ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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قتل فجیع جمال خاشقجی ،نمادی از
برادرخواندگی ایران و عربستان

کورش زعیم
عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

کنارهگیری مایکل انگلندر،
نماینده شورای شهر لوس آنجلس
انتشارتصاویربرهنهتوسط
مقاطعهکارپیشینNASA
پرداخت 400میلیون دالری
شرکتهایتولیدکنندهرنگ
تالش برای دستگیری و نابودی
گنگهای گذرگاههای مرزی
مرگ یک زن در اتوموبیل به علت باد
و توفان در سانتا آنا
احترام به فرهنگ ایرانیان در پیام
هارلی رودا  ،نامزد دموکراتها
من هرگز به هیچ چیزی
هرگز نمیگویم!

چنین بنظر میرسد که تنها تفاوت دو حکومت مذهبی
عربستان ســعودی با جمهوری اسالمی در اینست که
حکومت قبیله ای عربســتان مخالفان را ســر می بُرد
و ُمثلــه میکند؛ ولی جمهوری اســامی در ایران آنان
را ناپدیــد میکند ،خوددار زنــی میکند و ای کورش
زعیمســت قلبی میدهد .البته گاهی روشــهای «دشنه
آجین» کردن را هم اعمــال میکند .دو نظام حکومتی
برادرند و هم ســلیقه؛ ولی عربستان خیلی خام عمل

میکند و باید خیلی روشــها را از جمهوری اســامی
یــاد بگیرد .ترس از انتقاد و اعتراض و تحمیل خفقان
رســانه ای از ویژگیهای تغییرناپذیر رژیمهایی اســت
که به علت خشونت و فســاد و ناکارآمدی ،پشتیبانی
مردمی ندارند.
جمال احمد خاشــقجی ۵۹ ،ســاله ،دانــش آموخته
دانشــگاه ایالتی ایندیانا ،امریــکا ،روزنامه نگار منتقد
حکومت قبیله ای عربســتان ،مدیر و ســردبیر کانال
ادامه مطلب در صفحه 2

دینا نیری نویسنده ایرانی آمریکایی موفق به دریافت جایزه پال اینگل گردید
دینا نیری هفتمین نویسنده ای است که موفق به دریافت این جایزه می شود .این جایزه از
سوی شهر آیووا و سازمان یونسکو به این نویسنده برجسته تقدیم شد .این جایزه به سال
 2011سازمان داده شد و به کسانی اهدا می شود که بمانند پال اینگل  ،روحیه پیشگام در
جهان ادبیات از طریق نوشتن ،ویراستاری کردن ،منتشر کردن و یا آموختن دارند .این افراد
کسانی هستند که در مسائل بزرگتر از مسائل روزمره مشارکت می کنند و برای بهتر شدن
جهان از طریق هنرهای ادبی کوشش می کنند.
جایزه ای که به دینا نیری تعلق گرفت  ،شــامل یک کار هنری منحصر بفرد و یک جایزه
نقدی ده هزار دالری بود که در مراسم فستیوال کتاب
که در روز  4اکتبر برگزار شــد در کتابخانه عمومی
کوراویــل  Coralville Public Libraryبه او
تقدیم شــد .پال اینگل  Paul Engleمتولد 1908
میالدی و درگذشــته در سال  1991نویسنده  ،شاعر
 ،داســتان نویس  ،ویراستار و منقد ادبی که بیشتر به
خاطر هدایت کردن نویســندگان دیگر در نوشتن و
تاسیس برنامه نویســندگی بین المللی دانشگاه آیوا
مشهور است.
دینا نیری متولد ســال انقالب اســامی()1979در

روز شمار
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ادامه مطلب « قتل فجیع جمال خاشقجی» از صفحه 1

العرب نیوز ،ســردبیر روزنامه الوطن عربستان بود که آنها را بلندگوی مخالفان
رژیم عربستان کرده بود .خاشقجی بعلت مزاحمت و ممنوعیت ها و تهدیدهای
حکومتی عربستان در ســال  ۲۰۱۷به امریکا گریخت و در آنجا حزبی مخالف
حکومت عربستان تشــکیل داد و نیز گزارشگر روزنامه واشنگتن پُست شد .او
بشــدت از ابن سلمان ولیعهد عربستان ،و نیز از روش دخالت عربستان در یمن
انتقاد میکرد .خاشــقجی در روز دوم اکتبر امســال ،برای ثبت ازدواجش وارد
کنسولگری عربستان در استانبول شد و دیگر بیرون نیامد.
منابع پلیس ترکیه که در کنســولگری شــنود نصب کرده بوده اند و بطور غیر
رســمی گزارش دادند که فریادهای ناشــی از شکنجه را ضبط کرده ند و اینکه
خاشقجی در کنسولگری کشته و تکه تکه به خارج برده شده است .جالب است

که هیچ واکنشی تا کنون از هیچ دولت عرب دیده نشده و جمهوری اسالمی هم
ساکت مانده ،چون خودش هم اهل فن است.
محمد کاشــیکچی ،پدر جمال ،که پزشک ویژه سلطان عبدالعزیز السعود بوده،
تبعه ترکیه و همسرش تبعه عربســتان بوده است .باید به یاد بیاوریم که جمال
خاشــقچی برادر زاده آدنان خاشقچی دالل اسلحه بود که در جریان ایرانُ -کنترا
دست داشته است .پسرعموی جمال ،دودی فیاد نامزد پرنسس دیانای انگلستان
بود که با هم در یک تصادف خودرو کشته شدند.
ســوای اینکه قربانی چه کســی بوده و موافق یا مخالف چه چیزی یا چه کسی
بوده ،اینگونه وحشی گری ها در جامعه بشری محکوم و منفور است.

ادامه مطلب « دینا نیری» از صفحه 1

مرتضی نیداوود

از نوازندگان برجستهٔ ایرانی بود .او در خانوادهای یهودی و دوستدار موسیقی پرورش یافت

اصفهان اســت .دارای یک دختر است  ،ملیت آمریکایی و فرانسوی دارد .نخستین نژادپرستی و بیگانههراسی کودکیاش را روایت کرده است ،سیل همان «سوالهای»
رمان او با عنوان « A Teaspoon of Earth and Seaیک قاشق چایخوری مبتذل و مزخرف تنیده در تمسخر و نژادپرستی…داستانهایی که همهمان مشابهاش
سرزمین ،دریا» در سال  2014منتشر شد و رمان دوم او با عنوان  Refugeپناهجو را تجربه کردیم…«در ایران با شــتر ایــنور و آنور میروید؟»…«زنهای ایرانی
میتوانند درس بخوانند؟»…«.چه احساسی داری بدون روسری؟ احساس رهایی
در سال .2017
فرناز ســیفی در وب ســایت انام در مورد کتاب آخر این نویسنده برجسته ایرانی میکنی.نــه؟»… و تقالی ما که در این دام میافتیــم تا ثابت کنیم «مهاجر خوبی»
آمریکایی با عنوان آدمیزادی که پناهجو است ،همیشه باید «قدردان ،متشکر باشد؟ هستیم« ،مثل آنها» میشویم…گور بابای گالب ،زنده باد وانیل…شیرینی ایرانی بد
است ،شیرینی آمریکایی خوب… بوی زردچوبه و تمبرهندی مزخرف است ،درود
می نویسد:
«دینا نیری» چه مفصل و خواندنی نوشته است دربارهی این نکبت مداوم که وظیفهی بر غذای آمریکایی… جان کندن که «لهجه نداشته باشیم» و خ و ق را بریزیم دور…
پناهجو میدانند که همیشه و همواره «قدردان و متشکر» باشد ،گردناش کج باشد ،و هرجا هم دوباره به دعوت حضار بایستیم و ماجرای فرارمان را هربار با آبوتاب
باال و پایین بپرد و هورا کند تا نشــان دهد چقدر «ممنون و مدیون» اســت که شما و شاخوبرگ بیشتر تعریف کنیم ،گردنمان را به سپاس کجتر کنیم و جماعت حظ
منت گذاشته و او را راه دادید و بدتر از همه انتظار دارید که زندگی قبلیاش ،هویت ببرد و به خود غره شــود که چه «ســرمایهگذاری خوبی» است اگر «پناهنده خوب
قبلیاش ،خاطراتاش و همهی بوها و صداها و لهجهها و زیســتههای قبلیاش را و ارزشمند» بگیریم…و همیشــه دچار این حس پنهانیم که «جای کســی را تنگ
دور بریزد تا به شــما ثابت کند «ســرمایهگذاری خوبی» بود و یکی از آن «خارجی کردیم»…
حاال حتا مدیران مدرسهی بینالمللی بسیار خوبی که دینا در آنجا تدریس میکند،
خوبها» است…
دینا نیری ،داستاننویس خوب ایرانی که روزی خودش و خانوادهاش پناهجو بودند و خرده میگیرند که چرا انقدر کتابهای داســتانی «نویســندههای خاورمیانهای و
بهحق خسته شده است از اینکه همهی موفقیتهای شخصیاش آلت دست عدهای پناهجو» به بچهها میدهد تا بخوانند ،چرا «کالسیکهای مهم» را دستشان نمیدهد،
شده برای اینکه به دیگرانی ثبات کنند راه دادن پناهجو« ،سرمایهگذاری خوبی» است چــرا به جای هارپر لی خوانــدن ،بهاراتی مخرجی بخوانند؟ و میبیند وقت بحث
و «ببینید مثل دینا چقدر موفق میشود ».و دو دقیقه از مغزهای کپکزدهشان نمیگذرد دربارهی پناهجوها ،حتا همدلترین شــاگرداناش حقبهجانب معتقدند که پناهجو
که این دستاوردها بیشتر از هرچیز نتیجهی تالش و جان کندن فردی خودش بوده و باید «خوب و موفق» باشد ،وگرنه که «ارزش» ندارد راهش داد و خرجش کرد …
هر انسان دیگری در وضعیت خطر حق برابر دارد که پناهجو باشد ،بدون اینکه قرار جهان «انسانی» ما محورش بازار سرمایهگذاری و بورس شده… و همه یادشان رفته
باشد «موفقیتهای چشمگیر» به دست بیاورد و «بدرخشد ».او اعتراف میکند حاال که زندگی هیچ انسانی «سرمایهگذاری بد» نیست و بنابراین هیچ طلبکاری نباید دم
دیگر نهتنها خسته شده از اینکه همیشه از توی پناهجو انتظار گردنکج و قدردانی در حاضر شــود و آدمیزادی که پناهجو است ،هیچ بدهی و بهره مالی ندارد که به
دارند ،بلکه از خودش هم خجالت میکشد که وقتی در فرودگاه جانافکندی مامور طلبکار پشت در خانه تحویل دهد..
پاسپورت آمریکایی او را میبیند و میگوید«به خانه خوش آمدی» ،احساس غرور شــرکت کتاب از خانم دینا نیری درخواست کرده است که در ماههای آینده برای
و خوشــحالی میکند و گردن را بیشتر کج میکند … دینا نیری چند ماجرای تلخ کتابخوانی و سخنرانی میهمان ایرانیان لس آنجلس باشند.
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شیوع بیماری تیفوس در لوس آنجلس

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites
www.ThelawyersGroupInc.com

شیوع بیماری تیفوس در لوس آنجلس در میان بیخانمانها ،میتواند مشکل بزرگی را شــپشهای ناقل بیماری به سبب تغذیه از خون بیمار مبتال ،مهمترین نیز بوده است
داشتن سگ دست آموز در میان شماری از بیخانمانها عامل جابه جایی بیماری است.
به موضوع بیخانمانهای دان تاون لوس آنجلس بیافزاید.
از ماه جوالی تاکنون 6 ،بیخانمان بیمار مبتال به تیفوس ،به بیمارستانها رسانده شدهاند اریک گارستی ،این هفته مبلغ  300000دالر برای افزایش پاکسازی پیاده رو و بهداشت
که در میان آنها مسئله نبود بهداشت الزم و کافی ،بزرگترین عامل برای جلب کک و بیخانمانها اختصاص داد.

714-418-7146

کنارهگیری مایکل انگلندر ،نماینده شورای شهر لوس آنجلس

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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انتشار تصاویر برهنه توسط مقاطعه کار پیشین NASA

ریچارد گریگوری یائر ،مقاطعه کار پیشــین  NASAدر دادگاه به جرم خود مبنی
بر گردآوری تصاویر برهنه دوستان خود و تهدید به انتشار آنها اقرار کرد و میتواند
سالها در زندان فدرال زندانی شود.
دفتر دادستان کل امریکا اعالم کرد که او با بیان اینکه در حال انجام پروژه اجتماعی
است از دوستان خود میپرسیده است نام نخستین حیوان خانگی آنها چه بوده است؟

پرداخت  400میلیون دالری
شرکتهای تولید کننده رنگ
دیوان عالی قضایی امریکا ،در نشســت امروز خود ،با دقت شــکواییه بین 10
مرکز اجرایی کالیفرنیا و شــرکتهای رنگســازی در مورد مسئولیت پاکسازی
خانههای قدیمی از آلودگی به ســرب را بررسی کرد و به سود کالیفرنیا رای داد
و شرکتهای تولید کننده رنگ را موظف به پرداخت  400میلیون دالر نمود.
باید اشــاره کرد که نخست شــماری از کانتیهای کالیفرنیا ،شامل کانتی لوس
انجلس ،شرکتهای رنگســازی را در دادگاه سانتا کالرا کانتی به پرداخت 1/1
میلیارد دالر برای پاکســازی خانههایی که پیش از  1960ســاخته شده محکوم
کرده بودند که دادگاه استیناف ایالتی آن را به خانههایی که پیش از  1950ساخته
شــدهاند تغییر داد و سرانجام دیوان عالی قضایی ان را به مبلغ  400میلیون دالر
کاهش داد.

و یا نخستین دوست دوران کودکی آنها کیست و شهری که پدر و مادر آنها یکدیگر
را مالقات کردهاند ،چیست.
اینها همان پرســشهای عمومی است که با داشــتن پاسخ آن میتوان به حساب
کاربری افراد در فیســبوک و دیگر شبکههای اجتماعی راه یافت و او به این وسیله
به تصاویر خصوصی دوستان در کامپیوترشان دست یافته و آنها را کپی کرده است.
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درکانون خبر:
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تالش برای دستگیری و نابودی گنگهای گذرگاههای مرزی

جف سشن دادستان کل آمریکا امروز اعالم کرد که در یک طرح گسترده ،تالش برای
دستگیری و نابودی گنگهایی چون 13-MSرا با همکاری ایالتهایی که گذرگاه مرزی
هستند آغاز مینماید .تا بتواند به امنیت مرزهای امریکا به ویژه با مکزیک کمک نماید که
یکی از هدفهای دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بوده است.
جف سشن در بیانیه خود به گروههایی چون  13-MSو The Cartel de Jalisco

 Nueva Generac ionو  The Sinaloa Cartelو حزب اهلل لبنان و The clan
 de Golfoاشــاره کرده است .این عملیات گسترده که از سوی کفیل دادستان کل راد
روزنستاین رهبری خواهد شد در جنوب کالیفرنیا به متیو ساتون ،دستیار دادستان کل در
منطقه جنوب کالیفرنیا سپرده شده زیرا مرز مکزیک و کالیفرنیا از اهمیت ویژه برخوردار
است.

مرگ یک زن در اتوموبیل به علت باد و توفان در سانتا آنا

باد و توفان سانتا آنا ،که از بامداد امروز با سرعت  15تا  30مایل در ساعت آغاز شده خیابان رد هیل در شــماره  14000این درخت نخست موجب سقوط روی سقف
و در برخی از نقاط جنوب کالیفرنیا به  65مایل در ساعت نیز رسیده است ،در شهر چوبی پارکینگ و سپس فرود آن بر روی اتوموبیل زنی ،موجب مرگ او شد.
تاســتین ارنج کانتی موجب مرگ یک زن در اتوموبیل خود شد .این توفان موجب این باد در مناطق ســانتا باربارا و ســن لوئیس اوبیسپو از سرعت افتاده است لیکن
شکســتن یک درخت اوکالیپتوس شد که تنه این درخت در مجموعه آپارتمانی در سرعت و پیچش این باد در جنوب کالیفرنیا هشدار دهنده مانده است.

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
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 19اکتبر تا  25اکتبر ( 27مهر تا  3آبان)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آدینه  27مهر  19 /اکتبر
آغاز محاكمه يازده تن از گروه سوم
افسران سازمان نظامى حزب توده 1383
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
رضاشاه پهلوى به تبعيدگاه خود ،جزيره  1383خورشيدى (  2004ميالدى)
درگذشت يداهلل شيراندامى هنرپيشه
موريس ،وارد شد
سينما و تاتر در آمريكا
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
تيرباران گروه اول افسران تودهاى از جمله
دوشنبه  30آبان  22 /اکتبر
مرتضى كيوان – روزنامهنگار
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
امضاى طرح همكارى استفاده از اصل  1359خورشيدى (  1980ميالدى)
ممنوع االنتشار شدن « نامهی مردم «
چهار ترومن
ارگان حزب توده ايران
 1371خورشيدى (  1992ميالدى)
درگذشت حبيب اهلل بديعى ،آهنگساز و  1330خورشيدى (  1951ميالدى)
دكتر محمد مصدق در جريان شركت
نوازنده ويولون
در جلسه شوراى امنيت به اتفاق
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت علينقى منزوى ،كتابشناس سفيركبيرايران در آمريكا (انتظام) و
نامى و از استادان اسالمشناسى علمى رييس سازمان ملل با رييس جمهور آمريكا
درايران معاصر ،در منزل خود در كوى (ترومن) ديدار و گفتگوكرد
سعادت آباد تهران .وى هنگام مرگ  1331 89خورشيدى (  1952ميالدى)
سال داشت .او در سال  1301خورشيدى در تصويب قطع رابطه سياسى ايران و
خانوادهاى روحانى در شهر سامرا در عراق انگلستان در جلسه فوق العاده هيأت
به دنيا آمد .او بزرگترين پسراز چهار پسر وزيران
شيخآقا بزرگ تهرانى ،عالم و مؤلف نامى  1342خورشيدى (  1963ميالدى)
آغاز محاكمه مؤسسان و اعضاى نهضت
شيعه بود.
آقا بزرگ تهرانى صاحب كتاب الذريعه آزادى ايران (بازرگان ،يداهلل سحابى،
الى تصانيف الشيعه است ،كه از بزر گترين طالقانى ،عزت اهلل سحابى ،شيبانى ،بابايى،
فرهنگهاى جامع آثار شيعيان به شمار حكيمى ،جعفرى و عدالت منش) به اتهام
اقدام عليه امنيت كشور در دادگاه ويژه
میرود.
نظامى
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
شنبه  28مهر  20 /اکتبر
ديدار مهندس مهدى بازرگان و دكتر
ميناچى با آيت اهلل خمينى در پاريس

 1248خورشيدى (  1869ميالدى)
زادروز ستارخان  -سردار ملى جنبش
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
مشروطيت
درگذشت فريدون گله فيلمنامه نويس
 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
زادروز منوچهر كهن  -شاعر و زندگينامه و كارگردان ايرانى در سن  63سالگى در
سلمان شهر مازنداران.
نويس
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت مهرانگيز دولتشاهى ،نماينده درگذشت ملوك مهدآرا (آفت) ،خواننده
مجلس شوراى ملى (در دوران پهلوى) كوچه و بازار در سن  75سالگى در تهران
و ازفعاالن جنبش زنان ،پس از مدت ها
سه شنبه  1آبان  23 /اکتبر
بيمارى در پاريس

آغاز كرد
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
 726زندانى سياسى آزاد شدند
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
به قتل رسيدن ابراهيم تربيتى ،شاعر مقيم
لس آنجلس در داون تاون اين شهر .وى
سراينده شعرهای کتاب « عاقبت شعر مرا
خواهد کشت « ميباشد.
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت فاطمه بحرينى (رزا منتظمى)
يكى از نام آورترين معلمان آشپزى ايرانى
و نويسنده كتاب پرفروش و معروف
«هنرآشپزي» در سن  87سالگى در تهران .
وى نخستين باركتاب خود را در سال  1343با
 600دستور غذايى منتشر كرد .او متولد 1301
بود

چهارشنبه  2آبان  24 /اکتبر
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت حسين پژمان بختيارى ،ترانهسرا
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
قتل احمد ميرعاليی ،نويسنده و مترجم،
توسط قاتالن « قتلهای زنجيره اي «
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت استاد زين العابدين مؤتمن،
محقق ،نويسنده و معلم .خالق كتب
مشهور»عقاب الموت»« ،تفحص و تحقيق
در شعر صائب» و گلچين صائب  -درتهران

پنجشنبه  3آبان  25 /اکتبر
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
دكتر احمد متين دفترى نخست وزير شد
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
سد كرج (سد اميركبير) افتتاح شد
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت منصور صارمى ،نوازند ه سنتور

 1379خورشيدى (  2000ميالدى)
درگذشت فريدون مشيرى -شاعر معاصر
آثار اين شاعر در شركت كتاب موجود
است
 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
یکشنبه  29مهر  21 /اکتبر
نام شهر ناصرى به اهواز تبديل شد
درگذشت مكرمه قنبرى نقاش روستاى
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
مازندران كه بدون سواد و آموزش هنرى با
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
خان درگذشت دكتر محمدحسين لقمان -هنر خودجوش خود مورد توجه هنردوستان
ميرزامحمدحسين
درگذشت
ذكاءالملك (متخلص به فروغى) ،مدير لقمانالدوله،پزشك
قرارگرفت و توسط خانم معصومه سيحون
مدرسه علوم سياسی و موسس روزنامه «  1345خورشيدى (  1966ميالدى)
كشف شد.
فرستنده تلويزيون ملى ايران كار خود را
تربيت «

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – حســن روحانی ،رییس جمهور اســامی ،در مراسم بازگشایی سال
تحصیلی جدید دانشــگاه ها در ایران گفت :این تیمی که در آمریکا وجود دارد
بدترین تیمی است که در برابر ما قرار دارد .آنها با جنگ روانی شروع کردند ،هدف
بعدی آنها جنگ اقتصادی و سپس تالش برای ناکارآمد جلوه دادن نظام است و
هدف نهایی آنها مشروعیتزدایی برای تغییر رژیم در ایران است.
آخیش باالخره یکی تو اون نظام اصل داستانو گفت و خیال همه رو راحت کرد.
خیلی سخته وایسی و ببینی داری به فالن میری و هیچ غلطیم نتونی بکنی .ولی
حسن جون اتفاقا این بهترین تیم تمام ادوار جام جهانیه که قراره دهن مهن همه
تونو فالن کنه و بفرســتون قاطی باقالیا .حاال این حرفا رو واسه کی میزنی؟ همه
این چیزا رو میدونن ،اگه منظورت مردم هســتن که بدونن ،اونا خیلیم خوشحال
میشــن کنار رییس جمهور ترامپ قرار بگیرن و ســیفون خالی نظامو بکشن و
همتون خالص!
خبر دوم – غالمحسین محسنی اژه ای ،سخنگوی قوه قضاییه ،با اعالم محکومیت
یک ایرانی دوتابعیتی به نام توکلی ،جرم وی را جاسوسی و حکم او را هشت و
نیم سال زندان و ضبط اموال اعالم کرد .اژه ای هویت کامل و تابعیت دوم محکوم
را عنوان نکرد.
همه جور کارهای فله ای تو جمهوری اسالمی دیده و شنیده بودیم اال محکومیت
فله ای دوتابعیتی ها .اصن کاری ندارن تابعیت کجا رو داری و کی هستی و چی
هستی! فقط دوتابعیتی باشــی برای قوه قضاییه مسجله که جاسوسی یا حداقل
جاسوســا رو دوست داری و باس بری زندان! حاال وضعیت اونایی که بیشتر از
دوتا پاسپورت دارن که دیگه خیلی خرابه ،حواستون باشه اگه چندتابعیتی باشین،
حکم فله ایتون اعدامه چون یه جا جاسوس چنتا کشور حساب میشین!
خبر ســوم  -محسنی اژهای ،همچنین با اعالم اینکه در سازمان قضایی نیروهای
مسلح از چند نفر در رابطه با حادثه اهواز (حمله تروریستی چندی پیش در مراسم
رژه نظامی) تحقیق شده ،گفت یازده نفر احضار ویک نفر بازداشت شده است.

چی بگم واال ،دوباره مثه کوی دانشگاه و خرداد  ۸۸و  ،...چهارتا سرباز بچه شهرستان
خفت کردن ببرن همه چیزو بندازن گردنشون .البته اونم که آخر سر میگن تیغ ژیلت
نداشته و یکی کش رفته یا کمربندش شل بوده و شلوارش تو رژه آویزون بوده و یه
چند روزی بازداشت میشن و تموم .درست مثه ماست مالیای قبلی ...
خبر چهارم  -عبدالصمد خرمآبادی از سمت معاونت فضای مجازی دادستانی کل
جمهوری اســامی کنار رفت .محمدجعفر منتظری دادستان کل با اعالم این خبر
گفت ،جواد جاویدنیا که پیش از این معاون ســابق دادستان مشهد در امور فضای
مجازی بود اکنون جانشین عبدالصمد خرمآبادی شده است .خرمآبادی دبیر کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بود که مســئول اعمال سانسور و محدودیتهای
گسترده در اینترنت ایران بویژه تلگرام و اینستاگرام است .این گروه به کمیته فیلترینگ
شهرت یافته است.
هاهاهاها ،هرکه با اینستاگرام در افتاد ،ورافتاد! همین هفته پیش بود که گفتم انگاری
اینستاگرام به مادر و خواهر این یارو عبدالفالن خرم ابادی تجاوز کرده ولی مث که
جدی جدی زیرآب یارو خورد و یه الشخور جنگی دیگه از وردست رییسی و علم
الهدی اینا از مشهد اوردن بلکه انتقام مادر و خواهر عبدالفالن رو از اینستا بگیره و
باالخره فیلترش کنن و خالص!
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جدول و سرگرمی

افقی:

 -3اسب لگد زن -متذکر -مخفف بدتر

  -1ممنوع و غیرقانونی -بازیگر مرد فیلم اکسیدان به کارگردانی حامد محمدی

کن! -دادگاه باطنی انسان

 -2حالت دهنده مژه -شبه جزیره مصر -پایتخت لیختن اشتاین

 -4دوازدهمین حرف از حروف الفبای التین -پیشــوندی برابر یک میلیون -زندگی

 -5فریبدهنده -مفصل بین ران و ساق پا -دیروز

 -3فیلمی از علیرضا داوودنژاد-یکی از شخصیتهای زن در شاهنامه است -مقیاس

 -6آسانی -جاده هموار و شن ریزی شده -از پیستهای اسکی تهران

« -4یخدان فروتقه» از جمله یادمانهای تاریخی و دیدنی این شهر استان خراسان رضوی

 -8نهضت میرزا کوچک خان -پرنده ای خوش آواز و زرد رنگ -اصل و نسب

 -5نمک هندی -باجه -ناخوشایندی و زشتی

 -10بزرگترین و پرجمعیتترین شهر استان مازندران -دختر خالدار -سالح مار

طولمعادل36اینچ

به شمار میرود -مخلوط آب و خاک -سزاوار -بهوسیله
 -6اسب بارکش -معتقد به چیزی -شیخ نشین امارات

 -7همراه عروس -غزلسرای معاصر با نام کوچک مهرداد -ظرف پلو
 -9کلمه ای دال بر افسوس -کاله موتورسوار -كنایه از زلف

 -11عدد دونده -خرمن ماه -لباس زمستانی

 -7جدا -مادهای معطر -در مقام تحسین و شادی میکشند

 -12زن و فرزند و خانواده -همانند و شبیه -قوم وحشی آتیال -فتنه

 -9رستگار -درجه نظامی باالتر از سرهنگ -درای

غربی

 -8بیماری قرن -دستگاه تهویه -رسا و بلیغ

 -10تیر یقه نشین! -رفع دلخوری و کدورت -آبزی فراوان

 -11هدیه چهره گشایی عروس -مکنده خون آشام -بخار و حرارت

 -12حرف فقدان -اتصال -ماهی کنسروی -مضیقه

 -13ناچار و ناگزیر -خانم خانهدار -آن را از بانک بخواهید

 -13پسوند از بین برنده -کند یا مرحله به مرحله -کشوری جزیرهای در اقیانوس آرام

 -14زغال طبیعی به رنگ قهوه ای تیره -یقین و اعتقاد -تنبل و خوشگذران
 -15غذایی با کوفته -نوعی بازی با قلم و کاغذ

حل جدول شماره گذشته

 -14معلم بزرگ -کمک -چهارچوب زیرین خودرو

 -15شاهکاری باشکوه در دل کوه های کرکس نزدیک شهر کاشان -نوعی نان است که

از آرد گندم و شیر و روغن پزند
عمودی:

 -1از آثار تاریخی و دیدنی استان آذربایجان غربی در ۲۰کیلومتری شمال شرقی چالدران

در کنار روستایی به همین نام -آبشاری در خلخال در جنوب استان اردبیل

 -2سکو و صفه -نوعی بیسکویت سبک و ترد -قانونی که چنگیز برای مغوالن وضع

کرده بود

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفار نیویورک
در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
ازانتشارات شرکت کتاب

دو اثر جدید از مهرانگیز کار
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در کانون خبر:

مناقصه و مزایده ،یک قرارداد 7
میلیون دالری با صنایع نظامی
آمریکا
روزنامه لوس آنجلس تایمز در گزارشــی تحقیقی منتشر شده خود ،ادعا کرده
اســت که خویشــاوندان کوین مک کارتی ،رهبر اکثریت جمهوریخواه کنگره
آمریــکا و نماینده بیکرز فیلد ،بدون طی کردن مراحــل مناقصه و مزایده ،یک
قــرارداد  7میلیون دالری را با صنایع نظامی آمریکا منعقد کردهاند و از ســوی
دیگر یک زمین وســیع را با ادعای سرخپوست تبار بودن ساختگی و مشکوک
به مالکیت خود درآوردهاند .لوس انجلس تایمز اشــاره دارد که این خانواده با
بهره گرفتن از پروژههای ویژه افراد عقب نگه داشته شده از تبعیض مثبت ،این
قــرارداد را با پایگاه نظامی نیروی دریایی در منطقه  China Lakeبه دســت

آوردهاند.

این شرکت خانوادگی که  Vortexنام دارد به همسر و مادر همسر و دیگراعضای

خانواده همسر او تعلق دارد و تاکنون از مزایای خویشاوندی با کوین مک کارتی
به قراردادهای پولسازی رسیده است.

موافقت و یا مخالفت با بنیانگذاری
یک بانک عمومی لوس آنجلس در
انتخابات  6نوامبر
در انتخابات  6نوامبر  ،2018یکی از مواردی که در برگههای رای در شهر لوس
انجلس به رای مردم گذاشــته خواهد شد ،موافقت و یا مخالفت با بنیانگذاری
یک بانک عمومی متعلق به شهرداری لوس آنجلس خواهد بود.
وسسن Wesson ،رئیس شورای
این موضوع که سال گذشــته از سوی هرب
ُ
شــهر لوسآنجلس برای بنیانگذاری یک بانک عمومی پیشــنهاد شــده بود ،از
آنجایی که برای اجرایی شدن ،نیاز به یک متمم قانونی در قدرت مالی شهرداری
دارد ،این متمم را که الیحه  Bخوانده میشــود به رای عمومی شــهروندان در
محدوده بزرگ شــهر لوس آنجلس میگذارد .در امریــکا تنها  2بانک عمومی
وجود دارد که یکی  Bank of North Dakotaاست و دیگری Bank of
 American Samoaاست.

شهر ALISO VIEJO
بدینوسیله به اطالع میرساند که اشخاص زیر نامزد بدست آوردن پستهایی هستند که در انتخابات
شهرداریی عمومی که درشهر  Aliso Viejoدرروزسه شنبه  6نوامبر  ،2018برگزارخواهد شد:
برای سمت عضویت در شورای شهر
Tiffany Ackley
Garrett Dwyer
David C. Harrington
Gary P. Pritchard
Jason Spielfogel
Mitzi Ortiz, MMC
دبیر دفتری شهرداری
مورخ 9 :اکتبر 2018
تاریخ انتشار 19 :اکتبر 2018
CNS-3183344#

بیش از دو نفر رای بدهند
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در کانون خبر:

احترام به فرهنگ ایرانیان در پیام هارلی رودا  ،نامزد دموکراتها

9

رمان قو

داستانی خواندنی و پر کشش
برای همه کسانی که به ادبیات
فارسی عالقه دارند

امروز  3هفته تا انتخابات میان دورهای  6نوامبر مانده اســت و تمامی نامزدها به ویژه
در کالیفرنیا تالش دارند تا رای دهندگان بیشتری را جذب نمایند .هارلی رودا  ،نامزد
دموکراتها برای منطقه  48کالیفرنیا که از سیل بیچ تا الگونابیچ را شامل میشود در
پیامی که برای جامعه آمریکاییان ایرانی تبار فرســتاده ،تالش نموده است رای آنان را
جذب نماید و در برابر دی ناروه راباکر پیروز شود .او در پیام خود اشاره کرده است که

من به فرهنگ شما احترام میگذارم.
جامعه ایرانیان همواره به شکلهای گوناگون در جامعه مدنی آمریکا مشارکت داشتهاند
از چهرههــای معروف در اقتصاد و ســینما و هنر و فرهنگ تــا ورزش و آموزش و
بسیارانی که شــرکتهای بزرگ تکنولوژی مانند  Twitterو  Drop Boxرا اداره
میکنند و هزاران شغل را برای آمریکا ارمغان آوردهاند.

آدم شــیف نماینده دموکرات کنگره آمریکا از منطقه  22کالیفرنیا ،با ســفر به New
 Hampshireو ســخنرانی در گردهمآیی دموکراتها در شــهر  Portsmouthو
پذیرش کتابچه راهنمای چگونه میتوان در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری New
 Hampshireشــرکت و رقابت نمود ،در پاسخ به این پرسش که آیا در نظر دارد در
سال  2020در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود پاسخ داد من تنها نامزد انتخابات در

کنگره هستم اما افتخار میکنم که به پرسشها پاسخ بدهم .آیا این گامی به سوی شرکت
و نامزدی در آینده است؟
من هرگز به هیچ چیزی هرگز نمیگویم .من از آمدن به اینجا لذت میبرم ،من از ایدهها
لذت میبرم و ممکن است با این کار موجب پرسشهای  Fox Newsشوم.

منهرگزبههیچچیزیهرگزنمیگویم!

از انتشارات شرکت کتاب

www.ketab.net
310-477-7477
1-800-For-Iran
1-800-367-4726

خدمات و سرويس
Paralegal Services and
Collection Services

PARALEGAL
GROUP CENTER

به مديريت
جمشيد گودرزی

714-418-7146
310-272-5097
949-679-1888
www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com
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شرکت  Uberبا 120میلیارد دالر ارزش برآورد شده سهام

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

با اعالم دارا خســرو شاهی در سانفرانسیسکو که شرکت  Uberدر نیمه دوم سال
 2019در بازار سهام به عووان یک سهام عمومی ( )IPOعرضه خواهد شد ،نشریه
اقتصادی وال اســتریت جورنال ارزیابی نموده است که در چنین صورتیUber ،
با  120میلیارد دالر ارزش برآورد شــده ،میتواند  21درصد سهام خود را به بازار
عمومی عرضه نماید و این میتواند رکورد شــرکت  Alibabaرا نیز بشکند که با

 25میلیارد دالر ارزش سهام توانست  15درصد سهام خود را برای فروش بگذارد.
دارا خسرو شــاهی که اکنون باالترین مقام اجرایی در  Uberاست ،پس از دوران
بحران وارد این شرکت شد و قول داد که سهام این شرکت را به باالترین حد ممکن
ارتقاء دهد.

افزایش ارزش سهام تسال

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

افزایش ارزش سهام تسال پس از رای دادگاه توافقی قاضی دادگاه فدرال ،الیسون نیتان،
حکم توافقی  40میلیون دالری بین شرکت تسال و ایالن ماسک را برای پرداخت به
اداره نظارت بر سهام و اوراق بهادار آمریکا ( )SECقطعی کرد و از سوی دیگر اجازه
داد تا ایالن ماســک از توئیت شرکت استفاده محدود نماید ولی به نشر اعالمیههایی
نپردازد که به تحریک بازار سهام منجر میشود و ایجاد مسئله و مشکل مینماید .و از

سوی دیگر ایالن ماسک پس از  3سال مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت
تســا با این توافق باید کنارهگیری کند .باید این جریمه  40میلیونی را  20میلیون از
داراییهای شخصی ایالن ماسک و  20میلیون را از دارای شرکت بپردازند و تسال به
تولید خود سرعت ببخشد.

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺍی ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻥ ﮐﺎﻟﻳﻔﺭﻧﻳﺎی ﺟﻧﻭﺑﯽ
)(SCRRA
ﺍﻁﻼﻋﻳﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﻣﻭﻣﯽ  /ﺍﻁﻼﻋﻳﻪ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﮐﺎﻫﺵ ﮐﺭﺍﻳﻪ ،ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﮐﺭﺍﻳﻪ

Iranian
Information
Center
08Global.net

)(818
9-08 08 08

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺍی ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻥ ﮐﺎﻟﻳﻔﺭﻧﻳﺎی ﺟﻧﻭﺑﯽ ) ،(SCRRAﺭﻭﺯ ﺟﻣﻌﻪ  9ﻧﻭﺍﻣﺑﺭ  ،2018ﻁﯽ ﻧﺷﺳﺕ ﻫﻳﺋﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺧﻭﺩ ﻳﮏ ﺟﻠﺳﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﻣﻭﻣﯽ
ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﺭﻧﺷﻳﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻁ  San Bernardinoﻣﻭﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺟﻠﺳﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻋﺭﺿﻪ  %25ﺗﺧﻔﻳﻑ ﮐﻧﻭﻧﯽ ﺑﺭ ﺭﻭی ﺧﻁ  San Bernardinoﮐﻪ ﺍﺯ  1ژﻭﺋﻳﻪ  2018ﺑﻪ ﺍﺟﺭﺍ ﮔﺫﺍﺷﺗﻪ ﺷﺩ ﻭ ﺩﺭ  31ﺩﺳﺎﻣﺑﺭ
 2018ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ ﮔﻔﺗﮕﻭ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ .ﺍﻳﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺑﺎ ﺍﻋﺿﺎء ﺁژﺍﻧﺱ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺣﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮔﺭﻓﺕ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺗﺎ
ﺑﺭﺍی ﺣﻔﻅ ﺳﺭﻧﺷﻳﻧﺎﻥ ﮐﻧﻭﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﺳﺎﻓﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ،ﺍﻳﻥ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺭﺍ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﺩ.

ﺟﻠﺳﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺷﺳﺕ ﻫﻳﺋﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺍی ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻥ ﮐﺎﻟﻳﻔﺭﻧﻳﺎی ﺟﻧﻭﺑﯽ ) (SCRRAﮔﻧﺟﺎﻧﺩﻩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ:
ﺭﻭﺯ ﺟﻣﻌﻪ 9 ،ﻧﻭﺍﻣﺑﺭ  2018ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺕ  10:00ﺻﺑﺢ
ﺩﻭﻟﺕ ﻫﺎی ﻣﺗﺣﺩ ﮐﺎﻟﻳﻔﺭﻧﻳﺎی ﺟﻧﻭﺑﯽ ) (SCAGﺍﺗﺎﻕ ﺳﻳﺎﺳﺕ B
Southern California Associated Governments Policy Room
900 Wilshire Blvd., Suite 1700
Los Angeles, CA 90017
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮐﺭﺍﻳﻪ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺷﺩﻩ ،ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﮐﺭﺍﻳﻪ ﻭ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻫﺎی ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ،ﺑﺭﺍی ﺑﺎﺯﺑﻳﻧﯽ ﻋﻣﻭﻡ ﺩﺭ ﻭﺏﺳﺎﻳﺕ
 Metrolinkﺑﻪ ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.metrolinktrains.comﺩﺭ ﺩﺳﺗﺭﺱ ﺍﺳﺕ ،ﻳﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﺍﺯ  8:00ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  4:00ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ،ﻁﯽ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﺩی ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺩﻓﺗﺭ ﻣﺭﮐﺯی  SCRRAﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ 900 Wilshire Blvd., Suite 1500 Los Angeles, CA 90017ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺭﺱ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻭ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻳﺎ ﮐﺗﺑﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻣﻭﺩ ،ﻳﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭی ﺟﻠﺳﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ،ﺍﺯ
ﻁﺭﻳﻕ ﮐﻠﻳﮏ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺭﻭی ﮔﺯﻳﻧﻪ ”) “eCommentﻧﻅﺭﻳﻪ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮏ( ﺟﻬﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻅﺭﻳﻪ ﻓﻭﺭی ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﺷﺎﻧﯽ
www.metrolinktrains.com/ecomments؛ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﭘﺳﺕ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭی ﺟﻠﺳﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺗﻭﺳﻁ ﺑﺧﺵ ﮐﺭﺍﻳﻪ
ﻫﺎی  Metrolinkﺩﺭ ﺩﻓﺗﺭ ﻣﺭﮐﺯی  SCRRAﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ ،ﻳﺎ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﻓﮑﺱ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭی ﺟﻠﺳﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﻣﻭﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺧﺵ ﮐﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎی
 Metrolinkﺑﻪ ﺷﻣﺎﺭﻩ  (213) 452-0421ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻋﻣﻭﻡ ،ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﻧﻭﻉ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ،ﺑﺎﻳﺩ ﺣﺩ ﺍﮐﺛﺭ ﺗﺎ  31ﺍﮐﺗﺑﺭ
 2018ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺻﺭﻓﺎً ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺩﻳﺩ ﻫﻳﺋﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻳﺭﺗﺭی ﻣﻭﮐﻭﻝ ﺷﻭﺩ.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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.

رویدادهای هفته:

از آدینه  19اکتبر2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

139
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  -139آدینه  19اکتبر2018
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m
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درکانون خبر:

جریمه برای یکی از کارمندان شهرداری لوس آنجلس

کمیسیون اخالقی شورای شــهر لوس آنجلس ،یکی از کارمندان شهرداری را که پارکینگ ،جای میداده است.
حوزه فلورس نام دارد و مدیر پارکینگ شــهرداری در چهار راه پرشینگ است به این موضوع پس از گزارش تلویزیون  KCBSفاش شــد و به کمیسیون اخالقی
سبب استفاده غیرقانونی از پارکینگ به مدت  3سال به پرداخت  16000دالر جریمه شورای شــهر لوس آنجلس دستور بررسی و تحقیق داده شد و بنابر پیشنهاد این
محکوم کرد ،زیرا او مجاز بوده اســت تنها یک اتوموبیل شخصی را در پارکینگ کمیسیون او میباید  33410دالر بپردازد لیکن آن را به  16000دالر کاهش دادند.
نگه دارد لیکن او از شغل خود استفاده نادرست نموده و  3اتوموبیل شخصی را در

