
IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 174 JUNE, 28 , 2019 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m
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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

میلیاردها دالر ذخیره مالی 
دانشگاه های کالیفرنیا در حسابی 

جداگانه

اقرار مدیر ثروتمند شرکت بیمه
 به رشوه

رسیدگی به پرونده قتل یک 
نوجوان زندانی عضو داعش

رونمایی از سیستم جدید شرکت 
AT&T تلفنی

یکی از زنده ماندگان هولوکاست 
جان خود را از دست داد

رای دیوان عالی قضایی آمریکا برای 
استفاده از واژه FUCT در نام تجاری

بزرگترین نقاشی دیواری با عنوان 
صلح و اتحاد برای امید

در صفحات دیگر:

یخ، مهتاب، کافه
 نویسنده : مهرانگیز کار

منتشر شد
174

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

خبرگزاری ایرانشهر:
نخســتین مناظره ده کاندیدای دموکرات روز ۴ شنبه ۲۶ جون ۲۰۱۹ توسط شبکه ان 

بی سی انجام شد. یکی از پرسش هایی که مطرح شد دیدگاه کاندیداها در مورد توافق 
هســته ای با جمهوری اســامی ایران بود.انعکاس  خبر مربوطه در خبرگزاری های 

ایرنا و پایگاه خبری مثلث آنالین در چنبره سانسور حکومت اسالمی 

برای نخســتین بار یک هنرمند ایرانی پس از  نزدیک 
به ۶۰ ســال که از عمر ســتاره های هنرمندان جهانی 
که بر پیاده روهــای  هالیوود می گذرد به این افتخار 

نائل شد. 
 Hollywood  بر اساس وب سایت رسمی  سازمان
Walk of Fame  و ویکــی پیدیا) دائره المعارف 
اینترنتی(  تاکنون به بیش از ۲۶۰۰  هنرمند در رشــته 
های  سینما، تلویزیون ، آواز، رادیو و تئاتر ، سنگفرش 
با ســتاره تعلق گرفته اســت. اندی مددیان که با نام 
هنری »اندی« در لس آنجلس فعالیت می کند نخستین 

ایرانی اســت که ستاره اش در ســال ۲۰۲۰ در پیاده 
روهای خیابانهای شــهر هالیوود نقش می بندد. اندی 
در واکنــش به این موضوع در شــبکه های اجتماعی 

چنین اظهار نظر کرد:
» بــرای من باعث افتخار اســت که دنیای با شــکوه 
هالیــوود برای اولین بار به یک هنرمند ایرانی و اولین 
ارمنی ایرانی، ستاره شهرت اهدا کرده است. این ستاره 
سمبل موفقیت و شهرت در جهان و در دنیای هالیوود 
اســت و دریافت آن از طرف کمیته انتخاباتی هالیوود 

افتخار بسیار بزرگی است.«  

ستاره »اندی« هنرمند ایرانی مقیم
 لس انجلس در هالیوود

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
www.doctorheydari.com
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.yadidi.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
http://www.ketab.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

صادق نوجوکی
موسیقی دان، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازندهٔ پیانوی موسیقی کالسیک 

و پاپ ایران است

ادامه مطلب خبر دوم از صفحه 1

جمهوری اسامی را عینا” در زیر می آوریم در حالی که یکی از کاندیداها “ سناتور “ 
بوکر Booker با بلند نکردن دســت خود به صراحت مشخص نمود که به توافق 

هسته ای “برجام” باز نخواهد گشت.    
ایرنا: نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا)سال ۲۰۲۰( در نخستین 
مناظره انتخاباتی خود بر بازگشت به برجام تاکید کرده و آن را بهترین توافق دانستند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آناین: 
 در نخســتین مناظره انتخاباتیدموکرات ها که شامگاه چهارشنبه در فلوریدا برگزار 

شد، ۱۰ نفر از نامزدهای دموکرات شرکت کردند که یکی از سواالت آن مربوط به 
ایران بود و مجری برنامه سوال کرد: اگر رییس جمهوری شوید با ایران چگونه رفتار 

خواهید کرد، آیا حاضرید به توافق هسته ای باز گردید؟
نامزدهای دموکرات حاضر در این برنامه دســت های خود را به عامت تایید باال 
بردند و سپس »کری بوکر« سناتور دموکرات آمریکا اظهار کرد: ترامپ با خروج از 
برجام ما را به مسیر خطرناکی برد. ما نیازمند مذاکره برای بازگشت به برجام هستیم. 

آن برای امنیت منطقه اهمیت دارد.

 MS13 پلیس لوس آنجلس اعام کرد که 3 نفر از افراد مشکوک به عضویت در گنگ
را که گفته می شود عامل قتل یک بی خانمان به نام بردلی هناوی 3۴ ساله در روز گذشته 
در مرکز گذران اوقات فراغت در ولی پازا  در شمال هالیوود بوده اند را دستگیر کرده 

است. 
پلیس گفته است این گنگ ها با کشتن این فرد بی خانمان که در آن مرکز در خواب بوده 

اســت، تاش داشته اند اقتدار و چیرگی خود را در منطقه نشان دهند. از سال گذشته 
عملیات عامت گذاری گنگ ها در منطقه آغاز شده بود. 

برای دستگیری این افراد، ۱۰ محل مسکونی آنها مورد حمله پلیس قرار گرفته و ۲۰ 
کودک در این خانه ها، یافته شده که به اداره سرپرستی کودکان گزارش شده که ۹ کودک 
وابسته به این 3 نفر بوده است، لیکن هنوز هیچ کدام از کودکان از خانواده جدا نشده اند. 

گنگ MS13  عامل قتل یک بی خانمان به نام بردلی هناوی 34 ساله

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
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The Lawyers groupدر کانون خبر:
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه

 بیش از 50 سال 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

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(
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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ایلین هاول  رئیس اداره حسابرســی ایالت کالیفرنیا، پس از پایان حسابرســی 
مجموعه دانشگاه های دولتی Cal State در نامه ای به گوین نیوسام فرماندار 
کالیفرنیــا همراه با گزارش کامل خود از نگهداری مبلغ ۱/5 میلیارد دالر ذخیره 
مالی از سوی مسئوالن دانشگاه ها در حسابی جداگانه خبر داد و اعام نمود که 

این مبلغ باید برای هزینه های دانشگاه ها مصرف شود. 
مســئوالن دانشــگاه ها هنوز پاســخی نداده اند که این پول برای چه منظوری 
جداگانه نگهداری شــده است و اگر ذخیره ای برای روزهای دشوار مالی است 
باید به آگاهی قانون گذاران و مســئوالن اجرایی ایالت می رسید. گر چه از این 
پول هیچگونه اســتفاده غیرقانونی صورت نگرفته اســت در گزارش ، بیشتر از 
موضوع ضعف مدیریت برنامه ریزی و اجرایی ســخن گفته می شود در فاصله 
دهسال گذشته، شهریه تحصیلی دانشجویان از 3۰۴8 دالر به 57۴۲ دالر افزایش 

یافته و این در حالی است که ذخیره مالی وجود داشته است.

امروز در دادگاه فدرال رســیدگی به تقلب و رشوه برای ورود فرزندان ثروتمندان به 
دانشگاه های معروف، توپی مک فارلین )Toby Macfarlane( از مدیران ثروتمند 
شــرکت های بیمه اسناد و امــــاک به جرم خود اقرار کرد. او که ساکن شهر دلمار 
کالیفرنیا می باشد در سال ۲۰۱۴ به ریک سینگر مشاور ورود به دانشگاه ها، ۲۰۰ هزار 
دالر پرداخته بود تا دخترش به عنوان بازیکن تیم فوتبال وارد دانشگاه USC شود و 
 USC در سال ۲۰۱۶ نیز با پرداخت ۲5۰ هزار دالر امکان ورود پسرش را به دانشگاه

به عنوان عضو تیم بسکتبال فراهم نموده بود، فرزندی که 5 فوت و 5 اینچ قد دارد. 
دختر او در سال ۲۰۱8 فارغ التحصیل شد. به مربی تیم فوتبال علی خسرو شاهیان نیز 5۰ 

هزار دالر پرداخت شده بود. 
دادستان برای توبی مک فارلین تقاضای ۹5 هزار دالر جریمه و ۱5 ماه زندان نموده است. 

در جریان رسیدگی به پرونده قتل یک نوجوان زندانی عضو داعش به دست ادوارد 
گالیگر فرمانده تیم ویژه تفنگداران دریایی، یکی از نظامیان تیم پزشکی نیروی دریایی 
به نام اسکات کووری  در جایگاه شهود قرار گرفت و گفت بریدن بخشی از گلوی 
نوجوان داعشــی به درخواســت او و برای وارد نمودن لوله ی هوا به درون نای او 
بوده تا او را نجات دهند و انگشت اسکات تا زمانی که او نفس می کشیده در نقطه 

بریدگی بوده واگر قرار است کسی مجازات شود اوست نه فرمانده ادوارد گالیگر.
با توجه به بیانات ضد و نقیض این شاهد و به عهده گرفتن قتل از سوی او، دادگاه 
اعام کرد که روند دادرسی ادامه خواهد یافت و این هیئت منصفه است که باید در 
مورد راستی آزمایی شاهدان تصمیم بگیرد. زیرا شاهدان نمی خواهند فرمانده آنها به 

زندان برود و پافشاری دادستان نظامی برای محاکمه ادامه خواهد یافت.

میلیاردها دالر ذخیره مالی دانشگاه های کالیفرنیا در حسابی جداگانه

اقرار مدیر ثروتمند شرکت بیمه
 به رشوه

رسیدگی به پرونده قتل یک نوجوان 
زندانی عضو داعش

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
www.city1realty.com


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:174 - JUNE,28 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 174- آدینه  28 جون 2019

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره 3

محمدحسین 
احمدي شاهرودي

عضو مجلس خبرگان رهبري
متولد ۱337 در شهر نجف )در کشور عراق( است 

و تحصیات حوزوي دارد. 
مسئولیتها 

- مســئول «مرکزالدراسات » در سازمان تبلیغات 
اسامی خرمشهر از ۱358 تا خرداد ۱3۶۰

- بازجوي دادگاه هاي انقاب استان خوزستان از خرداد ۱3۶۰ تا ۱3۶۱
- حاکم شرع دادگاه هاي شرق استان خوزستان از ۱3۶۱ تا اواسط سال ۱3۶۲

- حاکم شرع دادگاه هاي انقاب استان کهگیلویه و بویراحمد از ۱3۶۱ تا ۱3۶5
- حاکم شرع دادگاه هاي انقاب استان خوزستان از اواسط سال ۱3۶۲ تا بهمن سال ۱3۶7

- رئیس نهاد رهبري در منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسامی از ۱37۰ تا احتماالً ۱37۹
- مدیر کل گزینش و استخدام قضات سراسر کشور از ۱37۹ تا ۱388

- عضو مجلس خبرگان رهبري از ۱385 تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر

عضویت در هیات مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱3۶7
محمدحسین احمدي شاهرودي به عنوان حاکم شرع استان خوزستان در سال ۱3۶7، عضو 
کمیته اي موسوم به »هیات مرگ« بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی 

زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می گرفت. 
در مرداد و شهریور سال ۱3۶7، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران با فتواي روح اهلل خمینی 
و تصمیم مقامات قضائی و اطاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان 
محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت 
برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در 

گورهاي بی نام ونشان یا جمعی در سراسر ایران دفن شده است. 
در مرداد ۱3۹۶ ، محمدحســین احمدي شاهرودي در مصاحبه اي با خبرگزاري تسنیم 
ضمن تأیید حضور خود در هیات مرگ و نقش کلیدي در کشتار زندانیان سیاسی در سال 
۱3۶7 می گوید: «در همان سال ۶7 )تاریخ دقیق آن را نمی دانم( نیمه شبی بود که مدیرکل 
اطاعات و دادستانی وقت آمدند و به من نامه اي را دادند که در آن نامه حکمی  از امام بود 
مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آن هایی که پافشاري سر موضع دارند، محکوم 
به اعدام هستند که تشخیص آن به عهده راي اکثریت هیات سه نفره یعنی دادستان، حاکم 

شرع و مدیرکل اطاعات است. «
محمدحسین احمدي شاهرودي در ۲3 مرداد ۱3۶7 ، در گرماگرم کشتار زندانیان سیاسی، 
در نامــه اي به رو حاهلل خمینی با طرح اختاف نظر میان اعضاي هیات مرگ درباره ي 
تشخیص «سرموض عبودن » زندانیان، از خمینی می خواهد تا «ماک » و «معیاري » براي 
این موضوع مشخص کند.  در بخشی از این نامه درباره ي برخورد هیات مرگ با زندانیان 
زندان یونسکو دزفول آمده است: «من باب مثال در دزفول تعدادي از زندانیان به نام هاي 
طاهر رنجبر، مصطفی بهزادي، احمد آسخ و محمدرضا آشوغ با ای نکه منافقین را محکوم 
می کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگري در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعام 
موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطاعات از آ نها ســوال کرد شما که جمهوري 
اسامی را بر حق و منافقین را بر باطل می دانید حاضرید همین االن به نفع جمهوري 
اسامی در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی 

نفی کردند، نماینده اطاعات گفت این ها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه 
نظام حق بجنگند«. 

محمدرضا آشوغ، از معدود جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱3۶7 در 
زندان یونسکو دزفول، در شهادتی که متن کامل آن نزد عدالت براي ایران محفوظ است، 

مواجهه با هیات مرگ را چنین شرح می دهد:
روز 8 مرداد ] ۱3۶7 [ به ما گفتند یک هیات عفو می خواد به زندانیا]ن[ عفو بده که در 
همون روز همه ما رو به صف کردند و بردند به محوطه زندان. تعداد زیاد بود شاید بگم 
حدوداً بین 8۰ تا ۱۰۰ نفر بود. چش مبسته هم بودیم و اونجا دیگه نه وکیل داشتی نه حق 
دفاعی و نه هیات منصفه اي بود. ما هم همه حکم زندانی داشتیم از قبل. از خود دادستان 
و همین هیات گرفته بودیم و چندین سال هم گذشته بود از زندان ما... شروع کردند نفر به 
نفر... ما چش مبند رو بلند می کردیم. نوبت به من رسید و از من سوال کرد که شما مسلمان 
هستید؟ منم گفتم بله من مسلمان هستم. پدرم گفته ما مسلمان هستیم. گفت پدرت گفته؟ 
گفتم بله! من، پدرم گفته تو مسلمانی. خب من مسلمونم. گفت تو اگه مسلمانی االن براي 
اسام می جنگی؟ گفتم واال نمی دونم چیه. گفت براي ایران می جنگی؟ گفتم بله براي 
ایران می جنگم اگر مشکلی براي ایران پیش بیاد من براي ایران می جنگم بعد گفت حاال 
اگر کسی به کشور ما حمله کنه تو میري؟ گفتم بله اگر الزم باشه و آزاد باشم می جنگم. بعد 
گفت که نه! اصا تو می گی من مسلمانم حاضري االن بري رو مین براي اسام؟ که گفتم 

این چه سوالیه که شما می کنی. مگه من دیوانه ام که تا مسلمان شدم باید برم روي مین!
حاکم شرع ]حج تاالسام[محمدحسین احمدي ]شاهرودي[ بود نشسته بود. بعد علیرضا 
آوایی]دادستان وقت[ نشسته بود. یه دو تا لیســت بود. ]از[ صورت اسامی افراد. مأمور 
اطاعات گفت بگذارش تو اون لیست. بعد گفت چش مبندت رو بکش پایین و بعد نوبت 
بچه هاي دیگه ]شد[... و چند نفر دیگه بودند و در همین حد یک دقیقه اي صحبت کردند 

و او نها حکم اعدام
رو صادر کردند.

ابراهیم عاسوند )دال(، که در زمان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱3۶7 در زندان فجر اهواز 
زندانی بوده است، طی شهادتی نزد عدالت براي ایران درباره حضور محمدحسین احمدي 

شاهرودي در هیات مرگ در زندان فجر اهواز می گوید: 
]زندانیان[ بند رو می بردند توي حیاط، صرامی )رئیس وقت سازمان زندان هاي خوزستان( 
می اومد باهاشون صحبت می کرد. یه تعداد اونجا از هر بندي سوا کردند و یه تعدادي رو 
فرستادند دوباره بند. اونها رو که سوا کردند فرستادند انفرادي. بعد یک سري دوباره این ها 
رو محاکمه کردند. محاکمه هاي یک دقیقه اي... حاج آقا احمدي حاکم شرع بود و صرامی 

با پرونده ریز و درشت همه هم آشنا بود. خیلی آدم خشنی هم بود.
وکاي بین المللی حقوق بشري چون جفري رابرتسون،  همچنین هیات قضات دادگاه 
مردمی ایران تریبونال  و سازمان عفو بین الملل ، کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱3۶7 
را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند. سازمان ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاسی 
ایران در سال ۱3۶7 را مصداق «ناپدیدشدگی قهري » دانسته است،  به رسمیت شناخته 

شدن قربانیان کشتار
زندانیان سیاسی در سال ۱3۶7 به عنوان ناپدیدشده ي قهري، دولت جمهوري اسامی ایران 
را بر اساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواد ههاي قربانیان را براي دانستن 
حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزا نشان ادا کند و مسئوالن آن را تحت تعقیب 
قرار دهد. از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشدگی قهري نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم 
بین المللی است و تا زمانی که فرد ناپدید شده پیدا یا سرنوشت اش به طور کامل معلوم نشود، 

حتی با وجود گذشت
چند دهه، مشمول مرور زمان نمی شود..

شعبه ی جدید LA PIANOS افتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس

تمامی پیانوها با جابجایی و کوک رایگان، گارانتی 
سرویس یکساله و تخفیف 1۰٪ برای ایرانیان 

عرضه می شوند. 
به عالوه کمپانی ال ای پیانو به هم وطنان گرامی مشاوره 

رایگان پیش از خرید پیانو را توصیه می کند.

www.la-pianos.com                   La-pianos@hotmail.com

مشـــاوره رایــــگان

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://www.la-pianos.com/


5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:174 - JUNE,28 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 174- آدینه  28 جون 2019

در کانون خبر:

Iranian Information
Center

08Global.net
(818)9-08 08 08

شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net
(310)

477-7477
12701 Van Nuys Blvd., 

Suite H 
Pacoima CA 91331

آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

به راه حلهای مناسب بدون ورزشهای 
سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای 
سالمتر و زیبا تر دلخواه خود قدم بگذارید

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

شرکت تلفن AT&T که شراکت خود را با شرکت وارنر به سرانجام رسانده است و 
اکنون به عنوان یکی از غول های شرکت های مخابراتی و نمایشی مطرح شده است، 
روز شنبه و یکشنبه در محل اســتودیوهای بربنک شرکت وارنر به نمایش کارآیی 
سیســتم 5G پرداخت که تا آغاز سال ۲۰۲۰  در آمریکا تکرار خواهد شد و گفته 

می شــود بسیاری از فیلمسازان و تهیه کنندگان برنامه های ویدئویی خواهند دید که 
چگونه با اســتفاده از پرده سبز خواهند توانست پدیده های دشوار جهان سینما را با 

هزینه کمتر در برنامه ای با عنوان آروال تجربه کنند.

پلیــس لوس آنجلس اعام کرد که در یک تصادف رانندگی، گنادی بلوتســکی 
۹۱ ســاله که یکی از زنده ماندگان هولوکاست بوده است جان خود را از دست 
داده و راننده گریخته است. گنادی بلوتسکی همراه با سگ خود در کنار خیابان 

بوده است. 
پلیس لوس آنجلس با انتشار ویدئوی این تصادف و اعام 5۰ هزار دالر جایزه، 

در جستجوی راننده فرار می باشد. 
این تصادف در ســاعت 5:35 پس از نیمروز دوشــنبه رخ داده اســت و محل 
تصــادف بلوار مگنولیا و خیابان ویلکینســون بوده اســت. این فرد پس از انکه 
نیروهای امداد پزشکی و آتش نشــانی او را به بیمارستان رسانده اند، فوت کرده 
است پلیس لوس آنجلس از کســانی که آگاهی از راننده فراری دارند، تقاضای 

کمک کرد. 

دیوان عالی قضایی آمریکا )Supreme Court( در نشست امروز خود به 
نفع تولید کننده پوشــاک در لوس آنجلس برای اســتفاده از واژه FUCT در 
نام تجاری خود رای داد و آن را مطابق با آزادی بیان، خواند. در این نشســت 
که رای 3-۶ قضات عالی را به همراه داشت افزرون بر موضوع آزادی بیان به 
قانون و مقررات نام ها و نشــانه های تجارتی که در سال ۱۹۴۶ تصویب شده، 
اســتناد شده و این که گفته شده این عامت پیام غیراخاقی دارد را نپذیرفت. 

و این یک پیروزی برای تولید کننده آن اریک برونتی اســت. 
در بیانیه نهایی که از ســوی قاضی ایلین کی گن )Elaine Kagan( نوشته 

شده چنین آمده است:
مهمتریــن اصل پایه در آزادی بیان و قانون آن، چنین اســت که دولت نمی تواند 
کسی را بر اساس دیدگاهش و شیوه بیانش، مورد تبعیض قرار دهد یا جریمه کند.

در آســتانه فشــار دولت ترامپ برای اخراج مهاجران غیرقانونی که با یک تعلیق 
۲ هفته ای روبرو شــده است، هنرمندان آمریکایی و مکزیکی به نقاشی بزرگترین 
نقاشــی دیواری بر روی دیوار مرزی آمریکا و مکزیک در سن دیه گو به درازای 

یک مایل را سامان دادند. 

این نقاشــی دیوار که با همکاری شــمار زیادی از هنرمندان بــر روی نرده های 
 ،)Enrique Chiu( دیوارهای مرزی انجام می شود به سرپرســتی انریکه چی یو
هنرمند مکزیکی – آمریکایی انجام می شود و بیانگر صلح و اتحاد برای امید است 

برای سامان این نقاشی دیواری 38۰۰ هنرمند داوطلب همکاری نموده اند.

رای دیوان عالی قضایی آمریکا برای 
استفاده از واژه FUCT در نام تجاری

بزرگترین نقاشی دیواری با عنوان صلح و اتحاد برای امید

یکی از زنده ماندگان هولوکاست 
جان خود را از دست داد

AT&T رونمایی از سیستم جدید شرکت تلفنی

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
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این هفته شهروند ایرانشهر مثه همیشه داشت خبرها رو زیر و رو می کرد که یهویی 
یه عکسی از چهارتا توله سگ حضرت آغا رو دید و باز یهویی گرخید! این بابا یه 
آرزومند جانشــینی نداره، یه گروه الشخور جنگی هستن که حتما هر کدوم واسه 

جانشینی باباشون نقشه ها تو کله های پارچه پیچیده شون دارن!

از قضای روزگار همه مردم و سیاسیون حاج مجتبی، پسر دوم رهبر رو دندون تیز 
کرده جانشینی باباش میدونن ولی وقتی این عکس در اومد )عکس ال پرده ای حاج 

مسعود( و خیلی زودم وبسایت تابناک )منسوب به محسن رضایی، فرمانده سابق 
سپاه و دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام( اونو حذف کرد، یه کم نظرم عوض 
شد! المصب همچین وق زده و باباشو نیگاه میکنه، فقط یه کارتونیست باید باالی 
ســرش یه ابری چیزی بکشه تا توش رویای به والیت مطلقه فقیه رسیدنو از دید 
حاج سد مسعود خامنه ای )پسر سومی رهبر جمهوری اسامی( نشون بده. طفلک 

اون لحظه تو عکس خیلی دلش رهبری می خواسته: بابا رهبری موخوام!

خاصه شازده مسعود، ببخشید والیت فقیه مطلقه زاده مسعود که انگار بدجوری دلش 
رهبری می خواد، توی نظام واسه خودش یه رابطه های مهمی هم داره. مسعودخان 
داماد آیت اهلل خرازی نمایندهٔ مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم هستش. مسعودجون بابا بیشتر مشغول جمع آوری خاطرات 
باباش و اداره دفتر حفظ و نشر حضرت آغا بوده. همه اینا یعنی این که حاج مسعود 
)که معلوم نیست کی و چجوری رفته حج بی سر و صدا( با نفوذ در مجلس خبرگان 
و جمع کردن خاطرات باباش یا همون یادگیری راه و رسم والیت فقیه مطلقه بازی 
در آوردن، انتخاب اول یه رهبر جوونه با یه تیم جوون که مشــاوره پیر و پاتال های 
خبرگان رو هم داره. این نظر شهروند ایرانشهره و توصیه این شهروند به استفاده کننده 
های شعار »مجتبی بمیری، رهبریو نبینی!« اینه که توی شعارشون تجدید نظر کنن. فکر 
کنم اینجوری درست تره: »مسعود بمیری، رهبریو نبینی!« البته همچین قافیه رهبریم 

بهش نمیاد، طفلک خیلی اسمش واسه این شعار قناسه!

 آدینه 7 تیر  /   28 جون
1254 خورشیدی )1875میالدی(

زادروزکیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو، 
نماینده جامعه زرتشتیان در مجلس شورای ملی 

)مرگ 11 تیر 1۳1۹(.
1۳0۳ خورشیدی )1۹24میالدی(

درگذشت ظهیرالدوله )داماد ناصرالدین شاه(، 
بنیانگذار ورییس انجمن اخوت

1۳22 خورشیدی )1۹4۳ میالدی(
زادروز سهراب شهیدثالث، آغازگر موج سینمای 
نو در ایران. وی کارگردان همدوره و هم عصر با 

ناصر تقوایی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، داریوش 
مهرجویی، مسعود کیمیایی و عباس کیارستمی 

بود که در فاصله سالهای 1۳4۳ تا 1۳4۶ 
تحصیالت عالی خود را در مدرسه پروفسور 
کراوس وین در رشته سینما آغاز کرد و در 

فرانسه ادامه داد.
وی فعالیت در سینما را از سال 1۳45 با ساخت 

فیلم کوتاهی به نام »آیا« آغازکرد. در بازگشت به 
ایران، در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد 

و فیلم مستند ساخت. 
کارش را به عنوان مترجم و نویسنده سینما بین 

سال های 1۳52 تا 1۳54 ادامه داد. در سال 
1۳55 به دنبال درخشش فیلم های اول و دومش 

)یک اتفاق ساده )1۳52( وطبیعت بی جان 
)1۳54( به آلمان مهاجرت کرد.

از جمله فیلم های او در آلمان می توان به 
فیلم های زیر اشاره کرد:

»در غربت« )1۳54(، »قرنطینه« )1۳55(، 
»زمان بلوغ« )1۳55(، »آخرین تابستانگرابه« 

)1۳5۹( و »یک زندگی ،چخوف« )1۳۶0(
سهراب چند سال پیش از مرگش به آمریكا رفت 

و در شیكاگو اقامت نمود و از آن پس فیلمی 
نساخت. فیلم »گلهای گل سرخ برای آفریقا« 
)1۳70( بسیار مورد توجه منتقدان غرب قرار 

گرفت و با جوایز زیادی همراه بود. 
وی در دهم تیرماه سال 1۳77 بر اثر بیماری 

سرطان کبد در شیكاگو درگذشت.  
1۳۶0 خورشیدی )1۹81میالدی(

انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی و 
قتل آیت اهلل بهشتی و 72 نفر ) به روایت 
خبرگزاری های جمهوری اسالمی( دیگر 

1۳۶8 خورشیدی )1۹8۹ میالدی(
درگذشت عبدالعلی وزیری، خواننده و نوازنده ی 

تار )تولد 12۹2خورشیدی(

شنبه 8 تیر  /   29 جون
1۳25 خورشیدی )1۹4۶ میالدی(

درگذشت »دهقان« )حاج اسماعیل خان(- شاعر 
و آزادیخواه

1۳82 خورشیدی )200۳ میالدی(
درگذشت ویگن دردریان – خواننده ی موزیک 

جاز ایران
 آثار زنده یاد ویگن در شرکت کتاب موجودند

1۳88 خورشیدی )200۹ میالدی(
درگذشت محمد حقوقی، شاعر و منتقد معاصر به 

علت نارسایی قلبی و کلیوی دراصفهان در سن 
72 سالگی. وی متولد سال 1۳1۶ در اصفهان 

بود.

یکشنبه 9 تیر  /   30 جون
1۳0۹ خورشیدی )1۹۳0میالدی(

درگذشت سیداحمد ادیب پیشاوری - شاعر، 
دانشمند و ادیب

1۳0۹ خورشیدی )1۹۳0 میالدی(
زادروز امیر همایون خرم، نوازنده  ویلون

1۳24 خورشیدی )1۹45میالدی(
درگذشت علی محمد آزاد -ادیب و شاعر

دوشنبه 10 تیر   /  1 جوالی
1۳0۳ خورشیدی )1۹24میالدی(

شالوده  نیروی هوایی ایران با ایجاد نخستین واحد 
هواپیمایی نظامی ریخته شد.

1۳5۹ خورشیدی )1۹80 میالدی(
تغییر نام شیر و خورشید سرخ به هالل احمر 

توسط آخوند روح اهلل خمینی و جمهوری اسالمی 

سه شنبه 11 تیر  /   2 جوالی
1۳02 خورشیدی )1۹2۳ میالدی(

زادروز عباس کاتوزیان، نقاش معاصر ایرانی
1۳1۹ خورشیدی )1۹40 میالدی(

درگذشت کیخسرو شاهرخ، نماینده جامعه 
زرتشتیان در مجلس

1۳2۶ خورشیدی )1۹47 میالدی(
زادروز میهن بهرامی، قصه نویس، در تهران

1۳۶۹ خورشیدی)1۹۹0 میالدی(
درگذشت محمدعلی زاویه، نقاش و نگارگر ایرانی

محمدعلی اسماعیل زاویه پس از گذراندن 
تحصیالت ابتدایی در سال 1۳08 به هنرستان 

صنایع مستظرفه رفت )بعدها این هنرستان، 
کمال الملک خوانده می شد( و رشته  مینیاتور و 

تذهیب را برای آموزش برگزید. پس از چندی در 
سال 1۳1۹ در رشته  مینیاتور با درجه ی ممتاز 

فارغ التحصیل شد. 
وی در همین رشته در مدت شصت سال کار 

بیش از دو هزار عكس، نقاشی و تذهیب ساخته 
است. استاد زاویه چگونگی و ساخت رنگ های 
طبیعی کارهای خود را مرهون دو استاد خود 
هادی تجویدی در مینیاتور و علی درودی در 
تذهیب می داند. وی دربین سال های 1۳27 

-1۳2۶ ریاست موزه  هنرهای ملی را بر عهده 
گرفت و در همین دوران به منظور برگزاری 

نمایشگاه های متعدد به خارج از کشور سفر کرد 
و در این فرصت ازاکثر موزه های بزرگ جهان 

دیدار به عمل آورد و موفق به اخذ مدال طال در 
رشته  مینیاتور از نمایشگاه بین المللی بروکسل 

و نشان هنر از وزارت فرهنگ و هنر و دیپلم 
»گراندپری« شد. وی در سال 1۳۳۹ بازنشسته 

گردید و در کارگاه شخصی خود به انجام کارهای 
هنری پرداخت. از آثار برجسته ی او می توان 

»خسرو و شیرین«، »نمایی از قصر سلیمان«، 
»هفت گبند بهرام«، »چوگان بازی هنرمندان در 

دربار شاه عباس« را نام برد. آثار این نقاش در 
موزه ی هنرهای ملی حفظ می شود.

 آثار نقاشی محمد علی زاویه به صورت کارت 
تبریک در شرکت کتاب موجود است
1۳88 خورشیدی )200۹ میالدی(

درگذشت جمشید شیبانی، خواننده معروف و از 
پیشكسوتان موسیقی جاز در ایران، در بیمارستان 
تارزانا در لوس آنجلس کالیفرنیا. وی متولد 1۳0۳ 

بود.

چهارشنبه 12 تیر   /  3 جوالی
۱3۰3 خورشیدی )۱۹۲۴ میادی(

میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه، 
به قتل رسید

میرزاده عشــقی نــام اصلیش »ســید محمدرضا 
سیدابوالقاســم  »حــاج  فرزنــد  و  کردســتانی« 
کردستانی« بود و در تاریخ دوازدهم جمادی اآلخر 
سال ۱3۱۲ هجری قمری مطابق ۲۰ آذرماه ۱۲73 

خورشیدی و سال ۱8۹۴ میادی زاده شد.
 کلیات اشعار میرزاده عشقی از انتشارات شرکت 

کتاب منتشر شده است.
۱33۰ خورشیدی )۱۹5۱ میادی(

زادروز بیژن بیجاری، قصه نویس، در اصفهان
۱3۶7 خورشیدی )۱۹88 میادی(

سرنگونی هواپیمای مســافربری ایران توسط ناو 
آمریکایی در خلیج فارس

۱377 خورشیدی )۱۹۹8میادی(
درگذشت سهراب شهیدثالث، فیلمساز برجسته.

 پنجشنبه 13 تیر  /   4 جوالی
1۳50 خورشیدی )1۹71 میالدی(

درگذشت استاد دکتر محمد معین، دانشمند، 
نویسنده، پژوهشگر و رئیس سازمان لغتنامه 

دهخدا و پدید  آورنده فرهنگ معین
  دست آوردهای دکتر محمد معین در شرکت 

کتاب موجود هستند 

1۳77 خورشیدی )1۹۹8 میالدی(
درگذشت صادق چوبک، نویسنده، در برکلی کالیفرنیا
 شرکت کتاب ناشر کتاب های زنده یاد صادق چوبک 

است. 
1۳85 خورشیدی )200۶ میالدی(

درگذشت جواد تقدسی، کمدین معروف در سن 84 
سالگی در تهران.

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

حکایات بازار بین الخبرین

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
28 جون تا  4 جوالی )7 تیر تا 13 تیر(

از چپ به راست و به ترتیب سن: سید مصطفی , سید مجتبی , سید مسعود و سید میثم 
خامنه ای فرزندان ذکور رهبر جمهوری اسامی. او دو فرزند دختر هم به نام های هدی 

و بشری دارد.

۱۶ خرداد ۱3۹۲، وب سایت تابناک به سرعت یک تصویر را از گزارش تصویری بیست 
و چهارمین سالگرد مرگ روح اهلل خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسامی، حذف کرد.

مسعود خامنه ای و پدر زنش، آیت اهلل محسن خرازی

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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در کانون خبر:

پس از ماجرای سوءاستفاده جنسی و رفتار ناشایست دکتر جرج تیندال، رئیس کلینیک 
زنان در دانشــگاه USC، یکی از مشکات ناشــی از محدودیت زمانی در طرح 
 AB151۰ شــکایت بود و قانون گذاران کالیفرنیا را بر آن داشت که با طرح الیحه
از سوی نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا الویزه ری یز )Eloise Reyes( یکسال 
به مدت قانونی طرح شــکایت افزوده شود که البته این یکسال در مورد این پرونده 

خاص نخواهد بود. 
دانشــگاه USC می گویــد که با در نظر گرفتن ۲۱5 میلیــون دالر برای پرداخت 
خسارت شامل همه شاکیان خواهد بود و محدوده زمانی ندارد، لیکن قانون گذاران با 
بهره گیری از این پرونده می خواهند برای همه موارد قانونی در پرونده های دیگر نیز 
این تمدید کساله را گسترش دهنده به ویژه این که در مورد نوجوانانی که مورد دست 
درازی جنسی و یا رابطه از سوی بزرگساالن قرار می گیرند، بسیاری از نوجوانان از 
ترس شکایت نمی کنند و این افزایش مهلت قانونی به آنان فرصت می دهد تا در آینده 

شکایت خود را طرح کنند.

با تصمیم در پشت درهای بسته و بدون آگاهی رسانی همگانی، لو الزاتین، مدیر عامل صندوق 
بازنشستگی کارکنان کانتی لوس آنجلس برکنار شد. 

این صندوق بازنشســتگی که به صورت اختصاری LACERA خوانده می شــود به 
بازنشستگی بیش از ۱۶5۰۰۰ کارمند کنونی و پیشین رسیدگی می کند و بیش از 3 میلیارد دالر 

را سالیانه بین بازنشستگان کانتی، توزیع می نماید.
وکیل لو الزانتین اعام کرد که مشکات بر سر هزینه های سفر بین او موکل او و اعضای 
هیئت مدیره بوده و مشکات دیگری مانند تبعیض جنسیتی نیز عاملی در این میان بوده است. 

به این ترتیب باید در انتظار اعام شکایت در این زمینه ها بود.

قانون جدید پس ازسوءاستفاده جنسی  
USC رئیس کلینیک زنان در دانشگاه

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کارکنان کانتی لوس آنجلس برکنار شد

SOUTHERN CALIFORNIA RE-
GIONAL RAIL AUTHORITY IFB 
NO. PO783R20- PROVISION OF 

WOOD TIES

The Southern California Regional 
Rail Authority (SCRRA) is seek-
ing Bids for the Provision of Wood 
Ties. The maximum dollar val-
ue for the contract will be for a 
total not-to-exceed amount of 
10,000,000.00$.
Bid documents may be obtained 
via download by visiting SCRRA›s 
website at http://www.metrolink-
trains.com/agency/page/title/do-
ing business. Vendors must reg-
ister for no fee on the website in 
order to download the documents.

There will be a pre-bid conference 
held on June 2019  ,27 at 10:00 
a.m. To participate in telephone 
conference, please dial (-452 (213
0499, Bridge #: 1034, Pin #: 5859. 
Only electronic bids will be accepted.

The contracts to be awarded will 
be funded in part by grants under 
the U.S. Department of Transpor-
tation, Federal Transportation 
Administration and is subject to a 
DBE Participation Goal of %3.

For further information contact: 
Melissa Cousart, Contract and 
Compliance Administrator at 
213.452.0207 or email Cous-

artm@scrra.net.

19/28/6
CNS#3267595-

IRANSHAHR WEEKLY 
C/O KETAB CORP

از اول جوالی خرید فشنگ برای اسلحه ، نیاز به بررسی پیشینه خریدار دارد
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا امروز در مورد بررسی پیشینه خریداران اسلحه که از 
اول جــوالی ۲۰۱۹ به اجرا درمی آید گفت، مقررات جدید برای حفظ ایمنی مردم 
اســت و زندگی بسیاری را حفظ خواهد کرد. شعارهای افراطی مخالفان، انکار این 
واقعیت است. این اسلحه نیست که می کشد، این کسانی هستند که اسلحه را به دست 

می گیرند , دیگران را می کشند. 
در آمریکا، شــما به داروخانه مراجعه می کنید تا داروی سودافد، خریداری کنید باید 
مدرک و کارت شناسایی نشان دهید ولی می خواهید اسلحه و فشنگ بخرید، بدون 
هیچ مشکلی آن را روی آناین خریداری می کنید و برایتان فردا در خانه تان تحویل 
می دهند. اســلحه را به صورت قطعات جدا جدا سفارش می دهند و می خرند و با 
داشتن اسلحه غیرقانونی، هر قدر فشنگ بخواهند، می خرند. از اول جوالی، کالیفرنیا 
نخستین ایالتی خواهد بود که برای خرید فشنگ نیز باید گذشته خریدار بررسی شود.

نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا هزینه رابطه با 5 زن را از پول های 
انتخابات پرداخت کرده است

دادستان فدرال، شب گذشته مدارکی را تسلیم دادگاه کرد که به موجب آن، دانکن هانتر نماینده 
جمهوریخواه کنگره از کالیفرنیا و همسرش مارگرت هانتر نه تنها متهم به استفاده شخصی 
از پول های کارزار انتخاباتی به مبلغ ۲5۰۰۰۰ دالر در مورد مسافرتهای بسیار تجملی، هزینه 
تحصیل فرزندان در مدارس خصوصی و هزینه Uber برای مصرف شخصی شده است، 
افزون بر اینها، او متهم است که از این پول برای رابطه بیرون از ازدواج، دست کم در 5 مورد 

برای این زنان هزینه شده است. 

وزارت دادگستری آمریکا، اعام کرده است که در دادگاه، مدارک الزم ارائه خواهد شد.
باید اشاره کرد در دوران انتخابات نوامبر ۲۰۱8، هنگامی که این مسائل مطرح شد، دانکن 
هانتر برای این که لطمه ای به پیروزی او نخورد، اعام کرد که این ۲5۰۰۰۰ دالر را همسرش 
هزینه کرده است، لیکن همسرش ماه گذشــته در دادگاه به جرم خود اقرار کرده و قول 

همکاری با دادستان را داد. دادگاه دانکن هانتر در ماه سپتامبر خواهد بود.

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE

دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

http://www.promedonline.com/
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 افقي:
۱- دروازه ای تاریخی در مدخل جنوب شرقی شهر قزوین

۲- ناکام- آقا و سرور- هیجان آور
3- حرکت اسب در بازی شطرنج- اذیت کردن- قسمتي از گل- حرف نخست 

انگلیسی
۴- ظلم و جور- نوعی پیشوند فعل ماضی- جنس و متاع- از جهات اصلي

5- سلسله اي در پادشاهی تاریخ ایران- چشمه
۶- از وسایل نظافت- پیاله آبخوري- تقویم

7- نوعی شیرینی خامه ای- از کشورهای اروپایی به پایتختی بخارست- دشمن 
سخت

8- مقصدش دریاست- از آن باران آید-مقابل مادگی- زور و توان
۹- حرف همراهي-  به واســطه معادن غنی و نیز نفــت یکی از ثروتمندترین 

ایالت های آمریکا محسوب می شود- پایتخت غنا
۱۰- گرامي داشتن- صدا زدن- محل سپرده گذاري پول

۱۱- حشره مزاحم- کسي که روضه خواني کند
۱۲- شکستن و خرد کردن- صفت روباه- حرف دهن کجي- ذبح شتر
۱3- گذرگاه خون- اهرم بزرگ- دندانساز- کارآگاه به دنبالش است!

۱۴- وسیله اضافی احتیاطي- هوس زن باردار- یاران
۱5-  یکی از سرشناس ترین موزه های ایران است

عمودي:
۱- ترمومتر- از شهرهای استان تهران که تپه های تاریخی کیکاور درآنجاست

۲- وفات و درگذشت- جان ها و روان ها- کنایه از دوندگي بیهوده
3- زدنی وراج!- رانده شده- سوغات گجرات- بوي پشم سوخته

۴- صوت و نغمه- نخست- از سازهای موسیقی- خون بها
5- سخن گفتن زیر لب- از بیماري هاي خاص

۶- از پادشاهان تمدن بابل- باالي خانه- قفل چوبي قدیمي
7- ماه- کمک رسان- فاتی در آسیا

8- عدد زوج یک رقمی- نویسنده بنام فرانسوي- جنب و بغل- نفس سوزناک
۹- ضرب شمشیر- همنشین- ضمیر مفعولي

۱۰- کج و ناراست- پرنده آش سردکن- یار و همدم
۱۱- نوعی غذای ایتالیایی- نوعي برنج

۱۲- کل و تمام- شیمي کربني- خودپسندي و غرور- گونه و جنس
۱3- راه میانبر!- زیان آوردن- همراه شواهد- از نت های موسیقی

۱۴- از ماه هاي سال رومي- دریانورد- آزمند
۱5- مرد اصیل و شریف- کارمند سفارتخانه

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

DJ SHAD

دي جي شاد

310.261.0333

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
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در کانون خبر:

جرمی اندرسون )Jeremy Anderson(، مربی پیشین شنای سانتا کاریتا که از سوی اداره شریف دپارتمان به سبب ۱۹ 
مورد شکایت برای مسائل جنسی نسبت به کودکان و نوجوانان تحت تعقیب بود و برای فرار از محاکمه و مجازات به کشور 
کوستاریکا گریخته بود، هنگامی که شناسایی شده و قرار بود او را به آمریکا باز گردانند در روز جمعه ۲۱ جون در بیمارستان 

درگذشت.
او در بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ مربی تیم شنای پسران بوده و تیم های آمریکا در المپیک و پارا المپیک را رهبری کرده است. 
او از دســامبر ۲۰۱7 پس از شــکایت قربانیان رفتار ناشایست جنسی، تحت تعقیب قرار گرفته بود و اکنون که پس از 8 روز 
بستری شدن در بیمارستان، درگذشته است هنوز علت مرگ اعام نشده و نمایندگان دادستانی برای شناسایی او و علت مرگ 

عازم کوستاریکا شده اند.

درگذشت مربی پیشین شنای سانتا کالریتا متهم به 19 مورد 
شکایت برای مسائل جنسی نسبت به کودکان و نوجوانان

شکایت دادستان کل لوس انجلس از آداره فدرال نظارت بر پرواز

مایک فیوئر )Mike Feuer( دادســتان شــهر لوس آنجلس اعام کرد که از FAA )اداره فدرال نظارت بر پرواز( به دادگاه 
شــکایت می نماید و علت این شکایت را تغییر مسیر شماری از پروازها از فرودگاه LAX بر فراز شهرهای میانی کانتی لوس 

آنجلس و بخش های مرکزی لوس انجلس اعام نموده است. 
او می گوید که این تغییرات بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و نیازهای عمومی مردم صورت گرفته است و ایجاد 

سر و صدای بسیار در زندگی مردم در منطقه یکی از این اشتباه ها و مشکات است.
 اریک گارستی، شهردار لوس آنجلس نیز در همگامی با دادستان کل می گوید: اداره فدرال نظارت بر پروازها در این زمینه باید 
نظر مردم را نیز جویا می شد. هرب وسون ، رئیس شورای شهر لوس آنجلس نیز می گوید ما از سال ۲۰۱7 با شهرها، کانتی، ایالت 

و مقامات دولت فدرال در این زمینه همکاری کرده ایم و این تصمیم های FAA بر کیفیت زندگی مردم زیان وارد می نماید.

نمایندگان شــورای شهر لوس انجلس مایک بونین، مارکیس داوسون، پائل کورتز و دیود رایو ، طرحی را ارائه نموده اند که به 
موجب آن، نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ خانه خالی شناسایی شده است و می گویند در حالی که نزدیک به ۶۰۰۰۰ نفر بی خانمان در لوس 
آنجلس وجود دارد، این خانه ها نباید خالی بمانند و در صورتی که مالکان آن از اجاره آنها به افراد نیازمند به خانه خودداری کنند، 
باید مالیات بپردازند. هنوز معلوم نیست که آیا اریک گارستی شهردار لوس آنجلس ، در صورت تصویب این طرح در شورای 

شهر، آن را امضا خواهد کرد یا نه.
آنچه روشن است، میزان مالیات و نوع خانه های خالی ، بزرگترین مشکل خواهد بود. زیرا خانه های گران قیمت و مجلل، به سبب 

نیافتن مستاجر خالی می ماند و بی تردید این خانه ها نمی تواند برای بی خانمان ها، استفاده شود. 

اداره شــریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی، بامداد امروز با انتشــار ویدئویی که نشان می دهد چگونه مرد ۲۴ 
ســاله ای به نام رایان توای من )Ryan Twyman( در پارکینگ مجموعه آپارتمانی ویلوبروک  در ســاعت 
7:3۰ شــامگاه ۶ جون، با 3۴ گلوله ای که از ســوی ماموران شــلیک شــده کشته شده اســت. و اداره شریف 
دپارتمان گفته اســت که او مســلح بوده و از اتوموبیل خود به عنوان یک اسلحه برای حمله و کشتن ماموران 

بهره گرفته اســت. خانواده او با طرح شکایت، درخواست خسارت کرده اند. 
اداره شــریف دپارتمان می گوید: گر چه ما در مراحل آغازین تحقیق هســتیم لیکــن او در پیش از تیراندازی 
نیزمــورد تحقیق ماموران بوده و به ما خبر رســیده بود کــه او در یک اتوموبیل کیا ســفید رنگ در مجموعه 
آپارتمانی یاد شــده است وهنگامی که ماموران  به او نزدیک می شوند و در پشتی اتوموبیل را باز می کنند تا او 
را وادار به تســلیم کنند، او اتوموبیل را روشــن کرده و می خواســته با دنده عقب حرکت کند که جان ماموران 

را به خطر می انداخته و مامور دیگری به او شــلیک کرده است. 

کشته شدن مرد 24 ساله به دست ماموران
 شرف لوس آنجلس

100000 خانه خالی برای بی خانمان ها
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در کانون خبر:

دستگیری مهاجران غیر قانونی ، پس از آزادی از زندان کانتی

 )ICE( گر چه الکس ویانونه وا ، رئیس شــریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس اعام کرده است که با ماموران اداره مهاجرت
همکاری نمی کند و آنها به زندان ها و بازداشــتگاه های کانتی لوس آنجلس دسترســی ندارند، لیکن کنشگران حقوق مهاجران 
غیرقانونی می گویند ماموران فدرال با حضور در بازداشتگاه ها و زندان های کانتی لوس آنجلس، هنگام ازادی زندانیان، آن دسته 
را که مهاجر غیرقانونی هستند، بازداشت کرده و به زندان های فدرال برای اخراج از آمریکا می برند. در پاسخ به این انتقاد، الکس 

ویانوئه وا می گوید: »ما از حقوق همه دفاع می کنیم و نمی گذاریم که مجرمان به جامعه باز گردند و تهدیدی برای جامعه باشند.«
او می گوید میزان همکاری و انتقال مهاجران غیرقانونی، زندان فدرال در سه ماهه ژانویه تا آپریل ۲۰۱۹ نسبت به همان زمان در 

سال ۲۰۱8 به میزان ۴7 درصد کاهش داشته ایم. 

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا دریک مراسم رسمی در ســاکرامنتو در کنار رودخانه ساکرامنتو نسبت به کشتار بومیان 
کالیفرنیا )سرخ پوســتان( که در ۱۶۹ سال پیش روی داده است، پوزش خواســت. گر چه در آن زمان، هنوز کالیفرنیا به 
عنوان یک ایالت به رســمیت شــناخته نشــده بود، لیکن این وظیفه بر دوش فرمانداران کالیفرنیا بود که از ســوی مردم 
کالیفرنیا از بومیان کالیفرنیا نسبت به این کشتار که گوین نیوسام آن را نسل کشی خواند، پوزش بخواهند و برگ تازه ای 

در تاریخ کالیفرنیا را رقم بزنند. 
باید یادآوری کرد که ســال های ۱8۰۰ شــمار بومیان کالیفرنیا ۲۰۰۰۰۰ نفر بود که در ســال های ۱۹۰۰ به ۱5۰۰۰ نفر 
کاهش یافت. زیرا در ۱85۰ قانون گذاران کالیفرنیا با پرداخت ۱/۲۹ میلیون دالر تعهد کردند که در برابر ســر بریده هر 
سرخپوســت، به قاتل  ها 5 دالر بپردازند. از ســال ۱۹۹8، کالیفرنیا برای جبران خسارت اجازه تاسیس ۶۴ کازینو به ۶۲ 

قبیله سرخپوستان داده اند. 

عذرخواهی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?subjectid=175&subject=CHILDREN+(PERSIAN+LANGUAGE)
http://mihancompany.com/
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 28 جون 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد
Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate)

دوره آموزشی نرم افزار اِکسل
Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate)

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک
QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate)

وبینارهای جهانی آکادمی 
آموزشی پرژن آمریکن  با
 استاد جواد  صفار زاده

تلفن برای ثبت نام

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

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

Persian American Academy 

رویدادهای ایرانی
Iranian Events
برای اطالعات بیشتر

www.08global.net/08event

http://www.08global.net/08event/
www.saffarzadeh.com
http://www.andisheh.tv/
https://wzycongress.org/social-events-package/
http://www.08global.net/08event/
https://wzycongress.org/
https://www.axs.com/events/376262/moein-live-in-concert-tickets?fbclid=IwAR0Zjw6k-5CrrCk6PcoeJBl5DwSOGFtyJ4kYAyGelM3s7lHzvzQY6vfo8NY
https://jsma.uoregon.edu/naeemeh
https://www.iraniticket.com/koobangensemble/tickets/mehr-be-mehr-162919?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

174

افزایش بهای ساخت مسکن و اجاره بها در سال گذشته

انتشار گزارش بهای خانه، ساخت و اجاره که از سوی دانشگاه هاروارد در مورد 38۲ 
منطقه شهری بزرگ در آمریکا انجام شده است نشان از ۹ برابر شدن هزینه های ساخت 

خانه در ارنج کانتی و لوس آنجلس کانتی در مقایسه با پرداخت ها دارد.
این گزارش اشاره می کند که بهای خانه در مقایسه با درآمد مردم، در لوس آنجلس کانتی 
و ارنج کانتی در رتبه ۴ باالی جدول گرانی قرار گرفته و منطقه ریورساید و سن برناردینو 

کانتی در رتبه 3۶ باالی جدول گرانی است. 

این گزارش که دارای جدول های مقایســه ای درآمد نسبت به بهای اجاره و با قیمت 
خانه ها است نشــان می دهد که در جنوب کالیفرنیا 57 درصد اجاره نشین های لوس 
انجلس کانتی و ارنج کانتی بیش از 3۰ درصد درآمد خود را برای اجاره هزینه می کنند 
در حالی که در سال پیش 5۴ درصد بوده و در کل کالیفرنیا این نسبت ۴7 درصد است.

ناگفته نماند که در ارنج کانتی 3۱ درصد مردم، بیش از نیمی از درآمد خود را به اجاره 
خانه می دهند. 

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
http://talaitutor.org/
https://www.flameinternational.com/

