
| 315 Steelcase Rd. East, Suite 201, Markham, ON. L3R 2R5 | info@iranstar.com | Tel: 647.674.4048 |Thu, 20 Feb 2020 - V. 26 - No.1276

1$ Per Issue



2 | Tel: 647.674.4048 |



3         | www.iranstar.com | Thu, 20 Feb 2020 - V. 26 - No.1276



4 | Tel: 647.674.4048 |



5 | www.iranstar.com | Thu, 20 Feb 2020 - V. 26 - No.1276

 



6 | Tel: 647.674.4048 |

[  ]



7         | www.iranstar.com | Thu, 20 Feb 2020 - V. 26 - No.1276



8 | Tel: 647.674.4048 |

Get Toyota Safety Sense™ at no extra 
cost on our most popular models.

Pre-Collision System with 
Pedestrian Detection
Lane Departure Alert
Automatic High Beams
Dynamic Radar Cruise Control

Pedes
Lane D
Autom
Dynam

2020 Corolla
L CVT

#1 Volume Toyota Dealer in Canada for New vehicle as per 2019 Toyota Canada Inc.  Up to $8,000 in Customer Manufacture Incentives on select 2019 models (Tundra 4X4) Cash 
purchase only*.  Financing as low as 0% up to 36 months on select 2019 models (Tundra)*.  Leasing as low as 0.49% up to 40 months on select 2019 models (Camry).  For example, 2020 
Corolla L CVT (BPRBEC) All-In price is $22,591 (includes freight, PDI, environmental fee, OMVIC fee), applicable taxes and licensing are extra.  Lease weekly payment at $68 (plus tax) 
over 48-month at 20,000km per year & $0.07/km for excess with Toyota Incentive applied.  2020 RAV4 AWD LE (B1RFVT) All-In price is $32,161.00 (includes freight, PDI, environmental 
fee, OMVIC fee), applicable taxes and licensing are extra.  Lease weekly payment at $103 (plus tax) over 48-month at 20,000km per year & $0.10/km for excess.  2020 CAMRY SE 
(B11HST) All-In price is $30,451.00 (includes freight, PDI, environmental fee, OMVIC fee), applicable taxes and licensing are extra.  Lease weekly payment at $97 (plus tax) over 
48-month at 20,000km per year & $0.1/km for excess.  See Don Valley North Toyota or call toll free at 1 (888) 711-2179 for full details.

DonValleyNorthToyota
3300 Steeles Ave E, Markham, ON L3R 1G9 |  SALES : 1.905.475.0722 

DONVALLEYNORTHTOYOTA.com

2020 Camry SE

20,000KM/YEAR,
$0.10 /EXCESS MILEAGE

FOR 48 MONTHS AT

4.49%
LEASE FROM

WEEKLY

$97.00+TAX

WITH $0 DOWN
ALL INCENTIVE APPLIED

2020 Tacoma 

FOR 48 MONTHS AT

4.49%
LEASE FROM

WEEKLY

$128.00+TAX

20,000KM/YEAR,
$0.10 /EXCESS MILEAGEWITH $0 DOWN
ALL INCENTIVE APPLIED

2020 Highlander AWD LE

FOR 48 MONTHS AT

5.49%
LEASE FROM

WEEKLY

$142.00+TAX

20,000KM/YEAR,
$0.10 /EXCESS MILEAGEWITH $0 DOWN
ALL INCENTIVE APPLIED

 

$68.00+TAX

FOR 48 MONTHS AT

2.99%

LEASE FROM

WEEKLY

2020 Corolla
L CVT

20,000KM/YEAR,
$0.07 /EXCESS MILEAGE

WITH $0 DOWN

ALL INCENTIVE APPLIED

$103.00+TAX

FOR 48 MONTHS AT

5.49%

LEASE FROM

WEEKLY

2020 RAV4
LE AWD

20,000KM/YEAR,
$0.10 /EXCESS MILEAGE

WITH $0 DOWN

ALL INCENTIVE APPLIED
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 (MELAL EXCHANGE

melal.ca
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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

برف
باران
ابر

0° C

-10° C

-20° C

100%
75%
50%
25%
0%

40
30
20
10

0

   دالر اسرتالیا

  X  دالر کانادا

   یورو

   دالر آمریکا

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنج شنبه
۲۰ فوریه

جمعه
۲۱ فوریه

شنبه
۲۲ فوریه

یک شنبه
۲۳ فوریه

دوشنبه
۲۴ فوریه

سه شنبه
۲۵ فوریه

چهار شنبه
۲۶ فوریه

پنج شنبه
۱۳ فوریه

جمعه
۱۴ فوریه

شنبه
۱۵ فوریه

یک شنبه
۱۶ فوریه

دوشنبه
۱۷ فوریه

سه شنبه
۱۸ فوریه

چهار شنبه
۱۹ فوریه

پنج شنبه
۱۳ فوریه

جمعه
۱۴ فوریه

شنبه
۱۵ فوریه

یک شنبه
۱۶ فوریه

دوشنبه
۱۷ فوریه

سه شنبه
۱۸ فوریه

چهار شنبه
۱۹ فوریه

- کاخ سفید: 
عملیات علیه 

سلیامنی بخاطر 
حمالت گذشته بود

- آمریکا: 
هواپیامهای 

غیرنظامی 
می توانند روی 

خلیچ فارس پرواز 
کنند

- پمپئو: غرب در 
حال پیروز شدن 

بر رشق است
- آمریکا فروش 

موتور هواپیام به 
چین را ممنوع 

می کند
- آمریکا: گمرکی 

ایرباس افزایش 
می یابد

- تظاهرات 
مکزیکی ها علیه 

خشونت علیه زنان
- کمی پیرشفت 
در مذاکرات ۷ 

ساعته بومیان در 
بازگشایی راه آهن 

کانادا
- پنج کشور: 

ایران جعبه سیاه 
هواپیامی اوکراینی 

را به فرانسه 
بفرستد

- مرگ نخستین 
قربانی کرونا 

خارج از آسیا و در 
فرانسه تایید شد

- طوفان به 
انگلیس رسید
- اوکراین: با 

ایران درباره محل 
بررسی جعبه های 

سیاه در حال 
گفتگو هستیم 

- سی سال زندان 
برای برادر وزیر 

سابق مرص در 
دزدی آثار باستانی

- کشف شش هزار 
جسد از گورهای 
دسته جمعی در 

بروندی
- فردا صلح طالبان 

با آمریکا اعالن 
می شود

- چین: شیوع 
ویروس کرونا 

کنرتل شد، بیامران 
۶۹ هزار نفر شدند
- حوثی ها جنگنده 

عربستان را زدند
- وقوع چند 

انفجار در پایگاه 
آمریکا در عراق
-پیرشوی مجدد 
ارتش سوریه در 

شامل
- چین: حضور 

آمریکا خاورمیانه 
را ویران کرده

- مبباران عربستان 
ده ها غیرنظامی 

یمنی را کشت
- ظریف: عربستان 

پیام مذاکره 
فرستاد اما به 

پاسخ ما جواب 
نداد؛ عربستان: 
پیام نفرستادیم

- دولت: 
اف ای تی اف از 

حوزه اختیارات ما 
خارج شده

- برف و باران وارد 
ایران شد

- آمریکا: هوآوی 
در رسکوب ایران 

دست داشته
- دادگاه: مایکل 
اوناتی از نایک 

اخاذی کرده
- واینشتین: 

شاکیانم کامال 
آشغال هستند

- سفارشات 
بوئینگ صفر شد
- چهار کشته در 
حمله تبهکاران 

به دادگسرتی 
هندوراس و 

آزادی رئیس آنها 
- ونزوئال: گوایدو 

دستگیر می شود
- مرگ ۱۵ کودک 

در آتش سوزی 
هائیتی

- ترودو: ما به 
پلیس منی گوییم 

معرتضان 
سدکننده قطار را 

کنار بزند
- یک گروه 

تروریستی آملانی 
طرح کشتار 

پناهجویان را 
داشتند

- دمای قطب 
جنوب باالی ۲۰ 

درجه رسید
- نوار سکس 

باعث انرصاف 
نامزد شهرداری 

پاریس شد 
- آملان: آمریکا، 
روسیه و چین 
جهان را ناامن 

کرده اند
- استعفای هیئت 
مدیرٔه جایزٔه سزار 

بر رس ماجرای 
پوالنسکی

- منچسرتسیتی 
از لیگ قهرمانان 

محروم شد
- بیست و یک 

کشته در حمله به 
یک روستای مالی
- توافق طالبان و 

آمریکا در آتش 
بس موقت

- چند بانک 
ایرانی در بحرین 

متهم به پولشویی 
شدند

- ابتالی ۱۷۰۰ 
پزشک و پرستار 

در چین به 
ویروس کرونا

- مبباران آمریکا 
هشت غیرنظامی 

افغان را کشت
- شورشیان یک 
هلی کوپرت ارتش 

سوریه را زدند
- اعالن فهرست 
نامزدان ۳۰ نفره 
توسط کارگزاران 

سازندگی
- تحریم ها: 

خروج سامسونگ 
و ال جی از بازار، 

نام سامسونگ 
شد سام، ال جی 

شد جی پالس
- هکرهای ایرانی 
به اروپا و آمریکا 

و اسرتالیا حمله 
کردند

- دیدار ظریف با 
ترودو در مونیخ

- صدها آمریکایی 
گیرافتاده در 

کشتی کرونا زده 
از آن خارج شدند

- هزاروصد قاضی 
خواستار اخراج 
"بار" دادستان 

آمریکا شدند
- کمپین ترامپ 

در مسابقه 
ماشین رانی آمریکا

- جی ام از بازار 
اسرتالیا، نیوزیلند 

و تایلند خارج 
می شود

- کشف ۵ تُن 
مواد مخدر در 

کاستاریکا
- لغو مسافرت 

ترودو به 
باربادوس بعلت 

معرتضانی که 
راه آهن کانادا را 

بسته اند
- کانادا 

شهروندانش را از 
کشتی کرونا زده 

خارج می کند
- اروپا: برجام تنها 
تعهدات هسته ای 

ایران نیست، 
تعهدات اقتصادی 

ما هم هست
- محیط زیستی ها 
حکم جلوگیری از 

ساخت کارخانه 
تسال در آملان را 

گرفتند
- حمله پلیس به 

معرتضان نتایج 
انتخابات جمهوری 

آذربایجان
- سیل بر اثر 

طوفان در انگلیس
- به البشیر 

اتهام های جدید 
فساد زده شد

- افزایش مبتالیان 
به کرونا در چین

- بزودی حوثی ها 
و عربستان اسیران 

را مبادله می کنند
- هواپیامیی لبنان 

تصمیم فروش 
بلیت به دالر را 

یک روزه لغو کرد
- پیرشوی بزرگ 
ارتش سوریه در 

غرب حلب و 
ورود کمک ترکیه 

به شورشیان
- التون جان رس 
صحنه نیوزیلند 

حالش بد شد و به 
بیامرستان رفت

- روحانی: 
رسنگونی 

هواپیامی اوکراینی 
یک اشتباه موردی 

بود
- هشدار عراقچی 

به خروج ال جی 
و سامسونگ از 

ایران: بازارتان 
برمنی گردد

- زلزله  ۵٫۸ 
ریشرتی قشم 
تلفاتی نداشت

- دومین جلسه 
روح الله زم: 

مفسد فی االرض را 
قبول ندارم

- تجمع اعرتاضی 
در دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر

- رئیس رشکت 
آمازون ۱۰ میلیارد 

دالر به مبارزه با 
تغییرات اقلیمی 

داد
- مخالفت پلوسی 

با همکاری با 
هوآوی و ۵ جی
- تظاهرات در 
مکزیک در پی 

مرگ یک کودک 
برای کمبود داروی 

کودکان
- نخست وزیر 

نیوفانلند استعفا 
می دهد

- تظاهرات هزاران 
نفری در تورنتو به 
نفع بندآورنده های 

راه آهن کانادا
- پی یر۱ایمپورتز 

ورشکست شد
- ادمونتون امشب  

منهای ۴۰ درجه 
می شود

- آملان یک زندانی 
ایرانی مظنون به 
نقض تحریم ها را 

آزاد کرد
- بازداشت ۱۲ 
راست افراطی 
آملانی با قصد 
حمله به چند 

مسجد، سیاستمدار 
و پناهجویان

- بیست و چهار 
کشته در حمله 

مسلحانه در 
بورکینافاسو
- خواننده 

رواندایی در زندان 
پلیس خودکشی 

کرد
- ده کشته و ۳۵ 

مجروح در انفجار 
انتحاری در کویته 

پاکستان
- حمله طالبان 

به پاسگاه ارتش 
افغانستان ۵ کشته 

بجا گذاشت
- امارات مجوز 
اولین نیروگاه 

هسته ای اعراب را 
صادر کرد

- حامس با عکس 
زنان گوشی 

رسبازان ارسائیلی 
را هک کرد

- هجوم ملخ های 
صحرایی به مزارع 

عربستان و یمن
- طالبان: مذاکره 

با آمریکا متام شد، 
توافق صلح امضاء 

می شود
- چهلمین روز 

رسنگونی هواپیامی 
اوکراین برگزار و 
از سنگ یادبود 

رومنایی شد
- روحانی: پزشکی 

قانونی آمار 
کشته های آبان 
را دارد، پزشکی 
قانونی: وظیفه 

نداریم اعالن کنیم
- مرصف گاز 

رکورد زد
- دالر گران شد و 
۱۴ هزار تومان را 

رد کرد
- قاضی وثیقه 

برای آزادی سحر 
ترب را قبول نکرد

- ترامپ ۱۱ نفر، 
اکرثا فساد کرده ها 

را عفو کرد
- بزرگرتین سازمان 
پیشاهنگی آمریکا 

ورشکسته شد
- بلومربگ برای 

مناظره دموکراتها 
تایید شد

- پالک جدید 
خودروهای انتاریو 

در شب قابل 
خواندن نیست

- اطالعات 
شخصی کارمندان 
دولت در سیستم 
فونیکس کانادا لو 

رفت
- روسیه ورود 
چینی ها را به 

ظن ابتال به کرونا 
ممنوع کرد

- یک کشته 
در درگیری 

ارتش اوکراین با 
شورشیان

- اخراج ۳۵ هزار 
نفر از بانک 
اچ اس بی سی

- دادگاه ترکیه 
شورشیان پارک 

گزی را تربئه کرد، 
دولت ۲۲۸ نفر را 

دستگیر کرد
- احتامل انفجار 

یک ستارۀ هزاربار 
بزرگرت از خورشید 

در حال مرگ
- پنجاه نروژی به 
دام بوران افتادند
- حمله ملخ های 

صحرایی به 
سودان و سودان 

جنوبی
- بیست کشته در 
هجوم مردم برای 

غذا در نیجر
- مبباران کشتی 

ترک در طرابلس 
توسط حفرت

- غنی، پیروز 
انتخابات 

ریاست جمهوری 
افغانستان؛ 

عبدالله دولت 
جداگانه تشکیل 

می دهد
- کشته های کرونا 

۲۰۰۰ نفر شد
- ارتش ارسائیل 

فرماندهی مقابله 
با ایران تشکیل 

می دهد
- دادگاه نتانیاهو: 

یک ماه دیگر
- مالقات ظریف 

با مناینده 
دموکرات سنای 
آمریکا تایید شد
- سپاه: صدها 

موشک برای 
آمریکا آماده بود

- دو طال، یک 
نقره و یک برنز 

برای کشتی فرنگی 
در قهرمانی آسیا

- ایران ۲ فرانسوی 
زندانی را محاکمه 

می کند
- خامنه ای: مردم 

رای دهند
- قوه قضائیه: 

یک آملانی را با 
یک ایرانی مبادله 

کردیم

-  پیشنهاد آمریکا 
به آسانژ: روسیه را 

تطهیر کنی، تو را 
می بخشیم 

- ویلیام بار، وزیر 
دادگسرتی ترامپ 

به فکر استعفاست
- ترامپ معاون 

سیاست پنتاگون را 
مجبور به استعفا 

کرد
- جورج سوروس: 

زاکربرگ و سندبرگ 
از فیسبوک کناره 

گیری کنند
- آغاز کارناوال 

برزیل 
- راه آهن وایا 

کانادا ۱۰۰۰ نفر را 
موقتا اخراج کرد

- اردوغان: ارتش 
سوریه از ادلب 

عقب نشینی نکند 
حمله می کنیم

- کشاورزان 
اسپانیایی معرتض 

به ارزانی غذا 
راه های رشق 

کشور را بستند
- انگلیس به 
مهاجران کم 
مهارت ویزا 

منی دهد
- هشدار ترکیه و 
روسیه به جنگ 
علیه یکدیگر در 

سوریه
- صدها پناهجو 

نزدیک جزایر 
قناری گم شدند

- اعتبارنامه 
ریاست جمهوری 

افغانستان به غنی 
داده شد

- اولین پرواز 
هواپیام از حلب 

به دمشق پس از ۸ 
سال انجام شد

- درگیری مجدد 
پلیس بغداد با 

معرتضان
 -

- کشتی فرنگی 
قهرمان آسیا شد

- مرگ دو نفر در 
اثر ویروس کرونا 

در قم
- شورای نگهبان: 

مشارکت زیر 
۵۰٪ اشکالی در 
دموکراسی ایجاد 

منی کند
- دولت: آمار 

کشته شده های 
آبان اعالم می شود

- تصویب حذف ۴ 
صفر از پول ملی

- سنا محدودیت 
اختیار ترامپ برای 

جنگ با ایران را 
تصویب کرد، ترامپ: 

وتو می کنم
- زنی که یک سال 

در فضا بود به زمین 
بازگشت

- وکالی وایشتین: 
متهم کنندگان افسانه 

رسایی کردند
- دادستان آمریکا: 
توئیت های ترامپ 
کارم را غیرممکن 

می کند
- آمریکا: یک کشتی 
سالح ایران را ضبط 

کردیم
- قطارهای کانادا 
بعلت اعرتاضات 
بومیان لغو شدند

- جان برد برای 
رهربی حزب 

محافظه کار کاندید 
نشد

- مبباردیه باقی بخش 
هواپیامی آ۲۲۰ را به 

ایرباس فروخت
- تالس:  بزودی 

شبکه اولیه ۵جی 
را با هوآوی راه 

می اندازیم
- پوتین قانون 

اساسی روسیه را 
اصالح می کند

- جانسون کابینه 
انگلیس را ترمیم کرد

- توافق سودان با 
آمریکا برای پرداخت 
غرامت برای مرگ ۱۷ 
تفنگدار نزدیک یمن

- بازداشت اعضاء 
شبکه جعل ویزای 
شنگن در الجزایر 

- آغاز جنگ مجدد 
گروه ها در لیبی
- قطع سخرنانی 

رئیس جمهور آفریقا 
جنوبی با شعار او 

قاتل است در مجلس
- اصابت یک راکت 
به پایگاه آمریکا در 

عراق
- سوریه: موشک های 

ارسائیل را زدیم
- مجلس سوریه 

نسل کشی ارمنی ها را 
به رسمیت شناخت
- آمریکا معافیت 

عراق از تحریم های 
ایران را متدید کرد

- ارسائیل گنبد آهنین 
مقابله با پهباد را 

رومنایی کرد
- ورود ناو هواپیامبر 

آمریکا به خلیج 
فارس

- هند: آمریکا تحریم 
کند، از روسیه بیشرت 

اسلحه می خریم
- آغاز تبلیغات 

منایندگان مجلس
- وزیر ارتباطات: 

۳۰۰ هزار اینرتنت 
موبایل به ۷۰ میلیون 

رسید
- وصیت نامه رسدار 
سلیامنی منترش شد
- کشته شدن یک 

مرزبان در زابل
- برف گیالن جان ۱۰ 

نفر را گرفت
- پمپئو: ایران قوانین 
پولشویی را تصویب 

کند
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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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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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