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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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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 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 -۳۱ آگوست - از ظهر تا ۱۱ شب - ورودیه: همت عالی
Woodbine Park, 1695 Queen E, Toronto

فستیوال بین املللی خیابانی تورنتو (باسکر)

 

فستیوال فیلم تورنتو از پنجشنبه ۶ سپتامرب
آغاز می شود

شنبه - ۱ سپتامرب - از ظهر - رایگان
Downsview Park 70 Canuck, Toronto

یکشنبه - ۲ سپتامرب - از ظهر - رایگان فستیوال دنده و کباب خوران! (ریب)
Mississauga Celebration Square, 

 300 City Centre, Toronto

فستیوال بزرگ مسلامنان

سه شنبه - ۴ سپتامرب - ۶:۳۰ عرص - رایگان
Toronto Reference Library, 789 Yonge, Toronto

سخرنانی درباره ُمد و تکنولوژی های مربوط به آن

دو شنبه - ۳ سپتامرب -  ۸:۴۵ صبح - رایگان 
University Avenue at Queen, Toronto

راهپیامیی روز جهانی کارگر

پنج شنبه
۳۰ آگوست

جمعه
۳۱ آگوست

شنبه
۱ سپتامرب

یک شنبه
۲ سپتامرب

دوشنبه
۳ سپتامرب

سه شنبه
۴ سپتامرب

چهار شنبه
۵ سپتامرب

پنج شنبه
۲۳ آگوست

جمعه
۲۴ آگوست

شنبه
۲۵ آگوست

یک شنبه
۲۶ آگوست

دوشنبه
۲۷ آگوست

سه شنبه
۲۸ آگوست

چهار شنبه
۲۹ آگوست

پنج شنبه
۲۳ آگوست

جمعه
۲۴ آگوست

شنبه
۲۵ آگوست

یک شنبه
۲۶ آگوست

دوشنبه
۲۷ آگوست

سه شنبه
۲۸ آگوست

چهار شنبه
۲۹ آگوست

پنجشنبه -۳۰ آگوست - ۶ عرص - از ۳۰ دالر
The Globe and Mail Centre, 351 King E, Toronto

هفته ُمد افریقا در تورنتو (۴ روز)
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- دیوید کاتز 
۳ نفر را کشت 

و ۱۰ نفر را 
در تیراندازی 

تفرجگاه فلوریدا 
زخمی کرد و 
خودکشی کرد

- بروک هندرسن 
کانادایی پس از 

۴۵ سال در گلف 
زنان قهرمان شد
- از فردا آبجو ۱ 
دالری در انتاریو 

عرضه می شود
- پاپ در ایرلند 
زیر فشار مردم 
در عذرخواهی 

کشیشان متجاوز 
قرار گرفت

- رئیس جمهور 
جدید زیمبابوه 
سوگند یاد کرد

- سودان جنوبی 
پس از آتش بس 
دوباره توانست 

نفتش را استخراج 
کند

- کره شاملی: 
آمریکا ۲ دوزه 

بازی می کند
- رئیس جمهور 

افغانستان 
استعفای وزاری 
دفاع، داخله و 

امنیت را نپذیرفت
- چهارمین 

فرمانده داعش در 
افغانستان کشته 

شد
 حوثی ها 
۲ موشک به 

عربستان زدند
- مدال تاریخی 

برنز قایقرانی تیم 
مشرتک دو کره

- نرصالله: هرجا 
داعش محارصه 

میشد هواپیامهای 
آمریکایی ما را 

مبباران می کردند
- مجلس وزیر 

اقتصاد و دارایی 
ایران را برکنار کرد

 کشته های 
زلزله غرب 

کرمانشاه به ۳ نفر 
رسید

- ایران با سوریه 
قرارداد همکاری 

نظامی بست
- یک هواپیامی 
اف ۵ ایران در 

دزفول سقوط کرد
- محسن هاشمی 

بار دیگر رئیس 
شورای شهر تهران 

شد
- امروز ۳ نقره 
و ۳ برنز و رده 

چهارمی آسیا

- جان مک کین، 
درگذشت، وصیت 

کرد ترامپ به 
تشییع جنازه اش 

نرود
- انتقاد آمریکا از 
کمک مالی اروپا 

به ایران
- طوفان از کنار 

جزایر هاوایی 
گذشت

- دستگیری ۱۰۰۰ 
نفر در عملیات 

ضدجنایت برزیل
 هزاران 

پناهنده ونزوئالیی 
وارد پرو شدند
- کشتی به گل 

نشسته کانادا در 
قطب شامل، به 

آب بازگشت
- پاپ به ایرلند 

می رود
- ناوالنی، مخالف 

دولت روسیه 
دستگیر شد

 پلیس ترکیه 
به تجمع مادران 

شنبه در استانبول 
حمله کرد

- ترکیه ارتش 
سوریه به مخالفان 

شامل حمله نکند
- بانک جهانی ۱ 

بیلیون دالر اعتبار 
به اتیوپی داد

 داعش ۲۷ 
سوری از جمله 

کودکان را گروگان 
گرفت

- چین: ترامپ 
فرافکنی می کند
- ایالن ماسک: 

تسال را خصوصی 
منی کنم

 زلزله ۵٫۹ در 
غرب کرمانشاه 

یک کشته گرفت
- اولین جلسه 
دادگاه مشایی 

برگزار شد
 مرگ  ۴ فعال 

زیست محیطی 
مریوان بدنبال 

آتش سوزی
- نرسین ستوده 
اعتصاب غذا کرد

- آغاز مذاکره 
ایران و روسیه 

برای ساخت 
نیروگاه هسته ای 

جدید
 ده کشته 

در انفجار گاز و 
ویرانی ۳ خانه در 

مشهد
- امروز ۲ طال 

و ۱ برنز و رده 
چهارمی مسابقات 

آسیایی اندونزی

- ترامپ: نفتا 
ُمرد، آمریکا با 

مکزیک به نتیجه 
رسید، کانادا بیرون 

می ماند
- ترامپ برای مک 
کین پرچم آمریکا 
را پایین آورد، باال 

برد و دوباره پایین 
آورد

- وزیر خارجه 
کانادا: در مقابل 
عربستان کوتاه 

منی آییم
 مردم عامل 
۴۰۰ آتش سوزی 

کانادا هستند
- ترودو با ترامپ 

درباره آغاز 
مذاکرات فردای 

نفتا صحبت کردند
 سازمان ملل: 

فیس بوک در 
کشتار مسلامنان 
روهینگیا کاری 
نکرد، مسئوالن 

میامنار جنایتکارند
- آغاز رسیدگی به 

شکایت ایران از 
آمریکا در دادگاه 

الهه
- ماکرون: اروپا 
بدون آمریکا به 

فکر خودش باشد
 درگیری پلیس 
آملان با راست های 

افراطی در پی 
یک قتل

- تهدید ایتالیا به 
وتو بودجه اروپا 
در صورت عدم 
تغییر سیاست 

مهاجرتی
- سی روز زندان 

برای ناوالنی، 
مخالف پوتین

 مرص ۵ 
مخالفش را در 
جنوب کشور 

کشت
 ترور دو 
خلبان ارتش 

افغانستان در کابل
 تعویق 

مذاکرات صلح با 
طالبان در مسکو 
با فشار افغانستان

 عربستان 
فرودگاه پایتخت 

یمن را مبباران کرد
- متاس تلفنی 

ماکرون با روحانی 
برای حفظ برجام

- هفت سال زندان 
برای دانشجوی 

دخرت معرتض ۲۱ 
ساله ایرانی

- امروز: ۳ طال، ۱ 
نقره، ۴ برنز و رده 

پنجم

- آمریکا: دادگاه 
الهه صالحیت 

رسیدگی به 
شکایت ایران را 

ندارد
- ترامپ: گوگل 

اخبار ضد ترامپ 
را بیشرت نشان 

می دهد؛ گوگل: 
ترامپ صحیح 

منی گوید
 کشته های 

طوفان در 
پورتوریکو ۳۰۰۰ 

نفر است
- آغاز انتخابات 

اولیه کنگره آمریکا
- آغاز دور آخر 

مذاکرات ۳ جانبه 
نفتا در واشنگنت
- ترودو بدنبال 

قانون ممنوعیت 
اسلحه در کانادا

- هزینه چمدان 
هواپیامیی های 
کانادا افزایش 

می یابد
- تسال پیروز 

دادگاه قطع یارانه 
خودرو انتاریو

- روسیه بزرگرتین 
مانور نظامی 

پس از شوروی را 
برگزار می کند

- فرانسه: 
دیپلامت ها سفر 

غیررضوری به 
ایران نکنند

 تظاهرات 
پناهجویان در 

کمپ ناپل ایتالیا
- رهرب مخالفان 
سودان جنوبی 

قرارداد آخر صلح 
را امضاء نکرد

- عراق درباره 
تحریم های آمریکا 

علیه ایران با 
واشنگنت مذاکره 

می کند
- هزاران سوری 
به خانه هایشان 

بازگشتند
- وزیر اطالعات: 

ده ها جاسوس در 
نهادهای دولتی 

ایران دستگیر 
شدند

- پنج سئوال 
مجلس از روحانی؛ 

فقط یک پاسخ 
منایندگان را قانع 

کرد
- عذرخواهی 

روزنامه رشق از 
مهران مدیری 

درباره ثامن الحجج
- امروز: ۲ نقره، ۲ 

برنز و رده پنجم 
مسابقات آسیایی

- وکیل کاخ سفید 
هم تیم ترامپ را 

ترک می کند
- ترامپ: گوگل، 

توئیرت و فیسبوک 
مردم را ساکت 

می کنند
- ترامپ: چین 

ایمیل کلینتون را 
هک کرد؛ چین: 

صحت ندارد
- مرگ دسته 

جمعی صدها 
الک پشت در حال 

انقراض در تور 
ماهیگیری

- ادامه چانه زنی 
بزرگ بر رس نفتا 

در واشنگنت
- ترودو: بدون 

نفتا بهرت از نفتای 
بد است

- مکرون: فرانسه 
با ملی گرایی کنار 

منی آید
- پوتین از قانون 

افزایش سن 
بازنشستگی عقب 

نشینی کرد
- اروپا: بعد از 
برکسیت برای 
انگلیس گزینه 

بازار واحد وجود 
نخواهد داشت

- سقوط مجدد 
لیر ترکیه

- میامنار گزارش 
تصفیه نژادی 

سازمان ملل را 
رد کرد

 نتانیاهو: 
بشدت به تجهیز 
و استقرار ایران 

در سوریه واکنش 
نشان می دهیم

- علی الریجانی: 
پرونده روحانی 

را به قوه قضائیه 
منی فرستیم

- مالقات هیئت 
دولت با خامنه ای

- خامنه ای: در 
برجام و اقتصاد 

از اروپا قطع امید 
کنید

- معتمدآریا در 
میان داوران 

جشنواره ونیز
- بازداشت دخرت 

وزیر سابق دولت 
ایران به جرم 
احتکار دارو

- ظریف بطور 
ناگهانی به ترکیه 

رفت و با اردوغان 
دیدار کرد

- یوتیوب شبکه  
عرب زبان ایران را 

حذف کرد
- ترامپ سفر 
پمپئو به کره 

شاملی را لغو کرد
- آمریکا ۲۰۰ 
میلیون دالر 
از کمکش به 

فلسطین را کم 
کرد

- جان مک کین 
درمان رسطانش را 

متوقف کرد
- بانک مرکزی 

آمریکا نرخ بهره 
پایه را باال می برد

- رسیال 
تلویزیونی بیگ 

بنگ پایان 
می گیرد

- اتحادیه: دولت 
سازمان گندم 
کاناداد را از 

عربستان بخرد
- وزیر خارجه 

کانادا: ما از نفتا 
جدا منی افتیم
- محل دفن 

ژنرال فرانکو، 
دیکتاتورسابق 
اسپانیا، عوض 

می شود
- دعوت سازمان 

ملل از ایران، 
روسیه و ترکیه 

برای نشست 
سوریه

- هواپیامیی های 
لوفت هانزا و 

اتریش در ایران 
می مانند

 اسپانیا 
۱۱۶ پناهجو را 
به مراکش پس 

فرستاد
- دادگاه حقوق 

برش اروپا: 
مجارستان باید به  

پناهجویان غذا 
دهد

 اعتصاب 
غذای پناهجویان 
رسگردان نزدیک 

ایتالیا
- دادگاه زیمباوه: 
اعرتاض مخالفان 

به صحت آراء 
وارد نیست

- ایران به نشست 
تدوین قانون 

اساسی سوریه 
دعوت شد

- دادگاه: ۲۵ سال 
برای رئیس جمهور 
پیشین کرۀ  جنوبی

- حمله مجدد 
طالبان به غزنی

- امروز: ۲ طال و 
۶ نقره و چهارمی

- اولین توییت 
ترامپ درباره 

افریقا به خشم آنها 
انجامید

- ترامپ: استیضاح 
من به سقوط 

بورس منجر 
می شود

- وزیر دادگسرتی 
آمریکا: تسلیم 
فشار منی شوم

- اجرای تعرفه های 
جدید ۱۶ میلیارد 
دالری آمریکا بر 

واردات چین
- پنج سال زندان 

برای زنی که 
اطالعات امنیتی 

آمریکا را لو داده 
بود

 فرار 
ونزوئالیی ها به 

طرف پرو
- خروج ماگزیم 

برنیه از حزب 
محافظه کاران کانادا 

پس از درگیری با 
آندره شییر

- سازمان امالک 
تورنتو دادگاه عالی 

کانادا را می بازد
- بریتیش ایرویز، 

ایرفرانس و کی ال ام 
پروازهای ایران را 

متوقف می کنند
 یک کشته و 

۲ زخمی در حمله 
با چاقو در حومه 

پاریس
- دانوب در معرض 

خشکسالی
- اروپا ۱۸ میلیون 

یورو به ایران کمک 
مالی می کند

- مناینده مجلس 
مخالفان دولت 
اوگاندا متهم به 

جاسوسی شد
- یک نفتکش با ۱۹ 
خدمه نزدیک گابن 

مفقود شد
- عربستان خرب 

لغو خصوصی سازی 
آرمکو را رد کرد

 عربستان و 
دوستان ۲۲ کودک 
را در مبباران کشتند

- ارسائیل: جوالن 
فقط مال ماست

 کودتای دوباره: 
نخست وزیر 

اسرتالیا از ریاست 
حزبش عزل شد

- خامنه ای 
فرمانده هان نیروی 

دریایی سپاه را 
تغییر داد

- امروز ایران ۲ طال 
۴ نقره و ۱ برنز 

گرفت
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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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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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Pizza Hut

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

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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