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- ترامپ: آمریکا 
آماده است برای 
دفاع از خودش 

از "اسلحه امتی" 
استفاده کند

- ماتیس، وزیر 
دفاع آمریکا: 
پاسخ نظامی 

در مقابل کره 
شاملی  بسیار 

بزرگ خواهد بود
- برآورد اولیه 
توفان هاروی: 

۱۸۰ میلیارد دالر
۱۳ - در ۲ روز 

پیاپی گرمای 
۴۱ درجه در 

سانفرانسیسکو 
رکورد شکست
- اعتصاب و 

تظاهرکنندگان 
کارمند فرودگاه 
تورنتو، ورودی 

ترمینال را بلوکه 
کردند

- ترودو انفجار 
امتی کره شاملی 

را محکوم کرد
۱۴ - گسرتش 

آتش سوزی در 
بریتیش کلمبیا
- مرکل عضو 

شدن ترکیه در 
اتحادیه اروپا را 

زیر سوال برد
- توافق چین 
و روسیه در 

برخورد مناسب 
با کره شاملی
- کره شاملی 

قوی ترین مبب 
امتی خود را 
آزمایش کرد

- معرفی اولین 
وزیر دفاع زن 

هندوستان: 
نیرماال سیتارامان

- ارتش سوریه 
افراد داعش و 

خانواده هایشان 
را بطور یکی یکی 

از زیر مبباران 
آمریکا به مناطق 

داعش رد کرد
- قاسمی، 
سخنگوی 

وزارت خارجه: 
هئیت ایران و 
عربستان برای 
بازدید ویزای 

دیپلامتیک 
گرفتند

- ایران پهباد 
و هواپیامهای 

جاسوسی آمریکا 
را از مرز فراری 

داد
- اولین آزمایش 

موفق دفاع 
هوایی موشکی 

ایران

 فستیوال 

محلی و 
خانوادگی 
کاباگتاون:

11 am-10 
pm @  
237 Carlton

 فستیوال 

ساحلی سلتیک 
شامل رقص در 

پارک:
9 am-7 pm @  
2075 Queen E

 منایشگاه 

فرانچایزها 
برای آشنایی با 

کمپانی های 
فرانچایز:

11 am-5pm @  
6900 Airport 
Rd

 منایشگاه 

نقاشی دیوید 
چنگ، لن ژنگو:

2-5 pm @  
88 Scollard

 منایشگاه 

رسانه ای سارا 
جی میلر:

 2-5 pm @  
324 Dundas 
W

 منایشگاه 

کالین دینزمور و 
ساندرا گرگسون:

2-5 pm @  
1273 Dundas 
W

 منایشگاه 

مجسمه ایلوژن:
 4-6 pm @  
3044 Dundas 
W

 بازار از 
تولید به مرصف 

کشاورزان:
8:00 AM - 
2:00 PM@  
850 Coxwell

 منایشگاه 

در گردش ۱۵۰ 
سالگی کانادا:

6-9 pm @  
334 Dundas 
W

 تور داخل 
جزیره تورنتو:

11:30 AM to 
12:30 PM @   
Ward’s Island

 جلسه 

توجیهی پلیس در 
مورد کالهربداری 

از ارشدان:
 2:00 PM to 
3:00 PM @  
2161 Queen E

 جلسه 

کارگروهی شبکه 
دیجیتالی زنان:

5:30 PM @  
67 Richmond 
W

 جلسه شبکه 

بیزینس های 
کوچک:

6:00 PM - 
7:30 PM @  
789 Yonge,

 حلقه دوستی 

و آرامش بخشی:
6:00 PM - 
8:00 PM @  
25 Baldwin

- سفر مجدد 
ترامپ به تگزاس 

و لوئیزیانا
۸ - آتش سوزی 

بزرگ در کالیفرنیا
- ترودو وعده 

بهرت کردن 
جاده های منتهی 

به ناحیه ی 
"یوکان" را داد

- گسرتش رسیع 
سوپرمارکت الدی 

در آمریکا
۹ - صاعقه ۱۵ 

نفر را در فرانسه 
مجروح کرد

- ارزش "بیت 
کوین" از ۵۰۰۰ 

دالر گذشت
- عبور "فلورنس" 

بزرگرتین سیارک 
قرن از نزدیکی 

زمین
- رئیس جمهور 
نامرشوع شده 

کنیا قاضی پرونده 
تعلیق نتایج 

انتخابات را تهدید 
کرد

۱۰ - بازدید کیم 
جون اون، رهرب 

کره شاملی از 
کالهک هسته ای 

ئیدروژنی قابل 
نصب روی 

موشک
- سعد حریری: 
ایران در لبنان 

کارخانه موشک 
ندارد، ارسائیل 

عادت دارد "اخبار 
نادرست" منترش 

کند
۱۱ - ۴۰۰ مغازه 

در شامل کابل 
سوخت

۱۲ - ۴۵ میلیون 
هندی تحت اثر 

سیل فصلی
- جنایات جنگی 

اسرتالیا در 
افغانستان بررسی 

می شود
- ظریف: برای 

رعایت مقررات 
ایران به فارسی 
توئیت منی کنم

- فدراسیون 
فوتبال: بانوان 

را به آزادی راه 
منی دهیم

- صدور ۳ 
دستور روحانی 
برای جلوگیری 

از "کشته شدن 
نخبگان در سوانح 

رانندگی"
- با استعفای 

"قریب"، هیات 
مدیره استقالل از 

رسمیت افتاد.

 شوهای 

متنوع برای 
زندگی:

10:15 am-
1:15 pm @  
25 John

 کنرست داتو 

در وقت ناهار:
12:30-1:30 
pm @  
1 Dundas E

 بازار از 
تولید به مرصف 

کشاورزان:
3-7 pm @   
50 Wabash

 راک سنتی 

برگرفته از مدل 
آمریکایی:

6:00 PM - 
8:00 PM @  
408 Queen 
W

 کنفرانس 

جلوگیری از 
خودکشی:

6:00 PM @  
209 Victoria

 فستیوال 

جاز دانش 
آموزان دانشگاه 

تورنتو:
6:30 PM @  
194 Queen 
W

 کمدی 

کامرون:
8:00 PM - 
9:30 PM @  
408 Queen 
W

 کنرست نخ 

نقره ای:
6:00 PM - 
9:00 PM @  
2848 Dundas 
W

 فستیوال 

موسیقی جاز 
کوین کویین:

6:30 PM @ 
194 Queen 
W

 تور قدم به 
قدم محله و 

روستای تاریخی 
منطقه:

 6:30 PM - 
8:00 PM @   
945 King W

 غذای 

میامناری با آشپز 
نورین فیراستا:

7:00 PM @  
685 Queen 
W

 انقالب غذای 
گیاهی چیست 

و چگونه آنرا 
درست کنیم:

7:00 PM - 
8:30 PM @  
348 Danforth

 مقدمه ای بر 

رقص مثلثی و 
مربعی:

7:00 PM - 
9:00 PM @  
519 Church 
Street 

 جاز ۳ گانه:

7:30 PM @  
21 Old Mill 
Rd

 بازار از 
تولید به مرصف 

کشاورزان:
from 8 am @ 
5100 Yonge

 فستیوال 

سینامی ساحلی:
6:45, 8:45 pm
@ 140 Wineva 

 فستیوال جاز 

دانش آموزان 
تورنتو:

from 8 am @ 
5100 Yonge

 فستیوال 

سینامی ساحلی:
6 pm @
5100 Yonge

 فستیوال 

سینامیی تورنتو 
(TIFF)

All day @
King West 
from 
University to 
Peter

 ترکیب تئاتر، 
صدا و ویدئو، 

توسط گروه 
تولیدی آملا :

8 pm @
79A St George

 نقاشی آلن 
شوگر، جابجایی 

نور :
5-8 pm @
400 Queen 
East
 گالری عکاسی 

مایکل هانولت :
6-9 pm @
401 Richmond 
West

- آمریکا 
کنسولگری 
روسیه در 

سانفرانسیسکو را 
بازرسی می کند
۳ - تظاهرات 

هزاران نفر 
برای بازگرداندن 
مخالف "مفقود 
شده" ی دولت 

راستگرای 
آرژانتین 

- قیمت بنزین 
۱۵٪ در کانادا 
افزایش یافت

- داگ فورد برای 
شهردار شدن به 

مصاف جان توری 
می رود

- جاستین ترودو: 
کانادایی ها با 

اسالموفوبیا 
مقابله کنند

- روسیه 
پاسخ سختی 

به تعطیلی 
کنسولگیری اش 

در آمریکا 
می دهد

- اعالم مشخصات 
یک گربه وحشی، 
قاتل ۲۵۰ حیوان 

خانگی توسط 
پلیس انگلستان
۴ - خطر نشت 

رادیواکتیو از 
نیروگاه بلژیک 

در مرز آملان
- رسانجام دیوان 
عالی کنیا نتیجه 
انتخابات هفته 

پیش کنیا را 
بعلت تخلف  از 
قانون اساسی، 

باطل کرد
- زیمباوه: 
فیل اضافی 

داریم، آنها را 
می فروشیم

- قسمت قدیمی 
شهر رقه آزاد شد

۵ - اذعان آمریکا 
به قتل عام ۶۱ 

غیرنظامی در رقه
- اخطار جدی 

سازمان ملل به 
میامنار برای قتل 

عام مسلامنان
۶- دولت میامنار: 

۳۷۰ جنگجوی 
روهینیا که مسلح 
به چوب بودند را 

کُشتیم
- قرارداد بزرگ 
همکاری میان 
چین و برزیل

- راننده اتوبوس 
نخبگان هرمزگان 

خوابش برد: ۷ 
دانش آموز کشته 

شدند

 فستیوال 

موسیقی جاز 
نیواورلئان:

4:30 PM - 8:00 
PM @  
379 Spadina

 موسیقی و 

شعر دورهام:
5:00 PM @  
320 College

 "دئو" گیتار و 

دوبرو:
5:00 PM @  
396 
Roncesvalles

 منایش 

فیلم ترسناک 
"جنگجوها" تولید 

سال ۱۹۷۹:
6:00 PM - 8:00 
PM @  
417 Danforth

 شوی کمدی 

همراه با بوفه ی 
تاکو:

7:00 PM - 9:30 
PM @  
394 College

 مهامنی رقص 

و رومنایی کتاب:
8:00 PM @  
334 Queen W

 ساعتی پُر از 

خنده:
8:00 PM - 
10:00 PM @  
229 College

 جاز با ترایِو 

الکس فورنیر:
9:30 pm@  
194 Queen W

 شوی کمدی 

برایان هات:
8 pm @  
224 Richmond 
W

 فستیوال 

فیلم داستانهای 
کرابین:

@ 608 College

 منایشگاه 

آرشیو عکس های 
نیویورک تایمز:

 6-8 pm @   33 
Gould

 منایشگاه 

هرنی ۶ بومی 
کانادا:

4-6 pm @  
170 St George

 سمپوزیوم 

پیری و سالمتی:
12:30 PM - 
4:00 PM @  
750 Spadina

 جلسه 

عمومی پروژه 
های کشاورزی 

خالقانه در شهر:
2:00 PM - 5:00 
PM @  
380 Victoria

 سمفونی ُسل 

رابرت جانزن:
6:00 PM - 9:00 
PM @  
249 Ossington

 کنرست هوای 

آزاد برایسون 
تیلر:

6:30 PM @  
909 Lake 
Shore W

- آمریکا 
کنسولگری 

روسیه را در 
سانفرانسیسکو 
تعطیل می کند

- ۴ کمپانی ماکت 
دیوار مکزیک را 

می سازند
- رومنایی ۳ مدل 
آیفون جدید اپل 

در ۱۲ دسامرب 
۱ - گردباد ایرما در 

راه آمریکا
- رشد دالر کانادا 
بعلت جی دی پی 
قوی، بیسابقه در 

۱۵ سال گذشته
- انفجار کارخانه 

شیمیایی در 
تگزاس

۲ - ماشین امام 
مسجدی که در 

کبک مورد حمله 
تروریستی واقع 
شده بود، توسط 

افراد ناشناس 
سوزانده شد

- کشف صدها 
گونه جاندار جدید 

در آمازون
- کاهش دو سومی 

تعداد پناهجویان 
از آمریکا به کانادا 

- مشورت گروه 
انرژی ملی 

کانادا در مورد 
گسرتش خط نفت 

کیندرمورگن با 
مردم

- اعالن تغییر 
قوانین کارگری  

توسط مکرون
- دادگاه نظامی 

کامرون مخالفین 
دولت را به زندان 

محکوم کرد
- زن منتقد دولت 

رواندا ناپدید شد
- کشف اسکلت 

دایناسور ۷۰ 
میلیون سال پیشی 

در تانزانیا
- آزادی کامل 

منطقه تعلفر و 
موصل از داعش
- تایید پایبندی 
ایران به توافق 

هسته ای توسط 
آژانس امتی

- آژانس: بازرسی 
سایت های ایران 

رضورتی ندارد
- رکورد جهانی 

تیم ملی: ۱۲ بازی 
متوالی بدون گل 

خورده - 
بسکتبال 

جوانان 
ایران، 

قهرمان 
آسیا

 قاره آمریکا

 قاره اروپا

 قاره افریقا

 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه

 ایران

 قاره آمریکا

 قاره اروپا

 قاره افریقا

 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه

 ایران

 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 رسعت و جهت باد

20° C

10° C

100%

75%

50%

25%

0%

100%
50%
0%

- مناینده دائم 
آمریکا در سازمان 
ملل: کره شاملی 
دنبال جنگ است
۱۵- اعالن رشایط 

اضطراری در 
پورتوریکو در 
آستانه ورود 
گردباد ایرما

- حداقل ۶۰ 
کشته در گردباد 

هاروی
- بزرگرتین آتش 

در کالیفرنیا تحت 
کنرتل در آمد

- قرار گرفنت هر 
دو وییجر ۱ و ۲، 

کاوشگران ناسا در 
خارج از منظومه 
شمسی و فضای 

بین ستاره ای
- آنکارا سخنان 
مرکل در مورد 
ترکیه را "ضد 

ترکی" خواند و 
محکوم کرد

- کاپیتان تیم 
ملی ارسائیل 

پس از شکست 
در مسابقات 
جام جهانی 

بازوبندش را پاره 
کرد، محروم شد، 

و از تیم ملی 
خداحافظی کرد

- اعالن ۱۷ اکترب 
برای برگزاری 

انتخابات مجدد 
ریاست جمهوری 

در کنیا
- یک سازمان 

کمک به مردم 
از مدیرتانه به 

میامنار رفت برای 
کمک به کشتار 

مسلامنان
۱۶- مردان مسلح 
ناشناس ۳ محافظ 

مجلس پاکستان 
را به رضب گلوله 
کشتند و گریختند

- فشار شدید 
جامعه جهانی به 

آنگ سان سوچی، 
رهرب برمه برای 
کشتار مسلامنان

- بازدید 
رسانه های داخلی 

از تاسیسات 
هسته ای اراک و 

نطنز 
- رسدر دانشگاه 
صنعتی رشیف 
عوض می شود

- تیم ملی بدون 
گل خورده: نیم 

میلیون لیره 
پاداش صاحب 

رستوران سوری 
برای گلزنی به 

ایران

- آمریکا: اگر 
ترامپ پایبندی 

ایران به برجام را 
تایید نکند ظرف 

۶۰ روز کنگره 
دوباره تحریم ها 

را برمی گرداند 
و این به معنای 
خروج از برجام 

نیست
- حذف برنامه 

کمک به فرزندان 
پناهجویان در 
آمریکا توسط 

ترامپ، تظاهرات 
گسرتده ببار آورد
- روسیه آمریکا 

را در دادگاه 
بین املللی 

برای بازرسی 
ساختامنش در 
سانفرانسیسکو 

"سو" می کند
- دور دوم 

بررسی نفتا به 
امتام رسید

- سوئد پناهندگی 
زن ۱۰۶ ساله 

افغانی را رد و او 
را اخراج می کند

- پوتین: کره 
شاملی اگر به 
علف خوردن 

هم بیفتد برنامه 
امتی اش را رها 

منی کند
- ترکیه: بنگالدش 

مرزش را به 
روی مسلامنان 

روهینا بگشاید، 
هزینه اش را ما 
تامین می کنیم

- سازمان ملل هم 
به میامنار فشار 

آورد
- اتهام به دولت 

آذربایجان در 
پولشویی ۳ 

بیلیون دالری 
۱۷ - فرمانده 

ارتش لسوتو با 
گلوله رسبازانش 

کشته شد
- پس از ۳ سال 

ارتش سوریه 
محارصه شهر 
قحطی زده ی 

دیرالزور را 
شکست 

- حج ایران 
مطابق هر سال، 

وزیر خارجه 
عربستان: ایران 

متحول شده ولی 
بقدر کافی نیست 

تا ما ارتباط 
برقرار کنیم

- مساوی با ایران 
امید سوریه به 
جام جهانی را 

زنده نگه داشت

- متاس تلفنی 
رئیس جمهوری 
چین با ترامپ 

درباره کره 
شاملی

- گردباد ایرما 
کلونی فرانسه را 

درهم کوبید و 
به سوی کارابین 

رفت
- نرخ بهره پایه 

کانادا باال رفت و 
به ۱ رسید

- امینه اردوغان، 
همرس رجب 

طیب اردوغان 
برای رسیدگی به 
مسائل مسلامنان 

روهینا به 
بنگالدش رفت

- دولت اسپانیا 
از دادگاه قانون 
اساسی خواست 
رای برپایی همه 
پرسی کاتالونیا را 

لغو کند
۱۸ - صدها 
هزار نفر در 

رسارس توگو برای 
سقوط حکومت 
۵۰ ساله رئیس 

جمهور و 
خانواده اش 

تظاهرات کردند
- گائوری النکش، 

منتقد چپگرای 
هند در مقابل 

خانه اش به قتل 
رسید

- آنگ سان 
سوچی: "ارتش 

برمه مرز با 
بنگالدش را 

{برای مسلامنان} 
مین گذاری کرد" 

- تظاهرات بزرگ 
در کره جنوبی 
در مخالفت با 

نصب موشک تاد
- سازمان ملل: 

نیروهای سوریه 
عامل حمله 

شیمیایی سارین 
در ماه اپریل 

بوده اند
- مجلس اسرتالیا 

تصویب کرد: 
پرداخت ۵۶ 

میلیون دالر به 
۱۳۰۰ پناهجویی 

که به جزیره 
پاپوا تبعید شده 

بودند
- پاسخ خامنه ای 

به نامه مولوی 
عبدالحمید: 

تبعیض بر ایرانی 
جایز نیست

- سهمیه ارز 
مسافرتی حذف 

شد

 منایشگاه 

فیگوری و 
پورتره:

8 pm @  
584 College

 تئاتر ماکینگ 
برد:

8 pm @  
922 Queen E

 شوی کمدی 

و رقص:
9:00 PM - 
2:00 AM @  
268 Augusta,

 تئاتر: روی 
دریاچه طالیی:

8 pm @  
3600 
Kingston Rd

 تئاتر: در 
انتظار گودت:

50 Tank House

 روز تعلیم 

بازیگری ۲ 
در دانشگاه 

رایرسون:
10:30 am @ 
380 Victoria, 
Toronto

 گردهامیی 

کاریابی:
1-4 pm @ 
1 King W

 طعم غذای 

کینگزوی، با 
طعم های بین 

املللی:
8-10 pm @ 
Bloor West, 
Prince 
Edward to 
Montgomery,

پنجشنبه پنجشنبه جمعهپنجشنبه شنبهجمعه یک شنبهشنبه دوشنبهیک شنبه سه شنبهدوشنبه چهار شنبهسه شنبه چهار شنبه

۱

۱۱

۲

۷

۳

۴

۵
۱۳

۱۲

۱۰

۱۴
۹

۸

۱۵
۱۶

۱۷

۱۸

۶

                 
Tel:905-763-9770

                  
20



<< <<<<

<

<

کوفته تربیزی به روش سنتی
<

<

زندگینامه 

Thursday,  07 Sep 2017 - Vol. 23 - No.1152 169 Steeles Ave. East, Toronto, ON M2M 3Y5 www.iranstar.com    Tel: 905.763.9770       21         



                 
Tel:905-763-9770

                  
22



         
IranStar.com

                  
Thursday, 07 Sep 2017 - No 115223



                 
Tel:905-763-9770

                  
24



         
IranStar.com

                  
Thursday, 07 Sep 2017 - No 115225



                 
Tel:905-763-9770

                  
26



         
IranStar.com

                  
Thursday, 07 Sep 2017 - No 115227



www.mydebtproblem.ca            nowroozadeh@yahoo.com
7368 Yonge St., Suite #301 B, Thornhill, ON, L4J 8H9

Toll Free:1-800-225-4746 Fax : 905-597-2260

Qualified Credit Counsellor

                 
Tel:905-763-9770

                  
28



         
IranStar.com

                  
Thursday, 07 Sep 2017 - No 115229



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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