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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در صفحات دیگر:

جمهوریاسالمیوخامنهایپساز
۴دههتسلیمشدند
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آنا اسکمانی نماینده ایرانی تبار سنای ایالت
فلوریدا در جنبش مبارزه برای دستیابی به سقط
جنین امن و قانونی

فرماندارکالیفرنیاخواستاراجباری
شدن خرید بیمه درمانی شد
تأکید سناتور کامال هریس بر
ممنوعیت سالح های کشنده
آغازساختآپارتمانبرایبی
خانمانها
پالکارد نژادپرستانه در دبیرستان
پاالس وردس
فرزند یک ثروتمند لس
آنجلسی از دانشگاه جرج تاون
واشنگتن شکایت کرد
بررسی الیحه  SB51در دستور
کار سنای کالیفرنیا قرار گرفت
شرکت دیسنی از سال 2024
کنترل شرکت نمایشی  Huluرا
بدست می گیرد

خانم «آنا اســکمانی» در روز جمعه  17ماه می  2019با
ارســال نامه ای به دفتر خبرگزاری ایرانشهر اعالم کرد:
ممنوعیت ســقط جنین ،واقعیت هــای زندگی زنان را
نادیده گرفته و مانع استقالل بدن و آزادی شان می شود.
نماینده ایرانی تبار سنای ایالت فلوریدا هدف زندگی خود
را مبــارزه برای آزادی زنان و دختران خواند و گفت :از
آنجایی که ایالت های آالباما ،جورجیا ،اوهایو ،میسوری
و دیگر ایالت ها بسوی ممنوعیت سقط جنین گام بر می
دارند واین ممنوعیت هیچگونه استثنایی بویژه تجاوز به
عنف را نیز در برنمی گیرد ،برای زنان مشکالت بسیاری
ایجاد خواهد کرد.
وی افزود :هر روز زنان در سراســر کشور با تصمیمات
شخصی مواجه هستند که آیا زنان حاملگی خود را ادامه
دهند یا خیر؟ در واقع ،شــرایط بارداری برای هر زنی
متفاوت است .مخالفان ضد سقط جنین به جای احترام
به تصمیم گیری زنان ،به لفاظی های شرم آور و قوانین
افراطی که زنان را مجازات می کنند ،متوسل شده اند.
«آنا اسکمانی» با تأکید بر اینکه تصویب این قانون یک
گام به عقب بر می باشــد ،اظهار داشت :ایالت فلوریدا

در قضیه ممنوعیت متفاوت است .قانون ممنوعیت سقط
جنین شش هفته ای و قانون رضایت والدین هر دو در
جلسه قانونی مطرح شدند ولی هر دو قانون به شکست
انجامیدند.
وی اذعان کرد :ما در سراســر ایالت به کمپین اعتراض
به آنچه که در کنفرانس مطبوعاتی با حضور تمام مردان
حامی ممنوعیت سقط جنین شش هفته ای بود ،پیوستیم
 .می دانیم که همیشه صحبت کردن برای مردم در مورد
سقط جنین آسان نیست و این مسئله می تواند به سرعت
تبدیل به یک مسئله شرم آور و ننگ آمیز شود.
«آنا اســکمانی» افزود :ما آگاه هستیم که هفتاد و سه درصد از
آمریکاییها،ازجملهاکثریتهردوحزب،نمیخواهندشاهد
شکست قانون « رو ورسس وید» ( )Roe v. Wadeباشند.
قانون اساسی به مراتب سقط جنین را امن تر ساخته است و
بیشترآمریکاییهامیخواهنددسترسیبهپیشگیریازبارداری
همراه با آموزش جامع بهداشــت جنسی که هر دو از عوامل
کلیدی کاهشسقطجنیناست ،قانونیباشد.
ما نمی خواهیم اجازه بدهیم که تعدادی از قانونگذاران
افراطی بدن ما را در کنترل داشته باشند و ما را از حقوق

خبر مجعول درگذشت یک ناشر مستقل خارج از کشور
در بحبوحه مبارزه بی امان ناشــران ایرانی خارج از ایران با غول
سانســور و افشای سیاستهای رژیم اهریمنی جمهوری اسالمی،
ابراهیم نبوی نویسنده مقیم امریکا با درج خبر مجعول درگذشت
حسین ستاره ،جامعه نشر را دچار شوک و شگفتی و نگرانی کرد.
با دست به دست گشتن خبر توسط موسسه های انتشاراتی خارج
از ایران و تماس با انتشارات اچ ان اس مدیا معلوم شد که ابراهیم
نبوی قصد شوخی داشته است.
این هم خبر اینســتاگرامی ابراهیم نبوی که گراور آن را در باالی
صفحه مالحظه می کنید.
«با نهایت تاسف خبردار شدم که حسین ستاره ناشر مهم انتشارات
اچ ان ادس و یکی از عزیزترین دوســتان ما فوت کرده و دیگر
در میان ما نیست .مدتها بود با او تماس می گرفتم و خبری از او
نبود ،امروز خبر تلخ را دریافتم .کارنامه اش درخشان بود وهمه
کتابهای ما را منتشر کرد .خداوند او را بیامرزاد .مراسم او در لندن
برگزار ولی در تهران قطعه هنرمندان هفته آینده دفن خواهد شد.
انا هلل و ان الیه راجعون «
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه  ۱اساسی خود محروم سازند.
دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی است ،ما تالش برای حمایت های مالی برای
«آنا اســکمانی» در پایان این نامه تأکید کرد :مهم انتخابات سال  2020را آغاز کرده ایم و از شما می خواهم که کمک ها ی خود را
این اســت که هنوز آخرین ممنوعیت اجرا نشده است و انتظار می رود که بحث و به کمپین ما بسپارید .هر یک دالری که شما می دهید هدیه ای است برای قدرت و
گفتگو دادگاه با مخالفان این قانون برای رسیدن به دادگاه عالی زمان زیادی ببرد .این وحدت ما برای دفاع از حقوق زنان و دختران.
بدان معنی است که ما باید از چالش های قانونی حمایت کنیم ،در حالی که همچنان

فرماندار کالیفرنیا خواستار اجباری
شدن خرید بیمه درمانی شد

رضا ارحام صدر

بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران بود.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا از روز چهارشنبه سفر  5روزه خود را به شهرهای بزرگی
چون سان فرانسیسکو ،لوس آنجلس و سن دیگو آغاز کرد تا برای طرح بیمه درمانی
همگانی خود تبلیغ نماید.
او تالش دارد که مردم را به خرید بیمه درمانی تشویق نماید تا هزینه ماهیانه بیمه درمانی
پایین بیاید و از سوی دیگر از جریمه کسانی که بیمه ندارند ،سخن بگوید .او از قانون
گذاران کالیفرنیا درخواست نموده است با تصویب بودجه ای که هفته گذشته به مجلس
ارائه نموده ،او را در راســتای پایین آوردن بهای داروها و بیمه رایگان برای مهاجران
غیرقانونی زیر  18سال یاری نمایند.
گوین نیوسام از اداره بیمه و درمان کالیفرنیا درخواست کرده است که بیمه درمانی را
بار دیگر اجباری نمایند .باید یادآوری کرد که  600هزار نفر در کالیفرنیا در سال ،2016
مبلغ  446میلیون دالر جریمه پرداخت نموده اند.

تأکید سناتور کامال هریس بر
ممنوعیت سالح های کشنده
ســناتور کامال هریس ،کاندیدای ریاســت جمهوری  2020و ســناتور انتخابی

کالیفرنیا در روز  15می در ســخنرانی خود اشــاره کرد که در صورت انتخاب

برای ریاست جمهوری ،دستور ویژه برای ممنوعیت سالح هایی مانند 15-AR
را صادر خواهد کرد.

او در ســخنان خود اشــاره کرد که اگر در  100روز نخست ریاست جمهوری

کنگــره طرحی برای ممنوعیت این ســاح ننماید ،او از قدرت ویژه ریاســت
جمهوری اســتفاده کرده و فرمان ممنوعیت را صادر خواهد نمود و ســپس از

 ( AFTاداره نظارت بر الکل ،تنباکو و اســلحه) درخواست خواهد کرد که این

ممنوعیت را برای همیشه به اجرا بگذارد.

کامال هریس در سخنان خود اشاره کرد که فروش هرگونه اسلحه به کسانی که

درگیری و خشونت خانوادگی داشته اند ،باید ممنوع شود.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 168آدینه  17می 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:168 - MAY,17 , 2019

در کانون خبر:

آغاز ساخت آپارتمان برای بی خانمان ها

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

با تصویب شــورای شهر شرمن اکس ،ساخت آپارتمانی برای سکونت بی خانمان
های باالی سن  62سال آغاز می شود.
این ساختمان که از سوی یک بنیاد غیرانتفاعی کنشگران حقوق بی خانمان ها به نام
« مرسی » طراحی و مدیریت خواهد شد ،دارای  55تا  58واحد مسکونی یک خوابه
خواهد بود که بخشــی از بودجه آن تنها از راه الیحه  HHHبه میلغ  11.8میلیون

دالر تأمین می شود که بخشی ازدرآمد انتشار اوراق قرضه  1.2میلیارد دالری است.
ساخت این مجموعه از ماه می  2020آغاز خواهد شد.
این بنیاد غیرانتفاعی  143ســاختمان دیگر در کالیفرنیا برای بزرگساالن را ساخته و
مدیریت می کند.

714-418-7146

فرزند یک ثروتمند لس آنجلسی
از دانشگاه جرج تاون واشنگتن
شکایت کرد
فرزند یک ثروتمند لس آنجلســی که پدرش برای ورود او به دانشگاه جرج تاون
درواشنگتن ،مبلغ  400هزار دالر رشوه پرداخت کرده و به این موضوع دردادگاه
اقرار نموده است ،ازدانشگاه به خاطر اخراجش بدون ارزش گذاری به واحدهای
درسی که او گذرانده است ،شکایت کرد.
«ادم ســمپره ویوو» فرزند «استفان سمپره ویوو» درشکایت خود به دادگاه فدرال
اعالم کرده است که او از پرداخت رشوه از سوی پدرش برای جای دادن او در تیم
تنیس برای ورود به دانشگاه جرج تاون خبر نداشته است.
او در شــکایت خود اعالم کرده اســت که خودش از دانشگاه خواهد رفت و از
شــکایت خود ،در صورتی که دانشگاه واحدهایی را که او در سه سال گذرانده،
بپذیرد و آن را باطل نکند  ،صرف نظر خواهد 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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در کانون خبر:

پالکارد نژادپرستانه در دبیرستان پاالس وردس

تصویر یک پسر نوجوان دبیرستان در کنار یک دختر دانش آموز دیگر در حالی که پالکاردی

کرد با این دو دانش آموز صحبت کند و خانواده های معترض و دیگر دانش آموزان را به

در دست داشتند که بر روی آن تقاضای رفتن به برنامه رقص دبیرستان نوشته شده بود ولی

آرامش دعوت کند.

حروفی را به ترتیب به رنگ سیاه درمیان جمله ها پررنگ کرده بودند که واژه نژادپرستانهN
را تکرار می کرد ،در فضای مجازی مسئله ساز شد.
مدیردبیرستانپاالسوردسباانتقادازاینگونهدرخواستتوهینآمیزنژادپرستانه،کوشش

بررسی الیحه  SB51در دستور کار
سنای کالیفرنیا قرار گرفت
قانون گذاران در سنای کالیفرنیا ،بررسی الیحه  SB51برای ایجاد بانک های خصوصی
و اعتباری ویژه تولید کنندگان و فروشندگان ماریوانا را در دستور کار خود قرار دادند.
در صورت تصویب این الیحه ،بانک های ویژه و محدود ،تنها به موضوع نگهداری
حساب و پول تولیدکنندگان و فروشندگان ماریوانا خواهند پرداخت.
از یک سو بانک های سنتی حاضر به گشایش حساب بانکی برای توزیع کنندگان و
فروشندگان ماریوانا نیستند و از سوی دیگر نگهداری پول نقد نه تنها خطر دستبرد از
ســوی دزدان را افزایش می دهد ،بلکه پاسخگوی درست مالیات بر فروش ماریوانا
نخواهد بود.
«گوین نیوسام» دربودجه  2019-2020خود هفته گذشته ،بر روی برآورد  223میلیون
دالر مالیات ناشی از فروش ماریوانا حساب کرده است.
سناتور «رابرت هرتزبرگ» ،رئیس سنای کالیفرنیا گفت :گرچه الیحه SB51را مورد
بررسی قرار می دهیم ،لیکن این تنها راه حل برای مسئله نیست.

در متن این پالکارد آمده است« بیانکا تو نژاد پرست هستی» ،ولی من همه چیز را خواهم داد
تا تو با من به رقص بروی حرف  Nدر  BIONCAو حرف  Iدر  RACISTوحرف

 Gدر  GIVEحرف  Eدر  MEو حرف Rدر  PROMرا سیاه و درشت کرده بودند.
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در کانون خبر:

شرکت دیسنی از سال  2024کنترل
شرکت نمایشی  Huluرا
بدست می گیرد
شرکت دیســنی اعالم کرد که براساس قرار اجرایی خود با شرکت کام کست،
از ســال  2024کنترل کامل شرکت نمایشی فیلم را که  Huluنام دارد به دست

خواهد گرفت.
این روند که  5ســال زمان خواهد برد ،قدرتی به ارزش  27.5میلیارد دالر را به
شرکت دیســنی خواهد افزود .این قرارداد پس از آن به دست آمده که شرکت
کام کســت اجازه فروش  33درصد از سهام خود را در پروژه مبادله  Huluبه

مبلغ  5.8میلیارد دالر در تواقف شرکت  NBCو دیسنی ،عملی نموده است.

گرچه اعالم شــده بود که حق عضویت ماهیانه  6.99دالر برای نمایش برنامه
های دیســنی از مشترکان دریافت خواهد شد ،لیکن از این قرار بوی افزایش تا
 99.9دالر به مشام می رسد.

رسیدگی به پرونده مدیربرنامه مایکل جکسون آغاز شد

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

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

در دادگاه عالی سانتامانیکا ،قاضی «مارک یانگ» رسیدگی به پرونده شکایت توم توم توم توم در فوریه  ،2012شکایت خود را تسلیم دادگاه نموده است تا نسبت به ارثیه
مایکل جکسون که در  25جون  2009فوت کرده است ،سهم پرداخت نشده خود
یکی از مدیران برنامه های مایکل جکسون را آغاز کرد.
در این شکایت توم توم اعالم کرده است که به او کمیسیون  15درصدی قول داده را دریافت نماید ،برداشــت مفهومی قاضی ،تنها راه توافق دو طرف در این پرونده
شــده بود که پرداخت نشده که با محاسبه امروز  18.7میلیون دالر می شود .وکیل خواهد بود.
خانواده مایکل جکسون شیوه محاسبه او را نادرست اعالم کرده اند.

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:

تصویر خانم صوفی بر
روی جلد نشریه تهران
قرار گرفت

دکتر شیرین توفیق و
کادر مجرب وی در
خدمت هموطنان

مشکالت شما را حل نماید ،دوستان و همکارانی
دارد که می توانند شــما را یاری رســانند .خانم
«دکتر توفیــق» از دکتر «ندیــو ثمینی» متخصص
مدیریــت درد ،بــرای کمک به بیمــارش ،از وی
تشکر و قدردانی می نماید.
در اینجا به دســت نوشــته یکی از بیماران خانم
دکتر اشاره می کنیم:

دکتر توفیق عزیز

از اینکه من را به دکتر ســمیعی ارجاع
دادید بسیار سپاسگزارم.

همچنین از تالش شما نیز برای رهایی من
از دردهایم متشکرم.

خداوند یار و یاور شما باشد.
بیمار شما ....

روزشمار ایرانشهر
iranshahrnewsagency.
com/CalenderInformation

به مناســبت روز مادر ،تصویر خانم صوفی مدیر
خدمات بیمه صوفی بر روی جلد نشــریه تهران
( شماره  )۱۱۳۳قرار گرفت.
بیمــه صوفــی اخیرا “ به محــل جدید خود در

وودلند هیلز منتقل شده است .

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

خانم «دکتر توفیق» با اشاره به نامه یکی از بیماران
خود می گوید :بهترین نامه ای که تاکنون دریافت
کردم ،دست نوشــته یکی از مراجعه کنندگان من
می باشــد که از خواندن آن بسیار لذت می برم.
خانــم «دکتــر توفیــق» دارای کادر مجربــی از
متخصصانی اســت که در زمینه های مختلف خبره
می باشند .این متخصصان هوشمند ،دقیق و بسیار

بــر اســاس بانــک اطالعــات  ۰۸ایرانیــان ،از مســئولیت پذیرهســتند .کادر دفتر «دکتر توفیق»
همســایگان بیزینســی بیمه صوفی بیزینس هایی در همه زمینه ها با وی مشــورت مــی کنند .این
از قبیل :خانم مرجان روانشــناس حســابدار سی

دفتر مرکزکاملی اســت که می تواند تمام نیازها و

را باید نام برد.

خانم «دکتر توفیق» عاشق مسائل پیچیده مانند حل

پی ای ،سل رصیبی مشاور امالک ،فرش فروشی مشکالت شما را مرتفع نماید.
رادین  ،لون امریــکا به مدیریت رضا رحیم زاده

کردن پازل می باشــد .در صورتی که خود نتواند

اخبار
بیزینسی
خبرگزاری
ایرانشهر
iranshahrnewsagency.
com/
ServiceDetails
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 17می تا  23می ( 27اردیبهشت تا  2خرداد)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  27اردیبهشت  17 /می

دوشنبه 30اردیبهشت  20 /می

 1279خورشیدی(1900میالدی)
زادروز روحاهلل خمینی ،پایهگذار جمهوری اسالمی
در ایران و آغازگرحکومت استبدادی دینی و نابودی
ارزشهای انسانی و ملی در ایران

 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروز احمدرضا احمدی ،شاعر نوپرداز در كرمان

سه شنبه 31اردیبهشت  21 /می

شنبه  28اردیبهشت  18 /می
 1302خورشیدی ( 1923میالدی)
زادروزپرویزخطیبی،روزنامهنگار،طنزپرداز،ترانهسرا،
نمایشنامهنویس،وبرنامهسازرادیووتلویزیون
شرکت کتاب ناشر کتاب کامل خاطرات شادروان
پرویزخطیبیباعنوان«خاطراتیازهنرمندان»
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
انتشارنخستینشمارهیمجل ه«آزادیزنان»به
صاحبامتیازیِ ظفردختاردالن
 1338خورشیدی(1959میالدی)
آغاز ساخت آرامگاه خیام نیشابوری از سوی انجمن
آثار ملی ایران با طراحی مهندس سیحون.

یکشنبه  29اردیبهشت  19 /می

 1354خورشیدی( 19750میالدی)
زادروزهمایونشجریان،خوانندهونوازندهتنبکو
کمانچه
اصلآثاراینهنرمنددرمرکزموسیقیوفیلمایران
وابستهبهشرکتکتاببرایفروشموجوداست
درگذشتذبیحالهبداغی،بنیانگذاروسردبیرمجله
موزهها در ایران
 1389خورشیدی( 2010میالدی)
درگذشتمعصومهسیحون(منیرنوشین)،هنرمند
نقاش و موسس گالری سیحون در سن 75سالگی بر
اثرخونریزیمغزیوکهولتسندرتهران.ویمتولد
 1313دررشتبود.ویهمسرهوشنگ سیحون
رئیسدانشکدههنرهایزیباومعماریتهرانبود.

چهارشنبه  1خرداد  22 /می
 1261خورشیدی (  1882میالدی)
زادروز دکتر محمد مصدق ،دولتمرد بزرگ
ایرانی و نخست وزیر ایران از  ۱۳۳۰تا .۱۳۳۲
وی همچنین به عنوان معمار ملی شدن صنعت
نفت ایران که زیر نفوذ بریتانیا (شرکت نفت ایران
و انگلیس بعدها بریتیش پترولیوم بی پی) بود
شناختهمیشود.
 1291خورشیدی ( 1912میالدی)
کشته شدن یپرمخان ارمنی ،سردار مشروطه
ایران در جنگ با ابوالفتح میرزا ساالرالدوله.
1330خورشیدی ( 1951میالدی)
انتشار نخستین شماره مجله «زنان» به صاحب
امتیازیِ صفیه فیروز
 1333خورشیدی ( 1934میالدی)
زادروز جعفر مدرس صادقی ،قصه نویس
 1365خورشیدی( 1986میالدی)
درگذشت خان بابا معتضدی از پیشگامان
سینمای ایران

 1298خورشیدی (1919میالدی)
زادروزعباسیمینیشریف–نویسندهادبیاتكودكان
ومدیرروزنامهنونهال
کلیهآثارشادروانیمینیشریفکهتوسطفرزنداو
هومنیمینیشریفمنتشرمیشوددرشرکتکتاب
برایفروشموجوداست
 1300خورشیدی( 1921میالدی)
زادروز جلیل شهناز ،نوازنده ی تار
اصلآثاراستادجلیلشهنازدرمرکزموسیقیوفیلم
ایرانوابستهبهشرکتکتاببرایفروشموجوداست
 1307خورشیدی (1928میالدی)
تصویبقانوناعزاممحصلبهخارج
 1358خورشیدی (1979میالدی)
زادروزنازنینبنیادی،بازیگرسینمامقیمکالیفرنیاو
سخنگویسازمانعفوبینالمللدرآمریکا
این هنرمند به تاریخ 23دسامبر 2011با مجله
ایرانشهرشماره 13باعنوان«جمهوریاسالمیحقوق
بشررابهبازیگرفتهاست»مصاحبهکردوجمهوری

اسالمیرابهنقضآشکارحقوقبشرمتهمکرد.
 1368خورشیدی(1989میالدی)
خودكشیعباسنعلبندیان–نمایشنامهنویسوبازیگر
تئاتر(متولدسال)1326
 1371خورشیدی(1992میالدی)
درگذشتبهرامفرهوشی،مؤلفوپژوهشگرتاریخ
دکتربهرامفرهوشیبهسال ۱۳۰۴خورشیدی
در تهران دیده به جهان گشود .از سال ۱۳۴۱به
آموزشدردانشگاهتهرانمشغولشدومدتبیست
سالزبانهایاوستایی،پارسیباستان،پارسیمیانه
(پهلوی)،اسطورههایایرانی،خطهایباستانی،
لهجهشناسیایرانیوتمدنوفرهنگایرانراآموزش
داد.بیشترکارهایاودربارهفرهنگوتاریخایران
باستان است .اندکی پس از انقالب از ایران خارج و در
امریکا ساکن شد .در ۶۶سالگی در شهر سن خوزه در
کالیفرنیایامریکازندگیرابدرودگفت.
 1376خورشیدی( 1997میالدی)
درگذشتمهدیناظمی،نوازندهوسازندهیچیره
دستسنتور

پنجشنبه 2خرداد  23 /می
 1296خورشیدی (1917میالدی)
زادروز احمد صدر حاجسیدجوادی ،بنیانگذار نهضت
آزادی ایران و از اعضای نهضت مقاومت ملی.
 1302خورشیدی (1923میالدی)
زادروز مجید محسنی-بازیگر و كارگردان سینما
 1343خورشیدی (1964میالدی)
درگذشت حبیب کهن ،بنیانگذار کنیسه کهن در ایران
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت پروفسور احمد پارسا ،گیاهشناس و بنیانگذار
موزه تاریخ طبیعی ملی ایران ،فلور ایران (به زبان
فرانسه)از آثار مهم اوست.
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت ارتشبد فریدون جم ،یکی از نزدیکترین
شاهدان حوادث مهم تاریخ معاصر ایران ،از
تحصیلکردهترین امرای ارتش ،اولین داماد رضاشاه،
همراه و محرم او در تبعید ،از معلمان نظامی آخرین
پادشاه ایران ،رییس ستاد ارتش شاهنشاهی و دیپلمات،
پس از گذشت بیش از سی سال دوری از ایران ،در
سن  94سالگی در بیمارستانی خارج از شهر لندن در
تنهایی و سکوت درگذشت .وی متولد سال 1293
شمسی در تبریز بود.
 1390خورشیدی ( 23می  2011میالدی)
درگذشت ناصر حجازی ،دروازهبان مشهور ایرانی که از
یک سال و نیم پیش از آن گرفتار بیماری سرطان ریه
بود ،در سن شصت و دو سالگی در بیمارستان کسری
در تهران درگذشت.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ،درباره تنشها بین ایران و آمریکا
گفت :این رویارویی ،نظامی نیســت ،چون بنا نیست جنگی انجام بگیرد! نه ما دنبال
جنگ هستیم ،نه آنها که میدانند که به نفعشان نیست .همزمان او مذاکره با دولت فعلی
آمریکا را هم سم مضاعف خواند.
باز حاج آغا پیش بینی کرد! هر وقت این بابا یه چیزی پیشــگویی کرد ،برعکس در
اومد! بیچاره شــدیم ،بدبخت شدیم! یه جنگی بشه ،اون سرش ناپیدا! البت واضح و
مبرهن اســت که اگر جنگی اتفاق بیوفته به نفع والیت فقیه است اما اینبار برعکس
جنگ با عراق که مردم داوطلبانه رفتن جنگ تا مملکت دست عربها نیوفته ،هیشکی
نمیره جلوی بمب و موشکای آمریکایی وایسه ،اونم واسه شما تحفه ها! در مورد سم
مضاعف هم حاجی جون ،شوما نمیتونی مثه رهبر گور به گور شده قبلیت ،جام زهر
رو سر بکشی ،تو باهاس شیاف کنی!
خبر دوم  -والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه از احتمال نابودی توافق هستهای
ایران و قدرتهای جهانی (برجام) ابراز تاسف کرد اما گفت :روسیه آتشنشانی نیست
که همه چیز را نجات دهد .ما نمیتوانیم همه چیزهایی را که کامال هم در اختیارمان
نیست نجات دهیم .ما سهم خودمان را ایفا کردهایم.
این همه حرص خوردیم و داد زدیم :بابا به این روس های حرومزاده و چینی های فرصت
طلب تکیه نکنین ،آخرش زیر پاتونو خالی میکنن و به فالن میرینا! بیا حاال تحویل بگیرین.
یارو خیلی ساده و شیک خودشو کشید کنار تا آمریکا دهنتونو سرویس کنه!
خبر سوم  -سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی گفت :برنامههای مربوط به توقف
رعایت ســقف تولید اورانیوم غنی شده در تاسیســات نطنز و همچنین تولید بدون
محدودیت آب سنگین در تاسیسات اراک را آغاز کرده است!
اومــدن ادای زمــان احمدی نژاد رو در بیارن که زد مهر و موم تاسیســات اتمی رو
شیکست و دوباره فعالیت های اتمی رو شروع کرد اما خیلی احمقین اگه فکر کردین
االن هم میتونین الت بازی در بیارین .اون موقع اوبامای مهربون رییس جمهور آمریکا
بود ولی االن پرزیدنت ترامپ هستش که اصن اعصاب معصاب نداره .از ما گفتن!
خبر چهارم  -کمال خرازی ،مشاور ارشد رهبر جمهوری اسالمی در امور دیپلماتیک
گفت :مقامهــای حکومت قطعا با دانلد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،تماس تلفنی
نخواهند گرفت.
اوال که شما چیکاره مملکت هستید که بلند شدی رفتی فرانسه فالن مالی اروپایی ها و
ثانیا هیشکی هم از تو نخواسته به پرزیدنت ترامپ زنگ بزنی و ثالثا خبرگزاری فرانسه
بقیه مصاحبه خرازی رو پخــش نکرده که گفته :ما تماس تلفنی با پرزیدنت ترامپ

نخواهیم گرفت چون شماره اش اشتباهه و هر چی زنگ میزنیم میگه شماره مورد
نظر در شبکه موجود نیست!
خبر پنجم  -محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ،در واکنش
به عملیات خرابکارانه در بندر فجیره که طی آن چهار کشــتی تجاری و نفتکش
کشورهای مختلف دچار سانحه شدند ،گفت :چنین وقایعی را پیشبینی کرده بودم!
بابا پیشگو ،غیبگو ،فالگیر ،دیوث ،بی شرف ،... ،آخه اگه منم همه رو تهدید میکردم
و بعدش اتفاق میوفتاد ،میگفتم پیش بینی کرده بودم .نیروهای نیابتی تون هی گوه
باال میارن و شماهام میگین پیش بینی میکردیم ولی تقصیر ما نیست .آخ که چقدر
پررویین شماها!

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:
 -1این پل تاريخي در حکومت شاه عباس صفوی در اصفهان ساخته شده است-
یکی از مهمترین موزههای هنرهای مدرن جهان اســت که در بخش منهتن ،شهر
نیویورک در ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته است.
 -2بلــه آلمانی« -فوندو» غذای معروف این کشــور اروپایی اســت -این کانال،
اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس ارتباط میدهد
 -3اصل و نژاد -منفرد -شکلک -ارزان نیست
 -4راهرو -كاسه كوچك -كالم تلفني
 -5صابون خیاطی -جمع ماده -هذيان بيمار
 -6موضوع و زمينه -تيغ موكت بري -فرآيند ساييدن -مرطوب
 -7عزيز و گرامي -سرزميني در اروپا
 -8نوعي ميمون -گذران -بزرگراهی در تهران
 -9كشوري آمريكايي که پایتخت آن سانتو دومینگو است -فرزندان يتيم
 -10شكم بند طبي -خریدنی از فروشگاه -آهستگي -دل آزار کهنه
 -11از حروف الفبای فارسی -نژاد مردم بوتان -صدای زنبور!
 -12شهری در استان همدان -زن عقيم و نازا -محل نگهداري كاال
 -13از استانهای کشور بنگالدش -بام دنيا -بويايي -در دست نقاش است
 -14از اثرهاي معروف سعدي -شور و مشورت -میکشند و خبردار میشوند!
 -15كتابي معروف از جالل آل احمد-از آثار به جا مانده از دوره ســلجوقیان در
شهرری
عمودي:
 -1از آثــار علیمحمد افغانی -یک نقاش فرانســوی بود که عالوه بر نقاشــی و
طراحی در زمینههای مجسمهسازی و چاپ نیز فعالیت داشت
 -2قانون مغولي -سپاسگزار -كرم خونآشام

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

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

 -3قایق کوچک -يقين -شكسته
 -4چاشني ساالد -مغازه لوازم برقي -پدر ترك
 -5یکی از بزرگان ایرانی در زمان هخامنشــیان -مخفف اگر -پرآوازه -حرص و
طمع
 -6نامه رسان و قاصد -کجشونده و خمیده -كوهي در ايتاليا
 -7قدم يك پا -پسر -اثري از موالنا
-8ساینده -پایتخت سوئیس -شهری در استان هرمزگان
 -9ادارهاي در دادگستري -نوعي پخت برنج -غرور و تكبر
 -10کشــوری در آسیا که کوه اورست در آنجاست -هموطن خودمان -در چای
میریزند
 -11نشانه مفعولي -علم نجوم -هالوژن نمکطعام -نشانه تير
 -12كمهوش -نمونه كاال -كرانه رود
 -13از شهرهاي استان اصفهان -نغمه و آواز -زمخت
 -14فالگير -به راست رفتن -آتشگيره فلزي
 -15اثري از اينياتسيو سيلونه -كاما

حل جدول شماره گذشته
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یکشنبه  19می

کمک مربی پیشین تیم فوتبال
دختران دانشگاه  USCبه جرم
خود اقرار کرد
«الرا جنــک» کمک مربی پیشــین تیــم فوتبال دختران دانشــگاه USC
درهمکاری با دادســتان فدرال در رسیدگی به پرونده های تقلب در ورود
به دانشگاه های پرآوازه ،به جرم خود اقرار کرد.
«الرا جنک» که  36ســال دارد ،اقرار کرده اســت که در همکاری با «ریک
ســینگر» برای هموار ســازی مســیر فرزندان خانواده های ثروتمند ،رشوه
دریافــت نموده و نام آنــان را در میان بازیکنان فوتبال بــرای تیم انتخابی
جای داده است.
«الرا جنک» در  12مارچ دســتگیر شــد و با پذیرش جــرم و همکاری با
دادســتان ممکن اســت به  27تا  33ماه زندان محکوم شود« .الرا جنک» با
«علی خسرو شــاهین» مربی دیگر دانشــگاه دارای پرونده مشترک است .
»علی خســرو شاهین» درســال  2013ازمربیگری تیم دانشگاه کنار گذاشته
شــده و «الرا جنک» نیز در سال  2014دانشگاه را ترک کرده است.

برگزاری جلسه بحث و گفتگو با حضور نیوت گینگریج رییس سابق
مجلس نمایندگان امریکا
سازمان ائتالف یهودیان جمهوری خواه و مرکزآموزشی و فرهنگی نصخ  ،شما مدتهاست که جامعه یهودی ایرانی -آمریکایی عالقه خود را به آنچه در ایاالت
را به جلســه بحث و گفتگو در مورد انتخابات پیش رو  2020با عنوان« دانالد متحده اتفاق می افتد ،نشــان می دهد .ما نیز تعهدات بســیاری در این کشور
ترامپ ،رئیس جمهور طرفدار و حامیاســرائیل» با سخنرانی «نیوت گینگریج» داریم .تالش صادقانه به همراه دســتاوردهای بــزرگ  ،احترام به معنویات و
دعوت می نماید.

اخالقیات بســیار کهن و حمایت مســتمر ما از دولت اســرائیل از جمله این

مراسم امضای کتاب رابطه من و تو

نوشته دکتر فرناز زنده دل
با حضور نویسنده

این مراسم در روز یکشنبه  19می از ساعت  6:30در شهر بورلی هیلز به نشامی تعهدات می باشــد« .نیوت گینگریج»از حزب جمهوری خواهان به عنوان یکی
 ۱۴۲رکســفورد درایو برگزار می گردد .این رویداد برای تمامی رهبران RJC

از معتبر ترین رهبران قابل احترام در این کشور است.

 ,و تمامی افرادی که در حال حاضر عضو این سازمان می باشند ،رایگان است.

حال بیایید و حمایت خود را از این رهبر بزرگ نشان دهید .من نیز به نوبه خود

تعداد محدودی بلیت برای خرید موجود می باشد .شما می توانید برای رزرو

افتخار می کنم که حمایت مالی این رویداد را به عهده گرفته ام.

جا به دوریس اوهایون به آدرس  DOhayon@RJCHQ.org :ایمیل

کنید و یا با شماره تلفن  3104780752تماس حاصل فرمایید .

جرج هارونیان یکی از اسپانسرها درخصوص برگزاری این مراسم می گوید:

Flame Cultural Center
11330 Santa Monica Blvd
Los Angeles CA 90025

10

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -شماره  - 168آدینه  17می 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:168 - MAY,17 , 2019

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  17می 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

168
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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جمهوری اسالمی و خامنه ای پس از  ۴دهه تسلیم شدند

جمهوری اســامی باالخره پس از  ۴دهه در برابر خواســت ورزشکاران ایرانی
برای حضور در مقابل ورزشــکاران اسراییلی در میدان های بین المللی زانو زدند.
فدراســیو ن ورزش های رزمی ایران در نامه رســمی که در روز  12می  2019به
فدراسیون جودو ارسال شد ،تلویح ًا پذیرفته است که سیاست تحریم مسابقه ندادن
با ورزشکاران اسراییلی را کنار بگذارد.
این سیاست جدید به معنای گردننهادن جمهوری اسالمی به مقررات بین المللی
و کنوانسیون های منعقده جهانی است.
به همین ترتیب فشــار به حکومت جمهوری اسالمی برای پذیرش خواسته های
ط زنان ایرانی برای حضور در ورزشگاههای
ملت ایران برای حضور بدون قی د و شر 
داخل ایران باید ادامه پیدا کند و فدراسیون های بین المللی برای تحقق این خواسته

باید گزینه محرومیت حضور جمهوری اسالمی در میادین بین المللی والمپیک را
در صورت عدم تبعیت جمهوری اسالمی مورد توجه قرار دهند.
الزم به ذکر است در روز  12می ،کمیته المپیک و فدراسیون جودو ایران  ،طی نامه
ای به فدراسیون بین المللی جودو ،رسما اعالم کردند که به تحریم های خود علیه
ورزشکاران اسرائیلی پایان خواهند داد و در مسابقات اقداماتی ،از قبیل رد کردن و
یا آسیب رساندن مصلحتی ورشکاران ایرانی به منظور جلوگیری از روبه رو شدن
با ورزشکاران اسرائیلی را کنار خواهند گذاشت.
فدراســیون بین المللی جودو نیز از اتخاذ سیاســت قید شده در نامه مذکور برای
رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی استقبال کرد.

