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تجربه ۷ ایرانی از تماس با شرکت های بیمه اتومبیل

برای دریافت تخفیف در دوران کرونا

ایرانیان هم مانند همه کسانی که در کانادا زندگی می کنند تجربه های 

خودشان را دارند با شرکت های بیمه،  به خصوص در زمان کرونا.

شرکت های بیمه یکی از نهادهایی بودند که تصمیم گرفتند در روزهای 

شیوع کرونا و قرنطینه خانگی برای کمک به مردم و مشتریان خود تسهیالتی را در نظر 

بگیرند. برای مثال، این شرکت ها اعالم کردند که در شرایط کرونا تخفیف هایی برای 

بیمه اتومبیل دارند. 

همین خبر باعث شد بسیاری از مشتریان به امید گرفتن تخفیف به سایت های شرکت 

بیمه خود مراجعه کنند، اما همه آنها هم با دست پر برنگشتند. در واقع، به نظر 

می رسد شرکت های بیمه رویه  واحدی برای پرداخت این تخفیف ندارند و مبلغ تخفیف 

آنها با یکدیگر متفاوت است. حتی بعضی از شرکت ها نیز از ارائه تخفیف سرباز 

می زنند و می گویند مسئولیتی در این رابطه ندارند. 

از آنجایی که بسیاری از ساکنان کانادا این روزها با این موضوع درگیر هستند، تصمیم 

گرفتیم با چند نفر از خوانندگان آتش در شبکه های اجتماعی در این رابطه صحبت 

کنیم. شما در این گزارش می توانید تجربه های این افراد را درباره گرفتن تخفیف ویژه 

کرونا از شرکت های مختلف بخوانید. 

ایرانیان هم مانند همه کسانی که در کانادا زندگی می کنند تجربه های خودشان 

را دارند با شرکت های بیمه،  به خصوص در زمان کرونا. در این گزارش آرش، مهرا، 

احسان، سحر، عماد، سارا و یلدا از تجربه های خود می گویند که شرکت های بیمه 

اتومبیل آنها چه تسهیالتی برای دوران کرونا برایشان داشته است

Covid 19 - Car Insurance And Iranians Experiences

هفت روز 
هفتــــه

تجربه ۷ ایرانی از تماس با شرکت های بیمه اتومبیل برای دریافت تخفیف در دوران کرونا

http://atash.ca
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شرکت های بیمه تاکنون چند بار اعالم کرده اند که در شرایط کرونا تخفیف هایی برای 

بیمه اتومبیل به مشتریان خود ارائه می دهند. 

به طوری که، یک مدیر بیمه در سایت مقایسه نرخ Ratehub.ca می گوید: »اگر دیگر از 

ماشین خود برای رفتن به محل کار استفاده نمی کنید و وسیله نقلیه خود را فقط برای 

سفرهای ضروری مانند رفتن به فروشگاه مواد غذایی مورد استفاده قرار می دهید، با 

ارائه دهنده بیمه خود تماس بگیرید تا مشمول دریافت تخفیف در حق بیمه شوید. 

پس فقط با کاهش میزان رانندگی می توانید تخفیف های ۱0 تا ۱5 درصدی در حق 

بیمه خود بگیرید«.

همچنین، تغییر دادن کاربری تعیین شده ماشین از Commute یعنی استفاده روزمره 

به Pleasure یعنی تفریحی می تواند تفاوت قابل مالحظه ای در نرخ حق بیمه ایجاد 

کند. 

با انتشار این خبر، برخی از مخاطبان آتش اعالم کردند که توانسته اند از این تخفیف 

استفاده کنند، اما به گفته برخی دیگر، شرکت بیمه آنها این تخفیف ها را ارائه نداده 

است. 

به همین دلیل، ما با این مخاطبان درباره تجربه ای که در این زمینه داشتند گفتگو 

کردیم. 

اول تخفیف خیلی کمی دادند، ولی بعدا خودشان اصالح 

کردند

آرش که در تورن هیل زندگی می کند، دو ماشین را در شرکت Economical بیمه کرده 

است. هزینه بیمه او برای دو ماشین ساالنه ۶500 دالر است.

او که از سال 20۱8 در کانادا ماشین دارد و از همان زمان هم سابقه بیمه ماشین دارد، 

درباره استفاده از تخفیف حق بیمه می گوید: »من برای گرفتن تسهیالتی که شنیده 

بودم شرکت های بیمه برای دوران کرونا در نظر گرفته اند، به سایت شرکت بیمه 

مراجعه کردم و برای آنها ایمیل ارسال کردم. آنها به من جواب دادند که در این باره 

باید با بروکرمان صحبت کنیم. با بروکر که تماس گرفتم، او گفت که اگر مایلیج را کم 

کنیم، حدود ۱00 دالر برای یک سال )و به عبارتی، حدود ۱0 دالر در ماه( از حق بیمه ما 

کم می شود. به همین دلیل، ما از گرفتن تخفیف صرف نظر کردیم و دنبال آن نرفتیم«. 

آنالین  کالسها  تمام 
می شود برگزار 
به وب سایت مراجعه فرمایید

647-868-6846
For more information please contact

Click

تجربه ۷ ایرانی از تماس با شرکت های بیمه اتومبیل برای دریافت تخفیف در دوران کرونا

http://atash.ca
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او می گوید: »اما خود شرکت به صورت اتوماتیک تخفیفی را در نظر گرفتند. این 

تخفیف ابتدا ۱۷ دالر برای یک سال بود، که برایم بیشتر شبیه به شوخی بود. ولی 

بعد یک اصالحیه دیگر فرستادند که در آن ۴00 دالر دیگر برای یک سال تخفیف داده 

بودند«.

وی  می گوید که البته من مطمئن نیستم آیا این تخفیف را به این دلیل به ما دادند که 

من به آنها ای میل زده بودم، یا این تخفیف شامل همه شده است

با تغییر پلن بیمه توانستیم تخفیف بگیریم

مهرا نیز ۴ سال است به کانادا آمده و در Peel region انتاریو زندگی می کند. او از 

سال 20۱۶ دو ماشین را در شرکت Belairdirect بیمه کرده و ماهانه ۴00 دالر بابت 

بیمه اتومبیل می پردازد. 

او توانسته برای یکی از ماشین های خود، تخفیف بیمه دریافت کند و در این رابطه 

 Fire And می گوید: »ما برای یکی از ماشین ها تخفیف گرفتیم. در واقع، پلن مان را به

Theft تغییر دادیم و روی آن ۱۷0 دالر تخفیف به ما تعلق گرفت. البته، به ما گفتند هر 

زمانی بخواهیم از ماشین استفاده کنیم، باید یک روز قبل از آن با شرکت تماس بگیریم 

تا پلن مان را تغییر دهند و بتوانیم از ماشین استفاده کنیم«. 

او ادامه می دهد: »در واقع، ما در دوران کرونا برای یکی از ماشین هایی که استفاده 

می کنیم، هزینه کامل می پردازیم و برای ماشینی که از آن استفاده نمی کنیم، فقط 

هزینه پایه Fire And Theft را می دهیم«. 

او که در مدت ۴ سالی که در کانادا ماشین دارد، تصادفی نداشته و از بیمه هم استفاده 

نکرده، درباره نحوه انتخاب شرکت بیمه خود توضیح می دهد: »ما چون نیوکامر بودیم 

و نمی دانستیم که حق بیمه ها با هم فرق دارند، ابتدا ماشین هوندا سیویک خریدیم 

که حق بیمه باالئی داشت، البته بعدا این مساله را فهمیدیم. اما اگر از اول این مساله 

را می دانستیم، اول با شرکت بیمه تماس می گرفتیم و حق بیمه ها را می پرسیدیم و در 

نتیجه آن یک سال حق بیمه خیلی باال را پرداخت نمی کردیم«. 

مهرا اضافه می کند: »سال اول چون خیلی آشنائی نداشتیم، در گوگل سرچ می کردیم که 

ببینیم کدام شرکت بیمه، نرخ پایین تری دارد، اما بعد از آن دنبال این بودیم که ببینیم 

کدام شرکت دارای بیمه بهتری است و با توجه به این موضوع، شرکت را انتخاب کردیم«. 

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

تجربه ۷ ایرانی از تماس با شرکت های بیمه اتومبیل برای دریافت تخفیف در دوران کرونا

http://atash.ca
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http://caspia.ca
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مبلغ کمی که شرکت Travelers برای تخفیف در نظر گرفت

یکی دیگر از مخاطبان آتش که با او درباره تخفیف بیمه اتومبیل در دوران کرونا 

صحبت کردیم، احسان است. 

او ۶ سال است که در کانادا ماشین خود را از طریق شرکت Travelers بیمه کرده است 

و ماهانه 330 دالر بابت حق بیمه می پردازد.

او از تخفیفی که شرکت بیمه اش در نظر گرفته اصال راضی نیست و می گوید: »من 

با بروکرم تماس گرفتم و به من گفتند شرکت فقط 25 دالر تخفیف می دهد، که مبلغ 

بسیار کمی است«. 

تخفیف شرکت Desjardins برای شرایط دوران کرونا

سحر نیز ساکن ریچموندهیل انتاریوست و بیشتر از ۱0 سالی می شود که به کانادا آمده 

است. او 3 سال است که شرکت Desjardins insurance را برای بیمه اتومبیل خود 

انتخاب کرده و ماهانه ۱9۱.۱3 دالر بابت حق بیمه یک ماشین خود می پردازد. 

سحر که توانسته تخفیف بیمه اتومبیل مربوط به کرونا را دریافت کند، در این باره 

توضیح می دهد: »برای دریافت تخفیف به سایت شرکت بیمه ام مراجعه کردم. در 

این سایت، قسمتی مربوط به COVID19 و Less Drive بود که روی آن کلیک کردم و 

فرمی که ارائه شده بود را کامل کرده و فرستادم. بعد از حدود سه یا چهار روز، مبلغ 92 

دالر از شرکت بیمه بابت تخفیف به حسابم واریز شد«.

یک تخفیف 4 دالری که ربطی هم به کرونا نداشت!

عماد فرشته نژاد مشاور وام مسکن که در تورنتوی کانادا زندگی می کند از ۴ سال پیش 

برای یک ماشین خود بیمه اتومبیل می پردازد.

او ماشین خود را در شرکت TD Meloche Monnex بیمه کرده و ماهانه ۱۱8 دالر بابت 

حق بیمه پرداخت می کند. 

البته، کم بودن مبلغ حق بیمه او به این دلیل است که بیمه بدنه ندارد و چون جزو 

جامعه مهندسان است تخفیفی برایش در نظر گرفته شده است. 

تجربه ۷ ایرانی از تماس با شرکت های بیمه اتومبیل برای دریافت تخفیف در دوران کرونا

 ¶ به نظر می رسد 
شرکت های بیمه رویه  

واحدی برای پرداخت این 

تخفیف ندارند و مبلغ 

تخفیف آنها با یکدیگر 

متفاوت است. حتی بعضی 

از شرکت ها نیز از ارائه 

تخفیف سرباز می زنند و 

می گویند مسئولیتی در این 

رابطه ندارند ¶

http://atash.ca
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او درباره تخفیف بیمه اتومبیل می گوید: »من 

با شرکت بیمه تماس گرفتم و به آنها گفتم 

حاال که مجبورم به دلیل شرایط کرونا در 

خانه کار کنم، آیا تخفیفی برای بیمه اتومبیل 

می دهید؟ آنها گفتند تخفیفی لحاظ نمی شود، 

اما چون تردد Commute شما کم می شود 

این مبلغ را پرداخت می کنیم. در واقع، 

تخفیفی بابت کرونا در نظر نگرفتند و اگر من 

یک سال پیش هم تماس می گرفتم و می گفتم 

استفاده ام از اتومبیل کمتر از این مقداری است 

که االن هست، همین مبلغ را به من پرداخت 

می کردند. در این رابطه، ۴ دالر تخفیف در 

نظر گرفتند که آن را هم دریافت نکردم،  یعنی 

ارزش آن را نداشت«. 

شرکتی که گفت تخفیف بیمه کرونا ربطی به ما ندارد

سارا هم یکی از کسانی است که به دنبال دریافت تخفیف بیمه اتومبیل بوده اما 

نتوانسته این تخفیف را دریافت کند. 

او می گوید: »من چندین سال است که ماشینم را در شرکت Aviva بیمه کردم اما وقتی 

برای دریافت تخفیف، پیگیری کردم، جواب دادند که این موضوع به ما ربطی ندارد. 

از طرف دیگر، خدمات مشتریان این شرکت بسیار نامطلوب است و من به دنبال پیدا 

کردن یک شرکت بیمه بهتر هستم«. 

یلدا نیز می گوید: »شرکت بیمه Desjardins تخفیفی برای این شرایط در نظر گرفته 

است. به طوری که بیمه اتومبیل مرا کم کرد و بابت ماه مارچ حدود 90 دالر برگرداند«.

آیا شما هم تجربه ای در زمینه بیمه اتومبیل دارید که بخواهید با خوانندگان آتش در 

میان بگذارید؟ 

بر روی یکی از شبکه های اجتماعی آتش در کنار همین مطلب کلیک کنید و با ما 

تماس بگیرید.

بهـــروز سامـــــانی

بنای یک 
8733-275-416رویـــــــــا

و مشاور مسکن در تورنتو
 مدیر سایت

وبسـایت جـامـع 
مسـکـن تورنتــو

Click

آتش در شبکه های اجتماعی

Telegram
Instagram
Facebook
Linkedin

Twitter

تجربه ۷ ایرانی از تماس با شرکت های بیمه اتومبیل برای دریافت تخفیف در دوران کرونا

http://atash.ca
http://banaa.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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شرکت های بیمه اتومبیل

چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

سازمان مدیریت بیمه کانادا اعالم کرده که کاهش حق بیمه ها، 

مبلغ ۶00 میلیون دالر صرفه جویی برای مشتریان این بیمه نامه ها در 

پی خواهد داشت. البته، اگر این مبلغ را در میان حدود 20 میلیون 

خودرو در کانادا تقسیم کنیم، مبلغ چندانی به دست نمی آید

شرکت های بیمه اتومبیل اعالم کرده اند که حق بیمه اتومبیل را 

به طور موقت کاهش می دهند یا مهلت بیشتری برای پرداخت 

حق بیمه در نظر می گیرند. 

به طوری که در بیانیه سازمان مدیریت بیمه کانادا اشاره شده که کاهش حق 

بیمه ها، مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر صرفه جویی برای مشتریان این بیمه نامه ها در پی 

خواهد داشت. البته، اگر این مبلغ را در میان حدود ۲۰ میلیون خودرو در کانادا 

تقسیم کنیم، مبلغ چندانی به دست نمی آید. 

به هر حال، شرکت های بیمه کننده اتومبیل، به شیوه های متفاوتی به بحران 

پاندمی کرونا پاسخ داده اند. 

با توجه به اینکه یکی از مهمترین دغدغه های مردم در روزهای کرونازده، 

صرفه جویی در هزینه هاست. دولت و برخی از نهادهای دیگر در کانادا 

برنامه هایی را برای کاهش هزینه ها و کمک به مردم در نظر گرفته اند. 

شما در این مطلب می توانید خالصه ای از برنامه های تعدادی از بیمه گران اصلی 

در بازار انتاریو را بخوانید و با چند و چون خدماتی که می توانید از شرکت های 

بیمه بگیرید، آشنا شوید. 

COVID-19's Impact On Your Car Insurance 

شرکت های بیمه اتومبیل چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

http://atash.ca
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اگر در حال حاضر از وسیله نقلیه خود، برای رفت و آمد به محل کارتان استفاده 

نمی کنید، پوشش بیمه خود را به طور موقت اصالح کنید تا در هزینه های تان 

صرفه جویی شود. 

بعضی از بیمه گران اقدامات دیگری را نیز برای کمک به مصرف کنندگان در نظر 

گرفته اند، از جمله این گزینه که پرداخت  حق بیمه ها عقب بیفتد. 

کمک شرکت های بیمه به روایت سازمان مدیریت بیمه کانادا 

سازمان مدیریت بیمه کانادا Insurance Bureau of Canada در 8 اپریل 2020، بیانیه 

زیر را صادر کرد: 

»شرکت های عضو سازمان مدیریت بیمه کانادا )IBC( به منظور کمک 

به کانادایی ها برای تحمل بهتر اثرات مالی کووید ۱9، اقدامات قابل 

توجهی را برای کمک به مصرف کنندگان در نظر گرفته اند. 

شرکت های عضو IBC برای مصرف کنندگانی که روال رانندگی آنها به 

شکل چشمگیری تغییر پیدا کرده است، حق بیمه اتومبیل را پایین 

آورده اند تا بازتابی از این کاهش ریسک باشد. 

IBC پیش بینی می کند که این کاهش حق بیمه ها، ۶00 میلیون دالر 

صرفه جویی برای مصرف کنندگان به همراه خواهد آورد.

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

شرکت های بیمه اتومبیل چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

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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این کاهش ها برای 90 روز آینده ادامه خواهد 

داشت«. 

عالوه بر این، بیمه گرها با پذیرفتن 

درخواست های تعویق پرداخت حق 

بیمه اتومبیل  به حمایت از کانادایی ها و 

بیزینس هایی برخاسته اند که بیشتر صدمه را 

از این بیماری دیده اند. 

در این راستا، هزاران کانادایی پرداخت حق 

بیمه های خود را به تعویق انداخته اند. 

سردرگمی رانندگان کانادایی درباره صرفه جویی های وعده 

داده شده بیمه ها

بیانیه مهم و عمومی سازمان مدیریت بیمه و در پی آن، گزارش های غیر دقیق رسانه ها 

منجر به ایجاد سردرگمی در میان رانندگان کانادایی شده است. 

بله، ۶00 میلیون دالر پول خیلی زیادی است، اما باید آن را در میان بیش از 20 میلیون 

خودروی شخصی ثبت شده در کانادا تقسیم کرد که به میانگین تقریبی 30 دالر به 

ازای هر وسیله نقلیه می رسد. 

این نکته را نیز به یاد داشته باشید که صرفه جویی های وعده داده شده در مورد 

حق بیمه ها، برمبنای دوره پیش بینی شده یک تا سه ماهه فاصله گیری فیزیکی و 

خانه نشینی محاسبه شده است. 

برای 9 ماه باقیمانده، حق بیمه شما براساس همان نرخ معمول و باالتر قبلی محاسبه 

خواهد شد. 

بیایید نگاه دقیق تری به تاثیرات واقعی این کاهش بر حق بیمه اتومبیل بیندازیم.

این مطلب توضیح می دهد که شرکت های بیمه کننده اتومبیل و امالک، به شیوه های 

متفاوتی به بحران پاندمی کورنا پاسخ داده اند. 

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

شرکت های بیمه اتومبیل چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

 ¶ شما باید تغییراتی که 
در روال رانندگی دارید و 

درخواست های تان برای 

کاهش حق بیمه را به 

اطالع کارگزار یا مشاور 

بیمه خود برسانید تا میزان 

کاهش حق بیمه را که از 

شرکتی به شرکت دیگر و 

از بیمه نامه ای به بیمه نامه 

دیگر متفاوت است، 

محاسبه کنند ¶

http://atash.ca
http://www.torontohighschool.ca/
http://www.torontohighschool.ca/
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اقداماتی که بیشتر شرکت های 

بیمه کننده در دستورکار خود قرار 

داده اند

بیشتر بیمه گران کارهای زیر را در دستور کار 

قرار می دهند: 

yy به تعویق انداختن پرداخت های ماهیانه

به مدت یک ماه. مبلغ پرداخت نشده، روی 

پرداخت های باقیمانده در طول دوره بیمه نامه، 

تقسیم خواهد شد. 

yy .حذف یا تعلیق پوشش بیمه برای وسایل نقلیه ای که فعال از آنها استفاده نمی کنید

اگر تنها یک خودرو در بیمه نامه باشد، بیمه گران انتاریو می توانند از طریق یک 

 OPCF 16، پوشش بیمه را تعلیق کنند. 

در این حالت، چنانچه اتومبیل مورد استفاده نباشد، پوشش فراگیر برای تحت 

 پوشش قرار دادن خسارت های احتمالی باقی خواهد ماند. 

حذف تمامی پوشش ها به استثنای پوشش فراگیر )حمایت  در مقابل آتش سوزی، 

سرقت، تخریب یا هر چیز دیگری به غیر از تصادفات( تنها هنگامی امکان پذیر 

 خواهد بود که اتومبیل دیگری در آن بیمه نامه وجود داشته باشد. 

بیمه گذار هر گاه که روال رانندگی به حالت عادی باز گشت، باید موضوع را به 

 اطالع بیمه گر یا کارگزار یا متصدی بیمه برساند تا پوشش بیمه دوباره برقرار شود. 

رسانه ها گزارش کرده اند که این نوع تغییر، می تواند به صرفه جویی هایی تا میزان 

۷5 درصد نسبت به حق بیمه های معمول، منجر شود.       

yy اگر وسیله نقلیه شما در اصل برای رفت وآمد به محل کار یا برای انجام بیزینس

تحت پوشش قرار گرفته است، استفاده از آن را فقط به موارد تفریحی تغییر دهید 

تا مسافت تحت پوشش ساالنه  و به تبع آن، حق بیمه پرداختی شما کاهش پیدا 

 کند. 

براساس گزارش رسانه ها، این نوع تغییر می تواند صرفه جویی هایی تا میزان ۱5 

 درصد نسبت به حق بیمه های معمول را به همراه داشته باشد. 

با وجود این، چنانچه وسیله نقلیه شما پیشاپیش صرفا برای موارد تفریحی تحت 

پوشش قرار گرفته باشد، هیچ نوع صرفه جویی شامل شما نخواهد شد. 

Start Up Visa

Click

شرکت های بیمه اتومبیل چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

 ¶ تعداد کمی از 
شرکت های بیمه 

امتیازهای ویژه دوران 

کرونا را به طور اتوماتیک 

و گاهی از طریق ارسال 

چک به آدرس بیمه گذار 

ارائه می دهند، اما بیشتر 

آنها از شما می خواهند که 

با مشاور یا کارگزار بیمه 

خود تماس بگیرید ¶

http://atash.ca
http://optimal-solution.ca
http://optimal-solution.ca
http://optimal-solution.ca


ATASH.CA11هفته نامه آتش - شماره 2۴۶  -  پنج شنبه 2۱ می 2020

راه هایی برای کاهش مبلغ صورتحساب بیمه اتومبیل شما 

در دوران کووید ۱۹ 

شما باید تغییراتی که در روال رانندگی دارید و درخواست های تان برای کاهش حق 

بیمه را به اطالع کارگزار یا مشاور بیمه خود برسانید تا میزان کاهش حق بیمه را که از 

شرکتی به شرکت دیگر و از بیمه نامه ای به بیمه نامه دیگر متفاوت است، محاسبه کنند. 

احتمال کاهش حق بیمه برای بازنشستگانی که پوشش بیمه آنها پیشاپیش برای 

استفاده های تفریحی بوده، کمتر است، چرا که به احتمال زیاد آنها همچنان از 

اتومبیل های خود برای خرید خواروبار و دارو 

 استفاده می کنند. 

آنها نمی توانند پوشش بیمه را به حالت تعلیق 

درآورند، چون وسیله نقلیه آنها همچنان در 

حال استفاده است،. بنابراین، هیچ کاهشی در 

کار نخواهد بود. 

چگونه باید کاهش حق بیمه 

خود را پیگیری کنید؟ 

اگر می خواهید از کاهش حق بیمه برخوردار 

شوید، برعهده خود شماست که به عنوان 

بیمه گذار، دریابید چگونه این کار انجام 

می شود. 

تعداد کمی از شرکت ها این امتیازها را به طور 

اتوماتیک و گاهی از طریق ارسال چک به 

آدرس بیمه گذار ارائه می دهند، اما بیشتر آنها 

از شما می خواهند که با مشاور یا کارگزار بیمه 

خود تماس بگیرید. 

برای این کار، ابتدا به وب سایت آنها سر بزنید 

تا ببینید که آیا پرتال آنالینی برای تسهیل در 

این فرایند، در نظر گرفته اند یا خیر. به عنوان 

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

905.370.0160
I mmigrat ion Ser vices

Click

شرکت های بیمه اتومبیل چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

http://atash.ca
http://canada118.com
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مثال،  شرکت بیمه Desjardins Insurance )که State Farm را خریداری کرده است(، 

از بیمه گذاران اتومبیل خود، خواسته که حداکثر تا تاریخ 3۱ می 2020، یک فرم آنالین 

را که در صفحه مخصوص کووید ۱9 وب سایت آنها در دسترس است، پر کنند. 

شما برای ثبت این درخواست، به شماره بیمه نامه بیمه اتومبیل خود نیاز خواهید 

داشت. 

این درخواست راه را برای تخفیف سه ماهه در هزینه های بیمه شما باز خواهد کرد؛ 

اما بعید است که آنچنان که بعضی از رسانه ها گزارش کرده اند، این تخفیف ۷5 درصد 

باشد، مگر آنکه بیشتر از یک اتومبیل در بیمه نامه شما وجود داشته باشد و شما 

استفاده از یکی از آنها را متوقف کرده باشید. 

آیا فاصله گذاری اجتماعی مرتبط با کووید ۱۹ می تواند به 

ارزان شدن حق بیمه ها منجر شود؟ 

واقعیت این است که بیمه گران شاهد کاهش ادعاهای خسارت در طی دوران 

فاصله گیری فیزیکی بوده اند که منطقی هم به نظر می رسد، چون مردم اکنون خیلی 

کمتر رانندگی می کنند، با این وجود، صرفه جویی  در پرداخت خسارت ها فعال فقط 

زیان های گذشته را جبران می کند. 

قبل از تعطیلی ها، بیمه گران در انتاریو در مقابل هر یک دالر حق بیمه دریافتی، بین 

۱.05 تا ۱.2۱ دالر خسارت پرداخت می کردند و 

در چندین استان دیگر نیز، موقعیت شبیه به 

همین بود. 

کاهش استفاده از وسایل نقلیه به دلیل 

اقدامات سالمت عمومی در خالل پاندمی، 

این نتایج را بهبود بخشیده و بیمه گران را 

به بازنگری در نرخ ها ترغیب خواهد کرد، اما 

مدتی زمان می برد که مصرف کنندگان نیز از 

این صرفه جویی ها بهره مند شوند. با وجود 

این، بیشتر بیمه گران افزایش نرخ ها را فعال  

متوقف کرده اند. 

6365 Yonge St. Suite 201
416-844-6634

ری متین حسابدا

اعتبار ما، مبتنی رب اعتماد شماست
Matin Accounting

Click

شرکت های بیمه اتومبیل چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

http://atash.ca
tel:+14168446634
tel:+14168446634
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Allstate/
Pembridge/Pafco

yy.از 8 اپریل 2020: تخفیف 25 درصدی برای حق بیمه یک ماه، فقط برای یک بار

yyتعویق پرداخت حق بیمه ها، براساس درخواست بیمه گذاران

yyگسترش پوشش برای حمل داوطلبانه غذا، دارو یا خواروبار

yy تعلیق پوشش برای وسایل نقلیه لیزینگی/وام دار، براساس اجازه نامه مکتوب ارائه دهنده

]lienholder[ لیزینگ  یا دارنده حق فک رهن

Aviva/Aviva 
Traders

yyتعویق پرداخت حق بیمه براساس درخواست بیمه گذاران

yyطبق باال ،OPCF 16 تعلیق« پوشش از طریق«

yyتوقف لغو پوشش بیمه به خاطر عدم پرداخت حق بیمه

yyگسترش پوشش برای حمل داوطلبانه غذا، دارو، یا خواروبار

CAAyyتخفیف ۱0 درصدی در نرخ ها، برای تمامی موارد تجدید دوره بیمه اتومبیل و خانه

yy اضافه شدن گزینه محاسبه حق بیمه براساس مقدار مسافت طی شده )با در نظر گرفتن

برخی محدودیت ها(

Economicalyyتعویق پرداخت حق بیمه براساس درخواست بیمه گذاران

yyNFS چشم پوشی از هزینه های

yyگسترش پوشش برای حمل داوطلبانه غذا، دارو، یا خواروبار

yyاجازه دادن به تعلیق پوشش

جدول برنامه های تعدادی از شرکت های اصلی بیمه خودرو 

در کانادا

اطالعاتی که در جدول زیر می آید، خالصه ای از برنامه های تعدادی از بیمه گران اصلی 

در بازار انتاریو است که از اطالعات فراهم آمده توسط دبی آرنولد، گرفته شده است: 

شرکت های بیمه اتومبیل چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

http://atash.ca
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Gore Mutualyy از 9 اپریل 2020، مشتری ها یک مورد تخفیف معادل با 20 درصد از حق بیمه 3 ماه خود

دریافت خواهند کرد، که به شکل یک چک متعلق به شرکت بیمه، به دست آنها خواهد 

رسید 

yy 30 و توقف لغو بیمه نامه ها به خاطر عدم پرداخت حق بیمه، تا NSF تعلیق هزینه های

اپریل

Intact/Novexyy اجازه دادن به تعویق پرداخت حق بیمه به مدت 30 روز

yy]reinstatement[ و تمدید بیمه نامه NSF چشم پوشی از هزینه های

yyگسترش پوشش برای حمل داوطلبانه غذا، دارو یا خواروبار

yy تغییرات در استفاده از وسیله نقلیه برای 3 ماه، ممکن است تا ۱5 درصد تخفیف به

همراه داشته باشد

yyتعلیق پوشش ممکن است تا ۷5 درصد صرفه جویی به همراه داشته باشد

Royal & Sun 
Alliance

yyNSF چشم پوشی از هزینه های

yyگسترش پوشش برای حمل داوطلبانه غذا، دارو یا خواروبار

Travellersyy ،از 22 اپریل 2020، مشتری ها یک تخفیف 25 درصدی برای حق بیمه یک ماه خود

دریافت می کنند که فقط یک بار شامل آنها می شود

yy 2020 لغو بیمه نامه به دلیل عدم پرداخت حق بیمه و عدم تمدید بیمه نامه، تا ۱5 می

متوقف شده است

Wawanesayy2020 تا 5 می NSF چشم پوشی از هزینه های

yy تعویق پرداخت حق بیمه ها، بر مبنای بررسی مورد به مورد درخواست ها، در دسترس

خواهد بود

شرکت های بیمه اتومبیل چه وعده های حمایتی برای دوران کرونا داده اند؟

http://atash.ca
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مسکن

روایت و پیش بینی ریمکس 

از شرایط بازار مسکن تورنتو پس از کرونا

خریدارانی که صبورانه به انتظار جستجوی خانه بوده اند، همین که سطحی از عادی 

شدن شرایط محقق گردد، به سرعت دوباره وارد بازار خواهند شد. در همین حال برخی از 

فروشندگان هم، تا روشن شدن شرایط، رویکرد صبر را پیشه می کنند. آنها ممکن است نیازی 

نبینند که قیمت فروش خانه ی خود را کاهش دهند یا به خریدار امتیاز بیشتری بدهند

 نخســتین مرحله بازگشائی اقتصادی از سه شنبه همین هفته در 

اســتان انتاریو آغاز شد، ولی آیا این به معنای تحرک تازه ای در 

بازار مســکن است که از نیمه ماه مارچ شور یک باره بهاره اش 

فرو نشست؟

دور از احتیاط اســت که پاسخ روشنی بشود به این پرسش داد. اما در همین 

حال ریمکس RE/MAX بزرگ ترین برند بازار مســکن دنیا پیش بینی های خود را 

در باره آنچه می توان از بازار مســکن کانادا پس از شرایط کرونا انتظار داشت را 

بیان کرده اســت. بیش از ۱۱۰ هزار مشاور مسکن در ۷۰۰۰ دفتر ریمکس در ۱۰۰ 

کشور دنیا مشغول بیزینس هستند.

ریمکس در پاســخ به این پرسش که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید خانه 

در تورنتو هســت یا نه، به پائین بودن نرخ های بهره استناد می کند و می گوید 

ممکن اســت با خرید خانه در این ایام، صرفه جویی خوبی داشته باشید. 

با این همه ریمکس توصیه می کند که ایمنی و ســالمت خود را در اولویت قرار 

دهید. 

RE/MAX - Will Toronto Real Estate Prices Drop this Summer?  

روایت و پیش بینی ریمکس از شرایط بازار مسکن تورنتو پس از کرونا

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

تنها چند ماه پیش بود که بازار امالک تورنتو داشت غرش کنان پیش می رفت، 

قیمت ها نسبت به یک سال گذشته افزایش چشمگیری یافته بود و به نظر می رسید 

که بازار بهار فعالی برای خرید خانه، پیش رو داشته باشیم. 

ولی با تغییر فصل ، مسیر زندگی های ما نیز به دلیل پاندمی کووید ۱9، دچار تغییر 

شد. از قرنطینه ی شخصی گرفته تا اقدامات فاصله گیری اجتماعی، باعث شد تا عدم 

قطعیت فراوانی در حال حاضر وجود داشته باشد. 

بسیاری از رویدادهای تابستانی محبوب در شهر لغو شده و کارشناسان، پیش بینی 

می کنند که تهمیدات مرتبط با ویروس کرونا، دست کم تا جوالی در کانادا برقرار خواهد 

بود. انتظار این است که تا هنگام کاهش تعداد مبتالیان و »تحت کنترل در آمدن« 

پاندمی، وضعیت بر همین منوال باشد. 

اگر نگاهی به چند ماه آینده بیندازیم، می توانیم درباره ی اینکه بازار مسکن تورنتو 

چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و آیا قیمت های امالک در این شهر، با رسیدن 

تابستان، به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت یا نه، به تامل بپردازیم. 

روایت و پیش بینی ریمکس از شرایط بازار مسکن تورنتو پس از کرونا

http://atash.ca
http://www.teamasgarian.com
tel:+14168446634
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فعال که ترمز بازار کشیده شده است 

به نظر می رسد که فعالیت بازار، آرام شده است. 

میانگین قیمت های خانه در تورنتو، در اوائل اپریل، به میزان ۱.5 درصد کاهش یافت 

و اقتصاددانان پیش بینی می کنند که با فرا رسیدن جوالی، قیمت های خانه ممکن 

است به میزان 5 درصد کاهش یافته باشد. 

با وجود این، نمی توانیم مطمئن باشیم که همین روند فعلی تا تابستان هم برقرار 

باشد و به این ترتیب قیمت ها لزوما کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. 

 Toronto Regional Real Estate Board - هیئت امالک و مستغالت منطقه ی تورنتو

TRREB پیش بینی می کند که این توقف موقت فعالیت ها، به افزایش تقاضا در هنگام 

کاسته شدن از سخت گیری ها خواهد انجامید. 

روش های خالقانه در بازار مسکن 

شیوع کرونا باعث شد تا برگزاری اوپن هاوس ها ممنوع شود و در نتیجه خریداران 

خانه برای مشاهده لیستینگ ها و تعامل با بازار، به روش های خالقانه ای روی آورند.

اجرای این روش ها باعث شده تا ویروس کرونا بر فعالیت بخش امالک در تورنتو تاثیر 

کمتری بگذارد. اما همین روش ها از سوی دیگر به بهره گیری از فناوری برای تسهیل در 

فرایند خرید خانه منجر گشته است. 

فاصله گیری اجتماعی دست کم برای بخشی از تابستان، همچنان برقرار باقی خواهد 

ماند. 

با وجود این، پیش بینی می کنیم که خریدارانی که صبورانه به انتظار جستجوی خانه 

بوده اند، همین که سطحی از عادی شدن شرایط محقق گردد، به سرعت دوباره وارد 

بازار خواهند شد. 

در همین حال برخی از فروشندگان هم، تا روشن شدن شرایط، رویکرد صبر را پیشه 

می کنند. آنها ممکن است نیازی نبینند که قیمت فروش خانه ی خود را کاهش دهند یا 

به خریدار امتیاز بیشتری بدهند.

 
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

روایت و پیش بینی ریمکس از شرایط بازار مسکن تورنتو پس از کرونا

 ¶ پیش بینی می کنیم که 
خریدارانی که صبورانه 

به انتظار جستجوی 

خانه بوده اند، همین که 

سطحی از عادی شدن 

شرایط محقق گردد، به 

سرعت دوباره وارد بازار 

خواهند شد ¶

http://atash.ca
http://www.alivarankesh.com


ATASH.CA18هفته نامه آتش - شماره 2۴۶  -  پنج شنبه 2۱ می 2020

با این حال، هنگامی که بازار به شرایط عادی 

برگردد، خریداران احتماال با همان کمبود 

لیستینگ و موجودی قبل از شیوع ویروس 

کرونا، مواجه خواهند شد. 

همین مساله به افزایش هر چه بیشتر تقاضا و 

باال رفتن قیمت ها در شهر، کمک خواهد کرد.

پائین بودن بهره؛ فرصتی 

برای کسانی که اشتغال پایدار 

دارند یا می خواهند نخستین 

خانه شان را بخرند

وضعیت اقتصاد و بیکاری در قدرت مالی مردم برای خرید خانه تاثیر خواهد داشت. 

دولت اقدامات چندی را در ارتباط با کووید ۱9، برای کمک به مردم در این ایام سخت، 

در پیش گرفته است. 

این کمک مالی اضافی، مطمئنا به کانادایی ها کمک خواهد کرد و ممکن است حتی 

کسانی را که نیاز به خرید یا فروش ملک در حال حاضر دارند، به فعالیت در بازار 

امالک ترغیب نماید. 

زمان بندی بهبود بازار بر هر گونه کاهش قیمت امالک در تابستان امسال، تاثیر خواهد 

گذاشت. آنهایی که نگران وضعیت اشتغال خود در ماه های پیش رو هستند، ممکن 

است فتیله ی تقاضا را پایین بکشند. 

با وجود این، آنهایی که از اشتغال پایدار برخوردار بوده و پول نقدشان در 

سرمایه گذاری ها محبوس نشده است، ممکن است بخواهند تا از پایین بودن نرخ های 

بهره استفاده کنند. 

خریداران خانه اولی می توانند از شرایط فعلی بازار بهره مند گردند، چرا که دارایی خالص 

آنها در خانه ی قبلی شان محبوس نیست. 

خریداران خانه اولی که واجد شرایط باشند، همچنین می توانند از مشوق خریداران 

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

روایت و پیش بینی ریمکس از شرایط بازار مسکن تورنتو پس از کرونا

 ¶ آنهایی که از 
اشتغال پایدار برخوردار 

بوده و پول نقدشان 

در سرمایه گذاری ها 

محبوس نشده است، 

ممکن است بخواهند تا 

از پایین بودن نرخ های 

بهره استفاده کنند ¶

http://atash.ca
tel:+16479889291
tel:+16479889291
tel:+16479889291
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خانه اولی نیز برای کمک به خرید خود، 

استفاده کنند. 

خریداران در شرایط فعلی بازار 

قدرت چانه زنی بیشتری دارند

کاهش فعالیت فعلی در بازار حاال فرصتی را 

برای آنهایی فراهم کرده که بخواهند دل به 

دریا بزنند و در شرایط فعلی بازار وارد گود 

شوند و از دستاوردهای فناوری بهره بگیرند.

آنها حاال این فرصت را دارند که بتوانند از 

شرایط کاهش رقابت در بازار بهره ببرند و برای 

به دست آوردن قیمت های بهتر، چانه زنی کنند. 

فروشندگانی که عالقمند و یا ناگزیر از فروش در شرایط فعلی باشند، احتماال 

انعطاف پذیری و آمادگی بیشتری برای مذاکره خواهند داشت. 

پائین ترین نرخ بهره در طول تاریخ بانک مرکزی کانادا

تست استرس وام مسکن، خرید خانه را برای برخی چالش برانگیز ساخته است. به 

ویژه  خریداران خانه اولی، برای آنکه واجد شرایط وام های مسکن ارزان قیمت شوند، با 

دشواری مواجه بوده اند. 

با وجود این، بانک مرکزی کانادا تغییراتی را در نرخ پایه ی خود اعمال کرده و نرخ بهره 

را به 25 دهم درصد کاهش داده است. این نرخ در طول تاریخ این بانک پائین ترین 

نرخ بهره به شمار می آید. 

نرخ بهره ی بانک مرکزی، تا قبل از ماه مارچ، ۱.۷5 درصد بود. اگر خریداران به این 

نتیجه برسند که می خواهند از نرخ های بهره ی پایین سود ببرند، این موضوع می تواند 

به آنها برای خرید خانه در این شرایط انگیزه بدهد.

این می تواند همان فرصتی باشد که خریداران نیاز دارند، چرا که بودجه، گزینه های 

مسکن و امکانات در دسترس آنها را گسترش می دهد. 

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

روایت و پیش بینی ریمکس از شرایط بازار مسکن تورنتو پس از کرونا

 ¶ اگر خریداران به 
این نتیجه برسند که 

می خواهند از نرخ های 

بهره ی پایین سود 

ببرند، این موضوع 

می تواند به آنها برای 

خرید خانه در این 

شرایط انگیزه بدهد ¶

http://atash.ca
http://www.century21.ca/siamak.shakibikenarsari
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برای مثال، اگر آنها همیشه در آرزوی خانه ای چهار خوابه یا یک حیاط بزرگ بوده اند، 

حاال پایین بودن نرخ های بهره ممکن است امکان دسترسی به این ویژگی های اضافی 

را برای شان فراهم سازد. 

کانادائی ها در برابر یک تصمیم دشوار، آیا اکنون زمان 

مناسبی برای خریدن خانه است؟

بسیاری از کانادایی ها باید در این باره تصمیم بگیرند که آیا اکنون زمان مناسبی برای 

خرید خانه هست یا نه. 

اگر شما هم در چنین موقعیتی قرار دارید، می توانید از پایین بودن نرخ های بهره 

استفاده کنید و با خرید خانه در این ایام، صرفه جویی خوبی داشته باشید. 

با وجود این، همه باید ایمنی و سالمت خود را در اولویت قرار دهند و بسته به شرایط 

شغلی فعلی شما، ممکن است صبر کردن تصمیم معقوالنه تری برای تان باشد. 

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

روایت و پیش بینی ریمکس از شرایط بازار مسکن تورنتو پس از کرونا

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

کرونا و سوبسید دولت برای پرداخت اجاره 

واحدهای تجاری؛ ۹ نکته که باید بدانید

ثبت نام برای استفاده از سوبسید دولت کانادا برای تامین بخشی 

از اجاره واحدهای تجاری که بر اثر کرونا آسیب دیده اند تا چند روز 

دیگر آغاز می شود ولی هنوز موجران و مستاجران با پرسش های 

زیادی در این باره روبرو هستند

 ،CECRA دولــت کانادا در ماه اپریل اعالم کرد که در قالب برنامه 

۵۰ درصد اجاره واحدهای تجاری کســب و کارهای کوچک که به 

دلیل شــیوع کرونا، دست کم ۷۰ درصد درآمد خود را از دست داده 

باشند، را می پردازد.

ثبت نام برای اســتفاده از این امکان تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد، ولی هم 

مالکان و هم مســتاجران با پرسش های زیادی درباره نحوه اختصاص این سوبسید 

روبرو هســتند، اینکه کدام مالکان و کدام مستاجران مشمول این سوبسید هستند 

و هرکدام باید واجد چه شــرایطی باشند؟ بقیه این ۵۰ درصد اجاره چه خواهد شد 

و چقدر آن را مســتاجر باید پرداخت کند، مهلت ثبت نام آن تا کی است و باالخره 

آیا استفاده از این امکان برای موجران اجباریست یا خیر؟

نهاد CMHC که از ســوی دولت مسئول شده تا این برنامه را اجرا کند حاال جزئیات 

بیشتری از این برنامه را اعالم کرده است.

این مطلب به ۹ نکته مهمی می پردازد که شــما چه موجر باشید یا مستاجر، باید از 

آن خبر داشته باشید.

 Canada Emergency Commercial Rent Assistance - CECRA

کرونا و سوبسید دولت برای پرداخت اجاره واحدهای تجاری؛ ۹ نکته که باید بدانید

http://atash.ca
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 Canada Emergency برنامه ی کمک اضطراری کانادا برای اجاره های تجاری

Commercial Rent Assistance - CECRA پلنی است که دولت کانادا برای کمک به 

اجاره بیزینس ها و کسب و کارهائی در نظر گرفته است که بر اثر شیوع کرونا آسیب 

دیده اند.

نهادی که مسئولیت اجرای این پلن از سوی دولت برعهده آن گذاشته شده، شرکت 

 Canada Mortgage and Housing Corporation - وام مسکن و خانه سازی کانادا

CMHC است.

هنگامی که دولت فدرال، در 2۴ اپریل امسال از برنامه ی CECRA رونمایی کرد، 

خیلی ها احساس کردند که سواالت بسیاری در مورد آن بی پاسخ مانده است. 

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته بود که برنامه ی CECRA تا اواسط ماه می به 

طور کامل به مرحله ی اجرا در خواهد آمد. سایت CMHC در بخشی که به این برنامه 

مربوط است نوشته که این طرح در نیمه دوم ماه می اجرائی می شود.

آنچه در ادامه می آید، برخی از جزئیات تازه ای است که به عنوان بخشی از برنامه ی 

CECRA، از طرف CMHC منتشر شده است.

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

 
۶۴۷-۲۱۳-۶۷۱۵

مشاور امـالک

خـرید، فـروش، اجـاره 

Click

کرونا و سوبسید دولت برای پرداخت اجاره واحدهای تجاری؛ ۹ نکته که باید بدانید

http://atash.ca
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
http://classyhomes.ca
tel:+16472136715
tel:+16472136715
tel:+16472136715
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مالک برای دریافت سوبسید اجاره دولت باید واجد چه 

شرایطی باشد؟ 

مالک برای آنکه صالحیت دریافت CECRA را داشته باشد،  باید از شرایط 

زیر برخوردار باشد: 01

صاحب یک ملک تجاری واقع در کانادا باشد که از اجاره آن درآمد حاصل کند. ۱

مستاجر این ملک تجاری باید بیزینس یا کسب و کاری باشد که بر اثر شیوع . ۲

کرونا آسیب دیده باشد

مالک با مستاجر خود قراردادی برای کاهش اجاره در دوره ی زمانی اپریل، می و . ۳

جون Relief Period( 2020( امضا کرده باشد، یا در آینده امضا کند، که بر اساس 

آن، اجاره ی ناخالص مستاجر آسیب دیده ی کسب وکار کوچک، به میزان دستکم 

۷5 درصد کاهش یابد، ضمن آنکه این توافق کاهش اجاره ی ناخالص، باید 

شامل استمهال برای تخلیه در دوره ی کمک نیز باشد 

مالک درآمد حاصل از اجاره را در اظهارنامه ی مالیاتی سال های 20۱8 و یا 20۱9 . ۴

خود )شخصی یا شرکتی(، اعالم کرده باشد. 

کدام مستاجران مشمول کسب و کارهای کوچکی هستند 

که از شیوع کرونا آسیب دیده اند؟

مستاجران آسیب دیده ی دارای کسب وکار کوچک: بیزینس هایی هستندکه 

واجد شرایط زیر باشند، از جمله سازمان های غیر انتفاعی و خیریه02

اجاره بهای ماهیانه ی آنها برای هر محل تجاری بیشتر از 50 هزار دالر در ماه . ۱

نباشد. این میزان باید به وسیله ی یک قرارداد اجاره ی معتبر و قابل اجرا تعریف 

شده باشد

درآمد ساالنه ی آنها، که بر مبنای یکپارچه ای محاسبه شده باشد )در باالترین . ۲

سطح( بیشتر از 20 میلیون دالر نباشد

درآمد آنها نسبت به دوران پیش از کرونا دست کم ۷0 درصد کاهش یافته باشد. . ۳

 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

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

کرونا و سوبسید دولت برای پرداخت اجاره واحدهای تجاری؛ ۹ نکته که باید بدانید

http://atash.ca
tel:+16477710651
tel:+16477134656
tel:+16477134656
tel:+16477134656
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کاهش درآمد برای کسب و 

کارهای کوچک چطور محاسبه 

می شود؟

کسب وکارهای کوچک برای اینکه 

بتوانند میزان کاهش درآمدهای 03

خود را اندازه گیری کنند، می توانند 

درآمد ماه های اپریل، می و جون 2020 را با 

ماه های مشابه سال 20۱9 مقایسه کنند.

آنها همچنین می توانند از میانگین درآمدهای 

کسب شده ی خود در ژانویه و فوریه ی 2020 

نیز استفاده نمایند. 

آیا این قانون عطف به ما سبق هم می شود؟

سوبسید CECRA می تواند به شکل عطف  به ما سبق هم مورد اجرا قرار 

گیرد. 04

مالکان واجد شرایط می توانند پس از پایان دوره ی سه ماهه ی فوق الذکر، 

همچنان برای کمک دولت درخواست بدهند، البته اگر بتوانند واجد شرایط بودن خود 

را در طی آن سه ماه، به اثبات برسانند. 

انعطاف پذیری و اعتبار اجاره بهای مستاجران: 

مالکان واجد شرایط باید مبالغ اجاره ای که از مستاجران آسیب دیده ی 

کسب وکارهای کوچک در این دوره ی سه ماهه دریافت کرده اند، را پس 05

بدهند. 

برای مثال، اگر در زمان تایید CECRA، اجاره ی ناخالص وصول شده باشد، در صورتی 

که مالک واجد شرایط و مستاجر آسیب دیده ی کسب وکار کوچک موافقت کنند، این 

مبلغ می تواند به صورت یک اعتبار Credit برای مستاجر برای اجاره ی ماه آینده )مثال 

جوالی برای اپریل 2020( در نظر گرفته شود. 

Click

کرونا و سوبسید دولت برای پرداخت اجاره واحدهای تجاری؛ ۹ نکته که باید بدانید

 ¶ سایت CMHC در 
بخشی که به برنامه ی 

کمک اضطراری کانادا 

برای اجاره های تجاری 

مربوط است نوشته که این 

طرح در نیمه دوم ماه می 

اجرائی می شود ¶

http://atash.ca
tel:+14165757392
http://tel+14165757392
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
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کمک مالی دولت در قالب 

وام های بالعوض

نهاد CMHC به مالکان واجد 

شرایط، این کمک را در قالب 06

 Forgivable وام های بالعوض

Loans ارائه می دهد که شامل 50 درصد از 

بدهی اجاره ی ناخالص مستاجران 

آسیب دیده ی دارای کسب وکار کوچک در 

خالل دوره ی سه ماهه ی اپریل، می و جون 

2020 می باشد. در این شرایط مستاجر 

آسیب دیده ی دارای کسب وکار کوچک باید 

حداکثر 25 درصد از کل مبلغ را بپردازد. 

مالک نمی تواند بعدا مابه التفاوت را درخواست کند

مالک واجد شرایط که از CECRA استفاده کند، نمی تواند بعدا از مستاجر 

بخواهد که 25 درصد بخشیده را پرداخت کند. 07

کی باید اقدام کرد و تا چه زمانی فرصت هست؟

همان طور که گفته شد در سایت CMHC آمده که ثبت نام از نیمه دوم 

می 2020 آغاز خواهد شد و خبر خوب این است که مالکان تا آگوست 2020 08

برای اقدام فرصت دارند. 

آیا استفاده از این کمک دولت برای مالکان اجباریست؟

 CECRA یک نکته که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که برنامه ی

داوطلبانه است و نه اجباری. در غیر این صورت مستاجر موظف به پرداخت 09

کامل اجاره است. در صورتی که مستاجر اجاره خود را برای این مدت 

پرداخت نکند، راه برای اقدام قانونی موجر باز است، اما هنوز معلوم نیست که آیا در 

این صورت مستاجر می تواند در دادگاه به این کمک مالی دولت استناد کند یا خیر.

کرونا و سوبسید دولت برای پرداخت اجاره واحدهای تجاری؛ ۹ نکته که باید بدانید

گزارش آتش از بیزینس هائی که اجازه 

فعالیت دوباره گرفته اند

استان های مختلف در کانادا اقدامات خود 

را برای بازگشائی فعالیت های اقتصادی 

آغاز کرده اند. 

تقریبا پارک ها در همه استان ها باز شده اند 

ولی بازگشائی مراکز خرید و آرایشگاه ها 

در هر استان متفاوت است. ورزش های 

گروهی اگرچه هنوز در سراسر کانادا ممنوع 

است ولی گروه های زیر 5 نفر در استان 

انتاریو و نوا اسکوشیا مجاز شده است.

این نخستین مرحله از بازگشائی 

فعالیت های اقتصادی در کاناداست و اگر 

شما هم با این پرسش روبرو هستید که 

این زندگی جدید چه شکلی خواهد بود و 

در این مدت چه کار می توانید انجام دهید، 

این گزارش آتش را بخوانید.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

http://atash.ca
https://atash.ca/baby-steps-towards-normal-life-top-5-things-to-do/
https://atash.ca/baby-steps-towards-normal-life-top-5-things-to-do/
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کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد 

و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

آقا و خانم فیلیپ نوامبر سال گذشته خانه را لیست کردند، بازدیدها و آفرهای 

زیادی گرفتند و نهایتا در دوم مارچ قرارداد فروش خانه را بستند. تاریخ 

کلوزینگ را هم گذاشتند برای 2۷ می. اما با شیوع کرونا در این مدت، دردسرها 

شروع شد. از خالی کردن خانه و اسباب کشی گرفته تا قصد خریداران برای 

بازدید خانه قبل از روز کلوزینگ و باالخره پیدا کردن جایی برای زندگی

 کتی فیلیپ و همســرش پیتر ۲۰ سال در خانه شان در جورج تاون 

انتاریو زندگی کرده بودند، جایی که پسرشــان در آنجا بزرگ شده 

و بعد برای دانشگاه به نوا اسکوشیا رفته بود.

وقتی پیتر شــغلی در جزیرۀ پرنس ادوارد Prince Edward Island در شرق 

کانادا پیدا کرد، آنها احســاس کردند که وقت آن است که دیگر این خانه بزرگ 

را بفروشــند و خانه ای بخرند که برای دو نفر آنها کافی باشد.

کتی می گوید که نوامبر ســال گذشته بود که خانه را لیست کردند، بازدیدها 

و آفرهای زیادی گرفتند و نهایتا در دوم مارچ قرارداد فروش خانه را بســتند. 

زمانی که هنوز کرونا تازه در کانادا مشــاهده شده بود. تاریخ کلوزینگ را هم 

گذاشتند برای ۲۷ می.

با شــیوع کرونا در این مدت و مقررات فاصله گذاری فیزیکی، دردسرها برای 

کتی شــروع شد. از خالی کردن خانه و اسباب کشی گرفته تا قصد خریداران 

بــرای بازدید خانه قبل از روز کلوزینگ و باالخره پیدا کردن جایی برای زندگی.

این گزارش به روایت این معامله در زمانه ســخت کرونا می پردازد.

I Sold My House Before Covid-19

مسکن

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

http://atash.ca
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من و شوهرم پیتر، در سال 2000 از برمپتون به جورج تاون نقل مکان کردیم. 

جورج تاون شهر کوچکی است با ۴2 هزار نفر جمعیت، در شمال غرب میسی ساگا؛ من 

در آنجا به عنوان کارشناس شیمی تحلیلی، در یک شرکت داروسازی استخدام شدم. 

خانه ما چهارخوابه با سه سرویس بهداشتی، در بن بستی دورافتاده بر باالی یک تپه  

بود که بالکن آن به جنگلی دوست داشتنی مشرف بود. 

وقتی که این خانه را خریدیم، وضعیت داخلی آن چندان مرتب نبود ولی ما در طول 

سال ها، سقف و شیروانی آن را تعمیر کردیم، همۀ کف  پوش ها را عوض کردیم، زیرزمین 

را سروسامان دادیم، ایوان جدیدی برای آن ساختیم و محوطه را هم از نو طراحی 

کردیم و ساختیم. 

ما واقعا  عاشق زندگی در این منطقه بودیم. 

خانه ما قطعۀ کوچکی از منطقۀ بیرون شهر بود که کمتر از یک ساعت رانندگی با 

تورنتو فاصله داشت. 

بهــــروز سامـــــانی

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

وبســایت جــامع مســکن تورنتــو
بنای یک رویا

Click

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

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

http://atash.ca
http://banaa.ca
http://banaa.ca
http://banaa.ca
tel:+14379295558
tel:+14379295558
tel:+14379295558
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چه شد که من و پیتر از هم دور شدیم؟

پیتر در 20۱۶ پیشنهادی برای استخدام به عنوان نایب رئیس یک شرکت فناوری زیستی 

در Charlottetown، در جزیرۀ پرنس ادوارد Prince Edward Island دریافت کرد. 

ما با هم دربارۀ این پیشنهاد صحبت کردیم و هر دومان فکر کردیم که این فرصت 

عالی است. 

پسرمان دیگر بزرگ شده بود و در دانشگاه Acadia در نووا اسکوشیا درس می خواند؛ 

بنابراین ما برای تغییرات آمادگی داشتیم. 

فقط یک مشکل وجود داشت: من گرفتار یک بیماری جدی هستم و فهرست انتظار 

برای پزشک خانواده در جزیرۀ پرنس ادوارد، ۱2,000 نفر بود. 

داشتن دسترسی سریع به خدمات سالمت برای من خیلی مهم بود؛ بنابراین تصمیم 

گرفتیم که نوبت بگیرم و من در زمان انتظار، بین انتاریو و جزیرۀ پرنس ادوارد 

رفت وآمد کنم. 

زندگی مشترک از راه دور، برای ما هم چالش برانگیز و هم لذت بخش بود. 

وقتی ما که بعد از یک ماه همدیگر را می بینیم، احساس می کنیم قرن هاست یکدیگر را 

ندیده ایم. انگار دوباره وارد دورانی می شویم که اولین قرارهای مان را می گذاشتیم.

گذاشتن خانه برای فروش و شیوع ویروس کرونا

در اواخر 20۱9، بعد از بررسی دقیق، تصمیم گرفتیم خانه مان را در جورج تاون بفروشیم.

این ملک بزرگ تر از آن بود که یک نفر از عهدۀ نگهداری آن برآید. 

من زمستان ها کپه  کپه برف پارو می کردم. تابستان ها، دور موتور ارۀ زنجیری را زیاد 

می کردم و شاخه های اضافی و چمن ها را هرس می کردم.

پسرم از آن زمان به عنوان متخصص kinesiologist یا حرکت شناسی بدن انسان، در 

نووا اسکوشیا مشغول به کار شده بود؛ بنابراین من آنجا تنها زندگی می کردم و ادارۀ 

خانه بدون کمک واقعا سخت بود. 

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

وزارت بهداشت کانادا اولین تست کشف 

آنتی بادی برای درمان کرونا را تائید کرد

وزارت بهداشت کانادا با اجرای تستی 

موافقت کرد که می تواند آنتی بادی های 

مخصوص کرونا را در خون افراد شناسایی 

کند و به آزمایشگاه های کانادایی اجازه 

می دهد تا قدم قابل توجهی در جهت درک 

عملکرد سیستم ایمنی بدن در برابر این 

بیماری بردارند.

این اولین تست از این نوع است که در 

کانادا تایید می شود و به پژوهشگران کمک 

می کند تا مشخص کنند آیا فرد پیشتر با 

کرونا درگیر شده یا نه و مهم تر اینکه آیا 

آنتی بادی های مقابله با ویروس در سیستم 

دفاعی بدن آنها وجود دارد یا نه.

این را هم بخوانید

http://atash.ca
https://atash.ca/health-canada-approves-first-test-to-detect-antibodies-for-covid-19/
https://atash.ca/health-canada-approves-first-test-to-detect-antibodies-for-covid-19/
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وقتی که پسرم کوچک بود ما آن قدرها به تعطیالت نمی رفتیم؛ به همین خاطر 

برنامه ریزی کرده بودم که حاال از این فرصت استفاده کنم و قبل از تعطیالت ماه مارچ، 

خانه را بفروشیم. بعد هم به طرف جایی گرم برویم، مثل Aruba و مدتی را در کنار 

ساحل بگذرانیم. 

حساب کرده بودم که تاون هاوسی را در جورج تاون اجاره می کنم و تا زمانی که در 

جزیرۀ پرنس ادوارد یک پزشک خانواده پیدا کنم، به رفت و آمد بین جزیره و انتاریو 

ادامه می دهم. به نظر می رسید که طرح بی نقصی باشد.

 ما در نوامبر 20۱9، خانه را به مبلغ یک میلیون و ۶9 هزار دالر برای فروش گذاشتیم.

با آنکه زمستان بود و در این فصل معموال بازار به شکل چشمگیری از رونق می افتد، 

توجه زیادی جلب کرد. بیشتر از 50 نفر از خانه بازدید کردند. 

حدود چهار ماه، در همۀ تعطیلی های آخر هفته، کوسن ها را مرتب می کردم و از خانه 

بیرون می رفتم، تا غریبه ها بیایند و آنجا را ببینند. 

چندتایی پیشنهاد به ما ارائه شد، ولی صبر کردیم تا قیمت مناسب از راه برسد. 

تاریخ نهایی شدن قرارداد هم باید دورتر می بود که من بتوانم همۀ چیزهایی را که 

ظرف 20 سال گذشته، در آن خانه روی هم تلنبار کرده بودم، بسته بندی کنم.

در ژانویه، وقتی خانه هنوز در لیست فروش بود، برای اولین بار عبارت »ویروس کرونا« 

را از رادیوی ماشین شنیدم. فکرم زیاد درگیرش 

نشد؛ احتماال پیش خودم فکر کردم که چیزی 

مثل سارس است: خطرناک، ولی تحت کنترل. 

کاش پیشنهاد زمان نزدیک تر را 

انتخاب می کردم

ما در نهایت دو پیشنهاد جدی دریافت کردیم. 

اولی می خواست که قبل از پایان ژانویه قرارداد 

نهایی شود. این به درد ما نمی خورد، بنابراین 

پیشنهاد دیگر را قبول کردیم که قیمت آن 

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

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

 ¶ در ژانویه، وقتی خانه 
هنوز در لیست فروش 

بود، برای اولین بار عبارت 

»ویروس کرونا« را از 

رادیوی ماشین شنیدم. 

فکرم زیاد درگیرش نشد؛ 

احتماال پیش خودم فکر 

کردم که چیزی مثل سارس 

است: خطرناک، ولی تحت 

کنترل ¶

http://atash.ca
tel:+16478474677
tel:+16478474677
tel:+16478474677
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اندکی کمتر و یک میلیون و 38 هزار دالر بود 

با تاریخ نهایی 2۷ می. 

در آن زمان، ویروس همچنان بسیار دور از ما 

به نظر می رسید. اگر در آن زمان چیزی را که 

االن می دانم، می دانستم تاریخ نزدیک تر را 

انتخاب می کردم. 

دوم مارچ که موقعیت کووید ۱9 هنوز در 

انتاریو نسبتا  آرام بود، قرارداد را بستیم. 

خداحافظی با خانه ای که آن همه برای مان 

خاطره انگیز بود تلخ و شیرین بود. 

فکر می کردم از قافله عقب مانده ام

یک هفته بعد بود که فهمیدیم کرونا برنامه های ما را تحت تاثیر قرار می دهد. 

در خبرها شنیدم که مردم، وحشت زده  به فروشگاه ها ریخته اند و مواد غذایی و 

دستمال توالت می خرند. هرگز فکر نمی کردم در کانادا شاهد چنین چیزی باشم؛ 

کشوری با زیرساخت های سطح اول جهانی و منابع طبیعی بسیار.

احساس می کردم که از قافله عقب افتاده ام. به تقال کردن افتادم. اگر خریداران ما، 

قرارداد را نهایی نکنند چه؟ آیا می توانم برای دیدن پیتر بروم؟ آیا می شود که برای 

جمع کردن خرت وپرت ها کسی را بیاورم؟ سوال های زیادی داشتم که نمی توانستم 

پاسخ روشنی برای شان پیدا کنم. 

در ۱3 مارچ، دولت توصیه کرد که همۀ مسافرت های غیرضروری متوقف شود؛ بنابراین 

رفتن به جنوب برای تعطیالت دیگر در بین گزینه های ما نبود. خوشبختانه بلیط 

هواپیما یا هتل رزرو نکرده بودم. 

چطور به خاطر ویروس کرونا 6000 دالر از دست دادم؟

البته این ها کوچک ترین مشکالت من بود. روشن شد که ایدۀ اجاره کردن تاون هاوس 

عملی نیست. هیچ خانه ای در بازار وجود نداشت. هر روز ساعت ۴ صبح بیدار 

مهاجرت ایرانیان به کانادا

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

 ¶ احساس می کردم که 
از قافله عقب افتاده ام. 

به تقال کردن افتادم. اگر 

خریداران ما، قرارداد 

را نهایی نکنند چه؟ آیا 

می توانم برای دیدن پیتر 

بروم؟ آیا می شود که برای 

جمع کردن خرت وپرت ها 

کسی را بیاورم؟ سوال های 

زیادی داشتم که 

نمی توانستم پاسخ روشنی 

برای شان پیدا کنم ¶

http://atash.ca
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می شدم تا در سایت ها چیزی پیدا کنم، ولی هیچ خبری نبود. فکر می کنم هیچ کس 

نمی خواست ریسک کند و غریبه ای را به خانه اش راه بدهد. جست وجویم را در جاهای 

دیگر انتاریو ادامه دادم. 

در منطقۀ نیاگارا، یک خانه برای اجارۀ کوتاه مدت پیدا کردم. مالکان خانه، بیعانۀ ۶ 

هزار دالری من را گرفتند ولی بعد رزرو من را لغو کردند، بدون آنکه پولم را برگردانند. 

من ایمیل فرستادم و تماس تلفنی گرفتم، ولی دریغ از هیچ پاسخی. حاال دارم سعی 

می کنم با کمک وب سایتی که خانه را اجاره کرده بودم، پولم را پس بگیرم. 

اسباب کشی با اعمال شاقه

خانه را هم باید تمیز می کردم. قفسه های پر از لباس، ظرف های قدیمی و بازی های 

تخته ای و خرت وپرت های زیادی از بیست سال گذشته باقی مانده بود. می خواستم 

دست کم نصف آنها را ببخشم یا در انبار نگه دارم. 

در ماه مارچ عده ای را استخدام کردم تا وسایل سنگین را برایم جابه جا کنند، ولی جدا 

از آن چند مورد، برای بقیۀ چیزها از ماشین خودم مثل یک ون کار کشیدم. 

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

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

 ¶ در منطقۀ نیاگارا، یک 
خانه برای اجارۀ کوتاه مدت 

پیدا کردم. مالکان خانه، 

بیعانۀ ۶ هزار دالری من را 

گرفتند ولی بعد رزرو من 

را لغو کردند، بدون آنکه 

پولم را برگردانند. من ایمیل 

فرستادم و تماس تلفنی 

گرفتم، ولی دریغ از هیچ 

پاسخی. حاال دارم سعی 

می کنم با کمک وب سایتی 

که خانه را اجاره کرده 

بودم، پولم را پس بگیرم ¶
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خیلی از شرکت های خدماتی تعطیل بودند. 

انگار داشتم با زمان مسابقه می دادم. باید 

 Salvation Army لباس ها را قبل از تعطیلی

در ۱۷ مارچ، به دستشان می رساندم. بعد باید 

بقیۀ چیزها را به Goodwill می بردم که چند 

روز بعد تعطیل می شد. 

خریدن جعبه و تجهیزات اسباب کشی به 

سختی انجام می شد، چون فروشگاه های شهر 

تعطیل بود. حتی پیدا کردن انبار هم برای 

خودش مشکلی بود: تنها جایی را که توانستم 

پیدا کنم، یک انبار کوچک ۱0 فوت در ۱5 فوت 

در شمال جورج تاون بود. 

یک سری مبلمان و وسایل بزرگ داشتم که کشان کشان آنها را به خیابان رساندم تا 

ماموران شهرداری بیایند و آنها را ببرند، ولی تازه فهمیدم که برنامۀ جمع آوری این 

وسایل از سطح شهر تا چند هفتۀ دیگر لغو شده است. 

این کارها مرا از پا انداخت.

کرونا؛ گزینه ها و محدودیت ها در میانه یک فاجعه بزرگ

من مسلما خیلی دوست داشتم پیش پیتر باشم، ولی به این آسانی ها نیست. 

اول اینکه من در آنجا به خدمات درمانی دسترسی ندارم و با توجه به شرایط 

سالمتی ام، مشکل بزرگی است. 

دوم، من ترجیح می دهم االن سوار هواپیما نشوم، چون فرودگاه ها کانون گسترش این 

ویروس بوده است. 

گزینۀ دیگری که دارم، رانندگی از جورج تاون تا شارلوت تاون است، که ۱۷ ساعت 

طول می کشد و باید تنها بروم. معلوم هم نیست که چه تعداد توقفگاه بین راهی و 

متل در طول مسیر باز باشد. اصال هم دوست ندارم در طول شب رانندگی کنم. اگر در 

نیوبرانزویک جاده یخ زده باشد چه؟ 

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

 ¶ تنها چیزهایی که 
باید جابه جا می شدند 

چند باکس، تخت خواب 

من و تلویزیون بودند. با 

یک شرکت باربری محلی 

تماس گرفتم. آنها گفتند 

که برای جابجائی این 

چند قلم، ۱,200 دالر از 

من می گیرند که قیمت 

خنده داری بود. حتی اگر 

میلیونر هم بودم چنین 

پولی پرداخت نمی کردم ¶
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حتی اگر بتوانم خودم را به آنجا برسانم، باید برای حفظ سالمت پیتر، خودم را در یک 

بخش جداگانه در خانه، ۱۴ روز قرنطینه کنم. او مجبور است در این دوران کار کند، 

چون شرکت او دارو و ضدعفونی کنندۀ دست تولید می کند. 

آخرین چالش این بود که خریدارها دوست داشتند بر طبق قرارداد، خانه را دوباره 

بررسی کنند. فکر می کنم آنها فقط می خواستند مطمئن شوند که ما لوازم خانه را عوض 

نکرده باشیم یا هیچ تغییر مهم دیگری در ملک ایجاد نشده باشد، اما آمدن افراد 

جدید به خانه در آن وضعیت اصال فکر خوبی نبود.

انجمن امالک و مستغالت انتاریو Ontario Real Estate Association می گفت 

معاملۀ چهره به چهره راه خوبی نیست، اما هیچ دستورالعمل خاصی در مورد بندهای 

مرتبط با بازرسی وجود نداشت. 

تنها چیزهایی که باید جابه جا می شدند چند باکس، تخت خواب من و تلویزیون بودند. 

با یک شرکت باربری محلی تماس گرفتم. آنها گفتند که برای جابجائی این چند قلم، 

۱,200 دالر از من می گیرند که قیمت خنده داری بود. حتی اگر میلیونر هم بودم چنین 

پولی پرداخت نمی کردم؛ بنابراین راهی پیدا کردم که خودم این کار را انجام بدهم. 

منتظرم این فیلم اکشن به پایان برسد

حاال بعد از تمام این ماجراها فعال در حال گفت وگو با مشاور امالکم هستم و دارم 

سعی می کنم که خریدارها را راضی کنم از طریق تماس تصویری خانه را بررسی کنند. 

اگر قرارداد نهایی نشود احتماال دوباره به خانه  برمی گردم. نمی خواهم دوباره وارد 

فرایند فروش بشوم؛ چون خیلی خسته ام.

 خانه ای در آلیستون پیدا کردم و آن را رزرو کردم. به نظر می رسد که بتوانم مدتی را در 

آنجا بمانم. فقط دعا می کنم که ماجرای نیاگارا دوباره تکرار نشود. اگر آنجا جور نشود، 

در هتل می مانم. 

سعی می کنم فراموش نکنم که فقط من نیستم که چنین دوران دشواری را پشت سر 

می گذارم. االن هر کسی داستان خودش را دارد. به من سخت گذشته است ولی سعی 

می کنم خنده بر لب هایم باشد. خالی کردن خانه در 2۷ می مثل پایان یک فیلم اکشن 

است: من به طرف غروب قدم برمی دارم و همه چیز پشت سرم در شعله های آتش 

می سوزد!

کابوس خانه ای که پیش از کرونا معامله شد و تا چند روز دیگر باید تحویل شود

 ¶ سعی می کنم فراموش 
نکنم که فقط من نیستم 

که چنین دوران دشواری را 

پشت سر می گذارم. االن 

هر کسی داستان خودش را 

دارد. به من سخت گذشته 

است ولی سعی می کنم 

خنده بر لب هایم باشد. 

خالی کردن خانه در 2۷ می 

مثل پایان یک فیلم اکشن 

است: من به طرف غروب 

قدم برمی دارم و همه چیز 

پشت سرم در شعله های 

آتش می سوزد! ¶
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یک خبر خوب که این روزها شنیدن آن متقاضیان مهاجرت را 

خوشحال  می کند: برنامه نامزدی مهاجر انتاریو )OINP( با وجود 

اقدامات ویژه ای که برای مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته شده 

است، همچنان به پردازش درخواست ها و انتخاب نامزدها و 

همچنین اطالع رسانی به ذینفعان )NOIs( در ارتباط با گروه های ورود سریع خود 

ادامه می دهد. 

این برنامه جزو یکی از مسیرهای پر طرفدار برای نامزدهای مهاجرت است؛ 

به طوری که دولت انتاریو، سال گذشته، رقم رکوردشکن ۷ هزار و ۳۵۰ نامزد 

استانی را به ثبت رسانده است. 

این استان تا به اینجا در سال ۲۰۲۰، هفت قرعه کشی برگزار کرده که ۳ مورد از 

آنها بعد از آغاز پاندمی بوده است. این روزها دولت انتاریو یک آپدیت در ارتباط 

 )PNP(با تاثیر پاندمی ویروس کرونا بر چند گروه اصلی از برنامه نامزدی استانی

خود، منتشر کرده است. 

این مطلب، جزئیاتی درباره این آپدیت جدید در اختیار شما قرار می دهد. 

Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)
انتاریو همچنان به پذیرش و انتخاب داوطلبان ادامه می دهد

بــا وجود اقدامات ویژه  مقابله با ویروس کرونا، OINP همچنان به 

پردازش درخواست ها و انتخاب نامزدها و همچنین اطالع رسانی به 

افراد ذینفع در ارتباط با گروه های ورود سریع خود می پردازد 

Ontario Provincial Nominee Program (PNP) Update

انتاریو همچنان به پذیرش و انتخاب داوطلبان ادامه می دهد

ژه
یـ

 و
ـر

س
پان

س
ا

پـریـا اسکـویـی
مشاور رسمی امور مهاجرت -کانادا

Click

مهـاجرت
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مهــاجرت ایرانیــــان به کانـــــــــادا

اداره مهاجرت انتاریو اخیرا جزئیات تازه ای را 

درباره تاثیر شیوع کووید ۱9 بر درخواست های 

ارائه شده تحت گروه های ورود سریع به 

انتاریو Ontario Express Entry، پیشنهاد 

شغل از طرف کارفرما و کارآفرینی منتشر کرده 

است. 

دولت انتاریو یک آپدیت در ارتباط با تاثیر 

پاندمی ویروس کرونا بر چند گروه اصلی از 

برنامه نامزدی استانی )PNP( خود، منتشر 

کرده است. 

45 درصد از دارندگان جدید ویزای اقامت دائمی در کانادا 

جذب انتاریو شدند

انتاریو با نزدیک به ۱۴.5 میلیون نفر جمعیت، بزرگترین استان کاناداست. 

انتاریو همچنان به پذیرش و انتخاب داوطلبان ادامه می دهد
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از سوی مهاجران نیز اقبال زیادی نسبت به 

این استان وجود دارد؛ به طوری که ۴5 درصد 

از دارندگان جدید ویزای اقامت دائمی که در 

سال 20۱9 به کانادا آمدند، جذب این استان 

شده اند.

برنامه نامزدی مهاجر انتاریو )OINP( یک 

مسیر پر طرفدار برای داوطلبان مهاجرت است 

و دولت انتاریو، سال گذشته، رقم رکوردشکن 

۷ هزار و 350 کاندیدای استانی را به ثبت 

رسانده است. 

این استان تا به اینجا در سال 2020، هفت 

قرعه کشی برگزار کرده که 3 مورد از آنها پس از آغاز پاندمی بوده است.

با وجود کرونا، OINP هنوز به پردازش درخواست ها و 

انتخاب کاندیداها می پردازد

با وجود اقدامات ویژه ای که برای مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته شده است، 

OINP همچنان به پردازش درخواست ها و انتخاب کاندیداها و همچنین اطالع رسانی 

به ذینفعان )NOIs( در ارتباط با گروه های ورود سریع خود می پردازد. 

این استان از متقاضیان خواسته است که فرایند تحویل درخواست های شان را ادامه 

دهند، حتی اگر قادر به دستیابی به اسناد و مدارک پشتیبانی کننده الزم نباشند. 

از سوی دیگر، از آنها خواسته شده است یک توضیح نامه مفصل همراه با دالیل عدم 

وجود اطالعات ارائه دهند.

نامزدهای رده پیشنهاد شغل از طرف کارفرما، ملزم به داشتن یک پیشنهاد شغل دائمی 

هستند

کارفرمایان همچنین باید به یاد داشته باشند که نامزدهای رده پیشنهاد شغل از 

طرف کارفرما که شامل کارگران خارجی، دانشجویان بین المللی و کاندیداهای واجد 

مهارت های پرتقاضا می شوند، هنوز هم ملزم به داشتن یک پیشنهاد شغل دائمی 

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

انتاریو همچنان به پذیرش و انتخاب داوطلبان ادامه می دهد

 ¶ برنامه نامزدی مهاجر 
انتاریو )OINP( با وجود 

اقدامات ویژه ای که برای 

مقابله با ویروس کرونا 

در نظر گرفته شده است، 

همچنان به پردازش 

درخواست ها و انتخاب 

نامزدها و همچنین 

اطالع رسانی به ذینفعان 

)NOIs( در ارتباط با 

گروه های ورود سریع خود 

ادامه می دهد ¶
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تمام وقت مورد تایید از طرف OINP هستند. 

درخواست های ارائه شده به OINP، بعد از تایید اشتغال متقاضی مورد ارزیابی قرار 

خواهد گرفت. 

متقاضیان و کارفرمایان ملزم  هستند که هرگونه تغییر مهم در درخواست های خود، 

از جمله تغییر در موقعیت های شغلی موجود در basis گروه های پیشنهاد شغل را 

بالفاصله به اطالع OINP برسانند. 

OINP معموال با تمامی کارفرمایان تماس 

می گیرد تا مطمئن شود که پیشنهادها یا 

موقعیت های شغلی، همچنان با معیارهای 

برنامه مطابقت دارد. 

درخواست ها براساس پاسخ ارائه شده از سوی 

کارفرما درباره وضعیت اشتغال، مورد پردازش 

قرار خواهد گرفت.

در چه صورت درخواست 

متقاضی به مدت ۹0 روز نگه 

داشته می شود؟ 

چنانچه کارفرمایان بگویند که هیچ تغییری در 

موقعیت شغلی صورت نگرفته است، OINP به 

پردازش درخواست ها ادامه خواهد داد.

اگر وضعیت اشتغال یک متقاضی تحت تاثیر 

یک دوره بیکاری موقت قرار گرفته باشد، مانند 

به عقب افتادن تاریخ شروع به کار یا کاهش 

یافتن ساعات اشتغال، آن درخواست به مدت 

حداکثر 90 روز نگاه داشته خواهد شد.

اگر آن موقعیت شغلی حذف شده باشد یا این 

که اگر کارفرما از استخدام منصرف شده باشد، 

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

انتاریو همچنان به پذیرش و انتخاب داوطلبان ادامه می دهد

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


ATASH.CA38هفته نامه آتش - شماره 2۴۶  -  پنج شنبه 2۱ می 2020

آن درخواست غیر کامل تلقی شده و هزینه درخواست به متقاضی برگردانده می شود.

OINP به حمایت از کسانی که نامزدی استانی دریافت کرده، اما تحت تاثیر بیکاری 

موقت قرار گرفته اند، ادامه خواهد داد. 

شرایط استخدام که باید تا زمان کسب اقامت دائم یکسان 

باقی بماند

از نامزدها و کارفرماها خواسته شده است که هرگونه تغییر در موقعیت های 

استخدامی تایید شده خود را به اطالع OINP برسانند. 

شرایط استخدام باید در طی دوره انتصاب  یا تا زمان کسب اقامت دائم از طرف 

متقاضی، یکسان باقی بماند. 

 این شرایط شامل موارد زیر است:

yyکارفرما

yyعنوان و وظایف شغلی

yyدستمزد

yyشیفت کاری

yyمنطقه انجام کار

چنانچه شرایط یا محدودیت ها، برآورده نشده و استخدام لغو شده باشد، تاییدیه 

استخدام کاندیدای مربوطه ممکن است باطل اعالم شود. 

نامزدهایی که پیشنهادهای شغلی آنها پس گرفته شده است یا شغل های خود را از 

دست داده اند، ملزم هستند که موضوع را به اطالع OINP برسانند.

شرط OINP برای حمایت از داوطلبانی که در اثر کووید ۱۹ 

بیکار شده اند

OINP همچنان به حمایت از نامزدی داوطلبانی که استخدام آنها تحت تاثیر بیکاری 

موقت مرتبط با کووید ۱9 قرار گرفته باشد، ادامه خواهد داد؛ به شرط آنکه آنها 

انتاریو همچنان به پذیرش و انتخاب داوطلبان ادامه می دهد

یک ایرانی به خاطر دیوارنویسی علیه 

همجنس گرائی از کانادا اخراج می شود

یک ایرانی در ساسکاتون که شعارهای 

ضد همجنس گرائی بر روی دیوارهای 

کلیساها و دانشگاه این شهر نوشته بود 

محکوم شده که از کانادا اخراج و به ایران 

بازگردانده شود.

امیر بزرگمهر که 3۶ سال دارد در دادگاه به 

انجام این کار اعتراف کرده، ولی چون او 

گذرنامه ایرانی ندارد و کانادا و ایران هم 

روابط کنسولی ندارند، فعال در یک مرکز 

نگهداری زیر نظر می باشد.

خبرنگار آتش از پرونده این ایرانی و جریان 

دادگاه او در ساسکاتون گزارش می دهد.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

http://atash.ca
https://atash.ca/saskatoon-man-charged-with-painting-homophobic-slurs-on-3-more-churches-overnight/
https://atash.ca/saskatoon-man-charged-with-painting-homophobic-slurs-on-3-more-churches-overnight/


ATASH.CA39هفته نامه آتش - شماره 2۴۶  -  پنج شنبه 2۱ می 2020

همچنان با معیارهای این برنامه مطابقت داشته باشند.

در صورت وقوع اخراج دائمی، مدت 90 روز به کاندیدا مهلت داده می شود که حمایت 

کارفرمای دیگری را به دست آورد. 

این دسته از نامزدها فرصت خواهند داشت که درخواست تازه ای به OINP ارائه 

دهند.

 OINP چه تمهیداتی برای درخواست های گروه کارآفرینی

پیش بینی شده است؟ 

 OINP آن دسته از متقاضیانی که دعوت نامه ای برای درخواست تحت گروه کارآفرینی

دریافت کرده باشند، یک تمدید موقتی 90 روزه دریافت خواهند کرد و از طریق ایمیل 

با آنها تماس گرفته می شود. 

عالوه بر این، از متقاضیان خواسته می شود که چنانچه قبال درخواست کاملی را تحت 

 OINP گروه کارآفرینی ارائه داده اند و با مشکالتی همچون موارد زیر مواجه هستند، با

تماس بگیرند:

yyتاخیر در دریافت اطالعات مرتبط با پیگیری درخواست خود

yyتعطیلی موقت، تعلیق یا هر تغییر مهم دیگری در فعالیت های بیزینس

yyعدم توانایی موقت در برآورده کردن الزامات استخدام یا کارفرما

بر اساس آپدیت ۱۱ مارچ این برنامه، بدون اطالع رسانی به متقاضی و کارفرما، هیچ 

درخواستی رد و هیچ تاییدیه ای لغو نخواهد شد.

OINP قبل از تصمیم گیری نهایی، پاسخ های ارائه شده به این اخطاریه ها را بررسی 

خواهد کرد. 

انتاریو همچنان به پذیرش و انتخاب داوطلبان ادامه می دهد

بازداشت دوباره مرد ایرانی در ساسکاتون؛ 

باز هم شعارنویسی علیه همجنس گرائی

مرد ایرانی که به علت دیوارنویسی 

علیه همجنس گرائی در آستانه اخراج از 

کانادا قرار دارد، هفته گذشته دوباره روی 

دیوارهای سه کلیسای دیگر در ساسکاتون 

شعار نویسی کرد.

حاال اتهامات او به 8 مورد رسیده و این 

شعارنویسی های اخیر را در ساعت 2.5 

بامداد چهارشنبه گذشته انجام داده است.

او پس از شعارنویسی های خود، قصد 

داشته به پاسگاه پلیس سنگ پرتاب کند 

که دستگیر و بازداشت شده و روز چهار 

شنبه گذشته دوباره به دلیل اتهامات 

تازه اش در برابر دادگاه قرار گرفت.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

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

a t a s h . c a / i m m i g r a t i o n

 همــــه چیـز دربـاره مهاجرت به کانــادا

Click

http://atash.ca
https://atash.ca/man-accused-of-spray-painting-homophobic-graffitti-is-awaiting-deportation-to-iran/
https://atash.ca/man-accused-of-spray-painting-homophobic-graffitti-is-awaiting-deportation-to-iran/
http://www.immsol.com
http://www.immsol.com
http://www.immsol.com
https://atash.ca/immigration/
https://atash.ca/immigration/
https://atash.ca/immigration/
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می خواهید خانه بمانید یا به دل طبیعت بزنید؟ سه پیشنهاد آتش برای این آخر هفته

بازگشائی ۶۳۵ پارک طبیعی در انتاریو در هفته گذشته و پارک های 

حیات وحش سراسر کانادا طی همین هفته، نویدبخش آن است 

که ما در این بهار زیبا در حسرت طبیعت مسحورکننده کانادا 

نخواهیم ماند.

ما در شماره گذشته شش پارک طبیعی در انتاریو را به شما معرفی کردیم که 

 Presqu'ile Park کمتر از یک ساعت تا تورنتو فاصله داشت، این شماره پارک

را به شما معرفی می کنیم که کمی دورتر است ولی سفر به آن خاطره ایست 

فراموش نشدنی و می تواند گرد کسالت این هفته های خانه نشینی را از تن بتکاند.

این شماره یک مجموعه اسب سواری را هم به شما معرفی کرده ایم که در نزدیکی 

آبشار نیاگارا قرار دارد و استفاده از تورهای یک ساعته و دو ساعته آن نیاز به 

آشنائی قبلی با اسب سواری ندارد.

و باالخره اینکه اگر فعال امکان سفر به استان های دیگر کانادا مهیا نیست، 

امکانات دیجیتال کار را تا حد زیادی آسان کرده است. گزارشی داریم از امکانات 

دنیای مجازی برای بازدید از استان های کانادا

می خواهید خانه بمانید یا به دل طبیعت بزنید؟

سه پیشنهاد آتش برای این آخر هفته

اگر دلتان برای ماجراجویی ها و سرخوشی های قبل از کرونا و قرنطینه تنگ 

شده و می خواهید طعم سواحل دریای کارائیب را بچشید، با چند کلیک 

ساده کاناداگردی کنید و در نزدیکی آبشار نیاگارا سوار بر اسب خود در 

ساحل بتازید، نگاهی به پیشنهادهای هیجان انگیز ما داشته باشید

Three Ideas For A Spring Weekend

گزارش های آتش از رویدادهای 

مختلف براساس اطالعات دریافتی 

از وب سایت آنهاست. لطفا اگر 

قصد شرکت در هرکدام از آنها 

را داشتید، حتما قبل از رفتن، 

وب سایت آنها را چک کنید. 

همیشه احتمال تغییر هست. ضمنا 

برای اطالع از برنامه های این آخر 

هفته کافیست اینجا را کلیک کنید

آخـــــر 
هفتــــه

برنامه های آخر هفته

http://atash.ca
https://atash.ca/weekend
https://atash.ca/weekend
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Presqu'ile Park؛ آخر هفته با طعم سواحل دریای کارائیب در انتاریو

 اگر هوس پیاده روی در یک مسیر رویایی به سرتان زده و دوست 

دارید لذت لمس شن های ساحل را در بین انگشتان پاهایتان 

احساس کنید، پارک Presqu'ile در انتاریو بهترین انتخاب است.

حتما می دانید که ۶۳۵ پارک طبیعی انتاریو که از آغاز شیوع کرونا بسته شده 

بود، از هفته گذشته بازگشائی شده است.

با سر زدن به این پارک این احساس به 

شما دست می دهد که در سواحل دریای 

کارائیب تعطیالت خود را می گذرانید، با 

این تفاوت که کافی است فقط ۲ ساعت از 

تورنتو دور شوید. 

البته، زیبایی های چشم نواز و رویایی این 

پارک فقط محدود به این موارد نمی شود. 

این مطلب، به شما می گوید که در این 

پارک چه جاذبه های دیدنی دیگری انتظار 

شما را می کشد. 

Presqu'ile Park

آخر هفته با طعم سواحل دریای کارائیب در انتاریو 

گرچه انتاریو ممکن است درختان نخل و موجودات دریایی عجیب و جالب 

نداشته باشد، اما دارای سواحل زیبا و چشم نوازی است که برای استراحت کردن 

ایده آل هستند. اگر این روزها سفر به سواحل زیبای کارائیب ممکن نیست، سفر 

به این پارک با ساحل زیبایی که دارد می تواند کمبود سفر را برای شما جبران کند

Ontario - Presqu'ile Park

آخـــــر 
هفتــــه

http://atash.ca
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یکی از بهترین کارهایی که می توان در روزهای تابستانی انجام داد، استراحت و لم 

دادن روی شن های نرم کنار آب است. 

اگرچه انتاریو ممکن است درختان نخل و موجودات دریایی عجیب و جالب نداشته 

باشد، اما این استان دارای سواحل زیبا و چشم نوازی است که برای استراحت کردن 

ایده آل هستند. 

پارکی که کمتر از 2 ساعت با تورنتو فاصله دارد

پارک Presqu'ile در انتاریو مسیرهای طبیعی متعدد و سواحل شنی زیبایی دارد و 

بدون اینکه سوار هواپیما شوید، می توانید در این پارک یک تعطیالت کوچک را تجربه 

کنید. 

پس برای ماجراجویی بعدی خود در طبیعت و فضای باز، این پارک را فراموش نکنید. 

این پارک در برایتون واقع شده است و کمتر از دو ساعت با تورنتو فاصله دارد. 

آب های درخشانی که به شما حس بودن در دریای کارائیب 

را می دهد

یکی از جذاب ترین ویژگی های این منطقه این است که دو و نیم کیلومتر ساحل شنی 

Presqu'ile Park؛ آخر هفته با طعم سواحل دریای کارائیب در انتاریو

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

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
http://torontoact.ca
Tel:+4168797357
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دارد که در کنار دریاچه انتاریو کشیده شده 

است. 

آب های درخشان دریاچه همیشه ته رنگ 

الجوردی دارد و طوری به نظر می رسد که انگار 

در کارائیب هستید. 

شما می توانید روز خود را با آفتاب گرفتن و 

لمس کردن شن های نرم بین انگشتان پایتان 

در این منطقه بکر بگذرانید. 

مسیری پر از جاذبه های دیدنی؛ 

از برج  دیده بانی گرفته تا جنگل 

و سواحل آفتابی

بعد از اینکه آفتاب گرفتید، بهتر است تعدادی از مسیرهای دیدنی و جذاب پارک را 

امتحان کنید. 

طول این مسیرها به ۱۶ کیلومتر می رسد که قطعا ارزش دیدن دارند و می توانید از 

میان زمین های جنگلی، مراتع و سواحل آفتابی عبور کنید. 

شما در طی مسیر ساحلی 800 متری، از یک منطقه روستایی و مرطوب عبور می کنید.

در طول این مسیر، دو برج دیده بانی هم وجود دارد که از آنجا می توانید بهترین 

چشم اندازهای اطراف را ببینید.

 Presqu'ile تجربه دیدن فانوس دریایی قدیمی در پارک

پارک Presqu'ile، میزبان دومین فانوس دریایی قدیمی و فعال در انتاریو است. این 

سازه ۶3 فوتی، بر فراز حاشیه آب قرار دارد و اطراف آن پر از مکان هایی برای برگزاری 

پیک نیک ساحلی است. 

در فصل بهار و پاییز، این منطقه به محل مهاجرت پرنده ها تبدیل می شود و می توانید 

صدها گونه پرنده مختلف را در حال پرواز ببینید. 

Presqu'ile Park؛ آخر هفته با طعم سواحل دریای کارائیب در انتاریو

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

6 پارک طبیعی که 

کمتر از یک ساعت تا تورنتو فاصله دارد

نزدیک بود بهار بی بدیل انتاریو، 

امسال بدون گشت و گذار در 

طبیعت طی شود که خوش بختانه 

فاصله گذاری فیزیکی و همراهی 

مردم به کمک آمد و منحنی شوم 

کرونا آرام گرفت و گذاشت که ما 

در این بهار زیبا به دل طبیعت پناه 

ببریم. ۶35 پارک طبیعی انتاریو 

باالخره باز شد

در این مطلب ۶ پارک طبیعی معرفی 

شده است که کمتر از یک ساعت تا 

تورنتو فاصله دارد

این را هم بخوانید

http://atash.ca
https://atash.ca/the-top-5-provincial-parks-one-hour-from-toronto/
https://atash.ca/the-top-5-provincial-parks-one-hour-from-toronto/
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لذت اسب سواری در ساحل را در نزدیکی آبشار نیاگارا بچشید

 یکی از بهترین تفریحاتی که می تواند رنگ و بوی ماجراجویانه ای 

به تابستان شما بدهد، سوارکاری در ساحل است؛ آن هم در 

نزدیکی آبشار نیاگارا. 

پس اگر می خواهید تابستان امسال از این 

تفریح جذاب بی نصیب نمانید حتما برای 

رفتن به مجموعه Horseplay Niagara در 

انتاریو برنامه ریزی کنید. 

خوبی این مرکز این است که حتی اگر 

نخستین بار باشد که اسب سواری می کنید 

باز هم می توانید از امکانات این مجموعه 

استفاده کنید.

برای داشتن اطالعات بیشتر در مورد 

سوارکاری در این مجموعه که از این 

هفته بازگشایی شده است، این مطلب را 

بخوانید. 

لذت اسب سواری در ساحل

را در نزدیکی آبشار نیاگارا بچشید

در هر سطحی از آمادگی که باشید، می توانید از یک ماجراجویی دو 

ساعته سوار بر اسب در مجموعه Horseplay Niagara لذت ببرید 

که در نزدیکی آبشار نیاگارا قرار دارد و از این هفته پس از یک دوره 

تعطیلی بازگشائی شده است

You Can Horse Around On The Beach In Niagara

آخـــــر 
هفتــــه
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اگر به دنبال این هستید که یک ماجراجویی جذاب و جادویی را به برنامه تفریحات 

تابستانی خود اضافه کنید، ما یک مکان عالی برای شما پیدا کرده ایم. 

در این ماجراجویی می توانید در نزدیکی آبشار نیاگارا اسب سواری کنید و مسیر 

پیش روی شما یک مسیر بهشتی ساحلی است. 

 Port که 20 سال از راه اندازی آن می گذرد و در Horseplay Niagara شما در

Colborne انتاریو واقع شده، می توانید چشم اندازهای زیبایی ببینید. 

در هر سطحی از آمادگی که باشید، می توانید از سوارکاری 

لذت ببرید

در آنجا امکان اسب سواری برای همه افراد وجود دارد و در هر سطحی از آمادگی که 

باشید، می توانید از یک ماجراجویی دوساعته سوار بر اسب لذت ببرید. 

آن هم در مسیری که به Trans Canada Trail منتهی می شود و از کنار ساحل و از دل 

مناطق جنگلی می گذرد. 

اسب هایی که از شرایط سخت نجات پیدا کرده اند

به گفته Kathy Buttigieg، مالک این مجموعه، در حال حاضر در این مجموعه بیش 

از ۴0 اسب وجود دارد و همه آنها اسب هایی هستند که از شرایط سخت مرگ حتمی 

نجات پیدا کرده اند. 

Buttigieg در این مورد توضیح می دهد: 

»اسب های ما بزرگترین لذت و اشتیاق این 

مجموعه هستند. در بیست سال اخیر ما 

بیش از ۱00 اسب را از بازارهای مزایده فروش 

گوشت اسب نجات داده ایم.«

وی ادامه می دهد: »اسب های مسیر هم 

اسب های نجات یافته هستند که قبل از 

رسیدن به اینجا، شرایط بدی داشتند.« 

فاروقی لیال 
شمـاره ۲۴۹۹ مجوز 

از رسـمی   مترجم 
یرانیـان ا جنب پـــالزای 

ATIO

416-619-0933   905-910-0510

Click

لذت اسب سواری در ساحل را در نزدیکی آبشار نیاگارا بچشید

باغ وحش تورنتو از شنبه باز می شود

ولی باید با ماشین دیدن کنید

باغ وحش تورنتو که پس از شیوع کرونا 

تعطیل شده بود، اعالم کرده که از روز 

شنبه به روی بازدیدکنندگان باز خواهد شد 

ولی آنان باید سوار بر اتومبیل خود از باغ 

وحش دیدن کنند.

 Scenic Drive-Thru نام این برنامه

Experience است. باغ وحش تورنتو 

اعالم کرده که بلیت بازدید از باغ وحش 

باید حتما آنالین خریداری شود و فروش 

آن از ساعت ۱۱ روز جمعه 22 می این هفته 

در سایت باغ وحش آغاز خواهد شد.

قیمت بلیت برای هر اتومبیل با دو 

سرنشین ۴۴ دالر و برای سه سرنشین یا 

بیشتر 59 دالر است.

این را هم بخوانید

برای خرید بلیت اینجا را کلیک کنید

http://atash.ca
tel:+14166190933
http://www.torontozoo.com/scenicsafari
http://www.torontozoo.com/scenicsafari
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خانم Buttigieg درباره شرایط نگهداری این اسب ها می گوید: »این اسب ها در 

اینجا زیر نظر دامپزشک هستند و به خوبی از آنها نگهداری می شود و رژیم غذایی 

اختصاصی دارند«. 

او اضافه کرد که اسب ها در چراگاهی 25 جریبی  آزاد هستند و می توانند با هم در 

ارتباط باشند و بازی کنند.

این هفته این مجموعه بازگشایی شد

این مجموعه که به خاطر شرایط شیوع کرونا به طور موقت بسته شده بود،  از سه شنبه 

این هفته بازگشایی شده، پس هر چه سریع تر برای سر زدن به آن برنامه ریزی کنید. 

در وب سایت این مجموعه می توانید از بین انواع مختلف سواری ها، یک مورد را 

انتخاب کنید. این را هم به یاد داشته باشید که قیمت این سواری ها از 50 دالر شروع 

می شود. 

تجهیزاتی که باید به همراه داشته باشید

توصیه می شود برای راحتی بیشتر ماجراجویی خود، شلوارهای بلند و کفش های 

مخصوص دویدن همراه بیاورید.

لذت اسب سواری در ساحل را در نزدیکی آبشار نیاگارا بچشید

نمایشگاه ملی کانادا CNE برای دومین بار 

در تاریخ ۱42 ساله خود کنسل شد

 CNE نمایشگاه ملی کانادا که به اختصار

و The Ex هم نامیده می شود، به دنبال 

بحران کووید ۱9، امسال برگزار نمی شود. 

این رویداد تابستانی که هر سال بیش از 

۱.5 میلیون نفر بازدیدکننده دارد، در ۱۴2 

سال سابقه برگزاری، غیر از امسال فقط یک 

بار دیگر به دلیل جنگ جهانی دوم لغو شده 

بود.

آقای John Kiru رئیس انجمن نمایشگاه 

ملی کانادا در بیانیه ای اعالم کرد: »در 

نمایشگاه ملی کانادا، امنیت مردم همیشه 

در اولویت است و تصمیم برای لغو کردن 

این نمایشگاه در بحران کرونا، تصمیمی 

درست برای حفاظت از سالمت کانادایی ها 

است.«

این رویداد ۱8 روزه قرار بود از 2۱ آگوست 

تا ۷ سپتامبر در مکان برگزاری نمایشگاه در 

تورنتو برگزار شود.

این را هم بخوانید

اخبار هر روز کانادا را اینجا دنبال کنید

http://atash.ca
http://atashdaily.com/
http://atashdaily.com/
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تمام کانادا را تنها با چند کلیک ساده بگردید

کانادا کشوریست پهناور با دیدنی های متنوع و بی شمار. حتی اگر 

اهل سفر هم باشید احتمال اینکه همه جای کانادا را بتوانید ببینید 

کم است، به ویژه حاال که با شیوع کرونا مسافرت ها بسیار محدود 

شده است.

اما ناامید نباشید، اگر دوست دارید سفری به سراسر کانادا داشته باشید و این 

کشور را بیش از پیش کشف کنید، این روزها این امکان فراهم شده که فقط با 

چند کلیک ساده دور کانادا را بگردید. آن هم وقتی روی مبل تان لم داده اید و 

لباس راحتی پوشیده اید. چه چیزی از این 

بهتر؟ 

پس برای سفر به دور کانادا شال و کاله 

کنید و سری به موزه مجازی کانادا بزنید. 

ما در این مطلب، راهنمایی برای شما 

آماده  کرده ایم و بخش های مختلف 

این موزه مجازی و جاذبه های مختلف 

استان های بریتیش کلمبیا، آلبرتا، منیتوبا، 

انتاریو، نیوفاندلند و البرادور و نوااسکوشیا 

را که امکان بازدید مجازی آنها وجود دارد، 

به شما معرفی می کنیم. 

تمام کانادا را تنها با چند کلیک ساده بگردید

اگر عاشق ماجراجویی و تنوع در کانادا هستید، حیوانات، حیات 

وحش و جاذبه های طبیعی آن را دوست دارید، از گالری های هنری 

خوش تان می آید و به تاریخ و نمایشگاه ها و تورهای تاریخی 

استان های کانادا عالقه مند هستید، این مطلب برای شماست

Visit Canada Virtually

آخـــــر 
هفتــــه
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سفر مجازی خود به کانادا را با بازدید از موزه مجازی شروع کنید. این موزه که فقط به 

شکل آنالین فعال است، شامل مجموعه هایی از ماجراها و تجربه ها از برترین موزه ها 

و سازمان های فرهنگی کانادا می شود. 

بریتیش کلمبیا؛ هلی اسکی در کوهستان و تماشای حیوانات بامزه

Lines of Sight، یک تجربه واقعیت مجازی همراه با راهنماست. این تجربه پنج 

دقیقه ای واقعیت مجازی، بازدیدکنندگان را به ماجراجویی با هلی اسکی در کوهستان 

باشکوه کلمبیا می برد. 

این منطقه به اندازه ای دور از دسترس است که فقط از طریق هلی کوپتر می توانید به 

آن دسترسی پیدا کنید. 

می توانید حیات وحش ونکوور را تماشا کنید و ببینید که حیوانات منطقه چگونه 

زندگی می کنند. آکواریوم ونکوور، دوربین های متعددی دارد و می توانید حیواناتی مثل 

ستاره دریایی و پنگوئن ها را به صورت زنده تماشا کنید. 

همچنین، اگر فکر می کنید توله سگ ها و بچه گربه ها بامزه و دوست داشتنی هستند، 

صبر کنید تا جوجه عقاب را ببینید. در Hancock Wildlife، دوربین ها به شکل زنده 

زندگی عقاب ها را نمایش می دهند؛ از سر بیرون آوردن جوجه ها از تخم گرفته تا نحوه 

مراقبت پدر و مادر از جوجه ها.

 Museum of موزه مردم شناسی ونکوور

Anthropology نیز موزه ای مشهور است که 

فرصت های زیادی برای بازدید آنالین از این 

 MOA مجموعه را فراهم کرده است. در بخش

Collections online می توانید از 50 هزار 

اثر موزه دیدن کنید یا اینکه تور مجازی 3۶0 

درجه از بخش Great Hall موزه را تجربه 

کنید. 

در بخش MOA Archives نیز می توانید 

اسناد تاریخی و تصاویری در مورد موزه، 

بومیان Pacific Northwest، تاریخ استان ها 

تمام کانادا را تنها با چند کلیک ساده بگردید

 ¶ اگر دوست دارید سفری 
به سراسر کانادا داشته 

باشید و این کشور را بیش 

از پیش کشف کنید، این 

روزها این امکان فراهم 

شده که فقط با چند کلیک 

ساده دور کانادا را بگردید. 

آن هم وقتی روی مبل تان 

لم داده اید و لباس راحتی 

پوشیده اید. چه چیزی از 

این بهتر؟ ¶

http://atash.ca
https://www.cmhheli.com/vr/how-to-watch/
https://www.vanaqua.org/live-cams
https://hancockwildlife.org/project/live-cams/
https://moa.ubc.ca/
https://moa.ubc.ca/
https://moa.ubc.ca/
http://collection-online.moa.ubc.ca/home
http://collection-online.moa.ubc.ca/home
http://collection-online.moa.ubc.ca/home
https://atom.moa.ubc.ca/index.php/
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و... را مطالعه نمایید.

از طریق تور مجازی مرکز Robert Bateman که از نظر حیات وحش بسیار غنی 

 Great Bear است نیز می توانید از طبیعت الهام بگیرید و در مورد چیزهایی مثل

 Royal BC و فسیل های دایناسورها از طریق پرتال آموزشی موزه Rainforest

Museum، اطالعات زیادی کسب کنید. 

 آلبرتا؛ گشت وگذار تاریخی، پیاده روی 

در جنگل و تماشای فیلم های رایگان

شهر بنف به عنوان یکی از زیباترین شهرهای 

کانادا، یک تور تاریخی آنالین و جذاب دارد 

که شما را به گشت وگذاری در آرامستان ها، 

خیابان های تاریخی، مرکز شهر و جاهای دیگر 

می برد. همچنین می توانید در گشت وگذارهای 

 Lake Louise ۳۶۰ درجه و آنالین از بنف و

شرکت کنید. در این تورها در آرامش 

Johnston Canyon غرق می شوید و از یکی 

از بزرگترین میدان های یخچالی غیرقطبی 

دنیا، یخچال Athabasca و... دیدن می کنید.

در Forest Fix می توانید از آرامش تور مجازی پیاده روی در جنگل لذت ببرید. این تور 

از میان مناظر سرسبز Banff and Lake Louise می گذرد و شامل یک مهمانی چای 

مجازی و یک دورهمی جذاب می شود. 

در حالی که بسیاری از فستیوال های فیلم در سراسر دنیا یا به تعویق افتاده اند یا 

 Epic Films for the برنامه ای با عنوان The Banff Centre کنسل شده اند، مرکز

Great Indoors فراهم کرده که به بازدیدکنندگان فرصت می دهد تا فیلمی را از میان 

فیلم های رایگان ارائه شده، انتخاب کنند و از دیدن فیلم در کنار همه اعضای خانواده 

لذت ببرند. 

Amar Athwal و Susan Staple عکاسان حیات وحش، ماجراهای خود را از طریق 

ویدیو به اشتراک می گذارند و می توانید تصاویری شگفت انگیز از پارک ملی بنف را در 

تمام کانادا را تنها با چند کلیک ساده بگردید

http://atash.ca
https://batemanfoundation.org/bateman-gallery-virtual-tour/
https://learning.royalbcmuseum.bc.ca/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=UPDATE-A-Message-on-COVID-19-Coronavirus
https://banff.ca/114/Walking-Through-Banffs-History-Tour
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2h7yxXnGgiOcvTWndZpEsNN8hjMNtB6d
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2h7yxXnGgiOcvTWndZpEsNN8hjMNtB6d
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2h7yxXnGgiOcvTWndZpEsNN8hjMNtB6d
https://www.forestfix.ca/virtual-forest-walks/
https://www.forestfix.ca/virtual-forest-walks/
https://www.forestfix.ca/virtual-forest-walks/
https://www.banffcentre.ca/film-fest-at-home
https://www.banffcentre.ca/film-fest-at-home
https://www.banffcentre.ca/
https://www.banffcentre.ca/film-fest-at-home
https://www.youtube.com/watch?v=CH6JvKq9174
https://www.youtube.com/watch?v=CH6JvKq9174
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کانال یوتیوب Banff & Lake Louise Tourism ببینید.

منیتوبا؛ تماشای جاذبه های حیات وحش و گالری های هنری

باغ وحش و منطقه حفاظت شده Assiniboine Park Conservancy که پس از 

شیوع کرونا برای مدتی بسته شده بود، اخیرا به طور محدود بازگشائی شده است. اگر 

هم نخواهید یا نمی توانید تا آنجا بروید، می توانید از طریق فیس بوک این مجموعه، 

زندگی میرکت ها، پلنگ ها، خرس های قطبی و دیگر حیوانات را ببینید. برنامه زنده 

باغ وحش در هفته 2 بار در پیج فیسبوک اجرا می شود و در مورد ویژگی های خاص 

حیوانات باغ وحش است. 

 Canadian Museum For Human Rights به راهنماهای موزه حقوق بشر کانادا

بپیوندید تا در مجموعه ای از تورهای مجازی نمایشگاه ها و معماری موزه شرکت کنید. 

همچنین، می توانید اپلیکیشن موبایل موزه را دانلود کنید و همه جای موزه را گالری به 

گالری، بگردید. 

از طریق تصاویر باکیفیت نیز می توانید از مجموعه های شگفت انگیز گالری هنر 

وینی پگ Winnipeg Art Gallery دیدن کنید. از میان این کالکشن ها می توان به 

هنر کانادا، هنر بومی و هنر معاصر اشاره کرد. بیش از 30 هزار اثر این گالری به شکل 

آنالین به نمایش درآمده است. مرکز Inuit Art Centre این گالری قرار است در اواخر 

سال 2020 افتتاح شود و میزبان بزرگترین مجموعه هنر Inuit معاصر خواهد بود. 

می توانید مراحل ساخت بنا را با همراهی معمار آن یعنی Michael Maltzan ببینید. 

انتاریو؛ در پارک ها ماجراجویی کنید 

و اصال نگران پشه ها نباشید

در مجموعه ویدیوهای پارک های انتاریو 

می توانید ماجراجویی و گشت وگذاری در 

پارک های استانی انتاریو داشته باشید. نکته 

مثبت این گشت وگذار مجازی این است که 

الزم نیست نگران پشه ها باشید. 

اتاوا مرکز سیاسی کانادا است و پایتخت 

تمام کانادا را تنها با چند کلیک ساده بگردید

 ¶ کانادا کشوریست 
پهناور با دیدنی های 

متنوع و بی شمار

حتی اگر اهل سفر هم 

باشید احتمال اینکه همه 

جای کانادا را بتوانید 

ببینید کم است، به ویژه 

حاال که با شیوع کرونا 

مسافرت ها بسیار محدود 

شده است ¶

http://atash.ca
https://www.assiniboinepark.ca/zoo/home/plan-your-visit/upcomingevents
https://www.facebook.com/watch/assiniboineparkzoo/
https://humanrights.ca/
https://wag.ca/art/collections/
https://www.inuit.wag.ca/
https://www.inuit.wag.ca/
https://www.tourismwinnipeg.com/things-to-do/only-in-the-peg/read,post/976/the-architecture-of-the-wag-s-inuit-art-centre-sparks-conversation
https://www.ontarioparks.com/en
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پرجنب وجوش این کشور به حساب می آید. شما می توانید در اطراف ساختمان 

 ،Ottawa in 360° دور بزنید و از طریق تور آنالین House of Commons جدید

 Canadian لندمارک های نمادین شهر را ببینید. همچنین می توانید از تاالر تاریخ کانادا

History Hall در موزه تاریخ کانادا Canadian Museum of History دیدن کنید.

نیوفاندلند و البرادور؛ سرمای کوه یخ را در گرمای خانه احساس کنید

تور باشکوه کوه یخ نیوفاندلند ممکن است سرد و پرزحمت باشد ولی این روزها از 

گرما و آرامش خانه می توانید به کوه یخ نزدیک شوید در حالی که در خلیج زیبای 

Trinity Bay از طریق تور مجازی کوه یخ با Skipper Bob Bartlett، قایق سواری 

می کنید. 

در موزه استانی نیوفاندلند و البرادور و بزرگترین فضای فرهنگی عمومی این استان 

یعنی The Rooms نیز می توانید در تور آنالین نمایشگاه ها از جمله نمایشگاه 

تایتانیک و جنگ بزرگ شرکت کنید. 

 Signal مرکز زمین شناسی واقع در Johnson GEO برای یک تور همه جانبه در مرکز

Hill آماده شوید. در این تور های پانورا، زمین شناسی جذاب منطقه را کشف خواهید 

کرد و یاد می گیرید که چرا جالب ترین چیزها همیشه در زیر زمین هستند. 

مجموعه ویدیویی جدید Tale Blazers را هم ببینید تا با دو دوست که در 

جست وجوی ماجراجویی به گوشه و کنار استان سر می زنند، همراه شوید. 

Peggy’s Cove نوا اسکوشیا؛ موزه دریایی آتالنتیک و فانوس دریایی

هلیفکس و شهر زیبا و فانوس دریایی Peggy’s Cove یک مقصد محبوب برای 

بسیاری از کانادایی هاست و اکنون می توانید به شکل مجازی در تور هر دوی این ها 

شرکت کنید. 

در تور مجازی نقشه گوگل Google Maps Virtual Tour در موزه دریایی آتالنتیک 

Maritime Museum of the Atlantic، می توانید گالری ها و نمایشگاه ها را به صورت 

آنالین ببینید و از تاریخ دریایی و ماجراهای مرتبط با آن در یکی از قدیمی ترین و 

بزرگترین موزه های دریایی کشور دیدن کنید. 

تمام کانادا را تنها با چند کلیک ساده بگردید

http://atash.ca
https://vimeo.com/238434043
https://www.historymuseum.ca/history-hall/virtual-tour/
https://www.historymuseum.ca/history-hall/virtual-tour/
https://www.historymuseum.ca/history-hall/virtual-tour/
https://www.historymuseum.ca/history-hall/virtual-tour/
https://www.youtube.com/watch?v=OOyOjHiHJ4o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OOyOjHiHJ4o&feature=emb_title
https://www.therooms.ca/exhibits/virtual-exhibits
https://www.therooms.ca/
https://www.geocentre.ca/
https://www.geocentre.ca/panorama/
https://talltrueandtangled.com/#theTaleBlazers
https://talltrueandtangled.com/#theTaleBlazers
http://www.peggyscove.ca/virtual-tours.html
http://www.peggyscove.ca/virtual-tours.html
https://downtownhalifax.ca/vr
https://www.google.ca/maps/@44.6477743,-63.570978,2a,75y,243.47h,90.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sR-7dS8spsxx5eTR6VXupEQ!2e0!3e5!7i13312!8i6656
https://maritimemuseum.novascotia.ca/
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