
فیلم سینمایی ایرانی »بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته »وحید جلیلوند« بزودی در 
لس آنجلس برای عالقمندان اکران خواهد شد.

نشریه لس آنجلس تایمز با انتشار نقدنامه ای بر فیلم سینمایی ایرانی بدون تاریخ، 
بدون امضا به کارگردانی وحید جلیلوند، خبر از اکران عمومی این فیلم در یکی از 

محله های ایرانی نشین کالنشهر لس آنجلس، انسینو، داده است. 
در این فیلم امیر آقایی )در نقش دکتر کاوه نریمان( و هدیه تهرانی )در نقش سایه 
همکار دکتر( نقش آفرینی می کنند. بدون تاریخ، بدون امضا که مجصول سال ۱۳۹۵ 
خورشیدی است تاکنون موفق به کسب جوایز متعددی از جشنواره های بین المللی 

شده است.
داستان این فیلم که در نقدنامه لس آنجلس تایمز از آن با عنوان »درام ایرانی قدرتمند« 
یاد شده درباره کاراکتر اصلی فیلم یعنی دکتر کاوه نریمان است. دکتر نریمان که 
پزشک سازمان پزشکی قانونی است، در محل کارش با جسدی روبرو می شود که 

او را می شناخته است ...
در ستون نقد فیلم لس آنجلس تایمز درباره بدون تاریخ، بدون امضا نوشته شده: 
باال و تسلط جلیلوند  فیلم مرهون دقت  تاثیرگذار شخصیت های  و  زیبا  اجرای 
بعنوان کارگردان است. او مشکالت موجود در جامعه ایران را بسیار دقیق بررسی 

و کالبدشکافی کرده است.
بدون تاریخ، بدون امضا به زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی در زمان یک ساعت 

در  واقع   Laemmle Royal در  جاری  آگست  دهم  تاریخ  از  دقیقه   ۴۲ و 
Laemmle Town Center ۵ در شهر انسینو برای عموم عالقمندان به نمایش 

گذاشته خواهد شد.  
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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...!!!

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رایگان
FREE

129

 آتش سوزی های مرگبار در تاریخ 
کالیفرنیا

کشته شدن یک زن بی خانمان به 
دست ماموران پلیس

دست نیافتن فیسبوک به هویت 
صفحه های خشونت طلب

هشدار پلیس لوس آنجلس  به 
حلقه دزدان خانگی به مردم

اختالف نظر بین ACLU و دولت 
فدرال برای پیوستن کودکان به 

خانواده های جدا شده

رای دادگاه استیناف فدرال 
نسبت به تهدید دولت ترامپ

درخواست نماینده شورای شهر 
لوس آنجلس برای پیشگیری از  
حرکت اسکوترهای الکترونیکی

بدون تاریخ، بدون امضا در لس آنجلس

آیا تقابل جمهوري اسالمي ایران و اسرائيل به 
جنگ مي انجامد؟

روز سوم سپتامبر ۲0۱8 آغاز کنفرانسي یک روزه در تل آویو 
تقابل  باب  در  اسرائیل  امنیتي  مطالعات  ملي  انستیتو  دعوت  به 
جمهوري اسالمي ایران و اسرائیلخواهد بود که در۴ پنل مختلف 
در ۴ موضوع گوناگون توسط کارشناساني از کشورهاي مختلف به 

آن ها پرداخته خواهد شد..
پنل اول - عرصه داخلي: توانایي ها - ضعف ها و استحکام رژیم 
- در این پنل آقاي مهدي خلجي پژوهشگر ایراني آمریکایی از 

انستیتو واشینگتن شرکتخوهد داشت.
 : اسرائیل   - روسیه   - - سوریه  اسالمي  - جمهوري  دوم  پنل 

احتمال و مرزبندي یک برخورد نظامي بسیار گسترده تر.
پنل سوم - موافقت نامه برجام سناریوهاي پیش رو در حال حاضر 

و امسال
پنل  چهارم- پیامد ها و توصیه هایي براي کشور اسرائیل

مهدی خلجی در سال ۱۳۵۲ در شهر قم و در خانواده ای روحانی 
به دنیا آمد. در یازده سالگی به حوزه علمیه قم رفت و نزدیک 
چهارده سال در آن جا به تحصیل علوم دینی؛ فقه؛ اصول فقه و 
فلسفه اسالمی پرداخت. هم چنین وی در دانشگاه قم فلسفه و 
در مدرسه مطالعات عالی دانشگاه سوربن االهیات و تأویل شیعی 

خوانده است.
نشاط  و  جامعه  ایران  اطالعات  روزنامه های  در  خلجی  مهدی 

مطالبی منتشر کرد و در دوره اولیه مجله نقد و نظر و روزنامه 
انتخاب از اعضای هیات سردبیری آن بود.  

او در ایران با ترجمه چهار کتاب و بیش از هشتاد مقاله از زبان 
عربی به فارسی بسیاری از متفکران لیبرال و سکوالر عرب را برای 

نخستین بار به خواننده فارسی زبان معرفی کرد. 
او از مترجمان محمد ارکون متفکر اومانیست عرب - فرانسوی؛ 
نصر حامد ابوزید قرآن شناس تکفیرشده مصری و نیز مترجم 
کتاب »انسان ها در عصر ظلمت« اثر هانا آرنت اندیشمند سیاسی 

یهودی آلمانی - آمریکایی است. 
مهدی خلجی در سال دو هزار میالدی ایران را ترک کرد. دو سال 
اول را در پاریس و سه سال بعد را در پراگ گذراند. طی این 
مدت با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مانند بی بی سی و 
رادیو فردا همکاری کرد. در سال ۲00۵ به آمریکا آمد و به عنوان 
پژوهشگر ارشد در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاورمیانه تا 
کنون مشغول به کار است. آثار انگلیسی وی در این اندیشکده 
www.washingtoninstitute. آمریکایی را در وب سایت

org می توان خواند.  
از تالیفات مهدي خلجي دو کتاب "نظم نوین روحانیت در ایران"  

و رمان "ناتني" است که هر دو درشرکت کتاب موجودند.

URGENT CARE
تيم حرفه ای و با تجربه 

دکتر حميدرضا ميرشجاعی
 در خدمت حفظ سالمت، بهبود و فوریت های پزشکی شماست

Woodland Hills-Topanga

Call:818-888-7009
5995 Topanga Canyon Blvd
WoodlandHills, CA 91367

Open 7 Days a Week - 9am - 6pm

http://
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
https://www.amazon.com/King-Universe-Persian-Mohammad-Goshayeshi/dp/1722475250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1533679595&sr=1-1&keywords=goshayeshi
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/


2IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:129- AUGUST,10 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره   129  - آدینه  10  آگست  2018

در کانون خبر: تصویر هفته:                                                             

 قمرالملوک وزیری 
خواننده آوازهای سنتی و نخستین زن خواننده ایرانی

پلیس لوس آنجلس بر اساس مقررات با گذشت ۴۵ روز از حادثه، ویدئوی تیراندازی 
و گروگان گیری در ون نایز را که موجب کشته شدن ۲ نفر شد را در اختیار رسانه ها 

قرار داد. 
در ۱6 جون ۲0۱8، در بیرون مرکز کمک بی خانمان های مرد ۳۲ ساله ای به نام 
گیلرمو پرز با گذاشتن چاقو زیر گلوی یک زن بی خانمان ۴۹ ساله به نام الیزابت 
تولیسیون، او را به گروگان می گیرد و ماموران پلیس به سوی او تیراندازی می کنند و 

در این تیراندازی ها نه تنها مرد چاقو به دست بلکه زن بی خانمان نیز کشته می شود 
و مایکل مور، رییس پلیس لوس آنجلس ضمن اظهار تاسف از رویدادی که به کشته 
شدن فردی غیرمسلح منجر شده، ادامه تحقیقات را اعالم نموده است. در حادثه 
دیگری که در Trader Joes در سیلور لیک رخ داد ۱8 بار تیراندازی به مرگ 

بی گناهی دیگر منجر شده است.

کشته شدن یک زن بی خانمان به دست ماموران پليس

عباس عطار در فهرست درگذشتگان نامداران هنر و سياست    
 سال 2018 نيویورک تایمز

فهرست درگذشتگان نامدار هنر و سیاست نیویورک تایمز برای 7 ماهه اول سال جاری 
)۲0۱8( منتشر شد. 

این فهرست شامل عکس و نام ۲۵۱ نفر است که از اول ژانویه ۲0۱8 تا پایان ماه جوالی 
۲0۱8 درگذشته اند.

در بین این نامداران به نام هایی مانند استیفن هاوکینز ) دانشمند بریتانیایی ( باربارا بوش) 

بانوی اول سابق آمریکا( آنتونی بوردین) خبرنگار و گزارشگر شبکه خبری سی ان ان( 
برخورد می کنین.

در این فهرست ، نام عباس عطار عکاس مشهور ایرانی که ساکن فرانسه بود بر می خوریم.
به خبر خبرگزاری ایرانشهر در مورد درگذشت  این عکاس مشهور ایرانی که در سه شنبه 

اول ماه می ۲0۱8 مخابره شده است نگاه کنید

درگذشت ناگهانی دکتر بهروز نعمان را  به 
خانواده های محترم نعمان و خلیلی و خانواده 

های وابسته تسلیت می گوییم و صبر و شکیبایی 
برای آنها آرزو می کنیم.

شهناز  خلیلی-  شاهدخت   - خلیلی  فریده  و  منوچهر 
و  یوسف   - خلیلی  پیرایه  و  بیژن  زرینی-  یدیدیا  و 
شهرزاد  و  کامیار  نجیبی-  سیما  و  سعید   - مینو شریفی 
مارونی - پیام و نانسی مارونی- ابراهیم و سهیال دستمالچی 

www.cbsautobody.com
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://alikrealtor.com/
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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
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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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دفتر مرکزی فیسبوک در کالیفرنیا اعالم کرد که پس از تحقیق و بررسی، در ۹۹ 
روز مانده به انتخابات میان دوره ای نوامبر ۲0۱8، ۳۲ صفحه فیسبوکی را که به 
گونه ای می خواسته اند همانند انتخابات ۲0۱6، انتخابات را همانند گذشته تحت 

تاثیر قرار دهند را بسته است. 
این صفحه ها که از بیرون امریکا اداره می شوند با طرح موضوع هایی تالش داشته اند 

با تشویق به تظاهرات خشونت طلبانه ای چون تظاهرات سفیدپوستان نژادپرست و 
برتری طلب، به مسائل درگیری های سیاسی - اجتماعی نیز دامن بزنند.

فیسبوک اعالم کرد هنوز به هویت کسانی که در پشت این گونه صفحه ها هستند 
دست نیافته است، لیکن آن ها را در حد همان سازمان های اینترنتی روسی خطرناک 

و تأثیرگذار می داند.

دست نيافتن فيسبوک به هویت صفحه های خشونت طلب

پلیس لوس انجلس در منطقه ون نایز و میشن اعالم کرد که با حکم بازرسی وارد 
خانه شده است که هزاران اموال دزدی شده در آن نگهداری می شده است، اموالی 
که از ساکنان سن فرناندو ولی به وسیله حلقه دزدان حرفه ای به سرقت رفته بود. 
در این بازرسی شانت بالیان ۲۴ ساله و دآویت اوسیان ۲7 ساله دستگیر و به زندان 
اداره شریف تسلیم شدند که بدون وثیقه برای داشتن مواد مخدر و اموال مسروقه 

زندانی هستند پلیس لوس آنجلس با گردآوری لیست اموال دزدی ضبط شده آن ها 
را با اموال گزارش شده در دزدی ها مقایسه می کند تا صاحبان اموال را بیابد. هنوز 
میزان مواد مخدر یافته شده اعالم نشده است. اداره پلیس لوس آنجلس در چند ماه 

گذشته  نسبت به حلقه دزدان خانگی به مردم هشدار داده بود. 

هشدار پليس لوس آنجلس  به حلقه دزدان خانگی به مردم

پس از دستور قاضی فدرال دانا سابراو که به هم پیوستن کودکان و خانواده های 
جدا شده را به دولت فدرال دستور می داد و این پاسخی بود به اعالم شکایت 
بار دیگر مطرح شده است هنوز ۴00 کودک به خانواده برگردانده   ،ACLU
نشده اند. اختالف نظر بین ACLU و دولت فدرال، در این زمینه موجب شد 
که قاضی دستور دهد تا روز پنج شنبه هر دو سوی شکواییه، طرح خود را برای 

یافتن خانواده ها و به هم پیوند دادن آن ها ارائه دهند. 

اکنون  برنامه خانواده ها را جدا کرده و  ACLU می گوید دولت فدرال بدون 
معلوم نیست خانواده این ۴00 کودک کجا هستند. و دولت فدرال می گوید تنها 
وظیفه آنها بر اساس دستور قاضی یافتن خانواده هایی بوده که در بازداشت اداره 
مهاجرت بوده اند و پدر و مادر این ۴00 کودک ممکن است خاک آمریکا را 

ترک کرده باشند و نشانی از آن ها در دست نیست. 

اختالف نظر بين ACLU و دولت فدرال برای پيوستن کودکان به 
خانواده های جدا شده

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
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در کانون خبر:

دادگاه استیناف فدرال منطقه ۹ امروز ۱-۲ رای داد که دولت دانالد ترامپ نمی تواند 
بودجه های ایالت کالیفرنیا را به سبب داشتن الیحه شهرهای پناهگاه در گروه نگه دارد و 

پرداخت ننماید و نمی تواند به این تهدید ادامه دهد. 
پس از آن که الیحه شهرهای پناهگاه در کالیفرنیا تصویب شد، دولت فدرال اعالم کرد که 
از پرداخت بودجه های اختصاص یافته به شهرهای پناهگاه خودداری می نماید. زیرا این 

شهرها با ماموران اداره مهاجرت همکاری نمی نمایند. 
در پی این تصمیم دولت فدرال، شکایتی از سوی سان فرانسیسکو کانتی و سانتاکالرا کانتی 
تسلیم دادگاه فدرال منطقه شد که به نفع شاکیان رای داده شد و با تقاضای دولت ترامپ 
این رای دادگاه به دادگاه استیناف منطقه ۹ رسید و هم اکنون رای دادگاه پایین تر به صورت 

۱-۲ از سوی دادگاه استیناف به نفع سان فرانسیسکو کانتی و سانتاکالرا کانتی تایید شد. 

رای دادگاه استيناف فدرال نسبت تهدید دولت ترامپ

پال کورتز نماینده شورای شهر لوس آنجلس از مسئوالن شهر لوس آنجلس خواست تا 
از هر الیحه ای که می توانند بهره بگیرند تا برای روشن شدن مقررات در آینده از وجود 
اسکوترهای الکترونیکی که بر سر هر کوچه و خیابان اجاره داده می شود، پیشگیری شود. 
دیوید استراوا نماینده بخش حقوقی شرکت Birds گفت ما تالش می کنیم که با 
شهرداری و مسئوالن همکاری نماییم تا بتوانیم مشکالت را در دورانی که از این 

اسکوترها استفاده می شود، حل کنیم تا در خدمت جامعه باشیم. 

مری کارولین پروئیت، سخنگوی شرکت الیم )Lime( نیز گفت شرکت ما نیز تالش 
می کند به جامعه خدمت کند و در این زمینه ها همکاری خواهیم کرد. 

ناگفته نماندکه شهر بورلی هیلز در ماه گذشته به طور موقت برای 6 ماه استفاده از این 
وسایل را ممنوع و متوقف کرده است. پال کورتز گفت که هر گونه حادثه ای می تواند 

شهر لوس آنجلس را در برابر شکایت و درخواست غرامت قرار دهد.

درخواست نماینده شورای شهر لوس آنجلس برای پيشگيری از
حرکت  اسکوترهای الکترونيکی

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
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درکانون خبر:

برای پيدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نياز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانيان کاليفرنيا کافيست
 با مرکز اطالعات ایرانيان تماس 

بگيرید:

818 9 08 08 08

ایالن ماسک، مدیر عامل شرکت اتوموبیل سازی تسال، در روز اعالم درآمدهای سه 
ماه گذشته شرکت تسال با مشکل بزرگ سرمایه گذاری ۵ میلیارد دالری برای ایجاد 

کارخانه اتوموبیل سازی تسال در شانگهای چین روبرو می شود. 
زیرا سرمایه گذاران مخالف بهره گیری از سرمایه شرکت در این پروژه هستند و 
می گویند شرکت تسال و ایالن ماسک باید نگاهشان متوجه جذب سرمایه از چینی ها 
باشد. زیرا نخستین سود این شرکت به جیب چینی ها روانه خواهد شد. این نخستین 

کارخانه تسال در بیرون از آمریکا خواهد بود و تاکنون ایالن ماسک توانسته است 
۲/7 میلیارد دال ر از ۵ میلیارد دالر را فراهم نماید. زیرا بیشترین سرمایه خود را در 
مسیر ساخت مدل ۳ تسال به کار گرفته است. در حالی مشکل ساخت کارخانه 
اتوموبیل سازی در چین با مشکل روبرو می شود که می توانست تا سال ۲0۲0 تولید 

خود را به بازار عرضه نماید و از ۲۵ درصد تعرفه گمرکی رها شود. 

درآمدهای سه ماه گذشته شرکت تسال با مشکل بزرگ سرمایه گذاری روبرو شده است

کارزار کنترل اجاره بها در کالیفرنیا که در نوامبر ۲0۱8 به رای گذاشته خواهد شد به جذب 
کمک های مالی مخالفان و موافقان پرداخته است. 

مخالفان الیحه کنترل اجاره بها در کالیفرنیا، نزدیک به ۱0 میلیون دالر در شش ماه نخست سال 
فراهم نموده اند تا صرف تبلیغات نمایند. مخالفان این الیحه نیاز به 60 میلیون دالر بودجه برای 
تبلیغات دارند تا این الیحه را شکست دهند. شرکت های سرمایه گذاری در توسعه مسکن از 

مخالفان جدی این الیحه و پرداخت کنندگان اصلی کمک مالی هستند. 
 Aids مانند  غیرانتفاعی  بنیادهای  را  اجاره بها  کنترل  برای  هواداران الیحه ۱0  دیگر  از سوی 
Health Care Foundation تشکیل می دهند که تنها توانسته اند ۲/۴ میلیون دالر کمک 

مالی گرداوری نمایند و چشم به راه کمک های لیبرال ها هستند. 

کنترل اجاره بها درکاليفرنيا  در نوامبر 2018 به رای گذاشته خواهد شد

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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الخبرین بين  بازار  حکایات 

آدینه  19 مرداد / 10 آِگست

1294 خورشیدی )1915 میالدی(
قوای نظامی انگلیس وارد بوشهر شد و 

ژاندارم های ایرانی را خلع سالح کرد
1313 خورشید )1934 میالدی( 

مؤسسه خبری »آژانس پارس« افتتاح شد
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

درگذشت بهجت صدر نقاش معاصر ایرانی در 
85 سالگی براثر سکته قلبی در جنوب فرانسه.
بهجت صدر در سال 1303 درشهر اراک زاده 
شد. وی نخستین زن ایرانی است که نقاشی 

آبستره،کوالژ، و چینه چینی را برگزید و 
سبک های مختلفی را در نقاشی تجربه کرد.

شنبه 20 مرداد /11 آِگست

1297 خورشیدی )1918 میالدی(
امضای موافقت نامه بین میرزاکوچک خان و انگلیس ها 
و آزادِی انگلیس ها در عبور از گیالن برای رسیدن به 

قفقاز

 یکشنبه 21 مرداد /12 آِگست

1285 خورشیدی )1906میالدی(
سالگرد انقالب مشروطیت 

 کتابچه قانون اساسی مشروطیت در شرکت 
کتاب موجود است 

1310 خورشیدی )1931 میالدی(
زادروز  جالل ستاری، مترجم

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
درگذشت شیخ خزعل، از حاکمان پیشین 

خوزستان )زاده 1242(
1338 خورشیدی )1959 میالدی(

درگذشت قمرالملوک وزیری هنرمندآوازه خوان 
قمرالملوک در تاکستان قزوین زاده شد. هنگام 

تولد پدر نداشت و در 18 ماهگی مادرش هم 
مرد و از این زمان تحت سرپرستی مادربزرگش 

که روضه خوان زنانه حرم ناصرالدین شاه بود 
قرار گرفت. او در جایی گفته است: »من مدیون 

تربیت اولیه خودم هستم. چرا که همان پامنبری 
کردن ها به من جرأت خوانندگی داد.«

 در جوانی پس از آشنائـی با استاد مرتضی 
نی داود با ردیف موسیقی ملی آشنا شد و راهش 
را برای کسب تجربیات از استادان دیگر هموار 

ساخت. کار پیشرفت قمر در مدتی کوتاه به آنجا 
رسید که کمپانی »هیز ماسترز ویس« به خاطر 
ضبط صدای او دستگاه صفحه پر کنی به تهران 
آورد. بعد از آن کمپانی »پولیفون« هم آمد. به 
گفته ساسان سپنتا 200 صفحه از قمر ضبط 

شده است.
 گشایش رادیو ایران در سال 1319 صدای 
قمر را به عموم مردم رساند. عارف قزوینی و 

ایرج میرزا و تیمورتاش وزیر دربار، شیفته او شده 
بودند. با اینهمه قمر از گردآوری زر و سیم پرهیز 
می کرد و درآمدهای بزرگ و هدایای گران را به 

فقرا و محتاجان می داد.
 قمرالملوک وزیری در تاریخ 14 مرداد 1338 

در شمیران، در فقر و تنگدستی مطلق به سکته 
مغزی درگذشت. وی در گورستان ظهیرالدوله به 

خاک سپرده شده است.
 آثار قمرالملوک وزیری در مرکزموسیقی و فیلم 

ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است 
1359خورشیدی )1980میالدی(

زادروز ترانه مکرم، ترانه سرا 

1362خورشیدی )1983میالدی(
زادروزلیال اوتادی، بازیگر سینما و تلویزیون

1378خورشیدی )1999میالدی(
درگذشت پرویز شاپور، طنزپرداز
1378 خورشیدی )1999میالدی(

درگذشت  نورالدین کیانوری، دبیر کل  حزب 
توده ایران از سال 1357تا سال 1362

  کتاب خاطرات نورالدین کیانوری در شرکت 
کتاب موجود است 

دوشنبه 22 مرداد / 13 آِگست

1289 خورشیدی )1910 میالدی(
خبر نخستین »کنگره ی آموزشی مدارس دخترانه 

ایران« درروزنامه  تایمز چاپ شد
1301 خورشیدی )1922 میالدی(

بانک »استقراضی« روس،  به وزارت دارایی ایران 
تحویل داده شد و نام »بانک ایران« بر آن نهاده شد

1313 خورشیدی )1934 میالدی(
زادروز ساسان سپنتا، موسیقی شناس و مؤلف

1347 خورشیدی )1968 میالدی(
زادروز سیامک گلشیری، نویسنده و مترجم

 آثار سیامک گلشیری در شرکت کتاب موجود است 
 1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت  تقی حاج آخوندی مشهور به نوذر 
پرنگ، غزلس را و شاعر بلندپایه معاصردر سن 69 

سالگی در تهران.
وی در 20 اسفند 1316 در تهران متولد شد و دو 
کتاب »فرصت درویشان« )1365( و»آن سوی باد« 
)1382( از آثار معروف و ماندگار اوست و منظومه 

»ساقی نامه« وی مشهوراست.
طبق وصیت او، پیکرش در قطعه هنرمندان 

گورستان بهشت زهرا در کنار علی تجویدی به 
خاک سپرده شد.

نوذر پرنگ در سال 1385 به مدت 6 ماه با شرکت 
کتاب در لوس آنجلس همکاری داشت. 

 کتاب شعر با عنوان »آن سوی باد  - نوذر پرنگ« 
در شرکت کتاب موجود است 

1395 خورشیدی )2016 میالدی(
درگذشت ضیاالدین جاوید٬ معمار و تصویرگر 
ایرانی در 73 سالگی در تهران. او پس از دوره ای 
بیماری جمعه شب٬ 22 مرداد )12 اگوست( در 

بیمارستان شهدای تجریش درگذشت. آقای جاوید 
در سال 1322 در همدان به دنیا آمد و در سال 
1339 وارد دانشکده معماری و هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران شد. آقای جاوید عالوه بر کار 

هنری٬ در دانشگاه تدریس نیز می کرد و استادان 
رشته معماری دانشگاه علم و صنعت بود.او که از 
شاگردان هوشنگ سیحون٬ معمار سرشناس ایرانی 
بود٬ عالقه فراوانی به ادبیات فارسی داشت. همین 
عالقه او را به احمد شاملو٬ شاعر ایرانی نزدیک 
کرد. آقای جاوید چند آلبوم با شعرخوانی شاملو 
را طراحی کرد که می توان از این میان به غزلیات 
حافظ٬ غزلیات مولوی و شعرهای نیما اشاره کرد. 
طراحی روز جلد و تصویرسازی کتاب های ملکه 
سایه ها٬ دخترای ننه دریاو قصه هفت کالغون از 
آثار شاملو نیز از دیگری همکاری های این دو بود.

سه شنبه 23 مرداد /14 آِگست

1300 خورشیدی )1921 میالدی(
کمیته  انقالب ایران با امضای میرزاکوچک خان 

جنگلی وحیدرعمواوغلی، اعالمیه  تشکیل 
حکومت جمهوری شوروی را در رشت منتشر 

کرد

1308 خورشیدی )1929 میالدی(
دولت ایران، دولت نجد و حجاز )عربستان 

سعودی( را به رسمیت شناخت

1323 خورشیدی )1944 میالدی(
زادروز علی حاتمی، کارگردان و فیلمنامه نویس 

ایرانی

1325 خورشیدی )1946 میالدی(
زادروز بابک بیات، آهنگساز

1376 خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت  ناصر فرهنگ فر، نوازنده تنبک

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت مهرداد فخیمی، فیلمبردار صاحب 

نام سینمای ایران بر اثر بیماری. وی اولین 
کار خود را با فیلم »غریبه و مه« از بهرام 
بیضایی شروع کرد. وی تحصیالت خودرا 
در رشته فیلمبرداری در آلمان به اتمام 

رسانیده بود. از فیلم هایی که او فیلمبرداری 
آن را برعهده داشته می توان به »مسافران«، 

»کمال الملک«،»هزاردستان«، »ناخدا خورشید« 
و... را نام برد.

چهارشنبه 24 مرداد / 15 آِگست

1337خورشیدی ) میالدی 1958(
زادروز  حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده ی 

تار و سه تار
1386خورشیدی ) میالدی 2007(

درگذشت الهه )بهار غالمحسین(، بر اثر 
سرطان در سن 73 سالگی در بیمارستان 
پارسیان در تهران. او کار خود را با خواندن 
تصنیف هایي از شیدا، عارف، درویش خان و 

علی تقی وزیری آغاز نمود.
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت رضا سپهداری، نگارگر و فعال 
هنری فرهنگی در کالیفرنیای امریکا.

  ویلون 

پنجشنبه 25 مرداد /  16 آِگست

1362 خورشیدی)1983 میالدی(
درگذشت امین اهلل آندره حسین آهنگساز ایرانی،  

ساکن فرانسه
1378 خورشیدی )1999 میالدی(
درگذشت رعدی آذرخشی، شاعر

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
10 آگست تا 16 آگست )19 مرداد تا 25 مرداد(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

خبر اول – رهبر جمهوری اسالمی در یکی از روزهای اخیر با جمعی از فعاالن 
فرهنگی )!!!( خارج از کشور )!!!( دیدار کرد. در این دیدار یکی از حاضران دغدغه 
و نگرانی عالقمندان به انقالب در آن سوی مرزها )!!!( را از آینده بیان کرد. جواب 
خامنه ای چنین بود: نسبت به اوضاع ما اصال نگران نباشند، هیچکس هیچ غلطی 
نمی تواند بکند )!!!(، مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد. این 

را به همه بگویید!
به روی چشم آغاجونم، شهروند ایرانشهر بعنوان یکی از پرکارترین فعاالن فرهنگی 
خارج از کشور صدای نکره جنابعالی را به گوش عالقبندان نگران آینده انقالب 
می رساند: »آی ایها الناس!!! ببینین آغا چی میگه! جنسش این سری عالی بوده، 
دست عباس آقا مواد فروش محل درد نکنه. کال هیچ کس هیچ نگرانی نداشته 
باشه یعنی اینکه وقتی میگی هیچ در هیچ، منفی رو تو منفی ضرب کردی و طبق 
قوانین ثابت شده ریاضی، میشه مثبت پس هر کس میتونه نگران باشه و هر کس 
هم هر غلطی بخواد میکنه و فعال جنابعالی و نظامتونه که هیچ غلطی نمیتونه بکنه 

جز اینکه بشینه و سقط شدنشو ببینه! بفرما این را به همه گفتیم!
خبر دوم – اظهارات اخیر بوریس جانسون، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا در 
مورد پوشش زنان مسلمان با انتقادهای زیادی همراه شده است. آقای جانسون 

گفت: زنان مسلمانی که برقع می پوشند شبیه »صندوق پستی« هستند!
جناب آقای وزیر سابق انگلیسی جمهوری اسالمی دوست که االن بهت میگن 
اسالم هراس )!!!( )یعنی دیوث چنتا لقب داره؟!( باس واس ما توضیح بدی که با 
منطق جانسونی )انگلیسی زبونا معنی Johnson رو خوب میدونن!!!( که داری 
تکلیف زن های دیگه چی میشه؟ البد اگه برقع نداشته باشن شبیه صندوق درباز 
میشن، اگه چادر ایرانی سرشون کنن شبیه صندوق انتقادات و پیشنهادات میشن، 
اگه روپوش و روسری داشته باشن شبیه خمره دردار میشن و اگه مقنعه سرشون 
کنن شبیه شیشه نوشابه میشن و ...، خالصه جانسون جون حقا که افکار خیلی 

جانسونی داری، مرتیکه جانسون تو دهن!
خبر سوم - دفتر ریاست جمهوری سوریه اعالم کرد: اسما اسد، همسر بشار اسد، 

سرطان پستان دارد و برای درمان آن اقدام کرده است.
واقعا انتشار این خبر من رو تحت تاثیر قرار داد و از زور ناراحتی می خوام بزنم 

زیر گریه! آخه حیف این دختره اسما نبود که از انگلیس بلند شد اومد زن این مرتیکه 
دیکتاتور رفیق جمهوری اسالمی چیا شد تا االن آه و نفرین مردم مظلوم سوریه 
بگیرتش و به گ* بره؟ البت فقط تنها نکته جالب این داستان ها اینه که چرا همه راه 

ها با انگلیس شروع و به همونجا ختم میشه؟
خبر چهارم - عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، واردکنندگانی که در ایجاد 
وضع بحرانی در حوزه ارز و واردات کاال مقصر باشند را به شالق، جریمه مالی، 

زندان درازمدت و اعدام تهدید کرد.
من نمیدونم چرا حرفای یه مقام مهم قضایی رو هم سانسور میکنن این روزها! جناب 
عباس آقا دقیقا فرمودند: واردکنندگانی که در ایجاد وضع تخمی در حوضه عرض 
و واردات کاال مقصر باشند را اول ترتیب شونو میدیم، بعد شالق میزنیم، بعد میدیم 
برادران سپاهی بهشون تجاوز گروهی کنن، بعد جریمه مالی میکنیمشون و بعدش 
میدیم زن و بچه شونو جلو روشون بهشون تجاوز کنن و بعدش زندان درازمدت 
میکنیمشون و اگه وضع دالر درست نشه بعد اینکه واردکننده رو دوباره ترتیبشو 
میدیم، میدیم اعدامشون هم بکنن که من همه جوره تهدید کرده باشم؛ ... و کماکان 

وضع بازار ارز همچنان تخمیست!   

http://www.08.net/08bus/
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.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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درکانون خبر:

از آمریکا جدا ساخته و  طراحان الیحه Calexit که تالش دارند کالیفرنیا را 
مستقل اعالم نمایند می گویند که در طرح خود، تغییر کوچکی داده اند تا بتوانند 
رای سرخپوستان بومی آمریکا در کالیفرنیا را نیز جذب کنند و به سرخپوستان 

خودمختاری بدهند. 
این گروه که از ماه آپریل به گردآوری امضا پرداخته اند نیاز دارند تا ۱7 اکتبر به 
۳6۵880 امضا دست یابند تا بر اساس آن بتوانند الیحه را در انتخابات سال ۲0۲۱ 

به رای بگذارند. 
بنابر سرشماری آماری سال ۲0۱0 در آمریکا، بزرگترین سکونتگاه سرخپوستان 
بومی، ایالت  کالیفرنیاست که در آن بیش از ۱00 قبیله سرخپوستان از سوی اداره 

فدرال آمریکا به رسمیت شناخته شده است. 
باید یادآوری کرد که از سال ۱8۴۹ تاکنون بیش از ۲00 بار برای جداسازی کالیفرنیا 
اقدام شده است و همواره در انتخابات این درخواست، شکست خورده است. 

نظرسنجی سال ۲0۱7 نیز تنها با ۳۲ درصد موافق روبرو شده است. 

طراحان الیحه خودمختاری سرخپوستان بومی آمریکا در کاليفرنيا 

آتش سوزی مندوسینو به عنوان بزرگترین آتش سوزی تاریخ مدرن کالیفرنیا ثبت شد. 
این آتش سوزی نه تنها از نظر گستره باالی ۲8۳000 اِکر در زیر شعله های آتش در 
تنها ۱۱ روز و حضور ۱۴000 مامور آتش نشانی در منطقه را رقم زد و این در حالی 
است که آتش سوزی فرگوسن بخش هایی از راه های ورودی به پارک یوسی می تی 
را به روی بازدید کنندگان بست. ساکرامنتو و پیرامون آن، در میان دودی که آسمان 
را گرفته، به تنگی نفس افتاده است. خوشبختانه آتش سوزی منطقه Carr پس از 
نابود کردن ۱000 خانه و شوربختانه مرگ 7 نفر به آرامش نسبی رسیده است. لیکن 
آغاز آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا در منطقه های متفاوت آتش سوزی کالیفرنیا را 
همگانی کرده است. آتش سوزی پارک ملی کلیولند به سرعت ۴000 اِکر را به کام 
خود کشید، دود و آتش این در جنوب کالیفرنیا حتی از کانلینا آیلند نیز دیده می شود. 

بزرگترین آتش سوزی تاریخ مدرن کاليفرنيا ثبت شد

جری براون فرماندار کالیفرنیا، ۴ چهره جدید را برای عضویت در هیئت مدیره 
دانشگاه های دولتی UC برگزید. ۳ نفر از انتخاب شدگان دموکرات هستند و نفر 

چهارم گر چه یک لیبرال است لیکن به عنوان دموکرات ثبت نشده است. 
یکی از افرادی که انتخاب شده است الفونزو باتلر است که از سال ۲0۱۵، رهبری 
اتحادیه کاگری را به عهده دارد که در زیر پوشش آن ۳78000 نفر عضویت دارند. 
SEIU بزرگترین اتحادیه کارگری در کالیفرنیا به شمار می آید و الفونزو باتلر به 

جنگیدن برای حقوق و دستمزد و مزایای بیشتر برای کارگران شهرت دارد. 
یکی دیگر از برگزیدگان جری براون، مایکل کوهن مدیر عامل بخش مالی ایالت 
بنیانگذار شرکت  کالیفرنیاست و سیسسلیا استالنو، مدیر اجرای ریچارد لیب، 

بازیافت مایعات است. 
این ۴ نفر در کمتر از ۵ ماه به پایان دوره فرمانداری براون به این سمت ها برگزیده 

شده اند که خدمتی بدون دستمزد است. 

UC 4 چهره جدید  برای عضویت در هيئت مدیره دانشگاه های دولتی 

http://www.ketab.com/
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در کانون خبر:

جو دلوین، رییس اجرایی و سیاست گذاری برای ماری وانا در ساکرامنتو از اعضای 
شورای شهر خواست که نسبت به پیشنهاد او در مورد بازنگری به جرائم کسانی که در 
این شهر از سال ۲00۴ تا سال ۲0۱6 به جرم های گوناگون در رابطه با داشتن ماری جوانا 
محکوم شده اند، اقدام نماید زیرا این بازنگری که می تواند در برگیرنده 6800 نفر باشد، 
برای برخی آزادی یا زندان کمتر و برای برخی پاک شدن جرم از پرونده و یا ثبت با پرونده 

به صورت جنجه را داشته باشد. 
به ویژه او می گوید که نگاه تبعیض گرایانه و قضاوت از پیش در مورد سیاهپوستانی که 
در مناطق کم درآمد زندگی می کنند در این مورد همواره آنان را با دستگیری و جرم بیشتر 
همراه کرده است. حاال که قانون بخشی از موارد، فروش، توزیع و مصرف را با الیحه 6۴ 

آزاد نموده است، این افراد نیز مناسب است که پرونده شان بازنگری شود. 

 بازنگری به جرائم کاشت ماری اونا در ساکرامنتو

دانش آموز پیشین مدرسه الیت در برنت وود پس از آن که یک اموزگار زن به اتهام 
رابطه جنسی با نوجوانان در زیر سن قانونی بازداشت شد، به دادگاه برای دریافت 

غرامت به سبب آزار جنسی از سوی همین آموزگار شکایت کرد. 
در حالی که این مدرسه خصوصی در برابر شکایت قانونی قرار می گیرد که مسئوالن 

مدرسه متهم هستند که غفلت کرده اند و با این موضوع برخورد جدی نکرده اند. 
این دانش آموز شکایت می کند که در سال ۲0۱7 هنگامی که ۱7 سال داشته است از 

سوی آموزگار زن وارد این رابطه جنسی شده است. این آموزگار که اِیمی پالمتیسا 
نام دارد در سال ۲0۱6 نیز از سوی یک دانش آموز دیگر مورد شکایت به مدیران 

مدرسه بوده، لیکن آنها توجهی نکرده اند. 
این اموزگار ۴6 ساله افزون بر رابطه جنسی با پسر نوجوان، به ۱۲ فقره جرم جنایی 
در زمینه رابطه های جنسی به گونه آزار جنسی با نوجوانان متهم و در برابر دادگاه 

قرار می گیرد. 

دریافت غرامت  از آموزگارخود به سبب آزار جنسی

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
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CNS-3160461#

درکانون خبر:

 Tri-city Medical بیمارستان  از  زنی  زایمان،  از  ماه   ۹ گذشت  از  پس 
Center در شهر اوشن ساید به دادگاه شکایت و تقاضای غرامت کرد. 

این زن در شکایت خود ادعا کرده است که ۹ ماه پیش هنگامی که او را برای 
زایمان به این مرکز درمانی برده اند، مسئوالن تیم پزشکی، او را بدون بیهوشی 
و  کنند  پیدا  نمی توانسته اند  را  بیهوشی  مسئول  پزشک  زیرا  کرده اند  سزارین 

جراحی همراه با درد و بدون بیهوشی انجام گرفته است. 
در حالی که بیمارستان از پاسخ جدی و روشن خودداری می کند، لیکن به این 
برای  بیهوشی الزم  به  نظر دکتر  با  از جراحی،  پیش  او  اشاره می کند که  نکته 
مراحل   )  Seif(  David ِDr   ( دیوید سیف  دکتر  و  است  رسیده  جراحی 

بیهوشی الزم را انجام داده است. 

 شکایت از بيمارستان Tri-city Medical Center در شهر اوشن ساید 

منزلی 3 خوابه  
دو حمام در منطقه زیبای Lake Balboa با 
استخر  کامال" نوسازی )Remodel(  شده 

برای اجاره

310-928-5062

مجموعه مقاالت 
پروفسور امنون نتصر

 در مجله شوفاژ نيویورک 
در دو مجلد 

با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 
از انتشارات شرکت کتاب

در حالی که گرمای هوای بی سابقه در کالیفرنیا از مرز ۱00 درجه فارنهایت در 
برای  مرگبار  آتش سوزی های  با  آتش نشان ها  است، جدال  نقاط گذشته  برخی 
کنترل آتش در ۱7 نقطه کالیفرنیا با سرعت باد، خشکی هوا، با توان کمتری پیش 
می رود. در این جدال ۱۲۳00 مامور آتش نشانی در منطقه هستند و تاکنون بیش 
از ۲80000 اِکر، طعمه شعله های آتش شده و 8 کشته به جای گذاشته است. 
تنها در آتش سوزی منطقه کار در شستا کانتی ۱۲۳6 ساختمان به طور کامل نابود 
شده است و ۱۱0۱۵۴ اِکر زیر آتش سوزی، نابود شده است. تا بامداد امروز تنها 

۲7 درصد به کنترل درآمده است. 
این آتش سوزی ها سیزدهمین آتش سوزی مرگبار در تاریخ کالیفرنیاست. 

اِکر را  در آتش سوزی فرگوسن در نزدیکی پارک یو سی می تی، که ۵78۴6 
نابود کرده است تنها ۳۳ درصد به کنترل درآمده و گفته می شود که این پارک تا 
جایی که در به یاد داریم، در یک قرن گذشته چنین آتش سوزی مهیبی را همراه 

نداشته است.
در مناطق مختلف مندوسینو نیز 7۴۴08 اِکر از بیشه زارها در آتش سوخته و تنها 

نزدیک به ۱0 درصد آتش سوزی به کنترل ماموران درآمده است. 
الزم به یادآوری است که آتش سوزی های کالیفرنیا از اکتبر سال ۲0۱7 تا دسامبر 
۲0۱7 تنها در منطقه تابز، ۲۲ کشته به جای گذاشته بود و ۵6۳6 ساختمان را نیز 

به کام شعله های آتش کشانده

 آتش سوزی های مرگبار در تاریخ کاليفرنيا

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
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رمان قو 
داستانی خواندنی و پر کشش 
برای همه کسانی که به ادبيات 

فارسی عالقه دارند  

از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.net
310-477-7477

 1-800-For-Iran
 1-800-367-4726

جدول:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانيان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

حل جدول شماره گذشته

 افقي:
1- بناي سلطنتي نادرشاه افشار بود- پنداري و گویی

2- داستان بلند- پوشش شمشیر- دلربا و فریبنده
3- از مقامات اجرایی یک مدرسه- برج فرانسه- فرمانده سپاه

4- هرچیز عزیز و بي مثل- سنگ نوشته- رفتني مرغ!
5- قسمتي از پا- مقابل صادرات- وسیله اي در زورخانه

6- بخشی از جامعه انسانی- مثل و شبیه- پسوند آلودگي- بیان کردن مسأله
7- از سازهاي ایراني- اندرون دهان- پشت سر و عقب- برگ برنده

8- اطراف شهر- سدی در استان تهران- دندانساز
9- تعداد روزهای ماه اسفند در سال کبیسه- سود پول- خطاب بی ادبانه- میوه نارس

10- پیش و جلو- نبرد و پیکار- نشاني- آماس و ورم
11- سرپرست یک شرکت- از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی- از کلمات استثنا

12- پراکندگي- از پوشاک خانم ها- از شهرهای استان سمنان
13- سرگذشت پیشینیان- جهت- نوعي زردآلو

14- فالني- روش هاي نیکو- آفریده شدگان
15- شریک در غصه و غم- یکی از آثار تاریخی شهر اصفهان

 
عمودي :

1- در دوره قاجاریه، این شخص با تاسیس مدرسه رشدیه، براي اولین بار، مدرسه 
اي براي عموم ساخت

2- از شهرهاي استان یزد- مالقات پزشک- از حروف الفبای انگلیسی
3- کج شدن- موضوع و زمینه- ماه دهم سال خورشیدی- شکننده

4- سنگ گرانیت- زبردست و وارد- وسیله تهیه چاي
5- درخت زبان گنجشک- رشته باریک و مسطح- خشکي- صدمترمربع

6- مخفي- نوعی غذای ایتالیایی
7- کار و پیشه- وسیله بازي تنیس- خدمتکار

8- پهلوان- رمزینه- سفیدي روي گوشت- رود ایتالیا- لحظه
9- قصه و حکایت- از ماه های رومي- نوعی بیماري خطرناک

10- پایتخت سیرالئون- سایر و غیر
11- خرس آسماني- ناشنوا- گوشه فوتبال- برآمدگي ته الستیک

12- تالشگر- ورم- قانونگذار
13- ماه نهم سال خورشیدی- نوعي رنگ مو- نت پنجم موسیقی- وسیله اي براي 

آرد کردن گندم
14- آخرین رمق- تالفي نمودن- ماده اي در خون

15- از معروف ترین نقاشان عصر زندیه بود

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
http://alikrealtor.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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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 10 آگست  2018
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

http://www.ketab.net
https://www.facebook.com/events/1833039473425703/?active_tab=about
http://grandperformances.org/sogand
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=187f899a-05b8-419c-8e80-9361a1b3ac35
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=48d86973-7a66-443e-abf2-2049115b6ee2
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a699ff69-cd94-4fd0-ab6a-b8214c8c21f2
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
http://nipoc.org/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

129

درکانون خبر:

خبرگزاری ایرانشهر - یک هواپیمای خصوصی که روز یکشنبه ۵ اوگوست از 
شمال کالیفرنیا ) شهر کنکورد( به  جنوب کالیفرنیا ) فرودگاه جان وین ( می 
آمد دقایقی پیش از آن که به مقصد برسد در یک محله شلوغ بازرگانی در شهر 
سانتا آنا سقوط کرد و هر ۵ سرنشین آن کشته شدند. طبق گزارش پلیس محل 

کسی روی زمین صدمه ندیده است. از ۵ سرنشین کشته شده دو نفر ایرانی به 
نام های فلوریا حکیمی و نوید حکیمی بوده اند . این ۵ نفر عازم شرکت در 

یک کنفرانس مشاور امالک بودند.

در یک حادثه دلخراش هوایی در اورنج کانتی 
دو ایرانی جان باختند

http://iranshahrnewsagency.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
https://www.flameinternational.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82

