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 درجه حرارت
 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

پنجشنبه - ۵ اپریل - ۶ عرص 
منایشگاه ساالنه فارغ التحصیالن دانشگاه رایرسون

Arta Gallery,

14 Distillery Lane, Toronto

جمعه - ۶ اپریل - ۱۵ تا ۸۹ دالر 
فستیوال فیلم صامت تورنتو 

Royal Cinema, 608 College, Toronto

شنبه - ۷ اپریل - ۶ عرص  
(CAPIC) منایشگاه تصویرسازان متخصص

Todmorden Mills, 67 Pottery, Toronto

سه شنبه - ۱۰ اپریل - ۶:۳۰ عرص - رایگان
منایشگاه هرنهای خوب

John B. Aird, 900 Bay, Toronto

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

یورو
دالر اسرتالیا
دالر کانادا
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پنجشنبه
۵ اپریل

جمعه
۶ اپریل

شنبه
۷ اپریل

یک شنبه
۸ اپریل

دوشنبه
۹ اپریل

سه شنبه
۱۰ اپریل

چهار شنبه
۱۱ اپریل

پنجشنبه
۲۹ مارچ

جمعه
۳۰ مارچ

شنبه
۳۱ مارچ

یک شنبه
۱ اپریل

دوشنبه
۲ اپریل

سه شنبه
۳ اپریل

چهار شنبه
۴ اپریل

یکشنبه - ۸ اپریل - ۸ صبح - رایگان
کنفرانس شهرها و مشکالت ذهنی 

Hart House 7 Hart House Circle, Toronto

دو شنبه - ۹ اپریل - ۶:۳۰ عرص - رایگان
سمینار مارکتینگ برای بیزینس های کوچک 

Toronto Reference Library, 789 Yonge, Toronto

- ترامپ: قانون 
داکا (فرزندان 
مهاجران) لغو 

می شود
- آمریکا 

پیش نویس کشتار 
غزه را وتو کرد

- آغاز انتخابات 
ریاست جمهوری 

کاستاریکا
 در آتش 

 سوزی عمدی 
زندانیان مکزیک 
۷ نگهبان کشته 

شدند
- هابرفرانت سنرت 

تورنتو منی تواند 
۱٫۴ میلیون 

بدهی مالیاتی 
و اجاره اش را 

بپردازد
- اردوغان: 

نتانیاهو 
تروریست و 

اشغالگر است، 
نتانیاهو: اردوغان 

غیرنظامیان را 
مبباران می کند

- پاپ: کشتارهای 
فلسطینیان و 

سوریه ای ها پایان 
یابد

 آغاز اعتصاب 
بخش حمل و نقل 

فرانسه
- ده بیلیون دالر 

خرج بازسازی 
کاخ سلطنتی 

انگلیس می شود
- قطع اینرتنت 

سیرالئون در 
انتخابات ریاست 

جمهوری
- چندین وزیر 
سابق کامرونی 

متهم به فساد و 
دستگیر شدند
- چین تا ٪۲۵ 

گمرکی روی ۱۰۰ 
محصول آمریکایی 

مانند آلومینیوم 
و گوشت خوک، 

میوه و رشاب 
گذاشت

- رهرب کره 
شاملی به کنرست 

خوانندگان پاپ 
کره جنوبی رفت
 آزمایشگاه 

فضایی چین وارد 
جو زمین شد و 

سوخت
- ولیعهد 

عربستان سفر به 
عراق را لغو کرد
 زلزله ی ۵.۳ 

کرمانشاه ۵۴ 
زخمی گرفت

- وزش باد ۱۰۸ 
کیلومرت بر ساعتی 

در زابل

- صدور ویزای 
آمریکا به فعالیت 

افراد در شبکه های 
اجتامعی وابسته 

می شود
- ترامپ بودجه 

بازسازی سوریه را 
مسدود کرد

- بیل کازبی، 
دوباره دادگاهی 

می شود
- انگلیس یک 

هواپیامی مسافری 
ایرفلوت روسی را 
بازرسی کرد و آنرا 

عادی خواند
- روسیه ۵۰ 

دیپلامت دیگر 
انگلیسی را اخراج 

کرد
- اتیوپی ۱۱۰۰ 

نفر را برای نادیده 
گرفنت وضعیت 

اضطراری بازداشت 
کرد

 چین یکی از 
مخالفان دولت را 

کشت
- یک پهباد 

ارسائیل در جنوب 
لبنان سقوط کرد
 نابودی اکرث 

کمک های ارسالی 
به یمن در حریق 

بندر حدیده
- آزمایشگاه 

فضایی ۸ تنی 
چینی در حال 

سقوط به زمین 
است

 نتانیاهو 
پس از کشتار 

فلسطینیان توسط 
رسبازان: "کار 
خوبی کردید 

رسبازان ما"
- ولیعهد عربستان 

به آمریکا: لطفا 
از سوریه خارج 

نشوید
- روسیه: آتش 
بس در غوطه 

رشقی برای انتقال 
شورشیان به ادلب 

ادامه می یابد
- رئیس امنیت 

مجلس: تلگرام تا 
آخر ماه جایش 
را به "رسوش" 

می دهد
- روحانی و پوتین 
سه شنبه به ترکیه 

می روند
- ایرانی ها در 

صدر گردشگران 
خارجی ترکیه
- ۴۱ زلزله  با 

بزرگی بیش  از ۳، 
در ۹ روز اول سال 

ایران را لرزانده 
است

- سقوط سهام 
در بازارهای دنیا 

بدنبال گمرکی 
چین بر آمریکا

- ترامپ: آمازون 
باعث رضر پُست 

شده
- ترامپ به پوتین 

پیشنهاد مالقات 
در کاخ سفید 

داده بود
- پیروزی 

کارلوس آلوارادو، 
چپ میانه در 

کاستاریکا با 
۶۰٪ آرا

- دکرتای افتخاری 
وکالت برای 

ترودو از دانشگاه 
نیویورک

- طرح ۱۴ سوال 
و درخواست 

مصاحبه با دخرت 
جاسوس روسی 

مسموم شده در 
انگلیس

- ترکیه گولن را 
در ترور سفیر 
روسیه دخیل 

دانست
- دادگاه اتریش: 

پناهجویان افغان 
و سومالیایی 

متهم به تجاوز 
بی گناه هستند
- وینی ماندال 

همرس اول ماندال 
و مبارز ضد 

آپارتاید در ۸۱ 
سالگی درگذشت

 حمله هوایی 
عربستان در 

یمن ۱۶ کشته 
غیر نظامی، 

عمدتا کودک، بجا 
گذاشت

- ارسائیل توافق 
با سازمان ملل در 
فرستادن مهاجران 
یهودی افریقایی 

به کشورهای 
غربی را متوقف 

کرد
 بیست کشته 

در درگیری های 
کشمیر

 در حمله 
هلی کوپرتهای 
افغانستان به 
کندوز طالب 

دینی کشته شدند
- دوما، آخرین 
پایگاه مخالفان 

سوریه در غوطه 
رشقی هم تخلیه 

می شود 
- استعفای 

شهردار تهران 
در ۱۹ فروردین 
به بحث گذاشته 

می شود

 مهاجم 
زن تیرانداز در 
دفرت یوتیوب ۳ 
نفر را زخمی و 

خودکشی کرد
- دو کشته و ۵۶ 

مجروح در مرصف 
ماری جوانای 

تقلبی در آمریکا
- آمریکا روی 

۱۳۰۰ کاالی چینی 
گمرکی بست

- ترامپ: ارتش 
آمریکا را در مرز 

مکزیک مستقر 
می کنم

- رضر ۱۳۰ بیلیون 
دالری آمازون 

بعلت حمله 
مجدد ترامپ

 تاخیر ۱۵ 
هزار پرواز در 

اروپا بعلت اجرای 
سیستم مدیریت 

بهبود جریان 
پروازها

- آغاز پروژه 
نیروگاه ٢٠ 

میلیارد دالری 
هسته ای ترکیه 

توسط روسیه
- اعتصاب، 

راه آهن فرانسه را 
از کار انداخت
- شوهر ملکه 
انگلیس فردا 

جراحی می شود
- انگلیس: شاید 

عامل مسمومیت 
جاسوس روس 
ساخت روسیه 

نباشد
- تلگرام کد 
دستیابی به 

اطالعات را به 
دادگاه روسی نداد

 حوثی ها به 
نفتکش عربستان 

در دریای رسخ 
حمله کردند و 

آسیب زدند
- وزارت دفاع 

افغانستان: حمله 
قندوز اعضای 

طالبان را کشته 
- ولیعهد 

عربستان: 
ارسائیلیان حق 

زندگی صلح آمیز 
در کشورشان را 

دارند
- روحانی در 

ترکیه برای 
جلسه با پوتین و 

اردوغان
- گوشت قرمز در 

ایران گران شد
- پذیرفنت ایران به 
اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا آخر بهار 

عملی می شود

- مهاجم دفرت 
یوتیوب، نسیم 

نجفی اقدم 
آمریکایی - 
ایرانی ست

- ترامپ: خروج 
از سوریه 

برسعت نیست
- زاکربرگ در 
رسوایی فیس 
بوک به هفته 

آینده به کنگره 
آمریکا می رود

- سقوط شدید 
بازار سهام 

آمریکا بعلت 
جنگ تجاری با 

چین
 تظاهرات 
هزاران نفر به 

نفع و علیه 
نامزدی لوال 

رئیس جمهوری 
پیشین برزیل

- سقوط ٪۴۰ 
تعداد و ٪۱۲ 
قیمت فروش 

امالک در تورنتو 
و اطراف در طی 

یکسال گذشته
- روسیه نشست 
اضطراری سازمان 

منع سالح های 
شیمیایی را آغاز 

کرد
- ملکه اسپانیا 

با مادرشوهرش 
درگیر لفظی شد

- فرانسه یک 
سوم منایندگان 

مجلس را کاهش 
می دهد

- چین ۵۰ بیلیون 
دالر مالیات 

روی محصوالت 
آمریکایی بست
- هر ماه ۱۸۰ 
افغانی قربانی 

انفجار مین 
می شوند

- سه رسباز ارتش 
در انفجاری در 

شهر کابل زخمی 
شدند

- کشف میدان 
۸۰ میلیارد 

بشکه ای در 
بحرین

- العبادی به 
ژاپن رفت

- محمدرضا 
ثالث، درویش 
قاتل ۳ مامور 

انتظامی به ۳ بار 
قصاص و حبس 

محکوم شد

- گفتگوی تلفنی 
ترامپ با اردوغان 

در مورد سوریه
- آرنولد دومین 

جراحی قلب 
بازش را انجام داد

 پلیس ۷ 
بار از پشت به 
استفان کالرک، 

جوان سیاهپوست  
شلیک کرد زیرا 
تلفن همراه را 

با اسلحه اشتباه 
گرفته بود

- دادگاه کالیفرنیا: 
قهوه فروشی ها 

باید درباره خطر 
رسطان هشدار 

دهند
- نخست وزیر 
لیربال انتاریو: 

محافظه کاران با 
پیروزی با بلدوزر 

به جان استان 
می افتند

- روسیه ۵۹ 
دیپلامت دیگر 
از ۲۳ کشور را 

اخراج کرد
- نخست وزیر 

کوزوو: اخراج و 
تحویل طرفداران 

گولن به ترکیه 
بدون اطالع من 

بوده
 در تیراندازی، 

روزنامه نگار 
مخالف جمهوری 
آذربایجان، رحیم 

منازف، زخمی 
و همرسش در 
تولوز فرانسه 

کشته شد
- ترکیه پیشنهاد 

میانجی گری 
فرانسه با کردهای 

سوریه را رد کرد
- مراکش 

مهمرتین مکان 
جذب رسمایه گذار 
خارجی در افریقا 

شد
 ارسائیل ۱۶ 
تظاهرات کننده 

فلسطینی در 
"روز زمین" را 
کشت و ۱۴۰۰ 

نفر را زخمی کرد
- ولیعهد 

عربستان در 
آمریکا با رهربان 
یهودی دیدار کرد

- به کُردهای 
سوریه تاکنون 
چیزی در مورد 
خروج آمریکا 

گفته نشده
- ایران: همچون 
سال ۹۶، امسال 
هم کرس بودجه 
نخواهیم داشت

- ترامپ: به زودی 
از سوریه خارج 

می شویم
 ده ها نفر در 
آتش سوزی زندان 

ونزوئال جان باختند
- استیو الف، دلقک 

کاورلینای جنوبی، 
نامزد کنگره آمریکا 

شد
- بودجه بزرگ 

اجتامعی لیربال های 
انتاریو اعالن شد

- روسیه ۶۰ 
دیپلامت آمریکایی 

را اخراج می کند
- سارکوزی به اتهام 
فساد مالی محاکمه 

می شود
- آملان، انگلیس 
و فرانسه: ایران 

را برای خشنودی 
ترامپ تحریم 
کنیم، ایتالیا و 

اتریش و اسپانیا 
مخالفند

- فنالند دیگر 
بی خامنان ندارد

 بازداشت ۷۰ 
ارتشی ترکیه به 
اتهام ارتباط با 

گولن
- عبدالفتاح سیسی 

با ۹۷ درصد آرا، 
برای دومین بار 

رئیس جمهور مرص 
شد

 فرار بیش از 
هشت هزار تبعه 

اتیوپی به کنیا 
بدنبال اعدام ۹ 

غیرنظامی توسط 
ارتش اتیوپی

 پنج کشته در 
مبب گذاری لیبی
- شش سال پس 
از ترور طالبان، 

مالله به پاکستان 
سفر کرد

- رهربان کره 
شاملی و کره 

جنوبی ٢٧ آوریل 
مالقات می کنند
- کویت: کرسی 
دامئی عربی در 
شورای امنیت 

می خواهیم
- اعرتاض ایران به 
یونان زیرا فردی 

یک کارمند سفارت 
ایران در آتن را با 

چاقو زخمی کرد و 
گریخت

- قطعی برق 
دیتاسنرت تلگرام در 
اروپا دلیل قطعی 
تلگرام از ایران تا 

انگلیس
- هفته ای ۱۰۰ 

پرواز از ایران به 
ترکیه

پنجشنبه
۲۹ مارچ

جمعه
۳۰ مارچ

شنبه
۳۱ مارچ

یک شنبه
۱ اپریل

دوشنبه
۲ اپریل

سه شنبه
۳ اپریل

چهار شنبه
۴ اپریل
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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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و یا مستقیام به دفرت به آدرس زیر تحویل منایید:
1008 Yonge St. Richmond Hill, ON L4C 1T7

 RWS Building

لطفا شرایط کار را در سمت چپ مطالعه فرمایید
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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