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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

منایشنامه تنها شنا نکن: در مورد ارتباطات بین انسان ها
۱ دسامرب - جمعه - ۲ بعدازظهر - ۲۰ تا ۲۵ دالر
The Commons Space 587a College

کالس خوشبختی 
۳ دسامرب - یکشنبه - ۱۰:۳۰ صبح - ۱۰ دالر

Royal Cinema 608 College 
Toronto

منایش فیلم کمدی 
۴ دسامرب - دوشنبه - ۷:۳۰ عرص - رایگان با ثبت نام

Royal Cinema 608 College 
Toronto

کنرست و کاروان کریستمس
۲ دسامرب - شنبه - ۸ شب - ۳۰ دالر

Isabel Bader Theatre 93 
Charles W

تفریح زمستانی همراه با مخلفات!
۲ دسامرب - شنبه - ۱۰ صبح - رایگان

Evergreen Brick Works 
550 Bayview

- حزب محافظه 
کار انتاریو در 

مظان اتهام تقلب
- رشکت مردیت، 
رشکت تایم را به 
مبلغ ۲/۸ بیلیون 

دالر می خرد
- قهرمانی تورنتو 

آرگو با غلبه بر 
کلگری سمپید 

در اتاوا
- تظاهرات 

هزاران نفری 
در رومانی در 

اعرتاض به سبکرت 
شدن قوانین 
فساد و رشوه

- پاپ فردا به 
میامنار می رود

- آخرین 
رایزنی های مرکل 

برای تشکیل 
دولت در آملان

 بیست کشته 
در جنگ اقوام 

اتیوپی
- حکم اعدام ۷ 

اسالمگرا در مرص 
صادر شد

- ورود اولین 
کشتی کمک های 

انسان دوستانه 
به یمن

- اسعفای وزیر 
تندروی مذهبی 
بهداشت ارسائیل 
در اعرتاض به کار 
تعمیرات راه آهن 

در روز شنبه
 آتش فشان 

آگونگ در 
اندونزی در 
آستانه فوران

- آغاز انتخابات 
نپال

 دو کشته 
در انفجار شهر 
نینگبو، در چین

- ده ها غیرنظامی 
در حمالت هوایی 

روسیه کشته 
شدند

- منتظری، 
دادستان کل 

ایران، احمدی نژاد 
را به داشنت 

"کلکسیونی" از 
تخلفات متهم کرد
- به دلیل باخت: 

مربیان تیم 
ملی کبدی زنان 

و مردان ایران 
اخراج شدند

- محکومیت 
سعید مرتضوی به 

۲ سال زندان
-رسدار سالمی: 

از سوی اروپا 
تهدید شویم، برد 

موشکی را افزایش 
می دهیم

- آمریکا فعال 
دفرت فلسطین را 

منی بندد
 دستگیری ۴۴ 
نفر در تظاهرات 

و درگیری 
گروه های راست و 

چپ شهر کبک
- رهرب محافظه 

کاران انتاریو 
روش اقتصادیش 
را رومنایی کرد: 

مالیات، قبض 
برق، و مخارج 
مهدکودک ها را 

کاهش می دهیم
- پوتین قانون 

ثبت رسانه های 
خارجی را امضاء 

کرد
- هر سه روز یک 
زن در فرانسه به 

قتل می رسد
- مسی قراردادش 
با بارسلونا را برای 

۵ سال متدید کرد
 چهار صلحبان 

سازمان ملل در 
مالی مورد حمله 

قرار گرفتند و 
کشته شدند

- ده ها نفر در 
تظاهرات اعرتاضی 
برعلیه "برده داری 

نوین" بروکسل 
درگیر و دستگیر 

شدند
- تعداد کشته های 

حمله تروریستی 
مرص ۳۰۵ نفر شد
 ۳۱ پناهجو 

در مسیر لیبی به 
اروپا غرق شدند

- خشکسالی 
وسیع در مراکش

- اولین هواپیامی 
کمک  سازمان ملل 

به یمن به صنعا 
رسید

- اسد در متاس 
تلفنی با روحانی 

خواستار مشارکت 
ایران در بازسازی 

سوریه شد
 پاکستان برای 
مقابله با مخالفان 
زهید حمید، وزیر 

قانون، از ارتش 
کمک می گیرد

- رئیس امنیت 
دوبی خواستار 

مبب گذاری و 
انهدام شبکه 

الجزیره شد
- توقف افزایش 

قیمت نان به 
دستور روحانی

- شاخص بورس 
تهران رکورد 

نیم قرن گذشته را 
شکست

- جاستین ترودو، 
نخست وزیر 

کانادا، رسام از 
بومیان نیوفانلند 

و البرادور 
عذرخواهی کرد

- ترامپ در متاس 
تلفنی با اردوغان: 
سالحی در اختیار 

کُردهای سوریه 
قرار منی گیرد

- ردپای ترامپ 
در اسناد پاناما 

پیدا شد
- سوبیس، ٪۲۰ 

(۸۰۰ نفر) از 
کارمندانش را 
اخراج می کند

- تی تی سی 
بلیت هایش را 

زمان بندی می کند
 دوازده کشته 

در آتش سوزی 
هتل ۲۲ طبقه ای 

گرجستان
- رئیس جمهور 
جدید زیمبابوه 

امرُسن منانگاگوا، 
سوگند یاد کرد
- محکومیت 

اسکار پیسُرتیس، 
دونده آفریقای 

جنوبی به ۱۳ 
سال زندان در 

دادگاه مجدد
 در حمله 

به مسجدی در 
صحرای سینا ۲۳۵ 

کشته و ۱۲۰ 
مجروح بجا ماند، 

مرص بازگشایی 
گذرگاه رفح را به 

تعویق انداخت
- ولیعهد 

عربستان: ما 
در مقابل هیتلر 
جدید در ایران 

هستیم
- سازمان ملل: 

رشایط بازگشت 
روهینگیا به 

میامنار فراهم 
نیست

- رواندا حداکرث 
۱۰ هزار اخراجی 

از ارسائیل را 
می پذیرد

- اسرتالیا: اردوگاه 
مانوس تخلیه شد

- ابتکار: برای 
حضور زنان در 

ورزشگاهها آیین 
نامه تصویب 

شده
- نیروی دریایی 

ایران به خلیج 
مکزیک می رود

- زنان وزنه بردار 
ایرانی به 

مسابقات جهانی 
می روند

- ترودو: سیستم 
پناهندگی کانادا 
برای کسانی که 

بدنبال رشایط 
مالی بهرت هستند، 

نیست
- ترودو فردا از 

بومیان کانادا 
رسام عذرخواهی 

خواهد کرد
- وزیر امنیت 

کانادا: بیش از ۶۰ 
جنگجوی داعش به 

کشور برگشته اند
- گرانرتین زمین روباز 
اسکیت تاریخ جلوی 
پارملان کانادا ساخته 

می شود
 احتامال زیردریایی 
مفقود شده آرژانتینی 

منفجر شده است
- وکیل مایکل فلین 

با تیم حقوقی ترامپ 
دیگر همکاری نخواهد 

کرد
- "جین بیشاپ" زن 

مرحله ۴ رسطانی، 
التاری ۱/۵ میلیون 
دالری نیوفاندلند 

را برد
- آژانس تعهد ایران به 

برجام را تایید کرد
- برای صلح، روسیه، 

ترکیه و ایران 
کنگره ملی سوریه 

برپامی کنند
- رواندا: با برده داری 

در کشور مقابله 
می کنیم

- آنگوال از تانزانیا 
خواست دوسانتوس، 

رئیس جمهور سابقش 
را بخاطر جرایمش 

برگرداند تا محاکمه 
شود 

- موگابه در مقابل 
استعفا، عدم پیگرد 

قانونی گرفت
- توافق بنگالدش با 

میامنار برای بازگشت 
آوارگان روهینگیا
- گروه عربستان 

لیست تحریم های 
قطر را افزایش دادند
- نتانیاهو: ارسائیل 

بصورت مخفی با 
اعراب همکاری 

می کند
 هجوم پلیس 

اسرتالیا به اردوگاه 
پناهندگان مانوس و 

تخلیه آن
- نان به جای ٪۱۵، 

۳۲٪ گران شد
- احمدی نژاد: قوه 

قضاییه آبرو نگذاشته 
برای نظام
-غلبه تیم 
ملی زنان 
فوتسال 
بر ایتالیا

- رشکت های 
سیگارسازی 

آمریکا مجبورند 
درباره مرضات 
مرگبار سیگار 

آگهی پخش کنند
- ترامپ در کاخ 

سفید الیزابت 
وارن را "پوکا 

هونتاس" نامید
- دو روزنامه 

بزرگ کانادا 
روزنامه های 
محلی شان را 

مبادله و حذف 
کردند

- الیحه ی ماری 
جوانا، در مجلس 
فدرال تصویب، و 

قانون شد
- شاهزاده هری 

با مگان مارکل 
که اوایل این ماه 

نامزد کرده بودند، 
ازدواج می کند

- ارزش بیت کوین 
از ۱۰ هزار دالر 

گذشت
- پوتین: دنیا 

باید خلع سالح 
شیمیایی شود

- یونان همچنان 
مبب و اسلحه 

به عربستان 
می فروشد

- پاپ با فرمانده 
ارتش میامنار 

مالقات کرد، فردا 
با سوچی مالقات 

می کند
- بزرگرتین 

دریاچه افریقا، 
ویکتوریا در 
آستانه مرگ 
جاندارانش

- دوشیزه ۲۲ 
ساله افریقای 
جنوبی، ملکه 
زیبایی ۲۰۱۷ 

جهان شد
- نشست نخست 

وزیر چین با رسان 
۱۶ کشور اروپای 

رشقی برای 
رسمایه گذاری در 

آن کشورها
 چهار کشته 

در انفجار 
ساختامنی در 
جنوب تل آویو
- با استعفای 

زهید حمید، وزیر 
قانون، پاکستان 

آرام شد
- معافیت مالیاتی 

حقوق تا ۲ 
میلیون تومانی در 

سال ۹۷
- احتامل افزایش 
حقوق ۱۰٪ برای 

کلیه دستگاه ها

- ترودو در 
مجلس رسام از 

دگرباشان جنسی 
ارتش عذرخواهی 
کرد، ۱۱۰ میلیون 

دالر می پردازد
- تربئه مظنون 

حمله به 
کنسولگری آمریکا 

در بنغازی
- کریم باراتوف 

کانادایی هک 
کردن یاهو در 

آمریکا را پذیرفت
- متهم عملیات 

تروریستی 
نیویورک اعالن 

بی گناهی کرد
- حمله با چاقو 

به آندریاس 
هولشتاین، 

شهردار "آلتنا" و 
طرفدار مهاجران

- شورای شهر 
آکسفورد جایزه 

آنگ سان سوچی 
را پس گرفت 

- استعفای 
جانشین نخست 
وزیر ایرلند برای 

جلوگیری از 
انتخابات مجدد

- بزرگرتین 
اتحادیه یونان 

اعتصاب می کند
- کنیاتا در کنیا 
سوگند ریاست 
جمهوری خورد

- کره شاملی یک 
موشک بالستیک 

جدید آزمایش 
کرد، همه دنیا را 

در تیرس دارد
- برکناری ۵ مقام 

تاجیکستان به 
دلیل واردات مواد 

غذایی بدکیفیت
- پاپ در سخرنانی 

میامنار اسمی از 
روهینگیا نیاورد

- خودکشی 
زهرا خاوری، 
دانشجوی ۲۵ 

ساله دامپزشکی 
کابل بعلت فشار 

استادان
- سعید مرتضوی: 
قاضی من، متهم 

به معاونت در 
قتل ۱۷ نفر است
- روحانی: دولت 
اجاره زلزله زدگان 
را پرداخت می کند

- نامه احمدی 
نژاد به خامنه ای 
درباره وضعیت 

قوه قضائیه 
- تصویب مجوز 

نامزدی اقلیت های 
دینی در شورای 
شهرها در مجلس

 پلیس آمریکا 
بیژن قیرص 

(ایرانی) را بعلت 
گریز از محل 

تصادف به رضب 
گلوله کشت

- رضا رضاب 
در شهادتش در 
دادگاه نیویورک 

از ارتباطش با 
ایران گفت

- ترامپ 
توییت های 

ضداسالمی نایب 
رئیس حزب نژاد 
پرست را بازنرش 

داد
 آمریکا ۱۰۰۰ 

رسباز دیگر 
به افغانستان 

می فرستد
- بعلت افت 

بینندگان، شبکه 
ای اس پی ان ۱۵۰ 

کارمندش را 
اخراج کرد

- مت لوئر، 
مجری شبکه 

ان بی سی بخاطر 
اتهام های جنسی 

اخراج شد
- دادگاه قانون 
اساسی بولیوی 
ادامه ریاست 

جمهوری مورالس 
را تصویب کرد

 اسلوبودان 
پارلجاک در 

دادگاه الهه با 
شنیدن حکم 

۲۰ سال زندان 
بخاطر جنایت 

جنگی، جام زهر 
نوشید و مرد

- ورود هیئتی از 
بریتانیا، فرانسه و 

آملان برای حفظ 
برجام به آمریکا

- بیت کوین: ۱۱ 
هزار دالر

- پیدا شدن یک 
حفره امنیتی در 

سیستم عامل 
مک "سی یرا"

 متعب بن 
عبدالله، شاهزاده  
و رسپرست سابق 

گارد ملی ویژه، 
با پرداخت ۱ 

میلیارد دالر از 
حبس آزاد شد

- روحانی: 
عربستان با ایجاد 

تنش با ایران 
شکست هایش را 
الپوشانی می کند
- مربی مرد تیم 
کبدی تایلند در 
استادیوم ایران 

پارچه رسش کرد، 
جنجال به پا شد
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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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ادامه دارد
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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