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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

 RRSP
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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

۱۸ ژانویه تا ۲۱ ژانویه - پنجشنبه - ۱۹ دالر
منایشگاه دکوراسیون داخلی :

Metro Toronto Convention Centre North,

 Bldg 255 Front W

۲۴ ژانویه - چهارشنبه ۷ عرص - رایگان
هوش مصنوعی در کامپیوتر خانه شام

Toronto Reference Library 789 Yonge, Toronto

۲۱ ژانویه تا ۲۳ فوریه - یکشنبه - ۲۲ تا ۳۵۰ دالر
اپرای ریگولتو

https://www.coc.ca/productions/13071

Four Seasons Centre for the Performing Arts,

 145 Queen W

۱۹ ژانویه تا ۴ مارچ - جمعه - از غروب تا ۹ شب،  رایگان
فستیوال نور تورنتو

The Distillery District 55 Mill, Toronto

۲۰ ژانویه - شنبه ۱ تا ۵ عرص - ۵ دالر
فستیوال زمستانی ژاپنی

William Doo Auditorium 45 Willcocks, Toronto

- آب گرفتگی در 
استان های رشقی 

کانادا پس از برف 
سنگین و باران 

شدید
- آخرین 

فروشگاه سیرز 
کانادا امروز بسته 

شد 
- ترامپ درباره 

اهانت به 
کشورها: من 

نژادپرست نیستم
 دو کشته 

در زلزله ی ۷.۳ 
ریشرتی در 
سواحل پرو

- آمریکا ارتش 
کُردهای سوریه را 

می سازد
- هواپیامی تُرک 

از باند خارج شد 
و در لبه پرتگاه 

دریای سیاه 
آویزان ماند، همه 

سامل خارج شدند
- ماکرون 

درخواست 
نتانیاهو برای 

بازنگری در برجام 
را رد کرد

- دولت تونس: 
تغییرات در راه 
است؛ اعرتاضات 

ادامه یافت
- اخراج الین 

جانسون، رئیس 
جمهور زن سابق 

لیربیا از حزبش
- محمود عباس: 

صلح ترامپ 
سیلی قرن است

- شاهزاده قطری 
که میهامن 

ولیعهد امارات 
بود حبس شد

 مجروحیت 
عضو ارشد حامس 

در انفجار مببی 
در لبنان

 کشتی 
سانچی ایران 

غرق شد و همه 
خدمه آنها کشته 

شدند: اعالن ۱ 
روز عزای عمومی
- اژه ای: ۲۵ نفر 
در اعرتاض های 

خیابانی 
کشته شدند، 

دانشجویان تا 
قبل از امتحانات 

آزاد می شوند
- شهردار تهران، 

قالیباف را به 
قراردادهای 

صوری و سوء 
استفاده در 

انتخابات متهم 
کرد

 آژیر و 
هشدار اشتباه، 
هاوایی آمریکا 
را به وحشت 

انداخت
- بانک های 

تی دی و رویال، 
نرخ بهره خود را 

افزایش دادند
- وال اسرتیت: 
وکیل ترامپ به 

استفانی کلیفورد، 
هرنپیشه پورن 
۱۳۰ هزار دالر 

حق السکوت 
داده، هم وکیل 
و هم هرنپیشه 
تکذیب کردند؛ 

یک هرنپیشه 
دیگر گفت: 

ترامپ مرا به 
اتاقش دعوت کرد

- یک پرس ۲۰ 
ساله فلوریدایی، 

التاری ۴۵۱ 
میلیون دالری 

را برد
- میلوش زِمان، 
کاندید طرفدار 

روسیه ی ریاست 
جمهوری چک 

به دور دوم راه 
یافت

- ارسائیل غزه را 
مبباران کرد

 هشت کشته 
در مبب گذاری 
انتحاری عراق 
- اولین حضور 

یک زن در 
ورزشگاهی در 
تاریخ عربستان

- تلگرام رفع 
فیلرت شد، همه 

کانال ها باز شدند
- جعبه سیاه 

نفتکش سانچی 
ایران و جسد دو 

نفر دیگر پیدا 
شد

- یک اثر منیر 
فرمانفرماییان به 

۱,۳۰۰ میلیارد 
تومان در حراجی 

تهران فروش 
رفت، خریدار 

ناشناس ماند
- وام ۵ میلیارد 

یورویی ایتالیا به 
ایران، بزرگرتین 

وام پس از برجام
- فائزه هاشمی: 

حوله پدرم آلوده 
به رادیو اکتیو 

بود، مادرم و من 
هم آلوده هستیم
- وزارت خارجه: 

پاسخ مناسب 
به تحریم های 

آمریکا می دهیم

- ترامپ تعهد 
ایران به برجام را 

برای آخرین بار 
تایید کرد

- آمریکا صادق 
الریجانی را 
تحریم کرد

- ترامپ سفر 
خود به لندن را 

از ترس تظاهرات 
مردمی لغو کرد

- پزشکان: ترامپ 
کامال سالمت 

است
 یک تندرو 

سعی کرد حجاب 
خواله نومان، 
یک دخرت ۱۱ 

ساله را، در 
تورنتو پاره کرد

- آنگال مرکل 
با سوسیال 

دموکرات ها 
دولت ائتالفی 

تشکیل می دهد
- ۱۸۰۰ کارمند 

تصفیه شده 
ترکیه به کار 

برمی گردند
- سازمان ملل 

اظهارات دیروز 
ترامپ درباره 

مهاجران را 
نژادپرستانه 

و اهانت آمیز 
خواند

- هشدار ترکیه 
به شهروندان این 

کشور در مورد 
سفر به آمریکا

 درگیری 
پلیس اتحادیه 

کارگران در یونان
- اتحادیه آفریقا: 

ترامپ باید 
عذرخواهی کند
- اولین حضور 
زنان عربستان 

در استادیوم 
مسابقات فوتبال
- توافق موشکی 

هند و ارسائیل 
لغو شد، نتایاهو 

به هند رفت
- حسینی، 
دروازه بان 

استقالل، کلیه 
رکوردهای 

دروازه بانی ایران 
را شکست
- معاون 

دادستان کل: 
فعالیت تلگرام 

بیش از ۹۰ 
درصد کاهش 

داشته
 تروریست ها 
۴ زن را در گلزار 
شهدای کرمانشاه 

به گلوله بستند

- وال مارت 
دستمزد یک 

میلیون کارمند 
را به ساعتی ۱۱ 
دالر افزایش داد 

و ۱۰۰۰ نفر را 
اخراج کرد

- ترامپ ایران را 
باز تحریم می کند

- افزایشی ۳ 
برابری آنفوالنزا 

در دنیا
- ترامپ: چرا 
باید مهاجران 

کشورهای سوراخ 
مسرتاح اینجا 

بیایند
- تیم ملی هاکی 

کانادا انتخاب شد، 
 NHL بازیکنان

نیستند
- سواالت سخت 

مردم در دیدار با 
ترودو

- آملان، بریتانیا 
و فرانسه: آمریکا 

برجام را حفظ کند
- اکوادور به 

آسانژ موقعیت 
دیپلامتیک داد، 
بریتانیا نپذیرفت

- وزیر کشور 
راستگرای افراطی 
اتریش: مهاجران 

باید در مکانی 
مشخص و متمرکز 

نگهداری شوند
- پلیس فرانسه 
همه جواهرات 

۵٫۵ میلیون دالری 
دزدیده شده را 

بدست آورد
- ترکیه به حضور 

آمریکا میان کٌردها 
اعرتاض کرد

 پلیس تونس 
۶۰۰ اعرتاض کننده 

را دستگیر کرد
ارسائیل ۲ 

نوجوان فلسطینی 
را کشت

- فرماندار تهران: 
در صورت عدم 

بارندگی ۵۲ درصد 
تهران و الربز آب 

نخواهند داشت
- زلزله ۵٫۴ 

ریشرتی در کرمان؛ 
هالل احمر: 

خسارتی نداشت
- ادامه عملیات 

اطفای حریق 
نفتکش ایرانی که 

به ژاپن نزدیک 
می شود

- بازگشت زود 
هاشمی شاهرودی 

به ایران 
- دالر ۴۴۲۱ 

تومان

- برپایی کنفرانس 
جهانی درباره کره 

شاملی در کانادا 
و آمریکا بدون 

دعوت و حضور 
چین و روسیه 

- پاره شدن 
حجاب دخرت ۱۱ 
ساله در تورنتو 

واقعیت ندارد
 درگیری 
جنگی بین 

ارتش ونزوئال و 
مخالفان

- دولورش 
اوریردن ،خواننده 

اصلی گروه راک 
«کرنربیز» در ۴۶ 
سالگی درگذشت
 هزار پرس و 

دخرت ۱۵ ساله در 
دامنارک بخاطر 

نرش ویدیو 
جنسی کودکان 

تحت تعقیب 
هستند

- ایرباس: تحویل 
هواپیام به ایران 

دیرتر از موعد 
انجام می شود

- پاپ: جهان تنها 
یک گام با جنگ 
هسته ای فاصله 

دارد
- اردوغان: ارتش 
کُردهای سوریه 

زیر نظر آمریکا را 
نابود می کنیم

 جنگ ۳ گروه 
درگیر در فرودگاه 
تریپولی، پایتخت 

لیبی، ۲۹ کشته 
و ۷۰ مجروح بجا 

گذاشت
 سازمان ملل: 

مرگ ۳۰ کودک 
روهینگیایی 
در اردوگاه 

پناهندگان در 
بنگالدش

- امارات: قطر 
هواپیامی 

مسافربری ما را 
رهگیری کرد

 کشته شدن 
۴ رسباز پاکستانی 

در اثر انفجار 
خمپاره هندی ها 

در کشمیر
- انفجار انتحاری 
دوگانه پیاپی ۲۷ 
کشته در بغداد 

بجا گذاشت 
- اپلیکیشن ویز 

رفع فیلرت شد
- نفت کش 

سانچی، بزرگرتین 
فاجعه زیست 

محیطی دریایی 
۲۵ سال گذشته

- آمریکا ۶۵ 
میلیون دالر 

از کمک ۱۲۵ 
میلیون دالری به 

فلسطینی ها را 
معلق کرد

- کره شاملی: 
ترامپ یک 

هذیان گوی 
دیوانه است که 

مثل یک سگ 
هار پار می کند

- استیو بنن 
برای شهادت 

در نقش روسیه 
در انتخابات به 

دادگاه می رود
طوفان در راه،  -

از تگزاس تا نوا 
اسکوشیا

- رهرب ان دی پی، 
جاگمینگ سینگ 

با دوست دخرت 
طراح مد خودش، 

نامزد کرد
- مارگارت ات ود 
در مقابل حمله 
me too جنبش

- اولیور ایوانویچ، 
سیاستمدار 

رصب های کوزوو 
در رصبستان با ۴ 

گلوله ترور شد
- تظاهرات 

هزاران نفری 
برعلیه برگزیت 

در انگلستان
- سقوط ارزش 

بیت کوین به ۱۰ 
هزار دالر

- حمله پلیس 
آملان به ده نفر 
را که گفت به 

مظنون جاسوسی 
برای ایران

 کیپ تاون 
افریقای جنوبی 

از آوریل آب 
نخواهد داشت

 آژیر اشتباه 
در ژاپن به صدا 

درآمد
- اینرتنت 

ماهواره ای رایگان 
بزودی به عراق 

و افغانستان 
می رسد

- خامنه ای: در 
قضیه اعالن 

اورشلیم بعنوان 
پایتخت ارسائیل، 

عربستان خائن به 
مسلامنان است

- مدیریت 
اكتشاف رشكت 
ملی نفت ۱۰۰ 
میلیارد تومان 
اختالس کرد و 

به ترکیه و کانادا 
گریخت

- دو ناخدای 
کشی های جنگی 

آمریکا که 
تصادف کرده 

بودند به دادگاه 
نظامی احضار 

شدند
- مامور سابق سیا 
به اتهام نگهداری 

غیرقانونی 
اطالعات 

بازداشت شد
- در اجالس 

بیست کشوری 
در کانادا: کره 
شاملی بیشرت 

تحریم شود
- بانک مرکزی 

کانادا نرخ پایه 
بهره را ۰٫۲۵ 

افزایش داد
- کابینه کاتلین 
وین تغییر کرد

- ترامپ به 
خربنگار سی ان ان: 

برو بیرون!
- حمله با 

نارنجک در سوئد
- خانم ویکتوریا 
دانچیال، سومین 

نخست وزیر 
رومانی در طی 

۷ ماه
- یک جدایی 

طلب رهرب جدید 
کاتالونیا شد

- قیمت نفت به 
۷۰ دالر رسید 
- اتیوپی ۴۰۰ 

مخالف و 
رهربشان را آزاد 

کرد
 نجات 

هزار و چهارصد 
پناهنده در قایق 

روی مدیرتانه
- عربستان ۲ 

میلیارد به یمن 
کمک می کنند

- کره شاملی و 
جنوبی در املپیک 

زیر یک پرچم 
رژه می روند

 فرار هزاران 
نفر از آتش فشان 

فیلیپین
- رشد اقتصادی 
ایران ۴,۵ درصد

- اقدامات 
یکجانبه آمریکا 
مانع بهره مندی 

کامل ایران از 
برجام شده

- دالر ۴۴۵۰ 
تومان شد
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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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Over 30 Years of experince in Franchise industry

و یا مستقیام به دفرت به آدرس زیر تحویل منایید:
1008 Yonge St. Richmond Hill, ON L4C 1T7

 RWS Building
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