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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...!!!

رایگان
FREE

گزارش AFC درباره 
قهرمانی های ایران در جام 

ملت های آسیا

 سیاوش طالیی استعدادی نو 
در دنیای هنر معاصر

روزبه چشمی : تمام فکر ما 
قهرمانی در جام ملت هاست

با موفقیت در جام ملت ها، جواب 
این بی احترامی را می دهیم

4 تغییر در فهرست تیم ملی از 
جام جهانی تا جام ملت ها

 
کالیفرنیا دارای بیشترین 

جمعیت در آمریکاست

آیت اهلل هاشمی شاهرودی به 
َدَرک سفلی پیوست

در صفحات دیگر:
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ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا

سال ۲۰۱۸ سخت ترین سال مهاجرت به امریکا
به گزارش نشریه لس انجلس تایمز سال ۲۰۱۸ سخت 
ترین ســال برای مهاجرت و مهاجران از سال ۱۹۸۰ به 
بعد بوده است. این گزارش نسبتا” مفصل به مشکالت 
برخــی از خانواده ها از ملیت هــای مختلف پرداخته 
است. ازجمله به دشواری هایی که یک خانواده ایرانی با 
آن روبرو شده اند. سولماز دادگری در سال ۲۰۱۷ همراه 
با کودک ۴ ساله اش وارد خاک امریکا شده است. آرینا  
۴ ساله می تواند در یک مطالعه تجربی برای معالجه یک 
اختالل ژنتیکی کمیاب مشــارکت کند. همســر خانم 
دادگری به دلیل عدم توانایی در گرفتن ویزای ورود به 
امریکا نتوانسته است به خانواده ملحق شود و از سوی 
دیگر بدلیل وضع تحریم ها علیه ایران نمی تواند برای 
آنها به سادگی پول ارسال کند. خانم دادگری به تنهایی 
باید از کودکی مراقبت کند که نه می تواند حرف بزند و 
نــه می تواند راه برود و نیاز به کمک در تمام مدت ۲۴ 
ســاعت دارد. این خانواده یک دختر ۱۱ ساله نیز دارند 

که از او نیز باید نگهداری شــود. در این گزارش اشاره 
شــده است که سقف پذیرش مهاجران از ۴۵ هزار نفر 

به ۳۰ هزار نفر کاهش داده شده است. خانم دادگری به 
گزارشگر می گوید هیچ امیدی به تغییر وضعیتش ندارد.

بازی های تیم ملی فوتبال ایران در
 جام ملت های آسیا به صورت زنده از لس  انجلس 

گزارش می شود 

خبرگزاری ایرانشهر: بر اساس نامه 
ای که از سوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به موسسه پرژن امریکا رادیو که 
موسسه ای است که در کالیفرنیا به 
ثبت رســیده است و یک نسخه آن 
در اختیار ایرانشهر قرار گرفته است 
، این موسسه اجازه انحصاری برای 
پخش مسابقات تیم ملی ایران به زبان 
فارسی را از کنفدراسیون فوتبال آسیا 

کسب کرده است.
 در این راســتا این موسســه طبق 
قــراردادی اجــازه پخــش زنــده 
تلویزیونــی ایــن مســابقات را به 
تلویزیون پارس که اســتودیوی آن  
در کانتی لس انجلــس قرار دارد و 
هم چنین پخش زنــده رادیویی آن 
را به رادیوی ITN که استودیو این 
فرســتنده رادیویی نیز در کانتی لس 
آنجلس قرار دارد واگذار کرده است 
.  بهــروز افراخان چهره  با ســابقه  

ورزشــی همراه با گروه زبده ای از 
را  این مسابقات  فوتبال  کارشناسان 
به صورت زنده گزارش خواهد کرد.
بــر اســاس آخرین خبرهــا، اندی 
هنرمند محبوب نیز با تیم گزارشگران 
همکاری نزدیک خواهد داشت. هم 
چنین دکتر جعفر شجره که از چهره 
های فوتبال دوست جنوب کالیفرنیا 
 HealthMedia.tv است همراه با
پشتیبان اصلی این مسابقات خواهد 

بود.
نخستین مســابقه تیم ملی ایران با 
تیم ملی یمن روز دوشــنبه ۸ بامداد 
به وقت لــس انجلس و به تاریخ ۷ 

ژانویه خواهد بود. 
به گزارش سایت رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا این بازی ها از ۵ ژانویه 
۲۰۱۹ برابر بــا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ با 
برگزاری دیدار امارات و بحرین در 
شــهر ابوظبی آغاز خواهد شد و تا 

اول فوریه ۲۰۱۹ برابر با ۱۲ بهمن ماه  
۱۳۹۷و برگــزاری دیدار فینال ادامه 

خواهد داشت.
 ایــران در جام ملت های آســیا در 
گروه D بــا تیم های عراق، ویتنام و 

یمن هم گروه است.
 برنامه های دیدارهای ایران در جام 
 D ملت های آسیا در مرحله گروهی

به شرح زیر است:
ایران - یمن، دوشنبه ۷ ژانویه ۲۰۱۹ 
ســاعت ۸ بامداد بــه وقت غرب 

آمریکا)۱۷ دی ماه ۱۳۹۷(
ایران - ویتنام، شنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ 
ساعت ۳ بامداد به وقت غرب آمریکا 

) ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷(
ایران - عراق، چهارشــنبه ۱6ژانویه 
۲۰۱۹ســاعت۸بامدادبه وقت غرب 

آمریکا) ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷(

مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات 
جام ملت های آسیا از ۷ ژانویه ۲۰۱۹ پخش زنده به 

زبان فارسی انحصارا” از 
HealthMedia.TV

 ITN تلویزیون پارس و شبکه رادیویی
افراخان  بهروز  گزارشگری  به 

همراه با کارشناسان زبده فوتبال
برای پشتیبانی از پخش این مسابقات و تیم ملی ایران به صفحه ۱۲ مراجعه کنید

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17617&Status=2
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
http://healthmedia.tv/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

جمشید مشایخی
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران

سیاوش طالیی، با یک اثر نقاشی به عنوان برنده جایزه 
ویژه »امانویل امانویل« در یازدهمین دوره مسابقه تلنت 
پرایز ایتالیا در ســال ۲۰۱۸ شناخته شــد. او به عنوان 
هنرمند منتخب بنیاد رم و بنیاد ترتزو پیالسترا و به عنوان 

استعدادی نو در دنیای هنر معاصر معرفی شد
مســابقه تلنت پرایز از مهمترین مسابقات هنری ایتالیا 
و مختص هنرمندان زیر چهل ســال در رشته هنرهای 
تجسمی است. شرکت در این مسابقه برای کلیه هنرمندان 
از تمام ملیت ها آزاد است اما شرط حضور آنها شرکت 
در حداقل یک نمایشگاه گروهی در پنج سال گذشته در 
ایتالیا است. داوران مسابقه هر ساله از میان هزاران شرکت 
کننده، تعدادی را به عنوان فینالیست و پنج نفر را به عنوان 
برنده انتخاب می کنند که جایزه ای به هر یک از برندگان 
از طرف یک یا چند نهاد حامی هنر تعلق  می گیرد. این 
جایزه معموال شامل معرفی برندگان به دنیای هنر معاصر 

و رسمیت دادن به آنها است.
پیشــتر از این هنرمند ایرانی مازیــار مختاری به عنوان 
برنده در ششــمین دوره مســابقه تلنت پرایز در رشته 
عکاسی شــناخته شده بود. نمایشگاهی از آثار برندگان 
و فینالیست های این مســابقه در ماتاتوی رم که بخش 

نمایشگاهای غیر دائمی موزه ماکرو رم است، از تاریخ 
پانزده دسامبر۲۰۱۸  تا سیزده ژانویه ۲۰۱۹ برقرار است.

سیاوش طالیی اسفند سال گذشته این مجموعه از آثار 
خود را در گالری اُ تهران به نمایش گذاشته بود.

 سیاوش طالیی استعدادی نو در دنیای هنر معاصر

www.cbsautobody.com
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
https://www.westernwastebinrental.com/
http://www.blowdryhairplus.com/
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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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جری بــراون فرماندار کالیفرنیا که روزهای پایانی کار 
خود را می گذراند، در نشست پرس کالب ساکرامنتو 
که با اجرای جرج اســکلتون و مریام پاول همراه بود 
گفت: دستور قاضی فدرال در تگزاس که قانون ۲۰۱۰ 
کشور یعنی بیمه عمومی معروف به اوباما را مورد حمله 
قرار داده است اگر از سوی دیوان عالی قضایی آمریکا 

تایید شــود، نیرویی را ســازمان خواهد داد که نه تنها 
موجب می شود دموکرات ها سنای آمریکا را به دست 
بیاورند، بلکه زمینه ساز پیروزی در ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ نیز خواهد شــد و در آن صورت اســت که نه 
تنها به ماندگاری این بیمه درمانی منجر می شود بلکه 
با وجود کنگره و ســنا و ریاست جمهوری در دست 

دموکرات هــا می تواند حتی بیمه بهتــر و قوی تری را 
جایگزین و یا تکمیل نماید اتحادیه کارکنان اداره های 
پلیس از دیوان عالی قضایی کالیفرنیا درخواست کرد تا 
از اجرای الیحه ۴۲۱ سنای کالیفرنیا که در سال جاری 
تصویب شــده و از اول ژانویه ۲۰۱۹ اجرایی می شود، 

پیشگیری نماید.

بر اســاس الیحه ای که از اول ژانویه اجرایی می شــود 
می بایست تمامی تحقیقات درونی این سازمان های نظامی 
شهری و کانتی و ایالتی در زمینه تیراندازی، روابط جنسی، 
پرونده های دروغ گویی در مورد گزارش های تحقیقی باید 

در اختیار مردم قرار گیرد و برای مردم فاش باشد. در این 
درخواست آمده اســت که بیان این موضوع ها می تواند 
حقوق فردی و خصوصی را نقض کند و به خطر بیاندازد.
نخست از سوی اتحادیه کارکنان اداره شریف دپارتمان 

سن برناردینو کانتی به دیوان عالی قضایی کالیفرنیا تقاضایی 
رســیده که از اجرای این الیحه پیشگیری شود و سپس 

اتحادیه پلیس کالیفرنیا نیز آن را پشتیبانی کرده است.

 زمینه سازی برای پیروزی در ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 

پرونده های دروغ گویی در مورد گزارش های تحقیقی باید در اختیار مردم قرار گیرد

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
https://www.flameinternational.com/
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کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به تاریخ سازی 
ایران در جام ملت های آســیا با کسب سه قهرمانی 

اشاره کرد.
به  گزارش  ایســنا، سایت AFC در یک گزارش به 
تاریخ جام ملت های آسیا اشاره کرد. در این گزارش 
درباره نتایج تیم   ملی ایران آمده است: تیم   ملی ایران 
در ســه دوره نخســت جام ملت های آسیا حضور 
نداشــت. با این حال این تیم توانســت در نخستین 
حضور ، مدال نقره بازی های آســیایی را در دهلی 

کسب کند.
این موفقیت در نهایت بــا حضور تیم   ملی در جام 
ملت های آســیا ۱۹6۸ همراه شــد. با افزایش تعداد 
تیم های حاضر در مرحله نهایی از چهار به پنج تیم، 
ایران بــه همراه میانمار، هنگ کنــگ، چین تایپه و 

اسرائیل به این بازی ها صعود کردند.
موفقیت ایران در این رقابت ها با پیروزی ۲ بر صفر 
مقابل هنگ کنگ آغاز شــد. هر دو گل ایران در ۲۰ 
دقیقه پایانی به ثمر رســید. سپس تیم محمود بیاتی 
ســه پیروزی دیگر به دست آورد تا نخستین عنوان 
خود را با یک رکورد فوق العاده  یعنی چهار پیروزی 

از چهار بازی به ثبت برساند.

چهار سال بعد دوباره ایران درخشید. این بازی ها با 
حضور شــش تیم برگزار شد و ایران در گروه خود 
باالتر از تایلند و عراق ایستاد. از طرفی کره جنوبی 
در صدر جــدول گروهی قرار گرفــت که کامبوج 
و کویت نیز در آن حضور داشــتند. ســپس ایران با 
پیروزی ۲ بر یک مقابل کامبوج به فینال صعود کرد. 
در مقابل، کره توانســت تایلند را در ضربات پنالتی  
شکســت دهد. دیدار نهایی بیــن دو تیمی برگزار 

شــد که از چهار دوره گذشته سه عنوان را به خود 
اختصاص داده بودند.

علی جباری گل نخســت بازی را به ثمر رساند اما 
پارک لــی چون گلزنی کرد تا بــازی در وقت های 
اضافه دنبال شود. در وقت  اضافه دوم، حسین کالنی 
توانســت برای ایران گلزنی کند تا جام قهرمانی به 

»تیم ملی« برسد.
چهار ســال بعد، ایران دوباره قدرتمند ظاهر شــد. 
شش تیم به مرحله نهایی جام ملت ها صعود کردند 
و در تهران به رقابــت پرداختند. تیم   ملی دوباره به 
راحتــی به نیمه نهایی صعود کــرد. این تیم این بار 
عراق و یمن را پشــت سر گذاشت. کویت در گروه 
A صدرنشین شد و چین در رتبه دوم قرار گرفت.

ایران در وقت های اضافه چینی ها را شکســت داد و 
کویت توانست عراق را پشت سر بگذارد تا شانس 
قهرمانی را در نخســتین دوره حضــورش در جام 

ملت های آسیا داشته باشد.
یک جدال بــه یاد ماندنی در میان ۱۰۰ هزار هوادار 

در ورزشــگاه آزادی بین دو تیم ایران و کویت دیده 
شــد. تیم   ملی ایران توانست در این شرایط، سومین 

قهرمانی اش را در جام ملت ها کسب کند.
علی پروین که تک گل این بازی را به ثمر رســاند 
گفت : »کویت خیلی قوی بود و توانســت با قدرت 
خود به فینال برســد و با ایــران رقابت  کند. بازی 
فوق العــاده  بود. در محوطــه جریمه کویت یکی از 
بازیکنان این تیم اشــتباه کرد و بــه لطف خدا من 
توانستم به توپ ضربه بزنم و دروازه  حریف را باز کنم.«

گزارش AFC درباره قهرمانی های ایران در جام ملت های آسیا

تلویزیون پارس
درسال ۱۹۸۷ میالدی تلویزیون پارس در جنوب کالیفرنیا برنامه های خود را به زبان 
فارسی آغاز کرد، این رسانه اکنون با میلیونها بیننده در سراسر جهان بطور ۲۴ ساعته 

یکی از رسانه های معتبر و شناخته شده ایرانی است .
مهندس امیر شجره، بنیانگذار تلویزیون پارس ، قبل از مهاجرت به آمریکا مدت ده 
سال در رادیو و تلویزیون ملی ایران ، بعنوان مهندس فنی و کارشناس علوم ارتباطات 

مشغول کار بوده است .
تلویزیون پارس هم اکنون با برنامه سازان حرفه ای و تحصیل کرده و با سابقه در رادیو 
تلویزیون و مطبوعات برنامه های تولیدی خود را از طریق ماهــــــواره گا لکسی ۱۹ 
در آمریکا و کانادا و  هات برد در ایران و اروپا و یو بی آی کیبل در استرالیا به بینندگان 

عرضه می کند .
 www.parstv.tv برنامه های تلویزیون پارس درشبکه جهانی اینترنت با نشانی

نیز قابل رویت است .
تلویزیون پارس یک رسانه ایرانی است که در یک شبکه جهانی ، در راستای اطالع 
رسانی ، آگاهی ، آزادی و حقوق بشر را تبلیغ می کند و در راه نهادینه کردن دمکراسی 
و تحقق منشور جهانی حقوق بشر، در هم صدایی با ملت آزادیخواه ایران پیش می 

رود.
تلویزیون پارس با پشتیبانی بینندگان و حمایت مالی آنان بر دامنه فعالیت خود افزوده 
است و با استفاده از تکنولوژی موجود ، هدف های ملی و جهانی خود را در شناسایی 
فرهنگ و تاریخ و باورهای انسانی ایرانی پی می گیرد . تلویزیون پارس توانسته در 
طول ســالها تالش به رفیع ترین و واالترین جایگاه در میان رسانه های فارسی زبان 
دســت یابد و این ارزش و اعتبار را بعنوان یک پشتوانه ملی ، سرمایه تالش و ادامه 

خدمت خود بنماید .

تلویزیون پارس پخش کننده زنده مسابقات 
تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا

فرکانس های تلویزیون پارس

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
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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

ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

روزبه چشمی : تمام فکر ما قهرمانی در جام ملت هاست
بازیکــن تیم ملی فوتبــال ایران می گویــد با همه 
ســختی هایی که این تیم داشــته تمام فکر بازیکنان 

معطوف به قهرمانی در جام ملت هاست.
روزبه چشــمی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران صبح 
دوشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ و پیش از سفر تیم ملی به 
قطــر اظهار کرد: از اولین روزی که اردوهای بعد از 
جام جهانی آغاز شــد،  برنامه ما این بود که قهرمان 
جام ملت ها شــویم. به هر حال هر مشکل و سختی 
هم بوده دیگر تمام شــده اســت و این اردوی آخر 
ماســت. تمام تمرکز بازیکنان و کادر فنی این است 
که بتوانیم بعد از مدت ها قهرمان جام ملت ها شویم. 
تمام فکر ما همین اســت. فقط به دعای خیر مردم 
نیاز داریم. ان شــاءهلل مردم و رسانه ها از ما حمایت 

کنند.بایــد یادآوری کرد که که ایــران پس از ۳ بار 
قهرمانی در مسابقات جام ملتهای آسیا به سال ۱۹۷6 

نتوانسته است قهرمان این مسابقات بشود.

با موفقیت در جام ملت ها، جواب این بی احترامی را می دهیم
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از بی احترامی 
مسئوالن به این تیم در آســتانه جام ملت های آسیا 

گفت: واقعا از این زشت تر نمی شد. 
 مسعود شــجاعی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال 
ایــران به تاریخ ۲6 آذر ۱۳۹۷)۱۷ دســامبر ۲۰۱۸( 
اظهار داشت به قطر می رویم تا تمریناتمان را شروع 
کنیم. هــر  کاری که باید می کردیــم انجام دادیم. 
این اواخر نمی شــود کار خاصــی کرد. باید از نظر 
ذهنی آماده باشــیم تا تورنمنت سخت را پشت سر 

بگذاریم.
وی در خصوص غیبت مســئوالن دولت جمهوری 
اســالمی ایران پیش از سفر تیم ملی فوتبال ایران به 
قطر تاکید کرد: حرفی برای گفتن نیســت. اولین بار 
اســت این اتفاق می افتد. آنقدر که حرف زدیم به 
کســی هم بر نخورد. از این زشت تر نمی شود. می 
رویم برای مردم تالش می کنیم و نتیجه ای بگیریم 
تا جواب بی احترامی که به ما شــد را بدهیم. آنقدر 

حرف زده ایم لوث شده است.

کاپیتان تیم ملی درباره شرایط تیم ملی در جام ملت 
ها گفت: تیم ما آنقدر مســتعد اســت که همه چیز 
برای نتیجه گرفتن و موفقیت آماده اســت. فقط کم 
لطفی مســئوالن اســت که به آن توجهی نداریم و 

وقتی هم نیست که به آن بپردازیم.
شــجاعی در خصوص انتظار باالی مردم از تیم ملی 
گفت: انتظارات هم کارمان را سخت می کند و هم 
انگیزه بازیکنان بیشــتر می شود تا کار مهمی انجام 
بدهیــم. برای بار آخر می گویم از مســئوالن ناامید 
هســتیم و امیدمان به مردم، پیشکسوتان و بازیکنان 
قدیمی اســت. امیدوارم هرکســی با هر نظری که 
هست و با هر عقیده ای که دارد، کنار تیم ملی باشد.
البته باید توجه داشــت مســئوالن دولت جمهوری 
اسالمی ایران پیرو خط مشی رهبر کبیرشان خمینی 
بوده و هســتند که برای ملیت اهمیتی قائل نبوده و 
نیستند. در ادبیاتشان امت را به جای ملت نشاندند و 

اسالم را به جای ایران.

در فهرست ۲۳ نفره تیم ملی ایران برای جام ملت های 
آسیا ۴ تغییر نســبت به جام جهانی دیده می شود که 

دست کم یکی از آنها اجتناب ناپذیر بوده است.
به گزارش خبرگزاری ها، در نهایت فهرست تیم ملی 
فوتبال ایران برای جام ملت های آســیا اعالم شد و ۲۳ 
بازیکنی که قرار است در این رقابت ها ایران را همراهی 

کنند، مشخص شدند.
در این بین فقط چهار بازیکن نسبت به جام جهانی در 
فهرست تیم ملی ایران تغییر کردند و ۱۹ بازیکن از ۲۳ 
بازیکنی که در جام جهانی ایران را همراهی کردند، در 
جام ملت ها نیز برای تیم ملی ایران به میدان می روند.  

سعید عزت اللهی، رشــید مظاهری، رضا قوچان نژاد، 
محمد رضا خانزاده؛ این بازیکنان در جام جهانی روسیه 
حاضر بودند ولی در جام ملت ها آنها را نخواهیم دید.

عزت اللهی مصدوم شــد. رضا قوچان نژاد از تیم ملی 
خداحافظی کرد و خانزاده و مظاهری نیز خط خوردند.
چهار بازیکن جدید تیم ملی ایران در فهرســت جام 

ملت های آسیا این افراد هستند:

* احمد نوراللهی
* وریا غفوری 
* پیام نیازمند 

* حسین کنعانی زادگان 

باتجربه ترین بازیکن در این جمع، وریا غفوری است 
کــه ۲۳ بازی ملی دارد و در دوره قبلی جام ملت های 

آسیا در استرالیا نیز حاضر بود.

4 تغییر در فهرست تیم ملی از جام جهانی تا جام ملت ها

به گــزارش AFC، با افزایش تعــداد تیم های جام 
ملت های آسیا از ۱6 به ۲۴ تیم، تعداد داورهای شرکت 
کننده در جام ملت های آســیا نیز به عدد 6۰ رسیده تا 
در این زمینه هم نوعی رکوردشکنی در جام ملت ها را 

شاهد باشیم. 
همچنین داورهــای این دوره از رقابت ها از ۱۹ ملیت 
مختلف از آسیا هســتند که باالترین میزبان در تاریخ 

جام ملت هاست.
در ایــن دوره از رقابت های جام ملت های آســیا و از 
 VAR مرحله یک چهارم نهایی قرار است از فناوری

نیز استفاده شود. 
علیرضا فغانــی از ایران به همــراه رضا منصوری و 
محمدرضا سخندان تیم داوری هستند که در این دوره 
از جام ملت ها حاضر هستند. فغانی فینال دوره قبل این 

رقابت ها را در کشور استرالیا سوت زد.
تیم ملی فوتبــال ایران در رقابت هــای خود در جام 
ملت های آسیا که از  January ۵ ۲۰۱۹ در امارات 

آغاز می شود، برابر یمن، ویتنام و عراق قرار می گیرد.
ایران با سه  قهرمانی در جام ملتهای آسیا، امیدوار است 

که در پیامــد دو صعود پیاپی تاریخی به جام جهانی، 
عنوان قهرمانی آسیا را  بعد از ۴۲ سال به دست بیاورد.

با تالشهای یکسال اخیر تیم بیژن خلیلی و نهایتأ پیوستن 
هفته گذشته دکتر جعفر شجره به پروژه ورزشی ویژه، 

این مســابقات از تلویزیون پــارس بطور اختصاصی 
پخش میشوند )اطالعیه مقابل(. 

به نقل از نشــریه هفتگی جوانان - محل انتشار لس  
آنجلس - نوشته بهروز افراخان 

رکوردشکنی داوری آسیا در جام ملت های آسیا

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
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آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

به راه حلهای مناسب بدون ورزشهای 
سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای 
سالمتر و زیبا تر دلخواه خود قدم بگذارید

در کانون خبر:

Iranian Information
Center

08Global.net
(818)9-08 08 08

شرکت کتاب

KETAB CORP.
ketab.net

(310)
477-7477

12701 Van Nuys Blvd., 
Suite H 

Pacoima CA 91331

پس از انتشار پیشــنهاد افزایش حقوق آموزگاران لوس 
آنجلس در ۲ بخش ۳ درصد از جوالی ۲۰۱۷ و ۳ درصد 
از جوالی ۲۰۱۸، که از سوی هیئت ۳ نفره تحقیق و بررسی 
تهیه شده بود، آموزگاران بیش از هر زمانی برای دریافت 

افزایش حقوق 6/۵ درصدی از جوالی ۲۰۱6 پافشــاری 
می نمایند که می تواند آغازگر اعتصاب آموزگاران از هفته 

دوم ژانویه ۲۰۱۹ باشد.
اداره آموزش لوس انجلس پیشنهاد افزایش ۳۰ میلیون دالر 

بودجه برای استخدام آموزگاران جدید را برای کاستن از 
شمار دانش اموزان در کالس ها داده است و هیئت ۳ نفره 
افزایش ۱ تا ۳ درصد برای حقوق آموزگاران با کالس ها با 

دانش آموزان زیاد را در دستور کار قرار داده است. 

وزارت خارجه آمریکا با ویزای ورود یک مادر یمنی 
به آمریکا برای حضور در کنار فرزند ۲ ســاله اش که 
در سخت ترین شرایط سالمتی، در یک بیمارستان در 

اوکلند بستری است، موافقت کرد. 
شیما سویله که به سبب ممنوعیت ورود مسلمانان به 

آمریکا از شماری از کشــورها که از سوی پرزیدنت 
ترامپ وضع شده است از پسرش عبداهلل حسن جدا 
مانــده که همراه با پدرش برای معالجه به آمریکا آمده 
است. ورود اتباع یمن، ایران، لیبی، سوریه و سومالی از 
سوی دانالد ترامپ ممنوع شده اند. این کودک که از یک 

بیماری مغزی رنج می برد، هم اکنون زیر دستگاه های 
حیاتی برای ادامه زندگی است. 

مقدمات این ویزا و درخواســت از وزارت خارجه را 
کوشــش های سازمان موســوم به Care که شورای 

مسلمانان – آمریکا است فراهم نموده است.

سه زن، کشیش پیشین کلیسای سنت جان در انسینیتاس 
سن دیه گو را متهم به وسوسه و انگیزش جنسی کردند. 

اســقف رابرت مک ال روی، در آغاز سخن خود، گفت 
کلیسا محل این گونه خطاها نیست و از تمامی کسانی که 
این گونه رفتار ناشایست شده بودند، پوزش خواست او در 

نیایش خود در آستانه روز کریسمس، گفت که این گونه 
آزارها، کسانی را که به کلیسا برای نیایش می آیند، دچار 

ناراحتی می کند. 
کشیشی که موضوع این رفتار ناشایست بوده، پدر مقدس، 
بن وینسنت نام داشته و در ۵۵ سالگی پس از آن که ۳ زن 

در ماه آگوست از او شکایت کردند کلیسا را در سپتامبر 
ترک کرد. او که زاده کشور اوگاندا است از سال ۲۰۱۴ در 

این کلیسای کاتولیک مشغول به کار بوده است. 

آموزگاران لوس انجلس از ۱۰ ژانویه دست به اعتصاب خواهند زد

کشیش پیشین کلیسای سنت جان متهم به وسوسه جنسی

وزارت خارجه آمریکا با ویزای ورود یک مادر یمنی به آمریکا موافقت کرد

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

ایالت کالیفرنیا در پایان هفتــه اعالم کرد که با وجود 
افزایش ۲۱۵۰۰۰ نفر به جمعیت کالیفرنیا در سال مالی 
۲۰۱۸ هنوز ایالت کالیفرنیا به ۴۰ میلیون نرسیده است و 
در ۳۹/۸ میلیون نفر جمعیت قرار دارد که نشان می دهد 
کالیفرنیا دارای بیشترین جمعیت در آمریکاست و پس 

از آن تگزاس، فلوریدا و نیویورک قرار دارند. کالیفرنیا 
در ســال جاری ۲۰۰۰۰۰ کودک نوزاد و ۲۱۰۰۰ نفر 

مهاجر را به جمعیت خود افزوده است. 
کانتی لوس انجلس با ۱۰/۳ میلیون نفر جمعیت و در 
پی آن ســن دیه گو کانتی و  سپس ریور ساید کانتی 

باالترین رشد جمعیتی و تراکم جمعیتی را دارا هستند. 
آمارگیری هر ده ســال یکبار آمریکا که قرار است در 
سال ۲۰۲۰ انجام شــود. می تواند معیار تازه ای را رقم 
بزند. بنابر آمارگیری سال ۲۰۱۰، در ۸ سال گذشته ۱/۳ 

میلیون نفر مهاجر خارجی وارد کالیفرنیا شده اند 

کالیفرنیا دارای بیشترین جمعیت در آمریکاست

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/


۷ IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 148 - DECEMBER,28 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  148  - آدینه  28  دسامبر  2018

در کانون خبر:

 کتابهای خانم دکتر پرند علوی 
در نمایشگاه کتاب شرکت کتاب 

یکشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ 

ketab.net                        (310) 477-7477

12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به طور رسمی، 
استعفای الکساندر ساالزار یکی از کشیش های کلیساهای 

کاتولیک لوس آنجلس را پذیرفت.
استعفای الکساندر ساالزار پس از آن قوت گرفت که او متهم 

به رفتار ناشایست با نوجوانان از سال ۱۹۹۰ شده است. 
دفتر مرکزی واتیکان این پذیرش استعفا را در یک بیانیه یک 
خطی اعالم نموده است . تمامی این افشاگری ها پس از آن 
است که کاردینال پیشین تئودور مک کاریک اعالم کرد که 
چگونه کشیش ها دست به این رفتار ناشایست با نوجوانان 

می زده اند.
حوزه گومز کشیش کلیسای کاتولیک لوس آنجلس اعالم 
کرد که از این رفتار برخی از کشیش ها از سال ۲۰۰۵ آگاه 
بوده اند و در این مدت تمامی اتهام ها علیه الکساندر ساالزار 

بررسی و تایید شده است.

رهبر کاتولیک های جهان، استعفای الکساندرساالزار پذیرفت

پس از انتشار پیشنهاد افزایش حقوق آموزگاران لوس 
آنجلــس در ۲ بخش ۳ درصــد از جوالی ۲۰۱۷ و ۳ 
درصــد از جوالی ۲۰۱۸، که از ســوی هیئت ۳ نفره 
تحقیق و بررسی تهیه شده بود، آموزگاران بیش از هر 
زمانی برای دریافت افزایــش حقوق 6/۵ درصدی از 

جوالی ۲۰۱6 پافشاری می نمایند که می تواند آغازگر 
اعتصاب آموزگاران از روز ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ باشد.

اداره آموزش لوس انجلس پیشنهاد افزایش ۳۰ میلیون 
دالر بودجه برای اســتخدام آموزگاران جدید را برای 
کاستن از شــمار دانش آموزان در کالس ها داده است 

و هیئــت ۳ نفره افزایش ۱ تــا ۳ درصد برای حقوق 
آموزگاران با کالس ها با دانش آموزان زیاد را در دستور 

کار قرار داده است.

پافشاری آموزگاران برای افزایش حقوق

اداره منطقه ای راه آهن کاليفرنيای جنوبی

JO127-19 دعوت جهت ارائه پيشنهاد مناقصه شماره
(CULVERT)آبگذرزيرخدمات ترميمی

JO128-19 شماره  دعوت جهت ارائه پيشنهاد مناقصه
  (TRACK)خط آهنخدمات ترميمی 

JO129-19 دعوت جهت ارائه پيشنهاد مناقصهشماره
 (TIE)ريل بندی خدمات ترميم

. آبگذر استزير و ريل بندجويای پيشنهاد مناقصه برای خدمات ترميمی  خط آهن، (SCRRA)اداره منطقه ای راه آهن کاليفرنيای جنوبی
. ماه قراردادی باشد12برای دوره 4,700,000$حداکثر ارزش دالری هر کدام از قراردادها نمی تواند بيش از 

به نشانی SCRRAسايت يشنهاد مناقصه را می توان از طريق بازديد از  وبمدارک مربوط به پ
http://www.metrolinktrains.com/agency/page/title/doing businessجهت دانلود مدارک، فروشندگان بايد . دانلود کرد

.سايت ثبت نام نمايندبه صورت رايگان در وب

 DOC Training Room 2704 Garey، در 2018دسامبر 20صبح، 8:00صه در ساعت يک کنفرانس قبل از ارائه پيشنهاد مناق
Ave. Pomona, CA 91767ژانويه 15پيشنهادهای مناقصه برای تمامی دعوتهای ارائه پيشنهاد مناقصه بايد تا  . برقرار خواهد شد

.فقط پيشنهادهای مناقصه از طريق الکترونيک مورد قبول واقع خواهند شد. بعد از ظهر دريافت شده باشند2:00در ساعت 2019

توسط کمکهای بالعوض تحت اداره ترابری، مديريت ترابری فدرال تأمين بودجه  می شود و منوط به ،قرارداد مورد اعطاءبخشی از 
. است (DBE)تجاری با شرايط نامساعدهایمؤسسهمشارکتاز اهداف % 2برآوردن 

.مهندسی عمومی پيمانکاران کاليفرنيا باشند "A"مجوز معتبر درجه پيشنهاد دهندگان بايد دارای 

الزامی ،پرداخت دستمزدهای متداول و رعايت تمامی برنامه های استخدام و آموزش که توسط اداره روابط صنعتی ايالت کاليفرنيا داير شده اند
. الزامی استDavid-Baconتأمين شده باشد، رعايت مقررات لدر مواردی که بودجه توسط دولت فدرا. است

يا 213.452.0479، مدير مسئول قرارداد و تطبيق، به شماره تلفن )Carlos Garcia( کارلوس گارسيا : برای کسب اطالعات بيشتر، با
. تماس حاصل نماييدGarciaC@scrra.netايميل 

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های آنالین 
عتیقه و آثار هنری

مدیریت: مهندس امیر رنجبر 

818-282-3918
فروش در 

شــرکت کتــاب

ketab.net
(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., 

Suite H 

Pacoima CA 91331

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=Parand%20Alavi
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=105248&title=The%20wind%20in%20my%20hair%20:%20my%20fight%20for%20freedom%20in%20modern%20Iran&author=Alinejad,%20Masih
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=45156&Status=2
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=105180&title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82:%20%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA&author=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
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مقاله:

پازل یک قتل، سرنوشت خاورمیانه نوین!
خیلی ناگوار و تکان دهنده بود قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار فعال عربستانی که 

واکنش تند جامعه بین الملل از جمله ایاالت متحده را در پی داشت اما ...
پس از افشای قتل فجیع خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول، 
دولت ترکیه با اصرار و ابرام عجیبی، سعودی ها را تحت فشار قرار داد تا مسئولیت 
قتل را بپذیرند و ســپس توجه افکار عمومی بین الملل را بطور کامل به سوی این 
حادثه و حواشی آن سوق داد. از طرفی خیلی سریع اخبار بحران اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران پیش از آغاز رسمی تحریم های بانکی و نفتی ۴ نوامبر ایاالت متحده که 
در راس اخبار رسانه های جهان بود به ناگاه از رونق افتاد و خبرها و تحلیل هایی با 
محوریت قتل خاشقچی جای آن را گرفت. همزمان نرخ ارزهای خارجی بویژه دالر 
که در بازار مالی ایران در حال سیر صعودی انفجاری بود و به مرز بیست هزار تومان 
برای هر دالر رسیده بود، به ناگاه کاهش پیدا کرد و تقریبا ثابت ماند )متوسط قیمت 
حدود ۱۲ هزار تومان برای هر دالر آمریکا( و در کنار این تحوالت، خبر مذاکره بین 
شورشــیان حوثی یمن که تحت حمایت کامل جمهوری اسالمی است با دولت آن 

کشور که عربستان از آن پشتیبانی می کند، منتشر شد و اکنون پادشاه سعودی از امیر 
قطر که تحت تحریم آن کشــور و متحدانش بود و نزدیک به جمهوری اسالمی و 
ترکیه، برای سفر به عربستان دعوت کرده است! کمی بعد، مجلس ایاالت متحده رای 
به عدم ادامه حمایت از ســعودی ها در جنگ یمن می دهد و همزمان با ورود یک 
ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس برای نخستین بار پس از ده ماه و رزمایش سپاه 
پاسداران در همان زمان و ناگهان دستور خروج فوری نیروهای ارتش ایاالت متحده 
از مناطق مورد مناقشه با داعش در سوریه، عراق و افغانستان! این ها قطعات پازلی 
اســت که پس از قتل خاشقچی، تصویری از وضعیت موجود در منطقه خاورمیانه 

بدست خواهد داد. 
اینکه ترکیه بدنبال جذب حداکثری ســرمایه از عربســتانی های متمول و به نوعی 
باجگیری از آنهاست بطور کامل هویداست اما اعطای امتیازهای ویژه به شریک چهل 
ساله اش، جمهوری اسالمی ایران، نیز آشکار است. به جرات می توان گفت، سهم 
مهمی از رشد اقتصادی ترکیه در چهار دهه اخیر بخاطر داللی ترکیه برای جمهوری 
اسالمی و دور زدن تحریم ها، جذب توریست های ایرانی، داد و ستد گسترده با بازار 
اقتصادی ایران، کمک به قاچاق و پولشویی برای رژیم اسالمی و حداکثر سواستفاده 

از محاصره اقتصادی جمهوری اسالمی بوده است.
ترکیه به نوعی سوپاپ اطمینان حکومت اسالمی ایران بوده است و در سخت ترین 
شرایط بحران های اقتصادی و حتی سیاسی، روابط تنگاتنگش با آنان را حفظ کرده 
است. ماجرای پولشویی هالک بانک ترکیه برای رژیم اسالمی، یکی از آخرین نشانه 
های روابط گرم تهران و آنکاراســت بویژه پس از به روی کار آمدن حزب اسالمی 

اردوغان در ترکیه. 
یکی دیگر از نقاط مشترک جمهوری اسالمی و ترکیه، مبارزه با کردهای جدایی طلب 
پژاک و پ.ک.ک است که باعث نزدیکی نظامی و امنیتی این دو در منطقه و توسعه 
همکاری آنها در سایر منافع مشترک سیاسی و اقتصادی شده است. اما از طرفی ترکیه 
عضو ناتو و هم پیمان آمریکا نیز است و با بازی حساب شده ضمن حفظ روابطش 

با دو طرف، منافع کشورش را دنبال می کند.
عربستان سعودی پس از قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی، در جبهه های 
یمن، عراق و سوریه با آنان وارد جنگ نیابتی شد. پیش از این سعودی ها با ولیعهد 
جدید، محمد بن سلمان، رفورم سیاسی و فرهنگی را آغاز کردند که به نوعی فاصله 
گرفتن از اسالم افراطی تعبیر و باعث جبهه گیری عناصر افراطی بر علیه محمد بن 
سلمان شد. قتل جمال خاشقچی آن هم با کیفیتی این چنین دلخراش در ساختمان 
کنسولگری عربستان در استانبول و به دستور مستقیم محمد بن سلمان و به دست 
جمعی از ماموران امنیتی – اطالعاتی ســعودی آنقدر ناشیانه و به دور از منطق می 
نماید که باعث ایجاد دو تفکر می شــود؛ نخســت اینکه سعودی ها با این کار جو 
خطرناکی را برعلیه خود به راه انداخته اند که فقط محصول اجرای یک ایده احمقانه 
برای حذف فیزیکی یک مخالف تبعیدی بوده است که تحلیلی غیرمنطقی است و یا 

دوم اینکه یک ســناریوی جدی و پیچیده برای ایجاد فشار بر روی آنان وجود دارد 
که با هدایت غیرمستقیم سرویس های جاسوسی کشورهای رقیب بویژه ترکیه انجام 

شده و خاشقچی قربانی بدشانس این ماجرا بوده است.
پس از قتل فجیع خاشقچی، فشــارها بر سعودی افزایش یافت. پایین آمدن سطح 
روابط سیاســی و نظامی آمریکا و سایر کشورهای غربی با عربستان و دست باالی 
ترکیه و اسراییل در برخورد با پادشاهی سعودی در مورد مسایل خاورمیانه و از همه 
مهمتر راضی شدن آنها به مذاکره با حوثی های تحت حمایت جمهوری اسالمی در 

یمن از دستاوردهای فشار بین المللی حاصل از قتل خاشقچی بوده است.         
این ضعف سیاسی عربســتان که پس از ماجرای قتل روزنامه نگار تبعیدی بوجود 
آمد، خود باعث شــد تا آنها در حمایت غیرمستقیم و پنهانی از برخی از گروه های 
اسالمی افراطی مانند طالبان افغانستان و حتی شاید داعش دچار اشکال شوند. آمریکا 
از بازگشت طالبان به مذاکرات صلح افغانستان استقبال و پیروزی بر داعش را اعالم 

کرد تا نیروهای خود را فورا از سوریه، عراق و افغانستان خارج کند.
منتقدان رییس جمهور ترامپ از خروج ارتش آمریکا از مناطق یاد شده ایراد گرفته 
و از اینکه پس از ایاالت متحده، روسیه، ترکیه و جمهوری اسالمی بازیگران اصلی 
خواهند شد، ابراز نگرانی می کنند. اما آیا آمریکا به راحتی متحدان منطقه ایش را ترک 

کرده و همه چیز را بدست رقیبان می سپارد؟     
پاسخ بطور قطع منفی است اما پرزیدنت ترامپ از زمان تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، بارها از حضور پر هزینه نیروهای نظامی کشورش در خاورمیانه 
انتقاد کرده و خواهان بازگشت آنها به وطن بود. اکنون با توافق احتمالی دولت آمریکا 
با روســیه )با توجه به روابط دوســتانه ترامپ و پوتین( و ترکیه و چراغ سبز برای 
حل مناقشات منطقه ای به اسراییل و عربستان و نیز تنگ تر کردن عرصه محاصره 
و تحریم جمهوری اســالمی و گروه های تروریستی حامی اش همچون حزب اهلل 
و حماس و ...، لزومی بر حفظ نیروهای ارتش ایاالت متحده در منطقه نیست و از 
طرفی در صورت هرگونه درگیری مستقیم و یا غیرمستقیم با جمهوری اسالمی، آنها 
دیگر نمی توانند از اهرم ربودن و ترور نیروهای نظامی در منطقه بر علیه آمریکاییان 
بهره ببرند. حضور ناوهواپیمابر و همچنین پایگاه های دایمی ارتش آمریکا در ترکیه، 
بحرین، قطر و دیگر نواحی خاورمیانه، پشــتیبانی و حمایت آنها از متحدان شان را 

ضمانت خواهد کرد. 
اکنــون دولت پرزیدنت ترامپ با پایین آوردن هزینه جانی و مالی ارتش آمریکا در 
منطقه خاورمیانه باعث باال رفتن ریسک کشورهای دیگر در مواجه با تروریسم شده 

است. خروجی کامال تاکتیکی! 
به نظر می رســد قتل خاشــقچی و پیامدهای پس از آن بر جغرافیای سیاسی نوین 
خاورمیانه تاثیر زیادی گذاشــته است. ســوریه با قانون اساسی جدید، عربستان با 
حکومتی معتدل تر از گذشــته، عراق آرام تر و کمتر تحت نفوذ جمهوری اسالمی، 

پیشرفت فرآیند صلح در یمن و افغانستان و ... و از همه مهتر، تغییر در ایران آیا؟ 

نوشته: امیر رنجبر، محقق ونویسنده       

ف.م. سخن به نقل از خبرنامه گویا: 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی به َدَرک سفلی پیوست

شــنیدن خبر مرگ جنایتکاران مرا خوشحال نمی کند. جنایتکار باید بماند و سزای 
اعمال اش را پیش از مرگ ببیند. مرگ، مجازات مناســبی برای جنایتکاران نیست. 
محاکمه ی جنایتکار در پروسه ای طوالنی که به کوچک ترین جزییات جنایت اش 
اعتراف کند و آسیب دیدگان و شهود، تک به تک به شکایت و بیان حقایق در مورد 
او بپردازند، نگهداری از جنایتکار به صورت ایزوله از جامعه، و دور از همفکران و 
همتــرازان، و معرفی او به جامعه، به عنوان الگوی جنایتکاران و تبهکاران و آخر و 

عاقبت آن ها، بهترین و سنگین ترین مجازات برای چنین افرادی ست.
آیت اهلل شاهرودی و افرادی در تراز او، جنایتکاری شان، دامن یک نفر و دو نفر را 
نگرفته است؛ جنایت آن ها نه تنها از نظر کّمی، انسان های بسیاری را از هستی ساقط 

کرده، بلکه از نظر کیفی، بشریت را مورد تهدید قرار داده است.
در باره ی این موضوع -یعنی کیفیت جنایت هاشمی شاهرودی- قبال نوشته ام. این 
جنایتکار، شــخصی ست که نه تنها حکم به جنایت و کشتار می داده، بلکه تئوری 
های جنایتکارانه و غیر انسانی خود را در قالب کتاب عرضه می کرده و این تئوری ها 
را به شاگرداِن زیرِ دسِت خود می آموخته است. به همین لحاظ تبهکاری شاهرودی 

حالتی خاص و ویژه پیدا می کند.
شــاهرودی کسی ست که رسما و علنا از جنایت و کیفیت جنایت ضد بشری »می 
نویسد«. او رسما و علنا حکم می کند که مخالف دین اسالم را باید از بلندی به زیر 
انداخت. باید او را آتش زد. باید دست و پا برید... و نه تنها این کارها را کرد، بلکه 

طوری کرد که محکوم در اثنای مجازات »درد بکشد«...
احکام رذیالنه ی این به َدَرک پیوســته را با هم می خوانیم به این امید که شاگردان 

اش به جزایی که سزای شان است برسند.
»صفحه ی ۳۳6 کتاب »بایسته های فقه جزا« نوشته ی آیت اهلل هاشمی شاهرودی:

»...اما آنچه از ادلـــۀ حدود و تعزیرات به دست می آید این است که دردناک بودن 
کیفر به مقدار متعارف آن، شـرطی الزم بوده و جزو اصـل کیفر قرار داده شـده است. 
در نـتیجه، بی حس کردن محکـوم هنگـام اجرای کیفر به گـونه ای که درد تازیـانه 
یـا قطـع عضو را احساس نکند، جایز نیست. رأی صحیح همین است و به چند بیان 

میتوان آن را تقریب کرد...«
صفحــه ی ۳۳۷ همین کتاب در باره ی مجازات هایی مثل »به صلیب کشــیدن« و 

»بریدن دست و پا«:
»...آیه ای که حـــد محـــاربه را بیان کرد، نیز داللت بر شدیـد بودن کیفر آن دارد، 
کیفرهایی ماننـد کشـتن و به صـلیب کشـیدن و بریـدن دست و پا در این آیه همه 
به صـیغۀ تفعیل آمده است که داللت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده میشود 

شدید کردن کیفر است...«
صفحه ی ۳۳۸ کتاب در باره ی دلیل »فنی« ضرورت درد کشــیدن مجرم در اثنای 

مجازات:
»منظور از تشریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه 
دیگران را از ارتکاب جرم بازدارد. به همین جهت در بعضی از حدود، واجب است 
که مجازات در حضور گروهی از مؤمنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجرای حد باشند.

ممکن اســت ادعاشود که اجرای حـــد خصوًصا درمواردی مثل قطع عضو،حتی 

اگرمحکوم را بی حس نیز کنند، همواره مرتبه ای از عـذاب و آزار را به همراه دارد 
ولو به لحاظ آثار بعـد از اجرا باشـد.

بر این اســاس، مراد از درد و عـــذابی که در آیات یاد شده بدان اشاره شده است، 
همین مقدار از عذاب اســت و آیات مذکور داللتی بر شرطیت عذاب و آزار، بیش 

از این مقدار ندارد.
این ادعـا را نمیپـــذیریم، زیرا خالف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شـده این 
است که نفس حـد تازیانه یا قطع عضو، عـذاب و آزار است یعنی عـذاب دادن و 
ـّد حاصل میشود نه با آثار و پیامـدهای بعـدی آن از قبیل  آزردن محکوم، با خود ح
ننگ و بدنامی. بلکه میتوان گفت، فهم عرفی و ارتکـاز عقالیی در بـاب کیفرهایی 
مثل زدن و قطع عضو، آن است که در این کیفرها، همان جنبۀ دردنـاک بودن و آزار 
جسـمانی آنهـا مورد نظر است تا از این طریق، مجرمان تأدیب شـده و دیگر مرتکب 
جرم نشونـــد و نیز تأدیب آنان مایـــۀ تنبیه دیگران شود، چنانکه در مورد وعـده 
عـــذاب و کیفرهای اخروی و یا آزار و شـــکنجه هایی که طاغوتها و زورمداران 

پیوسـته اعمال میکننـد نیز همین غرض مورد نظر است.
این فهم عرفی به آن معنا است که در اینجا قرینۀ عقلی ارتکازی وجود دارد که ادلـۀ 
کیفرهایی ماننـد تازیانه و رجم را به این نکته منصـرف میکنـد که مراد از این گونه 
کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم اســت و ِصرف شــکل و صورت کیفر مراد 

نیست.
بر این اســاس، حتی اگر در آیات شــریفه، تعبیر عذاب و ایذاء هم نیامده بود بلکه 
تعبیرهایی مانندَ جلد و قطع و ضرب آمده بود نیز ما به مقتضای همین قرینۀ نوعی و 
فهم ارتکازی، از آنها استفاده میکردیم که در مقام کیفر دهی، عذاب داشتن و دردناک 
بودن کیفر، شرط است. بنـابراین به مقتضـای طبیعت این گونه کیفرهـا، دردنـاک 
بودن و آزار داشـتن به انـدازه متعـارف، جزء مفهوم عرفی و ارتکازی آنها است و 

در این نکته جای هیچ تردیدی نیست...«
صفحه ی ۳۴۵ کتاب »بایسته های فقه جزا« در باره ی مجازات هایی مانند سوزاندن 
و از بلندی در افکندن، که در این مجازات ها هم از نظر این موجود، بی حس کردن 

محکوم »حرام« است:
»حاصـل کالم آنکه: اطالق ادلـۀ حـدود و سـیره عملی متشـرعان و اطالق فتواها 
و ارتکازهای فقهی و متشـــرعی همگی داللت بر آن دارنـــد که در باب حدود و 
تعزیرات، اجرای کیفرهای جسـمانی بدون بیحسـی، حتی در صورتی که محکوم 
هم آن را در خواســـت کرده باشد، حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده 

باشد. در این حکم هیچ فرقی میان حدود گوناگون وجود ندارد.
آری در مواردی مثل حـد تازیانه یا رجم یا سوزاندن یا در افکندن از بلندی، انجام 
عمل بیحسـی حرام است و باید محکوم از مطالبۀ آن منع شود. چرا که در این گونه 
موارد،از ادلۀ آنها اســـتفاده می شود که شارع به نوع آزار و عذابی که عادتًا از این 
کیفرها حاصل می شود نظر داشـــته و الزم میدانسـته که محکوم به هنگام اجرای 
حـد، آن را احساس کنـد. اما در غیر از موارد یاد شده، حرمت بیحسـی یا وجوب 

منع محکوم از مطالبۀ آن ثابت نیست...««

ایرانشهر: این تحفه نطنز ،  ده سال ریاست قوه قضاییه جمهوری 
ننگین دامن اسالمی را بر عهده داشته و آخرین مقام او در زمان 
مرگ، ریاســت مجمع تشــخیص مصلحت نظام )شما بخوانید 
مجمع تشــخیص مصلحت جنایتکاران( بوده است که به تاریخ 
دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ میالدی به 

درک واصل شده است. 
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آدینه  ۷  دی   /    ۲۸ دسامبر

1335 خورشیدی ) 1956 میالدی(
زادروز رامین جهانبگلو، مترجم و پژوهشگر 

فلسفه
1355 خورشیدی ) 1976 میالدی(
درگذشت اشرف احمدی )سناتور(

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
محمدرضا شاه به دکتر شاپور بختیار پیشنهاد 

نخست وزیری کرد
1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(

درگذشت آیدین نیکخواه بهرامی )زاده 16 بهمن 
1360 ( یکی از اعضای تیم ملی بسکتبال ایران و 
باشگاه صبا باطری بود. او نقش بزرگی در قهرمانی 
تیم ملی بسکتبال ایران در رقاب تهای قهرمانی 

آسیا داشت
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورا و 
کشت و کشتار تظاهر کنندگان توسط ماموران 
دولتی و لباس شخصی های مامور شده از طرف 

رهبر)خامنه ای(

شنبه ۸  دی  /    ۲۹ دسامبر

1321 خورشیدی ) 1942 میالدی(
شاعر،  دستگردی-  وحید  حسن  درگذشت 

ادیب و دانشمند
1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(

اردشیر زاهدی به سمت سفیرکبیر ایران در 
آمریکا منصوب شد

1353 خورشیدی ) 1974 میالدی(
خلع ناصر عامری دبیرکل حزب مردم از کلیه 

عناوین حزبی به اتهام سهل انگاری 
1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(

انفجار در ساختمان انجمن ایران و آمریکا - 
مسئولیت این انفجار را سازمان چریکهای فدایی 

خلق برعهده گرفتند
1383 خورشیدی ) 2004 میالدی(

درگذشت احمد نفیسی رجل سیاسی روزنامه 
نگار، شاعروسیاستمدار وشهردارتهران در دوران 

نخست وزیری اسداهلل علم

 یکشنبه ۹  دی    /  3۰ دسامبر

1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(
قانون عضویت ایران در جامعه ملل متحد به 

تصویب مجلس شورای ملی رسید
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

قبول پیشنهاد نخست وزیری از طرف دکتر 
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر

های  ماه  آخرین  در  پهلوی  شاه  محمدرضا 
سلطنت خاندان پهلوی

1358 خورشیدی ) 1979 میالدی(
و  نویسنده   - رایین  اسماعیل  درگذشت 

پژوهشگر
1367 خورشیدی ) 1988 میالدی(

درگذشت عزت اهلل مقبلی - بازیگر تئاتر، سینما 
و رادیو

1372 خورشیدی ) 1993 میالدی(
درگذشت محسن فرید - بازیگر تئاتر و گوینده 

رادیو در لس آنجلس
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

اعدام صدام حسین دیکتاتور عراق و متجاوز به 
خاک ایران

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
درگذشت خسرو فرشیدورد، ادیب، نویسنده 
و متخصص در دستور زبان ونگارش فارسی در 
سن 80 سالگی در تهران. غزل معروف این خانه 
قشنگ است ولی خانه من نیست. از سرود ه های 
اوست که بین مردم به ویژه ایرانیانی که پس از 
انقالب ترک دیار کرده اند و ساکن خارج کشور 
هستند از معروفیت خاصی برخوردار است. او 
همچنین دو مجموعه اشعار با عنوان »حماسه 
جاي  به  خود  از  عشق«  صالي   « و  انقالب« 

گذاشته است.
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

و خواهر  نویسنده  فرخزاد،  پوران  درگذشت 
فروغ فرخزاد در بیمارستان ایرانمهر بر اثر ایست 
قلبی در تهران. وی  مدتی را در کما بسر برده بود. 
وی متولد سال 1312 بود. از جمله آثار او می توان 
به »زن از کتیبه تا تاریخ«، »اوهام سرخ شقایق«، 

»کسی که مثل هیچکس نیست« و.... نام برد.

دوشنبه ۱۰ دی   /   3۱ دسامبر

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
تابش، گوینده  رادیو، کمدین و  زادروز علی 

بازیگر
1329 خورشیدی ) 1950 میالدی(

زادروز ناصر چشم آذر، آهنگساز و تنظیم کننده 
موسیقی ایرانی.

1341 خورشیدی ) 1962 میالدی(
درگذشت سناتور سیدمهدی فاطمی معروف به 
عمادالسلطنه که در دوران قاجار و پهلوی کراراً 

وزیر، والی، وکیل و سناتور بود
1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(

زادروز ناصر عبدالهی، )درگذشت خورشیدی 
1385 ( خواننده ایرانی

1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(
سفر رسمی جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا و 

همسرش به ایران
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

در جلسه مشترک مجلسین رأی تمایل به دولت 
شاپور بختیار داده شد

1358 خورشیدی ) 1979 میالدی(
درگذشت سید جواد بدیع زاده، هنرمند آواز و 

مبتکر موسیقي آواز »رپ« در ایران 

سه شنبه ۱۱ دی  /    ۱ ژانویه

1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(
محمدرضا شاه و فرح پهلوی وارد دهلی شدند.

1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(
تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان 

و هنرمندان در مجلس شورای ملی ایران
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت مهین اسکویی هنرمند برجسته 
تئاتر و نخستین کارگردان زن در ایران )متولد 

1309 در تهران(
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت ناصر خدایار، روزنامه نگار و نویسنده 
در ایران

چهارشنبه ۱۲ دی  /    ۲ ژانویه

1316 خورشیدی ) 1938 میالدی(
نگار،  روزنامه  الملك-  اعتصام  درگذشت 

نویسنده و مترجم، پدر پروین اعتصامی
1321 خورشیدی ) 1943 میالدی(

اعالم انتزاع دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ، و 
استقالل آن به عنوان یك واحد مستقل فرهنگی 

با شرایط خاص خود
1356 خورشیدی ) 1978 میالدی(

ژنرال ضیاءالحق رییس حکومت نظامی پاکستان 
وارد ایران شد.

1384 خورشیدی ) 2006 میالدی(
درگذشت شاعر توانای معاصر ترانه خلعتبری، 

خواهر سیمین بهبهانی.

1394 خورشیدی )2015 میالدی(
ذرگذشت محمدعلی اینانلو، طبیعت شناس، 
مستندساز، کارشناس و مفسر والیبال بر اثر 

بیماری در بیمارستان آتیه در تهران.
 

پنجشنبه ۱3 دی    /    3 ژانویه

1321 خورشیدی ) 1943 میالدی(
رؤسای  طرف  از  سیاسی  اکبر  علی  دکتر 
دانشکده های دانشگاه تهران به ریاست دانشگاه 

تهران انتخاب شد
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

جهور  رؤسای  باشرکت  گوادولوپ  کنفرانس 
آمریکا، فرانسه و نخست وزیران آلمان و انگلیس 
در جزیره گوادولوپ برای رسیدگی به بحران 

ایران تشکیل شد.
ارتشبد عباس قره باغی از طرف محمدرضاشاه 

به ریاست ستاد ارتش منصوب شد

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲۸ دسامبر تا 3 ژانویه )۷ دی تا ۱3 دی(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

خبر – محمود هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری 
اسالمی در سن  ۷۰ سالگی بر اثر بیماری دستگاه گوارش جان خود را از دست داد! 

آخی! حیوونکی جوون مرگ شد، هفتاد سالگی در مقیاس عمر آخوندی، نوجوون حساب 
میشه. فکر کنم آه اون همه جوونای مردم که با دستور این بابا جونشون رو از دست دادن، 
دامنشو گرفت و همونطور که خودش معتقد بود که باید مجرم هنگام مجازات زجر بکشه، 

این چند ماه آخر رو با زجر به فالن رفت. 
بنا به روایت محمدرضا باهنر نماینده با نفوذ اصولگرای مجلس شورای اسالمی، قصور 
پزشکی درباره سید محمود هاشمی شاهرودی باعث به فالن رفتن حاجی شد! به گفته او 
در یکی از عمل های جراحی که بر روی شاهرودی صورت گرفت، به جای غده، کلیه او را 
از بدنش خارج کردند! خب اینم به عوض دستورهای قطع و نقص عضو که حاجی امضا 
می کرد، قلوه اشو کشیدن بیرون و انداختن جلو سگ! فقط من نمدونم با غده سرطانی به 

جای کلیه چجوری میشاشیده بدبخت!
این چند وقت اخیر همش از بیماری گوارشی )گوزپیچ روده ای( این یارو حرف میزدن 
ولی وقتی رفت آلمان توی کلینیک مغز و اعصاب پرفسور سمیعی بستری شد. کارشناسان 
و اهل فن معتقد بودن که هاشمی شاهرودی از اول دچار گوزمغزی پیشرفته بوده که 
دکترها بخاطر عالیم مشابه، اونو با گوزپیچی روده ای اشتباه گرفتن. عده ای هم می گفتن 
بدلیل فشار شدید گوز از روده به مغز، مخش تاب ورداشته بوده و دچار چیزخلی مزمن 
شده بوده و برای همین پرفسور سمیعی بستریش کرده و گروه معدودی هم اعتقاد دارن 
جای مغز و روده شاهرودی عوض شده بوده و توی کله حاجی پهن جمع شده بوده و 
با باسن تفکر میکرده و واسه همین رییس مجمع تشخیص مصلحت هم شده بود. این 
دسته از تحلیلگران کتاب ها و نوشته های چندش آور شاهرودی رو نشانه ای از اسهال 

مغزی حاد ایشان دانسته اند!
حاال با وضعیتی که شهروند ایرانشهر توضیح داد، رهبر معظم انقالب حکم به ریاست 

شاهرودی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام داد. ما هم بعد مردنش یادمون افتاد یه سری 
به وبسایت رسمی خودش و مجمع تشخیص مصلحت بزنیم ببینیم چه خبره که کرک 
و پرمون ریخت! بین وبسایت مجمع و سایت اینترنتی شاهرودی و احتماال صفحه فیس 
بوک حاجی هیچ فرقی نبود. همشون عکسای مختلف شاهروی رو زدن و هر کی از راه 
رسیده تسلیت گفته. تا اینجاش اشکالی نداره فقط مسخره اینه که وبسایت مجمع تشخیص 
مصلحت )www.maslahat.ir( رو که باز میکنی به جای خبر و تحلیل مشکالت 
قوانین کشوری بین مجلس و شورای نگهبان، فقط پیغام تسلیت میبینی و اعالمیه های ستاد 

ارتحال آیت اهلل فالن شاهرودی! بهتره اسمشو بذارن مجمع تشخیص مصلحت عمه بنده!
و باالخره از سه تا و نصفی رییس مجمع تشخیص مصلحت از روز تاسیس تا حاال دوتاشون 
مردن و رفتن قاطی باقالیا: اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود هاشمی شاهرودی. موحدی 
کرمانی هم که رییس موقت بود و حکم اون نصفه رو داشت و فقط یه نفر دیگه هست که 
شهروند ایرانشهر با کمال میل امیدوار به مردنشه تا با لذت و خوشحالی فراوون یه ستون 
اختصاصی بازار بین الخبرین رو تقدیم ایشون کنه: علی خامنه ای )اولین رییس مجمع 
تشخیص مصلحت، ۱۳66 تا ۱۳6۸(! به قول بچه های فوتبالی: ما منتظر سومیش هستیم، 

هیچ جا نمیریم، همین جا هستیم!         

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
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.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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افقی:
  ۱ -آنجا را افالطون در ســال ۳۸۷ پیش از میالد در آتن تأســیس کرد- باوقار و 

متین- دمای غیر طبیعی بدن
 ۲ - بَرنوشته - پیش غذا - دستورها

 ۳ - گوهر یکتا و بی مانند - از ماه های سال میالدی - دیوار بلند
 ۴ - نوعی چاشنی غذا و افزودنی - یأس و دلسردی

 ۵ - گالبی - مو خشک کن برقی - فلج ناشی از بیماری پارکینسون
 6 - سوار بیتا - سستی در کار - رخسار

 ۷ - منگ و کم حواس- فحش و دشنام - تازه به راه افتاده
 ۸ - فراوانی - فرزند نتیجه - مرتاض

 ۹ - کبوتر خانگی - مجبور به کاری - جوان و دلیر
 ۱۰ - گوشــت آذری - خوبی ها و نیکویی ها - غارت کردن دارایی مسافران در 

جریان سفر با زور و تهدید
 ۱۱ - حرکت زیر حرف و عالمت آن - از اعداد ترتیبی- صدای تمسخر

 ۱۲ - یکی از دو سازمان انتظامی کشور فرانسه - عضو سفره نوروزی
 ۱۳ - موی گردن شیر - بهره هوشی - پایتخت زیمبابوه

 ۱۴ - ظرف آبخوری -  دوازدهمین کشــور ثروتمند جهان بر پایه ســرانه تولید 
ناخالص داخلی - فیلمی به کارگردانی آرش معیریان

 ۱۵ - دهان کجی - بین المللی - بزرگراه

عمودی:
 ۱ - میوه به - ملخ دریایی -  روستایی با بناهای زیبا و مراتع وسیع در سیاهکل 
 ۲ - مجموعه عملیاتی نظیــر اندازه گیری یا آزمون که روی یک محصول یا کاال 
انجام می شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت 

دارد یا خیر- صفحات داخلی روزنامه
 ۳ - کج - یورش و حمله - واحد وزن

 ۴ - از مشتقات شیر - نام۱۱فرعون مصر - برجستگی ته کفش
 ۵ - شهری در استان زنجان - سری

 6 - برابر - جمع وزن - از شعرای شیرازی سده دهم
 ۷ - این پادشاه نیز از خاندان هخامنشی و پسر اردشیر درازدست است - پوسته 

گندم یا برنج که سرشار از ویتامین »ب« می باشد - آحاد در ریاضی
 ۸ - انــدوه و ماتم - گیاهی گلدار از تیره چتریان و بومی جنوب غربی آســیا و 

جنوب اروپا - مرد برفی کوه های هیمالیا
 ۹ - یکی از امپراتوران روم بود که از سال ۵۴ تا 6۸ میالدی بر این سرزمین فرمان 

راند - سخت انگلیسی - گستاخ و دلیر
 ۱۰ - تندرست - هم بازی لورل - تصدیق ژرمن ها

 ۱۱ - به دو نیم دایره از جنس بوبیت گفته می شــود که در موتور خودروها نصب 
می شود - فیلمی از مهدی صباغ زاده

 ۱۲ - جدید - شاعر فیه ما فیه- شریک زندگی
 ۱۳ - آینده - میخ کوچک - سوار

 ۱۴ - یاغی گیری و سرپیچی - غذای سنتی زنجان برای شب یلدا
 ۱۵ - نتیجه عمل - اسباب بازی قدیمی - واژه آگاهی

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

لیست نهایی »تیم ملی« برای جام ملت ها اعالم شد
فهرست نهایی تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات 
جام ملت های آسیا که در امارات انجام می شود با نظر 

کی روش مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری ها ، کارلوس کی روش سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران لیست نهایی تیم ملی را اعالم کرد 
که دو بازیکن اســتقالل و یک بازیکن پرسپولیس به 
همراه محمدرضا خانزاده از این لیست خط خوردند.

لیست نهایی تیم ملی به شرح زیر است:
دروازه بان ها:

علیرضا بیرانوند – پرسپولیس تهران
امیر عابدزاده _ ماریتیمو پرتغال

پیام نیازمند – سپاهان اصفهان
مدافعان:

رامین رضاییان – الشحانیه قطر

وریا غفوری – استقالل تهران
مجید حسینی – ترابزون اسپور

محمدحسین کنعانی زادگان – ماشین سازی تبریز
پژمان منتظری _ استقالل تهران

احسان حاج صفی – تراکتورسازی تبریز
میالد محمدی – احمد گروژنی روسیه

مرتضی پورعلی گنجی _ اوپن
هافبک ها:

احمد نوراللهی – پرسپولیس تهران
روزبه چشمی – استقالل تهران

اشکان دژاگه – تراکتورسازی تبریز
مسعود شجاعی – تراکتورسازی تبریز

وحید امیری _ ترابزون اسپور
امید ابراهیمی – االهلی قطر

مهاجم ها:
مهدی طارمی – الغرافه قطر

علیرضا جهانبخش _ برایتون انگلیس
کریم انصاری فرد _ ناتینگهام فارست

سردار آزمون – روبین کازان روسیه
سامان قدوس _ آمیان فرانسه

مهدی ترابی - پرسپولیس
ســعید عزت اللهی، علی قلــی زاده و کاوه رضایی به 
دلیل مصدومیت از لیســت تیم ملــی خط خوردند. 
صادق محرمی، محمدرضا خانزاده، علی کریمی، علی 
علیپور و سیدحسین حسینی هم بازیکنانی هستند که 
نتوانستند رضایت کی روش را مبنی بر حضور در جام 

ملت ها جلب کنند.

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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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 ۲۸ دسامبر۲۰۱۸
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

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد
Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate)

دوره آموزشی نرم افزار اِکسل
Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate)

دوره آموزشی نرم افزار کوییك بوک
QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate)

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی شرکت کتاب
 با استاد جواد  صفار زاده

تلفن برای ثبت نام
www.saffarzadeh.com  (818) 9 08 08 08

http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=ea77d26c-119f-4781-b65d-8fda0c3031d4
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=703d46f3-0a2e-4cae-b3c3-9b9c61a020a7
https://www.nipoc.org/
https://www.08tickets.com/tickets/sattar-s-50th-anniversary-148552#buy
http://www.ketab.com/
http://www.royalantic.com/
www.saffarzadeh.com


IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 148 - DECEMBER, 28 , 2018 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

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و  سوم- شماره 148- آدینه 28  دسامبر  2018 

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

ایرانی سارق بانک در یروان ارمنستان دستگیر شد

خبرگزاری ایرانشــهر: دوشــنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ 
ســاعت ۱۵/۱۰ بامداد به وقــت محلی یک ایرانی 
با در اختیار داشــتن یک اســلحه تیزری و چاقو به 
زبان فارســی به تهدید کارکنان شعبه بانک ملت در 

پایتخت ارمنستان اقدام کرد و درخواست پول نمود.
نام این شــخص که چند دقیقه پس از تهدیدی که 
به عمل آورد توســط ماموران امنیتی بانک دستگیر 
شد مرتضی قربان جوشــعار اعالم شد. سارق ۳۵ 

ساله است و چند روز قبل نیز در اقدامی مشابه می 
خواســته است به یک داروخانه دستبرد بزند که در 

آن نیز موفق نشده بود.

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://healthmedia.tv/
http://talaitutor.org/

