شرکت کتاب برگزار میکند

چهارمیننمایشگاهکتابتهرانبدونسانسور

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!!!...

Sunday May 19th 2019
12pm - 6 pm

Flame Cultural Center
11330 Santa Monica Blvd,
Los Angeles CA 90025
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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درخشش ملیکا رضوی ،ملکه زیبایی و پوکرباز

نامگذاریزادروز«مریممیرزاخانی»
به عنوان
«روز جهانی زن در ریاضیات»
پلیس دانشگاه نورتریج بدنبال
عاملین شعارنویسی
شکایتازنمایندهشورای
شهرلسآنجلس
ارائه برگه های مالیاتی توسط
نامزد های ریاست جمهوری 2020
افزایش درآمد حاصل از صنعت
گردشگری در لس آنجلس
انصراف دانشگاه «یوسی ال ای»
از اهداء جایزه به « دان مک لین»
نماینده شورای شهر
لس آنجلس خواستار
بایکوت هتل های سلطان
برونئی شد

علیرغم اینکه مسابقات پوکر و برگزاری جشنواره زیباترین
دختر(دختر شایســته) در ایران ممنوع می باشد« .ملیکا
رضوی» این دختر ایرانی ،چگونه توانست یک برنده بازی
پوکر در رقابت زیباترین ها شود؟ وی همچنین دو بار در
مراسم انتخاب زیباترین دختر جهان در سال  2016و زنان
قدرتمند در سال  2017نیز شرکت کرد.
«ملیــکا رضوی» در خصوص مســابقات مونت کارلو،
مسابقه  5300یورویی توراروپایی پوکر ،می گوید :شرکت
در این مسابقات برای من که اهل چنین فرهنگ و مسابقه
ای هستم ،گام بزرگی اســت که در رقابت هایی از این
دست به نمایندگی از زنان شرکت می کنم.
علیرغم اینکه در فرهنگ ایران ،چنین بازی و سرگرمی منع
شده ،اما با این حال این بانوی ایرانی همیشه از حمایت
مادرش برخوردار بوده اســت .او در این باره می گوید:

برای یک زن ایرانی که فرزندش را در این راه تشــویق و
حمایت کند ،امری غیر طبیعی به نظر می رسد ،زیرا در
ایران به این سرگرمی برچسب «قماربازی» می زنند .اما با
این همه ،مادرم یکی از بزرگترین حامیان من بوده است.
دلبستگی به کارت بازی
عالقه ملیکا به این سرگرمی و بازی از آنجایی شروع شد
که در ابتدا تحت آموزش برخی از دوستان مادرش که به
دیدار آن ها می آمدند ،قرار گرفت و پس از آن شیفته این
بازی شد ،به طوری که یک دهه بعد ،بازیکن مطرحی در
این عرصه شد .کارت بازی ،سرنوشت او را در زمانی که
او در کودکی به جادوگری عالقه مند شد ،رقم زد.
ملیکا در خصوص عالقه خود یادآوری می کند که همیشه
عاشق بازی با کارت ها بوده
ادامه مطلب در صفحه 2
است.

دادخواست غرامت  ۳۶۰میلیون دالر علیه جمهوری اسالمی و رژیم سوریه
جمهوری اسالمی ایران و رژیم بشار اسد متهم به قتل و محکوم به پرداخت  ۳۶۰میلیون

دالر غرامت به خانواده هنکن شــده اند .دادخواست این اتهام در یک دادگاه فدرال در
واشنگتن ثبت شده است .فرزندان «ایتم و نعما هنکن» با تسلیم دادخواست قانونی به یک
دادگاه فدرال در واشنگتن ،ضمن متهم کردن حکومت جمهوری اسالمی ایران و رژیم

سوریه به قتل والدین شان در حمله تروریستی در کرانه غربی ،واقع در بخش قدیمی شهر

اورشلیم در سال  ،۲۰۱۵درخواست  ۳۶۰میلیون دالر غرامت کرده اند.

این دعوی حقوقی سه سال پس از وقوع حمله وحشیانه توسط تروریست های فلسطینی
به خودروی خانواده هنکن و قتل والدین چهار فرزند خردسال ،مطرح شده است .قاتالن

« ایتم و نعما هنکن» در سال  ۲۰۱۶در یک دادگاه در اسراییل به حبس ابد محکوم شدند.
بر اســاس دادخواســت ارایه شــده به دادگاه ،بعدازظهر روز اول اکتبر سال  ،۲۰۱۵در
حالی که خانواده آمریکایی-اسراییلی هنکن به همراه چهار فرزند خردسال شان سوار بر

خودروی شخصی و درمنطقه کرانه غربی در حال رانندگی بودند ،توسط سه مرد عرب
فلسطینی مسلح ،متوقف می شوند و به منظور باج خواهی از دولت اسراییل ،قصد ربودن

چند روز بعد از این حمله تروریســتی و با عملیات ضربتی ارتش اسراییل ،جنایتکاران

و عوامل برنامه ریز و مرتبط با این حمله دستگیر شدند .عوامل فلسطینی ترور خانواده

خانواده هنکن را دارند که با مقاومت پدر و مادر این خانواده روبرو می شوند .دو تن از هنکن در دادگاه به وابســته بودن شــان به گروه حماس اعتراف کردند و بر این اساس
مردان مسلح پدر و مادر خانواده هنکن را جلوی چشم فرزندان نه ،هفت و چهار ساله و فرزندان هنکن در دادخواست غرامت  ۳۶۰میلیون دالری
نیز ده ماهه ایشان به قتل می رسانند و از صحنه جنایت می گریزند.

ادامه مطلب در صفحه 3
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او در  15سالگی ایران را به همراه مادرش به مقصد آفریقای جنوبی ترک کرد .در این
زمان است که او به آرزوی خود می رسد و در سن  16سالگی ،وارد بازی های پوکر
که در منازل برپا می شد ،می گردد .در سن  23سالگی ،برای شرکت در این مسابقات
با جوایز پولی به کشورهای مختلف سفر می کند.
وی درباره نحوه بازی خود می گوید :من نمی گذارم چیزی یا کسی بر بازی ام تأثیر
بگذارد .من فقط بازی ام را می کنم .بقیه مسائل فرق می کند .او با تجربه سرشار در
زندگی و با استفاده از کالم گیرای خود الهام بخش زنان جوان بوده و در همین زمینه
در حال نگارش یک کتاب می باشد.
ملیکا می گوید :سعی می کنم بهترین باشم .ازاین رو ،با هر کسی رقابت نمی کنم ،چون
می خواهم بهترین باشم .او همیشه آرزو داشته است تا در موناکو بتواند روزی حضور
یابد و در آنجا بازی کند.او در مقایسه دو بازی پوکر و بازی جادو( مجیک) ،هیچ کدام
را بر دیگری ترجیح نمی دهد.
او می گوید :پوکر زندگی مرا دگرگون می کند .منظورم این است که من عاشق سفر و

بازی پوکر هستم به خصوص زمانی که در یک تور شرکت می کنم .این بازی ،عشق
من است .من اینجا بازی می کنم ،به خانه می روم و آنالین بازی می کنم و از بازی
کردن پوکر دست نمی کشم.
اما با این همه وی به دلیل مقررات دولت آمریکا نمی تواند در مسابقات جهانی پوکر
که در الس وگاس برگزار می شود ،شرکت کند.
عزم جدی
ملیکا رضوی به فعالیت خود در مسابقات پوکر و مجیک ادامه می دهد و بانوان دیگر
را نیز برای رسیدن به عالیق خود علیرغم وجود موانع،تشویق می کند.
او در خصوص باور خود می گوید :من تجربه های بســیاری را پشت سرگذاشته ام
و همین امر موجب شده تا یک فرد قدرتمند باشم .ایمان و داشتن اعتماد به نفس و
همچنین اینکه خود را در معرض حرف های دیگران قرار ندادن ،برای من یک اصل
است.
فلســفه این بانوی ایرانی درخشش در این جایگاه اســت .تردیدی نیست که او به
خویشتن ایمان داشته و این ایمان خود را به رخ رقبای خود در مونت کارلو می کشاند.

نامگذاری زاد روز «مریم میرزاخانی» به عنوان «روز جهانی زن در ریاضیات»

سیروس ابراهیمزاده

بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر ایران است

زادروز مریم میرزاخانی ،سوم ماه می به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری شد.
نامگذاری این روز بنا به پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران در اولین کنفرانس زنان
اتحادیه بینالمللی ریاضیدانان جهان به تصویب رسید .مریم میرزاخانی ،ریاضیدان ایرانی
و اســتاد دانشگاه استنفورد در سال  ۲۰۱۴به دلیل انجام تحقیقات در زمینه «دینامیک و
هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانهای آنها» برنده مدال فیلدز به عنوان باالترین جایزه
در ریاضیات شد .او نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز بوده است.
مریم میرزاخانی ریاضیدان نابغه ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد  13اردیبهشت  1356در
تهران متولد شد و در سالهای 1373و  1374در زمان تحصیل در دبیرستان با کسب مدال
طالی المپیاد ریاضی کشوری به المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شد.
وی در المپیاد  1995کانادا عالوه بر کسب مدال طال ،حائز باالترین امتیاز در بین دانش
آموزان جهان شد.
مریم میرزاخانی پس از اتمام تحصیالت متوسطه در دبیرستان فرزانگان تهران ،تحصیالت
کارشناسی خود را در رشته ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف به پایان برد.
میرزاخانی پس از پایان دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد آمریکا
رفت .در سال  1999زمانی که در دانشگاه ‹پرینستون› به تحقیق و تدریس اشتغال داشت
،موفق شد راهحلی برای یک مساله الینحل ریاضی پیدا کند.
ریاضیدانان مدتهای طوالنی بود که به دنبال یافتن راه عملی برای محاسبه حجم رمزهای
جایگزین فرمهای هندســی هذلولی بودند و در این میان میرزاخانی جوان در دانشگاه
‹پرینستون› نشان داد که با استفاده از ریاضیات شاید بتوان بهترین راه را به سوی دست
یافتن به راهحلی روشن در اختیار داشت.
مریم میرزاخانی درجوالی  2017در بیمارستان دانشگاه استنفورد آمریکا به علت ابتال به
بیماری سرطان درگذشت.
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بدلیل ضربات روحی – روانی وارد شده به ایشان ،جمهوری اسالمی و رژیم سوریه را
بعنوان حامیان مالی ،تدارکاتی و تسلیحاتیحماس ،در حمله تروریستی به خانواده خود،
مقصر شناخته اند.

در این پرونده ارتباط تروریست ها با حماس و تعامل چند بانک ایرانی و سوریه ای

بعنوان واسطه های مالی حماس بررسی شده است .رسانه ای شدن شکایت فرزندان

هنکن از حماس ،جمهوری اسالمی ایران و رژیم سوریه از آنجا اهمیت بیشتری پیدا
می کند که درست پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی (یکی از تامین

کنندگان اصلی مالی و نظامی حماس) در فهرست سازمان های تروریستی تحت تحریم
دولت ایاالت متحده ،رخ داده است.

ارائه برگه های مالیاتی توسط نامزد های ریاست جمهوری 2020

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال 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

سنای کالیفرنیا با تصویب الیحه  SB27برای  27رأی موافق از سوی دموکرات ها و
 10رأی مخالف از سوی جمهوریخواهان ،این الیحه را به مجلس نمایندگان کالیفرنیا
فرستاد تا پس از رأی گیری ،در صورت تصویب برای امضاء و اجرایی شدن به دفتر
گوین نیوسام فرستاده شود.
به موجب الیحه  27سنای کالیفرنیا ،تمامی نامزدهای ریاست جمهوری که بخواهند
نامشان دربرگه های رأی در انتخابات مقدماتی سال  2020ظاهر شود باید برگه های

مالیاتی  5سال گذشته خود را ارائه نمایند.
این الیحه پس از آن که دانالد ترامپ در انتخابات  ،2016حاضر نشد برگه های مالیاتی
خود را ارائه نماید ،از سوی سناتور «مایک مگ گوایر» و سناتور «اسکات وینر» نوشته
شــده است .باید یادآوری کرد که در ســال  2017مشابه چنین الیحه ای درکالیفرنیا
تصویب شد ،لیکن جری براون از امضای آن خودداری کرد.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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افزایش درآمد حاصل از صنعت گردشگری در لس آنجلس

هیئت مدیره همایشها و گردشگری لس آنجلس با انتشار گزارش سال  ،2018از رشد
اقتصادی 9/4درصدی در زمینه گردشگری با درآمد 6/36میلیارد دالر سخن گفت.
این گزارش نشان میدهد که سال گذشته  50میلیون گردشگر ،از لس آنجلس و شهرهای
پیرامون آن دیدار کردهاند و 9/23میلیون دالر به اقتصاد کانتی لس انجلس کمک کرده است.

انصراف دانشگاه «یوسی ال ای»
از اهداء جایزه به « دان مک لین»
بــا این که انجمن دانش آموختگان دانشــگاه «یوســی ال ای» در جمعه هفته
گذشته اعالم کرده بود جایزه ساالنه یک عمر تالش و دستاوردهای موسیقی را
به «دان مک لین» ،خواننده و آهنگســاز معاصر اهدا خواهد نمود ،پس از آن که
این دانشگاه مطلع شد این خواننده در سال  2016به علت خشونت خانوادگی از
سوی پلیس پورتلند دستگیر شده و در دادگاه به جرم خود اعتراف کرده است،
از اهدای جایزه خودداری نموده و تصمیم خود را پس میگیرد.
ســخنگوی روابط عمومی دان مک لین اعالم کرد که این تصمیم انجمن دانش
آموختگان دانشگاه «یوسی ال ای» بی احترامی بسیار به این هنرمند بزرگ است
و موضوع پرونده خشونت خانوادگی مربوط به سه سال پیش بوده است و این
انجمن وقت کافی برای بررسی و مطالعه داشته اند.

بنابر این گزارش صنعت گردشگری با کسب سرمایه به میزان 3/36میلیارد دالر ،به هتلها،
رستورانها و اشتغال زایی بیشتر برای آنان در روند یکساله تأثیر مثبت گذاشته است.
ناگفته نماند که  9/2میلیون دالر نیز از این گذر از نظر مالیاتی عایدی ایالت و کانتی و شهر
لس آنجلس شده است و به  524000شغل رونق داده است.
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نماینده شورای شهر لس آنجلس خواستار
بایکوت هتل های سلطان برونئی شد

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

با این که ســلطان برونئی ،حسن البلقیه ،روز یکشنبه در سخنرانی خود ،تأکید کرد
به پیمان سازمان ملل در زمینه اعدام و شکنجه وفادار بوده و از تصمیم پیشین خود
مبنی بر اعدام همجنس گرایان ،به گونه ای عقب نشــینی کرده است،لیکن نماینده
شورای شهر لس آنجلس خواستار بایکوت هتل های وی شد.
«پائل کورتز» نماینده شورای شهر لس آنجلس از منطقه غرب گفت :گرچه اظهارات
ســلطان برونئی  ،یک گام به پیش است ،لیکن هنوز درخواست می کنم دو هتل

توافق هیئت مدیره آموزش
لس آنجلس با مفاد الیحه EF
سرانجام پس از  4ماه گفتگو ،هیئت مدیره آموزش لس انجلس بر روی مفاد الیحه
 EFکه قرار است درماه جون به رأی گذاشته شود ،توافق کرد.
با این توافق الیحه ای به رأی گذارده می شــود که در صورت تصویب ،دارندگان
امالک مســکونی و تجاری که درحوزه آموزش لس آنجلس قرار دارند 16 ،سنت
برای هر فوت مربع از ملک خود مالیات افزوده خواهند پرداخت و این مالیات به
بخشی از ملک که در پارکینگ قرار دارد ،تعلق نمی گیرد .پرداخت این مالیات در
صورت تصویب ،تا  12سال ادامه خواهد داشت و برآورد شده است که ساالنه به
دریافت  500میلیون دالر مالیات افزوده منجر خواهد شد تا بتواند بخشی از هزینه
های اداره آموزش را تأمین نماید.

«بورلی هیلز» و «بل ایر» متعلق به سلطان برونئی بایکوت شود ،.زیرا وی از باور خود
فاصله نگرفته و تنها اعالم نموده که حکم اعدام به اجرا گذاشته نمی شود.
وی اضافه کرد :تا زمانی که هنوزهمجنسگرایی در برونئی جرم محسوب می شود
و زنان به سبب رابطه با دیگری می توانند شالق بخورند ،تمامی هتل هایی که در
مالکیت این سلطان است ،باید بایکوت شود

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation

(310) 854-9535

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

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331
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اخبار بیزینسی:

شعبه دوم «داروخانه
االید» افتتاح شد

مرجانجهانشاهی
نمایندهسوشیال
سکیوریتیدرکالیفرنیا

به همــت بنیاد زنــان ایرانی آمریکایــی ،هجدهمین
کنفرانس رهبری زنــان ایرانی آمریکایی در دوم جون
 2019در فرودگاه مریوت واترفرانت سانفرانسیســکو
برگزار می گردد.
در این کنفرانس سخنرانان ازصنایع مختلف ،تجربیات
و دستاوردهای خود را با مدعوین به اشتراک خواهند
گذاشــت .یکی از این سخنرانان ،خانم «سهیال عادلی
پور» نویســنده کتاب « آرامش با خدا» می باشد .این
رویداد فرصتی بسیار مناسب برای برقراری ارتباط با
اعضای جامعه بنیــاد زنان ایرانی آمریکایی ()IAWF
خواهد بود.

قدردانی حمید
رحمانیان ،کارگردان
«شاهزاده غم»

روزشمار ایرانشهر
iranshahrnewsagency.
com/CalenderInformation

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

شعبه دوم « داروخانه االید» در والنسیا به مدیریت «
دکتر کوروش جاللی» افتتاح شد.
شــعبه اول داروخانه االید در شهر ون نایز واقع در
بلوار ویکتوری بین خیابــان  kesterو بلوار ون
نایز می باشــد .بر اساس جستجوی پیشرفته در « 08مرجان جهانشاهی» از ســال  1998مدافع و نماینده
ایرانیان ،بیزینس های همسایه ایرانی شامل «کلینیک
سوشال سکیوریتی و  SSI- SSAاست.
پزشکی سیدرز» به مدیریت دکتر ابراهیم حکیمیان،
موسســه «بیمه شــانا» به مدیریت ژوزف کره ای ،وی پیگیر امور مربــوط به مدیکل و مدیکت ،ناتوانی
مطب «کایروپرکتر دکتر نصرت اهلل قدوســی» ،مرکز کوتاه مدت و درخواســت تجدید نظر در شــهرهای
پزشــکی خانوادگی «دکتر عاشر رام» در همسایگی کالیفرنیای شمالی و جنوبی بویژه لس انجلس و ارنج
این داروخانه قرار دارند .داروخانه شهر ون نایز به
کانتی می باشد.
مدیریت خانم شیرین می باشد.
برای آگاهی های بیشــتر در مــورد داروخانه های
االید ســاعات کاری  -نشانی ها ،تلفنها و خدمات
آن می توانید به وب سایت 08global.net
و داروخانه االید را به فارسی و یا انگلیسی جستجو
کنید و یا به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:

نشانیدفترحقوقیدکتر
فربد مجد تغییر کرد

www.net/08bus/MoreInfor.
aspx?BId=42072&Status=2
http://www.08global.net/
AdImages/15114051711.jpg
و یا بخش داروخانه را در یلوپیج آنالین  08به نشانی
 08yellowpages.comمالحظه کنید

حمید رحمانیــان کارگردان و طــراح صحنه نمایش
«شــاهزاده غم » ،ضمن ابراز خرسندی از همکاری با
گروه «جاده ابریشــم» به ویژه کیهان کلهر ،از دســت
اندرکاران این نمایش قدردانی کرد.
وی اظهار داشــت :در اینجا باید از تالش تمامی افراد
گروهمان که در حال ســاخت اثر فوق العاده ای می
باشند ،تشکر کنم .بویژه از «سید فیینی» با خلق تصاویر
نفــس گیر و «قمر کمالی» خدای جلــوه های ویژه و
«محســن عبادی» نویسنده که احساسات خارق العاده
ای را به این قطعه اضافه می کند،همچنین ازعزیزترین
دوست و همکارم «احمد صدری» ،قدردانی می نمایم.

سارا (شقایق ) شرفی
ارائه دهنده استراتژی
درآمدهای مادام العمر
و مدیریت هزینه ها

« دکتر فربد مجد» دارای مدرک دکترای حقوق و وکیل
رسمی دادگاه های آمریکا در زمینه طالق ،امور خانواده،
مهاجرت و ورشکستگی می باشد.
دفتر « دکتر مجد» از ماه مارچ  2019تغییرکرده اســت
که نشانی جدید آن در بورلی هیلز بشرح ذیل است:
8383 Wilshire Blvd #646,
Beverly Hills CA 90211

سارا(شقایق ) شرفی با ارائه پیشنهاداتی در زمینه

برگزاری گردهمایی
«شب یاران ره آورد»

برگزاریهجدهمین
کنفرانس رهبری زنان
ایرانی -آمریکایی در
سانفرانسیسکو

بیمــه و تامیــن نیازهای مالی می تواند به شــما
کمک نماید.

وی نه تنها در تأمین مخارج کالج ،بازنشســتگی

و مدیریت هزینه ها شــما را یاری می رســاند،

بلکــه راه حل هایی بــرای مراقبت های طوالنی
مدت و اســتراتژی هایی برای کسب درآمد مادام
العمر به شــما ارائه می دهد .خانم سارا شرفی با

تجزیه و تحلیل نیازهای شــما ،مناسب ترین راه
حل را به شــما پیشنهاد می کند.

وی از سال  2017کارگزار شرکت بیمه نیویورک

الیف بوده و هم اکنون کارشناس پیشرفت شغلی
در مرکز پزشکی کالیفرنیای جنوبی نیز می باشد.
شــماره مجوز بیمه کالیفرنیا خانم ســارا شــرفی

 0L82205می باشد.

مراســم «شــب یاران ره آورد» با حضور جمعی از
فرهیختــگان و اهالــی قلــم ،در  20ام جون 2019

ساعت  8شــب در دانشــگاه یهودیان (جودیسم)

برگزار می گردد.

«فصلنامه ی ره آورد» نشــریه ای است که در لس

آنجلس منتشر می شود .این نشریه ،همچنان بالنده و
سرفراز به زندگی فرهنگی خود ادامه می دهد و روز

به روز به یاری فرهنگ دوســتان و عاشقان تاریخ،
ادب و فرهنگ ایران ،درخشش تازه ای پیدا می کند.

از ایــن رو ،از تمامی هموطنــان محترم دعوت می
نماید ،دراین مراســم حضور بهم رسانند و از اهالی

ادب و هنر بهره جویند.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 10می تا  16می ( 20اردیبهشت تا  26اردیبهشت)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

جمعه  20اردیبهشت  10 /می

 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
مراسم خاكسپاری گلندام طاهرخانی
(سوسن) با حضور تعداد كثیری از ایرانیان در
گورستان «پیرس برادرز» در نورت هالیوود
(جنوب كالیفرنیا) برگزار شد.

 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
هنرپیشگی سینما ،توسط
تأسیس مدرس ه
ِ
اوانس اوگانیانس
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر ،فعال محیط
زیست ،روزنامهنگار و فعال صنفی ،و معلم
کرد ایرانی بود که به جرم عضویت و همکاری
با پژاک در بیدادگاههای جمهوری اسالمی
به اعدام محکوم شد و در زندان اوین به دار
آویخته شد

 1342خورشیدی (1963میالدی)
درگذشت دكتر موسی عمید  -استاد و
رییس دانشكده حقوق و نایب رییس مجلس
شورای ملی

شنبه  21اردیبهشت  11 /می

دوشنبه  23اردیبهشت  13 /می

یکشنبه  22اردیبهشت  12 /می

 1313خورشیدی (1934میالدی)
درگذشت محمدحسن اصفهانی (ادیب الدوله)-
سیاستمدار و مدرس و رییس مدرسه دارالفنون
 1318خورشیدی (1939میالدی)
زادروز محمد مهریار ،معمار ،مرمتگر،
باستانشناس ،نویسنده و پژوهشگر

سه شنبه  24اردیبهشت  14 /می

مدیر و سردبیر آن بود .دوره یغما یکی
از مهمترین منابع ادبی ایران در فاصله
سالهای  1327تا  1357است.
 1370خورشیدی ( 1991میالدی)
درگذشت حسن كامكار ،نوازنده و استاد
ویُ ُلن و مدرس موسیقی

چهارشنبه  25اردیبهشت  15 /می
 1270خورشیدی ( 1891میالدی)
لغو امتیاز تنباكو در دوران ناصرالدین شاه
 1327خورشیدی( 1948میالدی)
درگذشت شکراهلل قهرمانی ،نوازندهی تار
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
درگذشت مهدی محی الدین الهی قمشهای-
استاد فلسفه دانشگاه و مفسر قرآن

پنجشنبه  26اردیبهشت  16 /می
 1357خورشیدی (1978میالدی)

درگذشت حسن رادمرد ،آهنگساز و نوازنده پیانو

 1378خورشیدی (1999میالدی)

درگذشت ذبیح اهلل صفا  -پژوهشگر در زمینه
تاریخ ادبیات فارسی

 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
زادروز شهره آغداشلو (وزیری تبار)
هنرپیشه تئاتر و سینما
برنده جایزه اسکار برای بهترین هنرپیشه
نقش مکمل زن در سال  ۲۰۰۳میالدی،
برای بازی در فیلم خانهای از شن و مه و
همچنین در سال  ۲۰۰۹میالدی ،برای بازی
در نقش مکمل زن در مجموعه تلویزیونی
خاندان صدام ،موفق به دریافت جایزه معتبر
ا ِمی شد.
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
خودكشی غزاله علیزاده ،نویسندهی «خانه
ِ
ادریسیها»
کتابهای غزاله علیزاده در شرکت کتاب را
اینجا خرید کنید
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت خسرو شاهانی ،نویسنده و طنز پرداز

کتابهای شادروان ذبیح اهلل صفا در شرکت

کتاب موجود است

 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز پرویز مشكاتیان ،نوازنده و نواگر
 1363خورشیدی (1984میالدی)
درگذشت حبیب یغمایی-محقق،نویسنده
و روزنامهنگار -حبیب یغمایی به مدت
سی سال تمام و بدون وقفه ماهنامه ادبی
و فرهنگی یغما را منتشر کرد که خود

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول – جمهوری اسالمی در واکنش به خروج آمریکا از توافق هستهای و در
اعتراض به اقدامات ناکافی سایر کشورهای عضو این توافق ،بخشی از اقدامات
خود در اجرای برجام را از چهارشنبه ۱۸ ،اردیبهشت (هشتم ماه می) متوقف کرد.
حســن روحانی ،رئیس جمهور اسالمی نیز گفت :از امروز فروش مازاد اورانیوم
غنی شده و آب سنگین را متوقف میکنیم.
به قول مرحوم سلطان دروغ و دغل ،حضرت امام ره ،به جمهوری اسالمی بگویید
متوقف کن و از زور توقف بمیر! اینجور نباشــد که متوقف کردن برجام آنجور
باشد! یه توقف خوب ،توقفی هست که خوب باشد ،اگر توقف خوب نباشد ،آن
توقف خوب نیســت! درضمن حسن آقا ،خدای نکرده دست پیش نگیری پس
بیوفتی ،مرد حسابی آمریکا که قبال خرید مازاد اورانیوم غنی شده و آب سنگین
رو ازتون تحریم کرده بود ،االن با کی کار داری دقیقا؟
خبر دوم  -عباس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ،گفت :ما
خروج از برجام را در دستور کار داریم .جمهوری اسالمی ایران خروج از برجام
را در دستور کار قرار داده است ،ولی به صورت مرحله به مرحله! و آمادگی این
را داریم که با انجام خواستههایمان دوباره مرحله به مرحله برگردیم.
عباس آقا ،بفرما! داداش اینو بهش نمیگن خروج مرحله به مرحله ،بهش میگن به
فالن رفتن مرحله به مرحله! حاال دمتون گرم که آمادگی برگشتن مرحله به مرحله
رو هم دارین ،چون احتماال مجبورین عالوه بر برگشتن ،آماده دوال شدن مرحله
به مرحله هم باشین!
خبر سوم  -عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی گفت:
هم اکنون بیش از ســه میلیون افغانســتانی در ایران هستند که ساالنه سه تا پنج
میلیــارد یورو از ایران خارج می کنند .آوارگان در مجموع هشــت میلیارد دالر
برای کشورمان هزینه دارند .اگر تحریم ها اثر کند و فروش نفتمان به صفر برسد،
جمهوری اسالمی مجبور است از برادران و خواهران افغانستانی مان بخواهد ایران
را ترک کنند!
چه جالب! اینا واســه برادران افغانی ما خوب حســاب و کتاب بلدن بکنن ولی
برای یه مشــت عرب سوسمارخور که پوالی مملکتمونو دارن به غارت میبرن،
مردن حسابداری کنن! البته ناگفته نمونه که افغانی های عزیز در مملکت ما چهل
ســال تموم به هر کاری تن دادن و در قبال پول ناچیزی که بهشون دادن و میدن
چندین برابر کار کردن و میکنن .واقعا تف به ذات نژادپرست پوفیوزتون کنن که
فشار روی خودتون رو می خواین بندازین روی پناهجوهای افغانی زبون بسته.

همینجــوری دارین حق ایــن بندگان خدا رو باال میکشــین ،حاال می خواین

اخراجشون هم بکنین؟ خیلی پست فطرتین به خدا!

خبــر چهارم  -این روزها شــبکههای اجتماعی پر شــدند از ویدئوهای روز
معلم که در آنها دختر و پســرهای دانش آموز آهنگ جنتلمن ساسی مانکن را
بازخوانی می کنند .انتشــار این ویدیو واکنش مقامهای جمهوری اســامی را

برانگیخت از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس که ضمن انتقاد شدید از
وزیر آموزش و پرورش خواستار اخراج مدیران این مدارس شد.

اوصوال انگار این دیوثای جمهوری اســامی چی با شــادی و خنده و اینجور
چیزا مشــکل دارن .آخه لعنتی ها ،جشن روز معلم بوده ،بچه های مردم برای
سالمتی معلم هاشون شادی کردن و رقصیدن .چشماتون داره در میاد؟ راستی

علی مطهری هم غلط کرد با صد جد و آباد و کس و کارش!

خبر پنجم  -دادستان کل جمهوری اسالمی خواهان کنترل هرچه بیشتر فضای
مجازی شــد و وزیر ارتباطات را به کمکاری متهم کرد .محمدجعفر منتظری،
اینستاگرام و تلگرام را جهنمی خواند و از وزارت ارتباطات خواست تا پهنای
باند شبکههای اجتماعی خارجی را محدود کند.

بابا چرا حرف دادســتان و رفقاشــو نمیفهمین؟ بابا یارو دلش می خواد همه
چیزو فیلتر کنه و شــرش رو بکنه .اصلن هم مهم نیســت که کلی آدم دارن از
این شبکه های اجتماعی پول در میارن و یا با عزیزانشون در خارج از ایران در
ارتباطن .کلن همه چیز به نازنین فالن مقام عظمای والیت و دوستان!

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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جدول و سرگرمی

افقي :
  -1معماری بنای این موزه در کانادا،توســط فومیهیکو ماکی ،معمار سرشــناس
ژاپنی ،انجام شد -.تندیســی از آفرودیته در دوره یونان باستان که اکنون در موزه
لوور پاریس جای دارد
 -2شــهری در سوییس -گوشت دو طرف ستون فقرات گاو و گوسفند که برای
کباب کردن مناسب تر است  -.پاکان
 -3کالم تعجب بانوان -ترشی آزمایشگاه -وسیلهای برای جابهجا کردن اجسام
سنگین -پارچه کهنه
 -4از میان رفتن -حفر کردن -نام پهلوانی در شاهنامه
 -5مسابقات سراسری -فریاد -قلوب
 -6سالک و پیرو -سخت و دشوار -از حروف انگلیسی
 -7رودی در روسیه -تولید کننده -از شهرهای استانقزوین
 -8عضو صورت -تمدنی باستانی در آمریکای مرکزی -دندانساز -دشنام
 -9حشره کش قدیمی -زیرک -باالی چشم
 -10ترکیب رنگ زرد با آبی -عقیم و نازا -سخنوران
 -11تخم کتان -معتاد به مواد مخدر -آبشاری در لرستان
 -12گرمی بازار -پشیمان -اثر کارلوس فوینتس
 -13ریشه -عملی در باغبانی -گرفتاران و دربندان -گل بتونه
 -14در آش میریزند -از شهرهای هرمزگان -خانم
 -15نویسنده سبک رئالیسم در فرانسه قرن نوزدهم میالدی -از اساطیر یونانی
عمودي :
 -1مجسمه غول پیکر مصر -نام یک رمان نوشته دافنه دوموریه
 -2از شــاعران بزرگ دوره قاجاریه -گزیده هرچیز -الهه عشق و زیبایی یونان
قدیم

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

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

 -3نشانه مفعولی باواسطه -گونهای بارش -زینت داده شده -صنم
 -4ناحق -حاشیه کتاب -ضد ضعفا
 -5پیاله و جام -رسم و سنت -روح انسانی
 -6دور کردن و راندن -مقابل زنگی! -از جنس فلز پر مصرف
 -7وسیله احتیاطی اضافی -بیابان -اشاره به دور
 -8آزاد و رها -داستان کوتاه -خوشبخت تر -سرخ کمرنگ
 -9ضمیر و باطن -خدمتکاران -به هم ساییدهشده
 -10از سبکهای ادبی -بسیار روان -قوم کهن تاریخ
 -11پرنده آش سردکن -دریاچهای در سوییس -سرزمین و وطن
 -12چشیدن -از شهرهای استان آذربایجان شرقی -اسب بارکش
 -13طلیعه اعداد  -ورزشی رویچمن -اثری از واسیلی یان -اشاره به دور
 -14یار مجنون -تمام و همگی -زبان مردم ارمنستان
 -15آخرین نبرد ناپلئون بناپارت -اســب اســکندر کبیر و یکی از مشهورترین
اسبهای دنیای باستان بود

حل جدول شماره گذشته
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در کانون خبر:

پلیس دانشگاه نورتریج بدنبال عاملین شعارنویسی

آزمون بهاری دانشــگاه نورتریج از  11ماه می آغاز می شود و پلیس دانشگاه اعالم
کرد بار دیگر بر روی دستشــویی های دانشگاه عبارت های تهدید آمیز نژادی در
روز  2می ،دیده شــده که ایجاد نگرانی کرده است و در جستجوی عامل این شعار
نویسی ها می باشند.

9

یکشنبه  19می

الزم به یادآوری است که در  12دسامبر  2018نیز در این دانشگاه شاهد شعارهای
تهدید به کشتار همگانی و نابود کردن یهودیان و سیاه پوستان در«تاالر سییرا بوده اند
و دانشــگاه با افزایش شمار مأموران توانست در دوره آزمون ها ،امنیت دانشجویان
واستادان و کارکنان را برقرار نماید.

اداره پلیس کانتی لس آنجلس به همکاری خود با اداره مهاجرت پایان داد
اداره پلیــس کانتــی لس آنجلس اعالم کرد که از این پــس با مأموران اداره

مهاجرت همکاری نمی کند و زندانیان آنان را در بازداشــتگاه های خود نگه

نخواهد داشت.

با این که لوس آنجلس خود را به عنوان شــهر پناهــگاه در کالیفرنیا معرفی
نموده اســت ،هنوز به طور موقت در دوران انتقالی ،زندانیان اداره مهاجرت
را در بازداشت موقت نگه داری می کند.

«الکــس ویانوئه وا» ،رئیس اداره پلیس کانتی لوس آنجلس دربیانیه ای اعالم
کرد که به ایــن همکاری پایان داده و یکی از اولویــت های این دپارتمان،

مراسم امضای کتاب رابطه من و تو

نوشته دکتر فرناز زنده دل
با حضور نویسنده

تأمیــن امنیت برای تمامی مردم در لــوس آنجلس کانتی بدون درنظر گرفتن
شرایط مهاجرتی آنان است.

در ســال  ،2015هیئت ناظــران کانتی تصویب کرده بود که به نگه داشــتن

Flame Cultural Center

زندانیان مهاجر غیرقانونی در بازداشــتگاه کانتی پایان داده شود .لیکن «جیم

11330 Santa Monica Blvd

الزم به ذکر است،چنین تصمیمی از ســوی شریف دپارتمان ارنج کانتی نیز

Los Angeles CA 90025

مک دانل» ،رئیس پیشــین شریف دپارتمان آن را نادیده گرفته بود.
در سال جاری به اجرا درآمده است.

فروش فرآورده های دخانیات در
شهر بورلی هیلز ممنوع می شود
بنابر تصمیم شــورای شــهر بورلــی هیلــز از روزاول ژانویه ،2021
فــروش هرگونه فرآورده دخانیات در پمــپ بنزین ها ،داروخانه ها،
هتل ها ،دکه های روزنامه فروشــی و مشروب فروشی های این شهر
ممنوع خواهد شد.
همچنیــن افراد نمی توانند دربازدید یا جلســه ای درهتل ها ،فرآورده
هــای دخانیات را خریداری نماینــد و هتل ها تنها مــی توانند برای
مســافران خود ،این فرآورده ها را به عنــوان خدمات ارائه نمایند.
در پــی این خبر ،اتحادیه ملی فروشــندگان فــرآورده های دخانیات
اعالم کرد :در صورت اجرایی شــدن این ممنوعیت ،از شــهر بورلی
هیلز به دادگاه شــکایت خواهد کــرد .یکی از صاحبــان پمپ بنزین
های این شــهر نیز در این خصوص می گوید :بسیاری ازمردم بهنگام
خریــد بنزین ،ســیگار نیزخریداری می کنند و اگر ســیگار نداشــته
باشــیم ،فروش بنزین را از دســت خواهیم داد و این یک زیان بسیار
بزرگ برای ما خواهد بود.

کالیفرنیا بر سر دوراهی مبارزه با
آلودگی هوا
در حالی که کالیفرنیا بیشترین شمار شکایت علیه دولت فدرال در زمینه زیست
محیطی را داشته و در  12مورد از  21مورد پیروز میدان تکاپو بوده است در یک
زمینه بر سر دوراهی قرار گرفته است.
ایالت کالیفرنیا از یک ســو تالش دارد تا ســال  2030با اســتفاده از تولید و به
کارگیــری  5میلیــون اتومبیل الکتریکی(خودرو برقی) بــه نقطه صفر آلودگی
هوا برســد .از سوی دیگر ،چون اتوموبیلهای الکتریکی از باتری لیتیوم استفاده
میکنند در برابر درخواســت شرکت اســترالیایی منابع معدنی باتری از دولت
فدرال برای اکتشــاف و اســتخراج لیتیوم از صحرای موهــاوی و دره مرگ که
در نزدیکــی مــرز کالیفرنیا با ایالت نــوادا قرار دارد ،هم از نظــر نیاز و هم از
نظــر اقتصادی ،توان مخالفت ندارد ،همچنین نمیتواند پاســخگوی مخالفان و
هواداران محیط زیست باشد.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  10می 2019

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:
جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد
)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10
دوره آموزشی نرمافزار ا ِکسل
)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate
دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک
)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

Persian American Academy

تلفن برای ثبت نام

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

mojgana@ketab.com
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

167
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

اطالعیه برگزاری تظاهرات اتحاد احزاب درلسآنجلس

هموطنان همدرد وهمرزم
اگر جامعه جهانی و دولت آمریکا بر مبنای منافع ملی خود به تازگی مطلع شده اند
که سپاه پاسداران جمهوری اسالمی تروریست است ،ملت ستمدیده ایران ،چهل
سال اســت که زندگی ،هویت ملی ،سرمایه های مادی و معنوی و جان گرانمایه
بهترین فرزندان و زنان و مردانش ،قربانی تروریسم هیئت حاکمه اشغالگر از جمله
ســپاه پاسداران می باشد  .در این مقطع زمانی خطیر و سرنوشت ساز یکایک ما
وظیفه داریم که چه در داخل و چه در خارج از کشــور بال زده خود ،خروش بر
آوریم که این حکومت فاسد  ،گروگان گیر و جنایتکار را نمی خواهیم و جهانیان
را به تضعیف هرچه بیشتر آن تشویق کرده تا قلع و قمع یکباره این اژدهای هفت
سر زندگی خوار ،برای ملت ایران حتی االمکان ساده تر شود .

بدین منظور ایرانیان غیور ساکن لس آنجلس که هم پیمان با هموطنان اسیر خود در
درونمرز خواهان براندازی جمهوری اسالمی می باشند ،روز یکشنبه  ۱۲ماه می از
ساعت  3:00تا  5:00بعد از ظهر در برابر ساختمان فدرال لس آنجلس گردهم آمده
و نسبت به تروریسم حاکم بر ایران ،فریاد اعتراض بر می آورند .
بدیهیســت پرچمهای شیر و خورشید  ،تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و نماد های
فیروزه ای بعنوان محورهای عزم و اتحاد وطن پرســتان شکوه دهنده این مراسم
خواهند بود.
که حق دادنی نیست ،باید گرفت
جهان خیره درما بماند شگفت

