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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

۸ فوریه - پنجشنبه - ۲ عرص -  رایگان
تغییرات مد در چین

Toronto Reference Library 789 Yonge, Toronto ۹ فوریه - جمعه  - ۱۱ صبح تا ۹ شب - ۱۱ تا ۱۵ دالر
بهرتین فیلم های آیمکس سال ۲۰۱۷

Cinesphere at Ontario Place,

955 Lake Shore W, Toronto

۱۱ فوریه - یکشنبه - ۶ عرص 
موسیقی سلتیکی

Cloak & Dagger Pub 394 College, Toronto

۱۲ فوریه - دوشنبه - از ۲۶ دالر
شوی کمدی عشق خیابانی

Second City 51 Mercer, Toronto

۱۰ فوریه - شنبه - رایگان
منایشگاه هرن تورنتو

Toronto Reference Library,

 789 Yonge, Toronto

۱۳ فوریه - سه شنبه - ۸ شب - ۲۰ تا ۶۰ دالر
کمدی "کاتج" روها و بومیان

Tarragon Theatre 30 Bridgman, Toronto

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

ری ر
یورو

دالر اسرتالیا
دالر کانادا
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پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه
۱ فوریه ۲ فوریه ۳ فوریه ۴ فوریه ۵ فوریه ۶ فوریه ۷ فوریه

پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه چهار شنبه
۸ فوریه ۹ فوریه ۱۰ فوریه ۱۱ فوریه ۱۲ فوریه ۱۳ فوریه ۱۴ فوریه ۱۵ فوریه

پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه
۱ فوریه ۲ فوریه ۳ فوریه ۴ فوریه ۵ فوریه ۶ فوریه ۷ فوریه

- فیالدلفیا پیروز 
سوپر بول امسال
- ترامپ قبل از 
رشوع مسابقه 

سوپربول: ما همه 
برای رسود ملی با 
افتخار می ایستیم
- لغو ۱۰ کنرست 
لیدی گاگا بخاطر 
درد شدید شکمی

- تصادف 
دو قطار در 

کارولینای جنوبی 
۲ نفر را کشت
- یورش پلیس 

آمریکا به صدها 
رشکت برای 

بازداشت مهاجران 
غیرقانونی

- ترودو برای 
فشار به 

آمریکا در نفتا 
به شیکاگو، 

سانفرانسیسکو 
و لس آنجلس 

می رود
- گوگل برای 

دفاترش در ۹ 
ایالت، استخدام 

می کند
- تظاهرات 
ده ها هزار 

نفری یونانی ها 
در درخواست 

تغییر نام کشور 
مقدونیه

 بارش ۴۵ 
سانت برف در 

مسکو ۱ کشته و 
ده ها مجروح بجا 

گذاشت
- نیکوس 

آناستازدیاسدس 
دوباره رئیس 

جمهور قربس شد
- مقامات 

بلندپایه کره 
شاملی به کره 

جنوبی می روند
 زلزله ی بزرگ 

۶,۱ در تایوان
- ارسائیل اخراج 
هزاران مهاجران 
افریقایی را آغاز 

کرد
 ارتش مالدیو 
مجلس را تعطیل 

و منایندگان را 
دستگیر کرد

 چهار رسباز 
هندی در تبادل 
آتش با پاکستان 

کشته شدند
- صادق الریجانی 

در بیامرستان 
بسرتی شد

- مجلس حقوق 
ماهیانه تا ۲/۳۰۰ 
میلیون تومان را 
از مالیات معاف 

کرد

- ترامپ: 
یادداشت ها 

سیاسی کاری 
اف بی آی را ثابت 

کرد
- ناسا تصویر کل 
مسیر مریخ نورد 

"کنجکاوی" را 
منترش کرد

- بزرگرتین تیم 
املپیک زمستانی 

کانادا به مسابقات 
کره جنوبی می رود
- کشف یک شهر 

مرتوکه مایا در 
جنگل های گوامتاال
 یک ایتالیایی 
طرفدار فاشیست 
از داخل خودرو 

۶ عابر مهاجر 
افریقایی را با 

گلوله مجروح کرد
- روسیه برنامه 

ساخت مبب اتم 
کوچک توسط 

آمریکا را عامل 
تنش خواند

 قاضی ضد 
فساد نیجریه، به 

فساد متهم شد
- ژاپن کوچکرتین 
موشک ماهواره بر 

دنیا را ساخت
 هفت رسباز 
ترکیه در سوریه 

کشته شدند
- یک جنگنده 

روسیه در سوریه 
رسنگون و خلبانش 

توسط مخالفان 
اسد کشته شد
- فیلم بارین 
کوبانی، دخرت 

جنگجوی ۲۳ ساله 
کرد که توسط 
مخالفان اسد 

شکنجه، کشته 
و قطعه قطعه 

شد؛  روی اینرتنت 
منترش شد

- پیرشوی بزرگ 
ارتش سوریه و 

داعش در جنوب 
حلب و ترصف 

مواضع مخالفان 
اسد

- دولت آنگ 
سان سوچی: گور 
جمعی مسلامنان 
روهینگیا وجود 

ندارد
 مببگذار 

انتحاری طالبان ۱۱ 
ارتشی پاکستانی را 

کشت
- متام موبایل های 
ایران تا آخر سال 

باید ثبت شوند
- دادستان تهران: 
۲۵ قاضی تعلیق 

می شوند

- بزرگرتین سقوط 
۴٫۶٪ بورس 

داوجونز آمریکا
- لری نصار، 

پزشک املپیک 
آمریکا: ۲۶۵ 

شاکی، ۳ حکم، 
۳۰۰ سال زندان
- استیو پیکین، 

مجری شبکه 
تی وی او متهم 

به دست اندازی 
جنسی شد

- رئیس سابق سیا 
به استخدام شبکه 

ان بی سی درآمد
- ترامپ: کسانی 
که در سخرنانی 

برایم دست نزدند 
خائن هستند

- سقوط ارزش 
بیت کوین به زیر 

۸۰۰۰ دالر
- محاکمه صالح 

عبدالسالم، 
مظنون حمالت 

تروریستی پاریس 
رشوع شد

- اردوغان به 
واتیکان رفت و با 

پاپ دیدار کرد
- دادگاه تجدید 
نظر کره جنوبی 

حکم ۵ سال 
زندان معاون 

مدیرعامل 
سامسونگ را 

بخشید
- بازرس ویژه 

بررسی تجارت 
غیر قانونی عاج 
در کنیا کشته شد

- دستگیری 
قضات و رئیس 

جمهور سابق 
مالدیو با ورود 

ارتش مالدیو به 
دیوان عالی
 حداقل 

۱۲۰۰۰۰ مسلامن 
اویغور در چین 

زندانی هستند
- یک کشته و ۱۱ 
زخمی در تصادف 

۳۰ خودرو در 
برف میسوری

- تظاهرات صدها 
نفری برعلیه 

عملیات نظامی 
ترکیه در سوریه
- مبباران شدید 
ادلب و اطراف 

دمشق
- مرصف ساالنه 
سیگار در ایران: 

۵۵ میلیارد نخ 
- ۶۰ درصد از 
سود واردات 

خودرو به عنوان 
مالیات ویژه اخذ 

می شود

- بدنبال سقوط 
دو روزه سهام در 
آمریکا، سهام آسیا 
و اروپا نیز سقوط 

کرد، امروز سهام 
آمریکا باال رفت

- پرتاب موفقیت 
آمیز موشک 

فالکون سنگین
- فلیپین از کانادا 
۲۳۳ میلیون دالر 
هلیکوپرت می خرد

- ارزش بیت کوین 
به زیر ۶۰۰۰ دالر 

سقوط کرد
- اردوغان: 

آمریکا می خواهد 
هامهنگی های 
روسیه، ایران و 

ترکیه در سوریه را 
خراب، و تصفیه 

حساب کند
 مخالفان 

دولت آذربایجان، 
انتخابات ریاست 

جمهوری را تحریم 
کردند

- درخواست منع 
تعقیب قضایی 

جولیان آسانژ در 
دادگاه انگلستان 

رد شد
- رئیس جمهور 
لهستان قانون 

جنجالی 
هولوکاست را 

امضاء کرد
کنیا رهرب 

مخالفانش را به 
کانادا تبعید کرد
- زلزله پریروز 

تایوان ۲ کشته و 
۱۰۱ مجروح بجا 

گذاشت
- پریمچای 

کارناسوتا میلیاردر 
تایلندی به جرم 
شکار غیرقانونی 

بازداشت و سپس 
آزاد شد

- خسارت مالی 
سانچی ۱۱۰ 

میلیون تومان 
برآورد شد

- قیمت بسته های 
انرژی ایران در 

سال جدید افزایش 
منی یابد

- نرخ های جدید 
خرید رسبازی 

اعالن شد
- شکایت از 

علی کریمی در 
اصفهان به کمیته 

انضباطی کشید
- فردا هم مدارس 

تهران بخاطر 
آلودگی هوا 

تعطیل هستند
- ساختامن وزارت 

نیرو آتش گرفت

- ترامپ: رژه 
نظامی بزرگ 
برگزار می کنم
- رهربان دو 

حزب آمریکا در 
سنا بر رس بودجه 
به توافق رسیدند

- ترودو با 
مدیرعامل 

آمازون مالقات 
می کند

- پروژه مریخ 
اسپیس ایکس 
شکست خورد

- اف بی آی: 
رد پای اوباما 
به ایمیل های 

کلینتون پیدا شد
- مرکل با 
سوسیال 

دموکرات ها 
دولت ائتالفی 

تشکیل می دهد
- وزیر خارجه 

ترکیه در تهران با 
ظریف مالقات 

کرد
- نایب رئیس 

لهستانی پارملان 
اروپا به دلیل 
اهانت به یک 
عضو لهستانی 

دیگر پارملان عزل 
شد

- اروپا دارای 
باالترین رشد 

اقتصادی در ۱۰ 
سال گذشته

- زوما، رهرب 
افریقای جنوبی، 

استعفا می دهد
 حدود ۶۱۵ 

زندانی افغان 
از ایران به 

افغانستان منتقل 
شدند

- حمله هوایی 
ارسائیل به حومه 

دمشق 
- چین اولین 

پهپاد با قابلیت 
حمل مسافر را 
به بازار عرضه 

کرد
- در حمله به 
اطراف دمشق 
۱۳۶ نفر کشته 

شدند
- قاتل کسی که 
در پاکستان کُفر 

می گفت، محکوم 
به اعدام شد
- آتش سوزی 

ساختامن وزارت 
نیرو مهار شد

- یادداشت های 
همکاری اف بی آی 

با دموکرات ها، 
توسط ترامپ 

منترش شد
- حمله پدر ۳ 

دخرت قربانی به 
پزشک تیم املپیک 

آمریکا در دادگاه
- سقوط ۵٪ سهام 

داو در دو هفته
- تولید مبب اتم 

کوچک در آمریکا
- تحریم فروش 

اسلحه به سودان 
جنوبی توسط 

آمریکا
- کالد گانه، 

از دفرت ترودو 
استعفا کرد

- فشار شدید به 
ترودو در جلسه 

شهرداری بریتیش 
کلمبیا توسط 

طرفداران محیط 
زیست

- حبس ابد برای 
اوزبورن انگلیسی 

که با ماشین به 
میان مسلامنان 

زده بود برای قتل 
(نه ترور)

 درگیری میان 
پناهنده های 

افغان و اریرته در 
کمپ کاله فرانسه 

۵ مجروح داد
- خرس قطبی در 

خطر انقراض
- دادگاه: پخش 

اذان در شهر 
گلسنکرچن آملان 

ممنوع شد
 غرق شدن 

۹۰ پناهجو عمدتا 
پاکستانی در 

مدیرتانه 
- سقوط ارزش 
بیت  کوین به 

۸۰۰۰ دالر
- نجات متامی 
۹۵۰ معدن کار 

طال به دام افتاده 
آفریقای جنوبی

- مرص خانه های 
ده ها هزار نفر 
اطراف فرودگاه 
صحرای سینا را 
تخریب می کند

 عربستان در 
یمن: ۶۸ کشته و 

۳۶ مجروح
- در اعرتاضات 

ماه گذشته ایران، 
۵ هزار نفر 

بازداشت شدند
- دی اچ ال به 

اشخاص عادی 
در ایران رسویس 
منی دهد: رشکت 
خود را ثبت کنید

- پرس فیدل کاسرتو 
خودکشی کرد

- ساخت واکسن 
ارزان برای نابودی 

سلولهای رسطانی
 مرد تگزاسی 
که دو دخرتش را 
کشته بود اعدام 

می شود
- آلربتا، بریتیش 
کلمبیا را بخاطر 

قوانین جدید نفتی 
به دادگاه می برد

- فرانسه راه 
دورزدن قانونی 

تحریم های آمریکا 
بر ایران را یافت

- سنای لهستان هم 
گفنت "هولوکاست 

لهستان" را جرم 
اعالن کرد

- دادگاه داوری 
ورزش، محرومیت 

۳۹ ورزشکار روسی 
را لغو کرد

- انفجار دیگ بخار 
اداره مالیات آنکارا 

در ترکیه
- دادگاهی در 

ترکیه حکم آزادی 
رئیس دفرت سازمان 

عفو بین امللل را 
لغو کرد

- سازمان ملل: 
عرب ها پولی را که 
آمریکا به فلسطین 
می داد و قطع کرد 

را جربان کنند
- آملان ورود 

خویشاوندان درجه 
اول مهاجران را 

محدود کرد
- دارن اوزبورن 
انگلیسی بخاطر 

ارتکاب قتل عمدی 
در مسجد انگلستان 

مقرص شناخته شد
 گیرافتادن ۹۵۰ 

معدن کار طال در 
اعامق زمین در 
آفریقای جنوبی 

بعلت طوفان
 مسلامنان 

روهینگیا بصورت 
گروهی کشته و 

دفن شده اند
 ارسائیل: در 
صورت درگیری، 

همه لبنان را 
اشغال می کنیم
- دادگاه عالی 

مالدیو: زندانیان 
سیاسی آزاد شوند
- افتتاح جشنواره 

فیلم فجر
 پلیس تهران: 
۲۹ دخرت خیابان 
انقالب بازداشت 

شدند
- تلگرام ایکس 

معرفی شد
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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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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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