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Bayview John

Walk Out
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ادامه دارد

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

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

Iranian Canadian 
Builders’ Association

Ticketing: $30
free for ICBA members

Please note: Must register their vehicles to get free parking. Any vehicles without registration will be fined. Building 
management will not cancel any unregister vehicles or registered vehicles with parking tags that parks on p1.

• Pre-Construction Stage

• Structural (Framing) Stage

• Rough-in Stage

• Exterior Works Stage

• Finishing Stage

• Post Construction

Presentation by
Mr. Mehran Safapour (M. ARCH)

 اگرچه به نظرمی رسد ساخت خانه در همه جای  دنیا یکسان است اما ویژگی هایی از قبیل نوع مصالح٬ نوع سازه٬ مقررات
 ساختامنی                       ٬ قوانین شهرسازی                   و روند اجرا باعث می شود که اجرای ساختامن در هر
 کجا تفاوت های مهمی داشته باشد. بخصوص در آمریکای شاملی٬ خانه های مسکونی تک واحدی                        دو تا

 سه طبقه با روش و استاندارد سازه های چوبی                        و همچنین روند و سنت اجرایی آن نیاز به دانش٬
تجربه ومدیریت خاص خود دارد.

 فقدان                             و عدم توجه به مدیریت و روند الزم در اجرا حتی برای سازندگان با تجربه نیز به دوباره کاری ها٬رصف
 زمان بیشرت٬ هزینه های اضافی٬ برخورد با مجریان                            یا کارفرمایان و در پاره ای از موارد حتی به

توقف پروژه و مشکالت مهم تری منجر خواهد شد.
 انجمن ساختامن سازان ایرانی- کانادایی            از بدو تاسیس همواره تهیه                یا راهنامی مدیریت ساخت

 خانه های مسکونی تک واحد                        که اکرث سازندگان ایرانی در آن مشارکت دارند را دربرنامه خود داشته و
 هم اکنون این مهم میرس گردیده است و انجمن در چند سمینار ماهانه خود کارگاه هایی به این مبحث اختصاص داده است.
                        الزم به توضیح است که این کارگاه ها توسط مهندس مهران صفاپور با توجه به تخصص و تجربه بیست و چند ساله ایشان در

         امیدوار است که بتواند گامی موثر در روند افزایش کارآیی وبهره وری ساختامن سازان ایرانی در تورنتو برداشته باشد.

Wood Structure

City By-laws Building Codes
Single Family

Sub-contractors

ICBAChecklist
Single Family

Ron Custom Homes.برگزار می گردد         
ICBA

MONTHLY GENERAL MEETINGS

Management Checklist for Building a New Single-Family Home

THURSDAY 28TH FEBRUARY 2019, 6:30PM TO 8:30PM
THURSDAY 28TH MARCH 2019, 6:30PM TO 8:30PM
THURSDAY 25TH APRIL 2019, 6:30PM TO 8:30PM

Checklist
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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
 رسعت و جهت باد

پنج شنبه
۱۴  فوریه

جمعه
۱۵  فوریه

شنبه
۱۶  فوریه

یک شنبه
۱۷  فوریه

دوشنبه
۱۸  فوریه

سه شنبه
۱۹  فوریه

چهار شنبه
۲۰  فوریه

پنج شنبه
۷  فوریه

جمعه
۸  فوریه

شنبه
۹  فوریه

یک شنبه
۱۰  فوریه

دوشنبه
۱۱  فوریه

سه شنبه
۱۲  فوریه

چهار شنبه
۱۳  فوریه

پنج شنبه
۷  فوریه

جمعه
۸  فوریه

شنبه
۹  فوریه

یک شنبه
۱۰  فوریه

دوشنبه
۱۱  فوریه

سه شنبه
۱۲  فوریه

چهار شنبه
۱۳  فوریه

برف
باران
ابر

وری وری ۸ وری ۹ وری ۱ وری ۱۱ وری ۱۲ وری ی۱۳ ی ی ی ی ی ی
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-10° C

-20° C
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50%
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- آمریکا: با ارتش 
ونزوئال متاس 

مستقیم داریم
- ترامپ: ۲۷ و ۲۸ 

فوریه در هانوی 
با کیم مالقات 

می کنم
- ترامپ گزارش 

قتل خاشقجی را 
به سنا نداد

- الیزابت وارن 
خود را کاندیدای 
دموکرات ریاست 
جمهوری آمریکا 

کرد
- ناسا به ماه 

می رود
- زن رئیس جمهور 

سابق مکزیک 
طالق گرفت

- ونزوئال پول 
نفتش را به حساب 

بانک روسی 
ریخت

- طوفان برق 
ده ها هزار نفر 

در بریتیش کلمبیا 
کانادا را قطع کرد

- تظاهرات هزاران 
جلیقه زرد در 

فرانسه
- پروازهای بلژیک 
هفته آینده بعلت 

اعتصاب تعطیل 
می شوند

- شوهر ملکه 
انگلیس گواهینامه 

رانندگیش را پس 
داد

- هفت تروریست 
تونسی به حبس 
ابد محکوم شدند

- یک مناینده زن: 
منایندگان مرد 
مجلس تانزانیا 

ختنه شوند
- ابوال در کنگو 

۵۰۰ کشته گرفت
- بیست و 

یک کشته غیر 
نظامی در مبباران 

افغانستان
- مخالفت پادشاه 

تایلند با رشکت 
خواهرش در 

انتخابات
- سی ونه کشته در 

نوشیدن مرشوب 
در هند

- حمله کُردهای 
سوریه به آخرین 

پایگاه داعش
- آیت الله زنجانی: 
ازدواج با کودکان 

مرشوع نیست
- ایران بزرگرتین 

صادرکننده به 
عراق

- بیشرت استان های 
ایران برف و بارانی 

شدند

- ترامپ به چک 
پزشکی سالیانه 

رفت
- زندانی مسلامن 

آمریکایی بدون 
حضور یک امام 

اعدام شد
- ده کشته در 

آتش سوزی 
خوابگاه فوتبال 

جوانان فالمینگو 
ریودوژانیرو

- مادورو: مردم 
برای ترامپ نامه 

بنویسند
- حبس ابد برای 
بروس مک آرتور 
قاتل زنجیره ای 
همجنس گرایان 

تورنتو
- حبس ابد 

برای الکساندر 
بیسونت 

تروریست 
مسیحی  مسجد 

کبک
- رسمای -۵۰ 

درجه در مرکز 
کانادا

- روسیه: ارسائیل 
به سوریه حمله 

نکند
- عدم پیرشفت 

در مذاکرات 
برگزیت با اروپا

- کاندید شدن ۴۴ 
نفر برای ریاست 

جمهوری اکراین
- تظاهرات ده ها 
مجاهد خلق در 

پاریس برعلیه 
ایران

- خروج مراکش 
از بلوک عربستان 

و دوستان
- پانزده کشته 

در حمله هوایی 
آمریکا به 

سومالی
- شکست کودتا 
در داخل داعش
- در دهلی نو 

تگرگ بارید
- دو کودک کشته 
در حمله ارسائیل 

به غزه
- تالش برای 

حمله سایربی به 
مجلس اسرتالیا
- خامنه ای: ما 

می گوییم مرگ بر 
حاکامن آمریکا، 
نه ملت آمریکا

- ظریف به 
کمیسیون امنیتی 

مونیخ می رود
- ناپدید شدن 

بوکسور ایرانی در 
فرودگاه اتریش

- ناآرامی در 
زندان قرچک

- گرمی: موزیک 
هیپاپ "آمریکا 
اینه" بهرتین شد
- ایمی کلوباچر 

کاندید دموکرات 
ریاست جمهوری 

آمریکا شد
- آمریکا از کره 

جنوبی پول 
بیشرتی برای 

رسبازانش گرفت
- آمریکا: کانال 

مالی اروپا، 
بی احرتامی به 

آمریکاست
- مادورو اعالن 

مانور نظامی کرد
- دویست 

مربی کانادایی 
به ورزشکاران 
اقلیتی، حمله 

جنسی داشتهاند
- خرید ۴۱۴ 

میلیون دالری 
دفاع موشکی 

ورشو از آمریکا 
- اردوغان: 

متام گروه های 
تروریستی 

تسلیحات غربی 
دارند

- سه کشته در 
سقوط هلیکوپرت 

نظامی اتیوپی در 
کمپ سازمان ملل 

در سودان
- السیسی رئیس 

اتحادیه افریقا شد
- غنی: طالبان در 

کابل دفرت بگیرد
- پنج کشته در 

درگیری مسلحانه 
کشمیر هند 
- عربستان: 

عکس های بزوس 
به ما مربوط 

نیست
- کنفرانس 

روهینگیا: چرا 
میامنار را تحریم 

منی کنید؟
- آتش سوزی 

بزرگ در راه شهر 
ویکفیلد نیوزیلند
- امضاء قرارداد 

۵۰ بیلیونی خرید 
زیردریایی اسرتالیا 

از فرانسه 
- وزارت اطالعات: 

۷ داعشی 
بازداشت شدند

- زلزله ۵,۲ 
ریشرتی در 

هرمزگان
- خامتی: فرمول 
مبب اتم داریم، 

منی سازیم
- اردشیر زاهدی: 

اپوزیسیونی که 
پول بگیرد خائن 

است

- اعتصاب هزاران 
معلم در دنور 

بعلت حقوق کم
- عذرخواهی 

مناینده مسلامن 
آمریکا از توییت 
ضد البی یهودیان

- گوایدو: 
جلوگیری از ورود 
کمک های آمریکا 
به ونزوئال جنایت 
علیه برشیت است

- دستگیری ۱۹ 
پولشو در کانادا
- ترودو:بازرس 

اخالقی اس ان سی 
و دولت را بررسی 

کند
- روسیه شبکه 

اینرتنتی مستقل 
می سازد

- تظاهرات هزاران 
راستگرا برعلیه 

دولت اسپانیا
- ترکیه: فرانسه 

پاسخگوی 
جنایاتش در افریقا 

باشد
- صبغت الله 

مجددی نخستین 
رئیس دولت 

اسالمی افغانستان 
درگذشت

- وزیر بهداشت 
افغانستان بهرتین 

وزیر جهان شد
- طالبان پیشنهاد 
غنی برای تاسیس 

دفرت در کابل را 
رد کرد

- شانزده کشته 
غیرنظامی در 
حمله هوایی 

آمریکا به سوریه
- مبباران شهر 
مرزی سوریه 
توسط ارسائیل

- آزادی بازیکن 
تیم ملی فوتبال 
بحرین از زندان 

تایلند
- رئیس جمهور 

فیلیپین: شاید نام 
کشور را تغییر 

دهم
- امتام موجودی 

سایت های فروش 
گوشت در ۲ 

ساعت
- راهپیامیی ۲۲ 
بهمن انجام شد

- سپاه ۱۴ کشتی  
چینی صیادی در 
آب های ایران را 

توقیف کرد
- فروغ تاجبخش 
از مادران خاوران 

درگذشت
- ترامپ و 

نتانیاهو: ۴۰ سال 
رسکوب در ایران

- افرس نیروی 
هوایی آمریکا 

متهم به جاسوسی 
برای ایران شد

- آمریکا در پی 
اخالل برنامه 
موشکی ایران

- آمریکا ۹ فرد و 
۲ رشکت ایرانی را 

تحریم کرد
- کنگره آمریکا 

به قطع کمک به 
جنگ عربستان در 

یمن رای داد
- ناسا: ماه پیامی 
اوپورتیونیتی از 

کار افتاد
- تظاهرات ده ها 

هزار نفری معرتض 
به دولت آرژانتین
- مربی   تیم ملی 
ژیمناستیک کانادا 

از اتهام حمله 
جنسی تربئه شد
- عربستان در 
فهرست سیاه 

اتحادیه اروپا قرار 
گرفت

- دیوان الهه: ما 
به دعوای ایران 

علیه آمریکا 
رسیدگی می کنیم
- بودجه اسپانیا 

رد شد
- بوکسور جلیقه 

زرد به دادگاه 
رفت

- لغو پروازهای 
بلژیک بعلت 

اعتصاب اتحادیه
- بلغارستان 
حساب های 

ونزوئال را بست
- بزرگرتین توفان 
۱۵۰ سال گذشته 

در مسکو
- عربستان به 

لیست پولشویی 
و مالی تروریسم 

اروپا اضافه شد
- نتانیاهو: در 

ورشو با دوستان 
عرب حمله به 

ایران بررسی شد
- چین: فضا، جزو 

امالک آمریکا 
نیست

- دستگیری ماریا 
رسا خربنگار 

مخالف فیلیپین 
- بیش از ۴۰ کشته 
در حمله انتحاری 

تروریستی به 
اتوبوس سپاه 
در سیستان و 

بلوچستان

- ال چاپو در 
دادگاه آمریکا 

گناهکار شناخته 
شد

- سناتور مورفی: 
بولتون در حال 

زمینه چینی برای 
حمله به ایران 

است
- ترامپ: تعطیلی 

مجدد دولت 
بعید است، بدهی 
دولت ۲۲ تریلیون
- ترامپ: مناینده 
مسلامن استعفا 

کند
- تظاهرات بزرگ 

طرفداران و 
مخالفان دولت 

ونزوئال
- استعفا جودی 
ویلسون، وزیر 

کهنه رسبازان، در 
پرونده اس ان سی 

الوالن
- کرسی بودجه 
کانادا ۲ بیلیون 

دالر کمرت از 
برنامه است

- آغاز مذاکرات 
انتاریو و تورنتو 

در تغییرات 
بنیادی حمل ونقل 

عمومی
- کنفرانس ورشو؛ 

نتانیاهو در راه 
لهستان، روگردانی 

وزیران اروپایی
- آغاز محاکمه 

۱۲ رهرب استقالل 
طلب کاتالونیا در 

مادرید
- ترکیه ۱۱۰۰ 

هوادار گولن را 
بازداشت می کند

- دستگیری ۳ 
فرانسوی در 

مراکش به جرم 
حامیت مالی از 

تروریسم
- نیروهای هفتار 

بزرگرتین چاه 
نفت لیبی را 
ترصف کردند

- اعضای 
کمیسیون های 

انتخابات 
افغانستان اخراج 
و ممنوع الخروج 

شدند
- دستکم ۱۷ نفر 

در آتش سوزی 
هتلی در دهلی 

کشته شدند
- شکست دولت: 

تصویب طرح 
درمان پناهجویان 

در خاک اسرتالیا
- ظریف به 

ترامپ: ۴۰ سال 
شکست آمریکا

- دادگاه: سییرز به 
رئیس آن فروخته 

شود
- آمریکا حساب 

توتال با ونزوئال را 
مسدود کرد

- کمک های آمریکا 
از کلمبیا به مرز 

ونزوئال رسید
- آمریکا تا آخر 

آوریل از سوریه 
خارج می شود

- جف بزوس، مالک 
آمازون: "نشنال 

اینکوایر" تهدید کرد 
عکسم را منترش 

می کند
- کی روش تا ۲۰۲۲ 
رسمربی کلمبیا شد

- کبک ۱۸۰۰۰ 
پرونده مهاجرتی را 

حذف می کند
- ترودو به فشار 

در پرونده الواالن 
متهم شد

- تروریست تندرو 
مسیحی مسجد 

کبک طوالنی ترین 
حکم زندان کانادا را 

می گیرد
- دادگاه اسرتداد 

مدیر مالی هوآوی 
به آمریکا مسائل 
سیاسی را نیز در 

نظر می گیرد
- دیدار معاون 

نخست  وزیر ایتالیا 
با جلیقه زردها، 

فرانسه: در امور ما 
دخالت نکنید

- سازمان ملل: 
قتل خاشقجی از 

سوی عربستان 
برنامه ریزی و اجرا 

شد
 گزارشگران بدون 

مرز سند ۱۷۰۰ 
هزار زندانی ایران را 

بدست آوردند
- پیرشوی مهم 

جنگجوهای "لیبی 
رشقی" در غرب

- اوگانادا خربنگار 
بی بی سی را برای 

خشمناک کردن 
دولت دستگیر کرد

- تحویل اولین 
جنگنده رافال 
فرانسه به قطر

- رومنایی موشک 
بالستیک هوشمند 
دزفول و کارخانه 

ساخت موشک
- دو تروریست در 
زاهدان کشته شدند

- ۵۰ میلیون نفر 
زیر خط فقر 

هستند
- ایران احتامال 

ماهواره دومی را 
پرتاب کرده
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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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ICBA
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York Mills Road North York
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No Frills

PLUS 1 CLEANERS
PANTS HEMMING
PANTS WAIST IN/OUT
PANTS CHANGE ZIPPER
JACKET SLEEVE SHORTENING

$ 5.99
$ 9.99 & UP

$ 9.99 & UP

$ 29

Major Mackenzie

36 Levendale

Elgin Mills

Yo
ng

e

 36 Levendale Road, Richmond Hill, L4C 4H2

905-883-5254  
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design
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