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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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وقوع « کهریزک دوم» در راه است
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،با اعالم تکرار
وقوع «کهریزک دوم » ،در توئیتی از مرگ سینا قنبری یکی
از بازداشــت شدگان تظاهرات اخیر در زندان اوین ،خبر
داد .در حالی که ،یک مقام قضایی جمهوری اسالمی دلیل
مرگ وی را «خودکشی» اعالم کرد.
محمود صادقی در توئیتی ضمن اعالم این خبر نوشــته
بود :در تماسی که با یک مقام مسئول در یکی از مراجع
اطالعاتی داشتم ،متأســفانه وی ،مرگ یکی از بازداشت
شدگان ناآرامی های اخیر در زندان اوین را تأیید کرد؛ از
این رو ،به رئیسجمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار
میدهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنید.
همچنین ناهید خداکرمی ،عضو شورای شهر تهران ،چند
روز پیش از تکرار حوادثی چون بازداشتگاه کهریزک ابراز
نگرانی کرده بود.
وی با اشاره به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان تهرانی
از جمله دانشجویان گفته بود که مردم با خاطره تلخی که از
کهریزک و سرنوشت روح االمینی ها دارند ،بسیار نگرانند.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرده بود :نگرانند که مبادا
یک قاضی دیگر ،یک نیروی خودسر دیگر و یا یک هم
سلولی اراذل و اوباش اشتباه کند و خدای ناکرده اتفاقی
غیر قابل بازگشت حادث شود.
ناهید خداکرمی همچنین از نهادهای مسئول درخواست
کرده بــود که گزارش دهند چه تعــداد از معترضان در
روزهای گذشته بازداشت شدهاند.
وی همچنین از رئیس شــورای شهر تهران خواسته بود
که با جدیت پیگیر سرنوشت بازداشتشدگان حوادث
اخیر باشد و بهنحو احسن ،شرایط حضور خانوادههای
بازداشت شدگان را در شورای اسالمی شهر تهران فراهم
کنند.
الزم به ذکر است ،در جریان اعتراضها به نتایج انتخابات
سال ،۸۸تعدادی از زندانیان به نامهای :محسن روحاالمینی،

امیر جوادیفر ،محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در
بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه کشته شدند.
عالوه بر این ،در طول دهههای اخیر ،شــمار دیگری از
زندانیان سیاســی  -عقیدتی جان خود را در زندانهای
جمهوری اســامی ایران از دست دادهاند که از آن جمله
میتوان به زهرا کاظمی ،امیدرضا میر صیافی ،هدی صابر،
ستار بهشتی،افشین اصانلو و شاهرخ زمانی اشاره کرد.
ایرانشهر :در خبرهای بسیار مهم که از سوی خبرگزاری
های بین المللی به تاریخ سوم مارچ  2019نیز مخابره شد،
ســعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی و زندانیان کهریزک
اول توسط آخوند خامنه ای قاتل بسیاری از ایرانیان که از
شمار بیرون است ،من جمله قربانیان سینما رکس آبادان
در تابستان  ،1357از شــاق خوردن معاف شد و مورد
بخشش ملوکانه قرار گرفت!

تحریمهایترامپبرایرژیمجمهوریاسالمیایرانالزماست،ولیکافینیست.
« شــاهدخت جوان » نویسنده ایرانی -فرانســوی درمصاحبه ای با شبکه خبری
اسرائیل گفت :تحریم های ترامپ برای جمهوری اسالمی ایران الزم است ،ولی

کافی نیست.

وی در این مصاحبه امضای باراک اوباما برای توافق هسته ای جمهوری اسالمی

ایران را کار اشتباهی خواند و گفت :من در سال  2017وقتی که کل دنیا به آقای

بــاراک اوباما برای امضا توافق نامه هســته ای تبریک گفتند ،در روزنامه لوموند
نوشتم این توافق از نظر تاریخی اشتباه بوده است .چون رژیم جمهوری اسالمی،
حکومت خشونت طلبی است که میلیونها دالربرای تروریسم در سوریه و عراق

هزینه کرده اســت .حال همه می گویند که این نویسنده درست می گفت.

وی در ادامه افزود :همه ایرانیان می دانند که این رژیم هزینه زیادی برای گروه
حماس در فلسطین و حزب اهلل لبنان صرف می کند.
شاهدخت جوان اظهار داشت :من شخص ًا باراک اوباما را مسئول می دانم و وی
را متهــم می کنم که به این رژیم کمک کرده اســت  .رژیمی که درواقع مخالف
مردم ایران است.

خانم جوان درخصوص تحریم های اعمال شــده از ســوی ترامپ برای رژیم

جمهوری اســامی تأکید کــرد :به نظر من این تحریم هــا الزم بود ،ولی کافی

نیســت .وی رژیم جمهوری اســامی را یک حکومت ایدئولوژیک و سیاســی
خواند و گفت :حکومت جمهوری اســامی برای بقــای خود طرحهای زیادی
ادامه مطلب در صفحه 4
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تصویر هفته:
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در کانون خبر:

حمل قاچاق مواد مخدر توسط نوجوانان در مرز سن دیگو

رضا ارحام صدر

بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران

آورده اند که در صورت حل شدن می تواند مرگ همراه
مأموران مرزبانی و گمرک آمریکا در مرز ســن دیگو و هروئین و متا آمفتامین قاچاق کرده اند.
مکزیک ،نســبت به حمل و قاچاق مواد مخدر توسط این نوجوانان که همه در ســن دبیرستان هستند در برابر داشته باشد .از سوی دیگر این هشدار نه تنها برای خانواده
نوجوانان از آن ســوی مرز به آمریکا ،هشــدار دادند .در اندکی پول و یک تلفن دستی حاضر به این کار شده اند ها ،بلکه برای وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز تلقی می
این هشــدار که بیشتر جنبه آگاهی رسانی به خانواده ها و با توزیع و فروش آن در دبیرستان ها در بین نوجوانان شود.
دارد ،آمده اســت که تنها در سال  78 ،2018درصد مورد به کســب درآمد پرداخته اند .بسیاری از این نوجوانان با
دستگیری نســبت به نوجوانانی داشته است که با خود جاسازی مواد مخدر در بدن خود ،آن را به این سوی مرز

حذف جرائم برای مصرف ماری وانا
پس از یکســال کوشــش و بررســی  9362پرونده ماری وانا ،بامداد امروز
درسان فرانسیســکو اعالم شد ،کسانی که درگذشته برای مصرف ماری وانا

برای گذراندن اوقات فراغت دســتگیر شده اند و این دستگیری در پرونده
آنها ثبت شده اســت ،اکنون که الیحه  64تصویب شده  ،بنابر دستور جرج
گاسکون دادستان کل سانفرانسیسکو ،این دستگیری ها از پرونده  9362نفر

پاک خواهد شد .براساس یک سیستم دیجیتال ریاضی ،پرونده های افراد از

سال 1975تاکنون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

گفته شده است که این بررسی ها ادامه خواهد داشت زیرا تنها از سال 1993
تاکنون  40هزار نفر در این رابطه دستگیر شده اند.

جستجو برای یافتن جسد ناپدید شده

مأموران پلیس همراه با داوطلبان مردمی ،جستجو برای یافتن
جســد ناپدید شده کودک  6ماهه ای به نام جکسون مانسون
را در زمین های دفن زباله در کرونا آغاز کردند .این کودک 6
ماهه از  25ژانویه ناپدید شده است  .همزمان با این جستجو،
از سوی دیگر پلیس پدر و مادر کودک را به اتهام قتل کودک
دستگیر نموده و به بازداشتگاه کانتی لس آنجلس برده است.

پلیس بر این باور است که آدم مانسون  34ساله و کیانا ویلیامز
 32ســاله پس از قتل و ناپدید کردن جسد کودک ،به پلیس
اطالع داده اند که فرزندشــان ناپدید شده است لیکن به نظر
می رسد که جسد را در زباله دان های کرنشا انداخته اند ،زباله
هایی که برای دفن به شهر کرونا برده می شود.

رئیس پلیس پیشین شهر فولرتن در برابر دادگاه قرار گرفت

دیوید هندریکس رئیس پلیس پیشین شهر فولرتن ،همراه با
یکی از فرماندهان پلیس به نام توماس الیوراس ،بامداد امروز
در دادگاه به ســبب اختالل در نظم و آرامش در یک کنسرت
و برخورد با مأموران پزشکی امداد و فوریت های پزشکی در
برابر دادگاه قرار گرفته وهردو به جرم خود اقرار کردند  .لیکن
قاضی حکم بازداشــت صادر نکرد و آنها را به پرداخت 500

دالر به صندوق کمک به قربانیان جرم وادار نمود.
این کنســرت در  24آکوســت  2018در ارواین برگزار شده
بود و در میانه کنسرت همسر رئیس پلیس نیاز به کمک های
پزشــکی داشــته و رئیس پلیس در برخورد با مأموران امداد
پزشکی با خشونت رفتار کرده است.
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در کانون خبر:

مرگ قاضی استیفن رینهارت پیش از تاریخ نهایی شدن حکم

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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

دیوان عالی قضایی آمریکا ،تصمیم دادگاه اســتیناف منطقه  9در سانفرانسیسکو را به نیز گسترش یابد لیکن پیش از آن که در  9آپریل  18به صورت انتشار نهایی صادر شود،
سبب مرگ قاضی استیفن رینهارت پیش از تاریخ نهایی شدن حکم درباره حقوق برابر او در  29مــارچ  2018فوت کرده بود ،دیوان عالی فضایی آمریکا ،در یک رأی گیری
 4-4منتظر رأی قاضی اســکالیا بود و با فوت او  ،رأی نهایی صادر نشد که تصمیم
در برابر کار را پس فرستاد.
گرچه هنگامی که در مورد گسترش قانون  1963برای جنسیت ،قاضی رینهارت نظر مشابه تلقی می شود.
موافق داده بود که این قانون باید برای پیشگیری از تبعیض علیه زنان و جنسیت افراد

کاهش تنش با دولت فدرال

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که برای شرکت در نشست ساالنه فرمانداران آمریکا
از روز دوشنبه در واشنگتن به سر میبرد تالش کرد که از تنش با دولت فدرال بکاهد
و از قطع بودجه فدرال برای پروژههای کالیفرنیا پیشگیری کند .گرچه در دیدار روز
گذشته  ،تنها به دست دادن ساده با پرزیدنت ترامپ پیش از سفر او به ویتنام اکتفا
نمود ،لیکن دیدار با دیوید برنهارت وزیر کشــور و ریک پری ،وزیر انرژی آمریکا
پشت درهای بسته انجام شد که با حضور مدیریت  FEMAنیز همراه بود ،تمرکز
بر روی دریافت میلیاردها دالری بود که دولت فدرال وعده پرداخت آن به کالیفرنیا
را در آتش سوزی بزرگ کالیفرنیا در سال  2018داده است.
در این جلســات در بسته ،نانسی پلوســی رئیس کنگره و کوین مک کارتی رهبر
اقلیت جمهوریخواه که هر دو نفر از کالیفرنیا هستند و شماری از نمایندگان کنگره از
کالیفرنیا نیز حضور داشته باشند.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
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www.iranshahrnewsagency.com
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طراحی و نشر :شرکت کتاب
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1

روی میز دارد ،زیرا این رژیم در حال ســقوط و سرنگونی است .وی افزود :شــاهدخت در سال  ۱۹۹۳به فرانسه مهاجرت کرد و پس از ورود به دانشکده

آنها در واقــع منتظر یک باراک اوبامای دیگر ،یک کلینتون دیگر و یک جیمی

عالی مطالعات اجتماعی ،تحصیالت خود را در رشــته مردم شناســی به پایان

شان ادامه دهند.

ایران» نوشت.

رمانش به نام «من از جای دیگرمی آیم» در ســال  ۲۰۰۲منتشــر شد ،نشریات

روزنامه های لیبراسیون ،لوموند و فیگارو نوشته است .از او نه تنها رمان بلکه

کارتر دیگر هســتند تا بتوانند بقای خود را حفظ کنند و به اعمال تروریســتی بــرد و پایان نامــه اش را در مورد «تلقین های مذهبی در کتاب های درســی
گفتنی است شاهدخت جوان ،نویسنده ایرانی فرانسوی است که وقتی نخستین کتاب های او به چندین زبان ترجمه و منتشــر شــده و مقاالت بســیاری در
فرانســوی در مورد او نوشتند :شاهدخت جوان سرکش به دنیا آمده ،چون در آثار تحقیقی هم منتشر شده است.
کشوری متولد شده که زنان حق موجودیت ندارند.

سهام شرکت تسال با 2/5درصد کاهش

چند ساعت پس از آن که ایالن ماسک توئیت خود را خطاب به عموم در مورد

از انتشــار باید به تصویب هیئت مدیره تسال برساند .به ایالن ماسک تا روز 11

اوراق بهادار آمریکا در نامهای به قاضی درخواست کرد که نسبت به نقض توافق

پس از نامه کمیسیون نظارت که پس از نیمروز دوشنبه و بسته بودن بازار سهام

تولید  400000اتوموبیل تســا منتشــر کرد ،کمیسیون نظارت بر مبادله سهام و
بین ایالن ماسک و کمیسیون رسیدگی کند.

باید یادآوری کرد که در توافق اشــاره شده است که او هر گونه خبری را پیش

مارچ فرصت داده شده است پاسخ خود را به دادگاه فدرال بفرستد.

منتشــر شد  ،بامداد امروز سهام شرکت تسال با  2/5درصد کاهش روز سه شنبه
را آغاز کرد.
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احتمال آتشفشان در کالیفرنیا
انتشــار گزارش پژوهشی مشــترک اداره زمینشناســی آمریکا و دفتر خدمات
اضطــراری فرماندار کالیفرنیا و اداره زمین شناســی کالیفرنیــا ،خبر از احتمال

آتشفشان در شماری از آتشفشانهای خاموش کالیفرنیا می دهد که تاکنون به
آن توجه زیادی نشده و ممکن است در  16سال آینده رخ دهد.

یکی از این کوهها در شمال کالیفرنیا در السن پارک قرار دارد که آخرین بار در

سال  1914تا  1917فعال بوده است.

آتشفشان دیگر مانت شستا میباشــد که در مرز ایالت کالیفرنیا و ایالت ارگان

است و آخرین بار  767000سال پیش ،فعال بوده است.

اتشفشــان های دیگری که مورد مطالعه قرار گرفته اســت در منطقه صحرای
موهاوی و دریاچههای پیرامون شمال کالیفرنیا هستند.

این مناطق در یک شعاع  22000مایلی و در  17کانتی کالیفرنیا هستند.

تامین مخارج جادهسازی با افزودن کرایه مسافرهای uberو Lyft

کانتی لوس آنجلس همانند شهرهای بزرگی چون نیویورک و سان فرانسیسکو در صدد
است که برای تامین مخارج جادهسازی و ترمیم و تعمیر خیابانها ،مالیات  2/75دالر را
برای هر یک بار سوار شدن از  Uberو  Lyftدریافت نماید که به طور مستقیم به کرایه
و هزینه مسافر افزوده میشود و از این راه میتواند  5/5میلیارد دالر از هزینه مورد نیاز برای
 28پروژه جادهسازی را پیش از المپیک  2028لوس آنجلس تامین نماید.

مطالعه نشان میدهد که در روز به طور میانگین 170000سفر و جابه جایی در کانتی لوس
آنجلس از سوی  Uberو  Lyftانجام میشود و تراکم بیشتری را به ترافیک میافزاید.
سان فرانسیسکو از  3/25درصد افزایش سخن میگوید و نیویورک نیز در مسیر دریافت
 2/75دالر برای هر سفر است .اداره راه و ترابری کانتی لوس آنجلس به  26/2میلیارد دالر
بودجه برای تعمیر جادهها نیاز دارد.

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
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آمادگی مونیکا گارسیا برای انتخابات شورای شهر لوس آنجلس

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

(310) 854-9535

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

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

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

مونیکا گارسیا رئیس هیئت مدیره اداره آموزش لوس آنجلس اعالم کرد که خود را
نامزد انتخابات شورای شهر لوس آنجلس برای جایگزینی هوزه هویزار مینماید تا
پس از پایان دوره هویزار ،این کرســی را از آن خود کند .در حالی او نامزدی خود
را اعالم نموده اســت که دو هفته پیش کوین دلئون ،رئیس پیشین سنای کالیفرنیا
نیز نامزدی خود را اعالم نموده بود .از سوی دیگر ،پس از آغاز تحقیقات  FBIبر

نخستین بازرسی از زندان های
مهاجرتی در کالیفرنیا
انتشار گزارش نخستین بازرسی از زندان های مهاجرت در کالیفرنیا از سوی حاویر
بســرا دادستان کل کالیفرنیا ،نشان از کمبود دسترسی به پزشک و حقوقدان دارد و
تنها شماری از کارکنان دو زبانه برای توضیح در مورد خدمات و قوانین در زندان ها
هستند و از سوی دیگر امکان و فرصت محدود تماس تلفنی و دیدار با خانواده از
دیگر مشکالت است .در شرایطی که دولت دانالد ترامپ با شدت بیشتری مهاجران
غیرقانونی را دستگیر و روانه بازداشتگاه می کند ،ایالت کالیفرنیا ،نخستین ایالتی است
که به بررسی و بازرسی عملکرد روزانه این زندان ها می پردازد.
ناگفته نماند که از سال  2016تاکنون  74هزار نفر مهاجر در  10بازداشتگاه کالیفرنیا
نگهداری می شوند که هر کدام بیش از  50روز در سلول انفرادی ممکن است نگه
داشته شده باشند.

پرونده هوزه هویزار ،همسر او که قصد داشت نامزد همین مقام شود ،انصراف خود
را اعالم نمود.
اگر در انتخابات مارچ  2020کسی نتواند اکثریت آرا را به دست بیاورد .دو نفر باالی
جدول ،در انتخابات نوامبر  2020نامشــان در برگههای رای دوباره طرح و به رای
گذاشته خواهد شد.
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نقاشی دیواری ضد یهود در دان
تاون لس آنجلس
دفتر اریک گارســتی شهردار لس آنجلس در واکنش به نقاشی دیواری بر روی
ساختمان آجری  Vortexدردان تاون لس آنجلس ،آن را عمل شرم آور و ضد
یهودی خواند.

الکس کمیســار سخنگوی شــهردار لس انچلس ،این واکنش را بر روی شبکه

های مجازی منتشــر کرد ،تصویری که بر روی دیوارنقش بسته است،آمیزه ای
از تصویریک کودک کشــته شده و ستاره داوود و موشک را به نمایش گذاشته
است.

بنیــاد ( )Anti Defamation League ADLنیــز آن را ضــد یهودی
خوانده و تقاضای پاک کردن نقاشی از دیوار را نموده است.

نماینده ســاختمان  Vortexمی گوید :این نقاشــی در سال های گذشته دور
انجام شده و در مورد  11سپتامبر است و لس آنجلس در برابر جنگ خوانده می
شود و دعوت نمود که مخالفان نقاشی دیگری در کنار آن ،نقاشی کنند.

این ساختمان ،محل برگزاری برنامه هایی با گنجایش  400نفر است.

ابتالی یک نفر در مدرسه هاروارد وست لیک به سیاه سرفه

با ابتالی یک نفر در مدرسه هاروارد وست لیک به سیاه سرفه ،مسئوالن بهداشت کانتی
لس آنجلس به زیرنظر گرفتن دقیق تر نوجوانان  11تا  18ساله پرداختند.
از سوی دیگراعالم شد که در همین مدرسه خصوصی ،از نوامبر  2018تاکنون 30 ،مورد
را بنابر گزارش خانواده ها مورد مالحظه قرار داده اند .دراین مدرسه  18مورد از  30مورد
گزارش شده ،با واکسینه شدن مخالفت کرده اند و مدرسه در کل  1600دانش آموز دارد.

مسئوالن بهداشت کانتی لس آنجلس هشدار دادند که در صورت مراجعه به پزشک و
استفاده از داروها و استراحت و مراقبت پزشکی در خانه  ،می توانند ازانتشار آن به دیگر
دانش آموزان پیشگیری نمایند .الزم به یادآوری است که هیچ کدام از آن دانش آموزان
تاکنون دچار سیاه سرفه شدید نشده اند.

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

818-282-3918

کتابهای خانم دکتر پرند علوی

(310) 477-7477

ketab.net

12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331
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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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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 8مارچ تا  14مارچ ( 17اسفند تا  23اسفند)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

پيشنهاد زنده ياد منوچهر سخايى براى مدت حدود يك
آدینه  17اسفند  8 /مارچ
سال  1985-1984در شرکت کتاب استخدام شد كه
منشاء كارهاى فرهنگى بسيارى شد .اين شاعر بزرگ
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
معاصر بدليل افسردگى مجبور به بازگشت به ايران و
درگذشت عليرضا خواج هنورى  -نوازنده و پيوستن به خانواده شد.
موسيقيدان
كتاب شعر او با عنوان آن سوى باد در شركت كتاب
 1329خورشيدى (  1951ميالدى)
موجود است
ترور سپهبد حاجيعلى رز م آرا ،نخست وزير  1324خورشيدى (  1946ميالدى)
محمدرضا شاه پهلوى به دستورنواب صفوى ،توسط ترور احمد كسروى  -پژوهشگر ونويسنده
كتاب شيعیگرى كسروى با بازبينى و ويرايش همراه
خليل طهماسبى از گروه تروريستهاى اسالمى
با يادداشتها و افزود هها ،به ويراستارى محمد امينى
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
نويسنده و پژوهشگر تاريخ ايران در آمريكا
درگذشت عباس شاپورى ،آهنگساز
توسط شركت كتاب منتشر شده است .آثار ديگر
روانشاد كسروى نيز در شركت كتاب موجود است.
شنبه  18اسفند  9 /مارچ
 1379خورشيدى (  2001ميالدى)
تخريب تنديسهاى بودا در باميان توسط رژيم طالبان
 1275خورشيدى (  1897ميالدى)
– راديكال هاى اسالمى در افغانستان
و
انديشمند
اسدآبادى،
درگذشت سيد جمال الدين
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
فعالسياسىاسالمى
درگذشت خسرو شايگان( ،زادروز  4شهريورماه 1317
 1358خورشيدى (  1980ميالدى)
خورشيدى)  ،پيشكسوت دوبله در ايران بر اثر بيمارى
تئاتر
بازيگر
و
كارگردان
درگذشت نصرت اهلل محتشم -
سرطان روده.
وسينما
از مجموعههايى كه وى مديريت آن را بر عهده داشته
ميالدى)
1993
(
خورشيدى
1371
است میتوان به مجوعههای « دريک « « ،گروه ويژه « و
درگذشت استاد احمد عبادى  -نوازنده و موسيقيدان
کارتونفوتباليستهااشارهکرد.
آثار موسيقى استاد عبادى در مركز موسيقى و فيلم
ايران شركت كتاب موجود است
سه شنبه  21اسفند  12 /مارچ
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت دكتر عباس رياضى كرمانى  -استاد نجوم و
 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
هيئتدانشگاه
زادروزفرهادفخرالدينى،موسيقيدانورهبراركستر
 1390خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشت ايرج افشار ايرانشناس برجسته كشور پس از  1369خورشيدى (  1991ميالدى)
طى يك دوره بيمارى در بيمارستان جم تهران.
درگذشت دكترهوشنگ طاهرى  -مترجم و منتقد
16
درتاريخ
ايرج افشار محقق ،ايرانشناس و كتابشناس
سينما(براثرسانحهرانندگى)
مهر  1304در تهران متولد شد .او فرزند دكتر محمود
افشار بنيادگذار موقوفات دكتر محمود افشار يزدى و
يكى از استادان مدرسه دارالفنون است .اسكندرنامه ،چهارشنبه  22اسفند  13 /مارچ
پرونده صالح ،گاهشمارى درايران قديم ،رياضالفردوس
و جستارها درباره نسخه خطى از جمله نزديك به 300
عنوان كتاب منتشرشده او در زمينه هاى تصحيح ،تأليف
وترجمههستند.
آثاربیبديلاينپژوهشگريگانهدرشركتكتابموجود
است.

یکشنبه  19اسفند  10مارچ
دوشنبه  20اسفند  11 /مارچ
 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروز نوذر پرنگ ،شاعر و ترانه سرا نوذر پرنگ به

اجازه
شادروان محجوب و پس از آن با اجازه خانم زرى
اقبال و در قبال پرداخت حق التاليف در هر سه بار
چاپ و منتشر شده است
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
تقديم اليحه تأسيس دانشگاه تهران به مجلس
شوراى ملى
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشانى
 1342خورشيدى (  1964ميالدى)
زادروز فرحناز پهلوى ،سومين فرزند محمدرضا شاه
پهلوى ،آخرين شاه ايران
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
قتل سپهبد نادر جهانبانى ،فرزند اماناهلل معاون
فرماندهى نيروى زمينى -به حكم صادق خلخالى
حاكم شرع وقت (مامور از طرف خمينى) بر روى
پشت بام مدرسه علوى تيرباران شد

 1363خورشيدى (  1985ميالدى)
درگذشت حسين گل گالب  -شاعر و سراينده
سرود « اي ايران «
كامپكت ديسك سرود اى ايران كه آهنگ آن
توسط روح اهلل خالقى تهيه و تنظيم شده است در
مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب موجود
است.

پنجشنبه 23اسفند  14 /مارچ

 1299خورشيدى (  1921ميالدى)
زادروز حسن شهباز  -نويسنده ،مترجم ،روزنامهنگار و
ناشر و سردبير فصلنامه « ره آورد « .نشريه رهآورد كه از
زمان درگذشت حسن شهباز (در سال  ) 2006توسط
همسر او شعله شهباز اداره میشود
همچنين ديگر آثار او در شركت كتاب موجود است
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت علی اكبر تجويدى آهنگساز ،نوازنده ويلون
و از رهبران برجسته برنامه گلهاى جاويدان در طول
درگذشت ايرج ميرزا – شاعر
ديوان كامل ايرج ميرزا به تصحيح دكتر محمد سا لها.
جعفر محجوب توسط شركت كتاب چاپ ومنتشر آثار اين هنرمند بزرگ در مركز موسيقى و فيلم ايران
شده است( چاپ سوم – جلد لوكس) اين كتاب با در شركت كتاب موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی از مقام خود استعفا
داد!
خب میگی چیکار کنیم؟ یارو قهر کرده واسه این که ازش برای مهمونی جنایتکار سوریه
(بشار اسد) دعوت نکردن و به جاش از قاسم سلیمونی (قصاب خاورمیانه) دعوت کردن.
خب ظریف جون خیلی ناراحت نباش که تو مهمونی آدمکش های سوری و ایرانی
دعوت نشدی ،از نظر ما جنابعالی هم شریک جنایت های اینا هستی .نگران نباش ،خیلی
زود از دلت در میارن!
خبر دوم  -حسن روحانی ،رییس جمهوری اسالمی ،در جمع مدیران بانکی کشور با
اشاره به بالتکلیفی الیحه  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گفت :نمیشود
کشور را به  ۱۰الی  ۲۰نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم .عدهای میخواهند
دور کشور دیوار بکشند.
اوال که خود حسن آقا عضو مجمع تشخیص مصلحته و با این استدالل تخمی خودشم
جزو اون ده بیست نفره که نباس مملکتو داد دستشون .دوما از نظر قانون اساسی تخمی
خودتون وقتی یه الیحه قفل میشه و مجلس و شورای نگهبان و دولت به گه خوردن
میوفتن ،همون ده بیست تا چیزخل باس تصمیم بگیرن که خب حال نکردن بگیرن تا
حاال .سوما نمی خواد ادای پرزیدنت ترامپ رو در بیارین که می خوان دیوار بکشن و ما
(اصالح طلبا و اعتدالیون!) نمیذاریم .چهارما فالن لق همتون از دم!
خبر سوم  -خانه موسیقی ایران ضمن اعتراض به نسخه شیعی – سیاسی (!) سرود ای
ایران ،آستان قدس رضوی را برای انتشار نسخه تحریف شده این سرود به پیگرد قانونی
تهدیدکرد.
به به ،ناز نفستون بچه های خونه موسیقی ایران! مگه این که شما این علم الهدی و رییسی
دیوث رو تهدید کنین وگرنه این الشــخورا به اسم امام رضا هر غلطی دلشون بخواد
میکنن .این بی شرفا حتی ایرانی بودنشون رو هم حاشا میکنن .البته از این نظر که این
آقایون آستان قدس یه همچین کار چندش آوری کردن زیاد تعجب نمیکنم چون اصوال
اینا ایرانی نیستن و به اسم ایران آلرژی دارن پس شعر ای ایران هم باس عوض کنن تا
حالشونبدنشه!
خبر چهارم  -معاون ســامت روان وزارت بهداشت جمهوری اسالمی درباره پخش
مصاحبه تلویزیونی با یک زوج جوان (در حضور دو فرزند خردسالشان) که میگویند
ک خوردن از همسرش  ۲۸بار تقاضای طالق کرده ولی همچنان به زندگی
زن بدلیل کت 
مشــترک ادامه داده است ،گفت :صدا و سیما ،این زن را الگوی صبر نشان میدهد در
حالیکه وظیفه دارد بعنوان رسانه ملی مردم را به مراجعه به مراکز درمانی و روانپزشکی
هدایتکند.

واال این خبر خودش انقدر احمقانه اســت که دیگه احتیاجی به روده درازی شهروند
ایرانشهر نداره ولی من یه حسابی کردم :اگه این زن و شوهر با توجه به سن و سال بچه
هاشون حدود هفت هشت سال زندگی مشترک داشته باشن ،آن بانوی محترم حدودا
سالی سه و نیم بار تقاضای طالق کرده و تا االنم بنده خدا منتظر جواب دادگاه مونده و
اصوال صبر و مقاومتش برای گرفتن حکم طالق بوده نه واسه بقای اون زندگی تخمی!
درضمن آقای معاون وزیر هم بهتر بود پیشنهاد میداد تا تولیدکننده و گردانندگان اینجور
برنامه های صدا و سیما برن دیوونه خونه بخوابن!
خبر پنجم  -جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی اعالم کرد :مجوز واردات  ۳۰۰هزار تن
گوشت قرمز به کشور صادر شد.
اوکی ،االن همه فهمیدیم که چرا گوشت انقدر گرون شده چون دوستان می خواستن
مقدار زیاد وارد کنن و با چندین برابر قیمت بکنن پاچه خلق اهلل وگرنه همه میدونیم که
آمریکا گاو و گوسفندای مملکت رو تحریم نکرده و این ماجرا هیچ ربطی به تحریما نداره!
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افقي:

 -3ويتامين انعقاد خون -آبرسان عهد قديم -ابزار و وسايل

 -1این میدان یک مرکز تجاری و توریستی محبوب شهر نیویورک میباشد -شهری

 -4درك و شعور -زندگي كن! -تنها -سخا

در استان آذربایجان شرقی

 -5ظرف آبخوري -شهری در استان كردستان -كيسه مشك آهو

 -2معبدی تاریخی در شهر کنگاور در استان کرمانشاه-جانشین -صدمه و آسيب

 -6حشره سمي -نوعي خواهر و برادر -رايحه -مرد بيزن

 -3ساز ضربي -رگ ريز بدن -نام پیشین شهر بابلسر

 -7شتردار -سخت و مشكل -رديف قالي

 -4عالمت تجاري -دفتر عكس -ماه نخست فصل پاییز

 -8نوعی ممیون بزرگ -رفوزه شده

 -5مشاور -آهستگي -جام ورزشي

 -9عيد ويتنامي -كارمند زيردست -جنون مردم آزاري

 -6فارسي قديم -تار بافتن عنكبوت -خواننده

 -10اهلي -سه كيلوگرم -نظريات و عقايد -چشم روشني و تحفه

 -7مرزبان -طول عمر -نوعي حلوا -خط كش مهندسي -فرمان خودرو

 -11نوعی رنگ سبز -محل جلوس پادشاه -تنبل

 -8ولنگار -ناشايست

 -12قسمت جلوی ميدان جنگ -جاده قطار -از موجودات نامرئی -راز نهفته

 -9اثر پا -بوي پشم سوخته -بویيدن -برهنه -واحد شمارش گاو

 -13منطقه تفريحي تهران -دليل و برهان -كالم تعجب بانوان

 -10نظر و ديد -از شهرهاي مهم تركيه -پهلو و کنار

 -14از شهرهاي کشور مراكش -كالم شرط -داراي شرف و اعتبار

 -11آرزو -در اياالت آمريكا ،به ايالت نقرهاي معروف است -دودكش

 -15مجموعهای تاریخی و معروفترین دژشهر در یونان -از نيروهاي نظامي

 -12سرپيچي كردن -از شهرهای استان تهران -نوعي خودروي كرهاي
 -13پنهان شدن -مالقات -ضمير جمع
 -14ميان و وسط -زبانزد -وسايل نوزاد

حل جدول شماره گذشته

 -15تيردان -مجسمه بزرگی که در سال  ۱۸۸۶میالدی توسط فرانسه به ایاالت متحده
آمریکا هدیه داده شدهاست.
عمودي:
 -1ردياب -موزهای در پاریس فرانســه که در سال  ۱۸۸۰میالدی بر روی عموم باز
شده است
 -2نوعي زندان -متعصب -از پرندگان

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
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کاهش فروش خانه در جنوب کالیفرنیا
انتشار گزارش فروش خانه در جنوب کالیفرنیا ،در ماه ژانویه نشان می دهد که در مقایسه با ژانویه  ، 2018با  17.1درصد
کاهش روبرو بوده و در مقایســه با دسامبر  ،2018فروش خانه در جنوب کالیفرنیا در ماه ژانویه 19.8درصد کمتر بوده
است و در مقایسه با دیگر سال ها ،در ضعیف ترین موقعیت نسبت به ماه های ژانویه از سال  2008تاکنون بوده است.
در جدول مقایسه جنوب کالیفرنیا برای  12ماه گذشته ،ارنج کانتی با 20.3درصد و ریورساید کانتی با  16.8درصد و
لس آنجلس کانتی و سن برناردینو کانتی با  15.8درصد و  13.1درصد کاهش به ترتیب قرار گرفته اند.
از ســوی دیگر در همین گزارش ،کاهش قیمت خانه های متوســط درماه ژانویه با قیمت  505هزار دالر 1.9 ،درصد
کاهش نسبت به ماه دسامبر  2018است.

شکایت التیشا نیکسون مادر جیمایل
به دادگاه
التیشــا نیکســون مادر جیمایل مور  26ساله ،جوان دگرباش سیاهپوستی که در منزل اد باک درهالیوود غربی به سبب
مصرف بیش از حد متا آمفتامین جان خود را ازدست داده بود به دادگاه شکایت کرد.
این شکایت افزون بر هدف قراردادن اد باک ازاهدا کنندگان پول به دموکرات ها  ،از جکی لی سی  ،دادستان کل لس
آنجلس کانتی و کفیل دادســتان ،گریک هام را برای محاکمه نکردن اد باک  64ســاله به سبب سفید پوست بودن ،نیز
شکایت دارد.
حســین ترک ،وکیل خانم نیکســون گفت :اگر فرد مرده ،فردی با موهای طالیی و چشــمان آبی در خانه یک مرد
سیاهپوست یافته شده بود ،آن مرد حتی زنده به اداره پلیس نمی رسید.

اقدام برای کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا ،امروز در نشســت خود اعالم کرد که ایالت کالیفرنیا می تواند نســبت به کاهش حقوق
بازنشستگی کارمندان ،حتی پس از گذشت دهه هایی که به تأمین ومحافظت آن پرداخته ،اقدام نماید.
اعالم این تصمیم در زمانی اعالم می شود که ایالت کالیفرنیا از نظر مالی برای تأمین قرارداد خود با کارمندان در زمینه
بازنشســتگی در تنگنا قرار دارد .در ســال  2003قانون گذاران الیحه ای را تصویب کردند که به موجب آن کارمندان
ایالت می توانستند با پرداخت هزینه ای برای خود پیشینه کاری بیشتری برای بازنشستگی بخرند به گونه ای که با 20
ســال پیشــینه به گونه ای  ،با  25سال پیشینه کار  ،بازنشستگی زود هنگام داشته باشند .در سال  2012ایالت کالیفرنیا
درخواست توقف این الیحه را نمود و پذیرفته شد و اتحادیه کارکنان ایالت را به دادگاه کشاند و امروز دیوان قضایی
کالیفرنیا به نفع ایالت رأی داد.

برکناریکارنکارلمندویانازسویکانتیلسآنجلس

جان نایمو مســئول امور بازرسی و کنترولر کانتی لس آنجلس
دریک نامه محرمانه و رسمی خطاب به مأمور عالی رتبه شریف
دپارتمــان ،کارن کارل مندویان ،برکنــاری او را اعالم نموده و
تقاضا نمود که اسلحه ،نشان ویژه مأموران و هر آنچه به شریف
دپارتمان تعلق دارد را بازگرداند.
رونوشت این نامه را به الکس ویانوئه وا ،رئیس شریف دپارتمان
کانتی لس آنجلس  ،اعضای هیئــت مدیره ناظران کانتی لس

آنجلس و ساچی همل مدیر اجرایی کانتی و مری ویکهام وکیل
و مشاور حقوقی کانتی لس آنجلس فرستاده است.
یادآوری می شــود که کارن کارل مندویان به سبب مزاحمت
برای یکی از افسران در سال  2016برکنار شده بود و با فعالیت
برای کمپین الکس ویانواوا و پیروی و انتخاب به عنوان رئیس
شریف دپارتمان کانتی لس آنجلس ،مندویان را به کار بازگرداند
که اعتراض همگان را برانگیخت

عملیاتی غافلگیر کننده علیه قاچاقچی های مواد مخدر

کاپیتان لی سندز ،رئیس پلیس بخش جنوب شرقی لس آنجلس،
در توئیــت خود که همراه با تصویر بود ،از عملیات شــگفت
انگیزعلیه قاچاق مواد مخدر در روز یکشــنبه سخن گفت ،او
می نویسد مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدردر بخش جنوب
شرقی لس آنجلس ،از عملیاتی غافلگیر کننده علیه قاچاقچی
های مواد مخدر ،خبر می دهد که بیش از  100پاند کریســتال

متاآمفتامین را ضبط کرده است که ارزش فروش خیابان این مواد
به یک میلیون دالر می رســد .در این عملیات  2نفر دستگیر و
اسحله های آن ها نیز ضبط شده است.
هنوز از جزیئات این عملیات از سوی پلیس لس آنجلس اعالم
نشده است.
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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  8مارچ 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

157
158
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

خشم و اعتراض نمایندگان کنگره از
انتشار تصویر صلیب شکسته نازی ها
انتشــار تصویری از دانش آموزان دبیرستانی در منطقه کوستامیسا و نیوپورت بیچ،
خشــم و اعتراض مردم و نمایندگان کنگره را برانگیخــت .در این تصویر دانش
آموزانی دیده می شوند که با چیدن لیوان های قرمز بر روی میز و به وجود آوردن
تصویر صلیب شکسته نازی ها و ایستادن در کنار آن و با دست های برافراشته به
نشان سالم نازی ها،دست به یک حرکت ضد یهودی زدند.
کتی پورتر نماینده دموکرات منطقه  45کالیفرنیا در کنگره آمریکا  ،که ارواین و 9
شــهر دیگر ارنج کانتی را شامل می شود امروز با انتشار بیانیه ای از خانواده ها و
جامعه خواســت که به آموزش نوجوانان در مورد فاجعه ای که نازی ها در جنگ
جهانی دوم به وجود آوردند بپردازند .او نوشت :این گونه گرایش های ضد یهودی
جایی درارنج کانتی ندارد .کوتی پتری نوریس نماینده دموکرات درمجلس ایالتی و

تعمیر بزرگراه  405در نزدیکی
فرودگاه لس آنجلس
اداره راه کالیفرنیا کار تعمیر بزرگراه  405را در نزدیکی فرودگاه لس آنجلس از ساعت
 9شب گذشته آغاز کرد که تا مدت یک هفته از ساعت  9شب تا  6بامداد ،خروجی
هــای Century Blvd, Manchester Blvd, Florence Ave, La
 Tijeras Blvdدر مسیر جنوبی بزرگراه  405بسته خواهد بود و برای رسیدن به
فرودگاه و یا خیابان های یاد شده ،بهتر است از بزرگراه  105استفاده شود.
درمورد ورودی و خروجی بلوار سنچوری اشاره شده است که این مورد از  10شب
تا  6بامداد خواهد بود ودر هر دو مسیر شمالی و جنوبی به اجرا در می آید.
باید یادآوری کرد که به طور سنتی بیشتر مردم برای رسیدن به فرودگاه لس آنجلس از
این ورودی و خروجی استفاده می کنند.

کاترینا فولی شهردار کوستامیسا نیز در بیانیه ای مستقل ،این حرکت دانش آموزان را
محکوم کرده و از خطر آن برای جامعه سخن گفتند.

