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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
۵  سپتامرب

جمعه
۶  سپتامرب

شنبه
۷  سپتامرب

یک شنبه
۸  سپتامرب

دوشنبه
۹  سپتامرب

سه شنبه
۱۰  سپتامرب

چهار شنبه
۱۱  سپتامرب

پنج شنبه
۲۹  آگوست

جمعه
۳۰  آگوست

شنبه
۳۱  آگوست

یک شنبه
۱  سپتامرب

دوشنبه
۲  سپتامرب

سه شنبه
۳  سپتامرب

چهار شنبه
۴  سپتامرب

پنج شنبه
۲۹  آگوست

جمعه
۳۰  آگوست

شنبه
۳۱  آگوست

یک شنبه
۱  سپتامرب

دوشنبه
۲  سپتامرب

سه شنبه
۳  سپتامرب

چهار شنبه
۴  سپتامرب

برف
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ابر

پ پ پ ربپ پ رب پ رب پ رب پ

20° C

15° C

10° 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

- طوفان دورین به 
فلوریدا منی زند
- پنج کشته و 
۲۴ زخمی در 

تیراندازی کور یک 
سفیدپوست در 

تگزاس
- اخراج مادلین 

وسرتهوت دستیار 
شخصی ترامپ 

برای درز ارتباط 
خانوادگی، شاید 

دخرتش تیفانی را 
جایگزین کند

- حمله موشکی 
آمریکا به متحدان 

شورشی سابقش 
در سوریه

- دادگاه عالی 
ساسکاچوان 

درخواست تاخیر 
مالیات کربن را 

رد کرد
- بیانکا، تنیسور 

زن کانادایی 
وزنیاکی رده 

نخست را شکست 
داد

- تظاهرات 
رسارسی در 

انگلیس در اعرتاض 
به تعلیق مجلس
- روسیه موشک 

بالستیک اسکندر 
را آزمایش کرد
- درخواست 

پناهندگی قهرمان 
جودوی ایران از 

آملان
- تظاهرات بزرگ 

در روسیه 
- عمرالبشیر: ۲۵ 

میلیون دالر از بن 
سلامن پول گرفتم
- یازده کشته در 

حمله انتحاری 
طالبان در 
استانکزی

- هند شهروندی 
۲ میلیون نفر را 

لغو کرد
- ادامه تظاهرات 
در فرودگاه هنگ 

کنگ
- روحانی به 

مکرون: برجام 
تغییرناپذیر است
- فرزند فرمانده 

سابق ارتش ایران 
به اخالل نظام 

اقتصادی متهم شد
- یازده سال 

حبس برای عاطفه 
رنگریز معرتض 

کارگری
- وزیر ارتباطات 
با ماهواره ناهید 
۱ عکس گرفت و 

برای ترامپ توئیت 
کرد

- ظریف: پمپئو 
نق نزن نفتامن را 

به همه و مشرتیان 
می فروشیم

- تعدادی مداح 
تربیت شده 

ارسائیلی بازداشت 
شدند

- آبگیری سد 
گتوند: ۲ روستا 

زیر آب رفت

- ترامپ مرکز 
فرماندهی جنگ 

فضایی راه اندازی 
کرد: انفجار ایران 

کار ما نبود
- آمریکا: تحریم 

ایران علیه 
موسسه ما عرفی 

نیست
- مرگ یک رسباز 

آمریکایی در 
افغانستان

- حمله مجری 
فاکس نیوز به 

ترامپ
- کشف بزرگرتین 

محموله قاچاق 
فنتنول در آمریکا

- کاندیدای لیربال 
مسلامن کانادا به 
اتهام ضد یهودی 
بودن اخراج شد

- فرانسه از 
فروش رافائل به 

کانادا منرصف شد
- حساب مدیر 
توییرت هک شد
- دخرت ۹ ساله 

لوئیس انریکه در 
اثر ابتال به رسطان 

درگذشت
- قطع تبلیغ 

ویدئویی عطر 
"وحشی" از دیون 

با منایش بومیان
- رهربان 

تظاهرات کنندگان 
هنگ کنگ 

دستگیر شدند
- تظاهرات در 
پاکستان علیه 

هند در لغو 
خودمختاری 

کشمیر
- آتش بس 

یکطرفه ارتش 
سوریه

- حمله هوایی 
امارات به 

طرفداران یمنی 
عربستان در عدن

- نتانیاهو به 
ماکرون:  االن 

بدترین زمان برای 
گفت وگو با ایران 

است
- انفجار در 

سکوی پرتاب 
ماهواره ایران

- نجفی به زندان 
بازگشت

- آژانس: اورانیوم 
غنی شده ایران 
بیش از سقف 

برجام است
- آمبوالنس 

خصوصی که 
تاکسی سلربیتی ها 

بود پلمب شد
- محرومیت ۴ 
ماهه قدوس از 

فوتبال
- تغییر مسیر 

نفتکش آدریان 
دریا ۱ بسوی 

لبنان؛ آمریکا: به 
سوریه می رود
- آتش سوزی 
عمدی تاالب 

انزلی برای تغییر 
کاربری

- تیرانداز 
تروریست تگزاس: 

ست آرون اتور 
۳۶ ساله

- ترامپ روی 
۱۱۲ میلیارد کاالی 
چینی ۱۵٪ مالیات 

گذاشت، چین 
روی ۷۵ میلیارد

- مجروحیت 
کوین هارت 

در تصادف لس 
آنجلس

- طوفان دورین 
به باهاما زد

- بحران اقتصادی 
در آرژانتین: 

محدودیت مردم 
در خرید ارز

- رئیس جمهور 
برزیل برای بار 

سوم جراحی 
می شود

- اعالن تغییراتی 
در قانون کار 

کانادا
- رشکت بی کانادا 

فروشگاه های 
آملانش را می بندد
- ایتالیا از ورود 

کشتی نجات 
پناهجویان 

جلوگیری کرد
- عذرخواهی آملان 

۸۰ سال پس از 
آغاز جنگ جهانی 

دوم از لهستان
- پیرشفت بزرگ 

راستگرایان 
افراطی آملان در 

انتخابات
- ده ها کشته در 

فروپاشی آپارمتانی 
در مالی

- حزب الله تانک 
و پایگاه ارسائیل 

را زد، ارسائیل 
مناطق مرزی را 

مبباران کرد
- نتانیاهو: کلیه 
شهرک ها را جزو 

خاک ارسائیل 
می کنم

- مبباران زندان 
حوثی ها با 
زندانی های 

طرفدار عربستان 
۱۰۰ کشته گرفت
- ادامه درگیری 

پلیس هنگ 
کنگ با تظاهرات 

کنندگان
- چهار کشته در 
درگیرهای امروز 

افغانستان
- هفت کشته در 

سقوط هواپیام در 
فیلیپین

- نوزده سال 
زندان برای اعضای 

شورای شهر بابل 
به اتهام روابط 

نامرشوع و اخاذی
- پلیس ایران: با 
قمه زنی برخورد 

می کنیم
- رومنایی از پهپاد 

دور پرواز کیان
- پرسپولیس با 

استقالل: ۳۱ 
شهریور

- هشت کشته 
و ۳۰ مفقود در 
آتش سوزی قایق 

کالیفرنیایی
- مانور نظامی 

آمریکا در جنوب 
رشق آسیا

- توافق آمریکا 
با طالبان منتظر 

تایید ترامپ: 
خروج ۵۰۰۰ رسباز 
- تاکنون: ۵ کشته 

بر اثر طوفان 
دورین

- گوامتاال کاندید 
سابق ریاست 

جمهوری و زن 
رئیس جمهور 

سابق را دستگیر 
کرد

- روز کارگر در 
کانادا برگزار شد

- دفاع برادر 
سینگ مقابل 

حمله یک راستگرا 
به مسلامنان و 
حامیت سینگ، 

ترودو و شییر
- فدراسیون جودو: 

پرونده سعید 
مالیی را بررسی 

می کنیم
- اتوبوس های 
شهری فرانسه 

رایگان شد
- جانسون: شاید 

مخالفان را اخراج 
کنم؛ انتخابات 

کشوری برگزار کنم
- فرانسه منایندگان 

مجلس را ٪۲۵ 
کاهش می دهد

- ادامه تظاهرات 
بزرگ انگلیس علیه 

انحالل مجلس
- سیل ناگهانی در 
کنیا گردشگران را 

با خود برد
- پنج کشته در 

انفجار بزرگ کابل
- حاکم دوبی: 

رسعت خانه سازی 
کم شود

- آغاز سازوکار 
سازمان تجارت 

جهانی توسط چین 
علیه آمریکا

- رهرب هنگ کنگ: 
می توانستم استعفا 

می کردم
- ماه نورد چین در 
سطح مخفی ماه 

نوعی ژله یافت
- حذف بسکتبال 

ایران از جام 
جهانی

- آغاز مانور 
دریایی ایران در 

دریای خزر
- روحانی فردا به 

مجلس می رود
- ظریف: روسیه 
دوست روزهای 

سخت ایران بوده
- رایزنی های ۱۰ 

ساعته ایران و 
فرانسه در پاریس

- الریجانی: 
بانک ها نباید یقه 
ضامن وام گیرنده 

را بگیرند

- کاپیتان 
نفتکش ایرانی 

رشوه آمریکا را 
نپذیرفت

- حذف فدرر از 
اوپن آمریکا

- طوفان دورین 
به رشق آمریکا 

می زند
- آمریکا: استثنا، 

معافیت یا 
برداشنت تحریم 

ایران در کار 
نیست

- آماده باش 
ونزوئال مقابل 
حمله نظامی 

کلمبیا و آمریکا
- دومینیک 

بارتون سفیر 
کانادا در چین شد

- نرخ بهره پایه 
کانادا ثابت ماند
- دبیرستان های 
مونرتال استفاده 

از تلفن همراه را 
ممنوع کردند

- ارتشی نئونازی 
کانادایی به 

آمریکا فرار کرد
- مجلس انگلیس: 
برگزیت به تعویق 
بیافتد، جانسون: 
انتخابات زودرس 

برگزار می کنم، 
مجلس آنرا هم 

رد کرد
- کونته، دوباره 

کابینه جدید 
ایتالیا را معرفی 

می کند
- خروج نیجریه 
از اجالس آفریقا 

در پی آشوب های 
مردمی

- دولت هنگ 
کنگ الیحه 

اسرتداد به چین را 
پس گرفت
- حکومت 

افغانستان: نگران 
توافق آمریکا و 
طالبان هستیم؛ 

جنگ داخلی رخ 
می دهد

- آغاز مذاکرات 
جدایی طلبان با 

طرفداران هادی 
در یمن

- مرحله سوم 
کاهش برجام 
از جمعه اجرا 

می شود
- گزارش مجلس 

درباره حسین 
فریدون مفقود 

شد
- ایران ۷ خدمه 
کشتی توقیفی 
انگلیس را آزاد 

کرد
- ایران: اروپا 

۱۵ میلیارد دالر 
نفتامن را معامله 

کند به برجام 
برمی گردیم

- کشف ۳۴ جسد 
در قایق سوخته 

کالیفرنیایی
- آمریکا سازمان 
فضایی ایران را 

تحریم کرد
- امتناع واملارت 
از فروش برخی 

سالح ها
- پنتاگون بودجه 

ساخت دیوار 
ترامپ را تصویب 

کرد
- مهاجرت 

کاندیداهای 
نیودموکرات 

نیوبرانزویک به 
سبزها

- سقوط شهاب 
سنگ بزرگ آسامن 
ادمونتون را کامال 

روشن کرد
- آلربتا بودجه 

بهداشت و 
آموزش وپرورش را 

تعدیل می کند
- ات وود و سلامن 

رشدی میان 
کاندیداهای نهایی 

جایزه کتاب
- شکست 

جانسون در 
مجلس: مجلس را 
منحل و انتخابات 

زودرس برگزار 
می کنم

- فرانسه ۱۵ 
بیلیون دالر خط 
اعتباری به ایران 

می دهیم
- پنج سال حبس 
برای بالگ نویس 

روس مخالف 
دولت

- تظاهرات بزرگ 
بر ضد خشونت 

خانگی علیه زنان 
در پاریس

- کنرست راجر 
واترز به نفع 
جولیان آسانژ

- پنج کشته در 
تظاهرات علیه 
خارجی ها در 

افریقای جنوبی
- اعالن وضعیت 

اضطراری چین در 
هنگ کنگ

- کشته شدن 
۸ کودک چینی 

در نخستین روز 
مدارس

- کشته های 
انفجار کابل به 
۱۳۰ نفر رسید
- عربستان به 

یمن نیرو فرستاد
- امنستی ۵۰۰۰ 

کارت اعرتاض 
به کشتار ۶۷ به 
سفارت ایران در 

اسپانیا داد
- مجلس دو وزیر 

پیشنهادی روحانی 
را تایید کرد

- یاهو: یک مهره 
هلندی ویروس 

استاکس نت را به 
کامپیوترهای ایران 

انداخت؛ ایران: 
بررسی می کنیم

- طوفان دورین به 
فلوریدا می زند، سفر 
ترامپ به لهستان را 

لغو کرد
- کومی با افشای 

ترامپ قوانین 
اف بی آی را نقض 

کرده
- ویدئوهایی از 
خانم های ویالی 

اپشتین منترش شد
- ترامپ جلوی کمک 
۲۵۰ میلیونی آمریکا 
به اوکراین را می گیرد
- آمریکا ۴ ایرانی و 
افرادی از حامس و 
حزب الله را تحریم 

کرد
- ترامپ: حتی با 
توافق با طالبان 

هم از افغانستان 
منی رویم

- جدایی طلبان فارک 
کلمبیا شاید دوباره 

بجنگند
- طوفان ارین به 

رشق کانادا زد
- رهرب محافظه کاران 

کانادا: قانون 
همجنسگرایی را 
بازنگری منی کنم
- تظاهرات در 

اعرتاض به تعلیق 
مجلس انگیس و 

جمع آوری ۱ میلیون 
امضاء

- گارد دریایی 
اسپانیایی ۲۰۰ 

پناهجو را در دریا 
نجات داد

- افزایش رسخک در 
جهان

- حوثی ها با موشک 
فرودگاه عربستان 

را زدند
- ارسائیل: ایران 
موشک سازی در 

لبنان را رسعت داده
- کره شاملی قانون 

اساسی را برای قدرت 
بیشرت کیم تغییر 

می دهد
- جدایی طلبان یمن 

با کمک جنگنده های 
اماراتی وارد عدن 

شدند
- گوشی های هوآوی 
بدون اپ های گوگل 

به بازار می آید
- انفجار در سکوی 

پرتاب ماهواره بر 
ایران

- روسیه و چین به 
ایران پیشنهاد خرید 

هواپیام دادند
- ایران دادگاه کشتی 

توقیفی انگیس را 
رسعت می دهد

- رئیسی: صدای 
کارگران اراک و 

هفت تپه را باید 
شنید

- افزایش ارزش دالر 
و سکه و طال

- ظریف: آمریکا 
مذاکره می خواهد به 

برجام برگردد
- رسدرگمی 

رشکت های رهگیری 
نفتکش ها درباره 
مسیر آدریان دریا
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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

26 | Tel: 647.674.4048 |



[       ]

27         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



28 | Tel: 647.674.4048 |



29         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



30 | Tel: 647.674.4048 |



31         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



32 | Tel: 647.674.4048 |



33         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



34 | Tel: 647.674.4048 |



35         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



36 | Tel: 647.674.4048 |



37         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



38 | Tel: 647.674.4048 |



39         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



40 | Tel: 647.674.4048 |



41         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



42 | Tel: 647.674.4048 |



 [      ]

43         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



44 | Tel: 647.674.4048 |



45         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



[      ]

 [  ]

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
  

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

  

46 | Tel: 647.674.4048 |



47         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



48 | Tel: 647.674.4048 |



[       ]

49         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



[     ]

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

59         | www.iranstar.com | Thu, 05 Sep 2019 - V. 26 - No.1254



60 | Tel: 647.674.4048 |


