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Organized by Sponsored by

 

Building Permit Types and Process

  

   $ $

HYPHEN

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

ICBA 
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7191 Yonge St. Unit 1001, Thornhill, ON L3T 0C4

Smart Technology in Home Automation 

$

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

ICBA 
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قانون
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8400 Woodbine Avenue,
just South of Hwy. 7

w w w. t h e f u r n i t u r e m a l l . c a

Furniture          P e r s i a n  R u g s       Lighting     Accents
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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

جمعه -۲۴ آگوست - ۶ عرص - ۳۵ تا ۷۰ دالر
فستیوال نوشیدنی سیب

Sherbourne Common, 61 Dockside, Toronto

شنبه - ۲۵ آگوست - از ۸ صبح تا ظهر - ۴۵ تا ۶۵ دالر
مسابقه دومیدانی زنان (۵ و ۱۰ کیلومرت) 

Wilket Creek Park, 1100 Leslie, Toronto
یکشنبه - ۲۶ و ۲۵ آگوست - ظهر تا ۹ شب - رایگان 

فستیوال تامیل
Markham Road from Passmore to McNicoll, 

Toronto

سه شنبه - ۲۸ آگوست - ۷:۳۰ عرص - ۵ دالر
دیدگاه مسلامنان از جنگ های صلیبی با نگاه غربی

Centre Place, 320 Richmond East #101, Toronto چهار شنبه - ۲۹ آگوست -  ۶:۳۰ بعدازظهر - رایگان
کارگاه نویسندگان: سخن بگویید!

S. Walter Stewart Library, 

170 Memorial Park, Toronto

پنجشنبه
۲۳ آگوست

جمعه
۲۴ آگوست

شنبه
۲۵ آگوست

یک شنبه
۲۶ آگوست

دوشنبه
۲۷ آگوست

سه شنبه
۲۸ آگوست

چهار شنبه
۲۹ آگوست

پنجشنبه
۱۶ آگوست

جمعه
۱۷ آگوست

شنبه
۱۸ آگوست

یک شنبه
۱۹ آگوست

دوشنبه
۲۰ آگوست

سه شنبه
۲۱ آگوست

چهار شنبه
۲۲ آگوست

پنجشنبه
۱۶ آگوست

جمعه
۱۷ آگوست

شنبه
۱۸ آگوست

یک شنبه
۱۹ آگوست

دوشنبه
۲۰ آگوست

سه شنبه
۲۱ آگوست

چهار شنبه
۲۲ آگوست پنجشنبه -۲۳ تا ۳۰ آگوست - ۶ تا ۸ عرص

موزه گاردیرن ( رایگان )
Gardiner Museum, 111 Queen’s Park, Toronto

۱۶ آگوست آگوست ۱۷ آگوست ۱۸ آگوست ۱۹ آگوست ۲۰ آگوست ۲۱ ۲۲ آگوست
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- جولیانی، وکیل 
ترامپ: حقیقت، 
حقیقت نیست!

- جان بولتون برای 
مذاکره درباره 

ایران به ارسائیل 
رفت

- آمریکا در عراق 
و سوریه می ماند: 

ایران بیرون برود
 مهاجران 
ونزوئالیی در 

برزیل هدف حمله 
قرار گرفتند: ارتش 

به کمک رفت
 وضعیت 
قرمز: گسرتش 
آتش سوزی در 
بریتیش کلمبیا

- ترودو رسام در 
انتخابات سال 
آینده رشکت 

می کند
- آملان: در مقابل 

آمریکا به ترکیه 
کمک می کنیم
- محاکمه دو 

راهب به اتهام 
قتل یک اسقف 

در مرص
- اعالن آتش بس 
سه ماهه دولت 

افغانستان به 
طالبان، اگر طالبان 

رعایت کند
 طالبان یک 

ولسوالی در 
فاریاب را گرفت؛ 

ده ها رسباز تسلیم 
شدند

- دستگیری سه 
چینی در دزدی 
۹۰ میلیون بیت 

کوین
 بدترین سیل 

قرن هند ۸۰۰ 
هزار نفر را آواره 

کرد
 خشکسالی 

بزرگ در زمستان 
اسرتالیا: تابستان 

چه می شود؟
- دو طال، دو نقره 

و یک برنز ایران 
در بازیهای آسیایی 

اندونزی
- ظریف: اروپا 

هنوز آماده 
ایستادن کنار ایران 

نیست
- مخالفت آیت 

الله مکارم شیرازی 
با حضور زنان در 

ورزشگاه بعلت 
پوشش نامناسب 

فوتبالیست ها، در 
تلویزیون ببینند

- عزت الله 
انتظامی در تاالر 
وحدت تشییع شد

- اوسین بولت، 
رسیع ترین مرد 

جهان فوتبالیست 
می شود

- وزیر خارجه 
مکزیک با پمپئو 

در واشنگنت دیدار 
کرد

- تشییع جنازه 
مقتوالن حادثه 

فردریکتون برگزار 
شد

 گزارش آمریکا: 
چندین کشیش هم 

در کانادا تعرض 
جنسی داشته اند
- جنجال بررس 
رقص پوتین با 

وزیر خارجه 
اتریش در مراسم 

عروسی
- شکنجه یک 

دانشجوی افرسی 
انگلیس در حین 

آموزش
- سازمان ملل: 

مببی که ۴۰ کودک 
در اتوبوس مدرسه 

یمنی را کشت 
ساخت آمریکا بود

- مالقات پوتین 
با مرکل در آملان 

درباره گاز و 
سوریه

 درگیری صدها 
راستگرای افراطی 
با پلیس آملان یک 
پلیس زخمی بجا 

گذاشت
- کوفی عنان، 
دبیرکل سابق 
سازمان ملل، 

در ۸۰ سالگی 
درگذشت

 السیسی 
قانون فیلرت 

اینرتنت و زندان 
برای قانون شکنان 

را امضاء کرد
- قطر: عربستان 

جلوی حج را گرفته
 زلزله ۸ 

ریشرتی نزدیک 
جزایر فیجی

- پنج سال حبس 
برای محمدعلی 

طاهری، رهرب 
عرفان حلقه

- موافقت پلیس 
و وزارت خارجه 

ایران با مهر 
نخوردن گذرنامه 

خارجی ها
 منتقدان 

جلوی درب مجلس 
بازداشت شدند

- شورای  نگهبان 
الیحه  اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی 

را رد کرد

- ترامپ: برای 
دیدار با رهربان 
ایران قدمی بر 

نداشته ایم 
 ونزوئال حذف 

۵ صفر از پول 
ملی ونزوئال و 

افزایش ۳۵ برابری 
دستمزد ها
 اعالن 

وضعیت اضطراری 
هوا:

باران در تورنتو،  
دود در بریتیش 

کلمبیا، آلربتا، 
ساسکاچوان

- مونرتال اسلحه را 
قدغن کرد

- شهرداری تورنتو، 
داگ فورد، را به 

دادگاه می برد
 شیوع رسخک 

در اروپا 
 ده کشته در 

سیل ناگهانی سیل 
در جنوب ایتالیا

- آزیا آرجنتو که 
واینستاین را به 

حمله جنسی متهم 
کرده بود، خودش 

متهم شد
- شکایت ترکیه از 
آمریکا به سازمان 

تجارت جهانی
 پلیس اسپانیا: 

حمله با چاقو 
نزدیک بارسلون 
تروریستی است
 دستگیری 
تیرانداز بیرون 

سفارت آمریکا در 
ترکیه

- برنامه کمک 
اقتصادی یونان به 

پایان رسید
 پنج کشته در 

حمالت انتحاری 
داعش به چچن
 افغانستان: 

حمالت به طالبان 
تا قبول آتش بس 

ادامه می یابد
 ارتش میامنار 
پارسال ۲۴ هزار 
مسلامن را کشت
- صدها خانواده 

جدا شده کره 
شاملی و جنوبی 

به هم پیوستند
- خروج رسمی 

توتال فرانسه 
از ایران بعلت 

تحریم های آمریکا
- ظریف: درباره 

آمریکایی ها اشتباه 
می کردم

- یک طال و یک 
برنز دیگر برای 

ایران در بازی های 
آسیایی

 مایکل کوهن، 
وکیل ترامپ به 

اتهامات پرداخت 
حق السکوت رابطه 

جنسی ترامپ 
اعرتاف کرد 

 پل مانافورت، 
رئیس انتخابات 
ترامپ برای ۱۸ 
اتهام در دادگاه 

گناهکار شناخته 
شد

- آمریکا ۲ ایرانی 
را برای جاسوسی 

دستگیر کرد
- مایکروسافت: 
نقشه هکرهای 

روس در آمریکا را 
خنثی کردیم

 زلزله ۷٫۳ 
ریشرتی در 

ونزوئال
- ایرکانادا آئروپالن 

را می خرد
- اندرو شییر به 

هند می رود
- وزیر خارجه 

آملان: برای برجام 
اروپا نیاز به 
سیستم مالی 
مستقل دارد

- آزیا آرجنتو 
حمله جنسی 

کردن را رد کرد
- روسیه سال بعد 
اس-۴۰۰ به ترکیه 

تحویل می دهد
- طالبان در 

نشست صلح 
مسکو رشکت 

می کند
 حمله با 

خمپاره به کاخ 
افغانستان ۴ کشته 

گرفت
- چین با تحریم ها 

از ایران بیشرت 
نفت می خرد

- عراق درخواست 
معافیت از 

تحریم های ایران 
را به آمریکا داد

- بحرین به 
قطری ها ویزا 

منی دهد
- پیشنهاد مذاکره 

نخست وزیر 
پاکستان به هند

- حامس: محارصه 
غزه شاید پایان 

گیرد
- سه شنبه عید 

قربان است
- روحانی، کوثر، 

جت جنگی 
آموزشی ایرانی را 

رومنایی کرد
- یک طال و 

پنجمی ایران در 
بازی های آسیایی

- رسینا ویلیامز، 
پردرآمدترین 
ورزشکار زن 

جهان شد
- بولنت: 

تحریم های ما اثر 
زیادی روی ایران 

گذاشته
- ترامپ: روی 

ماشین های 
اروپایی ٪۲۵ 

گمرکی می گذارم
- فیفا کنرتل 

فدراسیون فوتبال 
اروگوئه را در 

دست گرفت
- مکزیک: توافق 

دوجانبه نفتا با 
آمریکا ظرف چند 

ساعت امضاء 
می شود

- رویال بانک 
کانادا ۱۱٪ سود 

نشان داد
- آغاز روابط 

تجاری شبه جزیره 
کریمه با ایران
- در ماه آب 

کشف شد
 مجارستان به 

پناهندگان غذا 
منی دهد

- اروپا برای 
مقابله با تحریم 
آمریکا و برجام 

سوئیفت کوچک 
می سازد

- آژانس: برنامه 
هسته ای کره 

شاملی متوقف 
نشده

 درخواست 
اعدام برای 

۵ فعال زنان 
عربستان

 ارسائیل 
۱۰۰۰ ساختامن 

در اراضی اشغالی 
می سازد

- افغانستان به 
مذاکرات صلح 
مسکو منی رود

- هزارن مسلامن 
اسرتالیایی مناز 
باران خواندند

- توفان سیستان 
و بلوچستان 

۲۶۰ نفر را به 
بیامرستان فرستاد
- سانچی از آب 

بیرون کشیده 
منی شود

- سه طالی امروز 
ایران را چهارم 

بازی های آسیایی 
کرد

 دادگاه رئیس 
سابق انتخاباتی 
ترامپ: از ترس 

جان هیئت 
منصفه نامشان را 

منی گویم
- ترامپ: ترکیه 

را بازهم تحریم 
می کنم؛ لیر 
سقوط کرد

- تعویق کمک 
۲۳۰ میلیون دالری 
آمریکا به کردهای 

سوریه
- احتامل سونامی 
در زلزله کاستاریکا

- توقف پروازها 
برای مببگذاری در 
شیلی بعلت تلفن 
انتقامی جوان ۲۹ 
ساله که چمدانش 

در هواپیام گم 
شده بود 

 نصف کانادا 
از آتش سوزی 

بریتیش کلمبیا 
دودزده شد

- بر روی مجسمه 
رس جان مکدونالد 

در مونرتال رنگ 
پاشیده شد

- ماریان سارچ 
نخست وزیر 
اسلوونی شد

- آملان عالقمند 
رشکت در اجالس 

ترکیه، روسیه، 
ایران است

- آملان پناهنده  
های آمده از 

راه یونان را باز 
می گرداند

 دو کشته و 
۲۷۰ زخمی در 

حمله ارسائیل به 
مردم فلسطینی

 بازجویی ۴ 
ساعته نتانیاهو 

توسط پلیس 
ارسائيل

 قتل ۱۰ 
رسباز در شامل 

افغانستان توسط 
طالبان

- عمران خان 
نخست وزیر 
پاکستان شد

 کشته های 
باران های موسمی 
هند ۳۲۴ نفر شد

- کمک ۱۰۰ 
میلیون دالری 

عربستان به 
کردهای سوریه

- نوجوان ۱۶ سالۀ 
اسرتالیایی اپل را 

هک کرد
- درگذشت 

عزت الله انتظامی 
در ۹۴ سالگی

- آرتا فرانکلین، 
ملکه سول 

درگذشت
 اعرتاض ۳۰۰ 
نرشیه به جنگ 

کثیف ترامپ علیه 
رسانه ها

- وزارت خارجه 
آمریکا کارگروهی 
به ریاست برایان 
هوک برای تغییر 

رفتار ایران تشکیل 
داد

- پنتاگون رژه 
نظامی درخواستی 

ترامپ را تا سال 
۲۰۱۹ عقب 

انداخت
- ترامپ: اصال 

االن با کانادا در 
مورد نفتا صحبت 

منی کنیم
- مذاکرات 

اقتصادی مکزیک با 
کشورهای آمریکای 

جنوبی
- درگیری لفظی 
ماگزیم برنیر با 
اندرو شییر باال 

گرفت
- تسال انتاریو را 

بخاطر لغو کمک 
دولتی به دادگاه 

می برد
- تیم هورتونز 

درب لیوان هایش را 
عوض می کند
- رای دادگاه 

سوئد به نفع زن 
مسلامنی که حارض 

به دست دادن 
نشده بود

- کاهش مجدد لیر 
در تهدید آمریکا به 

تحریم های بیشرت 
ترکیه

- مذاکره تلفنی 
اردوغان با ماکرون 

برعلیه ترامپ
- عالقه فرانسه 
برای رشکت در 

اجالس مسکو
- ابراهیم بوبکر 

کیتا برای پنج سال 
دیگر رئیس جمهور 

مالی شد
- حمله هوایی 

عراق به داعش در 
خاک سوریه
- درگذشت 

واجپایی، نخست 
وزیر اسبق هند، 

در سن ۹۳ سالگی
- محاکمه متهامن 

قتل برادر رهرب کره 
شاملی در مالزی
- خروج راه آهن 
و مخابرات آملان 

از ایران بخاطر 
تحریم های آمریکا
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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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LED
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IMIT
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با هم چیزی چگونه تصویرگری کتاب کودک را بصورت دیجیتالی یاد بگیریم

آموزش معامری سه بعدی و رندرینگ

آموزش آکادمیک فیلمنامه و سینام توگرافی انیمیشن

آیا میدانید طراحی و ساخت بازیهای کامپیوتری چهارمین شغل پر درآمد در جهان است
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ی یاد بگیریم که کمرت کسی آن را میداند
Pixelman
Education

همیشه برای یک گرافیست یا طراح صفحات وب یک کار خوب هست. اگر بصورت درست و کاربردی آموزش دیده باشید

WWW.PIXELMAN.CA  |  Tel: 416-879-7010
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ICBA
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York Mills Road North York ON M3B 1Y5
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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