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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 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

جمعه - ۱۶ نوامرب - ۵ عرص - رایگان
Toronto Media Arts Centre, 32 Lisgar, Toronto

مالقات با مدرس، طراح و خریدار ُمد در تورنتو

شنبه - ۱۷ نوامرب - ۷ عرص - رایگان
Mercer Union, 1286 Bloor W, Toronto

سخرنانی بهار نوریزاده: آینده ماشین ها و 
منایشگاه ها

یکشنبه -۱۸ نوامرب  -ظهر - رایگان
Christie Pits Park, 750 Bloor W, Toronto

فستیوال و رژه خیابانی بابانوئل ها

سه شنبه - ۲۰ نوامرب - ۲ بعدازظهر -رایگان
North York Central Library, 5120 Yonge, Toronto

ورکشاپ: تغذیه برای داشنت استخوان های سامل

دو شنبه - ۱۹ نوامرب - ۷ عرص -  رایگان
North York Central Library, 5120 Yonge, Toronto

سخرنانی: طراحی و زندگی در آینده

چهار شنبه - ۲۱ نوامرب - ۷:۳۰ صبح -  ۷۵ دالر
Four Seasons Hotel, 60 Yorkville, Toronto

 مالقات با / خرید کتاب هلن کالرک
                                (نخست وزیر سابق نیوزیلند)

پنج شنبه
۱۵  نوامرب

جمعه
۱۶  نوامرب

شنبه
۱۷  نوامرب

یک شنبه
۱۸  نوامرب

دوشنبه
۱۹  نوامرب

سه شنبه
۲۰  نوامرب

چهار شنبه
۲۱  نوامرب

پنج شنبه
۸  نوامرب

جمعه
۹  نوامرب

شنبه
۱۰  نوامرب

یک شنبه
۱۱  نوامرب

دوشنبه
۱۲  نوامرب

سه شنبه
۱۳  نوامرب

چهار شنبه
۱۴  نوامرب

پنج شنبه
۸  نوامرب

جمعه
۹  نوامرب

شنبه
۱۰  نوامرب

یک شنبه
۱۱  نوامرب

دوشنبه
۱۲  نوامرب

سه شنبه
۱۳  نوامرب

چهار شنبه
۱۴  نوامرب

پنجشنبه -۱۵ نوامرب - ۹ صبح - رایگان
Julius Banquet Centre, 2201 Finch W, Toronto

منایشگاه و کنفرانس خدمات به ساملندان
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- آراء انتخابات 
سنا و فرمانداری 

فلوریدا بازشامری 
می شود

- نه کشته، 
۳۷ مفقود 

در بزرگرتین 
آتش سوزی تاریخ 

کالیفرنیا
- ماکرون و 

ترامپ دوست 
شدند: اروپا 

هزینه دفاعیش را 
بیشرت کند
- توقف 

سوخت رسانی 
آمریکا به 

جنگنده های 
عربستان در جنگ 

یمن
- تظاهرات ۵۰ 
هزار نفری در 
مونرتال علیه 

تغییرات آب وهوا
- ترودو برای 

بزرگداشت 
قربانیان جنگ 
جهانی اول به 

فرانسه رفت
- سازمان ملل: 

جنگ حدیده یمن 
متوقف شود
- ترکیه فایل 
صوتی قتل 

خاشقجی را به 
کشورهای غربی 

داد
- شیوع مجدد 

ابوال در کنگو
- یازده کشته در 

سیل اردن
- متام کارمندان 
انتخاباتی کابل 

برکنار و آرا 
بازشامری می شود
- لبنان و ترکیه به 
هواپیامهای ایران 
سوخت منی دهند
- عربستان عراق 

را برای کاهش 
قیمت نفت 
متقاعد کرد
- عربستان 

بیامرستان حدیده 
یمن را اشغال کرد

- تساوی بدون 
گل پرسپولیس در 

فینال برگشت، 
کاشیام قهرمان 

شد
- پانصد زن ایرانی 
به استادیوم آزادی 

رفتند
- ظریف: 

متاسفانه وضعیت 
معیشتی ایران 

خوب نیست
- تیم ملی ساحلی 
ایران قهرمان جام 

بین قاره ای شد

- پنج کشته در 
آتش سوزی شامل 

کالیفرنیا
- حمله ترامپ به 
ماکرون برای ایده 

ارتش اروپایی
- میشل اوباما: 

ترامپ را 
منی بخشم، 

ترامپ: اوباما را 
منی بخشم

- ترامپ فرمان 
منع ورود کاروان 
پناهجویان از مرز 

را امضا کرد
- شش زخمی در 

سانحه هوایی 
برای هواپیامی در 

راه تورنتو
- محافظه کاران 

نیوبرانزویک 
دولت تشکیل 

دادند
- ترکیه ۱۰۳ 

نظامی را بدلیل 
ارتباط با گولن 

بازداشت کرد
- فرانسه بوئینگ 

۷۳۷ ایرلند را 
توقیف کرد

- دستگیری مردی 
که به رئیس 

جمهوری فرانسه 
اهانت کرد

- هفده کشته 
در مببگذاری 

هتل موگادیشو، 
سومالی

- سازمان ملل 
مذاکرات صلح 
یمن را عقب 

انداخت
- رشط طالبان 

برای گفتگو: 
خروج نیروهای 

خارجی
- دوقلوهای 

بوتانی از هم 
جدا شدند

- مردی ماشینش 
را آتش زد و با 

چاقو یک پلیس 
را در ملبورن 

کشت، خودش 
هم کشته شد

- فوتبال ساحلی 
ایران در فینال 
مسابقات بین 

قاره ای
- زلزله چهار 

ریشرتی در کرمان
- نامه هرنمندان 

ایرانی در 
مخالفت با 
تحریم های 

آمریکا
- عراقچی: روند 

اروپا در دورزدن 
تحریم ها کند 

است

- آتش سوزی 
کالیفرنیا ۲۵ کشته 
و ۲۵۰ هزار آواره 

برجای گذاشته 
است 

- ترامپ: به 
مهارکنندگان 
آتش سوزی 

کالیفرنیا حمله 
کرد

- ده کشته در 
رانش زمین در 

برزیل
- ترودو با ماکرون 

مالقات کرد
- حمله ماکرون به 
ترامپ: ملی گرایی 

خیانتی به وطن 
است

- راهپیامیی 
نئوفاشیست ها 

در صدمین سال 
استقالل لهستان

- آغاز بهره برداری 
از چاه نفت 

آنگوال به ارزش 
۱۶ بیلیون دالر

- علی بابا رکورد 
شکست: ۲۵ 
میلیارد دالر 

فروش در کمرت از 
۱۶ ساعت 

- پناهندگی وزیر 
اطالع رسانی 
حوثی ها به 

عربستان
- عربستان ۵۰۰ 

هزار بشکه از 
تولیدش را کاهش 

می دهد
- شش فلسطینی 

و یک ارسائیلی در 
حمله ارسائیل به 
غزه کشته شدند

- حمله طالبان با 
باغالن ۱۶ کشته 

گرفت
- یک زن در 

ارتباط با توت 
فرنگی های حاوی 
سوزن در اسرتالیا 

دستگیر شد
- مقام نخست 

دانش آموزان ایران 
در دوازدهمین 

املپیاد جهانی 
نجوم

- کاراته ایران 
در کمیته تیمی 

قهرمان جهان شد
- اعدام تعدادی 

از بازداشت 
شدگان پس از 

حمله اهواز
- زندان برای یک 

کارمند وزارت 
خارجه ایران به 
اتهام جاسوسی

- اعدام برای دو 
مفسد اقتصادی

- آمریکا: ارتباط 
بانک مرکزی ایران 

با سوئیفت را قطع 
کردیم

- آمریکا: 
اروپا منی تواند 

تحریم های ما را 
بشکند

- سقوط جنگنده 
آمریکایی در 

دریای فیلیپین
- اسنت لی، خالق 

مرد عنکبوتی، 
درگذشت

- ترودو: مامورین 
ما فایل صوتی 

خاشقجی را 
شنیده اند

- کلگری کانادا 
فردا درباره 

میزبانی املپیک 
زمستانی ۲۰۲۶ 
تصمیم می گیرد
- آژانس: ایران 

به برجام پایبند 
مانده است 

- سقوط مجدد 
ارزش سهام در 

اروپا
- عفو بین امللل 

هم مدال خود به 
آنگ سان سوچی 

را پس گرفت
- پنج کشته و 

تعدادی مفقود 
در واژگونی قایق 
مهاجران در ترکیه
- آغاز مذاکرات 

چهار گروه جنگی 
لیبی در ایتالیا
- اتیوپی ۳۶ 
جاسوسش را 

به اتهام فساد 
دستگیر کرد

- طالبان به شهر 
فراه افغانستان 

حمله کرد
- جنگ در حدیده 
یمن ۲ روز است 

متوقف شده
- پاکستان 

خواستار از 
رسگیری مذاکرات 

خط لوله گاز با 
ایران شد

- از ۳۰۰ راکت 
شلیکی غزه ۱۲ 

عدد رهگیری شد؛ 
ارسائیل ۷۰ نقطه 
شامل تلویزیون 

غزه را مبباران کرد
- شصت کشته و 
زخمی غیرنظامی 
در مبباران سوریه 

توسط آمریکا
- منایند امنیت 
مجلس ایران و 

استاندار خوزستان: 
اعدام های اهواز 

دروغ است

- مونیکا 
لوینسکی: 

آماده ام بار 
دیگر از هیالری 

کلینتون 
عذرخواهی کنم

- گروه اول 
کاروان پناهجویان 

به مرز آمریکا و 
مکزیک رسید

- مردم کلگری به 
املپیک ۲۰۲۶ نه 

گفتند
- ترودو: آسیا 

اکنون مرکز 
اقتصاد جهانی 

است 
- داگ فورد کمک 
به دندانپزشکی و 
کودکان و ۲ طرح 
دیگر در انتاریو را 

قطع می کند
- کابینه انگلیس 

با پیش نویس 
برگزیت موافقت 

کرد
- ماکرون: اروپا 

متحد آمریکاست، 
نه زیردست و 

متکی آن
- اتریش میزبانی 
مالی اروپا-ایران 

را رد کرد
- سقوط ارزش 

بیت کوین به زیر 
۶۰۰۰ دالر 

- سازمان ملل 
تحریم های اریرته 

را لغو کرد
- کامرون ده ها 

جدایی طلب 
انگلیسی زبان را 

کشت
- استعفاء وزیر 

دفاع ارسائیل 
در اعرتاض به 
آتش بس بین 

حامس و ارسائیل
- موافقت امارات 

با گفت وگوهای 
صلح یمن

- سلطان سکه 
اعدام شد، قیمت 

سکه شکست
- ایران: حمله 
غافلگیرکننده 

ما به حزب 
دموکرات، رهربان 
حزب و منایندگان 

ارسائیل و 
عربستان را کشته

- ظریف برای 
توضیح درباره 

الیحه پولشویی 
به مجلس رفت

- سی ان ان ترامپ 
را سو کرد

- ال چاپو، رهرب 
مافیا مکزیک به 

دادگاه آمریکا 
رفت

- مالنیا ترامپ 
خواستار اخراج 

معاون بولتون شد
- حمله تویرتی 

ترامپ به ماکرون 
و فرانسه

- اف بی آی: 
افزایش ٪۱۷ 

حمالت متنفرانه 
در آمریکا

- بولتون: ایران 
را اینقدر فشار 

می دهیم تا 
فریادش دربیاید
- کانادا حتی با 
شنیدن صدای 
خاشقجی به 

عربستان اسلحه 
می فروشد

- توافق انگلیس 
و اروپا بر رس 

پیش نویس 
برگزیت

- سوالری رسمربی 
رئال مادرید شد

- مرکز شامره 
۲ آمازون در 

نیویورک و شامل 
ویرجینیا تاسیس 

می شود
- طرف های 

مذاکرات لیبی 
در ایتالیا رس میز 

نیامدند
- قاتل خاشقجی 

پس از قتل: به 
رئیست خرب بده
- هند نام های 

اسالمی شهرها را 
به هندی تغییر 

می دهد
- آتش بس حامس 

به ارسائیل
- حریری: 
حزب الله 

منی گذارد دولت 
تشکیل دهم

- دادگاه رسیالنکا 
تعلیق مجلس را 
غیرقانونی اعالن 

کرد
- اجرای مرحله 

اول طرح حامیت 
از اقشار کم 
درآمد ایران

- ساخت بقعه 
امامزاده جدید در 

ایران ممنوع شد
- دستگیری ۱۳۰ 

دالل ارزی توسط 
پلیس تهران

- آغاز دومین دور 
اعرتاض معلامن 

ایران

- دوازده کشته در 
میخانه کالیفرنیا در 

حمله تروریستی 
ایان دیوید النگ، 
۲۸ ساله، ارتشی 

سابق که خودکشی 
کرد

- وقوع آتش سوزی 
بزرگ در شامل 

کالیفرنیا
- توهین ترامپ به 
خربنگار سی ان ان و 
لغو اجازه ورود او

- اطالعات مشرتیان 
ماری جوآنا کانادا 
پُست دزدیده شد

- مبباردیه ۵۰۰۰ نفر 
را اخراج می کند

- آتش سوزی یکی 
از دو فروشگاه 

ایکالوئی (قطب 
شامل) را نابود کرد
- سامسونگ تلفن 

همراه هوشمند 
تاشو به بازار 

فرستاد
- برخورد ناو جنگی 

نروژی با نفتکش
- آزادی ۸۱ 

دانشجوی ربوده 
شده در کامرون
- مرص ۶۰ متهم 

داعشی را به زندان 
محکوم کرد

- چهل و هفت 
کشته در تصادف 

دو اتوبوس در 
زیمباوه

- عربستان ۱۲ 
شیعه را اعدام 

می کند
- کشته شدن ۳۹ 

طالبان و ۲۵ رسباز 
افغان در غزنی
- سه کشته در 

مببگذاری اتومبیلی 
در موصل

- ارتش سوریه ۱۹ 
زن و کودک گروگان 

داعش را آزاد کرد
- درگیری در زندان 

تاجیکستان ۲۵ 
کشته گرفت

- کشف قدیمی  
ترین نقاشی جهان، 

۴۰۰۰۰ ساله در 
اندونزی

- شکایت ایران 
از آمریکا به 

سازمان بین املللی 
دریانوردی 

- ژاپن از ایران نفت 
می خرد

- سعید محمدپور 
پس از ۶ سال مدال 
طالی املپیک ۲۰۱۲ 

را دریافت کرد
- حمید هوشنگی از 

خربنگاران قدیمی 
ایران درگذشت
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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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York Mills Road North York ON M3B 1Y5
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design
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