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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 رسعت و جهت باد
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 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

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

جلسه نشست با بیزینس ها -
۵ اکترب

1 Dundas East, Toronto

ارکسرت سمفونی "شن یون" -
۱۱ اکترب

ROY THOMSON HALL

اجرای بازیگران برای شام -
۱۱ اکترب

16 Ryerson, Toronto

برنامه کمدی کاترین فرنز-
۷ اکترب

945 Bloor W, Toronto

- ترامپ: مذاکره 
تیلرسون با کره 

شاملی وقت 
تلف کردن است

- اُجی سیمپسون 
از زندان آزاد شد

 عبداللهی 
حسن رشیف 

(پناهنده 
سومالیایی) با 
ماشین و ون 

در ادمونتون به 
مردم زد؛ پلیس: 

احتامال حمله 
تروریستی است

- جاگمیت 
سینگ رهرب 

حزب ان دی پی 
شد

- ژولی پایاد از 
فردا فرماندار کل 

کانادا می شود
- برگزاری سخت 
همه پرسی؛ رهرب 

کاتالونیا: ٪۹۰ 
موافق یعنی حق 

استقالل را به 
دست آوردیم 
- استفاده از 

برقع در اتریش 
ممنوع شد

 ضارب حمله 
کننده با چاقو 

به مردم در 
مارسی فرانسه 

کشته شد؛ پلیس: 
حمله احتامال 

تروریستی است
- اردوغان ۴ روز 

دیگر به تهران 
می رود

- آغاز بکار بندر 
بنغازی لیبی پس 

از ۳ سال
- داعش در 

صحرای لیبی 
دوباره دور هم 

جمع شدند
 ۱۰ رسباز 

کشته و ۹ 
زخمی در حمله 
اشتباهی نیروی 

هوایی افغانستان 
به پاسگاه پلیس

- کلنل روسی 
بر اثر جراحات 
برخورد با مین 

در سوریه کشته 
شد

- نرصالله: 
یهودیان 

حسابشان را از 
صهیونیست ها 

جدا کنند
- ۶ میلیون نفر 

در کربال برای 
عاشورا حضور 

یافتند
- ظریف امروز 

به عامن و سپس 
به قطر می رود

- دادگاه آمریکایی 
ایران را به 

پرداخت غرامت 
۶۳ میلیون دالر 
به امیر حکمتی 

محکوم کرد
 تظاهرات 

راستگرایان تندرو 
در اتاوا و مرز 

کبک با نیویورک 
برای جلوگیری 
از مهاجرت از 

آمریکا، و درگیری 
آنان با مخالفان
 تظاهرات 
هزاران نفری 

زنان سیاهپوست 
در اعرتاض به 
سیاست های 

ترامپ در 
واشنگنت

اسپانیا 
میلیون ها برگه 

همه پرسی 
استقالل کاتولونیا 

را ضبط و حوزه ها 
را پلمب کرد

 دستگیری 
ده ها تظاهرکننده 

نئونازی توسط 
پلیس سوئد

- فرود اضطراری 
پرواز ایرفرانس 

پاریس-لس آنجلس 
بعلت ازکار افتادن 
موتور هواپیام در 

البرادور کانادا
- تظاهرات 

هزاران نفر در 
کاتالونیا در 

مخالفت از جدا 
شدن از اسپانیا

- دولت کامرون 
دسرتسی به 
شبکه های 

اجتامعی را برای 
مناطق انگلیسی 

زبان قطع کرد
- درگیری پلیس 

زامبیا با تظاهرات 
کنندگان ضد فساد

- اتیوپی ۱/۳ 
بیلیون دالر از 

بانک جهانی وام 
گرفت

- مبباران شدید 
مواضع داعش 

و النرصه توسط 
هواپیامهای 

روسی در سوریه
- ظریف: حدس 

می زنم ترامپ 
پایبندی به برجام 

را تایید نکند
- اولین مانور 

نظامی مشرتک 
ایران و عراق 
برگزار می شود

- تهدید تلگرام به 
قطع خدمات خود 
در ایران و روسیه

- تیلرسون، وزیر 
خارجه آمریکا: 
نتیجه رفراندوم 

کردستان عراق را 
منی پذیریم

- استعفای وزیر 
بهداشت آمریکا، 

در پی رسوایی 
سوءاستفاده 
از جت های 

خصوصی
- آمریکا ٪۶۰ 

از کارکنان 
سفارتش در کوبا 
را بازمی گرداند؛ 
آمریکایی ها به 

کوبا نروند
- ترامپ در راه 
۶ کشور آسیای 

رشقی
- ۹ سال زندان 

برای کانادایی که 
می خواست به 
داعش بپیوندد
- بسرتی شدن 

۶ نفر بعلت 
میکروب ساملونال 
در ۴ استان کانادا

 شهردار 
پورتوریکو : 

رشایط اینجا مرگ 
است

- حامیت مرکل از 
برجام در گفتگو 

با ترامپ
 شورای 
حقوق برش 

سازمان ملل: 
کارشناسان برای 
بررسی جنایت 
جنگی به یمن 

بروند
- نسخه عریان 

مونالیزا در 
فرانسه 'پیدا شد

- مخالفت 
آیت الله سیستانی 

با جدایی 
کردستان از عراق

- کشته شدن 
۷۳۵ غیرنظامی 

در عملیات 
هوایی آمریکا در 

سوریه
- ایران، عراق، 
ترکیه، مرزهای 

هوایی کردستان 
را بستند

- ۵ کشته در 
مسجد بر اثر 

حمله انتحاری در 
کابل

- "دیمیرتیوف 
گارگاسولوس، ۲۶ 
ساله با ماشین به 
مردم ملبورن زد؛ 

پلیس: به رسش 
زده بود

- برگزاری 
نخستین مترین 
تیم ملی فوتبال

- افزایش تعداد 
پناهندگان از 

آمریکا به کانادا
- بلک بری 

سود نشان داد، 
سهامش ٪۱۲ 

رشد کرد
- نخست وزیر 

کبک: از مبباردیه 
در مقابل آمریکا 
حامیت می کنیم
- موسس مجله 
پلی بوی در ۹۱ 

سالگی درگذشت
- اثری از شکنجه 

در مرگ اتو وارمبیر، 
دانشجوی آمریکایی 

در کره شاملی، 
نیست

- ترودو به واشنگنت 
و مکزیکوسیتی 

می رود
- اردوغان: موساد 
با کردستان عراق 
همکاری می کند

- املاس ۱۱۰۹ 
قیراتی برش نخورده 

بدست آمده از 
بوتسوانا، به قیمت 

۵۳ میلیون دالر 
فروخته شد

- لیبی هم آمریکا 
را در لیست "تراول 

بن" گذاشت
 جلوگیری دولت 

آنگ سان سوچی 
از بازدید ناظران 

سازمان ملل از 
روستاهای روهینگیا

- انتشار فایل صوتی 
جدید از ابوبکر 

البغدادی
- وزیر خارجه قطر: 
از شورای همکاری 

خارج منی شویم
- احمد االسیر، 

روحانی لبنانی، 
بخاطر نقشش در 

کشته شدن ۱۲ نفر 
در لبنان به مرگ 

محکوم شد
- چین موسسات 

کره شاملی را 
تعطیل می کند

 دو آتشفشان 
در جزیره بالی 
اندونزی فعال 

شدند، هزاران نفر 
فرار کردند

 پیروزی های 
بزرگ داعش بر 

ارتش سوریه در 
مرکز کشور

- ظریف: خروج 
از برجام، یکی از 

گزینه های 
ما در 

صورت 
خروج 
آمریکا 

است

 مرگبارترین 
تیراندازی 

تاریخ آمریکا 
در الس وگاس: 
۵۹ کشته ۴۰۰ 

زخمی، استیون 
پداک، مهاجم 

میلیونر ۶۴ ساله 
خودکشی کرد، 

داعش او را عضو 
خود خواند

- نوبل پزشکی در 
مورد ساعت بدن 
به سه دانشمند 

آمریکایی شد
- "سییرز" کانادا 

۱۱ فروشگاه 
دیگرش را هم 
تعطیل می کند

- مونارک، پنجمین 
رشکت هواپیامیی 

بزرگ انگلستان 
ورشکستگی شد

- اسپانیا: کاتالونیا 
اعالم استقالل کند 
خودمختاری اش را 

لغو می کنیم
 درگیری ارتش 

و جدایی طلبان 
کامرون در بخش 

انگلیسی زبان، 
۱۵کشته بجا 

گذاشت
- تحریم های 

جدید آمریکا بر 
اریرته برای قاچاق 

انسان
- نخست وزیر 

تشکیالت 
خودگردان برای 

به غزه رفت
- آغاز مانور 

مشرتک نظامی 
ایران و عراق 

نزدیک کردستان 
عراق

- روسیه و 
عربستان ۱ 
بیلیون دالر 

ذخیره انرژی 
مشرتک ایجاد 

می کنند
- دولت سوچی: 

روهینگیاها 
می توانند برگردند

- ۱۰ کشته 
در مبب گذاری 

انتحاری در 
دمشق

 پیرشوی 
ارتش عراق مقابل 

داعش
- احتامل تغییر 

نظام ریاستی به 
پارملانی در ایران

- رئیس ارتش 
ترکیه با روحانی 

دیدار کرد
وینفرد شیفر، 

رسمربی استقالل 
شد

- تروریست الس 
وگاس برای قتل 

عام مردم ۴۲ 
اسلحه داشت
- وزیر دفاع 

آمریکا: االن بهرت 
است در برجام 

مبانیم
- همه ۳ میلیارد 
حساب یاهو در 
سال ۲۰۱۳ هک 

شده بود
- اخراج ۱۵ 

دیپلامت کوبایی 
از آمریکا

- جلسه ترودو با 
نخست وزیران 
کانادا برگزار شد

- ترودو با ترامپ 
دیدار می کند
- ترامپ به 

پورتوریکو رفت و 
گفت: خوشحال 

باشید زیاد کشته 
نداده اید

- رنگ دریاچه 
"اری" سبز شد!

- یک زن مسلامن 
در ادمونتون 

مورد حمله قرار 
گرفت

- کاتالونیا ظرف 
چند روز 'اعالم 

استقالل می کند'
- ده ها هزار 

حامیت کننده 
جدایی کاتالونیا 
تظاهرات کردند

- تصویب قانون 
جدید تروریسم 

در فرانسه
- پادشاه اسپانیا 

در تلویزیون 
استقالل کاتالونیا 

را رد کرد و 
خواستار وحدت 

اسپانیا شد
 دانشگاه کنیا 

در پی درگیری 
تعطیل شد

- تیم راگبی 
اوگاندا پس از 
تورمنت آملان، 

ناپدید شد!
- جالل طالبانی، 

رئیس جمهور 
سابق عراق 

درگذشت
 ارسائیل برای 
۱۱۹ بار دهکده 

"بدونی" را با 
خاک یکسان کرد

- موافقت 
کمیسیون 

فرهنگی با کلیات 
طرح خروج ویژه 

زنان بدون اذن 
همرس

- تیم ملی 
ووشوی ایران 

قهرمان جهان شد

- تیلرسون: به 
استعفا فکر هم 

نکرده ام
- ترامپ در 
الس وگاس: 

آمریکا واقعا در 
حال داغدیدن 

است
- روسیه: 
داعش در 
افغانستان 

در حال طرح 
حمله به روسیه 

است
- سفیر 

انگلستان در 
ایران: با کنگره 

آمریکا در مورد 
برجام رایزنی 

می کنیم
- اروپا از 

عضویت ایران 
در سازمان 

تجارت جهانی 
حامیت 
می کنند

- شهر آکسفورد 
شهروندی آنگ 
سان سوچی را 

پس گرفت
 ترکیه ۴۰ 

نفر را به اتهام 
تالش برای 

قتل اردوغان 
به حبس ابد 
محکوم کرد

- کاتالونیا روز 
دوشنبه هفته 

آینده اعالن 
استقالل می کند

- دیپلامت 
ناپدید شده 

اتیوپیایی 
پس از جلسه 
سازمان ملل، 

درخواست 
پناهندگی به 

آمریکا داد
- ارسائیل مرز 

غزه و کرانه 
باخرتی را 

برای ۱۱ روز 
می بندد

- ۲ کشته و 
۴ زخمی در 

انفجار مبب در 
بغداد

- ارتش عراق 
مرکز الحویجه 

را آزاد کرد
- اردوغان بعد 

از جلسه با 
روحانی: تدابیر 
شدیدتری علیه 

کردستان در راه 
است

- روحانی: 
منی خواهیم 

فشاری به مردم 
کردستان وارد 

کنیم

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران
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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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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
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Over 30 Years of experince in Franchise industry

         
IranStar.com

                  
Thursday, 05 Oct 2017 - No 115635



                 
Tel:905-763-9770

                  
36



         
IranStar.com

                  
Thursday, 05 Oct 2017 - No 115637



                 
Tel:905-763-9770

                  
38



         
IranStar.com

                  
Thursday, 05 Oct 2017 - No 115639



                 
Tel:905-763-9770

                  
40


