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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

در صفحات دیگر:

242

ایالت کالیفرنیا نخستین مبتال از 
ترکیب هر دو ویروس را گزارش کرد

در فاصله چند ساعت ، درخواست 
ایالت کالیفرنیا رد و سپس پذیرفته شد

هالووین برگزار نشد

درگیری در زندان و استفاده از مواد 
شیمیایی برای فرونشاندن درگیری

دو مامور پلیس دانشگاه به روی هم 
اسلحه کشیدند

ایالت کالیفرنیا نخستین مبتال از 
ترکیب هر دو ویروس را گزارش کرد

مترو لوس انجلس در روز انتخابات 
رایگان بود

بازگشت شهروندان آمریکا از 
مکزیک برای رای دادن

مترو لوس انجلس در روز انتخابات 
رایگان بود

خانم اســتفنی بایــس  Stephanie Bice نخســتین فــرد ایرانی 
امریکایــی که به مجلــس نمایندگان آمریکا راه یافــت. خانم بایس که 
نام پدر ایرانی او حســین اسدی است  در یازدهم نوامبر سال 1973 در 
اوکالهما ســیتی ایالت اوکالهما به دنیا آمده اســت. خانم بایس عضو 
حزب جمهوریخواه اســت و در منطقه 5 شــهر اوکالهما سیتی رقیب 
دیگر خود از حزب جمهوری خواه را با اختالف اندک حدود 6 درصد 

آرا شکست داده است 

لئورا یاشــاری روزنامه نگار ایرانی 
تبار در دو مقاله پی در پی با عناوین 
متفاوت در مورد شکست ترامپ و 

پیروزی بایدن اظهار نظر کرد
در نخستین واکنش ، تیتر مقاله این 

چنین است
واکنش ترامپ بــه پیروزی بایدن 

هیچ شگفت آور نبود
چند دقیقه پیش از آن که شهروندان 
شهرهای گوشــه و کنار آمریکا به 
دلیل پیروزی جو بایدن به خیابانها 
بریزند و جشــن و پایکوبی کنند 
پرزیدنت ترامپ در توئیتی نوشت: 
» من انتخابات را با اختالف بسیار 

برده ام« هیچ جای شــگفتی نبود 
کــه ترامپ، رئیــس جمهوری که 
نژادی  طلبان  برتری  پشــتیبانی  از 
برخــوردار بود برنده شــدن جو 
بایدن را نپذیــرد. ترامپ در زمان 
اعالم برنده شــدن جــو بایدن در 
زمیــن گلف خصوصــی خود در 

ویرجینیا بود.
تیتر مقاله دیگر این چنین است

مایک پنس کجای این جهان است؟
و در ادامه نوشــته است زمانی که 
پیروزی جو بایدن بر سراسر آمریکا 
هیجان فراوانی آفریده است و رییس 
جمهور ترامپ به میلیون ها آرایی را 

که علیه او توســط امریکاییان داده 
اند بــی اعتنایی می کنــد، معاون 
رییس جمهور، مایک پنس  به طور 
چشمگیری خاموش است.  یاشاری 
به این نکته اشــاره کرده است که 
 Mark  در حالی که مــارک میدوز
Meadows رییس ستاد کاخ سفید 
و 4 نفر دیگر از کارکنان کاخ سفید 
به ویروس کرونا مبتال شده اند آیا 

پنس نیز اسیر ویروس شده است؟
هر دو مقاله را به صورت کامل در 

لینک زیر می توانید مطالعه کنید. 

نخستین نماینده ایرانی 
تبار کنگره آمریکا

کلیک کنید

دو مقاله پی در پی با عناوین متفاوت 
در مورد شکست ترامپ

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://08global.net/
https://www.refinery29.com/en-us/2020/11/10155552/where-is-mike-pence-biden-win-election


2IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 242 NOVEMBER ,13 , 2020 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 2۴2- آدینه  13  نوامبر 2020 

تصویر هفته:                                                                    ژاک فراست                                                                  

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

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

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los  Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
 IRANSHAHR  NEWS  AGENCY 
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN  KHALILI

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2018 Ketab Corp.

KETAB CORPORATION
since 1981

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

 ایرانشهر
را

آن الین بخوانید
IranshahrNewsAgency.com/

Magazine

جوزف رابینت بایدن جونیور
سیاستمدار آمریکایی و رئیس جمهور منتخب ایاالت متحده آمریکا

در کانون خبر:

مســئوالن سوالنو کانتی در شــمال کالیفرنیا گزارش نمودند که فرد 65 ساله ای به 
بیمارستان مراجعه نموده که نشانه های هر دو ویروس یعنی Covid19 و آنفلوانزای 

فصلی را دارد. 
گر چه روشــن نیســت کدام یک از 2 ویروس عامل اصلی بیماری بوده و سیستم 

ایمنی را مورد حمله قرار داده یا نه. 
به هر روی مسئوالن بر این نکته اشاره کرده اند که در شرایط کنونی هر فردی الزم 
اســت که واکسن فلو را بزند و خود را ایمن نگه دارد. زیرا ترکیب هر دو ویروس، 

خطرناک ترین شرایط برای بیماران است. 
این گونه بیماری را همه گیری دوقلو خوانده اند.

شورای شهر هالیوود غربی نسبت به برگزاری آیین هالووین هشدار داد. این شورا در 
بیانیه ای اعالم نمود گر چه به سبب بیماری کرونا جشن و کارناوال ساالنه هالیوود 
لغو شــده و این تصمیم که از ماه ها پیش در ماه می، گرفته شــده، ممکن است به 
فراموشی سپرده شده باشد، لیکن بار دیگر اعالم می نماییم که هیچگونه گردهم آیی 
و کارناوال در بلوار سانتامونیکا برگزار نمی شود و گرچه نمی خواهیم اعالم منع رفت 
و آمد بنماییم، ولی کسانی که مقررات را رعایت نکنند و بخواهند در خیابان همانند 

سال های گذشته ظاهر شوند، 300 دالر جریمه خواهند شد. 
ناگفته نماند که افزایش شمار مبتالیان در لوس آنجلس کانتی موجب شد که مراسم 

جشن پیروزی تیم های لیکرز و داجرز نیز برگزار نشود. 

تحقیق در مورد 2 افســری که در دانشــگاه Cal state سن برناردینو به روی هم 
اسلحه کشیده بودند آغاز شد. 

این رویداد که بر روی دوربین های امنیتی مدار بســته دانشگاه ضبط شده است نشان 
می دهد که دو افسر در این ماجرا به روی هم اسلحه کشده اند و افسر دیگری نیز در 

صحنه به عنوان شاهد حضور دارد. 
وکیل یکی از افسران گفته است که موکل او به افسر دیگر در مورد پوشاندن صورت به 
سبب بیماری کرونا هشدار داده و سپس در مورد استفاده از اسلحه، هر دو نفر اسلحه 
خود را بیرون کشیده اند و پس از آن به بحث و گفتگو پرداخته اند که از اختالف نظر 

و احتمال درگیری نشانه دارد. 
به هر روی تحقیق در مورد این رویداد از سوی پلیس دانشگاه آغاز شده است. 

ایالت کالیفرنیا نخستین مبتال از ترکیب 
هر دو ویروس را گزارش کرد

هالووین برگزار نشد

درگیری در زندان و استفاده از مواد شیمیایی برای فرونشاندن درگیری
در درگیری بین زندانیان در زندان ایالتی Folsom، ماموران از مواد شیمیایی برای 

فرو نشاندن درگیری استفاده کردند. 
در ساعت 9:05 بامداد روز گذشته، 20 نفر از زندانیان با یکدیگر وارد درگیری شدند 
و ماموران وارد عمل شدند و با مواد شیمیایی و پاشیدن آن، زندانیان را از هم جدا 

کردند. 
در این درگیری 5 نفر از زندانیان راهی بیمارستان شدند که هیچگونه تهدید جانی 

در بر ندارد. 
گر چه مسئوالن زندان از پاسخگویی برای علت درگیری و استفاده از مواد شیمیایی 
خودداری کرده اند، لیکن خانواده زندانیان موضوع اســپری کردن این ماده شیمیایی 

را مورد پرسش قرار داده اند. 

دو مامور پلیس دانشگاه به روی هم اسلحه کشیدند

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

مسئوالن سوالنو کانتی در شمال کالیفرنیا گزارش نمودند که 
فرد 65 ساله ای به بیمارستان مراجعه نموده که نشانه های هر 
دو ویروس یعنی Covid-19 و آنفلوانزای فصلی را دارد. 

گر چه روشن نیســت کدام یک از 2 ویروس عامل اصلی 
بیماری بوده و سیستم ایمنی را مورد حمله قرار داده یا نه. 

به هر روی مسئوالن بر این نکته اشاره کرده اند که در شرایط 
کنونی هر فردی الزم است که واکسن فلو را بزند و خود را 
ایمن نگه دارد. زیرا ترکیب هر دو ویروس، خطرناک ترین 

شرایط برای بیماران است. 
این گونه بیماری را همه گیری دوقلو خوانده اند.

با این که به سبب کرونا، رفت و آمد بین آمریکا و مکزیک محدود 
شده است، شــمار 16000 نفر از شهروندان آمریکا که در شهر 
مرزی تی وانا در مکزیک و شــهرهای ساحلی مکزیک زندگی 
می کنند، وارد آمریکا شدند تا در انتخابات آمریکا رای خود را به 

صندوق های رای بریزند. 
بر اساس آمارگیری ها، بیشتر این افرا را جوانان تشکیل می دهند که 

در کنار خانواده های خود در مکزیک و یا در سن دیه گو زندگی 
می کنند و همواره در رفت و آمد هستند. 

گروه دوم، بازنشسته هایی هستند که به سبب ارزانتر بودن مسکن 
در مکزیک در مقایسه با جنوب کالیفرنیا، با حقوق بازنشستگی 
خود، زندگی بهتری را در مکزیک می گذرانند، البته در کرانه های 

ساحلی اقیانوس آرام.

مترو لوس آنجلس کانتی که لوس آنجلس و شهرهای پیرامون 
آن را پوشــش می دهد، امروز اعالم کرد برای کمک به رای 
دهندگان اتوبوس و مترو رایگان خواهد بود و تا ساعت 11:59 

امشب کسی نیاز به پرداخت کرایه ندارد. 
افزون بر این دو ایستگاه مهم مترو، Union station در دان 
تاون و Elmonte station در شــرق، به مرکز رای گیری 
تبدیل شده و تا ساعت 8 شب برای رای دادن باز خواهد بود. 
از سوی دیگر دوچرخه هایی که مترو در ایستگاه ها دارد و برای 
کرایه مورد اســتفاده قرار می گیرد برای امروز، در نیم ساعت 
نخســت رایگان و برای هر ساعت اضافه 1/75 دالر دریافت 
خواهد شــد. این خبرها در توئیت شهردار لوس انجلس و 

توئیت اداره مترو لوس آنجلس به آگاهی رسیده است. 

زنان چهره هیئت ناظران لوس انجلس کانتی را در انتخابات 3 
نوامبر دگرگون کردند و رهبری را به دست گرفتند. 

برای بیش از یک قرن، هیئت ناظران لوس آنجلس کانتی، مرکز 
فرمانروایی مردان بود به گونه ای که آنها را 5 شاه کوچک می 

خواندند. 
به مرور شماری از زنان این دیوار شیشه ای را شکستند و وارد 
هیئت ناظران شــدند لیکن هرگز به اکثریت مطلق نرسیدند، 
لیکن نتیجه انتخابات 3 نوامبر و گزینش سناتور هالی میچل به 
عنوان عضو هیئت مدیره ناظران کانتی لوس انجلس از منطقه 
2 در برابر هرب وســون، رئیس و عضو شــورای شهر لوس 
انجلس و شماری از دیگر اعضا، شمار زنان به 5 نفر می رسد 
و یک تیم کامل زنان در هیئت ناظران لوس انجلس کانتی بر 

بودجه 35 میلیاردی نظارت خواهند کرد. 

ایالت کالیفرنیا نخستین مبتال از 
بازگشت شهروندان آمریکا از مکزیک برای رای دادنترکیب هر دو ویروس را گزارش کرد

زنان رهبری هیئت ناظران لوس انجلس کانتی را به دست گرفتند.مترو لوس انجلس در روز انتخابات رایگان بود

https://shahrvand.com/archives/114339
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s
https://iranintl.com/<0627><064A><0631><0627><0646>/<067E><0631><0633><062A><0648>-<0641><0631><0648><0647><0631><061B>-<062F><0627><062F><062E><0648><0627><0647><06CC>-<0628><0627>-<0627><0646><062A><0642><0627><0645>%E2%80%8C<062C><0648><06CC><06CC>-<0641><0631><0642>-<062F><0627><0631><062F>
http://www.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
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در کانون خبر:

جوان ترین، نامزد انتخابات برای مجلس نمایندگان کالیفرنیا، 
در سن هوزه شمال کالیفرنیا پیروز انتخابات شد. 

 UC الکس لی که 25 ســاله است و 4 سال پیش در دانشگاه
Davis از فعاالن دانشجویی و رئیس انجمن دانشجویان بود 
و عضو دموکرات های جوان حزب در شــمال کالیفرنیا بود 
خــود را نامزد نمایندگی در خانه نمایندگان کالیفرنیا نمود و 

او جوان ترین نماینده مجلس در 80 سال گذشته خواهد بود. 
او که یک کنشــگر اجتماعی بوده است در مورد درک او از 
قوانین در مجلس آینده بــه خبرنگاران گفت: برای من هیچ 
چیز انتزاعی نیست، من نیازی ندارم که تالش کنم تا احساس 
کنم مردمی که با مشکل درآمد و مسکن روبرو هستند چگونه 

هستند، من با این مشکل زندگی می کنم. 

با اعالم خبر پیروزی جو بایدن و کاماال هریس، شــماری 
از رای دهنــدگان بورلی هیلز روز شــنبه و یکشــنبه را با 
حرکت های اعتراضی و آوردن پرچم های ترامپ 2020 به 
خیابان ها و حرکت اتوموبیل های خود در خیابان های دارای 
کد پستی 90210 به نمایش گذاشتند آمار رای دهندگان در 
بورلی هیلز نشان می دهد که هواداران ترامپ در شهرهای 
بورلی هیلز، بل ایر، پاسیفیک پاالسید، 56 درصد به ترامپ 

و 44 درصد به بایدن رای داده اند و شــهر 34 هزار نفری 
بورلی هیلز که در قلب ایالت آبی کالیفرنیا و لوس آنجلس 
کانتی آبی رنگ قرار دارد در 2016 و 2020 به ترامپ رای 

داده و رای های شهر را سرخ رنگ کرده است. 
هــواداران ترامپ در بورلی هیلز، نــه تنها نتیجه انتخابات 
را نمی پذیرنــد، تقاضای برکناری گوین نیوســام فرماندار 

کالیفرنیا را نیز نموده اند. 

اریک گارستی شــهردار لوس آنجلس و مسئوالن بهداشت 
ایالت کالیفرنیا، امروز روند نام نویســی بــرای بیمه درمانی 

Covered California را برای سال 2021 آغاز نمودند. 
در حالی که ویروس کرونا در کالیفرنیا مبتالیان بســیار دارد 
و 1/2 میلیون نفر بیمه درمانی ندارند، پیشــنهاد شده است از 
این دوره نام نویسی که تا 31 ژانویه ادامه خواهد داشت بهره 

بگیرند و کسانی که به سبب مشکالت مالی و بیکاری، امکان 
خرید بیمه شخصی ندارند، از فرصت استفاده کنند و از امکان 
ثبت نام برای مدیکل و یا بیمه ارزان قیمت برخوردار شوند. 

کســانی که می خواهند از اول ژانویه دارای بیمه باشند، باید 
پیش از 15 دسامبر نام نویسی کرده باشند. 

پس از پیروزی الیحه 22، رئیس شرکت Lyft اعالم کرد مایل 
است با اتحادیه های کارکنان گفتگو نماید. 

گــر چه پیروزی الیحه 22، یک موفقیت بزرگ برای Lyft و 
Uber به شــمار می اید لیکن جان زیمر )Zimmer( رئیس 
شــرکت Lyft آمادگی خود را برای گفتگــو با اتحادیه های 
کارکنان در ساکرامنتو اعالم نمود، زیرا روند مقررات و روابط 
کاری تغییــر خواهد کرد و گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا 

پیشــنهاد کرده است که تفاهم و توافقی بر روی شیوه اجرای 
الیحه 22 صورت بپذیرد و راهی برای پرداخت شــماری از 
مزایا به کارکنان بیابنــد که یکی از این مزایا پرداخت حقوق 
بیمه از کار افتادگی و ناتوانی در کالیفرنیاســت و از همه مهم 
تــر، گر چه برای به الیحه 22 بــاالی 50 درصد بوده و ان را 
به مرحله بعدی برده، لیکن شــمار مخالفان نیز کم نبوده اند و 

درصد باالیی را تشکیل داده اند. 

الکس لی 25 ساله ، جوان ترین نماینده 
مجلس ایالتی کالیفرنیا شد

آمادگی رییس شرکت Lyft برای گفتگو
 با اتحادیه کارکنان

تحقیق در مورد محل رای گیری تقلبی در شــهر وســت 
مینیستر ارنج کانتی که سایگون کوچک خوانده می شود و 

محل زندگی ویتنامی تبارها می باشد، آغاز شد.
رای دهنــدگان اعالم کرده اند که در برابر مرکز خریدی که 
در این شــهر وجود دارد، در برابر یکی از فروشــگاه های 
مواد آرایشــی که دفتر کمپین کیمبرلی هو، معاون شهردار 
شهر وست مینیستر است و مالک این فروشگاه همین خانم 

معاون شهردار است به زبان ویتنامی نوشته شده بود »بیایید 
با هم رای بدهیم« و در کنار آن نوشــته شده بود محل رای 
گیری شــاکیان بر این باور هستند که این مرکز رای گیری 
در روز 3 نوامبر که بیشتر در راستای افزایش رای او برای 
شورای شهر نقش داشته، می تواند به نابودی برگه های رای 

آنها در همه زمینه ها نقش داشته باشد. 

تحقیق در مورد انتخابات شهر وست مینستر آغاز شد

مهلت نام نویسی برای بیمه آغاز شدبورلی هیلز به ترامپ رای داده است

https://shop.ketab.com/
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در کانون خبر:

 Grace Community جان مک آرتور مبلغ کلیسای بزرگ
Church که 81 ســاله اســت و مخالف زدن ماسک، با این 
که شماری از افرادی که به کلیسای او می روند دچار بیماری 
کرونا شده اند از ورود مسئوالن بهداشت کانتی به کلیسا برای 
بازرسی پیشگیری کرد و مامور نگهبان کلیسا گفت که ما اجازه 

بازرسی و دیدار را به شما نمی دهیم. 
او در روز گذشــته بدون پذیرش مقررات بهداشتی با مردم 
دســت داد و آنها را در آغوش گرفت تا مقررات بهداشــتی 

دوران کلیسا را به تمسخر بگیرد. 
ناگفته نماند که در مراســم مذهبی روز گذشته که در بیرون 
کلیسا برگزار شــد او 40046 دالر پول گردآوری کرد که 6 

برابر روند عادی است.

ســخنگوی کمپین جو بایدن و کاماال هریس اعالم کرد که 
داگ امهاف همســر کاماال هریس که در یک دفتر وکالت در 
کالیفرنیا شریک است و از ماه اگوست مرخصی گرفته است 
از روز 20 ژانویه 2021 از مشــارکت خود در دفتر حقوقی 
DLA Piper در هنگام سوگند ریاست جمهوری جو بایدن 

و همسرش کاماال هریس کناره گیری خواهد نمود. 
داگ امهاف که یکی از وکالی قدرتمند در کالیفرنیا اســت 
و دانش آموخته دانشــگاه CSUN است، بنابر اخالق حرفه 
ای و برای پیشــگیری در هر گونه تداخل منافع، کناره گیری 
می کند زیرا نمی خواهد همانند دوران ترامپ که خانواده اش 
به سودبری از ســرمایه گذاری ها ادامه دادند، وارد این گونه 
توهم زایی شــود. گر چه دفتر حقوقی او بــه کار البیگری 

نمی پردازد، لیکن اخالق حرفه ای یک ضرورت است. 

 پس از آن که اعالم شد به زودی واکسن تهیه شده از سوی 
شــرکت فایزر )Pfizer( در اختیــار مبتالیان قرار خواهد 
گرفــت، نام یک پدر و دختر از کالیفرنیا به عنوان کســانی 
که داوطلب مشــارکت در این واکسن در دوره آزمایشی را 

داشته اند نیز اعالم شده است. 
دن استیپونسکی 52 ساله که یک عمر آموزشگر بوده است 

 Calabasas از زنده ماندگان ســرطان روده اســت و در
زندگی می کند در بیمارســتان کایزر از کســانی بود که با 
تزریق واکســن آزمایشــی به تحمل هفته ها درد تن داد تا 
دیگران از آن بهره مند شود. دختر او کریستون نیز همراه با 
پدرش داوطلب شــد تا او نیز در این دوره آزمایشی نقش 

داشته باشند تا دیگران زنده بمانند.

یک افسر پلیس لوس انجلس به اتهام دزدیدن اتوموبیل 
از یک نمایشــگاه فروش اتوموبیل های دســت دوم در 
شهر ارنج دستگیر شد و از سوی ماموران به بازداشتگاه 

سپرده شد. 
پلیس شهر ارنج که بامداد امروز نسبت به این دستگیری 
اقــدام کرده، اعالم کــرد که پــس از تحقیقات الزم و 
گســترده، دریافته است که متیو کاله روس، همان فردی 

اســت که در 25 اکتبر 2019، یک اتوموبیل را از محل 
یاد شده، دزدیده است. 

او که 24 ســال پیشــینه خدمت بــه اداره پلیس لوس 
آنجلس دارد هنوز روشــن نیست با چه انگیزه ای دست 

به این اقدام زده است. 
هنوز برای ازادی او، هیچگونه وثیقه ای اعالم نشده است. 

روزنامــه لوس انجلس تایمز و تریبیــون توافق کردند که برای 
حل یک شــکایت همگانی )Class Action( 3 میلیون دالر 

خسارت توافقی بپردازند. 
در این شــکایت که در دادگاه عالی سن برناردینو کانتی طرح 
شده بود، نزدیک به 240 روزنامه نگار کنونی و پیشین اعالم کرده 
بودند که همواره به آنان کمتر از یک روزنامه نگار سفید پوست 

مرد پرداخته شده است و همواره به روزنامه نگاران التین تبار و 
سیاهپوست کمتر پرداخت شده است. 

روزنامه لوس آنجلس تایمز و تریبیون در این توافق باید حقوق 
نپرداخته شده را به روزنامه نگاران از تاریخ 14 فوریه 2015 تا 26 
اکتبر 2020 محاسبه و پرداخت نمایند، مرحله نهایی دادگاه در ماه 

مارچ 2021 برگزار خواهد شد.

رهبر کلیسای بزرگ لوس انجلس با تمسخر ماسک 
زدن پول جمع کرد

همسر کاماال هریس از دفتر وکالت خود جدا می شود

یک پدر و دختر کالیفرنیایی از داوطلبان 
آزمایش واکسن کرونا بودند

یک افسر پلیس لوس انجلس به اتهام دزدیدن 
اتوموبیل دستگیر  شد

پرداخت سه میلیون دالر برای تبعیض
 در روزنامه لوس انجلس تایمز

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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در کانون خبر:

کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

“ Freedom
به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

ایالت کالیفرنیا  و موج سوم کرونا
ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه را با 10 نفر مرگ و میر و 4965 نفر مبتال به پایان برد و 

روز دوشنبه را با ثبت 17975 نفر مرگ و میر و 974950 نفر مبتال آغاز کرد. 
امار مقایسه ای 7 روز گذشته برای هر یکصدهزار نفر الپاین کانتی را در باالی جدول، 
سن برناردینو را در رده 7، لوس آنجلس را در رده 9 ریورساید کانتی را در رده 18، 

سن دیه گو 25 ارنج کانتی در 42 قرار دارد. 
آمار افزایش روزانه، روند جابه جایی برای بازگشایی در آینده را از رده بندی رنگ ها 

بیشتر نمایان می کند. افزایش مبتالیان در لوس انجلس بسیار نگران کننده است.

 FBI، در یک حرکت پیش بینی نشده، خانه و دفتر شماری از مقامات در شهرهای 
کالیفرنیا را جستجو کرد. 

پس از قانونی شــدن مصرف ماری وانا در ایالت کالیفرنیا در انتخابات 4 سال پیش، 
موضوع صدور پروانه کار برای فروشــندگان ماری وانا در شــماری از شهرها هدف 
سودجویی مسئوالن محلی شــد و آنها به فروشندگان محلی در برابر دریافت رشوه 

کمک کردند. 
در این جستجو از سوی FBI، خانه مسکونی عضو شورای شهر کامپتون دفتر لوس 
انجلس دادستان کل شهر بالدوین پارک و خانه مسکونی عضو کمیسیون برنامه ریزی 

سن برناردینو در این جستجوها هدف قرار گرفته است. 

FBI خانه و دفتر شماری از 
مقامات در شهرهای کالیفرنیا 

را جستجو کرد.
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
 معلومــه که امروز کامل می خوایم در مورد انتخابات حرف بزنیم …

براندازی نرم
باالخره بعد از پایین و باالهای زیاد و ســرویس شدن دهن و مغزمون، ملت 
امریکا اومدن پای صندوق و رای دادن … چند ساعت بعد بایدن اومد گفت 
احتمــاال برنده منم و یه ســاعت بعدش پرزیدنت اومــد گفت گه خوردین، 
برنده منم! … خالصه از اون موقع تا حاالم که داره ســه روز از رای گیری 
میگــذره همه مون ســر کار موندیــم و میگن دارن رای میشــمرن هنوز … 
خالصه حاال صحبت تقلب و مهندسی آرا و داستانای دیگه مثه بازشماری و 

ابطال آرا و شــکایت به دیوان عالی به کنار، خیلیا معتقدن عین انتخابات 88 
ایران شــده اوضاع و به نفع یه طرف تقلب شــده یا می خواد بشه یا خواهد 
شــد … ولی شــهروند ایرانشــهر که از نزدیک همه این انتخابات چند سال 
گذشــته رو دنبال کرده فکر میکنه اوضاع خیلی شبیه انتخابات 84 ایرانه، اون 
موقع یادمه ســاعت حدود 3 و 4 صبح بود که دیگه خسته و کوفته یه چرتی 
زدیــم تا 7 صبح و وقتی بلند شــدیم احمدی نژاد از ته لیســت چهار نفره 
اومده بود اول و کروبی از اول رفته بود آخر! پریشب هم تا حدود ساعت 3 
صبح ایالت های کلیدی با اختالف باال قرمز بودن، صبح بلند شــدیم دیدیم 

عجب! همه شــون دارن آبی میشن و شــدن … حاال اگه یه ایالت یا دو سه 
تا بود اوکی، میشــه گفت اتفاق و تصادفی اینجوری شــده ولی وقتی به این 
حد میرســه که یهویی کلی رای پســتی که همشونم اسم یه کاندیدای خاص 
از توش در میــاد دیگه خدا میدونه چه اتفاقی داره میوفته ولی اینجور که به 
نظر میرســه این انتخابات تاریخی، یه نتیجه تاریخی هم داره که باس منتظر 
باشــیم و ببینیم عاقبتش چی میشــه ولی فکر کنم بزرگترین انتخابات تاریخ 
آمریکا، طوالنــی ترین انتخابات تاریخ هم هســت و حاالحاالها برنده اش 

      … نمیشه  معلوم 

جوک های برگزیده هفته:
سوتِی مجازي فقط اونجا که میاي عکس پروفایلتو عوض کني میبیني پي ام ده نفرو 

سین نکردي!
*********

گروه مرگ واقعی گروهیه که شــوهرخالت هر روز صبح، »صبح زیبایتان بخیر« با 
عکس گل بفرسته توش.

*********
اســم فیلم زندگی خواهران منصوریان رو گذاشتن “صفر تا سکو”، اگه زندگی من 

قرار بود فیلم بشه اسمش میشد “صفر تا هیچ” انقد داغونم:((
*********

همیشــه موقع بیرون رفتن طوری لباس بپوش که انگار قرار نیست برگردی خونه. 
جوک های خنده دار بدون سانسور این رو وقتی فهمیدم که شلوارک پام بود و پلیس 

ماشین رو نگه داشت
*********

یه بار رفتم تو حموم رگمو زدم مامان بزرگم از پشت در گفت بیا نهار. گفتم رگمو 
زدم دارم میمیرم . گفت باشه ولی زودتر بیا از دهن نیفته:/

*********
  ولی آیفون واقعا گوشی خوبیه و هیچ محدودیتی نداره مخصوصا اونجاش که نود 

درصد کاربراش فقط تو تلگرام میتونند آهنگ گوش بدن!
*********

مکالمه ای که با “چی کارا می کنی” شــروع بشه، به “یه زحمتی برات داشتم” ختم 
می شه جوک خنده دار بدون سانسور.

*********
پیتزا یه جوریه که دو قاچ ازش میخوری بعد ســیر میشــی ولی میدونی اگه بقیشو 

نخوری بعدا مثه سگ پشیمون میشی!

*********
تو گروه های فامیل وظیفه ارســال استیکرهای )سالم،صبح زیبایتان بخیر( بر عهده 

عمه هاست.
*********

خطرناک تر از دختری که موهاشو کوتاه میکنه اون شپشایی هستن که تو سرشن و 
مجبور شده به خاطرشون کوتاه کنه.

*********
من اگه آمریکا به دنیا میومدم مطمئنا االن چند ترم کالس زبان فارسی رو گذرونده 

بودم و در به در دنبال بورسیه دانشگاه سمنان بودم!
*********

ولــی اگه آهنگ “باز آمد بوی ماه مدرســه” رو میدادن داریوش بخونه نصف بچه 
دبستانیا سیگاری میشدن!

*********
   فقط یه ایرانی میتونه یه میز ناهار خوری 12 نفره بخره و بعد ســفره ناهار رو پهن 

کنه وسط هال!
*********

دیس و دیس بک سابقه ي طوالني داره مثال شماعي زاده اهنگ خوند به اسم”در و 
وا کن عزیزم” بعد فریدون فرخزاد با اهنِگ “در و وا نمیکنم” دیِسش کرد!

*********
 دیدین خارجیا از 3روز قبل دم فروشگاه اپل چادر میزنن؟ من از االن دم اون خونه 

که هر سال باقالی پلو نذری میدن وایسادم!
*********

به رفیق گفتم آدم های منفی نگر رو از زندگیت حذف کن. صبح بیدار شــدم دیدم 
خودم رو بالک کرده.

*********
به قدری خواننده زیاد شده مثال تو گوگل سرچ کنین آهنگهای حشمت اصغری یا 

مثال کیقباد ُهَژبری چنتا آلبوم و آهنگ با صدای این خواننده گان باال میاد!

*********
من اونقدر بی کالسم که وقتی میرم کافی شاپ یکی میاد میگه داداش اشتباه اومدی 

جیگرکی اونطرفه !
*********

 آقا چرت میگن سحرخیز باش تا کام روا باشی، امروز صبح زود زدم ازخونه بیرون 
تو خیابون نزدیک بود سه بار برم زیر تریلی.ادم خوابالوئه به فنا میره بابا!

*********
 صبونه فقط نون تست با کره ی بادوم زمینی ]نون سنگک را به پنیر لیقوان می مالد[

*********
به بابام گفتم امروز حالم گرفته س, 5 تومن داد گفت بیا برو ماست بخر , جوک های 
خنده دار بدون سانســور مث دخترا خرید درمانی کن )قشنگ معلوم بود یه چیزی 

شنیده فقط(
*********

فرق رســتوران باالشــهر و پایین شهر اینجاســت که تو اولی گارسون رو »جناب 
عذرمیخوام« خطاب میکنی، تو دومی داداش ببخشید!

*********
شما هر وقت نوشابه بگیری حتما یه نفر پیدا می شه که بگه »می دونستی نوشابه خیلی 

ضرر داره؟« نه تمام عمرم منتظر این لحظه ی روشنگری بودم.
*********

اون قدیم بود که عروس میرفت گل بچینه، جوک خنده دار بدون سانسور االن دیگه 
اکثر عروس ها گل میکشن!

*********
هر دختر ایرانی یکبار بهش پیشنهاد مدلینگ شده که ردش کرده!

*********
ناز ُکنی؛ نَظر ُکنی؛ َقهر ُکنی؛ ستم ُکنی گر که َجفا، گر که َوفا، از تو حَذر نمی کنم )خوش 

بحالش طرف هرکاری کرده موالنا ولش نکرده،من کافی بود دیر جواب بدم فقط (
*********

از شبکه های اجتماعی:

http://www.kamimo.com/
https://akattorneyatlaw.com/
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آدینه 16 آبان   / 6 نوامبر
1266 خورشیدی )1887 میالدی(

زادروز محمد تفی )ملک الشــعرای (بهار ، شاعر، ادیب ، نویسنده ، روزنامه نگار و 
سیاستمدار 

 دیوان کامل ملک الشعرای بهار در شرکت کتاب موجود است  
1310 خورشیدی )1931 میالدی(

زادروز عبدالعلی دستغیب، منتقد و مترجم
1317 خورشیدی )1938 میالدی(

زادروز هوشنگ ظریف، نوازنده ی تار
1372 خورشیدی )1993 میالدی(

درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان
 آثار مکتوب و موسیقی استاد در شرکت کتاب موجود است. کتاب هفت اثر برگزیده 

از استاد جواد معروفی تنظیم از سوسن کوشادپور از انتشارات شرکت کتاب 

شنبه 17 آبان   /  7 نوامبر

1357 خورشیدی )1978 میالدی(
زادروز علی کریمی، فوتبالیست ایرانی

1376 خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت  سید محمدعلی جمالزاده، نویسنده و مترجم  

 اکثر کتاب ها و هم چنین کتابهای گویای محمد علی جمال زاده  در شــرکت کتاب 
موجود است.

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت امیر قویدل کارگردان سینما و تلویزیون

1394 خورشیدی )2015 میالذی(
درگذشت تیمسار سپهبد شاپور )عبداهلل( آذر برزین، در جنوب کالیفرنیا، وی نخستین 

فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران پس از پیروزی انقالبیون در زمستان 1357.

یکشنبه 18 آبان   /  8 نوامبر
1256 خورشیدی )1877 میالدی(

زادروز  اقبال الهوری، اندیشمند و شاعر پاکستانی که به زبان فارسی شعر می سرود
  دیوان اشعار اقبال الهوری در شرکت کتاب موجود است 

1323خورشیدی )1944 میالدی(
 کناره گیرِی محمد ساعد مراغه ای از نخست وزیری

 دکتر صدرالدین الهی در کتاب ســیدضیا )از انتشارات شرکت کتاب( فصلی را به 
محمد ساعد مراغه ای که شامل مصاحبه با او نیز می شود، اختصاص داده است.

1344خورشیدی )1965 میالدی(
 اعدام بهمن قشقایی در فارس

1354 خورشیدی )1975 میالدی(
تبدیل زندان معروف فلک االفالک به موزه مردم شناسی 

1382 خورشیدی )2003 میالدی(
درگذشت استاد عبداهلل طالع همدانی – شاعر 

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
مهدی سحابی، مترجم و نقاش ایرانی در سن 66 سالگی بر اثر ایست قلبی در فرانسه 

درگذشت.
سحابی از پرکارترین مترجمان آثار ادبی در ایران بود که کار ترجمه را از اوایل دهه 
1360 بعد از مدت ها روزنامه نگاری شــروع کرد. در مجموعه آثار او بیشتر از 40 اثر 

ترجمه و تالیف دیده می شود.
ســحابی همچنین دو اثر از سلمان رشدی با نام های »شرم« و »بچه های نیمه شب« 
به فارسی ترجمه کرده است که کتاب نخست، در دوره  پنجم کتاب سال جمهوری 

اسالمی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کتاب سال برگزیده شد.
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت توران میرهادی، اســتاد ادبیات کودکان، نویسنده و متخصص آموزش و 
پرورش و از بنبان گذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان به دلیل 

سکته مغزی در سن 89 سالگی.

دوشنبه 19 آبان  /   9 نوامبر
1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(

اعدام دکتر حسین فاطمی وزیر امورخارجه در میدان تیر لشکر 2 زرهی 

1350 خورشیدی ) 1971 میالدی(
زادروز نیکی کریمی، بازیگر، کارگردان، نویسنده و مترجم

فیلمهای نیکی کریمی در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند.
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

قتل دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک زندان کهریزک توسط رژیم جمهوری اسالمی

سه شنبه 20 آبان   /  10 نوامبر
1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(

امضای موافق تنامه مرزی و مالی بین ایران و شوروی
1342 خورشیدی ) 1963 میالدی(

درگذشت سیدمحمد بهبهانی - مرجع تقلید شیعیان
1375 خورشیدی ) 1996 میالدی(

قتل دکتر غفار حسینی، نویسنده و مترجم )از سری قتلهای زنجیره ای(
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

اعدام احسان فتاحیان کوشنده سیاسی کرد توسط رژیم جمهوری اسالمی

1391 خورشیدی )2012 میالدی(
درگذشت ساموئل رهبر پژوهشگر پرآوازه ایران در زمینه هموگلوبین و فرایند پیوند 

قندها به این مولکول می باشد. وی متولد 22 اردیبهشت 1308 در شهر همدان بود.

چهارشنبه 21 آبان   /  11 نوامبر
1274 خورشیدی ) 1895 میالدی(

زادروز نیما یوشیج پدر شعر معاصر فارسی
مجموعه اشعار و یادداشتهای نیما در شرکت کتاب موجودند

1328 خورشیدی ) 1949 میالدی(
تشکیل جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق

1345 خورشیدی ) 1966 میالدی(
انتصاب امیراسداهلل علم به سمت وزیر دربارمجموعه یادداشتهای علم از زمانی که او 

به وزارت دربار منصوب می شودآغاز می گردد.
مجموعه این یادداشتها که تاکنون در 7 جلد جمع آوری شده توسط شرکت ایبکس 

منتشر و در شرکت کتاب به فروش می رسند
ارائه الیحه ملی شدن آبهای ایران در مجلس شورای ملی

1361 خورشیدی ) 1982 میالدی(
زادروز بیتا سحرخیز، بازیگر تئاتر، سینما

1363 خورشیدی ) 1984 میالدی(
درگذشت بیژن مفید، هنرپیشه و کارگردان تئاتر ونمایشنامه نویس

نمایشنامه شهر قصه در شرکت کتاب موجود است
1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(

درگذشت پریوش ســتوده، خواننده آوازهای اصیل ایرانی به علت سکته قلبی، در 
بیمارستان شریعتی تهران

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
درگذشت جمشید الیق بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون بر اثر ایست قلبی درتهران. وی 

هنگام مرگ 78 سال داشت.

پنجشنبه 22 آبان   /  12 نوامبر
1371 خورشیدی ) 1992 میالدی(

درگذشت موسی نی داوود، موسیقیدان در آمریکا
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی(

درگذشت مهرداد بهار،  استاد زبا نهای باستانی وپژوهشگر ایران باستان
آثار مهرداد بهار در شرکت کتاب موجود است

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
عباس شباویز تهیه کننده پیشکسوت سینما در سن 80 سالگی در منزل مسکونی خود 

در تهران درگذشت.
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت محمد ابراهیم شریف زاده، همکار 60 ساله غالمحسین سمندری دو تار 
نواز چیره دســت خراسان، خواننده و آهنگســاز توانای خطه خراسان، در سن 91 

سالگی.

آدینه 23 آبان  /  13 نوامبر
1345 خورشیدی) 1966 میالدی(

درگذشت سعید نفیسی - استاد و محقق
)زاد روز 18 خرداد 1274 خورشیدی - 1895 میالدی(

1393 خورشیدی )2014 میالدی(
درگذشت مرتضی پاشایی، خواننده، نوازنده و آهنگساز پاپ بر اثر سرطان معده در 

سن 30 سالگی در بیمارستان بهمن در تهران. وی متولد سال 1363بود.

شنبه 24 آبان  /   14 نوامبر
1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(

زادروز بیژن نجدی، قصه نویس و شاعر
1322 خورشیدی ) 1943 میالدی(

زادروز علی بزرگمهر، زیبانگار
1325 خورشیدی ) 1946میالدی(

زادروز بیژن مرتضوی، ویولنیست و خواننده
آثار بیژن مرتضوی در شرکت کتاب موجودند

1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(
درگذشت محمد حسن )بیوک( معیری - رهی، شاعر و ترانه سرا- از آثار وی: شب 

جدایی، آزاد ه و مجموعه شعرهای آزاده و سایه ی عمر.
وی در شعرهای فکاهی و انتقادی از نام مستعار » زاغچه«، »شاه پریون« و »حق گو« 

بهره مي  برده است.
آثار رهی معیری در شرکت کتاب موجود است

1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(
درگذشت سید محمدحسین طباطبایی معروف به عالمه طباطبایی فقیه، فیلسوف و 

مفسر قرآن
1393 خورشیدی )2014 میالدی(

درگذشــت مجید بهرامی بازیگر جوان سینما و تاتر بر اثر بیماری سرطان خون در 
بیمارستان پارس تهران.

یکشنبه 25 آبان   /  15 نوامبر
1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(

زادروز مهستی، خواننده موسیقی سنتی و پاپ
آثار مهستی در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجودند

1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(
اعتراض دولت انگلستان و ممالک عربی در مورد الحاق بحرین به ایران

1341 خورشیدی ) 1962 میالدی(
بازداشت عده زیادی از مخالفان دولت در فارس

1342 خورشیدی ) 1963 میالدی(
ورود برژنف صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی به ایران

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
افتتاح بزرگترین کنفرانس توســعه صنایع پتروشیمی با شرکت نمایندگان 32 کشور 

جهان در تهران
1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(

درگذشت عالمه محمد تقی جعفری، عالم، فیلسوف و ادیب معاصر
1394 خورشیدی )2015 میالدی(

درگذشت رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه سرای ایرانی در سن 90 سالگی در 
بیمارستان جم در تهران. وی متولد سال 1304 خورشیدی در کرمانشاه بود. از آثار او 
می توان به »ای شمع ها بسورید«، »فطرت«، »خورشید شب«، »حافظ برخیز«، »شاهکار« 

را می توان نام برد. این شاعر عالوه بر شعر نقاشی هم می کرد.
1397خورشیدی )2018 میالدی(

درگذشت بهمن امینی) محمد تقی امینی مقدم( در شهر لیون فرانسه ، ناشر) انتشارات 
خاوران(  و کوشنده سیاســی و فرهنگی مقیم فرانسه)متولد مشهد اول اردیبهشت 

 )1330

دوشنبه 26 آبان   /  16 نوامبر

1321 خورشیدی ) 1942 میالدی(
زادروز محمدعلی همایون کاتوزیان، نویسنده و مورخ و استاد دانشگاه اکسفورد

1329 خورشیدی ) 1950 میالدی(
زادروز شمس لنگرودی، شاعر و پژوهشگر

1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(
لغو روادید بین ایران و کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ

1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(
درگذشت استاد پورداود - محقق و ایرانشناس

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
نیکو خردمند بازیگر پیشکسوت سینما در سن 77 سالگی در ایران درگذشت

سه شنبه 27 آبان   /  17 نوامبر

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
زاد روز طاهره صفارزاده، شاعر

1347 خورشیدی )1968 میالدی(
درگذشت عباس فرات - شاعر

1366 خورشیدی )1987 میالدی(
درگذشت مظفر بقایی، نماینده مجلس شورای ملی و از بنیانگذاران جبهه ملی

1377 خورشیدی )1998 میالدی(
درگذشت محمود پاینده، شاعر گیلک سرا، مردم شناس و فرهنگ دوست

1385 خورشیدی )2006 میالدی(
درگذشت عبدالعلی همایون هنرمند و بازیگر که معروفترین رل وی »سرکار استوار« 
در رادیو به نام »نیم بعدازظهر« آوازی را برای اولین بار خواند که به آواز کوچه باغی 

معروف شد. از نقش های دیگر او نمایش »چهار الت تهران« بود.

چهارشنبه 28 آبان   /  18 نوامبر

1328 خورشیدی ) 1949 میالدی(
زادروز حسن ستار هنرمند آوازه خوان مقیم لس انجلس - کالیفرنیا 

1341 خورشیدی ) 1962 میالدی(
زادروز اردشیر کامکار، نوازنده کمانچه

1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(
قتل دکتر مجید شریف، نویسنده، مترجم، و فعال سیاسی )از سری قتلهای زنجیره ای(

1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(
درگذشت تیمسار سرلشکر منصور مزین، در سن 106 سالگی در شمال کالیفرنیا.

وی از بانیان ارتش جدید و آخرین رجل از دوران قاجار بود که با سه پادشاه ازنزدیک 
کار کرده بود.

1398 خورشیدی ) 2019 میالدی(
ســالگرد درگذشت پروفسور فضل اهلل رضا در سن 104 سالگی ) متولد اول ژانویه 
2015( در اتاوا کانادا. پروفســور رضا استاد دانشگاه و رییس دانشگاه های آریامهر) 

شریف فعلی( و دانشگاه تهران در دوران پهلوی دوم بوده است. 
1398 خورشیدی ) 2019 میالدی(

سالگرد درگذشت الن شائولی نویسنده ایرانی ساکن فرانسه در پاریس-  عنوان کتاب 
او که از فرانسه به فارسی توسط نازی عظیما ترجمه شد موسیقی دانان کلیمی و تاریخ 

یهودیان ایران است و شرکت کتاب آن را در سال 2018 منتشر کرد

پنجشنبه 29 آبان  /   19 نوامبر

1314 خورشیدی ) 1935 میالدی(
درگذشت حسن پیرنیا )مشیرالدوله( - سیاستمدار، عالم و ادیب

کتاب تاریخ ایران باستان، تالیف مشیرالدوله درشرکت کتاب موجود است

1319 خورشیدی ) 1940 میالدی(
زادروز محمدعلی سپانلو، شاعر و پژوهشگر

آثار محمدعلی سپانلو در شرکت کتاب موجود است
1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(

زادروز شهرام صولتی، خوانند هی موسیقی پاپ
1356 خورشیدی ) 1978 میالدی(

زادروز مریم حیدرزاده، نویسنده، شاعر و ترانه سرا
1384 خورشیدی ) 2005 میالدی(

درگذشت منوچهر آتشی شاعر، بر اثر جراحی کلیه وبیماری قلبی در بیمارستان سینا 
در تهران. مجموعه شــعرهای او آهنگ دیگر، آواز خاک، دیدار در فلق، وصف گل 
سوری، گندم و گیالس، زیباتر از شکل قدیم جهان، چه تلخ است این سیب، حادثه 

در بامداد ،...
کتاب مجموعه آثار منوچهر آتشی در شرکت کتاب موجود است

1397خورشیدی ) 2018میالدی(
درگذشــت انور خامه ای آخرین بازمانده گروه 53 نفر ) متولد 29 اسفند 1295( در 
سن 102 سالگی. از سوی مادر نسب به فتحلعیشاه قاجار و از جانب پدر نسب به مال 
احمد فاضل نراقی از مجتهدین عهد قاجاریه داشت . یحیی کاشانی پدر خامه ای از 

فعاالن انقالب مشروطیت و سردبیر روزنامه های حبل المتین و مجلس بود.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
6  نوامبر تا  19  نوامبر ) 16 آبان تا  29 آبان (

https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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کالیفرنیا به مرز یک میلیون مبتال 
نزدیک می شود

ایالت کالیفرنیا روز دوشــنبه را با 29 نفر مرگ و میر و افزایش 8085 نفر مبتال 
پشت سر گذاشــت و این زنگ خطری برای گردهم آیی های روز شکرگزاری 

در کالیفرنیا به ویژه در لوس آنجلس کانتی است. 
ایالت کالیفرنیا با این افزایش سه شــنبه را با گذر از 18007 نفر مرگ و میر و 

ثبت 982842 نفر مبتال آغاز کرد. 
آمار مقایســه ای یک هفته ای برای هر یکصدهزار نفــر جمعیت، آلپاین کانتی 
را در رده 1، ســن برناردینو را در رده 7، لــوس انجلس کانتی را در رده 15، 

ریورساید کانتیس 18 و ارنج کانتی را در رده 41 قرار داد. 

آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتی ها از این قرار است:

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://radis.org/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com

