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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

www.mastersindigenousgames.ca پنجشنبه - ۱۲ تا ۱۵ جوالی
مسابقات و بازی های بومیان کانادا 

Downsview Park 70 Canuck, Toronto

 
کلیه اخبار و اتفاقات جامعه ایرانی تورنتو

را در صفحه ۴۸ بیابید

جمعه - ۱۳ تا ۱۵ جوالی - ۱۱ صبح تا ۹ شب - ۵۷ تا ۱۳۹ دالر
فستیوال رقص و موزیک هیل ساید گوئلف

7743 Conservation, Guelph

شنبه - ۱۴ جوالی - ۱۰ صبح تا ۱۰ شب - ۵ دالر 
فستیوال غذاهای حالل

6900 Airport Road, Entrance 5,

Mississauga, ON L4V 1E8

دوشنبه - ۱۶ جوالی - ۵ بعدازظهر - رایگان  
ورکشاپ هرنهای سیرکی و اکروباتیک 

Earl Bales Park, 4169 Bathurst, Toronto  سه شنبه - ۱۷ جوالی -  ۱۲:۳۰ تا ۲ ظهر - رایگان
کنرست رسیالی موزیک های رقصی "اوکان"

Trinity Square Park, 19 Trinity Square, Toronto

پنجشنبه
۱۲ جوالی

جمعه
۱۳ جوالی

شنبه
۱۴ جوالی

یک شنبه
۱۵ جوالی

دوشنبه
۱۶ جوالی

سه شنبه
۱۷ جوالی

چهار شنبه
۱۸ جوالی

پنجشنبه
۵ جوالی

جمعه
۶ جوالی

شنبه
۷ جوالی

یک شنبه
۸ جوالی

دوشنبه
۹ جوالی

سه شنبه
۱۰ جوالی

چهار شنبه
۱۱ جوالی

پنجشنبه
۵ جوالی

جمعه
۶ جوالی

شنبه
۷ جوالی

یک شنبه
۸ جوالی

دوشنبه
۹ جوالی

سه شنبه
۱۰ جوالی

چهار شنبه
۱۱ جوالی

یکشنبه - ۱۵ و ۱۶ جوالی - ۱۰ صبح تا ۱۰ شب - رایگان
فستیوال اژدهای تورنتو - هرن چینی ها

Nathan Phillips Square, 100 Queen W, Toronto
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- یک قاضی لوال 
داسیلوا را آزاد 
و دیگری او را 

زندانی کرد
- کبک و 

انتاریو یهودیان 
حسیدیک را از 
خانه  موقتشان 
اخراج می کنند

- استعفای مسئول 
برگزیت انگلستان

 ده کشته 
در خروج قطار 
ترکیه ای از خط
 درگذشت 

داون اسرتجس، 
یکی از مسموم 

شدگان با 
نوویچوک

 تصفیه ۱۸ 
هزار دانشگاهی، 

پلیس و نظامی 
دیگر در ترکیه

- لغو پروازهای 
کی ال ام به ایران 

بعلت اقتصادی 
نبودن

- آغاز اعرتاضات 
به ترامپ پیش 
از ورودش به 

بروکسل 
 هشت 

پلیس تونسی در 
شبیخونی کشته 

شدند
 دو کشته در 
جنگ دو لیبیایی 

گروه بر رس 
تاسیسات آب

 سوریه: حمله 
ارسائیل به پایگاه 

تی ۴ دفع شد
- چهار نوجوان 
گرفتار در غار 

تایلند نجات داده 
شدند

- دستگیری داماد 
نواز رشیف 

- عالوی: انتخابات 
عراق خنده دار 

بود
- کشته های سیل 

ژاپن به ۶۵ نفر 
رسید

 انتشار برنامه 
قطع برق تهران

 مرغ کیلویی 
۹ هزار تومن شد

- مصدومیت 
رسدار آزمون در 
تصادف اتومبیل
- دو سال حبس 

تعزیری، ۱۸ سال 
تعلیقی برای 
شاپرک، دخرت 

انقالب
- بازداشت و 

پخش اعرتافات 
دو دخرت رقصنده 

اینستاگرامی

- بودجه نظامی 
پارسال آمریکا: 

۶۸۶ بیلیون دالر
- کره شاملی: 

درخواست های 
آمریکا یک طرفه و 

گانگسرتی است؛ 
پمپئو: پیرشفت 

داشتیم
- درخواست رئیس 

جمهور جدید 
مکزیک از مردم 

برای مقابله با 
جنایت

 اعرتاضات 
بزرگ به آمریکا و 

درگیری مردم با 
پلیس در هائیتی

 - جام جهانی:
 انگلیس ۲ -

 سوئد ۰؛
 کرواسی (۲)۴ -

روسیه (۲)۳
- اعرتاضات مردمی 

در نانت فرانسه؛ 
مامور پلیس تحت 

بازجویی
- اردوغان مسائل 
اقتصادی ترکیه را 

حل می کنم
 پنج مجروح 

در گاوبازی 
عمومی اسپانیا

- دیدار تاریخی 
نخست وزیر 

اتیوپی از اریرته
- هشت سال 

زندان برای 
توریست لبنانی 

در مرص برای 
ویدوی فیس بوکی 

ضد مرصی 
 شلیک 

خودی به رسبازان 
آمریکایی در 
افغانستان: ۱ 

کشته، ۲ زخمی
- پنج کشته در 

سیل ژاپن
- رد خرب توقف 
صادرات نفت 

ایران توسط 
سفارت کره 

جنوبی
 سه کشته در 

درگیری  کشمیر 
هند

 ارسائیل یک 
کودک فلسطینی 
را در تظاهرات 
بازگشت کشت

 اعدام ۸ 
داعشی در ایران 

- درآمد ۹.۵ 
میلیون دالری 
ایران از جام 

جهانی
- احضار سفیر 

هلند در تهران به 
وزارت خارجه

- سفر از قبل 
اعالم نشده وزیر 
خارجه آمریکا به 

کابل
- ترامپ، برد کونا، 

جمهوریخواه را 
قاضی دیوان عالی 

کرد 
 اورتگا، 

رئیس جمهور 
نیکاراگوئه: 

حتی با اینهمه 
تظاهرات 

انتخابات زودتر 
برگزار منی کنم

- جاستین بیرب با 
هیلی بالدوین 

نامزد کرد
- اتوبوس رانی 

گری هاند دیگر 
به غرب کانادا 

منی رود
 بوریس 

جانسون، وزیر 
امور خارجه 

بریتانیا از سمت 
خود استعفا داد، 

جرمی هانت 
جایگزینش شد

- اردوغان قسم 
ریاست جمهوری 

خورد
- امضای قرارداد 
تجارت آزاد بین 

اروپا و ژاپن
- تصویب 

قطعنامه سازمان 
ملل در جلوگیری 

از به خدمت 
گرفنت کودک-

رسباز
- اتیوپی و اریرته 
به جنگ ۲۰ ساله 

خامته دادند
- چهار نوجوان 

دیگر از غار 
تایلند نجات 

یافتند؛ ۴ تای 
دیگر با معلمشان 

هنوز گرفتارند
- صد رسباز زن 

در نیروی هوایی 
افغانستان خدمت 

می کنند
- کشته های سیل 
ژاپن بیش از ۱۲۶ 

نفر شد
 همه مخالفان 

اسد در جنوب 
سوریه محارصه 

شدند
 دادگاه هند: 
افراد گروه تجاوز 
دستجمعی اعدام 

شوند
- موافقت مجمع 

تشخیص مصلحت 
با بازگشت سپنتا 
نیکنام به شورای 

شهر یزد

- آمریکا قادر به 
بازگرداندن کودک 

به والدینشان 
پس از ورود غیر 
قانونی شان نیست

- ترامپ: اعضاء 
ناتو باید بیشرت 

خرج کنند
- ترامپ: غیر 

قانونی به آمریکا 
نیائید

- آمریکا ۲۰۰ 
بیلیون دالر 

گمرکی جدید روی 
محصوالت چین 

می گذارد
- رونالدو با ۱۰۰ 

میلیون یورو از 
رئال مادرید به 
یوونتوس رفت
- جام جهانی: 

 فرانسه ۱ - 
بلژیک ۰

- اردوغان 
دامادش را وزیر 
دارایی کرد؛ لیر 

سقوط کرد
- اوکراین بدنبال 

تخریب پروژه 
صادرات گاز 

روسیه به آملان
 دو پلیس 
در اعرتاضات 

جمهوری 
آذربایجان کشته 

شدند
 حدود ۲۳۲ 

نفر در جنگ 
داخلی سودان 

جنوبی، سوزانده، 
دار زده، گردن 

زده و کشته شدند
- متام جوانان 

فوتبالیست 
تایلندی از غار 

نجات یافتند
- چین ۲۰ میلیارد 
دالر به اعراب  وام 

می دهد
- گسرتش آتش 

سوزی هورالعظیم 
عراق پس از ۴ 

روز
 حمله 

انتحاری رشق 
افغانستان جان 
ده نفر را گرفت

 چهارده کشته 
در حمله انتحاری 

پیشاور پاکستان
- والیتی پیام 

ایران را به مسکو 
می برد

- دادگسرتی 
گیالن: متهم به 

قتل ۸ زن به 
قصاص محکوم 

شد
- دالر ۸۰۰۰ 

تومان شد

- ترامپ: آملان 
تحت کنرتل روسیه 

است
- ترامپ: ناتو 

دوبرابر خرج کند
- کاهش ارزش 

بازارهای سهام و 
نفت بعلت جنگ 

تجاری چین و 
آمریکا

- ترامپ فردا 
از بروکسل به 

انگلیس می رود
- کانادا نرخ بهره 
پایه را ۰٫۲۵ باال 

برد
- مالقات غیر 

رسمی ترودو با 
ترامپ در ناتو
- دیدار مجدد 

پوتین با نتانیاهو
- حکم ۲۲ سال 

زندان برای 
مدیران اجرایی 
معدن منفجر 

شده ترکیه
- سازمان ملل: به 
کره شاملی کمک 
برشدوستانه کنید

- ایرلند محصوالت 
نواحی اشغالی 

ارسائیل را بایکوت 
کرد

 - جام جهانی:
 انگلیس ۱ -
کرواسی ۲

- اعرتاض عربستان 
به سازمان ملل: 
قایق های ایران 

به حریم آبی ما 
تجاوز می کنند

- پادشاه عربستان 
رسبازان ناقض 

قوانین جنگی را 
عفو کرد

 خودکشی 
یکی از ۶۹ 

پناهجوی افغان 
اخراج شده از 

آملان
 افزایش ٪۱۰ 
بهای سوخت در 

افغانستان
 یازده 

کشته در حمله 
به جالل آباد 

افغانستان
- استعفای 

مدیرعامل رشکت 
هواپیامیی آسامن
- سه روز عزای 
عمومی بعلت 

مرگ ۱۱ تن در 
تصادف اتوبوس با 

تانکر در سنندج

- سفر وزیر 
خارجه آمریکا به 

کره شاملی
- کشته های 

گرمای کبک به 
۵۴ نفر رسید

- صدور اطالعیه 
زنی که ترودو 
دستاملی کرده 

بود
- در آستانه 

سفر ترامپ به 
انگلیس: لندن 

آماده اعرتاضات 
هزاران نفری

- پایان جلسه 
برجام؛ موگرینی 

از ادامه مذاکرات 
خرب داد

- هلند دو نفر از 
کارکنان سفارت 

ایران را ماه پیش 
اخراج کرده بود

- دو سال زندان 
برای دو روزنامه 

نگار ترکیه ای برای 
ارتباط با گولن
- جام جهانی:

 بلژیک ۲ -
 برزیل ۱؛

 فرانسه ۲ -
اروگوئه ۰

- ایتالیا خرید 
اف۳۵ را لغو کرد
 گروگانگیری 

۳ فلیپینی و ۱ 
کره ای در لیبی

- چین و روسیه 
روی محصوالت 
آمریکایی تعرفه 

بستند
- نواز رشیف و 
خانواده اش به 
۱۸ سال حبس 
محکوم شدند
- کره جنوبی 
واردات نفت 

ایران را متوقف 
کرد

 ژاپن عامالن 
حمله شیمیایی به 

ایستگاه مرتو را 
اعدام کرد

 درگذشت 
یک غواص 
تایلندی در 

عملیات نجات 
نوجوانان محبوس 

در غار
- والیبال 

نوجوانان ایران 
سوم آسیا شد
- متهم اصلی 
پرونده تجاوز 

دخرتان ایرانشهر 
دستگیر شد

- ایران: اروپا 
گارانتی هایش را 

قبل از تحریم 
آمریکا اجرا کند

- استعفای اسکات 
پرویت، مدیر محیط 

زیست آمریکا به 
اتهام حیف و میل و 

سوء مدیریت
 آتش سوزی 
بزرگ در یوتای 

آمریکا
- پیروزی کانادا در 

مناقشه کاغذ با 
آمریکا در سازمان 

تجارت جهانی
- هادسون بی نصف 

بیزینسش در اروپا را 
می فروشد

 کشته های 
گرمای ِکِبک ۳۳ 

نفر شد
- فرانسه: از سازمان 

مجاهدین خلق 
پشتیبانی منی کنیم

 معرتضان 
فرانسوی ۴۰ خودرو 

را آتش زدند
- پارملان اروپا: بانک 

رسمایه گذاری اروپا 
مجاز است با ایران 

همکاری کند
 مسمویت دو 

انگلیسی با گاز 
نوویچوک در آمزبری 

انگلستان
- با طرح جدید 
بگزیت، انگلیس 

می تواند با آمریکا 
قرارداد ببندد

- دستگیری مقامات 
سابق سیرالئون به 

اتهام فساد 
- چین در جیبوتی 
با ۳٫۵ بیلیون دالر 
منطقه آزاد تجاری 

می سازد
 اعرتاض جهان به 
خراب کردن روستای 

بودونی فلسطین 
توسط ارسائیل

- آغاز محاکمه گونن 
سگو، وزیر سابق 
ارسائیلی به اتهام 

جاسوسی برای ایران
- دستگیری بیش 

از ۴ فرمانده افغان 
بدلیل  فساد، سوء 

استفاده و قاچاق
 مبباران سنگین 
روسیه و پیرشوی 

بزرگ ارتش سوریه 
در جنوب و آوارگی 

هزاران نفر
 مفقودی ۴۹ 

توریست در برخورد 
امواج با قایقی در 

تایلند
- اروپا بسته حامیتی 

برجامش را ارائه 
داد، روحانی: کافی 

نیست
- یک روحانی سنی 

در خاش ترور شد
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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



29         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195

416-921-1800   
www.accessemployment.ca

     
       

   

   
  

   

   
 

   



30 | Tel: 647.674.4048 |



31         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195

[  ]



32 | Tel: 647.674.4048 |



33         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



34 | Tel: 647.674.4048 |



35         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



36 | Tel: 647.674.4048 |

:MIT



37         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195

info@iranstar.com



38 | Tel: 647.674.4048 |



39         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



40 | Tel: 647.674.4048 |



41         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



42 | Tel: 647.674.4048 |



43         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



44 | Tel: 647.674.4048 |

 [ ]



45         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



46 | Tel: 647.674.4048 |

[     ]

 [   ]

  

 

 

 

 



47         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



48 | Tel: 647.674.4048 |

ICBA



49         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



50 | Tel: 647.674.4048 |

[ ][ ]



51         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195

LEMARS PIZZA

لطفا شرایط کار را در سمت چپ مطالعه فرمایید



52 | Tel: 647.674.4048 |



53         | www.iranstar.com | Thu, 12 July 2018 - V. 25 - No.1195



54 | Tel: 647.674.4048 |

(416) 454-7259

FUTURLAND Homes
RENOVATION

Salumeh
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