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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 -۷ سپتامرب - از ۶ عرص تا ۱۰ شب - رایگان
The Kingsway Bloor West, 

Prince Edward to Montgomery, Toronto

فستیوال بین املللی غذای خیابانی کنیگزوی

 

فستیوال فیلم تورنتو از همین پنجشنبه ۶ سپتامرب آغاز شده است

شنبه - ۸ سپتامرب - از ظهر - رایگان
Carlton & Parliament street corner, Toronto

فستیوال کبج تاون 

یکشنبه - ۹ سپتامرب - ۱۰ صبح - همت عالی از ۱۰ دالر 
Pogue Mahone 777 Bay, Toronto

معامری داون تاون تورنتو را قدم زنان ببینید

سه شنبه - ۱۱ سپتامرب - ۱۱ صبح - رایگان
Lillian H. Smith Library 239 College, Toronto

ورکشاپ دهان و دندان و نگهداری آنها - خانوادگی 

دو شنبه - ۱۰ سپتامرب -  ۲ عرص - رایگان 
Toronto Reference Library, 789 Yonge, Toronto

مجموعه عکس های مشهورترین کفش های جهان

پنج شنبه
۶ سپتامرب

جمعه
۷ سپتامرب

شنبه
۸ سپتامرب

یک شنبه
۹ سپتامرب

دوشنبه
۱۰ سپتامرب

سه شنبه
۱۱ سپتامرب

چهار شنبه
۱۲ سپتامرب

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
۳۰ آگوست

جمعه
۳۱ آگوست

شنبه
۱ سپتامرب

یک شنبه
۲ سپتامرب

دوشنبه
۳ سپتامرب

سه شنبه
۴ سپتامرب

چهار شنبه
۵ سپتامرب

پنجشنبه -۶ سپتامرب - ۶ عرص - ۱۰ دالر
Carlton Cinema 20 Carlton, Toronto 

فستیوال فیلم های بابودجه کم 

30° C 
20° C
10° C

100%
75%
50%
25%
0%

40
30
20
10
0

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- عذرخواهی 
کشیش به خاطر 
دست مالی آریانا 

گرانده
- موزه ملی برزیل 

آتش گرفت
- فروکش کردن 
آتش سوزی در 
بریتیش کلمبیا 
بعد از یک ماه

- اروپا طرح 
برگزیت انگلیس را 

قویا رد کرد
- اردوغان: آمریکا 
مثل گرگ وحشی 

رفتار می کند
 پنج کشته در 

انفجار بزرگ در 
پایتخت سومالی

 سی ونُه کشته 
در جنگ تریپولی، 

۴۰۰ زندانی فرار 
کردند

- کشف یک شهر 
۷۰۰۰ ساله و قبل 
از فراغنه در مرص

 تظاهرات 
مردمی در عدن، 
مرکز یمنی های 

طرفدار عربستان 
بخاطر گرانی ارز

 طوفان بزرگ 
جبی در راه ژاپن

- قطر چندین 
بیلیون دالر در 

آملان رسمایه 
می گذار

- احسان یارشاطر 
۹۸ ساله در 

کالیفرنیا درگذشت
- محاکمه مشایی 

بدون دفاع و 
وکیل متام شد
- کروبی به 

خربگان: دستگاه 
قضا روی محاکم 

رژیم پهلوی را 
سفید کرده است
- استیضاح روز 

سه شنبه وزیر 
آموزش و پرورش 

منتفی شد
 طوفان 
۷۸۷ نفر در 

استان سیستان و 
بلوچستان را به 
درمانگاه فرستاد

- خامنه ای: جنگی 
در کار نیست
- کی روش به 

ایران برگشت و 
لیست بازیکنان 

تیم ملی را اعالن 
کرد، رسدار آزمون 

که خداحافظی 
کرده بود هم 

دعوت شد
- استیضاح از 

روحانی به قوه 
قضائیه فرستاده 

منی شود

- ترامپ: به کانادا 
نیازی نداریم، 
کنگره در نفتا 

دخالت نکند
- برای فشار به 

عمران خان: 
آمریکا ۳۰۰ 

میلیون دالر کمک 
به پاکستان را قطع 

کرد
- آمریکا بازهم 

به اوکراین اسلحه 
می فروشد

- سخرنانی اوباما 
در تشییع جنازه 

مک کین
- دادگاه برزیل: 

برزیل؛ لوال از 
نامزدی انتخابات 

محروم است
- مکزیک: ما از 
پشت به کانادا 

خنجر نزدیم
- دولت انتاریو 

مرتوی تورنتو را از 
شهرداری می گیرد

 تظاهرات 
دست راستی ها 

و مخالفان آنها در 
آملان

 نُه زخمی 
در آتش سوزی 
پاالیشگاه آملان

- یک هواپیامی 
روسی هنگام فرود 

در سوچی آتش 
گرفت

- آغاز مانور 
نظامی روسیه در 

نزدیکی سواحل 
سوریه

 حمله 
بوکوحرام جان ۳۰ 
رسباز نیجریه ای را 

گرفت
 موشک باران 

پایتخت لیبی 
توسط ۲ گروه 

مبارز
- آغاز انتخابات 

موریتانی
- اعرتاف عربستان 

و دوستان در 
حمله به اتوبوس 

مدرسه یمنی
 انفجارهای 

متوالی در فرودگاه 
مزه دمشق

- افزایش شدید 
قیمت امالک در 

هنگ کنگ
- روز آخر: ۱ طال، 

۱ نقره، ۲ برنز؛ 
ایران  با۲۰ طال، 

۲۰ نقره و ۲۲ برنز 
در بازیهای آسیایی 

ششم شد
- ایران: انتقال 

موشک بالستیک 
به عراق دروغ 

است

- ترامپ: سوریه 
به ادلب حمله 

نکند
 طوفان 

گوردن در راه 
لویزیانای آمریکا
- آرژانتین برای 

جربان کمبود 
مالی مالیات ها را 

باال برد
- تبلیغ جدید 

نایک جنجال ساز 
شد

- رشکت هزاران 
آملانی مخالف 

راست افراطی در 
کنرست

- ناپدید شدن 
متخصص امنیت 
ویکی لیکس در 

نروژ
 هشت کشته 

در انفجار انبار 
مهامت افریقای 

جنوبی در 
کیپ تاون

- هند هم نفت 
ایران را با نفتکش 

و بیمه ایران 
می خرد

 دو خربنگار 
رویرتز در میامنار 
به ۷ سال زندان 

محکوم شدند
- تشکیل اولین 
جلسه مجلس 

جدید عراق
 ارسائیل چند 
خانه فلسطینی ها 

را تخریب کرد
 پرتاب 

موشک حوثی ها 
به پاالیشگاه 

عربستان
- رئیس جمهور 

فلیپین از ارسائیل 
برای رسکوب 

مخالفان تشکر 
کرد

- چین ۶۰ بیلیون 
دالر در آفریقا 
رسمایه گذاری 

می کند
 دالر آمریکا 
۱۳۰۰۰ تومان، 

کانادا ۹۸۰۰ 
تومان

- ظریف در 
سوریه با اسد 

دیدار کرد
- کاهش ٪۹۶ 

معامالت مسکن 
در ایران

- احمدی نژاد: 
دادگاه مشایی 

منایشی بود
- کشف دومین 

محموله میلیاردی 
پوشک احتکاری 
در کرج، قیمت 

تکان نخورد

- اعرتاضات در 
تایید نامزدی 

کاوانا در دیوان 
عالی آمریکا

- آمریکا لوح 
دزدیده شده رس 
رسباز هخامنشی 

را تحویل ایران داد
- جمع آوری پول 

برای بازسازی موزه 
سوخته برزیل

- ترامپ جلسه ای 
در شورای امنیت 

برای فشار به 
ایران تشکیل 

می دهد 
- کتاب جدید 

وودوارد درباره 
کاخ سفید این 

هفته منترش 
می شود

- ترودو برای 
مذاکرات نفت 

خط مشی  تعیین 
کرد

- لغو فروش ۴۰۰ 
مبب به عربستان 

توسط اسپانیا 
- آتش بس 

جناح های درگیر 
در پایتخت لیبی

- شش کشته 
در ورود طوفان 

"جبی" با ۲۱۶ 
کیلومرت رسعت به 

ژاپن
- ارسائیل: در ۲ 
سال ۲۰۰ حمله 

علیه ایران در 
سوریه انجام شده

- جالل الدین 
حقانی، از رهربان 

این گروه در 
گذشت

- عارف علوی 
رییس جمهوری 

پاکستان شد
- تاخیر در منایش 
گران ترین نقاشی 

دنیا در لوور 
ابوظبی

 دالر آمریکا 
باالی ۱۴۰۰۰ 

تومان
- پروانه 

سلحشوری و 
هاجر چنارانی دو 

مناینده مجلس 
خواهان برگزاری 

رفراندوم برای 
نظارت استصوابی 

شدند
- شکایت شجریان 

از صدا و سیام 
رد شد

- مردی مقابل 
ساختامن شهرداری 

تهران خودسوزی 
کرد، به آی سی یو 

بیامرستان برده 
شد

- ترامپ: امکان 
دیدار با روحانی 
در نیویورک را رد 

منی کنم
- ترامپ: من 
نگفتم اسد را 

بکشید
- کتاب راوی 
واترگیت: کاخ 

سفید دیوانه خانه 
ترامپ

- ترودو: در نفتا 
َحکَم نیاز داریم، 

به ترامپ منی شود 
اعتامد کرد

- عدم تغییر نرخ 
بهره کانادا

 کمبود دارو 
در ترکیه

- ارزش آمازون 
۱ تریلیون دالر و 

نزدیک اپل شد
- پاراگوئه 

سفارتش در 
بیت املقدس 
را به تل آویو 

برمی گرداند
- حمله نیروهای 

دولتی کنیا 
به دفرت شبکه 

تلویزیون چین در 
نایروبی

 هجده کشته 
در تصادم دو 

قطار در آنگوال
 بیست کشته 

در انفجارهای 
کابل

- قرنطینه 
هواپیامی اماراتی 

در نیویورک
- ده ها هزار 

کشاورز در دهلی 
تظاهرات کردند
- عربستان:طنز 
آنالین جرم است
 ده ها کشته 

و مجروح در 
ناآرامی های عراق

 رانش زمین و 
زلزله ۶٫۷ ریشرتی 

در ژاپن 
- دفرت روحانی: 

مردم در حد نیاز 
خرید کنند
 ایران 

درخواست 
برداشت ۳۰۰ 

میلیون یورو از 
آملان را پس گرفت
- دالر تا ۱۵۰۰۰ 

تومان باال رفت و 
دوباره پایین آمد
- ثبت نام هزاران 
ایرانی برای خرید 

محصوالت سایپا

- ترامپ: 
سیاست های من 

ممکن است باعث 
سقوط ایران شود

- رد پیشنهاد اروپا 
در حذف گمرکی 

همه خودروها 
توسط ترامپ

- آمریکا کمک به 
فلسطین را کامال 

قطع کرد، آملان 
جربان می کند

- کوکاکوال، 
کافی شاپ های 

زنجیره ای کاستا را 
به ۵ میلیارد دالر 

خرید
- هاروارد به 
تبعیض علیه 

آسیایی ها متهم 
شد

- مذاکرات نفتا 
قطع شد. ترامپ 

در خفا گفته: 
من هیچ سازشی 

با کانادایی ها 
منی بینم

 رهرب 
جدایی طلبان 

اوکراین طرفدار 
روسیه ترور شد

- اروپا جلو و 
عقب کردن ساعت 

را لغو می کند
- معاون وزیر 

خارجه انگلیس به 
ایران می رود

- حبس ابد برای 
مردی که قصد 

کشنت ترزا می را 
داشت

 هفده کشته 
در تب نیل در 

یونان
 سه کشته در 
حمله با چاقو در 

هلند
- کره جنوبی 
نشست رسان 

دو کره را برگزار 
می کند

 تظاهرات و 
درگیری گسرتده 

مردم برصه با 
پلیس در اعرتاض 

به فساد
 ارسائیل ۲۰۰ 

فلسطینی را 
زخمی کرد

- حامیت قطعی 
پاکستان از ایران 

در برجام
- رویرتز: ایران 

موشک بالستیک 
به عراق داده
- ظریف به 

ترامپ: ایران قوی 
است و سقوط 

منی کند
- امروز: بدون 

مدال

- تهدید ترامپ 
به خروج آمریکا 

از سازمان تجارت 
جهانی

- سارا پیلین از 
مراسم تدفین 

مک کین حذف 
شد، اوباما برایش 

سخرنانی می کند
- ترامپ: چین 
مشکل روابط 

بین آمریکا و کره 
شاملی است

- اپل از آیفون های 
جدید رومنایی 

می کند
- برزیل: لوال در 
انتخابات رشکت 

کند
 فروپاشی 

اقتصاد آرژانتین: 
بهره ٪۶۰  

- دادگاه به رضر 
خط نفتی کیندر 

مورگان کانادا رای 
داد، آلربتا کنار 

کشید
- برنامه آبجوی یک 

دالری انتاریو یک 
هفته پس از آغاز  

تعطیل شد
- دیوان الهه برای 
صدور رای شکایت 

ایران از آمریکا وارد 
شور شد

- اتهام تجاوز 
جنسی به ژرار 

دوپاردیو
- روسیه: 

تروریست های 
ادلب مورد حامیت 

آمریکا، در تدارک 
حمله شیمیایی 

بودند
- آژانس: ایران 

همچنان به برجام 
پایبند است

- حقوق برش 
سازمان ملل: چرا 
آنگ سان سوچی 

استعفا منی کند
 تظاهرات بزرگ 

راست گرایان در 
آملان

- وایلدر هلندی 
منایشگاه کارتون 
محمد را لغو کرد

 جنگ ۳ گروه 
مبارز در پایتخت 
لیبی ۲۷ کشته و 
۱۰۰ زخمی گرفت

- آمریکا یک کشتی 
اسلحه به مقصد 
یمن را ضبط کرد
- بودایی اعظم 
چینی متهم به 

تجاوز جنسی زنان 
شد

- افت ۲ میلیون 
بشکه ای صادرات 

نفت ایران
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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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Pizza Hut

York Mills Road North York ON M3B 1Y5



52 | Tel: 647.674.4048 |

 



53         | www.iranstar.com | Thu, 06 Aug 2018 - V. 25 - No.1203



54 | Tel: 647.674.4048 |



55         | www.iranstar.com | Thu, 06 Aug 2018 - V. 25 - No.1203

(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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