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 احساس درجه حرارت
 درجه حرارت واقعی

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا
 رسعت و جهت باد

پنج شنبه
۱  سپتامرب

جمعه
۲  سپتامرب

شنبه
۳  سپتامرب

یک شنبه
۴  سپتامرب

دوشنبه
۵  سپتامرب

سه شنبه
۶  سپتامرب

چهار شنبه
۷  سپتامرب

پنج شنبه
۲۵  جوالی

جمعه
۲۶  جوالی

شنبه
۲۷  جوالی

یک شنبه
۲۸  جوالی

دوشنبه
۲۹  جوالی

سه شنبه
۳۰  جوالی

چهار شنبه
۳۱  جوالی

پنج شنبه
۲۵  جوالی

جمعه
۲۶  جوالی

شنبه
۲۷  جوالی

یک شنبه
۲۸  جوالی

دوشنبه
۲۹  جوالی

سه شنبه
۳۰  جوالی

چهار شنبه
۳۱  جوالی
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- آمریکا باز هم 
کوبا را تحریم کرد
- ترامپ: آزمایش 

موشکی کره 
شاملی کوچک بود

- توافق ترامپ 
با گوامتاال برای 

جلوگیری از 
مهاجرت مردم به 

آمریکا
- حمله ترامپ به 

الیجاه کامینگز
- تایید دادگاه در 
ادغام اسپرینت و 

تی موبایل 
- اعزام ارتش کانادا 

برای دستگیری ۲ 
نوجوان مظنون 

به قتل
- وزیر سابق 

بهداشت انتاریو 
درگذشت

- گروه بومیان 
درخواست خرید 

خط لوله نفتی 
کانادا را دادند

- بازداشت هزاران 
معرتض در مسکو 

توسط پلیس
- جانسون به 

اروپا: یا با ما کنار 
بیایید یا یکطرفه 

خارج می شویم
- دادگاه نیجریه: 

گروه شیعیان 
تروریست هستند

- دولت افغانستان 
با طالبان ۲ هفته 

دیگر مذاکره 
مستقیم می کنند

- کشف یک 
کامیون پُر از مواد 
منفجره در قندهار

- مرگ ۱۳ پلیس 
افغان در ۲ انفجار

- کمک ۱۲۵ 
میلیون دالری 

آمریکا به پاکستان
- یک قطار هند 
وسط سیل گیر 

افتاد
- دیدار وزیر 

خارجه عامن با 
ظریف و شمخانی

- بحرین ۳ معرتض 
را اعدام کرد
- ده پلیس 

پاکستان در ۲ 
حمله کشته شدند

- هند: ایران خدمه 
کشتی توقیفی را 

آزاد کند
- هشت کشته در 
۲ زلزله در فیلیپین
- پرتاب گاز اشک 
آور توسط پلیس 

هنگ کنگ مقابل 
معرتضان

- زلزله ۶٫۳ در 
ژاپن

- دو کشته و ۱۶ 
زخمی در ریزش 

صحنه مسابقه 
شنای کلوپ شبانه 

در کره جنوبی
- والیبال جوانان 

ایران قهرمان جهان 
شد

- مجموعا بیش از 
۱۵۰ سال حبس 

برای ۱۹ متهم 
پرونده شاندیز

- دیوان عالی 
آمریکا مجوز 
احداث دیوار 
مکزیک را داد

- ترامپ: با 
حامقت مکرون 
در مالیات گیری 

از رشکت های 
فناوری آمریکا 
مقابله به مثل 

می کنم
- حمله ترامپ 

به سوئد: راکی، 
خواننده رپ را 

آزاد کنید
- منایش نشان 

دستکاری شده 
ریاست جمهوری 

حین سخرنانی 
ترامپ

- بیش از ۲۰۰ 
خانه در لیام 
پایتخت پرو 

سوخت
- شاید ۲ نوجوان 
کانادایی مظنون 

به قتل فرار کرده 
باشند

- حداقل ۴ کشته 
در سقوط هواپیام 
در جزیره ونکوور

- ترکیه: آمریکا 
اف۳۵ ندهد از 

دیگران می خریم
- متاس تلفنی 

جانسون با ترامپ
- حرکت خطرناک 

گرمای اروپا به 
سوی گرینلند

- آفکام راشاتودی 
را بخاطر نقض 

بی طرفی ۲۰۰۰۰۰ 
پوند جریمه کرد

- کشف استخوان 
۴۰۰ کیلوگرمی 

یک دایناسور در 
فرانسه

- لیبی جنازه ۶۲ 
مهاجر غرق شده 

را از آب بیرون 
کشید

- معرتضان هنگ 
کنگی به فرودگاه 

ریختند
- ارسائیل: همه 

فلسطینی ها 
جزای خروج 

از قراردادها را 
می دهند

- پاناما حق 
استفاده از 

پرچمش را از 
کشتی های ایرانی 

سلب می کند
- کشتی 

شباهنگ بعلت 
آب گرفتگی در 

لنکران جمهوری 
آذربایجان غرق 

شد
- آغاز انتخابات 
شورایاری تهران

- ایران: ۲ نیروگاه 
امتی دیگر در 

بوشهر می سازیم
- فیلم گرفنت از 
آمر به معروف 

جرم است
- والیبال جوانان 

با برتری بر برزیل 
به فینال جهان 

رسید

- استعفای دن 
کوتس، مدیر 

اطالعات ملی 
آمریکا

- یک رسباز 
آمریکایی در 

سوریه با آتش 
خودی کشته شد

- یازده زخمی 
در تیراندازی در 

فستیوال سیر 
کالیفرنیا

- سندرز: 
عربستان 

دیکتاتوری رشور 
و زشت؛ نتانیاهو 

نژادپرست است
- یک کلمبیایی 

قهرمان 
توردوفرانس شد
- برنی سندرز 

برای خرید داروی 
ارزان با بیامران 

به کانادا آمد
- ادامه تعقیب ۲ 
نوجوان متهم به 
قتل در مانی توبا

- ناو دانکن 
انگلیس وارد 

خلیج فارس شد
- مخالف پوتین 

از زندان به 
بیامرستان رفت

- مرگ ۶۵ نفر در 
حمله بوکوحرام 

در نیجریه 
- تُرک های ربوده 
شده در نیجریه 

آزاد شدند
- پنج کشته در 

مبباران بیامرستانی 
در طرابلس توسط 

نیروهای حفرت
- حداقل ۸۷ کشته 

در درگیری های 
سودان

- ده ها کشته و 
ناپدید در رانش 

زمین در چین
- پاکستان صدور 

ویزای به افغان ها 
را محدود می کند

- آغاز رقابت های 
انتخابات 

ریاست جمهوری 
افغانستان

- ده ها کشته در 
انفجارهای کابل 

و غزنی
- ارسائیل دفاع 

موشکی پیکان ۳ 
را آزمایش کردیم
- ایران: نشست 
برجام، ایران و 
۴+۱ در وین 

سازنده بود؛ چین: 
همه مخالف 
آمریکا بودند

- برگزاری لیگ 
فوتبال ۳ رشط 

دارد
- موافقت دولت 

با استخراج 
ارزهای رمزی

- واردات ۱۳۳۹ 
کاال با مشابه 

ایرانی ممنوع شد
- وزیر خارجه 
عامن پس از 

جلسه با روحانی: 
با ایران در تنگه 
هرمز هامهنگیم

- پمپئو: قبل از 
انتخابات خروج 
از افغانستان را 
رشوع می کنیم
- ترامپ ایران 
هیچ جنگی را 
نربده، در هیچ 

مذاکره ای شکست 
نخورده

- امضاء خدمات 
بهداشتی رایگان 
به مجروحان ۱۱ 

سپتامرب توسط 
ترامپ

- جلوگیری از 
فروش اسلحه به 

عربستان در سنای 
آمریکا رای نیاورد

- حداقل ۵۷ کشته 
در شورش زندان 

برزیل
- قربانیان هک 
کپیتال وان: ۶ 

میلیون کانادایی، 
۱۰۰ میلیون 

آمریکایی
- انگلیس: 

نفتکشامن را 
با ایران تبادل 

منی کنیم؛ ایران 
مال ما را آزاد کند
- مخالف پوتین 
از بیامرستان به 

زندان رفت
- شکایت اروپا از 

مجارستان برای 
گرسنگی دادن به 

پناهجویان
- درگیری پلیس 

و دانشجویان 
یونان برای منع 

ورود نظامیان به 
دانشگاه

- فرانسه تعدادی 
از ۳۹ ناو رهگیری 

را به عربستان 
تحویل داد

- آغاز دادگاه راکی 
در استکهلم

- چین: غربی ها 
هنگ کنگ را 
ناآرام می کنند

- مرگ۲ رسباز 
آمریکایی در 

افغانستان
- پهبادهای یمن 

پایگاه هوایی 
عربستان را مبباران 

کردند
- هفده کشته در 
سقوط هواپیامی 

نظامی پاکستان
- اعرتاض دولت به 

رسیال گاندو
- رزمایش مشرتک 

دریایی ایران و 
روسیه از اقیانوس 
هند تا خلیج فارس

- ایران: انگلیس 
نفتکش ما را آزاد 

کند رسیدگی به 
تخلفات نفتکشش 
را رسیعرت می کنیم

- رد پیشنهاد ایران 
برای لغو تحریم ها 

در برابر پذیرش 
بازرسی بیشرت 
توسط آمریکا
- آغاز فرایند 

مهاجرت معکوس 
در شهرهای بزرگ 

ایران

- آمریکا ظریف 
را تحریم کرد

- نرخ بهره پایه 
در آمریکا ۰٫۲۵ 

پایین آمد
- انجام رسی دوم 
دور دوم مناظره 

کاندیداهای 
دموکرات

- سفیر آمریکا 
در کانادا بعنوان 

سفیر آمریکا 
در سازمان ملل 

معرفی شد
- حلقه محارصه 

۲ نوجوانان 
کانادایی متهم به 

قتل تنگرت شد
- آملان: به ائتالف 

دریای آمریکا 
در تنگه هرمز 

منی پیوندیم
- انگلیس با 

فروش اسلحه به 
عربستان دومین 

صادر کننده 
سالح شد

- ناتو: درخواست 
اسکورت کشتی 
در تنگه هرمز 

نداریم
- کنیا: سازمان 
ملل الشباب را 

تروریست معرفی 
کند

- صدور مجوز 
ساخت ۷۰۰ 

خانه فلسطینی 
و ۶۰۰۰ شهرکی 
توسط ارسائیل 

- مین جان ده ها 
غیرنظامی را در 

فراه گرفت
- حمزه، پرس 

اسامه بن الدن 
ُمرد

- کُره شاملی 
دوباره موشک 

آزمایش کرد
- سپیده قلیان 

از زندان به 
بیامرستان رفت

- تصویب حذف 
۴ صفر از پول 
ایران در دولت

- ظریف: 
آماده مذاکره با 
عربستان هستیم

- متاس تلفنی 
چهارم ماکرون 

با روحانی ۱۰۰ 
دقیقه طول کشید
- ظریف: پمپئو 

درخواست 
مصاحبه با 

ایرانیان را بپذیرد

- منایندگان 
سیاهپوست 

مجلس ویرجینیا 
سخرنانی ترامپ را 

تحریم کردند
- آمریکا: آملان 

به نیروی محافظ 
تنگه هرمز 

بپیوندد
- قانون کالیفرنیا: 

نامزدهای 
انتخاباتی باید 

اطالعات مالیاتی 
خود را عمومی 

کنند
- آغاز دور 

دوم مناظره 
کاندیداهای 

دموکرات
- ترامپ: بانک 

مرکزی نرخ بهره 
را پایین بیاورد

- متهم سپتامرب 
۱۱ علیه عربستان 

شهادت می دهد
- پرونده تجاوز 
نیامر در برزیل 

بسته شد
- تعقیب ۲ 

نوجوانان کانادایی 
متهم به قتل به 
شامل مانی توبا 

برگشت
- شهر کلگری 

کانادا خرج مرکز 
جدید تیم هاکی 
"فلیم" را می دهد

- سفیر سابق 
آملان در ایران 

رئیس جدید 
اینس تکس شد 
- سازمان ملل: 
یمن، سوریه و 

فلسطین قتلگاه 
کودکان است

- درگیری ارتش و 
انقالبیون سودان

- آزمایش ۲ 
موشک بالستیک 
توسط کره شاملی

- هوآوی: 
تحریم های آمریکا 

را خنثی کردیم
- حاکم دوبی 

همرسش را در 
لندن به دادگاه 

می برد، همرسش 
از دادگاه حامیت 

خواست
- مرگ ۱۱ ژاپنی 

بر اثر گرما
- سه طالقگی در 

هند ممنوع شد
- آمریکا در 

اسرتالیا پایگاه 
می سازد

- محکومیت 
محمدعلی نجفی 

به ۲ سال حبس و 
قصاص نفس 
- بیست سال 

زندان برای هادی 
رضوی

- ظریف به 
ترامپ: ۱۰۰۰ 

ساله ایران مقابل 
مهاجامن ایستاده؛ 

گول تیم بی را 
نخور

- جلسه دریایی 
ایران و امارات در 

تهران

- دولت فدرال 
آمریکا مجازات 
اعدام را از رس 

می گیرد
- پمپئو: الزم باشد 

برای مذاکره به تهران 
می روم

- ترامپ قانون عدم 
فروش سالح به 

عربستان را وتو کرد
- استعفای فرماندار 
پورتوریکوی آمریکا 

پس از روزها 
تظاهرات علیه اش
- آمریکا ۲۳ نفر 

را بخاطر ارتباط با 
ونزوئال تحریم کرد

- دستگیری ۱۶ 
نظامی آمریکایی 
برای قاچاق انسان

- دادگاه برزیل: 
برزیل باید به 

کشتی های ایرانی 
سوخت بدهد

- حمله هکرها به 
تلفن همراه رئیس 

جمهور برزیل
- پلیس کانادا با 

سگ و پهباد دنبال 
دو نوجوان مظنون 

به قتل
- گرمای ۴۰ درجه 

در اروپا رکورد ۲۰۰۰ 
ساله را شکست

- انگلیس 
کشتی هایش در تنگه 

هرمز را اسکورت 
می کند

- دیپلامت رومانیایی 
موقتا جانشین آمانو 

در آژانس شد
- اوکراین یک 

نفتکش روسی را 
توقیف کرد

- ترکیه: اولین 
اس۴۰۰ تکمیل شد

- مخرتع تخته پرنده 
در عبور از کانال 

مانش به دریا افتاد
- گوشی تاشوی 

سامسونگ به بازار 
آمد

- جانسون: رهرب 
حزب مخالف جانب 

مالها را می گیرد
- رئیس جمهور 

تونس درگذشت، 
رئیس مجلس 
جانشینش شد

- احتامل مرگ ۱۵۰ 
نفر در غرق شدن 
یک کشتی در لیبی

- ارسائیل: رسبازان به 
مچ پای فلسطینیان 

شلیک کنند
- محمودعباس کلیه 
قراردادها با ارسائیل 

را معلق کرد
- آزمایش ۲ موشک 

توسط کره شاملی
- کشته شدن ۷ نفرد 
در انفجار ننگرهار، 

۵ نفر در کابل
- چین: طرح امنیتی 

خلیج فارس روسیه را 
حامیت می کنیم

- دالر آزاد و رسمی 
هم نرخ شدند

- کاهش ۶۰٪ معامله 
آپارمتان های تهران

- ظریف به سنگال 
رفت
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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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https://www.theautismdad.com
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ALS

32 | Tel: 647.674.4048 |



33         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



34 | Tel: 647.674.4048 |



35         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



36 | Tel: 647.674.4048 |



37         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



38 | Tel: 647.674.4048 |



39         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



40 | Tel: 647.674.4048 |



41         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



42 | Tel: 647.674.4048 |



 [   ]

43         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



44 | Tel: 647.674.4048 |



45         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



[   ]

 [  ]

46 | Tel: 647.674.4048 |پنجشنبه  ١٠  مرداد  ١٣٩٨ - سال ٢٦ - ش  ١٢٤٩



47         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



48 | Tel: 647.674.4048 |



49         | www.iranstar.com | Thu, 01 Aug 2019 - V. 26 - No.1249



[  ]

[  ]

50 | Tel: 647.674.4048 |



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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