
| 315 Steelcase Rd. East, Suite 201, Markham, ON. L3R 2R5 | info@iranstar.com | Tel: 647.674.4048 |Thu, 27 Feb 2020 - V. 26 - No.1277

1$ Per Issue



2 | Tel: 647.674.4048 |



3         | www.iranstar.com | Thu, 27 Feb 2020 - V. 26 - No.1277



4 | Tel: 647.674.4048 |



5         | www.iranstar.com | Thu, 27 Feb 2020 - V. 26 - No.1277



6 | Tel: 647.674.4048 |



7         | www.iranstar.com | Thu, 27 Feb 2020 - V. 26 - No.1277



8 | Tel: 647.674.4048 |



9         | www.iranstar.com | Thu, 27 Feb 2020 - V. 26 - No.1277



10 | Tel: 647.674.4048 |

 (MELAL EXCHANGE

melal.ca



11         | www.iranstar.com | Thu, 27 Feb 2020 - V. 26 - No.1277

 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
۲۷ فوریه

جمعه
۲۸ فوریه

شنبه
۲۹ فوریه

یک شنبه
۱ مارچ

دوشنبه
۲ مارچ

سه شنبه
۳ مارچ

چهار شنبه
۴ مارچ

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
۲۰ فوریه

جمعه
۲۱ فوریه

شنبه
۲۲ فوریه

یک شنبه
۲۳ فوریه

دوشنبه
۲۴ فوریه

سه شنبه
۲۵ فوریه

چهار شنبه
۲۶ فوریه

- برنی پیروز 
انتخابات نوادا شد

- آغاز آتش بس 
آمریکا و طالبان

- ترامپ دوشنبه 
در هند با مودی 

دیدار می کند
- قسمت جدید 

رسیال "دوستان" 
تولید می شود

- کشف خرده ریزه 
در ۷۰٪ باک 

بنزین هواپیامهای 
بوئینگ ۷۳۷ مگز
- توافق مقدماتی 

آرژانتین با 
صندوق بین املللی 

پول در تعویق 
بدهی های کشور

- افشای آزار 
جنسی ۶ زن 

توسط کشیش 
کانادایی وانیه

- تظاهرات 
اتحادیه های 

کارگری مقابل 
مجلس انتاریو

- بومیان کانادا: 
منی گذاریم قطارها 

حرکت کنند
- انگلیس از هفته 

آینده پاسپورت 
آبی خودش را 

می زند
- انگلیس: مانند 

کانادا با اروپا 
قرارداد تجارت آزاد 

می بندیم
- مخالفان دولت 

سودان جنوبی 
متحد شدند

- عبدالله، ربانی، 
حکمتیار، خلیلی، 

محقق، کرزی، 
احدی و دوستم: 
انتخابات تقلب 

شده افغانستان را 
منی پذیریم

- بازداشت بیش از 
صد مخالف دولت 

قزاقستان
- فلسطینی ها 

با پلیس ارسائیل 
در رشق اورشلیم 

درگیر شدند
- کوادن، کودک 

بولی شده 
اسرتالیایی به 

مسابقه فوتبال 
برده و تشویق شد

- ششمین کشته 
کرونا: ۱۰ روز 

فعالیت های 
کنرست، سینام، 

ورزش و دانشگاه 
لغو شد

- شامرش رای ها 
ادامه دارد، 

قالیباف اول، 
مشارکت ٪۴۲

- سکه، طال، دالر 
گران شد

- روحانی با وزیر 
خارجه هلند دیدار 

کرد
- عیادت ناظری از 

شجریان
- کشف سه انبار 

احتکار ماسک 
در قم

- نامه  خانواده های 
قربانیان هواپیام: 
جمهوری اسالمی 

را به همکاری 
وادارید

- ترامپ: اصال 
فیلم انگل 

درباره چه بود؟ 
کارگردان: ترامپ 

سواد خواندن 
ندارد

- گفته می شود: 
روسیه به ترامپ 

و سندرز کمک 
می کند

- بلومربگ: سه زن 
متهم کننده من 
می توانند خالف 

قرارداد علنی 
حرف بزنند

- عدم توافق 
هیئت ژوری 

دادگاه واینشتین
- آمریکا: موافقت 
نامه با طالبان را 
۲۹ فوریه امضاء 

می کنیم
- ترودو: بومیان 

هم اکنون از روی 
ریل های قطار 

کنار بروند
- تظاهرات ۴ 

اتحادیه معلامن و 
تعطیلی مدارس
- صدوبیست و 

یک مسافر کشتی 
مظنون به کرونا 
وارد کانادا شدند

- سود سالیانه 
رویال بانک ۳,۵ 
بیلیون دالر شد
- شکست رسان 

اروپا در تصویب 
بودجه بلند مدت 

- مذاکره پوتین 
و اردوغان بر رس 

رشایط روسیه
- ناپدید شدن 
قایق مهاجران 

ایرانی و آفریقایی 
با ۹۱ رسنشین در 

مدیرتانه
- ارسائیل 

ساخت و ساز 
فلسطینی ها در 
زمین هایشان را 

ممنوع کرد
- غنی به ارتش 

افغانستان دستور 
داد از امروز 

مقابل طالبان 
فقط دفاع کنند
- مرگ ۲ رسباز 
ترک در حمله 
هوایی سوریه

- الرتکی: ایران 
نقش سازنده در 
منطقه بازی کند

- ورود یک ایرانی 
مبتال به کرونا به 

لبنان
 FATF کارگروه -
ایران را به لیست 

سیاه بازگرداند
- هامیون 

شجریان: پدرم 
زنده و حالش از 
دیروز بهرت شده

- ورود چهارمین 
محموله کیت های 
تشخیص ویروس 

کرونا به ایران
- دستگیری ۳۰ 

نفر به علت خرید 
و فروش رای

- انتخابات مجلس 
و میان دوره ای 

خربگان انجام شد
- کشته های کرونا 

۵ نفر شد

- آمریکا ۱۸ اتهام 
برای اسرتداد آسانژ 
تحویل دادگاه داد
- ترامپ: صلح با 
طالبان را خودم 

امضاء می کنم
- کرک داگالس ۸۰ 
میلیون به خیریه 
داد ۹۲ میلیون به 

پرسش مایکل 
- مردی که 

می گفت زمین 
مسطح است در 
انفجار پروازش 

با موشک دست 
سازش کشته شد
- درگیری میان 
پلیس و ارتش 

هائیتی در 
نزدیکی کاخ 

ریاست جمهوری
- به بومیان کانادا 

برای باز کردن 
راه آهن تا نیمه 
شب اولتیامتوم 

داده شد
- توقف کارناوال 

ونیز در پی شیوع 
کرونا در ایتالیا

- افت حزب مرکل 
و رشد سبزها در 

انتخابات آملان
- نفت ۲٪ بخاطر 

کرونا ارزان شد
- تظاهرات ده ها 
هزار نفری علیه 
تروریست آملانی

- طوفان شن 
افریقا به جزایر 
قناری اسپانیا زد

- ژنرال حفرت: ۱۶ 
رسباز ترکیه ای در 

لیبی را کشتیم
- انتخابات توگو 

برگزار شد
- هشت راکت 

حامس به ارسائیل 
خورد، ارسائیل 

غزه را مبباران کرد
- دفاع هوایی 

سوریه ۲ موشک 
ارسائیل را زد، یک 
موشک به دمشق 

خورد
- کشته های کرونا 

۲۴۴۴ نفر شد
- کشته های کرونا: 

۸، مبتالیان: ۴۳؛ 
۶ کشور همسایه 

مرزهایشان را 
بستند

- فوتبال: سپاهان 
دیر رسید، 

پرسپولیس رفت
- زلزله ۵/۷ 

ریشرتی در خوی، 
در ترکیه ۹ کشته 

گرفت
- تیم ملی کشتی 
آزاد هم قهرمان 

آسیا شد
- هجوم ملخ های 

صحرایی به ۳ 
استان جنوبی

- روحانی: 
تحریم ها مانند 

کرونا است، 
ترسش بیشرت از 

واقعیت آن است
- کشف ۵۰۰ هزار 

ماسک احتکاری 
در یک پارکینگ 

تهران
- قالیباف نفر اول 

مجلس تهران شد

- واینشتین در ۲ 
مورد از ۵ اتهامش 

گناهکار شناخته 
شد

- سندرز: در 
نشست البی 

هوادار ارسائیل 
رشکت منی کنم
- سقوط بازار 

سهام در آمریکا 
بعلت کرونا

- کاخ سفید آنهایی 
که همراه ترامپ 
نیستند را اخراج 

می کند
- برگزاری 

بزرگداشت کوبی 
بریانت، بیوه اش 
رشکت هلی کوپرت 

را سو کرد
- تظاهرات کنندگان 

شیلی جشنواره 
موسیقی کشور را 

برهم زدند
- کارفرمای 

اویل سند آلربتا 
پروژه اش را لغو 

کرد
- پلیس انتاریو ۱۰ 

بومی سد کننده 
راه آهن کانادا را 

دستگیر کرد
- آغاز بررسی 

اسرتداد آسانژ به 
آمریکا در انگلیس
- سی زخمی در 

ماشینی که به 
مردم آملان زد

- ویروس کرونا 
تورهای مسافرتی 

را لغو کرد
- چین اجالس 

ساالنه کنگره را 
لغو کرد

- کناره گیری 
ماهاتیر محمد از 

نخست وزیری 
مالزی، پادشاه 

پذیرفت
- عامن: ۲ زن 

مسافر به ایران با 
کرونا برگشتند

- هند برای 
ترامپ تاج محل 
را غبارروبی کرد؛ 

ترامپ: آمریکا 
عاشق هند است؛ 

۴ معرتض کشته 
شدند

- توافق حامس و 
ارسائیل برای آتش 

بس
- دادستان روح الله 

زم را متهم به 
اعالم ترددهای 

قاسم سلیامنی کرد
- دولت خواستار 

بررسی نامه 
شکنجه و تهدید 

جنسی نیلوفر 
بیانی از وزیر 
دادگسرتی شد

- کشته های کرونا 
در ایران به ۱۲ نفر 

رسید
- مدارس تهران 

برای کرونا تعطیل 
شد، مردم به شامل 

هجوم بردند
- ناظران بهداشت 
جهانی برای کرونا 
به تهران می روند
- مناز جامعت و 

مراسم مذهبی قم 
لغو شد

- آمریکا: مردم 
منتظر اپیدمی 

کرونا باشند
- ترامپ: با هند 

پیامن تجاری 
می بندم

- برگزاری 
آخرین مناظره 

دموکرات ها
- واینشتین با 
قلب درد به 

بیامرستان رفت
- افشای کمک 

میلیونی عربستان 
امارات به انتخاب 

ترامپ
- آمریکا ۱۳ 

رشکت از ۴ کشور 
را برای مشارکت 

در برنامه موشکی 
ایران تحریم کرد

- سقوط بازارهای 
سهام در دنیا

- آتشفشان هایی 
در مکزیک و 
اکوادور فعال 

شدند
- ایرکانادا پروازها 

به چین را تا اپریل 
لغو کرد

- سناتور بیاک 
عذرخواهی کرد

- قربانیان کرونا 
در ایتالیا ۱۰ نفر 

شد
- درگیری مخالفان 
مراکز پناهجویان 

با پلیس یونان
- روسیه: قطعنامه 

سازمان ملل 
درباره یمن با 

محکومیت ایران 
را وتو می کنیم

- حسنی مبارک 
در ۹۱ سالگی 

درگذشت
- غنی پیشنهاد 

آمریکا در تاخیر 
تحلیف را پذیرفت 

- محکومیت 
رهربان و مسئوالن 

سابق ازبک در 
دادگاه نظامی

- محکومیت ۸ 
عربستانی برای 

جاسوسی به نفع 
ایران

- سیزده معرتض 
هندی کشته و 

یک مسجد آتش 
زده شد

- درگذشت 
کهنسال ترین مرد 

جهان در ۱۱۲ 
سالگی در ژاپن

- شورشیان النیرب 
را از ارتش سوریه 

پس گرفتند
- قطعه ۱ آزادراه 

تهران شامل 
افتتاح شد

- ایران بزرگرتین 
صادرکننده به 
افغانستان شد

- قربانیان کرونا 
در ایران به ۱۶ 

نفر رسید
- مواد غذایی 

گران شدند
- لغو پروازهای 
امارات به ایران

- مناینده مجلس 
و معاون وزیر 

بهداشت کرونایی 
شدند

- سقوط نفت و 
سهام در جهان

- رشکت مودرنا 
واکسن ضد 
رسطانش را 

آزمایش می کند
- دادگاه: ترامپ 
می تواند بودجه 
شهرها و ایاالت 

مخالفش را قطع 
کند

- حمله نامزدان 
دموکرات به 

سندرز، حامیت 
سندرز از فلسطین

- کشف اولین 
موجود زنده بدون 

نیاز به اکسیژن
- مدیرعامل 

دیزنی اخراج شد، 
سهامش ۲٪ افتاد
- کرونا به برزیل 

رسید
- یک ایرانی 

پنجمین مورد  
کرونا را وارد 

تورنتو کرد
- بومیان سد 

کننده قطارها 
با دولت کانادا 
مذاکره می کنند

- سناتورهای 
مستقل حتی با 

عذرخواهی بیاک، 
او را از سنا معلق 

می کنند
- فرانسه: داروی 

ضد ماالریا بر 
کرونا موثر است

- آسانژ: حتی 
دادگاه هم 

منی گذارد با وکیلم 
مذاکره کنم

- سفر پاپ به 
عراق لغو شد
- کشته های 

کرونای ایتالیا: 
۱۲ نفر

- اروپا بها ایران 
پیشنهادهای جدید 

اینستکس داد
- اردوغان: ارتش 

سوریه رسیعا 
عقب نشینی کند

- شاراپوا بازنشسته 
می شود

- ترکیه پروازهایش 
به ایران را لغو کرد
- قطر شهروندانش 

را از ایران خارج 
می کند

- بیست و چهار 
کشته در درگیری 

هندوها و 
مسلامنان هند
- تحلیف غنی 

به ۲ هفته دیگر 
موکول شد

- دانشگاه ها برای 
یک هفته دیگر 

تعطیل شدند، مناز 
جمعه لغو شد
- فتح الله زاده 

مدیرعامل استقالل 
شد

- ارز گران شد
- کشته های کرونا: 

۱۹ نفر
- سیل به لرستان 

زد

- چهل ماه زندان 
برای راجر استون، 

مشاور و یار قدیمی 
ترامپ، ترامپ: او را 

عفو می کنم
- حمله نامزدهای 

دموکرات به بلومربگ 
در مناظره دیشب

- ویروس کرونا 
ارزش دالر آمریکا را 

باال برد
- مورگان استنلی، 

ای-ترید را ۱۳ 
بیلیون دالر می خرد

- مبتکر "کپی، کات 
و پیست" درگذشت

- یک ایرانی تازه 
رفته به ونکوور 

ششمین بیامر کرونا 
بریتیش کلمبیا شد

- بومیان درخواست 
جلسه با بزرگان 

دولت ترودو را در 
بسنت راه آهن کانادا 

بی پاسخ گذاشتند
- کانادایی های کروز 

کرونا زده در راه 
بازگشت به کشور 

هستند
- سی آی بی سی ۲۰۰۰ 

نفر را اخراج می کند
- یک زخمی در 

چاقوکشی در 
مسجدی در لندن

- نُه کشته در 
حمله یک راست 

افراطی تروریست 
به قهوه خانه های 

مسلامنان در آملان 
- تصویب الیحه مرگ 

خودخواسته برای 
بیامران عالج ناپذیر 

در پرتغال
- امضاء قرارداد 

ساخت هواپیامی 
جنگی توسط آملان و 

فرانسه
- ناخدای کشتی 

لبنانی به ظن قاچاق 
تانک از ترکیه به 

لیبی در ایتالیا 
بازداشت شد

- نخست وزیر ایرلند 
استعفا کرد

- نخست وزیر 
لسوتو از سوی پلیس 

متهم به قتل شد
- آغاز مجدد 

گفتگوی صلح لیبی
- ارسائیل: ۳۰۰۰ 

خانه جدید در 
نزدیکی اورشلیم 

می سازیم
- مبباران عربستان 

جان ۱۹ کودک حوثی 
را گرفت

- آغاز حمله ارتش 
ترکیه به ارتش سوریه

- آغاز تحقیقات 
چگونگی آتش سوزی 

عظیم اسرتالیا
- پنج ایرانی مبتال به 
کرونا هستند، عراق 
پروازهایش به ایران 

لغو کرد
- آمریکا ۵ عضو 

شورای نگهبان 
از جمله جنتی را 

تحریم کرد
- دادستانی خرب 
شکنجه و تهدید 

جنسی نیلوفر بیانی 
را اتهام افکنی خواند

- فردا انتخابات 
مجلس ایران است
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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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