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The Iranian Canadian Builders’ Association (ICBA) was established in 2008 to synergize the leading 
Iranian builders, operating in the Greater Toronto Area. Members of this exclusive organization share 
their expertise and knowledge to carry out construction projects of outstanding quality. 

Call 1 (905) 695 0104 Or Email Us secretary@icbuilders.ca         Visit us at WWW.ICBUILDERS.CA

THURSDAY, JULY 26TH 2018, 6:30PM TO 8:30PM
Iranian Canadian Builders’ Association

(ICBA)

ADDRESS: ICBA Head Office, 7191 Yonge St.
Unit 1001, Thornhill, ON L3T 0C4
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HYPHEN STUDIO

Sponsored by

Zoning By-laws

How Bylaws/ َActs affect potential Development (for 
single-family dwellings)?

(Free Underground Parking available)

Noushin Mozaffari, 
Senior Architectural 
Designer

Mehdy Ajvand, 
Architect & Director
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 (Family Law
 

 Safe Streets and
Communities Act
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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
 رسعت و جهت باد

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنجشنبه - ۱۹ تا ۲۲ جوالی - ساعات متفاوت - ۱۵ دالر به باال
فستیوال جاز نیاگارا 

در رستارس شهر نیاگارا
پنجشنبه - ۲۰ تا ۲۲ جوالی - ۳ عرص تا ۱۰ شب - ۱۵ تا ۷۵ دالر

فستیوال آبجو و غذای مدلی 
Southshore Centre & Park, 205 Lakeshore, Barrie

شنبه - ۲۱ و ۲۲ جوالی - ۱۲ ظهر تا ۷ عرص- رایگان 
فستیوال تفاوتهای فرهنگی تورنتو

David Pecaut Square, 215 King W, Toronto

دوشنبه - ۲۳ جوالی - ۵ بعدازظهر - رایگان  
ورکشاپ هرنهای سیرکی و اکروباتیک 

Earl Bales Park, 4169 Bathurst, Toronto
سه شنبه - ۲۴ جوالی -  ۲ بعدازظهر - رایگان  

آموزش بیامری فراموشی و موضوعات مرتبطه
Lillian H. Smith Library, 239 College, Toronto

پنجشنبه
۱۹ جوالی

جمعه
۲۰ جوالی

شنبه
۲۱ جوالی

یک شنبه
۲۲ جوالی

دوشنبه
۲۳ جوالی

سه شنبه
۲۴ جوالی

چهار شنبه
۲۵ جوالی

پنجشنبه
۱۲ جوالی

جمعه
۱۳ جوالی

شنبه
۱۴ جوالی

یک شنبه
۱۵ جوالی

دوشنبه
۱۶ جوالی

سه شنبه
۱۷ جوالی

چهار شنبه
۱۸ جوالی

پنجشنبه
۱۲ جوالی

جمعه
۱۳ جوالی

شنبه
۱۴ جوالی

یک شنبه
۱۵ جوالی

دوشنبه
۱۶ جوالی

سه شنبه
۱۷ جوالی

چهار شنبه
۱۸ جوالی

یکشنبه - ۲۲ جوالی - ۱۰ صبح تا ۱ بعدازظهر - رایگان
سبزیجات ارگانیک خودتان را درو کنید
Fresh City Farms, 70 Canuck, Toronto
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- فردا، دیدار 
ترامپ با پوتین 

در هلسینکی
- ترامپ: اروپا 

در تجارت دشمن 
ماست

- ترامپ به می: 
اروپا را سو کن

 درگیری 
پلیس شیکاگو با 

معرتضان به کشته 
شدن یک مرد 

سیاه پوست
- کوبا داشنت 

ملک خصوصی 
را به رسمیت 

می شناسد
 یکشنبه 

و دوشنبه: 
اعالن وضعیت 

اضطراری گرما در 
تورنتو

- جام جهانی: 
قهرمانی فرانسه 

با پیروزی ۴ بر ۲ 
بر کرواسی

 درگیری 
شدید پلیس 

فرانسه با مردم 
پس از شادی 

قهرمانی
- قهرمانی 

جوکوویچ در 
ویمبلدون

 کشته شدن 
۵ معدن چی 

در آتش سوزی 
آفریقای جنوبی

 انفجار 
انتحاری کابل: ۷ 
کشته، ۱۵ زخمی
- ارسائیل به غزه 

و ارتش سوریه در 
حلب حمله کرد
 دو کشته و 

تشدید اعرتاضات 
در عراق، 

تیراندازی  هوایی 
و توقف پرواز 

هواپیامها
- زلزله ۵٫۴ 

ریشرتی در یمن
 هشت کشته 
در گرمای شدید 

ژاپن
- دادستان: متهم 
قتل مریم فرجی 

نامزد سابق 
اوست

- اژه ای: حمید 
مظلوم، سلطان 
سکه، با بانک 

مرکزی همکاری 
داشت

- ۱۰ سال حبس 
و ۸۰ شالق برای 

ناظم مدرسه 
غرب تهران به 

اتهام تعرض 
جنسی

- انتقاد ترامپ 
از اوباما بر رس 

ماجرای هکرهای 
روسی

- آمریکا 
درخواست اروپا 
برای معافیت از 
تحریم های ایران 

را رد کرد
- قاضی آمریکا: 

دولت باید هزینۀ 
بازگشت کودکان 
به والدین مهاجر 

را بپردازد
 یک کشته 
در حمله پلیس 

نیکاراگوئه به 
دانشجویان 

مخالف پناهنده 
به کلیسا

- نخست وزیر 
هائیتی استعفا کرد
- اولین تظاهرات 

برعلیه فورد جلوی 
مجلس انتاریو

- آنجلیک کربر 
آملانی با پیروزی 
بر رسنا قهرمان 
ویمبلدون زنان 

شد
- جام جهانی: 

بلژیک با پیروزی 
۲ بر صفر بر 

انگلیس سوم شد
- سی و سه 
مصدوم در 

فرود اضطراری 
هواپیامیی رایان 

در آملان
- پرتاب مبب به 

خانه آدامز، رهرب 
سابق شین فین 

- مرگ ۸ کرگدن 
کمیاب پس از 

انتقال به منطقه 
محافظت شده 

کنیا
- رئیس جمهور 

اریرته وارد اتیوپی 
شد

 دو کودک 
کشته در مبباران 
ساختامن حامس 
توسط ارسائیل، 

حامس ۱۷۰ راکت 
پرتاب کرد

 دو کشته و 
آماده باش در عراق 

پس از تظاهرات 
در شهرهای 
جنوبی برای 

بیکاری و گرانی
- روحانی: با وجود 

فشارهای خارجی 
زندگی مردم را 

اداره می کنیم
- اهواز هفته 

گذشته با باالی 
۵۰ درجه گرم ترین 

شهر جهان بود

- ترامپ پس از 
مذاکره با پوتین 

در هلسینکی: 
روسیه دلیلی 

برای دخالت در 
انتخابات آمریکا 

ندارد
- سازمان امنیت 

ملی آمریکا: 
دخالت روسیه در 

انتخابات ۲۰۱۶ 
روشن است

- فرمانده ناتو: 
آمریکا با طالبان 
مستقیام مذاکره 

منی کند
 مساحت 
آتش سوزی 

کالیفرنیا ۲ برابر 
شد

 کشته های 
اعرتاضات 

نیکاراگوئه ۲۸۰ 
نفر شد

- بحث درباره 
آموزش سکس در 

مدارس انتاریو
- نخست وزیر 

بریتانیا: رفراندوم 
دوم برای برگزیت 

برگزار منی کنیم
- استقبال پرشور 

پاریسی ها از 
قهرمانان تیم ملی 

فرانسه
- فرانسه دفرت 

تجاری خود در 
روسیه را بست

- فرماندهان 
رسکوبگر مرصی 

مصونیت پیدا 
می کنند

 شش کودک و 
۲ مهاجر در یک 

کامیون یخچال دار 
در لیبی مردند

 مالی: 
افراد مسلح ۱۴ 

غیرنظامی را 
کشتند

 در حمله 
طالبان در رشق 

افغانستان هفت 
پلیس کشته شدند

 لغو ۶۷۰ 
پرواز در پکن 

بعلت باران شدید
- شکایت ایران 

به دلیل تحریم ها 
از آمریکا به 

دیوان بین املللی 
دادگسرتی

- متهم اصلی 
پرونده موسسه 

ثامن الحجج 
بازداشت شد

- کامیار، فرزند 
فروغ فرخزاد 

و پرویز شاپور 
درگذشت

- ترامپ 
حرف های 

دیروزش در 
کنفرانس با پوتین 

را عوض کرد
- ترامپ: ممکن 

است ایرانی ها به 
ما زنگ بزنند

- سخرنانی 
اوباما در ۱۰۰ 
سالگی ماندال: 
سیاستمداران 

حقایق را نادیده 
می گیرند

- بوئینگ برای 
هواپیامی رئیس 
جمهور آمریکا 
۴ بیلیون دالر 

می گیرد
- اطالعات 

بهداشتی ۸۰ هزار 
نفر در انتاریو 

دزدیده شد
- پلیسی که اخبار 
تهدید هفته پیش 
تورنتو را لو داده 

بود دستگیر شد
- کارمندان آمازون 
در آملان و اسپانیا 

اعتصاب کردند
- کشف ۱۰ ماه 

جدید برای مشرتی
 مجلس مرص 

الیحه نظارت 
بر کاربران پُر 

طرفدار اینرتنتی را 
تصویب کرد
 بیست 

کشته در جنگ 
بین داعش و 

طالبان در شامل 
افغانستان

 پنج کشته 
و ۱ مجروح در 

سقوط هلیکوپرت 
نظامی در کره 

جنوبی
 پلیس 

اندونزی ۱۱ 
مظنون را کشت

- عذرخواهی 
وزیر نیروی 

ایران بابت قطع 
برق مکرر: مردم 

همکاری کنند
- پروین فرشچی 
دومین سفیر زن 
ایرانی شد: سفیر 

در فنالند
- تالش آملان، 

فرانسه و بریتانیا 
برای بازنگه داشنت 

حساب بانک 
مرکزی ایران

- بهشت زهرا: 
حداکرث قیمت قرب 

۱۶ میلیون
- پزشک قانونی: 
مریم فرجی خفه 

شده است

- کاخ سفید 
حرف های ترامپ 

در کنفرانس با 
پوتین را تغییر داد
- اعالن پنج تغییر 

در کابینه ترودو
- کمیسیون اروپا 
گوگل را ۵ میلیارد 

دالر جریمه کرد
- یک دخرت سیاه 

پوست ملکه 
زیبایی انگلیس 

شد
 نوزده 

پناهنده سوری 
در نزدیکی قربس 

غرق شدند
- جانسون: از 

برگزیت تنها یک 
نام باقی  مانده
- تظاهرات در 

سیرالئون بخاطر 
گرانی سوخت

- هزاران ساکن دو 
روستای محارصه 
شده شیعه نشین 

سوریه تخلیه 
می شوند

- هجده مرد 
ماه ها به دخرت 

۱۲ ساله معلول 
هندی تجاوز 

می کردند
 ۶ کشته در 
مبباران یک ده 

توسط عربستان؛ 
حوثی ها به 

پاالیشگاه نفت 
عربستان با پهباد  

صدمه زدند
 سوخنت ۱۵۰ 
مغازه در اسالم 

آباد پاکستان 
- دولت دیه ها 

را پرداخت 
کرد و پرونده 

اسیدپاشی های 
اصفهان مختومه 

اعالم شد
- پیکر ۷۶ رسباز 

ایرانی جنگ عراق 
وارد ایران شد

- دادستان تهران: 
بابک زنجانی 
قطعا اعدام 

می شود
- واعظی، رئیس 

دفرت روحانی: 
ترامپ هشت بار 

درخواست مذاکره 
به ایران داد

- تکمیل کارخانه 
روتور ایران برای 

غنی سازی ۱۹۰ 
هزار سو

- آمریکا 
درخواست فرانسه 

برای معافیت از 
تحریم های ایران 

را رد کرد
- اعالن جرم 

دادگسرتی آمریکا 
بر علیه ١٢ روس 
برای هک حزب 

دموکرات در 
انتخابات

- ترامپ منت نامه 
رهرب کره شاملی را 

منترش کرد
- رشکت 

جانسون جانسون 
۴ بیلیون دالر 

جریمه شد
 دو آتش 

سوزی بزرگ در 
مونرتال

- اختالف شدید 
بین وزیر مهاجرت 

کانادا با انتاریو
- تغییرات کابینه 

ترودو در راه 
است 

 تظاهرات 
صدها هزار نفری 

برعلیه مالقات 
ترامپ با ملکه 

انگلستان
- تحریم 

تسلیحاتی سودان 
جنوبی در شورای 

امنیت سازمان 
ملل

 ۵۵ زخمی 
در خروج از ریل 

قطار مرصی
- نواز رشیف با 

ورود به پاکستان 
بازداشت شد 

 حمله 
انتحاری داعش 

در پاکستان ۱۲۸ 
کشته گرفت

 حمله هوایی 
آمریکا به رشق 

سوریه ۲۴ کشته 
بجا گذاشت

 نوزده کشته 
در انفجار کارخانه 

شیمیایی چین
 ارتش ارسائیل 

کودک ۱۵ ساله 
فلسطینی را 

کشت، ده ها نفر 
را زخمی کرد
- بخاکسپاری 

عباس امیرانتظام 
در بهشت زهرا با 

مناز احمد منتظری
- والیتی: متایلی 

به مذاکره با 
آمریکا نداریم

- ۱۲ بسته اجرایی 
سازمان برنامه 
برای مقابله با 

تحریم ها

- استورمی دانیلز، 
بازیگر پورن و 

سو کننده ترامپ 
بازداشت شد؛ 

پلیس: اشتباه شده
- ترامپ: کشورهای 
عضو ناتو با افزایش 

بودجه نظامی 
موافقت کردند

 ترامپ به لندن 
رفت و از معرتضان 

فرار کرد
- کشف معبد 

باستانی در داخل 
یک هرم مکزیکی 

پس از زلزله
- اسناد حساس 

پهپادهای آمریکایی 
در اینرتنت به 

فروش گذاشته شد
- اولین سخرنانی 
فورد در مجلس 
انتاریو بعنوان 

نخست وزیر
 تهدید حمله 
در تورنتو؛ پلیس 

به خیابان ریخت: 
مردم عادی باشند!

- آملان رهرب جدایی 
طلبان کاتالونیا را 
به اسپانیا تحویل 

می دهد
- اخطار ناتو به 

ایران و روسیه
 حبس ابد برای 

۷۲ متهم کودتای 
نافرجام ترکیه
 طوفان 

سهمگین در چین 
- احتامل توقف 
معامله بزرگرتین 

بانک ژاپن با ایران 
- ژنرال دوستم 

دوشنبه به 
افغانستان بر 

می گردد
 ارتش سوریه 
کنرتل درعا، اولین 

شهر شورشی را در 
اختیار گرفتند

- حمله ارسائیل 
به مواضع ارتش 

سوریه
 ده کشته در 

سیالب دره پنجشیر 
افغانستان

- عفو بین امللل 
خواستار بررسی 
شکنجه گاه های 

امارات در یمن شد
- عباس امیر 

انتظام، معاون 
نخست وزیر دولت 

موقت درگذشت
- والیتی پیام 

خامنه ای را به 
پوتین داد

- فغانی داور بازی 
رده بندی جام 

جهانی روسیه شد
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Accounting & 
Bookkeeping Services
Personal & Corporate 
Income Tax  Services
Payroll Services WSIB HST GST

INCOME TAX
E-FILE

Personal, Small Business & Corporate

8131 Yonge St., Suite 211,
Thornhill, ON L3T 2C6

Tel: (416) 900-4188    www.HarmonicTeam.com

Fax: (416) 900-4189                  info@harmonicteam.com
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info@iranstar.com
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ICBA
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لطفا شرایط کار را در سمت چپ مطالعه فرمایید

York Mills Road North York ON M3B 1Y5
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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