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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
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 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

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

۳D منایشگاه استودیو
۳ نوامرب - جمعه - ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر

Ismaili Centre,  49 Wynford

شوی شکالت لوکس
 ۴ و ۵ نوامرب - یکشبنه - ۱۱ صبح 

Toronto Reference Library, 789 Yonge

منایش رایگان فیلم ترسناک
۶ نوامرب - دوشبنه - ۷:۳۰ شب 

Royal Cinema 608 College, Toronto

فستیوال فیلم راندوو: دیوانگی نرماله
۳ نوامرب - جمعه - ۷ شب -  بلیت: ۱۵ دالر

St Anne’s Anglican, Church 270 Gladstone,

بازار کریستمس کلیسا
۴ نوامرب - شنبه - ۱۰ صبح - بلیت: ۱۵ دالر

St Barnabas Church, Toronto

شوی موزیکال شی و عشقش
۷ نوامرب - سه شنبه - ۱۰ صبح - بلیت: ۲۲ تا ۶۰ دالر

Tarragon Theatre 30 Bridgman, Toronto

- ترامپ در تویرت 
به کلینتون و 

ارتباط با روسیه 
حمله کرد

- برنی سندرز 
برای بررسی 

سیستم بیمه 
درمانی کانادا به 
انتاریو سفر کرد
- دیو رادنی از 

پارملان آلربتا 
استعفا می دهد 
تا جیسون کنی 

در انتخابات 
میان دوره ای به 

مجلس برود
 گردباد فلیپ 

در راه باهاما و 
جنوب فلوریدا

- دومین 
تظاهرات صدها 
هزار کاتالونیایی 

در حامیت از 
ماندن در اسپانیا
 ۳ کشته در 
توفان لهستان، 

چک و آملان
 ۳ میلیون 
در کنگو بین 

نیروهای دولتی 
و مخالفان در 
معرض قحطی 

قرار گرفتند
 کشف ۳۶ 

جسد بی رس در 
رشق لیبی تحت 
نفوذ گروه هفتار
- بارزانی استعفا 
کرد و آمریکا را 
مقرص دانست، 

تظاهرکنندگان به 
مجلس کردستان 

حمله کردند
- کیم جونگ اون 

از یک کارخانه 
محصوالت 

آرایشی کره 
شاملی بازدید کرد

 دومین 
گردباد در یک 
هفته توکیو را 

درنوردید
- وزارت خارجه: 

در حاشیه سازمان 
ملل روحانی 

درخواست 
مالقات ترامپ را 

رد کرد
- های وب، پارس 

آنالین را خرید
- باشگاه استقالل: 

طلبکاران برای 
تسویه حساب 

بیایند
- ۲ وزیر 

معرفی شده 
روحانی رای 

اعتامد گرفتند
- آمانو: ایران 
کامال برجام را 

رعایت کرده

 یک کشته در 
سقوط هلیکوپرت 

آمریکا در 
افغانستان

- هارپر: ترودو 
مذاکرات نفتا را 

جدی نگرفته
- جیسون کنی 

رهرب محافظه کاران 
آلربتا شد

- اسپانیا رهرب، 
رئیس پلیس و 

مجلس کاتالونیا را 
برکنار کرد. رهرب 

کاتالونیا: در برابر 
اسپانیا مقاومت 

آرام می کنیم
- بوکس: آنتونی 
جاشوا انگلیسی 

طی ۱۰ راند 
تاکام کامرونی را 

شکست داد
- اخراج ۹ ملوان 
نظامی انگلیسی 
بخاطر استعامل 

مواد مخدر
 ۲۳ کشته در 
دو انفجار دیگر 

در سومالی
- سودان جنوبی 

تعرفه اجازه کار به 
کارگران خارجی را 
از ۱۰۰ به ۴۰۰۰ 
دالر افزایش داد

- بارزانی فردا 
استعفا می دهد و 
فرماندهان ارشد 

کرد با دولت عراق 
مذاکره می کنند

- پلیس میامنار دو 
خربنگار ترک را 

بازداشت کرد
 پیرشوی بزرگ 

ارتش عراق در 
غرب و نزدیکی 

مرز سوریه
- ۴۶٪ بستنی ها 

در اسرتالیا 
بایکوت شد

- اتباع افغانستان 
می توانند در 
دانشگاه های 
مراکز استانی 

ایران درس 
بخوانند

- نفت ۶۰ دالر
- صدا و سیام: 

سیاه منایی و 
مچ گیری ممنوع

- ای اف سی: 
پرسپولیس و 

استقالل ظرف ۳ 
روز بدهی شان را 
صفر کنند واگرنه 

از آسیا حذف 
می شوند

- ورود آمانو به 
ایران

- حکم همدستان 
بابک زنجانی: 

حبس

- ترامپ به 
کاخ سفید: 

همه ایمیل های 
کلینتون را 
منترش کنید

- دادگاه عالی 
آمریکا اولین 

اتهام مربوط به 
ارتباط روسیه در 

انتخابات ۲۰۱۶ 
را آماده کرد

- جف بزوز، 
مدیرعامل 

آمازون پولدارتر 
از بیل گیتس شد
- تعلیق نیروی 

آموزشی و 
نظامی کانادا در 

عراق
- تایگر وود به 
۶ ماه معالجه 

بخاطر رانندگی 
در مستی 

محکوم شد
- موشک 
بالستیک 
هسته ای 

"شیطان ۲" 
روسیه که یک 
کشور را نابود 

می کند، همراه با 
۳ موشک دیگر 

توسط پوتین 
آزمایش شد

- کاتالونیای 
اسپانیا اعالن 
استقالل کرد. 

مجلس اسپانیا 
خود مختاری و 
پارملان کاتالونیا 

را معلق کرد
- یک موشک 

سوریه ای ساخت 
روسیه احتامال 

به هواپیامی 
اف-۳۵ ارسائیل 

برخورد کرده
 مدیر 

امنیتی حامس 
در غزه بر اثر 

انفجار مبب 
در خودرویش 

زخمی شد
 سازمان 

ملل: مسلامنان 
روهینگیا قربانی 
کشتار، شکنجه، 

تجاوز روشمند و 
مداوم بوده اند

- عراق عملیات 
علیه کردها را به 

تعویق انداخت
- رد صالحیت 

و اخراج معاون 
نخست وزیر 

اسرتالیا بعلت دو 
ملیتی بودن

 ۶ کشته 
در آتش سوزی 

پاالیشگاه نفت 
جنوب تهران

- تصویب طرح 
نظارت آمریکا بر 

برنامه موشکی 
ایران در مجلس 
منایندگان آمریکا

 اعالن 
وضعیت 

اضطراری سالمت 
در آمریکا بخاطر 

مواد مخدر
- کرشرن، رئیس 
جمهور سابق 

آرژانتین بعنوان 
شاهد در مببگذاری 

سال ۱۹۹۴ به 
دادگاه می رود

- استیضاح رئیس 
جمهور برزیل به 
جرم فساد، رای 

نیاورد
- ۳ کانادایی شکنجه 

شده در سوریه 
بخاطر دفاع نکردن 
هارپر از آنها اکنون 

۳۱ میلیون دالر 
غرامت از کانادا 

می گیرند
- بیل مونرو، 

وزیر دارایی کانادا 
مابه التفاوت 

رشد سهام اعالن 
نکرده اش را اهدا 

می کند
- آمازون در کلگری 

یک مرکز راه 
انداخت

- ۲۸۰۰ سند ترور 
کندی منترش شد، 

تعدادی هنوز 
محرمانه ماندند

 چهار کشته در 
تصادف قطار در 

فنالند
- سازمان ملل: 
حمله شیمیایی 

به خان یونس کار 
نیروهای اسد بود
- تویرت حساب ۲ 

شبکه روسی را 
بست

- ظرف یکروز بازار 
سهام ترکیه ۳٪ و 
ارزش پول آن ٪۲ 

افت کرد
- تعطیلی ۴ روزنامه 

مخالف در تانزانیا
- حکم بازداشت 

نواز رشیف صادر 
شد

- مراسم به 
خاکسپاری پادشاه 

تایلند آغاز شد
- پرسپولیس ۱ - 

استقالل ۰
- حیدر عبادی، 

نخست 
وزیر عراق 

با خامنه ای، 
روحانی و 
الریجانی 
دیدار کرد

- ۳ نفر از اعضاء 
انتخاباتی ترامپ 
توسط دادستان 

به رابطه با روسیه 
متهم شدند

- تعداد ۴ تا 
۵ مناینده یا 
وزیر فدرال 

متهم شدند که 
بیزینس هایشان 
را کامال معرفی 

نکرده اند
- وقوع طوفان 
شدید در کبک 
- دادگاه فرمان 
عدم استخدام 
دگرباشان در 

ارتش آمریکا را 
معلق کرد

- کوین اسپیسی 
از تعرض جنسی 

عذر خواست 
و گفت که 

همجنسگراست
- افزایش دی 

اکسید کربن جو 
در سال گذشته 

بی سابقه بوده
- رئیس دولت 

کاتالونیا، بعد از 
برکناری به بلژیک 

رفت. دادستان 
اسپانیا علیه 

رهربان کاتاالن 
اعالم اتهام کرد
 بازداشت 

۶۰ نظامی دیگر 
ترکیه به اتهام 
ارتباط با کودتا

- یک متهم حمله 
به کنسولگری 

آمریکا در لیبی 
دستگیر شد، یکی 
دیگر در واشنگنت 
در انتظار دادگاه
- کنیاتا با تحریم 

انتخابات کنیا 
توسط مخالفان 

۹۸٪ آراء ریاست 
جمهوری را به 

خود اختصاص داد
- دولت کویت 

استعفا داد، امیر 
پذیرفت

- ۷ کشته در 
حمله ارسائیل به 
تونل فلسطینیان 

در غزه
- متهم اختالس از 
صندوق فرهنگیان 

با ۴۰۰ میلیارد 
تومان بدهی از 

ایران گریخت
- حساب تعدادی 

از دانشجویان 
ایرانی در چین 

مسدود شد
- فروشندگان 
و خریداران 

پایان نامه حبس 
می شوند

 ۸ کشته در 
حمله تروریستی 
۲۹ ساله ازبکی 
در نیویورک که 

با ماشین به 
دوچرخه سواران 

زد، با گلوله پلیس 
مجروح و دستگیر 

شد
- پروژه برق در 
بریتیش کلمبیا 

در حال لغو شدن 
و بیلیون ها دالر 

رضر است
- گوگل، توئیرت، 

فیسبوک در 
سنا به سواالت 

ارتباط روسیه با 
انتخابات پاسخ 

دادند
- بیل مورنو، وزیر 

دارایی کانادا، 
فروش سهام 

خانوادگی اش را 
رشوع کرد

- تد کروز: 
شکست مذاکرات 
نفتا برای اقتصاد 

آمریکا بد خواهد 
بود

- دور پروازترین 
مسافرت هوایی 
از لس آنجلس به 

سنگاپور انجام 
شد

- رئیس معزول 
دولت کاتالونیا 

در بروکسل گفت 
پناهنده منی شود 

و مساملت آمیز 
مبارزه می کند. 

اسپانیا اتهاماتی را 
بر او وارد کرد

- سازمان ملل: 
تالش در کاهش 

گازهای گلخانه ای 
کافی نیست
- روسیه در 

نیجریه نفتی و 
جنگی، نیروگاه 

امتی می سازد
- آغاز نشست 

سوریه در آستانه
۲۰۰ کشته 

در فرو ریخنت 
تونل آزمایشگاه 

هسته ای کره 
شاملی 

 مهلت تخلیه 
اردوگاه مانوس در 

ارسالیا متام شد، 
پناهندگان حارض 
به خروج نشدند
- احمدی نژاد از 

قوه قضاییه انتقاد 
کرد، دادستان 

تهران پاسخ داد
- دولت بدهی 

استقالل و 
پرسپولیس را 

پرداخت می کند

- ترامپ: قرعه 
کشی گرین کارت 

آمریکا پایان 
می یابد

- نرخ بهره پایه 
در آمریکا ثابت 

ماند
- ۳ کشته 

در تصادف 
و انفجار در 
اتوبان ۴۰۰ 

تورنتو
- اتهام آزار 

جنسی از طرف 
داستین هافمن 
به یک بازیگر 

تازه کار
- سازمان سیا 

روزنوشته های 
اسامه بن الدن را 

منترش کرد
- پایان وضعیت 

اضطراری در 
فرانسه  

- شین فین: 
مذاکرات ایرلند 

شاملی به بن 
بست رسیده 

است
 پلیس اریرته 

۲۸ مخالف 
دولت را کشت

- مخالفان 
تحریم کننده 

انتخابات کنیا، 
نتیجه انتخابات 

را نپذیرفتند
- ۸ کشته در 

انفجار یک مین 
در شامل کابل

- کنرتل مرز 
رفح در غزه از 
حامس به فتح 

سپرده شد
- پلیس ژاپن 

مظنون به قتل 
و تکه تکه کردن 
۹ نفر را دستگیر 

کرد
- بنگالدش یک 

خلبان را به ظن 
ترور بازداشت 

کرد
 ۲۹ کشته 
غیرنظامی در 
حمله هوایی 
عربستان به 

یمن
- مبباران و 
موشکباران 

شدید جنوب 
رشق سوریه 

توسط روسیه
- دیدار پوتین 
با خامنه ای در 

تهران
- پوتین، 

روحانی و 
علی اف در 

تهران مالقات 
کردند
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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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Over 30 Years of experince in Franchise industry

         
IranStar.com

                  
Thursday, 02 Nov 2017 - No 115935



                 
Tel:647-674-4048

                  
36



         
IranStar.com

                  
Thursday, 02 Nov 2017 - No 115937



                 
Tel:647-674-4048

                  
38



         
IranStar.com

                  
Thursday, 02 Nov 2017 - No 115939



                 
Tel:647-674-4048

                  
40


