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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 جوالی - ۶ تا ۸ شب - رایگان
فستیوال کتاب کوچک تورنتو 

Chinatown Centre Mall, 222 Spadina, Toronto

 
کلیه اخبار و اتفاقات جامعه ایرانی تورنتو

را در صفحه ۴۸ بیابید

جمعه - ۶ جوالی - ۱۱ صبح تا ۹ شب - از ۲ دالر
فستیوال فضای باز بزرگ تورنتو

Centennial Park, 256 Centennial Park Rd, Toronto

شنبه - ۷ و ۸ جوالی - ظهر تا ۱۰ شب - رایگان 
فستیوال رقص سالسا در خیابان های تورنتو

St Clair West between Christie & Winona, Toronto

دوشنبه - ۹ جوالی - از ۶:۳۰ عرص - رایگان  
سمپوزیوم جلوگیری از آلزایمر 

S. Walter Stewart Library, 

 170 Memorial Park, Toronto
سه شنبه - ۱۰ جوالی -  ۹:۳۰ صبح - رایگان  

هرن درمانی
Women’s Art Association 

23 Prince Arthur, Toronto

پنجشنبه
۵ جوالی

جمعه
۶ جوالی

شنبه
۷ جوالی

یک شنبه
۸ جوالی

دوشنبه
۹ جوالی

سه شنبه
۱۰ جوالی

چهار شنبه
۱۱ جوالی

پنجشنبه
۲۸ جون

جمعه
۲۹ جون

شنبه
۳۰ جون

یک شنبه
۱ جوالی

دوشنبه
۲ جوالی

سه شنبه
۳ جوالی

چهار شنبه
۴ جوالی

پنجشنبه
۲۸ جون

جمعه
۲۹ جون

شنبه
۳۰ جون

یک شنبه
۱ جوالی

دوشنبه
۲ جوالی

سه شنبه
۳ جوالی

چهار شنبه
۴ جوالی

یکشنبه - ۸ جوالی - ۱۰ صبح تا ظهر - رایگان
دورهم نشینی و غذا در پارک دانزویو

Downsview Park Discovery Centre 70 Canuck, 

Toronto
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- ترامپ: اگر اروپا 
با ایران تجارت 
کند تحریمش 

می کنیم
- لوبران جیمز با 
۱۵۴ میلیون دالر 
به لیکرز می رود

- در انتخابات 
امروز ریاست 

جمهوری مکزیک، 
لوپز اوبرادو، 

چپگرا، برنده شد
- ترودو متهم به 

دستاملی کردن 
یک زن گزارشگر 
در ۲۸ سالگی شد

- جان تاوارس 
از تیم هاکی 

نیویورک به میپل 
لیفز پیوست

- جام جهانی: 
صعود روسیه و 

کرواسی با غلبه بر 
اسپانیا و دامنارک 
با رضبات پنالتی

 مبباران 
کردهای شامل 

عراق توسط ارتش 
ترکیه

 انفجار 
انتحاری جالل آباد 

افغانستان تنها 
نامزد سیک 

انتخابات و ۱۹ تن 
دیگر را کشت

 در پی 
شکست حمله 
گروه عربستان 

در حدیده 
از حوثی ها، 

امارات عملیات 
نیروهایش را 

متوقف کرد
- اردن میانجی 
گفتگوی مجدد 

مخالفان اسد در 
جنوب سوریه با 

روسیه شد
 یک کشته در 
عملیات انتحاری 

نزدیک محل 
نگهداری آرای 

انتخابات عراق در 
کرکوک

- یک سوم 
جمعیت ایران 
بازی دیجیتال 

می کنند
- انتشار لیست 

دریافت کنندگان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی 

توسط بانک 
مرکزی ایران

- مدیر اداره 
آبفای خرمشهر: 
بحران آب حل 

شده است
- صدور حکم 
قطعی پرونده 

پزشکی کیارستمی

- تظاهرات صدها 
هزار نفری در 
رستارس آمریکا 

به سیاست های 
مهاجرتی ترامپ

- جاسوسان 
آمریکا: افزایش 
تولید اورانیوم 

غنی شده در کره 
شاملی

- استعفای سفیر 
آمریکا در استونی 

بدلیل اظهارات 
ترامپ

- درخواست 
ترامپ از عربستان 
برای افزایش تولید 

نفت، عربستان 
پذیرفت

- یک بازیگر 
کمدی ترامپ را 

در هواپیام رسکار 
گذاشت

 زلزله ۶ 
ریشرتی در غرب 

مکزیک
 گرمای ۴۲ 

درجه تورنتو رکورد 
زد

- فورد پوشش 
"داروی رایگان تا 
جوانی" را لغو کرد

- جام جهانی: 
فرانسه ۴ - 
آرژانتین ۳؛ 
 اروگوئه ۲ -

پرتغال ۱
- جلسه اتحادیه 

افریقا برای 
معامالت آزاد و 

برعلیه فساد
- آتش بس سودان 
جنوبی پس از چند 
ساعت شکسته شد

- غنی پایان 
آتش بس دولت 
علیه طالبان را 

اعالم کرد
- مخالفان اسد در 

جنوب با روسیه به 
توافق نرسیدند

- آغاز تغییرات 
قوانین مالیاتی در 

اسرتالیا 
- اعرتاضات در 

خرمشهر باال 
گرفت

- نقاشی سهراب 
سپهری ۵ میلیارد 

تومان فروخته شد 
و رکورددار حراج 

تهران شد
- شهروندان 

ایرانی ظرف ۳ 
ساعت ۴۰۰۰ پراید 

خریدند
- گروه اقدام مالی 
علیه پولشویی، از 
ایران ۹ درخواست 

دارد

- آغاز جنگ 
تجاری جدید 

آمریکا با اروپا بر 
رس گمرکی خودرو

- احتامل همکاری 
وکیل سابق 

ترامپ، با پلیس 
برعلیه ترامپ

 اف بی آی: 
طرح حمله 

تروریستی در 
اوهایو خنثی شد

- کاخ سفید: 
درآمد نفت ایران 

را صفر می کنیم
 آمریکا 

۱۷ معرتض به 
سیاست مهاجرتی 

را دستگیر کرد
- برای اولین بار 
یک زن، کالودیا 

شینبائوم، ۵۶ 
ساله، شهردار 

مکزیکوسیتی شد
- هارپر امروز در 

کاخ سفید بود
- جام جهانی: 
غلبه و صعود 

بلژیک بر ژاپن، 
برزیل بر مکزیک

- توافق مرکل 
با وزیر کشور 
آملان در مورد 

سیاست مهاجرتی 
و جلوگیری از 
سقوط دولت

 بازداشت ۲ 
بلژیکی ایرانی تبار 

و یک دیپلامت 
ایرانی در آملان 

به ظن تالش برای 
مبب گذاری در 
هامیش ساالنه 
مجاهدین خلق

- ترکیه ده ها 
نظامی را به ظن 

ارتباط با گولن 
دستگیر کرد

- پرس زوما، رئیس 
جمهور سابق 

افریقای جنوبی 
درگذشت

- نوجوانان 
مفقودشده در 

غار تایلند زنده 
پیدا شدند

- اتصال 
برق وارداتی 

تاجیکستان به 
افغانستان

 مالزی ۴۰۵ 
حساب بانکی 

مظنون به فساد 
را مسدود کرد
- روحانی به 

سوئیس بعد به 
اطریش می رود
 بسکتبال ایران 

قزاقستان را 
شکست داد

- قاضی اکوادری 
دستور دستگیری 

رافائل کوررا، 
رئیس جمهور 

سابق را داد
- ترودو به اجالس 

ناتو می رود
 ۹ کشته 

بر اثر گرما در 
مونرتال

- جام جهانی: 
 سوئد ۱ - 
 سوئیس ۰؛

 انگلستان پ۴ -
کلمبیا پ۳

- تظاهرات 
رانندگان اوبر کنیا 

به دستمزد کم
- نجیب رزاق، 

نخست وزیر 
سابق مالزی برای 

فساد بازداشت 
شد

- عربستان: 
آماده ایم نفت 
بیشرتی تولید 

کنیم
- بالول بوتو 
زرداری، پرس 

بی نظیر بوتو، 
۲۹ ساله، وارد 

سیاست شد
- آغاز بازشامری 

دستی آرای 
انتخابات عراق

 دو شهردار 
فلیپینی در ۲ روز 

ترور شدند
- امارات حساب 

بانکی ۹ ایرانی را 
مسدود کرد
 ارتش 

ارسائیل ۱۳۸ 
تظاهرات کننده در 
غزه را مجروح کرد
 شکسته شدن 
رکورد مرصف برق 
در ایران و اعرتاض 
مردم به قطع برق
- روحانی: نفت 

ایران صادر نشود، 
نفت کشورهای 

منطقه صادر 
منی شود

 دو مسافر به 
اتهام آتش زدن 

پارک ملی گلستان 
بازداشت شدند

- روحانی از 
سوئیس به اتریش 

رفت
- سفر نخست 
وزیر ژاپن به 
ایران لغو شد

 ایران: 
بازداشت شدگان 

متهم به مببگذاری 
در بلژیک عضو 
مجاهدین خلق 

هستند

- ترامپ برای 
اشغال ونزوئال 
در سال ۲۰۱۷ 

مشورت خواسته 
بود

- سخنگوی ارتش 
آمریکا: تنگه 

هرمز را باز نگه 
می داریم

- سه معرتض از 
مجسمه آزادی 

آمریکا باال رفتند
 پلیس 

مونرتال چندین 
تُن ماری جوانا و 
وایاگرا را ضبط 

کرد
- رئیس 

دیوان عالی 
لهستان قانون 

بازنشستگی 
دولت را نادیده 
گرفت و رس کار 

رفت
 معرتضان به 

قتل یک جوان 
توسط پلیس در 

فرانسه ده ها 
خودرو را به 
آتش کشیدند
 آملان ۶۹ 

پناهنده افغان را 
اخراج کرد

- سازمان تجارت 
جهانی: آثار 

جنگ اقتصادی 
آمریکا درحال 

اثرگذاری در 
دنیاست
- لیبی: 

کمک های 
انسان دوستانه 
اروپا حرف و 
تبلیغات است

 پرس ابوبکر 
بغدادی، رهرب 

داعش در منطقه 
مخالفان اسد 

کشته شد
- اسقف اعظم 

محکوم در 
پرونده آزار 

کودکان اسرتالیا 
استعفا منی کند

- روحانی 
خواستار تضمین 
منافع ایران در 

برجام شد
- پلیس تهران از 

دستگیری سلطان 
سکه با ۲ تُن 
سکه خرب داد

- احضار سفرای 
بلژیک، فرانسه 

و آملان به وزارت 
خارجه ایران

 دستگیری 
۶۰۰ نفر 

از هزاران 
تظاهرات کننده 

برعلیه ترامپ
 بیش از 

۱۳۰ کاندیدای 
انتخابات مجلس 

و ریاست 
جمهوری مکزیک 
پیش از رای گیری 

یکشنبه کشته 
شده اند

- داگ فورد 
نخست وزیر 

انتاریو شد
- جنگ اقتصادی: 

کانادا لیست 
گمرکی بر 
محصوالت 

آمریکایی را 
منترش کرد

- معرفی ایروین 
کاتلر، بعنوان 
وکیل خانواده 

سید امامی توسط 
دولت کانادا

- توافق اروپا 
درباره مهاجران

- ایتالیا در 
تابستان بنادرش 

را به روی 
مهاجران می بندد

- پس از ۵۰ 
سال؛ مهاجرت 

بین امللل به نامزد 
پیشنهادی آمریکا 

رای نداد
- دستگیری مرد 

تهدیدکننده 
به انفجار در 

فرودگاه مسکو
 ۱۰۰ پناهجو 
در سواحل لیبی 

غرق شدند
 ۶ کشته در 

حمله به نیروهای 
جی ۵ در مالی
 عراق در 

انتقام از داعش، 
۱۲ نفر را اعدام 

کرد
- فرمانده پلیس 
ویژه افغانستان 

در پارک فردوسی 
کابل ترور شد

 پهباد ارسائیل 
کودک ۱۴ ساله 

فلسطینی را 
کشت

- سازمان تجارت 
جهانی شکایت 

تولیدکنندگان 
سیگار از اسرتالیا 

را رد کرد
- زنگنه: اگر در 

کار ما تاخیر 
منی انداختند 
تحریم نفت 
ممکن نبود

 پنج کشته 
در تیراندازی دفرت 

روزنامه کاپیتال 
گازت آناپولیس 

مریلند آمریکا
- آمریکا ایران را در 

لیست کشورهای 
کودک-رسباز 

گذاشت
- حامیت ۳۳ 

آمریکایی پول گرفته 
از طرح تغییر ایران 

توسط مجاهدین 
خلق

- کانادایی ها ۲۴۰ 
بیلیون دالر را از 

سیستم مالیاتی قایم 
کرده اند

- هارپر بدون 
هامهنگی با اتاوا به 

واشنگنت می رود
- فرانسه: رسبازی 

دوباره اجباری 
می شود

 بازداشت ۹ 
مرد و ۱ زن به ظن 
حمله به مسلامنان 
توسط پلیس فرانسه

- جام جهانی: صعود 
انگلستان، بلژیک، 

کلمبیا، ژاپن
 اعتصاب دوباره 
کل راه آهن فرانسه 

کشور را فلج کرد
 هشت کشته در 

انفجار گردهامیی 
مردمی لوگر 

افغانستان
 در حمله 

طالبان به پاسگاه 
مرزی افغانستان، 

۱۴ پلیس کشته 
شدند

- روسیه ۱۰۰۰ 
نظامی اش را از 

سوریه خارج کرد
 پیرشوی بزرگ 

ارتش سوریه در 
جنوب

 فرودگاه و 
شهر حدیده یمن 
همچنان در کنرتل 

حوثی هاست
- هند برای قطع 
نفت ایران آماده 

می شود
 آتش سوزی 

پرتوشیمی آبادان: ۱ 
کشته و ۱۸ مصدوم

- قوچان نژاد و 
آزمون از تیم ملی 
خداحافظی کردند
- دادستان تهران: 

اخاللگران بازار 
تهران بازداشت 

شدند
- اروپا، روسیه، 
چین: بر خالف 

آمریکا همچنان به 
برجام وفاداریم
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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

416-921-1800   
www.accessemployment.ca
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و یا مستقیام به دفرت به آدرس زیر تحویل منایید:
1008 Yonge St. Richmond Hill, ON L4C 1T7

 RWS Building

LEMARS PIZZA

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

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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