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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

برف
باران
ابر

10° C
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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
۵ مارچ

جمعه
۶ مارچ

شنبه
۷ مارچ

یک شنبه
۸ مارچ

دوشنبه
۹ مارچ

سه شنبه
۱۰ مارچ

چهار شنبه
۱۱ مارچ

پنج شنبه
۲۷ فوریه

جمعه
۲۸ فوریه

شنبه
۲۹ فوریه

یک شنبه
۱ مارچ

دوشنبه
۲ مارچ

سه شنبه
۳ مارچ

چهار شنبه
۴ مارچ

پنج شنبه
۲۷ فوریه

جمعه
۲۸ فوریه

شنبه
۲۹ فوریه

یک شنبه
۱ مارچ

دوشنبه
۲ مارچ

سه شنبه
۳ مارچ

چهار شنبه
۴ مارچ

- امضاء توافقنامه 
صلح آمریکا و 

طالبان در دوحه
- پیروزی بایدن 

در انتخابات 
کارولینای جنوبی

- مرگ یک 
کرونایی در 

آمریکا: ایالت 
واشنگنت اعالن 

وضعیت اضطراری 
کرد

- آمریکا ورود 
ایرانیان را بعلت 
کرونا محدود کرد

- سه ایرانی در 
تورنتو و یکی 

در ونکوور کرونا 
مثبت اعالن شدند

- سیزده کارمند 
خیریه کانادایی 

در اتیوپی گروگان 
گرفته شدند

- آغاز مجدد 
اعتصابات مدارس 

انتاریو و نیز 
مذاکرات با دولت 

استانی
- هجده هزار 

مهاجر سوری از 
ترکیه به اروپا 

رفتند؛ یونان: مرز 
را بستیم

- کرونا بازی 
یوونتوس و اینرت را 

لغو کرد
- اردوغان به 

پوتین: از رس راه 
رسبازان ما کنار 

بروید
- رومن پوالنسکی 

جایزه بهرتین 
کارگردان جشنواره 
فیلم فرانسه را برد 
و با اعرتاض مواجه 

شد
- ادامه جنگ 

سنگین میان ترکیه 
و شورشیان با 

ارتش سوریه
- نتانیاهو پس از 

انتخابات به دادگاه 
فسادش می رود

- پادشاه مالزی: 
محی الدین یاسین 
نخست وزیر شود
- داعش از کرونا 
در ایران استقبال 

کرد
- مرگ اولین 

اسرتالیایی بر اثر 
کرونا

- شیطان وجود 
ندارد، فیلم محمد 

رسول اف برنده 
خرس طالیی 

برلیناله شد
- کرونا: ۴۳ کشته؛ 
۱۲۳ درمان؛ ۵۹۳ 

مبتال
- دالر سقوط کرد
- روحانی با اسد، 
اردوغان و پوتین 
تلفنی صحبت کرد

- مالقات در 
بیامرستان ها 

ممنوع شد
- تست کرونا ۵ 

مجلسی مثبت شد

- ترامپ: 
دموکرات ها 

دارند کرونا را بر 
علیه من شایعه 

می کنند
- سقوط مجدد 

سهام در دنیا: ۵ 
تریلیون دالر رضر

- آمریکا: 
ناو چینی به 
هواپیامی ما 

حمله لیزری کرد
- برخی از 

قطارهای کانادا 
راه افتادند

- شناسایی اولین 
مورد کرونا در 

کبک
- انتاریو الیحه ای 

را علیه سیگار 
الکرتونیکی به 

مجلس برد
- آتش سوزی 

عمدی در پاریس 
برای به هم زدن 

کنرست یک 
خواننده

- کشف بزرگرتین 
انفجار کیهانی

- مذاکره پوتین 
و اردوغان؛ جنگ 
ترکیه و شورشیان 

با سوریه در 
ادلب باال گرفت

- کرونا منایشگاه 
خودرو ژنو را 

تعطیل کرد
- حرکت 

پناهندگان سوری 
به سمت مرز 
ترکیه با یونان

- شکست 
مذاکرات 

لیبی؛ جنگ به 
بیامرستان ها 

کشیده شد
- کشته های 

درگیری هندوها و 
مسلامنان به ۴۲ 

نفر رسید
- چین ۵ هزار 
کیت تشخیص 
کرونا به ایران 

فرستاد
- شاید املپیک 

امسال ژاپن 
بخاطر کرونا لغو 

شود
- هشت سال 

محرومیت برای 
شناگر دوپینگی 

چین
- مخالفت پادشاه  

مالزی با نخست 
وزیری ماهاتیر
- امام جمعه 

مشهد: تعطیلی 
مناز جمعه بعلت 
کرونا توجیه ندارد
- وزیر بهداشت: 
پیک کرونا هفته 

آینده است
- مجلس بعلت 
کرونا تا اطالع 

ثانوی تعطیل شد
- دو ایرانی کرونا 

را به انگلیس و 
یکی به نیوزیلند 

برد

- بوتجج از 
انتخابات کنار 

کشید
- نخستین بیامر 

کرونایی نیویورک 
ایرانی ست

- مرگ دومین 
کرونایی در ایالت 

واشنگنت آمریکا
- رئیس جمهور 
اروگوئه راستگرا 

شد
- سه ایرانی و یک 

مرصی مبتالیان 
کرونایی امروز 
انتاریو هستند
- توافق دولت 

کانادا با بومیان بر 
رس راه آهن

- شکست بارسلونا 
در الکالسیو مقابل 

رئال
- پیروزی حزب 

مردم عادی 
اسلواکی در 

انتخاب مجلس
- رشد ۵۰ درصدی 

کرونا در ایتالیا
- شکایت از یک 

رهرب مذهبی 
کره جنوبی برای 

شیوع کرونا
- حمله شورشیان 
سوریه از شامل و 
مرز اردن آغاز شد
- عراق مرز ایران 
را برای بازرگانی 

باز کرد
- غنی: تعهدی به 

آزادی زندانیان 
طالبان نداریم 

- ترکیه ۲ جنگنده 
سوریه را زد

- انرصاف عالوی 
از نخست وزیری 

عراق
- محی الدین 
نخست وزیر 

مالزی شد
- برگزاری 

انتخابات مجلس 
تاجیکستان

- دو راکت نزدیک 
سفارت و یکی به 
پایگاه آمریکا در 

عراق خورد
- فردا انتخابات 

ارسائیل است
- کرونا:  ۹۷۸ 

مبتال؛  ۵۴ کشته؛ 
۱۷۵ درمان

- ظریف: توافق 
آمریکا با طالبان، 

تسلیم شدن 
آمریکا بود

- سیامند رحامن، 
قهرمان پاراملپیک 
ایران براثر سکته 

قلبی درگذشت
- تشییع ۲۱ عضو 
ارتش فاطمیون و 

زینبیون در قم
- پلیس فرد لیس 

زننده زیارتگاه 
امام رضا را 
دستگیر کرد

- ۲۰ مناینده 
مجلس کرونا 

دارند

- قربانیان کرونا 
در آمریکا ۶ نفر 

شد
- فردا سه شنبه 
بزرگ انتخابات 
دموکرات هاست

- کلوبوچار به نفع 
بایدن از انتخابات 

دموکرات ها کنار 
رفت

- اپل برای کند 
کردن آیفون های 

قدیمی ۵۰۰ 
میلیون دالر 

غرامت می دهد
- اپل: ترامپ برای 

ورود آیفون به 
هند البی کرد

- کانادا: از ایران 
آمده ها ۱۴ 

روز خودشان را 
قرنطینه کنند، آمار 
امروز: ۲ مرصی و 

یک ایرانی
- کرونا باعث 

هجوم کانادایی ها 
به خرید شد
- اردوغان: 

میلیون ها مهاجر 
به اروپا می روند

- سوئد پروازهای 
ایران ایر را متوقف 

کرد
- طالبان: به 

افغان ها حمله 
می کنیم نه به 

خارجی ها
- کره شاملی دو 

موشک را پرتاب و 
آزمایش کرد

- آغاز تظاهرات 
در پی انرصاف 

عالوی از نخست 
وزیری عراق
- انتخابات 

تاجیکستان: 
پیروزی حزب 

حاکم و شکست 
تنها حزب مخالف

- ارتش سوریه 
رساقب را دوباره 

پس گرفت
- بازداشت ۴۱۲ 

کارمند قضایی 
افغانستان بعلت 

فساد
- پیروزی نتانیاهو 

در انتخابات 
ارسائیل: ۱ کرسی 

از اکرثیت کم آورد
- بهداشت جهانی 

صدهزار کیت 
تشخیص کرونا به 

ایران داد
- اعزام رسبازی ۲ 

ماه عقب افتاد
- ایران: گفت وگو 
با طالبان را ادامه 

می دهیم
- پیکر سیامند 
رحامن قهرمان 

ایرانی پاراملپیک 
تشییع شد

- کرونا: ۱۵۰۱ 
مبتال؛  ۶۶ کشته؛ 

۲۹۱ درمان
- ادامه تعطیلی 

مدارس تا آخر 
هفته

- موفقیت بایدن 
در انتخابات 

سه شنبه بزرگ 
دموکرات ها

- گردباد تنسی 
آمریکا ۲۵ کشته 

گرفت
- گفتگوی تلفنی 

ترامپ با مال 
برادر، از رهربان 

طالبان
- کرونا در آمریکا 

۳ نفر دیگر را 
کشت

- آمریکا نرخ بهره 
را با ۰٫۵٪ کاهش 

به ۱٪ رساند
- دو نفر در 

انتاریو و سه نفر 
در بریتیش کلمبیا 

کرونایی شدند
- عقب نشینی 

دولت انتاریو از ۲ 
پیشنهاد آموزش و 

پرورش
- کرونا در ایتالیا 
امروز ۲۷ نفر را 

کشت
- چند انگلیسی 
یک سنگاپوری 

را به ظن آوردن 
کرونا کتک زدند

- آزمایش کرونای 
پاپ منفی شد

- درگیری میان 
پناهجویان سوری 
و مرزبانان یونان

- ترکیه: یک 
جنگنده سوری را 

زدیم
- مجارستان مرزش 

را بعلت کرونا 
به روی مهاجران 

بست
- حفرت از لیبی در 
دمشق سفارت زد
- احتامل تعویق 
املپیک توکیو به 

دلیل کرونا 
- طالبان امروز ۳۳ 
حمله به نیروهای 

افغان انجام داد
- پلیس متهم 

به همدستی با 
هندوها در قتل 

مسلامنان شد
- آتشفشان 

اندونزیایی فوران 
کرد

- پزشکیان، نایب 
رئیس مجلس: 

آمار کرونا واقعی 
نیست

- آژانس: اورانیوم 
ایران ۵ برابر مجاز 
شده، در ۲ سایت 

همکاری منی کند
- رئیس روابط 

عمومی اورژانس 
کرونایی شد

- بیامرستان های 
قم پُر کرونا 

شد، بیامرستان 
صحرایی زده شد
- مجلس بودجه 

سال بعد را رد 
کرد، خامنه ای آنرا 
به شورای نگهبان 

فرستاد

- بلومربگ به نفع 
بایدن از نامزدی 
دموکرات ها کنار 
کشید، بایدن در 

۶۵ حوزه از سندرز 
پیش افتاد

- کشته های 
کرونای آمریکا ۱۰ 

نفر شد
- کنگره آمریکا 

بودجه ۸ میلیاردی 
برای کرونا 

درخواست می کند
- مرتجم نظامی 
آمریکا جاسوس 
حزب الله از آب 

درآمد
- ترودو برای 

مقابله با کرونا 
کمیته تشکیل داد
- نرخ بهره کانادا 

۰٫۵٪ کم شد
- قطار کینگستون 

نزدیک تورنتو از 
خط خارج شد

- بومیان: از توافق 
با دولت کانادا 

راضی نیستیم
- ایتالیا مدارس 
و دانشگاه ها را 

تعطیل کرد
- لوفت هانزا 

بعلت کرونا ۱۵۰ 
هواپیامیش را 

زمین گیر کرد
- فرانسه: تسلیم 
باج خواهی ترکیه 

با پناهندگان 
منی شویم

- تیک تاک 
پُردانلودترین 

اپلیکیشن  جهان 
شد

- زدوخورد در 
مجلس ترکیه بررس 
حامیت از اردوغان

- رئیس جمهور 
اوکراین نخست 

وزیرش را اخراج 
کرد

- علیرغم توافق 
صلح، آمریکا 

طالبان را مبباران 
کرد

- کمک ۱۷۰ 
میلیون یورویی 
اروپا به بحران 
انسانی سوریه

- مناز جمعه مراکز 
همه استانها لغو 

شد
- ورود گردشگران 

به ابیانه ممنوع 
شد

- ایران: دیگر 
متعهد پاسخگویی 
به آژانس و ادعای 

ارسائیل نیستیم
- روحانی: کرونا 
به همه استان ها 

رسیده
- کرونا: ۲۹۲۲ 

مبتال؛  ۹۲ کشته؛ 
۵۵۲ درمان

- سقوط آزاد 
بازارهای سهام دنیا
- زن سابق هاروی 

وایشتین در حال 
مالقات نامزدی با 
مرد دیگری است

- آمریکا با برنامه 
کمک غذایی و 

دارویی سوئیس به 
ایران موافقت کرد
- آغاز فاز جدید 

دیوار ترامپ در مرز 
آمریکا و مکزیک
- آمریکا: ما روی 

سوریه منطقه پرواز 
ممنوع درست کنیم

- کانادا از بعد از 
مارچ هزینه های 

امنیت هری و مگان 
را منی دهد

- یک رشکت نفتی 
کانادایی گرتا را 

مسخره کرد
- وزیر بومیان کانادا 

با روسای بومیان 
دیدار کرد

- بیست و هفت 
درصد پروازهای 

تورنتو بعلت هوای 
بد عقب افتادند

- پلیس بروندی ۲۲ 
مخالف دولت را 

کشت
- مرگ ۳۳ رسباز 

ترکیه در حمله 
هوایی ارتش سوریه

- پیروزی ارتش 
سوریه در جنوب 

ادلب و شورشیان در 
شامل

- کرونا: همه مدارس 
ژاپن برای چندین 
هفته تعطیل شد

- عربستان حج عمره 
را بعلت کرونا معلق 

کرد
- ممنوعیت خوردن 

سگ و گربه در شهر 
شنژن چین

- کشف بقایای 
انسان در خانه یک 
شیر در باغ وحش 

پاکستان
- دولت جدید عراق 
از مجلس رای اعتامد 

نیاورد
- مرگ ۱۳ هندی در 

درگیری هندوها با 
مسلامنان

- شکوفه آذر، 
نویسنده ایرانی، 

نامزد جایزه بوکر شد
- معصومه ابتکار و 
مجتبی دوالنور هم 

کرونایی شدند
- شهاب حسینی از 
سفیر فرانسه نشان 

شوالیه گرفت
- مناز جمعه های 
فردای ۲۳ استان 

لغو شد
- ورود چینی ها به 

ایران ممنوع شد
- کرونا در ایران: 

۲۴۵ مبتال، ۲۶ 
جانباخته

- رای کمیته 
انضباطی: پرسپولیس 

۳، سپاهان ۰
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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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