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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 - ۲۶ اپریل - ۱۷ تا ۳۵۹ دالر 
Dot Docs فستیوال فیلم های مستند تورنتو

Hot Docs Ted Rogers Cinema,

 506 Bloor W, Toronto

جمعه - ۲۷ اپریل - ۷ شب - ۱۸ تا ۲۵ دالر 
مسابقه شکسپیر خوانی با رسگرمی

918 Bathurst, 

 Centre for Culture & the Arts north of Barton, 

Toronto

شنبه - ۲۸ اپریل - ۲ بعدازظهر - رایگان  
منایشگاه تصویری آرکیدز

Contact Gallery 80 Spadina, suite 205, Toronto

سه شنبه - ۱ می 
فستیوال - منایشگاه عکس "کانتکت"، کیل ملونز

500PX 20 Duncan, Suite 100, Toronto
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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 - ۲۹ اپریل - ۸ صبح - رایگان
جشن ماه شاعران در کانادا 

Toronto Reference Library 789 Yonge, Toronto

دو شنبه - ۳۰ اپریل - ۶:۳۰ عرص
موسیقی جاز فارغ التحصیالن دانشگاه تورنتو 

The Rex 194 Queen W, Toronto

پری پری پری پری پری پری پری

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 مهاجم مسلح 
عریان چهار نفر 

را در تنسی کشت 
و فرار کرد

- راسل، مناینده 
لیربال مجلس در 

جلسه لیربال ها 
در هالیفاکس 
متهم به آزار 

جنسی شد
 یک کانادایی 

متهم به قتل 
پزشک سنتی 

پرویی، کشته شد
- مکرون پیش از 

سفر به آمریکا: 
گزینه ای جز 
حفظ برجام 

نیست
- آندریا نالس، 
وزیر کار سابق 

آملان، اولین 
زن رهرب حزب 

سوسیال دموکرات 
آملان شد

 رهرب مخالفان 
ارمنستان 

بازداشت شد
 انفجار خط 
لوله نفتی لیبی
- یک معبد در 
لوکسور و رس 

مجسمه مارکوس 
امپراتور روم 

در اسوان مرص 
کشف شدند 

 انفجار در 
مرکز توزیع 

شناسنامه کابل: 
۵۷ کشته و ده ها 

زخمی
 چهار کشته 
و ۱۲ زخمی در 
تصادف اتوبوس 
زائران انگلیسی 

با یک کامیون در 
عربستان

- تظاهرات 
هزاران پشتون 

در پاکستان برای 
احقاق حقوق

 پنجاه کشته 
در مبباران یک 

عروسی در یمن 
توسط عربستان
- بانک مرکزی 
ایران استفاده 
از پول مجازی 
و بیت کوین را 

ممنوع کرد
- سعید مرتضوی 

در شامل ایران 
دستگیر و به 

زندان برده شد
- محمدرضا 

رحیمی، معاون 
اول احمدی نژاد، 
به جای ۱۵ سال 
زندان، در سال 
چهارم آزاد شد

- آمریکا با 
رقصنده باله 

روسی ویزا نداد
 ده کشته در 

تظاهرات ضد 
دولتی نیکاراگوئه
- داگ فورد پرس 
مایک هریس را 

کاندید مجلس کرد
- جمع آوری اعانه 

برای هاکی بازان 
کشته شده 

کانادایی رکورددار 
گوفاندمی شد

 پس از ۹ روز 
تظاهرات متوالی، 

نخست وزیر 
ارمنستان خواهان 
مذاکره با مخالفان 

شد
- اتهام های جدید 

فرار مالیاتی بر 
رونالدو

 تظاهرات 
چند صدهزار نفره 

برعلیه نخست 
وزیر مجارستان به 

درگیری با پلیس 
انجامید

- بارسلونا 
چهارمین جام 

متوالی کوپادل ری 
را بدست آورد

 یک کشته 
و ۱۶ زخمی در 
تیراندازی پلیس 

به تظاهرات ضد 
دولتی ماداگاسکار
 ارسائیل فادی 

البطش، استاد 
فلسطینی را در 
مالزی ترور کرد
 تظاهرات 

هزاران ارسائیلی 
در تل آویو برعلیه 

نتانیاهو
- کارشناسان 

شیمیایی از دوما 
بازرسی کردند

- شایعه کودتا 
در پی شلیک به 
پهپاد اسباب بازی 

در آسامن قرص 
پادشاه عربستان

 بیست کشته 
غیرنظامی در 

حمله عربستان 
به یمن

- قانون جدید 
هند: اعدام برای 

تجاوز به دخرت زیر 
۱۲ سال

- درگذشت 
پیرترین انسان دنیا 

در ۱۱۷ سالگی 
در ژاپن 

- وزیر دادگسرتی: 
دستگیری سعید 
مرتضوی را تایید 

منی کنم

 آلکس 
مناسیان، ۲۵ ساله 

از ریچموندهیل 
و دانشجو، با ون 

به مردم تورنتو 
زد: ۹ کشته و ۱۶ 

زخمی
- تراویس رین 
 کینگ، مهاجم 

برهنه روز بعد 
در ۳ کیلومرتی 

محل دستگیر شد
- جرج بوش پدر 

فردای تدفین 
زنش باربارا به 
بخش مراقبت 

ویژه بیامرستان 
رفت

- مایک پمپئو 
وزیر خارجه 

آمریکا شد
- پاتریک براون 
سی تی وی را ۸ 

میلیون دالر سو 
کرد

- پوتین و 
ماکرون: برجام 
باید حفظ شود

- سومین فرزند 
شاهزاده ویلیام 

و ششمین نتیجه 
ملکه بریتانیا، 
پرس متولد شد

 رسژ 
رسکیسیان، 

نخست وزیر 
ارمنستان استعفا 

کرد
- مظنون حمله 

تروریستی پاریس 
به ۲۰ سال زندان 

محکوم شد
- روسیه و چین 

جلوی تالش 
آمریکا برای 

تخریب برجام 
می ایستند

- سه منطقه 
محارصه شده 

بزرگ در شامل 
دمشق از 

مخالفان اسد 
تخلیه شد

 ۳۳ کشته 
در مبباران یک 

عروسی در یمن 
توسط عربستان، 

حوثی ها ۲ 
موشک به آرامکو 

شلیک کردند
- رهرب سیاسی 

حوثی ها در 
مبباران ماه پیش 
عربستان کشته 

شده بود
 یک جسد 

مومیایی در 
حرم عبدالعظیم 
حسنی در شهر 

ری یافت شد

- ترامپ: در 
کنفرانس خربی 
با رئیس جمهور 

فرانسه: اگر ایران 
برنامه  هسته ای 

را از رس بگیرد با 
مشکالت بزرگ تری 

روبرو خواهد شد
- وزیر امور 

خارجه کانادا: 
گفتگوهای نفتا در 
نقطه تعیین کننده 

است
- مکرون: 

جایگزینی برای 
برجام نداریم

- وینسنت بولور، 
بیلیونر فرانسوی 

به اتهام فساد 
با چندین کشور 

افریقایی دستگیر 
شد

- آغاز انتخابات 
در گرین لند

- رسبازرس سابق 
مرص در دادگاه 

نظامی، بعلت درز 
اخبار خطرناک 

به ۵ سال زندان 
محکوم شد

 هجده کشته 
در آتش سوزی 
عمدی باشگاه 
شبانه در چین

 طالبان 
پنج عضو ارتش 
افغانستان را در 

فراه کشتند
- فرمانده جمعیت 

اسالمی بر اثر 
انفجار مین در 

شامل افغانستان 
کشته شد

 شش پلیس 
کشته و ۱۵ 

مجروح در انفجار 
انتحاری کویته 

پاکستان
- ارسائیل برنامه 

اخراج مهاجران را 
تعلیق کرد

- رضا پهلوی: پیکر 
مومیایی شده به 

احتامل قوی به 
رضا شاه تعلق 

دارد
- دیوان عالی 

ایران حکم اعدام 
محمد ثالث، 

درویش را تائید 
کرد

- دستگاه های 
شنود در منزل 
خامتی کشف 

وجمع آوری شد
- شمخانی: در 

صورت به مخاطره 
افتادن منافع از 
ان پی تی خارج 

می شویم

- مکرون در 
مجلس آمریکا: 
ایران یک متدن 

بزرگ است؛ 
جنگ در نگیرد، 

برجام را ترک 
منی کنیم چون 
امضاء کرده ایم

- گولیانی، وکیل 
ترامپ، با مولر 
مسئول پرونده 

روسیه در آمریکا 
مذاکره کرد

- پلیس همیلتون 
انتاریو برای 

رشوه گیری در 
قاچاق مواد 
مخدر مقرص 

شناخته شد
- هزاران آملانی 

به راهپیامیی 
محکومیت 

یهودی ستیزی 
پیوستند

 کشف یک 
گور دستجمعی 
بزرگ در رواندا

- پایگاه آزمایش 
هسته ای کره 

 شاملی فروریخته 
است

- آسارام باپو، 
مرشد رسشناس 
هندی به دلیل 
تجاوز به دخرت 

نوجوان به حبس 
ابد محکوم شد

- وزیر دفاع 
ارسائیل امروز به 

آمریکا می رود
- کویت سفیر 

فیلیپین را بخاطر 
رفتار بد با 

کارگران فیلیپینی 
اخراج کرد

- دومین خربنگار 
فلسطینی در اثر 
تیرانداز ارسائیل 

کشته شد
 آتش گرفنت 

چاه نفت در 
اندونزی ۱۵ 
کشته و ۴۳ 
مجروح بجا 

گذاشت
- مالزی عکس 

قاتالن استاد 
فلسطینی ترور 
شده را منترش 

کردند
 دستگیری 

فرد مسلح حمله 
کننده به دفرت 
حافظ منافع 

ایران در واشنگنت 
توسط پلیس

- صدها هزار 
دانش آموز 

آمریکایی در 
اعرتاض به اسلحه 

کالس ها را ترک 
کردند

- شکایت 
دموکرات های 

آمریکا از ستاد 
ترامپ، روسیه 
و ویکی لیکس 

برای توطئه در 
انتخابات

- ترامپ: اوپک 
قیمت نفت را  
باال نگه داشته

- شعبده باز 
مشهور آمریکایی 

مجبور به فاش 
کردن حقه  خود 

شد
- دخرت آمریکایی 

مشوق کشتار 
جمعی در 

هالیفاکس به 
زندان ابد محکوم 

شد
- اعتصاب دو 

اتحادیه راه آهن 
کانادا امشب 
انجام منی شود
 بازداشت 

۲۰۰ نفر در 
تظاهرات ضد 

دولتی ارمنستان 
- تیم برگ لینگ، 
دی جی سوئدی 

در ۲۸ سالگی در 
مسقط درگذشت

- رومانی 
سفارتش در 

ارسائیل را به بیت 
املقدس می برد
- آرسن ونگر 

پس از ۲۲ سال 
مربی گری آرسنال، 

می رود
 پلیس 

فرانسه اعتصاب 
دانشجویان را 

شکست
- کره شاملی: 

دیگر نیازی به 
آزمایش هسته ای 
و موشکی نداریم

 ارسائیل 
۴ راهپیامی 
فلسطینی را 

کشت و ۷۰۰ نفر 
را زخمی کرد

 ارتش سوریه 
به داعش در 

یرموک، جنوب 
دمشق حمله کرد
- ظریف: واکنش 

بین املللی به 
خروج از برجام 

برای آمریکا 
بسیار ناخوشایند 

خواهد بود

- میگل دایاز کانل، 
جانشین رائول 

کاسرتو به عنوان 
رئیس جمهور کوبا 

شد
- ترامپ مجددا 
کاندید ریاست 

جمهوری می شود
- ترامپ، جولیانی 
را بعنوان وکیل در 

تحقیقات روسیه 
استخدام کرد

- خاطرات کومی 
درز کرد

- آرسی ام پی: 
کامیون قبل از 
اتوبوس حامل 

هاکی بازان وارد 
چهارراه شده بود
- وقوع زلزله ۳٫۵ 

ریشرتی در مرز 
کانادا با دیرتویت
- مدیر فیس بوک 
کانادا در مجلس 

کانادا سوال پیچ شد
- ۵۰۰ مناینده اروپا 

با نامه ای خواهان 
حفظ برجام در 

آمریکا شدند
 پلیس 

ارمنستان ده ها 
معرتض به انتخاب 

مجدد رسژ 
رسکیسیان، رئیس 

جمهور، را دستگیر 
کردند

- پارملان اروپا 
بخاطر کشتار 

فلسطینی ها به 
ارساییل هشدار داد

- آملان صدهزار 
پناهجوی جدید 

می پذیرد
 تظاهرکنندگان 

خواهان شغل، 
مسکن و پایان 

فساد در افریقای 
جنوبی مغازه ها را 
غارت و اتومبیل ها 

را آتش زدند
- پادشاه سوازیلند 
اسم کشورش را به 
اسواتینی عوض کرد

- هواپیامهای 
عراقی خاک سوریه 

را مبباران کردند
- اسد نشان «لژیون 

دونور» فرانسه را 
پس داد

- رضب و شتم زن 
جوان توسط مامور 

زن گشت ارشاد 
جنجال آفرید

- زلزله ای به قدرت 
۵.۹ کاکی بوشهر را 

لرزاند
- آغاز کنفرانس ضد 

ترور در تهران با 
رشکت ایران، عراق، 

سوریه، روسیه
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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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مهاجران {اقلیت ها} در مقابل کانادایی ها 
{اکرثیت ها}

هرچه تیره تر، مهاجران بیشرت

در مناطق شامل رشقی، از جمله مارکهام و 
اسکاربرو، مهاجران تعیین کننده هستند.

مهاجران از کشورها و مناطق مختلف 
جهان در تورنتو خیلی پراکنده نیستند.

جنوب آسیایی ها (هندوستان، پاکستان، 
بنگالدش، رسیالنکا)، رشق آسیایی ها 

(چینی ها، کره ای ها) و خاورمیانه ای ها 
بسیار نزدیک به هم زندگی می کنند.

ایرانیان از ویلودیل تا باالی ریچموندهیل 
تعیین کننده هستند.

درآمد میانگین در بزرگشهر تورنتو حدود 
۵۱ هزار دالر در سال است که از میانگین 

 انتاریو ۳ هزار دالر، و از میانگین 
کانادا ۴ هزار دالر بیشرت است.

پولدارترین منطقه، روزدیل (کانادایی ها) 
و کم درآمدترین اسکاربرو - مارکهام یعنی 
دقیقا منطقه با تراکم بیشرتین مهاجر است

ایرانیان در مناطق درآمد متوسط زندگی 
می کنند؛ اما ایرانی ها و افغان ها جزو 

کم درآمدترین گروه ها هستند

بیشرتین میزان درآمد به کانادایی ها (و نه 
مهاجران) تعلق دارد. در میان مهاجران 

چینی ها بیشرت از بقیه پول می گیرند، 
در عین حال دومین گروه از نظر تعداد 

هستند (پس از هندی، پاکستانی، 
بنگالدشی، رسیالنکایی ها).

ایرانی ها و افغان ها کمرتین میزان درآمد 
در میان همه ی اقشار را دارند 

در مجموع مهاجران از نظر پراکندگی سنی 
جوان هستند.

بیشرتین تعداد ایرانی ها از نظر سنی، بین 
۲۵ تا ۳۵ سال هستند، که نشاندهنده 
جوانی و طبقه متوسط بودن آنهاست. 

دومین رده سنی پرجمعیت، ایرانی ها زیر 
۱۵ ساله هاست.

رهربان احزاب در تلویزیون مناظره می کنند. بطور سنتی فقط سه حزب اصلی: محافظه کاران (داگ فورد)، لیربال ها (کاتلین وین)، و 
نیودموکرات ها (آندریا هوروت) به مناظره در شبکه سی بی سی می پردازند.

روز برگزاری انتخابات.

لیربال محافظه کار نیودمکرات سبز آزادیخواه مستقل/غیره
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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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