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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

کمک مالی  برای کارمندان دولت 
فدرال از سوی کانتی لوس آنجلس

بررسی طرح بازنشستگی کارکنان 
شهرداری لوس آنجلس

از میان برداشتن قدرت وثیقه مالی

بررسی و تحقیق در مورد رفتار رئیس 
UC  San Diego دانشگاه

نخستین تعطیلی بزرگ مدارس لوس 
آنجلس پس از گذشت 30 سال

فروش و معرفی کتاب 30 سال 
عملیات مخفی علیه خطرناک ترین 

قدرت تروریستی جهان

استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان 
از نخستین نمایشگاه کتاب و آثار 

فرهنگی ایرانی در سال 2019

در صفحات دیگر:

152

ویژه نامه مسابقات
جام ملت های آسیا

خبرنگار روزنامه لس آنجلس تایمز:مسابقات فوتبال سوپربال را با 
خوردن آش ایرانی تماشا کنید

کاترین کافمن خبرنگار روزنامــه لس انجلس تایمز، در گزارش 
خود درمورد مسابقات سوپربال به تماشاگران این مسابقه توصیه 
کرد که حتمــا آش ایرانی را تجربه کنند. این خبرنگار درگزارش 
خود می نویســد آش یکی از غذاهای خوشمزه ایرانی می باشد 
که شامل رشته فراوان، عدس، نخود و اسفناج و کشک است. وی 
با اشاره به غذاهای محلی کشورهای دیگر، ازغذای آش به عنوان 
یک غذای ایرانی دلپذیر یاد کرد.کاترین کافمن در این گزارش به 
غذاهای محلی کره ای، چینی، ویتنامی و دیگر کشورها نیز اشاره 

کرده است. 
یادآوری می گردد مســابقات فوتبال آمریکایی )سوپربال امریکا( 
طرفداران بیشــماری را درآمریکا بویژه در بین ایرانیان مقیم لس 
آنجلس دارد که پنجاه و سومین این مسابقات در روزیکشنبه سوم 
فوریه  بین تیم های پتریوتس نیوانگلند و رمز لس آنجلس در محل 

استادیوم مرسدس بنز آتالنتا برگزار می گردد. 

خبرگزاری ایرانشهر: تیم ملی فوتبال 
ایران در یک بازی یک طرفه تیم ملی 
فوتبال چین را در 4/1 نهایی 3 بر صفر 
شکست داد و به مرحله نیم نهایی جام 
ملت های آســیا پس از 15 سال راه 

یافت.
تیم ملی فوتبال ایران زمانی به مصاف 
تیم ملی فوتبال چین رفت که از 4 بازی 

پیشین 10 گل زده و بدون گل خورده 
در خورجین امتیازات خود داشت.

مهران ملک آرا و بهروز افراخان کلیه 
مســابقات تیم ملی ایــران ) 5 بازی 
تاکنون ( را برای ایرانیان آمریکا و کانادا 
از استودیوی تلویزیون پارس و هلت 
مدیا به صورت مستقیم و انحصاری 
گزارش نموده اند .  روز دوشــنبه 28 

ژانویه ساعت 8  بامداد به وقت کالیفرنیا  
نیز مسابقه نیمه نهایی تیم ملی ایران با 
تیم ملی ژاپن در چارچوب مسابقات 
جام ملت های آسیا نیز مستقیما و به 
صورت انحصاری از سوی تلویزیون 
پارس و تلویزیون سالمتی هلت مدیا 
توسط مهران ملک آرا و بهروز افراخان 

گزارش خواهد شد.   

تا این جا تیم ملی فوتبال ایران 13 آسیا هیچ

مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات 
جام ملت های آسیا از ۷ ژانویه ۲۰1۹ 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 1۲ 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 

احسان یارشاطر
بنیان گذار و سرویراستار دانشنامه - ایرانیکا، بنیان گذار مرکز مطالعات ایران شناسی، 

و استاد بازنشسته - مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک بود

دپارتمــان خدمات عمومی کانتی لوس آنجلس اعالم 
کرد که برای خانواده های نیازمند که به ســبب بســته 
بودن دولت با مشکالت نداشتن پول کافی برای مواد 
غذایی روبرو شدند، اقدام به واریز پول به کارت های 

کمک مالی خرید مواد غذایی نیازمندان کرده اســت و 
کمک های ماه فوریه را زودتر از زمان تعیین شده برای 
دارندگان کارت Calfresh در حساب های آنها واریز 
نموده است تا بتوانند مواد غذایی مورد نیاز را تهیه کنند. 

دپارتمان خدمات عمومی کانتی لوس آنجلس از مردم 
خواست در مورد پرســش ها و یا مشکالت با شماره 

تلفن رایگان 866-613-3777 تماس بگیرند. 

در نشست شورای شهر لوس آنجلس امروز، طرح جنجالی 
بازنشستگی کارکنان شهرداری لوس آنجلس مورد بررسی 

قرار گرفت و رای به اصالح آن داده شد. 
بر اســاس مقررات جاری در حالی که ماموران پلیس و 
آتش نشانی در مرخصی اســتعالجی به سر می بردند و 

در ایــن دوران طوالنی حقوق دریافت می کردند که می 
توانست تا پنج سال نیز ادامه یابد و همزمان می توانستند 
با محاســبه همان 5 سال به دریافت حقوق بازنشستگی 
زودهنگام دست یابند که به گونه ای دریافت حقوق 2 برابر 

در دوران بیکاری بود. 

بر اساس اصالح قانون و مقرراتی که به تصویب رسیده 
اســت، در این دوران، چک های بازنشســتگی متوقف 
می شود و تنها حقوق دوران بیکاری برای درمان را دریافت 

می نمایند. 

کمک مالی  برای کارمندان دولت فدرال از سوی کانتی لوس آنجلس

بررسی طرح بازنشستگی کارکنان شهرداری لوس آنجلس

خبرآنالین که خبرگزاری نیمه دولتی در جمهوری اسالمی ایران 
است در یکی از خبرهای مخابره شده اش پرسش زیر مطرح 

کرده است 
پخش یک بازی،همزمان از دو شبکه در صدا و سیما؛با کدام توجیه؟
بازی ژاپن و چین از دو شــبکه ورزش و سه پخش شد.اصال 
معلوم نیست که صدا و سیما با کدام توجیه این کار را انجام داده 
است.آیا برنامه دیگری برای پخش نداشته اند که دو ساعت از 

زمان دو شبکه را به پخش فوتبال اختصاص داده اند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ بازی های جام ملتهای آسیا از 
اواسط دی ماه آغاز شد و شبکه ورزش و شبکه سه به پوشش 
این بازی ها پرداختند.از همان روزهای نخست هم ظاهرا قرار 
بر این بوده تا بازی های ایران در شــبکه ســوم پخش شود و 
سایر بازی ها را شبکه ورزش پوشش دهد.امانه تنها این اتفاق 
نیفتاده است بلکه نکته عجیب در کنداکتور صدا و سیما پخش 
همزمان فوتبال از شــبکه سه و ورزش است با گزارشگر های 
متفاوت.نمونه اش بازی ژاپن و ویتنام از دور یک چهارم نهایی 
جام ملتهای آسیا که به صورت همزمان از شبکه سه و ورزش 
پخش شد! حال باید دو سوال را از مسئوالن صدا و سیما پرسید.
اول اینکه اساس فعالیت شبکه ورزش روی چه محوری استوار 
است و آیا همانطور که از اسم این شبکه مشخص است نباید 
تخصصی به پخش رویدادهای ورزشی بپردازد؟ سوال دوم هم 
این است که آیا صدا و سیما در تولید برنامه های تولیدی خود 
مشکل دارد که دو ساعت از کنداکتور دو شبکه خود را به یک 

بازی فوتبال اختصاص می دهد؟
و اما پاسخ به پرسش خبرگزاری خبر آنالین 

بازی های ایران و کلیه بازی های دیگر  جام ملتهای آسیا قرار 

بود از شــبکه 3 پخش شود تا این که سر و کله موسسه ای در 
امریکا پیدا شد به نام پرژن امریکا که حقوق پخش بازی های 
تیــم ملی فوتبال ایران به زبان فارســی در امریکا و کانادا را از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرد و آن را انحصارا” در اختیار 
شبکه تلویزیونی پارس و تلویزیون اینترنتی هلت مدیا قرار داد 
و شخصیت های مســتقل و ایران دوست گزارش و تفسیر و 
تجزیه و تحلیل بازی ها را به عهده  گرفتند. این کار بر جمهوری 
اسالمی بســیار گران آمد چرا که برای مثال دوربین تلویزیون 
جمهوری اســالمی از نشــان دادن چهره های دختران و زنان 
هــوادار تیم ملی خودداری می کند در حالی که دوربین پخش 
مسابقات از امارات متحده عربی از یک سو و مسئولین پخش 
این بازی ها در لس انجلس این محدودیت های زن ستیزانه و 
ضد ایرانی جمهوری اســالمی را نه می پذیرند و نه گردن می 
نهند و پس از سال ها با کمترین امکانات نسبت به دولت اسالمی  
این انحصار جمهوری اســالمی را در هم شکســتند. مقامات 
تلویزیونی جمهوری اســالمی ایران که حقوق پخش بازی ها 
را از کنفدراسیون فوتبال آسیا برای شبکه 3 گرفته بودند و تنها 
چاره برای دور زدن کنفدراسیون و پخش بازی ها در امریکا و 
کانادا را در این دیند که سیگنال مربوطه را به شبکه ورزش نیز 
بدهند و آن شبکه سیگنال را برای امریکا و کانادا ارسال کنند  که 
البته برای یکی دو  مســابقه این ترفند موفق شد ولی با دخالت 
مدیریت موسسه پرژن امریکن و پشتیبانی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا مانع پخش این مسابقات سانسور شده از هر دو شبکه 3 
و شــبکه ورزش در مسابقه ایران و چین گردید و روز دوشنبه 
28 ژانویه شــاهد آن خواهیم بود که فقط پخش بازی تیم ملی 
فوتبال ایران توسط افراد و موسسه های غیردولتی و غیر وابسته 

گزارش و پخش شود. 

پاسخ خبرگزاری ایرانشهر به خبر آنالین 

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
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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تصادفات موتور سیکلت 
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Animal Bites
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714-418-7146
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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

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t

 ،Tani Centil Sakauye قاضی تانی کانتیل ساکایه
رئیس دیوان قضایی کالیفرنیا در گفتگوی ساالنه خود 
در سان فرانسیسکو، از قانون تازه کالیفرنیا مبنی بر از 
میان برداشــتن قدرت وثیقه مالــی دفاع کرد و گفت: 
»هرگز یک فرد را بر اســاس توانایی مالی او و اندازه 
کیف پولش و یا دسترسی به کیف پول دیگران، مورد 

قضاوت قرار ندهید«
او در ســخنان خود ادامه داد که فروشــندگان اوراق 
وثیقه های مالی )Bail Bond( نمی توانند حتی با به 
رفراندوم گذاشــتن الیحه ای تازه ،قدرت قاضی را به 
چالش بکشــند. ما در دیوان قضایی کالیفرنیا، پشتیبان 
الیحه 10 هســتیم که قانون گــذاران آن را تصویب 
کرده اند و باور داریم که بر اســاس انصاف در توانایی 
مجرم طراحی شــده اســت. ناگفته نماند که پس از 
تصویب قانون، شــماری از طرفداران حقوق مدنی به 

آن اعتراض کرده اند. 

پس از گذشــت 2 هفته از استعفای اریک باومن رئیس 
پیشین حزب دموکرات کالیفرنیا، الکساندرا گاالردو ردکر 
که به طور موقت ریاست حزب را به عهده گرفته است، 

7 نفر از همکاران دفتر اریک باومن را نیز برکنار کرد. 
راجر ســاالزار، ســخنگوی حزب دموکرات کالیفرنیا، 
در بیانیــه ای این تغییرات را طبیعی خواند و گفت این 
برکناری به مفهوم تاثیر داشــتن این همکاران در رفتار 
رئیس پیشین نیست و بخشی از تصمیم ها در آسان سازی 
مسیر رهبری تازه است تا بتواند به برنامه های حزب در 

مسیر تازه کمک کند و آن را هدایت کند. 
در میان برکنار شــدگان، مدیر ارتباطات و مدیر ارشد 
سیاســت های راهبردی حزب دموکرات کالیفرنیا دیده 
می شود و افزون بر آن دفتر لوس آنجلس حزب نیز بسته 

شده است. 

۷ نفر از همکاران دفتر اریک باومن رئیس پیشین حزب دموکرات 
کالیفرنیا برکنار شدند

از میان برداشتن قدرت وثیقه مالی

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 :

 ،UC تیم تحقیق برگزیده از سوی دفتر رئیس دانشگاه های
بررسی و تحقیق در مورد رفتار رئیس دانشگاه UC سن 
دیه گو را آغاز نموده و به گفتگو با 3 نفر از کارمندان پیشین 

بخش اداری و مدیریت دانشگاه پرداخت
این تصمیم رئیس کل دانشــگاه های UC بر اســاس 

گزارش های رسیده در باره رفتار قلدرمآبانه پرادیپ خوسال 
رئیس دانشــگاه سن دیه گو گرفته شده است که از سال 

2012 ریاست دانشگاه را به عهده دارد. 
تیم تحقیقات از کارمندان پیشــین بخش اداری پرسیده 
است که آیا رفتار جاری در دانشگاه برخالف دستور عمل 

ضدتبعیض، ضد مزاحمت جنسی و دیگر سیاست های 
اخالق و آداب مدیریت بوده است یا خیر؟

دانشــگاه،  این اتهام ها را در بیانیه ای رســمی رد کرده و 
اشاره نموده است که از زمان آغاز به کار پرادیپ خوسال، 

دانشگاه در مسیر رشد و پیشرفت بوده است. 

 Camp( خانواده های آسیب دیده از آتش سوزی کمپ
Fire( از شرکت برق PG&E به سبب رعایت نکردن 
استانداردهای مورد نیاز برای پیشگیری از خطر به دادگاه 
شکایت نموده و درخواست رسیدگی و خسارت کردند. 
در این شکایت ها آمده است که آتش سوزی کمپ، ناشی 

از برخورد سیم های بدون پوشش برج انتقالی با سیم های 
برق رســانی تولید جرقه های آتش زا نموده و آتش های 
پیرامون برج های انتقالــی را در بوته زارها افزایش داده و 
کنترل و خاموش کردن آنها را دشوار نموده است. شمار 
این شــکایت ها تاکنون به 20 شکایت رسیده است. در 

این آتش ســوزی ها 86 نفر کشته و بیش از 50 هزار نفر 
ناگزیر به ترک خانه های خود شده اند. اختاللهای شرکت 
PG&E در سال 2010 موجب کشته شدن 8 نفر و 58 

مجروح و پرداخت 1/6 میلیارد جریمه شده است. 

UC  San  Diego بررسی و تحقیق در مورد رفتار رئیس دانشگاه

PG&E شکایت خانواده های آسیب دیده از شرکت برق

پیش از مسابقه تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال بحرین در گروه مقدماتی D در چهارچوب مسابقات جام ملت های آسیا - استودیو تلویزیون پارس 

اســتودیو تلویزیوت پارس - مصاحبه با عارف خواننده مشهور پاپ برای پشتیبانی از پخش مستقیم مسابقات تیم ملی ایران در چهارچوب 
مسابقات جام ملت های آسیا ژانویه 2019

از راست : لیلی مرتضوی، حسین مرتضوی ، مهندس امیر شجره، بردیا مرتضوی، بیژن خلیلی  از راست : مهران ملک آرا، بردیا مرتضوی، بهروز افراخان

از راست : دکتر جعفر شجره، عارف، بهروز افراخان

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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در کانون 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

جنگ سری با ایران )30 سال عملیات مخفی علیه خطرناک ترین قدرت تروریستی جهان(
کتاب پژوهشی دکتر رونن برگمن )Ronen Bergman( تحت عنوان جنگ سری 
با ایران )The Secret war with Iran( با ترجمه عرفان قانعی فرد بزودی توسط 
شرکت کتاب در لس آنجلس منتشر می شــود). برگمن یکی از پژوهشگران برجسته 
اسرائیل، روزنامه نگار هآرتز )Haaretz( و استاد روزنامه نگاری پژوهشی  دانشگاه تل 
 )Cambridge( است. وی دکتری خود را از دانشگاه کمبریج )Tel Aviv Uni( آویو

اخذ کرده است.
این کتاب با عنوان فرعی )30 سال عملیات مخفی و جاسوسی علیه خطرناک ترین قدرت 
تروریستی جهان(. از زاویه دید واقع گرایانه )Realistic( به شرح تاریخی وقایع سالهای 

1357 )1979( تا 1387 )2008(می پردازد.
 ،)Ehud Barak( نویسنده جوان کتاب با اکثر نخســت وزیران اسرائیل مانند باراک
نتانیاهو )Benjamin Netanyahu( شیمون پرز )Shimon Peres( و روسای 
موساد Mossad  به گفت و گو نشسته است. از چهره های ایرانی که در این کتاب با 
نویسنده دیدار و گفت و گو کرده اند، می توان به دکتر منوچهر گنجی، دکتر آذر نفیسی، 
شاهزاده رضا پهلوی و مسعود رجوی اشاره کرد و )James Woolsey(رئیس سابق 
سیا )CIA( هم با نویسنده در باره ایران و ترور به بحث نشسته است. این کتاب پس از 
دریافت مقدمه اختصاصی نویسنده برای ایرانیان و پایان مراحل فنی، در 418 صفحه و 22 
فصل به زبان فارسی با نسخه های کاغذی و دیجیتالی، بزودی در اختیار عالقمندان قرار 
خواهد گرفت. مراسم رونمایی کتاب عالوه بر لس آنجلس و هیستون در 5 شهر دیگر 

آمریکا با حضور مترجم انجام می شود.
بزودی ایرانشهر گفت و گویی با مترجم و نویسنده کتاب خواهد داشت.

 از مباحث مهم پژوهشی – تاریخی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1 – نگاه اسرائیل به همهمه ی 1357.
 2-عدم شناخت CIA از خمینی

3-روابط عرفات و خمینی
 4- فروش محرمانه سالح به ایران توسط اسرائیل

5-خمینی و صدور انقالب
6- صادق طباطبایی و داللی سالح.

)Hizballah( 7-جنگ لبنان و تولد حزب اهلل
8- مرگ موسی صدر و قذافی

9- عماد مغنیه و انفجار سفارت عراق در بیروت
10- جنبش امل

11- منتظری و جنبش های تروریستی ساالمی
12- آموزش تروریستی در لبنان و نقش محسن رفیق دوست.

 13- درة بقاع مهد ترور
14-شغال های ایرانی و تروریست ایرانی

 15- عماد مغنیه، تروریست وابسته به ایران
 16- انفجار سفارت امریکا در بیروت)1983(

17- فعالیت تروریستی مغنیه و علی اکبر محتشمی پور
18- ماجرای مک فارلن

)Al Qaeda( 19- رابطه حزب اهلل و القاعده 
 20 -اختاپوس مواد مخدر ،حماس، حزب اهلل و ایران

.)PKK21- کمپ امام علی سپاه پاسداران در دره بقاع )همکاری پ ک ک
 22- نفوذ و فعالیت ایران در سوریه ، لبنان و فلسطین

23- ایران و صدور تکنولوژی ترور
24- حزب اهلل و آدم ربایی

 25- اسالم و خشونت
. 26- فعالیت تروریستی ایران در اروپا.

.)Iran – Contra( 27- منوچهر قربانی و محسن کنگرلو و ایران کنترا 
28- رفسنجانی و میلیاردر سعودی )عدنان خشوقی(

 29- دیدار حسن روحانی و مشاور شیمون پرز در پاریس
30- فعالیت وزارت اطالعات در ترورهای خارج از ایران

31-محمدی ری شهری و فالحیان و رفسنجانی ، حلقه ترور
 32- شبکه فعالیت خبرگزاری ایرنا )Irna(. و صدا و سیما )IRIB( و علی اکبر والیتی و ترورها

 33- دادگاه میکونوس )Mykonos( بنی صدر و شاهد C و علی اکبر ناطق نوری
34- فعالیت ضد جاسوسی وزارت اطالعات

35- جواد ظریف و سید علی خامنه ای و سلمان رشدی.
.)Don Arad( آدم ربایی دن آراد-)36 

37- فعالیت و فرار علیرضا عسگری از سپاه.
38- مرگ احمد متوسلیان و توهم کمال خرازی.

 39- فعالیت های تخریبی و تروریستی محسن رضایی.
 40- جهاد اسالمی فلسطین( )PIJ و سپاه

41- فعالیت بخش فرهنگی سفارت ایران در ترکیه و تروریسم.
42- رابطه ایمان الظواهری و مغنیه و ایران

43- ایران و چاپ دالر تقلبی و محسن رفیق دوست
44- ترور فتحی شقاقی،  تروریست مورد عالقه ایران.

 45- اختاپوس علی اکبر محتشمی پور در سودان و ایمان الظواهری )القاعده(
 46- دیدار مغنیه و الظواهری

.)Bin Ladan( و القاعده و حکمتیار و بن الدن )47- رابطه وزارت اطالعات ایران )واجا
 48- فعالیت های تروریستی ایران در یمن و سودان و افغانستان و سوریه و لبنان و بالکان  

و بوسنی و آلبانی
 49- ترور احمد شاه مسعود توسط ایران و القاعده

 50-هراس سید محمد خاتمی از حضور القاعده در تهران
51-نامه علی اکبر ناطق نوری در بارة دســتور خامنه ای به حمایت وزارت اطالعات از 

القاعده
 52- توحش عماد مغنیه در ترورها

 53-پیوند حسن نصراهلل و سید علی خامنه ای.
54- بمب هوشمند در دست مردان نادان جمهوری اسالمی

55-بشار اسد و ایران و حزب اهلل
 56- حزب اهلل و دوره های نظامی در تهران و اصفهان و مشهد و اهواز و جنگ تبلیغاتی

57- حمله سید علی خامنه ای و کمال خرازی به یاسر عرفات
58- فعالیت تروریستی خالد مشغل با کمک ایران

59- کمک اسرائیل به نجات جان خالد مشعل
60-ایران، اسماعیل هنیه

61- سپاه پاسداران و سپاه بدر و مقتدی صدر
 62- سپاه پاسداران و کردها و شیعیان عراق

63- ایران خرید سالح شیمیایی از لهستان با کمک اسرائیل
 64- رابطه حسین شهرستانی متخصص اتمی عراق و رژیم ایران.

 65- هزینه نفت ایران در تروریسم
. 66- رابطه کره شمالی و سوریه و ایران )اتحاد نامقدس(

67- رابطه نظامی – امنیتی ایران و چین و روس ها
. 68- فعالیت موشکی ایران در لویزان

.NPT 69-دروغ علی الریجانی و
70-تبلیغات حسن عباسی و علی شمخانی و توجیه فعالیت ایران

71-ایران در تانزانیا و کنگو و زامبیا به دنبال حمل موشک
72-ایران و کیک زرد و گاز UF6 و غنی سازی

 73-اغراق های خنده دار احمدی نژاد و حسین شریعتمداری و انرژی هسته ای و کالهک 
هسته ای

 74- همکاری اتمی ایران و کره شمالی
CIA-75 و Mossad علیه وزارت اطالعات ایران) واجا(

76- رابطه اقتصادی اروپا با ایران و نفت ایران
 77- ایران و 7 پروژه هسته ای

78-ایران و هدف توسعه موشک دوربرد با حمل کالهک هسته ای و توسعه تسلیحات 
و بمب هسته ای

79- روسیه و سوریه و ایران و فعالیت های تروریستی – تسلیحاتی
80-ترور تروریست کثیف، عماد مغنیه
 81- آینده رژیم مالیان در تهران و ...

در این کتاب نویســنده بنا به دسترسی به آرشیو محرمانه دولت اسرائیل و گفت و گو 
با چهره های تراز اول امنیتی – نظامی – سیاســی،  به بیــش از  290 مورد خواندنی و 
تاریخی اشاره کرده است که شرح مفصل و تاریخی آن وقایع برای نخستین بار در اختیار 

خوانندگان فارسی زبان قرار می گیرد.  

بزودی شرکت کتاب منتشر می کند:
جنگ سری با ایران )3۰ سال عملیات مخفی علیه خطرناک ترین قدرت تروریستی جهان(

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
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گسترش تحقیق FBI بر نمایندگان شورای شهر و موضوع 
رشــوه پس از آغاز تحقیق در مورد هوزه هویزار نماینده 
شورای شهر لوس آنجلس در نوامبر سال گذشته از سوی 
FBI که همراه بود با بردن بسیاری از مدارک و کامپیوتر از 
دفتر کار ایشان در داون تاون لوس آنجلس از طبقه چهارم 
ساختمان شهرداری و دفتر شخصی ایشان در منزلشان، اکنون 
دامنه تحقیق FBI بر روی نمایندگان دیگر شورای شهر کارن 
پرایس و هرب و سون رئیس شورای شهر و اریک گارستی 
شهردار شهر نیز گسترش یافته است. دامنه این تحقیق در 
برگیرنده شماری از مقاطعه کاران و اعضای دفتر اعضای 
شورای شهر نیز شده است و حتی ایمیل  های ری چن ،  
کفیل پیشین شهردار نیز مورد بررسی قرار گرفته و همه سر 
نخ ها به سوی یک شرکت سرمایه گذاری و گسترش چینی 
به نام )Shenzhen New world group( شرکت 
شن ژن جلب شده است و ماموران FBI در مورد پرونده 
دان تان است. برای خرید زمین ها و گسترش آسمان خراش های جدید در پولشویی و رشوه از سوی شرکت چینی به نمایندگان شهر 

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

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

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

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

حضور گروهی بیش از 50 نفر، جلسه هیئت مدیره اداره 
آمــوزش لوس آنجلس را پیــش از آن که به گفتگو در 
مورد مشــکالت ناشی از اختالف بر سر افزایش حقوق 
و دیگر مسائل را آغاز کنند، جلسه را به تعطیل کشاند و 
جلسه آینده 10 روز دیگر وعده داده شد.ناگفته نماند که  
آستین بانتر، رئیس اداره اموزش لوس آنجلس و اتحادیه 

آمــوزگاران ماه ها در مــورد افزایش حقوق به گفتگوی 
بی نتیجه پرداخته اند، اعتراض آموزگاران که از 18 ماه پیش 
آغاز شده، پیش از روی کار آمدن آستین باتنر بوده است 
و احتمال اعتصاب آموزگاران در ژانویه 2019 قوت گرفته 
است و آموزگاران و اتحادیه آنها تقاضای 6 درصد اضافه 
حقوق دارد و آغاز آن را از 18 ماه پیش اعالم نموده است. 

در حالی کــه اداره آموزش لوس آنجلس میزان افزایش 
کمتری را پیشنهاد نموده و زمان آغاز آن را سال تحصیلی 
جاری اعالم نموده است. تالش اتحادیه آموزگاران دریافت 
این افزایش از محل ذخیره مالی صندوق موارد اضطراری 

اداره آموزش است.

در پی احتمال اعالم ورشکســتگی از ســوی شرکت 
PG&E ، گیشا ویلیامز مدیر عامل این شرکت استعفا 
داد و به جای او، جان ســیمون که 12 ســال است در 
شــرکت PG&E نقش کلیدی دارند و از سال 2017 
با زمان مدیریت گیشا ویلیامز به عنوان معاون و مشاور 

انتخاب و کار کرده اســت، اکنون به عنوان مدیر عامل 
موقت انجام وظیفه خواهد کرد. 

شرکت PG&E در آتش سوزی کمپ که موجب مرگ 
86 نفر و فروریزی بیش از 13500 خانه و 514 ساختمان 
غیرمسکونیشده که به سبب ترمیم و تعمیر نکردن سیم ها 

و تیرک های انتقال برق مقصر اصلی قلمداد شــده و با 
توجه به این که این شرکت امکان پرداخت خسارتی را 
که تاکنون از سوی دارندگان خانه های آسیب دیده و به 
خانواده قربانیان به دادگاه ها رسیده ، نداشته باشد به سوی 

ورشکستگی گام برداشته است. 

ســناتور کامال هریس در آخرین روز سفر سیاسی 5 
روزه خود برای فروش و معرفی کتاب خاطرات خود، 
پس از سان فرانسیســکو، نیویورک و واشنگتن، سفر 
خود را در لوس آنجلس نخســت بــا خواندن کتاب 
کودکان در مرکز خرید Grove و سپس در پرسش و 

پاسخ در ویلشیر ایبل تیاتر پایان برد.

در این نشست که از سوی نویسنده معروف کلوئی وید 
اجرا می شد او به تمامی زوایای زندگی خود از عشق و 
سیاست پاسخ گفت و موضوع فعالیت های زنان برای 
حقوق مدنی را در سخنان خود به میان کشید و از دیوار 
مورد نظر دانالد ترامپ نیز سخن گفت. او که روزگاری 
دادستان کل کالیفرنیا بوده اشاره کرد که دیوار نمی تواند 

مانعی بر سر راه مجرمان باشد.
 کتــاب او The Truths we Hold نام دارد. این 
برنامه با فروش بلیت ورودی 41 دالری انجام شد. در 
این دیدار که 1200 نفر شرکت داشتند بار دیگر موضوع 

نامزدی او برای ریاست جمهوری 2020 مطرح شد. 

تعطیلی جلسه هیئت مدیره اداره آموزش لوس آنجلس

گسترش تحقیق FBIبر نمایندگان شورای شهر لوس آنجلس

گیشا ویلیامز مدیر عامل  شرکت PG&E استعفا داد

فروش و معرفی کتاب خاطرات سناتور کامال هریس

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
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در کانون خبر:

 کتابهای خانم دکتر پرند علوی 
در نمایشگاه کتاب شرکت کتاب 

یکشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰1۹ 

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

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

مدیریت: مهندس امیر رنجبر 

818-282-3918

31000 آموزگار لوس آنجلس، در زیر باران با آغاز اعتصاب 
نخســتین تعطیلی بزرگ مدارس لوس آنجلس را پس از 

گذشت 30 سال رقم زدند. 
روز دوشــنبه هزاران نفر از آمــوزگاران در زیر باران لوس 
آنجلس راهپیمایی به سوی دفتر مرکزی اداره آموزش لوس 
 S..333 آنجلس واقع در طبقه نوزدهم ساختمانی در شماره

Beaudry را آغاز کردند.
در حالی که مونیکا گارسیا و 3 نفر از پدران و مادران دانش 
آموزان در کنار آستین بیوتنر رئیس اداره آموزش لوس آنجلس 
ایستاده بودند،  مونیکا گارسیا در کنفرانس خبری گفت: ما 
می دانیم که دانش اموزان و خانواده های آنان در لوس آنجلس 
نیاز دارند که مدارس ما باز باشد و ما بر آموزش آنان تمرکز 

نماییم. ما می دانیم که خانواده های نیازمند تحت فشار بیشتری 
هستند. 

آستین بیوتنر نیز اشــاره کرد که اعتراض ها صلح آمیز بوده، 
اتوبوس مدارس کار خود را انجام می دهند، آموزش ادامه دارد 
و صبحانه نیز به همه دانش اموزان داده شده و برای حل مشکل 

با گوین نیوسام و اریک گارستی گفتگو شده است. 

موتور محرکه راکت فالکــون 9 که در تاریخ 11 ژانویه از 
پایانه موشکی نیروی هوایی آمریکا در وندن برگ کالیفرنیا به 
فضا پرتاب شده بود، امروز به پایگاه بازگردانده شد تا پس از 

آماده سازی، بار دیگر در آینده مورد استفاده قرار گیرد. 

این موتور محرکه پــس از آن که بدنه اصلی را از بخش 
ضخیم و فشــرده جو زمین می گذراند از آن جدا می شود 
و به سوی کره زمین باز می گردد تا به کرانه های اقیانوس 
آرام در کالیفرنیا در بندر لوس آنجلس برگردانده می شود و 

فضاپیمای آن برای 5 هفته در فضا می ماند. 
این موتور محرکه روز گذشته به آبهای کرانه Baha در 
کالیفرنیا رسیده که در ساعت 11 بامداد سه شنبه در بندر 

لوس آنجلس خواهد بود. 

 راکت فالکون ۹ امروز به پایگاه بازگردانده شد

نخستین تعطیلی بزرگ مدارس لوس آنجلس  پس از گذشت 3۰ سال

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
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=1f965f3f-aee3-413b-ba1e-cc641aa3ac7a
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در کانون خبر:

بــا آغاز دومین روز اعتصاب آموزگاران، آســتین بیوتنــر، رئیس اداره آموزش 
لوس آنجلس اعالم کرد که با توجه به این که در روز نخســت، تنها یک ســوم 
دانش آمــوزان در کالس ها حاضر بوده اند،  25 میلیون دالر بودجه اهدایی ایالت 
را از دســت داده ایم که اگر 10 بیلیون دالر حقوق آموزگاران را از آن کم کنیم، 
15 میلیــون دالر زیــان کرده ایم، و 31000 آموزگاری کــه اعتصاب کرده اند و 
اتحادیه آنان باید به دولت ایالتی در ســاکرامنتو فشار بیاورند تا بودجه بیشتری 

بدهند. 
از سوی دیگر، اعتصاب آموزگاران توانست پشتیبانی سناتور کامال هریس، برنی 
ساندرس و ســناتور الیزابت وارن را کسب نماید،سه سناتوری که از نامزدهای 

انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 خواهند بود. 
تام پرز، رئیس حزب دموکرات آمریکا و وزیر کار پیشین در دوران باراک اوباما، 
الکساندریا کورتز نماینده دموکرات نیویورک و اریک گارستی نیز از آموزگاران 

پشتیبانی کرده اند.

اعتصاب آموزگاران و جلب پشتیبانی رهبری دموکرات ها 

کوین مک کارتی نماینده جمهوری خواه از بیکر فیلدز کالیفرنیا و رهبر اقلیت 
جمهوریخــواه در کنگره آمریکا در ســخنان امروز خــود در دفاع پرزیدنت 
ترامپ، کشــور را در حال بحران در مرزهای جنوبی خواند و اشــاره کرد که 
رئیس جمهور به دموکرات ها 3 پیشــنهاد داده اســت که آنها نپذیرفته اند تا با 

پذیــرش آن در مورد بودجه و دیوار، به تعطیلی دولت پایان دهند. 
او در سخنان خود اشاره کرد که مشکالت سیاسی و اقتصادی در آمریکا التین 
و یورش مهاجرات به مرزها بحران انســانی ایجاد کرده اســت و همراه شده 
اســت با مشکالت مهاجرت و قوانین در آمریکا و بحران را در مرزهای ایالت 
با مکزیک ایجاد کرده است که تنها ایالت من نیست، مشکالت ایالت فرماندار 
جدید کالیفرنیا گوین نیوسام است و مشکالت بودجه او نیز در آن است، آری 

ما در مرزهای کالیفرنیا، مشکل و بحران انسانی داریم. 

دفاع کوین مک کارتی نماینده جمهوری خواه از سخنان ترامپ

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
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
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آدینه 5 بهمن   /  ۲5 ژانویه

1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(
اشغال کنسولگری ایران در حیدرآباد توسط 

دانشجویان ایرانی

شنبه 6 بهمن  /   ۲6 ژانویه

1338 خورشیدی ) 1960 میالدی(
درگذشت ابوالحسن فروغی - فیلسوف و 

دانشمند معاصر و مدیر روزنامه » تربیت »
1341 خورشیدی ) 1963 میالدی(

توسط  سفید  انقالب  ی  ششگانه  اصول 
محمدرضاشاه پهلوی به مردم ابالغ شد

1343 خورشیدی ) 1965 میالدی(
اثر  در  وزیر-  نخست  منصور-  حسنعلی 
محمد  تیراندازی  از  وارده  های  جراحت 
تهران  در  پارس  بیمارستان  در  بخارایی 

درگذشت
فرمان  دارایی-  -وزیر  هویدا  امیرعباس 

نخست وزیری گرفت
1355 خورشیدی ) 1977 میالدی(

و  ادیب   - مینوی  مجتبی  درگذشت 
پژوهشگر

یکشنبه ۷ بهمن  /   ۲۷ ژانویه

1340 خورشیدی ) 1962 میالدی(
بختیار،  شاپور  دکتر  شهربانی،  طرف  از 
مهندس خنجی و مسعود حجازی بازداشت 

شدند
1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(

)قوام  شیرازی  قوام  ابراهیم  درگذشت 
الملک( - سیاستمدار

1382 خورشیدی ) 2004 میالدی(
تئاتر  ایرانی  هنرپیشه   آغداشلو  شهره 
 « آمریکایی  فیلم  در  بازی  برای  سینما،  و 
خانه اي از ماسه و مه » نامزد دریافت جایزه 

معتبر سینمای اسکار شد.

دوشنبه 8 بهمن  /   ۲8 ژانویه

1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(
آخرین   - زاده  تقی  سیدحسن  درگذشت 

بازمانده رجال مشروطیت
1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(

که  کرد  اعالم  کردستان  دمکرات  حزب 
خواستار تجزیه نیست

)واحد  دانشگاهیان  ملی  سازمان  اعضای 
دانشکده   بازگشایی  مراسم  در  کرمانشاه( 
رییس  معتمدوزیری  فریدون  دکتر  علوم، 

دانشگاه را برکنار کردند.
1389 خورشیدی ) 2011 میالدی(

 82 سن  در  همایون  داریوش  درگذشت 
وزیراطالعات  او  سوئیس.  ژنو  در  سالگی 
دولتهای هویدا و آموزگار و سردبیر روزنامه 
آیندگان و از رهبران مشروطه طلب بودکه 
و  مبارزه  به  کشور  از  خارج  در  لها  سا 
مصاحبه ها،  انجام  با  و  پرداخت  روشنگری 
نوشتن مقاالت متعدد و شرکت در جلسات 
گوناگون راه مبارزه با نظام اسالمی را پیش 

گرفت.

سه شنبه ۹ بهمن /    ۲۹ ژانویه

1315 خورشیدی ) 1937 میالدی(
 « سردبیر  و  ناشر  روشنگر،  مجید  زادروز 

بررسي کتاب » و » کاکتوس«
1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(

اشغال سفارت دانمارک توسط دانشجویان 
ایرانی

1385 خورشیدی ) 2007 میالدی(
درگذشت محمود ابطحی، شاعر، نویسنده، 
ادیب و پژوهشگر در سن 80 سالگی در لندن. 
او داماد سیدضیاءالدین طباطبایی شخصیت 
برجسته دوران رضاشاه و محمدرضاشاه بود.

چهارشنبه 1۰ بهمن   /  3۰ ژانویه

1304 خورشیدی ) 1926 میالدی(
زادروز اسماعیل شاهرودی ، » آینده« شاعر 

معاصر در دامغان
1318 خورشیدی ) 1940 میالدی(

درگذشت دکتر تقی ارانی در 36 سالگی در 
زندان قصر تهران- وی به اتهام ترویج مرام 
کمونیستی به ده سال زندان محکوم شده 

بود
1343 خورشیدی ) 1965 میالدی(

سپهبد نعمت اهلل نصیری رییس شهربانی 
و  وزیر  نخست  معاون  سمت  به  کشور  کل 
کشور  امنیت  و  اطالعات  سازمان  رییس 

منصوب شد
1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(

مشیرهمایون  اهلل  حبیب  درگذشت 
شهردار- نوازنده و موسیقیدان

1352 خورشیدی ) 1974 میالدی(
درگذشت محمد حجازي » مطیع الدوله » - 

سناتور و نویسنده 

1366 خورشیدی ) 1988 میالدی(
درگذشت امیرناصر افتتاح - نوازنده تنبک

پنجشنبه 11 بهمن   /  31 ژانویه

1320 خورشیدی ) 1942 میالدی(
به  مردم  روزنامه  شماره  نخستین  انتشار 

سردبیری عباس نراقی و هیئت
1394 خورشیدی )2016 میالدی(

و  نویسنده  اسالمیه،  مصطفی  درگذشت 
در سن  قلبی  اثر سکته  بر  ایرانی  مترجم 

74 سالگی در تهران.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲5 ژانویه تا 31 ژانویه )5 بهمن تا 11 بهمن(
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

روزشمار
 ایرانشهر

خبر اول - یاشار سلطانی، روزنامه نگار افشاگری که دو سال پیش مدارکی دایر بر تخلفات 
شهرداری در واگذاری امالک منتشر کرده بود، به پنج سال حبس محکوم شد.

خب راست میگن، اصن غلط کردی مچ دزدای نظامو واز کردی! اصن باس اعدامت بکنن 
تا عبرت بقیه بشــه و فالن زیادی نخورن یه وقت افشاگری کنن. راستی حاال اون ملک 

ها چی شد؟ تحویل آقایان شد؟ من نگرانم یه وقت بهشون گرون واگذار نکرده باشین!
خبر دوم - علی ماجدی، ســفیر پیشین جمهوری اسالمی در آلمان که به تازگی از این 
ســمت کنار رفته، از عملیات خودســرها در خارج از کشور انتقاد کرد و گفت، اعتماد 

اروپایی ها به ما از بین رفته است.
این کلمه خودســر رو مخمه خیلی وقته! آخه ســگ مصب مگه میشه کارمند وزارت 
اطالعات و امورخارجه باشــی، دیپلمات باشی، معاون کوفت و زهرمار سفیر و کاردار 
سفارت توی یه خراب شده ای باشی و بعدش خودسر سرتو مثه گاو بندازی پایین و مثه 
خر عملیات تروریستی رهبری کنی و دست آخرم ادای تنگا رو دربیاری که اعتماد اروپایی 

ها به ما از بین رفته. واقعا که خیلی پررویین!
خبر سوم - محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسالمی خبر داد، رزمایش 

قطع اینترنت در کشور لغو شده است.
وات د فاکین هل! مانور قطع اینترنت؟ خب حاال که رزمایش دارین، مانور قطع آب و برق، 
قطع سوخت، قطع دست و سر و همه چیزو هم راه بندازین تا خیال همه راحت بشه که 
شما دیوثا واسه موندن و حکومت کردن حتی حاضرین شاهرگ خودتونم قطع کنین البت 

جون مادرت زودتر بزن و شر حضرتعالی کم!
خبر چهارم - عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت: از وحید مظلومین، مشهور 
به ســلطان سکه که پاییز ســال جاری به اتهام خرید و فروش سکه اعدام شد، در زمان 

دستگیری سکه ای کشف نشد.
به قول خانومای ایرانی، وااااا ...! یعنی انقدر چیزخل تشــریف دارین که هیچی از یارو 

نگرفته، زدین نفله اش کردین؟ پس واسه چی بچه مردمو زدین شل و پر کردین؟ 
سلطان بی سکه که گدام نیست! شایدم آق سلطان باس اعدام می شد تا گه کاری 

های الشخورهای نظام بوش در نیاد!
خبر پنجم - ژان ایو لو دریان، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: کانال مالی ویژه اروپا 

برای معامله با جمهوری اسالمی به زودی برقرار می شود.
آخه من نمی فهمم چرا اتحادیه اروپا خودشو به خریت زده؟ آخه حیوانات، وقتی 
آمریکا از برجام زده بیرون و جمهوری اسالمی هم تو خاکتون عملیات تروریستی 
انجام میده و هی موشک پرونی میکنه و فالنشو حواله اتون میکنه، واس چی انقده 
چیــزای احمقانه اعالم میکنین؟! نکنه از یه چیزایی خبر دارین که ما نداریم؟ نکنه 

روزای آخر جمهوری اسالمیتونه و دارین بهش سیگار قبل ار اعدام میدین؟ 

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
http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
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افقی:
  1 - فراموشی سالخوردگی- از گیاهان آپارتمانی زیبا

 2 - بی موقع - آوازی در دستگاه همایون - برگ برنده
 3 - حکاک آلمانی دوره نوزائی - نرم افزاری برای تلفن های هوشمند  - رمانی 

از ژوزه ساراماگو
 4 - تعجب زنانه - کاغذ اسید - تملیک منفعت است بدون بدل و عوض

 5 - آفرینش زیبایی - خرمی و پاکی - جنگ و جدال
 6 - خود شخص - ارمغان ساوه - نسبت دو زن یک مرد به هم

 7 - دالور و شجاع - بریده و جدا شده - ریشه
 8 - از مرکبات که محصولی معجزه آسا و پر ویتامین است - جانوری درختزی 

- شهری در استان آذربایجان شرقی
 9 - محلی خوش آب و هوا در اطراف تهران - عملی در بیماران کلیوی - سقز 

جویدنی
 10 - فیلم استیون اسپیلبرگ- شهری حومه الریجان نزدیک آمل - بیهوده

 11 - قطب جمعیتی استان مرکزی ایران - رهاورد زلزله - بلدرچین
 12 - شــهر گرمابه پهنه -  ارسطو به مدت بیست سال در آنجا به تحصیل علم 

مشغول بود - یار شلوار
 13 - آینده - خانه دوم کارمند - کشوری آفریقایی

 14 - نشان مفعولی- انهدام - هجا و اصطالحی در زبان شناسی
 15 - ناحیه ای در اســتان مازندران و 48 کیلومتری شــهر چالوس است- اثری 

بسیار خواندنی از ناصر خسرو

عمودی:
 1 - غم و غصه- امپراتور مونث - بزرگترین سازمان منطقه  ای در جهان

 2 - جزیره ای در جنوب ایران - بیننده - هر نوع فلز
 3 - درشت و خشن - نام دیگر سنگ مرمر - سنگ معدنی
 4 - دستمزد - وارد شدن - یکی از ارگان های انتظامی ایران

 5 - حرفی در مقام تردید - به شــهر کانال ها معروف اســت- واحد نظامی - 
هالوژن نمک

 6 - فعالیت بدنی سازمان یافته- گیاهی دارویی-  نام یکی از اسطوره های کهن 
ایرانی ه عنوان کماندار ایرانی برای بازشناختن مرز ایران و توران برگزیده شد

 7 - هر وسیله اطالع رسانی - ظرف چهار و نیم لیتری - وسیله
 8 - مکانی تفریحی در 18 کیلومتری یاســوج در کنــار منطقه دیدنی و زیبای 

آب نهر
 9 - تمدنی باستانی - اخبار انگلیسی - بیماری تورم ورید در ساق پا

 10 - جوی - انگشت دارد - یکی از دو جنس
 11 - مرغ می رود! - پند و آموزه - یکی از 6 نوع ماشــین ساده - چسبیده به 

گردن
 12 - منکر شدن و باور نداشتن - ویران کننده - سمت راست
 13 - برجی که کبوتران در آن خانه کرده باشند - رونده - مگر

 14 - کمک - دوربین اینترنتی - آگهی تبلیغاتی
 15 - خرید غیر نقدی - رب النوع عشق در نزد یونانی ها- لوح و سنگ نوشته

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

مجموعه مقاالت  پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفار نیویورک 

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر  

ازانتشارات شرکت کتاب

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
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه۲5 ژانویه ۲۰1۹
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 کوییک بوک
QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate)

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن
 با استاد جواد  صفار زاده

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

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

Persian American Academy 

http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=ea77d26c-119f-4781-b65d-8fda0c3031d4
https://www.08tickets.com/tickets/bijan-mortazavi-150596#buy
https://www.08tickets.com/tickets/sattar-s-50th-anniversary-148552#buy
http://www.ketab.com/
http://www.royalantic.com/
www.saffarzadeh.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

درکانون خبر:

152

استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان از نخستین نمایشگاه کتاب و 
آثار فرهنگی ایرانی در سال ۲۰1۹

ه همت شرکت کتاب، نخستین نمایشگاه کتاب و آثارفرهنگ 
ایرانی در سال 2019 در روز یکشنبه 20 ام ژانویه در شهر لس 
آنجلس برگزارگردید که از استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان 

برخوردار بود.
بنابه خبرگزاری ایرانشهر، در ابتدای این نمایشگاه، بیژن خلیلی، 
مدیرعامل شرکت کتاب، در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی 
و چگونگی نشر کتاب در خارج از کشور سخنرانی کرد. در 

ادامه تعدادی از ناشرین در خصوص آثار منتشر شده خود 
برای حاضرین در نمایشگاه سخنانی ایراد نمودند. گفتنی 
است در این نمایشگاه، برای تعدادی از ناشرین آثار مختلف 
پارسی، غرفه هایی  اختصاصی در نظر گرفته شده بود تا 

محصوالت خود را درمعرض دید عموم قرار دهند.
بنا به این گزارش در میان بازدید کنندگان، تعدادی از شاعران، 
نویسندگان ومترجمین حضور داشتند که از آن جمله می 

توان به حضور اسفندیار منفردزاده موسیقی دان برجسته 
کشورمان و خالق آثار متعددی از موسیقی های ماندگار فیلم 

های ایرانی اشاره کرد.
اضافه می گردد، در طی این مراسم جمعی از نویسندگان و 
هنرمندان از تالش و زحمات بیژن خلیلی مدیرعامل شرکت 
کتاب در برگزاری این گونه نمایشگاه ها و نشر و معرفی آثار 

و فرهنگ پارسی درخارج از ایران قدردانی بعمل آوردند.

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

