
www.iranstar.com
| 315 Steelcase Rd. East, Suite 201, Markham, ON. L3R 2R5 | info@iranstar.com | Tel: 647.674.4048 |Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.1240



315 Steelcase Rd. East, Suite 201 Markham, ON. L3R 2R5

2 | Tel: 647.674.4048 |



3 | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



315 Steelcase Rd. East, Suite 201 Markham, L3R 2R5

4 | Tel: 647.674.4048 |



5         | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



 (MELAL EXCHANGE

melal.ca

6 | Tel: 647.674.4048 |



7         | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



8 | Tel: 647.674.4048 |



9         | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



315 Steelcase Rd. East, Suite 201

 Markham, ON. L3R 2R5

10 | Tel: 647.674.4048 |



11         | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



Bayview John

Walk Out

12 | Tel: 647.674.4048 |



13 | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



14 | Tel: 647.674.4048 |



15 | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



-

315 Steelcase Rd. East, Suite 201
 Markham, ON. L3R 2R5

16 | Tel: 647.674.4048 |



17 | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



[    ]

18 | Tel: 647.674.4048 |



315 Steelcase Rd. East, Suite 201, Markham, ON. L3R 2R5

19         | www.iranstar.com | Thu, 31 May 2019 - V. 26 - No.12040



 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
 رسعت و جهت باد

پنج شنبه
۳۰  می

جمعه
۳۱  می

شنبه
۱  جون

یک شنبه
۲  جون

دوشنبه
۳  جون

سه شنبه
۴  جون

چهار شنبه
۵  جون

پنج شنبه
۲۳  می

جمعه
۲۴  می

شنبه
۲۵  می

یک شنبه
۲۶  می

دوشنبه
۲۷  می

سه شنبه
۲۸  می

چهار شنبه
۲۹  می

پنج شنبه
۲۳  می

جمعه
۲۴  می

شنبه
۲۵  می

یک شنبه
۲۶  می

دوشنبه
۲۷  می

سه شنبه
۲۸  می

چهار شنبه
۲۹  می

برف
باران
ابر

۲۳ می ۲۴ می ۲۵ می ۲۶ می ۲۷ می ۲۸ می ۲۹  می

20° C
15° C
10° C
5° C

100%
75%
50%
25%

0%

40
30
20
10
0

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- نامه رسگشاده ۷۶ 
دیپلامت و فرمانده 

پیشین آمریکا به 
ترامپ درباره ایران

- ترامپ در 
ژاپن: در آمریکا 

رسمایه گذاری کنید
- یک قاضی موقتا 

جلوی ساخت 
دیوار ترامپ را 

گرفت
- کاخ سفید: 

انفجار کشتی ها 
در الفجیره کار 

ایران بود
- حداقل ۲۹ کشته 

در جنجال زندان 
ونزوئال

- مذاکرات مجدد 
دولت و مخالفان 

ونزوئال در نروژ
- باال آمدن دوباره 

آب در جزیره 
تورنتو

- به هواپیامیی 
وست جت برای 

توضیح اشتباه لغو 
پرواز، اخطار داده 

شد
- فیلم «پارازیت» 

به کارگردانی 
بونگ جون-هو 

برنده نخل طالیی 
جشنواره کن شد
- جلیقه زردهای 

فرانسه دوباره به 
خیابان ها ریختند

- شیوع اوریون در 
انگلیس

- سوگند دوباره 
رامافوسا برای 

ریاست جمهوری 
آفریقای جنوبی

- آغاز نربد سنگین 
در پایتخت لیبی

- بیست کشته در 
شبیخون نیجریه

- نجات ۲۰۰ 
پناهنده از دریای 

مدیرتانه
- تظاهرات بزرگ 

در ارسائیل در 
اعرتاض به الیحه 
مصونیت قضایی 

نتانیاهو
- نُه کشته غیر 

نظامی در مبباران 
یمن توسط 

عربستان
- نگرانی پاکستان 
از درگیری ایران و 

آمریکا
- نرصالله: همه در 
مقابله با «معامله 

قرن» مسئولیم
-  سپاه: ناوهای 

آمریکا را با 
سالح های ِرسی 

غرق می کنیم
- ظریف وارد 

بغداد شد

- آمریکا ۱۵۰۰ 
نیروی اضافی 
به خاورمیانه 

می فرستد
- آمریکا ۸ بیلیون 

دالر سالح به 
عربستان و 

امارات می فروشد
- مخالفان ونزوئال 
سفارت این کشور 

در آمریکا را 
اشغال کردند

- دادگاه به نفع 
آلربتا و دولت 

فدرال در کشیدن 
لوله نفتی و علیه 

بریتیش کلمبیا 
رای داد

- استعفای 
ترزا می از 

نخست وزیری 
انگلیس

- اعرتاض جوانان 
برای تغییرات 

اقلیمی در ۱۱۰ 
کشور

- ۶۰ ماهواره 
برای اینرتنت 

پررسعت جهانی 
به فضا رفتند

- ده مجروح در 
انفجار یک بسته 

در فرانسه
- فیسبوک پول 

دیجیتالی راه 
می اندازد

- روسیه افزایش 
نظامیان آمریکا 
در خاورمیانه را 

به شورای امنیت 
می برد

- اصابت راکت به 
جلسه مخالفان 

حفرت در لیبی
- تعویق انتخابات 
ریاست جمهوری 

الجزایر و ادامه 
تظاهرات

- هند خرید نفت 
از ایران را متوقف 

کرد
- ۱۷ دانشجوی 
هندی در آتش  

سوزی کالس 
سوختند

- سه کوهنورد در 
ازدحام اورست 

جانشان را از 
دست دادند

- ۲ کشته در 
انفجار مسجدی 

در پاکستان
- تظاهرات 

طرفداران مقتدی 
صدر برای کنار 
ماندن از جنگ 
ایران و آمریکا

- ظریف: ترامپ 
نه تاریخ می داند 

و نه ایران 
می شناسد

- دو کشته در 
گردباد اوکالهام

- زلزله ۸ ریشرتی 
در پرو

- تورنتو رپتورز 
به فینال ان بی ای 

رسید
- کانادا با شکست 

از فنالند در 
قهرمانی جهان 
هاکی روی یخ 

دوم شد
- پایان انتخابات 

مجلس اروپا: 
رشد راستگرایان و 

سبزها و 
- اعالن انتخابات 

زودهنگام در 
یونان بعلت 

شکست حزب 
حاکم

- اوجاالن: 
زندانیان کُرد ترکیه 

اعتصاب غذا 
نکنند

- جلیقه زردها 
به خیابان های 

بروکسل ریختند
- چهار کشته در 
حمله مسلحانه 
به کلیسایی در 

بورکینافاسو
- دو نخست وزیر 

سابق الجزایر 
به اتهام فساد 

محاکمه می شوند
- الجزایر: کسی 

نامزد ریاست 
جمهوری نشد

- ۳۰ کشته در 
غرق قایقی در 

کنگو
- عراق ۳ داعشی 

فرانسوی را به 
مرگ محکوم کرد
- عراقچی وارد 

عامن شد
- عربستان قطر 

را به نشست مکه 
دعوت کرد

- ایران: با آمریکا 
گفتگو نکرده و 

منی کنیم
- توهین مداح 

به اهل سنت در 
تلویزیون: اخراج 

مدیر شبکه ۵، 
دستگیری و آزادی 

مداح با وثیقه
- ظریف: آماده 
امضای معاهده 

عدم تعرض با 
کشورهای خلیج 

فارس هستیم
- علی الریجانی 
بار دیگر رئیس 

مجلس شد و 
مطهری رای نیاورد

- در دفرت وزیر 
نفت کارتخوان 

پیدا شد

- ترامپ در ژاپن: 
به دنبال تغییر 

حکومت در ایران 
نیستم

- چهل ودو کشته 
در درگیرهای 

زندان های برزیل
- پرسپولیس در 

کانادا اردو می زند
- ویلسون و 

ویلپات، بعنوان 
کاندید مستقل در 

انتخابات رشکت 
می کنند

- عقب نشینی 
فورد از تعدیل 
بودجه فرزندان 

انتاریو
- روسیه: معاهده 

عدم تعرض 
پیشنهادی ایران 

گام اول است
- روسیه میزبان 

دیدار دوم دولت 
افغانستان با 

طالبان
- برکناری دولت و 
صدراعظم اتریش 
با رای عدم اعتامد 

مجلس
- دستگیری ۴ 

مظنون مبب گذاری 
شهر لیون فرانسه

- زندان برای رهرب 
چپگرای حاکم 
رومانی برای 

اختالس
- فرمانده ارتش 
سودان به مرص 

رفت
- سه کشته، ۱۵ 

کودک مجروح در 
حمله یک مرد 

مسلح به ایستگاه 
اتوبوس در ژاپن

- عراق چهارمین 
داعشی فرانسوی 

را به مرگ محکوم 
کرد 

- کره  شاملی: 
بولتون جنگ طلب 

و منوِد کاستی 
برشیت است

- یک کشته در 
حمله ارسائیل به 

سوریه
- آزادی قاتل های 

روهینگیا در 
میامنار

- مردان مسلح 
خانواده ۷ نفری را 

در کابل کشتند
- شکست 

مذاکرات تشکیل 
دولت جدید 

نتانیاهو
- ویدا موحد 

اولین دخرت خیابان 
انقالب آزاد شد

- راه آهن سیل زده 
شامل، باز شد

- بازرس مولر 
استعفا دارد: 

قانون اساسی 
اجازه متهم کردن 

رییس جمهوری 
را منی داد

- بولتون: احتامال 
مین های ایران 

نفتکش های 
فجیره را خراب 

کرده
- یک مرد مقابل 

کاخ سفید خودش 
را به آتش کشید

- سومین 
راهپیامیی 

آرژانتینی های 
طرفدار قانونی 

شدن سقط جنین
- قاضی ِکِبکی: 

اس ان سی کانادا 
برای فساد به 

دادگاه برود
- نرخ بهره پایه 
کانادا ثابت ماند

- آملان: جنگ 
ایران و آمریکا، 

منطقه را به آتش 
می کشد

- جانسون، وزیر 
خارجه سابق 
انگلیس برای 

دروغگویی به 
دادگاه می رود

- شانزده 
بنگالدشی به 

زنده سوزاندن 
یک دخرت نوجوان 

متهم شدند
- حداقل ۲۷ 

کشته غیرنظامی 
در حمله 

نیروهای سوری 
به شورشیان
- کاهش ۲۴ 

درصدی سفرهای 
خارجی ایرانی ها

- معاون وزیر 
خارجه روسیه به 

تهران رفت
- امام جمعه 

کازرون با چاقو 
مقابل خانه اش به 

قتل رسید
- پرسپولیس با 

شکست سپاهان 
به فینال جام 

حذفی رسید
- روحانی: آمریکا 
پایبند به تعهدش 

باشد مذاکره 
می کنیم

- فیس بوک و 
توئیرت حساب های 

کاربری مرتبط 
با ایران را حذف 

کردند

- همرس سابق 
مالک آمازون ۳۶ 

بیلیون دالر به 
نیازمندان اهدا 

می کند
- کشته های 

زندان های برزیل 
به ۵۵ نفر رسید

- دانشجویان 
انتاریو، فورد، 
نخست وزیر 

استان را به دادگاه 
می برند

- آغاز روند 
تصویب نفتا-۲ در 

کانادا
- فیس بوک به 

کانادا: محتواهای 
نادرست را حذف 

منی کنیم
- حمله پلیس 

کوزوو به مافیای 
منطقه رصب نشین 

منجر به آماده 
باش رصبستان شد

- حمله هوایی 
ترکیه به کردهای 

شامل عراق
- اعتصاب عمومی 
۲ روزه در سودان 
برای انتقال قدرت 

به غیرنظامیان
- مذاکرات طالبان 
با دولت: خارجی 
را از کشور بیرون 

کنید
- نچیروان بارزانی 

رئیس کردستان 
عراق شد

- عراق ۲ داعشی 
فرانسوی دیگر را 
به مرگ محکوم 

کرد 
- اعرتاضات 

مردمی به کشتی 
عربستانی در حال 
بارگیری اسلحه در 

فرانسه
- پخش اعرتاف 

تلویزیونی محمد 
علی نجفی، 

شهردار و وزیر 
سابق به قتل 
همرسش میرتا

- ظریف: عمل 
ترامپ مالک است 

نه حرفش
- ظریف: دنبال 

مبب امتی نیستیم
- بابک زنجانی: 
بزودی جایم در 

زندان با وزیر 
نفت عوض 

می شود
- شینزو آبه، 

نخست وزیر ژاپن 
ماه بعد به تهران 

می رود
- نامه رسگشاده 
پرس منتظری به 

خامنه ای

- اعالن ۱۷ اتهام تازه  
علیه آسانژ توسط 

آمریکا
- کمیته سنای آمریکا 
طرح لزوم اخذ مجوز 
از کنگره قبل از حمله 

به ایران را رد کرد
- پلوسی: رفتار 

ترامپ رشورانه است، 
خانواده اش دخالت 

کنند
- طرح پنتاگون برای 

فرستادن ۵۰۰۰ رسباز 
دیگر به خاورمیانه، 
ترامپ: نیازی نیست

- شهادت تیلرسون در 
کنگره آمریکا برعلیه 

ترامپ
- هاروی وانشتاین 

با متهم کنندگانش به 
توافق رسید

- آمریکا دو ناو به 
تنگه تایوان فرستاد

- مرگ ششمین کودک 
مهاجر در بازداشتگاه 

مرزی آمریکا
- آمریکایی طالبان 

آزاد شد
- بازداشت مارادونا 

درپی شکایت 
معشوقه سابقش

- یخ قطب جنوب 
نزدیک شیلی دو 

نیم شد
- ترودو از زندانی 

کردن رئیس بومیان 
عذرخواهی کرد

- فریلند: پنس رشیک 
باارزشی است، 

به اوکراین خیلی 
خوشبین هستیم

- دادگاه فرانسه  
مهندس ایرانی را به 

آمریکا می فرستد
- آغاز انتخابات 

مجلس اروپا در هلند 
و انگلیس

- ترکیه واردات نفت 
از ایران را متوقف 

کرد
- حفرت در فرانسه: 

در لیبی االن منی شود 
آتش بس کرد

- دادگاه مرص: 
خربنگار الجزیره آزاد 

شود
- مودی با حدود 

۶۳٪ آرا برای ۵ سال 
دیگر رئیس جمهور 

هند شد
- پاکستان یک 

موشک بالستیک 
آزمایش کرد

- ظریف به پاکستان 
رفت

- افزایش۳۹ درصدی 
ورود کاالهای اساسی 

به ایران
- حسن روحانی: 

تسلیم منی شویم حتی 
اگر مبباران شویم
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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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ICBA
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York Mi l l s Road Nor th York
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No Frills

PLUS 1 CLEANERS
PANTS HEMMING
PANTS WAIST IN/OUT
PANTS CHANGE ZIPPER
JACKET SLEEVE SHORTENING

$ 5.99
$ 9.99 & UP

$ 9.99 & UP

$ 29

Major Mackenzie

36 Levendale

Elgin Mills

Yo
ng

e

 36 Levendale Road, Richmond Hill, L4C 4H2

905-883-5254  
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design   
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