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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
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   دالر اسرتالیا

  X  دالر کانادا

   یورو

   دالر آمریکا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنج شنبه
۱۶ ژانویه

جمعه
۱۷ ژانویه

شنبه
۱۸ ژانویه

یک شنبه
۱۹ ژانویه

دوشنبه
۲۰ ژانویه

سه شنبه
۲۱ ژانویه

چهار شنبه
۲۲ ژانویه

پنج شنبه
۹ ژانویه

جمعه
۱۰ ژانویه

شنبه
۱۱ ژانویه

یک شنبه
۱۲ ژانویه

دوشنبه
۱۳ ژانویه

سه شنبه
۱۴ ژانویه

چهار شنبه
۱۵ ژانویه

پنج شنبه
۹ ژانویه

جمعه
۱۰ ژانویه

شنبه
۱۱ ژانویه

یک شنبه
۱۲ ژانویه

دوشنبه
۱۳ ژانویه

سه شنبه
۱۴ ژانویه

چهار شنبه
۱۵ ژانویه

- آمریکا: عراق 
زیاد فشار بیاورد 
حساب هایش را 

می بندیم
- ترامپ در 
حامیت از 

تظاهرات ایران 
توئیت کرد

- آمریکا ده ها 
کارمند عربستانی 

را اخراج می کند
- یازده کشته در 

سیل جنوب آمریکا
- متاس تلفنی 

روحانی و ترودو و 
سخرنان ترودو پس 

از آن
- اعالن خطر سیل 
در بزرگشهر تورنتو
- مرگ ۱۱ پناهجو 

در دریای اژه
- ملکه انگلیس 

برای تعیین تکلیف 
هری و مگان 

جلسه خانوادگی 
تشکیل می دهد

- اوکراین: از حریم 
هوایی ایران دیگر 

استفاده منی کنیم
- مرکل و پوتین: 
برجام باید حفظ 

شود
- تظاهرات 

اسکاتلندی ها برای 
استقالل از انگلیس

- مالت نخست 
وزیر جدید 
انتخاب کرد

- سوئد پروازهای 
ایران ایر را لغو کرد

- نود کشته در 
حمله غرب نیجریه
- ژنرال حفرت: آتش 

بس از ۱۲ ژانویه
- یک گروه آملانی 

بیش از ۱۰۰ 
پناهنده آفریقایی 

را نجات دادند
- هیثم بن طارق 
پادشاه عامن شد

- طالبان ۲ رسباز 
آمریکایی را در 

قندهار کشت
- کشته شدن ۲ 

خربنگار عراقی در 
برصه

- انتخاب مجدد 
اینگ ون به نخست 

وزیری تایوان
- تظاهرات 
گسرتده در 

اعرتاض به سقوط 
هواپیامی اوکراینی
- کروبی: خامنه ای 

رشایط رهربی را 
ندارد

- سفیر انگلیس در 
تظاهرات تهران ۳ 
ساعت بازداشت و 

سپس آزاد شد
- اینرتنت مختل 

شد
- وقوع سیل 

در سیستان و 
بلوچستان

- رسدار حاجی زاده 
چگونگی حادثه 

ساقط شدن 
هواپیامی اوکراین 

را ترشیح کرد
- مجلس برای 

سقوط هواپیامی 
اوکراینی جلسه 
غیرعلنی برگزار 

می کند

- آمریکا 
درخواست ایران 

در انتشار شواهد 
برخورد موشک به 
هوایپام را رد کرد
- پلوسی الیحه 

استیضاح ترامپ 
را هفته بعد به 

سنا می فرستد
- آمریکا 

درخواست عراق 
در آغاز تدارک 

خروج از کشور را 
رد کرد

- ترامپ تولد 
رهرب کره شاملی 

را تربیک گفت
- ترامپ: معتقدم 
سلیامنی حمله به 

۴ سفارتخانه را 
طرح کرده بود

- آمریکا ۸ ایرانی 
را تحریم کرد
- دو کشته و 
۶ مجروح در 

تیراندازی یک 
دانش آموز ۱۱ 

ساله در مکزیک
- وزیر خارجه 

کانادا: دنیا ایران 
را زیر نظر دارد

- هشت سال 
زندان برای یک 

مسئول سابق 
اس ان سی

- بارش و سیل در 
راه انتاریوست

- آملان: خواهان 
حفظ برجام 

هستیم
- نزدیکی زیاد 
یک ناو روسی 
و آمریکایی در 

دریای عامن
- دولت تونس 
نتوانست رای 

اعتامد بگیرد و 
سقوط کرد

- سلطان قابوس، 
پادشاه عامن 

درگذشت
- چهارده کشته 
در مبب گذاری 

مسجدی در 
پاکستان

- ۸ عضو حشد 
شعبی در حمله 

به انبار تسلیحاتی 
در سوریه کشته 

شدند
- یک بوئینگ 

در تل آویو آتش 
گرفت

- ژاپن یک ناو 
و ۲ هواپیام 

به خلیج فارس 
می فرستد

- تظاهرات در 
اسرتالیا برای 

برکناری نخست 
وزیر و مقابله با 

آتش سوزی
- اعرتاف ایران: 
خطای انسانی 

و موشک عامل 
سقوط هواپیامی 

اوکراینی بود
- ایران: آمریکا 
و کانادا شواهد 

برخورد موشک به 
هواپیام را منترش 

کنند
- داعش از کشته 

شدن سلیامنی 
استقبال کرد

- ترامپ به فارسی 
به مسئولین ایران 

هشدار داد
- تظاهرات در 

هائیتی در اعرتاض 
به عدم رسیدگی 
پس از زلزله ۱۰ 

سال پیش
- برگزاری چندین 
مجلس عزاداری 

قربانیان هواپیامی 
اوکراین در کانادا 

و حضور ترودو
- کانادا: ایران 

تاکنون جمعا به 
۱۱ مقام کانادایی 

ویزا داده
- اشتباه دولت 

در اعالن وضعیت 
اضطراری نیروگاه 

امتی انتاریو
- اروپا: خطوط 
هوایی از پرواز 
در آسامن ایران 

پرهیز کنند
- اروپا: ایران به 

برجام برگردد
- چهار راکت به 
پایگاه آمریکا در 

بغداد برخورد کرد 
و ۴ عراقی زخمی 

شدند
- بارندگی شدید 

در افغانستان جان 
۱۸ نفر را گرفت

- فوران یک آتش 
فشان در فیلیپین
- کشته های آتش 
فشان نیوزیلند به 

۱۸ نفر رسید
- ادامه تظاهرات 

در رسارس ایران 
و زخمی شدن 

چند نفر 
- خسارت سقوط 
هواپیام بین ۱۰۰ 

تا ۱۵۰ میلیون 
دالر برآورد شد

- سفیر انگلیس 
در تهران برای 

رشکت در 
تظاهرات احضار 

شد
- تظاهرات علیه 

سفیر انگلیس 
در تهران جلوی 

سفارتخانه انگلیس
- تعدادی از 

هرنمندان از اجرا 
یا حضور در 

برنامه ها انرصاف 
دادند

- شورای نگهبان 
صالحیت ۸۰ 
مناینده فعلی 

مجلس را رد کرد
- ظریف برای 

خاکسپاری سلطان 
قابوس به عامن 

رفت
- سفر امیر قطر 

به ایران و مالقات 
با روحانی و 

خامنه ای
- نخست وزیر 

سوریه به تهران 
رفت

- وزیر خارجه 
پاکستان به تهران 

رفت
- فوتبال باخت 

و رشایط پیچیده 
شد، اما والیبال 

دوبار چین را برد 
و املپیکی شد

- آمریکا: 
دانشجوی خلبان 

عربستانی 
تروریست بود، 

و ۲۱ دانشجو را 
اخراج کرد

- آمریکا: چین 
نفت ایران را بخرد 

تحریم می شود
- ترامپ: مهم 

نیست سلیامنی 
خطرناک بود یا نه
- تشکر ترامپ از 
لگد نکردن پرچم 

آمریکا توسط 
معرتضان ایرانی
- ترامپ: سالح 

هسته ای نداشته 
باشید و معرتضان 

خود را نکشید
- دیوان عالی 

آمریکا غرامت 
دادن از اموال 

بلوکه ایران را رد 
کرد

ترودو: تنش نبود 
قربانیان زنده  

بودند
- مدیر میپل لیف 

غذایی: 
خودشیفتگی 

واشنگنت منجر به 
فاجعه هواپیامی 

اوکراینی شد
- تعطیلی مدارس 
در بریتیش کلمبیا 

بعلت برف
- کانادا فشار ایران 

به خانواده های 
قربانیان را بررسی 

می کند
- کانادا جعبه سیاه 

هواپیام را بررسی 
می کند

- پاپ سابق: 
پاپ فرانسیس 

اجازه کشیشی به 
متاهالن ندهد

- هوانوردی 
سازمان ملل به 
دعوت ایران به 

تهران می رود
- ملکه انگلیس 

اجازه زندگی پاره 
وقت هری و مگان 

در کانادا را داد
- دو گروه درگیر 

جنگ لیبی به 
مذاکره نشستند

- لغو حکم اعدام 
پرویز مرشف

- ادامه اعرتاضات 
در رسارس ایران

- فائزه هاشمی: 
خامنه ای کنار برود
- پلیس تهران: از 

اسلحه استفاده 
نکردیم

- رد صالحیت ۹۰ 
مناینده، تایید یک 

شبه ۳۰ مناینده
- تروریست 

بودن وزارت دفاع 
آمریکا ابالغ شد

- چهارصد 
روستای سیستان 
و بلوچستان در 
محارصه سیالب

- گل محمدی مربی 
پرسپولیس شد

- مسئولین، 
و هواپیامیی: 
منی دانستیم 

هواپیام موشک 
خورده

- دموکرات های 
سنا برای استیضاح 

ترامپ رای 
می گیرند 

- آمریکا کره 
شاملی را برای 

صدور کارگر 
تحریم کرد

- آغاز دور بعدی 
مناظره دموکراتها

- طوفان در رشق 
آمریکا از جنوب 

تا شامل را در 
نوردید

- مجلس آمریکا 
قطعنامه ای علیه 

ایران را به رای 
می گذارد

- سه سناتور 
آمریکا: درباره 

نایاک تحقیق کنید
- آمریکا: اپل قفل 

تلفن تروریست 
عربستانی را باز 

کند
- جول موقتا 

سیگار طعم دار 
الکرتونیکی در 

کانادا منی فروشد
- آملان، فرانسه و 
انگلیس مکانیسم 

ماشه برجام را 
فعال کردند
- جانسون: 

رفراندوم استقالل 
اسکاتلند هرگز
- اروپا: برجام 

نبود ایران امتی 
بود، برجام 

جایگزین ندارد 
- جانسون: اگر 
از برجام خالص 

شویم آنرا با 
توافق ترامپ 

جایگزین می کنیم
- انفجار در 

کارخانه مواد 
شیمیایی اسپانیا

- ایرلند انتخابات 
زودهنگام برگزار 

می کند
- قهر ژنرال حفرت 
بدون امضاء آتش 

بس از مسکو
- درخواست 

تظاهرات میلیونی 
مقتدی صدر از 

عراقیان برای 
اخراج آمریکا 
- آغاز مجدد 

تظاهرات در لبنان
- غسل میلیونی 
هندوها در رود 

گنگ
- ادامه تظاهرات 

در ایران
- انتشار فیلم 

برخورد ۲ موشک 
به هواپیامی 

اوکراینی؛ 
فیلمربدار دیگر و 

چند نفر بازداشت 
شد

- شناسایی هویت 
۱۰۰ قربانی، 

آمادگی تحویل ۶۱ 
پیکر از قربانیان 
سقوط هواپیامی 

اوکراینی
- لغو متام تورهای 

اروپایی به ایران 
- دادستان کل 
ایران خواستار 

اخراج سفیر 
بریتانیا شد

- ترامپ اروپا 
را برای خروج 

از برجام تهدید 
اقتصادی کرد

- مجلس آمریکا 
به ارسال استیضاح 

ترامپ به کنگره 
رای داد

- چین و آمریکا 
فاز اول توافق 

اقتصادی را امضاء 
کردند

- انتقاد دمکرات ها 
از سیاست ترامپ 

مقابل ایران
- ترامپ انتشار 

محتوای ۳ جلسه 
درباره ایران را 

ممنوع کرد
- ترامپ: چاه های 
نفت سوریه را رها 

منی کنیم
- هارپر از ریاست 

مالی حزب 
محافظه کار کانادا 

استعفا کرد
- پیرت مک کی 
کاندید رهربی 

محافظه کاران شد
- کلگری و آلربتا 
از قطب جنوب 

رسدتر شدند
- آلبانی ۲ 

دیپلامت ایرانی را 
اخراج کرد

- پوتین: جمعیت 
روسیه کم است

- مدودف و 
دولت روسیه برای 

اصالحات پوتین 
استعفا کردند

- افزایش بی سابقه 
اعدام  با ۱۸۴ 

نفر در عربستان 
سعودی

- حامس ۴ راکت 
شلیک کرد ۲ تا به 

ارسائیل خورد
- آتش بس ادلیب 

سوریه آغاز نشده، 
شکست

- صدوسی کشته 
در سیل و بهمن 

افغانستان و 
پاکستان

- کشته شدن بیش 
از پنج هزار شرت 

در اسرتالیا
- درگیری دولت 
و شورای نگهبان 
در رد صالحیت 

کاندیداهای 
مجلس

- سفیر انگلیس 
برسعت از ایران 

خارج شد
- فوتبال ایران به 

املپیک نرسید
- انتشار دوباره 
بوی بد در تهران
- اظهارات زینب 

ابوطالبی جنجالی 
شد و عذرخواهی 

کرد
- رضا پهلوی: 
کسی با ایران 

مذاکره نکند با ما 
مذاکره کنید

- هوای تهران 
ناسامل شد

- آمریکا: شواهدی 
مبنی بر ساقط شدن 

هواپیام داریم؛ 
ترامپ: شاید اشتباه 

شده
- مجلس آمریکا: 

چین جنایت علیه 
برشیت کرده

- منایندگان آمریکا 
کاهش اختیارات 
جنگی ترامپ را 

تصویب کردند
- نامه ایران و آمریکا 

به سازمان ملل: به 
دنبال جنگ نیستیم

- یک آتش فشان 
مکزیکی فوران کرد
- ترودو: اطالعاتی 

داریم که هواپیام با 
موشک ایرانی ساقط 

شده
- مذاکره وزیر 

خارجه کانادا با 
ظریف

- فرانسه به ترامپ: 
در برجام می مانیم

- جانسون: هواپیام با 
موشک ساقط شده
- رئیس جمهوری 

لهستان یابود 
هولوکاست در 

ارسائیل را تحریم 
می کند

- هجوم معرتضان 
به کاخ ریاست 

جمهوری گرجستان تا 
استعفا کند

- فرانسوی ها دوباره 
به خیابان ریختند
- آخرین تصویب 

برگزیت در مجلس 
انگلیس

- ژنرال حفرت پیشنهاد 
صلح لیبی را رد کرد

- عراق کاردار 
ایران را در اعرتاض 
به موشک باران ها 

احضار کرد
- سازمان ملل: 

حمله به تاسیسات 
نفتی عربستان کار 

حوثی ها نبود
- آمریکا یک فرمانده 
طالبان را همراه ۴۰ 

غیرنظامی کشت
- ارسائیل دو زندانی 
دیگر سوری را آزاد 

می کند
- لبنان کارلوس 

گوسن را ممنوع 
الخروج کرد

- متدید وضعیت 
فاجعه آتش سوزی 
در ایالت ویکتوریا 

اسرتالیا
- تیم اوکراین برای 

بررسی سقوط 
هواپیام به ایران 

رسید
- متاس تلفنی رئیس 

جمهور اوکراین با 
روحانی

- سخنگوی دولت: 
هواپیام بر اثر 

موشک سقوط نکرده
- رئیس هواپیامیی 

کشوری: ممکن 
نیست دلیل سقوط 

اصابت باشد
- سپاه: دنبال کشنت 
آمریکایی ها نبودیم
- دالر ۵۵۰ تومان 

سقوط کرد
- شایعه شد: علی 
پروین فوت شده
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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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North York
Chrysler

Find your perfect car, your way.
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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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