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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
۲۳ ژانویه

جمعه
۲۴ ژانویه

شنبه
۲۵ ژانویه

یک شنبه
۲۶ ژانویه

دوشنبه
۲۷ ژانویه

سه شنبه
۲۸ ژانویه

چهار شنبه
۲۹ ژانویه

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
۱۶ ژانویه

جمعه
۱۷ ژانویه

شنبه
۱۸ ژانویه

یک شنبه
۱۹ ژانویه

دوشنبه
۲۰ ژانویه

سه شنبه
۲۱ ژانویه

چهار شنبه
۲۲ ژانویه

- آغاز روند 
استیضاح ترامپ 

در سنا
- دادستان 

استیضاح بیل 
کلینتون، وکیل 

مدافع استیضاح 
ترامپ شد

- پمپئو به جلسه 
مجلس درباره 

ایران نرفت
- ترامپ چگونگی 

حمله به رسدار 
سلیامنی را رشح 

داد
- کشف یک 

انبار پُر از 
کمک های پخش 
نشده طوفان در 
پورتوریکو آمریکا
- قتل مذهبی ۷ 

نفر و شکنجه ۱۴ 
نفر در پاناما

- تظاهرات شیلی 
دوباره باال گرفت

- دولت کانادا 
درخواست کمک 

برف سنگین 
نیوفاندلند را 

پذیرفت
- معلامن مدارس 
انتاریو چهارشنبه 

برای ۱ روز 
اعتصاب می کنند
- ملکه انگلیس 

کار و عنوان های 
سلطنتی هری و 

مگان و درآمدهای 
آنان را حذف کرد

- دستگیری 
۱۵ جلیقه زرد 
فرانسوی، در 

تظاهرات هزاران 
نفری آنها

- انگلیس: بعد از 
برگزیت قوانینامن 

را با اروپا 
هامهنگ منی کنیم

- سازمان ملل: 
خارجی ها از 

گروه های درگیر 
لیبی حامیت نکنند

- حفرت صادرات 
نفت یک بندر 

لیبی را بست
- کوتاه قدترین 
مرد دنیا با ۲۷ 

سال سن در نپال 
درگذشت

صد و شصت 
زخمی در 

تظاهرات لبنانی ها
- موشک حوثی ها 
۲۵ رسباز یمنی را 

کشت
- ایران جعبه سیاه 
هواپیامی اوکراینی 

را به اوکراین 
می فرستد

- اندی اولین 
ایرانی صاحب 

ستاره در پیاده رو 
مشاهیر هالیود 

شد
- باشگاه های ایران 

لیگ فوتبال آسیا 
را تحریم کردند
- دادگسرتی به 

کشته شدن ۶۰ نفر 
در تشییع سلیامنی 

رسیدگی می کند
- روحانی به 

سیستان و 
بلوچستان رفت
- محاکمه چند 
مناینده مجلس 
ایران آغاز شد

- ارتش آمریکا: 
موشکباران سپاه 

۱۱ رسباز را 
مجروح کرده

- ترامپ برای 
دفاع استیضاحش 

۲ وکیل دیگر 
استخدام کرد

- ترامپ: 
خامنه ای مراقب 
حرف زدنش باشد

- اف بی آی 
۶ نئونازی را 
بازداشت کرد

- درگیری بر رس 
شنود از سفیر 

آمریکا در اوکراین
- هوک: عمال 

چیزی از برجام 
باقی منانده است
- آمریکا حضور 

نظامی اش در 
آفریقا را دوباره 

بررسی می کند
- اخراج وزیر 

فرهنگ برزیل 
پس از صحبت 

شبیه گوبلز
- برف ۷۵ سانتی 
و بوران و اعالن 

وضعیت اضطراری 
در رشق کانادا

- دیدار وزرای 
خارجه ایران و 

کانادا در پایتخت 
عامن

- مدیر هوآوی به 
دادگاه رفت

- مادر سلین دیان 
درگذشت

- شکایت 
مخالفان قانون 

ممنوعیت 
منادهای مذهبی 

در کبک به 
دادگاه عالی 

کانادا رسید
- ترودو: کانادا 
به خانواده های 

قربانیان ۲۵۰۰۰ 
دالر می دهد

- کانادا: عراق 
رسام بخواهد، 
از آنجا خارج 

می شویم
- انگلیس حزب 

الله لبنان را 
تروریست خواند

- نخست وزیر 
اوکراین استعفا 

داد، رئیس جمهور 
نپذیرفت

- لوفت هانزا و 
اطریش پروازشان 

به تهران را تا 
مارچ لغو کردند
- پلیس عراق ۲ 
تظاهرات کننده 

را کشت
- باران پس از 

آتش سوزی در 
اسرتالیا سیل به 

راه انداخت
- خامنه ای در مناز 

جمعه: پیروزی 
مقابل آمریکا 

و تسلیت برای 
سقوط هواپیام
- فوتبال آسیا 

حق میزبانی را 
از تیم های ایرانی 

گرفت
- روسیه: زمان 

سقوط هواپیام ۶ 
جنگنده آمریکا 

در مرزهای ایران 
بود

- تیراندازی در 
هاوایی منجر به 

کشته شدن ۲ 
افرس پلیس شد

- آزمایش موفق 
کپسول اضطراری 

موشک اسپیس 
ایکس

- پیروزی 
مک گرگور مقابل 
دونالد کابوی در 

الس وگاس
- مخالف دولت 
ونزوئال با پمپئو 

دیدار می کند
- فرار ۷۵ زندانی 
از زندان پاراگوئه
- ارتش کانادا به 

کمک استان برف 
زده نیوفاندلند 

رفت
- کانادا: روند 
بررسی جعبه 

سیاه هواپیامی 
اوکراینی مشخص 

نیست
- برگزاری جلسه 
۳ روزه راه های 
اجرایی دولت 

اقلیت کانادا در 
وینیپگ

- تشییع قربانیان 
اوکراینی هواپیامی 

ساقط شده، در 
کی یف

- پرنس هری: راه 
دیگری نبود

- قانون جدید 
جزایر توریستی 

اسپانیا علیه 
بدمستان گردشگر

- برپایی روز ملی 
الله در هلند

- توافق دو گروه 
درگیر لیبی در 

آتش بس، و دنیا 
در عدم فروش 

سالح
- سازمان ملل 
حمله موشکی 

حوثی ها به 
رسبازان یمنی را 

محکوم کرد
- آغاز مجدد 

تظاهرات عراق
- برانکو رسمربی 

عامن شد
- مجلس اردن: 
از ارسائیل گاز 

نخریم
- ثبت ۱۴۰ سینه 

پهلو جدید در 
چین

- طوفان در راه 
ایالت آتش گرفته 
ویکتوریای اسرتالیا

- ایران: جناب 
مکرون خلیج 
جنوب ایران 

نامش خلیج فارس 
است

- جعفری از 
عضویت تیم ملی 

قایقرانی رفت
- کمرت از ۷۰۰۰ 

شکایت از شورای 
نگهبان در رد 
صالحیت های 

مجلس 
- برف، فرودگاه 

مهرآباد و مدارس 
تهران را امروز و 
فردا تعطیل کرد
- تغییر موضع 

ایران: جعبه 
سیاه را خودمان 

می خوانیم

- نخستین دفاع 
وکالی استیضاح 

ترامپ: فوری تربئه 
شود

- رژه طرفداران 
اسلحه در ویرجینیا
- اصابت ۳ موشک 

نزدیک سفارت 
آمریکا در بغداد 

- درگیری لب 
مرزی پناهجویان 
پیاده گوامتاال در 

راه آمریکا با پلیس 
مکزیک

- کانادا: ایران 
جعبه سیاه را به 

اوکراین بدهد
- آغاز دادگاهی 

مدیر مالی هوآوی
- اعتصابات 

معلامن انتاریو را 
امروز تعطیل کرد

- رهرب سابق 
حزب کبک، خانه 
ساملندان مادرش 
را برای کوتاهی 
در مرگ مادرش 

سو کرد
- آملان ۲ افغان 

را برای جاسوسی 
به نفع ایران به 

دادگاه برد
- توافق مکرون و 
ترامپ در مالیات 

دیجیتالی ها
- اصالت نقاشی 

ون گوک از خودش 
تایید شد

- مدیرکل 
بی بی سی استعفا 

می دهد
- چین: سارس 

جدید بین انسانها 
منتقل می شود

- مالزی زباله های 
چندین کشور را 

پس فرستاد
- چین پالستیک 
یک بار مرصف را 

ممنوع می کند
- سه کشته در 

درگیری معرتضان 
با پلیس عراق

- ریزش تگرگ های 
بزرگ و طوفان 
خاک در اسرتالیا

- ایران شهروندی 
دوگانه قربانیان 

پرواز ساقط 
شده اوکراینی را 

منی پذیرد
- رئیسی: فوری به 
بازماندگان سقوط 

هواپیام غرامت 
پرداخت شود

- استانداری تهران: 
منشاء بوی بد ۳ 
مجمتع پردازش 

پسامند است
- ظریف: 

اروپایی ها علیه 
ایران اقدام کنند 
از ان پی تی خارج 

می شویم
- ظریف سفرش به 

داوس سوئیس را 
لغو کرد

- دامپزشکی: 
شیرها آلوده 

نیستند
- فرزانه فصیحی، 

رسیع ترین زن 
ایران جهانی شد

- سازمان 
هواپیامیی: 

هواپیام ۲ موشک 
خورده

- آغاز استیضاح 
ترامپ در سنا، 

درگیری بررس روند 
اجرایی

- ترامپ در 
دافوس گرتا را 

منادی بدبختی 
ابدی نامید

- ترامپ: با 
انگلیس پیامن 

تجاری می بندیم
- ویروس کرونا به 

آمریکا رسید
- مرزبانی آمریکا 

یک دانشجوی 
ایرانی را خالف 
رای دادگاه از 

فرودگاه بوستون 
دیپورت کرد

- ترامپ به جنگ 
گردشگری زایامن 

رفت
- هیالری: کسی 
برنی را دوست 

ندارد
- فراخوانی ۶ 

میلیون تویوتا و 
هوندا با مشکل 

ایربگ
- وکالی مدافع 

مدیر مالی هوآوی 
از وی دفاع کردند

- پلیس قاتل 
نوجوان سوری 

بخشیده شد
- ترودو: جعبه 

سیاه هواپیام 
فوری بررسی شود
- چهار کشته در 
توفان گلوریا در 

اسپانیا
- دولت جدید 

روسیه قسم خورد
- مجلس اعیان 

انگلیس برگزیت را 
رد کرد

- هری و مگان 
زندگی در جزیره 

ونکوور را آغاز 
کردند

- فرانسه ۲۵ 
رآکتور امتی اش را 

تعطیل می کند
- دو کشته در 
تظاهرات عراق

- مبتالیان ویروس 
کورنا چین به ۳۰۰ 

مورد رسید
- اولین سفر وزیر 

خارجه عامن به 
تهران انجام شد

- کره جنوبی برای 
گشت زنی ناوشکن 

به تنگه هرمز 
فرستاد

- چین رئیس 
سابق اینرتپل را 

به ۱۳ سال زندان 
محکوم کرد

- حسن دیاب 
نخست وزیر 

جدید لبنان کابینه 
تشکیل داد
- بازداشت 

مجروح جنگ به 
دلیل نوشنت نامه 

به خامنه ای
- مناینده کهنوج 
مجلس برای قتل 
ترامپ ۳ میلیون 

دالر جایزه 
گذاشت

- سیزده مجروح 
در تصادف 

زنجیره ای ۳۰ 
خودرو در 

خراسان

- آمریکا به 
ایرانیان ویزای 

تجارت و 
رسمایه گذاری 

منی دهد
- تصویب روند 

استیضاح ترامپ 
در سنا پس از ۱۳ 

ساعت جدل
- افزایش تعداد 
رسبازان موجی 

آمریکا در اثر 
حمله موشکی 

ایران
- تولسی هیالری 

را ۵۰ میلیون دالر 
سو کرد

- ترامپ: شاید 
عراق را تحریم 

کنم
- هاروی وایشتین 

به دادگاه رفت
- تظاهرات در 

کلمبیا علیه 
افزایش مالیات

- انرصف امربوز از 
کاندیدایی رهربی 

محافظه کاران
- اعالن وضعیت 

اضطراری 
بیامرستانی برمتون 

بعلت ازدحام 
جمعیت

- فولکس واگن 
کانادا بعلت تقلب 
۱۹۶ میلیون دالر 

جریمه شد
- سازمان ملل: 

عربستان موبایل 
رئیس آمازون را 

هک کرده بود
- دادگاه تجدید 

نظر شکایت ایران 
در بلوکه پولش از 

انگلیس آغاز شد
- یک زن برای 

اولین بار رئیس 
جمهور یونان شد
- فرانسوی های 
معرتض بنادر را 

هم اشغال کردند
- ترکیه: روسیه 

مبباران سوریه را 
متوقف کند

- رئیس ارتش 
فرانسه: قتل 

سلیامنی ایده 
خوبی نبود
- زلزله ۵٫۴ 

ریشرتی در ترکیه
- عربستان: 

می خواهیم رابطه 
خوبی با ایران 

داشته باشیم
- دادگاه عالی هند 

درخواست تعلیق 
قانون شهروندی را 

رد کرد
- کره شاملی 

ورود خارجی ها را 
ممنوع کرد

- یک واگن قطار 
بندرعباس -تهران 
از ریل خارج شد
- افزایش حقوق 

۱۵٪ کارمندان 
بازنشستگان از 

سال بعد
- احضار ترانه 
علیدوستی به 

دادگاه و آزادی با 
کفالت

- استیضاح ترامپ 
از مجلس به سنا 

رسید، اعضای سنا 
برای استیضاح سوگند 

خوردند
- ترامپ: استیضاح 

من در سنا خیلی 
رسیع متام می شود
- دستیار جویانی: 
ترامپ می دانست 

برای چه اوکراین را 
تحت فشار می گذارد
- گرما ۵ سال پیش 
۱ میلیون پرنده در 

آمریکا را کشته
- محکومیت ۲ 

ایرانی در آمریکا به 
اتهام جاسوسی از 

مجاهدین
- سنای آمریکا نفتا-۲ 

را تصویب کرد
- عبور کاروان جدید 
مهاجران هندوراسی 

از گوامتاال در راه 
آمریکا

- دستگیری پلیس 
نئونازی کانادایی در 

آمریکا
- در نیوفاندلند ۷۰ 
سانت برف می آید

- دادگاه عالی کانادا 
اعرتاض بریتیش 

کلمبیا در کشیدن 
لوله نفتی غرب را 

رد کرد
- کشورهای قربانیان 

پرواز اوکراین: 
می دانیم چه شده 

اما منی دانیم چگونه؛  
۵ درخواست داریم
- معرتضین قانون 

بازنشستگی فرانسه 
به خیابان ها ریختند

- فرانسه به 
خاورمیانه ناو 

هواپیامبر فرستاد
- مجلس روسیه 

میشوستین نامزد 
پوتین برای نخست 

وزیری را پذیرفت
- آملان: آمریکا برای 

خروج از برجام ما را 
تهدید کرد

- حمله پلیس مرص 
به دفرت خربنگاری 

ترکیه
- پانزده کشته در 
درگیری قومی در 

مالی
- بیامری سارس به 

ژاپن رسید
- آیت الله سیستانی 

برای شکستگی پا 
جراحی می شود
- ده ها زخمی 

در درگیری 
تظاهرات کنندگان 

لبنانی با پلیس
- پیشنهاد آتش بس 

کوتاه طالبان به 
آمریکا

- باران بخش هایی از 
آتش سوزی اسرتالیا را 

خاموش کرد
- اجرای مراسم 
تشییع قربانیان 

هواپیامی اوکراینی
- مقام وزارت 

بهداشت: اشتباه 
علت فاجعه نیست

- روحانی: غنی سازی 
امروز بیشرت از قبِل 

برجام شده
- بیش از ۳۷۰۰ 

کاندیدای مجلس 
توسط شورای نگهبان 

رد صالحیت شدند

.
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www.iranstar.com
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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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York Mi l l s Road
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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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