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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
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   دالر اسرتالیا

  X  دالر کانادا

   یورو

   دالر آمریکا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنج شنبه
۱۲ دسامرب

جمعه
۱۳ دسامرب

شنبه
۱۴ دسامرب

یک شنبه
۱۵ دسامرب

دوشنبه
۱۶ دسامرب

سه شنبه
۱۷ دسامرب

چهار شنبه
۱۸ دسامرب

پنج شنبه
۵ دسامرب

جمعه
۶ دسامرب

شنبه
۷ دسامرب

یک شنبه
۸ دسامرب

دوشنبه
۹ دسامرب

سه شنبه
۱۰ دسامرب

چهار شنبه
۱۱ دسامرب

پنج شنبه
۵ دسامرب

جمعه
۶ دسامرب

شنبه
۷ دسامرب

یک شنبه
۸ دسامرب

دوشنبه
۹ دسامرب

سه شنبه
۱۰ دسامرب

چهار شنبه
۱۱ دسامرب

- نوشنت اتهامات 
استیضاح ترامپ 
در مجلس آغاز 

شد
- آمریکا و ایران 
۲ زندانی شان را 

مبادله کردند؛ 
قدردانی ترامپ 

از مذاکرات بسیار 
منصفانه ایران
- تروریست 

عربستانی 
فیلم کشتار به 

دوستانش نشان 
داده بود

- آمریکا: رسویه 
پهباد ما در لیبی 

را زد
- دستگیری 

طرفدار کشتار 
پلی تکنیک توسط 

پلیس
- با بسنت راه ها 

توسط کامیون ها 
رسارس فرانسه 

اعتصاب شد
- کاهش شدید 

اکسیژن اقیانوس ها
- الشباب ۱۰ 

مسافر اتوبوس را 
در کنیا کشت
- آغاز مجدد 

مذاکرات طالبان با 
آمریکا در قطر

- آغاز مذاکرات 
عربستان و قطر 
برای کاهش تنش
- نشست مناینده 
ویژه ایران و غنی 

درباره سفر طالبان 
به تهران

- حمله پهپادی 
به محل اقامت 

مقتدی صدر
- کره شاملی: 

پرونده مذاکرات 
خلع سالح امتی با 

آمریکا بسته شد
- نقاب زدگان ۹ 
عراقی دیگر را 

کشتند
- نوزده کشته در 

مبباران هوایی 
ادلیب سوریه

- آنتونی جاشوا، 
اندی رویز را در 

بوکس شکست داد
- تظاهرات بزرگ 
هنگ کنگی های 
طرفداران چین 
علیه معرتضان، 
معرتضان فردا 

تظاهرات می کنند 
- زن هندی تجاوز 
و سوزانیده شده 

ُمرد
- قالیباف در 
آخرین لحظه 

ثبت نام کرد
- اعرتاض 

دانشجویان به 
دولت ایران در 

روز دانشجو
- ۱۴ مناینده 

بعالوه عارف و 
الریجانی کاندیدای 

مجلس نشدند
- هیأت حج ایران 
به عربستان رفت

- نسل جدید 
سانرتیفیوژها 

نصب می شوند
- ایران: آزمایش 
موشکی ارسائیل 

رو به سوی ما بود

- دانشجوی 
افرسی عربستانی 

۳ نفر را در پایگاه 
آمریکا کشت

- کاخ سفید: در 
استیضاح ترامپ 

رشکت منی کنیم
- بایدن: هریس را 

معاونم می کنم
- دادگاه 

درخواست از 
رسگیری اعدام 

ترامپ را رد کرد
- ایالن ماسک از 
اتهام اهانت در 

دادگاه مربا شد
- آمریکا ۴ 

عراقی را برای 
نقض حقوق برش 

تحریم کرد
- کانادایی 

دستگیر شده در 
ترکیه متهم به 

ترور شد
- دبیرستانهای 

انتاریو ۱۱ دسامرب 
هم یکروزه 

اعتصاب می کنند
- توافق اوپک 
پالس با کاهش 

تولید نفت، نفت 
۶۴ دالر شد
- جانسون 

با بی بی سی 
مصاحبه نکرد

- ائتالف آملان و 
دولت پابرجا ماند

- یونان سفیر 
لیبی را اخراج کرد

- روسیه: ترکیه 
باز هم اس۴۰۰ 

می خرد
- دومین روز 

اعتصاب رسارسی 
در فرانسه

- سخرنانی گرتا 
در تظاهرات 

مقابله با تغییرات 
اقلیمی

- آنگ سان سوچی 
برای اتهام 
نسل کشی 

مسلامنان به الهه 
می رود

- درخواست 
کمک اقتصادی 

لبنان از دنیا
- پلیس هند 

۴ متهم تجاوز 
جنسی را کشت

- نتانیاهو: ما حق 
داریم دره اردن را 

ضمیمه کنیم
- شانزده کشته 

در تظاهرات 
عراق

- آیت الله 
سیستانی: نخست 
وزیر عراق بدون 
دخالت خارجی 

انتخاب شود
- آسامن سیدنی 

از آتش سوزی 
نارنجی شد

- گزارش سازمان 
ملل: نگران 

بازداشتی های 
ایران هستیم

- نشست برجام 
در وین بدون 

نتیجه پایان یافت
- انفجار گاز در 
مجلس عروسی 

۴۷ کشته و 
زخمی داشت

- اف بی آی: 
کشتار دانشجوی 

عربستانی را 
بعنوان ترور 

بررسی می کنیم
- ترامپ: رهرب کره 
شاملی ریسک کرد
- یک هرنمند موز 

۱۲۰ هزاردالری 
موزه فلوریدا را 

خورد
- چهار کشته در 
تیراندازی نزدیک 

منزل رئیس 
جمهور مکزیک

- یک امام مسجد 
تورنتو با گلوله 

ترور شد
- ترن هوایی 

ونکوور برای ۳ 
روز بسته می شود

- اروپا: ایران 
تعداد کشته ها را 

اعالن کند
- فرانسه: حتی 

با اعتصابات، 
تغییرات 

بازنشستگی را 
اجرا می کنیم

- انتخاب 
جوانرتین نخست 

وزیر دنیا در 
فنالند

- سارایوو با 
ابر آلودگی هوا 

پوشانیده شد
- شکایت فرانسه 

از آمریکا به 
سازمان تجارت 

جهانی برای 
گمرکی

- دولت لیبی یک 
جنگنده ژنرال 

حفرت را زد
- شانزده کشته در 

سیل اوگاندا
- تظاهرات بزرگ 

مخالفان در هنگ 
کنگ

- عراق ۲۶۰۰ 
معرتض دستگیری 

را آزاد کرد
- آزمایش موفق 
یک موشک مهم 
توسط کره شاملی

- آتش سوزی 
دهلی ۵۰ کشته 

گرفت
- حمله هوایی 

ارسائیل به سوریه 
۵ کشته احتامال 

ایرانی گرفت
- آتش فشان 

نیوزیلند فوران 
کرد

- چندین کشته 
در آتش سوزی 

اسرتالیا
- روحانی بودجه 

سال آینده را 
تقدیم مجلس کرد

- رسمربی 
ایتالیایی استقالل 
قراردادش را فسخ 

کرد
- سهمیه های 
کنکور به سه 
مورد کاهش 
خواهد یافت

- حدود ۱۶ هزار 
نفر کاندید مجلس 

شدند
- عوارض خروج 
۴۰ هزار تومان 

افزایش یافت

- پیرشفت 
مجلس آمریکا در 

استیضاح ترامپ
- بازرسان: 

تحقیقات درباره 
ترامپ جانبدارانه 

نبوده
- آمریکا حقایق 

جنگ افغانستان را 
پنهان کرده

- آمریکا شورای 
امنیت را برای 

آزمایش موشکی 
کره شاملی 

فراخواند
- فولکس واگن 
برای تقلب در 

کانادا به دادگاه 
می رود 

- عراق سفیر 
کانادا را برای 

مداخله فرا خواند
- مفاد نفتا۲ تغییر 

کرد، فریلند به 
مکزیک رفت، 

مکزیک پذیرفت
- ترودو: رای کانادا 

علیه ارسائیل در 
سازمان ملل تغییر 

سیاست نبود
- بیانکا ورزشکار 

سال کانادا شد
- توافق روسیه 
با اوکراین برای 

آتش بس و تبادل 
زندانیان

- روسیه بعلت 
دوپینگ برای ۴ 
سال محروم شد
- راه بندان ۶۰۰ 

کیلومرتی در 
فرانسه بعلت 

اعتصاب عمومی
- ترکیه ۱۱ مظنون 
زندانی داعش را به 

فرانسه بازگرداند
- آبشار ویکتوریا 

در زیمباوه در 
حال خشک شدن 

است
- یک دخرت 

افریقای جنوبی 
دخرت شایسته 

جهان شد
- انفجار خودروی 
مببگذاری شده در 
پاسگاه افغانستان 

۵ رسباز را کشت
- سومین انتخابات 

ارسائیل: ۲ مارچ
- شش زخمی در 
اصابت ۶ موشک 
کاتیوشا به پایگاه 
آمریکا در بغداد 
- نطق جنجالی 

پروانه سلحشوری 
در مجلس

- ایران: آماده 
مبادله همه 

زندانیان با آمریکا 
هستیم

- بودجه سال 
آینده: صادرات 

روزانه ۱ میلیون 
بشکه نفت

- امضاء تفاهمنامه 
حج متتع بین ایران 

و عربستان
- تساوی استقالل، 

مربی مستعفی 
به ایتالیا رسید 
و حساب های 

بانکیش بلوکه شد
- روحانی به ژاپن 

می رود

- اعالن الیحه 
استیضاح ترامپ: 

سوءاستفاده 
از قدرت و 

مانع تراشی مقابل 
تحقیقات مجلس
- آمریکا مجوز 

پرواز ۱۷۵ 
دانشجوی خلبان 
عربستانی را لغو 

کرد
- بیل کازبی 

دادگاه استینافش 
را باخت

- شش کشته در 
درگیر مسلحانه دو 

نفر با پلیس در 
نیوجرسی

- آمریکا ۲ پروژه 
انتقال گاز روسیه 
به اروپا را تحریم 

می کند
- بازداشت وزیر 

سابق امنیت 
مکزیک برای 

همکاری با 
کارتل ها

- هواپیامی ۳۸ 
نفره مفقودی 

شیلی سقوط کرده
- نفتا۲ جدید 

جدید امضاء شد
- دولت اقلیت 

ترودو موفق به 
اخذ اولین رای 

اعتامد شد
- پیروزی منگ 

در دادگاه 
دریافت اسناد 

دستگیری اش از 
کانادا

- سازمان ملل: 
ایرانی بودن 

سالح های حمله 
به آرامکو قابل 

تایید نیست
- آغاز دادگاه 

الهه نسل کشی 
مسلامنان میامنار

- جایزه صلح نوبل 
به نخست وزیر 

اتیوپی رسید
- رسعت ۷ برابری 

ذوب یخ های 
گرینلند نسبت به 

۲۰ سال قبل
- مکرون: ایران ۲ 

فرانسوی زندانی را 
آزاد کند

- خواننده راکست 
درگذشت

- شش کشته 
در تیراندازی 

بیامرستان شهر 
اسرتاوا در چک
- پانزده سال 

زندان برای فساد 
نخست وزیر 
سابق الجزایر

- عربستان: اعراب 
در برابر ایران 

دفاع کنند
- پنج کشته  در 

فوران آتش فشان 
نیوزیلند

- رضا پهلوی برای 
پایان قتل عام 

ایران به سازمان 
ملل نامه نوشت

- تعطیلی مدارس 
گلستان و اردبیل 
برای جلوگیری از 

رسایت آنفوالنزا
- ایرانیان به 

آمریکا سفر نکنند

- آمریکا چند 
رشکت حمل و نقل 

ایرانی را تحریم 
کرد

- واتس اپ به روز 
شد، میلیون ها نفر 

قطع شدند
- هاروی 

واین اشتاین با عصا 
به دادگاه رفت با 

شاکیانش به توافق 
رسید

- اونکس خرید 
وست جت را 

تکمیل کرد
- گرتا تونربگ 

شخصیت سال 
مجله تایم شد

- فردا انتخابات 
انگلستان است

- سوچی به 
اتهام نسل کشی 
در دادگاه الهه: 

مغلطه است
- فرانسه جزئیات 

طرح صندوق 
بازنشستگی را 

اعالن کرد
- پلیس دامنارک 

۲۰ مظنون انجام 
حمالت تروریستی 

را دستگیر کرد
- فنالند کودکان 

جهادی ها را 
می پذیرد

- ترکیه به لیبی 
نیرو می فرستد

- تظاهرات 
الجزایری ها برای 
تعویق انتخابات

- حمله به پادگان 
نیجر جان ۷۱ 
رسباز را گرفت

- عبدالله و 
مخالفان دولت 

پیش از اعالن 
نتایج انتخابات: آن 

را منی پذیریم
- هند قانون 

اعطای شهروندی 
به اقلیت 

غیرمسلامن را 
تصویب کرد

- رشد ۱۰ درصدی 
سهام آرامکو آنرا 
بزرگرتین رشکت 

دنیا کرد
- تصویب الیحه 

انحالل مجلس 
ارسائیل برای 

انتخابات ۲ مارچ
- کشته های آتش 

فشان نیوزیلند ۱۶ 
نفر شد

- دادگاه سوئد 
بازداشت حمید 
نوری را متدید 
کرد؛ نوری: از 

رهرب و خودم دفاع 
می کنم

- افت کم دالر 
پس از باال رفنت در 

طی هفته پیش
- حکم محمدعلی 

نجفی صادر شد 
ولی ابالغ نشد

- نیویورک تایمز: 
اطالعات بانکی 

میلیون ها ایرانی 
هک و منترش شده

- رئیس مجلس رسام 
استیضاح ترامپ را 
آغاز کرد؛ ترامپ: 

این حمله به رئیس 
جمهور آینده است، 

رسیعا استیضاحم 
کنید

- سه هزار حمله 
جنسی در اوبر در 

طول یکسال گذشته 
رخ داده

- یک ملوان 
آمریکایی ۲ نفر را 
در پیرهاربر کشت
- خروج آمریکا از 
سوریه تکمیل شد
- اتهام پول دادن 

غیرقانون به هیالری 
به شاهد کلیدی 

تحقیقات مولر
- تظاهرات هزاران 

زن شیلیایی در 
اعرتاض به حمالت 

جنسی
- مجلس تازه کانادا 

آغاز بکار کرد
- انتاریو سیگار 

الکرتونیکی را قدغن 
می کند

- فریلند: تصویب 
نفتا-۲ در آمریکا 

سخت است 
- رئیس بانک مرکزی 
کانادا ادامه کارش را 

متدید منی کند
- حمله پلیس به 
اعتصاب عمومی 

بعلت افزایش سن 
بازنشستگی که 

فرانسه را فلج کرد، 
شاید تا دوشنبه 

ادامه یابد
- مرگ ۶۲ مهاجر در 

واژگونی کشتی در 
سواحل موریتانی

- تظاهرات طرفداران 
ایران در عراق
- وزیر خارجه 

ارسائیل: امیدوارم 
کوربین در انگلیس 

شکست بخورد
- برخورد خمپاره 

به فرودگان نظامی 
آمریکا در عراق

- آرامکو ۲۵ بیلیون 
دالر سهامش را 

می فروشد
- چهار کشته در 

آتش سوزی اسرتالیا
- اسرتالیا ۸۳۰ 

میلیون دالر مواد 
مخدر را ضبط کرد

- خامنه ای قبال 
نسبت به گرانی 

بنزین به منایندگان 
هشدار داده بود
- هوک: بیش از 

۱۰۰۰ نفر در 
اعرتاضات کشته 

شدند
- شکایت مسیح 

علی نژاد از رهرب، قوه 
قضائیه و سپاه به 

دادگاه فدرال آمریکا 
برای کشتار

- اروپا: برنامه 
موشکی ایران خالف 

قطعنامه شورای 
امنیت است؛ ظریف: 
اروپا دروغی از روی 

استیصال می گوید
- ثبت نام بیش از 

۶۰۰۰ نفر از جمله 
داماد روحانی در 

انتخابات مجلس
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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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North York
Chrysler

Find your perfect car, your way.
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EWHA
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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  



35         | www.iranstar.com | Thu, 12 Dec 2019 - V. 26 - No.1267



36 | Tel: 647.674.4048 |



37         | www.iranstar.com | Thu, 12 Dec 2019 - V. 26 - No.1267



38 | Tel: 647.674.4048 |



39         | www.iranstar.com | Thu, 12 Dec 2019 - V. 26 - No.1267



40 | Tel: 647.674.4048 |




