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BUILT BETTER, 
BACKED BETTER
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 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
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 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران
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کالس احساس خوشبختی کردن
۲۲ اکترب - ۱۰:۳۰ صبح - بلیت ۱۰ دالر

Hart House, 7 Hart House Circle, Toronto

سمینار کاهش دادن زباله های مواد غذایی
۲۳ اکترب - از ساعت ۶ عرص - رایگان

Lillian H Smith Library 239 College, Toronto

سخرنانی درباره معجزه ماندال
۲۵ اکترب - از ساعت ۶:۳۰ شب - رایگان

Ted Rogers School of Management,

 55 Dundas W, Toronto

موسیقی مانی توبا
۲۴ اکترب - از ساعت ۸:۳۰ عرص 

Horseshoe 370 Queen W, Toronto

فیلم و تئاتِر ترسناک مردگان
۲۵ اکترب - از ساعت ۷ شب - ۶۰ دالر

Monarch Tavern, 12 Clinton, Toronto

- کائپرنیک که 
با زانو زدن در 

زمان اجرای 
رسود آمریکا 

به تبعیض علیه 
سیاهپوستان 

اعرتاض کرد و 
امسال بدون تیم 

مانده، ان اف ال 
را "سو" کرد

- ۱۰ میلیون 
دالر جایزه برای 
براندازی ترامپ
- یک پهباد در 

زمان نشسنت یک 
هواپیامی کوچک 

در کبک با آن 
برخورد کرد
- سباستین 

کورتس رهرب 
۳۱ ساله حزب 

محافظه کار 
"مردم" اتریش 

برنده انتخابات و 
جوانرتین رئیس 

دولت جهان 
می شود

- کشته های 
انفجار سومالی 
به بیش از ۳۰۰ 

نفر رسید
 ۶ رسباز و 
۲۴ جنگجو در 

درگیری صحرای 
سینای مرص 
کشته شدند

- کردستان عراق 
لغو نتایج همه 

پرسی استقالل را 
رد کرد

 آغاز عملیات 
ارتش فیلیپین 

برای پس گرفنت 
شهر ماراوی

- پیروزی فدرر 
بر نادال در 

فینال مسرتز 
شانگهای

- شاراپووا 
قهرمان تنیس 
آزاد تیانجین 

چین شد
- سورونبای ژئن 

بیکف با ٪۵۵، 
پیروزی انتخابات 
ریاست جمهوری 

قرقیزستان
- انفجار مین 

طالبان ۴ ارتشی 
پاکستان که بویل 

را نجات داده 
بودند کشت

- ارتش عراق در 
راه کنرتل کرکوک

- "علی بابا" از 
آمازون پیشی 

گرفت
- ایران گذرگاه 

مرزی مریوان با 
کردستان عراق را 

بست

 دفرت حفاظت 
از منافع ایران 

در واشنگنت مورد 
حمله قرار گرفت

- کشته های 
آتش سوزی 

کالیفرنیا به ۳۸ 
نفر رسید، آتش با 
وزیدن باد بیشرت 

شد
- درخواست های 

آمریکا در 
مذاکرات نفتا 

بزرگرت و بیشرت شد
- ۲۱ زن هاروی 

واستین را به 
تعرض جنسی 
متهم کردند. 
اسکار و بفتا 

اخراجش کردند
- تسال صدها 

کارگرش را بعلت 
دیرکرد در تولید 

اخراج می کند
- بانک مرکزی 

کانادا: رشد کشور 
در نیمه دوم 

امسال کاهش 
می یابد

- آمانو: آژانس 
تایید می کند که 
ایران به توافق 

پایبند بوده
 راهپیامیی 

هزاران ملی گرای 
تندرو در اوکراین
 ۳۲ کشته و 
ده ها زخمی در 
دو انفجار پیاپی 

در موگادیشو 
پایتخت سومالی
 ۴ کشته در 
سقوط هواپیام 
کنار ساحل در 

کشور ساحل عاج
- آخرین حمله 
برای آزادسازی 
رقه رشوع شد

- سوریه خواستار 
خروج فوری ترکیه 
از شامل غرب این 

کشور شد
- ارتش سوریه 
املیادین را آزاد 

کرد
 نیروهای 

کردستان عراق در 
مقابل ارتش عراق 

در کرکوک قرار 
گرفتند

- مهران مدیری 
به تلویزیون 

برمی گردد
- قاسم سلیامنی 

به کردستان عراق 
رفت

- علی کرب حیدری 
فرد: اعزام 

بازداشت شدگان 
به کهریزک دستور 

من بود

- ترامپ پایبندی 
ایران به برجام 
را تایید نکرد. 

ارسائیل، عربستان  
امارات حامیت 

کردند
- وزارت دارای 

آمریکا سپاه 
پاسداران را 
تحریم کرد

- کانادا برجام را 
تایید کرد

- اوبر تهدید کرد 
از فردا در کبک 
کار نخواهد کرد
- آمریکا از نفتا 

می خواهد: همه 
اتومبیل ها باید 

۸۵٪ ساخت 
آمریکای شاملی، 
۵۰٪ ساخت خود 

آمریکا باشد
- بویل و 

خانواده اش، 
گروگان های سابق 

طالبان، وارد 
تورنتو شدند

- ۱۸ زن برعلیه 
حمله جنسی 

هاروی واستین 
صحبت کردند
- اروپایی ها 

برجام را تایید 
کردند

- سوئیس در 
مورد ممنوعیت 

نقاب و برقعه 
رفراندوم 
می گذارد

 پلیس کنیا 
دو تظاهرات 

کننده را به رضب 
گلوله کشت

- دادگاه افریقای 
جنوبی اجازه 

رسیدگی به ۷۸۳ 
پرونده فساد 

"زوما" را صادر 
کرد

- رئیس کل ارتش 
لسوتو دستگیر 

شد
- چین رکورد 

تجارت با آمریکا 
را شکست

 ده ها کشته 
در رانش زمین در 

ویتنام
- روحانی: آمریکا 

امروز تنهاتر از 
همیشه است. 

برجام وابسته به 
آمریکا نیست
- ایران نیروی 
نظامی آمریکا 

را در لیست 
گروه های برهم 

زننده امنیت قرار 
می دهد

- نوجوانان ایران 
۳ - کاستاریکا ۰

- آمریکا و ارسائیل 
از یونسکو خارج 

شدند
- ترامپ با دستور 

ریاستی لغو 
اوباماکر را رشوع 

کرد
- ترودو امروز 
برای مذاکرات 

نفتا به مکزیک 
رفت

- سواالت مربوط 
به مسلامن بودن 

پناهندگان از 
فرم های آر سی ام پی 

حذف می شوند
 افزایش 

کشته های 
آتش سوزی کالیفرنیا 

به ۳۱ نفر، بیش 
از ۴۰۰ نفر هنوز 

ناپدید هستند
 شیوع ایدز 

در ساسکاچوان در 
میان بومیان کانادا

 کشته های 
امسال مرصف بیش 
از حد مواد مخدر 

در ونکوور از ۱۰۰۰ 
نفر گذشت

- کارخانه جی ام از 
کانادا به مکزیک 

می رود
 ارتش ترکیه 

وارد شامل سوریه 
شد

- بن بست در 
مذاکرات خروج 

انگلستان از اروپا
 تیراندازی در 
سوئد ۷ زخمی بر 

جای گذاشت
- ماکرون رسی دوم 

اصالحات را در 
فرانسه آغاز کرد

- با قانون ماه اوت 
در کنیا: یازده نفر 

به خاطر داشنت 
کیسه پالستیکی 

محاکمه شدند
- کنیا تظاهرات را 
ممنوع اعالن کرد
- حامس و فتح 

توافق کردند، 
گذرگاه رفح 

بازگشایی می شود
- ارتش پاکستان 

گروگان های 
کانادایی و 

آمریکایی در دست 
طالبان را آزاد کرد

- پیشمرگه های کرد 
عراق جاده های 
موصل را بستند

- علی الریجانی: 
ایرانیان 

اضطرابی 
درباره 
ترامپ 

و برجام 
ندارند

- هیاتی از وزارت 
خارجه کانادا وارد 

تهران شد
- ایرباس ٪۵۰/۰۱ 

هواپیامی رسی 
"سی" مبباردیه را 

می خرد
- آمریکا در 

مذاکرات نفتا: 
خواهان حذف 

حامیت کانادا از 
محصوالت لبنی

- ۹٪ مالیات 
بیزینس های 

کوچک در کانادا 
کاهش یافت

- دو رهرب 
استقالل طلب 

کاتالونیا مجددا 
بازداشت شدند

 آتش سوزی 
اسپانیا و پرتغال 
۳۹ کشته گرفت

- وزیر امور 
خارجه آملان: 

نگرانیم ترامپ ما 
را به رویارویی 
نظامی با ایران 

برگرداند
- فرانسه نشان 

لژیون افتخار 
هاروی واینستین 

را پس گرفت
- روزنامه نگار 
اهل مالت که 

می گفت دولت 
فاسد است براثر 
انفجار کشته شد

- حمله طرفداران 
کردستان به 

سفارتخانه عراق 
در لندن

 بعد از ۵۰ 
سال گردباد در 

ایرلند
- ذخیره غذایی 

اریرته قبل از 
زمستان صفر شد

- ارتش عراق 
کرکوک را ترصف 
کرد، هزاران نفر 

گریختند
- مبباران حومه 
دمشق توسط 
جنگنده های 

ارسائیلی
- ارسائیل در 

مرکز شهر هربون 
شهرک می سازد

- مرز قرصشیرین 
با کردستان عراق 

بسته شد
- فرسودگی ۳۰ 

درصدی شبکه  آب
- ساالنه ۳۰هزار 

میلیارد تومان 
فرار مالیاتی در 

ایران
- محاکمه رشکای 
بابک زنجانی به 

پایان رسید

- آمریکا خواستار 
خویشتنداری 

عراق و کردستان
- لغو حکم 

ریاستی سوم 
ترامپ توسط 
قاضی ایالتی 

هاوایی
- کبک برای 

ممنوع کردن برقه 
رای می دهد
- پایان دور 

چهارم مذاکرات 
نفتا

- پلیس آمریکا 
یک باند مواد 

مخدر و پولشویی 
با مرکزیت کانادا 

را منهدم کرد
- ننشی برای 

سومین بار 
شهردار کلگری 

شد
- دادگاه قانون 
اساسی اسپانیا: 

رفراندوم کاتالونیا 
غیرقانونی است

- تظاهرات چند 
صدهزار نفره 

برای آزادسازی 
رهربان استقالل 

طلب کاتالونیا
 تظاهرات در 

توگو: ساختامن  
های دولتی آتش 

زده شدند
- رئیس جمهوری 

فیلیپین: شهر 
ماراوی آزاد شد

- کردهای سوریه 
رقه را آزاد کردند

- شهر سنجار 
بدست ارتش 

عراق افتاد
 ۷۱ کشته در 

حمله انتحاری 
طالبان در 
افغانستان

- والیتی: ایران 
نقشی در 

عملیات کرکوک 
ندارد

- دو نفر مهاجم 
حمله روز شنبه 
به سفارت ایران 

در لندن دستگیر 
شدند

- نوجوانان ایران 
با پیروزی ۲ بر ۱ 
برابر مکزیک، به 
یک چهارم نهایی 

رفت
- حذف 

پرسپولیس با 
تساوی ۲ بر ۲ 

مقابل الهالل
- نروژ با ۲/۵ 

میلیارد یورو برای 
ایران نیروگاه 

خورشیدی 
می سازد

 تیراندازی 
در مریلند 

آمریکا ۳ کشته 
بجا گذاشت؛ 
پلیس بدنبال 

مظنون
- وضع 

محدودیت برای 
نقاب و برقع در 

کبک
- گورد دونی، 
خواننده ۵۳ 

ساله کانادایی 
درگذشت

- هزاران سند 
دولتی روی 

نوت بوک 
آنتونی ویرن، 
شوهر سابق 

هام عابدین و 
دستیار هیالری، 

پیدا شد
- گوگل شهر 

تورنتو را 
تبدیل به شهر 

الکرتونیک آینده 
می کند

- درگیری پلیس 
و تظاهرکنندگان 

بر ضد فساد 
دولت اوکراین 

در بیرون پارملان
- آغاز کنگره 

حزب کمونیست 
چین

- چین بیشرت از 
گذشته درهایش 

را به جهان باز 
می کند

- العبادی: همه 
پرسی استقالل 

کردستان به 
تاریخ پیوست

- قطر عربستان 
را به تالش برای 

تغییر رژیم 
متهم کرد

- بازدداشت ۵۸ 
نفر در تظاهرات 

تندرویان 
ارسائیلی و 

درگیری با پلیس
- خامنه ای: تا 

ترامپ برجام را 
پاره نکند ما آنرا 

پاره منی کنیم
- دادستانی 

دیوان محاسبات 
احمدی نژاد را 

به جربان تخلف 
۴۶۰۰ میلیارد 

تومانی محکوم 
کرد

- خامتی: اهانت 
ترامپ به ملت 

ایران قابل قبول 
نیست

- وقوع حمله 
سایربی سنگین 
به سایت های 

ایرانی
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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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