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 گرفتهاست رشک مبر

332
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:
« ملتها الیق همان حکومتهایی
هستند که به آن تن در دادهاند» .
کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲

کتاب ساواک از تشکیل تا انحالل
منتشر شد صفحه 8
فدراسیون یهودیان ایرانی
تقدیم می کند

Musical Selichot
صفحه 8

لایجه پشتیبانی از حفاظت
اطلاعات و حریم خصوصی
دزدی  2قبضه اسلحه
از منزل کارن بس
کالیفرنیا یکی از  ۱۰ایالت آمریکا
با کمترین آلودگی هوا
آتش سوزی در کالیفرنیا روز به
روز گسترش مییابد و با مهار کردن
یکی ،دیگری به اوج میرسد
کتاب زندگینامه یک زندانی
اعدامی را برای باشگاه کتابخوانی
Oprah Winfrey
فروشگاه ابتکاری Amazon go
در شهر  Whittierجنوب کالیفرنیا
دستگیری دانش آموز  13ساله
با  150قرص فنتالین در مدرسه
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«روایت ماندگاری»،

روایت هما سرشار از چهاردهه
زندگی در دیاسپورای ایرانی،

یکشنبه  ۱۸سپتامبر
جزییات در صفحه 6

شکایت از ابراهیم رئیسی توسط قربانیان
جمهوری اسالمی در دادگاه فدرال آمریکا
ایرانشهر :نامه ای به زبان های فارسی
و انگلیسی از سوی سازمان NUFDI
به دفتر خبرگزاری ایرانشهر واصل شد
که در آن اظهار شــده است ،گروهی
از گروگان های ســابق در جمهوری
اســلامی و هم چنین قربانیان شکنجه
و ترور این رژیم از ابراهیم رئیســی،
رئیس جمهور رژیــم ولایت فقیه در
دادگاه فدرال شــعبه جنوبی نیویورک
شکایت کرده اند.
متن کامل نامه به شرح زیر است.
پنجشنبه  ۲۵شهریور  ۱۴۰۱برابر یا  15سپتامبر 2022
برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک :شــکایت
مخالفــان ایرانی و گروگانهای غربی ســابق از ابراهیم
رئیسی
نیویــورک  --این هفتــه گروهی از شــاکیان از جمله
مخالفان بلندپایه ایرانی و گروگانهای غربی سابق که در
ایران زندانی بودند ،یک پرونده مدنی فدرال در منطقه
جنوبی نیویورک علیه ابراهیم رئیســی ،رئیس جمهور
رژیم اسلامی ایران ،در پی شرکت احتمالی او در مجمع
عمومی سازمان ملل به شهر نیویورک تشکیل داده اند.
این شــکایت مدعی نقض قانون محافظت از قربانیان
شکنجه مصوب سال  ۱۹۹۲و همچنین ایجاد صدمات
عاطفی عمدی ،ضرب و جرح وحبس غیرقانونی است.
گروه شاکیان که شاهین میلانی ،وکیل حقوق بشر ایرانی-
آمریکایی ،وکالت آنان را بر عهده دارد ،شــامل مهدی
حاجتی ،عضو سابق شورای شهر شیراز ،حمید بابایی،
آکادمیسین بلژیکی-ایرانی و گروگان سابق ،دکتر کایلی
مور گیلبرت ،استاد دانشگاه استرالیایی و گروگان سابق
می باشند.
تیم حقوقی ،شــاکیان و دیگر قربانیان جنایات ابراهیم
رئیسی و کارشناسان و فعالان برجسته که میزبان کنفرانس
مطبوعاتی خواهند بود ،به بحث در مورد این شکایت
و تشــریح جزئیات بیشتر جنایات ابراهیم رئیسی ،یک

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC
Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
روز قبل از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل
خواهند پرداخت.
این کنفرانــس مطبوعاتی از ســاعت  9.00تا
دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
ﻣﺎ راه
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
 11.00ﺣﻞﻣﺎ راه
صبح روز سه شنبه 20
داﻧﯿﻢ
شود.سپتامبر در کلاب هاروارد شهر ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
نیویورک برگزار می
سخنرانان عبارتند از:
دکتر کایلی مور گیلبرت ،مهدی حاجتی و حمید بابایی
Think
about
Income
Think
about
Income
for Life for Life
(شاکیان)
شاهین میلانی (وکیل دادگستری)
احمد باطبی (زندانی سیاسی سابق و قربانی رئیسی)
نوید محبی (زندانی سیاسی سابق و قربانی رئیسی)
اﻟﻌﻤﺮ
ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
این شــکایت و کنفرانس مطبوعاتی توســط نوفدیﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
 NUFDIحمایت می شود که خبرنگاران و گزارشگرانﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
رسانه های معتبر برای شرکت در آن می توانند با ارسال
ﻋﻤﺮ
ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ایمیل به آدرس press@nufdiran.org :ثبت نام کنند.
همچنین برای دریافت اطلاعات بیشــتر و استعلامات
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
مطبوعاتی مرتبط با این اقدام قانونی می توانند با پستﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ
الکترونیکی ذکر شده تماس حاصل نمایند.
(capital
)gains
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
(capital
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ)gains
ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
پخش زنده این برنامــه در کانال یوتیوب  NUFDIدر
دسترس خواهد بود.
شکایت و کنفرانس مطبوعاتی توسط نوقدی حمایت
می شــود .این رویداد و شــکایت هیچ وابســتگی به
دانشگاه هاروارد یا باشگاه هاروارد نیویورک ندارد.

سکوت و خاموشی هواداران ایرانی پوتین و هواداران ایرانی
حمله به اوکراین در داخل و خارج از ایران
در یک تحول بی ســابقه  ،پس از شش ماهی که از حمله روسیه به رهبری دیکتاتور پوتین
می گذرد نشــانه های دلگرم کننده ای از پیشرفت نیروهای اوکراینی در جبهه های جنگ به
گوش می رســد .از روز  ۵شنبه هشتم سپتامبر که زلنسکی رییس جمهور شجاع و محبوب
اوکراین اعلام کرد که نیروهای اوکراینی موفق شده اند هزار کیلومتر مربع از خاک اوکراین را
از سیطره روسها آزاد کنند تا روز یازدهم سپتامبر این رقم به سه هزار کیلومتر مربع ا و بعدا»
به شش هزار کیلومتر مربع افزایش پیدا کرد .در فیلم های خبری مخابره شده نشان از آن دارد
که نیروهای روسی  ،تسلیحات جنگی خود را به دلیل شتاب و دستپاچگی  ،دست نخورده
و پیش از رسیدن نیروهای اوکراینی بر جا گذاشته اند.
در این میانه بلندگوهای ایرانی طرفدار پوتین و روسیه و حمله به اوکراین به یکباره و به دلیل
شوک وارده از پیروزی های چشمگیر نیروهای اوکراینی خاموش گردیده اند .برای نمونه از
هواداران داخل ایران :
خبرگزاری ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در خبری که در رابطه با عقب نشینی
ســربازان روسی منتشر کرده است ابتدا سخنانی از قدیروف رئیس جمهور چچن یاد کرده
که در آن عنوان شده که عقب نشینی سربازان روسی تحریف اوکراینی ها و غربی هاست و
حقیقت ندارد.
 24شهریور 1401برابر با  15سپتامبر 2022
به گزارش ایرنا ،به نقل از خبرگزاری «ریانووستی» روسیه ،قدیروف در کانال تلگرامی خود
نوشت:نیروهای روسیه از هیچ نقطهای در عملیات نظامی در اوکراین عقب نشینی نکردهاند.
وی گفت که این اقدامات از جمله تاکتیکها و راهبردهای ارتش روسیه برای فریب نیروهای
دشمن است.
رییس جمهوری خودمختار چچن نوشت :به خشنترین و شکاکترین کسانی که نسبت به
این موضوع [عقب نشینی نیروهای روسیه] واکنش نشان دادند ،اطمینان خواهم داد .ارتش
روسیه در هیچ نقطهای عقب نشینی نکرده است .تمام این اقدامات تنها تحریک کشورهای
ک و استراتژی وجود
غربی اســت .خود را فریب ندهید .در جنگ مقولاتی همچون تاکتی 
دارد.
قدیروف افــزود :نمی توانیم به صورت بی هدف به ســوی همــه از جمله غیر نظامیها

RIA, RIA,
MBA MBA

شــلیک کنیم تا تمایل
جنــون آور برخــی
نادانها را ارضا کنیم.
وی خاطرنشــان کرد:
در این عملیات ویژه،
روســیه تلاش میکند،
تلفات انســانی را به
حداقل برساند.
این در حالی است که
بنابرگزارش رادیو فردا در بیســتم شهریورماه  1401برابر با  11سپتامبر  2022یعنی  4روز
پیش از خبر خبرگزاری ایرنا رمضان قدیروف چنین گفته است
https://www.radiofarda.com/a/ukraine-offensive-snowballs-withfall-of-russian-stronghold/32028688.html
«...با از دســت رفتن ایزیوم که یک مرکز حیاتی تدارکاتی برای نیروهای روس در منطقه
بود ،رمضان قدیروف ،رهبر چچن و متحد رئیسجمهوری روســیه ،روز شنبه از عملکرد
ارتش روسیه انتقاد کرد.
او گفت« :واضح است اشتباهاتی رخ داده است» و افزود که با این وضع «مجبور خواهم شد
نزد رهبری کشور بروم تا وضعیت میدانی را برای آنها توضیح دهم»« .
و نمونه خارج از کشور آن آقای مرتضی محیط  ،ایرانی خوزستانی مقیم گلندل کالیفرنیا،
مجری برنامه ای تصویری با عنوان « استقلال  ،آزادی ،عدالت اجتماعی » از تلویزیون پیام
افغان اســت که در تمامی مدت شش ماه گذشته بیشــترین مطالب برنامه خود را به جنگ
اوکراین و پیشرفت نیروهای روسی اختصاص می داد در برنامه شنبه دهم سپتامبر کوچکترین
مطلبی را در مورد این جنگ ناجوانمردانه که او آن را به دســتور مقامات روسی « عملیات
ویژه» می خواند سخنی نگفت.

Over
Over4040
Years
Yearsofof
Experience
Experience

WWW.BHFPINVEST.COM
WWW.BHFPINVEST.COM

310-205-9000
310-205-9000

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
در دوران کرونا
Employee Retention Credit
Up to $10,000.00 per employer for 2020
and 26,000 per employee for 2021

424-385-2981
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کورش سلیمانی (زم)

تصویر هفته:
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در کانون خبر:

طراحی پارچه هایی با مناظرو طرح های ایرانی
در شرکت کریستین فیش باخر

« ملتها لایق همان حکومتهایی
هســتند که به آن تن در دادهاند» .
منتسکیو

عاقبت خیر

ناگهان ولوله افتاد به ُملک عجم و مردم درمانده ز جور و ســتم و محنت و

اندوه و غم و شیوهی خودکامگی حاکم آن روز – به صد آه و به صد سوز ،

همی هر شب و هرروز  ،بریختند به هر کوی و خیابان و به هر دشت و بیابان و
َت و فراوان و بگفتند که دیگر نکنیم هیچ تحمل  ،ستم و زور
بدادند شعار  ،ف ّ

و چنین شیوهی ناجور و سرانجام  ،برفت حاکم جبار و کمی بعد  ،همان مرد

عظیمی که بدیدند همه  ،چهرهی او را به قمر  ،آمد و با توپ و تشر گفت:
که ظلم و ســتم و جو ِر فراوان سپری اَســت – و آن مر َد ِ
ک الدنگ َ ،د َدری
َ
اَســت  ،و تقویم شما هم قمری اَست و بدانید کنون دورهی خودکامگی و

ظلم  ،دگر طی شد و من واقف و آگاه به اوضاع فرنگ  ،سرخوش و سرشاد
و ملنگ  ،بیخبر از خنجر و شمشیر و تفنگ  ،عاقبت امروز به خاک وطنم

آمدهام تا که نمیرید و ببینید کمی دورهی آزادی عقل و خرد و دین و مگر بر
ِ
سر عقل آمده – لاکن بگذارید شما سابقهی سلطنت و ُسلطهی سلطان و شَ ه
ِ
برکات ُعلما
و شحنه – به یک کفّه و در ک ّفهی دیگر  ،زحمات و خدمات و
و ُزعما و فُقها را.

***

نگذشت چند صباحی که شد اوضاع  ،دگرگون و همان ملت آزرده و مغبون

– پریشان شد و آواره ز ایران شد و شد راهی ملک دگری و بگرفت سخت
سراغ – از دگر هموطنان  ،تا که شدند جمعیتی جمع و یکی با دل پرشور و

یکی نشئه و کیفور و یکی هم ز ِ
سر زور – بدادند بهم دستی و کردند بنا خانه

و کانونی و بنیادی و یا انجمنی تا که همه  ،گرد هم آیند و سرانجام به غربت
ب ِ ِچشند مزهی آزادی و آزادگی و عهد و وفا را !...

الغرض  ،عدهی معدود از این جمع که بودند بسی مفتخر از مرتبه و منصب

و استاد به هر حرفه و هر مکتب و آزرده ز ظلم شه و شیخ و دگران  ،با کلک

و ُحقهی بسیار و کلان  ،زود ربودند ز زیر ِ
کپل هموطنان  ،کهنهگلیمی که از
ِ
آن همگان بود و گران بود  ،از این بود و از آن بود و اگر معترضی علت این
کار بپرسید  ،بگفتند:

که مائیم و فلانیم و چنینیم و چنانیــم و همه بندهی مطلوب خدائیم و همه

صاحب عنوان و مقامیم و بســی شهرهی آفاق  ،به هر شهر و دیاریم و همه
منبع و سرچشمهی عقل و ِخرد و فضل و کمالیم و ز بیعقلی و از بیخردی

ِ
«افتادگی» جملهی ما را بشنیدید  ،بدانید درست
 ،هیچ ننالیم و اگر صحبت
ِ
ِ
نشیمنگه فیل است َ ،و یا
«افتادگی» ما ِز
اســت و صحیح است و بدانید که
بینی زیبنده و زیبا و طویل است َ ،و این امر  ،نشانی ِز همین جمع قلیل است

َ ،و هرکَس کند انکار ُ ،مخش پاک  ،علیل است و سزاوار همان دستهی بیل

است و به هر جامعهای خوار و ذلیل است – و محض گل روی رفقای تو و
سرکار  ،بگوئیم که ِز اینروست که نیستیم و نبودیم و نباشیم در این عهد و

کریســتین فیش باخر  ،یک شرکت خانوادگی اســت که بیش از  200سال و به شکل یک طرح هندسی بافته می شوند.
منســوجاتی از قبیل ،پارچه ،پرده ،فرش و کاغــذ دیواری تهیه و طراحی نام باران از کلمه فارســی باران که به گفته طراحــان «پدیده ای کمیاب در
می کند .کامیلا دی .فیش باخر ،مدیرخلاق شــرکت کریستین فیش باخر ،بسیاری از مناطق کشور» می باشد ،گرفته شده است.
طراحی پارچه های تولید شده را با همکاری هادی تهرانی معمار و طراح
این شــرکت ،توسعه داده است .این دو طراح متولد ایران بوده که به اروپا دیبا
مهاجرت کردند و اکنون در آنجا زندگی می کنند.
پارچه طرحدار گرافیکی است که از ترکیب الیاف طبیعی با ساختاری مسطح
ساخته شده است .این پارچه دارای بافت پانامایی نرم و لطیف است .طرح
کلکسیون « پرشــیا یا ایران معاصر» در واقع مجموعه ای از  10نوع پارچه دیبا از طرح آجری که در معماری ایرانی دیده می شود ،نشأت گرفته شده
طراحی شــده با رنگهای متنوع اســت که کریستین فیش باخر تولید کننده است.
پارچه ،و طراح آن هادی تهرانی بوده است .در این کلکسیون «رنگ های
متضاد مناظر ایرانی» به تصویر کشیده شده است.
میترا
است
رومبلی
و
ای
پرده
های
کلکسیون «پرشیا (ایران) معاصر» شامل پارچه
پارچه ای نیمه ســبک است که از پشم و کتان ساخته شده و کمی حجیم به
که از موادی شــامل کتان ،پشم و پلی استر ساخته شده است و طرح های نظر می رسد .این نوع پارچه طراحی شده ،از آجرکاری سنتی ایرانی نشأت
ترکیبی آن رنگ هایی با سایههای صورتی ماسهای ،شنی خاکی و سبز کم گرفته شده است.
رنگ و آبی و سرخابی می باشد.
هادی
با
ما
گوید«:وقتی
می
شــرکت
این
خلاق
کامیلا دی فیش باخر ،مدیر
تارا
تهرانی وارد گفتگو شــدیم ،از قدرت خلاقیت عظیمی که ایران با میراث تارا پارچه ای سبک است که بر روی سطح پارچه ،نخهای تابیده شده قرار
فرهنگی غنی خود دارد ،آشنا شدیم».
می گیرند و ظاهری برآمده به آن می بخشند.
هادی تهرانی معمــار و طراح این پارچه ها اظهار می کند « :پارچهها یک
دشت
فضای معماری کاملی را ایجــاد می کنند که می توان آن را با تمام حواس
دشــت نام فارسی «کویر» اســت که می توان از آن به عنوان پارچه پرده و
خود تجربه کرد ».
روکش استفاده کرد.
این پارچه در ده رنگ وجود دارد و از نخ شنیل کتان-پنبه تولید شده است و
در اینچا ما با  10نوع طرح پارچه که بخشــی از کلکســیون «پرشیا (ایران)
دارای ظاهری ظریف و مخملی با دانه های برجسته می باشد.
معاصر» است آشنا می شویم.

دنیا
زمان بنده خدا را!
رویا
رویا پارچه پرده ای اســت که از مناظــر و رنگ های کوه آلاداغ ایران الهام دنیا یک پارچه ساتنی و پشمی است که می تواند به عنوان پارچه پرده و یا
***
لوازم داخلی استفاده شود .این پارچه مجهز به روکش ضد آلودگی است که
گرفته است.
الغرض  ،عدهای از مرد ِم سرخورده و پژمرده  ،تحمل ننمودند چنین وضع به گفته فیش باخر و تهرانی ،این پارچه از ترکیب نخ های ویسکوز ،پنبه و پارچه را مقاوم کرده و از آن در برابر لکه محافظت می کند.
اســفبار و بکردند بسی بر همه اصرار و نشــد چارهی آن کار و دلافسرده پلی اســتر ساخته شده که شیب رنگی ایجاد کرده است .طرح رویا در پنج پارچه دنیا در  10رنگ با «تن های لطیف خاکی و وانیلی و همچنین ســایه
های آبی و قرمز سالمون» عرضه می شود.
سر خانه و کاشانه و آنان که زمانی  ،همه در وقت جوانی که خودت رنگ انتخاب شده که نام آن در فارسی به معنای «خواب زیباست»
برفتند ِ

نیک بدانی بدریدند بسی خشتک و آستین و گریبان و چه در غربت و ایران و
بگفتند بیائید « من و تو ما بشویم » تا که شویم ُمتحد و ُمتفق و قطع کنیم دست

ابر قدرت خونخوار جهانی و بدانسان که تو دانی و زنیم تیشه به فرق ِ
سر هر
مستبد و حاکم و خودکامه و بیمایه و !!! ای داد  ،که بردند ِز یاد  ،حرف و
شعا ِر خود و کردند فقط مختصری داد و هوار و – پس از آن  ،قهر بکردند و

برفتند و زمانی نگذشت تا که همان عدهی معدود  ،کشیدند چنان تسمهای از
ُگردهی صاب ُمردهی هر هموطنی و بنمودند چنان ُحقه و نیرنگ و جفا پیشه

که هر مستبد و مرتجع و حاکم خونخوار  ،چنین واقعه بشنید بپای حضرات
ِ
سبیل ســیه و مضطرب و زار و
 ،لُنگ بینداخت و تراشــید ِز َدم  ،ریش و

پریشان  ،بگرفت از ِ
سر خود چارقد و عمامه و تاج و ُک َله و کرد نهان  ،خنجر

و سرنیزه و تیغ و تبر و شد بَری از اسلحه و چکمه و شال و کمر و با دو هزار
واهمه  ،آویخت بهدر  ،مقنعه و چادر و نعلین و عبا را!...

چه بگویم که اگر معنی عشــق وطن و شیوهی دلدادگی و مکتب آزادگی و
ِ
منصب علم و هنر و داد  ،همین است َ ،و این دوزخ خود ساخته  ،فردوس
ِ
دست دعا سوی
برین است  ،بیائید شــما هموطنان  ،نیمهی ماه رمضان ،

هوا برده و با توبه و با نالهی بسیار  ،بگرییم به درگاه خدائی که رحیم است

و کریم اســت و صبور است و حلیم است و فزایندهی هوش و خرد و ِ
عقل
ِ
خالق افراد ُگنهکار و لئیم است و بگوئیم عذابی که
سلیم اســت و خودش

کشیم سخت  ،الیم است و بخواهیم به آن جاه و جلال و جبروتش  ،ملکات
ِ
آخرعمری ِ ،
و ملکوتش که دگر ِ
عاقبت ما و شما را.
سر رحم آمده و خیر کند

کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com

نسیم
افسون
افســون پارچه پرده ای است که از حروف فارسی  Hو  Tمخفف حروف نسیم یک پارچه نخی شفاف است که با پارچه طرح دنیا هماهنگی رنگی
دارد و در چهار رنگ موجود می باشد.
اول هادی تهرانی  ،گرفته شده است.
این طرح به عنوان یک «طراحی زنده» روی پارچه نیمه شــفاف در چهار
رنگ مختلف عرضه می شود .همچنین ضد حریق است و می توان از آن آرامش
به گفته فیش باخر و تهرانی ،آرامش در فارسی نشان دهنده « آرامش خاطر
در فضاهای تجاری استفاده کرد.
و سعادت» است.
آرامش پارچه ای مات و شــفاف است و می توان از آن برای پرده استفاده
باران
باران پارچه روکشی از ترکیب کتان و نخ است که ساختار ناهمواری دارند کرد .پارچه ضد حریق و سبک است و در رنگ های ملانژ عرضه می شود.
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الیجه پشتیبانی از
حفاظت اطالعات و حریم خصوصی
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا و راب بونتا دادستان کل کالیفرنیا از
قانونگذاران کنگره درخواســت کردند لایحــهای که اکنون در کنگره
مطرح اســت و پشــتیبانی هر دو حــزب را هــم دارد و American
 Data Privacy and protection Actخوانده میشود و در صورت
تصویب بــه حفاظت از محرمانــه بودن اطلاعات شــخصی خواهد
پرداخــت ،متممی بیافزایند تــا قانونی را که ایالــت کالیفرنیا در این
زمینه دارد ،نقض نکند .خانم نانســی پلوســی در اول ســپتامبر گفته
اســت کالیفرنیا بهترین قانون محافظت از اطلاعات شخصی و حریم
خصوصی را دارد و مخالفت خود را با لایحه دوحزبی اعلام کرد
ناگفته نماند که قوانین فدرال در موارد مشابه بر قوانین ایالتها از نظر
اجرایی چیره است و اولویت دارد.

دزدی  2قبضه اسلحه از منزل کارن بس

پلیس لوس آنجلس اعلام کرد که دو نفر که در شامگاه آدینه به منزل کارن
بس نماینده کنگره آمریکا و نامزد شــهرداری لــوس آنجلس رفته بودند
از خانه ایشــان  ۲اســلحه را که با امنیت و ایمنی کامل نگه داری میشد
دزدیدهاند اما به پول نقد و لوازم الکترونیکی و سایر موجودی ارزشدار و
گرانبها دست نزدهاند.
کارن بس اعلام کرده که این  ۲اســلحه در گاو صندوق  Brinksنگهداری

میشده است.
رئیس روابط عمومی کارن بس نیز اشاره میکند که اسلحهها به طور قانونی
ثبت شده بودند اما کارن بس برای خود پروانه حمل اسلحه نگرفته بود.
در هنگام ورود دزدان کسی در خانه نبوده و آنها از فرصت استفاده کرده و
وارد خانه شدهاند.
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از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻧﻔﯿﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﺷﻬﺎی دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
)ﻗﻢ  -ﺗﺒﺮﯾﺰ  -اﺻﻔﻬﺎن  -ﻧﺎﯾﯿﻦ  -ﮐﺎﺷﺎن( ﺗﺮﮐﯽ  ٫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ  ٫اﻓﻐﺎﻧﯽ  ٫ﻫﻨﺪی
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ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺮوﯾﺲ
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ﻓﺮش  -ﻃ��  -ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪی ﺧﺮﯾﺪارﯾﻢ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻓﺮش ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮔﺎﻟﺮی ﻓﺮش ا ﺑﯽ ﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد ) ﮐﻮﺳﻦ دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ ” ( 18ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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کالیفرنیا یکی از  ۱۰ایالت آمریکا با کمترین آلودگی هوا

گرچه در آسمان لوس انجلس همواره دود متراکم دیده میشود ،اما کالیفرنیا
یکی از  ۱۰ایالتی است که کمترین آلودگی هوا را دارد.
بــا بهرهگیری از دادههای آماری ســال  ۲۰۲۱با در نظر گرفتن فاکتورهای
اقتصاد ،آموزش و مراقبتهای بهداشــتی ایالتهــای آمریکا رتبهبندی
شدهاند.
آلودگی هوا که بر اساس انتشــار گازهای سمی در هوا از مراکز صنعتی و

آتش سوزی در کالیفرنیا روز به روز
گسترش مییابد و با مهار کردن
یکی ،دیگری به اوج میرسد
آتش سوزی  Mosquitoکه تا بامداد دوشنبه به  ۴۶۵۸۷اکر رسیده
است تنها  ۱۰درصد مهار شده است.
آتش ســوزی  Fairviewکه به  ۲۸۳۰۷اکر رســیده بود اکنون در
مهار  ۵۳درصدی قرار دارد.
آتش ســوزی  Mountainکه از مرز  ۱۳۲۵۴اکر گذشته بود با ۶۰
درصد مهار روبرو شده است.
دیگر آتش ســوزیها نیز با تغییر آب و هــوا ،افزایش رطوبت و
کاهش شــتاب باد ،رو به مهار بیشتر اســت که آتشسوزی Mill
یکی از آنهاست.

213-573-9635

کارخانهها ،محیط زیســت را به خطر میاندازد ،در این رتبهبندی بخش
مهمی را به خود ویژه نموده است.
افزون بر آلودهترین هوای آمریکا که لوئیزیانا ،نوادا و ایندیانا هســتند در
جدولی دیگر ایالتهایی که ألودگی هوا کمتر است ردهبندی شده است.
ایالت  Vermontکمترین أودگی را داشــته و کالیفرنیا در رده ششم است
ایالت  New Hampshireدوم و ایالت داکوتای جنوبی سوم است.
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برگزاری کالس های کمک آموزشی
در کتابخانه های کالیفرنیا
گویــن نیوســام فرمانــدار کالیفرنیا اعــلام نمود
که در مشــارکت بــا  Brainfuse Help Nowو
کتابخانههــای عمومــی محلی ،برنامــه خدمات
کمک آموزشــی برای دانش آموزان  12-Kرا در
زمینه زبانهای انگلیســی ،اســپانیایی ،ویتنامی و
شاخههای زبان چینی برپا مینماید.
آموزش به بزرگسالان نیز در این برنامهها گنجانده
خواهد شد .برای این منظور و برپایی کلاسهای
کمک آموزشــی در کتابخانههای  ۱۷۲شهر۲۵۴ ،
میلیون دلار در نظر گرفته شــده اســت که بخش
نخســت بودجه افــزوده  ۴۳۰میلیــون دلاری به
گســترش و رشــد کتابخانهها و برنامههای آن در
نظر گرفته شده است.

بیشترین کالهبرداری مالی
در کالیفرنیا
FBIاعــلام کرد که کالیفرنیاییها بیــش از هر ایالتی در
آمریکا قربانــی کلاهبرداریهای مالی میشــوند و در
ســال  ،۲۰۲۱بیش از یک میلیارد دلار از کالیفرنیاییها
دزدیده شده است که  ۲برابر سال  ۲۰۲۰است.
میانگین این کلاهبرداریها و از دست دادن پول ،برای
هر نفر  ۱۸۰۰۰دلار است.
بر اســاس اطلاعاتی که منتشــر شــده اســت ،پس از
کالیفرنیا ،تگزاسیها در رتبه دوم با  ۶۰۰میلیون دلار در
سال  ۲۰۲۱هستند و ایالتهای نیویورک با  ۵۶۰میلیون
دلار ،فلوریدا با  ۵۳۰میلیون دلار و پنســیلوانیا با ۲۱۰
میلیون دلار در رده سوم ،چهار و پنجم هستند.

زمین لرزه در سانتا روزا – کالیفرنیا

در شــامگاه سهشنبه  13ســپتامبر ،زمین لرزهای به
قدرت  ۴/۴ریشــتر  Santa Rosaدر کالیفرنیا را در
ســاعت  ۶:۳۹لرزاند بنابر گزارش اداره لرزهنگاری
آمریکا ،یــک دقیقه پس از آن نیــز ،پس لرزهای به
قدرت  ۳/۹ریشتر همان منطقه را لرزاند.
مرکز این زمین لرزه در ژرفای  ۴/۶۶مایلی از سطح
زمین بوده و درســت در شرق بزرگراه  ۱۰۱و شمال
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بزرگــراه  ۱۲در جنوب منطقه  Fountain groveدر
ســانتا روزا بوده است .در این زمین لرزه هیچگونه
آسیب فردی گزارش نشده است و اداره آتشنشانی
به شماری از درخواســتها در مورد بوی ناشی از
نشت گاز و افرادی که در آسانسور گیر افتاده بودند
کمک کرده است.

برنامه ویژه کالیفرنیا
برای درمان بیماران روانی با دستور دادگاه
برنامه ویژه  Care Courtکه از ســوی گوین نیوســام برای بیماران روانــی و بیخانمانها در
راستای درمان روانی اعلام شده است ،نور امیدی در زندگی این افراد میتاباند.
برآورد شده اســت که بین  ۷۰۰۰تا  ۱۲۰۰۰نفر از کالیفرنیاییها  ،برای بهره وری از این برنامه
واجد شــرایط هســتند و برای آگاهی از این که این افراد شناسایی و کمک شوند ،خانوادهها و
نزدیکان و حتی پلیس و آتشنشانی میتوانند این درخواست را به مسئولان ایالتی بفرستند.
این برنامه ،در برگیرنده کمکهای دارو و درمان ،مسکن و دیگر نیازهای پیش بینی شده است.
حکم برای بستری شدن فرد را قاضی های دادگاهها می توانند صادر کنند

برندگان جوایز سیزدهمین کنفرانس دوساالنه

ایرانشناسی در دانشگاه ساالمانکا اسپانیا معرفی شدند
رئیــس و مدیــر اجرایــی انجمن
مطالعــات ایرانــی (ایرانشناســی)
دپارتمــان تمدن هــای خاورمیانه
و خــاور نزدیک دانشــگاه تورنتو
کانادا ،با به پایان رسیدن سیزدهمین
کنفرانس دوســالانه ایرانشناســی
َ( )2022 AISدر دانشگاه سالامانکا،
فهرســتی از برنــدگان اعلام شــده
در مراســمی کــه در  30آگســت
برگزار شــد ،به همراه گزارشــی از
صورتهای مالی سالهای 21-22
این انجمن را ارائه کرد.
ســیزدهمین کنفرانــس دوســالانه
ایرانشناسی( )AIS2022در دانشگاه
ســالامانکا اســپانیا از  30آگست تا
 2ســپتامبر به مــدت  3روز برگزار
گردید.
برندگان این رویداد دو سالانه «AIS
-6برند جایزه کتاب پرویز شــهریاری ویراستاران و
 »2022بشرح ذیل می باشند:
مترجمین :امیلی ساویج اسمیت ،سایمون سواین ،و
گیرت یان ون گلدر و دیگر همکاران.
-1تالین گریگورو میکیا کویاگی ،برندگان جایزه کتاب
 -7آرزو اصانلو برنده جایــزه کتاب مرکز مطالعات
سعیدیسیرجانی.
ایران و خلیج فارس شارمین و بیژن مصور رحمانی;
-2جین لویســون ،برنده جایزه دســتاوردیک عمر
دیپلم افتخار به تالین گریگور و میکیا کویاگی.
تلاش.
-3آرش زینی ،برنده جایزه کتاب  AISبرای مطالعات
ایران باستان و دیپلم افتخار به دومنیکو آگوستینی و -8فرزانه حماســی برنده جایزه کتاب حمید نفیسی;
دیپلم افتخار به افشین مرعشی و لتیتیا نانکت
ساموئل تروپ
-4جایزه لطیفه یارشاطر به لیورا هندلمن-باوور; دیپلم -9امیــر صیادابدی برنده جایزه پایان نامه ندا نوبری،
دیپلم افتخار به نازلی
افتخار به آلیسا
اختری
گابای و متئو فرزانه
-5ویلیــام فیگوروآ ،برنده جایزه پایــان نامه مهرداد  -10آمانــدا لئونگ برنده جایزه مقاله مجله کنفرانس
،AISدیپلم افتخارایزابل هدریک
مشایخی و دیپلم افتخار به
میرا شوردا و دلبر خاکزاد
-11هوشنگ چهابی برنده جایزه مربی ارشد AIS

دختر نوجوانی در هالیوود با مصرف بیش از اندازه
فنتالین ،جان خود را از دست داد

یک دختر نوجوان در دبیرســتانی در هالیوود به ســبب
مصــرف بیش از اندازه از فنتالین جان خود را از دســت
داد و  ۳نفر دیگر نیز در بیمارســتان بستری شدند .جسد
این دختر که  ۱۵ســال دارد ،شب گذشــته در دبیرستان
 Bernsteinدر هالیوود در دستشویی پیدا شده است که
هیچگونه نشــانهای از زنده بودن نداشته است ۳ .دانش

آموز دیگر را که هنوز زنده بودند ،ماموران آتشنشانی و
امداد پزشکی به بیمارستان رساندهاند .این  ۳دانش آموز
را در بیرون از محیط مدرسه در پارک پیدا کردهاند.
هویــت این دانش آموزان نوجوان به ســبب پایین بودن
سن ،اعلام نشده است.

6
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رونمایــی از کتاب جدید هما سرشــار ،روایت ماندگاری ،را
جشــن میگیریم و در محضر پژوهشگران و نویســندگان ،به
بازخوانی این کتاب ،نکوداشــت حرمت کلمه و شصت سال روند برنامه و ترتیب سخنرانیها بهقرار زیر است:
ی و دســتاوردهای دیگر فرهنگی خانم سرشــار  ۴:۰۰تا  ۴:30پذیرایی و امضای کتاب
روزنامهنگار 
مینشینیم .برنامه با کتابخوانی نویسنده و امضای کتاب برای
 ۴:۳۰نخست:خیرمقدمومعرفیکوتاهخانمسرشار:ماندانازندیان
علاقهمندان همراه خواهد بود.

یکشنبه ۱۸ ،سپتامبر ،بههمت «بنیاد کیمیا»

روایت ماندگاری گزید ٔه یادداشتها و گفتارهای رادیویی هما سخنرانیها:
سرشار ،در ادامهٔ در کوچهپسکوچههای غربت است؛ روایت
زندگی ما و تاریــخ اجتماعی زمانهمان ،از نگاه پرســشها و دکتر تورج دریایی :چه کســی داستان ما را روایت خواهد
دریافتهای یک روزنامهنگار کنجکاو ،آگاه و باتجربه.
کرد؟ حافظهٔ تاریخی شهر فرشتگان
تاریخ گذشتهٔ از دسترفته نیست؛ گذشتهای است که تا امروز مهرانگیــز کار  :ترویج گفتمان حقوق بشــری در نشــریات
ْ
رسیده و به آینده هم میرسد .در تاریخ اجتماعی آنچه بیش برونمرزی
ِ
سرگذشت
از همه در این گذشــت ٔه به امروز رسیده مهم است،
ّ
مردمانی اســت که تاریخ با کارهای آنها ساخته شده و یاد و دکتر احمد کریمیحکاک :ماهیت ماندگاری و روایتهای آن
نامشان در هیچ کتاب تاریخی نیامده و تقریب ًا هیچکس آنها را به
دکترماندانازندیان:مطبوعاتوحافظهٔجمعیما،بازخوانییکروایت
یاد نمیآورد .مطبوعات در معنای فراگیر ،و روزنامهنگارهای
مؤلف یا نویســنده ،در معنای خاص ،نگاهشان به همین مردم
علیرضا میبدی :باشه و پوپک
اســت« .خویشکاری»شــان در حضور و فوریت شهادتشان
بر حادثههای اکنون اســت .آنچه را گذشته روایت نمیکنند .هما سرشار :کتابخوانی
رویدادها را در همان زمان که اتفاق میافتند ،باز مینمایانند و
تاریخ اجتماعی را مینویسند.
 :۷ - ۶:۱۵امضای کتاب
به امید دیدارتان برای قدرگذاردن اینهمه...
با احترام ،ماندانا زندیان

بیژن خلیلی
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جشن رادیو همراه از دوربین ایرانشهر:
برنامه با سرود « ای ایران» آغاز و سپس دکتر فرهنگ هلاکویی برنامه را با سخنانی
کوتــاه و خوش آمد به حضار آغاز کرد .حمید ســعیدی برنده جایزه گرمی
با ســنتور سحرانگیز خود و گروه نوازندگان با همراهی آواز موسیقی خراسان
بزرگ را اجرا کرد ،اسپانسر این بخش برنامه نیک یگانی ،برنامه ریز مالی بود .
آن چه که توجه را به استیج توجه می داد پرچم سه رنگ خورشید نشانی بود که
در اهتزاز بود و در سمت مقابل پرچم  ،پرچم دیگری که با گلهای سبز و سپید و
سرخ که از سوی دکتر فرشته اکبرپور و دکتر ایرجکیانی به دکتر هلاکویی با این
ممنونیم».پیشکش شده بود ،خودنمایی می کرد.
جمله « دکتر هلاکویی ازت
ً
با بدرقه حمید سعیدی و گروهش توسط ژاله بنشیان و محمدرضا موذنی برنامه
و اجرای بسیار هنرمندانه شوی پرهام و فرید هلاکویی رقم زده شد و سپس هر
یک از برنامه ســازان و دست اندرکاران رادیو همراه که هر یک سخنانی کوتاه
ایراد کردند ،به ترتیب زیر به ترتیب زیر ادامه پیدا کرد.

علیرضا میبدی با حضور خانم فرهوده اسیستان او
خانم مهناز راد یار و یاور دکتر هلاکویی از سال ۲۰۰۰
خانم شاهینیان بخش حسابداری
امیر درخشان  ،کارگردان
پاتریس بقایی  ،برنامه ساز
سارا علوی ،امور حسابداری و اداری
فرخ جاوید ،برنامه خورشید
هدا کرد  -با شعر زیر به سخنانش پایان داد:
دلی چون برگ گل حساس دارم
واسه عاشق شدن وسواس دارم
میان این همه گل های زیبا
تنها به تو احساس دارم

دکتر بنفشه سوده
علیرضا شاه محمدی
مهدی کاملی
لادن همایون صفت
ژاله بنشیان
دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات بخشی از برنامه را اسپانسر کرده بودند
آیی حامدی  ،هنرمند آوازه خوان سورپرایز برنامه روی استیج آمد و یک دهن
آواز هم خواند.
و سپس هنرمند اصلی برنامه  ،امید « امید سلطانی » به صحنه آمد و ترانه های
خود را اجرا کرد.

اجرای سرود « ای ایران » در آغاز کنسرت

اجرای برنامه توسط حمید سعیدی

علیرضامیبدی

خوشآمدگویی دکتر فرهنگ هولاکویی

اجرای برنامه توسط حمید سعیدی

ابی ( ابراهیم حامدی)

ابی ( ابراهیم حامدی)

تابلوی اهدایی :فرشته و ایرج کیانی

فرخ جاوید

دکتر بنفشه سوده

لادن همایونصفت

محمد رضا موذنی  -ژاله بنشیان

7

ُهدا کرد

امید ( هنرمند آوازه خوان)
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در کانون خبر:

جستجوی خانه شیال کوئل از سوی ماموران
ماموران شــریف دپارتمان لوس آنجلس کانتی بامداد
چهارشــنبه ،وارد خانه شــیلا کوئل از اعضای شورای
ناظران لوس انجلس کانتی شدند تا خانه او را بازرسی
کنند.
ماموران ،شــیلا کوئل را از خانه خود در سانتامونیکا،
پابرهنه به بیرون از خانه راهنمایی کردند تا بتوانند خانه
را بررســی کنند .ماموران حکم بازرســی را از قاضی
دادگاه عالی بنابر درخواســت الکــس ویانوئهوا گرفته
بودند.
همزمان خانه و دفتــر  Patti Giggansکه یک بنیاد غیر
انتفاعی دارد نیز مورد بازرسی قرار گرفت.
گرچه دفتر الکس ویانوئهوا از بیان جزئیات خودداری
نموده اســت ،دفتر دادســتان کل لوس آنجلس کانتی
میگوید ماموران مــدارک و قراردادهایی را بین کانتی
و بنیاد غیرانتفاعی موســوم به صلح در برابر خشونت
یافتهاند.

ایالت کالیفرنیا از شرکت آمازون به دادگاه شکایت کرد
ایالــت کالیفرنیــا از شــرکت آمــازون به ســبب
سیاســتهایش که افزایش قیمتها را در هر کجای
کالیفرنیا رشد داده است به دادگاه شکایت کرد.
راب بونتا ،دادســتان کل کالیفرنیا که این شکایت را
تسلیم دادگاه کرده ،سیاستگذاری انحصاری شرکت
آمازون را یکی از سببهای این شکایت و بالا رفتن
بهای کالاها عنوان کرده است.
این شــکایت که بر مبنای قوانین ضدانحصارگرایی
طرح شــده اســت ،آمــازون را متهــم میکند که
سیاستهایش ،فروشندگان کالا را مجبور میکند که
کالای خود رابه قیمت بالاتر عرضه کنند و اگر تسلیم
این تصمیم نشوند ،کالاهایشان فروخته نخواهد شد.
در حالی که آمازون این شبهه را ایجاد کرده است که
مردم کالاها را ارزانتر میخرند ،واقعیت چنین نیست
و آمازون است که بهای کالاها را بالاتر میبرد.

امضای الیحه اجرایی در محدودسازی
شبکه های اجتماعی

 8شعبه Bed Bath and Beyond
در کالیفرنیا بسته می شود

فروشــگاههای زنجیرهای Bed Bath and Beyond
برای پاســخگویی به مشکلات مالی در دوران کنونی
تــورم ۲۰ ،درصد از نیروی کار خود را کاســته و ۸
شعبه خود را در کالیفرنیا خواهد بست.
این فروشگاههای زنجیرهای که بیشترین درآمد خود
را از فروش لوازم مورد نیاز خانگی تامین مینمایند
در آمریکا آماده بســتن  ۱۵۰شــعبه خود میشود که

سهم کالیفرنیا بستن  ۸شعبه است.
ناگفته نماند که در دوران رونق اقتصادی ،این شرکت
مالکیت  ۹۵۵شــعبه به همین نام و  ۷۶۹فروشــگاه
زنجیــرهای به نــام  ۱۳۵ ،name Sakeفروشــگاه
زنجیــرهای با نام  Buy Buy Babyو  ۵۱فروشــگاه
با نــام  Harmon Face Valueرا در مجموعه خود
داشته است.

سازمان اطلاعات و امنیت هر کشــور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست
عمل کند اهمیت آن دو چندان می شود.
در مورد ســازمان اطلاعات و امنیت کشور ،ایران (ســاواک) دیدگاههای مختلفی
وجود داشته و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.
مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در
دستگاههای اطلاعاتی مهم دنیا شامل  CIAآمریکا MI6 ،انگلستان ،موساد اسرائیل
گذرانده و نیز تحصیلات خود را در دانشــکده ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی و
مرکز آموزشی ساواک به پایان رسانده است.
مرتضی موســوی یکی از افرادی است که با نگارش این کتاب که حاصل  70ساله
تجربه و بیش از  22ســال خدمت در ساواک است .توانسته است اطلاعات مفید و
جامعی در مورد عملکرد ســاواک بویژه در باره اقدامات ساواک در مورد مسائل
ضد جاسوســی و برون مرزی را در اختیار نســل امروز و فردای ایران قرار دهد.
او بر بسیاری از ناگفتهها ،نادیدهها ،ناشنیدهها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با
نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیــا لایحه جنجالی
 AB587را امضا کرد تا اجرایی شود.
این لایحه از شــرکت هایی که مالک شــبکه های
اجتماعی ( )Social Mediaهســتند میخواهد تا
سیاســتهای خود را در زمینههای آگاهی رسانی
نادرست ،مزاحمت و افراطیگری را به آگاهی مردم
برساند و هر  ۶ماه یکبار ،گزارشی مبنی بر سیاست

خود در مورد سخنان تنفرآمیز ،افراطیگری و ارائه
آگاهی نادرست و پیشگیری از آنها در شبکههای
اجتماعی را به ایالت کالیفرنیا بفرستند .ناگفته نماند
که این لایحه نخست در مجلس نمایندگان کالیفرنیا
از ســوی دموکراتها ارائه شده و پس از تصویب
برای رای به سنا فرستاده شده است.

ورود آزاد

فدراسیون یهودیان ایرانی تقدیم می کند

Musical Selichot

« ناشر»

سلیحوت به ابتکار و اجرای ربای روبن ملکان

با همراهی گروه موسیقی کوبانگ  ،تار و کمانچه و ویولون و
کنترهای خوش صدای آمریکایی

این برنامه تکرار نشدنی با صدای ملکوتی ربای ملکان

دوشنبه شب  ۱۹سپتامبر ساعت  ۸شب در محل فدراسیون
نشانی:
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Iranian American Jewish Federation – Neman Hall
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :اربعین من ،اربعین شما ،اربعین اونا ،اربعین بی غیرتا!
 ...چهل روز پیش عزراییل بانکمو خوند ،جفت آس اورد و مادرمو گوســفندا میرن یه جایی با آب و هوای تخمی که همه رقمه جونشون

برد  ...ایرانشهروند یتیم شد و توی همین روزای اربعین وفات مادرم در خطره! میگن امســال حداقل سه میلیون راس از این حیوونات در
که یه اربعین شــخصی واسه منه ،اربعین های دیگه ای هم در جریانه مســیر راه پیمایی اربعین از ایران به عراق شناسایی شدن که هر روز
 ...اربعین حسینی ،اربعین پارتی ،اربعین سیاسی و اربعین تخمی! داره به تعداد تلفاتشون اضاف میشــه فقط نمیدونم چرا مثه سوسک
اربعیــن حســینی مخصوص معتقدیــن واقعی و فیک امام حســینه! تولید مثل میکنن و هر ســال تعدادشــون بالا میــره! صاحبان اربعین

واقعیاش میرن روضه و ســینه زنی و پلو قیمه قورمه ای و والســلام .سیاسی بیشترین ســودو از خریت اربعین بازای تخمی میبرن .اصنم
فیکاش هم همین پروســه رو طی میکنن فقط بــا این تفاوت که این به فلانشــونم نیست که یارو و زن و بچه اش دارن از گرما و بی آبی و
معتقدین فیک بیشــتر از آخر این داستان شــروع میکنن ،یعنی حمله بی امکاناتی و به اضافه بی حرمتی و مهمون نانوازی عراقیا به گاو فنا
به نذری امام حســین! اربعین پارتی هم که معمولا همزمان با اربعین میرن .نظام فقط براش اون عدد ســه میلیون چیزخل مهمه و والسلام!

حسینی برپا میشــه ،همون عزاداری اربعینه همراه با کاروان ماشینای و اما امســال یه اربعین جدید داریم که اسمشــو گذاشــتم اربعین بی
بروبــچ دوردورباز تو خیابونا بدنبال جایی که نذری بده یا به عزیزی غیرتا!

شماره تلفن بده یا بگیره و سیســتم صوتی ماشینشو با آخرین ورژن اربعین بی غیرتا مخصوص ملت بی غیرته ایرانه که جلو چشمشــون
از نعره های مداح های مشــهور به رخ دیگرون بکشــه  ...یه سری هر روز به اسم گشــت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و برنامه
دیگه ام پیاده اربعین پارتی میکنن .آرایش و پیرایش های خفن و بقیه مبارزه با کوفت و زهرمار به ناموساشون رسما و علنا تجاوز میکنن و
ماجرای بدنبال نذری و یار و کســی که بهش بشه شماره تلفنی چیزی این همه گردن کلفت که ادعاشــون میشه و همیشه مثه احمقا به جون

داد و گرفت و تا نصفه شب با خیال راحت لاس خشکه یا حتی تره ی خودشونو و همدیگه میوفتن وایمیسن و بر و بر به تجاوز گشت ارشاد

اربعینی زد و عشق و حال! سری دیگه ای از شهروندا هستن که اربعین به زنا و دخترای ایرانی نــگاه میکنن  ...اگه تا الان چندتا از ون های
پارتی رو بدون اینکه مهم باشــه کدوم روز هفته اس وصل میکنن به گشت ارشــادو آتیش زده بودن و ریخته بودن چندتا از این مامورها
اول و آخر هفته و یهویی چند روز میرن ســفر اربعین پارتی همراه با رو لــت و پار کرده بودن ،ایــن دیوثای بی همه چیــز غلط میکردن
بساط جوج و عرق! اما اربعین سیاسی ،همونیه که جمهوری اسلامی برنامه کثیف و ضدبشــری مبارزه با بی حجابــی و صیانت از عفاف

داره بالای چهل ساله که باهاش از اعتقادات واقعی یا فیک مردم سو رو اینجوری اجرا کنن که امروز شــاهد مرگ بانوی جوان  22ســاله،
اســتفاده میکنه و بعنوان حکومت اسلامی شیعی وارث ولایت علی و ژینا (مهسا) امینی به دست گشت ارشــاد نیروی افتضاحی باشیم! ما
امامان شیعه ،اربعین و بقیه مناسبتای مذهبی رو به خودش میچسبونه مردم ایران فقط بلدیم عکس پروفایل هامونو با عکس قربانی عوض

و هر حرکتی که ملت بزنــن حتی اربعین و محرم و ارتحال پارتی رو کنیم و توی شــبکه های مجازی دایم محکوم کنیم و اعتراض پســت

بعنوان اعتقاد ملت به این داســتانا و حمایــت از خودش به دیگرون کنیم و استوری اعتراضی بذاریم و هشتگ محکومیت بسازیم و ترند
نشــون میده به خصوص به فرنگیا .بله دوســت عزیزی که بنا به هر کنیم .این مبارزه مجازی مــردم ایران با ولایت فقیه که تا ابد هم هیچ
دلیلی توی ایــن اربعین بازی درگیری ،بدون کــه این نظام نامقدس فایــده ای نداره و فقــط نظام رو وقیح تر میکنه کــه بدون برخورد با
از اعتقاد امثال شــماها برای نمایش مشــروعیت خودش به خارجیا اعتراضای واقعی هزینه دار بشــینه و به این مبارزات مجازی بخنده و

استفاده میکنه و ما منتقدا رو هم به خفه خون میده!
اربعیــن نــوع تخمی که زاییده اربعین سیاســیه ،توســط یه مشــت
حیوونات احمق بی شعور نفهم (و چندتا فحش اضافه دیگه به سلیقه
خواننده) تو این چند ساله اخیر به اسم راه پیمایی اربعین اختراع شده
که درســت مثه مهاجرت گله ای حیوونات به جاهــای دیگه میمونه
با این فرق کــه حیوونا دنبال جای خوش آب و هــوا میرن ولی این

پاورقی :نمایشنامه دروغ های بزرگ! (قسمت یازدهم)
این نمایشــنامه مواضع رسمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند
و فقط نظرات شــخصی نویسنده است .هرگونه تشــابه اسمی در این
نمایشــنامه اصلا تصادفی نیست و شــباهت به افراد حقیقی و حقوقی
کاملا عمدی می باشد!
خلاصه قســمت های گذشته :جعفر منشــی و کارچاق کن رییس جون
همه جــا دنبال رتق و فتق امور دولت فخیمــه دهات غیرمتحده اس و
دایم با رییس جون و بقیه رییس دولت ها در حال مذاکره و چونه زدنه
...
پته ها بر آب ،نقشه ها بر باد (بخش دوم)
خلاصه بخش اول :آقاشــکارچی ،پســر رییس جون لپ تاپشو میده
تعمیرگاه درست کنن ،یادش میره و آق مهندس کامپیوتری هم میبره لپ
تاپو تحویل اداره تفتیش کل کشور (اوف آخ آی) میده و یه رسیدی هم
بهش میدن و بعدشم لپ تاپه که تا خرتناق اطلاعات مهم داشته رو پرت
میکنن یه گوشــه ای و اصن منکر داســتان میشن و میگن این اطلاعات
نادرست جاسوســای کشــور فدراتیو یخ زده و رییسشون عالیحناب
دمپاییــه که می خوان تو انتخابات ما انگشــت کنن  ...تا امروز که الان
همه میتونن به نسخه کامل اطلاعات اون روی اینترنت دسترسی داشته
باشن و حتی رسانه های جریان اصلی که اونام قبلا حاشا میکردن ،الان
دارن میگن که روی اطلاعات اون لپ تاپه دارن کار میکنن ...
بخش دوم :شیش هفت سال پیش ،یه روزی ،یه جایی تو ینگه دنیا ...
جعفر اون موقع هم وردســت وفادار رییس جون بود با این تفاوت که
رییس جون اون وقتا معاون رییس جون قبلیه بود .جعفر داشــت جاده
 Big Bear Lakeرو تخــت گاز میرفت تــا از تعطیلاتش لذت ببره که
موبایلش زنگ خورد  ...معاون جون بود  ...جعفر :الو ســلام آقا ،در
خدمتم به مولا!
معاون جون :ببین جعفر ،یه کار واجبی پیش اومده.
ج :ای بابا باز ما اومدیم دو روز گور مرگمون وکیشن ،باز چی شده؟
م ج :غــر نزن گور مرگت گوش کن ببین بهــت چی میگم  ...یه بابایی
جدیدا پیداش شــده خیلی خره ،هیچی حالیــش نیس و هر چی دلش
می خواد از دهنش علیه ما ول میده! مرتیکه نژادپرست می خواد واسه
مبارزات انتخاباتی آینده از حزب رقیبمون ،بوزینه های سرخ ،کاندید

کارشو ادامه بده ولی اگه یه چندباری چندتا ایرانی باغیرت پیدا بشن
و یه بلایی ســر ماشینا و مامورای گشت ارشــاد بیارن ،خودشون بی
سر و صدا ماستاشونو کیســه میکنن و گورشونو گم میکنن ،متاسفانه
راه دیگه ای نیســت یا اینکه همین راه مجازی رو ادامه بدیم و منتظر
فجایع بعدی گشت ارشادها و اربعین های بی غیرتا باشیم!

بشه  ...باس یه جوری دهنشــو سرویس کنیم که نفهمه از کجا خورده
 ...برو بشــین روش فکر کن  ...نامزد مــا خانم هلیا گلابتون باس ببره
این یارو رو ...
جعفــر همونجور که به حرفای معاون جون گــوش میداد دور زد و راه
برگشتو بغل کرد و به آقاجونش قول داد که یه کلکی سوار بکنه ...
فرداش جعفر رفت خیابون لاله زار و پشــت شهرداری دنبال یه رفیقی
که تو کار تلفــن و مخابراتو ایناس معروف به عبــاس تله کام .جعفر:
عباس آقا به کمکت احتیاج دارم.
عباس تله کام :جونم جعفرآقا چیکار میتونم برات بکنم؟
ج :می خوام از یه جاهایی یه صداهایی بشــنوم و ارتباط چندنفر رو با
دول متخاصم رصد کنم ...
ع :ای جونت درآد! بگو می خوای استراق سمع کنی دیگه ...
ج :آماشالله آدم چیز فهم ...
ع :کجا هست؟
ج :یه برجیه تو شهر بندرنو  ...واست آدرسشو تکست می کنم.
پس فــرداش جعفر رفت پیش یه زیدی توی اداره تفتیش کل کشــور
(اوف آخ آی) به اسم جناب سروان قندعلی  ...جعفر :جناب سروان،
من یه ســری مدارک دارم که نشون میده آقای کلاه قرمزی که می خواد
کاندید ریاســت جونی بشــه با رییس جون کشــور فدراتیــو یخ زده
ارتباطات مشکوکی داره ...
ســروان قندعلی :یعنی چی؟ یعنی با عالیحنــاب دمپایی رفیقه؟ ای بی
شرف!
ج :بله جناب ســروان .تازه نمیدونین که ،این کلاه قرمزی توی شــهر
کاسکو ،مسافرخونه داره و با آقایون بانکای فدراتیو یخ زده کار میکنه!
ق :آره؟ چشمم روشن  ...دیگه چی؟
جعفردر حالیکه داشت یه بسته مدارکو میذاشت رو میز سروان قندعلی
با لبخند گفت :دیگه بقیه اش با اداره شماس که چجوری بتونین آتو از
این یارو بگیرین و دهنشو سرویس کنین .فقط بدونین این کلاه قرمزی
آدم خطرناکیــه و اگر برنده بشــه دهن مهن هممون سرویســه ،باهاس
هرجور شده جلوی این دیوونه زنجیری رو بگیریم!
پس پسون فرداش جعفر میره یه سر پیش رفیق قدیمیش اکبر خالی بند
...
***پایان قسمت یازدهم***

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08
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در کانون خبر:

کتاب زندگینامه یک زندانی اعدامی
را برای باشگاه کتابخوانی Oprah Winfrey

 Oprah Winfreyچهــره تلویزیونــی و ســرمایهدار
معروف ،کتاب زندگینامه یــک زندانی اعدامی را برای
باشگاه کتابخوانی خود برگزید.
او میخواهــد با این تصمیم خود ،توجه فوری را به آن
کتاب جلب نماید و فروش کتاب بالا برود و از ســوی
دیگــر این محکوم به اعدام بار دیگــر فرصت بیابد در
دادگاه از خود دفاع و بیگناهی خود را ثابت کند.
نویسنده کتاب ،یک زندانی به نام Jarvis Jay Masters

اســت که از ســال  ۱۹۸۵در زندان  San Quentinدر
کالیفرنیا در انتظار اعدام است.
او ایــن کتاب را کــه  That Bird Has My Wingsنام
دارد ،بر مبنــای زندگی خود و دوران فاجعه بار زندگی
خود در کودکی و سپس دوران زندان نوشته است و در
زندان با گرایش به تفکر بودایی ،کتاب را در سال ۲۰۰۹
منتشر نموده است.

فروشگاه ابتکاری Amazon go
در شهر  Whittierجنوب کالیفرنیا
شرکت آمازون ،نوع دیگری از فروشگاه ابتکاری خود را
در شهر  Whittierجنوب کالیفرنیا به نام Amazon go
به کار انداخت.
این فروشگاه که برای فروش نوشابه ،شیرینی و ساندویچ
و دیگــر نیازمندیها بــرای صبحانه و ناهار اســت به
دوربینهایی مجهز اســت که هنگام برداشتن هر کالایی
از قفســه آن را ثبت می کند و هنگامــی که میخواهید
فروشگاه را ترک کنید آن را محاسبه نموده و از حساب
کارت اعتباری شــما برمیدارد و رسید آن را برای شما
ایمیل میکند این فروشگاه ،صندوق و صندوقدار ندارد
و از ساعت  ۶بامداد باز میشود و بهای ساندویچها  ۳و
 ۶دلار است.

دستگیری دانش آموز  13ساله
با  150قرص فنتالین در مدرسه
پلیس بیکرز فیلد اعلام کرد که یک دانش اموز دبیرستان
 Chipman Junior High schoolرا که  ۱۳سال دارد،
با کیسهای از فنتالین دستگیر کرده است.
او که هنگام رسیدن پلیس به دبیرستان به سبب استفاده
بیش از حد بر روی چمنهای دبیرســتان افتاده بود به
بیمارستان منتقل میشــود و اعلام شده است که پلیس
با اســتفاده از داروی  Narconکه در این موارد استفاده
میشود او را نجات داده و سپس راهی بیمارستان نموده
است.
او  ۱۵۰قــرص فنتالین را به دبیرســتان آورده بوده و با
دانش آموزان دیگر وارد دعوا شــده بود .این قرصها
 ۳۰۰دلار ارزش فروش در خیابان دارند و به عنوان ضد
درد استفاده میشوند.

SOLAR ENERGY

نصب سوالر  -مسکونی و تجاری
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا
 26در صد کردیت مالیاتی
بدون پیش پرداخت  -مشاوره و برآورد رایگان
بازرسی رایگان از پشت بام و
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران

424 - 385 - 2981
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 16آگست تا  22سپتامبر (  25شهریور تا  31شهریور )
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  25شهریور  16 //سپتامبر
 1316خورشیدی (1937میلادی)
راهاندازی تلفن خودكار در تهران
 1320خورشیدی (1941میلادی)
كنارهگیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر به اصفهان
 1332خورشیدی (1953میلادی)
بازداشــت  91تن از شركت كنندگان فستیوال بخارست از جمله پرویز خطیبی
مدیر روزنامه «حاجی بابا»
بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه «قیام ایران»
 1354خورشیدی (1975میلادی)
انتصاب جعفر شــریف امامی به ریاســت مجلس ســنا و عبدالله ریاضی به
ریاست مجلس شورای ملی
کتاب خاطرات جعفر شریف امامی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد در
شرکت کتاب موجوداست
 1357خورشیدی (1978میلادی)
وقوع زلزلهی شدید در طبس
 1378خورشیدی (1999میلادی)
درگذشت ابراهیم بنیاحمد ،بنیادگذار دبستانهای «جهان تربیت»در تهران ،و
از برنامه سازان رادیو تهران در زمینهی روانشناسی اجتماعی
1398خورشیدی (2019میلادی)
درگذشت مسعود عربشاهی ( در سن  84سالگی) هنرمند نقاشی مدرن

دوشنبه  28شهریور  19 //سپتامبر
 1287خورشیدی (1908میلادی)
انتشار روزنامه «ندای وطن» در تهران
 1297خورشیدی (1918میلادی)
درگذشــت محمدتقی خان سپهر ملقب به لســانالملك  -ادیب ومورخ عهد
قاجار
 1366خورشیدی (1987میلادی)
درگذشت حمید زرینكوب  -ادیب و نویسنده و منتقد
 1384خورشیدی (2005میلادی)
درگذشت حسین شکوئی ،جغرافیدان معاصر ایرانی و بنیانگذار گروه جغرافیای
دانشگاه ملی سابق و چهرههای ماندگار ایران( .زادروز ۹آذر )۱۳۱۲

سه شنبه  29شهریور  20 //سپتامبر

 1359خورشیدی (1980میلادی)
درگذشت خانبابا مشــار  -ادیب ،پژوهنده و مؤلف فهرست كتابهای
فارسی چاپ شده
 1366خورشیدی ( 1987میلادی)
خودسوزی نیوشا فرهی در اعتراض به حضور علی خامنهای در اجلاس
سازمان ملل متحد در آمریكا
 1384خورشیدی ( 2005میلادی)
شنبه  26شهریور  17 //سپتامبر
درگذشــت دكتر عطاءالله خســروانی دبیر كل حزب ایران نوین ،وزیر
كشــور و وزیر كار پیشین (در دوران ســلطنت محمدرضا شاه پهلوی)
 1302خورشیدی (1923میلادی)
انتشــار روزنام ه «نامهی جوانان» به مدیریت و ســردبیری میرزا ابراهیمخان در پاریس
(خواجهنوری) در تهران
 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
(1941میلادی)
 1320خورشیدی
درگذشــت پرویز مشکاتیان ،آهنگساز برجســته و نوازنده چیرهدست
غیرسیاسی
و
سیاسی
زندانیان
عمومی
عفو
صدور فرمان
سنتور در سن  54سالگی به علت نارسایی قلبی در منزلش در تهران.
 1326خورشیدی (1947میلادی)
آثار شادروان مشکاتیان در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت
زادروز عباس قادری ،هنرمند آوازه خوان
کتاب موجود هستند

 1329خورشیدی (1950میلادی)
صدور حكم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل احمد دهقان
 1332خورشیدی (1953میلادی)
آغاز محاكمات دكتر محمد مصدق با دادستانی سرتیپ آزموده
 1356خورشیدی ( 1977میلادی)
ِ
درگذشــت واروژان هاخواندیان ،آهنگساز «بوی
گندم»
1359خورشیدی ( 1980میلادی)
عــراق ،قرارداد ســال  1975الجزایــر را بهطور
یكجانبه لغو كرد
 1369خورشیدی (1990میلادی)
درگذشــت علیمحمد حیدریان  -استاد نقاشی و
مؤسس دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 1372خورشیدی ( 1993میلادی)
درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی  -نویسنده و پژوهنده
آثار شــادروان انجوی از جمله دیوان حافظ به تصحیح او درشــرکت کتاب
موجود هستند
 1381خورشیدی ( 2002میلادی)
خودكشی دكتر حسن هنرمندی ،شاعر ،مترجم ،و پژوهنده ادبی در پاریس
 1384خورشیدی ( 2005میلادی)
درگذشت استاد جعفر پتگر ،آخرین بازماندهی نسل نقاشان آكادمیك و مدرس
سرشناس نقاشی در تهران

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند
CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
)(As Heard on 670 AM KIRN
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile:

310-259-0506

چهارشنبه  30شهریور  21 //سپتامبر
 1305خورشیدی (1926میلادی)
زادروز فریدون مشیری – شاعر
آثار شــادروان مشــیری از جمله مجموعه
اشعار او با عنوان نفس صبحدمان در دو جلد
در شرکت کتاب موجود هستند
 1320خورشیدی ( 1941میلادی)
تشكیل دو وزارتخانهی جدید« :بهداری» و
«كشاورزی»
 1354خورشیدی ( 1975میلادی)
اســتعفای امیرعباس هویدا از نخســتوزیری و انتصاب دوبار ه او از
سوی محمدرضاشاه
کتاب معمای هویدا از آثار دکتر عباس میلانی اســتاد دانشگاه و مورخ
ایرانی مقیم امریکا در شرکت کتاب موجود است

پنجشنبه  31شهریور  22 //سپتامبر

 1335خورشیدی ( 1956میلادی)
زادروز ارژنگ كامكار ،نوازندهی تنبك
یکشنبه  27شهریور  18 //سپتامبر
 1348خورشیدی ()1969
سپهبد تیمور بختیار در دادگاه عالی شماره یك دادرسی ارتش،غیاب ًا به
 1306خورشید ( 1927میلادی)
اعدام محكوم شد
زادروز هوشنگ ابتهاج ،شاعر ،در رشت
آثار هوشــنگ ابتهاج در شــرکت کتاب موجود  1352خورشیدی ( 1973میلادی)
زادروز مهــدی خلجی  ،روزنامهنگار  ،نویســنده  ،مترجم  ،تحلیلگر
هستند
سیاســی و از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران ساکن واشنگتن متولد
 1324خورشیدی ( 1945میلادی)
زادروز نســرین معظمــی ،گیرنــده نشــان نخل در قم
آكادمیك فرانسه در میكربشناسی
 1359خورشیدی (1980میلادی)
 1357خورشیدی (1978میلادی)
آغاز جنگ ایران و عراق
ایران
فوتبال
ملی
تیم
عضو
و
فوتبال
زادروز کیانوش رحمتی ،بازیکن
 1376خورشیدی (1997میلادی)
 1367خورشیدی ( 1988میلادی)
درگذشــت ژنرال هایزر  -از عاملان خروج محمدرضاشاه از كشور در
درگذشت استاد محمدحسین بهجت متخلص به شهریار شاعر
بحران پیش ازانقلاب
آثار شادروان شهریار در شرکت کتاب موجود هستند
کتاب خاطرات هایزر در شرکت کتاب موجود است
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
انوشــه انصاری نخســتین فضانورد ایرانی با فضاپیمای ســایوز تیامای ۹-به  1377خورشیدی (1998میلادی)
قتل حمید حاجیزاده (متخلص به ســحر) ،شــاعر ایرانی و از قربانیان
مقصد ایستگاه فضایی بینالمللی پرواز کرد.
قتلهای زنجیرهای.

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

نه به یهودستیزی
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 6بعدازظهر
روزهای دوشنبه

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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آتش سوزی  Mosquitoبه  ۴۹۶۷۱اکر رسیده و
تنها  ۱۸درصد آن مهار شده است

آتش سوزی  Mosquitoبه  ۴۹۶۷۱اکر رسیده و تنها  ۱۸درصد آن مهار
شده است ودود ناشی از این آتشسوزی ،ابرهای متراکم و غلیظی را در
منطقه  Sierra Foothillســامان داده که بنابر گفته اداره نظارت بر آتش
سوزی و آلودگی هوا با همراه شدن باد به سرعت  ۱۰۰مایل در ساعت در
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شمال و شمال غربی کوهپایهها در حرکت است.
آتش ســوزی  Fairviewکه به مرز  ۲۸۳۰۷اکر رسیده با  ۶۲درصد مهار
شدن قرار گرفته است.
آتش سوزی  Mountainبا  ۱۳۳۵۹اکر ۶۵ ،درصد مهار شده است.

