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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
۱۳  سپتامرب

جمعه
۱۴  سپتامرب

شنبه
۱۵  سپتامرب

یک شنبه
۱۶  سپتامرب

دوشنبه
۱۷  سپتامرب

سه شنبه
۱۸  سپتامرب

چهار شنبه
۱۹  سپتامرب

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
۵  سپتامرب

جمعه
۶  سپتامرب

شنبه
۷  سپتامرب

یک شنبه
۸  سپتامرب

دوشنبه
۹  سپتامرب

سه شنبه
۱۰  سپتامرب

چهار شنبه
۱۱  سپتامرب
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- ترامپ گفتگو 
صلح با طالبان را 

لغو کرد
- توافق ۷ کشور 
آمریکایی جنوبی 

در حفاظت از 
آمازون

- استعفای مدیر 
دانشگاه ام آی تی 
بعلت ارتباط با 

اپشتین
- بیانکا آندرسکو، 

تنیسور ۱۹ 
ساله کانادایی با 

شکست دادن رسنا 
ویلیامز، قهرمان 

زنان در اوپن 
آمریکا شد

- طوفان دورین به 
نوااسکوشیا کانادا 

زد، برق ها رفت
- منایندگان مجلس 

جانسون را به 
دادگاه می برند، 
یک وزیر دیگر 
هم استعفا کرد

- تبادل ۷۰ زندانی 
میان روسیه و 

اوکراین
- تظاهرات روی 
فرش قرمز ونیز 

علیه تغییرات 
اقلیمی

- شیر طالی ونیز 
به جوکر رسید
- فرانسه ۸۹ 
جلیقه زرد را 
بازداشت کرد

- وثیقه البشیر 
برای آزادی رد شد

- طالبان اشتباها ۶ 
خربنگار را ربودند

- وقوع پنج انفجار 
در بغداد

- پاکستان اجازه 
عبور به هواپیامی 
رئیس جمهور هند 

نداد
- اولین صادرات 

افغانستان با قطار 
به چین

- اعرتاضات بازهم 
فرودگاه هنگ 
کنگ را بست

- پادشاه عربستان 
پرسش را وزیر 

نفت کرد
- آتش سوزی بزرگ 

در اسرتالیا
- ایالن ماسک، 

پورشه برقی 
دوگانه سوز را 

مسخره کرد
- اژه ای: با کسی 

که با دشمن رابطه 
بگیرد در آینده 
برخورد می کنیم
- ایران در گام 

سوم کاهش برجام، 
آزمایشاتش را آغاز 
و گازدهی می کند

- آزادی سعید 
مرتضوی با گذشت 

۶۶٪ محکومیتش
- ایران یک کشتی 
سوخت قاچاق را 

توقیف کرد
- ۱۸ سال حبس 

برای سپیده قلیان

- ترامپ بودجه 
پناهگاه ها را کم 

می کند
- وزیر دفاع 

آمریکا: ایران دارد 
آماده مذاکره 

می شود
- مکزیک ۵۶٪ از 
مهاجران به سوی 

آمریکا را کم 
کرد، شاید گمرکی 

آمریکا برداشته 
شود

- طوفان دورین 
از آمریکا به 

اقیانوس برگشت، 
یکشنبه صبح به 

کانادا می زند
- بیانکا آندرسکو، 
تنیسور کانادایی 

به فینال اوپن 
زنان آمریکا رسید

- جاستین بیرب: 
معتاد و افرسده 

هستم
- ائتالف احزاب 

انگلیس علیه 
جانسون

- فرانسه: حتی 
با نه آمریکا هم 
با ایران مذاکره 

می کنیم
- دادگاه عالی 

انگلیس شکایت 
از تعلیق مجلس 

را رد کرد
- سفیر آملان 

در کلمبیا رئیس 
اینس تکس شد

- اخراج 
سیاستمدار یونانی 

برای میمون 
خواندن یک 

ایرانی
- رئیس آژانس به 

تهران می رود
- رابرت موگابه، 
رئیس جمهوری 
سابق زیمبابوه 

درگذشت
- متاس با ماه نورد 

هندی پیش از 
فرودش قطع شد

- سفر غنی به 
آمریکا عقب افتاد

- رئیس جمهور 
لبنان: حمله 

ارسائیل را پاسخ 
می دهیم

- ارسائیل ۲ 
نوجوان فلسطینی 

در غزه را کشت
- ادامه درگیری 

پلیس و معرتضان 
هنگ کنگی

- مناینده هرمزگان 
در قم پیدا شد
- نتیجه کنکور 

کارشناسی ارشد 
اعالن شد

- نفتکش آدریان 
ایران نفتش را 

در بندر سوریه 
تخلیه کرد

- فغانی، داور 
ایرانی به اسرتالیا 

می رود
- وزش باد ۱۱۰ 

کیلومرتی در زابل

- پمپئو: ترامپ 
حارض به دیدار 

روحانی است
- آمریکا: هر 
خریدار نفت 

ایران را تحریم 
می کنیم

- خواهر کواهی 
متهم به دزدی و 
قتل یک زن ۸۴ 

ساله شد
- ۴ ملوان در به 

پهلو شدن کشتی 
جورجیا آمریکا 

مفقود شدند
- جراحی موفق 

رئیس جمهور 
برزیل

- آغاز رسمی 
انتخابات توسط 
نیودموکرات های 

کانادا
- ارتش کانادا به 

مکان های تخریب 
شده طوفان 

دورین اعزام شد
- توافق دولت 

کانادا و انتاریو در 
تخصیص بودجه 

دانشگاه فرانسوی 
زبان

- پایان انتخابات 
محلی روسیه
- ارتش ترکیه 

برای گشت زنی 
با آمریکا وارد 

مناطق کُردنشین 
سوریه شد

- روسیه: گوگل 
و فیس بوک روز 

انتخابات تبلیغات 
کردند

- حداقل ۲۹ کشته 
در ۲ حمله در 

بورکینافاسو
- طالبان: لغو 

صلح با ما 
آمریکایی های 
بیشرتی را به 
کشنت می دهد

- طالبان ۶ 
خربنگار ربوده 

شده اشتباهی را 
آزاد کردند

- تظاهرات 
کنندگان هنگ 
کنگی با پرچم 

آمریکا به خیابان 
ریختند

- عراق از تولید 
نفتش می کاهد

- توافق عربستان 
و امارات در پایان 

جنگ در جنوب 
یمن

- پنج کشته در 
گردباد کره شاملی

- ماه نورد شکست 
خورده هند در 

ماه پیدا شد
- بسکتبال ایران 

جواز املپیک توکیو 
را در چین گرفت

- آژانس در 
قالی شویی 
تورقوزآباد 

اورانیوم یافت
- دخرت نعمت زاده 

بازداشت شد

- ترامپ: مذاکره با 
طالبان ُمرد، آنها را 
با شدت می کوبیم

- همه ملوانان گیر 
افتاده در کشتی 

به پهلو شده 
جورجیا نجات 

یافتند
- شوهر سارا پالین 

طالق می گیرد
- حداقل ۳۵۰۰۰ 
مهاجر به سوی 

آمریکا در مکزیک 
گیر افتاده اند

- جیسون کنی: 
کلمه مردمی از 
مدارس آلربتای 

کانادا حذف شود
- مجلس انگلیس 

انتخابات را رد 
کرد، جانسون 
مجلس را از 

امشب تعطیل کرد
- با اعرتاض 

آمریکا: موگرینی 
به کوبا سفر کرد
- شکست حزب 

پوتین در انتخابات 
مسکو و پیروزی 

در بقیه روسیه
- لغو ۱۷۰۰ پرواز 

انگلیسی بعلت 
اعتصاب خلبانان

- یک پلیس 
هلندی با گلوله دو 

فرزندش را کشت
- دیدار بی نتیجه 
دو نخست وزیر 
بریتانیا و ایرلند 

برای برگزیت
- ملکه انگلیس 

قانون منع برگزیت 
بدون توافق را 

امضا کرد
- ترکیه صدای قتل 
خاشقجی را پخش 

کرد
- مببگذاری در 

سفارت افریقای 
جنوبی در نیجریه 

شایعه بود
- نتانیاهو: ایران 
تاسیسات مخفی 

در آباده داشته
- حزب الله پهباد 

ارسائیلی را در 
لبنان زد

- ارسائیل و سوریه 
به یکدیگر موشک 

زدند
- سقوط مینی 

بوس زائران افغان 
در غرب ایران

- گردباد برق ۹۰۰ 
هزار خانه توکیو را 

قطع کرد
- عربستان: دنبال 

غنی سازی اورانیوم 
می رویم

- کره شاملی دو 
راکت پرتاب کرد

- دخرت آبی 
خودسوزی کننده 
بخاطر دستگیری 

در استادیوم، 
درگذشت

- رئیس آژانس: ما 
بازرسی و نتایجش 

را منترش می کنیم

- ترامپ در ۱۱ 
سپتامرب: نربد علیه 

طالبان تشدید 
می شود

- ترامپ احتامل 
کاهش تحریم 

ایران برای مالقات 
با روحانی را رد 

نکرد
- دیوان عالی به 

نفع دیوار ترامپ 
رای داد

- بسکتبال آمریکا 
از فرانسه شکست 
خورد و حذف شد
- کانادا رسام وارد 

انتخابات شد
- ورود بیانکا 

آندرسکو، تنیسور 
کانادایی با جام 
اوپن آمریکا به 

تورنتو 
- دادگاه اسکاتلند: 

تعلیق پارملان 
انگلیس غیرقانونی 

است 
- زن پرونده 

تجاوز نیامر متهم 
به کاله برداری شد

- توافق برای 
تشکیل دولت 

انتقالی در سودان 
جنوبی

- جسد موگابه 
از سنگاپور وارد 

زیمباوه شد
- عربستان: وعده 
انتخاباتی نتانیاهو 
در ضمیمه کردن 

خاک فلسطین 
خطرناک است
- نتانیاهو به 
دیدار پوتین 

می رود
- بازداشت ۳ تبعه 

اسرتالیایی در 
ایران

- ظریف: اخراج 
بولنت امور داخلی 

آمریکاست
- مقررات جدید، 

ارزش معامالت 
بازار پایه فرابورس 
ایران را نصف کرد

- سفیر ایران 
در انگلیس: 

آدریان۱ به رشکت 
خصوصی فروخته 

شده
- اعرتاض ایران 

به بازداشت یک 
دانشمند ایرانی 

توسط دولت 
آمریکا

- مذاکره تلفنی 
روحانی و مکرون 

درباره برجام
- یارانه ثرومتندان 

از مهر حذف 
می شود

- فیفا برای بررسی 
مرگ دخرت آبی 

به ایران کمیته ای 
می فرستد

- ترامپ بولنت را 
اخراج کرد

- آمریکا: ناتوانی 
ایران در عدم 

پاسخ به آژانس 
غیرقابل قبول 

است
- رومنایی اپل 

از آیفون ۱۱ و 
تلویزیون اینرتنتی
- ترودو فردا ۱۰ 
صبح در مالقات 
مناینده انگلیس، 

مجلس را برای 
انتخابات کانادا 

منحل می کند
- پایان انتخابات 

۱ سال زودتر 
از زمانش در 

مانی توبا کانادا با 
پیروزی محافظه 

کاران
- تربئه تهدید به 

مرگ کننده ترودو 
- وزیر محیط 
زیست کانادا 

تهدید به مرگ شد
- امنستی: 

اسرتاتژی کنی در 
آلربتا کانادا، خالف 
حقوق برش است 
- انگلیس فروش 

نفت آدریان-۱ به 
سوریه را محکوم 
و سفیر ایران را 

احضار کرد
- روند استیضاح 

رئیس جمهور 
اوکراین قانون شد

- پلیس نیجریه 
۱۲ سینه زن 

عاشورا را کشت
- حداقل ۳۱ کشته 
و ۱۰۰ مجروح در 
ریخنت یک دیوار 

در کربال
- طالبان ولسوالی 

ینگی قلعه تخار 
را ترصف کرد

- نرصالله: از لبنان 
در برابر ارسائیل 
با خومنان دفاع 

می کنیم
- نتانیاهو: 

نخست وزیر شوم 
دره اردن و شامل 

دریای مرده را 
ضمیمه ارسائیل 

می کنم
- استعفای جک 
ما، از علی بابا 

- تعطیلی مدارس 
اندونزی بعلت 

آتش سوزی 
مدارس

- حمله راکتی به 
سفارت آمریکا در 

کابل
- کره شاملی: 

آماده مذاکره با 
آمریکا هستیم
- تیم ملی ۲، 
هنگ کنگ ۰

- فیفا: از اتفاقی 
که برای دخرت آبی 

افتاد متاسفیم
- ایران یکی از ۱۰ 
کشور پُر سانسور 

دنیاست

- آغاز مذاکرات 
مستقیم آمریکا با 

حوثی ها
- آمریکا راه حل 

فرانسه برای برجام را 
رد کرد

- آمریکا برای افشای 
سپاه جایزه می دهد

- طوفان دورین فردا 
به کارولینای شاملی 

آمریکا می زند
- مناینده ترامپ در 

خاورمیانه استعفا 
می کند

- نیکی میناژ: بزودی 
بازنشسته می شوم
- پنجاه و هشت 
سال زندان برای 

همرس رئیس 
جمهوری سابق 

هندوراس برای فساد 
مالی

- موج گرمای نگران 
کننده در راه ونکوور
- کانادا سفیر جدید 

چین را پذیرفت
- آغاز فستیوال فیلم 

تورنتو
- برادر کوچکرت 

بوریس جانسون 
از کابینه و مجلس 
انگلیس استعفا داد
- کابینه ائتالفی با 

چپ جدید کونته در 
ایتالیا سوگند خورد

- اروپا برای برگزیت 
بدون توافق آماده 

می شود
- اردوغان: قابل 

قبول نیست که ما 
مبب اتم نداشته 

باشیم
- اردوغان: در سوریه 

حامیت نشویم راه 
ورود پناهجویان به 

اروپا باز می شود
- گوشی تاشوی 

سامسونگ: ۲۰۰۰ 
دالر

- پوتین: به آمریکا 
پیشنهاد خرید 

موشک روسی دادم
- اولین تشکیل 

دولت جدید سودان 
پس از البشیر

- افریقای جنوبی 
سفارت نیجریه را 

بست
- مرگ پرس محمد 

مرسی با ایست قلبی
- نتانیاهو: رهربان 

جهان با ایران 
گفت وگو نکنند

- مرگ ۱ آمریکایی 
میان ۱۰ کشته در 

انفجار کابل
- ایران کاهش مرحله 
سوم تعهدات برجام 

را گزارش کرد
- زنی برای اتهام 

ورود به ورزشگاه 
فوتبال مقابل دادگاه 

خودسوزی کرد 
- تحویل خودروهای 

معوق سال ۹۷ تا 
پایان ماه آینده

- مناینده هرمزگان 
به همراه برادرش 

مفقود 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

26 | Tel: 647.674.4048 |



[   ]

27         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



28 | Tel: 647.674.4048 |



29         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



30 | Tel: 647.674.4048 |



31         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



32 | Tel: 647.674.4048 |



33         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



34 | Tel: 647.674.4048 |



35         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



36 | Tel: 647.674.4048 |



37         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



38 | Tel: 647.674.4048 |



39         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



40 | Tel: 647.674.4048 |



41         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



42 | Tel: 647.674.4048 |



 [   ]

43         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



44 | Tel: 647.674.4048 |



45         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



[   ]

 [  ]

46 | Tel: 647.674.4048 |



47         | www.iranstar.com | Thu, 12 Sep 2019 - V. 26 - No.1255



ICBA
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https://www.theautismdad.com
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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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