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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- برایان هوک، 
مسئول تحریم 

ایران و چند مدیر 
آمریکایی کارمندان 

را مورد تبعیض 
قرار داده اند

- کاخ سفید: حمزه 
بن الدن را ما 

کشتیم
- توافق آمریکا 

و برزیل برای 
خصوصی سازی 

توسعه آمازون
- سناتور گراهام: 

آمریکا به 
پاالیشگاه های 
ایران حمله کند

- آمریکا با ارسائیل 
قرارداد دفاع 

نظامی امضاء 
می کند

- توفان هومربتو 
در مسیر دورین 

افتاد
- سعید ملکپور 

در کانادا: مبیرم به 
زندان برمنی گردم
- توالت فرنگی 
از جنس طالی 

قرص انگلستان به 
رسقت رفت

- ۵ کشته در باران 
و سیل اسپانیا

- جبل الطارق: 
ایران تعهدش در 
کشتی آدریان را 

نقض نکرده
- درگیری مجدد 

جلیقه زردهای 
فرانسوی با پلیس

- اعرتاض دوچرخه 
سواران آملان 

باعث بسته شدن 
بزرگراه ها شد
- ترکیه ۲۲۳ 

نظامی را به اتهام 
ارتباط با کودتای 

۳ سال پیش 
بازداشت کرد
- ادای احرتام 

آفریقا به جسد 
موگابه

- قطع نصف 
صادرات نفت 

عربستان در اثر 
حمله ۱۰ پهبادی 

حوثی ها
- حامیان و 

منتقدان چین در 
هنگ کنگ به جان 

هم افتادند
- منایندگان طالبان 

با پوتین مالقات 
کردند

- غزه یک پهباد 
ارسائیل را زد

- یک سال زندان 
برای خواندن نگار 

معظم، در ابیانه
- محرومیت 

گزارشگر فوتبال 
به علت اشتباه 

فاحش در گزارش 
تلویزیونی

- قیمت بلیت 
پروازهای داخلی 

ایران کاهش یافت
- تیم ملی والیبال 

۳، قطر ۰
- رشت بعد از 

هر بارندگی تاالب 
می شود

- آمریکا نام مقام 
عربستانی مرتبط 

با حمالت ۱۱ 
سپتامرب را فاش 

منی کند
- تظاهرات صدها 

نفری گرتا تنربگ 
و طرفداران 

مقابله با تغییرات 
اقلیمی مقابل کاخ 

سفید
- ۱۴ روز زندان 

برای تقلب 
هافمن در 

نام نویسی بچه اش
- انتشار عکس 

گوایدو، مخالف 
ونزوئالیی با یک 

تبهکار
- قهرمان ۳ طالی 

کانادا با پرچم 
آمریکا مسابقه 

می دهد
- رضر ۴۲ میلیون 
دالری انتاریو در 
فروش ماری جوآنا

- ترودو: شاید در 
قانون ممنوعیت 
منادهای مذهبی 
کبک دخالت کنم
- انگلیس با امتام 

زمان زندانی 
آسانژ آزادش 

منی کند
- اعتصاب کارگران 

سیستم حمل و 
نقل پاریس را 

فلج کرد
- اروپا خواستار 

همکاری ایران با 
آژانس شد

- احمد داوود 
اوغلو از حزب 

حاکم عدالت و 
توسعه ترکیه جدا 

شد
- تظاهرات 

حامیان محیط 
زیست و 

حیوانات در لندن
- جسد موگابه در 
باغ ملی قهرمانان 

دفن می شود
- انتخابات تونس 
۲۶ کاندیدایی شد
- مذاکره طالبان 

با روسیه در 
مسکو

- همبستگی 
دخرتان افغان با 

دخرت آبی
- طرفداران پلیس 
و حکومت هنگ 

کنگ به خیابان ها 
ریختند

- تالش اسرتالیا 
برای آزادی ۳ 

تبعه اش در ایران
- اعرتاض شدید 

ایران به مصادره 
و فروش امالکش 

در کانادا
- تیم ملی والیبال 

۳، رسیالنکا ۰
- اینستاگرام 

محسن رضایی 
برای سومین بار 

مسدود و توییتش 
حذف شد
- اسدالله 

عسگراوالدی 
درگذشت

- آمریکا: حمله 
به پاالیشگاه 

عربستان کار ایران 
بود، ترامپ: آماده 

حمله هستیم
- پنجاه هزار 

کارگر آمریکایی 
جی ام از امشب 
اعتصاب می کنند

- ترامپ استیضاح 
برنت کاوانا را 

رد کرد
- طوفان هامربتو 

وارد خشکی 
منی شود

- مرگ ۲ دانش  
آموز در چپه 

شدن اتوبوسی در 
ونکوور

- کلید و 
یک خیابان 

می سی ساگا برای 
بیانکا، با ترودو 
هم عکس گرفت

- ترکیه دومین 
محموله اس۴۰۰ 

را دریافت کرد
- اسپانیا قهرمان 

جام جهانی 
بسکتبال شد

- تایسون فیوری 
قهرمان بوکس 

سنگین وزن جهان 
شد

- اسنودن: 
امیدوارم فرانسه 
به من پناهندگی 

بدهد
- بلغارستان 

فعال به اروپا 
منی پیوندد

- نفت ۱۰٪ گران 
شد

- آملان همچنان 
به عربستان سالح 

منی فروشد
- انتخابات 

ریاست جمهوری 
تونس پایان یافت

- واژگونی یک 
کشتی در کنگو 

باعث غرق شدن 
۳۶ نفر شد

- انفجار مبب ۱۰ 
کشته در منطقه 
مخالفان سوری 

گرفت
- ارتش افغانستان 

۲ والی و ۳۸ 
طالبان را کشتند
- کیم، ترامپ را 
به پیونگ یانگ 

دعوت کرد
- اسرتالیا: چین 

پشت هک کردن 
مجلس ما بود
- روحانی با 

پوتین و اردوغان 
در ترکیه دیدار 

می کند
- سعید عبدولی 

برنز قهرمانی 
جهان را گرفت

- گوچی در نیم 
ساعت ۴ گل زد

- زنان برای فوتبال 
ایران و کامبوج به 
ورزشگاه می روند

- ایران: فشار 
حداکرثی آمریکا 

شده دروغ 
حداکرثی

- ترامپ: به نفت 
و گاز خاورمیانه 

نیاز نداریم
- سندرز به 

ترامپ: منی گذاریم 
به خاطر سعودی 

جنگ راه بیاندازی
- نت فلیکس 

از سال ۲۰۲۱ 
رسیال سین فیلد را 

بازپخش می کند
- نفت باال رفت، 

بورس آمریکا پایین 
آمد

- هفت کشته در 
سقوط هواپیامی 

کلمبیایی
- قیمت بنزین 

در کانادا بعلت 
انفجار در 

عربستان باال 
می رود

- دو  افرس 
عالیرتبه کانادا 
متهم به حمله 

جنسی شدند
- افزایش فروش 

خانه در کانادا در 
۶ ماه متوالی

- ترکیه ۳ میلیون 
پناهنده سوری 
را به ناحیه امن 

مرزی سوریه 
می برد

- ستایش پوتین از 
ایران در نشست با 
روحانی و اردوغان
- یک پیام صوتی 

جدید از البغدادی، 
خلیفه داعش 

پخش شد
- نتانیاهو: ارسائیل 
برای هر سناریویی 
مقابل ایران آماده 

است
- فردا انتخابات 

ارسائیل است؛ 
نتانیاهو: همه 

شهرک ها را ضمیمه 
خاک ارسائیل 

می کنم
- ارشف غنی به 

مناظره تلویزیونی 
با عبدالله عبداالله 

نرفت
- برق یک سوم 
افغانستان رفت
- دوازده کشته 

در واژگونی قایق 
هندی

- ایران: یکی 
از اسرتالیایی ها 
جاسوس کشور 

متخاصم بود
- سپاه یک شناور 
خارجی با سوخت 
قاچاق را توقیف 

کرد
- حمالت منایندگان 
ایران و آمریکا در 
کنفرانس امتی وین

- ایران: کانادا 
اموال ایران را 
مصادره کند، 

مقابله به مثل 
می کنیم

- آغاز محاکمه 
شبنم نعمت زاده

- مذاکره کنندگان 
طالبان پس از 

مسکو به تهران 
رفتند

- پمپئو: حمله به 
آرامکو از ایران و 

اقدام به جنگ بود
- نرخ بهره آمریکا 

کاهش یافت
- رابرت سی 

اوبرایان جانشین 
جان بولتون شد
- گرتا به سنای 

آمریکا: بیدار 
شوید

- درگیری پلیس 
اکوادور با موافقان 

سقط جنین
- تظاهرات بزرگ 

در آرژانین و 
اعالن کمک 

غذایی دولت به 
محتاجان

- کتاب جدید 
اتوود صدرنشین 

فروش در دنیا شد
- همه احزاب 
کانادا هر روز 

وعده های 
انتخاباتی جدید 

می دهند
- توقف موقت 

اعتصاب خلبانان 
انگلیس

- فرمانده شبه 
نظامیان هوتو در 
رشق کنگو کشته 

شد
- سی کودک در 
آتش سوزی یک 

مدرسه در لیربیا 
کشته شدند

- عربستان مدارک 
حمله به آرامکو را 

نشان داد
- نتانیاهو به 
سازمان ملل 

منی رود
- مذاکره بن 

سلامن با پوتین 
درباره حمله به 

آرامکو
- ارسائیل یک زن 

فلسطینی را در 
مرز کشت

- اندونزی ۹ 
کانتیرن زباله 

اسرتالیا را پس 
می فرستد

- یازده کشته در 
سیل کامبوج

- حوثی ها: شاید 
به امارات حمله 

کنیم
- عمران خان: 

آمریکا با طالبان 
مذاکره کند

- جودوی ایران 
تعلیق شد

- والیبال ایرانبه 
یک چهارم نهایی 

آسیا رسید
- ویزای روحانی 

حارض نیست، 
شاید به سازمان 

ملل نرود
- شهروندان 

عامن برای ورود 
به ایران ویزا 

منی خواهند
- ایران از طریق 
سوئیس در مورد 
حمله آمریکا به 

آمریکا هشدار داد

- ترامپ ۵ گزینه 
جانشینی بولتون 

را معرفی کرد
- ترامپ: ایرانی ها 
هنوز آماده دیدار 
نیستند اما آماده 

می شوند
- آمریکا: حمله 
به عربستان با 

موشک کروز از 
خاک ایران بوده
- آمریکا کتاب 

اسنودن را سو کرد
- برق ۴ کشور 

آمریکای مرکزی 
رفت

- صدها کشته 
در مناقشه رس 

زمین های آمازون
- دادگاه شکایت 

قهرمان کانادا 
برای آمریکایی 
شدن را رد کرد

- کانادا: مصادره 
اموال ایران 
شخصی بود

- شکست در 
تشکیل دولت 

اسپانیا؛ انتخابات: 
۱۰ نوامرب

- آملان: بازگشت 
برجام، راه کاهش 

تنش خاورمیانه 
است

- کارکنان دولت 
مجارستان باید 

لباس فرم بپوشند
- عذرخواهی 

انگلیس از فروش 
تسلیحات به 

عربستان
- روسیه ۸۰ 

ملوان ۲ قایق 
کره شاملی را 
بازداشت کرد

- دور دوم 
انتخابات تونس: 

سعید، استاد 
دانشگاه + قروی، 

تاجر زندانی
- شکست نتانیاهو 

در انتخابات 
ارسائیل

- کارکنان بهداشت 
هنگ کنگ هم به 
تظاهرات پیوستند

- هند: کنرتل 
کشمیر پاکستان 

را هم بدست 
می گیریم

- پادشاه سعودی: 
می توانیم هر 

حمله ای را پاسخ 
دهیم

- پنجاه کشته 
در ۲ انفجار 

افغانستان
- اقامت ۵ 
ساله برای 

رسمایه گذاران 
خارجی قطر

- یکروز پس از 
گرمای ۲۵ درجه 

کانربا، برف آمد
- خامنه ای: هیچ 

مذاکره ای با 
آمریکا نداریم
- مرگ عامد 

صفی یاری، ۸ ساله 
در ورزشگاه

- متاشاگران دربی 
۵۰/۵۰ شدند

- ترامپ اعتبار ۱۵ 
میلیاردی اروپا را 

تایید می کند و آماده 
دیدار با روحانی 

است، اما برنامه ای 
برایش ندارد

- بولنت بخاطر 
مخالفت با ترامپ بر 

رس ایران اخراج شد
- توئیرت حساب 

رسانه ها و مقام های 
کوبایی را بست

- فیس بوک حساب 
حزب لیکود ارسائیل 

را برای ۲۴ ساعت 
بست

- مجلس آمریکا زملی 
خلیلزاد را احضار کرد

- دور سوم مناظره 
دموکرات ها در 

آمریکا رشوع شد
- سنا برای استیضاح 

ترامپ تحقیق 
می کند

- ترامپ سیگار 
الکرتونیکی طعم دار 

را ممنوع می کند
- ترودو در مناظره 
امشب رشکت نکرد

- رضر ۱ بیلیون 
دالری رشکت بی 

کانادا در چهارماهه 
دوم

- نتانیاهو به پوتین: 
به مواضع ایران در 
سوریه بیشرت حمله 

می کنیم
- کشف سیاره ای 

شبیه زمین با امکان 
حیات

- گوگل ۱ بیلیون 
دالر  غرامت فرار 

مالیاتی می دهد
- جانسون: به ملکه 

برای تعطیلی مجلس 
دروغ نگفتم

- رئیس مجلس ملی 
فرانسه تحت تعقیب 

قضایی قرار گرفت
- فرانسه پول 

دیجیتالی فیس بوک 
را تحریم کرد

- آشوب در زیمباوه 
برای تعیین آرامگاه 

رابرت موگابه
- پنجاه کشته در 

خروج قطار از ریل 
در کنگو

- ده ماه زندان 
و غرامت برای 

خواهر بن سلامن 
در فرانسه بعلت 

حمله و زندانی کردن 
لوله کش

- چهار کشته در 
حمله طالبان به 

پادگان کابل
- عراق و نیجریه در 
اوپک از فروششان 

می کاهند
- ارسائیل: از آمریکا 

جاسوسی نکردیم
- اتهام ۲ اسرتالیای 

دستگیر شده در 
ایران: فیلمربداری 
غیرقانونی با پهباد

- پراید از سال آینده 
پالک منی شود

- روحانی: مذاکره 
با آمریکا در تحریم 

معنا ندارد
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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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ICBA
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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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