 80میلیون ،یک ملت  -یک ضربان قلب
یکشنبه شب  20ژانویه در شب نشینی با شکوه

عـارف

HealthMedia.tv

ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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سلطان قلبها هنرمند همه نسل ها

برای پشتیبانی از تیم ملی ایران

تهیه بلیط:تاالر خانوادگی کاسپین

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

14100 Culver Dr, Irvine CA 92604

(651-8454 )949
818.9 08 08 08

08tickets.com

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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جیسون رضاییان از جمهوری اسالمی تقاضای
غرامتی به مبلغ یک میلیارد دالر کرد

هادی خرسندی سرنا را از
سر گشادش نواخت !
به نتیجه نرسیدن گفتگو میان
آموزگاران و اداره آموزش
لوس آنجلس
دستگیری  3نفر در رابطه با
شکنجه و کشته شدن در
سن دیه گو
سرقت نزدیک به 18000دالر اموال
الکترونیکیازدبستانبارتو
خسارت  30میلیارد دالری،
شرکت برق PG&E
بسته شدن بزرگراه  5در
جنوب کالیفرنیا
آموزگاران لوس آنجلس به سوی
اعتصابعمومیخواهندرفت

خبرگزاری ایرانشــهر به نقل از اسوشیتدپرس -جیسون
رضاییان روزنامه نگار و خبرنگار واشــینگتن پست با
شــکایت از جمهوری اســامی دردادگاه فدرال آمریکا
درخواست یک میلیارد دالر خسارت و غرامت کرد .او از
قاضی دادگاه فدرال خواست با صدور این حکم جمهوری
اســامی را از اقدام به گروگان گیری اتباع آمریکایی باز
دارد.او به قاضی دادگاه این هفته اظهار داشــت که او به
وسیله مقامات جمهوری اسالمی دستگیر شد و در یک
دادگاه ساختگی به مدت  18ماه به گروگان گرفته شد.

رضاییان روز سه شنبه  9ژانویه به قاضی دادگاه گفت که
مامور امنیتی جمهوری اسالمی در جوالی سال  2014با
نشــانه رفتن اسلحه به مغز او و با رفتاری خشن و تند
در یک گاراژ ( پارکینگ) از او خواست که به جاسوسی
اعتراف کند ..او هم چنین افزود که گروگان گیرانش به او
گفتند که از او به عنوان یک گروگان سیاســی در دوران
معامله هسته ای بین جمهوری اسالمی و ایاالت متحده
استفاده می کنند.

تهدید ترامپ مبنی بر
نفرستادن پول
پس از انتشار تهدید دانالد ترامپ مبنی بر نفرستادن پول
از سوی اداره  ،FEMAدو سناتور ایالت کالیفرنیا  ،دایان
فاینستاین و کامال هریس به دانالد ترامپ نوشتند که در
شرایط بحرانی رویدادهای طبیعی مانند آتشسوزی ،با
نگه داشتن پول ،قربانیان حادثه را تهدید و تنبیه نکنید .این
دو سناتور پیش از این  9میلیارد دالر درخواست کمک از
دولت فدرال کرده بودند.
استیون کروئر ،عضو شورای شهر Paradiseکه خود یک
جمهوریخواهاستبااینکهتوئیترئیسجمهوررانخوانده
است ،آن را ناراحت کننده خواند و گفت :من فکر نمیکنم
کهدراینفاجعهبایدسیاستنقشبازیکند.منبسیاردلگیر
هستم و هیچ کس نباید از آن بهره برداری سیاسی کند.
ما آتش سوزی بیسابقهای در تاریخ کالیفرنیا داشتهایم که
در آن  86نفــر جان خود را از دســت دادهاند و 13000
ساختمان نیز نابود شده است.

نانسی پلوسی ،رئیس کنگره امریکا نیز در توئیتی از تهدید

دانالد ترامپ انتقاد کرد.
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در کانون خبر:

نبودن دستمزد و بودجه برای اداره پارک های ملی

پرویز تناولی

مجسمهساز ،نقاش ،پژوهشگر و مجموعهدار ایرانی است

با گذشــت  2هفته از تعطیلی دولــت فدرال و نبودن
دستمزد و بودجه برای اداره پارک های ملی ،پارکهای
کشور از جمله پارکهای بزرگ کالیفرنیا انباشته از زباله
و فضوالت انســانی و حیوانی شده است و بهداشت
بازدید کنندگان را به خطر میاندازد .گر چه ایالتهایی

ماننــد نیویورک و آریزونا با اســتفاده از بودجه ایالتی
تــاش کردند که پارکها را تمیز و آماده بهره برداری
داشته باشــند لیکن کالیفرنیا به سبب باال بودن شمار
پارکهای ملی و گردشگاههای عمومی نتوانسته است
بهداشت و در یوســی می تی ،جاشوواتری ،سه کویا

پارک و شماری دیگر را که بازدید کننده بیشمار دارد،
مجهز به توالتهای موقت بنمایــد و با این که روی
ورودی پارکها نوشته شــده است «تعطیل» – لیکن
بازدید کنندگان بدون توجه وارد شدهاند.

به نتیجه نرسیدن گفتگو میان آموزگاران و اداره آموزش لوس آنجلس
در حالی که به نتیجه نرســیدن گفتگو میان آموزگاران
و اداره آمــوزش لــوس آنجلس ،به ســوی اعتصاب
گســترده آموزگاران لوس آنجلس در روز  10ژانویه
منتهی میشود ،اداره آموزش لوس انجلس اعالم کرد
که مدارس بســته نخواهد بود و با یاری  400آموزگار
جایگزیــن و  2000نفر از کارکنــان اداره آموزش که
گواهی کار آموزگاری دارند تا جایی که میشــود به
دانش آموزان درس خواهند داد و مدارس باز خواهد
بود .ناگفته نماند که اداره آموزش لوس انجلس دومین
اداره بزرگ آموزشــی آمریکا 30000 ،آموزگار دارد و
اداره آموزش اعالم میکند که اختالف بر سر افزایش
دستمزد است و آموزگاران میگویند افزون بر افزایش
دستمزد ،موضوع شمار باالی دانشآموزان در کالسها
نیز موضوع گفتگوهاست.
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در کانون خبر:

دستگیری 3نفر در رابطه با شکنجه و کشته شدن در سن دیه گو

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

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

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

714-418-7146

مسئوالن پلیس تی وانا در مکزیک اعالم کردند که  3نفر نامهای کریستوفر الکسیس گومز 17ساله و خوان سوارزر نام نخســت آنها یاد کردهاند و به فاریسیو ،استبان منوئل
را در رابطه با شکنجه و کشتن  3نوجوان از سن دیه گو و اوهدا  18ساله از سن دیه گو و انجل روبلز  17ساله از تی الحاندروبسندهکردهاند.
مسئوالن در ارتباط با نیروهای تحقیق سن دیه گو هستند
وانا را در طبقه سوم آپارتمانی در تی وانا یافتهاند.
تی وانا را دستگیر کردهاند.
در  24نوامبر،جسد شکنجه شده و خونبار  3نوجوان به پلیس به ســبب مسائل امنیتی ،تنها از دستگیر شدگان با لیکن از انگیزه قتل و شکنجه سخن نگفتهاند.

سرقت نزدیک به 18000دالر اموال الکترونیکی از دبستان بارتو
پلیس النگ بیچ اعالم کرد که در ساعت  11بامداد روز
گذشته ،دزدان نزدیک به  18000دالر اموال الکترونیکی
را از دبســتان بارتون در E. Del Amo Blvd 110
در شــهر النگ بیچ در یک فرصت زمانی  24ساعته
در دوران تعطیل مدرســه برای تعطیالت زمستانی ،به
سرقت بردهاند.
اعالم شــده است با این که مدرســه برای تعطیالت
زمســتانی تعطیل بوده اســت ،لیکن برای تعمیرات
مدرسه ،کارگران ساختمانی مشــغول به کار بودهاند.
پلیس اکنون به بررسی فیلم دوربینهای مدار بسته برای
یافتن دزدان میپــردازد و از مردمی که آگاهی دارند،
درخواست کمک شده است.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

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

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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ویژه نامه مسابقات جام ملت های آسیا :

وعده جالب هنرپیشه هندی به تیمملی کشورش

بازیکنــان تیمملیهند انگیزه زیادی بــرای گلزنی به بازی روز پنج شنبه تیم ملی کشورش با امارات متحده
امارات خواهند داشت .به گزارش خبرگزاری های بین عربی در چارچوب مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹
المللی کارینا کاپور هنرپیشه نامدار هندی ،در آستانه بــه بازیکنان این تیم قول داد نیم میلیون دالر به زننده

گل به تیم حریف هدیه بدهد هندی ها در نخســتین
دیدارشان در جام ملت ها با پیروزی پرگل مقابل تایلند
شگفتی ساز شدند.

خواننده ایرانیاالصل آواز جام ملتها را خواند

مراسم افتتاحیه جام ملت های آسیا  ۲۰۱۹در شرایطی به
زیبایی هر چه تمام تر برگزار شد که این مراسم با قصه
های جالب توجهی همراه بود رونمایی از ماکت جام
دو میلیون دالری این دوره از رقابت ها توســط کمیته
برگزاری جام ملت ها توام شــد با حضور سه خواننده
مــرد و زن دنیای عرب تا برای دقایقــی آوازهای آنها
طرفداران حاضر در ورزشگاه محمدبن زاید ابوظبی را
به وجد بیاورد .قصه این سه خواننده جایی جالب می
شــود که بدانید یکی از آنها ایرانی االصل بود .حسین

جسمی خواننده ای که در سمت راست است به عنوان
لیدراصلی ســه خواننده مراسم را رهبری کرد اصلیتی
ایرانی االصل دارد و متولد جزیره قشم در خلیج فارس
اســت .این خواننده نسبتا معروف که بعدا» نام خانواده
خود را از قشــمی به جسمی تغییر داد ،بیش از دو دهه
است که ساکن امارات محسوب می شود و انتخاب او
به عنوان خواننده آواز جام ملت ها در پی محبوبیت بیش
از حد او در میان مخاطبان بود  .این درحالی اســت که
خواننده زن حاضر در برنامه نیز به عنوان همسر بازیکن

سابق تیم ملی عربستان و باشــگاه االتحاد جده یعنی
یوســف الهزازی توجه همگان را به خود جلب کرده
بود این خواننده که مثل همکاران خود تنها برحســب
میزان محبوبیت شان در بین جوامع عرب برای افتتاحیه
انتخاب شدند همچنان در روزهای ابتدایی جام هفدهم
مورد توجه بسیاری از رسانه ها و کمپین های طرفداری
فعال در حاشیه جام ملت ها هستند

کی روش :ما برای تعطیالت و خوشگذرانی به امارات نیامدهایم

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران به ستایش از تیم ملی
فوتبــال ویتنام پرداخت و تاکید کرد که جام ملتهای
آسیا رقابتی قوی و بزرگ است و او و شاگردانش برای
خوشگذرانی و تعطیالت به امارات نیامدهاند.
به گزارش ســایت عربی کوره ،جدال تیم ملی فوتبال
عراق با ویتنام با پیروزی سه بر دو عراق به پایان رسید.

کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای
تماشای این دیدار به ورزشگاه رفت.
او درباره ویتنام گفت :ویتنام پیشــرفت زیادی داشته
است .آنها نتایج خوبی کسب کردهاند و سرعت نقل و
انتقال توپ را به خوبی دارا هستند .
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامــه داد :نتایج هفته

نخست نشان میدهد که احتمال هر غافلگیری وجود
دارد و اگــر میخواهیم که خوب نتیجه بگیریم باید با
جدیت بازی کنیم .نتایج نشان میدهد که جام ملتهای
آسیا رقابتی برای خوشگذرانی و تعطیالت نیست .ما
در رقابت بزرگی قرار داریم.

وزیر ورزش حوثیها :این تیم ملی ربطی به یمن ندارد

وزیر ورزش حوثیهای یمن به شکســت سنگین این
تیم برابر ایران واکنش نشان داد
ب ه نقل از لومانیوز ،تی مملی فوتبال یمن در نخســتین
دیدار خود در جام ملت های آســیا  ۲۰۱۹با پنج گل

برابر تی مملی فوتبال ایران تن به شکست داد.
حســن زید ،وزیر ورزش حکومت حوثیها (جنبش
انصاراهلل) یمن بعد از این شکست سنگین گفت :این
تی مملی ربطی به ما ندارد و نماینده حوثیها نیست .ما

مخالف حضور تی مملی فوتبال یمن در هر رقابتی که
در دو کشور شرور هم پیمان یعنی عربستان سعودی و
امارات برگزار شود ،بوده و هستیم.
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هادی خرسندی

سرنا را از سر گشادش نواخت !
هادی خرسندی طنز پرداز مقیم لندن که سالها در کمین بوده که مچ بیژن خلیلی

 Ketab.comو مشــخصات اصلی کتاب وصل می شــوید که کلیه اطالعات شرکت آمریکایی متخصص در این زمینه شده است تا کارشناسان آن ادعای هادی

مدیر شرکت کتاب را بگیرد به کاه دان زد و سرنا را از سر گشادش نواخت.

کتاب را داراست از جمله جلد سخت کتاب

خرسندی و مسعود مافان را با توجه به شواهد غیر قابل انکار یعنی تمپلت و روی

هادی خرســندی با الفاظ رکیک که شایسته شــخصیت بارز اوست با هم دستی

ت کتاب  ،کتاب یادداشتهای مشکوک علم را که از انتشارات نشر باران در
-۶شرک 

جلد بوجود آمده از آن تمپلت ،رد نمایند .با انتشــار این نظر کارشناســی توطئه

مسعود مافان مدیر انتشارات باران  ،بیژن خلیلی و شرکتکتاب را بر اساس یک

سوئد است از دو منبع ،دوست هادی خرسندی مقیم لس آنجلس و نشر فروغ در هادی خرســندی که چنانچه خود می گوید منتظر بوده است که مچ بگیرد ،علیه

آگهی که در نشریه ایرانشهر به چاپ رسیده متهم کرده است که کتاب “یادداشتهای

آلمان به تعداد و در دفعات مختلف از زمان انتشار آن خریداری می کرده است.

شرکتکتاب و بیژن خلیلی خنثی و بی اثر خواهد شد.

مشکوک علم” را به صورت غیرقانونی تکثیر کرده است .گزارش مبسوط به شرح

-۷شــرکت کتاب در ادامه خریدهای خود در گذشــته از نشر فروغ به مدیریت

-۱۳هادی خرسندی به دروغ پراکنی خود در چند روز گذشته از  7ژانویه به بعد

زیر است:

آقای حمید مهدی پور در آلمان ،مجددا درخواســت خرید و ارسال کتاب را در

ادامه داده است.

 -۱همکار گرافیســت شرکت کتاب مقیم لس آنجلس که از سال  2010با بخش

سپتامبر ۲۰۱۸می نماید.

 -۱۴آقای مسعود مافان نیز طی نامه ای با کارشناسی غلط و بدون آگاهی از وجود

طراحی شــرکت کتاب همــکاری دارد از تمپلت های حاضــر در اینترنت برای  -۸آقای مهدی پور در پاســخ به بیژن خلیلی می نویســد که مسعود مافان مدیر

تمپلت مربوطه متاسفانه آب به آسیاب دشمن ریخته است .این در حالی است که

ساختن آگهی های جلد کتاب استفاده می کند .یکی از تمپلت ها با لینک زیر ،این

انتشــارات باران در سوئد ســوال می کند که چرا شرکت کتاب ،کتاب تقلبی را

خود نشــر باران در آگهی که در سایت رسمی خود برای همینکتاب منتشر کرده

تمپلت است( .شکل )1

آگهی کرده و می فروشد.

است از جلدی استفاده کرده که با جلد اصلی کتاب که لوگوی نشر باران را دارد

 -۹بیژن خلیلی در ایمیلی بالفاصله پاسخ می دهد که این فقط صرفا” یک آگهی

متفاوت است .این بدین معناست که آگهی با اصل کتاب می تواند متفاوت باشد.

-۲این تمپلت برای جلد کتاب های از چپ به راست تهیه شده است و گرافیست است و کتاب مربوطه همان اصل کتاب است که در سایت شرکت کتاب به فروش

(شکل ) Aو (شکل ) B

آن را با اســتفاده از ابــزار گرافیکی می چرخاند تا بــرای روی جلد کتاب برای می رسد.
زبانهای راســت به چپ مانند فارسی مورد استفاده قرار دهد( به شکل های زیر

 -۱۰هادی خرســندی در  7ژانویه با ارسال یک ایمیل به شرکت کتاب و احتماال

شکل 2و شکل 3توجه کنید)

چندین ایمیل دیگر چند بیت سروده خود علیه شرکت کتاب و بیژن خلیلی را به کتاب و بیژن خلیلی انجام دهد با شکســت روبرو می شود و در پایان به هادی

 -۳گرافیســت ،عکس کتاب “ یادداشتهای مشــکوک علم “ را روی این تمپلت صورت انبوه انتشار می دهد.

به هر روی توطئه هادی خرســندی که سال ها در انتظار آن بوده که علیه شرکت
خرسندی یادآور می شویم “برو این دام بر مرغی دگر نه”

گذاشته و آگهی را برای نشریه ایرانشهر که نشریه ای فرهنگی سیاسی است آماده

 -۱۱بیژن خلیلی با ارســال نامه ای یک بار دیگر این تهمت ناجوانمردانه هادی

می کند.

خرســندی را رد می کند و حتی حاضر می شــود برای رفع هرگونه سوتفاهم از

 -۴تمپلــت مربوطه هم چنان که در عکس توجه می کنید برای کتاب با جلد نرم

دســتگاه دروغ ســنج برای صحت گفتار خود و همکار گرافیست شرکت کتاب محفوظ نگه می دارند و نظر کارشناسی مربوطه را بالفاصله پس از دریافت منتشر

طراحی شده و نه کتاب با جلد سخت

استفاده شود.

 -۵در ایرانشــهر آنالین شــما زمانی که روی این آگهی کلیک کنید به ســایت

 -۱۲شرکت کتاب برای اثبات بی گناهی گرافیست و بیژن خلیلی متوسل به یک

(شکل )A
فروش کتاب یادداشت های مشکوک
علم در وب سایت شرکت کتاب
جلد کتاب عینا اسکن شده و در
وبسایت شرکت کتاب برای فروش
گذاشته شده است

(شکل )B

شرکت کتاب و بیژن خلیلی همه حقوق قانونی خود را در برابر این بهتان و افترا
می کنند.

فروش کتاب یادداشت های مشکوک علم در وب سایت نشر باران بدون لوگو نشر باران بر روی جلد
آگهی جلد کتاب در وب سایت نشر باران با جلد اصل کتاب مغایر است

(شکل )1

(شکل )3
(شکل )2

آگهی ساخته شده کتاب یادداشت های
مشکوک علم که چرخانیده شده و در ایرانشهر درج شده است

جلد ساخته شده کتاب یادداشت های
مشکوک علم بر روی تمپلت (شکل )1

تمپلت استفاده شده برای کتاب که از اینترنت گرفته شده است
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آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
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
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در کانون خبر:

بسته شدن بزرگراه  5در جنوب کالیفرنیا
با آغاز بارندگی ،بســته شــدن بزرگراه  5در جنوب
کالیفرنیا در منطقــه  Santa Fe Springکه قرار
بود از  11شــب گذشــته تا  5بامداد دوشــنبه ادامه
یابد ،اعالم شــده اســت که در هر دو مسیر شمالی و
جنوبــی در منطقه از خروجــی  Artesia Blvdتا
 Carmenita Roadبرای دوشنبه و سه شنبه نیز
ادامه خواهد یافت .و حتی ممکن است چهارشنبه را نیز
شامل شود تا کارگران بتوانند ساخت پل ولی ویو را به
پایان ببرند .پلیس راه پیشنهاد کرده است که رانندگان
پیش بینی الزم برای استفاده از بزرگراههای  91و 605
را به عنوان جایگزین در نظر بگیرند.
از ســوی دیگر پلیــس راه و اداره راه کالیفرنیا برای
بزرگراه شــماره  1در مالیبو اعالم کردند که بارندگی
موجــب را نقش زمین شــده و گل و الی تا عمق 4

فوق بخشهایی از بزرگــراه  PCHرا گرفته و برای  Encinal canyonتــا  Las Passasتا روز
بازگشــایی و پاکســازی جاده در منطقــه مالیبو بین چهارشنبه بسته خواهد بود.

آموزگاران لوس آنجلس به سوی اعتصاب عمومی خواهند رفت

(310) 854-9535

Iranian Information
Center
08Global.net
(818)9-08 08 08

روز پنج شــنبه ،آموزگاران لوس آنجلس به ســوی
اعتصاب عمومی خواهند رفت و از هم اکنون با بودجه
 3میلیون دالری که در ماه ســپتامبر  2018به تصویب
رسیده اســت ،هزاران آموزگار پاره وقت و جایگزین
را به اســتخدام درآوردهاند که در زمان اعتصاب بهره
خواهند گرفت.

اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلــس از اتحادیه
آموزگاران و نمایندگان آنها و مســئوالن اداره آموزش
لوس آنجلس درخواست کرد تا روز دوشنبه یک بار
دیگر در جلسهای امکان توافق را بررسی کنند و آستین
باتنر رئیس اداره آموزش لوس آنجلس موافقت کرده
است .جلسه با حضور اریک گارستی تشکیل میشود.

رئیس اداره آمــوزش و اعضای اتحادیه آموزگاران در
روزهای شنبه و یکشنبه با حضور در کلیساهای لوس
آنجلس تالش کردند با جلب نظر شهروندان ،دیدگاه
خود را در مورد افزایش حقوق و تنگناهای آن با مردم
در میان بگذارند.

اقدام شخصی پرزیدنت ترامپ در مورد سرمایهگذاری و ساخت هتل در روسیه

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

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

اَدم شیف نماینده دموکرات کالیفرنیا و رئیس کمیسیون
اطالعات کنگره آمریکا در گفتگوی ویژه خود با لوس
انجلــس تایمز اعالم کرد که رابرت مولر بازرس ویژه
در امور پرونده دخالت روسیه ،ممکن است به موضوع
اقدام شخصی پرزیدنت ترامپ در مورد سرمایهگذاری

و ساخت هتل در روسیه در سال  2016در دوران کمپین مایکل کوهن وکیل پیشین دانالد ترامپ ،مبنی بر این
انتخاباتی نپردازد .از این روی ،وظیفه دموکراتهاست که ترامپ در دوران انتخابــات ،در حال مذاکره برای
که چشمانداز کاملی از خالفهای او و نزدیکانش را ســاخت آسمان خراش در مســکو بوده است ،بسیار
در دوران انتخابات مد نظر قرار دهند و پیگیری کنند .اهمیت دارد ،اگر ما رسیدگی و اعالم نکنیم ،روسها
اَدم شیف در این گفتگو اشاره کرده است که افشاگری چنین خواهند کرد.

پوششمدیکلدرکالیفرنیاشاملمهاجرانغیرقانونیجوانوبزرگسالخواهدبود
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در نخستین روز کار خود
پس از مراســم ســوگند فرمانداری ،در یک گام پیشرو
اعالم کرد که پوشش مدیکل در کالیفرنیا شامل مهاجران
غیرقانونی جوان و بزرگسال خواهد بود .او در نامهای به
کنگره و کاخ سفید پیشنهاد تغییر قوانین فدرال را نموده
است.
تحلیلگران این حرکت را در راســتای انتقــاد از دولت
ترامپ میدانند که مخالف هر گونه خدمتی برای مهاجران
غیرقانونیاست...
گوین نیوسام ،این تصمیم را برای عملی کردن وعدههای
انتخاباتی خود برای ترمیم نظام بیمه درمانی همگانی در
دستور ویژه به اجرا درآورده است.
در یک دستور ویژه دیگر ،در زمینه داروهایی که با نسخه
کالیفرنیا را که از ســوی ایالت اداره میشود ،در یکدیگر
پزشک ارائه میشود ،دستور داد که دو پروژه دارویی ایالت
ادغام نمود تا دستیابی به دارو را آسانتر و ارزانتر نماید.

گوین نیوسام اعالم کرده است که او تمامی راههای ممکن
در رسیدن به بیمه تک پرداختی را طی خواهد کرد.
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در کانون خبر:

خسارت  30میلیارد دالری ،شرکت برق PG&E
پس از آن که در روز گذشــته انتشــار گزارش میزان
خسارت  30میلیارد دالری ،شرکت برق  PG&Eرا
در مورد آتشسوزی بزرگ در کالیفرنیا را مقصر نشان
داده و سهام این شــرکت را با  22/3درصد کاهش به
 18/95دالر رسانده است ،اکنون مطرح میشود که این
شرکت ممکن است ناگزیر شود برای حمایت از سهام
شرکت خود ،اعالم ورشکستگی کند و در این صورت
 16میلیون مصرف کننده بــرق و گاز در کالیفرنیا در
معرض خطر قرار میگیرند.
برآورد خســارت  30میلیارد دالری شامل  5/4میلیون
مصرف کننده برق و ¾ میلیون مصرف کننده گاز است
که تنها  1/4میلیارد از خســارت از سوی شرکتهای
بیمه پوشش داده خواهد شد.

برنامهریزی کشتار و تیراندازی در مدرسه راهنمایی در نپا

پلیس نپا اعالم کرد که دانش آموز  14سالهای را برای پلیــس نپا اعالم کــرد با تعطیل زمســتانی مدارس ،پلیس به ســبب سن این دانشآموز از اعالم نام او در
برنامهریزی کشــتار و تیراندازی در مدرسه راهنمایی تحقیقات بیشــتری را از دانشآمــوزان آغاز نموده و خبر خودداری نموده است و از سوی دیگر از شجاعت
در نپا دستگیر کرده است و این تیراندازی قرار بود به آگاهی یافته است که این دانشآموز ،دیگران را تهدید دانشآموزانی که پلیس را خبر کردهاند ،قدردانی کرد.
کرده بود که اگر به پلیس خبر بدهند ،خواهد کشت.
دبیرستان کناری نیز گسترش یابد.

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های
آنالین عتیقه و آثار هنری
مدیریت :مهندس امیر رنجبر

818-282-3918

کتابهایخانمدکترپرندعلوی
درنمایشگاهکتابشرکتکتاب
یکشنبه20ژانویه2019

(310) 477-7477

ketab.net

12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 11ژانویه تا  17ژانویه ( 21دی تا  27دی)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  21دی  11 /ژانویه
 1306خورشيدى (  1928ميالدى)
انتصاب ميرزايحيى خان ديبا (ناظم
الدوله) به معاونت رييس الوزرا

شنبه  22دی  12ژانویه
 1320خورشيدى (  1942ميالدى)
درگذشت محمدعلى فرزين  -وزير دربار
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
پرنس آقاخان رييس فرقه اسماعيليه
وارد تهران شد
 1352خورشيدى ((  1974ميالدى)
درگذشت هاجر تربيت  -سناتور
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
گزينش اميرعباس هويدا به دبيركلى
حزب ايران نوين

 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت محمود نامجو  -قهرمان وزنه
بردارى ايران و جهان

یکشنبه  23دی  13ژانویه
 1293خورشيدى (  1915ميالدى)
تصرف شهر تبريز توسط نيروهاى آلمان
و ترك
 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت فاطمه معصومه دده باال
«هايده» -آواز خوان ،در سانفرانسيسکو
 کاليفرنيا 1370خورشيدى (  1992ميالدى)
درگذشت استاد موسى نى داوود -
موسيقيدان در النگ آيلند ،آمريكا

دوشنبه  24دی  14ژانویه

 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
ايرانى در سن  65سالگى به دليل
زادروز غالمحسين ساعدى ،نويسنده ى مشكالت حاد كبدى در تهران .وى متولد
داستان ،فيلمنامه ،و نمايشنامه
سال  1323در
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
تهران بود .از اوست كتا بهاى كتاب هنر
تظاهرات برخى از دانشجويان ايرانى آفريقاى سياه و روزهاى خون و آتش و
مقيم آمريكا به عنوان اعتراض به ورود خرمشهر و گنج پيدا.
فرح پهلوى به آن كشور
چهارشنبه  26دی  16ژانویه
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
قتل دكتر احمدتفضلى ،نويسنده ،مترجم
و كارشناس زبان پهلوى (ازسرى قتل هاى  1296خورشيدى (  1918خورشيدى)
مستوفی الممالك رييس الوزرا شد
زنجيره اى)
 1323خورشيدى (  1945ميالدى)
 1376خورشيدى (  1998ميالدى)
شمس الملوك مصاحب ،نخستين زن
درگذشت محمد قاضى ،مترجم
ترجمه هاى محمد قاضى در شركت كتاب ايرانى كه از دانشگاه تهران درجه دكترا
گرفت ،جلسه ى دفاع از رساله ى دكتراى
موجود است
خود را برگزار كرد
 1384خورشيدى (  ) 2006ميالدى
درگذشت غالمرضا طباطبايى بازيگر  1349خورشيدى (  1971ميالدى)
سينما تئاتر تلويزيون ايران و عضو ارشد مدير باغ وحش تبريز را شير خورد
انجمن بازيگران خانه سينما در لوس  1357خورشيدى (  1979ميالدى)
محمدرضاشاه و فرح پهلوى ايران را ترك
آنجلس.
كردند
سه شنبه  25دی  15ژانویه
 1360خورشيدى (  1982ميالدى)
درگذشت على دشتى  -نويسنده،
 1230خورشيدى (  1852ميالدى)
پژوهشگر و سياستمدار
اعدام طاهره قرةالعين (عالم ،سخنور ،كتابهاى على دشتى شامل 23 :سال
شاعر) در باغ ايلخان تهران
و سيرى در ديوان شمس به فارسى و
كتاب هاى گوناگون در مورد طاهره انگليسى و كتابهاى ايام محبس ،دمى با
قرةالعين واشعار او به فارسى و انگليسى خيام ،در قلمرو سعدى ،نقشى از حافظ،
در شركت كتاب موجود است
عقال برخالف عقل و هم چنين كتاب تخت
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
پوالد به صورت مكتوب و گويا در شركت
مجلس شوراى ملى ،تأسيس بانك رهنى كتاب موجودند
ايران را با سرمايه  200ميليون ريال
تصويب كرد
پنجشنبه  27دی  17 /ژانویه
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
تصويب طرح مربوط به چاپ فرهنگ
 1321خورشيدى (  1943ميالدى)
على اكبر دهخدا در مجلس شوراى ملى
فرهنگ فارسى به فارسى دهخدا بر روى دكتر على اكبر سياسى از طرف رؤساى
سى دى و به صورت كتاب در  2جلد و دانشكدههاى دانشگاه تهران به رياست
دانشگاه تهران انتخاب شد
شانزده جلد در شركت كتاب موجودند
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
درگذشت دكتر مهدى سمسار ،روزنام كنفرانس گوادولوپ باشركت رؤساى
جهور آمريكا ،فرانسه و نخست وزيران
هنگار
آلمان و انگليس در جزيره گوادولوپ براى
1385خورشيدى (  2007ميالدى)
ترور و قتل اردشیر حسین پور دانشمخد رسيدگى به بحران ايران تشكيل شد.
اتمی ایران توسط عوامل رژیم جمهوری ارتشبد عباس قره باغى از طرف
اسالمی ایران( زادروز اول دی ماه  1341محمدرضاشاه به رياست ستاد ارتش
خورشیدی برابر با  22دسامبر  1962منصوب شد
میالدی
 1388خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت بهمن جاللى عكاس سرشناس

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول – اسماعیل بخشی ،یکی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چند روز
پیشدراینستاگرامخودنوشت،دردورانبازداشتآنقدرشکنجهشدهکهسهروزنمیتوانسته
حرکت کند .او محمود علوی ،وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ،را به مناظره زنده تلویزیونی
دعوت کرد تا درباره پرونده او پاسخگو باشد.
اوال که ما در نظام مقدس اصن شکنجه نداریم و این اسمش رافت اسالمیه و شما آقای بخشی
جان اشتباه میکنی .دوما مگه نمیبینی این یارو حاج صادق الریجانی رییس قوه غذاییه چی
گفته :زندان که هتل نیست! این یعنی وقتی بردنت اونجا دیگه دهن مهنت فالنه! برو خدا رو
شکر کن که زنده ای و االن میتونی به همه بگی که چه بالهایی سرت آوردن بلکه گوش های
کر و چشم های کور مردم ایران و جهان این جالدها رو بیشتر بشناسه! و اما در مورد مناظره
تلویزیونی ،اسماعیل جان فقط یک راه داره که شما در سیمای جمهوری اسالمی بتونی حرف
بزنی و اونم اینه که بعد یک دوره رافت اسالمی حسابی به دست سربازان زحمتکش و مظلوم
و خدوم و گمنام امام زمان ،بری جلو دوربین تلویزیون اعتراف بکنی که هر چی بدبختیه تو
مملکت مسببش تویی و کارگرای دیگه و همتون هم از همه دنیا پول گرفتین جز خواجه
حافظ شیرازی که جاسوسی بکنین و انقدر خوشی و پول هاتون زیادی کرده که باعث شده
بیاینتظاهراتکنینوخودتونوبهخطربندازین.خالصهکالمفقطاعترافاتتلویزیونیشما
به براندازی و جاسوسی و این چیزا ضد جمهوری اسالمی در سیما قابل پخشه دوست عزیز
آقایاسماعیلجانبخشی!
خبر دوم  -علی نجفی خوشرودی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد ،طبق توضیحات وزیر اطالعات ،به هیچ وجه اسماعیل
بخشیکارگرکارخانهنیشکرهفتتپهشکنجهنشدهاست.
بله آقاجان ،بنده هم االن خدمت آقای بخشی گفتم که اشتباه کردن و اصوال فقط رافت اسالمی
بوده نه شکنجه ولی فقط یه سوال برام پیش اومده و اونم اینه که چرا فقط از وزیر اطالعات
توضیح خواستین و شاکی رو برای توضیح بیشتر نخواستین ،مگه شما دیوثا نماینده مردم تو
خونهخرابشدهملتنیستین؟
خبرسوم-حشمتاهللفالحتپیشه،رئیسکمیسیونامنیتملیمجلسشورایاسالمیگفت:
اسماعیلبخشیشکنجهنشدهبلکهدرحیندستگیریوانتقالباماموراندرگیرشدهاست.
یعنیعاشقاونقدرتتخمیتخیلیمغزیبعضیازایندوستانهستم.معلومنیستمرتیکه
چهکوفتیمصرفکردهکهیههمچینسناریویمضحکیاختراعکرده.آخهدیوثهنوزفرق

شکنجه بابزنبزن رو نمیدونیکهیههمچین اراجیفی میبافی؟
خبر چهارم  -محمود واعظی ،رئیس دفتر حسن روحانی ،رئیس جمهوری اسالمی ،با
استناد به گزارش وزارت اطالعات گفت :اسماعیل بخشی شکنجه نشده و حق وزارت
اطالعات و نظام است که از این شخص به دلیل اظهاراتش شکایت شود.
بفرما بخشی جان عزیز ،دیدی گفتم! یه فصل شکنجه حسابی شدی تازه بدهکارم شدی!
فکر کنم در ادامه سناریوی بزن بزن ،به شکنجه کردن سربازان گمنام امام زمان هم متهم
بشی البته نگران نباش چون پرونده قانون منع شکنجه از طرف شورای نگهبان چند سال
پیش رد شد و سالهاست تو شورای تشخیص مصلحت نظام داره خاک میخوره.
خبرپنجم-سپیدهقلیان،فعالمدنیکههمراهبااسماعیلبخشیبازداشتوسپسآزادشد،
گفت :در دوران بازداشت به جز کتک خوردن وناسزا شنیدن ،سایه کابل باالی سرم بود تا
اعترافبنویسم.اوگفت:درجریاندستگیریشاهدکتکخوردنوحشیانهاسماعیلبخشی
بودم و طی بازجوییها تحقیر او را دیدم ،به شکلی که چند بار او را مجبور کردند تا در مقابل
دیگرانبهخودشهتاکیکند.خانمقلیانگفت:بهستادخبریوزارتاطالعاتاحضارشدم
وبهمنگفتندتووآقایبخشیدربارهشکنجهشدندچارتوهمشدهاید.
ببین سپیده جان همه اون چیزایی که در مورد دوست عزیزمون آقای بخشی گفتم برای
شما هم تکرار میکنم :اینا که شما دیدی و شنیدی و تجربه کردین همش توهمه! گرفتی
چنتا فاطمه کوماندو رو لت و پار کردی میگی شکنجه ات کردن؟ برو دخترم خدا روزیتو
یه جای دیگه حواله کنه! مگه ندیدی سال ۸۸چجوری رای مردومو بلعیدن و دروغ گفتن
مثه سگ! فقط اینکه من قبال فکر میکردم بعضی از دوستان در جمهوری اسالمی مواد
مصرفمیکننامااالنمیبینمنهفقطیهوزارتخونهاصلیمملکتبلکهکلنظاممقدس
از باال تا پایینش همه جنس خوب میزنن که اینجوری متحد همه خودشونو به خریت
میزنن!

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

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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جدول و سرگرمی

 -4پختنی شاطر -نفس به سبک خستهدالن! -کسی که به او تهمت زده شده -با
افقي:
 -1عكس العمل -نام این ایالت آمریکا به افتخار شــاه فرانســه لوئی چهاردهم آن چروکهای لباس یا پارچه را برطرف میکنند
 -5درخواســت عفو یا کمک از کســی برای دیگری -مشــك آب -از گلها-
گذاشته شده است
طاقچه قديمي
 -2بزرگواران -آلبومي از عليرضا افتخاري
 -6درون دهان -پنداري و گوئي -جاي مرطوب
 -3روشن و درخشان -زمان فعاليت -مرکز ساماندهی به امری
 -4کشور همســايه عربســتان -اندوه بیگریه -منقار كوتاه! -صورت و ظاهر  -7تکیه دادن -درس كشيدني -گوش دادن سخن  -كلمه استثنا
 -8خالص شدن و آزاد گشتن -سفيده تخم مرغ
چیزی
 -5چه زماني؟ -كاله فرنگي -اسب تند و تيز -یار غم! -آبیکه از شدت سردی  -9ناگهاني خودماني -بزرگان و رؤسا -دوست و رفيق -آفرین و احسنت
 -10فريزر -معادل پارسی ترموستات -کاغذ کاهی
بسته و سفت شده باشد
 -11طال -كوچك -جهت و سمت -پشيماني
 -6مشك خالص -شريك در غصه و غم -خو و الفت
 -12از گلها -چيستان -زائوترسان -پرده دريدن
 -7لوس و ازخودراضی -ظرف سركه-اسم -بيان كننده
 -13حالل الك -یکی از شهرهای خوش آب و هوای استان تهران -لباس زنان
 -8اثري از هرمان هسه -دروازهبان تیم رئال مادرید
هندی
 -9ابزار و وسايل -جد و پدربزرگ -پوشش پرندگان -از درختان جنگلي
 -14يأس و دلسردي -داراي شرف و اعتبار
 -10جنس مقابل نر -پدر و مادر دانش آموز! -سخنوران
 -11آش ساده -حساب و شماره -شناسه حساب بانکی ایران -برج فرانسه -راه  -15پرتاب كردن -كتاب معروف فردوسي
شاعرپسند!
 -12فرزند پســر -بخشی از جامعه انســانی -داخل شدن -نوعی سیستمعامل
حل جدول شماره گذشته
ویندوز
 -13ضروري و الزم -مادر میهن -كشوري در شمال كوبا
 -14عمل تجزیه ماده شیمیایی بهوسیله جریان الکتریسیته -زمزمه كننده
 -15آلبوم دیگری از علیرضا افتخاري -الغر و ضعيف
عمودي:
 -1کمجمعیتترین کشور مستقل دنیا محسوب میشود -پايتخت ُسوازيلند
 -2نوشيدن -بیقید و بیبندوبار
 -3عنصر الماس -ماه گرم تابستان -فلز سكهزني

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

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

9
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه 11ژانویه 2019

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن
با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد

)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

دوره آموزشی نرمافزار ا ِکسل

)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک

Persian American Academy

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

تلفن برای ثبت نام

www.saffarzadeh.com (818) 9 08 08 08

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

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

150
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

خودداری از فرستادن کمک برای حوادث طبیعی FEMA

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اداره فدرال کمک به
حوادث طبیعی( )FEMAخواست که از فرستادن کمک
مالی بیشتر خودداری کند تا کالیفرنیا رفتار و کردار خود را
درستکند.
این دستور را دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیتی
کهبامدادروزچهارشنبهفرستادچنیننوشتهاست:

«میلیاردها دالر برای ایالت کالیفرنیا برای آتشســوزی روز گذشته گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،دانالد ترامپ
جنگلها فرستاده شــده تا به مدیریت درست جنگلها رئیس جمهور آمریکا را خطاب قــرار داده بود که «پول
بپردازند کــه هرگز روی نخواهد داد .مگــر آن که ،آنها مالیات دهندگان را هــدر ندهید ما خودمان میدانیم که
رفتارشان را درست کنند که نشدنی به نظر میآید.
چگونه از مرزها نگهداری کنیم .دولت را باز کنید».
من به  FEMAدستور دادهام که دیگر پول نفرستد .این
وضعیت برای زندگی و پول شرمآوراست.

