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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
۱۲ مارچ

جمعه
۱۳ مارچ

شنبه
۱۴ مارچ

یک شنبه
۱۵ مارچ

دوشنبه
۱۶ مارچ

سه شنبه
۱۷ مارچ

چهار شنبه
۱۸ مارچ

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
۵ مارچ

جمعه
۶ مارچ

شنبه
۷ مارچ

یک شنبه
۸ مارچ

دوشنبه
۹ مارچ

سه شنبه
۱۰ مارچ

چهار شنبه
۱۱ مارچ

- ایپک: بخاطر 
ارسائیل سندرز را 

متوقف کنید
- استان نیویورک 

بعلت کرونا اعالن 
وضعیت اضطراری 

کرد
- ترامپ سی ان ان 

را سو کرد
- اوبر: رانندگان 

کرونایی خانه 
مبانند حقوق 

می گیرند
- رونالدینیو، 

فوتبالیست برزیلی 
در پاراگوئه با 

پاسپورت جعلی 
دستگیر شد

- ادامه تظاهرات 
در شیلی

- استیون دل دوکا 
رهرب لیربال های 

انتاریو و جانشین 
کاتلین وین شد

- کرونا در خانه 
ساملندان: ۲ ایرانی، 
۲ ساملند، ۲ مسافر 

کروز بیامران 
جدید بریتیش 

کلمبیا
- تیم هورتونز 

برنامه جایزه اش 
را بخاطر کرونا 

لغو کرد
- ایتالیا شامل 
کشور را با ۱۰ 

میلیون نفر 
قرنطینه می کند
- بیش از ۱۴۰ 
پناهجو در راه 

اروپا از ترکیه
- حمله پلیس 

یونان به 
پناهجویان در حال 

عبور از مرز
- پاپ بعلت 

مریضی دعای 
ویدئویی می خواند
- هتل نظارت بر 
افراد مشکوک به 

کرونا در چین 
فروریخت

- کشته های حمله 
داعش به یادبود 
مزاری ۶۰ نفر شد
- لبنان منی تواند 

بدهی ۱٫۲ میلیارد 
دالری خود را 

بدهد
- عربستان قیمت 

نفتش را پایین 
آورد

- ارسائیل بیت الحم 
را به ظن کرونا 

بست
- بهداشت 

جهانی پیرشفت 
فوق العاده ایران 

درباره کرونا را 
ستود

- هوشنگ 
ظریف و 

منوچهر شمسایی 
درگذشتند

- کرونا، فاطمه 
رهرب را کُشت

- روحانی: مردم 
رفت وآمد و سفر 

نکنند
- یک فرمانده 

سپاه در سوریه 
کشته شد؛ قاآنی 

به سوریه رفت

- ترامپ: شاید 
طالبان حاکم 

افغانستان شود
- رد قطعنامه 
صلح روسیه و 

ترکیه برای سوریه 
در سازمان ملل 

توسط آمریکا
- افت ۱۰٪ بهای 

نفت در آمریکا
- ترامپ چهارمین 

مسئول کارکنان 
کاخ سفید را 

معرفی کرد
- منایشگاه بزرگ 

تگزاس بعلت 
کرونا لغو شد

- تظاهرات بزرگ 
مخالفان سقط 
جنین در کلمبیا
- پرس گروگان 

گرفته شده تورنتو 
در یک مزرعه 

آزاد شد
- ترودو با نخست 

وزیران استان ها 
درباه کرونا 

صحبت می کند
- اعالن اولین 
کشته کرونای 

هلند
- اروپا: 

پناهجویان از 
ترکیه به سوی 

یونان نروند
- روسیه: آمریکا 

احتامل جنگ امتی 
را باال می برد

- اوپک + روسیه 
منحل شد

- انفجار انتحاری 
بیرون سفارت 

آمریکا در تونس 
۵ زخمی پلیس 

گرفت
- عربستان با 

دستگیری برادر 
پادشاه و ولیعهد 

سابق، کودتای 
آنها را خنثی کرد

- چین: امروز 
کسی خارج از 

هوبی کرونا 
نگرفت

- مناز جمعه های 
خاورمیانه لغو 

شدند
- حمله داعش به 
بزرگداشت مزاری 

۲۹ کشته و ۵۵ 
زخمی گرفت؛ 

مسئوالن آسیب 
ندیدند

- تعطیلی اسکار 
هند بعلت کرونا

- تعطیلی مدارس 
ژاپن بعلت کرونا

- گیالن، مازنداران 
و خراسان رضوی 

ورود مسافر را 
ممنوع کردند

- میلیاردر چینی: 
۱ میلیون ماسک 

آماده ارسال به 
ایران است

- دو دیدار 
مقدماتی جام 

جهانی تیم ملی 
لغو شدند

- فیفا: پرسپولیس 
مقرص اخراج 
برانکوست، 
غرامت دهد

- روز زن گرامی 
باد

- نفت ۲۵٪ ارزان 
شد، طال باال رفت

- کاماال هریس 
از بایدن در 

انتخابات حامیت 
کرد

- تد کروز خودش 
را قرنطینه کرد
- کانادایی های 

برگشتی از کروز 
به قرنطینه ترنتون 

می روند
- راهپیامیی 

هزاران نفری روز 
زن در تورنتو

- ایتالیا با ۱۵۰۰ 
ابتال و ۱۳۳ کشته 
کرونا جدید، دوم 

شد
- آملان و فرانسه 

تجمع بیش از 
۱۰۰۰ نفر را 
ممنوع کردند

- یونایتد، سیتی را 
در دربی منچسرت 

شکست داد
- اروپا: زنان هم 

به مذاکرات با 
طالبان بروند

- اردوغان: یونان: 
بگذارد پناهجویان 

به کشورهای 
اروپایی بروند

- تظاهرات در 
بورکینافاسو علیه 
کاهش دستمزدها
- دوشنبه تحلیف 
ریاست جمهوری 

غنی و عبدالله در 
۲ مکان مختلف 

افغانستان
- سقوط ارزش 

سهام آرامکو 
عربستان

- سنگباران 
تظاهرات ۸ مارس 
زنان پاکستانی در 

اسالم آباد
- ویروس کرونا: 

عربستان شهر 
شیعه نشین قطیف 

را قرنطینه کرد
- گراندپری بحرین 
بعلت کرونا بدون 

متاشاگر برگزار 
می شود

- عربستان بازهم 
شاهزاده کودتاچی 

دستگیر کرد
- عراق ۵ مرز 
زمینی خود با 
ایران را بست

- کوشرن، داماد 
ترامپ: فلسطین 

مذاکره نکند 
از مصادره 

زمین هایش به 
ارسائیل حامیت 

می کنیم
- کره شاملی ۳ 

موشک پرتاب کرد
- گانتز، رقیب 

نتانیاهو تهدید به 
مرگ شد

- اعالن وضعیت 
قرمز در استان 

مازندران
- کلیه پروازهای 

هام به اروپا 
بعلت قوانین 

جدید تعلیق شد

- سقوط آزاد بهای 
نفت و ارزش سهام 

در آمریکا و دنیا
- دولت از صدها 

کلیسا رو در 
واشنگنت خواست 
خود را قرنطینه 

کنند
- پنتاگون: خروج 
رسبازان آمریکا از 

افغانستان آغاز 
شد

- اولین کشته 
کرونا کانادا: مردی 

در خانه ساملندان
- بنزین در کانادا 

ارزان می شود
- ایتالیا کل کشور 

را قرنطینه کرد
- بهداشت جهانی: 

تهدید همه گیری 
کرونا بسیار 

واقعی ست
- هری و مگان 
آخرین مراسم 

سلطنتی را بجا 
آوردند

- ترکیه: هیچ 
کرونایی نداریم

- محاکمه متهامن 
رسنگونی پرواز 
ام اچ ۱۷ آغاز 

می شود
- آژانس: ایران 
اجازه دسرتسی 
به ۲ سایت را 

منی دهد
- سقوط ارزش 

روبل روسیه 
مقابل دالر

- حفرت در پاریس 
با مکرون دیدار 

کرد
- نخست وزیر 
سودان از ترور 

جان بدر برد
- غنی و عبدالله 

در دو مراسم 
جداگانه سوگند 

ریاست جمهوری 
خوردند

- عربستان خرید 
سالح را ٪۱۳۰ 

افزایش داد
- نتانیاهو: متام 

مسافران به 
ارسائیل ۲ هفته 
خود را قرنطینه 

کنند
- داعش ۲ رسباز 
آمریکایی را در 

عراق کشت
- انتخابی  جام 

جهانی فوتبال قطر 
عقب افتاد

- دکرتها: سیدنی 
را بخاطر کرونا 

قرنطینه کنید
- وزارت بهداشت: 
۲ نوع کرونا داریم

- ایران بعلت 
کرونا به ۷۰ هزار 

زندانی مرخصی 
داد

- کرونا یک مناینده 
مجلس را کشت

- مرگ چند ایرانی 
بر اثر مرصف الکل 

برای جلوگیری از 
کرونا

- مدیرعامل 
پرسپولیس استعفا 

کرد

- بایدن در 
انتخابات امروز 
دموکرات ها از 
سندرز پیشی 

گرفت
- بهبود نسبی 
بازار سهام دنیا

- کرونا: گارد ملی 
نیویورک یک شهر 

را محارصه کرد
- کمک ۱۲۵ 

میلیون دالری بیل 
گیتس به درمان 

کرونا
- ابتالی جدید 

کرونا در کانادا: ۷ 
در بریتیش کلمبیا، 

۷ در آلربتا، ۱ در 
انتاریو

- کانادایی های 
کروز کرونا گرفته 
وارد ترنتون شدند
- کرونا: ایتالیا با 

۱۶۸ مرگ در یک 
روز رکورد زد

- عذرخواهی 
هلند از اندونزی 

برای خشونت 
بی اندازه در جنگ 

دوم 
- یونان در مرز 

ترکیه سیم خاردار 
گذاشت

- ترکیه: توافقنامه 
با اروپا بر رس 
مهاجران باید 

دوباره بررسی 
شود

- تصویب الیحه 
ریاست جمهوری 
مجدد پوتین در 

مجلس روسیه
- حفرت پیش از 
دیدار با مرکل: 

حارضم صلح 
سازمان ملل را 

بپذیرم
- رئیس جمهور 

چین به ووهان 
رفت: کرونا را 

کنرتل کردیم
- جنگ افزایش 

تولید عربستان و 
روسیه باال گرفت

- غنی ۵ هزار 
زندانی طالبان را 

آزاد کرد
- عربستان تعداد 
دیگری از شورای 
بیعت را دستگیر 

کرد
- کرزی: وضعیت 
افغانستان نتیجه 

سیاست تحقیرآمیز 
آمریکا است
- هواپیامیی 

امارات تا فرودین 
به ایران پرواز 

می کند
- روحانی، رئیس 

ستاد مقابله با 
کرونا می شود

- هام: از فردا 
دوباره به اروپا 

پرواز می کنیم
- موزه ها و اماکن 
گردشگری بخاطر 

کرونا تعطیل 
شدند

- کادرهای درمانی 
فوت شده به 

دلیل کرونا شهید 
محسوب می شوند

- بهداشت جهانی: 
کرونا به مرحله 

همه گیری در 
جهان رسید

- اعالن وضعیت 
اضطراری در 

واشنگنت بعلت 
کرونا

- سقوط مجدد 
بازارهای سهام دنیا

- آمریکا حشد 
الشعبی را در مرز 
سوریه مبباران کرد
- واینشتین برای 

آزار جنسی به ۲۳ 
سال زندان می رود

- سنا اختیارات 
ترامپ در حمله 

به ایران را محدود 
کرد؛ 

- هاروارد به ظن 
کرونا تعطیل شد
- سهام بوئینگ 

یکروزه ٪۱۸ 
سقوط کرد

- تظاهرات 
طرفداران و 

مخالفان دولت 
ونزوئال و درگیر با 

پلیس
- معرتضان شیلی 

به وضعیت 
اقتصادی به 

خیابان ها ریختند
- ترودو برای مهار 

کرونا ۱ میلیارد 
دالر بودجه 

گذاشت
- سقوط ارزش 

دالر کانادا بعلت 
سقوط سهام

- انگلیس بهره 
پایه را ٪۰٫۵ 

کاهش داد
- پرونده الکربی 
به دادگاه تجدید 

نظر می رود
- اردوغان: مرز 

اروپا را برای 
پناهندگان باز نگاه 

می داریم
- روسیه: به 

افغانستان نیرو 
منی فرستیم

- غنی مقام 
اجرایی عبدالله را 
لغو کرد؛ عبدالله: 

اعتباری ندارد 
- مرگ ۲ آمریکایی 

و ۱ انگلیسی در 
حمله ۱۰ راکتی به 

پایگاه آمریکا در 
عراق

- طالبان: آزادی 
مرشوط زندانیان 

ما خالف توافقنامه 
است

- بحرین: ۷۷ نفر 
مسافران از ایران 

کرونا دارند
- ارسائیل یک 

نوجوان فلسطینی 
را کشت

- ایران رسانجام 
جعبه سیاه 

هواپیامی ساقط 
شده اوکراینی را 

به خارج می فرستد

- الیزابت وارن از 
انتخابات دموکرات ها

کنار کشید
- پمپئو: دادگاه الهه 
غیرقانونی و شورشی 

است
- واینشتین جراحی 

قلب شد
- بودجه ۸ بیلیون 

دالری آمریکا مقابل 
کرونا تصویب شد
- اعالن وضعیت 

اضطراری کرونا در 
کالیفرنیا

- آمریکا جلوی ورود 
۱۰۰ کانادایی را 

بعلت کرونا گرفت
- اعالن وضعیت 
اضطراری بعلت 

گروگانگیری یک بچه 
در انتاریو

- دولت کانادا به 
رشکت های مخابراتی 

۲ سال وقت داد تا 
خدماتشان را ٪۲۵ 

ارزانرت کنند
- توافق روسیه و 
ترکیه بر رس ادلب 

سوریه
- مرگ اولین 

انگلیسی بر اثر کرونا
- دادگاه انگلیس: 

حاکم دوبی دخرتانش
را ربوده و زنش را 

تهدید کرده
- انتقاد گرتا از طرح 

مقابله با تغییرات 
اقلیمی اروپا: دیر 

است
- اوپک تولیدش را 

کاهش داد
- یونان مانع ورود 

۳۵ هزار پناهجو شد
- هواپیامیی فالی بی

انگلیس ورشکست 
شد

- خاویر پرز 
دکوئیار، دبیر کل 

سابق سازمان ملل 
درگذشت

- شهرداری لندن 
جایزه اش به آنگ 

سان سوچی را پس 
گرفت

- مرگ اولین و 
دومین عراقی بر اثر 

کرونا
- سازمان بهداشت 

جهانی: چین الگوی 
خوبی برای مقابله با 

کروناست
- سوریه: کلیه 

موشک های ارسائیلی 
را در هوا زدیم

- عربستان: ایران 
بدون توجه به کرونا 

شهروند ما را راه 
داده

- افزایش تهدیدات 
غنی و عبدالله 

علیه یکدیگر در 
افغانستان

- سقوط شدید بازار 
سهام اسرتالیا

- درگذشت سفیر 
سابق و معاون قوه 
قضائیه بر اثر کرونا
- کرونا: مدارس و 

دانشگاه ها تا پایان 
سال تعطیل شدند

- کرونا: ۳۵۱۳ مبتال، 
۱۰۸ کشته، ۷۳۹ 

خوب شده
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Pre-Approval

Legal  fee
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Get Toyota Safety Sense™ at no extra 
cost on our most popular models.

Pre-Collision System with 
Pedestrian Detection
Lane Departure Alert
Automatic High Beams
Dynamic Radar Cruise Control

Pedes
Lane D
Autom
Dynam

2020 Corolla
L CVT

#1 Volume Toyota Dealer in Canada for New vehicle as per 2019 Toyota Canada Inc.  Up to $8,000 in Customer Manufacture Incentives on select 2019 models (Tundra 4X4) Cash 
purchase only*.  Financing as low as 0% up to 36 months on select 2019 models (Tundra)*.  Leasing as low as 0.49% up to 40 months on select 2019 models (Camry).  For example, 2020 
Corolla L CVT (BPRBEC) All-In price is $22,591 (includes freight, PDI, environmental fee, OMVIC fee), applicable taxes and licensing are extra.  Lease weekly payment at $68 (plus tax) 
over 48-month at 20,000km per year & $0.07/km for excess with Toyota Incentive applied.  2020 RAV4 AWD LE (B1RFVT) All-In price is $32,161.00 (includes freight, PDI, environmental 
fee, OMVIC fee), applicable taxes and licensing are extra.  Lease weekly payment at $103 (plus tax) over 48-month at 20,000km per year & $0.10/km for excess.  2020 CAMRY SE 
(B11HST) All-In price is $30,451.00 (includes freight, PDI, environmental fee, OMVIC fee), applicable taxes and licensing are extra.  Lease weekly payment at $97 (plus tax) over 
48-month at 20,000km per year & $0.1/km for excess.  See Don Valley North Toyota or call toll free at 1 (888) 711-2179 for full details.

DonValleyNorthToyota
3300 Steeles Ave E, Markham, ON L3R 1G9 |  SALES : 1.905.475.0722 

DONVALLEYNORTHTOYOTA.com

2020 Camry SE

20,000KM/YEAR,
$0.10 /EXCESS MILEAGE

FOR 48 MONTHS AT

4.49%
LEASE FROM

WEEKLY

$97.00+TAX

WITH $0 DOWN
ALL INCENTIVE APPLIED

2020 Tacoma 

FOR 48 MONTHS AT

4.49%
LEASE FROM

WEEKLY

$128.00+TAX

20,000KM/YEAR,
$0.10 /EXCESS MILEAGEWITH $0 DOWN
ALL INCENTIVE APPLIED

2020 Highlander AWD LE

FOR 48 MONTHS AT

5.49%
LEASE FROM

WEEKLY

$142.00+TAX

20,000KM/YEAR,
$0.10 /EXCESS MILEAGEWITH $0 DOWN
ALL INCENTIVE APPLIED

 

$68.00+TAX

FOR 48 MONTHS AT

2.99%

LEASE FROM

WEEKLY

2020 Corolla
L CVT

20,000KM/YEAR,
$0.07 /EXCESS MILEAGE

WITH $0 DOWN

ALL INCENTIVE APPLIED

$103.00+TAX

FOR 48 MONTHS AT

5.49%

LEASE FROM

WEEKLY

2020 RAV4
LE AWD

20,000KM/YEAR,
$0.10 /EXCESS MILEAGE

WITH $0 DOWN

ALL INCENTIVE APPLIED
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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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