورانببریدو

درآیندهموفقیتهای

خوبیکسبکنید¶

کسب وکارتان را با این ۸ روش موثر رونق بدهید؛ حتی وقتی خانه هستید

http://atash.ca
http://banaa.ca
http://banaa.ca
http://banaa.ca
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ماشمارابهاینچالشدعوتمیکنیمکههرروز،دستکمیکویدئوبسازید.آنرا

دوبارهببینید،ویرایشکنیدوحسیازساختنویدئوپیداکنید،تابهملکهذهنشما

تبدیلشود.

ویدئواینروزهاسرمایهبزرگیبرایفعالیتهایبازاریابیاستوامکاناتدنیای

دیجیتالتهیهوپردازشآنرابسیارآسانکردهاست.آنچهدراینویدئوهااهمیت

داردکهحرفمهمیبرایگفتنداشتهباشید،کسیازشماتوقعندارددراینویدئوها

جروجکلونیباشید.

در کالس های آنالین شرکت کنید 

بهلطفاینترنت،کالسهایمجازیزیادیدردسترسعالقمندانقرار

02
دارند.اکنونبهترینفرصتاستکهدرچندتاییازاینکالسها

شرکتکنید،اعتبارآموزشمستمرخودرادریافتنماییدوابزارهای

موردنیازخودرافراهمکنید.

االننهادهایزیادیدرحوزهامالکومسکنهستندکهبهطورروزانهیاهفتگی

وبینارمیگذارندوشمامیتوانیدرایگانازآنهااستفادهکنید.

اگربهحوزهمارکتینگودیجیتالمارکتینگعالقهداریدسایتLyndaمعتبرترین

سایتبرایآموزشهایآنالیناست.

برایعضویتدراینسایتبایدماهانه۳۵دالربپردازید،امااگرعضویکیاز

کتابخانههایانتاریوباشید،میتوانیدازطریقپرتالکتابخانهتانبهطوررایگانازاین

منبعارزشمندآموزشهااستفادهکنید.

حتیاگرتاکنونفرصتنکردهایدعضوکتابخانههمبشوید،بازنگراننباشید،چون

سایتکتابخانهتورنتوبرایاینمدتکروناازطریقآنالینشماراثبتناممیکند.

پیشنهادمیکنیمیکباربهسایتLyndaسربزنید،گنجینهایاستعظیمکه

دیگرنمیتوانیدازآندلبکنید.۱۵هزاردورهویدئویآنالیندرآنهست.گرایش

دورههایLyndaبیشترکاربردیاست.

سایتدیگریکهخیلیمیتواندبهشماکمککند،سایتCourseraاست،این

سایتباکمکدانشگاههایمعتبردنیاوشرکتهایغولاقتصادیدورههایویدئویی

آنالینراطراحیکردهکهاگرنخواهیدگواهینامهپایاندورهبگیریدرایگاناست.

گرایشدورههایCourseraبیشترآکادمیکاست.

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

¶پیشنهادمیکنیمیک

Lyndaباربهسایت

سربزنید،گنجینهای

استعظیمکهدیگر

نمیتوانیدازآندل

بکنید.۱۵هزاردوره

ویدئویآنالیندر

آنهست.گرایش

دورههایLyndaبیشتر

کاربردیاست¶

کسب وکارتان را با این ۸ روش موثر رونق بدهید؛ حتی وقتی خانه هستید

http://atash.ca
https://www.lynda.com
https://www.lynda.com
https://www.lynda.com
https://www.coursera.org
https://www.coursera.org
tel:+14379295558
tel:+14379295558
tel:+14379295558
https://www.lynda.com
https://www.lynda.com
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نامه هایی با دست خط خود بنویسید

ازاینفرصتبراینوشتننامههاییاستفادهکنیدکهازمدتهاپیش،

03
درفهرستکارهایشماجاخوشکردهاست.

اینیکراهنماییکوچکبرایتقویتجوهرهخالقیتشماو

نکتههاییدربارهچگونگینوشتنبهتریننامهتشکرآمیزاست.

به کارت  ویزیت هایی که از بیزینس های مختلف دارید، سر 

و سامان بدهید 

ایندورانتعطیلیوبیکاری،بهترینزمانبرایآناستکهکارت

04
ویزیتهایبیزینسیتانرادرسیستممدیریتارتباطبامشتری

)CRM(خودقراربدهید.

اجازهندهیدکهاینتماسهایارزشمند،ازشمابیخبرباقیبمانند.

از CRM خود شناخت به دست آورید 

بیاییدصادقباشیم.ماگاهیآنقدرسرمانشلوغاستکهیادگیری

05
نحوهاستفادهازابزارهایفناوریراکنارمیگذاریم.حتیاینمساله،

شاملابزارهاییکهدرصورتاستفادهبهینهازآنهاتاثیرفراوانیبر

ارتقایبیزینسماندارندهممیشود.

دراینروزهابهتراستوقتبگذاریدوبرایآشناشدنباCRMخود،آموزشهای

آنالینببینید،بانمایندگیهایفروشصحبتکنید،یاهراقدامدیگریکهالزماست

راانجامدهید.

تغییر ایجاد کنید 

معروفاستکهمیگویند،بهترینCRM،همانیاستکهشما

06
استفادهخواهیدکرد.اگرابزارهایفناوریشما،آنچنانکهبایدوشاید

بابیزینستانهمخوانیندارند،یابعضیازجنبههایآنرا

نمیپسندید،اکنونزمانیعالیبرایآناستکهکمیتحقیقکردهو

آنچهراکهبهدردشمانمیخورد،تعویضکنید.

یکبررسیخیلیگذرانشانمیدهد

کهحضوروفعالیتبسیاریازمشاوران

مسکنونیزسایربیزینسهادرفضای

آنالین،مانندایستادنوتبلیغکردن

دریکخیابانیابیابانیاستکهنه

رهگذریداردونهساکنینی.مافقط

پژواکصدایخودرامیشنویم.

یادمانباشدهدفازحضورآنالین،

بازاریابی،یافتنبازارهایجدید،

برندسازیوجلبتوجهواعتمادافرادبه

خودماناست.

پسمهمتریننکتهایناستکهدیده

شویمونکتهدومایناستدرجاییو

بهگونهایدیدهشویمکهبرایماناعتبار

بیاورد.

خوشبختانهتمامشبکههایاجتماعیو

پیامرسانهائیمانندتلگرام،ابزارهائی

دراختیارمامیگذارندکهنشانمیدهد

حضورماچقدردرسطحمخاطببازتاب

داشتهاست.

خودمانراگولنزنیم.همینکههرروز

مایکپستبگذاریمیاآگهیخودرادر

گروههایتلگراموفیسبوکشیرکنیم،

کافینیست،بایدببینیمچقدرومیان

چهکسانیدیدهشدهایم.

باورکنیداینکهدوستوآشنابرایما

کامنتبگذارندومدامهمقربانصدقه

همبرویمفعالیتآنالیننیست،درست

مثلاینکهبرایبازاریابیبیزینسخود

مهمانیبدهیموفقطهمدوستانو

فامیلهایخودرادعوتکنیموباهم

خوشبگذرانیم.

آیا داریم وقت و بودجه خود را در 

تبلیغات آنالین هدر می دهیم؟

کسب وکارتان را با این ۸ روش موثر رونق بدهید؛ حتی وقتی خانه هستید

http://atash.ca
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در تماس باشید، با همه، در بازار دیده شوید

درخانهبودنبهاینمعنانیستکهنمیتوانیدتماسچهرهبهچهره

07
داشتهباشید.

ازفناوریتماسهایتصویریکهبهشمااجازهمیدهدبدونحضوردر

یکفضایواحد،ارتباطچهرهبهچهرهداشتهباشید،استفادهکنید.

سراغZoom،UberConferenceوSkypeبروید،یااگرمیخواهیدکارهاراسادهتر

انجامدهید،ازFacebookLive،InstagramStoriesیاTikTokکمکبگیرید.

بهاینترتیب،ازاشارههاییکهدرارتباطاتمکتوبگممیشود،محرومنمیشوید.

ابزارهای مهم بازاریابی خود را تقویت کنید

بهاحتمالخیلیزیادشمایکوبسایتدارید،ولیصادقانهآخرین

08
بارکیبهوبسایتخودسرزدهاید؟وقتیخودتانبهسایتخودتان

سرنمیزنیدچطورتوقعداریددیگرانازوبسایتشمابازدیدکنند.

اینروزهاداشتنیکوبسایتهزینهزیادیندارد،تکنولوژیهمه

چیزراارزانوآسانکردهاست،آنچهگراناستتهیهمحتوایوبسایتواستفادهاز

راهکارهائیاستکهمشتریانبالفعلوبالقوهشمارابهآنبکشاند.

همانطورکهپوششوظاهرشمابراییکارتباطبیزینسیخیلیمهماست،وب

سایتشمااولیننقطهایاستکهیکنفرازآنباشماارتباطبرقرارمیکندوبه

شناختازشمامیرسد.

وبسایتیکموجودزندهاستکهبرایادامهزندگینیازبهتغذیهدارد.پسسایت

خودراسیرابکنیدوآنچهدرسایتمیگذاریددرشبکههایاجتماعیتانتوزیعکنید.

بهترینحرفهاواظهارنظرهااگربهدستخوانندهنرسد،مانندکتابیامجلهایست

کهچاپشدهولیانبارشدهوکسیبهآندسترسیندارد.

خودتانراباتلگرامگولنزنید،گذاشتنآگهیدرگروههایتلگرامیکههرروزصدها

نفردیگرمانندشمادرآنآگهیمیگذارند،تنهابهایندردمیخوردکهشمااحساس

کنیدکاریکردهاید.

فعالیتآنالینیعنیدیدهشوید،بینندهرویشمامکثکندوبهشمااعتمادپیداکند.

اینروزهادرکاناداشاهدصرفو

اتالفهزینههایزیادیازسوی

بیزینسهایایرانیدرفضایآنالین

هستیمکهمتاسفانهصرفاباعثهدر

رفتنهزینههاوانرژیهایکمتوان

مالیبیزینسهاست.

رسانهآتشباحضورفعالدر

شبکههایاجتماعیسرمایههای

ارزشمندیدراینزمینهداردکه

وظیفهخودمیداندباهموطنانخود

درمیانبگذارد.

چندیپیشآتش،بهعنوانشریک

رسانهایبیزینسهایایرانیدرکانادا،

آمادگیخودرابرایارائهیکساعت

مشاورهرایگانبههمهبیزینسها

اعالمکردکهبااستقبالخوبیمواجه

شد.

آتشاینسرویسراهماکنونبا

استفادهازابزارهایآنالینشامل

ZoomیاWhatsAppهمچنانارائه

میدهد.

آتشدراینسرویسخودقصد

بازاریابیبرایتبلیغاتدررسانههای

خودراندارد.

لطفابرایهماهنگیجهتاستفاده

ازاینسرویسرایگانباماتماس

بگیرید.

647 - 919 - 4036

 رایگان

برای بیزینس های ایرانی

کسب وکارتان را با این ۸ روش موثر رونق بدهید؛ حتی وقتی خانه هستید

http://atash.ca
Tel:+16479194036
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خانم دکتر Seema Marwaha و همسرش Rishi Sahel هر دو از 

نسل مهاجران هستند، اصلیت هندی دارند و در کانادا بزرگ شده اند. 

سیما پزشک است، روزنامه نگار است و هنرمند. اما این روزها او همراه 

همه همکارانش در خط مقدم مبارزه با ویروس مرگبار کروناست.

اما در کنار همه اینها او یک مادر است، مادری که جانش به جان فرزند کوچکش 

وابسته است، آن وقت مجبور می باشد تا به خاطر انجام وظیفه شغلی و انسانی خود، 

کاری انجام دهد که حتی ممکن است فرزندش را در معرض خطر قرار دهد. 

این حکایت، حال و روزی است که دکتر Seema Marwaha از سر می گذراند. او یکی 

از هزاران پزشکی است که زندگی شان دستخوش تغییر شده و روز و شب شان را در 

کنار بیماران مبتال به کرونا می گذرانند. فقط به این امید که به زودی شر کرونا ویروس 

از سر دنیا کم شود. 

این گزارش روایتی است از هزاران روایتی که این روزها در جریان است.روایت دکتر 

Marwaha از حس و حال مادرانه ای که این روزها دارد و وضعیت بیمارستانی که در 

آنجا خدمت می کند، خواندنی است.

خانم دکتر از نسل مهاجران 

در خط مقدم مبارزه با کرونا در تورنتو

خانم دکتر Seema Marwaha و همسرش Rishi Sahel هر دو از 

نســل مهاجران هستند، اصلیت هندی دارند و در کانادا بزرگ شده اند. 

ســیما پزشک است، روزنامه نگار است و هنرمند. اما این روزها او 

همراه همه همکارانش در خط مقدم مبارزه با ویروس مرگبار کروناســت

Doctor On Front Lines Shares How Health-Care Is Changing

خانم دکتر از نسل مهاجران در خط مقدم مبارزه با کرونا در تورنتو

مهـاجرت

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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مهــاجرت ایرانیــــان به کانـــــــــادا

خانم دکتر از نسل مهاجران در خط مقدم مبارزه با کرونا در تورنتو

هرروزصبحوقتیدکترSeemaMarwahaبرایکارآمادهمیشود،بهشوهرش،

پسر۱۵ماههاشوایناحتمالکهممکناستبایکویروسمرگباربهخانه

برگردد،فکرمیکند.

اومیگوید:»مندچارکشمکشهایفراوانیشدهام؛چراکهبزرگترینخطری

کههمسروفرزندمرادرمعرضابتالقرارمیدهد،خودمهستم«.

کرونا و شرایط سخت پزشکان و پرستاران

مثلسایرمسئوالنمراقبتوسالمتدرسراسرکانادا،اوهمدرخط

مقدممبارزهعلیهاینهمهگیریجهانیقراردارد.

پزشکان،پرستاران،مراقبانسالمتوهرکسیکهبرایاطمینان

ازادامهفعالیتهایبیمارستانهادرتالشاست،زمانیکهاز

دربیمارستانهاواردمیشودمیداندکهخودشوعزیزانشرا

درمعرضمواجههباکووید۱۹قرارمیدهد.

باوجودهمهتالشهادرسراسرکشورکانادابرایپایین

آوردنمنحنیتعدادافرادمبتالبهکرونا،بیمارستانهادر

حالتغییرخطمشی،ظرفیتوپروتکلهاهستندبااین

امیدکهبتوانندبیمارانبیشتریرابپذیرند.

دکترMarwahaمیگوید:»مناحساسمیکنمکهمادر

حالآمادهشدنبراییکجنگهستیمامانمیدانیم

دشمنکیستوچهشکلیاست«.

http://atash.ca
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شرایطی که شبیه آرامش قبل از 

طوفان است

دکترMarwahaبهعنوانمتخصصداخلی

در2بیمارستاندرمنطقهکالنشهرتورنتو

فعالیتمیکند.تقریباهمهجنبههایشغلی

اودریکماهگذشتهتغییرکردهاست.

اوشرایطعجیبفعلیراآرامشقبلازطوفان

توصیفمیکند.راندهایکاریاوآرامتر

شدهاستچونبیمارانبهبخشهایدیگر

بیمارستانمنتقلشدهاندتابخشمخصوص

بیمارانمبتالبهکروناویروسآمادهشود.

اینروزهاتماسفردبهفردبهشکلقابلتوجهی

کمترشدهاست.بااینحال،اومیداندکهاین

خلوتی،زیاددوامنمیآورد.

وضعیت فعلی بیمارستان

تمامیورودیهایبیمارستانبستهشدهاند.یکورودیاختصاصیبرایکارکنان

بخشمراقبتوسالمتوجودداردکهبرایورودازآنورودی،صفمیبندند.هویت

هرفرداسکنمیشود.

کارکنانبرایهرنوعمشکلمرتبطباسالمت

بررسیمیشوندوموقعشستندستهابر

آنهانظارتصورتمیگیرد.

دکترMarwahaدرموردشرایطفعلی

بیمارستانتوضیحمیدهد:»پزشکانو

پرستارانچیزهایکمیباخودشانبه

بیمارستانمیبرندوفورابرایضدعفونی

آمادهمیشوندولباسمخصوصمیپوشند.

آنهاهمهتالششانرامیکنندتامتعلقاتشان

بهویروسآلودهنشودودرانتهایشیفتآنها

راباخودبهخانهنبرند«.

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

خانم دکتر از نسل مهاجران در خط مقدم مبارزه با کرونا در تورنتو

http://atash.ca
http://rezanazer.com
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تغییر گفتگوهای کادر درمان در 

دوران کرونا

گفتوگوهاباهمکارانکهقبلازاین،درمورد

تعطیالتوتولدبچههابودحاالتبدیلبه

اینشدهکهنگرانیهادرموردکمبودوسایل

حفاظتشخصی،کمبوددستگاههایتنفس

مصنوعیوافزایشتعدادمبتالیانبهکرونابه

اشتراکگذاشتهشود.

درمورداینکهچهاتفاقیمیافتداگربیماران

نتوانندسطحکافیومناسبیازخدمات

رادریافتکنندیااصولاخالقیدرزمان

تصمیمگیریهایسخت،مالحظاتیدرنظر

گرفتهشدهاست.

دکترMarwahaدراینبارهمیگوید:»تصور

کنیدبهشماگفتهشدهکهاتفاقواقعابدی

قراراسترویدهدولینمیدانیدچهزمانی

اتفاقمیافتد،چقدربدخواهدبودوشبیهچه

چیزیاست.یکفردنرمالدرچنینشرایطی،

چطورمیتواندعکسالعملنشاندهد؟«

اضطرابیکهراهروهاراپرمیکندباپیامهای

متناقضدرموردچگونگیبرخوردبهترباکرونا

ویروسدوچندانمیشود.

سیاستبهداشتودرماناستانیممکناستباسیاستهایمنطقهایبهداشتو

آنچهبیمارستانمیگوید،مخالفباشد.

دکترMarwahaمیگوید:»آنچهكهمابهعنوانپزشكبهآنعادتكردهبودیم

اطمینانازآنچیزیبودکهبهمردمتوصیهمیکردیم.همچنین،تالشمااینبود

کهایدهایدرمورداینکهآیندهبهچهشکلیخواهدبود،بهمردمبدهیم.حاالوقتی

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

خانم دکتر از نسل مهاجران در خط مقدم مبارزه با کرونا در تورنتو

Rishi Sahel و همسرش Seema Marwaha دکتر

http://atash.ca
http://canada118.com
http://canada118.com
http://canada118.com
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خودمانهمنمیدانیمچهچیزیدرانتظارماست،اینکارهاسختترمیشود«.

دراینباره،دکترMarwaha،انجاممراحلتسترامثالمیزند.سازمانجهانی

بهداشتتوصیهکردهاستکهتستکردنوردیابیبیمارانبهشکلگستردهای

انجامشود.سیاستهایبیمارستانتورنتو،محدودکردنتستبرایکسانیاستکه

بسیاربیمارند،دارایعالئمکروناهستندیاجزوکارمندانومراقبانسالمتبیمارستان

محسوبمیشوند.

کادر درمان خود را وقف بیماران کرده اند

بهگفتهاینپزشک،باوجودهمهنگرانیهایروزانه،پرستارانوپزشکانآرام

هستندوخودراوقفبیمارانکردهاند.بسیاریازکارکنانخطمقدم،هنگامیکهدر

بیمارستانحضورندارند،درحالتهیهمنابعآموزشی،برقراریارتباطبامردم،جمع

آوریتجهیزاتمحافظتشخصیوبهدنبالراههایابتکاریبرایبهدستآوردن

ventilatorsبیشترهستند.

دکترMarwahaمعتقداست:»صرفنظرازخطراتشخصی،بدوندرنظرگرفتنهمه

ناشناختهها،بدونتردیدافرادیکهباآنهاکارمیکنم،۱00درصدتالشمیکنند.این

یکاتفاقشگفتانگیزبرایدیدناست«.

خانم دکتر از نسل مهاجران در خط مقدم مبارزه با کرونا در تورنتو

دکترسیمامرواههپزشکداخلی،معلم،

پژوهشگروروزنامهنگاراست

اوفوقلیسانسخودرادررشتهی

آموزش،ازدانشکدهیآموزشدانشگاه

هارواردگرفتهودورهیدستیاریخودرا

دررشتهیروزنامهنگاریجهانیگذرانده

است.

اوهمچنینازعالقمندانبهفیلم،عکاسی

وداستانگوییاست.

سیماپیشازانکهدکترشود،بهویرایش

فیلمهایمستنداشتغالداشتویک

عکاسسفرپرشوربود.

هدفیکهسیمابرایخودتعریف

کردهاست،آناستکهمحتوای

پزشکیوآموزشیراقابلدسترسترو

سرگرمکنندهترسازد.

CBC،Chatelaineاوبهطورمنظمبرای

وچندینرسانهیدیگر،مطلبتهیه

میکند.

اواخیرایکسایتاخبارومطالب

پزشکیراراهاندازیکردهوخودشهم

سردبیرآناست.

healthydebate.ca

Dr. Seema Marwaha

جشن عروسی دکتر Seema Marwaha و همسرش Rishi Sahel به شیوه کامال سنتی هندوستان

http://atash.ca
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رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

 ماه رمضان، ماه مقدس مســلمانان این هفته فرا رسید، اگر چه 

امســال به خطار شرایط کرونا، از مهمانی ها و اجتماعات در 

مساجد و افطاری های دورهمی خبری نیست.

پیش از آن همین اتفاق برای نوروز، ضیافت ســدر پسح یهودیان و عید پاک 

مســیحیان هم افتاد، اما می گویند محدودیت، خالقیت آدم ها را شکوفا می کند 

و پر بیراه هم نیســت، چون این روزها کرونا ویروس گذشته از مشکالتی که 

ایجاد کرده، باعث شــده بعضی از مردم دست به کارهای خالقانه ای بزنند. 

نمونه اش، برگزاری مراسم مذهبی و جشن های باستانی است. 

همه خانواده ها برای برگزاری این اعیاد و مراســم، برنامه هایی داشتند که کرونا 

به آنان اجازه نداد، اما این دلیل نمی شــود که به کلی قید برگزاری مراسم را 

بزنند. خانواده های تورنتویی، خالقیت های جالبی به خرج داده اند تا هم ســالم 

بمانند، هم این که مراسم خود را از دست ندهند. 

رســانه های کانادا به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان، سراغ خالقیت های 

پیــروان مذاهب مختلف رفته اند. در این مطلب که از گزارش های روزنامه 

تورنتو اســتار، نشریه مک لینز و تورنتو الیف تهیه شده، شما با نمونه هایی از 

این کارهای خالقانه آشــنا می شوید و شاید دلتان خواست شما هم این کارها 

را انجام دهید. 

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و 

مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

خانواده ها در کانادا مراسم ماه رمضان، عید نوروز، 

ضیافت پسح و عید پاک را با شیوه هایی خالقانه 

در روزهای همه گیری کرونا گرامی می دارند

Canadian Families Celebrate Passover, Easter, Nowruz And Ramadan
In Creative Ways During Pandemic

آخـــــر 
هفتــــه

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

http://atash.ca
tel:+14168797357
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خوبیکباردیگرماهرمضانبرایمسلمانانفرارسید،اماباحالوهواییکهباهر

سالفرقمیکند.رمضانازاینهفتهشروعشدهومسلمانانمعتقد،تمامروزهای

اینماهراروزهمیگیرند.اماقطعابرگزاریمراسمماهرمضاندریکسالکرونازدهبا

سالهایدیگرمتفاوتاست.

ماه رمضانی که قرار است در دوران کرونا برگزار شود 

ZoyaShabanروزنامهنگارساکنتورنتووعضویکخانوادهمهاجرازپاکستاناست.

اوباتورنتواستاردرموردمراسممذهبیماهرمضاندرزمانهمهگیریکروناصحبت

میکند.

بهگفتهزویا،رمضانیکماهکاملطولمیکشدوتاریخآنباتوجهبهتقویمقمری،

تغییرمیکند.

رسم و رسوم افطار در ماه رمضان 

اواززمانیکه۷یا۸سالهبوده،روزهگرفتنراشروعکردهاستودرماهرمضانهمه

اعضایخانوادهاشبرایافطاردورهمجمعمیشوند.

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

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

Tel: 905.709.1800
www.myforensthillagent.com

میترا امامی
مشاور امالک

416.708.8563
mitra@myforesthillagent.com

Click

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

http://atash.ca
http://torontoact.ca
Tel:+14167088563
Tel:+14167088563
Tel:+14167088563


ATASH.CA40هفتهنامهآتش-شماره2۴2-پنجشنبه2۳اپریل2020

زویادربارهغذاهایسنتیماهرمضانمیگوید:»برایافطارمعموالسمبوسهورول

کبابکهغذاهایسنتیافطاراستتهیهمیکنیمولیبرنجومرغوسوپهم

میپزیم«.

درماهرمضان،زویاوخانوادهاشمعموال۳شبدرهفتهرادرخانهخودافطار

میکنندوبقیهشبهارادرخانهدوستانواقوامشانمهمانهستند.

اوتوضیحمیدهد:»معموالهرسالدرماهرمضان،پنجشنبهشبهابهمسجد

میرویم،چوناینشب،یکشبمذهبیمحسوبمیشود.آنجانمازمیخوانیمو

همراهباهمهکسانیکهدرمسجدهستندافطارمیکنیم.«

زویااضافهمیکند:»معموالبیشترازهزارنفردرمسجدجمعمیشوند.مسجدغذارا

تهیهمیکند،ولیماخودمانهمهمگیازخانههمغذامیبریموبادیگرانتقسیم

میکنیم.بههمیندلیلاستکهاینیکسنتزیبابرایمامحسوبمیشود«.

ویروس کرونا باعث شده تا رمضان امسال، سوت و کور 

برگزار شود

زویادربارهشرایطرمضانامسالمیگوید:»امسالبسیارمتفاوتاست.ماهرمضاناز

2۴اپریلشروعمیشودوبهنظرمیرسدکهشرایطبهاینزودیهابهترنخواهدشد.

صادقانهبگویمکهماهرمضانسختیخواهدبود«.

اومادربزرگ،عمهها،خالهها،عموهاوداییهارافامیلبسیارنزدیکخودبهحساب

میآوردونمیتواندگرامیداشتنماهرمضانرابدونآنهاتصورکند.

اوادامهمیدهد:»مدتهاستکهباخانوادهامهرجایدنیاکههستندچهدبی،چه

لندن،چهپاکستانوچهاینجا،درموردماهرمضانصحبتمیکنیم.امسالخیلی

سوتوکورخواهدبود«.

روایت دختر مسلمان از رمضان؛ ماه قدردانی از نعمت های 

خدا و کمک به دیگران

باوجوداین،زویامعتقداستکههنوزچیزهایزیادیدرماهرمضانوجودداردکه

بایدقدرآنهارادانست.

زویامیگوید:»بسیاریازدوستانمازمنمیپرسندکهماهرمضانچیست؟فقطدر

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟
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روزهونخوردنونیاشامیدنخالصهمیشود؟منبهآنهامیگویمکههدفاصلیماه

رمضانایناستکهنسبتبهآنچهداریدقدردانباشیدونعمتهاییکهداریدرابه

خاطربیاورید.«

زویااضافهمیکند:»بسیاریازمردمهنوزنمیدانندکهیکیازمهمترینبخشهای

ماهرمضان،انجامکارهایخیراست.منفکرمیکنمکهاینقسمت،اینروزهابیشتر

ازهرزماندیگریاهمیتپیدامیکند.دنیابههمهکمکیکهازدستمابرمیآید،

نیازدارد.کارهایزیادیمیتوانیمبرایکمکبهجامعهانجامدهیموازاینطریق

دورهمجمعشویم«.

برنامه های مسجد الرشید قدیمی ترین مسجد کانادا در 

ادمونتون برای ماه رمضان

امادرآنسویکشورپهناورکانادا،یعنیدرغرب،درمسجدالرشیدکهقدیمیترین

مسجدکانادادرادمونتوناست،آمادگیبرایماهرمضانازمدتهاپیشدرحال

پیگیریبودهوقراراستمراسمعبادتبهشکلآنالینبرگزارشود.

بهگفتهNoorAl-Henedy،سخنگویمسجد،ایناقداماتبهاینمعناستکه

رمضانیبسیارمتفاوتبرایبیشترماخواهدبود.

اینمسجد،مراسمافطاروسحرهمیشگیراکنسلکردهاست.نمازجماعتتراویح

همبهشکلفیزیکیبرگزارنمیشود.

Al-RashidMosqueمسجدالرشید

اولینمسجدیاستکه۸2سالپیش

درکاناداتاسیسشدودرادمونتوندر

آلبرتاواقعمیباشد.

مسجدالرشیددر۱2دسامبر۱۹۳۸با

حضورشهردارمنطقهافتتاحشد.

باگذشتزمانوبهویژهدرزمانجنگ

جهانیدوماینمسجدپایگاهمعنوی

بزرگیدرمنطقهبهحسابمیآمد.

الرشید؛ قدیمی ترین مسجد کانادا

مسجد الرشید ادمونتون - سال ۱۹۳۸

وب سایت مسجد الرشید

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

http://atash.ca
https://alrashidmosque.ca/


ATASH.CA42هفتهنامهآتش-شماره2۴2-پنجشنبه2۳اپریل2020

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

برایبرگزاریایننمازجماعتکهبعدازنمازعشاخواندهمیشود،مسجدبهقدری

شلوغمیشدکهعدهایبیرونازمسجدمیایستادند.

Al-Henedyمیگویدکهایننمازهایجماعتبهشکلآنالینوتوسطامامجماعت

اجرامیشود.

نمازگزاراننیزمیتوانندازخانهوهمزمانباامامجماعت،نمازخودرابهجایآورند.

اینتغییرات،تحولیسختبرایماهیاستکهدرآن،جمعشدنخانوادههاو

دورهمیهابسیاراهمیتدارد.

Al-Henedyسخنگویمسجدالرشید،

قدیمیترینمسجدکانادادرشهرادمونتون

آلبرتاادامهمیدهد:»اینتجربهایکامال

جدیدبرایهمهاستولیتمرکزاصلیمادر

حالحاضررویاینموضوعقرارداردکهافکار

منفیرادورکردهواطمینانپیداکنیمکهاین

ماه،تجربهایمثبتبرایهمهخواهدبود.

مااطمینانداریمکهمیتوانیماینکاررابا

همکارییکدیگرانجامدهیمتاماهرمضانی

خوب،معنویوایمنبرایسالمتیهمه

داشتهباشیم«.

¶خانمنورالهندیسخنگوی
مسجدالرشید،قدیمیترین

مسجدکانادادرادمونتون:

»اینمسجدمراسم

افطاروسحرهمیشگی

راکنسلکردهاست.

نمازجماعتتراویحهم

بهشکلفیزیکیبرگزار

نمیشود«¶

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟
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عید نوروز و سفره هفت سین؛ وفق دادن سنت های قدیمی 

با شرایط جدید

عیدنوروزامسالهممثلسایرمناسبتها،گرفتارکروناشدومردماینعیدرابه

شیوهایبیسابقهومتفاوتبرگزارکردند.

سحرنورایی،روزنامهنگاروسردبیرارشدیکیازمجلههایحوزهالیفاستایلالکچری

درکاناداست.

اودرگفتگوباروزنامهتورنتواستاردرموردتجربیاتخوددرموردجشنگرفتنسال

نویشمسیونوروزدرهمهگیریکروناصحبتمیکندومیگویدبرایبرگزاریاین

مراسم،هرکاریکهمیتوانسته،انجامدادهاست.

سحرمیگوید،وقتیکوچکبودمادرشهمهکارهایجشننوروزراانجاممیدادو

توضیحمیدهد:»مادرمهمیشهتالشمیکردتاسفرههفتسینکاملیبچیند.او

منبعتامیناقالمسفرههفتسینبودوحتیماهیقرمزهمتهیهمیکرد.بستهبه

اینکهچقدرمذهبیباشید،درسفرههفتسینمیتوانیدقرآنیایککتابشعرکه

سمبلمعنویتوعشقاست،همبگذارید«.

نوراییتصمیمداشتنوروزامسالراباخواهرودوستانشبگذراند،اماهمهچیز

عوضشدوآنهاتصمیمگرفتندبهجایبرگزاریمراسمچندنفری،سنتهایقدیمیرا

باشرایطجدیدوفقدهند.

اودراینبارهمیگوید:»ابتداتصمیمداشتیمهمگیباهمجشنبگیریمولیتصمیم

عاقالنهتراینبودکهجداگانهاینمراسمرابرگزارکنیمتافاصلهاجتماعیرارعایت

کردهباشیم«.

چهارشنبه سوری امسال و پریدن از روی شمع به جای بوته 

آتش

نوراییدربارهبرگزاریمتفاوتمراسمچهارشنبهسوریهمتوضیحمیدهد:»قبلاز

سالنو،جشنچهارشنبهسوریبرگزارمیشودکهطیاینمراسمبایدازرویآتش

بپریدوشعرهاییبخوانید.چونمنبهآتشدسترسینداشتم،شمعموردعالقهامرا

روشنکردمودربالکنخانهامازرویآنپریدموآنشعرهایسنتیراخواندم«.

جشنگرفتندرزمانهمهگیریبیماریبهنوراییچشماندازیجدیدبرایحرکترو

آتش در شبکه های اجتماعی

Telegram
Instagram
Facebook
Linkedin

Twitter
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بهجلودادهاست.

اومیگوید:»منفکرمیکنماتفاقیکهافتاده،باعثشدهکهمنقدراینجشنهاو

مراسمراجوردیگریبدانم.سالآیندهتالشبیشتریمیکنمتااینمراسمراباالهام

ازآنچهمادرمانجاممیداد،برگزارکنم،حتیباوجودزندگیشلوغوپردغدغهامروز«.

سرسبزی و گل در انتظار ماست

اونگاهخوشبینانهایبهآیندهداردومعتقداست:»مافرهنگیبسیارمعنویداریمو

بهتجدیدونوشدندرآغازسالنومعتقدیم.آغازسالنومثلشروعیکسیکلتازه

درزندگیاستوبهاربهمعنایواقعیکلمهنمایندهخوبیبرایآغازآناست.اوقات

خوشیپیشرویمااست.بااینکهاکنونروزهایتاریکیمیگذرانیم،اماهمهچیز

دوبارهشکوفهمیزند.سرسبزیوگلدرانتظارماست«.

کرونا، یهودیان و ضیافت سنتی سدر پسح 

امابراییهودیان،هرسالدرضیافتسدرپسح،پیروانایندیندرسراسردنیا

ازخودشانیکسوال

میپرسند:اینشبچطور

میتواندباسایرشبها

متفاوتباشد؟معموالبخشی

ازپاسخاینسوالدرفطیر

مخصوصیاستکهبرایاین

matzaضیافتمیخورندو

نامدارد.امسالبهخاطر

کرونا،جواباینسوالکمی

پیچیدهترشدهاست.

VickySher،یکیازساکنان

شهرتورنتواستکهدرمورد

ضیافتسنتیپسحمیگوید:

»معموالبرایاینمراسمبا

دوستانوخانوادهدورهم

جمعمیشویمواینمهمانی

درخانهمنبرگزارمیشود«.

تورنتوالیفگزارشیدارددربارهیمینو

بهزادیکهدرتورنتوتنهازندگیمیکندو

نتوانستهبهونکووربرودتاسالنورادر

کنارخانوادهبگذراند.

اودربارهتجربهخودمیگوید:»بااینکه

نوروزبادیداراعضایخانوادهگرهخورده

است،امسالدرپیهمهگیریکرونا

ویروس،بهتوصیهپزشکانومسئوالن

سالمت،درتورنتوماندهام.بااینکهدرسال

گذشتهپدرمراازدستدادموامسال

اولیننوروزیبودکهپدردرکنارمانبود،به

دیدارخانوادهدرونکوورنرفتم.«

اودربارهزمانسالتحویلبهتورنتو

الیفمیگوید:»منازطریقفیستایم

تماممدتبامادرمدرارتباطبودم.

باکمکاوغذاهایرایجسالنوی

ایرانیرادرخانهتهیهکردم،سفره

هفتسینچیدموعکسخانوادگیرا

درکنارآنگذاشتم.یکفانوسبهنشانه

سالهایحضوردرایرانودورانجنگ،

زینتبخشاینسفرهبود.ازطریقفیس

تایمتحویلسالرادرکنارمادربودم

وبهسایراعضایخانوادهتبریکگفتم

وبرخالفآنچهفکرمیکردم،امسال

احساستنهایینکردم.«

سال تحویل در روزهای کرونا

Image by: Minoo Behzadi - Toronto Life

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

 گزارش کامل را 

در تورنتو الیف بخوانید
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غذاهایی که برای ضیافت پسح پخته می شود

اومعموالمیزبان۳0نفربرایبرگزاریاینمراسماست.غذاهاییکهبرایاینمراسم

میپزندشاملبوقلمون،سالمونوچندمدلغذایگیاهیمیشود.

Vickyدراینبارهمیگوید:»آمادهکردنغذایمهمانیتقریبا2روزبرایمنطول

میکشد.بعضیازخوراکیهایسنتیراهمآمادهمیکنممثالmatza،سوپوکل

غذایسفرهمخصوصسدرکهشاملتخممرغآبپز،نانمصا،تربکوهیوکرفس

است«.

برگزاری مراسم امسال به شکل مجازی و از طریق 

GoToMeeting

برایبرگزاریسدرامسال،خانوادهشرودوستانشبهشکلمجازیحضوردارند.چرا

که،خواهرزادهاشعضویتGoToMeetingرادارد.

شرازخانوادهودوستانشدعوتکردهتانزدیکانخودرانیزدعوتکنندودراین

ضیافتمجازیبهآنهابپیوندند.درمجموعآنهابین20تا2۵نفرهستندکهازنقاط

مختلفدنیامانندتورنتو،همیلتون،بری،مونترال،ویکتوریاوکپنهاگازاینطریقدر

کنارهمجمعمیشوند.

شروخانوادهاشدراینشرایطفقطبرایخودشانشامآمادهمیکنندامابهدنبال

پیداکردنراهیهستندتاسنتهایخودرازندهنگهدارند.اومیگوید:»قراراست

آتش در شبکه های اجتماعی
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Instagram
Facebook
Linkedin

Twitter
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سفرهسدرراآمادهکنمودرخانهپسرمبگذارم؛پسرمقراراستمراسمسدرامسالرا

هدایتکند.اوازسفرهفیلمبرداریمیکندوماشبرااینگونهمیگذرانیم«.

مراسم خواندن متون یهودی Haggadah، رو به دوربین 

برگزار می شود

معموالدرمراسمسدرکهدرخانهشربرگزارمیشود،همهبهنوبتازرویمتون

یهودیبهنامHaggadahمیخوانند.

اودراینبارهبیانمیکند:»معموالاینکاررابهزبانانگلیسیانجاممیدهیمچون

همهزبانعبریبلدنیستند.قبالیکنفربهزبانعبریآنرامیخواندولیاالنافراد

زیادیدراینمراسمشرکتمیکنندکهیهودینیستندوفقطچونبرایشانجالب

است،درمراسمماحضوردارند«.

برایحفظاینسنتهم،خواهرزادهشر

برایهمهیکنسخهمجازیازاینکتاب

فرستادهکههمهبهنوبتآنراروبهدوربین

میخوانند.

آنهاهیچوقتبهاینروشکتابرانخوانده

بودند،بااینحال،شرخوشحالاستکه

میتوانداینسنتراازاینطریقبهجا

بیاورد.

فاروقی لیال 
شمـاره ۲۴۹۹ مجوز 

از رسـمی   مترجم 
یرانیـان ا جنب پـــالزای 

ATIO

416-619-0933   905-910-0510

Click

¶هرسالدرضیافت

سدرپسح،یهودیاندر

سراسردنیاازخودشان

یکسوالمیپرسند:

اینشبچطورمیتواند

باسایرشبهامتفاوت

باشد؟معموالبخشیاز

پاسخاینسوالدرفطیر

مخصوصیاستکهبرای

اینضیافتمیخورندو

matzaنامدارد.امسال

بهخاطرکرونا،جواب

اینسوالکمیپیچیدهتر

شدهاست¶

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

http://atash.ca
tel:+14166190933
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برگزاری متفاوت مراسم عید پاک در خانواده هیکسون

عیدپاکمسیحیاننیزباروزهایکرونامصادفشدهاست.AmberHicksonیکیاز

ساکنانتورنتواستکهدرموردتجربهخودازبرگزاریمراسمسنتیعیدپاکدردوران

همهگیریکرونااینطورمیگوید:»مادرخانوادهمانمعموالدوجشنمجزابرایعید

پاکداریمچونهمهاعضایخانوادهدریکشهرزندگینمیکنیم«.

یکیازخواهرهایخانوادههیکسوندرلندنبریتانیااست،دیگریدرواترلوووالدین

ویکیدیگرازخواهراندراتاوازندگیمیکنند.برایاینخانوادهکهازهمدور

هستند،هماهنگکردنجشنهمیشهسختبودهاست.

باوجوداینکهاینمراسمهرسالمتفاوتباسالقبلبرگزارمیشودولیبعضیاز

جنبههایآنهمیشهثابتاست.خانوادههیکسونهمیشهقبلازرفتنبهکلیسا،روز

راباEasterEggHuntشروعمیکنند.

درکلیسامعموالمراسمنمایشمصائب)Passionplay(اجرامیشودکهممکن

استکاملیاخالصهایدهدقیقهایازآنباشد.بقیهروزوتاقبلازصرفشام

مفصل،خانوادهاوقاتخودرادرکنارهممیگذرانند.

آمبردربارهآمادهکردنغذایجشنمیگوید:»مادرشوهرخواهرمیکبوقلمون

میآوردوشوهرخواهرمژامبوندرستمیکند.همیشهکاپکیکخانگیدرست

میکنیمومنوخواهرانوخواهرزادههایمبعدازظهررابهتزیینآنهامیگذرانیم«.
289 597 5000 | 7368 Yonge St, Thornhill 

www.mehrmedspa.com

 با جدیدترین روشهـای علمی بطور
 طبیعی جوانتر و زیباتر شوید

Mehr Med Spa

Click

آتش در شبکه های اجتماعی

Telegram
Instagram
Facebook
Linkedin

Twitter

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

http://atash.ca
http://mehrmedspa.com
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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کلیسا هم به مراسم آنالین رو آورده است

هیکسونادامهمیدهد:»عیدپاکامسالبسیارجذاباست.منتنهاکسیهستم

کهدرتورنتوماندهاموبازهمبهکلیسامیروم«.البته،اوقرارنیستامسالبهصورت

فیزیکیبهکلیسابرودومراسمراازخانهتماشامیکند.اومیگوید:»کلیساییکه

میروممراسمخودرابهصورتآنالیناجرامیکند.آنهانمایشنامهایهمدارندکهقبال

فیلمبرداریشدهاست«.

باوجوداینکهخانوادهاوازنظرفیزیکینمیتوانندکنارهمباشند،هیکسون

برنامههاییبرایپرکردناینفاصلههاداردودربارهاینبرنامههاتوضیحمیدهد:

»منسالگذشتهبرایعیدپاکهمراهباخواهرمدرلندنبریتانیابودم.آنموقع

همراهباهمازیکنانواییدرمحله،کلوچهخریدیموبیرونخوردیم.زنگکلیساها

بهصدادرآمدهبودوحالوهوایجذابیداشت.امسالمنبرایهمهخواهرهایم

کلوچهسفارشدادمکهبهدرمنزلآنهاارسالمیشود«.

دلتنگی برای شلوغی و هیاهوی عید

تنهاچیزیکهامسالبرایآندلتنگمیشود،شلوغیوهیاهواستوادامهمیدهد:

»دلمبرایجنبوجوشیکهداشتیمتنگمیشود؛وقتیدرحیاطکنارهممینشستیم،

نوشیدنیمیخوردیموزمانرازیرنورآفتابباصحبتکردنازهمهجامیگذراندیم.

البته،برایپایسیبپدرمهمدلتنگمیشوم«.

Imm ig ra t i o n  G roup

مشاور امور مهاجرتی به کانادا

647-860-0005
w w w. v i s a l i n e . c a

Click

آتش در شبکه های اجتماعی

Telegram
Instagram
Facebook
Linkedin

Twitter

رمضان در کرونا؛ مسلمانان، ایرانیان، یهودیان و مسیحیان در کانادا چطور جشن های خود را می گیرند؟

http://atash.ca
http://www.immsol.com
http://www.immsol.com
http://www.immsol.com
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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Atash Media Is Not Responsible For Reviewing 
Advertisements For Quality Or Accuracy

مسئوليت صحت و درستی و نيز كيفيت خدمات آگهی شده 

در نشريه آتش برعهده آگهی دهنده است و آتــش هيچ گونه 

مسئــوليتی در قبال محتوای آگهــی ها ندارد

Atash In Social Media
Telegram InstagramFacebook
Linkedin Twitter

7368 Yonge St., PHG, Thornhill, ON
L4J 8H9, Canada

Advertising: sales@atash.ca
Atash Media & Marketing Inc.

ATASH  WEEKLY  NEWSPAPER
Canada's Source For Iranian Community

رسـانه ایرانیــان کانـادا

647-919-4036
a t a s h . c a

Daily Emails

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://goo.gl/maps/kLicx2CXxb6g7vGh8
https://goo.gl/maps/kLicx2CXxb6g7vGh8
mailto:sales@atash.ca
tel:+16479194036
http://atash.ca

