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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
۲۷  سپتامرب

جمعه
۲۸  سپتامرب

شنبه
۲۹  سپتامرب

یک شنبه
۳۰  سپتامرب

دوشنبه
۱  اکترب

سه شنبه
۲  اکترب

چهار شنبه
۳  اکترب

پنج شنبه
۲۰  سپتامرب

جمعه
۲۱  سپتامرب

شنبه
۲۲  سپتامرب

یک شنبه
۲۳  سپتامرب

دوشنبه
۲۴  سپتامرب

سه شنبه
۲۵  سپتامرب

چهار شنبه
۲۶  سپتامرب

پنج شنبه
۲۰  سپتامرب

جمعه
۲۱  سپتامرب

شنبه
۲۲  سپتامرب

یک شنبه
۲۳  سپتامرب

دوشنبه
۲۴  سپتامرب

سه شنبه
۲۵  سپتامرب

چهار شنبه
۲۶  سپتامرب

برف
باران
ابر
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- ترامپ ۸ بار از 
رئیس جمهوری 

اوکراین خواست 
درباره پرس 

بایدن تحقیق 
کند؛ ترامپ: مهم 

نیست
- فیس بوک ده ها 
هزار نرم افزار را 

حذف کرد
- جنجال بر رس 

یک عکس پایگاه 
نظامی ۵۱ آمریکا
- گردباد لورنا در 

راه مکزیک
- حزب سبز کانادا: 
ما انتخاب شویم، 
داشنت مواد مخدر 

را جرم زدایی 
می کنیم

- ترودو: بطور 
شخصی از سینگ 

عذرخواهی 
می کنم

- اعتصاب کارگران 
۱۰۰۰ هتل لوکس 

در ونکوور
- اردوغان: آماده 

حمله به شامل 
سوریه هستیم

- شلیک گاز 
اشک آور پلیس 

فرانسه به 
جلیقه زردها
- تظاهرات 

مدافعان حقوق 
زنان در اسپانیا

- گرتا تانربگ برای 
نشست تغییرات 

اقلیمی سازمان 
ملل سخرنانی کرد
- ده ها دستگیری 

در دومین 
تظاهرات برای 

استعفای السیسی 
در مرص

- درگیری طرفداران 
چین با معرتضان 

در هنگ کنگ
- عربستان: نسبت 

به حمله آرامکو 
واکنش نشان 

می دهیم
- هواپیامی روسی 
پهباد ارسائیل را در 

دمشق زد
- چین یک خلبان 

آمریکایی را 
دستگیر کرد

- حوثی ها: موقتا 
حمله به عربستان 
را متوقف می کنیم
- والیبال ایران با 
شکست اسرتالیا 
قهرمان آسیا شد
- دزدان دریایی 
گروگان ایرانی را 

آزاد کردند
- فیفا: نیازست 

زنان ایران آزادانه 
به استادیوم بروند 
- خصوصی سازی با 
مالک عمده هپکو 

فسخ شد
- دیوان عالی حکم 

محمدعلی نجفی 
را نقض کرد

- بزودی: مانور 
نظامی ایران و 

روسیه و چین در 
دریای عامن

- آمریکا بازهم به 
عربستان رسباز 

می فرستد
- آمریکا بازهم 

بانک مرکزی ایران 
را تحریم کرد

- توئیرت حساب 
برخی کاربران 
عربستانی را 

بست
- ترامپ به رئیس 

جمهور اوکراین: 
از پرس بایدن 

تحقیق کن
- پنتاگون 

گزینه های نظامی 
علیه ایران به 

ترامپ داد
- یک کشته 
و ۵ زخمی 

در تیراندازی 
واشنگنت

- اینستاگرام 
صفحات جراحی 

پالستیک و الغری 
را می بندد

- چهار کشته در 
سیل تگزاس

- ترامپ: ارسای 
داعش را در مرز 
اروپا آزاد می کنم

- جی ام بعلت 
اعتصاب 

کارگرانش در 
آمریکا، کارگران 
تورنتویی اش را 

موقتا اخراج کرد
- ترودو: شخصا 

از سینگ 
عذرخواهی 

می کنم
- بزرگرتین 
راهپیامیی 

اعرتاضی جهان 
در حفاظت از 

محیط زیست
- سوئیس در 
پی دورزدن 

تحریم های ایران
- فرانسه: دلیلی 
ندارد به اسنودن 
پناهندگی بدهیم

- توافق فرانسه و 
آملان در صادرات 

اسلحه
- اتیوپی پیشنهاد 
مرص در سد نیل 

را رد کرد
- تظاهرات 

در مرص برای 
استعفای السیسی

- نرصالله به 
عربستان: جنگ 

شود ایران 
نابودتان می کند

- بازدید رسانه ها 
از تاسیسات نفتی 

تخریب شده 
عربستان

- ۱۲ کشته در 
انفجار مبب کربال
- زمین گیر شدن 

۶ هلیکوپرت امداد 
ایران بعلت 

تحریم ها
- والیبال ایران 
با غلبه بر کره 

جنوبی به فینال 
آسیا رسید

- ظریف به 
آمریکا رفت

- ترامپ پذیرفت 
که رئیس جمهور 

اوکراین درباره 
پرس بایدن 

صحبت کرده 
- ترامپ به جلسه 

تغییرات اقلیمی 
سازمان ملل 

منی رود
- ترامپ با مودی 
در تگزاس ده ها 

توافق نامه امضاء 
می کند

- جشنواره امی 
برگزار شد

- همه احزاب 
کانادایی وعده 

انتخاباتی کاهش 
مالیات ها و 

افزایش هزینه های 
دولتی را دادند
- جانسون به 

سازمان ملل رفت
- خرابی گسرتده 

در زلزله ۵٫۶ 
ریشرتی آلبانی

- دولت بروندی: 
کلیسا ترویج 

نفرت نکند
- اعراب ارسائیلی 

علیه نتانیاهو 
از بنی گانتس 
حامیت کردند

- هیات مذاکره 
کننده طالبان 

از ایران به چین 
رفت

- بی احرتامی 
معرتضان 

هنگ کنگ به 
پرچم چین

- تکذیب حمله 
هوایی به یک 

پایگاه حشد 
الشعبی

- آغاز بررسی 
اعالن نخست 
وزیر ارسائیل 
توسط رئیس 

جمهوری
- پرسپولیس ۱ بر 
صفر استقالل را 

شکست داد
- مدیر بنادر: 

کشتی توقیفی 
انگلیس بزودی 

آزاد می شود
- روحانی: نسبت 

دادن حوادث 
منطقه هب ایران 
تکرار دروغ های 

قبلی است
- بهمن قبادی: 

مادرم در فرودگاه 
بازداشت شد

- حسن یزدانی 
طال آزاد ۸۶ کیلو 

جهان را گرفت
- ویزای گروهی از 
همراهان روحانی 
برای سازمان ملل 

صادر نشد
- روحانی: 
حارضیم از 

خطاهای گذشته 
همسایگان 

بگذریم
- فردا اول مهر، 
مدارس باز، پس 

فردا ساعت ها 
عوض می شوند

- ترامپ خارج از 
برنامه به نیویورک 

و سازمان ملل 
رفت

- کانادا شاخص 
بورس ۸ کمپانی 

انرژی را حذف کرد
- کانادا: دستگیری 
مدیر هواوی طبق 

استاندارد بوده
- گرتا تونربگ در 

اجالس اقلیمی 
سازمان ملل 

خطاب به رهربان 
جهان: شکست 

خوردید
- مسی برای بار 

ششم بازیکن سال 
شد

- بزرگرتین رشکت 
خدمات مسافرتی 

انگلیس ورشکست 
شد

- جانسون: ایران 
مسئول حمله به 
عربستان است، 

ایران: انگلیس به 
عربستان سالح 

نفروشد
- آملان، فرانسه 

و انگلیس: ایران 
مسئول حمله به 

آرامکوست 
- سیاره زهره قبل 

از خشک شدن 
قابل حیات بوده

- سومین روز 
تظاهرات علیه 

السیسی در 
مرص و دستگیری 
مجموعا ۳۷۰ نفر
- هفت کشته در 
فروریخنت سقف 

کالسی در کنیا
- حامد کرزی: 

انتخابات 
افغانستان عقب 

بیافتد تا با طالبان 
مذاکره کنیم

- اصابت ۲ موشک 
به نزدیک سفارت 

آمریکا در بغداد
- حقوق ۴۱هزار 

دالری مشاور 
خارجی دولت 

افغانستان
- پنج کشته 

غیرنظامی در 
حمله عربستان 

به یمن
- حمله ارسائیل 
با گلوله و گاز 

اشک آور به 
فلسطینیان و 

اعتصاب غذای 
زندانیان فلسطینی

- زنان ایرانی از 
بازی بعدی ملی به 

ورزشگاه می روند
- سفیر ایران در 

لندن: نفتکش 
انگلیسی آزاد شد

- روحانی به 
نیویورک رفت؛ 

چهارشنبه در 
سازمان ملل 

سخرنانی می کند
- ظریف: روحانی 

به رشط لغو 
تحریم ها با ترامپ 

دیدار می کند

- ترامپ ورود 
مقام های ایرانی 
و بستگانشان به 
آمریکا را محدود 

کرد
- با فشار 

دموکرات ها 
ترامپ منت مکامله 

تلفنی خود با 
رئیس جمهور 

اوکراین درباره 
پرس بایدن را غیر 

"رسی" کرد
- آمریکا چند فرد 

و رشکت چینی 
را به دلیل خرید 

نفت از ایران 
تحریم کرد

- قاضی فدرال 
آمریکا اتهام بیژن 

کیان را رد کرد
- اعالن جرم 

لیربال ها علیه 
یک گروه طرفدار 

اسلحه
- سازمان ملل 

غرب کانادا بعلت 
تغییرات اقلیمی 

به کمبود آب 
برمی خورد

- یخچال کوه 
بلند مونبالن 

هر لحظه امکان 
سقوط دارد

- توصیه مکرون 
و جانسون به 

روحانی: با 
ترامپ دیدار کن

- جانسون به 
مجلس انگلیس: 
استیضاحم کنید

- چهار کشته در 
انفجار قندهار

- نتانیاهو مسئول 
تشکیل دولت 

ائتالفی ارسائیل 
شد

- سپاه از بهزاد 
نبوی شکایت کرد
- یک طال و برنز 

در وزنه برداری 
جهان 

- پنج کشته در 
خروج از ریل 

قطار تهران 
زاهدان

- روحانی در 
سازمان ملل: 

آرامش منطقه 
در خروج آمریکا 

و همکاری 
همسایگان است
- روحانی: پاسخ 

ما به مذاکره 
تحت تحریم نه 

است
- رئیسی: 

رشوه های قوه 
قضائیه بهت آور 

است
- جلسه 

فوق العاده 
وزیران خارجه 

ایران و ۴+۱ در 
نیویورک

- استیضاح 
ترامپ در مجلس 

منایندگان به 
جریان افتاد
- ترامپ در 

سازمان ملل: تا 
تغییر رفتار ایران 

تحریم ها لغو 
منی شود

- ترامپ: شایسته 
جایزه صلح نوبل 

هستم
- جولیانی در 

جمع مجاهدین: 
روحانی را باید 

اخراج کرد
- مجمع عمومی 
سازمان ملل آغاز 

شد
- آمریکا به برخی 

از افراد هیات 
روسی برای 

سازمان ملل ویزا 
نداد

- رئیس جمهور 
برزیل: رسانه ها 

درباره جنگل های 
برزیل دروغ 

می گویند
- زن کوین اولری 
کاناایی متهم به 
قتل دو نفر شد
- یک طرفدار 

اسد منتسب به 
کنسولگری سوریه 

در مونرتال شد
- اعالن رضر 

۵۸ میلیون دالر 
بلک بری 

- دادگاه عالی 
انگلیس: تعلیق 

پارملان توسط 
جانسون غیر 
قانونی است؛ 

مخالفان: جانسون 
استعفا کند

- دادگاه عالی 
اسپانیا جابجایی 

جسد ژنرال فرانکو 
را تایید کرد

- اردوغان: قدرت 
هسته ای یا برای 
همه آزاد شود یا 
برای همه ممنوع

- مدیرعامل و 
رئیس هیئت 

مدیره فولکس 
متهم به دستکاری 

بازار سهام شدند
- پلیس مرص 

۶ عضو اخوان 
املسلمین را کشت

- بیست کشته 
در زلزله کشمیر 

پاکستان
- آسامن اندونزی 
بعلت آتش سوزی 

قرمز شد
- مذاکرات 
روحانی با 

مکرون، مرکل، 
جانسون در 

نیویورک
- نان در تهران 

گران شد
- روحانی: 

تحریم ها رفع 
شود درباره 

تغییرات کوچک 
برجام گفت وگو 

می کنم

- بازرس اطالعات: 
ترامپ به یک رهرب 

کشور خارجی وعده 
نابجا داده؛ ترامپ: 

دروغ می گوید
- تیلرسون: نتانیاهو 

با اطالعات غلط 
ترامپ را فریب 

می داد
- خلیلزاد در مجلس 

آمریکا شهادت داد
- آمریکا ۲ دیپلامت 
کوبایی را اخراج کرد
- زاکربرگ با ترامپ 

دیدار کرد
- آمریکا بودجه 

انرژی افغانستان را 
بعلت فساد مالی 

قطع کرد
- گرتا تونربگ با 

اوباما مالقات کرد
- معرتضان آرژانتینی 
ساختامن دولتی یک 

شهر را آتش زدند
- عذرخواهی دوباره 

ترودو
- درز مکاملات ملکه 
انگلیس با کامرون، 
نخست وزیر سابق

- انفجار بزرگ 
کارخانه مواد 

شیمیایی در ترکیه
- بن علی، رئیس 

جمهور سابق 
تونس در عربستان 

درگذشت
- دو کشته در 

درگیری پلیس و 
معرتضان الجزایری
- گانتس پیشنهاد 

نتانیاهو برای تشکیل 
دولت وحدت ملی 

ارسائیل را رد کرد
- توافق اسد و 
مخالفان بر رس 

ترکیب کمیته قانون 
اساسی

- نخست وزیر عراق: 
شاید مجاهدین به 

حشد الشعبی حمله 
کرده باشد

- لبنان پهبادهای 
ساقط کرده ارسائیل 

را منایش داد
- طالبان در زابل 

افغانستان ۱۳ 
غیرنظامی و ۲ پلیس 

را کشت، حمله 
هوایی اشتباه ارتش 

۳۰ کشته گرفت
- امارات و عربستان 

به ائتالف دریایی 
آمریکا پیوستند

- چین و روسیه 
قطعنامه علیه ارتش 
سوریه را وتو کردند

- عربستان عضو 
حکام آژانس امتی 

شد
- آمریکا به روحانی 

و ظریف ویزا داد
- فیفا: زنان باید 
اجازه حضور در 

ورزشگاه های ایران 
داشته باشند

- زنگنه: در جنگ 
راحت تر نفت 

می فروختیم
- ظریف: حمله به 
ایران باعث جنگ 

متام عیار می شود
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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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https://www.theautismdad.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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