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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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:
معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

دانشجویانبیخانمانکالجهادر
پارکینگهاخواهندخوابید
کشت زارهای گل آفتابگردان
در زیر پای مسافران
زمینلرزه 7/1ریشتریجنوب
کالیفرنیا و بیش از 5000پس لرزه
فیلم های زدو خورد خشونت بار در
دیسنیلندبرشبکههایمجازی
شرکت  Nikeکفشهایی را که
پرچم قدیم آمریکا را برخود دارد
را از بازار خارج کرد
دانالد ترامپ  ،از تبرئه شدن
افسر نیروی دریایی آمریکا ادوارد
گالیگرشادمانیکرد
دانشگاه  ،USCو توافق 50
میلیون دالری برای خسارت به
دانشگاه سن دیه گو UCSD
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 47وکیل جدید ایرانی تبار در کالیفرنیا پروانه
وکالت دریافت کردند
با اعالم نتایج آزمون پروانه وکالت ایالت کالیفرنیا در بهار
ســال  ،2019از بین متقاضیان جدید وکالت در این ایالت،
 1458نفردانشآموخته رشــتههای حقوق و وکالت موفق
به اخذ پروانه وکالت از انجمن وکالی کالیفرنیا شدند که
دست کم  47تن از این افراد از شهروندان ایرانیتبار بوده و
بیش از  3درصد از کل پذیرفته شدگان بهار سال  2019را
تشکیلمیدهند.
با توجه به فهرست اسامی پذیرفته شدگان  55 ،درصد زن
و  45درصد مرد میباشند .همچنین  3تن از پذیرفته شدگان
ازخارج ازایالت کالیفرنیا برای شرکت دراین امتحان ثبت نام
کرده بودند که در ایالتهای نیوجرسی و واشینگتن اقامت
دارند .بر اســاس اطالعات استخراج شده ازسوی شرکت
کتاب که طبق سالیان گذشته لیست ایرانیان موفق به اخذ
پروانه وکالت کالیفرنیا را استخراج و منتشر کرده است ،بیش
از  50درصد از وکالی ایرانی تبار جدید ایالت کالیفرنیا که
امسال رسما موفق به اخذ پروانه وکالت شدهاند در منطقه
جنوب این ایالت( )southern Californiaمستقر می
باشند.
شایان ذکر است که پروانه وکالت ایالت کالیفرنیا در برخی
دیگــر از ایالتهای آمریکا نیز کاربــرد دارد و امتحان بار
وکالی ایــن ایالت در نوع خود ،ســختترین امتحان در
سراسر آمریکا می باشد.
موسسه فرهنگی شرکت کتاب و مرکز اطالعات  08ایرانیان
از بیش از یک دهه پیش با بررسی نتایج ساالنه امتحان بار
وکالت کالیفرنیا همواره اطالعات مربوط به وکالی جدید
ایرانی را به جهت تشــویق این عزیزان که اکثرا از جوانان

نســل دومی جامعه ایرانیان آمریکا می باشند ،استخراج و
منتشر نموده است.
فهرست اسامی به ترتیب حروف الفبای فارسی وهم چنین
فهرست به ترتیب حروف الفبای زبان انگلیسی همراه با
شهر و ایالت محل اقامت پذیرفته شدگان ایرانی تبار به شرح
ذیل می باشد.
سارا احسانی نیا ،یان اراکی ،مهین امینیان ،دزیره بصیر ،بیژن
بهزادی ،جاسمین بهروزان ،فروغ تکامنش ،شینا تهرانی، ،
نیما ثابتی ،یاسمین حسینی ،شهاب حکاک زاده ،النا حلوی،
رایان خجسته ،الهام خزاییان ،سحر خوشخو ،امیر درافشا،
دانیل رضوی ،ایمان ذکائیم ،سحر شیرعلیان ،سارا صالحی،
متین صفایی ،مهرداد صفوتی ،میالد صلح جو ،کیندل عباسی،
سمینا عزیزی ،علی علیزادی ،حنا غفاری ،ژاکلین فروتن،
نادیا فرجود ،الناز فیاضی ،آیدین فیروزی ،ندا فیروزی ،آرون
کهنیم ،امیر گودرزی پناه ،آریا مالک ،شیال محسنی ،شقایق
ادامه مطلب در صفحه 2

الصراف اریک سوال ول ،نماینده کنگره آمریکا از کالیفرنیا از نامزدی
انتخابات ریاست جمهوری  2020و ورود تام استایر
اریک ســوال ول (  ،)Swalwellنماینده کنگره آمریــکا از کالیفرنیا و

نامزد انتخابات ریاســت جمهوری  ،2020که  38ســال دارد،اعالم کرد
از نامزدی انتخابات ریاســت جمهــوری  ،2020پیش از مناظره جوالی

خارج شــده اســت و همزمان و پیش از رســیدن پایــان مهلت ثبت نام

برای نامزدی انتخابات ریاســت جمهوری ،میلیــاردر لیبرال کالیفرنیا تام
استایر ( )Tom Steyerوارد دور انتخابات شــد .تام استایر میلیاردر
معروف ،در  2ســال گذشــته تالش کرد که نمایندگان کنگره را تشویق
نمایــد دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را اســتیضاح نمایند و در این

مســیر از نامزدهای جدید کنگره در ســال  2016برای دستیابی به کنگره
پشتیبانی مالی نمود.

ناگفتــه نماند که اریک ســوال ول ،بــا تردید وارد انتخابات ریاســت

جمهوری شــده بود  ،لیکن با حضور شــمار زیاد نامزدها ،شانسی برای

خود ندید.
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:در کانون خبر

27 Melamed;Abraham;Teaneck;NJ;07666;
28 Merabi;Daniella;Los Angeles;CA;90025;

، دانیال مهرابی، آبراهام ملمد، آصف مکابی، آرین مقتدری زاده، لیال مصطفوی،مرشدیان
. مارتا یوسفی، کیوان وزیری، نیکول نقاش، نیکی نصرتی،جیمی ناظمی تبریزی

29 Moghtaderi-Zadeh;Arian;Los Angeles;CA;90024;

1Abbasi;Kendall;San Francisco;CA;94107;

30 Mohsini;Sheila;Los Angeles;CA;90066;

2Alyazdi;Ali;Woodinville;WA;98072;

31 Morshedian;Shaghayegh;San Diego;CA;92122

3Aminian;Mahin;Redwood City;CA;94063;

32 Mostafavi;Leyla;San Francisco;CA;94709;

4Araki;Ian;Westminster;CA;92683;

33 Naghash;Nicole;Irvine;CA;92612;

5Azizi;Samina;Half Moon Bay;CA;94019;

34 Nazemi Tabrizi;Jamie;Long Beach;CA;90802;

6Bassir;Desiree;Woodland Hills;CA;91364;

35 Nosrati;Nikki;Calabasas;CA;91302;

7Behroozan;Jasmine;Los Angeles;CA;90035;

36 Razvi;Daniel;Frederick;MD;21703;

8Behzadi;Bijan;Pleasanton;CA;94566;

37 Sabeti;Nima;Irvine;CA;92618;

9Dorafsha;Amir;Sacramento;CA;95831;

38 Safaie;Mateen;Los Angeles;CA;90094;

10Ehsani-Nia;Sara;Northridge;CA;91324;

39 Safvati;Mehrdad;Beverly Hills;CA;90210;

1 1Faiazi;Elnoz;Woodland Hills;CA;91367;

40 Salehi;Saara;Huntington Beach;CA;92649;

12Farjood;Nadia;San Diego;CA;92130;

41 Shiralian;Sahar;Encino;CA;91316;

13Firouzi;Aidin;San Diego;CA;92128;

42 Solehjou;Meelahd;Fullerton;CA;92835;

14Firouzi;Neda;West Hills;CA;91307;

43 Takmanesh;Forough;Corona;CA;92883;

15 Foroutan;Jacqueline;Tarzana;CA;91356;

44 Tehrani;Sheena;Los Angeles;CA;90048;

16 Ghaffari;Hannah;Menlo Park;CA;94025;

45 Vaziri;Kayvan;Woodland Hills;CA;91367;

17 Goodarzi-Panah;Amir;Haddon Township;NJ;08108;

46 Youssofi;Martha;National City;CA;91950;

18 Hakakzadeh;Shahab;Beverly Hills;CA;90211;

47 Zokaeim;Eman;Woodland Hills;CA;91367;

19 Halavi;Lana;Los Angeles;CA;90049;
20 Hosseini;Yasmin;Woodland Hills;CA;91364;

 پذیرفته شدگان1458  نفره از تعداد کل47 الزم به یادآوری اســت که این فهرست
بر اساس تشخیص نام پذیرفته شــدگان به عنوان ایرانی تبار استخراج شده است و
هیچگونه ســندیت رسمی وغیر رسمی ندارد و فقط برای نشان دادن موفقیت ایرانی
.تباران تنظیم گردیده است

:تصویر هفته

1 ادامه مطلب از صفحه

25 Macabi;Asaf;Los Angeles;CA;90024;
26 Malek;Arya;Santa Monica;CA;90404;

ژاک فراست

2

21 Khazaian;Elham;Bakersfield;CA;93308;
22 Khojasteh;Ryan;Campbell;CA;95008;
23 Khoshkhou;Sahar;Agoura Hills;CA;91301;
24 Kohanim;Aaron;Beverly Hills;CA;90210;

 پس لرزه5000  ریشتری جنوب کالیفرنیا و بیش از7/1 زمین لرزه
5000  ریشــتری جنوب کالیفرنیــا در روز جمعه تاکنون بیش از7/1 از زمین لرزه
 منطقه را لرزانده است و گر چه خسارت جانی وجود نداشته است لیکن،پس لرزه
 بسیاری را به دور از خانههای خود در منطقه،وحشت رویارویی با زمین لرزه بزرگتر
. نگه داشتRIDGECREST
 ســال گذشته در جنوب کالیفرنیا بوده20 این زمین لرزه که بزگترین زمین لرزه در
. گفته میشود سطح شماری از جادهها را شکافته و جابه جا کرده است، است
ت جادهها با توجه به
 کارشناسان میگویند که خسارتهای وارد شده به سطح آسفال
.شدت زمین لرزه میتوانست بیشتر از این باشد
 مایلی بر روی گسل همان30 تاکنون اعالم شده است که این زمین لرزهها در درازای
. جوالی بوده است4 زمین لرزه پیشتر

شهرام ناظری

. موسیقیدان و آهنگساز موسیقی اصیل ایرانی است،خواننده
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The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات

در کانون خبر:

دانشجویان بی خانمان کالج ها در
پارکینگ ها خواهند خوابید

3

به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

با افزایش شــمار بیخانمانها در میان دانشــجویان کالجها در کالیفرنیا  ،مارک

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

برمن  )MARK BERMAN(،نماینده دموکرات از پالو آلتو در مجلس ایالتی
کالیفرنیا ،پیشنهاد کرده است تا هنگامی که راه حلی اصولی برای بیخانمانهای

دانشــجو یافته نشده است ،به آنها اجازه داده شود تا در پارکینگ کالج در درون

اتوموبیل خود بخوابند.

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

مارک برمن بــا ارائه الیحه  AB302تالش دارد تا بــا تصویب این الیحه در

مجلــس ایالتی و تصویب آن در ســنای کالیفرنیا این امکان در  73کالج محلی
برای دانشجویان فراهم شود.

در نظرسنجی که از  40000دانشــجوی کالجهای کالیفرنیا به عمل آمده است،

 19درصد دانشجویان اعالم کردهاند که جایی برای زندگی و خواب ندارند این

714-418-7146

الیحه به عنوان یک راه حل موقت ارائه شده که تا پایان  31دسامبر  2022اعتبار
خواهد داشت.

کشت زارهای گل آفتابگردان در زیر پای مسافران

اداره شــریف دپارتمان سوالنو کانتی در کالیفرنیا اعالم کرد که در تعطیالت چند
روزه  4جوالی تا پایان هفته ،مسافران در جادههای شمال کالیفرنیا با توقف در کناره
جاده برای عکســبرداری از کشتزارهای گل آفتابگردان ،گر چه تصاویر زیبایی
را به صفحههای فیسبوک و یا اینستاگرام منتقل کرده اند ،لیکن با اعتراض مزرعه
داران روبرو شده اند زیرا بسیاری از مردم  ،بدون توجه به این که این کشتزارها،

ملک خصوصی اســت و نباید وارد آن شــوند ،با ورود به درون کشتزارهای گل
آفتابگردان ،موجب آســیب به ســاقههای این گیاه حساس شده و خسارت مالی
ناخواسته به مالکان این کشــتزارها وارد شده است .ناگفته نماند که  99درصد
فرآوردههای روغنی از گل آفتابگردان در کالیفرنیا از همین منطقه تولید میشود.

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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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 4

حسین اشتري

فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی
متولد شــهر اصفهان است؛ از ســال تولد و
تحصیالت وي اطالع دقیقی در دست نیست.
مسئولیتها
و
 رئیس دانشگاه امام هادي سازمان حفاظتاطالعات سپاه پاسداران
 رئیس پلیس اطالعات و امنیت نیروي انتظامی جمهوري اسالمی تا خرداد 1393 جانشــین فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اســامی از  7خرداد  1393تا 18اسفند 1393
 فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اســامی از  18اسفند  1393تا کنونبرخی ازموارد نقض حقوق بشر
نیروي انتظامی طی اعتراضات ديماه  ،1396افزون بر سلب حق شهروندان ایرانی
براي برگزاري تجمعات مسالمتآمیز با اتخاذ روشهاي خشون تباري چون آتش
گشودن بر معترضان غیرمسلح ،ضرب و شتم و شلیک گاز اشکآور این اعتراضات
مردمی را سرکوب کرده است.
حســین اشــتري به عنوان فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اســامی ایران در
برخوردهاي خشــن و غیرقانونی نیروهاي تحــت امر خود در جریان اعتراضات
ديماه  1396مسئول است.
او همچنیــن  16ديماه  1396طی یک گفت وگوي تلویزیونی وعده دســتگیري
معترضانی را که شناسایی شدهاند در آینده داده است.
 .1کشت هشدن  6نفر در قهدریجان اصفهان
به گزارش خبرگزاري صدا و سیماي جمهوري اسالمی  6نفر در  11ديماه 1396
با شلیک مستقیم نیروي انتظامی در قهدریجان (از توابع اصفهان) کشته شدند.
اصغر هدایت ،فرماندار فالورجان (قهدریجان زیر نظر فرماندار فالورجان) ،است
طی مصاحبهاي با صدا و ســیماي جمهوري اسالمی مدعی شد نیروي انتظامی
معترضان را به دلیل «حمله مسلحانه» به پایگاه بسیج و کالنتري قهدریجان هدف
قرار داده اســت .این ادعا در حالی مطرح میشــود که حتی در فیلم پخش شده
در شــبکه خبر نیز شــواهدي مبنی بر مســل حبودن معترضان وجود ندارد( .در
بخشهایی از فیلم تعدادي از معترضان مواد آتشزا را به ســمت کالنتري پرتاب
می کنند) .
 .2کشته شدن  2نفر در شهر دورود ،استان لرستان
خبرگزاري رسمی صدا و سیماي جمهوري اسالمی کشته شدن  2تن از معترضان
را در  10دي  1396در شهر دورود گزارش کرد.
حمیدرضا کاظمی ،نماینده شــهر پلدختر در مجلس شــوراي اسالمی 10 ،ديماه
 1396در گفت وگویی با تارنماي خبري «اعتمادآنالین» شلیک نیروي انتظامی به
معترضان و کشــته شدن دو نفر در دورود را تایید کرده است» :راهی جز برخورد
و شلیک پلیس با کسانی که شب گذشته هنجارشکنی کردند و به خیابانها ریخته
بودند وجود نداشت.

مرتضی اشراقی

مرتضی اشــراقی به عنوان دادستان انقالب تهران طی مصاحبهاي در روز 22

تیر  1367با روزنامه اطالعات درباره کشتار زندانیان سیاسی گفته است» :در

عضو کانون وکالي دادگستري مرکز

رابطــه با جرایم گروه کهاي منحرف از جهت ای نکه این افراد محارب و یا

مرتضی اشراقی متولد شهر گلپایگان در دهه 30
خورشیدي است.
مسئولیتها
 دادستان انقالب تهران از (احتماالً)  1365تا1368

 -دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداري در سال 1368

 -عضو کانون وکالي دادگستري مرکز

باغی هســتند ،دادسراي انقالب اســامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را

همچنان ادامه میدهد و در این رابطه تعداد زیادي حکم صادر شده است» .

وکالي بین المللی حقوق بشــري چون جفري رابرتســون ،همچنین هیات
قضــات دادگاه مردمی ایران تریبونال و ســازمان عفو بین الملل  ،کشــتار
زندانیان سیاســی ایــران در ســال  1367را مصداق جنایت علیه بشــریت

دانستهاند.

ســازمان ملل نیز قربانیان کشــتار زندانیان سیاســی ایران در سال  1367را

مصداق »ناپدیدشــدگی قهري « دانســته است .به رســمیت شناخته شدن

برخی از موارد نقض حقوق بشر

قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال  1367به عنوان ناپدیدشده ي قهري،

 .1عضویت در هیات مرگ و کشــتار زندانیان سیاسی در سال 1367
مرتضی اشــراقی به عنوان دادســتان تهران در ســال  1367عضو کمیته اي دولت جمهوري اســامی ایران را بر اســاس قوانین بین المللی موظف می
موسوم به »هیات مرگ « بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا کند که حق خانواد ههاي قربانیان را براي دانســتن حقیقت درباره سرنوشت
مذهبــی زندانیان تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آ نها می گرفت.

و محل دفن عزیزا نشــان ادا کند و مسئوالن آن را تحت تعقیب قرار دهد .از

در مرداد و شــهریور ســال  ، 1367چندین هزار زندانی سیاسی در ایران ،با نظر حقوق بین الملل ،ناپدیدشــدگی قهري نقض مداوم حقوق بشــر و یک
فتــواي رو حاهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شــدند .جرم بین المللی اســت و تا زمانی که فرد ناپدید شــده پیدا یا سرنوشت اش

تمامــی آنها پیش از ایــن به مجازات زندان محکوم شــده بودند و در حال به طور کامل معلوم نشــود ،حتی با وجود گذشــت چند دهه ،مشمول مرور
گذرانــدن دوران محکومیت خود بودنــد و دوران محکومیت برخی از آنان زمان نمی شود.
نیز به پایان رســیده بود .زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در  .2نقض حقوق اقتصادي حداقل یک شــهروند بهائی
مرتضی اشــراقی به عنوان دادرس شــعبه  1دیوان عدالت اداري ،در آبان
گورهاي بی نام ونشــان یا جمعی در سراسر ایران دفن شده است.

پیشــتر حسینعلی منتظري ،از مراجع تقلید مخالف با دولت و قائم مقام رهبر  1368با رد شــکایت عزت هائی نجف آبادي ،کارمند بهائی اداره آموزش
ســابق ایران ،در کتاب خاطرات خود به نقش مرتضی اشــراقی در کشــتار و پــرورش ،قطع حقوق و مزایاي بازنشســتگی او را به دلیل »بهائی بودن

زندانیان سیاسی در سال  1367اشاره کرده بود.

« تأیید کرده است.

عالوه بر شهادت هاي متعدد جا نبه دربردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال در بخشــی از حکم صادرشده توسط مرتضی اشراقی آمده است» :نام برده
 ، 1367با انتشــار فایل صوتی جلسه حســی نعلی منتظري با اعضاي هیات [عــزت هائی نجفآبادي] در تاریخ  67 /9 / 14در جلســه هیات حاضر

مرگ در  24مرداد  ، 1367مســئولیت مرتضی اشراقی ،مصطفی پورمحمدي و پــس از تفهیــم اتهام [بهائی بودن] کتب ًا بــه اتهام وارده اقرار و اعتراف
(نماینده وقت وزارت اطالعات) ،حســی نعلی نیري (حاکم شــرع وقت) و نمــوده لذا هیات تجدیدنظر بــا عنایت به اقرار شــاکیه و با توجه به نام
ابراهیم رئیســی (جانشین وقت دادستان) در صدور حکم اعدام براي هزاران

زندانی سیاســی در زندان هاي اوین و گوهردشت به شکل انکارناپذیري به

اثبات رسید.

در این فایل صوتی ،حســینعلی منتظري در حضور ابراهیم رئیسی (جانشین
وقت دادســتان) ،مصطفــی پورمحمدي (نماینده وقــت وزارت اطالعات)،

حســینعلی نیري (حاکم شــرع وقت) و مرتضی اشــراقی (دادستان وقت)
می گوید» :بزرگترین جنایتی که در جمهوري اســامی شــده و تاریخ ما را

محکوم می کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران

در تاریخ می نویسند« .

اداره اطالعات به شــماره تسجیل (شــماره ناخوانا) جرم وي را با بند 3
ماده  19قانون تخلفات اداري منطبق دانســته و با اســتفاده از بند  3ماده
 10همان قانون راي بدوي هیات تخلفات را مورد تایید قرار داده اســت.
با توجه به مراتب فوق در تشــریفات رسیدگی به استناد به قانون ایرادي
در راي صــادره وارد نبــوده و شــاکیه دلیلی که بر مخدو شــبودن حکم
صادره داللت نماید ارائه نداده اســت .لذا حکم رد شکایت وي صادر و
اعالم میگردد این حکم قطعی اســت و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان
عدالت اداري نمیباشد ».

شعبه ی جدید  LA PIANOSافتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس

تمامی پیانوها با جابجایی و کوک رایگان ،گارانتی
سرویس یکساله و تخفیف ٪۱۰برای ایرانیان
عرضه می شوند.
به عالوه کمپانی ال ای پیانو به هم وطنان گرامی مشاوره
رایگان پیش از خرید پیانو را توصیه میکند.

La-pianos@hotmail.com

www.la-pianos.com

مشـــاوره رایــــگان
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فیلم های زدو خورد خشونت بار در دیسنی لند بر شبکه های مجازی

پلیس آناهایم اعالم کرد که در یک دعوای خانوادگی که با کتککاری و زد و خورد
و خشــونت بار همراه بود ،نظم دیسنیلند در روز شنبه در محل بازیهای کودکان
به هم خورده ،ولی با دخالت دیگران ،از آســیب به کودکان پیشگیری شده است.
لیز جاگر سخنگوی دیسنی لند به خبرنگاران گفته است ،بیدرنگ ماموران دیسنی
لند توانستهاند از گسترش این دعوا و خشونت پیشگیری نمایند و افرادی را از آن

شرکت  Nikeکفشهایی را که
پرچم قدیم آمریکا را برخود دارد
را از بازار خارج کرد
شرکت  Nikeپس از انتقاد کالین کاپرنیک بازیکن معروف  ،NFLکفشهایی
را که پرچم قدیم آمریکا برخود دارد را از بازار خارج کرد .این پرچم که دارای
 13ســتاره است به نام طراح آن بتسی روز ( )Betsy Rose Flagخوانده
میشود و به سال  1772باز میگردد.
در پــی این تصمیم ،داگ دوســی  ،فرمانــدار آریزونا اعالم کــرد که تمامی
ســرمایهگذاری ایالت آریزونــا را از این شــرکت بیرون میآورد .ســناتور
جمهوریخواه جاش هاولی ،تصمیم شرکت  Nikeرا ضدآمریکایی خواند.
لیکن از سوی دیگر گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در پیامی به شرکت Nike
نوشت و بازخوانی کفشها را مورد تایید قرارداد و نوشت:
«سپاسگزارم از این که تصمیم درستی گرفتید.درهای کالیفرنیا برای تجارت باز
است و آماده عرضه بهترین ارزشهای آمریکاست»
ناگفته نماند که رهبر جمهوریخواه ســنای آمریکا میچ مک کانل و سناتور تد
کروز و شماری دیگرنیز به عمل  NIKEاعتراض کردند.

منطقه دور کردهاند زیرا این محل برای تفریح خانوادههاست و خشونت جایی در
این تفریحگاه ندارد و ما به شدت با آن برخورد میکنیم.
تصاویر ویدئویی منتشر شده بر شبکههای مجازی از کشیده شدن زنی بر روی زمین
در حالی که موهای او در دست فردی دیگر است ،حکایت از این خشونت دارد.

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

دانالد ترامپ  ،از تبرئه شدن افسر
نیروی دریایی آمریکا ادوارد
گالیگرشادمانی کرد
پس از تبرئه شــدن افسر نیروی دریایی آمریکا ادوارد گالیگر که متهم به قتل
یک نوجوان داعشــی  17ســاله و مجروح بود ،دانالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا ،بامداد در توئیت روزانهخویش ضمن اظهار شــادمانی و تبریک به او
و همسرش و خانواده او ،نوشــت که «خوشحالم که توانستم کمکی بکنم»
گــر چه پیش از این نیز اعالم شــده بود که در صــورت محکومیت ادوارد
گالیگر فرمانده تیم ویژه نیروی دریایی ،رئیس جمهور ترامپ او را در لیست

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

بخشــودگی خواهد گذاشت ،لیکن باید اشــاره کرد که یکی از وکالی دانالد
ترامپ مارک موکاســی که وکالت ادوارد گالیگر را به عهده داشته است  ،از
همکاران نزدیک رودی جولیانی است.
این افســر نیروی دریایی به ســبب عکس گرفتن با جسد نوجوان داعشی ،
کاهش درجه یافت.

دانشگاه  ،USCو توافق 50
میلیون دالری برای خسارت به
دانشگاه سن دیه گو UCSD
دانشــگاه  ،USCضمن توافق برای پرداخت خسارت در دادگاه به دانشگاه
ســن دیه گو  ،UCSDدر نامهای رســمی ،به اشــتباه اخالقی خود و زیر پا
گذاشتن استانداردهای همکاری دانشگاهها و بخشهای پژوهشی ،اقرار نمود
و پوزش خواست و آن را رفتاری غیراخالقی خواند.
در این نامه ،اعالم شــده است که دانشــگاه  ،USCدر سال  ،2015در میانه
پژوهش دانشگاه سن دیه گو ،در مورد بیماری آلزایمر ،دکتر پائل آیسن رئیس
تیم پژوهشــی دانشگاه سن دیه گو و نتیجه آزمایشها و پژوهشهای را شکار

کرده و به دانشگاه  USCمنتقل کرده تا خود آن را ادامه دهد و این موفقیت
را به نام خود ثبت کند.
این پژوهش تا آن زمان  93/5میلیون دالر برای دانشــگاه ســن دیه گو هزینه
داشــته است و با پرداخت  50میلیون دالر جسارت پایان یافت.

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
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
 12جوالی تا  0جوالی ( 0تیر تا  0تیر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
ایران
آدینه  21تیر  12 /جوالی
 1346خورشیدی ( 1967میالدی)
درگذشت سیداحمدخان ملكساسانی -ادیب و مورخ
 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
نصرتاهلل معینیان به ریاست انتشارات و رادیو منصوب  1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت محمدتقی مصطفوی -پژوهشگر و
شد
باستانشناس
 1343خورشیدی (1964میالدی)
 1379خورشیدی( 2000میالدی)
درگذشت سناتور حسین عال در سن  82سالگی
درگذشت یحیی مهدوی بنیانگذار دوره دکترای
در کابینه مستوفیالممالک و صمصامالسلطنه وزیر
فلسفه در دانشگاه تهران.
تجارت و فوائد عامه بود .در دوره پنجم به نمایندگی
از آثار وی :جامعه شناسی یا علم االجتماع،
مجلس شورای ملی انتخاب شد و همراه با مدرس،
ترجمه شناخت روش علومی وفلسفه علمی (تولد
تقیزاده و مصدق با خلع قاجاریه مخالفت کرد.
1287خورشیدی)
در دوره رضاشاه چندبار وزیر شد .در جریان وقایع
آذربایجان و شکایت ایران از شوروی به شورای امنیت  1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت جمشید ارجمند ،منتقد سینما و مترجم
به عنوان سفیر ایران در امریکا فعالیت زیادی کرد.
ایرانی در سن  77سالگی در بیمارستان شهدای
پس از بازگشت به ایران وزیر خارجه و بعد از کشته
تجریش در تهران .او بیش از  20جلد کتاب به فارسی
شدن رزمآرا ،نخست وزیر شد .در دوران نخست
ترجمه کرده است.
وزیری دکتر مصدق وزیردربار بود.
 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
دوشنبه  24تیر  15 /جوالی
درگذشت خلیل ملكی -از رجال سیاسی و رهبر
«نیروی سوم» و از چهرههای سیاسی ایران در
 1253خورشیدی ( 1874میالدی)
دهههای  1320و  1330خورشیدی
انتشار نخستین روزنام ه ایران به نام «كاغذ اخبار»
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
توسط میرزاصالح شیرازی (ازاین روزنامه تنها یك
كشف «كودتای نوژه» توسط وزارت اطالعات رژیم
نسخه در موزه بریتانیا موجود است)
اسالمی.
 1365خورشیدی (1986میالدی)
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت دكتر مهدی حمیدی شیرازی -شاعر ،
درگذشت فرخ لقا هوشمند بازیگرتأتر و سینما و
نویسنده ،مترجم و استاد دانشگاه تهران (تولد 1293
تلویزیون بر اثر سکته قلبی در سن  81سالگی در
خورشیدی در شیراز)
بیمارستانی درتهران .وی متولد  1307در رشت بود.
آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی در شرکت کتاب
وی در سریال صمد نقش مادر صمد را داشت.
موجود است
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت عباس امیر انتظام معاون و سخنگوی
درگذشت علیرضا شاپور شهبازی ،نویسنده،
دولت موقت انقالب ( به نخست وزیری مهدی
استاد دانشگاه ،ایران شناس وباستان شناس دوران
بازرگان)
هخامنشی در سن  65سالگی به علت ابتال به بیماری
سرطان معده درایالت اورگان امریكا
شنبه  22تیر  13 /جوالی
وی مؤسس بنیاد پژوهشی هخامنشی در سال
 )1973(1352بود و تا سال  1978این بنیاد را اداره
كرد.
پیكر او در كنار آرامگاه حافظ در شیراز به خاك
سپرده شد.
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت عبدی یمینی ،آهنگساز ،تنظیم کننده و
نوازنده نامدار وبرجسته ایرانی در پی سانحه سقوط
هواپیمای مسافربری مسیر تهران-ایروان( .زادروز
)۱۳۳۲
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت منصور نریمان (اسکندر ابراهیمی زنجانی)
درگذشت حمید سمندریان ،کارگردان نامدار تئاتر
نوازنده سرشناس ایرانی بربط (عود) در سن هشتاد
(پدر تئاتر ایران) در سن  81سالگی بر اثر بیماری
سالگی به دلیل عارضه ریوی در تهران.
سرطان کبد.

یکشنبه  23تیر  14جوالی
 1289خورشیدی( 1910میالدی)
درگذشت سید عبداهلل بهبهانی مجتهد شیعه از
رهبران انقالب مشروطه در پی ترور او توسط افراد
ناشناس
 1313خورشیدی( 1934میالدی)
زادروز محمود محمودی خوانساری ،خواننده
 1344خورشیدی ( 1965میالدی)
تصویب نخستین آییننام ه نظارت بر نمایش فیلم در

سه شنبه  25تیر  16جوالی

 1346خورشیدی ( 1967میالدی)
زادروز مهرداد آسمانی ،خواننده ،آهنگساز و تنظیم
کنندهی ایرانی مقیم لوسآنجلس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت سودابه اسکویی ،بازیگر و کارگردان تئاتر
(تولد  14مهر  1329خورشیدی)
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت اسماعیل فصیح ،رمان نویس و مترجم
ایرانی عصر روز پنجشنبه  25تیرماه به دلیل مشکالت

عروقی و مغزی در بیمارستان شرکت نفت تهران .وی
متولد دوم اسفند 1313در تهران بود.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند

چهارشنبه  26تیر  17 /جوالی
 1269خورشیدی ( 1890میالدی)
زادروز استاد ذبیح بهروز-نویسنده ،شاعر و پژوهشگر
يکی از ســرآمدان ادبيات الحــادی در دوران معاصر،
ذبيح بهروز است که طی  82سال زندگی پر بارش بسا
کارهــای ارزنده انجام داد .او از ترس آزار و ترور فکری
و جســمی اربابان شــريعت از نامهائی چون «حکيم
علی بن ديالق» و «محمدبنفضل السندلی» استفاده
میکرد .متاسفانه بيشتر آثار اين دانشمند هنوز منتشر
نشده است.
 1287خورشیدی ( 1909میالدی)
خلع محمدعلی شاه و جلوس سلطان احمد شاه قاجار
یپرم خان (ارمنی) به ریاست نظمیه منصوب شد.
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
درگذشــت محمدحسن ســیفی قزوینی معروف به
عمادالكتاب ،خوشنویس بزرگ ایران درتهران (تولد
 1248خورشیدی)
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
زادروز اســداهلل حجازی ،نوازنده تار و مؤلف در حوزه
موسیقی
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
استعفای دكتر علی امینی از نخستوزیری.
 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشــت داود منشــیزاده -ادیب و استاد دانشگاه
اپساال (سوئد)

پنجشنبه  27تیر  18 /جوالی
 1228خورشیدی( 1849میالدی)
قتل سید علی محمد باب توسط حکومت قاجار با
فتوای روحانیون شیعه
 1275خورشیدی( 1896میالدی)
قتل میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی توسط
محمدعلی میرزا ولیعهد قاجار با آمریت روحانیون
شیعه
 1305خورشیدی( 1926میالدی)
خودکشی محمدولی خان تنکابنی (سپهساالر) ،از
رجال سیاسی دوران قاجار و از فاتحان اصلی تهران در
دوره مشروطیت
 1349خورشیدی ( 1970میالدی)
امیرعباس هویدا دوهزارمین روز نخستوزیری خود را
جشن گرفت
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
درگذشت مهندس حسین كردبچه – روزنامهنگار و
مترجم
پذیرش قطعنامهی  598شورای امنیت از سوی
جمهوری اسالمی
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
درگذشت اسداهلل حجازی ،نوازنده تار
 1371خورشیدی ( 1992میالدی)
درگذشت حسینعلی مالح ،موسیقیدان ،پژوهشگر و
نوازنده ویولون( .تولد  1300خورشیدی)
 1386خورشیدی ( )2007میالدی
درگذشت کارو دردریان ،شاعر ،نویسنده و مترجم و
برادر مرحوم ویگن خواننده معروف در امریکا ،در سن
 79سالگی.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
در هفته ای که گذشــت بازم بیشــتر خبرها حول و حوش تنش بین تام و جری،
ببخشــید آمریکا و جمهوری اسالمی ،بود .یواش یواش دیگه این دعوای بین این
دوتا داره مثه سریال کارتونی تام و جری میشه و به جای اینکه بترسیم و از خطر
جنگ نگران باشیم ،میتونیم نفری یه پاکت چس فیل ،پاپ کورن خارجی ،بگیریم
دســتمون و بشینیم و این مسخره بازی جمهوری اسالمی و آمریکا رو نیگاه کنیم
و هم بخندیم و هم سرگرم بشیم .آخه دیگه دلقک بازیم حدی داره! یه نیگاهی به
اخبار که بندازیم ،عمق اوسگول شدن همه رو میبینیم ...
اخبار مهم این هفته:
•حســن روحانی در انتقاد از تحقق نیافتن انتظارات جمهوری اسالمی از معامله
هستهای ،برجام ،گفت[ :رژیم] خود را به محدودیت غنیسازی اورانیوم با خلوص
پایین متعهد نمیداند و از چند روز دیگر ،غنیسازی را با هر خلوصی که بخواهد از
خدانشناس بودن ،کمونیســت بودن ،چپی بودن حتی چشماشونم چپ بود .این
سر خواهد گرفت .پرزیدنت ترامپ در پاسخ به این تهدید ،گفت :ایران همین حاال
چپول ها خیلی دوس داشتن از جای سرد و یخ زده شون برسن به آب های گرم
هشــدار جدیدی را صادر کرده است .روحانی میگوید اگر توافق جدید هستهای
خلیج فارس و نفت و گاز خاورمیانه رو هم از چنگ راســتی ها در بیارن .راستی
نباشد ،آنها اورانیوم را «تا هر میزانی که بخواهیم» غنی سازی میکنند .ایران ،مراقب
ها اما فکر نکنین چیزاشون راست بود ،اینا خودشون راست بودن ،پول دار بودن،
تهدید کردنها باشید .ممکن است تهدیدها برگردند و شما را طوری بگزند که تا
سرمایه دار بودن و امپریالیست طوری بودن! راستیا گنده شون اسمش عمو سام بود
کنون کسی َگزیده نشده باشد!
و بچه ها تو خونه بهش میگفت امریکاجون .یکی دیگه شون که خیلی مادرفالن
•به دنبال توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران به مقصد ســوریه ،از سوی نیروی
بود و همه آتیشا از گور اون در میومد ،یه پیرزن هاف هافو بود که دویست سیصد
دریایی بریتانیا در تنگه جبل الطارق ،ســفیر بریتانیــا در تهران به وزارت خارجه
ساله داره خوار و مادر ملت های دیگه رو به صلوات میده و بهش استعمار پیر یا
چمهوری اسالمی احضار شد.
اینگیلیس هم میگفتن .یه چاقالی هم با اینا بود که همیشه خودشو به موش مردگی
• آمریکا می گوید در حال فراهم کردن مقدمات تشکیل گاردی چند ملیتی برای
میــزد ولی تا فرصت پیدا میکرد ترتیب این و اونو تو خاور میونه میداد .یَک بچه
محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز و تنگه باب المندب در نزدیکی ایران و یمن
تُقسی بود به اسم فرانسه!
است.
خالصه یه روزی تو چهل سال پیش و قبل اینکه اسم خمینی نامی رو کسی بشنوه،
•سه قایق تندرو متعلق به سپاه پاسداران روز چهارشنبه ،دهم جوالی  ،۲۰۱۹به یک
عمو سام و شرکا نشستن دور هم تو یه محلی به اسم «گالوپ» و هی زر زدن و هی
نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس نزدیک شــدند و از آن خواستند وارد آب های
فک زدن و فکراشونو گذاشتن رو هم تا بتونن یه فکری بکنن تا جلوی اون چپول
ایران شود .یک ناوچه نظامی ارتش بریتانیا که نزدیک به صحنه بود پس از ارسال
های خدانشناسو بگیرن و توی خاورمیانه ترمز بابا رو بکشن .خالصه به این نتیجه
اخطار ،قایق های سپاه را متواری کرد و ...
رسیدن که باس یه جوری نسل چپول ها رو توی خاورمیانه منقرض کنن .پس باس
خالصه این ســیرک ایــران و آمریکا که هدف اولش چاپیدن کشــورهای عربی
چی کار میکردن؟ یه کشور مسلمون پولدار و بزرگ باس پیدا میکردن که به توسط
خاورمیانه اس ،شهروند ایرانشهر رو یاد یه حکایتی انداخت که براتون تعریف کنه:
اون بتونن مادر چپول ها رو به عزاشون بشونن .بهترین گزینه ایران بود!
یکی بود ،یکی نبود ،زیر گنبد گبود جز یه چهل ســال بدبختی برای مردم ایران و
این حکایت ادامه دارد ...
خاورمیانه هیچی نبود! چهل ســال پیش یه ابرقدرتی بود اسمش شوروی بود .اینا
پایان قسمت اول

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -176آدینه  12جوالی 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:176 - JULY,12 , 2019

در کانون خبر:

7

شاکی  28ساله آنجال چاوز
شکایت خود را به سبب نداشتن
قدرت مالی برای داشتن وکیل،
پس گرفت
امروز در دادگاه رســیدگی به اتهام تونی کاردناس ()TONY CARDENAS
نماینده لوس آنجلس در کنگره امریکا در مورد شکایت جنسی در سن  16سالگی
در سال  ،2007شاکی  28ساله آنجال چاوز ،شکایت خود را به سبب نداشتن قدرت
مالی برای داشتن وکیل ،پس گرفت و پرونده بسته شد.
این شکایت در سال  2018پس از اوج گیری جنبش  ME TOOبه دادگاه عرضه
شــده بود و پس از آن که وکیل او لیزا بلوم ناگهــان اعالم کرد که پرونده را پیش
نخواهد برد ،آنجال چاوز شــکایت خود را پس گرفت و گفت اگر میدانســت که
وکیلش در میانه راه او را رها خواهد کرد ،از آغاز ،طرح شــکایت نمیکرد وکالی
تونی کاردنــاس ،در دادگاه این موضوع را پیروزی خود اعالم کرده و گفتند توافق
شده که تونی کاردناس نیز شکایتی علیه انجال چاوز مطرح نکند و ماجرا پایان یابد.

UNITED
DENTAL
OFFICE

پاکسازی خیابانهای دان تاون
از حضور بیخانمانها

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

پس از پاکســازی خیابانهای دان تاون از حضور بیخانمانها و گردآوری اموال

آنها ،کنشگران مدنی ،شورای شهر و شهردار لوسآنجلس را مورد انتقاد قرار دادد
که بدون برنامهریزی برای مســکن این  4000نفر،تنها آنها را به سوی دیگر شهر
رانده است.

از ســوی دیگر ،شورای شــهر ،در تصمیمگیری روز گذشــته اعالم نمود که با

تغییــر  ZONEدر این بخش از دانتاون ،آن را آماده برای ســاختن شــماری

323.733.0570

از آپارتمانهــا و کاندومینیومهای مورد نیاز مینماید تا طبقه متوســط بتوانند در

آن زندگــی کنند .این تصمیم برای تغییر  ZONEنیاز به برنامه ریزی ســاخت
 100000واحد مسکونی و تصویب در سال آینده دارد تا آنها را برای سال 2040

آماده بهرهبرداری نماید و  176000نفر را در خورد جای دهد .هم اکنون 76000

1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

نفر در دان تاون زندگی میکنند.

برنامه نوین خانه سازی فرماندار کالیفرنیا برای رفع
مشکل بی خانمانی
گویــن نیوســام فرماندار کالیفرنیــا با آغاز شــش ماهه دوم

در زمینه جریمه کردن شــهرهایی که همــکاری نمیکنند ،بر

فرمانــداری کالیفرنیا ،با اختصاص بودجــه  1میلیارد دالری

اســاس مقررات تازه ،میتوانند در حــدود  600000دالر در

برای حل مشــکل بیخانمانها و افزودن  1/75میلیارد دالر به

ماه برای پیشــگیری از روند خانهسازی جریمه شوند .یکی از

بخش خانهســازی برای کم درآمدها ،برای نخستین بار دست

شــهرهایی که مقررات ان با مقــررات ایالتی همخوانی ندارد،

به برنامهریزی میزند که نیاز به تصویب قانون گذاراران دارد.

هانتینگتون بیچ است .تالش دیگر گوین نیوسام ،یاری گرفتن

در برنامه نوین او ،شهرهایی که در مسیر آسانسازی مقررات

از شــرکتهایی چون گوگل و فیسبوک در مسیر کمک مالی

برای خانهسازی گام برندارند ،جریمه خواهند شد .او در نظر

است.

دارد تا ســال  2025با این طرح  3/5میلیون خانه جدید بسازد
و به مشکل مسکن در کالیفرنیا پایان دهد.

دو اثر جدید از

مهرانگیزکار

8
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جدول و سرگرمی

 -3پایتخت چین -حرکت دادن و جنباندن -تشنه فریب

افقي :

  -1فرزند اردشیر ساسانی -اثری از ژولین گرین

 -4پرسه زن -عود -باغ معروف شیراز -برج فرانسه

 -2بارانداز کشــتی -عضوی در صورت -درختی است با چوبی بسیار سخت

 -5راه میانبر -پدر -جمع جریمه

 -3تأخیر -پرنده نجار -پرسش از مکان

 -7از بیماریهای واگیردار -دومین شــهر بزرگ فالت تبت  -همنشــین برگ

و محکم

 -6زد و خورد -از پادشاهان ساسانى -گلی سفید و خوشبو

 -4حرف گزینش -یک چهارم -از نشانههای جمعفارسی -گازی در خورشید

در هنگام سحر

 -6از عناصر اربعه -به اتفاق -روکش

 -9جمع نکته -از مواد مخدر -پشت سر و عقب

 -5رایج شدن -بند چرمی که بدان چیزی را بندند -شهر بیدفاع

 -8واحد پول ترکیه -شایسته -باقی مانده غذا

 -7اثری از امیلزوال -حالل رنگ الک ناخن -با دریا جیحونشود

 -10نیمصدای گربه -آرام گرفتن -بیکس و یگانه

 -9جوانمرد -شــاخهای از پزشــکی که عبارت اســت از بریدن و شــکافتن

 -12آب منجمد -مایه بازی و سرگرمی -رئیس جیمزباند -دروغ ترکی

 -10میوه کال -آدمکش -چرک جامه

 -14ناخوش و مریض -جمع متن -شهری در استان لرستان

 -8رشتهکوهی در تبریز -از گلهای زیبا -گیرندهامواج رادیویی

قسمتهای مختلف بدن -مهمان سفره هفتسین نوروز

 -11عالمت مصدرجعلی -امپراتوری آلمان -ســخن مبنی بر طعنه ،توهین ،یا

ریشخند

 -12فصلی -بزرگ قبیله -پرنده سعادت -ضمیر سوم شخص مفرد

 -11اشاره به چیزی نامعلوم -درود -من و شما

 -13وسیله احتیاطی اضافی -فرمان خودرو در دستش است -شاعر مسافر
 -15از قهرمانان جنگ تروا -اثری از سیمین دانشور

حل جدول شماره گذشته

 -13بنای مرتفع -الهه دانش روم باستان -جنبش و تکانشدید
 -14پهلوانان -سرشماری -ماه شب اول

 -15نام یک کتاب ادبی اســت که توســط ویکتور هوگو نوشــته شده است-

سلسلهای در تاریخ ایران
عمودي :

 -1نام سابق نیشابور -از آثار تاریخی شیراز

 -2گرفتاران و دربندان -ایشان -پشت سر هم بودن

DJ SHAD

دي جي شاد

قیمتهای فوقالعاده

پــرواز بـه متــام نقــــاط دنیــــا

پکیج های مسافرتی ،هتل ،تور و کروز

دسرتسی آسان برای هر گونه تغییر در پرواز شام
T e l: 949-308-7000
Fax: 949-308-7050
Afrooztravel@gmail.com
5000 Birch St., Suite #3000
Newport Beach, CA 92660

310.261.0333
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خبر بیزینسی

دکتر رامین نقره ئیان
پرزیدنت جامعه دندانپزشکان
غرب لس آنجلس

دکتــر رامیــن نقــره ئیان در ســال  2019به عنــوان پرزیدنــت جامعه
دندانپزشــکان غرب لس آنجلس انتخاب شــده اند .دکتــر نقره ئیان از
دانشــگاه یو ســی ال ا فارغ التحصیل شده اند و ســپس برای گذراندن
دوره تخصصی به کالج دندانپزشــکی دانشــگاه نیویورک پذیرفته شده و
از این دانشــگاه فارغ التحصیل شــده اند .مطب ایشــان در شهر تورنس

رنگ آبی ایرانی برای نمادهای
مرموز چینی

کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب

برایدستیابیبهنمادهایمرموزچینیدیزاینرلبنانیاالصل“الیصعب“*ازرنگآبیایرانی
درنمایشگاهمشهورمدلباسخوددرپاریساستفادهکرد.
رنگ آبی ایرانی که به آن  Persian Blueاطالق می شود رنگ آبی ویژه ای است که در
ابنیههایایرانیبهویژهمساجدساختهشدهدرفالتایراناستفادهشدهاست.بایدتوجهداشت
که بیشتر مساجد در ایران بر روی آتشکده هایی که مهاجمان عرب آنها را ویران کردند توسط
هنرمندانایرانیساختهشدندوهنربهکاررفتهازاندیشهوهنرایرانیسرچشمهگرفتهاست.
*الیساب(صعب)طراحلباسلبنانیوبنیانگذاربرن ِد ElieSaabاست.شهرتاِلیصعب
در طراحی لباسهای شب زنانه با دوخت سفارشی است ،هرچند پوشاک آماده ،عطر ،کیف،

واقع اســت و در حال حاضر پرزیدنت جامعه دندانپزشــکان غرب لس کفش و زیورآالت نیز از تولیدات برن ِد وی هستند .تولیدات الی صعب در بیروت ساخته شده
آنجلس می باشند.
و با هواپیما صادر می شود .

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331
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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  5جوالی 2019

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

رویدادهای ایرانی
Iranian Events

برای اطالعات بیشتر
www.08global.net/08event

176
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره -176آدینه12جوالی 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

سناتور کاماال هریس ،به رتبه دوم
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری
دست یافت
سناتور کاماال هریس از کالیفرنیا که نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020
اســت پس از آن که در مناظره انتخاباتی جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشــین
آمریکا و نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری  2020را در مورد مسائل نژادی
و پرونده گذشته او مورد انتقاد و حمله قرار داد ،در نظرسنجیها در مقام دوم و در
فاصله کمی از جو بایدن قرار گرفت.
پاییــن آمدن بایدن از  26درصد به  22درصد و باال رفتن ســناتور کاماالهریس و
دستیابی به  20درصد او را در رتبه دوم و سناتور الیزابت وارن را با  15درصد در
رتبه ســوم قرار داد و سناتور برنی ساندرز را که همواره در رتبه دوم بود را به 14
درصد و رتبه چهارم پایین کشید.
مناظره آینده دموکراتها در روز  30و  31جوالی برگزار میشود.

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا،
موضوع بیخانمانها در کالیفرنیا را
مورد انتقاد و حمله قرار داد
دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با تلویزیون  ،FOX Newsموضوع
بیخانمانها در لوس آنجلس و سن فرانسیسکو و در نهایت کالیفرنیا را مورد انتقاد و
حمله قرار داد ،لیکن از ارائه راه حل خودداری کرد.
او گفت :ما ممکن است که یک کاری بکنیم و تمامی منطقه را پاکسازی کنیم .این
موضوع بسیار نامناسب برای منطقه است.
او در سخنان خود ،سیاستمداران لیبرال را در زمینه مقررات زیست محیطی و جرائم
جنایی مورد انتقاد قرار داد و سپس بر موضوع آتشسوزیهای سال گذشته پرداخت.
ناگفته نماند که کانتی لوس آنجلس با افزایش  12درصدی دارای  59000بیخانمان
اســت که  36000نفر آن در شهر لوس آنجلس است و شهر سان فرانسیسکو نیز با
افزایش  17درصدی بیخانمانها روبرو شده است.
دانالد ترامپ اشاره کرد« :که ما نمیتوانیم شهرهایمان را رها کنیم تا خراب شوند».
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