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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

پنج شنبه
۲۰ جون

جمعه
۲۱  جون

شنبه
۲۲  جون

یک شنبه
۲۳  جون

دوشنبه
۲۴  جون

سه شنبه
۲۵  جون

چهار شنبه
۲۶  جون

پنج شنبه
۱۳ جون

جمعه
۱۴  جون

شنبه
۱۵  جون

یک شنبه
۱۶  جون

دوشنبه
۱۷  جون

سه شنبه
۱۸  جون

چهار شنبه
۱۹  جون

پنج شنبه
۱۳ جون

جمعه
۱۴  جون

شنبه
۱۵  جون

یک شنبه
۱۶  جون

دوشنبه
۱۷  جون

سه شنبه
۱۸  جون

چهار شنبه
۱۹  جون

برف
باران
ابر

جون ۱۳ ۱۴  جون ۱۵ جون ۱۶ جون ۱۷ جون ۱۸  جون ۱۹ جون

20° C

15° C

10° C

100%
75%
50%
25%
0%

40
30
20
10
0

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- اعالن حمله 
سایربی آمریکا به 

روسیه
- افت قیمت 

خانه های کلگری
- سازمان اطالعات 
کانادا پرونده های 
رسی پی یر ترودو 

را نابود کرد
- حزب کارگر 

انگلیس موضع 
دولتش از حمله به 

نفتکش ها را زیر 
سوال برد

- اختالف در مورد 
بودجه مشرتک 

اروپا
- زفریلی، کارگران 
مشهور ایتالیایی 

در ۹۶ سالگی 
درگذشت

- جلیقه زردهای 
فرانسوی به 

خیابان ها ریختند
- هشت کشته در 
حمله الشباب به 

سومالی
- ده رسباز کنیایی 

در انفجار مرز 
با سومالی کشته 

شدند
- هنگ کنگ 

اسرتداد مظنونان 
به چین را معلق 

کرد
- عربستان 

خواستار پاسخ 
'قاطع و رسیع' 

حمله به نفتکش ها 
شد

- تعطیلی کلوب 
شبانه «وایت» 

جده پیش از 
افتتاح

- مجوز ۹۰ روزه 
عدم تحریم عراق 

در خرید گاز ایران 
از آمریکا

- آغاز بررسی 
اتهام اختالس مالی 

در وزارت کشور 
افغانستان

- هند گمرکی 
آمریکا را با گمرکی 

گذاشنت تالفی کرد
- اندونزی 

زباله های آمریکا را 
برمی گرداند

- وقوع زمین لرزه 
۷/۴ در نیوزیلند
- روحانی: ایران 

منی تواند تنها 
متعهد برجام باشد

- ایران سفیر 
انگلیس را احضار 

کرد
- زاغری اعتصاب 

غذا کرد
- والیبال ایران ۳، 

لهستان ۲
- والیبال نشسته 

ایران قهرمان آسیا 
و اقیانوسیه شد

- علی پروین در 
بیامرستان بسرتی 

شد
- واردات کاغذ 

سیگار با ارز 
دولتی

- آمریکا به دنبال 
ایجاد اجامع 

جهانی درباره 
ایران است

- ترامپ: کار 
ایران بود، تنگه 

هرمز بسته 
منی ماند

- لغو معافیت 
مذهبی برای 

واکسن نزدن در 
نیویورک

- نیامر با حضور 
در پاسگاه پلیس 

اتهام تجاوز را 
رد کرد

- اسپیس ایکس 
ماهواره های 

کانادایی را به 
فضا می فرستد

- برگزاری جشن 
پیروزی رپرتز روز 
دوشنبه در تورنتو
- خروج با تاخیر 

یک هفته ای 
نظامیان کانادا از 

مالی
- آملان: ویدئوی 

آمریکا برای یافنت 
متهم حمله به 

نفتکش ها کافی 
نیست

- انگلیس ایران را 
متهم به انفجار 

نفتکش ها کرد
- برگزاری دادگاه 
اسرتداد جولیان 
آسانژ به آمریکا 
در فوریه ۲۰۲۰
- صاعقه عامل 

سقوط هواپیامی 
سوخوی روسی 

بود
- روسیه: آمریکا 
ادعایش در مورد 
ایران را ثابت کند

- مالک ژاپنی 
نفتکش کوکوکا: 

حمله به نفتکش 
از هوا بوده است 

- تاجیکستان: 
بدنبال گسرتش 
روابط با ایران 

هستیم
- اعتصاب 

پزشکان هند برای 
کتک خوردن یک 

پزشک توسط 
بستگان بیامر

- عربستان صنعا 
را مبباران کرد

- رد ادعای 
امارات علیه قطر 

در دادگاه الهه
- والیبال ایران ۳، 

کانادا ۰
- روحانی پس 

از دیدار با شی 
و پوتین در 

قرقیزستان به 
تاجیکستان رفت

- ظریف: تیم 
بی در حال نابود 
کردن دیپلامسی 

است
-تولید نفت ایران 

به پایین ترین 
حد در ۳۰ سال 

گذشته رسید

- حمله دوباره 
ترامپ به شهردار 

لندن
- آمریکا: حادثه 
دریای عامن کار 

ایران بود، به 
پهبادمان حمله 

کرد
- قطع برق 

رسارس آرژانتین و 
اوروگوئه

- انتخابات گوامتاال 
برای ریاست 

جمهوری و مجلس
- اعالن برنامه های 

نیودموکرات های 
کانادا برای 

انتخابات آینده
- دولت استانی 

کبک پرونده های 
مهاجرتی قدیمی 

را حذف کرد
- کانادا ادامه یک 
خط لوله نفتی را 

تصویب می کند
- پاپ خواستار 

خویشتنداری در 
خاورمیانه شد
- انگلیس به 

خلیج فارس نیرو 
می فرستد

- اسپانیا با هواوی 
۵ جی راه انداخت

- رتبه اعتباری 
ترکیه باز هم 

کاهش پیدا کرد
- البشیر به دادگاه 

رفت
- اعرتاف همرس 

نتانیاهو در 
سوءاستفاده از 
بودجه عمومی
- نتانیاهو یک 

بلندی در جوالن 
را ترامپ نام نهاد
- ادامه تظاهرات 

در هنگ کنگ 
حتی پس از لغو 

الیحه اسرتداد 
مظنونان به چین

- غنی به انگلیس 
رفت

- چین راه فرار 
مردم از کره 

شاملی را بست
- بیمه نفتکش ها 
در خلیج فارس و 
دریای عامن ۲۰ 

برابر شد
- ژاپن: مدارک 

آمریکا علیه ایران 
در حمله به 

نفتکش ها کافی 
نیست

- والیبال ایران ۳، 
روسیه ۰

- سازمان لیگ: 
پرسپولیس قهرمان 

سوپرجام است
- الریجانی: حمله 

به نفتکش ها 
مکمل تحریم های 

اقتصادی است
- گذرنامه های 
ایران ۱۰ ساله 

می شوند
- ایران: تعهدات 
برجام را کاهش 

می دهیم

- آمریکا 
عکس های جدیدی 

علیه ایران از 
حمله به نفتکش ها 

منترش کرد
- آمریکا ۱۰۰۰ 

رسباز جدید 
به خاورمیانه 

می فرستد
- یک کشته و 
۱۸ زخمی در 

تیراندازی جشن 
فارغ التحصیلی 

فیالدلفیا
- قطع میلیون ها 

دالر کمکی 
مالی آمریکا به 

السالوادور، گوامتاال 
و هندوراس 

- رژه دو میلیونی 
طرفداران رپرتز در 
تورنتو با تیراندازی 

همراه شد
- ترودو با پلوسی 
و مک کانل دیدار 

می کند
- شهردار لندن: 

ترامپ الگوی 
نژادپرستان است
- غرق ۸ پناهجو 

در دریای اژه
- انگلیس ۲۲۰ 
میلیون دالر به 

افغانستان می دهد
- شکست راست 

افراطی در 
انتخابات ساکس 

آملان
- برپایی منایشگاه 

هوایی پاریس
- محمد مرسی، 

رئیس جمهور 
پیشین مرص، بعد 
از غش کردن در 
دادگاه درگذشت
- سی کشته در 
حمله انتحاری 

بوکوحرام به شامل 
نیجریه

- راکت های 
شورشیان سوریه 
۱۲ غیرنظامی را 

کشت
- طالبان: دخرتان 

می توانند تا دیپلم 
درس بخوانند

- بیست کودک در 
هند در ۲۴ ساعت 

بعلت مشکالت 
مغزی مردند

- رئیس جمهور 
چین به کره 

شاملی می رود
- دالر باال رفت

- نیروی مسلح: 
اگر حمله به 

نفتکش ها 
کار ایران بود 

می گفتیم
- کاهش تعهدات 

به برجام: آب 
سنگین و اورانیوم 
غنی شده بیشرتی 

تولید می کنیم
- شمخانی: 

شبکه ی پیچیده 
جاسوسی سایربی 
آمریکا را کشف 

کردیم

- ترامپ برای 
اظهاراتش درباره 
۵ نوجوان بیگناه 

عذر منی خواهد
- ترامپ: ایران 

دیگر مرگ بر 
آمریکا منی گوید
- آمریکا: مین 

باقی مانده شبیه 
مین های ایران 

است
- مارک اسپر 

وزیر دفاع آمریکا 
می شود

- مرگ ۳۸۰ مهاجر 
آمریکای التین در 

امسال
- اعرتاض به غیبت 

۳۰۰ روزه سفیر 
آمریکا در کانادا
- افزایش شدید 

تورم در کانادا
- اعالن برنامه های 

محافظه کاران 
کانادا برای 

انتخابات آینده
- تصویب قانون 

جنایت برعلیه 
حیوانات در کانادا
- سازمان ملل: بن 
سلامن خاشقچی 

را کشت؛ بن 
سلامن رد کرد

- مشاور ارشد 
فرانسه به تهران 

رفت
- سارکوزی به 

اتهام فساد 
محاکمه می شود
- درگیری دوباره 

بر ریاست مجلس 
افغانستان

- حوثی ها: 
نیروگاه جیزان 
عربستان را با 

موشک زدیم
- اتهام رسنگونی 
هواپیامی مالزی 
به ۳ روس و ۱ 

اوکراینی
- برخورد راکت به 
نزدیکی رشکت های 

نفتی خارجی در 
عراق

- مسافران خارجی 
می توانند بدون 

ثبت در گذرنامه 
به ایران بروند

- وزیر نفت: با 
نام ایران منی شود 

نفت فروخت
- دورهمی با 
مهران مدیری 

منتفی شد
- تظاهرات در 

تهران بعلت 
رفنت برانکو از 

پرسپولیس
- ایران: فیلم های 

آمریکا سندیت 
ندارد

- پل گیشا برای 
تخریب مسدود 

شد

- ترامپ: حمله 
به نفتکش ها 

مساله ای جزئی 
بود؛ پمپئو: ترامپ 

جنگ منی خواهد
- ترامپ مبارزات 

انتخاباتی ۲۰۲۰ را 
رشوع کرد

- نامزد ترامپ 
برای وزارت دفاع 

انرصاف داد
- کمک ۲۵۰ 

میلیون دالری 
آمریکا به ارتش 

اوکراین
- کشف ۱ بیلیون 
دالر مواد مخدر 

در فیالدلفیا
- آتش سوزی آلربتا 

دوباره باال گرفت
- تصویب گسرتش 

خط لوله نفتی 
غرب کانادا

- روسیه: آمریکا 
ایران را به جنگ 

تحریک نکند
- میشل پالتینی 

برای انتخاب قطر 
بعنوان میزبان 

جام جهانی 
بازداشت شد
- دادگسرتی 

اروپا: آملان در 
بزرگراه هایش 

تبعیض می کند
- آملان: برای 
دست داشنت 

ایران در حمله به 
نفتکش ها شاهد 

هست
- یخچال های 

گرینلند در حال 
آب شدن هستند
- فیس بوک پول 
دیجیتالی به راه 

می اندازد
- با دفن محمد 

مرسی سازمان ملل 
خواستار تحقیق 
درباره مرگش شد

- روزانه ۵۰ 
نظامی افغان 

کشته می شوند
- عربستان: دو 
پهباد یمنی را 

زدیم
- اصابت راکت به 
پایگاه آمریکا در 

بغداد و موصل
- چین: ایران از 

برجام خارج نشود
- بیش از ۱۳ 

کشته در زلزله ۶ 
ریشرتی چین

- توافق انگلیس 
در دعوای حقوقی 

خسارت ۱٫۶ 
میلیارد دالری با 

بانک ملت
- اخراج ۶۰ قاضی 

در ایران
- محمدرضا 

خامتی: حداقل ۷ 
میلیون رای در ۸۸ 

تقلب شد
- سپاه: 

موشک هایامن ناو 
هواپیامبر آمریکا 

را می زند

- ترامپ: ایران و ما 
آماده توافق نیستیم

- ارتش آمریکا: جنگ 
با ایران به نفع جهان 

نیست
- ترامپ: اطالعات 
خارجی ها درباره 

رقبایم را می پذیرم
- ترامپ: نفتا-۲ 

رسیعرت قانون شود
- آژانس فدرال 
آمریکا: کان وی 

اخراج شود
- آمریکا ۱۰۰۰ رسباز 

دیگر به لهستان 
می فرستد

- استعفای سندرز، 
سخنگوی کاخ سفید 

در آخر ماه
- سوئیس حفاظت از 
منافع ایران در کانادا 

را پذیرفت
- چین: کانادا منگ 
را آزاد کند، کانادا: 

منی کنیم
- ترودو و ترامپ 
در جی۲۰ دیدار 

می کنند
- اعالن اینرتنت 

نامحدود موبایل 
توسط بل، راجرز، 

تالس
- تورنتو رپرتز با 

شکست دادن گلدن 
استیت قهرمان 

ان بی ای شد
- انگلیس درخواست 

اسرتداد آسانژ به 
آمریکا را به جریان 

انداخت
- وبسایت تحلیل 
حرکت نفتکشها: 
انفجار در سمت 

ایران نبوده
- سوئد: کار 

آمریکایی ها با برجام  
بسیار مخرب است

- فرانسه: به 
عربستان سالح 

می فروشیم
- البشیر رسام متهم 

به فساد شد
- دادگاه الجزایر 

نخست وزیر سابق را 
به زندان انداخت

- آغاز اجالس 
شانگهای در 

قرقیزستان
- حمله انتحاری 

داعش در جالل آباد 
۲۱ کشته و زخمی 

گرفت
- تروریست مسجد 
نیوزیلند به دادگاه: 

بیگناهم
- انفجار دو نفتکش 
با بار برای ژاپن در 

دریای عامن و اتهام 
آمریکا به ایران

- روحانی به 
قرقیزستان رفت

- خامنه ای به آبه: 
ترامپ که زیر 

توافق ها می زند 
شایسته مذاکره 

نیست
- آبه پیش از خروج 
از ایران: ایران دنبال 

مبب امتی نیست
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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 Mi l l s Road Nor th York
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No Frills

PLUS 1 CLEANERS
PANTS HEMMING
PANTS WAIST IN/OUT
PANTS CHANGE ZIPPER
JACKET SLEEVE SHORTENING

$ 5.99
$ 9.99 & UP

$ 9.99 & UP

$ 29

Major Mackenzie

36 Levendale

Elgin Mills

Yo
ng

e

 36 Levendale Road, Richmond Hill, L4C 4H2

905-883-5254  
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design
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