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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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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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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا

 رسعت و جهت باد

10° C

0° C

-10° C

-20° C

100%
75%
50%
25%
0%

40
30
20
10
0

 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
۱۵ دسامرب - جمعه - ۷:۳۰ شب - همت عالی

Hashtag Gallery 
830 Dundas W

اخبار محلی تورنتو و ایرانیان
در صفحه ۱۸

موسیقی آفریقایی و التین
۱۴ دسامرب - پنجشنبه - ۸ شب - ۱۵ تا ۲۰ دالر

Revival Bar
783 College

کنرست برای تعطیالت با اپرای کودکان
۱۴ دسامرب - پنجشنبه - ۸ شب - -۲۵ تا ۶۴ دالر

Harbourfront Centre Theatre
231 Queens Quay W

- آتش سوزی 
کالیفرنیا بزرگرت 
شد: خشکسالی 
به اندازه صحرا، 

نزدیک سانتا 
باربارا

- فوتبالیست های 
تورنتو با جام 
قهرمانی روز 

دوشنبه در شهر 
رژه می روند
- انتخابات 

ریاست جمهوری 
هندوراس برگزار 

شد، رقابت بسیار 
نزدیک است

- کارزار حذف 
سالح های 

هسته ای برنده 
جایزه صلح نوبل 

شد
- کشف دو 
مومیایی و 

اتاق های جدید 
در لوکسور مرص

- سودان واردات 
مواد خوراکی را 
به حالت تعلیق 

درآورد
- ادامه درگیری 

بین فلسطینان و 
ارسائیل: رسباز 
ارسائیلی چاقو 

خورد، غزه مبباران 
شد و ۲ کشته داد
- عراق: جنگ با 

داعش متام شد
- اتحادیه عرب 

تصمیم ترامپ را 
محکوم کرد

- اوبر هندوستان 
پرونده تعرض 

جنسی در 
تاکسی هایش را 

حل وفصل کرد
- ارسائیل: اعراب 

را بایکوت کنید
- معاون وزیر 
شهرسازی: ۲.۵ 

میلیون واحد 
مسکونی خالی 

است
- مراسم تشییع 

کوهنوردان 
خراسانی برگزار 

شد
- روحانی برای 

رشکت در اجالس 
فوق العاده 

سازمان اسالمی 
در خصوص 

اورشلیم سه شنبه 
به ترکیه می رود
- ثبت احوال: 

همه زنان ایرانی 
برای ازدواج با 

اتباع خارجی باید 
مجوز بگیرند

- روحانی الیحه 
بودجه ۹۷ را به 

مجلس داد

- بایکوت 
دیدارها با پنس، 

معاون ترامپ 
در خاورمیانه، 

توسط مسلامنان 
و مسیحیان

- تیم فوتبال 
تورنتو اف-سی 
قهرمان ام ال اس 

شد
- تظاهرات 

هزاران نفری در 
اتاوا در حامیت از 
فلسطین و برعلیه 

ترامپ
- رسقت ۸۰ 
میلیون دالر 

بیت کوین توسط 
هکرها

- جنگنده اس یو 
۳۵ روسیه، اف 
۲۲ آمریکایی را 

فراری داد
- سقوط ارز بیت 
کوین به ۱۴۰۰۰ 

دالر
- چهل کشته در 
درگیرهای قومی 

سودان جنوبی
- بانک مرکزی 
سودان حساب 

اطرافیان موگابه 
را مسدود کرد

- حشدالشعبی 
و ارتش عراق 

مرزهای کشور 
را از داعش پاک 

کردند
- بیش از ۳ 

میلیارد دالر در 
بخش انرژی 

افغانستان گم شد
- لبنان به اعراب: 
آمریکا را تحریم 

کنید
- چین: اگر ناو 

آمریکا به تایوان 
برود، تایوان را 
اشغال می کنیم 
- خاوری به ۳۰ 

سال زندان و 
پرداخت ۳ میلیون 

دالر محکوم شد
- بوریس 

جانسون، وزیر 
امور خارجه 
انگلستان در 

تهران با ظریف 
مالقات کرد

- ۹ کوهنورد 
مشهدی در برف 

و بوران اشرتانکوه 
کشته شدند

- نفت کرکوک 
عراق از طریق 

ایران صادر 
می شود

- حمید سوریان، 
کشتی گیر سابق، 
رئیس کمیته ملی 

املپیک شد

- اجرای 
کامل فرمان 

ضدمسافرتی 
ترامپ آغاز شد
- گسرتش رسیع 

آتش سوزی 
کالیفرنیا ۳ کشته 

گرفت، رشایط 
اضطراری اعالن 

شد
- حضور صدها 
نفر در مراسم 

یادبود بیژن قیرص 
که بدست پلیس 
 آمریکا کشته شد
- ساخت و ساز 

مسکن در تورنتو 
دوباره باال گرفت

- مربی اسکی 
تیم ملی کانادا 

بعلت حمله 
جنسی شاگردانش 
به ۱۲ سال زندان 

محکوم شد
- خانه مگان 

مارکل، عروس 
جدید ملکه 
بریتانیا، در 
تورنتو برای 

فروش
- اعضای اروپایی 

شورای امنیت 
علیه آمریکا 
بیانیه صادر 

کردند
- توافق اولیه 

اتحادیه اروپا و 
ژاپن برای تشکیل 
بزرگرتین منطقه 

آزاد اقتصادی
- داماد سابق شاه 

نروژ هم، کوین 
اسپیسی را به 

آزار جنسی متهم 
کرد

- پیرشفت در 
مذاکرات خروج 

بریتانیا از 
اتحادیه اروپا

- چهارده کشته 
و ۵۳ مجروح از 

صلح بانان سازمان 
ملل در حمله 
مخالفان کنگو

- دو کشته 
فلسطینی در 
حمله ارتش 
ارسائیل به 

تظاهرکنندگان
- تظاهرکنندگان 

در اکرث کشورهای 
مسلامن پرچم 

آمریکا و ارسائیل 
را آتش زدند 

- وزارت بهداشت 
ایران: بیش از ۶۶ 
هزار نفر مبتال به 

ایدز در ایران
- تصادف ۵۶ 

خودرو در جاده 
قزوین - کرج

- آتش سوزی 
عظیم لس آنجلس 

به محله 
اعیان نشین رسید

- ترودو دست 
خالی از چین 

برگشت
- قاضی آرژانتینی 

صدور حکم 
دستگیری 

کریستینا کریشرن، 
رئیس جمهور سابق را 

صادر کرد
- دو دانش آموز نوجوان 

در تیراندازی در یک 
مدرسه نیومکزیکو 
آمریکا کشته شدند

- هم سلولی رضا رضاب، 
مردی ۶۲ ساله از ساحل 

عاج، او را به تجاوز 
متهم کرد

- سناتور ال فرنکن، در 
سخرنانی کنگره آمریکا 

گفت که استعفا می دهد 
و بشدت به ترامپ 

حمله کرد
- اردوغان به یونان رفت

- لهستان با شکایت 
اروپا برای دفاع از رد 

مهاجران، به دادگاه 
می رود

- رونالدو توپ طالی 
۲۰۱۷ را بُرد

- بیت کوین از ۱۹,۲۰۰ 
دالر گذشت

- پس از ۱۰ سال: 
گشایش بزرگرتین 

فرودگاه نامتام سنگال با 
۶۰۰ میلیون دالر هزینه
- آغاز اجالس اقتصادی 

افریقا در مرص
- فلسطین از آمریکا به 

دلیل به رسمیت شناخنت 
اورشلیم به عنوان 

پایتخت ارسائیل، به 
شورای امنیت شکایت 

کرد. ارسائیل غزه را 
مبباران کرد

- شانزده زخمی در 
تظاهرات اعرتاضی 

فلسطینی ها و رسکوب 
پلیس و ارتش ارسائیل

- اثر فروخته شده 
داوینچی را یک 

شاهزاده سعودی خریده 
است

- هندوها یک مرد 
مسلامن را بخاطر 

ازدواج با زن هندو، 
زخمی و سپس زنده در 

آتش سوزاندند
- ارتش روسیه پایان 
داعش در سوریه را 

اعالم کرد
- تصویب قانونی 

بودن 
ازدواج 

همجنس 
گرایان 

در 
اسرتالیا

- وقوع انفجار 
تروریستی در 
یک ایستگاه 

اتوبوس در منهنت 
توسط آکاید اواله 

بنگالدشی
- زنانی که ترامپ 
را به آزار جنسی 

متهم کردند، 
خواهان تحقیقات 

کنگره شدند
- بزرگرتین پروژه 
سد و تولید برق 

بریتیش کلمبیا 
تکمیل می شود
- توافق دولت 

فدرال کانادا 
با استان ها در 
تقسیم درآمد 

ماری جوآنا
- امروز: برگزاری 

انتخابات میان 
دوره ای کانادا در 

سه منطقه
- کاتلین وین، 

رهرب حزب 
محافظه کار را 

"سو" کرد
- - لغو صدها 

پرواز در اروپا بر 
اثر بارش برف

- پوتین در جلسه 
با اردوغان: 

ترامپ رشایط را 
بحرانی کرده

- اپل نرم افزار 
موسیقی موبایل 

"شزم" را ۴۰۰ 
میلیون دالر خری
- امضاء قرارداد 

هسته ای ۲۱ 
میلیارد دالری 
روسیه و مرص

- پوتین و اسد 
در سوریه دیدار 

کردند، روسیه 
نیروهایش را 

از سوریه خارج 
می کند

- رائول گاندی 
رهرب حزب کنگره 

هند می شود
- فلسطینی ها 

هیئت بحرینی که 
به ارسائیل رفته 

بود را به غزه راه 
نداد

- یک هفته پس 
از طوفان هند 

صد ماهیگیر 
مفقودند

- زلزله ی امروز 
۵.۴ ریشرتی در 
ازگله کرمانشاه 
تلفاتی نداشت

- کشته شدگان 
زلزله کرمانشاه به 

۶۲۰ نفر رسید
- پرسپولیس 

قهرمان نیم فصل 
لیگ برتر شد

- پس از ۶۰ روز 
از عدم تایید 
برجام توسط 

ترامپ، کنگره 
تحریم را آغاز 

نکرد
- ده ها مناینده 
کنگره خواستار 
بررسی اتهامات 

جنسی ترامپ 
شدند

- رکس تیلرسون: 
بدون پیش رشط 

با کره شاملی 
مذاکره می کنیم
- در ِکِبک ۵۰ 

سانتی مرت برف 
بارید

- کانادا ۸۸ 
هواپیامی جنگی 
می خواهد بخرد

- لیربال ها در 
هر ۳ منطقه 

انتخابات میان 
دوره ای برنده 
شدند: بیوه ی 

آرنولد چان برنده 
منطقه شوهرش 

شد
- آکاید اواله رسام 

به چندین فقره 
اتهام تروریستی 

متهم شد
- آغاز اجالس 

مقابله با گرمایش 
زمین در فرانسه

- روسیه سفارتش 
را در یمن بست

- انفجار در لوله 
انتقال گاز در 

اتریش، گاز اروپا 
را کم و قطع کرد

- موگابه برای 
تعطیالت به 

سنگاپور رفت
- رسان کشورهای 
مسلامن در ترکیه 

جمع شدند
- سام دستیاری، 

سناتور ایرانی تبار 
اسرتالیا بعلت 

طرفداری از چین، 
استعفا می کند
- اسرتالیا رسام 

جاسوس استخدام 
می کند

- وقوع زلزله 
۶٫۲ ریشرتی در 

هجدک کرمان
- پرونده 

محمدعلی 
طاهری به شعبه 

هم عرض در 
دادگاه انقالب 

ارجاع شد
- گروه موسیقی 
آملانی شیلر ۲۰ 

آذر در تهران 
کنرست برگزار کرد

- دالر ۴۲۰۰ 
تومان شد

- "ُری مور" 
جمهوری خواه، 
کرسی آالباما را 

به داگ جونز 
باخت

- ترامپ: مالیاتها 
را بشدت کاهش 

خواهم داد
- نرخ بهره پایه 

آمریکا ۰٫۲۵ 
افزایش یافت 

- رهرب محافظه 
کاران انتاریو، 

"سو" شدن 
توسط کاتلین 
وین را جدی 

منی گیرد
- شکست دولت 

ترزا می با 
تصویب متمم 

برگزیت در 
پارملان بریتانیا

- اردوغان: 
ارسائیل دولتی 

تروریستی است
- هیئت نظامی 

روسیه با 
هواپیامی نظامی 

به کره شاملی 
رفت

- سازمان ملل: 
سودان جنوبی 
۲ بیلیون دالر 
کمک نیاز دارد

- کشورهای 
اسالمی در ترکیه 

خواهان وضع 
محدودیت هایی 

علیه آمریکا 
شدند: اورشلیم 
رشقی پایتخت 
فلسطین است

- وزیر ارسائیلی: 
از ولیعهد 

سعودی برای 
سفر به ارسائیل 

دعوت کرده 
بودم

- عربستان یک 
زندان در یمن را 

مبباران کرد
- در اجالس 

کمیته مرشک 
برجام: همه 

عضوها واضحا 
به آمریکا 

اعرتاض کردند
- روحانی: برای 

دفاع از قدس 
آماده همکاری 

بدون پیش رشط  
هستیم

- پول مجاز 
همراه مسافر در 
ورود و خروج از 

ایران ۵ میلیون 
تومان تعیین شد

- ساختامن جدید 
سفارت بریتانیا 
در تهران افتتاح 

شد

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

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

Evergreen Brick Works 
550 Bayview

بازار کریسمس همراه با آرامش!!!
۱۷ دسامرب - یکشنبه - ۱۱ صبح - رایگان

Ildsjel Collective 4 Carlaw
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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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مشاغل
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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