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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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قتل های
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 درجه حرارت

 نقطه شبنم

 درصد رطوبت

 احتامل بارش برف

 احتامل بارش

 درصد پوشش ابر

 فشار هوا

 رسعت و جهت باد

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

پنجشنبه جمعهپنجشنبه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه

۱ فوریه - پنجشنبه - ۸ شب -  ۲۰ تا ۵۰ دالر
بنگ بنگ: منایش حمله پلیس به سیاهپوستان

Factory Theatre 125 Bathurst ۲ فوریه - جمعه  - ۶ تا ۹ شب - ۱۵ تا ۲۵ دالر
فستیوال چای اورنتو 

Toronto Reference Library 789 Yonge

۳ فوریه - شنبه ۱۰ صبح - رایگان
لیسانس چاپ سه بعدی

Jones Library 118 Jones, Toronto

۵ فوریه - دوشنبه - ۷ شب 
NOW منایش فیلم رایگان توسط

Royal Cinema 608 College, Toronto

۴ فوریه - یکشنبه - ظهر - رایگان
جاز کالسیک دیکسی لند

The Rex 194 Queen W

۶ فوریه - سه شنبه - ۸ شب - ۲۰ تا ۳۵ دالر
منایش دراما "آویزان"

Berkeley Street Theatre 26 Berkeley, Toronto

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

- پیرشفت در دور 
جدید گفتگوهای 
نفتا در مونرتال؛ 
ترودو: مخالفان 

دولت می خواهند 
کانادا تسلیم شود
- آغاز جشن های 
رقص و موسیقی 

در پاراگوئه
- دستگیری ۲ 

کانادایی در 
کامبوج بدلیل 

رقص جنسی
- جشنواره گرمی 

برگزار شد
 ترامپ مجوز 

حفاری نفتی 
آالسکا را صادر 

کرد
- آلکسی ناوالنی، 

مخالفان پوتین 
بازداشت شد

- بنیانگذار رشکت 
سوئدی آیکیا 

درگذشت
- درز اطالعات 

سامسونگ 
گلکسی اس ۹

- رئیس جمهور 
فنالند پیروز 

دوباره انتخابات
- قربس: انتخابات 
ریاست جمهوری 
به دور دوم کشید
 تجزیه طلبان 

جنوب یمن با 
نیروهای هادی 

درگیر شدند
- تلفات انفجار 
دیروز کابل به 

۱۰۳ کشته رسید
- جمیدا کی، 

اولین امام جمعه 
زن در هندوستان 

مناز جامعت 
مختلط خواند

- اعدام قاتالن و 
ربایندگان اباسین 

زازی، ۱۲ ساله 
افغانی

- نخست وزیر 
هندوستان به 

فلسطین می رود
- فدرر برای 
ششمین بار 

قهرمان اوپن 
اسرتالیا شد 

- هشت رسنشین 
کشتی گم شده 

در اقیانوس آرام 
پیدا شدند

- برف فرودگاه ها 
و مدارس تهران را 

هم تعطیل کرد
- رد بودجه ۹۷ 

در مجلس
- بانک مرکزی: 
کاهش نرخ ارز 

ادامه می یابد

- استعفای استیو 
وین، غول یهودی 

قامرخانه های 
الس وگاس و 

رئیس مالی حزب 
جمهوری خواه 

در پی اتهام  
آزارجنسی

- رشوع طوفان 
زمستانی در 

ونکوور
- الیزابت می، 

رهرب حزب سبز 
کانادا توسط ۳ هم 
حزبی اش متهم به 
بدرفتاری کاری شد

 کشته شدن 
۱۴ نفر در حمله 

به یک کلوپ 
شبانه در برزیل

- هزاران نفر در 
هندوراس برعلیه 

تحلیف رئیس 
جمهور جدید 

تظاهرات کردند
- میلوس زمان، 

دوباره رئیس 
جمهور چک شد

- چهارده کشته در 
حمله ناشناسان در 

مالی
- هکرها ۵۳۴ 

میلیون دالر پول 
دیجیتالی نم را 

از یک رصافی در 
ژاپن دزدیدند

 انفجار 
انتحاری با 

آمبوالنس در کابل؛ 
دست کم ۹۵ کشته 

و ۱۵۸ زخمی
- شاهزاده ولید 

بن طالل، میلیاردر 
عربستان، پول داد 

و آزاد شد
 هلی کوپرت 

آمریکایی ۷ پلیس 
عراقی را به اشتباه 

کشت
- مخالفان سوریه 

در گفتگو صلح 
روسیه رشکت 

منی کنند
 کشتی 
مسافربری 

کیریباتی با ۵۰ 
مسافر در اقیانوس 

آرام ناپدید شد
 در غرب، 

۳ سپاهی کشته 
و ۱۶ داعشی 
دستگیر شدند

- در ایران برف 
بارید، مدارس 

صبح تهران تعطیل 
شد

- رشکای خارجی 
بابک زنجانی به 

ایران می روند

- کمیسیون 
تجارت بین املللی 

آمریکا به نفع 
مبباردیه و رضر 
بوئینگ رای داد
- هر ۱۸ عضو 
هیئت مدیره 

فدراسیون 
ژیمناستیک 

آمریکا استعفا 
می دهند

- مرگ ۳۷ کودک 
و بسرتی شدن 
۱۲ هزارنفر در 

آمریکا بعلت 
آنفوالنزا

- اخراج سفیر 
اسپانیا از ونزوئال

- ترامپ: با رشکا، 
راه امتی شدن 

ایران را می بندیم
- استعفای رئیس 

اپوتکس بعد از 
سو شدن توسط 

کمپانی رقیب
- معزولیت 

اخبارگوی 
سی تی وی بعلت 

حمله جنسی
- پلیس: رشمن ها 
(اپوتکس) به قتل 

رسیده اند
- کناره گیری 

کی سی افلک 
از اجرای دادن 

جایزه اسکار زن
 جنگ مردم 

برای خرید 
نوتال در فرانسه 

چندین زخمی 
بجا گذاشت
- اردوغان: 

عملیات نظامی 
برعلیه کُردها را تا 

مرز عراق ادامه 
می دهیم

- اسپانیا جلوی 
رهرب سابق 
کاتالونیا را 

می گیرد
 تظاهرات ۳ 
روزه در دافوس 

برعلیه ترامپ
- اتیوپی ۲۳۰۰ 

زندانی را آزاد کرد
- العربیه، رسانه 
دولت عربستان، 

در انگلستان 
جریمه شد
اردن 

سوبسید نان را 
قطع کرد، قیمت 

۲ برابر شد
- سعید طوسی از 
اتهام آزار جنسی 
کودکان تربئه شد
- ایران: هفته ای 
رسد و برفی در 

پیش است

- پاتریک براون، 
رهرب محافظه کاران 

انتاریو بخاطر 
دست اندازی به یک 

زن استعفا کرد
- کنت هر، وزیر 
کانادایی بخاطر 

جمالت بدش 
به زنان، بومیان 
و کهنه رسبازان 

استعفا کرد
- ترامپ سعی کرده 

بود مولر، بازرس 
ویژه جریان روسیه 

را هم اخراج کند
- نتانیاهو به 

ترامپ: از برجام 
خارج شوید تا 
آخر کنار شام 

می ایستیم؛ ترامپ: 
فلسطین به آمریکا 

بی احرتامی کرد
 طرح های 
ترامپ: طرح 

ترامپ: ۲ میلیون 
مهاجر شهروند 

شوند، ۲۵ میلیارد 
دالر برای دیوار 

مرزی، ویزای 
التاری لغو شود
- نیکی هیلی، 
مناینده آمریکا 

در سازمان ملل، 
به محمود عباس 

حمله کرد
- اپرا وینفری: نامزد 

رئیس جمهوری 
آمریکا منی شوم

- دیوید کاپرفیلد 
اتهام آزار جنسی را 

تکذیب کرد
- لوال، رئیس 

جمهور سابق برزیل 
فرجام خواهی 

می کند و حزب 
کارگر او را کاندید 

ریاست جمهوری
 اردوغان به 

آمریکا: از کُردها 
حامیت نکنید یا با 

ما مواجه شوید
- لغو جایزه ۳۰ 

میلیون دالری 
ساخت ربات 
ماه پیام گوگل

تصادم اتوبوس  -
با مین در مالی ۲۴ 

کشته داد
 آتش سوزی در 
بیامرستانی در کره 

جنوبی ۳۱ کشته 
بجا گذاشت

- وزیر نیرو: 
تالش می کنیم آب 

جیره بندی نشود
- داریوش شایگان، 
بدلیل سکته مغزی 

در بیامرستان 
بسرتی شد

- اندرو مک کیب، 
معاون اف بی آی، 

با فشار ترامپ 
بخاطر رابطه 

خوب با هیالری، 
از سمت خود 

استعفا داده است
- آرم رسخ پوست 

تیم کلیولند 
ایندینز از سال 

آینده حذف 
می شود

- داگ فورد نامزد 
رهربی انتخابات 

محافظه کاران 
انتاریو شد

- رضر بیلیون 
دالری کمپانی 
بیمه اتومبیل 

ونکوور
- اعتصاب ۲ روزه 
رانندگان اتوبوس 

مدرسه مونرتال
- مسکو: آمریکا 

دارد در انتخابات 
آینده روسیه 

دخالت می کند
- مذاکرات 

طوالنی پوتین 
و نتانیاهو در 

روسیه
- کارمندان 

سازمان ملل در 
غزه به قطع 
دستمزدشان 

توسط ترامپ 
اعرتاض کردند

- سقوط سهام 
اپل بعلت فروش 
کم آیفون ایکس

- در لحظه ی آخر، 
موسی مصطفی 

موسی در 
انتخابات ریاست 

جمهوری مرص 
ثبت نام کرد

- لغو تحریم 
بانک های 

کردستان در 
مجلس عراق

- حمله ۵ مهاجم 
انتحاری به واحد 

نظامی فهیم با 
کشته شدن آنها 

پایان گرفت
- وکیل محمدعلی 

طاهری: حبس 
موسس عرفان 

حلقه ۱۸ بهمن 
پایان می گیرد
- محکومیت 

آفرین نیساری 
به ۱۶ سال، و 

کارن وفاداری به 
۲۷سال حبس

- اطالعات جعبه 
سیاه سانچی و 

کریستال به ایران 
تحویل شد

- اولین سخرنانی 
اتحاد ترامپ: برای 

خودش دست زد
- ارائه قوانین 

جدید انتقال نفت 
در بریتیش کلمبیا

- سه کشته و ۲ 
مجروح در سقوط 

هلی کوپرت در 
کالیفرنیا 
- کاهش 

شدید فروش 
موتورسیکلت 

هارلی دیودسون
- عذرخواهی 
فولکس واگن 

بابت استفاده از 
میمون  و انسان 
در تست اگزوز
- ایرلند در ماه 

مه به سقط جنین 
رای می دهد

- اعرتاض مناینده 
های انگلستان به 
اطالعات اقتصادی 
محرمانه درز کرده 

بریکزیت 
 پلیس زامبیا 
دنبال دستگیری 

یک زوج 
همجنسگرای زن
- عربستان: ۱۰۶ 

میلیارد دالر 
شاهزاده ها را 

ضبط کردیم
- احمدبن دغر، 

نخست وزیر یمن 
آماده فرار از کاخ 
ریاست جمهوری 

در عدن به 
عربستان

 هند: ۶۳ 
میلیون زن مفقود 
و ۲۱ میلیون دخرت 

ناخواسته
- شکست برنامه 
صلح سوریه در 

روسیه
- منایندگان مجلس 

از زندان اوین 
بازدید کردند

- رسما و برف در 
ایران: یک کشته و 

۱۳۸ نفر مصدوم
- تاکنون: کاهش 

۶۰ درصدی 
بارندگی امسال 

نسبت به پارسال
- کروبی به 

خامنه ای و خربگان 
نامه نوشت

- شمشیر مرسوقه 
نادر شاه در 

روسیه پیدا شد
- مردان و زنان 

رورسی سفید بر 
چوب کردندو 
دخرت خیابان 
انقالب شدند

- دعوای ترامپ 
و اف بی آی در 

مورد انتشار 
اسناد محرمانه

- تعداد قربانیان 
دکرت تیم املپیک 
آمریکا به ۲۵۶ 

دخرت رسید
- بانک مرکزی 

آمریکا نرخ بهره 
پایه را تغییر نداد
- آمریکا: الجزایر 

باید به اروپا 
گاز صادر کند تا 

انحصار روسیه 
لغو شود

 اسپانیا: 
هرکسی به 

پادشاه توهین 
کرده، یا توهین 
کند به زندان و 

جریمه نقدی 
محکوم می شود
- رویت اَبَر ماه 

خونین در آسامن 
روز چهارشنبه 
- ارسال نیروی 

هوایی و دریای 
ترکیه به قطر

- اروپا ۵۳ 
میلیون دالر به 

فلسطین می دهد
- اسامعیل هنیه 
در لیست سیاه 

آمریکا قرار 
گرفت

- رئیس رسویس 
امنیتی ازبکستان 

برکنار شد
 بحرین ۵۸ 
نفر را به جرم 
ترور به زندان 

انداخت
- روحانی: باید 

گوش شنوا داشته 
باشیم

- دژاگه به 
ناتینگهام فارست 

پیوست
- مهدی قائدی 

بازیکن استقالل 
که در تصادف 

بیهوش شده بود، 
به هوش آمد
- سینا قنربی 

با نایلون سطل 
زباله در زندان 

خودکشی کرد
- برکناری 
فرماندار 

گلپایگان به 
دلیل برخورد 
توهین آمیز با 

یک خربنگار

پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه
۲۵ ژانویه ۲۶ ژانویه ۲۷ ژانویه ۲۸ ژانویه ۲۹ ژانویه ۳۰ ژانویه ۳۱ ژانویه

پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه
۲۵ ژانویه ۲۶ ژانویه ۲۷ ژانویه ۲۸ ژانویه ۲۹ ژانویه ۳۰ ژانویه ۳۱ ژانویه

دالر آمریکا
یورو

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

 RWS Building

Business Name: The Pomanar
Location of work: 65 Dundas Street East, Toronto, ON M5B 2G8
Position: Cook (Mediterranean food)
Wage: $17/hour
Working hours: 30 hours/week
Terms of Employment: Permanent Full time
Stating date: As soon as possible

Requirement:

Completion of high school
More than 5 years of experience as Kabob (Persian) food cook

Main Duties:

Prepare and cook complete meals or individual dishes and foods including Kabobs
Plan menus, determine size of food portions, estimate food requirements and costs and monitor
and order supplies
Inspect kitchens and food service areas
Help improve recipes, cooing techniques and introduce new menu
Maintain inventory and records of food, supplies and equipment
Clean kitchen and work areas

Please send your resume via email pomanardundas@gmail.com

لطفا شرایط کار را در زیر مطالعه فرمایید

pomanardundas@gmail.com
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