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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
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 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

بررسی تغییرات آب و هوایی
۹ نوامرب - پنجشنبه - ۱ بعدازظهر - ورودیه رایگان
City Hall Public Library, 100 Queen W

منایش رایگان فیلم ترسناک
۲ تا ۱۸ نوامرب - ۷:۳۰ شب - بلیت: ۲۰ تا ۲۸ دالر

Theatre Passe Muraille, 16 Ryerson

جشن شبانه، گالری و اغذیه
۱۰ نوامرب - جمعه - ۷ شب -  بلیت: ۱۵/۵ تا ۱۷ دالر

Royal Ontario Museum, 

100 Queen’s Park

بازار محلی زنگوله: صنایع دستی و هرنی
۱۱ نوامرب - شنبه - ۱۰ صبح - ورودیه رایگان

Bell Tower Coffee, 240 Avenue Rd,

موسیقی عشقی/عرفانی الهام گرفته از لئونارد کوهن
۱۱ نوامرب - شنبه - ۸ شب - بلیت: ۲۰ دالر

Redeemer Lutheran Church, 1691 Bloor W

فستیوال فیلم پارک رگانت
۱۵ نوامرب - چهارشنبه - ورودیه رایگان

regentparkfilmfestival.com
Daniels Spectrum, 585 Dundas E

* اسناد پارادایز، 
فرار مالیاتی 

ثرومتندان در 
آنطرف آبها را 

فاش کرد:
- ملکه انگلستان

- ویلرب راس، وزیر 
بازرگانی؛ تیلرسون 

وزیر خارجه؛ و 
۶ نفر از اعضای 
کاخ سفید آمریکا
- بونو، خواننده 

"یوتو"
- دوست 

خانوادگی ترودو
- نخست وزیران 

پیشین کانادا: ژان 
کرتین، پل مارتین، 

برایان مالرونی
- رئیس جمهور 

لیربیا
- نخست وزیر 

سابق ژاپن؛ آمیتا 
باچان؛ ملکه 

اردن؛ پرس نخست 
وزیر ترکیه 

- ترامپ: موشک 
یمنی کار ایران 

بود
 ۲۸ کشته 

و ۱۰ زخمی در 
حمله مسلحانه 
"دوین پاتریک 

کلی" به کلیسایی 
در تگزاس

- رهرب برکنار شده 
کاتالونیا و چهار 
وزیر خود را به 

پلیس بلژیک 
تسلیم کردند
- آیت الله 
سیستانی: 

استفاده از مهارت 
غیر مسلامن در 

نظام اسالمی 
اشکال ندارد
- پنج کشته 

در دو انفجار 
انتحاری کرکوک
- پنج کشته در 
انفجار انتحاری 

در یمن
 طوفان 

دامری در ویتنام 
۲۷ کشته برجای 

گذاشت
- شاهزاده 

میلیاردر و برادر 
بن الدن در میان 

ده ها بازداشتی 
عربستان سعودی

- افزایش ٪۶۳ 
سوزاک در اسرتالیا 

طی ۵ سال
- خامنه ای سه 

منصب در ارتش 
را تغییر داد

- بدهی  دوره 
گذشته شهرداری 

تهران ۳۰ هزار 
میلیارد تومان 

است

- ترامپ از 
عربستان خواست 

سهام آرامکو را 
در نیویورک عرضه 

کند
- سناتور "رند 

پال" آمریکایی 
پس از حمله به 
خانه اش زخمی 

شد
- کانادا روسیه 
را تحریم کرد، 

روسیه: اقدام به 
مثل می کنیم
- ترامپ از 

هاوایی وارد توکیو 
شد: بازدید ۱۲ 

روزه از ۵ کشور 
آسیایی

- وزیر محیط 
زیست با گزارشگر 

که او را "باربی 
تغییرات اقلیمی" 
خوانده بود درگیر 

لفظی شد
- امشب ساعت ها 
یکساعت به عقب 

می روند 
- دادستان بلژیک 
حکم جلب رهرب 
کاتالونیا توسط 

اسپانیا را بررسی 
می کند

- پیرت پیلز از 
موسسان حزب 

سبز اتریش، بعلت 
اتهام جنسی 

استعفا کرد
 سی و یک 

حمله جنسی 
ماموران سازمان 
ملل در ۳ ماه به 

ثبت رسید
 چهار کارگر 

خارجی در 
نیروگاه برق لیبی 
به گروگان گرفته 

شدند
 موشک 

یمنی در نزدیکی 
فرودگاه ریاض 
توسط پدافند 

رسنگون شد
- یازده شاهزاده 
و ۴ وزیر مفسد 

سعودی بازداشت 
شدند

- سعد حریری، 
نخست وزیر لبنان 

در ریاض استعفا 
داد

- تظاهرات در 
شهرهای اسرتالیا 
برای نگه داشنت 

پناهندگان
- فوتبال ساحلی 

ایران در جام بین 
قاره ای سوم شد

- کی روش با 
بازدید رسزده 

کمیته انضباطی 
رسشاخ شد

- ترامپ و پوتین 
در ویتنام باهم 
مالقات می کنند

- داعش 
مسئولیت حمله 

تروریستی 
نیویورک را 

برعهده گرفت
- آیفون ۸ و ۱۰ 
وارد بازار شدند

- یک مناینده 
فعلی و سه 

مناینده سابق زن 
کنگره آمریکا 
از آزار جنسی 

توسط همکاران 
مردشان خرب 

دادند
 حمله 

هوایی آمریکا به 
سومالی

- رسباز فراری 
آمریکا به طالبان 
به زندان منی افتد

- اسناد رسمی 
دولت آمریکا: 
تغییرات آب و 
هوا کار انسان 

است
- قاضی 

اسپانیایی حکم 
جلب بین املللی 
رهرب کاتالونیا را 

صادر کرد
- پرونده فرار 
مالیاتی ژوزه 

مورینیو بسته 
شد

 وقوع ۲ 
حمله با اسید 

ظرف ۲۴ ساعته 
گذشته در لندن

- قضات 
آفریقای جنوبی 
خواستار افزایش 

زندان اسکار 
پیستوریس از ۶ 
به ۱۵ سال شدند

- زیمباوه یک 
شهروند آمریکا 

را به جرم توئیت 
اهانت آمیز به 
موگابه دستگیر 

کرد 
- بیش از یک 

میلیون زائر برای 
اربعین وارد 
عراق شدند

 دیرالزور 
توسط ارتش 

سوریه، و القائم 
توسط ارتش 

عراق از دست 
داعش آزاد شد 
- سازمان ملل: 

غذا و آب به 
پناهجویان 

مانوس بدهید
 هشت 

رسباز ایرانی در 
درگیری چالدران 

کشته شدند

 ترامپ 
خواستار اعدام 

عامل حمله 
تروریستی 

نیویورک شد
- آمریکا به 

منایندگان مجلس 
افغانستان ویزا 

نداد
- ژانت یلن نرخ 

بهره آمریکا را 
ثابت نگه داشت، 
ترامپ ژروم پاول 

میلیونر را جانشینش 
کرد

- مک کین: آمریکا 
باید میامنار را برای 
آنچه با مسلامنان 

کرده تحریم کند
- مبباردیه ۳۰ 

هواپیامی رسی-سی 
را به اروپا فروخت

- میلیون ها آتش 
خاموش کن خانگی 

مشکل دارند، 
جایگزین می شوند

- ترامپ فردا به 
ژاپن، چین و فلیپین 

می رود
- تویرت ترامپ امروز 

برای ساعت ها 
غیرفعال شد

- هشت وزیر سابق 
کاتالونیا زندانی 

شدند، اسپانیا رهرب 
برکنار شده کاتالونیا 

را هم بازداشت 
می کند

- سازمان ملل: دنیا 
۶۶ میلیون پناهنده 

دارد
- سه سال زندان 

برای مجری 
تلویزیونی مرص 
به اتهام تشویق 

حاملگی زنان مجرد
- کشف فضای 

خالی در هرم بزرگ 
خئوپس مرص

- هزاران نظامی 
اتیوپی برای مبارزه 

با الشباب به 
سومالی رفتند

- وزارت مخابرات 
افغانستان واتس آپ 
و تلگرام را فیلرت کرد
- بعد از ۴ ماه آنگ 
سان سوچی به ایالت 

مسلامنان رفت
- کندن چاه آب 

توسط پناهجویان 
جزیره مانوس پس 
از قطع آن توسط 

دولت اسرتالیا
- پلیس 

ایران: 
داروی 
گیاهی 

مشکوک 
برای 

زائران جرم 
است

- تروریست 
تگزاسی خودکشی 

کرده است
- ترامپ: صرب 

اسرتاتژیک آمریکا 
در برابر کره 

شاملی به رس 
آمده 

- ترامپ از ژاپن 
به کره جنوبی 

رفت
- وزارت جنگ 

آمریکا: عربستان 
خنثی کننده نفوذ 

ایران است
- شصت افرس 
نیروی دریایی 

آمریکا در کمین 
فساد گرفتار 

شدند
- ترکیه و آمریکا 
صدور ویزا را به 

میزان محدود 
آغاز کردند

- ارزش برابری 
پول ترکیه سقوط 

کرد
 استفن 

هاوکینگ : سال 
۲۶۰۰ کره زمین 

متام آتش می شود
- موگابه معاونت 
ریاست جمهوری 

را اخراج کرد
- عربستان ایران 
را به آغاز جنگ 

متهم کرد
- عربستان: 

جلوگیری از فساد 
را تازه رشوع 

کرده ایم
- سعد حریری 

پس از استعفا از 
نخست وزیری 
لبنان با پادشاه 
عربستان دیدار 

کرد. رئیس جمهور 
لبنان: وقتی 

حریری برگشت 
در موردش 

تصمیم می گیرم
- ارسائیل مقامات 
عفو بین املللی را 

بازداشت کرد
- انتقاد راسل کرو 

از رفتار اسرتالیا 
با پناهجویان 

مانوس
- حمله تند 
ظریف به 

عربستان
- روزی به نام 

کوروش نامگذاری 
می شود

- امکان برقراری 
حج عمره برای 

ایرانی ها 'در 
حال حارض فراهم 

نیست'
- بیست سال 

زندان برای رشکای 
زنجانی

- "ُری هالیدی" 
بیسبالیست 
کانادایی در 

سقوط هواپیام 
کشته شد

- موگرینی: کنگره 
آمریکا برجام را 

حفظ می کند
- ترامپ: کسانی 

که عربستان 
دستگیر کرده 

سالها کشورشان را 
دوشیده اند

- ترامپ: کره 
شاملی ما را 
آزمایش نکن

- اسناد پارادیز: 
اپل هم فرار 
مالیاتی کرده
- دموکراتها 

پیروز انتخابات 
ویرجینیا، 
نیویورک، 
نیوجرسی

 تظاهرات 
ده ها هزار نفری 

در مخالفت با 
ترامپ در کره 

جنوبی
- تخلیه پارملان 

اسکاتلند با پیدا 
شدن پودر سفید
- اسناد پارادایز: 

پرنس چارلز از 
مالیات فرار کرده

- شاه مراکش: 
استقالل صحرای 

غربی امکان ندارد
 عقب نشینی 
رسبازان افریقای 
متحد از سومالی
- سوریه توافق 

اقلیمی پاریس را 
امضاء می کند، 

آمریکا تنها 
کشوری می شود 

در آن نیست
 حوثی ها: 

با موشک بنادر 
و فرودگاه های 

عربستان و 
امارات را می زنیم

- سعد حریری 
از عربستان به 

امارات رفت
 وضعیت 

اضطراری آلودگی 
در دهلی نو

- بازداشت خانگی 
عبدربه، رئیس 
جمهور فراری 

یمن در عربستان
- عربستان لبنان 
را متهم به اعالن 

جنگ کرد
- روحانی با رئیس 

جمهور لبنان 
تلفنی گفتگو کرد
- فائزه هاشمی: 
حضور زنان در 

ورزشگاه ها حق 
آنهاست

- ترامپ از کره 
جنوبی به چین 

رفت
- سه 

بسکتبالیست 
آمریکایی بخاطر 

دزدی در چین 
بازداشت شدند
- آمانو از ایران 
به آمریکا رفت 
تا با سناتورها 

دیدار کند
- آمریکا 

تحریم های 
جدیدی علیه 
کوبا اجرا کرد

- هاروی 
واینستاین برای 
مقابله با متهم 

کنندگانش، 
کارآگاه خصوصی 

استخدام کرد
- اختالف اجاره 

کاندوهای تورنتو 
را بصورت آنالین 

حل کنید
- اوبر تاکسی 

پرنده را به کار 
می گیرد

- ترامپ: 
ای تی اندتی 
سهامش را 
بفروشد یا 

منتظر دادگاه 
باشد

 صدها 
تظاهرات کننده 
طرفدار استقالل 

کاتالونیا، راه های 
اصلی منطقه را 

بستند
- وزیر توسعه 

انگلستان بخاطر 
مالقات محرمانه 

با ارسائیلی ها 
استعفا کرد

- اروپا فروش 
اسلحه به 

ونزوئال را تحریم 
می کند

- مدارس دهلی 
نو بعلت آلودگی 

هوا تعطیل 
شدند

 ده غیر 
نظامی در 

مبباران رشق 
افغانستان 

توسط آمریکا 
کشته شدند
- عربستان 

حساب های 
بانکی ولیعهد 

سابقش را 
مسدود کرد

- روزنامه کیهان 
دو روز توقیف 

شد
- وزیر ارتباطات 

ایران: توییرت 
را رفع فیلرت 

می کنیم
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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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Cash

Pin
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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

۱/۴

۱/۴

۱/۲
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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