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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 - ۱۵ فوریه - ۹:۳۰ شب -  ۳۵ تا ۶۰ دالر
شوی عاشقانه به سبک ملوانان

Lula Lounge 1585 Dundas W, Toronto

جمعه - ۱۶ فوریه - ۱۰ صبح -  ۱۵ دالر
منایشگاه خانه و خانه سازی تورنتو

International Centre, 

 6900 Airport Rd, Mississauga

یکشنبه - ۱۸ فوریه - ۶ عرص - 
موسیقی سلتیکی

Cloak & Dagger Pub 394 College, Toronto

سه شنبه - ۲۰ فوریه - ۳ بعدازظهر -  رایگان
چای و کتاب

Lillian H. Smith Library 239 College, Toronto

شنبه - ۱۵ فوریه - ۱۰ صبح -  ۲۵ دالر بچه ها، ۸ دالر بزرگرتها
فستیوال خانواده

Downsview Park, 70 Canuck, Toronto

چهارشنبه - ۲۱ فوریه - ۴ عرص -  ۳۵ دالر
خربنگاری و جنبش "من هم همینطور"
U of T Rotman School of Management  

105 St George, Toronto

دوشنبه - ۱۹ فوریه 
روز خانواده

نقاط مختلف شهر و شهرداری ها

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا

ری ر
یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا
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پنجشنبه
۱۵ فوریه

جمعه
۱۶ فوریه

شنبه
۱۷ فوریه

یک شنبه
۱۸ فوریه

دوشنبه
۱۹ فوریه

سه شنبه
۲۰ فوریه

چهار شنبه
۲۱ فوریه

پنجشنبه
۸ فوریه

جمعه
۹ فوریه

شنبه
۱۰ فوریه

یک شنبه
۱۱ فوریه

دوشنبه
۱۲ فوریه

سه شنبه
۱۳ فوریه

چهار شنبه
۱۴ فوریه

پنجشنبه
۸ فوریه

جمعه
۹ فوریه

شنبه
۱۰ فوریه

یک شنبه
۱۱ فوریه

دوشنبه
۱۲ فوریه

سه شنبه
۱۳ فوریه

چهار شنبه
۱۴ فوریه

- پاتریک براون: 
می توانم ثابت 

کنم که تهمت به 
من غلط است

- حالت اضطراری 
در مونرتال بعلت 

بارش باران یخی
- امروز: ۳ نقره و 

۱ برنز برای کاناد
 هزاران 
کانادایی در 

اعرتاض به تربئه 
قاتل جوان بومی 

تظاهرات کردند
- مدعی العموم 

نیویورک "هاروی 
وانیستین" را به 
دادگاه می کشاند
- سه کشته در 

سقوط هلی کوپرت 
در گراند کنیون 

آمریکا
 در سقوط 

هواپیامی 
آنتونوف-۱۴۸ 

روسیه، همه ۷۱ 
رسنشین جان 

باختند
- کُردهای ترکیه 

۲ رهرب جدید 
انتخاب کردند

- بوکوحرام ۱۳ 
اسیر را آزاد کرد

- درگذشت 
عاصمه جهانگیر، 

فرستاده ویژه 
حقوق برش ایران 
بر اثر سکته قلبی

 عربستان 
پناهجویان قبلی، 
تازه وارد و آینده 

روهینگیا را 
زندانی و اخراج 

می کند
- مناینده پارملان 
انگلستان بخاطر 
سخرنانی برعلیه 

قطر ۲۰۰۰۰ دالر 
از امارات گرفت

- ارتش سوریه به 
کُردها در جنگ 

با ترکیه کمک 
می کند

- خواهر رهرب کره 
شاملی، از کره 
جنوبی به کره 
شاملی بازگشت
- بهرتین فیلم 
جشنواره فجر 
امسال: تنگه 

ابوقریب
- تیم ملی 

فوتسال اول آسیا، 
هاکی داخل 

سالن: سوم جام 
جهانی

- صدها هزار نفر 
در ایران به نفع 

انقالب در ۲۲ 
بهمن تظاهرات 

کردند

- رئیس جمهور 
فلیپین خرید 

هلی کوپرت از کانادا 
را لغو کرد

 اعرتاض در 
کانادا بخاطر تربئه 

سفیدپوستی که 
جوان بومی را 

کشته بود
- بودجه جنگی 

پنتاگون ٪۱۵ 
افزایش یافت

- دیوید سورنسن، 
سخرنانی نویس 
ترامپ به اتهام 
خشونت علیه 
همرس سابقش 
کناره گیری کرد
- وال اسرتیت 

ژورنال: سه مناینده 
کنگره در سال 

۲۰۱۳ با روحانی 
شام خوردند

- پوتین: نتانیاهو 
از بازی با آتش 

پرهیز کند
- ماری لو 

مک دونالد 
جانشین گری 

آدامز در شین فین 
ایرلند شد

- رهرب کره شاملی 
رئیس جمهور 
کره جنوبی را 

به پیونگ یانگ 
دعوت کرد 

- مودی، نخست 
وزیر هند به 
فلسطین رفت

 دفاع موشکی 
سوریه هواپیامی 

اف-۱۶ ارسائیل را 
ساقط کرد، ارسائیل 

حومه دمشق را 
مبباران کرد

- کُردهای سوریه 
هلی کوپرت ترکیه را 

ساقط کردند
- تظاهرات هزاران 

تایلندی برای 
انتخابات مجدد

- واژگونی اتوبوس 
۲ طبقه در هنگ 

کنگ ۱۸ کشته 
گرفت

 ۲ کشته و ۴ 
زخمی در حمله 

به پادگان هند در 
کشمیر

 خودکشی 
دکرت کاووس امامی 

کانادایی-ایرانی 
استاد دانشگاه 
و فعال محیط 

زیست در زندان
- سایت های خربی 
آرمان، ستاره صبح 

و قانون هک 
شدند و خرب مرگ 

خامنه ای روی آنها 
قرار داده شد

- انتقال عروس 
ترامپ بعد 
از باز کردن 

نامه مشکوک 
حاوی پودر به 

بیامرستان؛ پودر 
خطرناک نبود

- ترامپ 
برنامه بازسازی 
زیرساخت های 
آمریکا را ۲۰۰ 

میلیارد دالر اعالن 
کرد

- آمازون صدها 
کارمندش را 

اخراج کرد
 معاون 

آکسفام بخاطر 
تجاوز جنسی 

کارمندانش در 
هائیتی استعفا 

کرد 
- ترامپ: کانادا 

با ما خوب رفتار 
منی کند

- خانواده جوان 
بومی مقتول در 
اعرتاض به تربئه 

قاتل به اتاوا 
رفتند

- مدال های 
کانادا: ۲ طال، 

جمع: ۷
- کانادا بدنبال 

پیگیری مرگ دکرت 
کاووس امامی در 

زندان اوین
- جریمه ۶۰۰ 

دالری برای یک 
اسپانیایی به جرم 
کشیدن کاریکاتور 

عیسی مسیح 
 ساکاشویلی 

از اوکراین به 
لهستان اخراج شد

- وزیر خارجه 
آمریکا با رئیس 
جمهور مرص در 
قاهره دیدار کرد
- ارسائیل تالش 

می کند شهرک ها 
را به خاک خود 

ضمیمه کند
- لبنان: دست 

اندازی های 
ارسائیل به جنگ 

می انجامد
 طوفان 

سهمگین حاره ای 
در راه جزایر 

فیجی
- ظریف برای 

رشکت در 
کنفرانس بازسازی 

عراق به کویت 
می رود

- شکست 
تراکتورسازی و 

ذوب آهن در 
اولین دیدار جام 

آسیا

- خانواده معرتض 
جوان بومی 

مقتول با ترودو 
مالقات کردند

- احمدخان 
رحیمی، مبب گذار 
نیویورک به حبس 

ابد محکوم شد
- دادگاه فدرال 
آمریکا دو عضو 
دیگر باند پلیس  
فاسد بالتیمور را 

مجرم شناخت
- دومین قاضی 
برعلیه دستور 

ترامپ در اخراج 
مهاجران رای داد

- یخ زدگی 
حسگرهای رسعت  

عامل سقوط 
هواپیامی روسی

- کشف شواهدی 
در دخالت روسیه 

در همه پرسی 
برکسیت

- گرجستان 
خواستار اسرتداد 

ساکاشویلی، رئیس 
جمهور سابق از 
لهستان شد به 
اتهام فساد و 

تبانی
- فرانسه: اگر 

در سوریه مبب 
شیمیایی باشد ما 

حمله می کنیم
- استعفای وزیر 

خارجه هلند 
بخاطر دروغ 

گویی
 ده ها کشته 

و صدها بازداشت 
در عملیات ضد 

تروریستی ارتش 
مرص

- حزب زوما، 
رئیس جمهور 

افریقای جنوبی، 
از او خواست 

استعفا دهد
- پلیس ارسائیل: 

نتانیاهو رشوه گیر 
است

- آغاز محاکمه 
محرمانه عهد 

متیمی دخرت 
نوجوان فلسطینی 

که به رسباز 
ارسائیلی سیلی زد

- خامنه ای به 
استاندار سیستان 
و بلوچستان: از 

دولت مطالبه 
کنید

- آلودگی هوای 
اهواز فوق 

خطرناک شد
- پیروزی 

پرسپولیس و 
تساوی استقالل 

در جام آسیا

- بیشرتین اخراج 
کانادایی ها در ۹ 

سال گذشته 
- دیدار ترودو 

در لس آنجلس با 
حکمران کالیفرنیا

- آزادی دو زن 
کانادایی پورنو 

رقص در کامبوج
- مایک پنس از 

نشسنت بر رس 
میزشام با مناینده 

کره شاملی 
خودداری کرد

- ترامپ 
جلوی انتشار 
یادداشتهای 

دموکرات ها را 
گرفت: آنها باید 

اصالح شوند
- بازداشت رهرب 
مکزیکی زتاس، 

مخوف ترین 
کارتل  قاچاق 

موادمخدر
 تورم ونزوئال 

از مرز چهار هزار 
درصد گذشت

 تعطیلی برج 
ایفل بعلت برف 

و یخبندان
- اتهام حامیت از 

حمالت فرانسه 
خواننده محجبه 

را از گردونه 
رقابت خارج کرد
- رد درخواست 
تجدید  نظر تیم 

روسیه برای 
رشکت در املپیک 

زمستانی کره
 ده ها کشته 
در انفجار مبب 
مسجد بنغازی 

لیبی
- آغاز عملیات 
ارتش مرص بر 

علیه داعش
 سه کشته در 
انفجار ورزشگاه 
کریکت ننگرهار 

افغانستان
- آغاز شبیه 

سازی اسکان برش 
در مریخ در کویر 

ظفار عامن
- فوتسال ایران 

در فینال جام 
ملت های آسیا 

با ژاپن مسابقه 
می دهد

- عذرخواهی 
برگزارکنندگان 

املپیک زمستانی 
از ورزشکاران 

ایرانی
- استعفای 

علی کریمی از 
سپیدرود، کمیته 

انضباطی من 
علنی باشد

- تالش آمریکا برای 
رایزنی محرمانه با 

ایران
 هواپیامهای 
آمریکا نیروهای 
ارتش سوریه را 

مبباران کردند
 بورس آمریکا 
دوباره سقوط کرد
- نانسی پلوسی، 
رهرب دموکراتهای 
مجلس آمریکا ۸ 
ساعت برای نگه 
داشنت مهاجران، 

سخرنانی کرد
- بریتیش کلمبیا 
حداقل دستمزد 
ساعتی را ۱/۳۰ 

دالر افزایش 
می دهد

- ترودو به فیس 
بوک: اگر اخبار 

جعلی منترش کنید 
فیلرت می شوید

 شش جسد 
از قتل زنجیره ای 
تورنتو کشف شد 

- پایان جلو و عقب 
کشیدن ساعت در 

اروپا 
- فرانسه: 

بیزینس ها با ایران 
تجارت کنند

- منشا بزرگرتین 
میدان مغناطیسی 
خورشید شناسایی 

شد
- حامد کرزی: 

آمریکا و پاکستان 
می خواهند 

افغانستان به زانو 
درآید

- آغاز املپیک 
زمستانی در کره 

جنوبی و رژه 
نظامی در کره 

شاملی
 خالده ضیا، 

نخست وزیر سابق 
بنگالدش برای فساد 

به ۵ سال زندان 
محکوم شد

- اعرتاض لبنان به 
دیوارسازی ارسائیل 

بر رس مرز
- رسآشپز تیم 
املپیک نروژ، 

اشتباها ۱۵۰۰۰ 
تخم مرغ سفارش 

داد
- در املپیک 

زمستانی کره 
جنوبی به همه 

گوشی تلفن 
همراه سامسونگ 

می دهند بجز ایران 
و کره شاملی، 
ایران اعرتاض 

کرد؛ سامسونگ 
ما دادیم، کمیته 
املپیک منی دهد

- وکیل ترامپ 
پذیرفت که به 

بازیگر پورن پول 
داده است

- سه زخمی 
و بازداشتی 

در تیراندازی 
و برخورد یک 

اس یو وی به 
موانع سیامنی 

ساختامن امنیت 
ملی آمریکا

- پاتریک براون: 
مدعی من دروغ 

گفت و نابودم 
کرد

- ماکرون: برنامه 
موشکی ایران زیر 

نظر قرار گیرد
- از ترس اسرتداد: 

ساکاشویلی به 
هلند گریخت 

- مقدونیه پیش 
نویس توافق با 

یونان بر روی نام 
کشورش را تهیه 

کرد
 زوما، 

رئیس جمهور 
افریقای جنوبی، 
درخواست حزب 

برای استعفا را 
رد کرد

- طالبان: آمریکا 
به اشغال 

افغانستان پایان 
دهد

- هفت مجروح 
در تانک ارسائیلی 
بر اثر انفجار مین 

کنار بحراملیت
- اجالس کویت: 

۳۰ بیلیون به 
بازسازی عراق 
کمک می شود
 نتانیاهو: 

استعفا منی دهم، 
حکومت می کنم؛ 

مخالفان: برو
 با باالرفنت 

قیمت مواد 
خوراکی؛ اقتصاد 

و حکومت 
اردن در آستانه 

فروپاشی
- انتقاد 

احمدی نژاد از 
خودکشی در 

زندان و پاسخگو 
نبودن خامنه ای 

در برابر قوه 
قضاییه

- پلیس تهران 
۹۰ دالل ارز را 

دستگیر کرد
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Elgin Mills
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905.770.000511262 Yonge St., 
Richmondhill, ON L4S 1K9
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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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 مدتی
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 در کانادا
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 هشت سوال
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 همه چیز تنها راه
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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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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION
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