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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 - ۳ می - رایگان  
فستیوال هرن درباره کارگران و مردم 

مکان های متفاوت:  به وب سایت www.mayworks.ca مراجعه 
کنید

تا یکشنبه - ۶ می - ۷ شب - ۱۸ تا ۲۵ دالر  
Dot Docs فستیوال فیلم های مستند تورنتو

Hot Docs Ted Rogers Cinema,

 506 Bloor W, Toronto

جمعه - ۴ می - ۸ شب - ۲۶ تا ۴۸ دالر 
موسیقی و رقص فالمینکو

Fleck Dance Theatre, 

207 Queens Quay West, Toronto

شنبه - ۵ می - ۱۰ شب - ۳۹ تا ۶۰ دالر  
کمدی با جیم کرر

Sony Centre for the Performing Arts,

 1 Front E, Toronto

پنجشنبه
۳ می

جمعه
۴ می

شنبه
۵ می

یک شنبه
۶ می

دوشنبه
۷ می

سه شنبه
۸ می

چهار شنبه
۹ می

پنجشنبه
۲۶ اپریل

جمعه
۲۷ اپریل

شنبه
۲۸ اپریل

یک شنبه
۲۹ اپریل

دوشنبه
۳۰ اپریل

سه شنبه
۱ می

چهار شنبه
۲ می

پنجشنبه
۲۶ اپریل

جمعه
۲۷ اپریل

شنبه
۲۸ اپریل

یک شنبه
۲۹ اپریل

دوشنبه
۳۰ اپریل

سه شنبه
۱ می

چهار شنبه
۲ می

یکشنبه - ۶ می - ۶ عرص - رایگان 
منایشگاه هرن تصویری

Sur Gallery,

 39 Queens Quay E, suite 100, Toronto

دو شنبه - ۷ می - ۱۰ صبح تا ۶ عرص - رایگان 
منایشگاه نقاشی ویزبرگ 

Images & Frames Gallery,

 3355 Bloor W, Toronto

ی پ ی پ ی پ ی پ ی پ

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- آدمیرال 
جکسون، دکرت 

ترامپ، به کاخ 
سفید برمنی گردد

- وزیرامور خارجه 
آمریکا در سفر 
به عربستان و 

ارسائیل، همراه با 
آنان بر علیه ایران 

سخن گفت
- میشل ولف، در 

شام خربنگاران 
کاخ سفید به 

شدت ترامپ و 
دستیارانش را 
دست انداخت
- اسپرینت و 

تی موبایل با ۲۶ 
بیلیون دالر ادغام 

می شوند
- ده ها هزار 

نفر در مراسم 
بزرگداشت 

قربانیان حمله 
تورنتو رشکت 

کردند
 آغاز سیل 

رشق و غرب 
راکیز کانادا

- تظاهرات ده ها 
هزار نفری در 

نیکاراگوئه برای 
برکناری اورتگا

- اروپایی ها برای 
حفظ برجام و 

مقابله با گمرکی 
آمریکا همصدا 

شدند
 استعفای 
نخست وزیر 

ارمنستان، رهرب 
مخالفان: آماده ام 
نخست وزیر شوم
- رسور تلگرام در 
اروپا داغ کرد و از 
کار افتاد، پس از 

۱۳ ساعت مجددا 
را افتاد

 پیرشوی های 
ارتش سوریه 

در مرکز، شامل 
و رشق کشور، 

پادگان ارتش در 
جنوب حلب مورد 

حمله موشکی 
قرار گرفت

 عربستان 
بانک خون یمن 

را مبباران کرد
- دادرسای تهران 

درخواست تحویل 
محمد حسینی، 

مجری ری استارت 
را به اینرتپول داد

- تایید محکومیت 
مرتضوی به ۷۰ 

رضبه شالق
- متاس تلفنی 

روحانی و مکرون 
درباره روابط دو 

کشور و برجام

- ترامپ: در حال 
تعیین تاریخ و 
محل مالقات با 

رهرب کره شاملی 
هستیم

- وزیر خارجه 
جدید آمریکا به 

عربستان رفت
- انرصاف 

بانک های اروپایی 
از تامین اعتبار 

نفت فراکشن 
کانادا

- آمریکا کانادا را 
در لیست دزدان 

حقوق معنوی 
گذاشت

- روسیه: اثرات 
تحریم های غرب را 
پشت رس گذاشتیم
- سه کشور اصلی 

دوپینگ دنیا: 
ایتالیا، فرانسه، 

آمریکا
 بیش از ۸۰ 
نفر در ترکیه به 

ظن رابطه با گولن 
دستگیر شدند

 یمن ۸ موشک 
به سوی عربستان 

شلیک کرد، 
عربستان: ۵ فروند 

رهگیری شدند
 دوازده حوثی 

در حمله هوایی 
عربستان کشته 

شدند
 حمله میامنار 

به کاچینی های 
مسیحی در مرز با 

چین و فرار آنها
 ده کشته در 

حمالت طالبان 
به سه والیت 

افغانستان
- پایان اجالس 

آس آن در سنگاپور
- وقوع آتش سوزی 

در برجی در 
آذربایجان که قرار 

بود هتل ترامپ 
شود

- ولیعهد 
عربستان: روابط 

ما با ارسائیل تغییر 
می کند

 جنگ شدید 
بین ارتش سوریه 

و داعش در 
اردوگاه فلسطینی 

یرموک
- آغاز دادگاه 

حمله داعش به 
مجلس و مرقد؛ ۲۶ 

متهم، درخواست 
۸ اعدام

- شورای شهر 
تهران: مومیایی 
منسوب به رضا 

شاه به خاک 
سپرده شد

- ترامپ خواهان 
دیدار با کیم در 
مرز دو کره شد

- استورمی دانیلز، 
بازیگر پورن، 

ترامپ را سو کرد
- ترامپ اجرای 

گمرکی بر 
آلومینیوم کانادا، 

مکزیک و اروپا را 
به تاخیر انداخت

- ناسا تنها 
ماموریتش به ماه 

را متوقف کرد
- ترودو: آمازون 
۳۰۰۰ شغل در 
ونکوور ایجاد 

می کند
- قیمت بنزین 

در کانادا و بویژه 
ونکوور باال 

می رود
- درخواست 

تجدید نظر قاتل 
سامی یتیم رد شد

- ساجد جاوید، 
پاکستانی االصل 

وزیر امنیت 
انگلستان شد
- تظاهرات 

هزاران نفری در 
روسیه در اعرتاض 

به فیلرتشدن 
تلگرام

 نتانیاهو ادعا 
کرد هزاران سند 

از برنامه هسته ای 
ایران دارد

 ده خربنگار 
و تصویربردار، 

۱۱ دانش آموز و 
۴ غیرنظامی در 

۳ انفجار انتحاری 
در کابل کشته 

و ۴۹ نفر دیگر 
زخمی شدند
 محاکمه 
دو شهروند 

ارسائیل به اتهام 
تدارک عملیات 

تروریستی در حج
 حمله 

موشکی دیشب 
از مرز اردن به 
پادگان سوری 
۲ کشته و ۱۳ 

مجروح بجا 
گذاشت

 اسرتالیا از 
پدر جورج ِپل 

خواست به اتهام 
تجاوز جنسی به 

دادگاه برود
- اسرتالیا ۵۰۰ 

میلیون دالر 
خرج زنده سازی 
مرجان ها می کند
- حکم مسدود 
شدن تلگرام از 
امروز در ایران 

صادر شد

- آژانس امتی: 
هیچ شاهدی 

وجود ندارد که 
ایران سعی کرده 

سالح هسته ای 
بسازد

- ترامپ باید به 
سواالت درز کرده 

هیئت تحقیق 
نقش روسیه در 
انتخابات پاسخ 

دهد
 آتش سوزی 

بزرگ در ساختامن 
سابق پلیس 
سائوپائولوی 

برزیل چندین 
کشته بجا گذاشت

- یک دادگاه 
آمریکایی ایران 

را مقرص ۹۱۱ 
شناخت و ۶ 
بیلیون دالر 
جریمه کرد
- سیل در 

نیوبرانزویک برای 
سومین سال پیاپی 

- بانک مرکزی 
کانادا: خانوارها 
۲ تریلیون دالر 
مقروض هستند

 پلیس فرانسه 
۲۰۰ نقابدار نا آرام 

را دستگیر کرد
- رهرب مخالفان 
ارمنستان، برای 

نخست وزیری در 
مجلس رای نیاورد

- فیس بوک 
رسویس "معرفی 

عاشقان" 
راه اندازی می کند
- مراکش بخاطر 

حامیت ایران 
از پولیساریو، با 

ایران قطع رابطه 
می کند

- بیست کشته در 
مببگذاری مسجدی 

در نیجریه
 ده ها کشته 
و هزاران فراری 
بر اثر سیل در 
سومالی و کنیا

 حمله هوایی 
آمریکا به داعش 

در سوریه ۲۳ 
کشته غیرنظامی 

بجا گذاشت
- ارسائیل برای 

برهم زدن برجام 
با کانادا هامهنگ 

می شود
- آغاز منایشگاه 
بین املللی کتاب 

تهران
- دالر دوباره 

برسعت باال رفت
- ایران: نتانیاهو 

بازهم دروغ 
می گوید

- پزشک سابق 
ترامپ: ترامپ 

گواهینامه 
پزشکی خودش را 
به من دیکته کرد

- تبلیغات 
انتخابات انتاریو 

رسام آغاز شد
- گورد براون، 
مناینده لیربال 

فدرال از انتاریو 
بعلت حمله 

قلبی درگذشت
- کرسی بودجه 

دولت فدرال 
امسال ۶ بیلیون 

دالر بیشرت از 
تخمین خواهد 

بود
- مجلس کانادا: 

پاپ باید از 
بومیان کانادا 

عذرخواهی کند
 مجروحیت 

تصویربردار 
صداوسیام در 
پاریس بر اثر 
اصابت گلوله 
پلیس فرانسه

- تظاهرکنندگان 
مخالف دولت 

امنستان بازهم 
به خیابان ها 

ریختند
- پنج کشته در 

سقوط هواپیامی 
نظامی ترابری 

گرجستان 
 چهارده 

کشته در حمله 
تروریستی 

به کمیسیون 
انتخاباتی لیبی
- وزیر خارجه 

چین به کره 
شاملی رفت

- خربنگاری که به 
سوی بوش کفش 

پرت کرد نامزد 
انتخابات مجلس 

عراق شد
- قیمت دالر در 
بازار غیررسمی 
به باالی ۵۹۰۰ 

رسید
- وزارت خارجه 

ایران و حزب الله 
لبنان حامیت از 
جبهه پولیساریو 
را تکذیب کردند

- ایران: برای 
رشایط پس از 

خروج آمریکا از 
برجام آمادگی 

داریم

- ترامپ با مرکل 
برای دومین بار 
در کاخ سفید 

دیدار کرد
- تصویب طرح 
تحریم ایران در 

مجلس منایندگان 
آمریکا

 کشف ۱۴۰ 
نقطه قربانگاه 

۵۰۰ ساله پبش 
کودکان در پرو

- کمیته مشرتک 
آمریکا رابطه ای 

بین ترامپ و 
روسیه نیافت

- مراسم 
بزرگداشت 

قربانیان تورنتو 
روز یکشنبه 

انجام می شود
- بانک های 

تی دی و رویال 
نرخ بهره پایه را 

باال بردند
- بازار سهام 

تورنتو بخاطر 
مشکالت تکنیکی 

تعطیل شد
- گروه موسیقی 

آبا دوباره 
برمی گردد

- رئیس جمهور 
رومانی خواستار 

اخراج نخست 
وزیر شد بخاطر 

تصمیمی در 
انتقال سفارت 
از تل آویو به 

بیت املقدس
- ژنرال خلیفه 

حفرت پس از 
درمان در پاریس 
به لبیی بازگشت
- دیدار تاریخی 

دو کره: هر دو به 
سوی وحدت

 سه کشته و 
۹۵۵ زخمی در 
هدف قرارددان 

فلسطینی ها 
توسط ارسائیل
 یک مرد 

با چاقو ۱۲ 
دانش آموز را در 

چین کشت
- دیدار غیر 

رسمی رهربان 
چین و هند

- تایوان خواستار 
جلسه با چین شد

- بارش تگرگ 
در درروانرس 

کرمانشاه 
خساراتی برجا 

گذاشت
- پرسپولیس اول، 
ذوب آهن دوم، 

استقالل سوم
- ادامه سقوط 

بازار مسکن ایران

- دادگاه بیل کازبی 
را در اتهام تجاوز 
به آندرآ کانستند 

مقرص شناخت
- ترامپ ۱۳ جوالی 

به انگلستان 
می رود

- ترامپ: نظر 
رئیس جمهور 

فرانسه را نسبت به 
ایران تغییر دادم

- مرکل پس از 
ماکرون برای 

ترغیب ترامپ به 
حفظ برجام به 
آمریکا می رود

- آمازون پرایم از 
۹۹ دالر، ۱۱۹ دالر 

شد
 انفجار 

پاالیشگاه نفت 
کانادا در آمریکا 
۲۰ زخمی برجا 

گذاشت
- رئیس جمهوری 
فرانسه: اطمینان 
ندارم آمریکا در 

برجام مباند
 تظاهرایت 

هزاران اسپانیایی 
در اعرتاض به تربئه 

۵ مرد از اتهام 
تجاوز گروهی

- فرانسه به 
پژوهشگر ایرانی 
ویزای رشکت در 
کنفرانس جهانی 

وب در لیون نداد
- بیش از ۴۰۰ 

شهروند فرانسوی 
برای داعش پول 

فرستاده اند
- آمازون ۴۳٪ و 

میکروسافت ٪۳۵ 
سود اضافه نشان 

دادند
 ده نفر از 

نیروهای امدادی 
در سودان جنوبی 

ناپدید شدند
- دیدار رهربان دو 

کره در مرز دو 
کشور آغاز شد

 سیل جان ۸ 
دخرت و یک پرس 

ارسائیلی آماده به 
خدمت را گرفت، 

یکنفر مفقود است
- شاهدان عینی 
سوری در دادگاه 
الهه وقوع حمله 
شیمیایی در دوما 

را رد کردند
- فرماندار ری: 

مومیایی با رعایت 
مسائل رشعی دفن 

می شود
- مجوز استقرار 

رسورهای تلگرام در 
#یران لغو و باطل 
شد، تلگرام کند شد
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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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