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لیربال محافظه کار نیودمکرات سبز آزادیخواه مستقل/غیره

روز برگزاری انتخابات.

بیشرتین میزان درآمد به کانادایی ها (و نه 
مهاجران) تعلق دارد. در میان مهاجران 

چینی ها بیشرت از بقیه پول می گیرند، 
در عین حال دومین گروه از نظر تعداد 

هستند (پس از هندی، پاکستانی، 
بنگالدشی، رسیالنکایی ها).

ایرانی ها و افغان ها کمرتین میزان درآمد 
در میان همه ی اقشار را دارند 

مهاجران از کشورها و مناطق مختلف 
جهان در تورنتو خیلی پراکنده نیستند.

جنوب آسیایی ها (هندوستان، پاکستان، 
بنگالدش، رسیالنکا)، رشق آسیایی ها 

(چینی ها، کره ای ها) و خاورمیانه ای ها 
بسیار نزدیک به هم زندگی می کنند.

ایرانیان از ویلودیل تا باالی ریچموندهیل 
تعیین کننده هستند.
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دولت انتاریو، مبلغی معادل 
 ۱۵۰ هزار دالر به بنیاد پریا

کمک مالی می کند.
طی گفت وگویی، دکرت رضا مریدی، اظهار کرد که این کمک 
از طریق وزارت مهاجرت انتاریو برای کمک به جابجا شدن 
اظهار  است. وی  انجام شده  انتاریو  به  تازه وارد  مهاجرین 
پریا و فعالیت رسمی آن در  بنیاد  تاسیس  بدو  از  کرد که 
انتاریو بیش از یک میلیون  حدود ۱۰ سال گذشته، دولت 
کمک  بنیاد  این  به  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  بطور  دالر 

است. کرده 
نه  خیریه  و  عام املنفعه  موسسه  یک  عنوان  به  پریا  بنیاد 
تنها به مهاجرین تازه وارد و ارشدان ایرانی،  بلکه به سایر 
هموطنان کانادایی از ملیت های گوناگون نیز خدمات الزم 

ارائه می دهد. را 
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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
 رسعت و جهت باد

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنجشنبه - ۱۷ می - در طول روز 
منایشگاه هرنی "بیا تفریح کنیم" (سه نفری) 

Stone Distillery Gallery, 

32 Distillery Lane, Toronto

جمعه - ۱۸ می - ۸ شب - ۱۰۰ تا ۲۸۰ دالر 
کنرست امرب در کانادا

John Bassett Theatre, 255 Front W, Toronto

شنبه - ۱۹ می - ۱۱ صبح تا ۶ عرص - رایگان  
فستیوال هرن بهاره تورنتو

The Distillery District, 55 Mill, Toronto

دوشنبه - ۲۱ می - ۱۰ شب - رایگان  
شوی کمدی خصوصی "پوست کلفت"

Hemingways, 142 Cumberland, Toronto

سه شنبه - ۲۲ می -  ظهر تا ۶ عرص - رایگان  
منایشگاه عکس "جهنم یا آب رسباال می رود" 

The MethLab, 209 Wellington W, Toronto

پنجشنبه
۱۷ می

جمعه
۱۸ می

شنبه
۱۹ می

یک شنبه
۲۰ می

دوشنبه
۲۱ می

سه شنبه
۲۲ می

چهار شنبه
۲۳ می

پنجشنبه
۱۰ می

جمعه
۱۱ می

شنبه
۱۲ می

یک شنبه
۱۳ می

دوشنبه
۱۴ می

سه شنبه
۱۵ می

چهار شنبه
۱۶ می

پنجشنبه
۱۰ می

جمعه
۱۱ می

شنبه
۱۲ می

یک شنبه
۱۳ می

دوشنبه
۱۴ می

سه شنبه
۱۵ می

چهار شنبه
۱۶ می

یکشنبه - ۲۰ می - ظهر تا ۵ عرص - رایگان
فروش محلی - ُمد، هرن، غذا، اجناس خانه و...

Native Canadian Centre, 16 Spadina Rd, Toronto
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- سفر دخرت و 
داماد ترامپ 

به ارسائیل برای 
افتتاح سفارت 

آمریکا در 
بیت املقدس

- بولنت: آمریکا 
رشکت های 

اروپایی که با 
ایران کار می کنند 

را تحریم می کند
 دمای باال 

و ذوب برف ها: 
بریتیش کلمبیا در 

معرض سیل
- شاید لیربال ها 

و نیودموکرات ها 
بر علیه 

محافظه کاران در 
انتخابات انتاریو 

متحد شوند
- نخست وزیر 
انگلیس: اروپا 

به برجام متعهد 
است

- توافق احزاب 
راست افراطی و 

پوپولیستی در 
تشکیل دولت 

جدید ایتالیا
- تظاهرات 

هزاران نفری در 
گرجستان برای 

برکناری نخست 
وزیر

 در حمله 
انتحاری یک 

خانواده ۶ نفری 
به سه کلیسا در 
اندونزی ۱۳ نفر 

کشته شدند
- پیشتازی متقدی 
صدر در انتخابات 

عراق
- ظریف از چین 
به مسکو رفت، 
فردا در بلژیک 

خواهد بود
- حداکرث ارز 

خروجی مسافر 
به ۵ هزار یورو 

کاهش یافت
- ایران قهرمان 

کشتی آزاد 
نوجوانان آسیا شد

- حکم قصاص 
قاتل محیط بانان 

هرمزگانی در 
بندرعباس اجرا 

شد
- محمدعلی 

افشانی، شهردار 
تهران شد

- اعالن ۳۵ 
بازیکن تیم ملی 

ایران  در جام 
جهانی

- کارت ملی 
طی ۲ سال جای 

شناسنامه را 
می گیرد

 هاوایی 
منطقه اضطراری 

اعالن شد
 استعفای 

کارشناس ارشد 
هسته ای دولت 

آمریکا
- شیلی از ایران 

نفت می خرد
 حمله 

تروریستی یک 
مرد مسلح در 

پاریس به کشته 
شدن خودش 

و یک شهروند 
انجامید، داعش 
اعالن مسئولیت 

کرد
- اردوغان: ارسائیل 

در خاورمیانه 
جنگ افروزی 

می کند
- زنان جشنواره 
کن به نابرابری 
جنسی اعرتاض 

کردند
- ارسائیل برنده 

مسابقه آواز 
یوروویژن ۲۰۱۸

- انتخابات پارملانی 
عراق امروز انجام 
شد، مشارکت ٪۴۴

- کره شاملی در 
حضور خربنگاران 
سایت هسته ای 

خود را نابود 
می کند

- ناظران حقوق 
برش سوریه: در 

حمالت ارسائیل ۱۱ 
ایرانی کشته شدند

 ارسائیل غزه را 
مبباران کرد

 بودائیان 
میامنار ۱۹ مسیحی 

را در مرز چین 
کشتند

- زنان ایران 
قهرمان فوتسال 

آسیا شدند
- قهرمانی دخرتان 

کاراته ایران در 
مسابقات آسیایی

- معاون دادستان 
کل ایران: فیلرت 
تلگرام قطعی و 

دامئی است
- وزیر دفاع 

افغانستان به 
تهران رفت

- رئیس جمهور 
رسیالنکا فردا 

مهامن روحانی در 
تهران است

- ظریف با وزیر 
خارجه ترکمنستان 

در تهران دیدار 
کرد و سپس برای 

حفظ برجام به 
چین، روسیه و 
بلژیک می رود

- آمریکا سفارتش 
را به بیت املقدس 

انتقال داد
- ترامپ: ایران را 
تحریم نفتی کنید

- مالنیا، زن 
ترامپ تحت عمل 
جراحی کلیه قرار 

گرفت
- داگ فورد: 

انتاریو به 
رشکت ها دیگر 

پول منی دهد
- کوییم تورا، 

استقالل طلب، به 
ریاست دولت 
محلی کاتالونیا 

انتخاب شد
- تظاهرات چند 
هزارنفری ترکیه 
در همراهی با 

فلسطین
 پنجاه و 

هشت کشته و 
۲۷۷۰ مجروح 
در تیراندازی 

ارتش ارسائیل به 
فلسطینی ها

- فلسطین بخاطر 
کشتار ارسائیل 

خواستار جلسه 
فوری شورای 

امنیت شد
 طوفان شن 

شصت نفر را در 
هند کشت

- انتخابات عراق 
تاکنون: مقتدی 

صدر، هادی 
عامری، حیدر 

عبادی
 ده کشته در 

انفجار انتحاری 
مقابل ایستگاه 
پلیس اندونزی

- کاهش بی سابقه 
ارزش پول 
افغانستان

 عربستان 
جزیره یمنی 

سوکوترا را اشغال 
کرد سپس یمن 
آنرا پس گرفت، 
حمله موشکی 

حوثی ها به 
عربستان

- یک مرد 
اسرتالیایی در 

یک هفته دو بار 
برنده التاری شد
- ظریف، برای 
مذاکره با اروپا 

و وزیران خارجه 
بریتانیا، فرانسه 

و آملان وارد 
بروکسل شد
- بزرگ ترین 

کارخانه تولید 
کیسه خون 

خاورمیانه در 
ایران افتتاح شد

- بوئینگ پیروز 
دادگاه سوبسید 

داده شده به 
ایرباس

 خسارات 
بزرگ در طوفان و 
تگرگ شامل رشقی 

آمریکا 
 امدادگر 

کانادایی در غزه 
مورد اصابت 

گلوله ارسائیل قرار 
گرفت

- مشاجره ارسائیل 
و فلسطین در 

سازمان ملل 
در مورد کشتار 

فلسطینیان
- پوتین با تریلی 
پل روسیه کریمه 

را افتتاح کرد
- ارسائیل و ترکیه 

سفرایشان را 
اخراج کردند

- کاهش ارزش 
۱۵٪ ارزش لیر 

ترکیه از اول سال
- بخشی از یک 

پل بزرگراه فرانسه 
فرو ریخت

- دومین کنفرانس 
هوش مصنوعی 

در ژنو
 کره شاملی 

در اعرتاض به 
مانور آمریکا 

و کره جنوبی، 
جلسه اش را با 
سئول لغو کرد
- دادگاهی در 

بحرین ۱۱۵ نفر را 
به جرم اقدامات 

تروریستی محکوم 
و تابعیتشان را 

لغو کرد
 کشتی حامل 
پناهجویان افغان 
در یونان غرق شد

- مقتدی 
صدر بیشرتین 

کرسی های پارملان 
عراق را به دست 

آورد، العبادی: 
آرای کرکوک 

بازشامری شود
 ترصف بخشی 

از شهر فراه در 
غرب افغانستان 

توسط طالبان
- ظریف در 

بلژیک: اروپا به 
دنبال راه حلی 

فوری برای نجات 
برجام است

- آمریکا رئیس 
بانک مرکزی ایران 

را تحریم کرد
- استقالل و 

پرسپولیس در 
یک چهارم لیگ 

قهرمانان آسیا

- رای مثبت 
کمیته اطالعاتی 

سنای آمریکا 
به ریاست جینا 

هسپل بر سیا
- دولت کانادا 

رضرهای پروژه 
کیندرمورگان را 

تقبل می کند
- داگ فورد: 

انتخاب شوم، 
قیمت بنزین را 
کاهش می دهم
- توتال: معاف 

نشویم، از پارس 
جنوبی ایران 

خارج می شویم
- ریاست سازمان 

ملل از موضع 
اروپا در برجام 

حامیت کرد
- کره شاملی 
تهدید کرد با 
آمریکا شاید 
مذاکره نکند

- چین از آمریکا 
و کره شاملی 

خواست ُحسن 
نیت نشان دهند

 حمله ۴ 
مرد با شمشیر 

سامورایی به 
مقر پلیس در 

اندونزی
 طالبان با 
تلفات باال از 

فراه بیرون رانده 
شد

- محرومیت 
مادام العمر فهد 
املرداسی، داور 
عربستانی برای 
تبانی در فوتبال
- انور ابراهیم، 

سیاستمدار مالزی 
پس از چند سال 

حبس عفو شد
 کشته های 
فلسطینی ها به 

۶۲ نفر رسید
- نتیجه نهایی 

کرسی های 
انتخابات عراق: 

صدر ۵۴، 
عامری ۴۹،

العبادی ۴۲،
مالکی ۲۵

- روحانی: همه 
در داخل و خارج 

برعلیه آمریکا 
متحد شویم

- قاسم افشار، 
مجری تلویزیون 

ایران درگذشت

- درز نامه های 
ترامپ به اعراب 

برای تامین 
هزینه های تقابل 

با ایران
- استارباکس 

دستشویی هایش 
را برای استفاده 

به روی همه 
گشود

- برگزاری دومین 
مناظره احزاب 

انتاریو
- اعرتاض 

دانشجویان 
کانادا به سبک 

بودن قانون علیه 
حمالت جنسی
- تورنتو رپرتز، 

مربی اش را بعلت 
نتایج بد اخراج 

کرد
 معاونت و 

ریاست بازرسان 
آژانس بین املللی 

انرژی امتی 
استعفا کرد

- وزیران خارجه 
انگلیس، آملان و 

فرانسه دوباره 
برعلیه خروج 

آمریکا از برجام 
سخن گفتند

- توافق ارسائیل 
با روسیه و خالی 
شدن پشت ایران
- رئیس جمهور 

نیجریه از 
بیامرستانی 

در انگلیس به 
کشورش برگشت

- ارسائیل از 
اسد خواست تا 
نیروهای ایرانی 

در سوریه را 
بیرون کند

 ارتش ارسائیل 
یک فلسطینی را 

کشت و ۹۷۳ نفر 
را زخمی کرد

- پایان تبلیغات 
قبل از رشوع 

انتخابات عراق 
- زنگنه، وزیر 

نفت ایران: 
اتفاقی در 

صادرات نفت 
منی افتد

- ایران: حمالت 
ارسائیل بهانه های 

خودساخته است
- خامنه ای در 

منایشگاه کتاب، 
ترجمه کتابی 

برعلیه ترامپ را 
خواند

- ده میلیون 
ایرانی کاربر 

تلگرام به نرم افزار 
ایرانی رسوش 

مهاجرت کردند

- آمریکا ٩ فرد و 
رشکت ایرانی را 

تحریم کرد
- معاون ترامپ 

خواهان پایان 
تحقیقات درباره 

دخالت روسیه در 
انتخابات شد

- دونالد ترامپ و 
کیم جونگ اون 

یک ماه دیگر در 
سنگاپور دیدار 

می کنند
- ترامپ از سه 

آمریکایی آزاد شده 
توسط کره شاملی 

استقبال کرد
- پنتاگون: ۴ عراقی 

و ۱ سوری داعش 
در عراق دستگیر 

شدند
- خلبانان وست 

جت اعتصاب 
می کنند

- ماکرون: در 
مقابل ترامپ و 

برجام می ایستیم
- وزاری امور 

خارجه اروپا در 
لندن برای ادامه 
برجام فردا دیدار 

می کنند
- وتوی قانون 

جدید جنسیت 
توسط رئیس 

جمهور پرتغال
- فراخوان ۳۰۰هزار 

بی ام و به دلیل 
نقص فنی مرگبار

- لباس ۳۲۵ هزار 
دالری آیرون من در 

هالیود به رسقت 
رفت

 پنجاه کشته در 
شکسته شدن یک 

سد در کنیا
- اتحادیه آفریقا از 
برجام حامیت کرد
- ماهاتیر محمد، 

۹۲ ساله، به عنوان 
نخست وزیر مالزی 

سوگند یاد کرد
- رئیس جمهور کره 

شاملی و چین در 
دالیان چین دیدار 

کردند 
- افغانستان: 

عامالن قتل خربنگار 
بی بی سی بازداشت 

شدند
- دیوید گودال 

۱۰۴ ساله، پیرترین 
دانشمند اسرتالیا، 

در سوئیس به 
زندگی خود پایان 

داد
- تیم فوتسال زنان 
ایران به فینال آسیا 

رسید
- کنرست کیتارو در 

ایران لغو شد



169 Steeles Ave. East, Toronto, ON M2M 3Y5 | www.iranstar.com | info@iranstar.com | Tel: 647.674.4048 

Thu, 17 May 2018 - V. 25 - No.1188 21

<<

<<

<<

<

< <

< <

< <

< <<
&
&

 &

:



22 | Tel: 647.674.4048 |



23         | www.iranstar.com | Thu, 17 May 2018 - V. 25 - No.1188

 



24 | Tel: 647.674.4048 |



25         | www.iranstar.com | Thu, 17 May 2018 - V. 25 - No.1188



26 | Tel: 647.674.4048 |



27         | www.iranstar.com | Thu, 17 May 2018 - V. 25 - No.1188



28 | Tel: 647.674.4048 |



29         | www.iranstar.com | Thu, 17 May 2018 - V. 25 - No.1188

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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و یا مستقیام به دفرت به آدرس زیر تحویل منایید:
1008 Yonge St. Richmond Hill, ON L4C 1T7

 RWS Building

لطفا شرایط کار را در سمت چپ مطالعه فرمایید
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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