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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 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

منایش فیلم مستند عفو بین امللل
۱۶ نوامرب - پنجشنبه - ۷ بعدازظهر - ورودیه ۱۰ دالر

Carlton Cinema, 20 Carlton

کنفرانس کارآفرینان
۲۱ نوامرب - سه شنبه - ۸ صبح - بلیت: ۷۰ دالر
Enercare Centre, 100 Princes’ Blvd

اخبار محلی تورنتو و ایرانیان
در صفحه ۱۸

جشن ۴۰ سالگی برنامه رقص
۱۶ تا ۱۸ نوامرب - ۸ شب - بلیت: ۱۰ تا ۴۳ دالر

Harbourfront Centre, 

 Theatre 231 Queens Quay W

جلسه درباره آینده و مسائل آن در کانادا با نویسندگان
۱۸ نوامرب - شنبه - ۹:۳۰ صبح تا ۵:۳۰ عرص - بلیت: ۲۵ دالر

Isabel Bader Theatre 93 Charles W

منایشگاه هرنی کاوایی
۱۸ نوامرب - شنبه - ۸ شب - ورودیه رایگان

Narwhal 2104 Dundas W

 ده ها هزاران 
نفر در مونرتال 

برعلیه نژادپرستی 
و قانون برداشنت 

حجاب زنان 
تظاهرات کردند
- ترامپ: رهرب 

کره شاملی چاق 
و کوتاه است، 

کیم: ترامپ جنگ 
طلب و خرفت 

است
 ترامپ از 

ویتنام به فلیپین 
رفت و هزاران 
نفر برعلیه اش 

تظاهرات کردند 
و پرچم آمریکا را 
آتش زدند. ترودو 

در مانیل به 
رستوران رفت و 
صدها نفر با وی 

سلفی گرفتند
- هزاران نفر در 
کالیفرنیا برعلیه 
حمله جنسی بر 
زنان در هالیوود 
تظاهرات کردند

- تندرویان روی 
مجسمه جان 

مکدونالد رنگ 
پاشیدند

- نخست وزیر 
اسپانیا به 

کاتالونیا رفت و 
گفت: استقالل 
طلبی به پایان 

می رسد
- فولکس واگن 

بیتل برقی 
می سازد

- سعد حریری 
در عربستان: 

آزادم و به لبنان 
برمی گردم

- عربستان 
خواستار نشست 

اعراب برعلیه 
ایران شد

- کشف ۷۰ گور 
دستجمعی در 
مناطق تحت 
کنرتل داعش 

درعراق
- استقالل و 
پرسپولیس و 

تراکتورسازی در 
لیگ آسیا ماندند، 

نفت حذف شد
- صالحی: برجام 
برهم بخورد ما 

آنها را حیرت زده 
می کنیم چون قبال 

فکرش را کرده 
بودیم

 وقوع زلزله 
۷/۳ ریشرتی در 
حلبچه عراق که 

ایران هم لرزید:  
هزار مجروح و 

۱۲۹ کشته

- ترامپ پس از 
مالقات با پوتین 

در ویتنام: پوتین 
بازهم گفت که 

در انتخابات 
دخالت نکرده. 

موضع مشرتک در 
قبال داعش

- آمریکا و فرانسه 
استعفای حریری 

را قبول ندارند
- ترودو به اجالس 

رسان تی پی پی 
نرفت

- مایکل فلین 
ادعای ربودن 

گولن را رد کرد
 تظاهرات 

هزاران راستگرا در 
لهستان

- سپ بالتر 
دروازه بان تیم 

ملی زنان آمریکا 
را دستاملی کرده
 ارسائیل یک 

پهباد روسی را در 
جوالن ساقط کرد

- لبنان از 
عربستان خواست 

دلیل عدم 
بازگشت حریری را 

مشخص کند
- نخست وزیر 

سنی عراق خیابان 
کربال را جارو کرد

- کره شاملی: 
ترامپ در ویتنام 
برای جنگ گدایی 

می کرد
 آغاز مانور 

نظامی آمریکا و 
کره جنوبی

- رشکت چینی 
علی بابا طی ۱۳ 

ساعت ۱۸ میلیارد 
دالر فروخت و 

رکورد زد
 خط لوله 

اصلی نفت بحرین 
منفجر شد

- صدور 
۲,۳۵۲,۳۰۹ ویزای 
عراق برای ایرانیان 

در اربعین امسال
- الریجانی و 

روحانی درباره 
تغییراتی در 

دولت به توافق 
رسیدند

- گواهینامه 
رانندگی در ایران 
بدون کارت پایان 
خدمت، میرس شد

- هواپیامی 
جنگنده سوخو ۲۲ 
سپاه سقوط کرد و 
خلبانش کشته شد

- پیش نویس 
الیحه ممنوعیت 
حیوان آزاری در 
ایران آماده شد

- بیل مونرو، 
وزیر دارایی 
کانادا تحت 

بررسی کمیته 
محقق دولتی

- لویی سی کی 
به حمله جنسی 
خود اعرتاف کرد

- ترودو با سوچی 
دیدار کرد و 

اعرتاضش نسبت 
به وضعیت 

مسلامنان را به 
وی گفت

- پیرشفت اجالس 
تی پی پی 

- دوست دخرت 
سابق رابرت 

هرجاویک: او به 
من تجاوز کرده

- پیشنهاد ترکیه 
به مایک فلین 

برای دزدیدن و 
فرستادن گولن به 
ترکیه در ازای ۱۵ 

میلیون دالر
- پس از دیدار 

با ظریف، 
موگرینی: برجام 

دستاورد بزرگ 
دیپلامسی است

 سه کشته در 
حمله تروریستی 

یک فرانسوی 
مسیحی با ماشین 

به عابران چینی 
- هیئت ۷۰ نفره 

اروپا در ایران: 
دفرت اتحادیه 

اروپا را در تهران 
تاسیس می کنیم

- ایتالیا استفاده 
از ذغال سنگ 

در نیروگاه ها را 
تا سال ۲۰۲۵ به 

صفر می رساند
- سومالی شبکه 
 های اجتامعی را 

فیلرت می کند
- حسن نرصالله: 

عربستان از 
ارسائیل خواسته 
به لبنان حمله 

کند، سعد حریری 
را بازداشت کرده
- پرویز مرشف 

از تبعید 
خودخواسته 
به پاکستان 

برمی گردد
- کرزای: آمریکا 

داعش افغانستان 
را حامیت می کند

- وزیر ورزش 
ایران: استقالل 

و پرسپولیس در 
ده سال گذشته 

درآمدی نداشتند، 
پرسپولیس: ۲۰ 

میلیارد بدهی را 
پرداخت کردیم

- اولین برف 
تورنتو

- ترامپ با چین 
در پکن: در 

معامالت هم 
آمریکا باید اول 
باشد؛ سپس به 

ویتنام رفت 
 ۱۲ تُن 

کوکائین در کلمبیا 
کشف شد

- جامل آمزیان، 
زندانی سابق 

گوانتاناموبی، کانادا 
را ۴۰ میلیون دالر 

"سو" کرد
- مرصف هروئین و 
کوکائین در ونکوور 

"غیرمجرمانه" شد
- ترودو برای اجالس 
آپک به ویتنام رفت، 

با سوچی مالقات 
می کند

- اعالن حمله جنسی 
پنج زن کمدین 

برعلیه لویی سی کی
- قتل احمد نیسی 

فعال عرب با ۳ گلوله 
در هلند

 دستگیری ۱۰۰ 
مظنون مرتبط با 

داعش در ترکیه
- ۲ کشته در انفجار 
انبار مهامت روسیه

- دادگاهی در 
زیمباوه حکم به 
بازداشت خربنگار 
توهین کننده به 

موگابه را داد
 کمین داعش 

در صحرای سینا ۱۰ 
کشته بجا گذاشت

- عربستان و 
کویت از اتباع خود 

خواستند فورا از 
لبنان خارج شوند

- دادستان عربستان: 
۱۰۰ میلیارد دالر 

اختالس شده
 سازمان ملل: 
بزرگرتین قحطی 

جهان در یمن
 ۶ کشته در دو 

انفجار تروریستی در 
افغانستان

- پیروزی تیم ملی 
بر پاناما

- پرستو فروهر به 
اتهام تبلیغ علیه نظام 

دادگاه می رود
- مدیر کل محیط 

زیست: ۸۰٪ جانوران 
ایران طی ۴ دهه 

گذشت از میان 
رفته اند

- ایران چوگان و 
کامنچه 

را در 
یونسکو 

ثبت 
می کند

- دادگاه به اجرای 
محدود قانون 

مهاجرتی ترامپ 
رای داد

- پرس ترامپ 
قبل از انتخابات 

با ویکی لیکس 
ارتباط داشته

- آغاز مذاکرات 
مبباردیه با مرص 
برای فروش ۱/۱ 

بیلیون دالر 
هواپیام

- فرانسه و آملان 
به همراه ۲۳ 

کشور دیگر یک 
نیروی دفاعی 

مشرتک می سازند
- آژانس پایبندی 
ایران به برجام را 

تایید کرد
- اردوغان: 

آمریکا و روسیه 
نیروهایشان را از 
سوریه خارج کنند

- فرانسه: 
ایران را بخاطر 
موشک هایش 

تحریم می کنیم
- تظاهرات ۷۵۰ 

هزارنفری در 
کاتالونیا برای 

آزادی رهربانش
- در حمله هوایی 
به مخالفان سوری 

۵۰ غیرنظامی 
کشته شدند
- آمریکا و 

متحدانش به ۲۵۰ 
"داعشی خارجی" 

اجازه فرار دادند
- نتانیاهو: 

ارسائیل با دست 
باز در سوریه 

عمل خواهد کرد
 دولت 

اسرتالیا آب تانکر 
پناهندگان مانوس 

را خالی کرد
- دولت فردا، 

سه شنبه را عزای 
عمومی اعالن کرد

- ارتش و سپاه 
به کمک مردم 

شتافتند
- پاالیشگاه گاز 

ایالم بخاطر زلزله 
غیرفعال شد

- وزرای خارجه 
انگلیس و فرانسه 

در این هفته و 
هفته بعد به 
تهران می روند

- وزیر کشور به 
مناطق زلزله زده 

رفت، روحانی 
فردا می رود

- تاکنون 
مجروحان ۷۱۵۶ 

و کشته شدگان 
۴۱۳ نفر هستند

- ترودو به کشتار 
فلیپین اعرتاض 

کرد، دوتورته 
گفت که به هیچ 

خارجی اجازه 
منی دهد او را زیر 

سوال بربند
- سوال پیچی جف 

سشنز در کنگره 
آمریکا درباره 

ارتباط با روسیه
 یک 

تروریست در 
کالیفرنیا ۵ نفر را 

کشت و ۱۰ نفر را 
زخمی کرد

- بررسی اختیارات 
ترامپ برای حمله 
امتی توسط کنگره 

آمریکا
- کمیته حقوق 

برش سازمان ملل 
با درخواست 

کانادا و ریاست 
عربستان، از ایران 

انتقاد کرد
- ترزا می، روسیه 

را به دخالت در 
انتخابات متهم 

کرد
 کودتا در 

زیمباوه: ارتش 
برعلیه موگابه 
نیست، برعلیه 
مجرمین است

- بزرگرتین املاس 
آنگوال در سوئیس 

حراج می شود
- نخست وزیر 

کامبوج از ترامپ 
خواست ۳۰۰ 
میلیون دالر 

بدهی کشورش را 
ببخشد

- مبباران فرودگاه 
صنعا توسط 

عربستان برای 
جلوگیری از فرود 
هواپیامی کمک 

رسان سازمان ملل
- وخامت وضع 

رسباز کره شاملی 
فراری به کره 

جنوبی که پنج 
گلوله خورده

- رای مثبت ٪۶۱ 
اسرتالیا به قانونی 

شدن ازدواج 
همجنسگرایان

- روحانی: 
سازندگان 

ساختامن های 
فروریخته در 
زلزله مجازات 

خواهند شد
- نوه خمینی در 
گزینش دانشگاه 

رد شده بود!
- تاکنون ۷۷۱۸ 
مجروح و ۴۳۰ 
کشته در زلزله

- ترامپ به 
واشنگنت برگشت 

و گفت: دنیا 
آمریکای 

قدرمتندی را 
دید، ما تجارت 

نامتوازن با آسیا 
را تحمل منی کنیم

- رسانه  کره 
شاملی: ترامپ را 

باید اعدام کرد
- یک دادگاه 

فدرال کانادا به 
پی پال دستور داد 
اطالعات مالیاتی 

بیزینس های 
کانادایی را به 

دولت بدهد
- تحقیق درباره 

ارتباط بنیاد 
کلینتون با 

فروش اورانیوم 
به روسیه آغاز 

می شود
- کارمندان تسال 
کمپانی را برای 

نژادپرستی "سو" 
کردند

- کشف سیاره ای 
با دمای نزدیک 

به زمین در 
فاصله ۴/۵ سال 

نوری
- رسانه های 
خارجی در 

روسیه باید ثبت 
شوند

- ماکرون حریری 
را به فرانسه 

دعوت کرد
- موگابه در حرص 
خانگی کودتاگران 

زیمباوه
 افزایش 

تولید ۸۷ درصدی 
مواد مخدر در 

افغانستان
- بقایی در 

دادگاه حارض 
نشد و در شاه 

عبدالعظیم بست 
نشست، دادگاه 
غیابی برگزار شد

- پیامنکاران 
بیامرستان های 

مناطق زلزله زده 
بازداشت شدند
- ظریف: ایران 

و آمریکا ۶۰ 
میلیارد دالر 

حکم علیه 
یکدیگر صادر 

کرده اند
 زمین لرزه 

۵/۴ ریشرتی 
در مرز ایران و 

آذربایجان
- آمار زلزله 

غرب ایران ۹۳۸۸ 
مصدوم و ۴۷۴ 

کشته

جشن موسیقی هیپ پاپ با گویندگان رادیو
۱۷ نوامرب - جمعه - ۷ شب -  بلیت: ۱۵/۵ تا ۱۷ دالر

Royal Ontario Museum, 

100 Queen’s Park
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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
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