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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالتبهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت

رایگان
FREE
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خبرگزاری ایرانشهر: محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی فاش 
کرد که رژیم جمهوری اسالمی با جورج سوروس و با تشکیالت  "بنیاد جامعه 

باز" سوروس همکاری نزدیک دارد.
 11 یکشنبه  امروز  اسالمی   جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف  افشاگری 
در  که  زمانی  افتاد  اتفاق  اسالمی  شورای  مجلس  در  سپتامبر(   2  ( شهریور 
او  با وزارتخانه ای که  رابطه  از محمد جواد ظریف در  مجلس پرسش هایی 
عهده دار آن است  صورت گرفت. ظریف اظهار داشت تماس با بنیاد سوروس 
پیش از ان که او به وزارت برسد و در زمانی انجام شد که او نماینده جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل متحد بود. بنیاد سوروس به تشکیالت اولترا چپ 
اسراییل یاری های مالی برای تغییر دادن سیاستهای دولت اسراییل می نماید. 
کند، سازمان  مالی دریافت می  بنیاد کمک های  این  از  از تشکیالتی که  یکی 
دیده بان حقوق بشر است که دولت اسراییل را به دروغ، هدف بهتان های خود 
قرار داده است. تشکیالت دیگری که از بنیاد سوروس کمک مالی دریافت می 
کند "انستیتو درک خاورمیانه"  است که اسراییل را به جنایات جنگی متهم می 
کند و از کشور اسراییل به عنوان کشور اپارتاید یاد می کند. گروه دیگری که 
از این بنیاد کمک مالی دریافت می کند گروه "بی سلم B’Tselem " است 
که به بدنامی برای انتشار یک سویه و افزایش جعلی تلفات  اعراب فلسطینی 

توسط  اسراییل مشهور است. برای نمونه صدها  نظامی حماس را به عنوان 
گوه  سابق  رهبر   - یاسین  احمد  شیخ  از  و  کند  می  اعالم  رزمنده  غیر  افراد 

تروریستی حماس - به عنوان یک فرد عادی غیر رزمنده  یاد می کند.

افشای ارتباط بنیاد جورج سوروس 
با رژیم جمهوری اسالمی ایران

پالتینیوم، حکایت کمپانی بزرگ انرژی
 ایرانی آمریکایی در کالیفرنیای جنوبی

ترجمه و تنظیم به فارسی: امیر رنجبر

داستان شرکت انرژی پالتینیوم در کالیفرنیای جنوبی 
از یک پمپ بنزین کوچک شــراکتیدر آگورا هیلز به 

سال 1983 آغاز شد ...
اکنون کمپانی انــرژی پالتینیوم یکصد و پنجاه پمپ 
بنزین در سراســر ایالت هــای کالیفرنیــا، اورگون 
و واشــنگتن دارد. در کنار ایســتگاه های ســوخت، 
شاهد رشــد ســریع کارواش های زنجیره ای با برند 
Southland هستیم که تحت تملک کمپانی انرژی 

پالتینیوم قرار دارد. 
آقای دیوید دلرحیم موســس و مدیرعامل شرکت به 
یاد دارد که چگونه در یــک پمپ بنزین کوچک در 
منطقه آگورا هیلز با عمویش شریک شده و به مدت 
ســه ســال، هفت روز هفته و 16 تا 18 ساعت کار 
مــداوم کرده تا بتواند در جــاده موفقیت گام بردارد. 
هم اکنون از او بعنوان یک کارآفرین ایرانی آمریکایی 

موفق یاد می شود. 
ادامه مطلب در صفحه 12

فرا رسیدن سال نوی  
5779 عبری و ایام مبارک 

روش هشانا را به عموم 
یهودیان جهان خصوصا 

یهودیان ایرانی که برای 25 
قرن دوشادوش دیگر اقوام 
ایران در همه گذرگاه های 
تاریخی پیرو اندیشه های 

پاک کوروش بزرگ بوده اند 
فرخنده باد.

http://iranshahrnewsagency.com/Default.aspx
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
https://www.amazon.com/King-Universe-Persian-Mohammad-Goshayeshi/dp/1722475250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1533679595&sr=1-1&keywords=goshayeshi
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/


2IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:133- SEPTEMBER,7 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره   133  - آدینه  7  سپتامبر  2018

در کانون خبر: تصویر هفته:                                                             

ادامه مطلب از صفحه 1

 Fantastic Sams آرایشگاه زنجیره ای

برای فروش
این آرایشگاه در بهترین منطقه 

Manhattan Beach واقع است و به 
دلیل جابجایی و مسافرت به ایالت دیگر با 

قیمت بسیار مناسب  به فروش می رسد.

713-277-5687

پرویز یاحقی
موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده ویلون.

سناتور دایان فاین استاین و سناتور کامال هریس، دو سناتور کالیفرنیا که عضو کمیته قضایی 
سنای آمریکا هستند، در پشتیبانی از قوانین قضایی آمریکا در مورد زنان، به بررسی پرونده 

قاضی برت کاوانا برای عضویت در دیوان عالی قضایی آمریکا، اعتراض کردند. 
سناتور دایان فاین استاین گفت: ما دموکرات ها به این بررسی عجوالنه معترض هستیم و 
در حالی که پرونده و گذشته قاضی کاوانا برای ما روشن نیست، نمی توان به آن رای داد. 
برای ما مهم است که بدانیم این نامزد دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا برای این سمت 
مهم، در مورد قانون سقط جنین چه نظری دارد. من در بررسی 9 قاضی  برای دیوان عالی 

شرکت داشته ام ولی این یکی تازگی دارد.
سناتور کامال هریس، سناتور دیگر کالیفرنیا نیز در همراهی با سناتور دایان فاین استاین در 
کمیته  قضایی مجلس با اعتراض گفت 15 ساعت پیش از برگزاری جلسه کمیته، ده ها 

هزار برگ پرونده را در مورد قاضی کاوانا داده اند که مطالعه کنیم و نباید عجله کرد.
جهنم آبی  خبر داد. حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا از عملیات پیروزمندانه  

-13 که در دو روز گذشته در یک عملیات ضربتی در لوس آنجلس و   25 عضو گنگ 
شهر مندوتا از سوی نیروهای پلیس و در همکاری با نیروهای فدرال دستگیر شده اند در 

برابر دادگاه قرار می گیرند.
، نیروهای اداره امنیت  در این عملیات که افزون بر نیروهای پلیس محلی و نیروهای 
داخلی آمریکا، اداره مهاجرت آمریکا و شریف دپارتمان شرکت داشتند، پیگردهای قانونی 
و پرونده های جرائمی چون آدم ربایی، فروش مواد مخدر، حمله با اسلحه و قتل و تجاوز 

از سوی نماینده دادستان کل آمریکا برای جرائم فدرال و دادستان کل کالیفرنیا برای جرایم 
ایالتی ، نسبت به افراد دستگیر شده برای محاکمه طرح خواهد شد. لیکن اولویت با مقامات 
فدرال خواهد بود زیرا این افراد جرائمی را در کل کشور از لوس آنجلس، نوادا، تگزاس 

و نیویورک داشته اند. 

اعتراض دو سناتور کالیفرنیا به قوانین آمریکا

پلیس لوس انجلس در منطقه هالیوود اعالم کرد که در ساعت 5 و 30 دقیقه بامداد 
اگاهی یافته اســت که بر روی ستاره ســنگفرش خیابان هالیوود که نام بیل کازبی 
هنرپیشه فیلم های تلویزیونی را دارد، از سوی مخالفان عبارت »تجاوزگر زنجیره ای« 

)Serial Rapist( نوشته شده است.
گر چه این نوشته با بهره گیری از قلم ماژیک مشکی نوشته شده و به سرعت پاکسازی 
شده است لیکن این عمل ، نوعی تخریب تلقی می شود . این ستاره در نوامبر 1977 

در دوران شهرت برنامه های تلویزیونی بیل کازبی در این خیابان قرار داده شده است 
و سال های سال بسیاری از گردشگران با آن عکس یادگاری گرفته اند.

بیل کازبی 81 ســاله که روزگاری به عنوان نماد پدر آمریکایی در تلویزیون شهرت 
داشت در اپریل امسال در دادگاه به جرم دست درازی جنسی در دادگاه محکوم شد 
و قرار است در 24 سپتامبر در دادگاهی در فیالدلفیا دوران محکومیت او اعالم شود.

»تجاوزگر زنجیره ای« هنرپیشه تلویزیونی

www.cbsautobody.com
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://alikrealtor.com/
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The Lawyers groupدر کانون خبر:
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه

 بیش از 50 سال و متخصص 

تصادفات
تصادفات  اتومبیل                

تصادفات موتور سیکلت 
سقوط و زمین خوردگی

 گاز گرفتگی
Auto Accidents
Motor cycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites
www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146

در ساعت 4 بامداد، شخصی با تلفن به 911 اطالع می دهد که فردی وارد قایق شخصی 
او در بندرگاه شهر National در سن دیه گو شده است و این قایق در اسکله شماره 

32 در ماریناوی پارک شده است. 
لیکن بنابر گفته پلیس، پیش از آن که پلیس به محل قایق برســد، مالک قایق او را با 

اسلحه کشته بوده است. 
پلیس اعالم نموده است که این زن و شوهر در قایق خود خوابیده بودند و پس از آن 
آیا فرد مزاحم مسلح بوده است یا خیر؟که صدایی می شنوند و پلیس را خبردار می کنند. در گزارش پلیس اشاره نشده است که 

تیراندازی در بندرگاه سن دیه گو

شهر لوس انجلس و کانتی لوس  آنجلس برای یافتن قاتل فردی به نام فردریک تفت 
57 ساله که در 21 جوالی در منطقه Pan American Park در داخل دستشویی 

کشته شده است، 20000 دالر جایزه تعیین کردند. 
خانواده این فرد باور دارند که او قربانی یک توطئه نژادپرستانه شده است. 

جنیس هان یکی از اعضای شورای ناظران کانتی لوس آنجلس در کنفرانس خبری 
امروز از میزان 10000 دالر سخن گفت و رابرت گارسیا شهردار النگ بیچ نیز اعالم 
کرد او نیز مبلغ 10000 دالر دیگر به آن خواهد افزود. پلیس النگ بیچ فردی را که 

متهم به قتل است و گریخته است، مردی در حدود 50 سال با قدی بلندتر از 6 فوت 
اعالم نموده که در روز قتل پیراهن تیره و شورت سفید بر تن داشته است. 

کشته شدن فردی 57 ساله در 
دستشویی پن آمریکن پارک

باراک اوباما، رییس جمهور پیشــین آمریکا، شــنبه این هفته برای کمک به کارزار 
انتخاباتی نامزدهای دموکرات در جنوب کالیفرنیا خواهد بود. 

حضور بــاراک اوباما که در چارچوب برنامه ای به نام Focused strategic اجرا 
می شــود، تالش برای جذب رای دهندگان بیشتری به سود دموکرات ها در راستای 

دستیابی به 23 کرسی مورد نیاز برای اکثریت در کنگره آمریکاست.
باراک اوبامــا در برنامه هایی با حضور کتی پورتر برای جایگزینی می می والترز از 
اروایــن، جاش هاردر برای مبارزه با جــف دن َهم از تورالک، تی جی کاکس برای 
جایگزینی دیوید واال داهو و کتی هیل در مبارزه با اســتیو نایت از پالم دل و مایک 
لوین برای کرسی دارل آیسا و هارلی رودا برای مبارزه با دی ناروه را باکر خواهد بود. 
پس از ســخنرانی باراک اوباما در مراسم یادبود سناتور مک کین، او جایگاه ویژه ای 
را در میان جمهوریخواهان میانه رو و سنتی یافته است که می تواند رای آنها را برای 

دموکرات ها جذب نماید. 

کمک اوباما به کارزار انتخاباتی 
دموکرات ها در جنوب کالیفرنیا

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
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 اطالعیھ نامزدھای مشاغل دولتی

انتخابات عمومی «ھایی کھ قرار است از طریق شود کھ افراد زیر برای تصدی جایگاهوسیلھ اعالم میبدین
 در شھر اروین برگزار خواھد شد. 2018نوامبر  6شنبھ اند. این انتخابات در روز سھپر شود، نامزد شده» شھرداری

 برای دفتر شھردار:
 ) نفر رای بدھید1(بھ یک 

 نام مندرج بر روی برگھ رای: نامزد: 

 صاحب کسب و کار کوچک )Katherine Daigleکاترین دیاگل (
 مربی بازنشستھ )Ed Popeاد پاپ (

 افزار/خدمات درمانیمھندس نرم )Ing Tiongاینگ تیونگ (
 شھردار شھر اروین )Donald P. Wagnerدونالد پ. واگنر (

 شورای شھربرای اعضای 
 ) نفر رای بدھید:2بھ حداقل دو (

 نام مندرج بر روی برگھ رای: نامزد:

 دارای شغل آزاد/کارآفرین )David Cheyدیوید چی (
 معمار )Gang Chenگانگ چن (

 استاد دانشگاه/دانشمند )Kev Abazajianکو آبازاجیان (
 اروین/بازرگانکمیسیونر  )Lauren Johnson-Norrisنوریس (-لورن جانسون

 کارآفرین/مدیر شرکت )John Parkجان پارک (
 کمیسیونر اروین/بازرگان )Anthony Kuoآنتونی کو (
 مدیر غیرانتفاعی/بازرگان )Farrah N. Khanفرح خان (

 سرھنگ بازنشستھ ارتش )Mark Newgentمارک نیوجنت (
 ملکیبازرگان/کارگزار/دالل معامالت  )Jaci Woodsجیسی وودز (

 ریز شھری بازنشستھبرنامھ )Frank McGillگیل (فرانک مک
 کمیسیونر/مشاور مالیات )Carrie O’Malleyکری اومالی (

 مھندس/وکیل/Liqing Lee Sun( VPلیکینگ لی سون (

اکتبر تعیین شده است. برای  22روز دوشنبھ  2018نوامبر  6» انتخابات عمومی شھرداری«مھلت ثبت نام برای شرکت در 
تماس بگیرید یا بھ  6159-724-949روزی انتخابات شھر اروین بھ شماره کسب اطالعات درباره انتخابات، با خط شبانھ

cityofirvine.org .مراجعھ کنید 

  
Molly McLaughlin فوق لیسانس مدیریت ،

 عمومی، منشی رسمی شھرداری
 منشی امور شھر

 2018اوت  30تاریخ: 

http://www.thelawyersgroupinc.com/
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در کانون خبر:

قاضی فدرال در سان فرانسیسکو، توافق 480 میلیون دالری برای پرداخت خسارت 
از ســوی بانک ولس فارگو ، برای پایان دادن به اســتفاده نادرست از حساب های 
مشتریان را امضاء کرد. این توافق بازپرداخت از دست دادن ارزش سهام برای سهام 
دارانی خواهد بود که پس از ماجرای رســوایی 2016، دچار خسارت مالی شده اند. 
شاکیان که به صورت گروهی در یک پرونده شکایت خود را علیه بانک ولس فارگو 
تســلیم کرده بودند در ماه می به توافق رسیدند که برای پیشگیری از شکایت ها و 

دادگاه های آتی، با دریافت خسارت به این پرونده پایان دهند. 
در این پرونده آمده است که از 26 فوریه 2014 تا 20 سپتامبر 2016، سهام این بانک 
از 53 دالر به 41 دالر در نوســان و کاهش بوده اســت. شگفت این که بانک ولس 
فارگو پس از ورود به این شــکایت ها، ســهام خود را به مرور در بازار به 59 دالر 

رسانده است. 

با رای دادگاه اســتیناف منطقه 9 به سود بی خانمان ها و مردود شناختن رای دادگاه 
پیشین که به ســود شــهر Boise در آیداهو بود، این رای شامل تمام ایالت هایی 
می شود که در منطقه 9 دادگاه استیناف قرار دارند و به این ترتیب مسئوالن نمی توانند 
از خوابیدن بی خانمان ها در مکان های عمومی در شبانگاه پیشگیری نمایند. زیرا تا 
زمانی که برای آنها سرپناهی برای زندگی در شب ها در نظر گرفته نشده است، قانون 

نمی تواند از خوابیدن آنها در مکان های عمومی پیشگیری نماید. 

در سال 2010 پس از تصمیم قانون گذاران شهر Boise در آیداهو، پلیس این شهر 
تصمیم گرفته بود که به بی خانمان ها اجازه خوابیدن شبانه در مکان های عمومی را 

ندهد و آنها  را جریمه نماید. 
این تصمیم دادگاه استیناف ، قدرت بخشیدن و اجرایی کردن دوباره ی تصمیم سال 

2006 این دادگاه در مورد لوس آنجس است.

لغو پیشگیری از خوابیدن بی خانمان ها در مکان های عمومی 

توافق میلیون دالری با پرداخت 
خسارت از سوی بانک ولز فارگو

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87


5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 133  - SEPTEMBER,7 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  133  - آدینه  7  سپتامبر  2018

درکانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

دانکــن هانتر نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا در کنگره آمریکا که به ســبب 30 
مورد تخلف در هزینه کردن پول های کارزار انتخاباتی، از ســوی دادســتان کل 
آمریکا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است بنابر مقررات باید در مدت 70 روز 
در برابــر دادگاه قرار بگیرد و چــون 70 روز مقرر، روز دادگاه را به اول نوامبر 
خواهد انداخت، دادســتان و وکیل او توافق کردند که به سبب اهمیت ، دادگاه 
پس از انتخابات نوامبر برگزار شود تا تاثیری در انتخابات 6 نوامبر نداشته باشد.
هواداران رقیب دموکــرات او که در این منطقه پرتراکم جمهوریخواهان تالش 
برای به دست آوردن کرسی دانکن هانتر را دارد از این تصمیم ناخشنود هستند 
زیرا در زمان کوتاه به انتخابات نوامبر، نام دانکن هانتر در برگه های رای خواهد 
بود و تنها آغاز دادگاه می توانست از نظر تبلیغاتی بر علیه دانکن هانتر تمام شود. 

تخلف نماینده جمهوریخواه در هزینه 
کردن پول های کارزار انتخاباتی

باب وودوارد خبرنگار برجسته آمریکایی که کتاب تازه اش با عنوان » وحشت 
، دانالد ترامپ در کاخ ســفید« قرار اســت روز 11 ســپتامبر منتشر شود همان 
خبرنگارواشــینگتن پســت اســت که به اتفاق همکار دیگرش کارل برنشتاین   
ســقوط ریچارد نیکســون را با افشــای ماجرای واترگیت رقم زد. در یکی از 
فرازهای خالصه ای از کتاب که در دسترس مطبوعات امریکا قرار گرفته است 
، و روزنامــه نیویرک تایمز آن را نقل کرده اســت،  دانالد ترامپ به وزیر دفاع 
ژنرال متیس در مورد رهبران ایران می گوید » آنها مالها را سرگردان کرده اند« 
این در حالی است که به اعتقاد ایرانیان مالهای شیعه شیطان را درس می دهند. 
بــرای پی بردن دقیق و کامل به نظــر پرزیدنت ترامپ در مورد رهبران ایران و 
مالهای ایران باید تا روز 11 سپتامبر که کتاب رسما« و به طور کامل منتشر  می 

شود انتظار کشید.

 کتاب تازه ای از باب وودوارد
 خبرنگار برجسته آمریکایی

 » وحشت ، دانالد ترامپ در کاخ سفید«

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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آدینه  16 شهریور /  7 سپتامبر

1300 خورشیدی )1921میالدی(
انتشار روزنامه  »سیاست« به مدیریت شاهزاده 

عباس میرزا )عباس اسکندری( در تهران
1308 خورشیدی )1929(

تصویب قانون تابعیت ایران در پانزده ماده در 
مجلس

1314 خورشیدی )1935میالدی(
زادروز  پرویز یاحقی )صدیقی پارسی(، آهنگساز 

و نوازنده ی ویولون
1333 خورشیدی )1954میالدی(

زادروز هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده
1351 خورشیدی )1972میالدی(

اعدام مهدی رضایی به حکم دادگاه نظامی
1353 خورشیدی )1974میالدی(

بمباران نوار مرزی ایران توسط عراق
1357 خورشیدی )1978میالدی(

انتصاب ارتشبد غالمعلی اویسی به فرمانداری 
نظامی تهران  و برقراری حکومت نظامی درتهران 

و یازده شهر دیگر
  1359 خورشیدی )1980 میالدی(

انتشار روزنامه ی »میزان« به مدیریت مهندس 
مهدی بازرگان

1360 خورشیدی )1981 میالدی(
کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در لندن، 
مورد حمله قرار گرفت و 54 نفر توسط پلیس 

لندن بازداشت شدند

شنبه 17 شهریور  /   8 سپتامبر

1349 خورشیدی )1970میالدی(
درگذشت سیدمحمد هاشمی- نماینده  مجلس، 

روزنامه نگار و مدیرروزنامه  »اتحاد ملی«
درگذشت دکتر رضازاده  شفق - نویسنده و 

سیاستمدار
1357 خورشیدی )1978( 

تیراندازی و درگیری مردم وارتش شاهنشاهی 
در میدان ژاله و کشته شدن 86 نفر از مردم طبق 

مدارك دولتی آن زمان)جمعه  سیاه(
 

یکشنبه 18 شهریور / 9 سپتامبر

1298 خورشیدی )1919(
ضیاءالواعظین،  امین الضرب،  شدن  زندانی 
افراسیاب آزاد، فرخی یزدی و میرزاده عشقی به 
جرم مخالفت و اعتراض به عقد قرارداد 1919 بین 

ایران وانگلیس
1318 خورشیدی )1939میالدی(

و  شاعر  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  زادروز  
پژوهشگر

1334 خورشیدی )1955میالدی(
تأسیس اداره  بازرسی کل کشور

1348 خورشیدی )1969میالدی(
درگذشت جالل آل احمد -نویسنده و مترجم

1335 خورشیدی )1956میالدی(
تهیه و تقدیم الیحه تأسیس سازمان اطالعات و 

امنیت کشور)ساواك(به مجلس 
1357 خورشیدی )1978میالدی(

کناره گیری امیرعباس هویدا از وزارت دربار
1361 خورشیدی )1982 میالدی(

زادروز  بنیامین بهادری خواننده ی موسیقی پاپ
  دوشنبه 19 شهریور  /   10 سپتامبر

1286 خورشیدی )1907(
مدیریت  به  شمال«  »نسیم  روزنامه  انتشار 

سیداشرف الدین حسینی قزوینی در رشت
1336 خورشیدی )1957میالدی(

ازدواج اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی
1358 خورشیدی )1979میالدی(

درگذشت آیت اهلل طالقانی- روحانی عضو نهضت 
آزادی ایران و مبارز علیه حکومت سلسله  پهلوی.

1359 خورشیدی )1980میالدی(
فعال  ترانه سرا،  نوازنده،  نجفی،  زادروز  شاهین 

اجتماعی و خواننده 
.

سه شنبه 20 شهریور /  11 سپتامبر

1307 خورشیدی )1928(
گشایش بانك ملی ایران توسطرضا شاه پهلوی و 

هیأت دولت با سرمایه ی دو میلیون تومان
1309 خورشیدی )1930میالدی(

چاپ مجله ی نورافشان، به مدیریت شوکت 
سالمی

1314 خورشیدی )1935میالدی(
تغییر نام شهرهای ایران به پیشنهاد فرهنگستان 

و تصویب هیأت وزیران
1357 خورشیدی )1978میالدی(

کناره گیری رضا قطبی از ریاست سازمان صدا و 
سیمای ایران 

دولتی  بلندپایه ی  مقامات  از  کثیری  جمع 
ممنوع الخروج شدند

 1360 خورشیدی )1981میالدی(
ترور آیت اهلل مدنی

1380 خورشیدی )2001میالدی(
حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا که در آن 

نزدیك به 3000 نفر کشته شدند.

 چهارشنبه 21 شهریور/ 12 سپتامبر

1339 خورشیدی )1960(
قطع برنامه های تبلیغاتی علیه ایران در رادیو 

مسکو
1345 خورشیدی )1966(

زادروز انوشه انصاری، کاوشگر، رئیس انجمن 
دور  راه  از  ارتباط  فناوری  گردانندگان شرکت 

)TTI( و نخستین زن فضانورد ایرانی 
1363 خورشیدی ) میالدی1984(

زادروز شقایق رحیمی راد، هنرپیشه سینما 
 

پنجشنبه 22 شهریور/ 13 سپتامبر

1299 خورشیدی )1920میالدی(
قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان

1312 خورشیدی )1933میالدی(
انتخاب محمدعلی فروغی به مقام رییس الوزرایی

1324 خورشیدی )1945میالدی(
دمکرات  حزب  مؤسسان  هیأت  تشکیل 

آذربایجان به ریاست پیشه وری
1334 خورشیدی )1955(

هدایت  قلی  مهدی  حاج  درگذشت 
)مخبرالسلطنه( -نویسنده و سیاستمدار

1356 خورشیدی )1977میالدی(
عده ای ناشناس اتومبیل اشرف پهلوی و همراهان 
او را در جنوب فرانسه به گلوله بستند. اشرف در 
این حادثه جان سالم به در برد ولی ندیمه اش به 

قتل رسید.
1364 خورشیدی )1985(

و  ادیب  ـ  صناعی  محمود  دکتر  درگذشت 
پژوهنده

1382 خورشیدی )2003میالدی(
درگذشت  رضا بیك ایمانوردی، بازیگر و ورزشکار 

در ایالت آریزونای آمریکا
1389 خورشیدی )2010میالدی(

درگذشت ستار لقائی قصه نویس و روزنامه نگار 
باسابقه مطبوعات ایران در بیمارستانی در لندن.

او متولد سال 1325 خورشیدی  درتربت حیدریه 
بود و پس از پایان دوره دبیرستان هنگام تحصیل 
دانشکده  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در 
ادبیات دانشگاه تهران کار مطبوعاتی خود را در 
مجله تهران مصورآغاز کرد. شش سال بعد در 
سال 1349 لقائی برای چهار سال سردبیر تهران 
مصور شد و درسال 1353 پس از تعطیل شدن 
تهران مصور به همراه تعداد دیگری از مجالت 
و روزنامه ها، سردبیری مجله هفتگی »کودك و 
زندگی« را بر عهده گرفت که از انتشارات انجمن 
ملی حمایت کودکان بود و در باره آن و برای 

والدین و مربیان منتشر می شد.
ستار لقائی در کنار کارمطبوعاتی، داستان نویس 
پرکاری هم بود که اولین داستان بلند او به نام 
»همبستران مرداب« در سال 1346 در تهران 
منتشر شد. از لقائی مجموعا 18 کتاب شامل 
بلند، مجموعه داستان های کوتاه،  داستانهای 
گزارش و داستان کودکان در تهران، لندن و لس 
آنجلس به چاپ رسید.از لقائی همچنین اثری 
باقی مانده به نام«عشق من ... هنر من ... زندگی 
من« که مجموعهای است از مصاحبه با هفتاد 
هنرمند در باره عشق، هنر و زندگی. این مجموعه 

بی نظیر در سال 1349 درتهران به چاپ رسید.
1394 خورشیدی )2015 میالدی(

درگذشت شاهرخ زمانی، فعال کارگری، به  علت 
سکته مغزی در زندان رجایی شهر. وی از فعاالن 

حقوق کارگران بود.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
7 سپتامبر تا 13 سپتامبر )16 شهریور تا 22 شهریور(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری در شروع نشست فصلی آن 
درباره ناکارآمدی دستگاه های جمهوری اسالمی گفت: »دشمنان می خواهند تلقین 
کنند که در کشور مجلس و سایر قوا هیچ کاره هستند و مسئولیت ها فقط بر گردن 

رهبر است ...، ایشان چه کار دیگری باید انجام می دادند که ندادند؟«
خبرگانی که رییسش هووی عزراییل باشه و به جای گیر دادن به رهبر، پایین پاش 
بشینن و به امر شریف خ**ه مالی مشغول باشن باس پی پی کرد توش و خالص! 
یکی نیست به این عنتر )جنتی( بگه آخه دیوث، مگه غیر از رهبری کس دیگه ای هم 
هست که کاره ای باشه؟ این که خبرگانه و کارش عزل و نصب رهبره، بخاری ازش 
در نمیاد، اونوقت میخوای بقیه قوا بدون اجازه آغا چه غلطی بکنن؟ ...، ایشون فقط 
باس یه کاری میکرد که تا حاال نکرده: »چشماشو ببنده، نفس عمیق بکشه، ذکری بگه 

و قهرمانانه نرمش کنه و به آقاترامپ بگه گ* خوردم!«
خبر دوم – هجوم چند میلیونــی مردم برای پیش خرید پنجاه هزار اتومبیل گروه 
خودروسازی سایپا باعث شد تا برای ساعاتی وبسایت این شرکت از دسترس خارج 

شود.
بعله دیگه، مردم میگن پول نداریم و تورمه و اله و بله ولی برای خریدن پراید سی 
چهل میلیونی اونم برای تحویل دو سال دیگه، همو پاره میکنن. بعضی وقتا ناامید 
میشم از این ملت ولی به خودم میگم »نه بابا مردم نمی خواستن پوالشونو دو دستی 
بدن به دولت اسالمی، فقط می خوان یه جایی سرمایه گذاری کنن تا حروم نشه!« 

ولی خداوکیلی سرمایه گذاری رو پراید؟ 
خبر سوم – دادستان عمومی استان خراسان رضوی گفت: »ظاهر شیک بچه ها عامل 

محرک کودک آزارهاست!«

نکنه حاج آقا دادستان هم بعله! آقا مطمئنی دادستان قزوین نیستی؟ یعنی چی االن این 
جمله؟ روت نشد بگی اگه بچه مچه خوشگل باشه ما هم هستیم چه برسه به کودک 
آزار )شما بخون بچه باز( محترم. زین پس سر و روی بچه هاتون گل بمالین و یه کاری 
کنین بو گند بدن و بی ریخت باشــن تا بچه بازی، دادستانی، آخوندی، چیزی براش 

راست، اوه ببخشید، تحریک نشه! 
خبر چهارم – واعظی رییس دفتر روحانی رییس جمهور اسالمی درباره تحریم ها و 

وضعیت وخیم اقتصادی گفت: »از مردم انتظار داریم در حد نیاز خرید کنند!« 
مردم هم از شما انتظار دارن که اوال خفه شید و برای خودتون و جد و آباد پوفیوزتون 
تعیین تکلیف کنید، دوما با این وضعیتی که برای مردم درست کردین، بیشتر از این هم 
نمیتونن خرید کنن چون اوصوال پولی نمونده براشون و سوما اگه محبت کنین و کال 

از صفحه روزگار محو بشین، لطف بزرگی کردین!

http://www.08.net/08bus/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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1299 خورشیدی، 1920 میالدی
تولد در 12 فروردین ( 3 آوریل) در همدان.

• 1305 خورشیدی، 1926 میالدی
آغاز تحصیالت ابتدایی در همدان.

(احسان یارشاطر سال اول تا چهارم دبستان را در مدرسه تأیید در همدان، سال پنجم و ششم را در مدرسه آلیانس در کرمانشاه، و 
سال هفتم را در مدرسه تربیت در تهران به انجام رساند.)

• 1310 خورشیدی، 1931 میالدی
درگذشت مادر، روحانیه میثاقیه، بر اثر نارسایی کلیه.

• 1311 خورشیدی، 1932 میالدی
درگذشت پدر، هاشم یارشاطر، بر اثر سینهپهلو.

• 1313 خورشیدی، 1934 میالدی
ورود به دانشسرای مقدماتی تهران.
• 1316 خورشیدی، 1937 میالدی

ورود به دانشسرای عالی تهران.
• 1320 خورشیدی، 1941 میالدی

دریافت لیســانس در رشته ادبیات فارسی، کسب رتبه  نخست و مدال اول علمی در امتحانات رشته ی ادبیات فارسی دانشکده ی 
ادبیات و علوم دانشسرای عالی تهران.

تدریس ادبیات فارسی در مدرسه علمیه در تهران.
• 1321 خورشیدی، 1942 میالدی

پذیرفتن معاونت دانشسرای مقدماتی.
آغاز تحصیل در رشته ی حقوق قضایی و ادامه ی تحصیل در رشته ی ادبیات فارسی در دانشگاه تهران.

• 1323 خورشیدی، 1944 میالدی
دریافت لیسانس در رشته ی حقوق قضایی از دانشگاه تهران.

• 1326 خورشیدی، 1947 میالدی
دریافت درجه ی دکتری در رشته ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، زیر نظر دکتر علیاصغر حکمت، موضوع پایان نامه: »شعر 

فارسی در عهد شاهرخ (نیمه ی اول قرن نهم)، یا آغاز انحطاط در شعر فارسی.«
آغاز کار در جایگاه استادیار زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ی معقول و منقول

(دانشکده ی الهیات) دانشگاه تهران.
سفر به لندن برای تحصیل و تحقیق در رشته ی زبانها و تاریخ ایران باستان در دانشکده ی مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن 

SOAS
• 1330 خورشیدی، 1951 میالدی

نوشتن گزارش کنفرانس یونسکو با حضور نمایندگان سی کشور، در باره ی توسعه ی تفاهم بین المللی از راه تدریس و تحریر تاریخ، 
و انتشار آن در مجله ی »تعلیم و تربیت«، سال بیست و پنجم (آبان و آذر 1330 ).

• 1331 خورشیدی، 1952 میالدی
 Walter Bruno.دریافت فوق لیسانس در رشته ی زبانهای فارسی میانه و قدیم از دانشگاه لندن زیر نظر پرفسور والتر برونو هنینگ

Henning
آغاز تدریس زبانهای فارسی باستان و اوستایی در جایگاه دانشیار در دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران.
تصحیح، و نوشتن مقدمه و حواشی بر ترجمه ی فارسی »االشارات و التنبیهات« و »پنج رساله« ابنسینا.

پیوستن به نویسندگان مجله ی سخن و آغاز نوشتن سلسله مقاالت معرفی نقاشی مدرن در این نشریه.
• 1332 تا 1337 خورشیدی، 1953 تا 1958 میالدی

تدریس در جایگاههای دانشیاری زبان و ادبیات فارسی، دانشیاری زبانهای باستانی ایران همراه استاد پورداود، و در نهایت تدریس 
کرسی »فرهنگ ایران باستان« پس از بازنشستگی استاد پورداود.

• 1333 خورشیدی، 1954 میالدی
بنیادگذاردن بنگاه ترجمه و نشر کتاب در تهران.

• 1334 خورشیدی، 1955 میالدی
آغاز مطالعه و ثبت لهجه ی تاتی جنوبی در روستاهای ایران.

انتشار پایان نامه ی دکتری احسان یارشاطر در هیأت کتاب مستقل »شعر فارسی در عهد شاهرخ )نیمه ی اول قرن نهم(، یا آغاز انحطاط 
در شعر فارسی« توسط انتشارات دانشگاه تهران.

• 1335 خورشیدی، 1955 میالدی
دبیری »انجمن فلسفه و علوم انسانی«، وابسته به یونسکو.

پذیرفتن دعوت دانشگاه کمبریج برای تدوین تاریخ ایران، از پایان حکومت هخامنشیان تا پایان دوران ساسانی، در دو مجلد. احسان 
یارشاطر دو فصل »تاریخ ملی ایران« و »آیین مزدک«، و نیز مقدمه ی این مجموعه را شخصا تألیف کرد.

• 1336 خورشیدی، 1957 میالدی
سردبیری مجله ی سخن برای یک سال، در دوران سفر دکتر ناتل خانلری به لبنان.

بنیادگذاردن انجمن کتاب و مجله ی راهنمای کتاب با همکاری ایرج افشار و مصطفی مقربی.
انتشار »داستانهای ایران باستان »شامل داستانهای آرش کمانگیر از متن اوستایی«، تشتر یشت و آثار الباقیه بیرونی؛هرمزد و اهریمن از 
متن پهلوی، بند هشن بزرگ؛ داستان جمشید از متن اوستایی، وندیداد فصل دوم؛ فرشته باران و دیو خشکی، از متن اوستایی تشتر 
یشت، متن پهلوی؛ فره ایزدی، از متن اوستایی زامیاد یشت؛ زادن زرتشت، از متن پهلوی دینکرت؛ داستان آفرینش، از متنهای پهلوی 
و پارتی مانوی؛ جنگ رستم با دیوان، از متن سغدی؛ زریر و ارجاسب، از متن پهلوی یادگار زریران؛ داریوش بزرگ و گوماتا، از 
متن پارسی باستان، کتیبه ی داریوش در بیستون و تاریخ هرودوت کتاب سوم؛ اردشیر بابکان، از متن پهلوی، کارنامک اردشیر بابکان 

)این اثر یک سال بعد از انتشار، جایزه ی
سلطنتی بهترین کتاب سال را دریافت کرد.)

• 1337 خورشیدی، 1958 میالدی
آغاز تدریس در جایگاه دانشیار میهمان در دانشگاه کلمبیا در نیویورک.

انتشار چاپ یکم برگزیدهای از داستانهای شهنامه ی فردوسی به نثر، در مجموعه ی ایرانشناسی انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
)این اثر در سال 1959 میالدی برنده ی جایزه ی ادبی یونسکو شد(

• 1339 خورشیدی، 1960 میالدی
دفاع از دومین پایاننامه ی دکتری در مسکو همزمان با برگزاری کنگره ی شرقشناسی مسکو، و دریافت درجه ی دکتری از دانشگاه 

لندن، زیر نظر پرفسور والتربرونو هنینگ، موضوع پایان نامه: A Grammar of Southern Tati Dialects (دستور
زبان لهجه های تاتی جنوبی).

• 1340 خورشیدی، 1960 میالدی
ازدواج با لطیفه الویه.

آغاز تدریس در جایگاه استاد کرسی ایران شناسی، کرسی هاگوب کُِورکیان،
در دانشگاه کلمبیا.

• 1341 خورشیدی، 1962 میالدی
آغازکار بر مجموعه ی میراث ایران Persian Heritage Series  برای ترجمه ی متون کالسیک فارسی به زبانهای مهم غربی. (

این طرح که در پروژه ی مجموعه آثار ارزشمند یونسکو نیز جای گرفت، با طرح سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو ادغام شد، و با 
تشکیل شورای ویراستاری به سرپرستی احسان یارشاطر به خلق چهل و پنج عنوان ترجمه به زبانهای انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، 

آلمانی و ژاپنی انجامید.)
• 1344 خورشیدی، 1965 میالدی

 Société de la همــکاری در تدوین اطلس زبانشناســی ایــران، در جایگاه نایب رئیس انجمن شــناخت لهجه های ایرانــی
Dialectologie Iranienneو سرپرستی طرح گردآوری لهجههای پراکنده در ایران.

• 1345 خورشیدی، 1966 میالدی
انتشار کتاب »نقاشی نوین« در دو مجلد مجلد یکم: از امپرسیونیسم تا کوبیسم؛ مجلد دوم: از کوبیسم تا پاپ آرت با نام قلمی رهسپر.

A.J. Arberry  انتشار ترجمه ی تذکرةاالولیاء عطار به عنوان نخستین مجلد از مجموعه ی میراث ایران، با ترجمه ی ا. ج. آربری
• 1346 خورشیدی، 1967 میالدی

ریاست گروه زبانها و تمدنهای خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا (برای یک سال).
ریاست هیأت تحریریه ی انتشارات دانشگاه کلمبیا در بخش مطالعات خاورمیانه.

بنیادگذاردن مرکز تحقیقات ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا و به عهده گرفتن ریاست این مرکز.
• 1347 خورشیدی، 1968 میالدی

برگزاری کنفرانس بینالمللی درباره ی شرایط فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی ایران در مرکز تحقیقات ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا، 
همراه با برگزاری نمایشگاه نقاشی از آثار نقاشان آن روزگار ایران.

• 1348 خورشیدی، 1969 میالدی
 ، A Grammar of Southern Tati Dialects انتشار دومین پایان نامه ی احسان یارشاطر در هیأت یک کتاب مستقل با عنوان

Mouton انتشارات دانشگاه کلمبیا با همکاری انتشارات موتن
• 1349 خورشیدی، 1970 میالدی

Walter Hintz. گذراندن یک فرصت پژوهشی یک ساله در دانشگاه گوتینگن آلمان، به دعوت والتر هینتز
• 1349 تا 1352 خورشیدی، اواخر 1970 تا 1973 میالدی

ریاست گروه زبانها و تمدنهای خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا برای بار دوم.
• 1350 خورشیدی، 1971 میالدی

پیشنهاد ترجمه ی تاریخ طبری به دست اندرکاران طرح ترجمه ی آثار برگزیده در یونسکو )این پیشنهاد مورد پذیرش هیأت ناظر بر 
ترجمههای عربی این طرح قرار نگرفت و احسان یارشاطر، شخصا،ً امکان این ترجمه را فراهم آورد(

• 1351 خورشیدی، 1972 میالدی
انتشار مجموعه مقاالت ارائه شده در کنفرانس ایرانشناسی سال 1968 دانشگاه کلمبیا، با ویراستاری احسان یارشاطر، در کتابی با 
عنوان ایران، رویاروی دهه ی هفتاد )Iran Faces the Seventies, New York: Praeger Publishers INC فراهم آوردن 

مقدمات تألیف و انتشار دانشنامه ایرانیکا.
• 1353 خورشیدی، 1974 میالدی

بنیادگذاردن دانشنامه ایرانیکا و برپایی دفتر دانشنامه در مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا.
• 1354 خورشیدی، 1975 میالدی

آغاز انتشار دانشنامه ایران و اسالم در بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
• 1356 خورشیدی، 1977 میالدی

فراهم آوردن مقدمات ترجمه ی تاریخ طبری به زبان انگلیسی با همراهی گروهی
از مورخان و پژوهشگران.

• 1357 خورشیدی، 1979 میالدی
 . Fascicle.کاملشدن نخستین جزوه ی دانشنامه ایرانیکا

پایه گذاری گفتارهای مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا )در این برنامه هر دو سال یک بار از یک ایرانشناس برای ایراد پنج سخنرانی در 
دانشگاه کلمبیا دعوت میشود. مجموعه ی این سخنرانی ها به صورت جامعتر و مفصلتر در هیأت کتاب منتشر میشود(. 

• 1358 خورشیدی، 1980 میالدی
عضویت در کمیته ی ناظر شعبه ی اسمی موزه ی متروپولیتن نیویورک به دعوت ا ل موزه.

• 1361 خورشیدی، 1982 میالدی
انتشار نخستین مجلد دانشنامه ایرانیکا توسط ناشر انگلیسی، راتلج و کیگان پال.

Routledge and Kegan Paul Publishers
• 1362 خورشیدی، 1983 میالدی

.Persian Heritage Foundationتأسیس بنیاد میراث ایران
• 1365 خورشیدی، 1986 میالدی

از سرگیری انتشار مجموعه ی متون فارسی )نخستین اثر این مجموعه تصحیح انتقادی شاهنامه توسط دکتر جالل خالقی مطلق، استاد 
دانشگاه هامبورگ؛ و اثر دیگر کلیات عبید زاکانی با تصحیح دکتر محمدجعفر محجوب است(.

• 1368 خورشیدی، 1989 میالدی
عضویت در کمیته ی ناظر گروه آموزشی خاورمیانه در دانشگاه هاروارد به دعوت دانشگاه.

تحویل قسمتی از اسناد و مکاتبات شخصی به انستیتو هوو - Hoover Insti رtute دانشگاه استفورد برای ضبط در دانشگاه.
• 1369 خورشیدی، 1990 میالدی

رسیدن به زمان بازنشستگی و ادامه ی تدریس »علوم انسانی در آسیا« به دعوت
دانشگاه کلمبیا. ادامه ی مدیریت مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا تا به امروز.

• 1370 خورشیدی، 1991 میالدی
دریافت جایزه ی جورجیولِوی دالویدا  Giorgio Levi Della Vida برای مطالعات اسالمی از سوی مرکز تحقیقات خاورشناسی 

دانشگاه کالیفرنیا.
• 1378 خورشیدی، 1999 میالدی

درگذشت همسر، لطیفه الویه، بر اثر سرطان.
بازنشســتگی از دانشگاه کلمبیا )یارشاطر تا سال 2003 که لرزش دست، امکان نوشتن را برایش دشوار کرد، به رغم بازنشستگی 

رسمی، همچنان به تدریس ادامه داد.)
• 1385 خوشیدی، 2005 میالدی

A History of Persian آغاز طرح تدوین مجموعه تاریخ ادبیات فارسی
Literatu در هژده مجلد.

• 1386 خورشیدی، 2007 میالدی
به انجام رسیدن ترجمه ی کامل تاریخ طبری به زبان انگلیسی با توضیحات و حواشی در چهل مجلد، با سرپرستی و ویراستاری 

احسان یارشاطر.
• 1388 خورشیدی، 2009 میالدی

انتشــار نخستین مجلد مجموعه ی تاریخ ادبیات فارســی با عنوان – General Introduc tion to Persian Literature به 
 The Literature of، - ؛ و انتشار مجلد مکمل و همراه این اثر با عنوان( J.T.P de Bruijn ) ویراســتاری توماس پتر دوبَرن
Pre Islamic Iran به ویراســتاری رونالد امریک Ronald E. Emmerick  و ماریا ماتســوخ Maria Macuch، زیر نظر 

احسان یارشاطر.
• 1389  خورشیدی،2010میالدی 

 Oral and Popular Literatures of Iranian انتشار مجلد همراه و مکمل مجلد دوم مجموعه ی تاریخ ادبیات فارسی با عنوان
Languages )Kurdish, Pashto,Balochi, Ossetic, Tajik, and Persian  بــه ویراســتاری فیلیپ جی کرینبروک 

Philip G. Kreyenbroek و اولریش مارزلفUlrich Marzolp ، زیر نظر احسان یارشاطر.
انتشار نسخه ی فارسی مجلد یکم مجموعه تاریخ ادبیات فارسی، و مجلد همراه و مکمل آن با عناوین »مقدمه ای کّلی بر ادبیات 
فارسی »با ترجمه ی مجدالدین کیوانی، « و ادبیات ایران پیش از اسم با ترجمه ی گروهی از مترجمان، زیر نظر ژاله آموزگار، توسط 

انتشارات سخن در تهران.
• 1390خورشیدی،2011 میالدی 

haqiن The History of Bey - انتشار ترجمه ی تاریخ بیهقی به زبان انگلیسی، با عنوا
با ترجمه ی کلیفورد ادموند بازورث C.E. Bosworth و ویراستاری محسن آشتیانی، زیر نظر احسان یارشاطر.

• 1391 خورشیدی،2012 میالدی 
 Charles Melvilleبه ویراستاری چارلز ملویل Persian Historiog  انتشار مجلد دهم مجموعه تاریخ ادبیات فارسی با عنوان

، زیر نظر احسان یارشاطر.
• 1394 خورشیدی،2015 میالدی 

برگزیده شدن سامانه ی ایرانیکا، از سوی انجمن کتابخانه های آمریکا، به عنوان یکی از بهترین مراجع اینترنتی در دسترس برای همگان 
در سال 2014 میالدی.

دریافت مدال الِیس آیلند ، نشانی آمریکایی برای ادای احترام به تالشها و دستاوردهای مهاجران اثرگذار بر جامعه ی میزبان.
1395 خورشیدی 2016 میالدی

انتشار کتاب احسان یارشاطر در گفتگوبا  ماندانا زندیان ) شرکت کتاب لوس آنجلس( 
1397خورشیدی 2018 میالدی

دهم شهریور برابر با اول سپتامبر درگذشت پرفسور احسان یارشاطر در اثر کهولت

سالشمار زندگی پربار پرفسور احسان یارشاطر
برگرفته از کتاب احسان یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان
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خدمات و سرویس
 Paralegal Services and

Collection Services

PARALEGAL 
GROUP CENTER

به مدیریت 
جمشید گودرزی

714-418-7146
310-272-5097
949-679-1888

www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com

درکانون خبر:

در روزهــای اخیر درباره مذاکرات احتمالی رژیم جمهوری اســالمی و دولت 
ایاالت متحده، گمانه زنی ها و ســناریوهای زیادی ارایه شده است. گروهی بر 
اساس منافع شان و دسته ای بر پایه نگرانی های خود، این رخداد احتمالی یعنی 
مذاکره مســتقیم ریاســت جمهوری آمریکا و رییس جمهوری اسالمی را دنبال 

می کنند.  
شــخصیت هایی وجود دارند که ارتباط مجدد ایــران و ایاالت متحده را مانند 
زمــان پرزیدنت اوباما و امضای برجام خواهانند تا بتوانند به رانت ها و فعالیت 
های دیگر قانونی و غیرقانونی اقتصادی شــان ادامه دهند و قدرت بدست آمده 
را حفظ کنند؛ دولتی های جمهوری اســالمی و دسته ای از اصالح طلبان بدنه 
مجلس و دیگر ارگان های رژیم اســالمی در این گروه قرار می گیرند. دســته 
تندرو پیروان والیت و برخی از اصالح طلبان والیی )اصطالح پیشنهادی برای 
اصالح طلبان خواهان ادامه حکمرانی والیت فقیه، نویسنده( که در امور ماورای 
غیرقانونی قاچاق، ارسال پول و سالح برای تروریست های منطقه خاورمیانه و 
نیز پولشویی و سرمایه گذاری اموال ملت ایران در کشورهای مختلف، از جمله 
در ایاالت متحده، فعال هســتند و در گروه رهبر نظام و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی و نهادهای وابسته به رهبری قرار دارند. 
امــا در خارج از ایران نیز نیروهای اپوزیســیون با نگرانــی موضوع مذاکره را 
دنبال مــی کنند. آنها نگرانند مبادا دولت پرزیدنت ترامپ علیرغم ژســت ضد 
جمهوری اســالمی، در نهایت با آیت اهلل ها به توافق برسد وهر چه امید بر وی 
بســته بودند را نقش بر آب )که البته تجارب ناموفق گذشته برای بازپس گیری 
قدرت از جمهوری اســالمی با اتکا به بیگانگان به جــای ایجاد پایگاه مردمی 
برای برخی از گروه های مخالف رژیم تهران هنوز تجربه و عبرت نشــده و باز 
همه امیدهایشــان را به دولت فعلی آمریکا بسته اند!( بینند. در گوشه و کنار هم 
ایرانیان کارچاق کن جمهوری اســالمی برای بازگشت به موقعیت پیشین خود، 
از هر فرصتی برای جوش دادن مذاکره احتمالی بین رهبران جمهوری اســالمی 

و آمریکا استفاده می کنند. 
بــا توجه به رخدادهای اخیر و افق پیش رو، مذاکرات اتفاق خواهد افتاد آیا؟ و 
شــاهد الگوی مذاکره ترامپ – کیم جونگ اون در ماجرای کره شمالی خواهیم 
بود آیا؟ این پرسش های اساسی است که اذهان را به خود مشغول کرده و گمانه 

زنی ها و فرضیه های بسیاری برانگیخته است … 
واقعیت این اســت که آنچه از ســوی پرزیدنت ترامپ بعنوان چراغ سبز برای 
مذاکره مســتقیم با ســران جمهوری اســالمی تعبیر شده اســت، یک تاکتیک 
هوشــمندانه سیاسی بیش نیســت. رییس جمهور آمریکا ابتدا از قرارداد برجام 
)برنامه جامع اقدام مشترک که بین جمهوری اسالمی و پنج قدرت بزرگ دنیا از 
جمله آمریکا در زمان پرزیدنت اوباما با هدف منع فعالیت های حســاس هسته 
ای رژیم اسالمی بسته شــده بود( خارج شد و سپس با فشار سنگین اقتصادی 

نوشته: امیر رنجبر – نویسنده و مترجم    بوسیله بازگشــت تحریم ها، جمهوری اسالمی را در موضع ضعف قرار داد و مذاکره؟
ضمن اینکه روســیه و چین را بعنوان پشتیبانان رژیم اسالمی قانع می کند تا در 
کنار آمریکا بایستند )حتی با زور یا دادن امتیاز در جاهای دیگر(، حلقه محاصره 

را تنگ تر خواهد کرد. 
همزمان، مطرح شــدن آمادگی برای مذاکره با ســران جمهوری اسالمی توسط 
پرزیدنت ترامپ همچون ســنگی بزرگ، نشانه نزدن است زیرا اگر به هر شکل 
مذاکره ای بین دو طرف صورت گیرد، برای نظام اسالمی کامال باخت - باخت 

خواهد بود. دو باخت آیت اهلل ها عبارتند از: 
1( مذاکره با شیطان بزرگ در شرایطی که در حال خورد شدن زیر فشار تحریم 
ها هستند، بنیان جمهوری اسالمی را زیر سوال خواهد برد و نقش راهبردی آنان 
را در فعالیت های بی ثبات کننده تروریســتی منطقه خاورمیانه را برای همیشه 
نابود خواهد کرد بویژه پس از اعالم ممنوعیت هرگونه مذاکره با آمریکا توسط 
رهبر نظــام در روزهای اخیر. هر مقام عالی دیگری نیز در حکومت اســالمی 
بخواهد با دولت ایاالت متحده وارد مذاکره شــود، باید با اجازه رهبری باشــد 
بنابراین آغاز مذاکره با آمریکا، پایانی خواهد بود بر جمهوری اسالمی به شکلی 
که در این چهل سال وجود داشته است. مذاکره برای رژیم تهران، زانو زدن در 
برابر دشمن )اصطالح معروف رهبر انقالب اسالمی برای معرفی آمریکا( دیرین 

و شکست کامل در داخل و خارج ایران خواهد بود.
2( پیشنهاد آمادگی برای مذاکره مستقیم توسط پرزیدنت ترامپ همچون دینامیتی 
روشن در درون بدنه و مرکز فرماندهی جمهوری اسالمی اختالل اساسی ایجاد 
کــرده و بزودی جناح های داخل نظام برای نجات خود و کلیت رژیم به تکاپو 
و مخالفت با یکدیگر خواهند پرداخت کما اینکه هم اکنون نیز نشــانه های این 

تفرقه و انفجار احتمالی دینامیت پیشنهاد مذاکره مشاهده می شود. 
به نظر می رسد پروژه مذاکره مستقیم حداقل به شکل علنی و شفاف فعال منتفی 
باشد مگر در دو مورد: کودتا در کشور و سرنگونی رهبری و یا مرگ وی بر اثر 

بیماری که مدت هاست زمزمه آن به گوش می رسد. 
هفته های آتی آبســتن حوادث بسیاری خواهد بود که می تواند سرنوشت ملت 

ایران را دگرگون کند!

The BIANCA FOUNDATION 
Dedicated to Educate and Empower our teens by giving them tools to become successful in 

all areas of their life.
CHALLENGES FACING OUR TEENS TODAY:

P P d b ll iPeer Pressure and bullying
Conflict within parents, siblings and friends

Peer rejection, Pressures of school
Tests and homework
T hi h t tiToo high expectations

Extracurricular activities, Pubertal changes
Drugs, sex and Alcohol

Our life skills classes will give our teens the guidelines and tools to:Our	life	skills	classes	will	give	our	teens	the		guidelines	and	tools	to:
 Communicate	more	effectively	with	family	and	friends
 Improve	your	relationship	with	yourself	and	others	
 Learn	the	keys	of	dealing	with	conflict	
 How to make better decisionsHow	to	make	better	decisions	
 Manage	stress	and	much	more

To	support	and	donate	contact	us:	213‐260‐0256
biancafoundation@gmail.combiancafoundation@gmail.com
P.O.	Box	24263	LA		CA		90024
www.thebiancafoundation.org
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مجموعه مقاالت 
پروفسور امنون نتصر

 در مجله شوفار نیویورک 
در دو مجلد 

با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 
از انتشارات شرکت کتاب

منزلی 3 خوابه  
دو حمام در منطقه زیبای Lake Balboa با 
استخر  کامال" نوسازی )Remodel(  شده 

برای اجاره

5062-928-310

درکانون خبر:

نوشته کارمل مالمد

طی چند هفته گذشته این فرصت را داشتم که با آقای "یوتام پولیتزر"  مدیر 
اسرائیلی"  "امداد  یا  "ایسرا-اید"    به  موسوم  اسرائیلی  انتفاعی  غیر  سازمان 
مصاحبه ای داشته باشم. موضوع مصاحبه، چگونگی مساعدت این سازمان امداد 
به ایرانیان و مسلمانانی است که از سرزمینهای خود گریخته و برای زندگی بهتر 

در سر زمینهای دیگر به جزایر یونان رسیده اند.
سازمان "ایسرا-اید" که در سال 2001 بنیاد گذاری شده است، تشکیالتی غیر 
دولتی است که متعهد به ارائه خدمات حیاتی در  هنگام  وقوع مصائب بزرگ و 
کمکهای دراز مدت نیز هست.  داوطلبان تیم های پزشکی،  باز یافت ونجات، 
خدمات دوران نقاهت و بسیج اجتماعی در سازمان "امداد اسرائیلی"، طی دو 
از  بسیاری  از  پس  امداد  مقدم  خطوط  در  نجات  گروه  نخستین  گذشته  دهه 
فاجعه های بزرگ انسانی بوده اند.  چه در زلزله عظیم نپال در سال 2015 و 
رسیدگی به قربانیان طوفان "هاروی" در هیوستون تکزاس در سال 2017، و 
چه در عملیات نجات و رسیدگی به بازماندگان زلزله هائیتی در سال 2010 ، 
داوطلبان "ایسرا-اید" بدون هیچ چشمداشتی به یاری ضعیف ترین انسانها در 

سخت ترین دورانهای زندگی آنان شتافتند.
آنچه در پیش می آید بخشی از گفتگوی من با آقای پولیتزر است:

س- چرا سازمان غیر انتفاعی شما دست به چنین کمکهائی به آوارگان جنگها 
و مصیبتهای طبیعی می زند؟ انگیزه شما چیست؟

ج- ما این مسئله را مسئولیت خود میدانیم که هم به مثابه انسان و هم به عنوان 
شهروندان اسرائیلی - اعم از عرب و یهودی- به ضعیف  ترین انسانها در زمان 

وقوع بحرانها یاری برسانیم.
س- آیا میتوانید به ما بگوئید که چه در صدی از دریافت کنندگان کمک از 
شما، مسلمانان ایرانی و افغانی بوده اند و اینکه چه نوع کمکهائی را در یافت 

نموده اند؟
افغانی  یا  ایرانی  ایم  بدانها کمک کرده  از آوارگانی که ما  ج- در حدود %30 
بوده اند. ما به آنها کمکهائی از قبیل خدمات پزشکی، آموزش درسی کودکان، 

مشاوره روانی پس از فاجعه، مدیریت و تعلیمات حرفه ای را ارائه نموده ایم.
این  اسرائیل هستید. چگونه  در کشور  انتفاعی مستقر  غیر  س- شما سازمانی 

مسئله را که شما عالقمند به کمک به دیگر باوران هستید، به ایرانیان مسلمان و 
سایر غیر یهودیان توضیح میدهید ؟ 

ج- هدف و ماموریت اخالقی "ایسرا-اید" نجات جانهای همه انسانهاست و 
بیان  ساختن پلهای دوستی  مابین اسرائیل و جامعه یهودی با سایر جهان. به 

ساده، این کار، کاری است درست و پسندیده.  
  س- آیا میتوانید به خوانندگان ما عکس العمل پناه جویان ایرانی که به جزیره 
یونانی "لزبوس" می رسند، هنگامی که سازمان اسرائیلی شما به آنها کمکهای 

پزشکی، خوراکی، مسکن و غیره میرساند را توضیح دهید؟
ج- تمامی آوارگان مسلمانی که به آنها کمک میکنیم از اینکه عده ای عرب و 
یهودی اسرائیلی به آنها یاری می رسانند تعجب می کنند، اما در 95% از موارد، 

آنها از دریافت کمکهای ما خشنود هستند.
س- رسیدگی به پناه جویان دردمند، بیمار، گرسنه و خسته، حتی برای چند 
شما  یهودی  غیر  و  یهودی  داوطلبان  چگونه  است.  دشواری  کار  هم  ساعت 
حاضر می شوند بدون دریافت حقوق، ماهها در این کمپ های آوارگان مشغول 

به خدمت باشند؟
این  در  یاوری  هیچ  بدون  که  آوارگانی  فیلمهای  و  تصاویر  مشاهده  ج- 
جزایرسرگردانند، در صفحه تلویزیون و رسانه های اجتماعی برای ما بمراتب 
وظیفه  را  این  میشوند  این خدمات  داوطلب  ما  نزد  کسانیکه  است.  تر  دشوار 
وجدانی خود میدانند که به کسانی که از شدید ترین فجایع انسانی رنج میبرند 

یاری رسانند.
 س- قدری در باره داوطلبان و ابعاد خدمات آنها توضیح دهید. 

اجتماعی، آموزگاران،  اینها شامل پزشکان، نرس ها، متخصصین خدمات  ج- 
مدت  برای  که  هستند  عادی  انسانهای  واقع  در  و  مهندسین  پزشکان،  روان 
سنین  و  ها  پیشینه  از  آنها  شوند.  می  داوطلب  سال  دو  تا  هفته  دو  زمانهای 
آشنائی  فارسی  زبان  با  که  داوطلبانی  که  است  واضح  برخوردارند.  گوناگونی 

دارند برای ما حائز ارزش واالتری می باشند.
س- منابع مالی شما برای این همه کمکهای انسانی کدامند؟ آیا هیچ کمکی از 

دولت اسرائیل دریافت مینمائید؟      

یاری گروه امداد اسرائیلی به پناه جویان ایرانی در جزایر یونان

ج- بیشتر درآمد مالی ما از منابع خصوصی، بنیاد های خیریه خانوادگی، بانک 
جهانی، یونیسف و سایر سازمانهای امداد تامین میشود. در حال حاضر ما هیچ 

کمک مالی از دولت اسرائیل دریافت نمیکنیم.
س- آیا عجیب نیست که یک سازمان خیریه اسرائیلی مانند شما به پناه جویانی 
ساختن  نابود  و  ها   اسرائیلی  کشتن  جهت  در  حکومتشان  که  میکند  کمک 
و  حماس  مانند  تروریستی  گروههای  خرج  دالر  میلیاردها  ساالنه  اسرائیل  

حزب اهلل می کند؟
ج-  ما به کسانی کمک میکنیم که از دست همین حکومتهای وحشتناک می 
گریزند و بدنبال زندگی بهتری هستند. آنها هیچ انگیزه ای بر علیه یهودیان یا 
اسرائیلیان ندارند و ما در این شرایط امکان این را داریم که نه تنها جانهائی را 

نجات دهیم، بلکه پلهائی بسازیم و دیدگاههائی را تغییر دهیم.
و  بود،  کرمانشاه  منطقه  در  وحشتناکی  زلزله  شاهد  ایران  گذشته  سال  س- 
دولت  اگر  بود.  کرده  تجربه  را  براندازی  خانمان  های  زلزله  نیز  گذشته  در 
ایران اجازه داده بود که داوطلبان شما به قربانیان زلزله یاری برسانند، آیا این 

داوطلبان برای کمک به ایران میرفتند؟
امنیت تیم های خود اطمینان حاصل کنیم. در  باید از  ج- در درجه اول، ما 
صورت تضمین امنیتی صد در صد، ما در هر جای جهان و هر زمان که به 

کمک ما احتیاجی باشد مسئله را مورد نظر قرار خواهیم داد.
دارید  نیز  مسیحی  و  مسلمان  اسرائیلیان  شما  خود،  داوطلبان  میان  در  س- 
که مجانًا در اردوگاههای آوارگان، مثاًل کمپ های جزیره "لزبوس" خدمت 

میکنند. آنگیزه آنها چیست؟
ج- آنها هم به اهداف و ارزشهای سازمان ما اعتقاد دارند و میخواهند به رنج 
به  مایل  نیز  آنها  از  برسانند. برخی  یاری  نقاط  ایران و سایر  دیدگان سوریه، 
ایجاد پلهای دوستی میباشند. یکی از وفادار ترین کارمندان رسمی ما خانمی 
است بنام "آریه" که زمانی خود یک آواره افغانی بود. او از سطح یک داوطلب 
ساده  در کمپ شروع کرد . بعدا او با ما به کار ادامه داد و گروه همیاری بانوان 
را رهبری نمود.  او واقعًا به اینکه جزئی از تیم "ایسرا-اید" است افتخار میکند.

س- شما برای ایرانیان غیر یهودی که احتماالً از اسرائیل خوششان نمی آید و 
یا تصویری منفی از اسرائیل دارند چه پیامی دارید؟

ج- من امید دارم که اینها امکانات خودرا در جهت ساختن پلهائی با ما مصرف 
نمایند. ما بسیار خوشحال خواهیم شد که با آنان همانطوریکه با سایر جوامع 

مسلمان در آمریکا و سایر مناطق جهان همکاری کرده ایم، همیار شویم.

شرکت کتاب

KETAB CORP.
ketab.net

(310)
477-7477

12701 Van Nuys Blvd., 
Suite H 

Pacoima CA 91331

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
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افقی: 
1 - عروس هزار داماد- آرام - مهم ترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه 

 2 - جاویدان - مخالف و ناسازگار - مورد نیاز محتکر
 3 - نوار ضبط صوت - این تنگه دارای زیبایی های منحصر به فردی است که می تواند 

چشم هر بیننده و عالقمند به طبیعت و میراث فرهنگی را بنوازد - ارغنون
 4 - کارگردان فیلم »چگونه می توان یک میلیون دالر دزدید؟« - گذشتن و رد شدن - آشنا

 5 - خم بزرگ - پسر فریدون در شاهنامه - منفرد - مخفف« نه از«
 6 - همانندی - پارچه ابریشمی رنگین - کوبیدن و نرم کردن

 7 - زمان و وقت - نامرتب - نام کمال ادیب ترکیه
 8 - منطقه ای در شهرستان تالش دارای مناطق دیدنی و جذاب

 9 - پیر و مرشد قماربازان - دیرنشین - کبوتر صحرایی
 10 - مواد زائد خون - عنوان امپراطوران روسیه - قیمت

 11 - حرف هشتم فارسی - روش های پسندیده - آیین ها- کسی که دستش معیوب و 
از کار افتاده باشد

 12 - آرایش و زیور - بی جنبش - گلخانه
 13 - آزاد - تابع - تهی و پوچ

 14 - آمریکایی - شرکت صنایع سنگین سوئدی - بوی خوش
 15 - فهرست راهنما - گرمابخش زمستان - هافبک اسبق تیم ملی فوتبال آرژانتین

عمودی:
 1 - شهر« تپه باستانی قلعه کش« که  از شهرهای استان مازندران است - یکی از جوایز 

جشنواره فیلم فجر 
 2 - تکبر و غرور - محل نگهداری اجناس اضافه در خانه - صنعت شعری

 3 - زاپاس خودرو - موجود مهیب خیالی - اثر امیل زوال
 4 - محدوده ای شامل چند شهر - برابری - لقب سالطین پیشدادی

 5 - آهنگ - نداشتن همسر - چربی حیوان
 6 - مشکل - کرگدن - بیماری سگی

 7 - خاندان - قلعه ضحاک و روستای دیزج حسن بیگ از آثار زیبای این شهر می باشد 
- نقاشی سبک درباری

 8 - نویسنده - زمان ها - سرما آفرین تابستانی
 9 - فرق و اختالف - دسر ایرانی - همان کافی است

 10 - شاهزاده - نام پسرانه-مزار شمس تبریزی و برج شمس تبریز از آثار دیدنی و تاریخی 
این شهر است

 11 - نوبت بازی - وسیله  ذوب لحیم - کشتی گیر آماده
 12 - پول رایج در ژاپن - طراوت - راه قابل عبور برای چارپایان

 13 - عضو ناطق - از اتاق های خانه - کشکینه
 14 - رفقا و دوستان - بی نظمی و آشوب - باریک تر از آن نیست!

 15 - از آثار دیدنی و باستانی استان فارس در کازرون - دستگاهی برقی در آشپزخانه

حل جدول شماره گذشته

رمان قو 
داستانی خواندنی و پر کشش 
برای همه کسانی که به ادبیات 

فارسی عالقه دارند  

از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.net
310-477-7477

 1-800-For-Iran
1-800-367-4726 

جدول و سرگرمی 

Iranian 
Information

Center

08Global.net

(818)
9-08 08 08

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

http://08global.net/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
http://alikrealtor.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 7 سپتامبر  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:رویدادهای هفته:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.ketab.net
https://www.facebook.com/events/1833039473425703/?active_tab=about
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
http://www.strivingforhumanrights.org/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a699ff69-cd94-4fd0-ab6a-b8214c8c21f2
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

133

درکانون خبر:

ادامه مطلب از صفحه 1
»خیلی زود فهمیدم که عاشق مردم هستم ...، به همین دلیل بیزنس کردن با آنها 
برایم لذت بخش بود و گذشــت زمان را در هنگام کار متوجه نمی شدم. چقدر 
در محل کار بودم؟ اصال برایم اهمیتی نداشت.« دیوید دلرحیم این جمالت را  

در مصاحبه با لس آنجلس تایمز گفت.
آقای دلرحیم نخســتین فرزنــد از خانواده ی خود در شــیراز بود که پس از 
انقالب اســالمی ســال 1979 به ایاالت متحده مهاجرت کرد. او با تحصیالت 
دانشــگاهی مهندسی مکانیک خودرو خیلی زود جذب دنیای بیزنس شده و به 
خرید و فروش فرآورده های سوختی و نفتی در کنار مکانیکی خودرو، عالقمند 
شد.دیوید جوان پس از سه سال از آغاز کارش با گرفتن وام و کمک از دوستان 
و خانواده، شعبه های دوم و سوم پمپ بنزین های پالتینیوم را راه اندازی کرد.
اما رشــد و ترقی پالتینیوم دایم رو به صعود نبود و در زمان هایی کند و حتی 
ســیر نزولی طی کرد؛ در سال 1992 با بوجود آمدن پمپ بنزین های زنجیره ای 
با فروشگاه های بزرگ توســط کمپانی های تولیدکننده سوخت و نیز باال رفتن 
تقاضا برای اســتفاده از خودروهایی با سوخت جایگزین بنزین، شرکت انرژی 
پالتینیــوم تقریبا همه چیز خود را از دســت داد و در مرز ورشکســتگی قرار 
گرفت.آقای دلرحیم شــروع به تحقیق کرد و به این نتیجه رســید که با توجه 
به روند تحوالت آینده صنایع خودروســازی، کمپانی انرژی پالتینیوم نیز باید 
تغییــرات را پذیرفتــه و گام به گام با زمان پیش رود بنابراین در ســال 1995 
با حــذف دپارتمان تعمیرات خودرو و جایگزینــی آن با واحدهای کارواش، 
حرکت به سوی آینده از مسیر دیگری آغاز شد. برند »ساوتلند« در حال حاضر، 
15 دســتگاه بزرگ شستشوی خودکار ماشین در سراســر کالیفرنیا دارد و در 
اواخر سال آینده، نسل بعدی دستگاه های بزرگ شستشوی اتوماتیک خودرو را 
به مشتریانش ارایه خواهد کرد که هدفش مصرف کمتر و بهینه آب خواهد بود.
کمپانی دیوید دلرحیم در ســال 2000 شــروع به رشــد فزاینده ای کرد. این 
کارآفرین ایرانی تبار کارش را با دو کارمند آغاز کرد و االن چند صد پرســنل 
برای شرکت پمپ بنزین های پالتینیوم و کارواش های زنجیره ای ساوتلند کار 
می کنند. او خانواده پرســنلش را مانند خویشاوندان خود می داند و می گوید: 

»االن خانواده ای دارم که چندصد نفر جمعیت دارد!«

شــرکت پالتینیوم برای کارکنانش تســهیالت ویژه ای در نظر گرفته است؛ از 
کمک های مالی در مواقع ضروری گرفته تا مراقبت و پیگیری وضعیت کارکنان 
بیمار و مصدوم از جمله خدماتی است که آقای دلرحیم برای کارمندانش انجام 
داده اســت؛ او می گوید: »ما بر این باوریم که سالمتی یک ارزش مهم و داشتن 
تندرســتی یک شیوه زندگی )الیف استایل( اســت. ما با دادن ابزار مناسب و 
کمک و آموزش به پرســنل، برای حفظ و تقویت تندرستی آنان تالش می کنیم 
زیرا ثابت شــده، هنگامی که افراد سالم و شــاد باشند بازده کاری ایشان بسیار 

بهتر و مفیدتر خواهد بود و زندگی شادابی خواهند داشت.« 

http://iranshahrnewsagency.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
https://www.flameinternational.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82



