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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

پنجشنبه جمعهپنجشنبه

جمعه

شنبهجمعه

شنبه

یک شنبهشنبه

یک شنبه

دوشنبهیک شنبه

دوشنبه

سه شنبهدوشنبه

سه شنبه

چهار شنبهسه شنبه

چهار شنبه

چهار شنبه

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

Factory Theatre 125 Bathurst, Toronto

۱۳ تا ۲۱ ژانویه - شنبه - ۱۱٫۵۰ تا ۱۰۵ دالر
فستیوال ۱۰ فیلم برتر کانادا

TIFF Bell Lightbox, 350 King W, Toronto۱۴ تا ۱۷ ژانویه - یکشنبه - ۲۰ تا ۳۵ دالر
تئاتر شبانه کالپورنیا

Buddies in Bad Times Theatre 

12 Alexander, Toronto

۱۲ تا ۲۱ ژانویه - جمعه - ۱۱ صبح تا ۷ عرص،  از ۲۰ دالر
منایشگاه بین املللی قایق

Enercare Centre, 100 Princes’ Blvd, Toronto

۱۵ تا ۲۱ ژانویه - دوشنبه - رایگان
فستیوال طراحی تورنتو

http://todesignoffsite.com/۱۶ ژانویه - سه شنبه - ۱ بعدازظهر - رایگان
کنرست ویلون انگلیسی بیکر و لهارت

Four Seasons Centre for the Performing Arts 

145 Queen W, Toronto

- گلدن گلوب: 
زن ها در اعرتاض 

به تعرضات 
جنسی هالیوود 

سیاه پوشیدند
- در پی 

فشارهای 
مالی: استیو 

بنن اظهاراتش 
در کتاب علیه 

ترامپ را به 
نحوی دیگر 

تفسیر کرد
- اف بی آی: حمله 
صوتی به سفارت 

آمریکا در کوبا 
سندیت ندارد

 یازده کشته 
در درگیری ۳ 

جانبه قاچاقچیان 
مکزیک

- دکرت سمیعی 
درباره 

شاهرودی: 
سیاست ربطی به 

پزشکی ندارد
- انرصاف احمد 

شفیق نخست 
وزیر سابق 

مرص از نامزدی 
ریاست جمهوری

 ناپدیدی 
۳۰ ایرانی و ۲ 
بنگالدشی در 

تصادف نفتکش 
ایرانی با یک 

کشتی در چین
- ارسائیل ۲۰ 

سازمان حقوق 
برشی و ۲ گروه 

یهودی را راه 
منی دهد

- سقوط 
هواپیامی جنگی 
عربستان در یمن

- ماهاتیر 
محمد، نخست 

وزیر سابق 
مالزی، پیرشوی 

انتخابات
- مدیر سابق 
تویوتا در ۸۸ 

سالگی درگذشت
 گرمای ۴۷ 

درجه ای در 
سیدنی رکورد زد

- اعرتاضات 
ایران: جلسه 

غیرعلنی مجلس 
با امنیتی ها؛ 

مجلس: نیروی 
انتظامی از هیچ 
سالحی استفاده 

نکرد
- واردات بیل و 

کلنگ از چین
- زلزله دیروز در 
رسپل ذهاب ۵۱ 

مصدوم برجای 
گذاشت

- ترامپ: 
تحت رشایطی 
می خواهم با 

رهرب کره شاملی، 
کیم جونگ اون 

حرف بزنم
- ترامپ: برخالف 
ادعای کتاب علیه 
من، بسیار استوار 

و باهوش هستم
- دو هواپیام در 

فرودگاه نیویورک 
با یکدیگر 

برخورد کردند
- جان یانگ 

فضانورد 
آمریکایی که دو 
بار به ماه رفت 

در ۸۷ سالگی 
درگذشت

- هاکی جوانان 
کانادا با پیروزی 
۳ بر ۱ بر سوئد 

قهرمان جهان شد
- افزایش ارزش 

دالر کانادا به ۸۱ 
سنت

- نرخ بیکاری 
در کانادا کاهش 

یافت
 دستگیری 

۸ نفر در حمله 
با سنگ و مواد 

آتش زا به 
سفارت ایران در 

الهه
 مجلس مرص 

عدم اعتقاد به 
خدا را قانونا 
"جرم" اعالم 

می کند
 طوفان "آوا" 

در ماداگاسکار: 
مردم تخلیه 

شدند
 یازده 

شاهزاده سعودی 
بخاطر اعرتاض به 

قطع قسمتی از 
مواجب و اعدام، 

زندانی شدند
 هزاران 

نفر در ارسائیل 
بخاطر فساد 

دولت تظاهرات 
کردند

- بنزین و نان 
در سال ۹۷ گران 

منی شوند
- زلزله ۵ ریشرتی 

در رسپل ذهاب
- اینستاگرام رفع 

فیلرت شد
- پرونده رشکای 

بابک زنجانی 
به دیوان عالی 

کشور رفت
- پس از ۵ روز 
گرانی، سکه و 

دالر ارزان شدند

- دو هواپیام 
در باند فرودگاه 

تورنتو به 
یکدیگر برخورد 

کردند
- رسما در آمریکا 

۱۲۰۰ پرواز را 
لغو و ۱۹ کشته 

گرفت
- سخنگوی سابق 
کاخ سفید، شان 

اسپایرس: گند 
زدم

- سناتور لین 
بیاک از حزب 

محافظه کار 
برای اظهارات 

نژادپرستانه 
اخراج شد

- برف سنگین 
در سواحل رشقی 

کانادا
- "تیم هورتون" 

همچنان با 
افزایش حقوق 

کارگران، از 
مزایای آنها 

می کاهد
- کتاب برعلیه 

ترامپ رکورد 
فروش را شکست
- نشست شورای 

امنیت درباره 
ناآرامی های 
ایران: همه 

برعلیه آمریکا 
سخن گفتند

- کلیه محصوالت 
اپل اشکال  

امنیتی دارند
- اردوغان: 

آمریکا و ارسائیل 
همیشه به منابع 
پاکستان و ایران 

حمله می کنند
 عربستان: 
موشک ایرانی 

حوثی ها را 
رهگیری کردیم
- رشکت ملی 

نفت عربستان 
آرامکو، برای 
تامین بودجه 

سهامی شد
- اطالعات 

بانک ژنتیک 
هندوستان به 

رسقت رفت
- کره شاملی: 

هفته آینده 
با کره جنوبی 

مذاکره می کنیم
- وی چت رفع 

فیلرت شد
- یک میلیون 
تن برنج وارد 

می شود
- پائلوکوئیلو به 

رضا پهلوی گفت: 
ساکت شو

 امشب تا فردا 
شب منهای ۳۰ 

درجه در کانادا، 
برف در راه است

- ترامپ برای 
توقف انتشار 

کتاب برعلیه اش به 
دادگاه می رود

- آمریکا کمک 
امنیتی به پاکستان 

را قطع می کند
- در پی اتهام 

حمالت جنسی 
علیه آلربت شولتز، 

او استعفا کرد
- وزیر دادگسرتی 

آمریکا برعلیه 
فروش ماری جوانا 

موضع گرفت
 اعالن وضعیت 

اضطراری در ۴ 
ایالت آمریکا 

بعلت رسما، زلزله 
۴/۴ ریشرتی در 

کالیفرنیا
- اشکال امنیتی در 
تراشه ها به هکرها 

اجازه دسرتسی 
می دهد

- مکرون: لحن 
ارسائیل، آمریکا و 
عربستان با ایران 
به جنگ می رسد

- رسقت جواهرات 
سلطنتی قطر از 
منایشگاهی در 

ونیز
- هشدار شدید 
ترکیه به آمریکا 

برای رای پرونده 
رضا رضاب

 برخورد قطار 
با یک کامیون در 

افریقای جنوبی 
۱۸ کشته و ۲۰۰ 

مجروح بجا 
گذاشت

 انفجار 
انتحاری یک 

مسیحی تندرو در 
مسجد نیجریه ۱۴ 

کشته گرفت
 ۱۱ کشته 

و ۲۵ زخمی در 
انفجار انتحاری 

کابل
 اعرتاض ها 

فروکش کرد؛ 
بازداشت ها 
ادامه دارد، 

شورای امنیت 
جلسه می گذارد؛  

اینستاگرام رفع 
فیلرت شد

- تیم ملی و ترکیه 
بعد از ۴۴ سال 
مسابقه فوتبال 

می دهند
- قاتل ستایش 

قریشی اعدام شد

- کمیته 
اخالقیات: وزیر 

دارایی کانادا، 
مونرو خالف 

نکرده
- هزینه ۳۰۶ 
بیلیون دالری 

بالیای طبیعی در 
آمریکا

- آغاز منایشگاه 
محصوالت 

الکرتونیکی در 
الس وگاس

- تظاهرات 
گسرتده در مقابل 

کاخ سفید: 
تغییر قانون 

آمریکا درباره 
السالوادور: ۲۰۰ 
هزار نفر اخراج 

می شوند
- دو مجروح در 
آتش سوزی برج 

ترامپ در منتهنت
- صدهزار نفر 

در فرانسه 
درخواست 

پناهندگی دادند
- دبیر بخش 

چینی بی بی سی 
بخاطر عدم 

مساوات حقوق با 
مردان استعفا کرد

 تظاهرات 
ضد دولتی در 
تونس ۱ کشته 

داد
- طوفان "آوا" 
در ماداگاسکار 
۲۹ کشته بجا 

گذاشت 
- بعد از ۲ سال 
مناینده های کره 
شاملی و جنوبی 

مالقات کردند
- جسد پیدا شده 
در آب های چین 
متعلق به خدمه 

ایرانی است 
- زندان برای ۲ 

معاون سابق 
وزارت کشور 

افغانستان بعلت 
سوء استفاده

- حمله سیزده 
پهباد مخالفان 

سوری به پایگاه 
هوایی روسیه
- رعد و برق 

شدید و طوفان 
در سیدنی

- اعرتاض دراویش 
گنابادی مقابل 

زندان اوین
- سینا قنربی، 

معرتض 
دستگیر شده 
در اعرتاضات 

اخیر در زندان 
خودکشی کرد

- ترامپ بزرگرتین 
دشمن خربنگاران 

شناخته شد
- رانش زمین در 

کالیفرنیا ۱۳ کشته 
گرفت

- ماهواره رسی و 
جاسوسی آمریکا 

در مدار قرار 
نگرفت

- نامۀ ۵۲ 
کارشناس امنیتی 
آمریکا به ترامپ 
برای حفظ توافق 

هسته ای
- استیون بنن از 

برایتبارت جدا شد
- سیزده هزار نفر 

در آلپ سوئیس 
بر اثر برف سنگین 

محبوس شدند
- برق میلیون ها 

نفر در کنیا و 
اوگاندا رفت

 بین رسبازان 
دومین پادگان 

ساحل عاج جنگ 
در گرفت

- ادامه تظاهرات 
اعرتاضی در تونس
- حمله ارسائیل با 
موشک و هواپیام 

به سوریه
- تنها وکیل مدافع 
زن والیت لغامن 
افغانستان توسط 

یک فرد مسلح 
کشته شد

- سخنگوی کره 
شاملی: مبب های 
ما فقط آمریکا را 

هدف گرفته 
- یک ارسائیلی 
در شهرک های 

اشغالی با گلوله 
به قتل رسید

- پرس نتانیاهو 
سال ۲۰۱۵ به 
اسرتیپ کلوب 

رفته بود و اقدام 
به استخدام 

روسپی کرده بود
- الریجانی، رئیس 
قوه قضائیه حکم 
اعدام محکومان 

مواد مخدر را 
متوقف کرد

- تشکیل پرونده 
غرامت خواهی از 
آمریکا در لرستان

- مجلس خواستار 
بازدید از زندان ها 

 شد،
 ۳,۷۰۰ بازداشتی 

داریم
- وحید حیدری، 
معرتض دستگیر 

شده در اعرتاضات 
اخیر در زندان 
خودکشی کرد

 وقوع زلزله 
۷,۶ ریشرتی در 

آبهای هندوراس: 
احتامل سونامی 

وجود دارد
- قضات 

آمریکا فرمان 
ضدمهاجرتی 

برعلیه کودکان 
ترامپ را متوقف 

کردند
- ترامپ: دستگاه 

قضایی آمریکا 
غیرمنصف و 
معیوب است

 حدود 
یکصد پناهجو 

در سواحل لیبی 
غرق شدند

- جولیان آسانژ 
رسام شهروند 

اکوادو شد
- ترکیه به 

روسیه و ایران 
بخاطر حمالت 

ارتش سوریه به 
مخالفان هشدار 

داد
- ارزش رشکت 

آمازون به ۱۰۵ 
بیلیون دالر رسید

- تظاهرات 
تونس به 

خشونت گرائید
- انفجاری در 
نفتکش ایرانی 

سانحه دیده رخ 
داد، عملیات 

نجات متوقف 
شد

- میامنار 
خربنگاران رویرتز 
پوشش دهنده ی 

روهینگیا را متهم 
به جاسوسی کرد

- میرحسین 
موسوی برای 

معاینه به 
بیامرستان قلب 
تهران برده شد

- ناوشکن دماوند 
در بندانزلی به 

موج شکن برخورد 
کرد

- زلزله ۴,۷ 
ریشرتی در 

کرمانشاه
- دالر ۴۴۰۰ 
تومان شد و 

رکورد زد
- وزیر 

نیرو: امسال 
خشک ترین 

سال در ۴۷ سال 
گذشته
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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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محمدباقر
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با شام
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Over 30 Years of experince in Franchise industry
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