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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 - ۱۲ تا ۲۰ اپریل - ساعات متفاوت - ۱۰ تا ۶۰ دالر
فستیوال تصویری تورنتو

 مکان های مختلف در شهر، به وب سایت زیر مراجعه کنید

https://imagesfestival.com/

جمعه - ۱۳ تا ۱۹ اپریل - ۱۰ صبح - ۸ تا ۱۲ دالر 
فستیوال فیلم جوانان - ایتالیا 

TIFF Bell Lightbox 350 King W, Toronto

شنبه - ۱۴ و ۱۵ اپریل - ۱۱ صبح - ۱۵ دالر
منایشگاه قهوه و چای تورنتو

Evergreen Brick Works, 550 Bayview, Toronto

سه شنبه - ۱۷ تا ۲۱ اپریل - ۵:۳۰ عرص - ۱۵ تا ۹۵ دالر
منایشگاه ُمد

Daniels Spectrum, 585 Dundas E, Toronto

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

یکا آم ریدالر
یورو

دالر اسرتالیا
دالر کانادا
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پنجشنبه
۱۲ اپریل

جمعه
۱۳ اپریل

شنبه
۱۴ اپریل

یک شنبه
۱۵ اپریل

دوشنبه
۱۶ اپریل

سه شنبه
۱۷ اپریل

چهار شنبه
۱۸ اپریل

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
۵ اپریل

جمعه
۶ اپریل

شنبه
۷ اپریل

یک شنبه
۸ اپریل

دوشنبه
۹ اپریل

سه شنبه
۱۰ اپریل

چهار شنبه
۱۱ اپریل

یکشنبه - ۱۵ اپریل - ۹ صبح - ۳۰ دالر
باغبانی طبیعی (ارگانیک) یاد بگیرید 
Fresh City Farms 70 Canuck, Toronto

دو شنبه - ۱۶ اپریل تا ۲۷ می - ۱ عرص
منایشگاه عکاسی گروهی 

79 Hiawatha, Toronto

اخبار محلی ایرانیان تورنتو 
در صفحه ۴۶ مطالعه فرمائید

- برف و بوران در 
جنوب آلربتا

- ویکتور اوربان، 
رهرب راستگرای 
مجارستان برای 

سومین بار 
نخست وزیر شد
 آملان: عامل 

حمله دیروز 
تروریست نبود، 

روانی بود
 زمین گیری 

حمل و نقل 
فرانسه بعلت 

اعتصاب 
- دادستانی برلین 

درباره رشوه در 
سفارت آملان در 

تهران تحقیق 
می کند

- اخراج ۹۰۰ 
پناهجوی افغان 

از ترکیه
- ارتش نیجریه 

۱۴۹ زن و کودک 
را از دست 

بوکوحرام آزاد کرد
- حزب حاکم 

الجزایر از 
عبدالعزیز بوتلیکا 

خواست برای 
پنجمین بار رئیس 

جمهور شود
- سومالی 

هواپیامی حامل 
پول از امارات را  

ضبط کرد
- مخالفان اسد 

دوما را تخلیه و 
به دیگر مخالفان 
شامل می پیوندند

 حمله 
شیمیایی به 
منطقه دوما 

سوریه
 یک رسباز 

عربستان در 
استان قطیف 

کشته شد
 دو حمله 

موشکی حوثی ها 
به عربستان

- بزرگرتین رشکت 
اسرتالیا، مایر، 

با رضری بزرگ 
در حال فروش 
به یک رشکت 

کوچک
- دالر حدود 

۵۵۰۰ تومان شد
- شورای شهر 

تهران با استعفای 
شهردار مخالفت 

کردند
- صالحی: با 

خروج از برجام 
طی ۴ روز 

به غنی سازی 
۲۰ درصد 

بازمی گردیم

 یک کشته 
و ۴ زخمی در 

آتش سوزی در یک 
واحد مسکونی 

از برج ترامپ در 
منهنت نیویورک که 

مهار شد
- تگزاس نیروهای 

گارد ملی را به 
مرز با مکزیک 

فرستاد
 دو کشته در 
سقوط هلی کوپرت 
نظامی آمریکا در 

کنتاکی
 پانزده کشته 

و ۱۳ زخمی 
هاکی بازان جوان 

تیم هامبلدت 
برانکوز از 

ساسکاچوآن با 
تریلی

 لوال، رئیس 
جمهوری پیشین 
برزیل خودش را 
به پلیس تسلیم 

کرد
 یک راننده ون 

در شهر مونسرت 
آملان به مردم زد: 

احتامل تروریستی 
بودن: ۴ کشته و 

۳۰ مجروح، راننده 
خودکشی کرد

- ارتش ترکیه وارد 
شامل عراق شد، 
در ۲۰ کیلومرتی 

مرز و وسط 
کردستان عراق 

پایگاه زد
 حوثی ها با 

کمین ده ها رسباز 
سودانی طرفدار 

عربستان را کشتند
- خط تلفن 

مستقیم بین دفاتر 
روسای جمهور کره 

شاملی و جنوبی 
برقرار می شود

- سفیر چین از 
ترودو خواست 
در مقابل جنگ 

تجاری ترامپ 
بایستد

 ارتش ارسائیل 
روزنامه نگار 

فلسطینی را کشت
- پرسپولیس ۳ 

هفته زودتر، برای 
دومین سال پیاپی 
قهرمان لیگ برتر 

ایران شد
- دالر ۵۱۵۱ و 

سکه یک میلیون 
و ۷۸۵ هزار تومان 

شد
- شهردار تهران: 

دالیل کامل 
استعفایم را فردا 

اعالم می کنم

 اسناد و 
مدارک دفرت 

و منزل وکیل 
شخصی ترامپ 

توسط پلیس 
توقیف شد، 

ترامپ: پلیس به 
کشور حمله کرده
- درگیری لفظی 
میان آمریکا و 

روسیه در سازمان 
ملل

- جنجال ساخت 
خط نفتی 

کیندرمورگان باال 
گرفت؛ معرتضانی 

مثل رهرب حزب 
سبز بعنوان مجرم 

دادگاهی شوند
- بانک های 

کانادایی باید 
تفاوت پرداخت 

حقوق بین مردان 
و زنان را گزارش 

دهند
- مایک هریس 

از حزب محافظه 
کاران انتاریو به 

اتهام تجاوز اخراج 
شد

- پلیس ایتالیا 
لوح سنگی ۷۰۰ 

ساله قاچاق را به 
سفیر ایران در رم 

تحویل داد
- کشف فسیل 

بند انگشت انسان 
۸۵ هزار سال 

پیش در عربستان
 شش کشته 
در انفجار هرات

 سقوط 
اتوبوس مدرسه 
هندی در دره 

جان ۲۷ کودک ۲ 
معلم و راننده را 

گرفت
- جهانگیری: 
دالر از فردا 

برای همه ۴۲۰۰ 
تومان است، 
و خالفکاران 

قاچاقچی
 کشته شدن 

۴ ایرانی در حمله 
به پایگاهی در 

سوریه
- شهردار تهران 

دوباره استعفا کرد
- اپل، پیام رسان 
رسوش را حذف 

کرد
- عبور دالر از 

شش هزار تومان
- وزیر نفت: از 

واردات بنزین 
بی نیاز می شویم

- ایران برای احیاء 
دریاچه ارومیه از 
ترکیه آب می خرد

- امیر قطر به کاخ 
سفید رفت

- رئیس فیسبوک، 
زاکربرگ، ساعت ها 

ساعت ها در سنا 
سوال پیچ شد
- با آغاز کار 

جان بولتون، تام 
بارست، مشاور 
امنیت داخلی 

ترامپ استعفا کرد
- ترامپ به اجالس 

قاره آمریکا در 
پرو و کلمبیا 
منی رود تا به 
سوریه برسد

- نخست وزیر 
آلربتا: کل خط 

لوله نفتی را 
می خریم

- پایان برنامه 
معروف کانادایی 
گزارش ریک مررس

 مرگ ۱ 
زندانبان و  ۱۹ 

زندانی در برزیل 
هنگام تالش برای 

فرار جمعی
- روسیه قطعنامه 

آمریکا درباره 
سوریه را وتو 

کرد، گروه آمریکا 
پیش نویس 

قطعنامه روسیه را
- لغو پروازها در 
آملان و فرانسه به 

دلیل اعتصاب
- دخرت جاسوس 

روسی در انگلیس 
از بیامرستان 

مرخص شد
 سازمان ملل: 

هزاران نفر در 
لیبی دستگیر و 
شکنجه شده اند
 وزیر دفاع 

ارسائیل: تک 
 تیرانداز قاتل 

ارسائیلی مستحق 
مدال است

 ده ها مسموم 
در مرصف 

مرشوبات خانگی 
در اندونزی

- رئیس جمهوری 
چین: درهای 

اقتصادی به روی 
دنیا بجز آمریکا 

باز می شود
- والیتی: حمله 

ارسائیل به پایگاه 
نظامی سوریه 

بی پاسخ منی ماند
- با استعفای دوم 

شهردار تهران 
موافقت شد، 

حسینی مکارم 
رسپرست شد: 

راهش را ادامه 
می دهم

 ترامپ: 
سوریه را 

موشک باران 
می کنیم

- رئیس فیسبوک: 
شاید از کمربیج 

شکایت کنیم، 
اطالعات منهم لو 

رفته است
- پل رایان، رئیس 
مجلس منایندگان 

آمریکا استعفا 
می کند

 طوفان در 
راه انتاریو

- بنزین در کانادا 
۸٪ گران می شود
- آغاز انتخابات 

ریاست جمهوری 
آذربایجان: 

علی اف برای 
چهارمین بار 

برنده می شود
- توافق ۱۸ 

بیلیون دالری 
فرانسه و 

عربستان در 
پرتوشیمی

 درگیری 
شدید پلیس 

فرانسه با جنبش 
زدیست ها

 سقوط 
هواپیامی نظامی 

الجزایری: ۲۵۷ 
کشته

- فرمانده هفتار 
لیبی در فرانسه 

بسرتی شد
- عربستان و 
هند در هند 

پاالیشگاه 
می سازند

 حمله 
موشکی حوثی ها 

به وزارت دفاع 
عربستان

 اعرتاض 
در پاکستان 
به تجاوز و 

سوزاندن دخرت 
۸ ساله

- گروگان های 
جیش االسالم در 
دوما آزاد شدند

- فرجام خواهی 
پرونده محمد 
ثالث، درویش 
راننده اتوبوس 
به دیوان عالی 

کشور رفت
- یورو ۶۷۰۰ 

تومان شد، ۱۲ 
اخاللگر ارز 

دستگیر شدند

- تحریم ۲۴ 
فرد و ۱۲ رشکت 

روسی توسط 
آمریکا

- ادامه سقوط 
ارزش سهام ها در 

رسارس دنیا
- فیس بوک 

صفحات کاربران 
را ممیزی می کند
- اف بی آی، وب 
سایت تبلیغاتی 

پورنگرافی را 
بست

- لوال، رئیس 
جمهوری پیشین 
برزیل خودش را 

برای به زندان 
رفنت تسلیم نکرد

- جاناتان پیرت 
پرس بیامر 

کانادایی در ۱۷ 
سالگی درگذشت

- ترودو: خط 
لوله نفت را اجرا 

می کنیم
- جوزپه پله 

رهرب گروه مافیا 
اندرنگتا، در 

کاالبریا ایتالیا 
دستگیر شد

 درخواست 
فیلرت کردن تلگرام 

در روسیه به 
دادگاه ارائه شد
- رهرب جدایی 

 خواه اسپانیا در 
آملان آزاد شد

 سه کشته 
در حمله هوایی 

آمریکا به 
سومالی

- قتل ۶ پلیس و 
۹ نفر دیگر در 

رسقت مسلحانه 
به بانکی در 

نیجریه 
 تیراندازی 

دوباره رسبازان 
ارسائیلی ۷ کشته 

و هزار زخمی 
از معرتضان 

فلسطینی بجا 
گذاشت

- محکومیت 
رئیس جمهور 

سابق کره جنوبی 
به ۲۴ سال زندان

- چین: تا آخر 
جنگ تجاری 

با آمریکا 
ایستاده ایم؛ اروپا 

هم بایستد
 حمله ارتش 

سوریه به دوما
 حمله سایربی 

به مراکز داده 
در ایران؛ شبکه 
اینرتنت کشور 

مختل شد

- آمریکا از کشف 
ابزا رهای جاسوسی 
تلفن های همراه، 

مکاملات، پیام های 
تلفنی در واشنگنت 

خرب داد
- ترامپ از گروه 

اقتصادی خواست 
گمرکی  جدید ۱۰۰ 

بیلیون دالری بر 
چین پیشنهاد کند
- زنی که بعد از 

انگشت نشان دادن 
به ترامپ اخراج 

شد، به دادگاه 
شکایت کرد

- کارکنان گوگل: ما 
نباید در پروژه های 

جنگی آمریکا 
باشیم

- مذاکرات نفتا 
پایان یافت

 قربانیان 
رسوایی فیسبوک؛ 

۸۷ میلیون نفر 
هستند نه ۵۰ 

میلیون
 دیوان عالی 

برزیل لوال داسیلوا، 
رئیس جمهوری 

پیشین را به زندان 
فرستاد

 انگلستان اولین 
پایگاه نظامی در 
خلیج فارس را در 
بحرین پس از ۴۰ 

سال گشود
- روسیه: بریتانیا 

داستانی جعلی 
از مسمومیت 

جاسوس می گوید
 چهار کشته در 
تیراندازی دانشگاه 
عثامن غازی ترکیه

- آملان رهرب 
جدایی خواه اسپانیا 

را به قید وثیقه 
آزاد می کند

- مجارستان: 
کامپیوترهای دولتی 

احزاب تقلبی 
درست و میلیون ها 

دالر استخالص 
کردند

- یک زن مربی تیم 
فوتبال مردان در 

سودان شد
- ولیعهد عربستان: 
ما و ارسائیل دشمن 

مشرتکی دارند
- مالزی حزب 

مخالف دولت را 
منحل کرد

 ارسائیل در 
هفته گذشته ۲۱ 

غزه ای را کشته 
است

 ۳۹۰ نفر در 
سال گذشته در 

ایران اعدام 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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:Orion Span
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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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