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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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استند آپ کمدی ان مری شفلر 

 MILF Life Crisis New Year's Eve
 Dec 31, 2017 8:00 PM to 2:00 AM
 The Social Capital Theatre 154 Danforth,  
Toronto, Ontario M4K 1N1830 Dundas W

همین شنبه   پارتی بزرگ
NAUGHTY OR NICE

 SATURDAY DECEMBER 23RD, 2017
@ STADIUM

تجربه ای جالب در قلب دان تان تورنتو 

 Dec 30, 2017 10:00 AM to Dec 31, 2017
 Evergreen Brick Works  
 550 Bayview, Toronto, Ontario M4W 3X8

Fred Eaglesmith    کنرست
۲۷ دسامرب - شنبه

Silversmith Brewing Company Virgil, ON
Wednesday, December 27, 2017, 8:30 p.m.

پارتی به سبک دهه ۹۰ میالدی 
90's New Year Party
Dec 31, 2017 8:00 PM to 2:00 AM
Murphy’s Law 1702 Queen E, Toronto, Ontario M4L 1G6

Canada's Top Ten Film 
Festival
JAN 12, 2018
TIFF BELL LIGHTBOX

همین شنبه   پارتی بزرگ 
LIFE SATURDAYS

 SATURDAY DECEMBER 23RD, 2017 @ LUXY
NIGHTCLUB

 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

- برق فرودگاه 
آتالنتا رفت، نیم 

میلیون نفر و 
۲۵۰۰ هواپیام 
زمینگیر شدند

- سباستین 
پینیرا میلیاردر 
محافظه کار و 
رئیس جمهور 

سابق شیلی برنده 
انتخابات ریاست 

جمهوری شد
- هزاران ایمیل 
کمپین ترامپ 

به دست گروه 
تجسس مولر 

افتاد
- بری رشمن، و 

همرسش با خفه 
کردن کشته شدند

 روسیه با 
کمک سیا چند 

حمله انتحاری در 
سن پرتزبورگ را 

خنثی کرد
 ربکا دایکس 

دیپلامت انگلیسی 
در بیروت به قتل 

رسید
رانش زمین 

در فیلیپین ۲۶ 
نفر کشته برجای 

گذاشت
 تظاهرات 

صدها هزار 
نفری در اندونزی 
علیه به رسمیت 

شناخنت بیت 
املقدس به عنوان 

پایتخت ارسائیل
هشت کشته در 

حمله انتحاری 
به کلیسایی در 

پاکستان
- دو راکت دست 

ساز غزه به 
ارسائیل خورد

- اسرتالیا: یک نفر 
به اتهام همکاری 
با کره شاملی در 
فروش تسلیحات 

کشتار جمعی 
بازداشت شد

- از ابتدای سال 
آینده برداشت 
چوب ممنوع 

می شود
- آتیال حجازی 

(فرزند نارص 
حجازی) بجای 
حمید درخشان 

رسمربی تیم نفت 
تهران شد

- رضب االجل ۴۸ 
ساعته احمدی 
نژاد به صادق 

الریجانی
- والیتی: ایران به 
هیچ وجه به یمن 

موشک نداده 
است

- ماتیس، وزیر 
دفاع آمریکا 
درباره اقدام 

برعلیه موشک 
ایران: "واکنش 

نظامی نه"
- آتش سوزی 

کالیفرنیا منطقه ای 
بزرگرت از تهران را 

سوزانده است
- فرمانده نیروی 
دریایی آرژانتین 
بخاطر اتفاق ماه 

گذشته زیردریایی 
آن کشور اخراج 

شد
- فیلم جنگ 
ستارگان در 

آمریکای شاملی 
اکران شد، 

شب اول رکورد 
شکست

- پنتاگون از 
۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ 

۲۲ میلیون دالری 
رصف جستجوی 

یوفو کرد
- سباستین 

کورتس در ائتالف 
با افراطی های 
راست اتریش، 

جوان ترین 
نخست وزیر 
اروپا می شود

- بیت کوین از 
۲۰ هزار دالر 

گذشت
- هزاران ارسائیلی 

در اعرتاض به 
فساد نتانیاهو 

خواستار استعفای 
وی شدند

 ده زن در 
مبباران عروسی 
در یمن توسط 
عربستان کشته 

شدند
- اسرتالیا برای 

شناسایی کوسه 
در سواحل از 
پهباد استفاده 

می کند
 بعلت 

آلودگی هوا: 
مدارس تربیز 
تعطیل شد، 

مدارس تهران فردا 
تعطیل است

- سفیرعامن: ویزا 
بین ایران و عامن 

لغو می شود
- غرامت دو 

میلیاردی تیم 
نفت تهران به 

علی کریمی
- فائزه هاشمی: 

شورای عالی 
امنیت گفت در 

بدن پدرم ۱۰ 
برابر حد مجاز 
رادیواکتیو بود

 هشت هزار 
آتش نشان در 

کالیفرنیا حریف 
حریق نشدند

- علی صوفی، ۶۳ 
ساله ایرانی-
کانادایی در 

دادگاه نیویورک 
به اتهام "تالش 
برای دور زدن 

تحریم ها" ۳۲ ماه 
زندان گرفت

- بری رشمن، 
موسس بیلیونر 
رشکت دارویی 

اپوتکس و 
همرسش در 

منزلشان به قتل 
رسیدند

- ترودو ۳,۲ 
بیلیون دالر به 
مرتوی تورنتو 

می دهد
- دبیرکل سازمان 

ملل: ارتباط رسیع 
با کره شاملی تنها 

راه جلوگیری از 
تنش  است

- اروپا: برای 
مرحله دوم 

برگزیت آماده ایم
- سازمان ملل: 
مدرکی دربارۀ 
منشاء موشک 
شلیک شده به 
عربستان وجود 

ندارد
- عربستان 

خواستار اقدام 
فوری بر ضد 

ایران شد
 ارتش ارسائیل 
۴ فلسطینی را به 

قتل رساند
- جوان ۱۹ ساله 

مغولی بخاطر 
اهانت به چنگیز 

خان ۱ سال 
زندانی می شود

- چین: آماده ایم 
رشق اورشلیم را 

پایتخت فلسطین 
بنامیم

- هشدار سونامی  
در پی زلزله ۶٫۵ 

ریشرتی در جاوه، 
اندونزی

- آیت الله 
سیستانی: 

نیروهای مردمی 
تحت امر دولت 

باشند 
- دخرت شایسته 
عراق با رقیب 

ارسائیلیش عکس 
سلفی گرفت، 

مجبور به فرار از 
عراق شد

- "نفس"، مناینده 
ایران در اسکار، 

حذف شد

- آمریکا: موشک 
شلیک شده به 

ریاض ایرانی 
است، ظریف: 
آمریکا همین 

دروغ را در مورد 
عراق هم گفت
- طرح افزایش 
نظارت کنگره 

آمریکا بر فروش 
هواپیام به ایران 

در مجلس منایندگان 
آمریکا تصویب شد

- ترامپ در مورد کره 
شاملی به پوتین تلفن زد

- آمریکا رسام قانون 
بی طرفی اینرتنت را 

لغو کرد
- دیزنی، فاکس را به 

قیمت ۵۲ میلیارد دالر 
می خرد

 در اثر سقوط 
هلی کوپرت هایدرووان 

انتاریو ۴ نفر کشته 
شدند 

- اف-۲۲ آمریکا در 
سوریه به سوی سوخو-
۲۵ روسی برای اخطار 

شلیک کرد
- خانه مگان مارکل 

در تورنتو به شخصی 
ناشناس فروخته شد

- کانادا به مرزبان هایش 
با آمریکا قدرت بیشرتی 

داد
- بانک مرکزی انگلستان 

نرخ بهره پایه را ثابت 
نگه داشت

- سازمان ملل: 
اسلحه های ارسالی 

آمریکا و عربستان به 
داعش می رسیده است

 ۴ کودک در فرانسه 
در اثر برخورد اتوبوس 
مدرسه با قطار کشته 

شدند
- آمریکا کمک مالی به 
سومالی را بعلت فساد 

مقامات قطع کرد
 هیجده کشته در 

انفجار انتحاری در مرکز 
پلیس سومالی

 اعدام ۳۸ نفر به 
اتهام ارتباط با داعش 

در عراق
 هزاران روهینگایی 

در ماه گذشته کشته 
شدند

- پاکستان ۲۱ گروه 
خارجی فعال و ثبت 

نشده را اخراج کرد
- جسد آخرین کوهنورد 
مفقودشده مشهدی در 

اشرتانکوه پیدا شد
- وال اسرتیت ژورنال: 

آمریکا 
بعد از 
داعش 

به رساغ 
ایران 

می رود

- آمریکا قطعنامه 
بیت املقدس در رد 
تصمیم ترامپ را 

وتو کرد
 سه کشته در 
خروج واگن های 
قطار "امرتک" در 

نزدیکی سیاتل 
آمریکا

- نطق ترامپ: 
ارکان امنیت ملی:  
حفاظت از میهن، 
بهبود رفاه، منایش 

صلح از طریق 
قدرت و پیشربد 

نفوذ آمریکا
- شکار خرس 

گریزلی در آلربتا 
ممنوع شد

- پلیس پرس سارا 
پلین را دستگیر 

کرد
- سازمان ملل: 
امکان دارد آن 

سانگ سوچی به 
اتهام نسل کشی 

محاکمه شود
- هزاران پناهجو 
در مرز رصبستان 

گیر کرده اند
- بانک جهانی 

دیگر برای 
استخراج نفت و 
گاز کمک مالی 

منی کند
دوازده 

کشته در جنگ 
قومی در اتیوپی

- اسد به ماکرون: 
دستان شام به 

خون مردم سوریه 
آغشته است

- ولیعهد سعودی، 
صاحب گران ترین 

خانه جهان
- گردشگری ایران: 

از ۹ میلیون و 
۱۹۶ هزار ایرانی 
گردشگر پارسال، 
۴ میلیون نفر به 

عراق رفتند
- دادستان کل 

کشور: به احمدی 
نژاد در یکی دو 
روز آینده پاسخ 

خواهیم داد
- تخمین صندوق 

بین املللی پول: 
رشد اقتصادی 

ایران امسال بیش 
از ۴ درصد، اما 

نیاز به اصالحات 
اضطراری دارد

- ایران متام 
نقاط مرزی اش با 
کردستان عراق را 

گشود
- پرسپولیس با 
ریزه اسپورت 
درباره طارمی 

توافق کردند

- تصویب طرح 
بزرگ کاهش 
مالیات ها در 

مجلس منایندگان 
آمریکا

- تیلرسون برای 
مذاکرات به وارد 

اتاوا شد
 ۱۵ کشته در 
واژگونی اتوبوس 

در مکزیک
- پنج شنبه 

انتخابات کاتالونیا 
توسط دولت 
اسپانیا برگزار 

می شود
- آب در 

جدیدترین ناو 
هواپیامبر بریتانیا 

نشت می کند
- رسگرد مرصی 
کاندید ریاست 
جمهوری زندان 

شد
- پرس قذافی 

کاندید ریاست 
جمهوری می شود

- عربستان 
موشک حوثی ها 

را در آسامن 
ریاض منهدم کرد

- هواپیامیی 
اتحاد پروازهای 

ابوظبی به ده ها 
نقطه، از جمله 

تهران را متوقف 
می کند

 پنج کشته 
و ۸۰ زخمی در 
تظاهرات مردم 
کردستان عراق

- حمالت 
عربستان در ۱۱ 

روز به یمن ۱۳۶ 
کشته غیرنظامی 

بجا گذاشت
- احمدی نژاد در 
پایان مهلت ۴۸ 

ساعته : رئیس قوه 
قضاییه غاصب و 
فاقد مرشوعیت 

است
- روحانی: 
دانشجوی 

ستاره دار نباید 
داشته باشیم

- حذف تراکتور 
سازی و 

پرسپولیس از جام 
حذفی

- ۳۴ میلیون نفر 
از دریافت یارانه 

حذف می شوند
- بنزین لیرتی 

۱۵۰۰ و گازوئیل 
۴۰۰ تومان 

می شود؛ وزیر 
نفت: هنوز 

تصمیم نهایی 
برای گرانی بنزین 
گرفته نشده است

- ترامپ 
کشورهای 

مخالف 
موضعش درباره 

بیت املقدس را 
تهدید کرد 

- ترودو بخاطر 
مسافرت 

تفریحی به 
جزیره آقاخان 

عذرخواهی کرد
- آمریکا مالیات 
واردات مبباردیه 

را "کمی" 
کاهش داد

- ونکوور کانادا 
میزبان جلسه 
وزیران امور 

خارجه درباره 
کره شاملی شد

- هجوم 
خریداران ملک 
چینی به مونرتال
- دیدار وزیران 

خارجه ایران، 
جمهوری 

آذربایجان و 
ترکیه در باکو

- اتحادیه 
اروپا لهستان 

را بخاطر 
تغییر قوانینش 
بایکوت می کند

- دفرت وکیل 
رشکت ویکی 
لیکس توسط 

نقابداران خالی 
شد

- اردوغان به 
وزیر امورخارجه 

امارات بخاطر 
توئیت ضد ترکی 

هشدار داد
- میامنار به 

بازرس حقوق 
برش سازمان 

ملل اجازه ورود 
منی دهد

- امیر قطر برای 
ایجاد ارتباطات 
جدید به آفریقا 

رفت
- ظریف: اتهام 
آمریکا به ایران 

را از طریق 
شورای امنیت 

پیگیری می 
کنیم

- استقالل به 
نیمه نهایی جام 

حذفی رسید
- حمید بقایی: 

صادق الریجانی 
مرا به ۶۳ سال 
زندان محکوم 

کرد
 زلزله ۵.۲ 

ریشرتی با 
مرکزیت مشکین 
دشت،  تهران را 

لرزاند

 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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