امیر یدیدی به ابدیت پیوست

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!!!...

بدینوسیله تسلیت و همدردی خود را از شنیدن این
خبر تاسفآور به عموم خاندان یدیدی و دوستداران
این خانــدان و به ویژه به فرزنــدان برومند او دکتر
کامران یدیدی و شان یدیدی ابراز میداریم و برای
یکایک افراد منتسب شکیبایی آرزو می کنیم.
مدیریت و همکاران شرکت کتاب  -ایرانشهر و  08ایرانیان

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

175

دکترجرجتیندالدستگیرشد
دستگیری اعضای کلوب
موتورسواران به جرم فروش
مواد مخدر
بزرگتریناعتصابفروشگاههای
موادغذاییدرکالیفرنیا
فرودگاهجانوین،مشکل
هواپیماهایکوچکراحلکرد
شکایت از نماینده جمهوریخواه
مجلس کالیفرنیا برای دست
درازی جنسی
گویننیوسامفرماندارکالیفرنیا
و امضای بودجه ۸/۲۱۴میلیارد
دالریکالیفرنیا
گزارش پژوهشی بر نشت گاز و
احتمالابتالبهسرطان

 Gavin Newsomبخش هایــی از نواحی زلزله

غرب آمریکا زلزله ای به قدرت  ۴/۶ریشــتر جنوب زده را به عنوان مناطق آســیب خورده با وضعیت فوق
کالیفرنیا را لرزانید .این زلزله قویترین زلزله ثبت شده

العاده اعالم کرد هر چند پرزینت ترامپ در توییتی که

در  ۲۵ســال گذشــته در کالیفرنیا بوده اســت .مرکز مخابره کرد وضعیت را تحت کنترل عنوان کرد

زلزله در کرن کانتــی  Kern Countyصد مایلی برحســب اطالعــات موجــود در بانــک اطالعاتی
لس انجلس قرار داشــت و به طــور کامل در تمامی
نواحی جنوب کالیفرنیا محســوس بــود .این زلزله به
دلیل این که مرکز آن در ناحیه غیر مســکونی رخ داد
تلفات جانی نداشــت .طبق گزارش خبرگزاری های

جناب آقای دکتر کامران یدیدی

اندوه مــا در غم از دســت دادن آن عزیز بزرگوار،
مرحــوم امیــر یدیــدی در واژههــا نمیگنجد تنها
میتوانیم از یزدان پاک برایتان شکیبایی و برای آن
شادروان آرامش طلب کنیم.
بهزاد و الهام عطایی
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پر قدرت ترین زلزله ۲۵سال اخیر در جنوب کالیفرنیا

روز  5شنبه  4جوالی ســاعت  ۱۰:۳۳بامداد به وقت

خاندان محترم یدیدی

 08ایرانیــان بزینس هــای ایرانــی در منطقه Kern
 Countyثبت نشده اند .متاسفانه تعدادی ایرانی در
زندان شــهر  TAFTدر این کانتی زندانی هستند که

البته هیچ گونه صدمه به محل این زندان در رســانه ها

محلــی چند زخمی و مقداری خســارتهای مالی از و خبرگزاری های محلی و ملی و بین المللی گزارش
عــوارض این زلزله بوده اســت .فرماندار ایالت آقای نشده است.

اعالم موجودیت تشکیالت جدید سیاسی برای بازگشت سلسله پهلوی
خبرگزاری ایرانشهر :تشکیالت جدیدی با سرلوحه « منطقی  -ساده  -صمیمی «
در لس آنجلس برای بازگشت سلسله پهلوی اعالم موجودیت کرد.
در اطالعیه اعالم موجودیت که برای دفتر خبرگزاری ایرانشهر ارسال شده  ،برای
ایرانیان لس آنجلس مســئولیت تاریخی  -وجدانی در نظر گرفته شده است .در
این اطالعیه یادآوری شــده که خرد جمعی ایرانیان داخل کشور رای به بازگشت
سلسله پهلوی به قدرت را با شعارهای هواداری از آن در زیر شدیدترین سرکوبها
ســر داده است .متن کامل این اطالعیه و موسســین این تشکیالت به شرح زیر
است.
منطقی ساده صمیمی
تشکیالت لس آنجلس -ایران
برای بازگشت سلسلهء پهلوی
اعالم موجودیت کرد
مقدمه :
گروهی از ســاکنان لســآنجلس که ایرانیانی وطنپرست و آشتی ناپذیر نسبت به
حکومت اشــغالگر جمهوری اسالمی میباشند ،حول محور و ایده ای بسیار ساده
بدیهی و منطقی و بعنوان نیروهای پراکنده اما پر انگیزه به صف آپوزیسیون هوادار
پادشــاهی پارلمانی پیوسته اند و برای خود خط مشــی و شیوه ای که در واقع
از الگوی کمیته های محلی پیــروی میکند انتخاب کرده اند که هدف اصلی آن
سازماندهی نیروها برای حضور میدانی وتحرکات گروهی منظم و مداوم میباشد پیشــاهنگی لس آنجلس در این حرکت فقط و فقط متوجه کمیت باالی ایرانیان
و تالش دارند در ســایر شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا که تعداد قابل توجهی در این دیار است که در واقع پایتخت هموطنان جالی وطن کرده میباشد وبواسطه
ایرانیان در غربت در آنها ســکنی گزیده انــد نیز همین چهارچوب کاربردی که همین خصیصه  ،مســئولیت تاریخی  -وجدانی ویــژه ای نیز برای همراهی با
هموطنان بــا زده برعهده ایرانیان لس آنجلس قرار
تازگیها کمتر بدان پرداخته شده ،شکل بگیرد  .دلیل
ادامه مطلب در صفحه 2
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تصویر هفته:

ژاک فراست
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه ۱

فرهنگفرهی

روزنامه نگار و برنامه ساز تلویزیون

دارد و چه بســا این حرکت به یک تجدید حیات اساسی مبارزاتی و در ابعاد
فراگیر برعلیه فرقه تبهکار حاکم بر ایران تبدیل شود
بیانیه اعالم موجودیت
هموطنان همدرد و همرزم
تاریخ معاصر ایرانزمین که چهل ســال طاعونی از هجوم و اشغال توسط فرقه
ای ضد بشری تحت عنوان جمهوری اسالمی را پشت سر میگذارد
هرگز به اندازه دوسال اخیر به آزادی و امکان بزیر کشیدن این حکومت ننگین
نزدیک نبوده است
چــرا که ملــت ایران در طی جریانات مهار ناشــدنی و غیر قابل بازگشــت
در دوســال گذشــته عالوه بر آنکه نهایت انزجار خود را نسبت به کلیت و
موجودیت و تمامیت جمهوری اسالمی اعالم کرد بلکه بر مبنای
خردجمعــی وتجربه و تحلیل از منافع ملی ،دســت به انتخاب هوشــیارانه ای
زد و با شــهامت تمام خواهان بازگشــت نظام شاهنشاهی بکشور خود شد و
ایــن گزینش افتخار آمیز را درهر فرصتــی  -در زیر تیغ و در برابر گلوله های
مزدوران حکومتی -با فریادهای رضاشاه روحت شاد
شاهنشاه معذرت
ما انقالب کردیم چه اشتباهی کردیم
ولیعهد کجایی به داد ما بیایی
پهلوی باز گرد
جاوید شاه
و نظایــر آن بگــوش جهانیان رســانید  .روزانه با دهها ویدیــو و کلیپ از
درونمرزمواجه میباشیم که حمایتهای مردم و بدنه جامعه ایران از شاهزاده رضا
پهلوی را به شــکل دیوار نویسی اسکناس نویسی انواع اعالمیه و پوستر و بنر
و نیز شعارو پیام صوتی نمایش میدهند.
از سوی دیگر شاهد آنیم که رسانه های جریان اصلی و نیزبسیاری رسانه های
فارســی زبان که با رشــته های پیدا و ناپیدا به مصالح جمهوری اســامی گره
خورده اند نه تنها کمترین اراده ای برای انعکاس این صداهای واقعی و اصیل
هموطنان آزاده و ســاختار شــکن را ندارند بلکه در مخدوش و مخفی کردن
فریادهای آنان نیز از هیچگونه ترفند و تمهید ناجوانمردانه ای دریغ نمی ورزند.
از آنجا که سانسور اراده ملی ایرانیان توسط عناصر ضد ملی و دالالن سیاسی
و پادوهــای برونمرزی والیتمداران بر بســیاری از هموطنان جالی وطن کرده
گران آمده گروه بزرگــی از ایرانیان مقیم لس آنجلس بعنوان پرجمعیت ترین
شــهر ایرانیان در غربت تصمیم گرفتند که در اقدامی قاطع وتمام قد منعکس

کننده صدای میلیونها هموطن اسیر و در بند خود در داخل کشور شوند که برغم
شرایط خونبار اختناق و ارعاب دست به انتخاب زده خواهان بقدرت رسیدن
شــاهزاده رضا پهلوی با استناد به قانون اساسی مشروطیت و در واقع خواهان
بازگشت سلسله پهلوی به ایران میباشند
چرا که اولین وظیفه آپوزیســیون در برونمرز اتحاد با قربانیان و محصوران و
دگر اندیشانی است که تحت شرایط دیکتاتوری هیئت حاکمه دست به آلترناتیو
ســازی و ســاختار شــکنی در درونمرز زده بهای آنرا از جان و امنیت خود
میپردازند.
بدیــن منظور پــس از رایزنی های و هم اندیشــی های دقیــق و هدفمند با
صاحبنظران و تحلیلگران توانمند و با سرمشــق قرار دادن جریانات سیاســی
براندازانه در داخل کشــور که مشخصا به هواداران شاهزاده رضا پهلوی تعلق
داشــته وهمگان ازمردم عادی و فاقد نــام و عنوان خاص و طبعا از بدنه جامعه
ایران میباشــند بناشــد در لس آنجلس نیز افرا د مشابه با آن هموطنان گرد هم
آمده بمنظور همبستگی و همصدایی با ملت ایران
تشکیالت لس آنجلس -ایران برای بازگشت سلسه پهلوی
را پایــه گذاری کنند.هموندان این تشــکیالت همگی افرادی پرانگیزه و بی
ادعا میباشند که گرچه ممکنست بسیاری از آنان فاقد کارنامه کنشگری سیاسی
بوده ویا رد پایی در رسانه ها نداشته باشند اما سرافرازانه اشتهار به فساد مالی
سیاســی و اخالقی هم ندارند و بر مبنای عشق وایمان به آزادی و آزادگی وبا
اســتدالل خردمندانهء خود بازگشت سلســله پهلوی را تنها راه نجات ملک و
ملت ایران و یگانه گفتمان براندازانهء بدون خدشه در برابر حکومت .
اشغالگر و جنایتکار فعلی میدانند
جهان خیره در ما بماند شگفت
که حق دادنی نیست باید گرفت
«هیئت موسس تشکیالت لس آنجلس  -ایران «
به ترتیب حروف الفبا
خانمها و آقایان
سیاوش آذری (سخنگو)
دکترسعید احمدی (رایزن)
سودابه تاژ
دلنواز جهانخواه
محبوبه حسینپور(هماهنگ کننده)
معصومه علوی
سایرس فالطون
سهیال فالطون
شهریارهاشمی

بزرگترین اعتصاب فروشگاه های مواد غذایی در کالیفرنیا
پسازماههاگفتگوبیننمایندگانکارکنانفروشگاههایVons,RalphsوAlbertson
برای یک توافق مطلوب برای تمدید قرارداد ،بر اساس بینتیجه ماندن گفتگوها ،کارکنان این
فروشگاهها به اتحادیه کارکنان فروشگاهها اطالع دادند که دست به اعتصاب خواهند زد.
این کارکنان که در  3مارچ  ،2019قرارداد  3سالهشان پایان یافته و تاکنون ناگزیر به ادامه کار
بدون قرارداد بودهاند ،اکنون دست به یک اعتصاب بزرگ خواهند زد.
 16سالپیش،کالیفرنیاشاهدبزرگتریناعتصابکارکنانفروشگاههاییادشدهبودکهبیش
از  4ماه به طول انجامید و این فروشگاهها بیش از  1/5میلیارد دالر فروش خود را از دست
دادند .کارکنان اعالم کردهاند ،این فروشگاهها در صورت دست نیافتن به توافق دست به
اعتصاب خواهند زد قرار است دیدار دیگری در  10تا  12جوالی برگزار شود.
این فروشگاهها ،در جنوب کالیفرنیا  342فروشگاه دارند که  29000کارمند عضو اتحادیه
کارگری را در خود دارد.
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The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات

در کانون خبر:

دکتر جرج تیندال دستگیر شد

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

تصادفات

پلیس لوسآنجلس ۴ ،شنبه  ۲۶جون  ۲۰۱۹دکتر جرج تیندال ،رئیس پیشین کلینیک
زنان در دانشگاه  USCرا که متهم به سوء استفاده جنسی از مراجعه کنندگان شده
را دستگیر کرده و به بازداشــتگاه برده است .وکیل او ،اعالم کرد که او به  16مورد
استفاده جنسی از زنان متهم شده است.
دکتر جرج تیندال که  71سال دارد ،همواره انجام هر گونه رفتار نادرست و ناشایست
را در معاینههای پزشکی خود رد کرده است.
دانشــگاه  ،USCتوافق نموده اســت که  215میلیون دالر خسارت به زنان شاکی
بپردازد که شامل  17000نفر َ
میشود که محاسبه شده بین  2500دالر تا  250000دالر
به طور نسبی بین آنها ،تقسیم خواهد شد.
الزم به یادآوری اســت که این توافق بر اساس قوانین مدنی است و دستگیری دکتر
جرج تیندال مربوط به خالف و جرم جنایی است.

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

دستگیری اعضای کلوب موتورسواران به جرم فروش مواد مخدر

دادســتان فدرال در کالیفرنیا اعالم کرد که در شــهر مدستو )Modesto(،رئیس
کلوپ موتورســواری  Hells Angelesو  3نفــر دیگراز اعضا را به اتهام وارد
کردن و فروش متاآمفتامین دســتگیر کرده است که در برابر دادگاه فدرال در فرزنو
برای تفهیم اتهام حاضر خواهند شد.
دادســتان اعالم کرد که تنها در یک مورد از رندی پیچی رئیس این کلوپ499 ،
گرم متاآمفتامین در هنگام جستجو توسط پلیس گشت راهنمایی و رانندگی گرفته
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شده است و از یکی دیگر ازاعضای این گروه  ،میزان  4آونس متاآمفتامین در شمال
کالیفرنیا در هنگام نقل و انتقال آن برای فروش ،ضبط شده است.
 FBIرهبری این تحقیق را به دســت گرفته اســت و این افراد را در دادگاه فدرال
به محاکمه خواهد کشــاند و گفته میشود در صورت محکومیت ،به زندان ابد و
پرداخت  10میلیون دالر جریمه محکوم خواهند شد.
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پرسش از مسئوالن جمهوری
اسالمی ایران و پادوهای
خارج نشین آن

کدام دشمن میتوانست در عرض این چند سال :
جنگلهایمان را نابود
رودخانههایمان را بی آب
دریاچه هایمان را باتالق
تاالب هایمان را خشک
مزارع مان را ویران
دشتهایمان را کویر
آثار باستانی مان را تخریب
صنایع مان را ورشکسته
فرهنگمان را نابود
کشاورزمان را دربدر
معلمانمان را بیچاره
کاسبانمان را ورشکست
جوانانمان را معتاد
زنان مان را منزوی
نخبه هایمان را فراری
دانشگاه هایمان را بی خاصیت
دانشجویان مان را کم سواد
اساتیدمان را منفعل
بازنشستگانمان را محتاج
کارمندان مان را بیکار
کارگران مان را گرسنه
کارآفرینان مان را بدهکار
بانکهایمان را کم رمق
مسئوالنمان را اختالس گر
مدیرانمان را رانتی
پاسپورتمان را بی اعتبار
و پول ملی مان را سیزده هزار برابر بی ارزش کند ؟؟؟!!
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سعید اسدي

دادیار دادسراي دیوان عالی کشور
مسئولیتها
 دادستان عمومی و انقالب بندرعباس از مهر1386تا  2اسفند 1396دادیار دادسراي دیوانعالی و مدیر
کل نظارت بر امور ضابطیــن ،زندان ها و اجراي
احکام در دادستانی کل کشور از  3اسفند  1396تا
کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
سعید اسدي به عنوان دادستان عمومی و انقالب شهرستان بندرعباس عهد هدار تعقیب
قانونی قاتل یا قاتالن عطااهلل رضوانی  ،شهروند بهائی ،و اقامه دعوي از جهت جنبه عمومی
بود .او به دلیل انجام ندادن وظیفه اش در نظارت مؤثر بر انجام تحقیقات به منظور شناسایی
ومجازاتعامالنوآمرانقتلعطااهللرضوانیومصونیتدادنبهآنهامرتکبنقضحقوق
بشر شده است.
عطااهلل رضوانی ،عضو سابق هیات خادمین جامعه بهائی بندرعباس ،در دوم شهریور1392
به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد .او از مدت ها پیش از قتل ،به صورت مستقیم و
غیرمستقیم از سوي نهادهاي امنیتی تهدید شده بود و براي رفتن از بندرعباس تحت فشار
بود.
عدم رسیدگی به پرونده قتل عطااهلل رضوانی و تهدیدها و آزار و اذیت خانواده پس از آن،
فرضیه دولتی بودن این قتل را بسیار محتمل کرده است.
خانواده رضوانی از دانســتن جزییات مربوط به رخدادهاي قبل از قتل و چگونگی قتل
محروم شده اند و مقامات قضائی مسئول ،از جمله دادستان بندرعباس ،از انجام اقدامات
الزم براي روشن شدن جزییات مربوط به چرایی و چگونگی کشته شدن عطااهلل رضوانی
و مطل عکردن خانواده او از نتایج تحقیقات شان خودداري کرد هاند.
مرور پرونده قتل عطااهلل رضوانی از روزهاي نخست پس از این رخداد نشان می دهد که
مقاماتقضائیمسئولاینپروندهاقداماتالزموبدیهیبرايشناساییومحاکمهعامالنو
آمران این قتل را انجام نداد هاند .از جمله این موارد می توان به عدم تحقیق راجع به فهرست
مکالماتتلفنهمراهعطااهللرضوانیاشارهکرد.
کریم میرزایی ،سرایدار خانه دکتر میدانی ،آخرین فردي که عطااهلل رضوانی را پیش از مرگ
دیده بود ،گفته بود که آقاي رضوانی پیش از ترك خانه با فردي که با تلفن همراهش تماس
گرفته بود یک تماس تلفنی طوالنی بین  30تا  40دقیقهاي داشت .در حالی که گمان می
رفت ضارب از طریق همین تماس تلفنی قرار مالقات با آقاي رضوانی را هماهنگ کرده
باشد خانواده و وکیل پرونده براي نخستین قدم خواهان مشخص شدن فهرست تما سهاي
تلفن همراه آقاي رضوانی شدند .چون تلفن همراه پس از قتل به سرقت رفته بود ،پیگیري
این مساله فقط از سوي وزارت
ارتباطات و با دستور مقامات قضائی ممکن بود ولی با گذشت چند سال هنوز نتایج این
بررسیمشخصنشدهاست.
خاص بودن اسلحه استفاده شده در این قتل و چ ککردن دوربین خیابان هاي محل تردد
اتومبیل آقاي رضوانی از دیگر مواردي بود که از طریق آن می شد اطالعاتی در رابطه با این
قتل به دست آورد اما تحقیقات الزم در رابطه با هیچکدام از این موارد صورت نگرفته و
پروندهعلیرغمنقصتحقیقاتمسکوتگذاشتهشدهاست.
به عالوه خانواده رضوانی از همان ابتدا اعالم کرده بودند که آقاي رضوانی به دالیل مذهبی
و عقیدتی بارها از سوي مقامات و نهادهاي امنیتی بندرعباس تهدید شده عطااهلل رضوانی،

عضو سابق هیات خادمین جامعه بهائی بندرعباس ،در دوم شهریور 1392به ضرب گلوله
افراد ناشناس کشته شد .او از مدت ها پیش از قتل ،به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوي
نهادهاي امنیتی تهدید شده بود و براي رفتن از بندرعباس تحت فشار بود.
عدم رسیدگی به پرونده قتل عطااهلل رضوانی و تهدیدها و آزار و اذیت خانواده پس از آن،
فرضیه دولتی بودن این قتل را بسیار محتمل کرده است.
خانواده رضوانی از دانســتن جزییات مربوط به رخدادهاي قبل از قتل و چگونگی قتل
محروم شده اند و مقامات قضائی مسئول ،از جمله دادستان بندرعباس ،از انجام اقدامات
الزم براي روشن شدن جزییات مربوط به چرایی و چگونگی کشته شدن عطااهلل رضوانی
و مطل عکردن خانواده او از نتایج تحقیقات شان خودداري کردهاند.
مرور پرونده قتل عطااهلل رضوانی از روزهاي نخست پس از این رخداد نشان می دهد که
مقاماتقضائیمسئولاینپروندهاقداماتالزموبدیهیبرايشناساییومحاکمهعامالنو
آمران این قتل را انجام نداد هاند .از جمله این موارد می توان به عدم تحقیق راجع به فهرست
مکالماتتلفنهمراهعطااهللرضوانیاشارهکرد.
کریم میرزایی ،سرایدار خانه دکتر میدانی ،آخرین فردي که عطااهلل رضوانی را پیش از مرگ
دیده بود ،گفته بود که آقاي رضوانی پیش از ترك خانه با فردي که با تلفن همراهش تماس
گرفته بود یک تماس تلفنی طوالنی بین  30تا  40دقیقهاي داشت .در حالی که گمان می
رفت ضارب از طریق همین تماس تلفنی قرار مالقات با آقاي رضوانی را هماهنگ کرده
باشد خانواده و وکیل پرونده براي نخستین قدم خواهان مشخص شدن فهرست تما سهاي
تلفن همراه آقاي رضوانی شدند .چون تلفن همراه پس از قتل به سرقت رفته بود ،پیگیري
این مساله فقط از سوي وزارت
ارتباطات و با دستور مقامات قضائی ممکن بود ولی با گذشت چند سال هنوز نتایج این
بررسیمشخصنشدهاست.
خاص بودن اسلحه استفاده شده در این قتل و چک کردن دوربین خیابانهاي محل تردد
اتومبیل آقاي رضوانی از دیگر مواردي بود که از طریق آن میشد اطالعاتی در رابطه با این
قتل به دست آورد اما تحقیقات الزم در رابطه با هیچکدام از این موارد صورت نگرفته و
پرونده علیرغم نقص تحقیقات مسکوت گذاشته شده است..به عالوه خانواده رضوانی از
همان ابتدا اعالم کرده بودند که آقاي رضوانی به دالیل مذهبی و عقیدتی بارها از سوي
مقامات و نهادهاي امنیتی بندرعباس تهدید شده بود و این قتل مشکوك در راستاي همان
تهدیدها بوده است .ولی مقامات مسئول پرونده با وجود شواهد روشن مبنی بر قتل برنامه
ریز يشده آقاي رضوانی و اجراي آن توسط فرد و یا افراد حرف هاي ،با طرح فرضیه هاي
غیرمنطقیوانحرافیازجملهخودکشییاانگیزههايشخصیومالیانجامتحقیقاترااز
مسیراصلیخودمنحرفکردند.
طبق قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقالب موسوم به قانون احیاي
دادسراها مصوب سال ، 1381دادسرا عهد هدار کشف جرم ،تعقیب متهمان و اقامه دعوي
از جهت جنبه عمومی است و ریاست آن به عهده دادستان است .در این پرونده وظیفه
دادستان فقط در ارجاع پرونده به بازپرس براي شروع تحقیقات خالصه نمیشد و دادستان
وظیفهقانونیداشتهاستتابرانجامتحقیقاتتوسطبازپرسنظارتوازتکمیلتحقیقات
اطمینان حاصل کند .مطابق ماده  5قانون مزبور در صورتی که دادستان متوجه نقص در
تحقیقات بازپرس شود می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود
را کامل بداند .در این صورت بازپرس پرونده میبایست تقاضاي دادستان را اجرا میکرد و
مراتبرادرصورتمجلسقیدمیکرد.دراینپروندهدادستانبندرعباسبهوظیفهنظارت
خود بر انجام تحقیقات توسط بازپرس عمل نکرده و اجازه داده است پرونده بدون انجام
تحقیقاتالزممسکوتگذاشتهشود.

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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فرودگاه جان وین  ،مشکل هواپیماهای کوچک را حل کرد

مقامات فروگاه جان وین اعالم کردند که به توافقی دست یافتهاند تا برای حل مشکل تصمیم دست یافتهاند ،اعالم کرد که اکنون که توانسته ایم در راستای نیازهای فرودگاه در
هواپیماهــای کوچک خصوصی ،نه تنها محلی برای نگهداری ایجاد نمایند ،بلکه یک اورنج کانتی گام برداریم به یقین از میزان مشکالت آینده پیشگیری خواهد کرد.
ترمینال ورود و خروج نیز به آنان اختصاص دهند .اختصاص این ترمینال برای هواپیماهای کوتی نوریس نماینده منطقه در مجلس ایالتی کالیفرنیا نیز در واکنش گفت :مهم این است
که هواپیماها با رعایت محیط زیست و سوخت پاکیزه و صدای کمتر در منطقه پرواز کنند.
کوچک ،همزمان خواهد شد با گسترش و بازسازی ترمینالهای دیگر فرودگاه.
دایان دیکسون شهردار شهر نیوپورت بیچ با شادمانی از این که اعضای شورای شهر به این

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید

شکایت از نماینده جمهوریخواه
مجلس کالیفرنیا برای دست
درازی جنسی
لیزا بارلت از اعضای هیئت مدیره ناظران اورنج کانتی اعالم کرد که در سال ،2011

The New Beginning

در یک گردهمآیی سیاسی ،ویلیام براو ( )William Braughنماینده جمهوریخواه
شــهر دی نا پوینت او را لمس کرده و رفتاری ناشایست نسبت به او داشته است.

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

پــس از اعالم این موضــوع 3 ،زن دیگر که هر یک به گونهای از کارکنان دفتر و یا
کمیســیونهای قانونگذاری مجلس در ساکرامنتو بودهاند ،نسبت به رفتار او که در
گذشته اعالم شکایت کرده بودند بار دیگر این موضوع را طرح کردند.
ویلیام براو که ازدواج کرده و همسر دارد ،این اتهام را رد کرده است.
در یک بیانیه مشترک ،رهبران اقلیت جمهوریخواه در  2مجلس ایالت کالیفرنیا اعالم
کردند که هر گونه رفتار ناشایست در این زمینه را تحمل نمیکنند و به آن رسیدگی

(310) 854-9535

خواهند کرد.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا
و امضای بودجه  ۸/۲۱۴میلیارد
دالری کالیفرنیا
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا بودجه  ۸/۲۱۴میلیارد دالری کالیفرنیا برای سال
 2019تا  2020را برای اجرایی شدن امضا کرد.
در بودجه کالیفرنیا  ۳/۱۴۳میلیون دالر برای گنجاندن  12400کودک بیشتر در مهد
کودکها در نظر گرفته شده است.
در بودجه کالیفرنیا  195میلیون دالر برای آموزش مربیان مهد کودک و  56میلیون
دالر برای خانواده هــای کودکان کم درآمد که کار میکنند ،کمک هزینه در نظر
گرفته شده است.
در کالیفرنیا از اول ژانویه  2020کسانی که درآمد کافی دارند ولی بیمه نداشته باشند
جریمه خواهند شد و از محل جریمه ،هزینه بیمه کسانی پرداخت خواهد شد که به
طور فردی  75000دالر و با خانواده  4نفری کمتر از  154500دالر درآمد سالیانه
داشته باشند.
 64میلیارد دالر از بودجه کالیفرنیا ،برای افراد دارای شــرایط کم درآمد و یا بدون
درآمد ،بیمه مدیکل را گسترش خواهد داد که به طور میانگین از هر  3نفر ،یک نفر
را شامل خواهد شد و بیمه مدیکل تمامی افراد زیر  25سال را که مهاجر غیرقانونی
نیز باشند ،شامل خواهد شد.

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

گزارش پژوهشی بر نشت گاز و احتمال ابتال به سرطان

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

پژوهش دانشــگاه  UCLAکه بر روی اثرات زیانبار نشت گاز در پورتر رنچ در
منطقه السیو کنیون انجام شده و در نشریه علمی محیط زیست منتشر گردیده است،
نشان میدهد که چگونه گاز متان که از انبارههای گاز طبیعی در سال  2015نشت
کرده است ،میتواند بر زندگی طبیعی و بهداشت عمومی مردم در منطقه اثر منفی
داشته باشد.
گزارش اشاره میکند که افزون بر آلوده سازی هوای آشامیدنی به وسیله گاز متان،

در هنگام تعمیر لولههای ترک خورده در هفته پایانی،ذراتی در هوا منتشر شده است
که میتواند با تنفس وارد بدن انســان شود و احتمال ابتال به گونهای از سرطان را
افزایش دهد.
در نشت گاز که از  23اکتبر  2015آغاز شده بود ،نزدیک به  97100تن مکعب گاز
متان منتشر شده اســت و  63درصد ساکنان منطقه نسبت به گونهای از مشکالت
تنفسی شکایت کردهاند.

)(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
 5جوالی تا  11جوالی ( 14تیر تا  20تیر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  14تیر  5 /جوالی
 1295خورشیدی( 1916میالدی)
زادروز صادق چوبک ،نویسنده در بوشهر.
وی به همراه صادق هدایت از پیشگامان داستان نویسی
مدرن ایران است .از آثار مشهور وی مجموعه داستان
انتری که لوطیاش مرده بود و رمانهای سنگ صبور و
تنگسیرنامبرد.
کلیه  6جلد آثار صادق چوبک در زمان حیات
نویسنده و با مجوزایشان توسط شرکت کتاب تجدید
چاپ شدند.
 1230خورشیدی()1851
زادروز میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه در تبریز
ازپیشگامان نهضت فرهنگی ایران و بنیانگذار مدرسه
(دبستان) به سبک نوین در ایران (درگذشت  27آذر
 1323در قم)
 1379خورشید( 2000میالدی)
درگذشت مهرانگیز منوچهریان ،بانوی حقوقدان ایرانی
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت منوچهر جمالی ،نویسنده و متفکر ایرانی در
سن  84سالگی در شهر ماالگای اسپانیا

 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشتعباسکیارستمی،فیلمنامهنویس،تهیه
کننده،کارگردان ،تدوینگر ،نقاش ،شاعر و عکاس
بینالمللی در سن  76سالگی به دلیل لخته شذن خون
و سکته در پاریس .وی متولد  1تیر ماه  1319در
تهران بود.

شنبه  15تیر  6 /جوالی
 1287خورشیدی ( 1908میالدی)
درگذشت میرزاملكم خان ناظمالدوله -وزیر مختار ایران
در ایتالیا و مدیر روزنام ه قانون
 1313خورشیدی ( 1934میالدی)
زادروز صادق همایونی ،محقق ،شاعر ،قصه نویس
 1342خورشیدی (1963میالدی)
دستگیری طیب حاجرضایی -رییس میدانهای میوه و
ترهبار تهران به اتهام مشاركت در وقایع  15خرداد
 1369خورشیدی ( 1990میالدی)
درگذشت مجید محسنی ،کارگردان ,نویسنده و بازیگر
ایرانی.

یکشنبه  16تیر  7 /جوالی
1305خورشیدی(1926میالدی)
درگذشت ادوارد براون – ایرانشناس و استاد دانشگاه
كمبریج ،نویسنده كتاب «تاریخ ادبیات ایران»
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
زادروز گلی امامی ،مترجم
آثار ترجمه گلی امامی مانند به کسی مربوط نیست،

پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند،
زندگی کوتاه است (نامهای به قدیس آگوستین)،
گردابي چنين هايل در شرکت کتاب موجود است
 1376خورشیدی( 1997میالدی)
درگذشت دکتر محمدعلی مجتهدی ریاضیدان و
بنیانگذاردانشگاهصنعتیآریامهر(شریف).
کتاب «دبيرستان البرز و شبانه روزی آن» از انتشارات
بیستون و کتاب «خاطرات محمد علی مجتهدی» از
انتشارات ایران بوکز در شرکت کتاب موجود است.

دوشنبه  17تیر  8 /جوالی
 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
بازداشت حسن صدر (مدیر قیام ایران) ،سیدمهدی
میراشرافی (مدیر آتش) ،عباس خلیلی (مدیر اقدام) و
توقیفروزنامههایشان
 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
زادروز فرشت ه ساری ،شاعر ،قصهنویس ،و مترجم
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
زادروز اردوان كامكار ،آهنگساز و نوازندهی سنتور
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
تشكیل جناح سوم به رهبری دكتر هوشنگ نهاوندی
در حزب رستاخیز.
 1361خورشیدی( 1982میالدی)
درگذشت احمد نجفی زنجانی معروف به معصومی،
هنرمندوخوشنویسمعاصر.خطاطیکتیبهدانشگاه
تهران یکی ا ز آثار اوست.
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت فریدون ناصری ،مدیر هنری ارکستر
سمفونیک تهران (تولد 14آبان1309خورشیدی)

سه شنبه  18تیر  9 /جوالی
 1354خورشیدی ()1975
تقسیم حزب رستاخیز به دو «جناح ترقیخواه» (به
رهبری جمشیدآموزگار) و «لیبرال سازنده» (به رهبری
هوشنگانصاری)
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
بروز نخستین جنبش دانشجویی بعد از انقالب ،كه به
وسیل ه حاكمان جمهوری اسالمی به صورتی خونین
سركوب شد ،اما خاموش نشد.
 1384خورشیدی( 2005میالدی)
درگذشت کریم امامی ،ویراستار و روزنامه نگار ایرانی.
او در سال  ۱۳۰۹در شهر شیراز متولد شد .مدتی در
روزنامهانگلیسیزبانکیهاناینترنشنالکارمیکرد.
پس از آن مدتی در بخش ویرایش موسسه انتشارات
فرانکلینتهرانفعالیتکرد.
همسر او گلی امامی و عضو شورای بازنگری در شیوه
نگارش و خط فارسی بود.
آثار ترجمه کریم امامی مانند پيشگامان نقاشی معاصر
ايران-نسل اول ،عاشق هميشه تنهاست (دفتری از
ترجم ه انگليسی و اصل فارسی شعرهای برگزيده
سهراب سپهری) ،گتسبی بزرگ ،گرگی در کمین،
محمود فرشچيان جلد یک و جلد دوم در شرکت کتاب
موجود است.
 1388خورشیدی( 2009میالدی)
درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده کودکان و نوجوانان
آثار او با عنوان «قصههای خوب برای بچههای خوب»

درشرکت کتاب موجود است
 1397خورشیدی( 2018میالدی)
درگذشت لیال امامی همسر امیر عباس هویدا ( نخست
وزیر ایران) در سن  ۸۶سالگی در پاریس (فرانسه)

چهارشنبه  19تیر  10 /جوالی
 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
انتشار نخستین شماره روزنامه اطالعات به مدیریت و
ســردبیری عباس مسعودی با تیراژ  500نسخه در دو
صفحه به بهای چهارشاهی
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
زادروز احمد پژمان ،آهنگساز ،سازندهی موسیقی متن
فیلمهای «شازده احتجاب» و «سایههای بلند باد»
 1320خورشیدی ( 1940میالدی)
درگذشت سیدحسن بهجتی گنابادی ،شاعر و ادیب

 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
زادروز ناصر تقوایی ،قصه نویس و فیلمساز
شاهکار ناصر تقوایی سریال دایی جان ناپلئون به صورت
دیویدی در شرکت کتاب موجود است
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
قتل زهرا كاظمی  -خبرنــگار ایرانی مقیم كانادا براثر
شكنجه و ایراد ضربه به ســر وی ،در زندان جمهوری
اسالمی

پنجشنبه  20تیر  11 /جوالی
 1325خورشیدی (1946میالدی)
درگذشت حبیب سماعی -موسیقیدان و نوازنده
 1346خورشیدی (1967میالدی)
زاد روز تورج دریایی تاریخ پژوه ایرانی آمریکایی
و استاد دانشگاه
برخی از آثار مکتوب دکتر تورج دریایی در این
جا قابل دسترسی است.
 1351خورشیدی( 1972میالدی)
درگذشت عبدالرحمن فرامرزی ،نویسنده و مدیر
روزنامه کیهان
عبدالرحمن فرامرزی (زاده  ۱۲۹۰خورشیدی
در فرامرزان فارس ،روزنامهنگار و سیاستمرد
ایران .او در چند دوره نماینده مجلس و مدتی
سردبیرروزنامه کیهان بود.
کتاب خاطرات عبدالرحمان فرامرزی در دو
جلد در شرکت کتاب موجود است
 1360خورشیدی ( 1981میالدی)
درگذشت جهانگیر قائم مقامی  -پژوهشگر
 1361خورشیدی ( 1982میالدی)
درگذشت دكتر محمود مهران -ادیب و مؤسس
مركز حفظ آثار ملی

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
پرزیدنت ترامپ تو این چند روز گذشــته درباره جمهوری اسالمی ،رگباری
توییت کرده و مصاحبه پشت مصاحبه و خالصه همچنان یکی به نعل میزنه و
یکی به میخ تا ببینه داستان چی میشه ...
رییس جمهور آمریکا یه جا گفت :اگر رهبران ایران توافق نخواهند« ،خودخواه»
و «احمــق» هســتند! اوه ،اوه ،ببین چقدر حرفای جمهوری اســامی چیا به
آقاترامپ برخورده که واســه پای میز مذاکره کشیدن اونا دیگه فحش ناموسی
گذاشــته وسط! پرزیدنت جون ،جون شهروند ایرانشهر یه چنتا فحش خوار و
مادر و کش دار هم بهشــون بده ،دل مون خنک شــه حال کنیم .ولی خداییش
خودخواه و احمق رو خوب اومدی ،دمت گرم )):
آقای رییس جمهور محترم ،دونالد ترامپ ،در جای دیگر فرمودند :برای توافق با
[جمهوری اسالمی] ایران «وقت نامحدود» دارم! بله دیگه ،بنده هم انقدر مطمئن
بودم که سال دیگه دوباره رییس جمهور آمریکا میشم ،اینجوری می نشستم و
همه رو اوسگول میکردم .هی توییت میکردم و مصاحبه پشت مصاحبه و تهدید
پشت تطمیع و گیج کردن حریف گوشه رینگ و آخرشم انقدر فشار رو میبردم
باال تا باالخره مردم به ســتوه اومده ایران ،بریزن بیرون و بســاط آغا رو جمع
کنن و با رفتن جمهوری اســامی ،صلح اعراب و اسراییل و مسئله فلسطین و

تروریســت های خاورمیانه و طالبان افغانستان و یمن و سوریه و عراق و خالصه
هر کثافتی که جمهوری اســامی قبال زده بوده رو در کنار مسئله کره شمالی حل
می کردم و بعدش وسط خاورمیانه به مرکزیت ایران آزاد و آباد ،یه بازار اقتصادی
حسابی واســه آمریکا راه می انداختم و حال شو میبردم .آخه آقاترامپ یه رییس
جمهور بیزینس منه و ازش بر میاد یه همچین فکری کرده باشه!
و اما پرزیدنت همچنان در ادامه پروژه شل کن سفت کنی که نسبت به جمهوری
اسالمی پیش گرفته ،گفته :جنگ احتمالی با [جمهوری اسالمی] ایران کوتاه خواهد
بود و ســرباز در ایران پیاده نخواهد شد! این جمله رییس جمهور مو قشنگ منو
یاد اون دعوای زرگری که با کیم جون اون ،رهبر تپل کره شمالی ،راه انداخته بود
انداخت .اونجام کیم می گفت با موشک اتمی حداقل ژاپن و کره جنوبی رو میزنم
و برد موشکامون تا ساحل غربی آمریکا میرسه و پرزیدنت ترامپ هم جواب می
داد برو بابا ما موشکامون گنده تره! خالصه بعد کلی موش و گربه بازی و میزنم و
می کنم و می خورم و  ،...به این نتیجه رسیدن که بپرن بغل هم دیگه و کلی عکس
یادگاری تکی و دو نفره با هم بگیرن .درباره جمهوری اسالمی هم یه شباهت هایی
دارم میبینم و از همه مهمتر این که بزرگترین شــباهت جمهوری اســامی و کره
شمالی تو یه چیزه اونم اینه که هر دوشون زیرخواب چین و بخصوص آقاپوتین
رییس جمهور روســیه هستن و روسیه هم طبق معمول نقش فالن کش ماجرا رو
بازی میکنه .آخرشــم باس ببینیم آقاپوتین چی صالح میدونه ،جمهوری اسالمی
بمونه یا بره؟!
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یافتن عکسها و ویدیوهای سکسی غیر حرفهای در انبار دکتر تیندال

پلیس لوس آنجلس اعالم کرد که پس از دســتگیری دکتر جرج تیندال رئیس پیشین
کلینیک زنان دانشــگاه  ،USCدر جستجوی انبار ایشان ،میزان زیادی از عکسها و
ویدئوهای سکسی غیرحرفهای یافت شده است که پلیس در صدد شناسایی افراد و
محل ساخت فیلمها میباشد و از تمامی شاکیان پرونده خواسته شده است تا کمک
کنند.
دکتر جرج تیندال در پرونده جنایی خود که مربوط به سالهای  2006تا  2016است،

رد پرونده دو مجرم حمل مواد
مخدر به سبب تبعیض در توقف
اتوموبیلها

 29فقره جرم دارد که در صورت محکومیت 53 ،سال زندان را باید بگذارند .این 29
فقره مربوط به جرمهایی است که محدودیت  10ساله آن به پایان نرسیده بود .از میان
 400شــاکی زن در پرونده ،دادستان تاکنون توانسته است نسبت به شکایت  145نفر
رسیدگی کند .دفتر جکی لی سی دادستان کل لوس آنجلس کانتی اعالم نمود که ما به
مطالعه و بررسی پرونده های دیگر شاکیان ادامه میدهیم و احتماال جرم های تازهای
به جرائم او افزوده خواهد شد.
درخواست کرد که این پرونده را به سبب تبعیض در متوقف کردن رانندگان به دلیل
التین تبار بودنشــان ،رد کند .گزارش نشــان میدهد که در سال گذشته  69درصد
اتوموبیلهای متوقف شــده ،التین تبار بودهاند و این رفتار برخالف قانون اساسی
آمریکاست.

قاضــی دادگاه فدرال در لوس آنجلس،پرونده قاچاق مواد مخدری را که به ســبب
هدف قرار دادن التین تبارها و دستگیری آنان در بزرگراه  5و مناطق پیرامون آن بوده
است،رد کرد .حوزه ادواردو کارریو و میگل انجل کارریو هنگامی که در بزرگراه 5
در سپتامبر  2016از سوی شریف دپارتمان اتوموبیل اکورا ( )Acura SUVآنها را
متوقف مینماید در این اتوموبیل  9کیلوگرم متاآمفتامین یافت میشود که به موجب
آن دو نفر نامبرده دستگیر میشوند.
وکیل مدافع این دو نفر که از وکالی داوطلب و رایگان دادگاهها هســتند از قاضی
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دکتر فرزاد کهنباش
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1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

اداره راهنمایی و رانندگی کالفرنیا  ،یک ساعت
زودتر باز می شود
اداره راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا  DMVاعالم کرد که از روز دوشــنبه اول جوالی 69 ،شــعبه خود را یک ساعت
زودتر از همیشــه بر روی مراجعه کنندگان باز خواهد کرد تا بتوانند پاسخگوی شمار بیشتری از مراجعان باشند.
به این ترتیب در این شــعبهها روزهای دوشــنبه ،سه شنبه ،پنج شــنبه و جمعه ساعت آغاز کار  7بامداد خواهد بود و
روزهای چهارشــنبه همان ســاعت  9بامداد خواهد بود و شعبههایی که برخی از شنبهها را نیز باز هستند از ساعت 8

بامداد شــروع به کار میکنند و برای آموزش کارکنان  DMVدر زمینه صدور  ،Real IDروز  24جوالی شعبههای
 ،DMVتنها نیم روز کار خواهند کرد.
این روند برنامهریزی ،در پی دســتور گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا برای کاستن از زمان انتظار در صفهای طوالنی
 DMVمیباشد.

دو اثر جدید از

مهرانگیزکار

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -175آدینه  5جوالی 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:175 - JULY,5 , 2019

جدول و سرگرمی

 - 4از مشتقات شیر  -نام11فرعون مصر  -برجستگی ته کفش
افقی:
 - 1آنجا را افالطون در ســال  ۳۸۷پیش از میالد در آتن تأســیس کرد -باوقار و  - 5شهری در استان زنجان  -سری
 - 6برابر  -جمع وزن  -از شعرای شیرازی سده دهم
متین -دمای غیر طبیعی بدن
 - 7این پادشاه نیز از خاندان هخامنشی و پسر اردشیر درازدست است  -پوسته گندم
 - 2بَرنوشته  -پیش غذا  -دستورها
یا برنج که سرشار از ویتامین «ب» میباشد  -آحاد در ریاضی
 - 3گوهر یکتا و بیمانند  -از ماههای سال میالدی  -دیوار بلند
 - 8اندوه و ماتم  -گیاهی گلدار از تیره چتریان و بومی جنوب غربی آسیا و جنوب
 - 4نوعی چاشنی غذا و افزودنی  -یأس و دلسردی
اروپا  -مرد برفی کوه های هیمالیا
 - 5گالبی  -مو خشک کن برقی  -فلج ناشی از بیماری پارکینسون
 - 9یکی از امپراتوران روم بود که از سال  ۵۴تا  ۶۸میالدی بر این سرزمین فرمان
 - 6سوار بیتا  -سستی در کار  -رخسار
راند  -سخت انگلیسی  -گستاخ و دلیر
 - 7منگ و کمحواس -فحش و دشنام  -تازه بهراه افتاده
 - 10تندرست  -همبازی لورل  -تصدیق ژرمنها
 - 8فراوانی  -فرزند نتیجه  -مرتاض
 - 11به دو نیمدایره از جنس بوبیت گفته میشــود که در موتور خودروها نصب
 - 9کبوتر خانگی  -مجبور به کاری  -جوان و دلیر
 - 10گوشت آذری  -خوبیها و نیکوییها  -غارت کردن دارایی مسافران در جریان میشود  -فیلمی از مهدی صباغزاده
 - 12جدید  -شاعر فیه ما فیه -شریک زندگی
سفر با زور و تهدید
 - 13آینده  -میخ کوچک  -سوار
 - 11حرکت زیر حرف و عالمت آن  -از اعداد ترتیبی -صدای تمسخر
 - 14یاغیگیری و سرپیچی  -غذای سنتی زنجان برای شب یلدا
 - 12یکی از دو سازمان انتظامی کشور فرانسه  -عضو سفره نوروزی
 - 15نتیجه عمل  -اسباب بازی قدیمی  -واژه آگاهی
 - 13موی گردن شیر  -بهره هوشی  -پایتخت زیمبابوه
 - 14ظرف آبخوری  -دوازدهمین کشــور ثروتمند جهان بر پایه ســرانه تولید
ناخالص داخلی  -فیلمی به کارگردانی آرش معیریان
حل جدول شماره گذشته
 - 15دهان کجی  -بین المللی  -بزرگراه
عمودی:
 - 1میوه به  -ملخ دریایی  -روستایی با بناهای زیبا و مراتع وسیع در سیاهکل
 - 2مجموعه عملیاتی نظیر اندازهگیری یا آزمون که روی یک محصول یا کاال انجام
میشود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا
خیر -صفحات داخلی روزنامه
 - 3کج  -یورش و حمله  -واحد وزن

DJ SHAD

دي جي شاد

310.261.0333
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خبر بیزینسی

مازیار جبرانی کمدین ایرانی خبرگزاری ایرانشهر :نیما ثابتی
امریکایی و انتخاب نام برای که در ماه فوریه  2019موفق شد
امتحانات انجمن وکالی کالیفرنیا
پسرش
را با موفقیت به پایان برساند
بزودی دفتر وکالت خود را در
اورنج کانتی خواهد گشود.

کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب

مازیــار جبرانی در اظهــار نظری که لس انجلس تایمز آن را به مناســبت
پرده خوانی او در ســن دیه گو بازتاب داده اســت چنین گفته اســت :ما
( او و همســرش) صاحب یک فرزند پســر  ۵ماهه هستیم .ما در حقیقت
صاحب یک فرزند ایرانی هندی در امریکا شــده ایم .خیلی جالب است.
این طور نیســت؟ بلی  ،این بچه قرار اســت حســابی تنبیه شود آن طور
کــه من پیش بینی می کنم .کلید کار در این اســت کــه نامی برای او در
امریــکا انتخاب کنیم که در امریکا مواجه با مشــکلی نشــود .بلی کاری
که ما کردیم ما نام بســیار خوبی برای او انتخــاب کردیم “ .مجیبر محمد
نیما ثابتی فرزند آقای سعید ثابتی مشاور ارشد بیمه است که سالیان درازی است در
عبداهلل رحیم اوســامه بن الدن جبرانی” چرا که من به خاطر شغلم نیاز به
این رشته در جنوب کالیفرنیا بویژه به هم میهنان ایرانی و ایرانی تبار خود خدمت می
سوژه دارم .شما متوجه هســتید من چه می گویم،برای نمونه در آینده از
کند .آقای سعید ثابتی از آغاز کار خود به عنوان مشاور بیمه عضویت  08را دارا بوده
ا و می پرسم ،پســرم امروز در مدرسه چه خبر بود ؟ خوب اخراج شدی و خانم پروین وجدانی مشاور تبلیغاتی و روابط عمومی ایشان بوده اند.
بســیار عالی؟ بگذار این را در نمایش ام بهکار ببرم.

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:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از آدینه  5جوالی 2019

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

وبینارهای جهانی آکادمی
آموزشی پرژن آمریکن با

استاد جواد صفارزاده

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد

)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate

دورهآموزشینرمافزارمایکروسافتورد10
Microsoft Word 10

دوره آموزشی نرمافزار اِکسل

)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

تلفن برای ثبت نام

Persian American Academy

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

175
رایگان
FREE

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

جرمی اندرســون ( ،)Jeremy Andersonمربی پیشین شنای سانتا کالریتا

در المپیک و پارا المپیک را رهبری کرده است.

که از سوی اداره شریف دپارتمان به سبب  19مورد شکایت برای مسائل جنسی

او از دسامبر  2017پس از شکایت قربانیان رفتار ناشایست جنسی ،تحت تعقیب

نسبت به کودکان و نوجوانان تحت تعقیب بود و برای فرار از محاکمه و مجازات

قرار گرفته بود و اکنون که پس از  8روز بســتری شدن در بیمارستان ،درگذشته

به کشــور کوستاریکا گریخته بود ،هنگامی که شناسایی شده و قرار بود او را به

اســت هنوز علت مرگ اعالم نشــده و نمایندگان دادستانی برای شناسایی او و

آمریکا باز گردانند در روز جمعه  21جون در بیمارستان درگذشت.

علت مرگ عازم کوستاریکا شدهاند.

او در بین سالهای  2006تا  2011مربی تیم شنای پسران بوده و تیمهای آمریکا

