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

هفته خانه و خانه سازی در کانادا
۲۳ نوامرب - پنجشنبه - ۶ بعدازظهر - ورودیه ۵ دالر

Centre for Social Innovation, 192 Spadina

چهلمین سالگرد گاالی هرن انتاریو
۲۷ نوامرب - سه شنبه - ۴:۳۰ عرص - رایگان

Harbourfront Centre Theatre,
231 Queens Quay W

منایش فیلم وحشتناک: شاه نیویورک
۲۹ نوامرب - چهارشنبه - ۸ شب - بلیت: ۱۲ تا ۱۴ دالر

Royal Cinema, 608 College, Toronto

کمدی: چی چی می خواهی؟
۲۴ نوامرب - جمعه - ۸ شب - بلیت: ۱۶/۵ دالر

918 Bathurst Centre for Culture & the Arts, 
north of Barton, Toronto

اجرای موزیکال: باال رفنت
۲۶ نوامرب - یکشنبه - ۷ شب - بلیت: ۲۰ دالر

Wychwood Theatre 76 Wychwood, Toronto

رقص ترکیبی غربی و هندی: امآرا، سفری از عشق
۲۸ نوامرب - سه شنبه - ۸ شب - بلیت: ۲۰ تا ۴۰ دالر

Fleck Dance Theatre, 207 Queens Quay W

اجرای موسیقی کُر: وعده ی نورها
۲۵ نوامرب - شنبه - ۸ شب - بلیت: ۱۰ تا ۲۵ دالر

Grace Church on-the-Hill, 
300 Lonsdale, Toronto

 هزاران نفر 
در آمریکا به 

کوتاهی دولت و 
مردم در کمک 
به پورتوریکو 

تظاهرات کردند
- در بازگشت 

بسکتبالیستهای 
دزد آمریکایی از 
چین، ترامپ به 

پدر یکی از آنها: 
باید می گذاشتم 

آنها در زندان 
می ماندند

- رای لیربال ها 
و محافظه کاران 
مجلس انتاریو 

رای به بازگشایی 
اجباری کالج ها

- "سیرز" از ۱۰ تا 
۵۰ درصد تخفیف 
داد، رکورد فروش 

را شکست
- معلق شدن 

دو خلبان نیروی 
دریایی آمریکا که 
در منایش هوایی 
آلت تناسلی مرد 

را ترسیم کردند
- تورنتو آرگُز 

قهرمان فوتبال 
آمریکایی رشق 

شد
- وزیران خارجه 
روسیه، ترکیه و 

ایران: کشورهای 
منطقه بجای 

جنگ افروزی 
برای صلح تالش 

کنند
- حزب موگابه 

او را اخراج کرد 
ولی موگابه 

استعفا نداد، 
رهرب مخالفان: 

استیضاحش 
می کنیم

 کشته شدن 
۸ کودک و ۳ زن 
در حمله هوایی 
عربستان به یمن
- بوکامل، آخرین 
شهر تحت ترصف 

داعش آزاد شد
- عربستان و 

عرب لیگ برعلیه 
ایران قطعنامه 

صادر کردند
 ارسائیل 

اردوگاه ۴۰ هزار 
پناهنده افریقایی 
را تعطیل، آنها را 
اخراج یا زندانی 

می کند
- نتانیاهو به 

اتهام فساد مالی 
بازهم محاکمه 

می شود
- طرح افزایش 
قیمت نان در 

مجلس

- فلسطین ارسائیل 
را به جنایات 
جنگی متهم 
کرد ، آمریکا 

دفرت فلسطین 
در واشنگنت را 

می بندد 
 برای پنجمین 

بار: قایق ژاپنی به 
ناوشکن آمریکایی 

برخورد کرد
- درگیری لفظی 

هیالری با ترامپ 
در مورد روسیه
- نعیم سلیامن 
اوغلو، قهرمان 

وزنه برداری در ۵۰ 
سالگی درگذشت

- اردوغان: 
بی احرتامی 

ناتو در سیبل 
کردن آتاتورک با 
عذرخواهی قابل 

حل نیست
- نشست رسان 
روسیه٬ ایران و 
ترکیه در مورد 

سوریه این هفته 
در سوچی

 تظاهرات 
ده ها هزار نفری: 

موگابه برود
 با دستگیری 
جدید نظامیان و 

شاهزادگان توسط 
عربستان، تعداد 
آنها به ۲۰۱ نفر 
و ۲۰۰۰ حساب 

بانکی مسدود 
رسید

- سعد حریری با 
ماکرون دیدار کرد 

و گفت به لبنان 
برمی گردد

 گردوخاک 
عراق دوشنبه به 

ایران می رسد
- پس از ۱۰ سال 

گذرگاه غزه با 
مرص برای ۳ روز 

باز شد
- عراق بعد از 
ترکیه، دومین 

خریدار گاز ایران
 حمله 

بودایی ها به 
مسلامنان رسیالنکا

- مالکوم یانگ 
گیتاریست ۶۴ 

ساله ای سی دی سی 
درگذشت

- قوه قضائیه: 
تاکسی ها از "ویز" 

استفاده نکنند
- همکاری ایران و 
آملان در راه آهن - 
مسئوالن: مردم به 
مناطق زلزله زده 

نیایند
- فغانی داور جام 
جهانی فوتبال شد

- آمریکا لیست 
جدیدی از 

خواسته هایش در 
نفتا را منترش کرد
- برنی سندرز به 
همراه ۴ سناتور 

دیگر خواستار 
تسهیل کمک به 
زلزله زدگان شدند
- هشت زن به 
جرج بوش پدر 

اتهام تعرض 
جنسی زدند

 مفقود شدن 
یک زیردریایی 

آرژانتینی
- فیس بوک پول 

کمک مردم به 
زلزله زدگان را 
بازپس داد و 

خودش ۲۰۰ هزار 
دالر کمک کرد

- ترامپ 
غیرقانونی بودن 

تجارت عاج را 
ملغی کرد

- تسال کامیون 
برقی تولید 

می کند
- مکرون: موضع 
فرانسه در مورد 
ایران "متوازن" 

است
 چهار کشته 

در برخورد 
یک هواپیام و 

هلیکوپرت در 
انگلستان 

- رهرب برکنار 
شده کاتالونیا 

با ۴ وزیرش به 
دادگاه بلژیک 
رفتند، قاضی 

تصمیم گیری را 
عقب انداخت

- ناتو، آتاتورک 
را سیبل مانور 

نظامی بروکسل 
کرد، ترکیه از 

مانور خارج شد
- حزب موگابه 

خواستار 
استعفایش شد

- بیست کشته در 
انفجار خودروی 
مببگذاری شده 

داعش در سوریه 
- سعد حریری در 
فرودگاه به سوی 

فرانسه حرکت 
کرد

- عربستان: 
پولداران دستگیر 

شده بای ٪۷۰ 
دارایی شان را 

بدهند
- مدیر فرودگاه 

کرمانشاه: تاکنون 
هیچ کشوری 

به زلزله زدگان 
کمکی نکرده

- بحران مذاکرات 
نفتا: وزرای 

نیازی به دیدار با 
یکدیگر ندارند

- ترودو: پروژه 
صلحی وجود 

ندارد که رسبازان 
ما صلحبانش 

باشند
 نشت ۲۱۰ 

هزار گالنی نفت 
از لوله کی استون 

در داکوتای جنوبی 
آمریکا

- لیان توییدن، مجری 
رادیو، ال فرنکن، 
سناتور آمریکایی 

را به تعرض جنسی 
متهم کرد

- تالش لیربال های 
انتاریو برای بازگشایی 

کالج ها با مخالفت 
نیودموکرات ها روبرو 

شد
- گیزل، مدل ۱۹ ساله 

آمریکایی، بکارتش 
را به ۳ میلیون دالر 
به یک تاجر اماراتی 

فروخت
- نیکوالس لئوز، رئیس 
سابق فوتبال آمریکای 

جنوبی از پاراگوئه، 
به اتهام فساد مالی 
به آمریکا فرستاده 

می شود
- تیم های جام جهانی 
روسیه مشخص شدند

- روسیه الیحه 
آمریکایی محکوم 

کننده دولت سوریه 
را وتو کرد

- آغاز مذاکرات 
موگابه با کودتاچیان 

زیمباوه
 یازده توریست 

در سقوط هواپیام در 
تانزانیا کشته شدند

- لغو اخذ ویزای 
رواندا برای همه 
کشورهای جهان

 چهارده کشته در 
انفجار انتحاری کابل
- ارسائیل اطالعات 
امنیتی ایران را در 
اختیار دوستانش 
و عربستان قرار 

می دهد
- دادگاه عالی کامبوج 

حزب مخالف دولت 
را منحل کرد

 شش کشته در 

یک رسی انفجار در 
دمشق

- زنداِن رضا رضاب، 
تاجر ایرانی-ترکیه ای 
در آمریکا عوض شد

- آمار 
کشته 

شدگان 
زلزله: 

۴۳۶ نفر

 ترامپ کره 
شاملی را 'دولت 
حامی تروریسم' 

اعالم کرد
- ترامپ ادامه 

لوله کی استون را 
تصویب کرد

- بعد از ۲ ماه 
هنوز پورتوریکو 

برق ندارد، رشکت 
برق تعطیل شد

- تعدادی از 
سناتورهای 

کانادایی: مایک 
دافی، پمال والن، 

به خودشان مدال 
می دهند

- بیت کوین به 
۸,۲۰۰ دالر رسید

- رومانی از 
آمریکا موشک 

پاتریوت می خرد
- دزدان در کنیا 

با تونل زدن ۵۰۰ 
هزار دالر از بانک 

به رسقت بردند
- حزب الله 

غیر از سوریه 
و فلسطین به 

هیچ کشور عربی 
دیگری سالح 
نفرستاده، به 

زودی از عراق 
خارج می شود
- دادگاه عالی 

عراق همه پرسی 
کردستان را باطل 

اعالن کرد
- رئیس مخالفان 

اصلی سوریه 
استعفا داد

- پلیس: سارقان 
کمک های مردمی 

به زلزله زدگان 
دستگیر شدند

- قاسم سلیامنی 
شخصا در 

عملیات آزادسازی 
ابوکامل بود

- قالیباف: منکر 
تخلفات شهرداری 

نیستم
- مرکز آمار 

ایران: بیش از سه 
میلیون نفر بیکار 

مطلق داریم
- بیش از ۱۲ هزار 

مصدوم زلزله 
غرب کشور

- فردا: آغاز 
محاکمه غیابی 

محمودرضا 
خاوری؛ آغاز 

دادگاه تجدید 
نظر سعید 

مرتضوی؛ آخرین 
جلسه دادگاه 

حمید بقایی
- خامنه ای رسزده 

به مناطق زلزله 
زده رفت

- چارلی رز از 
سی بی اس و 

پی بی اس بعلت 
اتهامات جنسی 

اخراج شد
- سالها طول 

می کشد تا سیستم 
پرداخت فینیکس 
کانادا درست شود
- آمریکا "بیطرفی 
اینرتنت" را ملغی 

می کند
- اف بی آی عکس 

بهزاد مرصی، هکر 
ایرانی اچ بی او را 

منترش کرد
- گفتگوی تلفنی 

یکساعته پوتین و 
ترامپ

- شکست دور 
پنجم نفتا در 

واشنگنت
- کمک ۲۰ 

میلیون یوروی 
اروپا به صنعت 

هسته ای ایران
- سقوط تاریخی 

ارزش لیر ترکیه در 
پی تعویق دادگاه 

رضا رضاب
- در پی رشوع 

استیضاح، رابرت 
موگابه از قدرت 

کناره گرفت، مردم 
شادی کردند

- شیام احمد، 
خواننده زن 

مرصی به دلیل 
پوشیدن لباس زیر 
در موزیک ویدیو 
و حرکات اروتیک، 

یک هفته 
بازداشت شد

 بیش از ۵۰ 
کشته در انفجار 

مسجدی در 
نیجریه

- سعد حریری 
پس از فرانسه، 
قربس، مرص،به 
لبنان بازگشت

- بشار اسد در 
دیدار با پوتین در 
سوچی: مرسی که 

کشورم را نجات 
دادی

- پناهندگان 
ارسائیل به رواندا 

اخراج می شوند
- ستاد تنظیم 

بازار: قیمت نان 
از اول آذر افزایش 

می یابد
- مذاکره تلفنی 

روحانی با مکرون 
- محمدحسین 

حیدری، مسئول 
سایت بهار 

(احمدی نژاد) 
قرار ۱۰۰ میلیون 
تومانی صادر کرد

 وزیر خارجه 
آمریکا، میامنار 
را به پاکسازی 

قومی مسلامنان 
متهم کرد
- خطوط 

هواپیامیی ۱۰۰ 
میلیون دالر 

بخاطر های جک 
شدن هواپیامها 
در ۱۱ سپتامرب 

غرامت پرداخت 
می کنند

- دولت فدرال 
به کم درآمدان 
اجاره نشین یا 
منتظر خانه ی 
دولتی، کمک 
مالی می کند

- دکرت تیم ملی 
ژیمناستیک 
آمریکا اقرار 

کرد به دخرتان 
زیر سن قانونی 
تعرض می کرده 

است
- دادگاه: راتکو 

مالدیچ، فرمانده 
رصب ها به 

جرم نسل کشی 
بوسنیایی ها به 

حبس ابد محکوم 
شد

- جانشین 
معزول موگابه به 
زیمباوه برگشت 

تا کشور را "با 
دموکراسی" اداره 

کند
- سعد حریری 
استعفایش از 

نخست وزیری را 
تعلیق کرد

- قطر در سازمان 
تجارت جهانی از 

امارات شکایت 
کرد

- گروه عربستان 
پذیرفتند سازمان 

ملل به یمن 
کمک ارسال کند
- مخالفان اسد 

در ریاض دورهم 
جمع شدند

- آغاز نشست 
رسان روسیه، 

ترکیه و ایران در 
سوچی

- مجلس از 
رشکت دخانیات 

تحقیق و تفحص 
می کند

- وزیر تعاون: 
۱۰ میلیون تومان 

به واحدهای 
تخریب شده در 
زلزله  کرمانشاه 

پرداخت می کنیم
- کشته شدگان 
زلزله در غرب 
ایران: ۴۴۴ نفر
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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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