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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...!!!

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رایگان
FREE

128

حمله دانشجو به پدرخوانده خود  
با چاقو

مناظره دو نامزد اداره شریف 
لوس آنجلس در مورد مهاجران

نشان دادن طناب دار به دانش آموز 
سیاهپوست

)Acre(آتش سوزی به 38000 اکر
گسترش یافت

فردی که ستاره ترامپ را بر 
سنگفرش هالیوود نابود کرده بود به 

پلیس لوس آنجلس تلفن کرد

انتخاب دیوید هادلی به عنوان 
معاون حزب جمهوریخواه 

کالیفرنیا

ممنوع کردن اسکوترهای 
الکترونیکی در شهر بورلی هیلز

نخست  ماه   6 فروش  مالیات  پرداخت  مهلت  پایان  به  روز  یک 
سیستم  برای   دالریایالت  میلیون   290 کامپیوترهای   کالیفرنیا، 
روبرو  مشکل  با  فروش  مالیات  دریافت  و  جدید، گردآوری، محاسبه 
می شود و فروشگاه ها و شرکت ها و دیگر مراکزی را که باید سر زمان 
مقرر یعنی 31 جوالی مالیات خود را بپردازند، با نارضایتی روبرو نموده 
این  بپردازند.  را  مالیات  سیستم  این  از  استفاده  با  نمی توانند  و  است 
و  برنامه ریزی  و  CROS خوانده می شود  که  کالیفرنیا  متمرکز  سیستم 
آماده سازی آن از سال 2010 آغاز شده بود و سرانجام در آگوست 2016 
مرحله پایانی خود را گذراند اکنون با مشکل اساسی روبرو شده است. 
مقرر  زمان  در  که  کسانی  از  داد  دستور  کالیفرنیا  فرماندار  براون  جری 
نتوانسته اند مالیات خود را با این سیستم بپردازند، بهره و جریمه دریافت 

ننمایند تا بتوانند مشکالت سیستم را رفع نمایند.

نارضایتی برای سیستم 
جدید پرداخت مالیات

یک زن آمریکایی ایرانی تبار در میان 
شاکیان از دکتر جورج تیندال

خبرگزاری ایرانشهر -لس انجلس - دکتر جورج تیندال 
71 ساله متخصص و پزشک زنان و زایمان  در بیمارستان 
کیک یو اس سی و هم چنین به مدت 30 سال در بخش 
سالمتی دانشجویان این دانشگاه خدمت می کرد. کار او در 
سال 2016 در دانشگاه به دلیل گزارش های  سوء رفتاری 
جنسی او تعلیق شد و در تابستان سال 2017 به او اجازه 
داده شد که بی سر و صدا و بدون غوغا از کار خود کناره 

گیری کند و استعفا دهد.
در طی شکایتی که این هفته توسط 90 زن و یک فرد تغییر 
جنسیت داده ) transgender( در دادگاه مطرح شد او 

متهم است که اندام زنانه بیماران را لمس می کرده و به آنها 
سخنان سکسی و غیر متعارف می زده است.

دکتر جورج تیندال تا کنون هرگونه کار اشتباهی را در این 
زمینه انکار کرده است.

در میان 90 زنی که این شکایت را مطرح کرده اند یک زن 
آمریکای ایرانی تبار نیز وجود دارد که در سال 2015 بیمار 
دکتر تیندال بوده است و در برگه های شکایت چنین اظهار 
کرده است:  او سخنان بسیار ناخوشایند در مورد میراث 
ایرانی من گفته است و از جمله به من گفت " زنان ایرانی 

در کودکی عروس می شوند." 

درگذشت ناگهانی دکتر بهروز نعمان را  به 
خانواده های محترم نعمان و خلیلی و 

خانواده های وابسته تسلیت می گوییم و 
صبر و شکیبایی برای آنها آرزو می کنیم.

منوچهر و فریده خلیلی - شاهدخت خلیلی- شهناز و یدیدیا 
زرینی- بیژن و پیرایه خلیلی - یوسف و مینو شریفی - سعید 
و سیما نجیبی- کامیار و شهرزاد مارونی - پیام و نانسی مارونی 

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=<0627><0645><0646><0648><0646>%20<0646><062A><0635><0631>%20(%20<0627><0646><062F><06CC><0634><0647>%20<0647><0627><060C>%20<062E><0627><0637><0631><0647>%20<0647><0627>%20<0648>%20<0646><0627><0645><0647>%20<0647><0627>)%202%20<062C><0644><062F><06CC>&author=<0646><062A><0635><0631><060C>%20<0627><0645><0646><0648><0646>
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
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/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                          ژاک فراست                   

علی کریمی
بازیکن بازنشسته و مربی فوتبال ایرانی است

او در سال ۱۳۹۶ مربی تیم سپیدرود بود

بود در ساعت  بازگشته  به خانه خود  تعطیالت  برای گذراندن  که  دانشجویی 
12:55 نیمه شب در شرمن اوکس کالیفرنیا، در بالک 4600 خیابان پورنت، به 
پدر و پدرخوانده خویش با چاقو حمله کرد و پلیس بیدرنگ هر دو مرد را که 
در شرایط بسیار خطرناکی قرار داشتند به بیمارستان محلی رسانده است. این 

دو مرد که در حدود باالی 50 سال گزارش شده اند در یک بحث و گفتگوی 
خانوادگی از سوی این دانشجوی 25 ساله با ضربات چاقو مجروح شده اند و 
دانشجوی یاد شده از سوی پلیس لوس آنجلس دستگیر و بازداشت شده است. 

پلیس تاکنون مشخصات ضارب و دو مجروح را اعالم نکرده است. 

حمله دانشجو به پدرخوانده خود  با چاقو 

دو نامزد برای ریاست اداره شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس ، در یک مناظره 
جنجالی که شب گذشته برگزار شد به بیان دیدگاه خود در مورد مهاجران و تجربه 
اداره  افسران پلیس پرداختند. جیم مک دانل، رییس کنونی  تاتوهای  خویش و 
شریف دپارتمان که یک جمهوریخواه است در برابر افسر شریف بازنشسته، الکس 
و یانوویوا تالش کرد که از رفتار این اداره و افسران به ویژه در مورد مهاجران از 

خود دفاع کند. 

زیرا الکس ویانوئیوا که خود را فردی پیشرو با نگرش انتقادی می داند در این 
مناظره اعالم کرد که وظیفه ما از وظیفه مامورانی که در اداره مهاجرت هستند 
کاماًل مجزا است و نباید زندان های ما محلی برای دوران انتقالی مهاجران پیش از 
اخراج از آمریکا باشد. اما جیم مک دانل اشاره کرد که ماموران ICE می توانند از 

زندان های ما استفاده کنند.

مناظره دو نامزد اداره شریف لوس آنجلس در مورد مهاجران

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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خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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دادستانی سانتاکالرا کانتی اعالم کرد که علیه آموزگاری که با حلقه کردن طناب 
عمل  وارد  سیاهپوست،  دانش آموز  به  آن  دادن  نشان  و  دار  طناب  به صورت 
نخواهد شد و نمی تواند او را متهم به انجام یک جرم جنایی بنماید و آن چه او 
انجام داده است جنایت و جرم مبتنی بر تنفر نبوده است. بنابر گزارش پلیس این 
آموزگار و مربی ورزشی که نام او اعالم نمی شود، در روز 30 ماه آپریل، در برابر 

تیم فوتبال دبیرستان، طناب تمرین ورزشی را دور گردن خود به صورت طناب 
حلق آویز کردن ، به نمایش گذاشته است و دادستان اعالم می کند که او قصد 
توهین و یا تنفر نسبت به کسی نداشته است. در تاریخ 15 ماه می، کنشگران 

حقوق سیاه پوستان به دادگاه شکایت کردند.

نشان دادن طناب دار به دانش آموز سیاهپوست

از  بخش هایی  تی،  می  یوسی  ملی  پارک  در  فرگوسن  آتش سوزی  گسترش  با 
راه های ورودی به پارک بسته شد. در بامداد روز چهارشنبه آتش سوزی به 38000 
اِکر گسترش یافته که تنها 25 درصد آن کنترل و خاموش شده است. گسترش 
آتش سوزی، دود غلیظی را در آسمان منطقه پراکنده و نه تنها فضا را برای تنفس 
دشوار کرده بلکه آسمان تار و تیره دیدار از مناطق بیرون از آتش سوزی را نیز دشوار 

نموده است.
برای خاموش کردن این آتش سوزی بیش از 3000 آتش نشان در منطقه هستند. 

خشکی درخت های پوسیده و کهنه ای که فرو افتاده اند، گسترش آتش را بیشتر 
می کند. دره فرگوسن با این آتش سوزی و حضور ابرهای تیره و دودآلود به آن نام 

دره باریک و تاریک شیطان داده است. 

آتش سوزی به 38000 اکر)Acre(گسترش یافت 

 3/30 در ساعت  را  هالیوود  بلوار  بر سنگفرش  ترامپ  دانالد  ستاره  که  فردی 
نیمه شب نابود کرده بود، پس از نابود کردن ستاره دانالد ترامپ به پلیس لوس 

آنجلس تلفن کرد و خود را معرفی کرد و پلیس را به محل خواند.
کارن لییونگ افسر نگهبان پلیس لوس آنجلس  دربخش هالیوود گفت ، شما را 

آنجا می بینیم.

کارن لییونگ افزود که مامور نگهبان نتوانسته بود او را از شکستن آن ستاره باز 
دارد. پلیس پس از رسیدن به محل او را بازداشت و به اداره پلیس برد.

از سال 2016 که کمپین دانالد ترامپ برای ریاست جمهوری آغاز شده است 
تالش به تخریب، رنگ زدن، نقاشی تصویر صلیب شکسته نازی ها آغاز شده 

است و چند بار نیز این اقدام تخریبی انجام شده است.

فردی که ستاره ترامپ را بر سنگفرش هالیوود نابود کرده بود به پلیس 
لوس آنجلس تلفن کرد

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
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در کانون خبر:

نمایندگان  مجلس  در  جمهوریخواه  حزب  پیشین  قانون گذاران  از  هادلی  دیوید 
ایالت کالیفرنیا، که در سال جاری در انتخابات مقدماتی ماه جون، یکی از نامزدهای 
جمهوریخواهان برای فرمانداری سال 2018 بود و توفیقی کسب نکرد، اکنون به 
عنوان معاون حزب جمهوریخواه کالیفرنیا انتخاب شده است تا به رهبری حزب در 

کالیفرنیا در این برهه حساس انتخابات 2018 یاری نماید. 
او که یک بازرگان 53 ساله است و به گونه ای از میانه روهای حزب به شمار می آید، 
در انتخابات 2016 به دانالد ترامپ رای نداده است و ممکن است با انتقاد بسیاری از 

محافظه کاران تند رو روبرو شود. او جایگزین کریستین اولسن خواهد شد.

انتخاب دیوید هادلی به عنوان معاون حزب جمهوریخواه کالیفرنیا

ماه  مدت 6  به  را  الکترونیک  اسکوترهای  از  استفاده  هیلز  بورلی  شورای شهر 
برای دوران موقت ممنوع کرد زیرا می تواند این روروک های  که دارای دوچرخ 
الکترونیک است، برای مردم پیاده در پیاده روها  در صورت برخورد ،آسیب بزند. 
پلیس در ماه گذشته بیش از 100 نفر را به سبب رعایت نکردن ایمنی دیگران، 

جریمه کرده است. 

در حالی بورلی هیلز آن را برای 6 ماه ممنوع و متوقف می کند که در سانتامونیکا 
استفاده از این روروک ها و دوچرخه های الکترونیک به مدت 16 ماه به آزمایش 

گذاشته شده است که از 17 سپتامبر اجرایی می شود. 
این اسکوترها برای اجاره یک دالر برای آغاز و 15 سنت در دقیقه هزینه دارند.

ممنوع کردن اسکوترهای الکترونیکی در شهر بورلی هیلز

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
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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

کالج فوت  هیل در لوس آلتوس کالیفرنیا اعالم کرد که از پاییز امسال به برگزاری 
ارتباطات  تکنولوژی  و  الکترونیک  زمینه های  در  زنان  ویژه  آموزشی  کالس های 
خواهد پرداخت تا آن ها بتوانند افزون بر کالس های آموزشی در کارگاه های آموزشی 
چاپ و طراحی سه بعدی کامپیوتری شرکت نمایند و وارد بازار کار شوند .برای 
آغاز دوره به طور آزمایشی یک کالس 25 نفره را گشایش خواهند داد و سپس 

در صورت استقبال و نیاز به شمار آن ها خواهند افزود این کالس ها نرم افزارهای 
Adobe را در همه زمینه های گرافیک به خدمت خواهد گرفت. نرم افزارهایی که 
خرید انفرادی آن نزدیک به 1000 دالر است و این زنان با بهره گیری رایگان از آنها 

می توانند وارد بازار کار شوند.

کالس های آموزشی الکترونیک و تکنولوژی در کالج فوت  هیل

آتش سوزی منهدم کننده در رِدینگ در شمال کالیفرنیا 2 کشته به جای گذاشته و 
ساکنان منطقه برای زنده ماندن، گریز از خانه ها را برگزیده اند. ماموران آتش نشانی، 
تالش برای پیروزی بر شعله های آتش را امکان پذیر نمی دانند. این آتش سوزی که 
در شستا کانتی رو به افزایش است، هر خانه ای را که سر راه بوده، نابود کرده و 
پیش رفته است. مسئوالن می گویند سرعت باد، آتش را به مناطق مسکونی کشانده 

است و صدها خانه در خطر نابودی است. رِدینگ شهری با جمعیت 90000 نفر 
است. این آتش سوزی در بامداد امروز به تعطیلی تمامی مراکز تفریحی پیرامون 
دریاچه شستا و سد شستا شده است. برای مردمی که از خانه های خود گریخته اند، 
کالج شستا و کازینوی رولینگ هیلز درهای خود را برای همه گشوده اند بسیاری 

از راه های ورودی و خروجی 299 بسته شده است.

آتش سوزی منهدم کننده در ِردینگ در شمال کالیفرنیا 2 کشته به جای گذاشت

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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الخبرین بین  بازار  حکایات 

آدینه  12 مرداد / 3 آِگست

1285 خورشیدی )1906 میالدی(
صدورفرمان مشروطیت در ایران، توسط 

مظفرالدین شاه پنجمین شاه قاجار

شنبه 13 مرداد / 4 آِگست

 یکشنبه 14 مرداد  /  5 آِگست

1285 خورشیدی )1906میالدی(
سالگرد انقالب مشروطیت 

 کتابچه قانون اساسی مشروطیت در 
شرکت کتاب موجود است 

1310 خورشیدی )1931 میالدی(
زادروز  جالل ستاری، مترجم

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
درگذشت شیخ خزعل، از حاکمان 

پیشین خوزستان )زاده 12۴2(

1338 خورشیدی )1959 میالدی(
درگذشت قمرالملوك وزیری 

هنرمندآوازه خوان 
قمرالملوك در تاکستان قزوین زاده شد. 
هنگام تولد پدر نداشت و در 18 ماهگی 

مادرش هم مرد و از این زمان تحت 
سرپرستی مادربزرگش که روضه خوان 

زنانه حرم ناصرالدین شاه بود قرار گرفت. 
او در جایی گفته است: »من مدیون 

تربیت اولیه خودم هستم. چرا که همان 
پامنبری کردن ها به من جرأت خوانندگی 

داد.«
 در جوانی پس از آشنائـی با استاد 

مرتضی نی داود با ردیف موسیقی ملی 
آشنا شد و راهش را برای کسب تجربیات 

از استادان دیگر هموار ساخت. کار 
پیشرفت قمر در مدتی کوتاه به آنجا 

رسید که کمپانی »هیز ماسترز ویس« به 
خاطر ضبط صدای او دستگاه صفحه پر 
کنی به تهران آورد. بعد از آن کمپانی 
»پولیفون« هم آمد. به گفته ساسان 

سپنتا 200 صفحه از قمر ضبط شده است.
 قمر نخستین کنسرت خود را در سال 
1303 برگزار کرد. روز بعد نظمیه از او 

تعهد گرفت که بی حجاب کنسرت ندهد. 
قمر عواید کنسرت را به امورخیریه 

اختصاص داد. قمر در سفر خراسان در 
مشهد کنسرت داد و عواید آن را صرف 

آرامگاه فردوسی نمود. در همدان در 
سال 1310 کنسرت داد و ترانه هایی 

از عارف خواند. وقتی نیرالدوله والی 
خراسان چند گلدان نقره به او هدیه 

کرد آن را به عارف پیشکش نمود. با این 
که عارف مورد غضب والی و دستگاه 

رضاشاه بود. در سال 1308 به نفع شیر و 
خورشید سرخ کنسرت داد و عواید آن 

به بچه های یتیم اختصاص داده شد.
 گشایش رادیو ایران در سال 1319 
صدای قمر را به عموم مردم رساند. 

عارف قزوینی و ایرج میرزا و تیمورتاش 
وزیر دربار، شیفته او شده بودند. با 

اینهمه قمر از گردآوری زر و سیم پرهیز 
می کرد و درآمدهای بزرگ و هدایای 

گران را به فقرا و محتاجان می داد.
 قمرالملوك وزیری در تاریخ 1۴ مرداد 
1338 در شمیران، در فقر و تنگدستی 
مطلق به سکته مغزی درگذشت. وی در 
گورستان ظهیرالدوله به خاك سپرده 

شده است.
 آثار قمرالملوك وزیری در 

مرکزموسیقی و فیلم ایران وابسته به 
شرکت کتاب موجود است 

1359خورشیدی )1980میالدی(
زادروز ترانه مکرم، ترانه سرا 

1362خورشیدی )1983میالدی(
زادروزلیال اوتادی، بازیگر سینما و 

تلویزیون

1378خورشیدی )1999میالدی(
درگذشت پرویز شاپور، طنزپرداز
1378 خورشیدی )1999میالدی(

درگذشت  نورالدین کیانوری، دبیر کل  
حزب توده ایران از سال 1357تا سال 

1362
  کتاب خاطرات نورالدین کیانوری در 

شرکت کتاب موجود است 

دوشنبه 15 مرداد  / 6 آِگست

۱۳۳۳ خورشیدی )۱۹54 میالدی(
زادروز عطاءاهلل مهاجرانی، منتقد و محقق، 

وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی، از 
سال ۱۳88 و سرکوب جنبش سبز به خارج 

از کشور گریخته است.
۱۳۳4 خورشیدی )۱۹55 میالدی(

زادروز بیژن الهی، شاعر
۱۳7۱ خورشیدی )۱۹۹2 میالدی(

ترور و قتل فریدون فرخزاد، شاعر، 
بازیگر، و خواننده

 خنیاگر در خون - در شناخت و 
بزرگداشت فریدون فرخ زاد از انتشارت 

شرکت کتاب به نگارش میرزا عسگری 
مانی منتشر شده است.

۱۳8۳ خورشیدی )2004 میالدی(
درگذشت حسین پناهی شاعر و بازیگر 

تئاتر و سینما و تلویزیون،  در تهران

سه شنبه 16 مرداد/ 7 آِگست

13۴9 خورشیدی )1970 میالدی(
 ترور و قتل تیمور بختیار، اولین رئیس 

ساواك در حکومت پهلوی، در کشور 
عراق 

1370 خورشیدی )1991 میالدی(
ترور و قتل فجیع دکتر شاپور بختیار، 

آخرین نخست وزیر ایران در دوران 
محمد رضاشاه پهلوی و سروش کتیبه، 

منشی مخصوص شاپور بختیار و از 
اعضای جبهه ملی توسط مامورین 

جمهوری اسالمی در پاریس 

چهارشنبه 17 مرداد / 8 آِگست

1320 خورشیدی )19۴1 میالدی(
زادروز اسداهلل ملك، آهنگساز و نوازنده  

ویلون 

پنجشنبه 18 مرداد  / 9 آِگست

1362 خورشیدی)1983 میالدی(
درگذشت امین اهلل آندره حسین آهنگساز 

ایرانی،  ساکن فرانسه
1378 خورشیدی )1999 میالدی(
درگذشت رعدی آذرخشی، شاعر

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
3 آگست تا 9 آگست )12 مرداد تا 18 مرداد(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

روز شمار

انتشار  با  اسالمی  جمهوری  سابق  رییس  احمدی نِژاد  محمود   – اول  خبر 
یک توییت مستقیم به پرزیدنت ترامپ، از ایشان خواست تا اگر فهرستی از 
گرین  و  اسالمی(  مقامات جمهوری  )وابستگان  آقازاده ها  بانکی  حساب های 

کارت های  آنان دارد، منتشر کند. 
بیچاره این محمود هر چی تالش میکنه تا بگه به خدا منم آدمم و یه روزی 
رییس جمهور بودم، هیشکی حرفشو باور نمیکنه و حاالم دست به دامن آقای 
ترامپ شده تا وسط تنش بین جمهوری اسالمی و آمریکا به نفع خودش یه 
گیوه ای بدوزه. مثه اینکه یادش رفته هنوز معاون خودش تو زندانه و اگه یه 
همچین لیستی منتشر بشه، اول همه تمام دور و وری های خودش به گ* میرن!
خبر دوم - نادر قاضی پور نماینده مجلس ایران امروز در صحن علنی مجلس 

شورای اسالمی خبر داده که برخی از نمایندگان شب ها در مجلس می خوابند.
اوه اوه اوه، به نظرم این خیلی خبر مهمیه چون چنتا نتیجه میشه ازش گرفت: 
اول اینکه حاال میدونیم نماینده ها عالوه بر روزها سر جلسه علنی، شب هام تو 
مجلس میخوابن. دوم این که اونا هم مشکل مسکن دارن طفلیا و درست مثه 
مردم دنبال یه جا برای زندگی ان. سوم اینه که این نماینده ها جدا میخوابن یا 
زبونم الل انحرافی چیزی دارن. چهارم این که وقتی میگن مجلس خانه ملته پس 

شبم میشه تو خونه ملت خوابید!
خبر سوم – مطهری نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مقصر وضع 

فعلی آنهایی هستند که با هوا کردن موشک نگذاشتند برجام اجرا شود!
قابل توجه آقای مطهری که اصوال معلوم نیست طرف کیه و باالخره به نعل 
می خواد بزنه یا به میخ: پسرجان اگه بخوای مقصر رو پیدا کنی، یه سر دور و 
برت رو تو مجلس نیگاه کن بعدش یه نگاه به دولت و قوه قضاییه و آخرشم 
به باال سرت نگاه کن و عکس مقصر نامبر وان تو قاب بزرگی همراه با عکس 
مقصر شماره یک گور به گور شده در کنار هم میبینی. زیاد اعصاب خودتو با 

نگاه کردن به موشک پرونی این و اون خورد نکن، به تصویر حضرت امام و مقام 
رهبری نگاه کن ...

با  بدون پیش شرط  برای مذاکره  ایاالت متحده  – رییس جمهور  خبر چهارم 
جمهوری اسالمی اعالم آمادگی کرد.

خوشم میاد از این پرزیدنت با حال که همه رو با یه جمله میذاره سر کار. از 
افتاده که حاال چه  بین شون ولوله  اومده، جمهوری اسالمی چیا  این خبر  وقتی 
مذاکره  چشم،  بگن  اگه  گهی!  سر  دو  شدن چوب  بریزیم؟  سرمون  به  خاکی 
میکنیم که کال فعل گه خوردن رو کامال صرف کردن )همراه با صرف خود گه( 
و اگه هم بگن نه )که فعال اینو میگن( بازم دهنشون سرویسه و باس بخوابن زیر 
تحریم ها. ناگفته نمونه که یه مقداری هم دوستان اپوزوسیون کپ کردن که نکنه 
ترامپ با آخوندا ساخت و پاخت کنه و ما بازم سرمون بی کاله بمونه. در جواب 
این رفقا ارجاعشون میدم به همین چند خط باال که دوباره بخونن تا بلکه یه کم 

سیاست از پرزیدنت ایاالت متحده یاد بگیرن.    

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
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
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درکانون خبر:

در  آنجلس  لوس  کانتی  دپارتمان  شریف  اداره  رئیس  دانل،  مک  جیم 
را  ویژه ای  تیم  که  کرد  اعالم  مدنی،  حقوق  نظارتی  کمیسیون  با  دیدار 
که تصویر یک  بپردازد  تحقیق  به  افسرانی  مورد  در  تا  است  مامور کرده 
افسران  از  یکی  تازگی  به  کرده اند  تاتو  را  دست  در  تفنگی  با  اسکلت 
دپارتمان در زیر سوگند قانونی، شهادت داده که او در جون سال 2016 
به دارندگان این تاتو پیوسته و او در تیراندازی به سوی فردی که منجر 

به مرگ شده است نقش داشته است.
تحقیق های انجام شده، حکایت از یک گروه خشن در میان افسران دارد 
که عالمت وابستگی آنان به یکدیگر، همین تاتوی اسکلت و تفنگ است. 
و  پیوسته اند  یکدیگر  به   1970 سال  از  افسران  حلقه های  می شود  گفته 
 Jump out و   Regulators Grim Reapers چون   نام هایی 
Boys و Vikings و Neo Nazi و حتی سفیدپوستان برتری طلب 

نژادی در میان آن ها هستند. 

تحقیق  رییس اداره شریف لوس آنجلس در مورد تیراندازی مرگبار 

میزان کسانی که  اداره آموزش لوس آنجلس رساندن  بینی  گر چه پیش 
 2017-2018 تحصیلی  سال  در  دیپلم  و  می برند  پایان  به  را  دبیرستان 
اداره  بازرسی و بررسی  از  لیکن پس  باشد  80 درصد می  به  می گیرند 
تحصیل،   دوران  پایان  و  دادن  نمره  شیوه  مورد  در  فدرال  آموزش 
بینی  پیش  این  که  گرفت  قرار  ارزیابی  و  پذیرش  مورد  تازه ای  فرمول 

داد. تغییر  را 
کاهش  با  لوس  آنجلس  آموزش  اداره  تازه،  رتبه  بندی  شیوه  اساس  بر 
کرده  سقوط  درصد   76/1 به  و  شده  روبرو  فارغ التحصیالن  میزان 
 82/7 میزان  با  کالیفرنیا  ایالتی  سطح  در  که  است  حالی  در  این  است. 
درصد سال تحصیلی گذشته را به پایان برده است. در سیستم ارزیابی 
منتقل  بزرگساالن  آموزش  دبیرستان  به  که  آموزانی  دانش  گذشته، 
از  بیرون  اکنون  لیکن  می آمدند  حساب  به  رده بندی  در  نیز  می شدند 

هستند.  شمارش  این 

 سقوط 76 درصدی فارغ التحصیالن لوس آنجلس

شرکت توئیتر که مرکز آن در سانفرانسیسکو قرار دارد پس از آن که در 
کاهش  گذشته  ماه  سه  در  آن  کاربران  شمار  که  کرد  اعالم  امروز  بامداد 
یافته است، ناگهان در بازار سهام آمریکا با کاهش 19/5 درصدی در آغاز 
از روز  این کاهش  نزول کرد. گر چه  34/58 دالر  به  روز روبرو شد و 
گذشته با خبرهای غیررسمی بازار سهام را متوجه این کاهش نموده بود 
با سرمایه دار را که در  شماری را به فروش زودهنگام و شماری را که 
انتظار بازار ارزان بودند به خرید پس از کاهش واداشت. شمار بهره وری 
کاربران از توئیتر از 336 میلیون در ماه به 335 میلیون کاربر کاهش یافته 
میلیون   698 به  بود  شده  برآورد  میلیون   711 با  که  توئیتر  درآمد  بود. 
کاهش  است.   Nasdaq سهام  از  یکی   Twitter یافت.  کاهش  دالر 
به  درصد   10 ساعته،   2 فاصله  یک  در  سهام  بازار  در  موجی  افزایش  و 

دارایی خریداران جدید افزود.

کاهش شمار کاربران توئیتر در سه ماه گذشته

http://www.ketab.com/
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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:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

حل جدول شماره گذشته

 افقي:
 ۱- در دوران مغول یک نوع مالیات استفاده از چراگاه بود -  با نام قبلی شاه صفی 
دوم فرزند ارشد شاه عباس دوم و پادشاه صفوی بین سالهای ۱045 تا ۱07۳ بود

 2- از زبان های رسمی دنیا- بی نظیر و بی مانند- میراث خواران
 ۳-  خوب نیست- رشته ای پهن مانند تسمه که از پشم یا پنبه یا ابریشم می 

بافند- سخن چین-  رمق آخر
 4- واحد شمارش گاو- پاداش دهنده-  خون از آن گذر می کند- نوعی  عدسی

 5- غذایی از تخم مرغ- مبلغ مرام اشتراکی ساسانیان- جاده قطار
 ۶- قانون مغولی- بلندترین نقطه- سیاهرگ

 7- درشت هیکل و بدقواره- روشن کننده- نام ترکی
 8-  خودروی ده نفره- حاشیه کتاب- رشوه دادن- اندک

 ۹-  اتمسفر- کار یکسان- مجسمه
 ۱0- سوراخ گوش- از تقسیمات یک کشور- عنوان مهم روزنامه

 ۱۱-  بی چین و چروک- واحد شدت جریان الکتریکی- ضمیر و باطن
 ۱2- از خوراک چهارپایان- سیلی- فرمان توقف- سنگ عیار

 ۱۳- اندرون- قطعه ای از مصالح ساختمانی - آوازه- عضو صورت
 ۱4- بسیار شوخی کننده- به آخر رسیده- شاگرد مغازه

 ۱5- در این دوره تاریخی، گروه های صوفیه و خانقاه ها رشد و گسترش فراوانی 
یافتند- ممتاز و برگزیده

 
عمودي :

 ۱- اثری از ادگار آلن پو- رمانی از مایکل کانینگهام نویسنده آمریکایی که به 
خاطر این رمان در سال ۱۹۹۹ برنده جایزه پولیتزر شد

 2- جزئی از آجیل- ستارگان- از اشکال هندسی
 ۳- گفتگوی اینترنتی- تندرست- وصف کننده-  خاندان و طایفه

 4- پایتخت اتریش- ظرف سرخ کردنی - دوش و کتف-  در سال 25۶ ه جری 

قمری این شهر به تصرف یعقوب لیث صفاری درآمد
 5- حیله گران- راکب- آواز بلبل

 ۶- اشاره-  از حیوانات جونده- نام گلی زیبا
 7- این شهر در دوران صفاریان، بوییان و زندیان پایتخت ایران بوده است- میل 

به غذا- رونوشت
 8- کاالی دست نخورده- پنبه زن- اثری از فدریکو گارسیا لورکا- نشانه  مفعولی

 ۹- مهمانخانه- طوفان همراه با برف- سابق
 ۱0- افسانه گو- ستم و ظلم- الک پشت

 ۱۱- از کلمات شرط- بدمنظری- باقالی مصری
 ۱2- نوعی پلنگ- از اقمار مشتری- گیرنده امواج رادیویی- ماه اول تابستان

 ۱۳- گذشتن بر چیزی- بیماری وبا- مخلوط و نامنظم-  میان و وسط
 ۱4- میان و وسط-  وسیله احتیاطی- بردباری ها

 ۱5- آخرین نبرد منظم میان سپاه ساسانی و اعراب در سال 2۱ هجری قمری- از 
آثار معماری معروف عصر قراقویونلوه

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
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 3 آگست  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?subjectid=174&subject=CHILDREN+(%2b10+-YOUNG+ADULTS)
http://www.ketab.net
https://www.facebook.com/events/1833039473425703/?active_tab=about
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=187f899a-05b8-419c-8e80-9361a1b3ac35
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=187f899a-05b8-419c-8e80-9361a1b3ac35
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=48d86973-7a66-443e-abf2-2049115b6ee2
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

128

درکانون خبر:

دادستان کل لوس آنجلس کانتی اعالم کرد که اد وست ویک را به اتهام آزار و 
مزاحمت جنسی و تجاوز به زنان محاکمه نخواهد کرد.

یکی از زنانی که او را متهم کرده است هنرپیشه ای به نام کریستینا کوهن است 
که در صفحه فیسبوک خود نوشته است هنگامی که در غرب لوس آنجلس در 
خانه ای بوده و در اتاق میهمان خوابیده بوده از سوی اِد وست ویک مورد تجاوز 

قرار گرفته است.
در مورد این پرونده و اتهام، اِد وست ویک، به رد اتهام پرداخت و وکیل او این 
اتهام و قضاوت های مردم را در روی فیسبوک و رسانه های مجازی بی شرمانه 
از سوی کریشنا  وارد شده  اتهام های  که  اعالم کردند  دادستان  پلیس و  خواند. 
کوهن بی پایه است.  پلیس نسبت به 2 پرونده دیگر تحقیق خود را ادامه می دهد.

ِاد وست ویک به اتهام مزاحمت 
جنسی محاکمه نخواهد شد

پس از رای گیری در آژانس محیط زیست ایالت کالیفرنیا، که پس از نیمروز 
پنج شنبه در ساکرامنتو به عمل آمد، تایید شد که 11 نفر از 14 نفر عضو این 
آژانس که نظارت بر مقررات کیفیت هوا و تغییرات زیست محیطی دارند تا 

سال 2020 می توانند عضویت خود را حفظ نمایند. 
بنابر قوانین و مقررات ایالت کالیفرنیا، هر دوره عضویت در این آژانس 6 سال 
است و به این ترتیب مقرراتی را که در زمینه محیط زیست و پیشگیری از 
آلودگی هوا در دوران جری براون برآن پافشاری شده و به اجرا درآمده است 
در دوره فرماندار آینده کالیفرنیا، چه این که کوین نیوسام دموکرات و یا جان 

کاکس جمهوریخواه باشد تا سال 2020 حفظ خواهد شد.

حفظ عضویت 11 نفر از 14 نفر از اعضای 
آژانس محیط زیست ایالت کالیفرنیا

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

