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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 - ۲۲ فوریه - ۶ عرص -  ۱۳۵ دالر
آشپزی معرکه

St. Lawrence North Temporary Market, 

 125 the Esplanade Toronto

جمعه - ۲۳ فوریه -  ۶ عرص 
ضبط زنده برنامه تلویزیونی سه گروه موسیقی

Eglinton St George’s United Church, 

 35 Lytton, Torontoa

شنبه - ۲۴ فوریه - ۱۰ صبح - ۱۰۰ دالر
رقص و موسیقی زنده با گروه کوتامبا

William Doo Auditorium 45 Willcocks, Toronto

سه شنبه - ۲۷ فوریه - ۱ بعدازظهر - رایگان
بررسی داروهای ضد درد و اعتیاد در ساملندان

Toronto Reference Library, 

789 Yonge, Toronto

 دالر آمریکا
 یورو

 دالر اسرتالیا
 دالر کانادا
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پنجشنبه
۲۲ فوریه

جمعه
۲۳ فوریه

شنبه
۲۴ فوریه

یک شنبه
۲۵ فوریه

دوشنبه
۲۶ فوریه

سه شنبه
۲۷ فوریه

چهار شنبه
۲۸ فوریه

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
۱۵ فوریه

جمعه
۱۶ فوریه

شنبه
۱۷ فوریه

یک شنبه
۱۸ فوریه

دوشنبه
۱۹ فوریه

سه شنبه
۲۰ فوریه

چهار شنبه
۲۱ فوریه

- ترامپ با 
تعدادی از 

دانش آموزان و 
معلامن مدرسه 
فلوریدا دیدار 

می کند؛ ترامپ 
با بازماندگانی 
که راهپیامیی 
می کنند دیدار 

منی کند
- حمله ترامپ در 
۵ توئیت به پلیس 

فدرال آمریکا
- نخست وزیر 

هند به استقبال 
ترودو نرفت

- آغاز تحقیق 
پولشویی امالک 

در ونکوور 
- پنج جایزه 

جشنواره بفتا 
برای فیلم "سه 
بیلبورد بیرون 

ابینگ میزوری"
- اجالس مونیخ: 

حمله نتانیاهو 
به ایران، ظریف: 
حرفهایش سیرک 

مسخره ای ست
- ویکتور اوربان، 

نخست وزیر 
مجارستان: 

مسیحیت آخرین 
امید اروپا است 

باید اتحاد جهانی 
علیه پناهجویان 

تشکیل شود
- سوئیس معامله 

پول دیجیتال را 
تشویق کرد

- دخرت دستفروش 
۱۱ ساله که 

تاکنون مدرسه 
نرفته، قهرمان 

مسابقه دو ماراتن 
در مرص شد

- آزادی ۴۷۵ 
مظنون بوکوحرام 
در دادگاه نیجریه

- ارتش سوریه 
به کمک کُردها 

در جنگ با ترکیه 
می رود

- والی سمنگان 
افغانستان اخراج 

شد ولی کنار 
منی رود

 هواپیامی 
مسافربری آسامن 

با ۶۶ رسنشین 
در مسیر تهران 
- یاسوج سقوط 

کرد، هوا بد است 
و جستجو امکان 

ندارد
- خامنه ای به 

عقب افتادن در 
تأمین عدالت 
اقرار و از آن 

عذرخواهی کرد

 سقوط 
هلی کوپرت وزیر 
کشور مکزیک 

۱۴ کشته برجای 
گذاشت

 کم سابقه: 
رسمای -۱۰ و ۱۰ 

سانت برف در 
ونکوور

- وزیر خارجه 
روسیه: اتهام  
آمریکا به ۱۳ 

روسی بی معنی 
است

- درپی بی نتیجه 
بودن تحقیقات: 

پاپ اعضای 
هیات مبارزه با 

آزارجنسی واتیکان 
را تغییر داد

- نخست وزیر 
لهستان: یهودیان 

هم در هولوکاست 
دست داشتند

- زلزله ۴٫۴ در 
انگلستان

- دولت سوئد به 
احمد رضا جاللی 
تابعیت داد تا او 

در ایران اعدام 
نشود

- تظاهرات هزاران 
نفری در حامیت 

از بزرگداشت 
ژنرال فاشیسم در 

بلغارستان
 مرگ ۲۰ کارتن 

خواب در پاریس
 هجده کشته 

در مبب گذاری 
انتحاری نیجریه

- در پاکستان 
عمران علی ۲۴ 

ساله به جرم قتل 
و تجاوز به زینب 

انصاری ۶ ساله، 
به ۴ بار اعدام 

محکوم شد
- ده زندانی از یک 

زندان افغانستان 
گریختند

 انفجار مین 
۸ رسباز ارسائیلی 

را مجروح کرد، 
هواپیامها غزه را 

مبباران کردند
- اعطای نشان 
سلطنتی تایلند 

به فرمانده ارتش 
میامنار

- امضای قرارداد 
چاه بهار بین 

روحانی و مودی 
در هندوستان

- مطهری: حرص تا 
پایان سال برداشته 

می شود
- قیمت سیگار در 
ایران در سال ۹۷ 

افزایش می یابد

- فروش بزرگ 
فیلم پلنگ های 

سیاه در گیشه
- تیم دو نفره 

مردان ارابه برفی 
کانادا و آملان با 

تساوی صدم ثانیه 
مشرتکا اول شدند
- بریتیش کلمبیا، 

آلربتا را برای 
تحریم رشاب سو 

می کند
- هشدار ترکیه به 

سوریه در مورد 
کمک به کُردها
- یک ناشناس 

۳۴۴ میلیون دالر 
بیت کوین خرید، 

بیت کوین ۱۱۰۰۰ 
دالر شد

- آلیتالیا 
ورشکسته شد

- امضاء قرارداد 
۱۰ ساله ۱۲ 

بیلیون دالری 
گاز بین مرص و 

ارسائیل
 کشته شدن 
۲۵ شبه نظامی 

عراقی در حمله 
غافلگیرانه داعش 
به نزدیکی کرکوک

- الکساندر 
کروشلنیتسکی، 
ورزشکار روس 

متهم به دوپینگ 
در املپیک 

زمستانی شد
 سوریه؛ ۷۷ 

غیرنظامی در 
حمالت هوایی 
به غوطه رشقی 

کشته شدند
 ایدز در 

فیلیپین طی ۱۰ 
سال ۳۰۰۰ برابر 

شد
 شعارهای 

نژاد پرستانه 
روی سفارتخانه 

لهستان در 
تل آویو

 درگیری پلیس 
و دراویش در 

تهران: ۴ مأمور 
زیرگرفته شدند

- اعرتاض ایران به 
اعطای شهروندی 

سوئد به احمدرضا 
جاللی

- الشه هواپیام 
پیدا نشد؛ ادامه 

در فردا
- پارادوچرخه 
 سواران ایران 

نایب قهرمانی 
آسیا شدند

- ظریف: ایران 
در سوریه پایگاه 

نظامی ندارد

- کی اف سی 
برای شعباتش در 

انگلستان با کمبود 
مرغ روبرو است

- ونزوئال برای 
مقابله با تحریم 

آمریکا، پول 
مجازی "پرتو" به 
ارزش یک بشکه 

نفت را عرضه کرد
- رشکت "تری ام" 
۸۵۰ میلیون دالر 

غرامت آلوده 
کردن آب مینیسوتا 

را می پردازد
- سقوط ٪۱۰ 

سهام وال مارت 
- ترودو با 
مدیرعامل 

رشکت های بزرگ 
هندی مالقات کرد 

و قرارداد بست
- پاتریک براون 

متهم به فساد شد
- وزیر خارجه 
فرانسه درباره 

سوریه به ایران و 
روسیه می رود
- وزیر خارجه 

اسپانیا چهارشنبه 
وارد تهران شد

- رئیس پیشین 
اتحادیه اروپا 
متهم به البی 

گری برای گلدمن 
ساکس شد

- یک میلیون 
نوزاد در روز 
هنگام زایامن 

می میرند
 فرار هزاران 

کنگویی از 
درگیری های قومی

- ورود ارتش 
سوریه برای کمک 
به کُردها در جنگ 
با ترکیه به عفرین

- محمود عباس 
در سازمان ملل: 

شناسایی فلسطین 
به عنوان کشوری 

مستقل و عضویت 
دائم را خواستار 

شد، گفتگوها 
بین املللی شود

 آتش فشان 
سینابونگ در 

 اندونزی 
فوران کرد

- الشه هواپیام 
و جسد ۳۲ نفر 

پیدا شد
- ۵۵ میلیون 

ایرانی در سال 
آینده یارانه 

می گیرند
- سنگ قرب 

ابراهیم یزدی 
توسط افرادی 

شکسته شد

- رد امکان 
مصادره کتیبه 

های هخامنشی 
ایران در دیوان 

عالی آمریکا
- پدر بازمانده 

حمله فلوریدا به 
ترامپ: مشکل را 

حل کن
- ابراز تاسف 
آمریکا از لغو 
برنامه دیدار 

معاون ترامپ و 
خواهر کیم

- نسخه آخر 
پیامن تی پی پی 

بدون آمریکا 
منترش شد

- حزب 
محافظه کار 

انتاریو به پاتریک 
براون اجازه 

کاندیداتوری داد
 وضعیت 
اضطراری در 

اطراف تورنتو 
بعلت احتامل 

سیل
- بیلی گراهام، 

واعظ پرنفوذ 
مسیحیت در 

گذشت
- اشتباه یک 

رصافی در ژاپن 
۲۰ تریلیون دالر 

بیت کوین را با 
صفر دالر مبادله 

کرد
 مرگ دو 

رسباز فرانسوی 
در مالی در 
انفجار مین

 پنج سال 
زندان برای یک 
مخالف بحرینی 

بعلت "توئیت 
کردن" 

- احمدی نژاد به 
خامنه ای: رئیس 

قوه قضائیه 
را برکنار، و 

انتخابات آزاد 
ریاست جمهوری 
و مجلس را فورا 

برگزار کنید
- هندبال زنان 
ایران قهرمان 
غرب آسیا شد
- وزیر کشور: 

حوادث خیابان 
پاسداران را به 

دراویش منتسب 
منی کنیم

- دیدار روحانی 
با وزیر خارجه 
هلند و اسپانیا

- سیزده روس 
به مداخله در 

انتخابات آمریکا 
متهم شدند
- کرن مک 

دوگال، مدل 
سابق "پلی بوی": 

با ترامپ رابطه 
داشتم

 تبهکاری در 
ریودوژانیرو: 
ارتش مسئول 

امنیت شد
 زمین لرزه  
به بزرگی ۷.۲ 

در جنوب غربی 
مکزیک

- پاتریک براون 
خودش را برای 

رهربی مجدد 
حزب محافظه کار 

انتاریو کاندید 
کرد

- ترودو به 
هندوستان 

می رود
 حبس ابد 

برای ۶ خربنگار 
ترک به جرم 

طرفداری از گولن 
- ترکیه با گاز به 
کُردهای سوریه 

حمله کرد
- کوزوو در تالش 
ورود به محدوده 

شینگن
- اعالن وضعیت 

اضطراری در 
اتیوپی

- اختالف شدید 
ارشف غنی و 

عبدالله عبدالله 
رس شناسنامه های 

الکرتونیک 
افغانستان

- پاکستان نیروی 
آموزش نظامی 

به عربستان 
می فرستد

- هندوستان 
درباره ۲ بیلیون 

دالر فساد در 
بانک مرکزی 

تحقیق می کند
 تظاهرات 

در تل آویو برای 
استعفای نتانیاهو
- کمبود و بی آبی 

در شهرهای 
اسرتالیا 

- اتحادیه 
جهانی کُشتی 

علیرضا کریمی، 
کشتی گیری که 

عمدا باخته 
بود را شش ماه 

محروم کرد
- ورود تنباکوی 
آغشته به مواد 
مخدر به ایران

- دادگاه فدرال: 
فرمان منع سفر 

ترامپ ناقض قانون 
اساسی است

- وزیر خارجه 
آمریکا به ترکیه 

رفت
- آرچی توتو، از 

سفیر بودن آکسفام 
بخاطر تجاوز در 

هائیتی استعفا کرد
 دو برادر 
بخاطر داشنت 
مواد منفجره 

به تروریسم در 
نیویورک متهم 

شدند
- ترودو: حقوق 
بومیان متحول 

می شود
- شبکه  شاو 

۳۳۰۰ کارمند را 
بازخرید، و گلوبال 
۷۰ کارمند خود را 

اخراج کردند
- وکیل مدافع ژیان 

قمیشی: حرکت 
"من هم همینطور" 

برای بیدارسازی 
الزم است

- رئیس پلیس 
تورنتو در آستانه 

استیضاح 
- پاتریک براون، 
سی تی وی را سو 

می کند
- کمپانی وستون 

(البال) کمپانی ریت 
را ۴ بیلیون دالر 

می خرد
- اینستاگرام ویدئو 

مخالف پوتین را 
بنا به درخواست 

روسیه سانسور کرد
 هشدار یونان 
به ترکیه در مورد 

تغییرات مرزی
- سیریل راماپوزا، 

بعنوان رئیس 
جمهور افریقای 

جنوبی، جایگزین 
زوما شد

 نخست وزیر 
اتیوپی استعفا کرد

- آمریکا: از 
افغانستان خارج 

منی شویم
- انقالبی سابق 

نپال، نخست وزیر 
شد

- وزیران اسرتالیایی 
از رابطه جنسی با 
کارکنان خود منع 

شدند
- روحانی برای ۳ 
روز به هند رفت

- ایران موضع 
مکرون درباره 

برنامه  موشکی را 
رد کرد

یکشنبه - ۲۵ فوریه - ۶ عرص  
موسیقی سلتیکی

Cloak & Dagger Pub 394 College, Toronto

دوشنبه - ۲۶ فوریه - ۸ صبح - ۳۸ دالر (با کتاب رایگان)
چالش دموکراسی با شبکه های اجتامعی آنالین

U of T Rotman School of Management,

 105 St George, Toronto
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Elgin Mills

19thGamble
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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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 عامل ۱۹ سوال
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لطفا شرایط کار را در سمت چپ مطالعه فرمایید

pomanardundas@gmail.com

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
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(416) 454-7259

FUTURLAND Homes

RENOVATION

Salumeh
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WEB Design
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