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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 - ۱۴ تا ۱۶ سپتامرب - از ۹ صبح - رایگان
PetSmart Leaside 835 Eglinton E, Toronto 

آخر هفته در حامیت گرفنت جانوران خانگی

 

فستیوال فیلم تورنتو همین یکشنبه ۱۶ سپتامرب پایان می یابد

شنبه - ۱۵ سپتامرب - ۹ صبح - ۵۰ دالر
Toronto Reference Library 789 Yonge, Toronto

سمپوزیوم آموزشی بیامری های مادرزادی چشمی 

یکشنبه - ۱۶ سپتامرب - ۹ صبح - همت عالی از ۳۰ دالر 
Centennial Park 256 Centennial Park Rd, Toronto

دوچرخه سواری برای بیامری ام اس

سه شنبه - ۱۸ سپتامرب - ۱ تا ۶ بعدازظهر - رایگان
Toronto Centre for the Arts, 5040 Yonge Toronto

منایشگاه کالیگرافی چینی کاترینا کوان

دو شنبه - ۱۷ سپتامرب -  ۷:۳۰ شب - از ۳۰ دالر 
Young Centre for the Performing Arts, 

50 Tank House,  Toronto

کنرست موزیکال پاریس در دهه ۲۰

پنج شنبه
۱۳ سپتامرب

جمعه
۱۴ سپتامرب

شنبه
۱۵ سپتامرب

یک شنبه
۱۶ سپتامرب

دوشنبه
۱۷ سپتامرب

سه شنبه
۱۸ سپتامرب

چهار شنبه
۱۹ سپتامرب

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
۶ سپتامرب

جمعه
۷ سپتامرب

شنبه
۸ سپتامرب

یک شنبه
۹ سپتامرب

دوشنبه
۱۰ سپتامرب

سه شنبه
۱۱ سپتامرب

چهار شنبه
۱۲ سپتامرب

پنجشنبه - ۱۳ و ۱۴ سپتامرب - از ۶ عرص - ۴۰۰ دالر
The Carlu 444 Yonge, Toronto 

کنفرانس علمی اعتیاد و همه جوانب آن 
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 طوفانی 
دیگر در راه رشق 

آمریکا
- ونزوئال: آمریکا 
اعرتاف کرده که 
درپی کودتاست
- رسینا ویلیامز 

دوم شد و ۱۷۰۰۰ 
دالر جریمه شد

- انتخابات سوئد: 
همبستگی ٪۴۰، 

سوسیال  ۴۰٪، ضد 
مهاجرت ٪۲۰

 تظاهرات 
صدها راستگرای 

آملانی در شهر 
کوتن برعلیه 

مهاجران 
- تظاهرات هزاران 

نفر در روسیه 
برعلیه افزایش 

سن بازنشستگی
- روسیه: آمریکا 
سوریه را مبباران 

فسفری کرده
 هفت مجروح 
در حمله با چاقوی 
مردی به مردم در 

فرانسه
- افزایش تنش 
میان کوزوو و 

رصبستان
- یک کشته و ۳۷ 
زخمی در هجوم 

مردم در استادیوم 
فوتبال ماداگاسکار 

 هفده کشته 
در سقوط هواپیام 
در سودان جنوبی

- البشیر متام 
کابینه سودان را 

اخراج کرد
 در اعرتاضات 
چند روز گذشته 

برصه ۱۵ نفر 
کشته و احزاب 

مخالف خواستار 
استعفای عبادی 

شدند
 افغانستان 

احمدشاه مسعود 
را بزرگداشتند، 
دو نفر حمله 

تروریستی کردند
- هجده کشته 

در درگیری ارتش 
سوریه با پلیس 

کردها
- کشف ۵ جسد 

در یک خانه 
توسط پلیس 

اسرتالیا
- سقوط ارز در 

مقابل ریال
- مجمع تشخیص 

مصلحت الیحه 
مبارزه با پولشویی 

را رد کرد
 مردی که در 
تهران خودسوزی 

کرد، درگذشت

 آمریکا با 
کودتاچیان ونزوئال 

دیدار مخفیانه 
داشت

- شکایت ۲۰ 
میلیونی از 

استورمی دانیلز 
که با ترامپ رابطه 

داشت، لغو شد
 گرسنگی در 
کمین دو میلیون 

نفر از مردم 
آمریکای مرکزی

- سازمان ملل دو 
روز دیگر ثبت 

نام پناهجویان در 
ترکیه را متوقف 

می کند
- درگیری میان 
پلیس یونان و 

مخالفان دولت بر 
رس نام مقدونیه
- فردا انتخابات 

سوئد برگزار 
می شود

 تظاهرات 
ده هاهزار نفری 

ضد دولتی در 
فرانسه

 حکم اعدام 
۷۵ طرفدار مرسی 

و ۴۷ حبس ابد در 
مرص تایید شد

 برصه عراق: ۳ 
راکت به فرودگاه 

و ۳ خمپاره به 
نزدیک کنسولگری 

آمریکا خورد
- امارات به قایق 
ماهیگیری ایران 

حمله کرد
 شانزده 

کشته در تصادف 
قندهار به هرات 

افغانستان
- جلسه اضطراری 

دولت عراق در پی 
اعرتاضات مردمی
- مذاکرات صلح 

یمن در پی غیبت 
حوثی ها در ژنو 

شکست خورد
 سه زندانی 

کرد در ایران اعدام 
شدند

- محاکمه ۱۵ 
متهم به اخالل 
اقتصادی ایران 

آغاز شد
 یازده کشته 
در حمله سنگین 
سپاه به کردهای 
مخالف ایران در 

عراق 
- روحانی: آمریکا 

هر روز برای 
مذاکره پیغام 

می فرستد
- رصافی ها مجاز 
به واردات ارز و 

طال شدند

 آمریکا دادگاه 
بین املللی جنایت 

دنیا و قاضی هایش 
را تحریم می کند 

- آمریکا دفرت 
سازمان آزادی  

بخش فلسطین را 
تعطیل می کند
- دادگاهی در 
آمریکا ایران را 

مقرص مبب گذاری 
پایگاه آمریکا در 
عربستان دانست

- افزایش ٪۳۱ 
فروش نایک

- داگ فورد از 
بند قانونی برعلیه 

رای دادگاه در 
انتخابات شهرداری 

استفاده می کند
- هفتمین روز 
سقوط متوالی 

سهام تورنتو
- کریستینا فریلند 

بجای ترودو 
در سازمان ملل 
سخرنانی می کند
- انتقاد شدید 

رئیس عالی حقوق 
برش سازمان ملل  

از  آمریکا، میامنار، 
عربستان، چین 

و یمن
- آژانس امتی: 
ایران به برجام 

متعهد است، کره 
شاملی معلوم 

نیست
- انرصاف ۲۰ 

هرنمند از حضور 
در جشنوارۀ 

موسیقی ارسائیل
 مرص ۱۱ شبه 
نظامی را در سینا 

کُشت
 صد کشته در 

غرق شدن قایق 
پناهجویان در 

لیبی
 حمله 

مسلحانه به 
ساختامن رشکت 

نفت لیبی
- قاتل توییرتی 
ژاپن به ۹ فقره 

قتل متهم شد
- ژاپن و روسیه 
رسانجام قرارداد 

صلح امضا می کنند
 سازمان ملل: 

پیش از حمله 
سوریه ۳۰۰۰۰ 

نفر از ادلب فرار 
کردند

- کیم خواستار 
دیدار دوباره با 

ترامپ شد
- بانک مرکزی 

ایران: نقدینگی 
در یک سال ٪۲۰ 

افزایش یافته

- آمریکا: آسامن 
ایران برای پرواز 

از عراق خطرناکرت 
است

 طوفان فردا 
شب با رسعت 

۲۰۰ کیلومرت در 
ساعت به سواحل 

رشقی آمریکا 
می زند

- لوال از کاندید 
شدن ریاست 

جمهوری برزیل 
رصفنظر کرد

- میکروسافت 
در مرکز تورنتو 

دفرت مرکزی ایجاد 
می کند

- پُست کانادا 
اعتصاب می کند
- دیوان کیفری 

بین املللی: به 
پرونده جنایت 
آمریکا رسیدگی 

می کنیم
- آغاز بزرگرتین 

مانور نظامی 
روسیه و چین

 بازداشت ۴ 
نفر بدلیل حمله 
به سفارت ایران 

در هلسینکی
- راهپیامیی بزرگ 

جدائی طلبان 
کاتالونیا

- پارملان اروپا 
تنبیه مجارستان را 
به بحث می گذارد

- ایرلند بازدید 
ترامپ را کشورش 

را لغو کرد
- بازگشایی مرز 
اتیوپی و اریرته
- در افریقای 

جنوبی برف بارید
- نیروهای مخالف 

کنگو تسلیم 
می شوند

- سازمان ملل 
حمله هدفمند به 
هزاره های شیعه 
در افغانستان را 

بررسی کند
 مبب گذار 

انتحاری در 
ننگرهار ۳۲ نفر را 

کشت
- کلثوم، همرس 
نواز رشیف در 
لندن درگذشت

- نرشیه اسرتالیایی 
دوباره کاریکاتور 
رسینا ویلیامز را 

منترش می کند
- گشایش 

کنسولگری جدید 
ایران در برصه

- احمدی نژاد به 
خامنه ای: حکم 

بقایی مجددا 
رسیدگی شود

- رای گیری مجدد 
فورد برای نصف 

کردن تعداد 
اعضای شورای 

شهر تورنتو
- پارملان اروپا 

به اقدام تنبیهی 
علیه مجارستان 

رای داد
- پوتین: متهامن 

مسمومیت 
جاسوس روسی 
شهروند عادی 

هستند
- بانک مرکزی 

ترکیه نرخ بهره را 
افزایش داد

- اپل از از آیفون 
ایکس اس رومنایی 

کرد
- رسانجام آخرین 

معاهده صلح 
سودان جنوبی 

امضاء شد
 حمله مجدد 

موشکی به 
پایتخت لیبی
- کوفی عنان 

در غنا به خاک 
سپرده شد

- ویتنام: مرد 
گوشت سگ 

نخورند
- کاهش کم 
سابقه ارزش 

افغانی در برابر 
دالر

- نتانیاهو: اروپا 
به ایران تسکین 

می دهد
- مجلس 

افغانستان: 
موافقتنامه 

امنیتی با آمریکا 
مجددا بررسی 

شود
 پانزده کشته 
در حمله مجدد 

عربستان و 
دوستان به بندر 

حدیده یمن
 طوفان 

منگخوت در راه 
فیلیپین

- اعتصاب 
در شهرهای 

کردنشین ایران
- شش سال و 

نیم زندان برای 
رحیم مشایی 

و ۴ سال برای 
جوانفکر

- کریم انصاری 
فرد به باشگاه 

ناتینگهام فارست 
انگلیس پیوست

- ترامپ به 
هوادارانش: 

اگر استیضاح 
شوم مقرص شام 

هستید 
- ترامپ: ۲۶۷ 

بیلیون دالر 
گمرکی بر چین 

می بندم
 مشاور 

کمپین ترامپ 
۱۴ روز به زندان 

می رود
 ترامپ: 

می توانم کانادا را 
ویران کنم

 کشف ۱۶۰ 
جسد در جنوب 

رشق مکزیک
- حبس ابد برای 

صالح الدین 
دمیرتاش و ثریا 

اوندور، مخالفان 
اردوغان

- دزدیده شدن 
اطالعات شخصی 
و حساب بانکی 

۳۸۰ هزار مشرتی 
بریتیش ایرویز

- مراکش جلوی 
خروج ۵۰۰۰۰ 

پناهنده به سمت 
اروپا را گرفت
 معرتضان 

عراقی باقی 
ساختامن های 

دولتی و 
کنسولگری ایران 
در برصه را آتش 
زدند، چند روس 
را گروگان گرفتند
- میامنار: دیوان 
الهه صالحیت 

بررسی روهینگیا 
را ندارد

 یک کشته 
و ۲۰۰ زخمی 

در حمله ارتش 
ارسائیل به غزه

- ایالن ماسک در 
مصاحبه رادیویی 
ماری جوآنا کشید، 

۲ رئیس تسال 
استعفا کردند

- نشست ایران، 
روسیه، ترکیه 

در تهران درباره 
سوریه: پایان 
تروریست ها، 
آمریکا برود، 

آواره ها برگردند، 
صلح شود

- خامنه ای به 
پوتین: آمریکا را 

باید مهار کرد
- وقوع زلزله 

خفیف در 
سیستان و 

بلوچستان، فقط 
خساراتی بجا 

گذاشت

- مقام های ارشد 
کاخ سفید نوشنت 

مقاله مقاومت 
در نیویورک تایمز 

را انکار کردند؛ 
ترامپ: خیانت
 کاندیدای 

ریاست جمهوری 
برزیل چاقو خورد

- امروز ماگزیم 
برنیر، نفر دوم 
محافظه کاران 

فدرال استعفا کرد
- عدم پیرشفت 

مذاکرات نفتا بین 
کانادا و آمریکا

 امسال، 
خشکسالی بزرگ 

در اروپا
- انگلیس: دو 
روس جاسوس 

دوجانبه و دخرتش 
را مسموم کردند. 
آمریکا، انگلیس، 

کانادا، فرانسه 
و آملان: روسیه 

متهامن را تحویل 
دهد

- پنجاه مهاجر 
غیرقانونی در 

ایتالیا ناپدید شدند
- ترس مردم آملان 
از ترامپ بیشرت از 

پناهندهاست
- روسیه: 

تروریست های 
سوریه را می کُشیم

 ده رسباز 
سودان جنوبی 

در تجاوز، قتل و 
غارت امدادگران 

و مردم مجرم 
شناخته شدند

 مردم برصه 
ساختامن های 

دولتی را آتش زدند
 دو انفجار در 
استادیوم کابل ۲۴ 

کشته گرفت
- همجنسگرایی 

در هند دیگر جرم 
نیست

- خودداری 
حوثی ها از رشکت 
در مذاکرات صلح 

یمن 
- هند و آمریکا 
قرارداد نظامی 

و فشار بر ایران 
امضاء کردند

- شهرام ناظری: از 
صدا و سیام برای 

پخش بدون اجازه 
۴۰ سال از آثارم 
شکایت می کنم

- خامنه ای: ایجاد 
دولت موازی به 

صالح نیست، همه 
باید بایکدیگر و 

برعلیه آمریکا عمل 
کنند
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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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York Mills Road North York ON M3B 1Y5

 Newmarket/YongeNewm
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design



60 | Tel: 647.674.4048 |


