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AFFO DABLE 
LUXURY AWAITS YOU
IN ICHMOND HILL

R EG I S T E R  N OW  FO R  PR I O R I T Y  PR E V I E W
T H E B O N D O N YO N G E .C A

CO M I N G  SO O N  TO  YO N G E  &  BO N D
 

 

URBAN 
STACKED TOWNS

$600’FROM 
THE MID

برای ثبت نام با رضا بختیاری متاس بگیرید:
647.643.3337
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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
۲۷  سپتامرب
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۲۸  سپتامرب

شنبه
۲۹  سپتامرب

یک شنبه
۳۰  سپتامرب

دوشنبه
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 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- استیضاح ترامپ: 
۵ مقام وزارت 

خارجه به کنگره 
احضار شدند
- بوئینگ در 

تانکر سوخت ۷۳۷ 
شکاف پیدا کرد
- پلیس تحقیق 

رسوایی های 
ایمیل های  هیالری 

کلینتون را آغاز 
کرد

- هواپیامیی دلتا، 
هواپیامیی التم را 

می خرد
- شهردار تورنتو 
مراسم افراشنت 
پرچم چین را 

بایکوت می کند
- هیئت مدیره 
زبان انگلیسی 

مونرتال قانون ضد 
منادهای مذهبی را 

به دادگاه می برد
- سخرنانی یک 
دخرت ۱۵ ساله 

بومی کانادا در 
سازمان ملل درباره 

آب
- وزیر دارایی 
سابق انگیس: 

برگزیت بی توافق 
یعنی سود حامیان 

جانسون
- فردا اطریشی ها 

رای می دهند
- مرگ گروهی 
۱۳۰ دلفین در 

غرب آفریقا
- قایق پناهجویان 

در سواحل لیبی
- موگابه در 

روستای زادگاهش 
دفن شد

- صدها کشته، 
هزاران اسیر و 
پیروزی بزرگ 

حوثی های یمن بر 
عربستان

- انتخابات 
افغانستان با 

مشارکت پایین 
انجام شد؛ نتایج: ۳ 

هفته دیگر
- چین به معاهده 
بین املللی تجارت 

تسلیحات 
می پیوندد

- سوریه: آمریکا 
و ترکیه از خاک ما 

خارج شوند
- هند ۴ معرتض 

کشمیری را کشت
- ارسائیل یک 

تظاهرات کننده 
غزه ای را کشت

- درگیری مجدد 
پلیس هنگ کنگ 

با معرتضان
- عیادت ویدیویی 

ظریف از 
تخت روانچی

- سومین دادگاه 
شبنم نعمت زاده 

برگزار شد
- حمله زامبی های 

دنیای آی تی به 
سامانه های ارزی 

ایران

- آمریکا اجازه 
عیادت ظریف از 

تخت  روانچی را به 
آزادی یک زندانی 

منوط کرد
- اسعفای 

فرستاده ویژه 
ترامپ به اوکراین
- ترامپ دسرتسی 

به مکاملاتش 
با روسیه و 
عربستان را 
ممنوع کرد

- ترامپ: ایران 
برای مذاکره 
خواستار رفع 

تحریم شد، من 
گفتم نه

- هزاران 
تظاهرات کننده 
هائیتی ایستگاه 

پلیس را غارت 
کردند

- تظاهرات صدها 
هزار نفری کانادا 
برای حامیت از 

محیط زیست
- گرتا با ترودو 

مالقات کرد
- پلیس: ۲ 

نوجوان متهم به 
قتل کانادایی در 

ویدئو به قتل 
اعرتاف کرده اند

- وزیر سابق 
اوکراینی اتهام 

ترامپ علیه بایدن 
را رد کرد

- قهرمان گرجی 
رکورد دو رضب 

حسین رضازاده را 
شکست

- ترکیه: با تحریم 
آمریکا هم نفت 

و گاز ایران را 
می خریم

- سیگار کشیدن 
در بالکن در 

روسیه ممنوع شد
- مخالفت 

مجلس سوئیس با 
ممنوعیت حجاب
- افتتاح بزرگرتین 

مسجد غرب 
افریقا در داکار
- پلیس نیجریه 

صدها زندانی زیر 
شکنجه را نجات 

دادند
- آغاز صدور 

ویزای توریستی 
عربستان؛ 

حجابشان اجباری 
نیست

- برادر قندیل 
بلوچی، سلربیتی 

پاکستانی برای 
قتل خواهرش 

حبس ابد گرفت
- گانتز: با 

نتانیاهو دولت 
تشکیل منی دهم

- نفتکش توقیف 
شده انگلیس بندر 

عباس را ترک کرد
- حکم تخریب 
ویالی معروف 

داماد شمخانی در 
لواسان تایید شد

- ترامپ: 
می خواهم با لو 
دهنده مکاملاتم 

صحبت کنم
- زلزله ۷.۲ 

ریشرتی شیلی را 
لرزند

- رومنایی ترودو 
از بودجه و کرسی 

۴ سال دیگر آن
- سبزها: مالیات 

ربات می گیریم
- برف ۲۵ سانتی 
در کلگری، بیش 

از ۱ مرتی در 
مونتانا

- راستگرایان 
اتریش پیروز 

انتخابات شدند
- دو کشته 

در آتش سوزی 
اردوگاه 

پناهجویان 
لسبوس در یونان
- توقف فروش 

داروی معده 
زنتاک بعلت 

رسطان زایی
- جانسون تخلف 
در ارتباط با تاجر 

زن آمریکایی را 
رد کرد

- رومنایی ماسک 
از فضاپیامی رفت 

و برگشت به 
مریخ

- پاپ: تولید 
کنندگان سالح 

باعث جنگ 
می شوند اما 
مهاجران را 
منی پذیرند

- ارتش الجزایر: از 
هیچ کاندیدایی 
حامیت منی کنیم

- تظاهرات 
لبنانی ها علیه 
دولت حریری 
بعلت بحران 

اقتصادی
- ثبت ۲۰۰۰ 

شکایت انتخاباتی 
در افغانستان

- حوثی ها ویدئو 
شکست عربستان 

را پخش کردند
- نود کشته در 

سیل هند
- محافظ پادشاه 

عربستان در 
درگیری به رضب 
گلوله کشته شد

- چند میلیارد پول 
نقد ریال و یورو 

از خانه مناینده 
خوی مجلس 

دزدیده شد
- مجلس واردات، 

صادرات را 
مشمول مالیات بر 

ارزش افزوده کرد
- درخواست اعالن 
قرمز اینرتپل برای 
دستگیری مرجان 

شیخ االسالمی
- ظریف: ایران 

درگیر جنگ 
سایربی با 

آمریکاست

- جولیانی برای 
تحویل اسناد تلفن 
ترامپ-زلنسکی به 

کنگره احضار شد
- ترامپ در 

تحقیقات مولر 
به اسرتالیا فشار 

آورده بود
- فروشگاه های 
لباس فواور۲۱ 

کانادا ورشکست 
شدند

- اتهام فساد 
مجلس به رئیس 

جمهور پرو باعث 
تعطیلی آن شد

- شکست سازمان 
مخابرات کانادا 
از کمپانی های 

مخابراتی در 
دادگاه

- گزارش استانی: 
کبک از بومیان 
عذرخواهی کند

- برگزاری تشییع 
جنازه ژاک شیراک 

در فرانسه
- یونان ۱۰هزار 
پناهنده سوری 

را به ترکیه 
برمی گرداند

- انفجار در پایگاه 
آموزش نظامی 

آمریکا در سومالی 
در حمله الشباب
- عبدالله و غنی 

مدعی پیروزی 
در انتخابات 

افغانستان شدند
- حوثی ها ۲۹۰ 

اسیر را آزاد کردند
- عراق: حمله به 

حشد الشعبی کار 
ارسائیل بود

- عربستان: اعالن 
پیروزی حوثی ها 

گمراه کننده است
- تظاهرات بزرگ 
در اندونزی علیه 
قانون جدید ضد 

فساد
- بن سلامن: مقابل 
ایران راه سیاسی را 

به نظامی ترجیح 
می دهم

- سعد حریری، 
نخست وزیر لبنان 
۱۶ میلیون دالر به 
یک مدل افریقای 

جنوبی داده بود
- ایران به اتحادیه 
اوراسیا می پیوندد

- مجاهدین: حمله 
به آرامکو کار 

ایران بود
- آلودگی نفتی 
خارک به گناوه 

رسید
- ساالنه۴۰ تا 

۵۰ هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی 

ایرانیان
- از سال آینده 
بودجه جاری از 

نفت جدا می شود
- بیش از ۱۷۰۰ 
لوح هخامنشی 

امانتی پیش آمریکا 
به ایران برگشت

- لغو برنامه 
انتخاباتی سندرز 

بعلت مشکل 
قلبی

- ترامپ: این 
استیضاح نیست، 

کودتاست
- رسویس ردیابی 

نفتکش ها در 
اعرتاض به 

غلط گویی پومپئو 
انتشار اطالعاتش 

را متوقف کرد
- آمریکا روی 
کاالهای اروپا 
۷ میلیارد دالر 
گمرکی می بندد

- آمریکا خواستار 
توقف پروازهای 

ماهان ایر به 
ایتالیا شد

- تعلیق ۲ مسئول 
واتیکانی به ظن 
معامالت امالک 

بزرگ در لندن
- طوفان لورنزو 

جزایر آزورس 
پرتغال را در هم 

کوبید
- انگلیس طرح 
جدید برگزیت 

ارائه می دهد
- حداقل ۲۵ 

کشته رسبازان 
مالی در کمین 

ناشناسان
- نُه کشته در 

ادامه تظاهرات 
عراق در روز دوم

- آغاز دادگاه 
فساد نتانیاهو

- شش کشته در 
انفجار کاپیسا 

افغانستان
- عربستان: 

گفته های ایران 
درباره پیام ما به 

روحانی دقیق 
نبود

- یک بهیار 
روستای لردگان 

مرتبط با 
رسنگ های آلوده 

بازداشت شد
- الیحه تابعیت 

فرزندان زنان 
ایرانی تایید شد

- روحانی: آمریکا 
برای مذاکره 
کارشکنی کرد
- خامنه ای: 

کاهش تعهدات 
برجامی ادامه 

یابد
- تولید بیت کوین 

مجاز شد
- مدیران قطعه 

ساز خودرو برای 
قاچاق به دادگاه 

رفتند
- وصول ۱/۶ 
میلیارد دالر 

غرامت بانک 
ملت از انگلیس

- پمپئو درباره 
احضار به 

مجلس آمریکا: 
مقابل قلدریش 

می ایستم
- اکوادور از اوپک 

خارج می شود
- جی ام ۶۰۰۰ 

نفر را در مکزیک 
اخراج کرد

- زن پلیس 
تگزاسی، قاتل 

یک سیاهپوست 
گناهکار شد

- شییر: صندلی 
سازمان ملل 

اولویت ما نیست
- تظاهرات صدها 

کشاورز هلندی 
با تراکتور در 

خیابان ها
- مگان و هری 

منترشکننده 
نامه شان را سو 

کردند
- نخست وزیر 

سابق فرانسه برای 
حق داللی به 

دادگاه رفت
- توهین به پوتین 

در اینرتنت ۴۶۲ 
دالر آب می خورد

- محاکمه 
سارکوزی به اتهام 

تخلف مالی 
انتخاباتی

- یک کشته و ۱۰ 
مجروح در حمله 

مدرسه فنالند
- روزنامه نگار 

مراکشی به اتهام 
سقط جنین 

زندانی شد
- دو کشته در 

برخورد تظاهرات 
کنندگان به فساد 

و بیکاری در 
عراق با پلیس

- برگزاری جشن 
۷۰ سالگی چین 

کمونیستی
- مرگ یازده پلیس 

افغان در حمله 
طالبان

- ادامه درگیری 
معرتضان با پلیس 

هنگ کنگ
- کره شاملی 

آزمایش موشکی 
انجام داد

- استقبال رئیس 
مجلس از پیشنهاد 
مذاکره بن سلامن
- مالقات روحانی 

با پوتین در 
ایروان

- شکست والیبال 
ایران از روسیه در 

جام جهانی
- روحانی: آمریکا 
از دالر به عنوان 

سالح استفاده 
می کند

- بازداشت کامیل 
احمدی، ایرانی 

انگلیسی در ایران
- ۵ سال زندان 

برای حسین 
فریدون

- آمریکا ۲۰۰ نفر 
همراه با پدافند 

ضدپهبادی به 
عربستان می فرستد
- آمریکا دنبال لو 

دهنده مکامله ترامپ 
با رئیس جمهور 

اوکراین
- مک دونالد همربگر 

گیاهی می فروشد
- پمپئو: اسد در 

ادلب شیمیایی زده 
است

- آمریکا و ژاپن 
توافقنامه تجاری 

جدید امضاء کردند
- حزب سبز کانادا از 

دولت طرفدار خط 
نفت حامیت منی کند
- تیم هورتون کانادا 

۲۸ و ۲۹ سپتامرب 
قهوه مجانی می دهد

- محافظه کاران 
کانادا: برای ترودو 

در رسوایی اس ان سی 
پرونده قضایی باز 

می کنیم
- انتاریو در ۵ سال 

۱۰ هزار معلم را 
اخراج می کند

- ژاک شیراک، رئیس 
جمهور پیشین 

فرانسه درگذشت
- اقتصاددان بلغار، 

رئیس صندوق 
بین املللی پول شد

- دادگاهی در ایتالیا: 
کمک به اتانازی در 
مواردی جرم نیست

- آژانس: ایران 
سانرتیفیوژ های 

پیرشفته برای 
تحقیقات نصب کرده
- در استانبول زلزله 

۵/۷ آمد
- اولین فضانورد 

عرب (اماراتی) وارد 
ایستگاه فضایی 

بین املللی شد
- حداقل ۵۶ مجروح 
در فرود هواپیام در 

سیربی
- سقط جنین در کل 

اسرتالیا قانونی شد
- ابراز آمادگی حفرت 
برای گفتگوی صلح 

در لیبی
- دستگیری بیش 
از ۱۰۰۰ مخالف 
السیسی در مرص

- بن سلامن: 
من مسئول قتل 
خاشقجی هستم

- بن سلامن از طریق 
پاکستان به روحانی 

پیام فرستاد
- وزرای خارجه ایران 

و آمریکا: مساله 
تبادل زندانی مطرح 

نشده است
- ایران سه عضو 

خانواده علینژاد را 
دستگیر کرد

- شالق در مالء عام 
برای متهامن 

قایق سواری در سد 
لفور

- خامنه ای: باید از 
اروپا قطع امید کرد
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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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WI-1000XM2
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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  



53         | www.iranstar.com | Thu, 03 Oct 2019 - V. 26 - No.1258



54 | Tel: 647.674.4048 |



55         | www.iranstar.com | Thu, 03 Oct 2019 - V. 26 - No.1258

(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design
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