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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
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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

۲۸ دسامرب - پنجشنبه - ۹ شب - ۲۵ دالر
شوی و کمدی "ناک اوت" (+۱۸):

Lula Lounge, 1585 Dundas W, Toronto ۳۰ دسامرب - شنبه - ۱۰ صبح - رایگان
تفریح زمستانی همراه با مخلفات!

Evergreen Brick Works, 550 Bayview, Toronto

۳۱ دسامرب - یکشنبه - ۸ شب - بدون ورودی
جشن پایان سال به سبک دهه نود

Murphy’s Law 1702 Queen E, Toronto

۳۱ دسامرب - یکشنبه - ۸ شب - ۳۵ دالر
آنا ماری با رقص و دی جی، کمدی ازدواج مجدد را اجرا می کند
The Social Capital Theatre 154 Danforth, Toront

۳ ژانویه - چهارشنبه - ۱۱ صبح - ۱۰ تا ۱۵ دالر
فستیوال و تئاتر تورنتو

Factory Theatre 125 Bathurst, Toronto

- پیام ترودو: به 
یکدیگر گوش و 

کمک کنیم
- ترامپ به 

تعطیالت رفت
- آزادی ۳۶ 

مخالف حکومت 
ونزوئال از زندان؛ 

سفیر برزیل و 
کاردار کانادا 
اخراج شدند

- پاپ در نطق 
پیش از کریسمس 
خواستار کمک به 

مهاجران شد
- سوئیس برای 
مشخص کردن 

ارتباطش با اروپا 
رای گیری می کند

 در پی کمبود 
کارمند پس از 

پاکسازی: ترکیه 
۱۱۰ هزار کارمند 

استخدام؛ و 
۲۷۰۰ نفر را به 
اتهام ارتباطات 

تروریستی اخراج 
کرد

- روسیه: آلکسی 
ناواالنی، مخالف 

پوتین وارد 
انتخابات شد

- رهربان سودان 
جنوبی دوباره 
آتش بس کردند

 پلیس مرص 
۹ مظنون را در 

صحرای سینا 
کشت

- کره شاملی: 
تحریم های تازه 

اعالن جنگ است
- دست کم 

۳۷ کشته در 
آتش سوزی یک 
مرکز خرید در 

فلیپین
 امارات 

اجازه سفر به 
تعدادی از زنان 

تونسی نداد، 
تونس پروازهای 

هواپیامیی امارات 
را ممنوع کرد
- خشکسالی 

بزرگ در ارسائیل
- روحانی به 

پاپ برای تربیک 
کریسمس نامه 

نوشت
- سعید مرتضوی: 
چون شب بود و 
خسته بودم، رقم 
چک های ضامنتی 

به بابک زنجانی 
را اشتباه نوشتم

- احضار یا 
بازداشت 

ده ها طرفدار 
احمدی نژاد

- قسمتی از 
قانون عدم ورود 

مسلامنان به 
آمریکا توسط 
دادگاه لغو شد

- ژنرال نیروهای 
ویژه آمریکا به 

رسبازان: جنگ در 
پیش است

- آتش سوزی 
کالیفرنیا بزرگرتین 
حریق تاریخ این 

ایالت شد
- مدیر مسابقه 

دخرت شایسته 
آمریکا به خاطر 
ایمیل های رکیک 

و جنسی در مورد 
رقابت کنندگان، از 

کار معلق شد
- پس از مدت ها 
غیبت ماریا کری 

در شب سال 
نوی میالدی در 

تایمزاسکوئر آواز 
می خواند

روسیه: 
هلی کوپرتهای 

ناشناس ناتو 
به داعش در 

افغانستان اسلحه 
می دهند

- تعدادی 
پناهجوی 

آفریقایی توسط 
سازمان ملل وارد 

اروپا شدند
- باغ وحش لندن 

آتش گرفت
- اعرتاض روسیه 
به آمریکا بخاطر 
فروش اسلحه به 

اکراین
 آغاز جنگ 

در سودان جنوبی
 هوای آلوده 

که باعث مرگ 
می شود روی پکن 

قرار گرفت
- عربستان از 

شاهزاده بن طالل 
برای آزادی اش 

درخواست ۶ 
میلیارد دالر کرد
- بیش از ۱۸۰ 

کشته در توفان 
و رانش زمین در 

فیلیپین 
- قانون منع 
شکنجه در 

مجلس افغانستان 
تصویب شد

- درگیری لفظی 
وزیر امور خارجه 
بحرین با وزارت 

خارجه ایران
- گسل ماهدشت 
در نزدیکی تهران 

همچنان فعال 
است

 آوریت آرون 
جامسون هوادار 
داعش و تفنگدار 

آمریکایی، به 
اتهام قصد حمله 

تروریستی روز 
کریسمس در 

سانفرانسیسکو 
دستگیر شد

- استیضاح رئیس 
جمهور پرو رای 

نیاورد
- ترامپ: احمقانه 

۷ تریلیون دالر 
در خاورمیانه 
هزینه کردیم

- "دو توا" رهرب 
ارکسرت مونرتال و 

برنده ده ها جایزه 
متهم به حمله 

جنسی شد
- اف بی آی به 
دنبال حساب 
بانکی داماد 

ترامپ در آملان
 شورای 

امنیت سازمان 
ملل کره شاملی را 
تحریم نفتی کرد

- رهرب سابق 
کاتالونیا از اسپانیا  
دعوت به مذاکره 

کرد، اسپانیا رد 
کرد

- پوتین و 
اردوغان درباره 

بیت املقدس 
تلفنی صحبت 

کردند
- رهربان درگیر 

در سودان جنوبی 
قرارداد آتش بس 

امضاء کردند
- محمود عباس: 
دیگر به آمریکا 
اطمینان نداریم

 دو 
تظاهرکننده 

فلسطینی توسط 
ارتش ارسائیل به 

قتل رسیدند
- ژاپن هزینه های 

املپیک ۲۰۲۰ 
توکیو را ۳۰۰ 
میلیون دالر 

کاهش داد
- وزیر علوم: 

دانشجوی 
ستاره دار نداریم

- پلیس: وضعیت 
هوای تهران به 

حالت عادی 
بازگشت

- بخاطر خطرات 
زلزله: غارگردی 

در تهران ممنوع
- مقاومت 

تونل های مرتو 
تهران در زلزله تا 

۸ ریشرت

- سازمان ملل با 
اکرثیت ۱۲۸ به ۹، 
و ۳۵ ممتنع علیه 

اقدام آمریکا درباره 
بیت املقدس رای 

داد؛ رای کانادا 
ممتنع، آمریکا 

مخالف، ایران موافق
- والدمیر گرویزمن، 

مرتجم بین املللی 
وزارت خارجه 

اوکراین به اتهام 
جاسوسی برای 

روسیه دستگیر شد
- آمریکا پنج مقام 
روسی و چچنی را 

تحریم کرد
- رشمن و همرسش 

به خاک سپرده 
شدند

- ستیو ایکالند 
مجری تلویزیونی 
کانادایی یک شیر 
کوهی را در آلربتا 

شکار کرد، مردم در 
شبکه های اجتامعی 

اعرتاض کردند
- ورشکستگی 

"سیرز" بعنوان 
بزرگرتین شکست 
تجاری یک رشکت 

کانادایی معرفی شد
- سقوط بیت کوین 
از ۲۰ هزار دالر به 
زیر ۱۲ هزار دالر 
- روسیه: حضور 

نظامی آمریکا در 
سوریه جایز نیست

- پیروزی جدایی  
طلبان کاتالونیا در 

انتخابات
- اپل عمدا 

آی فون های قدیمی 
را کند می کند، 
بالفاصله مردم 
رشکت را "سو" 

کردند
- دولت تانزانیا 
بزرگرتین رشکت 

تلفن کشور را 
مصادره کرد

 آتش سوزی 
بزرگ یک مرکز 

ورزشی کره جنوبی 
۲۹ کشته بجا 

گذاشت
 فیلیپین: یک 
کشتی مسافربری 
با ۲۵۰ مسافر در 

غرق شد
- پاکستان: حامیت 

فلسطینی از سیاست 
خارجی ماست

 یک خودرو به 
جمعیت مردم در 
ملبورن زد؛ پلیس: 
تروریستی نیست
- زلزله تهران: ۲ 

کشته، و ۸۶ مجروح 
بجا گذاشت

- بدنبال رای 
سازمان ملل 

برعلیه آمریکا، 
آمریکا ۲۸۵ 

میلیون دالر طی 
۲ سال به سازمان 

ملل منی دهد
- افزایش ٪۳۰ 

فروش ماری جوانا 
در آمریکا

- آلربتو 
فوجیموری رئیس 
جمهور سابق پرو 
بخاطر مشکالت 
سالمتی، عفو شد

- هدر منزیس 
اوریچ، بازیگر 

تورنتویی اشک ها 
و لبخند ها در 

گذشت
- کانادا دیپلامت 

ونزوئالیی را 
اخراج می کند 

- رسما در کانادا: 
قطار ونکور به 

تورنتو در رسما و 
شهر کوچک بین 
راه گیر کرد، برق 
نوااسکوشیا رفت
 یک اتوبوس 

در مسکو به میان 
مردم مرتو زد

- پاپ: فلسطین و 
ارسائیل دو کشور 

تشکیل دهند
- روسیه: آلکسی 
ناواالنی، مخالف 

پوتین بخاطر 
فساد از انتخابات 

حذف شد 
- ارتش نیجریه 

پیرشوی بوکوحرام 
را سد کرد

- پلیس عربستان 
جسد یک قاضی 
شیعه را که سال 
پیش ربوده شده 

بود پیدا کرد
 توفان متبین 
بعد از فلیپین به 

ویتنام رسید
- نیویورک تایمز: 

عربستان با 
حریری (لبنان) 
بدرفتاری کرده
- چین: آمریکا 
با کره شاملی 

مذاکره کند
هواپیامهای 

روسی به شدت 
مخالفان سوری را 

مبباران کردند
- احمدی نژاد: هر 

مقام و منصبی 
که ملت او را 

نخواهد، غاصب 
است

-خشک ترین پاییز 
ایران طی ۶۷ سال 

گذشته

 رسمای -۲۰ 
در کانادا امروز و 
فردا بیداد می کند 
- آغاز جام جهانی 
جوانان هاکی در 

بوفالو با پیروز 
کانادا بر فنالند

- ترامپ با برنی 
سندرز درباره 

قانون جدید 
مالیات درگیر شد
 نا آرامی در 
پرو پس از عفو 
فوجیموری، او 

از بیامرستان از 
مردم درخواست 

بخشش کرد
- صعود دوباره 

ارزش بیت کوین تا 
۱۵ هزار دالر

 ۴۵ مجروح 
در تصادم دو 

قطار در اسپانیا
- آغاز مرحله دوم 
انتخابات ریاست 

جمهوری در لیربیا 
بین بوکای ۷۳ 

ساله و جورج ویا 
فوتبالیست

- اعدام ۱۵ جنگجو 
مخالف در مرص

- امارات ۵ نفر را 
به اتهام جاسوسی 

برای ایران به 
زندان انداخت

- پلیس بنگالدش 
یک وبالگ نویس 

منکر خدا را 
دستگیر کرد

- پروژه انتقال 
گاز ترکمنستان به 
پاکستان و هند به 

افغانستان رسید
 ۱۴ کشته غیر 
نظامی در مبباران 
عربستان در یمن

- آزادی ۲۳ نفر از 
۲۰۰ متهم فساد 

عربستانی پس 
از پرداخت وجه 

درخواستی
- حمید بقایی 
دوباره در شاه 

عبدالعظیم بست 
می نشیند

- زلزله ۴,۲ 
ریشرتی مالرد را 
لرزاند، کشته و 

خسارت نداد
- با افزایش قیمت 

تخم مرغ در 
ایران، ۱۹ هزار تن 

وارد می شود
- احمدی نژاد به 
قوه قضائیه ایراد 

گرفت
- بانک ها ۱۰ هزار 

میلیارد تومان 
اموال مازادشان را 

می فروشند

- چهار کشته بر 
اثر رسما و برف 

در آمریکا
- برزیل دیپلامت 
ونزوئال را اخراج 

کرد
- مصاحبه اوباما 
و شاهزاده هری 

در رادیو
- ده ها زخمی 
در انفجار یک 

سوپرمارکت شهر 
سنت پرتزبورگ 

روسیه
- توتال و شل 

نفتکش های ایران 
را اجاره می کنند

- آغاز مبادله 
زندانیان میان 

شورشیان و 
دولت اوکراین

- ارتباط با اولین 
ماهواره آفریقایی 

آنگوال قطع شد
 اوگاندا ۱۰۰ 
شورشی کنگویی 

را کشت
- پانزده زخمی 

در حمله انتحاری 
والیت هلمند 

افغانستان
- پرونده بردگان 

جنسی ارتش 
ژاپن در جنگ 
دوم بازگشایی 

شد
- هند از روسیه 

S-۴۰۰ می خرد
- پنج زندانی در 

بلخ افغانستان 
با حفر تونل 

گریختند
- زلزله ای به 

بزرگی ۵.۱ در 
هجدک کرمان 
رخ داده است

- بانک مرکزی: 
تعداد معامالت 

مسکن تهران در 
آذر ماه افزایش 

یافت
- پلیس تهران: 

بدحجاب ها دیگر 
به بازداشتگاه 

منی روند، به دوره 
آموزشی فرستاده 

می شوند
- خامنه ای: 

دستگاه قضائی 
ما بدون ایراد 

نیست، کسانی 
که کشور 

دستشان بوده بر 
علیه کشور حرف 

نزنند
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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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اگر می خواهی

۲۰ شهر
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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