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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

 شرایط اضطراری برای 
کشورآمریکا

هشدار آدم شیف نماینده کالیفرنیا 
به گردانندگان گوگل و فیسبوک

اقرار مردی به جرم ایجاد آتش 
سوزی کرانستون

شکایت از دانالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا

بودجه برای خانواده های زیر 
طبقه متوسط

پنج برنده طرح خانه سازی 
ارزان قیمت اعالم شد

ارائه طرح های راهبردی از 
رئیس اداره آموزش لوس آنجلس

در صفحات دیگر:

156

جاللومحمدفرزانهبرادرانساکناوکالهمااعانهدهندگانبزرگبهکمپیندموکراتها
جاللومحمدفرزانهدرسال۱۹۸۱کمپانیساختمانیhome creation“خانهآفرینی
“راتاسیسکردند.ایندوبرادرازسال۲۰۰۲تاکنونبیشاز۳۷۰هزاردالربهکمپینهای
سیاسیکهبیشترآنبهنمایندگانیازحزبدموکراتبوده،یاریرساندهاند.آقایانفرزانههم
چنینازسال۲۰۱۲درکمپینیفعالیتمیکنندباشعارهای“نه،بهجنگباایران”و“بهکنگره

بگویید،نهجنگباایران”
یکیازنمایندگاندموکراتیکهموردحمایتمالیبرادرانفرزانهقرارداشتهخانم“ایلحانعمر”
نمایندهکنگرهامریکااستکهاخیرابدلیلتوییتهایضدیهودیضداسراییلیموردسرزنش

مقاماتونمایندگانهردوحزبدموکراتوجمهوریخواهقرارگرفتهاست.
جاللفرزانهاخیرادرفیسبوکخودباپستکردنمقالهایاز”انتقاضهالکترونیکی”کهدر
آنتصریحشدهاستکهخانمایلحاندرموردالبیاسراییلیحقیقتراگفته،پشتیبانینموده

است.
“دیویددوک”یهودستیزمشهورامریکاییومنکرهولوکاستازپشتیبانانتوییتخانم“ایلحان
عمر”بودهاست.خانم“عمر”پسازانتخابشبهسمتنمایندگیکنگرهامریکاازایالتمینه
سوتاازBDSجنبشتحریماسراییلپشتیبانیکردهاست.ضمنآنکهدرگذشتهاسراییلرا
“شیطان“خواندهاستوتنهادموکراسیخاورمیانهراکشوریخواندهکه“جهانراهیپنوتیزم

کردهاست”.
جاللفرزانهویدیوییازجوادظریفرادرصفحهفیسبوکخودبازتابدادهاســتکه

میگوید“زنسالمندبهخانهکهرسیدمتوجهشدکهمهاجرانیهودیخانهاو-فلسطین-را
دزدیدهاند.

ایرانشهر:آقایانفرزانهاگرهوادارصلحوضدجنگهستندچراهمزمانباتبلیغاتشاندراین
زمینه،رژیمجمهوریاسالمیایرانرابابتمشارکتدرجنگهایسوریه،عراق،یمنو
دخالتهایاینرژیمدرامورداخلیکشورهاییمانندبحرین،افغانستانوهمچنینترورهای
سیاسیدگراندیشاندرداخلوخارجایرانورهاییزندانیانسیاسیدربنددرایرانکوششی

نمیکنند.

در سالروز به قدرت رسیدن رضا شاه کبیر، 
پروژه ققنوس ایران اعالم موجودیت کرد

درروزجمعهســوماسفند۱۳۹۷،درسالروزبهقدرت
رسیدنرضاشــاهکبیر»پروژهققنوسایران«دردانشگاه
جرجواشنگتنباسخنانشاهزادهرضاپهلویرسمااعالم

موجودیتکرد.
شــاهزادهپهلویضمناعالماینخبــر،هدفازپروژه
ققنوسراترســیمنقشهراهبرایآیندهایرانوبازسازی
آنچهدر4۰سالجمهوریاسالمیبدلیلسوءمدیریتو

رفتارغیرکارشناسیویرانشده،عنوانکرد.
شاهزادهرضاپهلویدرکنفرانسخبریدرواشنگتناظهار
داشت:دراینطرحاستادان،پژوهشگرانومتخصصان

ایرانیازدانشگاههایمعتبرکشورهایمختلفدررشته
هاییچونمحیطزیســت،اقتصاد،انرژی،پزشــکیو
بهداشــت،حقوق،سیاست،مســائلامنیتیودفاعی،
کشــاورزی،صنعت،ارتباطات،رسانه،توریسمودیگر
مــواردهمکاریمینمایند.ویافزود:قراراســتاین
طرحبهتوانمندیعلمیجامعهمدنیایرانکمکنماید.
الزمبهذکراســتدراینکنفرانساعضایبنیانگذارو
کارشناســانیکهبااینطرحدرازمدتهمکاریدارند،

حضورداشتند.

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17617&Status=2
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.yadidi.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
http://www.ketab.com/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

مهدی اخوان ثالث
شاعر پرآوازه و موسیقی پژوه ایرانی بود

پسازاعالمشــرایطاضطراریبرایکشــورآمریکا
درموردامنیتدیوارمرزیبامکزیک،گویننیوســام
فرماندارکالیفرنیاوحاویربســرادادستانکلکالیفرنیا،
بهاواعتراضکردندوگفتندکهدیدارکالیفرنیاباشــما

دردادگاهخواهدبود.
گویننیوسامفرماندارکالیفرنیادرتوئیتخودنوشت:

رئیــسجمهورترامپبــااعالمشــرایطاضطراری
درکشــور،بحرانسازیمیکندتاقدرترابهچنگ
بگیرد.ایناعالمشــرایطاضطراریبرایآمریکایک
رسواییمیباشدوتنهامقصرآن،رئیسجمهوراست،
پیاممابهکاخسفیدروشناست:»کالیفرنیاشمارادر

دادگاهخواهددید.«

درکنفرانسخبریمشترکگویننیوساموحاویربسرا
درساکرامنتو،حاویربسراکهتاکنون45بارازدولتفدرال
بهدادگاهشکایتکردهاســت،اعالمنمودکهشکایت
46آمادهاستوباهمکاریایالتهایدیگر،بررویآن

کارمیکنیم.ایالتهاییکههمانندماحسمیکنند.

 شرایط اضطراری برای کشورآمریکا

آدمشیفنمایندهکالیفرنیادرکنگرهآمریکادرنامهای
بهگردانندگانگوگلوفیســبوکدرمورداطالعات
نادرســتیکهدرموردواکســن،درتارنماهاظاهرمی

شود،هشدارداد.ایننامهدرزمانینوشتهمیشودکه
واگیرسرخکوسرخجهدرکالیفرنیابیشترشدهاست،
اودرنامهخودمینویسد:مندرخواستمیکنمکه

اطالعاتبیشترودرستیرادراینزمینهبدهید.مناز
یوتیوبسپاسگزارمکهاعالمکردهاست،کلیپهایی
راکهاطالعاتگمراهکنندهوتئوریتوطئهرادرمورد
واکسیناســیونترویجمیدهند،اجازهپخشنخواهد
دادتاجامعهدچاراشــتباهنشودواطالعاتنادرست
درموردواکسیناسیوننداشتهباشد.آدمشیف،رئیس

کمیسیوناطالعاتمجلسنمایندگاناست.

هشدار آدم شیف نماینده 
کالیفرنیا به گردانندگان 

گوگل و فیسبوک

شــهراســتاکتوندرکالیفرنیااعالمکردکههرهفتهبرای۱۳۰
خانوارکهدربرایزیرمیزانطبقهمتوســطدرآمددارند،مبلغ
5۰۰دالربرایجبرانزیانآنهادردورانورشکستگیشهر
کهدرســال۲۰۱۳بودهاست،خواهدپرداختواینبرنامهتا
۱۸ماهادامهخواهدیافت.بودجهاینبرنامهکهیکمیلیوندالر

استبهنوبتبینشهروندانتقسیمخواهدشد.

ناگفتهنمایدکهدرالیجهایدیگر،سناتورکامالهریس،سال
گذشتهبهمجلسســناارائهکردهاستتاخانوادههایطبقه
متوسط6۰۰۰دالربخشودگیمالیاتیبراییکسالدریافت
نمایندوگویننیوســامفرماندارکالیفرنیانیزاینطرحرامی
پسنددوازپرداختچکماهیانه5۰۰دالربههرخانوادهسخن

میگوید.کارشناساناینطرحراغیرعملیمیدانند.

بودجه برای خانواده های زیر طبقه متوسط

پنج برنده طرح خانه سازی ارزان قیمت اعالم شد

برایساختخانههایارزانقیمتزیر5۰۰هزاردالربرای
کانتیلسآنجلسوشــهرلسآنجلــسکهبودجهآنازراه
الیحهHHHبافروش۱/۲میلیارددالراوراققرضهوالیحه
Hکهبخشــیازمالیاتبرفروشبودجهآنراتأمینخواهد
کرد،پرداخت4/5میلیوندالربرایبرگزاریطرحمســابقه
ساختونوآوریدرپروژهخانهسازیراتأمینخواهدکرد.
اریکگارستیشهردارلسآنجلسنیز۱۲۰میلیوندالربرای

آغازطرحســاختآزمایشیخانههایارزانقیمتزیر5۰۰
هزاردالربرایساختهزارخانهتأمینمینماید.نام5شرکت
برندهطرحنوآوری،ازمیان45شرکتخانهسازیومعماری
کهدراینمسابقهشرکتنمودهوطرحهاییازافزودناتاقبه
خانهمادربزرگهاوخانههایمتحرکراباهزینهکمپیشنهاد

کردهبودند،اعالمشد.

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

 بیش از 50 سال و متخصص

 تصادفات

تصادفات  اتومبیل                
تصادفات موتور سیکلت 
سقوط و زمین خوردگی

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

714-418-7146

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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مردیبهنامبراندونمکگلوور،۳۳ســاله،دردادگاه
بهجرمخودبرایایجادآتشسوزیکرانستوندردو
مورداقرارکرد.گرچهدادســتاندرابتدابرای۱5فقره
جرمرادادخواســتقراردادهبودلیکن۷موردراپس
گرفــتوبااقراربهجــرمدردوموردبزرگ،قاضی

دادگاهریورسایدکانتیدســتورپرداختخسارترا
همراهبا۱۲سالزندانبرایاوصادرکرد.

ایــنفرددر۲5جوالی۲۰۱۸آتشســوزیدریک
ســاختمانراایجادکردکهشــعلههــایآننهتنها
۱۳هزارایکــررابهکامآتشکشــید،5خانهدیگررا

نیزدرآتشسوزینابودکردونزدیکبه۷هزارنفررا
مجبوربهترکخانهکردوجنگلهایملیرادرسن
برناردینوکانتیدرآتشسوزیمزبوربهکامخودکشید.

ایالتکالیفرنیادرهمراهیبا۱5ایالتدیگر،شکایتاز
دانالدترامپرئیسجمهورآمریکارابهسبباعالمشرایط
اضطراریغیرضروریوبرخالفقانوناساسی،طرحکرد.
خاویربســرا،دادستانکلکالیفرنیااینموضوعرادرروز

رئیسجمهورباانتشاربیانیهایچنیننوشت:
»درروزرئیسجمهور،مادانالدترامپرئیسجمهورآمریکا
رابهدادگاهمیبریمتااستفادهنادرستازقدرتریاست

جمهوریرامتوقفکنیم.«
دانالدترامپرئیسجمهورآمریکادرتوئیتروزسهشنبه

خوددرپاسخبهاینشکایتچنیننوشت:
»همانگونهکهمنپیشبینیکردم،۱6ایالتکهرهبریآن

رادموکراتهاورادیکالهایچپوهوادارمرزهایبازبه
عهدهدارندوالبتهدادگاهمنطقه۹کالیفرنیا،ایالتیکهمیلیاردها

دالررابرایقطارپرشــتاببههدردادهاست،وامیدیبه
پایانآنندارد،بهنظرمیرسدکهمسئولاینشکایتباشد.

اقرار مردی به جرم ایجاد آتش سوزی کرانستون

شکایت از دانالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
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کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

در کانون خبر:

پسازآنکهایالتهایکالیفرنیا،کلرادو،کنهتیکت،دالور،هاوایی،ایلینوی،مین،
مریلند،میشگان،مینهسوتا،نوادا،نیوجرسی،نیومکزیکو،نیویورک،ارگانوویرجینیا،
شکایتمشترکخودراتسلیمدادگاههایمنطقهایدرشمالکالیفرنیانمودند،گوین
نیوسامفرماندارکالیفرنیادربیانیهایکهمنتشرنمود،کوششکرددیدگاهخودرابه

روشنیبیاننمایدودرپیامشخطاببهرئیسجمهورنوشت:

»کالیفرنیابخشیازنمایشسیاسینخواهدبود.ماشمارادردادگاهخواهیمدید.
دادخواستتسلیمشدهبهدادگاهکهدر5۷صفحهتنظیمشدهاست،تالشداردازجابه
جاکردنبودجهازسویرئیسجمهورآمریکابرایساختندیوارونردههایمرزبه
درازای۲۳4مایلپیشگیرینمایدوکالیفرنیادربخشخودنوشتهاستکهاینتصمیم

رئیسجمهور،امنیتکالیفرنیاوآیندهآنرادرزمینهاقتصادیبهخطرمیاندازد.«

کالیفرنیا بخشی از نمایش سیاسی نخواهد بود، ما شما را در دادگاه خواهیم دید!

دوشرکتمشــاورهایارنســتاندیانگ)Ernest & Young(وکیتامبا
گــروپ)Kitamba Group(کهدرمجموعبادریافت۱/5میلیوندالراز
بنیــادغیرانتفاعیکالیفرنیابهنگارشقراردادهایتازهآموزگارانوشــیوهرتبه
بندیدرراســتایافزایشحقوقبرمبنایموفقیتهایآموزشیدانشآموزان
هســتند،زیرفشاراسکاتاشمرلســون،یکیازاعضایهیئتمدیرهآموزش

لوسآنجلسقرارگرفتهاندتانتیجهکارخودرابرایمردممنتشرنمایند.
گرچهآســتینبیوتنررئیسادارهآموزشلــوسآنجلس،قراردادهایاصالحی
خودراتهیهنمودهاســتوتالشداردازاینراهپولبشــتریرادرصندوق
ادارهآموزشپساندازکنــد،ازهماکنونتالقیویااختالفاینقراردادهابا
یکدیگر،باردیگرموضوعگفتگویجامعهورســانههاشــدهاست.سخنگوی
ادارهآموزشاعالمکردهاســتبهزودیآستینبیوتنرطرحهایراهبردیخود

راارائهخواهدکرد.

ارائه طرح های راهبردی از 
رئیس اداره آموزش لوس آنجلس

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

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا 
کافیست

 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 
بگیرید:

818 9 08 08 08

دانشکدهپزشــکیکایزرکهزیرمجموعهبیمارستانهایکایزراستاعالمکرد
کهازسویکمیتهآموزشپزشــکیایالتکالیفرنیا،موفقبهدریافتاعتبارنامه
آموزشیشــدهاســتوبرایدورهجون۲۰۱۹بهثبتنامخواهدپرداختو
نخستیندورهآموزشپزشکیراتابستان۲۰۲۰درمجموعهآموزشیکایزردر

شهرپاسادنابرگزارخواهدکرد.
مجموعهآموزشپزشکیکایزراعالمکردکهشهریهتحصیلی4سالهرابرای5

کالسآموزشیخودازدانشجویاندریافتنخواهدکرد.
دکترمارکشوستر،بنیانگذارورئیسدانشکدهپزشکیکایزردرکنفرانسخبری
اعالمکرد:مااینشــانسوفرصتراداشتیمکهیکدانشکدهپزشکیازپایه
بنیادکنیموآخرینامکاناتودســتاوردهایآموزشپزشــکیرادرآنبرای

دانشآموزانودرخدمتبیمارانقراردهیم.

 ثبت نام برای دانشکده پزشکی کایزر

ترامپ: عجله ای برای توقف برنامه اتمی کره شمالی ندارم
دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکا،روزسهشنبهگفتکهمیخواهدروزیشاهددوری
کرهشمالیازبرنامهتسلیحاتاتمیخودباشد.ویافزود:عجلهایبرایاینکارنداردزیرا

روابطآمریکاباپیونگیانگدرقالبنشستهفتهآیندهبهخوبیپیشمیرود.
ویدرادامــهتأکیدکرد:ضرباالجلیبرایاینکاردرنظرندارد.اودیدارخودبارهبر
کرهشمالیرادرفاصلهروزهای۲۷و۲۸فوریهدرهانویپایتختویتنامرابسیارجذاب

توصیفکرد،امااشارهایبهجزئیاتبیشتراهدافایندیدارننمود.
دونالدترامپهمچنینازدوتماستلفنیباجائهاین،رئیسجمهورکرهجنوبیدرروزسه
شنبههفتهجاریوشینزوبهآبه،نخستوزیرژاپندرروزچهارشنبهپیشازنشستپیش
روخبرداد.ویدرادامهافزود:اومنتظردیداربارهبرکرهشمالیاستومعتقداستکهنتایج
بسیاریحاصلخواهدشد.رئیسجمهورآمریکاخاطرنشانکردکههردوبرایبارنخست
نشستفوقالعادهایداشتیمودوستیبرقرارشدکهازثمراتآنبرقراریروابطخوببود.
ویتأکیدکرد:کرهشمالیماههاستکهدستبهآزمایشتسلیحاتاتمیوموشکینزده
استومادامیکهاینآزمایشهامتوقفشود،هیچعجلهایندارد.منفکرمیکنمدر
نهایتغیرهستهایشدنکرهشمالیراببینموبرایاینکارضرباالجلیتعییننمیکنم.
دونالدترامپافزود:برخیازافرادازجملهرسانههامیخواهندشاهدروندسریعغیرهسته
ایشدنباشند.ویبااشارهبهوعدهیکیمجوناونرهبرکرهشمالیگفت:منمعتقدم
اینکشورپسازحلموضوعهستهایخودمیتواندکشوریباقدرتاقتصادیباالباشد.
موقعیتسوقالجیشیآنهاوبودندرمابینروسیه،چینوکرهجنوبیباورنکردنیاست.
رئیسجمهورآمریکااظهارداشت:منفکرمیکنمکرهشمالیورهبرآنچیزهایبسیار
مثبتیدرذهنخوددارندکهبهزودیدربارهآنهامطلعخواهیمشد.مادامیکهآزمایشیدر
کارنباشد،عجلهایبرایمتوقفکردنآننیست،امااگرجزاینباشد،مسئلهدیگریاست.

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
https://www.facebook.com/DrNayeriMehbang/
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موناشیخبرایاولینبارحساسیتهایجنوبآسیاراباارزشهایآمریکاییدرمی
آمیزد.ســخنانشیرین،شفافوجسورانهاوبادهانیبزرگ!اوکهنیمیاززندگی
اشرادریکخانوادهمسلمانونیمدیگرراباپذیرشفرهنگآمریکاییسپریکرده

است،باتوجهبهحسشوخطبعیاش،درپیشکستنمرزهامیباشد.
مونابدنبالپیشنهادیکیازدوستانشبرایاجرایکمدیاستندآپ،اولینکارخود
رادریککالبکمیکدرشهرنیویورکآغازکرد.امابزرگشدناودریکخانواده
مسلمانپاکستانیمانعپیگیریآرزوهایشبهمدت۱۰سالشدوبعدازاینمدت
موناخانهپدریاشراترککردوبهدنبالشغلموردعالقهخودرفت.اوپساز
مدتکوتاهیاقامتدرنیویورک،کارخودراتنهابهتئاترمحدودنکردودربرنامه
هایتبلیغاتیشرکتهایکداک،والمارت،برنامهتلویزیونکابلیوفیلمهایکوتاه

اجراینقشکرد.
درحالحاضر،موناســاکنشهرلسآنجلسکالیفرنیامیباشدودرنقشکمدین
وهنرپیشهدریکسریالکمدیتلویزیونیوسریالویژهیکساعتهبازیمیکند.
مونارامیتواندرسراســرلسآنجلسدرجاهاییمانند:فروشگاهکمدی،کالب
کمدیفالپرز،کارخانهخنده،خانهیخیپسدنا،هالیوودوبسیاریازجاهایدیگر
یافــت.اخیرا،مونامیزبانبرنامهکمدیجویسنایتدنیکوکبود.اونخســتین
کمدینزنپاکستانیاستکهواردهالیوودشدهاست.مونااخیرامصاحبههاییبا
روزنامههاینیوزویک،گاردین،الایویکلی،نیویورکپست،واشنگتنپستو
بیبیسیانجامدادهاســت.موناهمچنینبرنامههاییرادر»باشگاهکمدیریل
فالوا«دردوبیولیســبونپایتختپرتغالاجراکردهاست.اودرماهژانویه۲۰۱۹،
برنامه»ویمنمارچ«رااجراکردوبهعنواناولینزناستندآپکمدیخاورمیانه
دربرابــر5۰هزارنفرازمخاطبانبرنامهبهایفاینقشپرداخت.اوبرنامهایرادر
»فروشــگاهجهانیمشهورکمدی«درلسآنجلسباراهاندازینمایشهایفروخته

شده،ساختهاست.
موناشیخدرتاالرخانوادگیکاسپیندراورنجکانتیبرایمخاطبانیکهاکثریتآنان

ایرانیبودندروز۲۱فوریهبرنامهاجراکردکهبااستقبالبسیاریمواجهشد.

در کانون خبر:

Iranian Information
Center

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

شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net
(310)

477-7477
12701 Van Nuys Blvd., 

Suite H 
Pacoima CA 91331

آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

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

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

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

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

(310) 854-9535

گویننیوســامفرماندارکالیفرنیاکهبیشترینتالشرابهکارگرفتهاستتامصرف
ماریوانابرایگذراناوقاتفراغتافرادباالی۲۱سالآزادوقانونیباشدونتیجه
آنتصویبالیحه64بودهاســت،پسازانتشارگزارشکمیسیونایالتیمشاورهو
نظارتبرکشــتوتوزیعوفروشماریوانا،مبنیبرایندشواریبرایدریافت
پروانهکار،موجبرشدوگسترشفروشغیرقانونیماریواناشدهاستمیتواند
فروشندگانقانونیراازبازارخارجنماید،اعالمکردکهبرایپیشگیریازرشدبازار

سیاهوغیرقانونیماریوانا،تالشبیشتریبایدکرد.درحالیکهدرکالیفرنیا۱۳۰تولید
کنندهو6۳4فروشــندهقانونیدارایپروانهکاروجوددارد،ادارهنظارتبرفروش
ماریوانادرکالیفرنیادستورضبطاموال۲۸4۲فروشندگانغیرقانونیراصادرکردو

۱5نفرنیزدستگیرشدهاند.
گویننیوساماعالمکردکهروندقانونیشدنممکناست5سالطولبکشدومادر

سالدومهستیم.

تالش قانونی شدن مصرف ماری اونا برای افراد باالی 21 سال  

مونا شیخ، کمدی استندآپ پاکستانی، در صدد شکستن مرزها

سانسور نماد باشگاه منچستر یونایتد درتلویزیون دولتی ایران

تلویزیونایراندرحینپخشبازیتیمهایمنچسریونایتدوپاریسسنژرمندرچارچوب
بازیهایلیگقهرماناناروپابهیکبارهنماد»شیطانسرخ«کهبررویلوگویباشگاهمنچستر

بودرابهدلیلممنوعیتازالقایپخشنمادهایافسانهایسانسورکرد.
نمادشیطانسرخازسال۱۹۷۰بررویلوگویاینباشگاهقراردارد.ایننماددراصلبرگرفته
ازتیمراگبیمحلیبهنام»سالفوردرددویلز«بهابتکارسرمتبیزبی،سرمربیفقیدانگلیسی،
میباشد.پیشازآن،نوارهایقرمزوزردکهآرمشهرمنچسترمیباشدبهجایآرماین

باشگاهگذاشتهشد.
شبکهتلویزیونایرانبهدلیلممنوعیتپخشنشانموجوداتافسانهای،مجبوربهاستفاده

ازنشانقبلیاینباشگاهباطرحقدیمیآنشد.
سرکانآکایون،روزنامهنگاراهلترکیه،گزارشدادکهاینشبکهنماداهریمنیرابهدلیلآنکه

ویراستارانبرنامهاطالعاتزیادیدربارهفوتبالنداشتند،ازلوگویقدیمیباشگاهکهازسایت
گوگولبرداشتهشدهبود،رااستفادهکردند.

الزمبهذکراست،پیشازاینتصویرگرگکاپیتولبرروینمادباشگاهآاسرمکهدرحال
شیردادنبهدوبرادرجوانرمولوسورموسرانشانمیدهد،نیزسانسورشد.

دربازیمرحلهیکشانزدهملیگقهرماناناروپاتیممنچستروپاریسسنژرمنبهمصاف
همرفتند.درنیمهدوماینبازی،تیمپاریسنژرمن،بایکترکیبهجومیتوانستبه
ترتیبدوگلراتوسطپرسنلکیمپمبهوکیلیانامپابهبهثمررساند.پاسهردوگلتوسط
آنخلدیماریا،هافبکپیشینمنچستر،دادهشد.اینبازیکندرحینبازیتوسطهواداران
منچسترمورداهانتقرارگرفتطوریکهدرواکنشبهایناهانتها،بهطرفدارانفحاشی

کردهوباتمسخربطریآبجوییکهبهطرفاوپرتابشد،راسرکشید.

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
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در کانون خبر:

 کتابهای خانم دکتر پرند علوی  

ketab.net         (310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های آنالین عتیقه و آثار هنری
مدیریت: مهندس امیر رنجبر 

818-282-3918

کمیسیونکارکالیفرنیا،بزرگترینجریمهدرزمینهدزدیازحقوقکارکنانراعلیه
شرکتمقاطعهکاریRDVبرایبازپرداختبهکارکنانبهمبلغ۱۱/۹4میلیوندالر

صادرنمود.
شــرکتRDVکهبهکارهایساختمانیمیپردازد،درفاصلهسال۲۰۱4تا۲۰۱۷
درپرداختحقوقهزاراننفرازکارکنانبهگونهایتقلبکردهودســتبهدزدی
ازدســتمزدآنانزدهاست.اینشــرکتبهساختواجارهآپارتمانهاییدرلوس
آنجلسمیپردازدکهبین۲45۰دالرتا۱۱5۰۰دالراجارهماهیانهآنهامیباشد،لیکن

بهکارکنانچکبیمحلدادهودربازپرداختازآنکسرنیزکردهاست.
ادارهکاراعالمنمودهاســتکهاینشــرکت5/4میلیوندالربه۱۰۸۹نفر،۱/6۲
میلیوندالربه۸44نفرو۱/۷میلیونبرایحداقلدستمزدو۱/۸میلیوندالربرای
ساعتاستراحت۱۱۲5نفرو566۸۹۷دالربراینپرداختناضافهکاری۱۱۱۱نفر

و۸۸۲۹۸۱دالربرایپرداختکمبه۱۱۰۹نفربایدبپردازد.

بزرگترین جریمه در زمینه دزدی 
از حقوق کارکنان

مادریبهنامماریامادریگالدردادگاهعلیهیکمتخصصگیاهدرمانیبهنامتیموتی
مورو،بهســببمرگفرزند۱۳ســالهاشادگارشــهادتدادکهاوموجبمرگ
فرزندشبهســببطبابتبدونپروانهپزشکیشدهاستفرزنداومبتالبهبیماری

دیابتنوع۱بودهاست.
وکیلتیموتیمورودردادگاهاشــارهکردکــهاینزن،اینمتخصصرامانندخدا

میپرستیدهوشماریازدوستانرانیزبهاوبرایمعالجهمعرفیکردهودربرابرآن
۷۳5دالرچکدریافتکردهاست.

گرچهایندادگاهعلیهمتخصصگیاهدرمانیاســت،لیکنمیتوانددرآیندهعلیه
مادرمزبوربهســببمشارکتوپرهیزازدرماندرستپزشکیوتزریقانسولین

موردمحاکمهقرارگیرد.

مرگ نوجوان 13 ساله به علت طبابت بدون پروانه 

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=Parand%20Alavi
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=105248&title=The%20wind%20in%20my%20hair%20:%20my%20fight%20for%20freedom%20in%20modern%20Iran&author=Alinejad,%20Masih
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=45156&Status=2
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آدینه 3 اسفند   /   22 فوریه
1299 خورشیدی ) 1921 میالدی(

کودتای میرپنج رضاخان پهلوی، صدور اعالمیه 
برقراری  فرمان  بر  حاکی   « می کنم  حکم   «

حکومت نظامی، از سوی میرپنج رضاخان
مرد اول یا دوم کودتا از دکتر » سید ضیا « 
شرکت کتاب، کتابی با عنوان صدرالدین الهی به 
مناسبت نودمین سال کودتا منتشر کرده است.

1330 خورشیدی ) 1952 میالدی(
زاد روز مجید نفیسی، شاعر و پژوهشگر

در  آمریکا  مقیم  شاعر  نفیسی،  مجید  آثار 
شرکت کتاب موجود است.

1350 خورشیدی ) 1972 میالدی(
آذرقزوینی  اقبال  نخان  ابوالحس  درگذشت 

)اقبال السلطان( هنرمند آواز ایران
1387 خورشیدی ) 2009 میالدی(

تحصن دراویش گنابادی، در اعتراض به تخریب 
محل اجتماعشان در اصفهان، مقابل مجلس 

شورای اسالمی، در میدان بهارستان تهران
1393 خورشیدی )2015 میالدی(

از  آساطوریان«  »آندرانیک  درگذشت 
آهنگسازان پیش کسوت موسیقی پاپ ایران، 
در سن هفتاد و سه سالگی در شهر لس آنجلس.

شنبه 4  اسفند    /  23 فوریه
1294 خورشیدی ) 1916 میالدی(

قشون روس کرمانشاه را تصرف کرد
1299 خورشیدی ) 1921 میالدی(

میرپنج رضاخان، از طرف سلطان احمدشاه 
سردارسپه،  لقب  و  سرداری  منصب  قاجاربه 

منصوب شد.
1337 خورشیدی ) 1959 میالدی(

زادروز لیال فروهر، بازیگر سینما و خواننده ی 
ایرانی، مقیم کالیفرنیای جنوبی از سال 1988

آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است
1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(

کارگران  اعتصاب  و  دانشجویان  اعتراض 
اتوبوس، دستور  بلیط  افزایش  دربرابر  تهران 
محمدرضاشاه پهلوی برای رسیدگی به موضوع، 

و برگشت بهای بلیط به میزانی که قبالً بود.
1352 خورشیدی ) 1974 میالدی(

طرح سراسر ایران منحل شد.
1388 خورشیدی ) 2010 میالدی(

ثبت جهانی نوروز در مجمع عمومی سازمان 
ملل

شرکت کتاب وب سایتی با نشانی :
www.IranianNewYear.com

راه اندازی کرده است که از چندین ماه پیش از 
فراررسیدن نوروز، سال تحویل  را اعالم می کند.

1388 خورشیدی ) 2010 میالدی(
به  مشهور  ریگی  عبدالمجید  دستگیری 
عبدالمالک ریگی زاده ، رهبر پیشین گروهی 
بود؛  جنداهلل  نام  به  مذهب  سني  و  بنیادگرا 
گروهی که در منطقه سیستان و بلوچستان به 
مبارزه مسّلحانه با حکومت فاشیستی شیعه 

مذهب جمهوری اسالمی ایران می پردازد.

یکشنبه 5  اسفند  /   24 فوریه
روز زن در ایران باستان.

1305 خورشیدی ) 1927 میالدی(
زادروز سیاوش کسرایی، شاعرکتا بهای آرش 
کمانگیر، مهره سرخ، از خون سیاوش-منتخب 
سیزده دفتر شعر، گزینه اشعار سیاوش کسرایی،

مجموعه اشعار سیاوش کسرایی )از آوا تا هواي 
موجود  کتاب  شرکت  کتابفروشی  آفتاب(در 

است

1330 خورشیدی ) 1952 میالدی(
ساعت 12 و 17 دقیقه، بزر گترین کسوف تاریخ 

)تا آن زمان(، آسماِن تهران را تاریک کرد.
1345 خورشیدی ) 1967 میالدی(

داستان  آبکنار،  مرتضاییان  حسین  روز  زاد 
نویس، در تهران

1358 خورشیدی ) 1980 میالدی(
درگذشت پرویز فنیزاده، بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون او در این فیلمها  نقش آفرینی کرده 
است: اعدامی، سرخ پوستها، قدغن باغ بلور 

جمعه، بوف
کور، گوزنها، تنگسیر، قربون هر چی خوشگله، 
رگبار ، گاو ، خشت و آینه و سریا لهای تلویزیونی 

دایی جان ناپلئون، سلطان صاحبقران
اکثریت این آثار در خانه موسیقی و فیلم ایران 

وابسته به شرکت کتاب موجود است.
1375 خورشیدی ) 1997 میالدی(

قتل ابراهیم زال زاده، ناشر و سردبیر نشریه » 
معیار »  )از سری قتلهای زنجیره ای- به دستور 

خامنه ای و مصباح یزدی(
در رابطه با قتلهای زنجیره ای شرکت کتاب 
کتابی با عنوان قتل فروهرها به کوشش حزب 

مرز پرگهر منتشر کرده است.
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی(

از صاحب  کاظمی  درگذشت دکتر عزالدین 
منصبان وزارت خارجه، نایب نخست وزیر و وزیر 
دارایی در دوران صدارت دکتر محمد مصدق 

درتهران.

1385 خورشیدی ) 2007 میالدی(
نقاش  هنرمند  اسپهبد،  علیرضا  درگذشت 
عارضه ی سکته  علت  به  تهران  در  معاصر، 
قلبی. وی متولد آذرماه 1330 در تهران بود. 
وی از نقاشان پیشرو و مترقی ایران بود و از تبار 
نقاشانی که مدرنیزم را درمتن فرهنگ ایرانی 
و مسائل اجتماعی ایران ارائه کرده بود. عالوه 
برتابلوهای متعدد کتابی نیز به عنوان طراحی و 

نقاشی علیرضا اسپهبد از وی برجا مانده است.

دوشنبه 6  اسفند   /  25 فوریه
1323 خورشیدی ) 1945 میالدی(

تشکیل انجمن دوستداران موسیقی ملی به 
سرپرستی روح اهلل خالقی

1331 خورشیدی ) 1953 میالدی(
درگذشت قاسم غنی، دیپلمات، پژوهشگر و 

مترجم، در امریکا

سه شنبه 7  اسفند   /  26 فوریه
1318 خورشیدی ) 1940 میالدی(

زادروز علی پاشایی، منتقد، مترجم، پژوهشگر
1318 خورشیدی ) 1940 میالدی(

مولف  و  تنبک  نوازنده  بهمن رجبی،  زادروز 
موسیقی ایرانی.

کتاب آموزش تنبک بهمن رجبی در شرکت 
کتاب موجود است.

1325 خورشیدی ) 1947 میالدی(
زادروز هوشنگ کامکار، آهنگساز

1334 خورشیدی ) 1956 میالدی(
درگذشت علی اکبر دهخدا، ) 1334-1257( 

نویسنده و پژوهشگر
لغت نامه کامل دهخدا چاپ پیش از انقالب و بعد 

ازانقالب به صورت کتاب و س یدی و هم چنین 
خالصه شده آن در دو جلد در شرکت کتاب 

موجود است.

1352 خورشیدی ) 1974 میالدی(
درگذشت حسین تهرانی، پایه گذار تکنیک 

علمی تنبک
کتاب آموزش تنبک شادروان حسین تهرانی 

درشرکت کتاب موجود است.
1366 خورشیدی ) 1988 میالدی(

درگذشت مهری آهی، نخستین زن استاد زبان 
و ادبیات روسی در ایران

چهارشنبه  8 اسفند   /   27 فوریه
 

1313 خورشیدی ) 1935 میالدی(
زادروز اسماعیل فصیح، نویسنده

آثار او شامل: تالیفات: استادان داستان، اسیر 
زمان، باده کهن، بازگشت به درخونگاه، پناه بر 
حافظ، تراژدی/کمدی ارس، تلخ کام، داستان 
 ، زمستان 62  کور،  سیاوش،دل  درد  جاوید، 
شراب خام، شهباز و جغدان، فرار فروهر، گردابی 
چنین هایل و الله برافروخت و ترجمه ها: بازیها، 
خودشناسی با روش یونگ، رستم نامه، وضعیت 
آخر و ماندن در وضعیت آخر –موجود در شرکت 

کتاب
1337 خورشیدی ) 1959 میالدی(

 آخرین » تجلیل » از قمرالملوک وزیری در 
رادیو تهران برگزار شد

صدای قمر در مجموع های با عنوان از قمر تا .....
در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت 

کتاب موجود است
1393 خورشیدی )2015 میالدی(

مدرس  منتقد،  قوکاسیان،  زاون  درگذشت 
و فیلمساز ایرانی،  در سن 64 سالگی در پی 
ابتال به سرطان معده، در زادگاهش در اصفهان 
و  یادداشت  نگارش  بر  عالوه  او  درگذشت.  
نقدهای سینمایی چندین عنوان کتاب در حوزه 
سینما و سینماگران تالیف کرد و در چند دوره 
از جشنواره های سینمایی در ایران، اتریش و 
وی  بود.  داوران  مدیره  هیت  جزو  ارمنستان 
متولد 1329 در اصفهان بود و فارغ التحصیل 

رشته شیمی.

 پنجشنبه 9  اسفند   /   28 فوریه
1328 خورشیدی ) 1950 میالدی(

نخستین شماره نشریه »زهره ایران« به صاحب امتیازی 
منصوره اتابکی به چاپ رسید

1370 خورشیدی ) 1992 میالدی(
درگذشت تقی ظهوری، بازیگر تئاتر و سینما

1382 خورشیدی ) 2004 میالدی(
درگذشت مهدی پورسعید - از مدیران مؤسسه کیهان 

)پیش از انقالب(
1394 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت شیدا جاهد )مجدالملوک جاهدیان( خواننده 
موسیقی سنتی ایران در بیمارستان الله تهران بر اثر 
بیماری سرطان. وی به دلیل خواندن ممنوع الکار شده بود. 
وی با همراهی و همکاری همسرش مسعود جاهد چندین  
آلبوم منتشر کرده است که عبارتند بودند از »کوچه های 
و  بودم«  تو  باز می شود«، »در فکر  بی نشان« »پنجره 

»خسته ام از این کویر« را منتشر کرده بودد.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
22 فوریه تا 28 فوریه )3 اسفند تا 9 اسفند(
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

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

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

خبراول–سازمانمنطقهآزادکیشواگذاریاینجزیرهبهچینیهاراتکذیبکرده
وگفت:عدهایبهدنبالسوءاستفادهازحسوطنپرستیوملیگراییمردمهستند.
ازقدیمگفتنتانباشدچیزکی،مردمنگویندچیزها!مردحسابی،انقدربهاینچینیا
کولــیدادین)البتدراصلچیزدیگهدادین!(کهحاالحتیخودیایخودتونم
باورشونشدهکههمهچیزاونمملکتدستهگلرودارینبهچینوروسیهو
...میبخشین،میفروشینیااجارهمیدیدن.البتازوقتیکهقایقهایماهیگیری
چینیرونیرویدریاییسپاهتوقیفکردبهاینشایعاتدامنزدهشد.خبوقتی

ماهیایخلیجفارسرواجارهبدین،نمیتونینجزیرهاشروبفروشین؟
خبردوم-مرکزآمارایراندرگزارشماهانهخوددربارهســطحقیمتکاالهاو
خدماتبرایمصرفکنندگاناعالمکرد،شــاخصکلقیمتکاالهانسبتبه

بهمنماهسالگذشته4۲/۳درصدبیشترشدهاست.
اوهاوهعجبوضیعتیشــدهکهحتیمرکزآمارهمدارهازجرخوردنمملکت
میگه.اونوقتیهمشتدروغگویکثیفنشستنتوحکومتمیگنتحریماهیچ
اثرینداشتهوهمهچیزتحتکنترله!آرهتحتکنترلهستمنتهاتوسطکسای

دیگهنهشمااحمقا!
خبرسوم–سردارپاکپورفرماندهنیرویزمینیسپاهپاسدارانگفت:عاملحمله
انتحاریبهاتوبوسسپاه،دونفرازاتباعپاکستانبودهاندوسهنفردیگرازاستان
سیستانوبلوچستانهمدراینحملههمکاریداشتندکهدونفرشاندستگیرشده
ویکنفرفراریاست.اینحادثههفتهپیشدرجادهخاشبهزاهدانرخدادو

بیستوهفتنفرازاعضایسپاهکشتهشدند.
عجبدنیاییشده!فکرکنماینآقایسردارقبلازاعالماینخبرگلدونیچیزی
تومخشخورده.آخهمگهمیشــهتواینحمله،آمریکاواسراییلوعربستانو
بقیهدنیامشارکتنداشتهباشن؟البتچونگفتهعوامل،احتماالبقیهآمرانحمله

بودن.فقطآقایسرداراسمعاملاصلیحملهرونبردهکههماالنشهروندایرانشهر
اعالممیکنه:سپاهپاسدارانانقالباسالمی!

خبرچهارم-دادستانتهرانگفتهاستاخیرادریکیازپروندههایسرقت،سارقان
ازیکخانهتوانســتهبودند،۲5میلیاردتومانپولنقد،طالودالربهسرقتببرند
لذامردمنبایداینمیزانپولنقدراداخلمنزلنگهدارند،پسبانکهابرایچهبه

وجودآمدهاند؟
دیگهببینچقدرکفگیرخوردهتهدیگکهدســتبهدامناینالشــخورجنگیه،
جعفریدولتآبادی،شدنتاباچاخانهایگندهگنده،پولمردمروازچنگشون
بکشنبیرون!آقایدادستان،اگهنمیدونستی،حاالبدونکهبانکهاتوندرجمهوری
اسالمیفقطبرایچاپیدنمردمواختالسهایمیلیاردیبوجوداومدهوجنابعالی
ودوستاتوندارینتالشبیهودهمیکنینبرایایندزدیبزرگازخونههایمردم!

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

۲-عیبوعار-جمعمتن-ناگهانی
۳-سفیدآذری-نوعیماشینحساب-شهریدراستانفارس-مویگردناسب

4-تیرانداز-ماهنو-دفعهومرتبه
5-ظرفچرمی،فلزی،یاپالستیکیکهدرآنروغنیاچیزدیگرمیریزند-مربوط

بهروز-مردنازغصه
6-چوبخوشبو-مرضیکهازیکیبهدیگریسرایتکند-رسواوبیآبرو

۷-سرزمینسربداران-خرمنماه-چسبندهولزج
۸-جاویدان-خاندان-پسوندحاصلمصدر-راهرفتنکودکانه

۹-خوردنیبههمراهغذا-پیشیگرفتن-ازبازیکنانتیمرئالمادرید
۱۰-پایتختباستانیدولتآشوربود-اشعهبنفشآنمعروفاست-جشنوارهمعتبر

سینمایی
۱۱-رنجوزحمت-بلبل-جیوه

۱۲-مصیبت-اعضایهیئتدولت-سرکش
۱۳-پشمشتر-بویخوبزیرشکمآهو-پزشک-پوستین

۱4-عکسها-اثریازامیلزوال-سالحرستم
۱5-چرمشفافوبراق-یکیازآثارتاریخیبندرعباس

عمودي:
۱-یکیازآثارتاریخیاصفهان-کشوریآفریقاییکهپایتختآنشهرماسرواست

۲-سیمرغ-فیلمیبابازیسلمانخاندرسینمایهندوستان-بینایی
۳-بزرگقبیله-باالآمدنآبدریا-انجامپذیر-تیزوبرنده

4-ازکشورهایدیگرآفریقایی-کفشاسب-حرفپیروزی
5-بیسوادقدیمی-یار»هوی«!-ازپدیدههایجغرافیایی

6-مقامودرجه-شهریدراستانخراسانرضوی-آزرموحیا
۷-ازکاخهایمشهورفرانسه-دنداندورریختنی-شترقویهیکل

۸-سهکیلوگرم-مادهایدرخون-پاک-غروروتکبر
۹-جسممعدنیچکشخوار،درخشنده،ورسانایبرقوگرماکهمعموالًبهصورت

جامداست.-گندم-ازسردارانکوروشکبیر
۱۰-حشرهخونخوار-چاشنیفالوده-بیماریپوستی

۱۱-درخشان-پشتسروعقب-ضمیرمتصلپیوسته
۱۲-محصولآبوصابون-عصریدرتاریخ-چارهاندیشیها
۱۳-رویهالستیک-میوههزاردانه-ویتامینانعقادخون-پهلوان

۱4-زندگانی-ازخطهایرایجمصری-انگورترش
۱5-سردسیر-اثریباستانیازتمدنمایااستکهدرکشورمکزیکواقعشدهاست

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

مجموعه مقاالت  پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفار نیویورک 

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر  

ازانتشارات شرکت کتاب

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 22 فوریه 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

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

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

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

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن
 با استاد جواد  صفار زاده

تلفن برای ثبت نام
www.saffarzadeh.com  (818) 9 08 08 08

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

Persian American Academy 

http://www.camulti.org/
https://www.08tickets.com/tickets/bijan-mortazavi-150596#buy
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
http://www.ketab.com/
http://www.royalantic.com/
www.saffarzadeh.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

درکانون خبر:

156

یک پناهنده ایرانی دراسترالیا به قاچاق مواد مخدر)آیس( به ارزش 
36 میلیون دالر متهم شد

یکپناهندهایرانیبنامحمیدرنجبریانکهدربرنامهتلویزیونیملیاسترالیابرایجذب
مهاجرانبهکسبوکارهایکوچکدرخشید،درحالحاضربهقاچاقموادمخدرآیس

بهارزش۳6میلیوندالرمتهمشدهاست.
پلیساسترالیاادعامیکندویدرمرکزبرنامهریزیسندیکاقصدداشتهبیشاز4۰کیلوگرم

آیسراازطریقآسیاوخاورمیانهبهطورقاچاقوارداینکشورکند.
ایناتهاماتپسازاینکهویاظهارداشتقصدداردبااستخدامافرادوپیشرفتکسبو
کارشونیزپرداختمالیات،زندگیجدیدیرابرایخانوادهاشفراهمکند،اعالمشد.
حمیدرنجبریاندرگفتگوییباخبرنگاردیلیمیلگفت:درســال۲۰۱۳پسازاینکه
مجبورشدمازایرانفرارکنم،استرالیارابرایپناهندگیانتخابکردمزیرااینجاسرزمین

آزادیوفرصتهاست.
ویاذعانکرد:دولتاسترالیامنراحمایتکرد.بسیاریازمردمبهمنکمککردندتا

کسبوکارخودمراانجامدهمودراینراههرگزاحساسنکردمکهدرکشوردیگری
هستم،منهمیشهاحساسمیکنمکهدرکشورخودمهستم.ویافزود:مناکنون۱5نفر
رااستخدامکردهاموپروژههاینقاشیزیادیرادردستدارمواینبدانمعناستکهمن

میتوانمنقاشانبیشتریرااستخدامکنم.
روزنامهدیلیمیلمینویسد،هنگامیکهحمیدرنجبریانبهاسترالیاآمد،بههیچوجه
انگلیسیصحبتنمیکرد.اوانگلیسیراازکسانیکهدراطرافشبودندیادگرفت.اما
میگوید:بزرگترینچالشبرایمهاجرانایناستکهاختالفقوانینومقرراتبین

استرالیاوایرانرایادبگیرند.
حمیدرنجبریاندرروزچهارشنبهتوسطپلیسامنیتیاسترالیادرخانهاشدرشمالپاراماتا

دستگیرشد.انتظارمیرودویدردادگاهمحلیپاراماتامحاکمهشود.

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

