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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?

“On behalf of the Iranians living in my riding of Richmond Hill and on behalf of my own 
family, I urge the Iranian government to refrain from any harsh actions against those citizens 
in numerous cities across Iran who have in the past few days been protesting peacefully 
against the violations of their basic human rights, as well as against corruption and the 
mismanagement of affairs of their country. 

It is the right of the people of Iran to ask for democracy, freedom of expression, rule of law 
and the right to choose their leaders directly through free and democratic elections. 

The responsibility for any casualties and the violation of human rights, of any kind, certainly 
lies with the leaders of Iran at the top.”
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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

پنجشنبه جمعهپنجشنبه

جمعه

شنبهجمعه

شنبه

یک شنبهشنبه

یک شنبه

دوشنبهیک شنبه

دوشنبه

سه شنبهدوشنبه

سه شنبه

چهار شنبهسه شنبه

چهار شنبه

چهار شنبه

۴ ژانویه تا ۱۴ ژانویه - پنجشنبه -  ۱۵ دالر
فستیوال های تئاتر:

Factory Theatre 125 Bathurst, Toronto ۵ ژانویه - جمعه - ۴:۳۰ بعدازظهر - رایگان
کلوپ پوک مون!

Malvern Library 30 Sewells, Toronto

۷ ژانویه - یکشنبه - ۱ بعدازظهر - رایگان
با شهردار تورنتو اسکیت کنید و جشن بگیرید!

The Bentway under the Gardiner Expressway 

from Strachan to Spadina

۶ ژانویه - شنبه - ۳:۳۰ بعدازظهر - ۷ دالر
کلوپ مترین رقص سالسا

Trinity-St. Paul’s Centre 427 Bloor W, Toronto

۸ ژانویه - دوشنبه - ۶:۳۰ بعدازظهر - رایگان
فستیوال جاز دانشجویان دانشگاه تورنتو

The Rex 194 Queen W, Toronto

۹ ژانویه - سه شنبه - ۵:۳۰ بعدازظهر - رایگان
کالس رقص بالیوود در تورنتو

Sony Centre for the Performing Arts 

1 Front E, Toronto

- کانادا از اعرتاض 
مساملت آمیز ایران 

استقبال کرد؛ 
ایران آنرا رد کرد 
و مداخله خواند

 یک نفر، 
معاون کالنرت 
را کشت و ۴ 

نفر دیگر را در 
کلرادوی آمریکا 

زخمی کرد
- ژنرال مولن: 
جنگ آمریکا 
با کره شاملی 
نزدیک است

 در سقوط 
یک هواپیام در 

کاستاریکا ۱۲ 
توریست کشته 

شدند 
 درگیری ها در 
کنگو رشوع شد، 
دولت اینرتنت را 

قطع کرد
- فلسطین 

سفیرش را از 
آمریکا فراخواند

- کره جنوبی 
یک کشتی دیگر 

{چینی} را به 
ظن انتقال نفت 

به کره شاملی 
توقیف کرد

- حزب لیکود 
ارسائیل: قسمتی 

از کشور فلسطین 
مال ارسائیل است

- چین فروش عاج 
را قدغن کرد
- انفجار در 

مراسم ختم در 
افغانستان ۱۸ 

کشته بجا گذاشت
- هشدار اسرتالیا 

به اف بی آی باعث 
تحقیقات بین 

ترامپ و روسیه
- پلیس اسرتالیا 
صدها مست را 

در روز اول سال 
دستگیر کرد

- اعرتاضات با 
صدها دستگیری 
و کشته شدن ۲ 

نفر گسرتده تر اما 
آرامرت شد؛ تلگرام 

و اینستاگرام 
محدود شدند؛ 

روحانی: اعرتاض 
آرام حق است، 
اما اغتشاش نه؛ 

نقد مردم اقتصاد، 
فساد و شفافیت 

است
- استاندار 

تهران: تجمعات 
بدون مجوز، 
و غیرقانونی 

هستند، بیائید 
مجوز بگیرید

- اریکا گاردنر، 
فعال جنبش 
سیاهپوستان 

در ۲۷ سالگی 
براثر حمله قلبی 

درگذشت
- پلیس آمریکا 
در طول سال، 

۱۱۲۹ نفر را به 
قتل رساند که 

یک چهارم آنها 
سیاهپوست 

بودند
 برق هزاران 
نفر در بریتیش 

کلمبیا بر اثر 
طوفان رفت

- روسیه: عامل 
مببگذاری 

سن پرتزبورگ 
دستگیر شد

- یونان رسباز 
پناهنده ترک 

منی پذیرد
- پوتین: امیدوارم 

امسال روابط 
با آمریکا بهرت 
از سال پیش 

باشد، آمریکا در 
انتخابات ۲۰۱۸ 
روسیه دخالت 

نکند
- سه سال زندان 

برای محمد مرسی 
به خاطر توهین 
به قوه قضائیه 

مرص
- ارتش زامبیا 

برای مهار وبا به 
مناطق روستایی 

اعزام شد
 صدها نفر 

در اوکیناوای ژاپن 
برعلیه حضور و 
تجاوز رسبازان 

آمریکا تظاهرات 
کردند

- زندگینامه نویس 
نخست وزیر ژاپن 

به تجاوز جنسی 
متهم شد

- ارسائیل رسام 
از یونسکو خارج 
می شود، غزه را 

مبباران هوایی کرد
 دو گور دسته 

جمعی در رقه 
سوریه کشف شد؛ 

عامل: داعش
- اعرتاضات مردم 
به شهرهای دیگر 
و تهران گسرتش 

یافت، تلگرام 
کانال آمدنیوز را 

بست؛ هزاران نفر 
به نفع حکومت 
تظاهرات کردند
- بانک مرکزی: 

بیت کوین معامله 
نکنید

- بعلت رسما: 
جشن های سال 

نوی کانادا خالصه 
یا لغو شدند

- ترامپ: 
معرتضان ایران از 
فساد و تروریسم 

خسته اند؛ من 
کامال محق هستم 

هر تصمیمی در 
باره قضات بگیرم

- ایمیل های 
محرمانه هام 

عابدین {کمک 
هیالری} روی 

لپ تاپ شوهرش 
پیدا شد

- هاکی جوانان 
کانادا به آمریکا 

باخت
- دو رومانیایی 

از رومانی 
دوربین های 

پلیس واشنگنت را 
سال پیش هک 

کرده بودند
- مدیر یک 

رشکت بیت کوینی 
در اوکراین ربوده 

شد
 دوازده کشته 
در حمله به یک 

کلیسای قبطی 
مرص توسط 

داعش
- تظاهرات در 

فلسطین هر 
روز ادامه دارد: 
۱۰۰ نفر امروز 
بازداشت شدند

 آتش سوزی 
در یک رستوران 

هندی در مومبای 
۱۴ کشته داد
- داعش در 

جوزجان 
افغانستان ۳ غیر 

نظامی را رس 
برید

- کره جنوبی یک 
نفتکش را به ظن 

انتقال نفت به 
کره شاملی ضبط 

کرد؛ آمریکا: 
روسیه و چین 
نفت می دهند
 چند شهر 

ایران صحنه 
اعرتاض مردم به 

معشیت شد؛ 
آمریکا: از 

اعرتاضات حامیت 
می کنیم؛

نتانیاهو: مردم 
بپاخاستند

- رسپرست 
پرسپوليس: 

باشگاه دیگر به 
کسی بدهکار 

نیست

- ترامپ: چین 
به کره شاملی 
مخفیانه نفت 

می دهد
- تسال، پس از 
کامیون، وانت 

می سازد
- ترکیه و آمریکا 
صدور ویزا را از 

رس گرفتند
- پوتین: ارتش 

پیرشفته روسیه 
داعش را شکست 

داد
- روسیه به ژاپن 

هشدار داد تا 
سیستم موشکی 
آمریکا را نصب 

نکند
- بیت کوین دوباره 
به زیر ۱۴۰۰۰ دالر 

سقوط کرد
 سازمان ملل: 
کودکان هر روز 

بیشرت در خطرند، 
بویژه در یمن

- اپل بخاطر کُند 
کردن آیفون های 

قدیمی عذر 
خواهی کرد، توسط 

افراد زیادی "سو" 
می شود

- تقاضای بی سابقه 
برای کوکایین در 
اروپا، فنتنول در 

آمریکا
- در دور دوم 

انتخابات، ژرژ وه آ، 
فوتبالیست سابق، 

رئیس جمهور لیربیا 
شد

- تظاهرات گسرتده 
و مجدد برعلیه 

دولت توگو
- وزیر کشاورزی 

ارسائیل: دعای 
باران بخوانید

- ارسائیل: با اعراب 
میانه رو برعلیه 
ایران دست به 

یکی می کنیم
- سه سال زندان 
برای سه طالقه 

کردن زنان در هند
 انفجار 

انتحاری در مرکز 
فرهنگی شیعه 
کابل ۴۱ کشته 

و ۸۴ زخمی بجا 
گذاشت

- کرباسچی: 
پوپولیسم در 

نهایت منجر به 
دیکتاتوری می شود

- احمدی نژاد 
دوباره اعرتاض کرد، 

اینبار به رهربی: 
اگر نظری مخالف 
رهربی داشتی باید 

مبیری؟

- زنان هالیود 
حرکت مبازره 

با تجاوز جنسی 
علیه زنان آمریکا 

به راه انداختند
- صف بلند خرید 

ماری جوآنا در 
کالیفرنیا

- حمله کننده 
دیروز کلرادو 

رسباز سابق جنگ 
عراق، مسیحی 

سفیدپوست بود، 
ترور نبود

- ترامپ و 
معاونش: از 

اعرتاض ایران 
حامیت می کنیم

- ترامپ: پاکستان 
جز دروغ و 

فریب چیزی به ما 
نداده است

- اسپانیا: بحران 
کاتالونیا یک 

میلیارد یورو به ما 
رضر می زند

- اروپا: مردم 
ایران حق اعرتاض 

آرام دارند
 قطع برق 

۴۰۰۰۰ خانه در 
فرانسه بخاطر 

طوفان
- سازمان ملل: 

رهرب کنگو، کابیال، 
باید برود

- نتانیاهو: 
ارسائیل نقشی در 

اعرتاضات ایران 
ندارد

- ممنوعیت 
واردات زباله به 

چین
- مالیات گیری 
جدید از ارزش 

افزوده در امارات 
و عربستان

 رهرب کره 
شاملی: متام 

آمریکا در تیررس 
موشک های 

هسته ای ماست، 
با کره جنوبی 

مذاکره می کنیم
- تعداد کشته ها 

در اعرتاضات 
ایران به ۱۲ نفر 
رسید؛ ۲ مامور 

انتظامی با گلوله 
کشته شدند؛ چند 

خودرو به آتش 
کشیده شدند؛ 

سپاه: اعرتاضات 
کوچکرت از آنست 
که ما وارد شویم؛
سیدعلی خمینی: 

اشکاالت با 
آرامش، گفت وگو، 
صحبت و تعامل 
حل شدنی است

- جاشوا بویل، 
گروگان سابق 

طالبان در 
افغانستان به 

۱۵جرم متهم شد
- ترامپ: کمک به 

فلسطین را قطع 
می کنم

- ترامپ: کلید 
حمله امتی من 

بزرگرت و کارآتر از 
کره شاملی است
- آمریکا کمک 

۲۵۵ میلیون 
دالری به پاکستان 

را به تعویق 
انداخت، پاکستان 

سفیر آمریکا را 
احضار کرد

- هاکی جوانان 
 کانادا ۸ - 
سوئیس ۲

 یک اتوبوس 
دیگر در پیچ 

شیطان پرو 
سقوط کرد و ۴۶ 
نفر کشته شدند

- لوگان پائول 
ستاره شبکه های 

اجتامعی برای 
انتشار ویدیو 

جسد مرد آویخته 
به درخت در ژاپن 

عذرخواهی کرد
- حساب توییرتی 

بئاتریکس فون 
اشتوخ مناینده 

راستگرای آملان به 
دلیل نرش نفرت  

به مسلامنان 
مسدود شد

- کره جنوبی: 
نهم ژانویه با 

کره شاملی برای 
رشکت در املپیک 

مذاکره می کنیم
- ارسائیل: 

پناهجویان 
آفریقایی را اخراج 

می کنیم
- ایران آرامرت از 

چند شب گذشته؛ 
آمریکا خواستار 

جلسه فوری 
شورای امنیت در 

مورد ایران شد؛ 
دبیرکل سازمان 
ملل: خشونت 

نباشد؛ ظریف: 
مردم ایران حق 

رای و اعرتاض 
دارند؛ عربستان 
در امور داخلی 

ما دخالت نکند؛ 
نیروی انتظامی: 
لیدرها دستگیر 

شدند
- قاتل ستایش 

پنج شنبه اعدام 
می شود

- یازده کشته 
در رسما و برف 

آمریکا
- ترامپ: استیو 

بنون دیوانه شده
- برف در 

فلوریدا
- دادگاه آمریکا 

مقام بانکی ترکیه 
را در پرونده 
رضاب مجرم 

شناخت
- دبیر کل 

سازمان ملل: از 
خشونت های 

بیشرت در ایران 
باید پرهیز شود

 ازدواج 
با دخرتان ۱۶ 

ساله در ترکیه 
مجاز شد؛ مردم 

اعرتاض کردند
- نروژ فروش 

اسلحه به امارات 
را تعلیق کرد

- در پی برف 
سنگین: برق ۲۰۰ 

هزار خانه در 
فرانسه رفت

- نخست وزیر 
اتیوپی: زندانیان 

سیاسی آزاد 
می شوند

 مبب گذاری 
انتحاری در 

نیجریه ۱۱ کشته 
بجا گذاشت

- مفتی مرص: 
بیت کوین حرام 

است
- فلسطین: 
تهدید مالی 
آمریکا ما را 

منی ترساند
- پاکستان به 

آمریکا: در 
روابطامن تجدید 

نظر می کنیم
- خط متاس میان 
کره شاملی و کره 

جنوبی دوباره 
برقرار شد

- رئیس دفرت 
روحانی: از 

ابتدای انقالب 
هیچ دولتی 

نتوانسته مردم 
را راضی کند؛ 

هزاران نفر 
به نفع دولت 

تظاهرات کردند
- دالر و سکه 

باال رفت، فیلرت 
تلگرام برداشته 

می شود
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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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با شام
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حرفه ای ترین
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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