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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 - ۲۸ جون - متام روز - رایگان
فستیوال جاز تورنتو 

Cumberland St Stage, 115 Cumberland, Toronto

Hazelton Stage Hazelton at Scollard, Toronto

 
کلیه اخبار و اتفاقات جامعه ایرانی تورنتو

را در صفحه ۴۸ بیابید

جمعه - ۲۹ جون - ۱۱ صبح تا ۹ شب - از ۲ دالر
فستیوال "ریب" خوری تورنتو

Centennial Park, 256 Centennial Park Rd, Toronto

شنبه - ۳۰ جون - ۸ تا ۱۰ شب - رایگان 
هفته جشن، کنرست و موزه در آبشار نیاگارا

Queen Victoria Park, 

 6345 Niagara Pkwy , Niagara Falls

دوشنبه - ۲ جوالی - از ۶ عرص - ۱۲ تا ۱۵ دالر  
فستیوال بین املللی فیلم های مستقل 

Carlton Cinema 20 Carlton, Toronto
سه شنبه - ۳ جوالی -  ۲ بعدازظهر - رایگان  
سمپوزیوم بحران روحی ساملندان

Lillian H. Smith Library, 239 College, Toronto

پنجشنبه
۲۸ جون

جمعه
۲۹ جون

شنبه
۳۰ جون

یک شنبه
۱ جوالی

دوشنبه
۲ جوالی

سه شنبه
۳ جوالی

چهار شنبه
۴ جوالی

پنجشنبه
۲۱ جون

جمعه
۲۲ جون

شنبه
۲۳ جون

یک شنبه
۲۴ جون

دوشنبه
۲۵ جون

سه شنبه
۲۶ جون

چهار شنبه
۲۷ جون

پنجشنبه
۲۱ جون

جمعه
۲۲ جون

شنبه
۲۳ جون

یک شنبه
۲۴ جون

دوشنبه
۲۵ جون

سه شنبه
۲۶ جون

چهار شنبه
۲۷ جون

یکشنبه - ۱ جوالی - متام روز
جشن های "روز کانادا"

Ottawa, Toronto, Montreal,...
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- آمریکا به 
مخالفان اسد: 
روی حامیت 

نظامی ما حساب 
نکنید

- ترامپ،  
خواستار بازگشت 

بی درنگ بدون 
حکم یا پرونده 

مهاجران شد
- داماد ترامپ: 
محمود عباس 

توانایی و متایلی 
برای صلح ندارد

- دوازده میلیون 
دالر خرج دیدار 
ترامپ با کیم در 

سنگاپور
- نیروهای 

صلح بان کانادا 
وارد شهر گَو مالی 

شدند
- جام جهانی: 

صعود انگلیس و 
بلژیک، پیروزی 

کلمبیا
- رجب طیب 

اردوغان در 
انتخابات ریاست 

جمهوری ترکیه 
پیروز شد

- هشتصد پناهجو 
در سواحل اسپانیا 
نجات داده شدند
 بیش از ۸۰ 

کشته در درگیری 
قومی کشاورزان 

و دامداران 
نیجریه

 سی و دو 
غیرنظامی در 

مرکز کشور مالی 
کشته شدند

- کنگو به اوپک 
پیوست

- عربستان: ۲ 
موشک حوثی ها 

را در ریاض 
رهگیری کردیم

- سیستم موشکی 
ارسائیل به سوی 
یک پهباد شلیک 

کرد
- یازده شهرک 

در جنوب سوریه 
تسلیم دولت 
سوریه شدند

- اسد: مذاکره با 
آمریکا وقت کشی 

است
- سه کشته در 

سیل شامل ویتنام
- والیبال: ایران 

۳ - آملان ۲
- ایران پرتغال در 

ورزشگاه آزادی 
پخش می شود

- جلسه غیرعلنی 
مجلس ایران برای 

بررسی گرانی

- سارا هاکبی، 
سخنگوی دولت 

آمریکا از یک 
رستوران بیرون 

انداخته شد
 ترن حامل 

نفت آلربتا از خط 
خارج شد، نفت 
به رودخانه آیوا 

نشت کرد
- جریمه ۱۰۰ 

دالری ترودو به 
خاطر گرفنت دو 

عینک آفتابی
- جام جهانی: 

پیروزی مکزیک، 
بلژیک و آملان
- "نه" دوباره 
ایتالیا و مالت 

کشتی پناهجویان
- تظاهرات ده ها 

هزارنفری مخالفان  
برگزیت مقابل 
مجلس انگلیس

 رئیس جمهور 
زیمبابوه از 

سوء قصد جان به 
در برد: تعدادی 
کشته و زخمی 

شدند
 نخست وزیر 

اتیوپی از سوء قصد 
جان به در برد: ۱ 
کشته و ۸۳ زخمی

- کارگران تُرک 
گروگان  گرفته شده 
در لیبی آزاد شدند

 کشته شدن 
۴۵ رهرب داعش 

در حمله عراق در 
خاک سوریه

- زنان عربستانی 
برای نخستین بار 
اجازه پیدا کردند 

رانندگی کنند
- مقتدی صدر 

اینبار با العبادی 
ائتالف کرد

- ارتش سوریه 
حمله شورشیان 
نزدیک درعا را 

دفع کرد
- طالبان پاکستان 

پس از مرگ 
رهربشان، جانشین 

تعیین کردند
- کره شاملی 

جسد ۲۰۰ رسباز 
آمریکایی جنگ 
کره را بازگرداند

- ممنوعیت 
واردات بیش از 

۱۴۰۰ قلم کاال به 
ایران

- وثیقه ۶۵۰ 
میلیون تومانی 

برای برای نرسین 
ستوده

- والیبال: ایران ۳ - 
بلغارستان ۱

 اعتصاب 
بزرگ، آرژانتین را 

فلج کرد
- آمریکا به خاویر 

سوالنا، بعلت 
مسافرت به ایران، 
ویزای الکرتونیکی 

نداد
 اعالن 

وضعیت اضطراری 
در آتش سوزی 
بزرگ کالیفرنیا

- پنج کشته در 
تیراندازی های 

تورنتو
- وزیر خارجه 

مجارستان: هیچ 
پناهجویی را از 
اروپا منی پذیریم

- جام جهانی: 
صعود اروگوئه، 

روسیه، اسپانیا و 
پرتغال

- ازدواج دو 
بازیگر جوان 

رسیال بازی تاج 
و تخت

- پارملان اروپا رای 
به اجرای زوری 
قانون استقالل 

قضات در 
مجارستان داد
- توافق لیبی 

و ایتالیا بر 
رس مهاجران 

غیرقانونی
 الجزایر ۱۳ 
هزار پناهنده را 
در صحرا رها کرد

- آغاز دادگاه 
فساد چند میلیارد 

دالری در مالزی
- مقامات 

امنیتی عراق: 
مهاجامن گلوی 
عضو کمیسیون 
انتخابات عراق 
را در خانه اش 

بریدند
 رسبازان 
فیلیپینی به 

اشتباه ۶ پلیس را 
کشتند

- چین ۱۸۴ 
ایرباس می خرد

 دو موشک 
ارسائیل به نزدیک 

فرودگاه سوریه 
برخورد کرد

- طالبان 
افغانستان 

درخواست صلح 
ریش سفیدان را 

رد کرد
 اعرتاضات 
بازار به گرانی

- تساوی ۱ بر ۱ 
با پرتغال و حذف 

ایران در جام 
جهانی 

- دیوان عالی به 
نفع منع مهاجرتی 

ترامپ رای داد: 
هزاران نفر 

تظاهرات کردند
- تهدید ترامپ به 
هارلی- دیویدسن 

برای تولید در 
خارج از آمریکا

- معاون ترامپ: 
آینده مهاجران در 
کشورشان است نه 

در آمریکا
- درخواست 

آمریکا از جهان 
برای توقف خرید 

نفت ایران
- متهامن چند 

همرسی در کانادا 
فقط محکوم به 

خانه نشینی شدند
- جام جهانی: 
صعود فرانسه، 

دامنارک، کرواسی 
و آرژانتین

- مرکل: اروپا 
در این اجالس 

به توافق درباره 
مهاجران منی رسد

- مالت 
پناهجویان 
رسگردان را 

پذیرفت
- اردوغان در 

متاس با ترامپ 
پذیرفت دفاع 

ترکیه را قویرت کند
- درخواست 

لیبی از سازمان 
ملل برای رفع 

ممنوعیت فروش 
نفت

- استعفای 
غیرمنتظره وزیر 
مالیه افغانستان

 فرار هزاران 
نفر از مناطق 

جنوبی تحت نظر 
مخالفان اسد، 

اردن مرزش را باز 
نکرد

- اسرتالیا 
فنجان های 

پالستیکی قهوه را 
ممنوع می کند

- ادامه اعرتاضات 
بازاریان ایران

- سخنگوی دولت: 
ایرانیان ارز و 

طالی خود را به 
بازار بیاورند

- مناینده مجلس 
ایران: رشایط 

اقتصادی برای 
مردم سخت تر 

می شود
- تیم ملی با 

پیشوازی ۳۰۰۰ 
نفر در فرودگاه به 

ایران بازگشت

 تظاهرات 
هزاران نفری 

آمریکاییان 
برعلیه حکم 
دیوان عالی 
به نفع منع 

مهاجرتی ترامپ
جو جکسون، پدر 

مایکل جکسون 
در سن ۸۹ 

سالگی درگذشت
- ترامپ و پوتین 
در اواسط جوالی 

در هلسینکی 
با هم دیدار 

می کنند
- جام جهانی: 
صعود سوئد، 

مکزیک، برزیل 
و سوئیس؛ آملان 
به کره باخت و 

حذف شد
- لهستان قانون 
جنجالی در باره 

هولوکاست را 
اصالح می کند

- دادگاه 
عالی اسپانیا 

درخواست فرجام 
۱۵ جدایی طلب 
کاتاالن را رد کرد
- دادگاه سازمان 
ملل برای بررسی 
شکایت قطر از 
امارات تشکیل 

شد
- جناح های 

درگیر جنگ در 
سودان جنوبی 

برای آتش بس به 
توافق رسیدند
- حمله لفظی 
و فیزیکی به 

لطیف پدرام در 
مجلس منایندگان 

افغانستان
- کره شاملی 

در حال ساخت 
یک ساختامن 

تحقیقات امتی 
است

 عربستان 
یکی دیگر از 

فعاالن حقوق 
برش زنان را 
دستگیر کرد

- روحانی: دولت 
استعفا منی دهد

- خامنه ای: 
قوه قضایی 
با مفسدان 

اقتصادی برخورد 
کند

- جدل لفظی 
میان کیروش و 

برانکو

- ترامپ: روی 
اتومبیل های 
اروپایی ٪۲۰ 

مالیات می گذارم
- ترامپ 

تحریم های کره 
شاملی را برای 

یکسال دیگر 
متدید کرد، ۲ 
مانور با کره 
جنوبی را به 

تعویق انداخت
 کشته های 

درگیری های 
نیکاراگوئه به 
۲۰۰ نفر رسید

- ترامپ: کانادا 
بقدر کافی در 

ناتو خرج منی کند
- کانادا ۳ کشتی 
یخ شکن می خرد
- آغاز "گی پراید

- اولین 
راهپیامیی 

دگرباشان در اتاوا
- از امروز 

اروپا تا ۵۰٪ بر 
برخی کاالهای 

آمریکایی گمرکی 
بست

- هشدار ایرباس 
به خروج از 

بریتانیا بعد از 
برگزیت

- اوپک: افزایش 
تولید می دهیم
- بازپرداخت 

بدهی های یونان 
به تعویق افتاد

- یکشنبه 
انتخابات ریاست 

جمهوری ترکیه 
است

- جام جهانی: 
پیروزی برزیل، 
سوئیس، نیجریه
 طالبان ۳۳ 

کارمند یک رشکت 
راه سازی را 

گروگان گرفتند
 تجاوز به ۵ 

زن هندی پس از 
منایش خیابانی

- رهرب مسلامنان 
اندونزی اعدام 

می شود
- نخست وزیر 
ژاپن ماه آینده 

به ایران سفر 
می رود

 درگیری 
مسلحانه در مرز 
ایران و آذربایجان
- عراقچی: برجام 
در آی سی یو است
- والیبال: ایران ۳ 

- کره جنوبی ۱
- ریچارد 

کالیدرمن به 
ایران رفت

- زن ترامپ با 
پوشیدن لباس 
"برایم اهمیتی 

ندارد" به دیدار 
بچه های مهاجران 

رفت
- نامه رسگشاده 
۳۰۰ دانشمند و 
استاد به ترودو 

برای تقبیح ارسائیل
- راه اندازی 

تلویزیون 
اینستاگرام

- جام جهانی: 
فرانسه و کرواسی 

صعود کردند، 
کرواسی ۳ - 

آرژانتین ۰
- رهربان ضد مهاجر 
مجارستان، لهستان، 

اسلواکی، چک؛ 
نشست مهاجرت 
اتحادیه اروپا را 

تحریم کردند
- اروپا تا نوامرب 

تضمین های الزم را 
به ایران خواهد داد

 مرگ ۲۲۰ 
پناهجو در مدیرتانه

- رد صلح توسط 
شورشیان سودان 

جنوبی
 هفتار در 

جنگ بر رس چاه 
نفت لیبی پیروز 

شد
 جدایی طلبان 

انگلیسی زبان 
کامرون ۸۱ افرس را 

کشتند
- زن نتانیاهو به 

کالهربداری و فساد 
متهم شد

- وزیر نفت هند: 
ایران متحد نفتی 

ماست
 نوزده نیروی 
افغان در حمالت 

طالبان کشته شدند
- جاسیندا آردرن، 

نخست وزیر 
نیوزیلند، دخرت 

زائید
- وزیر نفت ایران: 
فکر منی کنم توافق 

کنیم
- ظریف مطالبات 
ایران از آمریکا را 

رشح داد
 دو مرزبان 

ایرانی در درگیری 
در جنوب رشق 

ایران کشته شدند
- هفده صیاد 

ایرانی ربوده شده 
توسط دزدان 

دریایی سومالی 
آزاد شدند

- ایران میزبان 
هفته پنجم والیبال



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

Thu, 28 June 2018 - V. 25 - No.1193 21

[  ]

<

<

<

<

<

<

<

<

< <

<

<

<

<

<

<



22 | Tel: 647.674.4048 |



23         | www.iranstar.com | Thu, 28 June 2018 - V. 25 - No.1193

[        ]



24 | Tel: 647.674.4048 |



25         | www.iranstar.com | Thu, 28 June 2018 - V. 25 - No.1193

[       ]



26 | Tel: 647.674.4048 |



27         | www.iranstar.com | Thu, 28 June 2018 - V. 25 - No.1193

416-921-1800   
www.accessemployment.ca

     
       

   

   
  

   

   
 

   



28 | Tel: 647.674.4048 |



29         | www.iranstar.com | Thu, 28 June 2018 - V. 25 - No.1193

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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