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Paying too much for auto insurance?
Our auto insurance rates are now lower!

Sample Your Choice Auto insurance rates* from Allstate

2013 Hyundai Santa
Fe 4DR 2WD

2010 Honda Accord
CrossTour EX-L V6

4DR 2WD

2013 Dodge Grand
Caravan SE

2013 Acura MDX  
4DR 4WD

Age Annual Premium
45 $750 $912 $998 $1,036

35 $800 $980 $1,073 $1,113

25 $857 $1,070 $1,168 $1,230

Call today for a no-obligation quote. It’s fast, simple and it could save you money.

Sample Your Choice Auto insurance rates† from Allstate. 

Age Annual Premium

45 1,0  1,0 1,1701,111

35 1,094 1,047 1,2121,

25 1,180 1,141 1,3011,241

Save An EXTRA 25% On Your Allstate Home Insurance 
With Rogers Home Security Alarm

Sample Your Choice Home  insurance rates * from Allstate

Annual Premium $570 $801 $ 18

$350,000 Rebuild Cost $550,000 Rebuild Cost $750,000 Rebuild Cost

Mosadeq Meer
Motorcycle, Car & Home Insurance

570 Kingston Road
Cell: 416-670-8351

Direct: 647-361-0337

+

Paying too much for Auto and Home insurance?
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Elgin Mills

19thGamble

Yo
ng

e 905.770.0005
11262 Yonge St., Richmondhill, ON L4S 1K9

MITSUBISHI-MOTOR.CA

BUILT BETTER, 
BACKED BETTER
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 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا

 رسعت و جهت باد

20° C

10° C

100%
75%
50%
25%
0%

40
30
20
10
0

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنجشنبه پنجشنبه جمعهپنجشنبه شنبهجمعه یک شنبهشنبه دوشنبهیک شنبه سه شنبهدوشنبه چهار شنبهسه شنبه چهار شنبه

آشپزی پاییزی - توسط دو آشپز رسشناس
۲۶ اکترب - پنجشنبه - ۷ عرص - بلیت ۷۵ دالر

1374 Queen W, Toronto, Ontario M6K 1L7

کاهش وزن خانوادگی، ویژه هالوین
۲۹ اکترب - یکشنبه از ساعت ۳ عرص - بلیت: ۲۰ تا ۸۵ دالر

770 Don Mills, Toronto, Ontario

چانک و فانک هالوین باش (+۱۹ ساله ها)
۲۸ اکترب - شنبه از ساعت ۷ عرص - بلیت: ۴۳ تا ۴۸ دالر

147 Danforth, Toronto, Ontario M4K 1N2

شبی وحشت انگیز با رقص، موسیقی و داستان
۲۸ اکترب - شنبه از ساعت ۵ عرص - بلیت: ۵ تا ۱۵ دالر

Dufferin Grove Park

875 Dufferin Pk, Toronto, Ontario

(choreographer) رقص موزون مدرن سه نفره
۱ نوامرب - چهارشنبه از ساعت ۸ عرص - بلیت: ۵ تا ۱۵ دالر

Fleck Dance Theatre

207 Queens Quay W, Toronto

- وزیر امور 
خارجه آمریکا: 
عربستان برای 
مذاکره با قطر 
آماده نیست، 

حشدالشعبی ها 
بروند به خانه 
- جیمی کارتر 

حارض است برای 
میانجیگری به 

کره شاملی برود
- ترامپ: در 

تجارت اروپایی ها 
با ایران دخالت 

منی کنیم
- قطار حامل 

نفت در آلربتا از 
خط خارج شد 

- روسیه: آمریکا 
برای ترصف رقه 

توسط کُردها آنرا 
از روی زمین محو 

کرد
- رهرب کاتالونیا: 
طرح اسپانیا را 

منی پذیریم
 دستگیری 

گروگان گیر مسلح 
در انگلستان ، به 
گروگان ها آسیبی 

نرسید
- آغاز انتخابات 

ریاست جمهوری 
در اسلوونی

- تظاهرات ده ها 
هزار نفری علیه 

راهیابی حزب 
راست افراطی به 

پارملان آملان
- آزادی مخالف 

پوتین بعد از ۱۰ 
روز زندان

- خلع موگابه از 
سفیر حسن نیت 
سازمان بهداشت 

جهانی
 ۱۱ کشته 
در انفجار یک 
مبب دیگر در 

موگادیشو
- رد رشایط 

ارسائیل در خلع 
سالح و قطع 

روابط با ایران 
توسط حامس

- انتخابات ژاپن 
آغاز شد

- تیم نوجوانان 
ایران ۳ بر ۲ به 
اسپانیا باخت و 

حذف شد
- توتال اجرای 

قراردادش را 
رشوع کرد

- مشایخی در 
بیامرستان بسرتی 

شد
- خروج خطوط 

هواپیامیی 
از لیست ارز 

مبادله ای

 بیش از 
۱۰۰ نفر در 

حمله پلیس به 
"کودک آزاران" 
دستگیر شدند

- ۵ رئیس جمهور 
زنده آمریکا در 
کنرست حارض 

شدند برای 
جمع آوری پول 

در کمک به 
آمریکایی ها، 

ترامپ نبود
- آندری بابیس، 

میلیاردر عوام گرای 
چک رئیس جمهور 

این کشور شد
- اتحادیه اروپا: 
جایگزینی برای 

برجام وجود ندارد
 نخست وزیر 
اسپانیا اقدام های 
۶ ماهه در حذف 

خودمختاری 
کاتالونیا را اعالم 

کرد
- تظاهرات نیم 

میلیون نفری در 
کاتالونیا برعلیه 

انتقال قدرت 
از بارسلون به 

مادرید 
- موگابه سفیر 

حسن نیت 
سازمان بهداشت 

جهانی شد
- مراکش سفیرش 

را از الجزایر فرا 
خواند

 افراد مسلح 
ناشناس ۱۲ 

نظامی نیجریه ای 
را نزدیک مرز 
مالی به قتل 

رساندند
- پلیس کامرون 

از تظاهرات 
انگلیسی زبانان 

جلوگیری کرد
- تلفات مببگذاری 

۴ روز پیش در 
سومالی از ۴۰۰ 

تن گذشت
- گردباد "لن" در 

راه ژاپن
- سهم ایران از 
صادرات جهانی 

با احتساب نفت 
۳۴ صدم درصد 

و بدون نفت ۲۴ 
صدم درصد است

- کنسولگری ایران 
در اربیل مورد 

حمله قرار گرفت
- روحانی، رضا 

اردکانیان و 
منصور غالمی 
را برای تصدی 
وزارت نیرو و 

علوم به مجلس 
معرفی کرد

 طی یکسال 
۱۸۴۶ کودک با 
اعتیاد به مواد 

مخدر در کانادا 
متولد شده اند

- ایرباس سهم 
مبباردیه و دولت 

کبک در پروژه 
سی را منی خرد
- کاتلین وین، 

براون رهرب حزب 
کانرسواتیو را 

"رسو" کرد
- ۷۰٪ پناهندگان 

از آمریکا آمده 
پناهندگی کانادا 

گرفته اند
- سیسکو، 

پرسپیکا را خرید
- پلیس مرکز 

بی ام دبلیو در 
آملان را بازرسی 

کرد
- همکاری  فیس 

بوک و توییرت 
برای مقابله با 

افراط گرایی
- پوتین: 
بزرگرتین 

اشتباهم این 
بوده که به غرب 

اعتامد کردم
- بیت کوین 

از ۶۰۰۰ دالر 
گذشت

 ۵۴ ارتشی 
مرصی در حمله 
داعش در غرب 
رود نیل کشته 

شدند
- ۳۹ کشته و 
۴۵ زخمی در 

حمله انتحاری 
به مسجدی در 

کابل
- هیاتی از 

حامس برای 
مذاکره وارد 

تهران شد
 درگیری 

ارتش عراق و 
کردها در شامل

 آلودگی 
هوای دهلی ۱۱ 

برابر حد مجاز
- کره شاملی 
به وزیر امور 

خارجه اسرتالیا 
پیام داد: ما 

قدرت هسته ای 
هستیم

- آخرین ماشین 
GM ساخت 

اسرتالیا تولید شد
- حکم قاتل 

ستایش به 
تعویق افتاد

- فرمانده 
نیروهای مسلح 

ایران از جبهه 
حلب دیدن کرد

- جایزه فرانتس 
کافکا ۲۰۱۷ برای 

مارگارت اتوود
 اعالن 

وضعیت 
اضطراری در 

فلوریدا در 
پی درگیری 
راست های 

افراطی با "جان 
سیاهپوستان مهم 

است"
- برنامه ساز کبکی 
"فقط برای خنده" 

به حمله جنسی 
متهم شد

- جرج بوش در 
سخرنانی اش بدون 

نام بردن از ترامپ، 
به او حمله کرد

- وزیر دارایی، بیل 
مورنو، قسمتی از 

دارایی هایش را 
اعالن نکرده است

- بانک های انگلیسی 
با پولشویی آفریقای 

جنوبی مرتبطند'
- اسپانیا 

خودمختاری 
کاتولونیا را لغو 

می کند
- مالقات فرستاده 

سازمان ملل با 
رهربان پولیساریو 

(صحرا) برای صلح 
دائم

 ۱۰ مهاجم 
انتحاری طالبان 

۴۳ ارتشی افغان را 
کشته و پایگاه را 

منهدم کردند
 درپی شکست 

مخالفان از ارتش 
سوریه در جوالن، 

ارسائیل مواضع 
ارتش سوریه را 

مبباران کرد
- حامس و فتح، 
اجرای تعهدنامه 

اتحاد را آغاز کردند
- جاسیندا آردرن 

۳۷ ساله، با اقلیت 
مجلس، نخست وزیر 

نیوزیلند شد
- سد بختیاری با 

مشارکت کره جنوبی 
ساخته می شود

- رئیس فدارسیون 
دوچرخه سواری: 
دستفروشی خانم 

عباسی ساخته 
همرس اوست

- گردوغبار بنادر 
مسافری بندرعباس، 

قشم و هرمز را 
تعطیل کرد

- حذف 
دالر از 

معامالت 
ایران و 

ترکیه

- اعرتاض شدید 
زن رسباز کشته 

شده آمریکایی در 
افریقا به ترامپ

- باب ری مامور 
کانادا در میامنار 

شد
- جانسون وزیر 

امور خارجه 
انگلستان به 

ترامپ: به برجام 
پایبند مبان

- انتخابات 
ریاست جمهوری 

اسلونی به دور 
دوم کشیده شد

- دریاچه بایکال 
در سیربی روسیه 

در حال نابودی
- کریستین 

رونالدو بهرتین 
بازیکن سال دنیا، 

زیدان بهرتین 
مربی دنیا شد
 مخالفان 
دولت کنگو 

دستگیر شدند
- کشف ۱۲۸ 

کشته دستجمعی 
پس از آزادی شهر 

قرنیتین توسط 
ارتش سوریه

- عراق: از سخنان 
تیلرسون در مورد 

حشدالشعبی 
شگفت شدیم! 

آنها مایه امنیت و 
امید آینده منطقه 

هستند
- ۱۴ مناینده کرد 

پارملان عراق 
رفع مصونیت 

می شوند
- شینزو آبه برای 

بار چهارم با 
اکرثیت نخست 

وزیر ژاپن شد
- کردستان: ارتش 

عراق در حال 
آماده شدن است

 ۱۰ کشته 
و ۷ ناپدید در 

سقوط بهمن در 
مغولستان

- درگیری شدید 
بین داعش و 

ارتش سوریه در 
جنوب

 مرگ ۵ هزار 
تهرانی در سال 
گذشته بخاطر 

آلودگی هوا
- ساالنه ۲۰۰ 

هزارنفر به 
جمعیت تهران 
اضافه می شود

- حسین وفایی، 
اسنوکر باز ایرانی 

در یک چهارم 
گرندپری حذف 

شد

- افزایش 
کمک مالی به 

خانواده ها و کم 
درآمدها از طرف 

دولت فدرال 
کانادا

- ۳ ساعت برق 
در مونرتال رفت
 یکبار دیگر 

هواپیامی ایرکانادا 
در حال نشسنت 

در باند در معرض 
تصادم قرار گرفت

- دستیار 
واینستین ۱۵۰ 

هزار دالر 
حق السکوت 

گرفته بود
- مرصف سیگار 
برقی در اماکن 

بسته عمومی در 
نیویورک ممنوع 

شد
- اعرتاض هزاران 

راننده در پایتخت 
کلمبیا علیه اوبر

- ویروس خرگوش 
بد کامپیوترهای 

روسیه، ترکیه، 
آملان، اوکراین را 

آلوده کرد
- ۵۶۰۰ داعشی 
به خانه هایشان 

بازگشته اند
- روسیه الیحه 
متدید فشار بر 

سوریه برای مبب 
شیمیایی را وتو 

کرد
 جنگ شدید 
در شهر مرصاته 

لیبی بین ۲ گروه 
از ۴ گروه جنگجو
- اقلیم کردستان 
عراق نتیجه همه 
پرسی استقالل را 

معلق کرد
- هشدار امیر 

کویت در 
فروپاشی شورای 

همکاری خلیج 
فارس

- مرصف 
تفریحی حشیش 

در نیوزیلند 
به همه پرسی 

گذاشته می شود
- دادستان تهران: 
یک نفر به اتهام 

جاسوسی برای 
موساد به اعدام 

محکوم شد
- گاللک بیگی 

زاده؛ زن ترکمن 
و سنی استان 

گلستان شهردار 
مراوه تپه شد

- ابراهیم 
آشتیانی، 

پیشکسوت 
فوتبال درگذشت

- پرونده روسیه 
ترامپ با حامیت 

مالی هیالری 
کلینتون منترش 
شده؛ ترامپ: 

ترامپ: معلوم 
شد اتهام دخالت 

روسیه در انتخاب 
من نادرست بوده

- بوش پدر در 
۹۰ سالگی و 

از روی صندلی 
چرخدار در حین 
عکس انداخنت با 
خانم لیند باسن 

او را ملس و جوک 
رکیک گفته
- جمهوری 

خواهان درباره 
قرارداد اورانیم با 

روسیه در زمان 
اوباما تحقیق 

می کنند
- آمار کانادا: 

متلک خانه کاهش 
و قیمت امالک 

افزایش یافت
- آمانو به ایران 

می رود
 مناینده 

مجلس اوکراین 
در انفجار مبب به 
شدت مجروح شد

 ۱۱ فعال 
حقوق برش، 

از جمله رئیس 
امنستی در ترکیه 
در دادگاه به جرم 

تروریسم
- دادگاه: 

انتخابات مجدد 
کنیا برگزار 

می شود
- نخست وزیر 

عراق به ترکیه و 
سپس به ایران 

رفت
- شی جین پینگ 

مجددا رئیس 
جمهور چین شد

- ولیعهد 
عربستان: اسالم 

خودمان را 
معتدل خواهیم 

کرد
- نیوزیلند اجازه 
خرید امالک به 

خارجی ها را لغو 
می کند

- سوئیس، حافظ 
منافع ایران در 

عربستان
- حکم رشکای 
بابک زنجانی 

صادر شده و پس 
از تایپ دادنامه، 

ابالغ می شود
- ایران 

گذرگاه های مرزی 
با کردستان را 

بازگشایی می کند

سه شنبه
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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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www.mydebtproblem.ca            nowroozadeh@yahoo.com
7368 Yonge St., Suite #301 B, Thornhill, ON, L4J 8H9

Toll Free:1-800-225-4746 Fax : 905-597-2260

Qualified Credit Counsellor
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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