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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...!!!

رایگان
FREE
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 مدیریت نادرست در حسابرسی 
شهر لین وود

هرب وسسون نامزد عضویت 
در هیئت مدیره ناظران کانتی 

لوس آنجلس

انتخاب دوباره فرد پیکل برای 
نظارت بر اداره آب و برق لوس آنجلس

ساحره آرژانتینی دستگیر شد

توقف ساخت تونل زیرزمینی در 
بلوار سپلودا

 از دست دادن رهبری حزب 
دموکرات برای باربارا  لی

افشای پرونده مزاحمت جنسی
دانییل هارتلی

در صفحات دیگر:

روز شمار

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا )California Supreme Court(، در نشست 
روزچهارشــنبه خود در ســاکرامنتو در مورد آینده حقوق و مزایای بازنشســتگی 
کارمنــدان بخش دولتــی ایالت کالیفرنیــا تصمیم خواهد گرفــت و این تصمیم 
می تواند به کاهش پرداختی به شــمار بســیاری از بازنشســتگان منجر شود، زیرا 
اداره های محلی و ایالتی در صندوق بازنشســتگی خود با کاهش بســیار باالیی از 

بازپرداخت روبرو هستند.  میلیاردها دالر ذخیره برای 
ایالت کالیفرنیا به کارمندان خود اجازه داده بود که با پرداخت مبلغی تعیین شــده، 
مدت 5 ســال به پیشــینه کار خود بیافزایند و این مــورد آنها را پیش از آنکه در 
ســن بازنشستگی قرار بگیرند و ماهیانه سهمی بپردازند، در مرحله دریافت حقوق 
بازنشســتگی قرار می داد. دو سوی ادعا در درخواســت خود اشاره ای به کاهش 
میزان بازنشــتگی برای کارمندان جدید نکرده انــد و این تصمیم، تنها به کارمندان 

می پردازد. گذشته 

تصمیم  دیوان عالی قضایی کالیفرنیا  
در موردکاهش پرداختی بازنشستگان

مدیر مالی ارشد هواوی به اتهام نقض تحریم های 
جمهوری اسالمی ایران در کانادا دستگیرشد

 مدیر مالی ارشد کمپانی چینی که به دستور دولت ایاالت 
متحده در کانادا دستگیر شده بود  در دادگاهی در کانادا 

روز جمعه 7 دسامبر تفهیم اتهام شد   
خانم »وانژو منگ« )دختر بنیانگذار و مدیرعامل هواوی( 
روز شــنبه گذشــته  به اتهام نقض تحریــم های ایران 

دستگیر شد
و بالفاصله خبرگزاری ها در مورد دســت داشــتن این 
شرکت در دور زدن تحریم های علیه جمهوری اسالمی 
گزارش های متعددی دال بر این که این قانون شکنی ها 
از سال 2010 آغاز شده است منتشر کردند. خبرگزاری 

سخن پراکنی روز جمعه 7 دسامبر گزارش داد که خانم 
منگ ممکن است به 30 سال حبس محکوم شود. 

در مقابل ســفارتخانه چیــن در کانادا بــه دلیل آنچه 
دســتگیری اشتباه مدیر مالی ارشد هواوی اعالم شده از 
ایاالت متحده و کانادا به ســختی انتقاد کرده است . در 
بیانیه رسمی سفارت ادعا شده که این شهروند چین هیچ 
یک از قوانین ایاالت متحده یا کانادا را نقض نکرده است. 
همچنین در ادامه بیانیه آمده است که چین شکایت خود 
را بــه ایاالت متحده و کانادا اعالم کرده و درخواســت 
تصحیح این اشتباه و آزادی خانم وانژو را ارائه داده است.

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
https://www.amazon.com/King-Universe-Persian-Mohammad-Goshayeshi/dp/1722475250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1533679595&sr=1-1&keywords=goshayeshi
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
http://www.iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

امیر هوشنگ ابتهاج
متخلص به، ه. ا. سایه، شاعر ایرانی است

هرب وسسون ، رئیس شورای شهر لوس آنجلس اعالم کرد که خود را نامزد عضویت 
در هیئت مدیره ناظران کانتی لوس آنجلس از منطقه 2 برای سال 2020 می نماید و از هم 
اکنون گردآوری مالی برای پشتیبانی  کمپین خود را آغاز می نماید تا در انتخابات بتواند 

جایگزین مارک ریدلی تامس شود. 
 Korea هرب وسسون که هم اکنون نماینده مردم از منطقه 10 لوس آنجلس است که

Town و میانه لوس آنجلس را در بر می گیرد و در صورت انتخاب برای منطقه 2 کانتی 
لوس آنجلس، گستره ای از هالیوود تا کارسون را نمایندگی خواهد کرد. 

او تالش دارد با جلب پشتیبانی همکاران خود در شورای شهر لوس آنجلس، با گرداوری 
مالی بیشتر، قدرت انتخاباتی خود را باال ببرد. او که 67 سال دارد از سال 1997 تا سال 

2004 در منطقه یاد شده، رئیس دفتر،  دو عضو ناظر کانتی از همان منطقه بوده است.

گزارش حسابرسی مالی شهر لین وود، نشانگر مدیریت نادرست و احتمال خطر هزینه 
کردن های نادرســت و فساد در این شهر لوس آنجلس کانتی است و در حالی که نیاز به 
کاهش شمار کارمندان داشته اند با افزایش 15 درصدی، 165 کارمند به 190 کارمند ، شهر را 

مدیریت کرده اند. 
اداره حسابرسی ایالت کالیفرنیا در گزارش 54 صفحه ای خود می گوید: کسری بودجه پی 
در پی سالیانه، جا به جا شدن رهبری این شهر، دوری جویی از شیوه مناقصه و مزایده و 

حسابداری ضعیف، این شهر را در مرحله تقلب و به هدر دادن امکانات مالی قرار داده است 
و خالف در هزینه کردن مانند اختصاص بودجه آب و فاضالب برای پرداخت هزینه های 
شخصی، یکی از صد خالفی است که گرداندگان این شهر مرتکب شده اند و در گذر یک 

دوره 5 ساله تراز مالی خود را از 6/5 میلیون دالر ذخیره به 2/5 میلیون دالر رسانده اند. 
شهر لین وود یکی از شهرهای کانتی لوس آنجلس است که در آن طبقه کم درآمد و کارگران 

خدمات زندگی می کنند. 

 مدیریت نادرست در حسابرسی شهر لین وود

هرب وسسون نامزد عضویت در هیئت مدیره ناظران کانتی لوس آنجلس

www.cbsautobody.com
https://www.facebook.com/jacques.farasat?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARASuAsk8xioPVOkezPXbEAx3QoguwrlBE-42gr_2BFb0xqLwCu55dnx6dbGhou482SHckW6e9etfWMB
https://www.westernwastebinrental.com/
http://www.blowdryhairplus.com/
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The Lawyers groupدر کانون خبر:
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
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 Fred شــورای شــهر لوس آنجلس در نشســت امروز خود، بار دیگر فرد پیکل
Pickel را برای نظارت بر اداره آب و برق لوس آنجلس برگزید. 

گر چه شماری از کنشگران مدنی و محیط زیست همواره اعتراض داشته اند که او در 
رتبه بندی هزینه پرداخت از سوی مشتریان، هرگز در راستای منافع مشتریان نبوده، 
لیکن شــورای شــهر با رای مثبت خود را بار دیگراو را انتخاب کرد و تنها نماینده 

شــورای شهر که رای منفی داده ، پل کورتز است که تقاضا نموده که پیش از پایان 
دوره او، می بایست ارزیابی گذشته و کارنامه کاری او، انجام می شد. 

این شغل از سال 2011 در پی اعتراض مشتریان آب و برق لوس آنجلس و یورش 
به شورای شهر، به نیازهای نظارتی شهر افزوده شده بود و قرار بوده است که همواره 

به طور مستقل عمل کند و به رتبه بندی میزان پرداخت در برابر مصرف بپردازد. 

یک مرد آرژانتینی تبار به نام اریل بویتا  که خود را ساحر می خواند و ادعا دارد که 
می تواند عشق را در دل دیگری بنشاند، در دادگاه فدرال سن دیه گو، به جرم خود 
اقــرار و اعتراف کرده او از قربانیان خود با تهدیــد از 7200 دالر تا 250 هزار دالر 

می گرفته است. تا فیلم های سکسی آنان را منتشر نکند. 
او که یک متخصص کامپیوتر است، به عنوان مغز متفکر و رهبر یک گروه شناخته 
می شود که با حقه بازی، از مردم اخاذی می کرده است و شبکه ای را در میان التین 
تبارها به نام »مظلومیت عشق« به راه انداخته بوده و به جادوگری و ساحری روانی 

می پرداخته و با برگزاری آیین های ویژه ای با نوشاندن الکل، رابطه جنسی با مشتریان 
برقرار می کرده و از آنها فیلم و عکس تهیه می کرده است ویا از مشتریان می خواسته 
با اجرای این گونه مراسم در خانه و فیلمبرداری و تهیه عکس، آن را برای او بفرستند. 
شــمار قربانیان این شبکه به بیش از 200 نفر می رسد که از پاراگوئه، پرو، مکزیک، 

اسپانیا و سوئیس و آمریکا هستند. 
قاضی فدرال اعالم کرد که این فرد در سالمت کامل عقل است و به عنوان حقه باز 

و اخاذی کننده، باید مجازات شود. 

دادگاه استیناف در کالیفرنیا با رای 1-2، رای دادگاه عالی ریورساید را در مورد 
مرگ خود خواســته برای بیماران درمان ناپذیر را رد کرد و دالیل پزشــکان را 
ناکافی دانسته و اعالم کرد که برای بررسی این پرونده دالیل حقوقی و پزشکی 
الزم بــرای تصمیم گیری را ارائه نکرده اند و به این ترتیب قانون تصویب شــده 
سال 2016 با نام California End of Life Option Act 2016 به قوت 

خود باقی می ماند. 

به موجب این قانون کســانی کــه دارای بیماری درمان ناپذیریی هســتند و با 
دشواری و درد زندگی را ادامه می دهند، اجازه داشتند تا با تصمیم خود و یاری 

پزشک، با داروهای تزریقی مرگ آور، به زندگی خود به آرامی پایان بدهند.
در ماه می 2018، قاضی دانیل اوتولیا در دادگاه عالی ریورســاید با درخواست 
سازمان های طرفدار زندگی، نقض قانون اساسی از سوی قانون گذاران را تاکید 

کرد و این پرونده به دادگاه استیناف رفت.

انتخاب دوباره فرد پیکل برای نظارت بر اداره آب و برق لوس آنجلس

ساحره آرژانتینی دستگیر شد

مرگ خود خواسته برای بیماران درمان ناپذیر

http://www.thelawyersgroupinc.com/
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
https://shop.ketab.com/
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شــرکت حفاری ایالن ماسک اعالم کرد که به ســبب روبرو شدن با شکایت های 
مطرح شده در دادگاه عالی در لوس آنجلس، ساخت تونل زیرزمینی در زیر بزرگراه 
405 و بلوار سپلودا را متوقف کرده است زیرا نمی خواهد با مشکالت بیشتر در زمینه 
زیرســاخت ها و محیط زیست از سوی گروه های محلی و شهرداری های منطقه ای 

روبرو شود. 

این تونل که 2/7 مایل درازای آن بوده می توانست از تراکم ترافیک در منطقه بکاهد.
حوزه بوســکانیو نماینده شورای شهر که از پشــتیبانان این پروژه بوده است اعالم 
کرد که تا روشن شدن نتیجه دادگاه ها و یا توافق بین شرکت حفاری ایالن ماسک 
و ائتالف ســاکنان شهر برنت وود، سان ست و وندی سو روزن، حفاری ها متوقف 

می شود. 

باربارا لی نماینده کنگره آمریکا از اکلند کالیفرنیا در رای گیری دموکرات ها در کنگره شانس 
خــود را در برابر حکیم جفریز نماینده نیویورک با رای 113-123 برای رهبری حزب 
دموکرات در کنگره از دست داد و نتوانست به عنوان نخستین زن سیاهپوست به رهبری 

حزب دموکرات در کنگره دست یابد.

حکیم جفریز که 48 سال دارد و برای دوره چهارم نمایندگی مجلس انتخاب شده است، 
یکی از اعضای کمیته ارتباطات و سیاست گذاری مجلس نمایندگان است و در معرفی 
او برای نامزدی رهبری، خوان وارگاس او را سیاست مداری نزدیک به پرزیدنت اوباما 

معرفی کرد، لیکن مخالفان تجربه کم او را در کنگره مورد انتقاد قرار دادند.

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

توقف ساخت تونل زیرزمینی در بلوار سپلودا

 از دست دادن رهبری حزب دموکرات برای باربارا لی

http://www.ketab.com/
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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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

الری واالس، دستیار ارشد دفتر کامال هریس سناتور کالیفرنیا، پس از افشای این که پرونده 
مزاحمت جنسی علیه او از سوی دفتر دادستان کل در سال 2017 با پرداخت 400000 

دالر توافق شاکی،  دانییل هارتلی را جلب کرده است، بامداد امروز استعفا داد.
شاکی اعالم کرده است که در دورانی که برای واالس در دفتر دادستان کل کار می کرده، 
او را مجبور می نموده برای عوض کردن جوهر ماشین چاپ به زیر میز او برود و آن را 

عوض کند. 
پس از آن که کامال هریس در سال 2016 به عنوان سناتور کالیفرنیا انتخاب شده و نقشی 
در دفتر دادستان کل کالیفرنیا نداشته است این شکایت مطرح شده و از سوی دفتر دادستان 
کل حاویر بســرا 400000 دالر در ســال 2017 به شاکی پرداخت شده و به سکوت و 
فراموشی سپرده شده است. لیکن با مطرح شدن امکان نامزدی سناتور کامال هریس برای 
ریاست جمهوری 2020 و به عنوان یکی از هواداران جنبش MeToo، این افشاگری 

مسئله ساز شده است. 
دفتر دادستان کل کانتی لوس انجلس با تشکیل هیئت داوری، بررسی پرونده مزاحمت 
و دست درازی جنسی از سوی دکتر جرج تیندال رئیس پیشین کلینیک زنان دانشگاه 
USC را برای رســیدگی به صدها پرونده آغاز کرده و به شنیدن سخنان کارشناسان 

پرداخته است. 
در روز چهارشــنیه، گزارشگران حقوقی رسانه ها، شاهد روند تشکیل هیئت داوری و 

حضور کارمندان کلینیک در بیرون از جلسه دادگاه بودند تا برای پرسش به درون دادگاه 
خوانده شوند. 

گرچه رینهارد مولر، کفیل دادستان کل لوس آنجلس از هر گونه اظهار نظری خودداری 
کرده اســت، لیکن اعالم نموده که او و دو دادستان دیگر برای همکاری بر این پرونده 

خوانده شده اند. 
ماموران آگاهی اداره پلیس لوس آنجلس در بخش مزاحمت های جنسی، در یک سال 
گذشته، به گرداوری شواهد الزم در مورد پرونده دکتر جرج تیندال 71 ساله پرداخته اند که 

30 سال رئیس کلینیک زنان دانشگاه USC بوده است. 

گزارش میزان فروش خانه در کانتی لوس آنجلس در ماه اکتبر با کاهش 7/2 درصدی 
نسبت به سال گذشته روبرو شده لیکن از نظر بهای خانه های میان قیمت با 5/3 درصد 
افزایش به 595000 دالر رســیده است . خانه های تک واحدی میان قیمت با کاهش 
شمار فروش 8/3 درصد روبرو شده لیکن با ارزش افزوده 5/1 درصد به 615000 دالر 
و خانه های نوساز تک واحدی با افزایش 3/4 درصد در شمار فروش با افزایش بهای 

11/3 درصدی نیز همراه بوده و به 738000 دالر رسیده است. 

ناگفته نماند که این گزارش نشان از فروش خانه های باالی یک میلیون دالر را در مقام 
مقایسه قرار نداده و تنها در مورد خانه ها و آپارتمان هایی است که بهای میانگین دارند. 
بر اساس آمار فروش و مقایسه قیمت ها در جنوب کالیفرنیا ،کانتی لوس آنجلس در مقام 
سوم ارزش خانه قرار دارد. ارنج کانتی با 21 درصد افزایش قیمت در مقام دوم و ریور 

ساید کانتی با 24 درصد افزایش قیمت در مقام اول افزایش است. 

افشای پرونده مزاحمت جنسی

کاهش میزان فروش خانه در کانتی لوس آنجلس

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

1315 خورشیدی ) 1936 میالدی(
زادروز پرویز خائفی، شاعر

1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(
کشته شدن سه دانشجو - مهدی شریعت 
رضوی، احمد قندچی، مصطفی بزر گنیا- و 
تظاهرات  آنان در  از  مجروح شدن عد های 
اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه تهران به 
مناسبت برقراری روابط بین ایران و انگلیس 
)این روز بعدها به عنوان روز دانشجو شناخته 

شد(
1372 خورشیدی ) 1993 میالدی(

درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان
آثار زنده یاد استاد جواد معروفی به صورت 

سی دی و کتاب موجود است
درگذشت منوچهر نوذری، برنامه ساز رادیو 

در ایران

شنبه 17 آذر     8 دسامبر

1265 خورشیدی )1886 میالدي(
زادروز محمدتقی بهار )ملك الشعرا(، شاعر، 

ادیب و سیاستمدار
شرکت  در  بهار  الشعرا  ملك  یاد  زنده  آثار 

کتاب موجودند

1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(
زادروز داریوش مهرجویی، فیلمساز و مترجم

آثار سینمایی داریوش مهر جویی در شرکت 
کتاب موجود است

1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(
درگذشت هوشنگ پزشك نیا - نقاش

1353 خورشیدی ) 1974 میالدی(
 - )منصورالملك(  منصور  علی  درگذشت 
و  استاندار  سفیرکبیر،  وزیر،  سیاستمدار، 

نخست وزیر
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

علی اصغر حاج سیدجوادی به اتهام اهانت به 
ارتش بازداشت شد.

1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(
پیشکسوت  بازیگر  رئوفی  گرشا  درگذشت 
سینما در سن 74 سالگی بر اثر نارسایی کلیه 

درتهران

یکشنبه 18 آذر     9 دسامبر

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
مرضیه ضرابي، امتیاز روزنامه »نسوان شرق« 

را گرفت 

1312 خورشیدی ) 1933 میالدی(
زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد
1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(

ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا 
وارد تهران شد

1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(
به  نیکسون  ورود  علیه  عمومی  اعتراض 
تهران، ایجاد برخوردهای شدید بین پلیس و 

دانشجویان و بازداشت شدن صدها دانشجو
1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(

و  آموزش  وزارتخانه  دو  به  فرهنگ  وزارت 
پرورش و فرهنگ و هنر تفکیك شد وقانون 

آن به تصویب نهایی رسید
1352 خورشیدی ) 1973 میالدی(

تیم کشتی ایران در هفتمین دوره مسابقات 
کشتی آزاد جهان، با پنج مدال طال اول شد

1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(
قتل محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم 

)از سری قتلهای زنجیره ای(
1381 خورشیدی ) 2002 میالدی(

درگذشت جهانگیر ملك، استاد تنبك
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت احمد قدکچیان، بازیگر سینما و 
تأتر و تلویزیون در سن 86 سالگی دریکی 

ازبیمارستا نهای تهران.
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

درگذشت فرامرز پایور، آهنگساز و نوازنده 
نهای  بیمارستا  از  یکی  در  سنتور  برجسته 

تهران.
پایور در 21 بهمن 1311 در تهران متولد شد. 
فرانسه  زبان  استاد  و  نقاش  هنرمند  پدرش 
در دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله 
نوازنده  و  قاجار  دوران  هدست  چیر  نقاش 

ویولن، سنتور وسه تار بود.
پایور  استاد  یاد  زنده  و صوتی  آثار مکتوب 

درشرکت کتاب موجودند

دوشنبه 19 آذر     10 دسامبر

1327 خورشیدی ) 1948 میالدی(
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر که ایران 

یکی از تصویب کنندگان آن است
1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(

افتتاح خط قطار تهران - یزد
 

 سه شنبه 20 آذر     11 دسامبر

1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(
نیروهای نظامی، شهر میانه را تصرف کردند. 
فدائیان  و دیگر  دانشیان  ژنرال غالم یحیی 
دموکرات عقب نشینی کردند، پیشه وری و 
وزیران فرقه دموکرات آذربایجان از مرز ایران 

گذشته و به دولت شوروی پناهنده شدند.
1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(

زادروز علی اکبر سعیدی سیرجانی، ادیب، 
پژوهشگر و نویسنده

اکثر آثار زنده یاد سعید سیرجانی به صورت 
کتاب و کتاب گویا در شرکت کتاب موجودند

چهارشنبه 21 آذر     12 دسامبر

1259 خورشیدی ) 1880 میالدی(
درگذشت علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه - 

بانی وزارت علوم

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
زادروز احمد شاملو، شاعر، مترجم، پژوهشگر
آثار مکتوب و صوتی زنده یاد احمد شاملو 

درشرکت کتاب موجودند
1314 خورشیدی ) 1935 میالدی(

زادروز رضا براهنی، شاعر، قصه نویس، منتقد 
و پژوهشگر

آثار رضا براهنی در شرکت کتاب موجودند
1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(

ارتش  روز  این  در  آذربایجان-  نجات  روز   
ارتش  خروج  به  توجه  با  ایران  شاهنشاهی 
پی  در  و  آذربایجان شد  وارد  ایران  از  سرخ 
آن فرقه دموکرات و ارتش آن از هم پاشیده، 
برخی از سران و هواداران به شوروی گریختند 

و برخی نیز دستگیر و مجازات شدند.
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

و  نویسنده  نگار،  روزنامه  عاصمی،  محمد 
بازیگر تئاتر در سن 84 سالگی به علت ابتال 
در  بیمارستانی  در  مری  سرطان  بیماری  به 

نزدیکی مونیخ در آلمان درگذشت. 

  پنجشنبه 22 آذر     13 دسامبر

1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(
 درگذشت عماد عصار - روزنامه نگار و ناشر 
مجله های »یو یو« و » آشفته » و نویسنده 

کتاب » باشرفها«
1330 خورشیدی ) 1951 میالدی(

زادروز علیرضا اسپهبد - نقاش
1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(

وقوع زلزله شدید در غرب ایران
1348 خورشیدی ) 1969 میالدی(

)سیف  افشار  سیف  سناتور  درگذشت 
السلطنه( استاندار و سناتور

1350 خورشیدی ) 1971 میالدی(
تقویم  پژوهشگر   - بهروز  ذبیح  درگذشت 
ایران باستان و کارشناس فرهنگ و زبا نهای 

ایران باستان
1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(

زادروز شاهکار بینش پژوه، ترانه سرا، خواننده 
و آهنگساز

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
7 دسامبر تا 13 دسامبر )16 آذر تا 22 آذر(
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 اول - بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اســالمی از جایگزینی شرکت 
ملی نفت چین )CNPC( به جای شرکت توتال فرانسه )که در پی خروج آمریکا 
از توافق هســته ای از ایران خارج شد( در پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی خبر 
داد. البته زنگنه گفت، شرکت چینی هنوز عمال شروع به کار نکرده و بعد از مذاکره 

با آنها مشخص خواهد شد که پروژه از چه زمانی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
بله آقازنگنه جان! اینجوریه! از قدیم گفتن اگه به امید منه منونی، برو شــوهر کن 
که بیوه نمونی! وقتی به چین و روسیه امید میبندین و فکر میکنین اونا آمریکا رو 
ول میکنن و شــما چولمن ها رو میچســبن باس حاالحاالها به امید زمان شروع 

عملیاتشونم بمونی!
خبر دوم - کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
جمهوری اســالمی گفت: این وزارتخانه نمی تواند برای آزادی کارگران بازداشتی 
شرکت نیشــکر هفت تپه خوزستان کاری کند. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران 

معترض این شرکت از چند روز پیش در بازداشت به سر می برد.
کال ما وزارت کار می خوایم چی کار نمدونم! واسه حقوق و رفاه و بازنشستگی و 
اجاره خونه و خرج عائله و فشارهای زندگی و بقیه بدبختی های کارگران زحمتکش 
مملکت چه غلطی کردین که برای آزادی کارگرهای بازداشتی بکنین! آقای مدیرکل 
بــی کفایت دایره حمایت از نمدونم چی چی، اگه این توضیحات قانع نکننده رو 

نمیدادی، نمی گفتیم اللی!
خبر سوم - حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی در یک سخنرانی در دانشگاه 
علوم پزشکی سمنان گفت: اگر قرار است جلوی آمریکا بایستیم، مشکالت و زخمی 
شدن و زخمی کردن هم جزو این رویارویی است. او در ادامه گفت: سال گذشته 
آمریکا 8 بار مستقیم و امسال 3 بار غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت، بر مبنای 

عزت مردم نپذیرفتم.
ببین حسن جون حاال که قراره جلوی آمریکا بایستین، میتونی تو و دوستات حالتای 
دیگه رو هم امتحان کنین! مثال دوالشین، زانو بزنین، چاهاردست وپاشین، طاقباز، 

دمرو و خالصه همونجور که دارین کارتونو میکنین و حالتای مختلفو تجربه میکنین 
اوصوال خشونت به خرج ندین و انقدر دیگه هات نباشین که بخواین زخمی کنین یا 
زخمی بشین! مثه بچه آدم بدین و برین! درضمن سال گذشته ام خودم با فرموالی جبر 
و ریاضیات حســاب کردم خودتو و دولتت 7/2387 بار مستقیم و امسال 4/39029 
بار غیرمستقیم غلط کردین و بر مبنای اعداد دودویی عزت خانوم شوهر کرد و دیگه 

نمیتونین باهاش سر مردم گول بمالین!  
خبر چهارم - حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران گفت: امروز )4 دسامبر( پایان کار 
دالالن خیابانی ارز و سکه است، چراکه با اقدامات پلیس پس از 30 سال دالالن از چهار 

راه استانبول، خیابان منوچهری و فردوسی جمع آوری شدند.
یعنــی این آق رحیم هم یه چی میگه مرغ پخته وســط چلو خنده اش میگیره! آخه 
پدر نیامرزیده مگه الکیه دالالی ارزو کال جمع کردن؟ اونوقت میشه بفرمایین تو این 
وضعیت تخمی اقتصادی، بانک مرکزی تحریمی چجوری می خواد ارز تزریق کنه به 
بازار یا دالرای خونگی مردومو چجوری میتونه از چنگشون درآره؟ البته آقا پلیسه جمله 
اش ناتموم موند و نگفت که پس از جمع آوری دالل ها از این خیابونا، اونا رو تو کجاها 
دوباره پخش کردن! شایدم اینجوری همه جا پخش باشن بهتره، دیگه نیازی نیست تا 

میدون فردوسی برا خرید دالر بریم. دست شما آقا پلیسه درد نکنه!  

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
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مجموعه مقاالت  پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفار نیویورک 

افقي :
  1-  بــا بیــش از ۹٫۵ میلیون بازدیدکننده در ســال، پربازدیدترین موزه جهان 

است- آخرین پادشاه سلسله اشکانی
 2- از جاده های معروف شمال ایران- پدر و پسر نویسنده- برتری ها

 3- رشته کوه آسیایی- باقی  گذاشتن- بسیار مهربان
 4- بستن و مسدود کردن- محل تغذیه جنین- دوستان - از بند رسته
 5- رد پا- سم و زهر- آبادی بزرگ که از چند ده تشکیل شده باشد

 6- ماه شب اول- جدا شدن زن و شوهر- گفتگوی اینترنتی
 7- صدمتر مربع - نام دیگر هلی کوپتر- غزال

 8- ملیح- دوشیزه- ایالتی در امریکا
 9- کنیز- تنبل- کرم حشره

 10- واحد بازی تنیس- وقت و هنگام- شک و دودلی
 11- شاهد- از تمدن های تاریخی- از اعداد مقدس

 12- شهری در آلمان- شهری در فرانسه- بسیار درخشان-  ضمیر سوم شخص 
مفرد

 13- چرک آلود- شهری در استان کرمان- نویسنده اثر معروف » مسخ «
 14- سبدی که از الیاف گیاهی بافند- بهره و نصیب- از آثار عبدالحسین زرین 

کوب
 15- برجسته ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در تیسفون- رودي در فرانسه

عمودي :
 1- پایتخت تبت-  از شاهزادگان قاجار، فرزند فتحعلی شاه 

 2- مقابل خروجی- گروهی از مردم- مردمک چشم

 3- پسوند شباهت-  عصر و روزگار- درشت هیکل و بدقواره
 4- نام پســر اسفندیار پســر گشتاســپ- عالمت کارخانه- بازی نفس گیر!- 

پدربزرگ
 5- جسد و مردار- پوشیده نگه داشتن- نمک هندی

 6- نام ترکی- نیم تنه نظامی- از وعده های غذایی
 7- شایسته و جایز- سوغات- زرسنج

 8- قسمتی از گل- حیوان عسل دوست- نام دختر کورش کبیر
 9- داننده و آگاه- رمانی از علی اصغر شیرزادی- سنگ انداختن

 10- شهری در گلستان- امپراطور دیوانه روم باستان- هزار کیلوگرم
 11-  در مثل خسیس پس نمی دهد!- پاک نژادی- از سکه های هخامنشی

 12- واحد پول مکزیک- پشه- نوعی ماهی- رسم کننده
 13- کمیاب- وارسته- جانب

 14- فلز مایع- جذر عدد 16- خالق اثر خشم و هیاهو
 15- موزه دیدنی شهر لندن- خالق شاهزاده و گدا

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر  

ازانتشارات شرکت کتاب

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
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 7 دسامبر2018
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

http://www.ketab.net
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=593&title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20(3%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C)&author=%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://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
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

شامگاه چهارشــنبه، دیوارنویسی های ضدیهودی در ســاختمانی در دانشگاه 
نورتریج )CSUN(، پلیس دانشگاه را به طبقه سوم تاالر سی یرا کشاند. 

این شعارهای ضدیهود که در چند نطقه دستشویی با رنگ سیاه نقش بسته بود، 
نه تنها عالمت صلیب شکســته نازی ها را داشت بلکه بر روی آن نوشته شده 
بود، کشــتار مرگبار در سی یرا هال 12/12/18 که خبر از احتمال در هفته آینده 
 N را می داد و تهدیدی برای دیگران بود. افزون بر نشــان های ضدیهودی، از

برای تهدید و تحقیر نژادی سیاهپوستان نیز در آنها دیده می شد. 
مســئوالن با هشیاری به اوضاع در دانشگاه نورتریج نگاه می کنند. این شعارها 

را در ساعت 11 شب گذشته از دیوار پاک نمودند. 

تعقیب و گریز در بزرگراه 5 در ساعت 5/30 بامداد روز پنج شنبه ، در نزدیکی 
بانی ویو برای متوقف کردن یک اتوموبیل دزدیده شــده، پلیس شهر ردینگ را 

ناگزیر به بستن بخشی از بزرگراه و تیراندازی نمود. 
گزارش شده است هنگامی که پلیس تالش کرده بود اتوموبیل را متوقف نماید، 
مردی از اتوموبیل بیرون آمده و به ســوی پلیس شــلیک کرده اســت و در پی 
تیراندازی متقابل پلیس، آن مرد که هنوز هویت او اعالم نشــده اســت، کشته 

شده است. 
هنوز پلیس راه اعالم نکرده که بزرگراه 5 در آن نقطه تا چه مدتی بســته مانده 

است. 

دیوارنویسی های ضدیهودی در 
ساختمانی در دانشگاه نورتریج

تعقیب و گریز در بزرگراه 5

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

