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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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 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

 MS منایشگاه هرنی "فن" - درآمد اهدا می شود به مبازره با
۱۲ دسامرب - سه شنبه - ۷:۳۰ شب - همت عالی

Hashtag Gallery 
830 Dundas W

اخبار محلی تورنتو و ایرانیان
در صفحه ۱۸

شام شام بخورید و ما برایتان آهنگ می خوانیم!
۱۰ دسامرب - یکشنبه - ۷:۳۰ شب - ۱۶ دالر

Lula Lounge 1585 
Dundas W

برنامه سازمان عفو بین امللل
۹ دسامرب - شنبه - ۱ بعدازظهر - رایگان

Centre for Social Innovation 
Annex 720 Bathurst

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

Evergreen Brick Works 
550 Bayview

بازار کریسمس صورتی!
۱۰ دسامرب - یکشنبه - ۱۱ صبح تا ۶ عرص - ۵ دالر

The 519 Community Centre 
519 Church

- آمریکا از برنامه 
پذیرش پناهندگان 

و مهاجرات 
سازمان ملل 

خارج شد
- ترامپ امروز 

صبح ۵ تویت در 
مورد پرونده فلین 

و اف بی آی زد
- ترودو وارد پکن 

شد
- رئیس سیا به 
آسانژ و ویکی 
 لیکس هشدار 

داد، عربستان و 
ارسائیل با هم 
همکاری دارند

- یکی از مدیران 
اوپرای نیویورک 
متهم به کودک 

آزاری شد
 درز اتهامات 
درباره مزاحمت 
جنسی زنان در 

پارملان اروپا
- احمد شفیق 

بازداشت شده در 
امارات، ناپدید 
شد و سپس در 

یک هتل در 
قاهره پیدا شد

- برق متام کشور 
تانزانیا قطع شد!

 فرمانده 
پیشین نظم عامه 
افغانستان، بعلت 
غفلت، به بیشرت 
از ۸ سال زندان 

محکوم شد
- عربستان به 

صنعا حمله 
کرد، حوثی ها به 

امارات موشک 
زدند و مراکز علی 

عبدالله صالح را 
فتح کردند

- رشد ۱۱۷ 
برابری روابط 
اقتصادی قطر 
بعد از تحریم 

گروه عربستان، 
با پاکستان، ایران 

و ترکیه
هفده کشته 
در تصادف نفکش 

با قایق باری در 
کره جنوبی

- کتی گاالگر 
سناتور اسرتالیا 

بعلت دو ملیتی 
بودن اخراج 

می شود
- کریم انصاری 

فرد، آقای گل 
سوپرلیگ یونان

- خامنه ای: 
تقویت 

نیروهای مسلح 
آسیب ناپذیری 
ملت را حفظ 

می کند

- ترامپ: مایکل 
فلین قانونی کار 
کرده است، کنار 
رفت چون دروغ 

گفت، کوشرن داماد 
ترامپ به فلین 
گفت با روسیه 

متاس بگیرد
- تصویب طرح 
کاهش مالیات 

پولداران ترامپ 
در سنای آمریکا

- توافق ۲ بیلیون 
دالری کاتلین وین 

با چین
- دومین سفر 
ترودو به چین 

برای روابط 
اقتصادی

- اردوغان: آمریکا 
قادر به محاکمه 

ترکیه نیست
- بازداشت احمد 

شفیق نخست 
وزیر حسنی 

مبارک در امارات
 هفده کشته 

در انفجار انتحاری 
نیجریه

- ماکرون: عراق 
شبه نظامیان را 
خلع سالح کند

- حمالت لفظی 
وزیران خارجه 

ایران و عربستان 
در ایتالیا

- امل حجازی 
خواننده معروف 
لبنانی محجبه شد
- تظاهرات ده ها 
هزارنفری برعلیه 

قانون حافظت 
از نتانیاهو در 

ارسائیل
- آغاز بزرگرتین 

کنفرانس بین املللی 
اینرتنت در چین

- بارش برف 
در اولین هفته 
تابستان اسرتالیا 

در جزیره تاسامنی
- ازبرعلی حاجوی، 

معروف به 
ریزعلی، دهقان 

فداکار، در ۸۷ 
سالگی درگذشت
- پس از تحصن 

دانشجویان، 
دانشگاه صنعت 

نفت آبادان موقتا 
تعطیل شد

- روحانی به زابل 
رفت: اقوام و زنان 

را به مدیریت 
وارد می کنیم

- آمار کشته های 
زلزله کرمانشاه به 

۵۲۱ نفر رسید
- سیا ارسال نامه 

به رسدار سلیامنی 
را تایید کرد

- بدهی آمریکا: 
۲۰.۵ تریلیون 

دالر، هر 
آمریکایی: ۶۴ 

هزار دالر
- مایکل فلین، 
مشاور امنیتی 

ترامپ، به اف بی 
آی دروغ گفته 

بود
 کنت 

شینزاتو، رسباز 
آمریکایی به 

اتهام تجاوز و 
قتل یک زن 

ژاپنی به حبس 
ابد محکوم شد
- هشتادهزار 

شغل ماه گذشته، 
۶۰۰ هزار در 

یکسال گذشته در 
کانادا ایجاد شده

- لغو قانون 
برداشنت نقاب در 

مجامع عمومی 
توسط بابک 
برین، قاضی 

ِکِبکی
- جام زهر 
اسلوبودان 

پارلجاک، حاوی 
سیانور بود

- ترکیه حکم 
بازداشت گراهام 

فولر، افرس سیا را 
به اتهام ارتباط با 

کودتا صادر کرد
- ترکیه 

دارایی های رضا 
رضاب را توقیف 

می کند
- سخرنانی پاپ 
در بنگالدش به 
نفع روهینگیاها
- رئیس جمهور 

کامرون: حمله به 
انگلیسی زبان ها 

را متوقف 
خواهیم کرد
- کناره گیری 

امپراتور ۸۳ ساله 
ژاپن در ماه 
آوریل ۲۰۱۹

- هشدار 
فلسطین به 

آمریکا در 
جابجایی 

سفارتخانه اش به 
اورشلیم

 ارسائیل 
نزدیک دمشق را 

مبباران کرد
- همگروهی تیم 

ملی با اسپانیا، 
پرتغال و مراکش
- مصباح یزدی: 

احمدی نژاد را 
تایید منی کنم، 

انحراف می بینم
- زلزله در کرمان: 

۵۱ مصدوم

 آمریکا: 
حداقل ۸۰۰ 
غیرنظامی با 
مبباران ما در 

عراق و سوریه 
کشته شده اند

- اخراج تیلرسون 
از وزارت خارجه 

آمریکا تکذیب 
شد

- تیم فوتبال 
تورنتو به مرحله 
حذفی صعود کرد
- پنج زن برعلیه 

فرانکین ادعا کردند، 
کمیته ی اخالقی سنای 
آمریکا بصورت ویژه 

رسیدگی می کند
 آرژانتین دیگر 
دنبال نجات دادن 

افراد زیردریایی 
نیست

- پدر وزیر دارایی 
هم ۴ روز قبل از 
رومنایی از الیحه 

اقتصاد کانادا، سهامش 
را قبل از سقوط آن 

فروخته بود
- ترزا می به عربستان 

و بعد به اردن رفت
-کاهش تعداد 

گردشگران از کاتالونیا 
بعد از همه پرسی 
استقالل از اسپانیا

- روسیه درخواست 
آمریکا برای قطع 

روابط با کره شاملی را 
رد کرد

- پاپ از میامنار به 
بنگالدش رفت

- سقوط ارزش بیت 
کوین

- فیفا به تیم های 
افریقایی: در 

قرعه کشی جام جهانی 
تقلب منی شود!
- توافق اوپک 
و غیراوپک در 

نگهداشنت تولید فعلی 
تا پایان سال آینده

 کره شاملی 
تصاویر پرتاب 

موشکش را منترش کرد
 یک زارع 

فلسطینی در حمله 
شهرک نشینان ارسائیلی 

کشته شد
- سازمان ملل به 

رشایط بحرانی 
محارصه شدگان 

مخالف سوریه در 
رشق دمشق کمک 

کنید
- ایران مرگ بیژن 

قیرص در آمریکا را 
دنبال 
می کند

 زلزله 
 ۶/۳

ریشرتی 
در کرمان

- آغاز مانور 
نظامی آمریکا 

در و بهمراه کره 
جنوبی

- دیوان عالی 
اجازه اجرای کامل 

فرمان مهاجرتی 
ترامپ را داد

- بررسی پرونده 
مصادره کتیبه هاى 
هخامنىش امانتی 

در دیوان عالی 
آمریکا

- راه اندازی پول 
مجازی در ونزوئال 

برای مبارزه با 
تحریم های آمریکا 

- رای دادگاه 
عالی : کهنه 

رسبازان کانادایی 
منی توانند دولت 

را "سو" کنند
کمک های 

خارجی انگلستان 
به تروریست های 

سوریه می رسید
- شبکه ی اینرتنتی 

"بلک نت" 
بزرگرتین منبع 

فروش مواد مخدر
 حوثی ها: 
علی عبدالله 
صالح رئیس 

جمهور پیشین 
یمن کشته شد؛ 
منشی وی: حال 

او خوب است
- عراق به 

ماکرون: گفنت 
منحل کردن شبه 

نظامیان عراقی 
برخالف قانون 
اساسی فرانسه 

است
- انهدام ۳ موشک 

ارسائیلی توسط 
ضد هوایی سوریه

 با نزدیک 
شدن طوفان به 
اسرتالیا: مردم از 

آب دور شوند 
چون باکرتی 

آلوده دارد
- اعرتاض رسمی 

ایران به قتل 
بیژن قیرص توسط 

پلیس آمریکا
- عیسی کالنرتی، 

معاون رئیس 
جمهور: برای 

احیای دریاچه 
ارومیه باید از 

خارج استقراض 
کنیم

- آمار کشته های 
زلزله کرمانشاه به 

۵۶۹ نفر رسید
- سهراب مرادی، 

رکورد شکست، 
قهرمان وزنه 

برداری جهان شد

 آتش سوزی 
در ۱۰۰ کیلومرتی 
لس آنجلس: ۱۵۰ 
بنا دچار حریق، 

۲۶۰ هزار نفر 
بدون برق، ۳۰ 

هزار نفر فراری 
شدند

- هشدار شدید 
اعراب به ترامپ 

در انتقال 
سفارتخانه آمریکا 

از تل آویو به 
اورشلیم

- ترامپ به 
محمود عباس: 

سفارتخانه را 
منتقل می کنم

- روسیه از 
رشکت در املپیک 

زمستانی ۲۰۱۸ 
کره جنوبی 
محروم شد

- ترکیه چهارده 
نفر دیگر را در 

ارتباط با پرونده 
رضا رضاب 
دستگیر کرد

- روسیه ۹ رسانه 
آمریکا را 'عامل 
بیگانه' اعالم کرد

- پنجاه زخمی در 
تصادف دو قطار 

در آملان
- مردم 

ساکاشویلی را 
از دست پلیس 

اوکراین رها کردند
- یک قاضی 

اسپانیای حکم 
درخواست اسرتداد 
وزرای کاتالونیا از 

بلژیک را معلق 
کرد

- پلیس مرص وزیر 
سابق کشور را هم 

دستگیر کرد
- غیبت رسان 

عربستان، امارات، 
عامن و بحرین در 
اجالس کشورهای 

شورای خلیج 
فارس در کویت، 

آنرا یکروزه کرد
- حریری رسام 

استعفا از نخست 
وزیری را پس 

گرفت
- مبباران عربستان 

و درگیری های 
داخلی یمن در ۴ 
روز گذشته ۲۳۴ 

کشته بجا گذاشت
- ممنوعیت 
واردات شکر 
تا پایان سال 

خورشیدی
- روزانه ۳۰۰ تا 
۴۰۰ کانکس به 

مناطق زلزله زده 
ارسال می شود

- ترامپ، 
بیت املقدس را به 

عنوان پایتخت 
ارسائیل به 

رسمیت شناخت، 
ارسائیل، ایپک 

و یهودیان 
جمهوری خواه 
حامیت کردند

- سکوت شکنان 
شخصیت سال 

مجله تایم شدند
- افزایش تعداد 
بیخامنان ها در 

آمریکا
- مجلس 

منایندگان آمریکا، 
استیضاح ترامپ 

را رد کرد
- آمریکا از 

عربستان 
خواست به 

محارصه یمن 
پایان دهد

- حمله رسبازرس 
عمومی به 

مخارج و ارساف 
دولت لیربال 

انتاریو
- پوتین سال 

بعد هم نامزد 
ریاست جمهوری 

می شود
- اروپا، فرانسه، 
انگلستان، اردن، 

ایران، مرص، 
ترکیه، فلسطین، 

عفو بین امللل 
اعرتاض کردند

- وزیر خارجه 
روسیه: در متام 

مسائل باقی 
مانده رژیم 

حقوقی دریای 
خزر به توافق 

رسیدیم
- خلبان های 
بیش از ۲۰۰ 

پرواز در آملان 
حارض نشدند 

مهاجرین افغان 
را به افغانستان 

برگردانند
- اینستاگرام دو 

قابلیت جدید 
افزود

- ترکمنستان 
پرونده اختالف 
گازی با ایران را 

به مرجع حل 
اختالف ارجاع 

داد
- ایران، قهرمان 

مسابقات جهانی 
وزنه برداری شد

- خامنه ای: 
اعالن قدس 
(اورشلیم) 

بعنوان پایتخت 
ارسائیل از روی 

عجز آنهاست

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران
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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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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
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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