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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا

 رسعت و جهت باد
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 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنجشنبه پنجشنبه جمعهپنجشنبه شنبهجمعه یک شنبهشنبه دوشنبهیک شنبه سه شنبهدوشنبه چهار شنبهسه شنبه چهار شنبه

منایشگاه دستاوردهای الکرتونیکی -
۱۳ و ۱۴ اکترب - بلیت ۱۰ تا ۲۵ دالر برای متام روز
650 Dixon, Toronto, Ontario M9W 1J1

جشن سال نوی هندوها -
۱۳ اکترب - از ساعت ۶ عرص - نفری ۳ دالر

2638 Steeles E, Brampton, Ontario L6T 4L7

کمدی ترسناک گروه طالی سیاه و خانم های بورلسک -
۱۳ اکترب - از ساعت ۸ شب - نفری ۱۲ تا ۱۴ دالر

Royal Cinema 608 College, Toronto

تور، گردش و بازدید از استودیوهای هرنی ریچموندهیل -
۱۴ اکترب - از ساعت ۱۰ صبح - رایگان تا ۲۰ دالر

Mill Pond Gallery: 

314 Mill, Richmond Hill, Ontario L4C 4B5

سمپوزیوم علمی فیزیک و ریاضی درباره "بی نهایت" -
۱۶ اکترب - از ساعت ۷ شب - رایگان

MaRS Discovery District 101 College, 

Toronto, Ontario M5G 1L7

فستیوال غذا و باربیکیوی همیشه سبز-
۱۴ اکترب - از ساعت ۷ شب - از ۱۰۰ دالر تا ۲۵۰ دالر

 Evergreen Brick Works 550 Bayview, 

Toronto, Ontario M4W 3X8

- ترامپ: ایران 
بازیگر بدی است 

و با کره شاملی 
معامله می کند

- مایک پنس در 
مقابل اعرتاض 

بازیگران ان اف ال 
استادیوم را ترک 

کرد
- اعطای ویزا 

آمریکا به 
ترکیه ای ها 
و ترکیه به 

آمریکایی ها 
تعلیق شد

- تظاهرات 
هزاران نفری 

در بارسلونا در 
حامیت از کشور 

واحد
- قهرمانی نادال 

در اوپن چین
- کشف و ضبط 

۴ تن کوکائین 
به ارزش ۲۶۰ 
میلیون دالر 

نزدیک سواحل 
اسپانیا

- صعود نیجریه 
به جام جهانی 

روسیه
- یک قایق 

حامل پناهندگان 
روهینگیاها غرق 

شد، ده ها نفر 
مفقود شدند

 پلیس 
اسرتالیا برای یک 

سال بزرگرتین 
وب سایت 
پورنوگرافی 
کودکان را 

اداره می کرد تا 
مجرمان را به دام 

بیندازد
 فرمانده 

سپاه پاسداران 
ایران: اگر آمریکا 
تحریم های جدید 

را اجرا کند، 
"باید پایگاه های 
خود را تا ۲ هزار 

کیلومرتی ایران 
عقب بربد
- مجلس: 

آتش نشانان 
مشمول قانون 

مشاغل سخت و 
زیان آور تامین 
اجتامعی شدند

- تذکر برخی 
منایندگان 
مجلس به 

روحانی درباره 
محدودیت های 

محمد خامتی
- رئیس کل 

دادگسرتی استان 
تهران: دادگاه 
خاوری در ۳۰ 

آبان

 گردباد 
"نی ت" در راه 

آمریکا، و در 
مسیر کاترینا

- وکیل نوجوان 
می سی ساگایی 
که برای حمله 

تروریستی در راه 
نیویورک بازداشت 

شد: او زیادی 
جوان است

 ترامپ درباره 
کره شاملی: "فقط 

یک چیز موثر 
خواهد بود"
- راهپیامیی 

صدها هزار نفر 
در اسپانیا در 

حامیت از کشور 
واحد؛ نخست 

وزیر: اعالن 
استقالل کاتالونیا 

بی نتیجه است
- تظاهرات چند 

هزارنفری در 
مسکو در روز 
تولد پوتین با 

درخواست استعفا 
از وی

- رس بریده کیم 
وال، روزنامه نگار 

سوئدی پیدا شد
 پلیس لندن: 
سانحه رانندگی 

در نزدیکی موزه 
تاریخ طبیعی 

تروریستی نیست
 انفجار مهیب 

در ایستگاه 
گاز طبیعی در 

پایتخت غنا یک 
کشته داد

- حامد کرزی: 
آمریکا با حامیت 

از داعش و دشنام 
به ایران منی تواند 
مشکالت منطقه 

را حل کند
 ۲ کشته در 

راندن و تیراندازی 
منصور عامری 

۲۸ ساله، به کاخ 
سالم در شهر جده 

عربستان
 حمله ترکیه و 

مخالفان اسد به 
النرصه در شامل 

غرب سوریه
- هیچکدام از 

احزاب نیوزیلند 
در انتخابات 

برنده نشدند، یک 
ایرانی تبار وارد 

پارملان شد
- وکیل خامتی: 

خامتی از مهر سه 
ماه از حضور در 
"مراسم عمومی 

سیاسی، فرهنگی 
و تبلیغی" منع 

شده است

- کانادا به 
بازماندگان بومیان 
۸۰۰ میلیون دالر 

غرامت می دهد
- آمریکا ٪۸۰ 

گمرگ به ٪۲۲۰ 
مالیات واردات 

قبلی محصوالت 
مبباردیه افزود
- محصوالت 
جدید گوگل 

معرفی شد
- ترامپ کمک به 

زنان برای سقط 
جنین را لغو کرد

- آمریکا قسمتی 
از تحریم ۲۰ 

ساله سودان را 
لغو کرد

- کمیسیون اروپا: 
همه طرف ها 
باید به توافق 

هسته ای با ایران 
پایبند باشند

- کمپین 
بین املللی مبارزه 

با سالح های 
هسته ای برنده 

جایزه صلح نوبل
 سازمان ملل: 
دولت آنگ سان 

سوچی اجازه 
عدم دسرتسی 
به مسلامنان 
روهینگیا را 

منی دهد، این غیر 
قابل قبول است
- پاکستان: تنها 
دولت پاکستان 
می تواند فتوای 
جهاد را صادر 

کند
- حوثی ها و 

ارتش یمن پهباد 
آمریکا را در 

صنعا، پایتخت، 
رسنگون کردند
- عربستان از 
آمریکا سامانه 

ضدموشکی تاد 
به مبلغ قراردادی 
۱۵ میلیارد دالری 

می خرد
- ایران: درباره 
برنامه موشکی 
با کسی مذاکره 

منی کنیم
- تیم ملی دارت 

زنان ایران قهرمان 
جهان شد

- کشف ۱۰ 
میلیون دالر 

جعلی از یک 
خودرو در 

کهگیلویه و 
بویراحمد

- ظریف در 
تشییع جنازه 

طالبانی در 
سلیامنیه عراق 

رشکت کرد

- رئیس کمیته 
املپیک برزیل 
به اتهام فساد 

بازداشت شد
- دولت کانادا 
برنامه جدیدی 
برای کمک به 

بازماندگان جنگ 
را تصویب کرد
- قانون جدید 

کانادا برای 
جلوگیری از ورود 

شکنجه گران روسیه؛ 
روسیه کانادا را به 

تالفی تهدید کرد
- پروژه ی لوله نفتی 

"انرژی ایست" 
کنسل شد

 دادگاه اسپانیا 
پارملان کاتالونیا را 

منحل کرد
- کازوئو ایشی 

گورو، نویسنده 
انگلیسی ژاپنی 

االصل برنده نوبل 
ادبیات شد

 سازمان ملل 
گروه عربستان را به 
لیست قاتالن کودک 

افزود
- پیشنهاد فرانسه: 

میانجیگیری بین 
عراق و کردستان
- اردوغان: ترکیه 

مرز کردستان را به 
زودی کامال می بندد
- لیبی از جانسون، 
وزیر امور خارجه 
انگلستان خواست 

معذرت خواهی کند
- پادشاه برونئی 

پنجاهمین سالگرد 
سلطنت خود را 

جشن گرفت
 حویجه عراق 

آزاد شد
- ارشف غنی: هدف 

نهایی صلح با 
طالبان است

- بشار اسد در 
همه پرسی کردستان 

عراق را رد کرد
- عربستان از 

روسیه اس-۴۰۰ 
می خرد

- زهرا نعمتی در 
ميان پنج نامزد 

کسب عنوان بهرتین 
ورزشکار سپتامرب 

۲۰۱۷
- فاطمه هاشمی: 
وصیتنامه پدرم را 

پیدا نکردیم
- ایران ۲ - توگو ۰

- رشد دالر به ۳۹۴۸ 
تومان

- صالحی: 
برجام قابل 

مذاکره 
مجدد 
نیست

 ۱۰ کشته در 
آتش سوزی بزرگ 
در نواحی تولید 

رشاب کالیفرنیا
- باب کورکر: 

ترامپ آمریکا را 
در مسیر جنگ 

جهانی سوم قرار 
داده است

- قانون برنامه ی 
انرژی پاک، برای 
کاسنت از گازهای 

گلخانه ای در 
آمریکا، لغو شد

- کاستاریکا 
به جام جهانی 

روسیه صعود کرد
- ظرفیت ورودی 

اداره مهاجرت 
کانادا در پی 

ورود پناهندگان 
از آمریکا پُر شد

- اعالن وضعیت 
بد هوا در مانی 
توبا بعلت برف
- ترزا می، به 

نتانیاهو : بریتانیا 
به توافق هسته ای 

ایران پایبند است
- صعود ایسلند، 

رصبستان، اسپانیا، 
لهستان، انگلستان 

به جام جهانی
- سکته و مرگ 
وزیر بهداشت 
تونس در دوی 

ماراتن
- صعود مرص به 

جام جهانی 
- در هندوستان 

آتش بازی سال 
جدید ممنوع شد

 ناوشکن الوند 
از ربوده شدن 
کشتی تجاری 
ایرانی توسط 
۷ قایق دزدان 

دریایی جلوگیری 
کرد

- مدیرکل بازرسی 
سازمان غذا و 

دارو: فروش دارو 
از طریق اینرتنت 

غیرقانونی است
- برگزاری دادگاه 

غیر علنی و 
غیابی مرتضوی 

- مناینده 
مجلس: ۸ زن 

ملی پوش توسط 
همرسانشان 

ممنوع الخروج 
شده اند

- لباس های پلیس 
تهران مجهز به 

دوربین شد
- شورای شهر 

تهران: مجسمه 
کودک میدان 

ونک به رسقت 
رفت

- آتش سوزی 
کالیفرنیا 

گسرتده تر شد
- سیرز همه 
دارایی هایش 

را می فروشد و 
کارمندانش را 
اخراج می کند
- ترامپ: اگر 
تیلرسون مرا 

کودن خوانده 
باید با من 

مسابقه هوش 
بگذارد

- هاروی وانستین 
که از کمپانی 
خودش اخراج 

شده متهم است 
به تجاوز ۵ زن
- ترامپ: نفتا 

باید منحل شود
- رئیس دولت 

کاتالونیا انتخابات 
را ملغی و 

خواهان مذاکرات 
استقالل شد

 تظاهرات 
در فرانسه علیه 
طرح اقتصادی 

ماکرون
- ترزا می به 

ترامپ: انگلستان 
و اروپا توافق 
برجام را برای 
امنیت منطقه 

حیاتی می دانند
- هلند از جام 

جهانی حذف شد، 
پرتغال صعود کرد

- کناره گیری 
رهرب اپوزیسیون 
کنیا از رشکت در 

انتخابات، وی 
انتخابات سابق را 

باطل کرده بود
- آغاز رای گیری 
انتخابات ریاست 

جمهوری لیربیا
- نقشه های 

جنگی آمریکا و 
کره جنوبی با 
کره شاملی را 

دزدیدند
- جام جهانی: 

اسرتالیا ۲، سوریه 
۱، رقیب بعدی 

هندوراس
- آغاز مبارزات 

انتخاباتی در ژاپن 
- مسجد جواد 
االمئه در رشق 
تهران به آتش 

کشیده شد
- تساوی ۱-۱ 
تیم های ملی 

فوتبال ایران و 
روسیه در کازان

- پیروزی 
۴-۰ تیم ملی 

نوجوانان فوتبال 
ایران بر آملان

- ترودو با ترامپ 
در واشنگنت 

دیدار کرد
- ترودو در 

کمیته اقتصادی 
سنای آمریکا 

جلسه گذاشت
- کانادا اف-۱۸ 
مورد نیازش را 

از اسرتالیا تامین 
می کند

- امینم، خواننده 
مشهور آمریکایی 

در موسیقی 
جدیدش ترامپ 

را مانند بابابزرگ 
نژادپرست ۹۴ 

ساله خواند
- سازمان 

ملل حمله به 
روهینگیا را 

'سیستامتیک و 
بی رحامنه' خواند
- روسیه پیشنهاد 
میانجیگری میان 
ایران و عربستان 

را داد
- رد پیشنهاد 
کاتالونیا برای 

مذاکره با اسپانیا 
 آشوب در 

کنیا در پی کنار 
کشیدن رهرب 

مخالفان از 
انتخابات

- اتیوپی یک 
شبه ۱۵٪ از 

ارزش پولش را 
کاهش داد

 درگیری میان 
فرانسوی زبان ها 

و انگلیسی 
زبان ها در توگو 

و کامرون باال 
گرفت

- دیوان عالی 
هند: رابطه 

جنسی شوهر با 
همرس زیر سن 
قانونی، تجاوز 

است 
- سلطان های ۹ 
ایالت مالزی: به 
نام اسالم تفرقه 

نیفکنید
- هشدار روحانی 

درباره تحریم 
سپاه به ترامپ 
- ایران و ترکیه 

به جای دالر، 
با ارزهای ملی 
تجارت می کنند

- صالحی، رئیس 
انرژی امتی، با 
جانسون وزیر 

خارجه انگلستان 
دیدار کرد

- رضا صادقی 
و دو خواننده 
دیگر به زندان 
محکوم شدند
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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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www.mydebtproblem.ca            nowroozadeh@yahoo.com
7368 Yonge St., Suite #301 B, Thornhill, ON, L4J 8H9

Toll Free:1-800-225-4746 Fax : 905-597-2260

Qualified Credit Counsellor
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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