رونمایی از کتاب دیوان اشعار
شادروان عبداهلل طالع همدانی

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!!!...

با حضور افراد خانواده  -نویسندگان و هنرمندان نامی

کنیسای نصح  -ساعت  12:30تا  3:30بعداز ظهر

MAY 5th 2019
Nessah Synagogue

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

310-273-2400

142 S Rexford Dr, Beverly Hills, CA 90212
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توقیف کشتی ایرانی در بندر مصراته لیبی

کاهش صدور گواهینامه معافیت
از واکسینه شدن کودکان
قانونگذاران یهودی در دو
مجلس ایالتی کالیفرنیا:
افزایش بودجه برای تامین
امنیت مراکز مذهبی
شکایتازنمایندهشورایشهر
لوسآنجلس
بودجه میلیاردی برای
المپیک ۲۰۲۸
عدم رعایت اصول الزم برای
پرونده های رای اشتباه قضات
در کالیفرنیا
«همکاری آرش مرکزی ،نویسنده
معتبر ایرانی تبار ،انتخاب بارزی
برای روزنامه لوسآنجلس
تایمزمحسوبمیشود».
آبهای لولهکشی در کالیفرنیا
آلوده است

وزیر کشور لیبی از توقیف یک فروند کشتی ایرانی که در
لیست تحریم های ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار
دارد ،در نزدیکی بندر مصراته این کشور خبر داد .وی در
بیانیه ای در روز شنبه  27اپریل اظهار داشت :بنا به دستور
دادستان کل دادگستری لیبی تا زمانی که تحقیق و بازرسی
در مورد محموله های آن انجام نشود،کشتی مذکور متوقف
خواهد شد.
وی دراین بیانیه اضافه می کند ،بازرسی بر روی محموله
های نامشخص کشتی پس از انتشار این خبر در رسانه های
اجتماعی مبنی بر توقیف آن در بندر مصراته ،آغاز گردید.

خبرگزاری ایرانشهر :

بنا به گزارش خبرگزاری آبزرور لیبی ،دادستان کل این کشور
وقتی از وجود یک فروند کشتی ایرانی در بندر مصراته با
خبر شد ،دستور بازرسی آن را صادر کرد .این کشتی دارای
 144کانتینر می باشد.
رسانه های طرفدار «خلیفه هفتار» ادعا می کنند که کشتی
ایرانی محتوی مقادیری سالح به همراه تعدادی از سربازان
و جنگجویان ایرانی می باشــد که برای کمک به نیروهای
ارتش لیبی تحت فرمان دولت برای مبارزه با نیروهای هفتار
آورده شده اند.

مقایسه آرم سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب اهلل لبنان
«حســن نصراهلل رهبر حــزباهلل لبنان میگوید نگران تحریمهــای بانکی آمریکا
نیســت زیرا تمام بودجه این تشــکل از طریق ایران تامین میشــود .این سخنان
بازتاب گســتردهای در رسانههای غربی داشته و میتواند برای جمهوری اسالمی
دردسرآفرین باشد
دبیــرکل حزباهلل لبنان روز گذشــته (جمعــه  ۲۴ژوئن ۴ /تیــر) در اظهارات
کمســابقهای اعالم کرد که تحریمها و محدودیتهای بانکی و مالی آمریکا هیچ
تاثیــری بر فعالیت این گروه ندارد چون بودجه حزباهلل «به طور کامل» از طریق
ایران تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه حسن نصراهلل گفته است که این تشکل همه نیازهای
خود را «از خوراک و پوشــاک تا موشــک و راکت» به طور مستقیم از جمهوری
اسالمی دریافت میکند.
*».اظهارات حســن نصراهلل در بسیاری از رسانههای داخل ایران ،از جمله شبکه
العالم ،فرستنده عربیزبان صدا و سیمای جمهوری اسالمی نیز انتشار یافته است.
ادامه مطلب در صفحه 2
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه ۱

در همان زمان اکثر خبرگزاری ها و سیاستمداران اعالم کردند که این اظهارات

فارسی خبری نیست)

می تواند برای جمهوری اســامی ایران دردسر ساز باشد و باالخره نیز دردسر

برگ زیتون به نشانه صلح در هر دو آرم مشترک است فقط جای آن تفاوت دارد

ســاز شــد ،ایاالت متحده امریکا برادر بزرگ حزب اهلل لبنان که سپاه پاسداران

کتاب که از نظر اســام گراها فقط به معنی قرآن اســت و الغیر در هر دو آرم

انقالب اسالمی باشد را در ماه گذشته به عنوان سازمانی تروریستی اعالم کرد.

مشترک است.

بــرای آن که ماهیت این دو ســازمان را البته به جز عملکردهایشــان بتوانیم با

الزم به یاداوری است که سپاه پاسداران جمهوری اسالمی در نخستین روزهای

یکدیگر مقایسه کنیم به سراغ آرم هایشان و مقایسه آن ها با یکدیگر رفتیم نتیجه

استقرار جمهوری اسالمی تاسیس شد ( سال  )۱۹۷۹و حزب اهلل لبنان ()۱۹۸۵

را خود ببینید که حیرت انگیز است.

توسط عوامل سپاه پاسداران در سال ( )۱۹۸۵تاسیس شد.

تفنگ در هر دو آرم مشترک است.

در آرم ســپاه پاســداران نامی از ایران برده نشده اســت .تاکید بنیانگذار سپاه

مشتی که تفنگ را نگهداشته است در هر دو آرم مشترک است

پاســداران یعنی آخوند روح اهلل خمینی نیز استفاده از کلیه منابع مالی و انسانی

کره زمین در هر دو آرم مشترک است .فقط جای آن تفاوت دارد

ایران برای انقالب اسالمی اش بود بدون آن که امتیازی برای ایران قائل باشد.

آیه ای از قرآن داشــتن و به اصل زبان عربی در هر دو مشــترک است( از زبان

قانونگذاران یهودی در دو مجلس ایالتی کالیفرنیا

افزایش بودجه برای تامین امنیت مراکز مذهبی
ستار

خواننده سرشناس موسیقی پاپ و سنتی ایرانی

پس از تیراندازی در کنیســای پاوی ( )Powayدر نزدیکی سن دیهگو در جنوب

میلیون دالر را در صورت تصویب در مجلس ،در بودجه یکساله خود ،خواهد گنجاند.

اهدایی ایالت به مراکز مذهبی برای تامین امنیت افزایش یابد.

رقم بودجه اهدایی به مراکز غیرانتفاعی باشد .ناگفته نماند که بیشتر مراکز مذهبی به

کالیفرنیا ،قانونگذاران یهودی در دو مجلس ایالتی کالیفرنیا درخواست کردند که بودجه بودجه اهدایی در سال گذشته  500هزار دالر بوده است و این تقاضا میتواند باالترین
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا نیز بیدرنگ اعالم کرد که این درخواست افزایش تا  15عنوان یک مرکز غیرانتفاعی ثبت شده فعالیت میکنند.
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در کانون خبر:

شکایت از نماینده شورای شهر لوس آنجلس

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات

3

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

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

هوزه هویزار ،نماینده شورای شهر لوس آنجلس که بیش از یکسال است که زیر نظر
 FBIقرار دارد و از سوی  2نفر از کارمندان پیشین دفتر خود نیز خود مورد شکایتی
قرار گرفته است ،تقاضای خود را از دادگاه برای محرمانه ماندن تحقیقات پس گرفت
و تقاضای به عقب افتادن دادگاه خود را نمود.
ماریا آلوارز  ،دستیار پیشین هوزه هویزار در شکایت خود علیه او اعالم داشته است که
او به سبب اینکه در مورد رابطه با یکی دیگر از همکاران زن ،افشاگری کرده به صورت

تالفی جویانه ،اخراج شــده است ،در حالی که عملکرد هوزه هویزار،نقض مقررات
مدنی شــهرداری ،ایالتی و دولت فدرال است .پائولین مدینا ،یکی دیگر از دستیاران
پیشین هوزه هویزار نیز شکایتی مشابه را در دادگاه دارد و وکیل هوزه هویزار از دادگاه
درخواست نموده ،پرونده رسیدگی به شکایت او نیز به عقب بیافتد تا رسیدگی FBI
به پایان برسد.

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

714-418-7146

بودجه میلیاردی برای المپیک۲۰۲۸
کمیته برگزاری المپیک  2028لوس آنجلس ،بامداد امروز ،بودجه  6/9میلیارد
دالری خود را بر اساس درآمدها و هزینهها ،اعالم نمود.

شرکت مالی و مشــاوره جهانی  KMPGکه برای همین منظور به کار گرفته
شده است ،بودجه المپیک  2028را تا پایان هفته در اختیار شورای شهر لوس
انجلــس قرار خواهد داد .گــر چه برای بودجه المپیــک ،2028به میزان 5/3
میلیارد دالر در ســال  2017به تصویب رسیده است با  1/9درصد رشد تورم
سالیانه ،بودجه المپیک  2028را با  6/9میلیارد دالر برآورد ارائه خواهد شد که
هنوز یکی از کمترین بودجهها در مقایســه با دیگر المپیکها میباشد.
کمیتــه اجرایــی المپیک  2 ،2028میلیــارد دالر از کمیتــه بینالمللی المپیک
دریافت خواهد نمود و  2/5میلیارد دالر از محل پروژههای داخلی به صورت
پشــتیبانی مالی و  1/9میلیــارد دالر نیز از محل فروش بلیتهای مســابقات
دریافت خواهد نمود.

عدم رعایت اصول الزم برای پرونده های رای اشتباه قضات در
کالیفرنیا

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:

آبهای لولهکشی در کالیفرنیا
آلوده است
آخرین مطالعه هواداران محیط زیســت در کالیفرنیا گزارشی را امروز در نشریه
تندرســتی و محیط زیست منتشر کردند که نشان میدهد ،آبهای لولهکشی در

کالیفرنیا به موادی آلوده است که میتواند در درازمدت به بیش از  15500گونه
از سرطان ،مصرف کنندگان را تهدید نماید.

تاشا اســتوی بر ،دانشمند ارشــد این گروه مطالعاتی اعالم کرد که نمونهگیری

از  2737اب لولهکشــی مختلف در سراســر کالیفرنیا دارای آلودگی به موادی

هستند که برای سالمت خطرناک هستند و نمونهگیریها منطقهای بر اساس هر
 10000نفر در منطقه انجام شــده است و از خطر ابتالی  43درصد از مردم در

خطر ســخن میگوید و نقش آب آشامیدنی در زندگی کسانی که مبتال به سران
بودهاند ،انکار نشــدنی اســت .این نمونهبرداریها در فاصله سالهای  2011تا
 2015انجام شده است و اکنون گزارش تکمیلی و تحقیقی آن منتشر شده است.

شکایت از افسر کانتی ارنج برای استفاده از اسلحه

هیئت منصفه در دادگاه فدرال در ارنج کانتی ،مبلغ  3/4میلیون دالر ،خسارت برای
خانواده برندون لی ویت را تصویب کرد.
برنــدون لی ویــت ( )Brandon Lee Wittهنگامی که در پارکینگ یک متل
در شــهر یوربا لیندا در اتوموبیل خود نشسته بود ،از سوی یکی از افسران شریف
دپارتمان ارنج کانتی به نام نیکوالس پتروپولوس در  15فوریه  ،2016به ضرب گلوله

جان خود را از دست داده بود .پدر و مادر او از افسر یاد شده و کانتی ارنج به سبب
اســتفاده از اسلحه و زور شکایت کردند .افسر یاد شــده در دادگاه گفته بود که او
درخواست کرده که او از اتوموبیل خارج شود ،لیکن برندون میخواسته با اتوموبیل
بگریزد و او ناگزیر به شلیک شده است .پزشکی قانونی ،اعالم کرده است که برندون
لی ویت ،متا آمفتامین مصرف کرده بوده و رفتارش میتوانسته تحت تاثیر مواد باشد.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 166آدینه  3می 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:166 - MAY,3 , 2019

5

مقاله:

لوس آنجلس تایمز:

«همکاری آرش مرکزی ،نویسنده معتبر ایرانی تبار ،انتخاب بارزی
برای این روزنامه محسوب میشود».

بهروز افراخان

انسانی و شــخصیت و خصلتهای ورزشکاران زبده به کند و کاو میپردازم.

چــون مادرم رویدادهای جاری ورزشــی را دنبال نمیکند ،بــا این انگیزه که

محتوای مقالهام او را ترغیب به خواندن مطلب کند ،قلم بر کاغذ میبرم».

در میان موفقیتهای بســیار و جارو جنجالهایی که خود آرش گزارشگر را به

نحوی میتوان یک چهره  Celebrityجامعه محســوب نمود ،مرکزی دوبار

با بیماری مهلک ســرطان دســت و پنجه نرم کرده و شاکر است که هر دو بار
در این مبارزه پیروز شده است .در همین رابطه ،او اخیرا ً موفق شد که با رژیم

مخصوص خود را بیش از  110پوند الغر کند و ســوژهی خبری رســانههای
متفاوت شود.

بقول یکی از دوســتان باعث افتخار است وقتی شما بعنوان یک روزنامه خوان
ایرانی – آمریکایی ،صفحهی  2بخش ورزشی لوس آنجلس تایمز هر یکشنبه،

سه شنبه و پنجشنبه را باز میکنید و ستون ویژه به همراه عکس آرش (که این
خود مختص نویسندگان خاص است) را هر هفته به فرزندانتان نشان میدهید.

سئوال مهم این است که آرش به چه افتخار میکند؟ او چنین پاسخگو است:

«وقتی برای نوروز  3ســال پیش به مهمانی کاخ ســفید دعوت شدم و با دیدن
ایرانیان موفق چون ماز جبرانی ،اندی ،جیســون رضائیان واشــنگتن پست و

دیگران به مناســبت ریشــه و تبار ایرانی خودم احســاس افتخار بینظیری را

تجربه کردم».
در نیمه ســال  ،2018دکتر پاتریک سون  -شیونگ روزنامه  137سالهی لوس
آنجلس تایمز که بزرگترین نشــریه روزانه غرب ایاالت متحده بشمار میرود

را خریداری کرد .ســپس ،یکی از اقدامات جالب سرمایهگذار میلیاردر کرهای

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

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

– آمریکایــی ،تقاضای مالقات با روزنامهنگار سرشــناس ورزشــی ایرانی –
آمریکایی ،آرش مرکزی بود که نهایت ًا منتهی به پیوستن آرش به LA TIMES

Without Health, Life is Meaningless.

در اولین ماه سال  2019شد .در پیامد این مسئله ،لوس آنجلس تایمز طی بیانیه

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

مطبوعاتی رســمی اعالم کرد که «همکاری آرش مرکزی ،نویسنده معتبر ایرانی
– تبار لوس آنجلس ،انتخاب بارزی برای این روزنامه محسوب میشود».

آرش خان جوان پس از حــدود یک دهه گزارشهای جذاب و معروف برای
شــبکه  ،ESPNچه از طریق اینترنت و یا صفحهی تلویزیون ،چهرهای کام ً
ال
آشنا برای ورزش دوستان آمریکایی است .وی پیش از آن هم ،برای رسانههایی

مانند مجلهی نامی  Sports Illustratedحدود  5سال قلم زده بود.

او میافزایــد که به دلیل عالقــهی وافر به نویســندگی و مطالعه ،از بچگی

(310) 854-9535

در کتابخانه خانوادگی به ســیر و ســیاحت در مورد تاریخ و مشــاهیر ایران

میپرداخته و احســاس عمیقی نســبت به اشــعار عرفانی موالنا جاللالدین
رومی دارد.

و چــه چیزی او را خوشــحال میکند؟ آرش میگوید :وقتی دانشــجویان و
جوانــان ایرانی عالقمند به رشــته روزنامه نگاری ورزشــی بــا من از طرق

مختلــف تماس میگیرند ،ســعی میکنم با وجود همه مشــغله کاری ،به هر
نحو جوابگوی سئواالتشان باشم و مشوقی باشم تا مثل خودم ،به کسی اجازه
ندهند که مانع حصول به هدفشان شود و سرانجام بهترین و مهمترین خاطره

ورزشــی از میان انبوه رویدادهای بینالمللی ورزشــی معتبر در اقصی نقاط

جهان که شاهد بوده اســت؟ میگوید« :بهترین خاطره پیروزی فوتبال ایران

آرش حاصل ازدواج پدر و مادری ایرانی اســت که در زمان تحصیلشــان در

دانشگاه اوکالهما با هم آشنا شده بودند .بدلیل نقل مکان والدین در همان اولین
سال تولد آرش به جنوب کالیفرنیا،او خود را بچه خلف لوس آنجلس میداند
و به این سبب ،خوشــحالی بیوصف وی برای نویسندگی در روزنامهی شهر
فرشتگان در لبخند دائمیش کام ً
ال مشهود است.

مقابل آمریکا در جام جهانی  98فرانســه و غلبه بــر مراکش در جام جهانی
 2018بوده اســت .لحظاتی که از فرط خوشــحالی افراد خانواده همدیگر را

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

در آغوش کشــیده و با بوسهها و فریادهای شــادی ،این پیروزیهای تاریخی
ورزشــی را در دفترچهی خاطرات خانوادگی بیش از هر رویداد مهم دیگری

ثبت کرده و دوست دارم!»

«مرکــزی» جوان حتی پیش از دریافت دیپلم از دبیرســتان Notre Dame
منطقهی  ،Sherman Oaksدر مورد اخبار ورزشهای دبیرستانهای جنوب

کالیفرنیا برای لوس آنجلس تایمز گزارشهایی تهیه میکرد.

آرش از دوران بچگی ،احســاس ویژهای به بســکتبال و ورزشــکارانی نظیر
 Magic Johnsonو کریم عبدالجبار پیدا کرده بود .در این راستا و به امید

عرضه استعداد نویســندگی در مورد ورزش مورد عالقهاش ،ابتدا در دانشگاه
 Arizona Stateادامــه تحصیــل داده و در آنجا موفق به مالقات چهرهی
نامدار خبری ایالت متحده Walter Cronkite ،میشود .در ادامه راه ،آرش
از دانشــگاه  USCفارغالتحصیل شده و در همان دانشگاه ضمن کار حرفهای

نویسندگی ،به امور تدریس دانشــجویان روزنامهنگاری هم پرداخته است .در
یادآوری این دوران ،آرش با احترام و قدردانی واالیی از پدر و مادرش صحبت
میکنــد که بر خالف رویهی معمول بســیاری از خانوادههایی ایرانی در مورد
رشته و شغل آینده فرزندانشان ،خانوادهی مرکزی نه تنها او را به دلیل تحصیل

در رشتهای که بقول معروف «نان و آبدار» نیست وی را تحت فشار نگذاشتند،

بلکه مشــوق بیچون و چرای او در این راه بودند .این اقدام تحســین برانگیز
خانواده ،راه یابی موفقیتآمیز آرش به رســانههای آمریکایی  ESPN TVو
 AM 710را هموار کرد .گزارشــهای جذاب در مورد سوپراستارهای ورزشی

نظیر WAYNE GRETZKY, RONALDO, REGGIE BUSH

و رویدادهای بین المللی ورزشــی چونWorld Cup, Wimbledon, ،
Tour De France, Super Bowl, World Series, NBA Final

برای رسانههای پرمخاطب آمریکایی ،جلوهگر ارمغان پربارِ کارنامه کاری آرش

پرتالش بودهاند .وقتی از آرش ســئوال میشود چگونه میتواند در مورد این
همه ورزشهای متفاوت گزارشهای گیرا بنویسد ،میگوید« :من اصوالً راجع
به اســتراتژی و تاکتیک یک ورزش خاص نمینویسم ،بلکه در مورد جنبههای

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

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

سودی برنت
(سودابه یزدی)

مربی ورزش و انرژی در زندگی

افتتاح مطب
دکتر پارسا محبی
در سانفرانسیسکو

بازارخریدملک
درآمریکا

IFB NO. PO779-19
PROVISION OF BALLAST
The Southern California
Regional Rail Authority (SCRRA) is seeking
Bids for the provision of
ballast. The maximum
dollar value for the contract will be for a total
not-to-exceed amount
of $3,000,000.00.
Bid documents may be
obtained via download
by visiting SCRRA›s
website at http://www.
metrolinktrains.com/
agency/page/title/doing business. Vendors
must register for no fee
on the website in order
to download the documents.
There will be no pre-bid
conference for these
bids. Only electronic
bids will be accepted.
The contracts to be
awarded will be funded
in part by grants under
the U.S. Department of
Transportation, Federal
Transportation Administration and is subject
to a DBE Participation
Goal of 3%.
For further information
contact: Carlos Garcia, Contract and Compliance Administrator
at 213.452.0479 or
email GarciaC@scrra.net.

خانم ســودی برنت ( سودابه یزدی) به عنوان مربی
ورزش و انرژی درمانی در زندگی ،در تمام مراحل
آموزشی خود ،شــما را از راهنمایی های روحی و
معنوی بهره مند می نمایــد تا به هدف واقعی خود
برســید .خانم ســودی دارای آکادمی های هدایت
زندگی ،انرژی  ،ســتاره بینی و عددشناســی ،وبینار
پرسش و پاســخ و جلسات خصوصي و دوره های
آنالین می باشد.
بنــا به گفته خانم ســودی می توانید در جلســات
خصوصي با وی مســائل زندگيتان را مطرح نمایید
و حرف دلتان را بزنيد .در این جلســات مســئله به
طور ريشــه اي براي شما توضيح داده مي شود و از
آســان ترين راه براي حل آن باخبر مي شويد .شما
مي توانيد تمام سواالت خود را در هر زمينه اي مانند
روابط زناشــویی ،روابط دوستی ،ثروت ،خانواده و
شــغل مطرح کنید تا پاسخی صريح و روشن كه از
كائنات سرچشــمه مي گيرد دریافت نمایید .وی یاد
آوری می کند ،این جلسات خصوصي به مدت یک
ساعت از طريق اسكايپ يا تماس تلفني برقرار می
گردد.
خانم سودی همچنین دارای کالس های انرژی می
باشــد .وی بــر این باور اســت ،از آنجايي كه كل
هســتي و تمام داستان زندگي دارای انرژی است ،با
شركت در اين كالس ها راجع به انرژي آگاهي كامل
پيدا مي كنيد ،در نتيجه روابط ،تحصيالت ،ثروت و
روياها خود به خود به طرف شما كشيده مي شوند.
در این کالس با موضوعاتی از جمله :شناخت انرژي
زنانــه و مردانه ،يين و يانــگ  ،چگونگي جداكردن
انرژي خود از افراد ،تاثير انرژي در زندگي ،در روابط
با ديگران ،درس خواندن ،كار گرفتن ،پيشــرفت در
زندگي ،شــناخت انرژي مثبت و منفي و تاثير آن بر
خود آشنا می شــوید .در زمان برگزاری این کالس
می توانید سواالت خود را در رابطه با انرژي مطرح
نمایید .اين كالس از طريق اينترنت روزهاي يكشنبه
و پنجشــنبه هشت و نيم صبح لس آنجلس (ساعت
هشت شــب ايران) برگزار مي شود و فقط تصوير
خانم سودي قابل مشاهده است.
همچنین شــما مــی توانید با شــركت در وبينار به
طور مستقيم با خانم ســودي وارد گفتگو شويد و
ســواالت خود را در هر زمينــه اي مطرح نمایید.
وبينار جلساتي می باشد كه از طريق اينترنت برگزار
می گــردد و افراد از داخل و خارج ایران مي توانند
شــركت كنند .در اين جلســات فقط تصوير خانم
ســودي قابل مشاهده هست كه فايل ضبط شده اين
جلســات براي افرادي كه در جلسه حضور داشتند،
فرستاده مي شود .جلســات وبینار خانم سودی در
روزهای شنبه  ،ساعت هشت شب ایران و هشت و
نيم صبح لس آنجلس برگزار می گردد.
خانم ســودی همچنین تأکید می کند با شرکت در
دوره های آنالین می توانید توسط استادی مجرب و
بــا تجربه آموزش بینید که چگونه از بیرون به درون
زندگــی افراد نگاه کرده و آنها را در مســیر زندگی
شــان هدایت کنید .به این صورت که شما با توجه
به تجربیاتی که استاد در این دوره های آموزشی در
اختیار شما می گذارد می توانید افراد را هدایت کرده
و از شکســت ها دور کنید و یا آنها را در مســیری
پیش ببرید که به موفقیت ختم شــود و برای آن ها
زندگی شــاد و به دور از استرسی ترسیم کرده و به
آن ها کمک کنید سختی ها را پشت سر بگذارند.
در حال حاضر ،بسیاری از آموزش های خانم سودی
بر روی دی وی دی و ســی دی قابل بهره برداری
می باشد.
برای سفارش فایلهای ورزشی و جزوه ورزش خانم
سودی می توانید با شماره تلفن 09102948050 :و
ایمیل email: sudiyazdi@yahoo.com :
تماس حاصل نمایید و
یا به آدرس www.sudabeh.com :مراجعه
فرمایید.

دکتر پارســا محبی متخصص کاشت و ترمیم مو در
لس آنجلس  ،مطب دیگر خود را در تابستان 2019
در سانفرانسیسکو افتتاح می نماید.
دکتر پارسا محبی متخصص پیوند ،کاشت و ترمیم

مو به روش  FUTو ،FUEترمیم اســکار و ترمیم
ابرو می باشد.
وی با اســتفاده از تکنولوژی و تکنیک های پیشرفته
پزشکی عمل کاشــت مو را انجام می دهد تا نتایج
طبیعی برای بیماران خود حاصل نماید.
دکتر محبی خود شخصا در طی دوره درمان همراه
بیمار می باشــد تا رضایت کامل برای آنان کســب
گردد.

چهار رستوران برتر
غذاهای ایرانی در
داالس معرفی شد

ســایت هودالیــن 4 ،مرکــز بهتریــن غذاهــای
ایرانی(پرشــین) در شــهر داالس تگزاس را معرفی
کرد .این ســایت طبق نظرات بازدیدکنندگان سایت
یلپ ( )Yelpگزارش زیر را منتشر کرده است.
-1رستوران ایتالیایی و مدیترانه ای جوانی
این رستوران طبق نظرات  156نفر از بازدیدکنندگان
یلپ از بهترین رســتوران هــای غذاهایی ایرانی با
باالترین رنکینگ می باشــد .این رستوران در آدرس
زیر واقع شده است.

www.giovannisusa.com

 -2رستوران مدیترانه ای شیراز گریل
این رســتوران بنابه نظــرات 174بازدیدکنندگان از
ســایت یلپ ،یک رستوران  4ســتاره ای می باشد
که دارای غذاهای مدیترانه ای و ایرانی بســیار لذیذ
است.

آیــا می خواهید درمــورد وضعیت بــازار خرید و
فروش امالک در امریکا بدانید؟
برای ایــن که بتوانید بهترتصمیم بگیرید ،بهترین راه
مقایســه خرید و فروش امالک در  10شــهر ایالت
کالیفرنیا امروز نسبت به روز مشابه سال قبل است.
با ثبات ترین شهر درایالت کالیفرنیا  :پاسادنا
بیشترین کاهش قیمت امالک :سانتا مانیکا
بیشترین افزایش قیمت امالک :مالیبو
قطعا تعداد معامالت کاهش یافته ،اما ضرورت ًا قیمت
های خرید آنها تغییری نکرده است .به وضعیت بازار
فکر نکنید فقط اتالف وقت است.
هرگاه آماده انجام هرگونه اقدامی شدید ،فقط با من
حامد خواجوی با شــماره تلفن4945-633-310 :
تماس حاصل فرمایید.
برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.
www.KhajaviRealEstate.com

راه اندازی مرکز
اطالعات اورژانس
خودرو در لس آنجلس

مدیریت « سی بی اس» با سابقه ای  40ساله در زمینه
صافکاری اتومبیل ،با ابتکار ویژه ای مرکز اورژانس
خودرو برای کسانی که تصادف می کنند ،راه اندازه
کرده است.
این مرکز ،عالوه بر تعمیر خودرو ،به هنگام تصادف
اطالعات الزم را در اختیار شما قرار می دهد.
مرکــز اورژانس خودرو ،هر روز از ســاعت 5:30
بعدازظهر تا ساعت  8:00بامداد روز بعد ،همچنین
روزهای تعطیل و آخر هفته ( شــنبه و یکشنبه) در
خدمت فارسی زبان بویژه هم میهنان عزیز می باشد.
شماره تماس این مرکز 844-444-6244می باشد .

برگزاریکارگاه
آموزشیداستاننویسی
و بیان خاطرات توسط
خانم زیبا شیرازی

www.shirazdallas.com

-3رستوران ساهارا(صحرا)
رستوران دیگر طبق نظرات  178نفر از بازدیدگنندگان
این سایت4ســتاره می باشد که بهترین منوی بوفه و
غذاهای ایرانی و خاورمیانه ای را داراست.

www.thesahararestaurant.com

 -4رستوران صمد کافه
این رســتوران طبق نظرات  51نفر از بازدیدکنندگان
ســایت مذکور 5/4 ،ستاره اســت که محیطی بسیار هر کس یک داســتان یا خاطراتی برای گفتن دارد،
عاشقانه می باشد.
شما ،این فرصت را از دست ندهید
کارگاه آموزشــی به زبان فارسی به همت خانم زیبا
این رستوران در آدرس زیر واقع می باشد:
شــیرازی برای بیان خاطرات و داستان زندگی تان
Samad Cafe
برگزار می گردد.
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اخبار بیزینسی:
در این کارگاه شــما می آموزید چگونه زندگی نامه خود

که کتابی درباره آشپزی نیز تالیف کرده است.

اشتراکبگذارید.

آمریکا درباره ثمین میگوید « :ســالها پیش او نحوه

را بنویسید و خاطرات خود را با دوستان و خانواده تان به

«آلیس لوئیس» از نویســندگان مشهور حوزه آشپزی

این کارگاه در  5جلسه برگزارمی شود که در هر هفته یک پخت ماتسرال بوکونچینی (نوعی غذای سنتی ایتالیایی
جلسه به مدت 2ساعت تشکیل می شود .هزینه این کارگاه که از پنیر گاومیش ایتالیایی درســت میشود) را به
آموزشی  100دالر و تعداد شرکت کنندگان در هر کالس 5

من یاد داد .نحوه یاد دادن او دلگرمکننده و جادویی

محل برگزاری کارگاه در شهر لس آنجلس می باشد و یا می

در مقابلش مقاومت کرد ،جــذب میکند؛ با قوهای

تا 7نفر می باشد.

بود .او به ســرعت شــما را با قــوهای که نمیتوان

بیتا میالنیان،
متخصص در بازاریابی

جهانی ،فعال در شبکه های
اجتماعی و حامی کارآفرینان

توانید با دوستان خود به تعداد 5یا 7نفر دریک محل از پیش آمیخته از گرمی ،صمیمیت ،درک عمیق از آشــپزی

تعیین شده جمع شوید و خانم زیبا شیرازی برای تدریس به و خندههای پر از هیجان» .وی به کتاب منتشر شده

شمابپیوندد.

برای اطالعات بیشتر می توانید به وب سایت زیر مراجعه
فرمایید.

www.zibashirazi.com

معرفییکبانوی
ایرانی-آمریکاییبه
عنوانصدچهرهتاثیر
گذار سال2018

خانم ثمین نصرت درباره آشــپزی اشــاره کرد و از

جنبههای عملی و فنی آن تعریف نمود.

در این لیست که شــامل چهرههای هنری ،سیاسی،

ورزشــی ،تجاری و حرفه های دیگر می باشــد ،از

مجموع صد نفر ،نام  ۴۲زن دیده میشــود ،که خانم
ثمین نصرت نیز یکی از این زنان می باشد.

در لیست مجله تایم نام برخی سیاستمداران مانند
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ،دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا ،شــی جیــن پینگ رئیس

جمهوری چین ،پاپ فرانســیس رهبر کاتولیکهای
جهان ،نانســی پلوســی رئیس مجلــس نمایندگان

آمریکا ،میچ مکانل از ســناتورهای پرسابقه آمریکا،

خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت نیکالس مادورو
در ونزوئال که مشــروعیت وی را به چالش کشیده

اســت ،محمد بن زایــد ال نهیان ولیعهــد ابوظبی،

عمران خان نخســت وزیر پاکســتان ،رابرت مولر
بــازرس ویژه در مورد دخالت احتمالی روســیه در
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و شمار دیگری

از چهرههای سیاســی وجود دارد .مارک زاکربرگ
مدیرعامــل فیس بوک نیز در لیســت صد نفره تایم
قرار داد.

در بخش اســطورهها نیز افرادی مانند میشــل اوباما

همســر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ،لیدی
خانم«ثمیننصرت»سرآشپزوستوننویسمشهورایرانی-
آمریکایی روزنامه نیویورک تایمز در روز  18اپریل از سوی

مجله تایم به عنوان یکی از «صد چهره تأثیرگذار سال2018
»معرفیگردید.ویمتولد ۱۹۷۹درساندیگوکالیفرنیااست

گاگا و تیلــور ســوییفت از خوانندههــای معروف
آمریکایی ،کاســتر سیمینیا از دوندگان زن آفریقایی،

رضیه المتوکل از فعاالن حقوق بشری یمن نیز جای

گرفتهاند.

« بیتا میالنیان» به عنوان معاون ارشــد بازاریابی جهانی در
شرکت ارتباطات  Ribbon,Kandy.ioمسئولیت رهبری
بازاریابــی ،ارتباطات و ابتکارات بازار را به عهده دارد .وی
دارای بیش از  20سال تجربه در زمینه بازاریابی و ارتباطات
در ســطوح باال در شــرکتهای مختلف از جمله TPx :و
 Global Crossingمی باشد .او قبل از پیوستن به شرکت
 ،GENBANDپست مدیریت اجرایی بنیاد فرهنگ را به
عهدهداشت.
بیتا میالنیان به عنوان بنیانگذار موســس آژانس مشــاره
باترفالی باز( ) Butterfly Buzzکارهای انساندوستانه ای را
به صورت غیرانتفاعی برای حمایت هنرمندان تازه کار انجام
می داد تا بتوانند پروفایل های و برندهای خود را تهیه نمایند.
وی از سال  2000یک وبالگنویسی و فعال در شبکه های
اجتماعی می باشد .او به طور داوطلبانه با سازمان های متعدد
به عنوان سخنران در کنفرانس ها و برنامه های مختلف در
زمینه ها ی فن آوری ،بشردوســتی ،هنر ،فرهنگ ،عدالت
اجتماعیوبرابریجنسیتیهمکاریمینماید.
خانم میالنیان دارای تخصص فراوانی در سیستم عامل های
آنالین کسب و کار برای ارتقاء پروفایل های کارآفرینان
جهانی ،مهاجران و هنرمندان می باشــد .وی به زبان های
فارسی  ،آلمانی ،اسپانیایی ،فرانسوی و آذری ترکی مسلط
باشد .او لذت چشــیدن غذاهای مختلف در بسیاری از
کشورها را تجربه کرده و بر این باور است که « :غذا ما را به
یکدیگرمتصلمیکندووقتیمابایکدیگرارتباطبرقرارمی
کنیم،تواناییتغییراتمثبتدرفرهنگمانراخواهیمداشت»

SOUTHERN
CALIFORNIA
REGIONAL RAIL
AUTHORITY
IFB NO. PO783-19
PROVISION OF
WOOD TIES
The Southern California Regional Rail
Authority (SCRRA) is
seeking Bids for the
provision of wood ties.
The maximum dollar
value for the contract
will be for a total notto-exceed amount of
$10,000,000.00.
Bid documents may be
obtained via download
by visiting SCRRA’s
website at http://www.
metrolinktrains.com/
agency/page/title/doing business. Vendors
must register for no fee
on the website in order
to download the documents.
There will be no pre-bid
conference for these
bids. Only electronic
bids will be accepted.
The contracts to be
awarded will be funded
in part by grants under
the U.S. Department of
Transportation, Federal
Transportation Administration and is subject
to a DBE Participation
Goal of 3%.
For further information
contact: Carlos Garcia,
Contract and Compliance Administrator at
213.452.0479 or email
GarciaC@scrra.net.

7

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -شماره  - 166آدینه  3می 2019

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
 3می تا  9می ( 13اردیبهشت تا  19اردیبهشت)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه 13اردیبهشت  3 /می

یکشنبه 15اردیبهشت  5 /می

 1316خورشیدی ( 1937میالدی)
زادروز محمدحقوقی،شاعر،منتقدوتحلیلگرادبی
 1340خورشیدی()1961
درگذشتجهانگیرمرادحسامالسلطنه،نوازندهویولن
وآهنگساز
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشتاحمدمیرفندرسكیآخرینوزیرامور
خارجهی ایران در پاریس
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشتگلاندامطاهرخانی(سوسن)خواننده-در
لوسآنجلس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشتسیدهادیمیرمیرانمعماروآرشیتكت
نام آور ایرانی

 1290خورشیدی
زادروز غالمحسین بنان خواننده ایرانی که از سالهای
 ۱۳۲۱تا دهه ۵۰در زمینه موسیقی ملی ایران
فعالیت داشت .او عضو شورای موسیقی رادیو ،استاد
آوازهنرستانموسیقیتهرانوبنیانگذارانجمن
موسیقیایرانبودهاست.
آثار شادروان بنان در مرکز موسیقی و فیلم ایران
وابسته به شرکت کتاب موجود است
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
انتشارروزنامهی«بانوان»بهسردبیریشهنازآزاد
(دخت ِر حسنرشدیه،بنیادگذارنخستینمدرسه
مدرن در ایران)
 1329خورشیدی ( 1950میالدی)
زادروز گوگوش ،هنرپیشه سینما و آوازه خوان

 901خورشیدی( 1522میالدی)
انتصابکمالالدینبهزادنگارگرنامداربهریاست
کتابخانهشاهاسماعیلصفوی
 1295خورشیدی( 1916میالدی)
دستگیریوتبعیدمحمدتقیبهار(ملکالشعرا)
 1302خورشیدی(1923میالدی)
ارسالنامهایتشكرآمیزبههمراهیكسك هتاریخی
برای میرزاده عشقی ،جهت سرودن شعری به
نام «كفن سیاه» ،از سوی مهرتاج رخشان ،طراح
«روپوش» به جای «چادر».
کلیات مصور میرزاده عشقی در شرکت کتاب
موجوداست
 1304خورشیدی(1925میالدی)
نخستینبانكایرانی(بانكسپه)گشایشیافت
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
درگذشت احمد طاهری ،ادیب و پژوهشگر
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشتاسماعیلداورفر،بازیگرسینماوتئاترو
تلویزیون

 1290خورشیدی ( 1911میالدی)
زادروز ذبیحاهلل صفا ،مورخ و ادیب،مؤلف کتاب تاریخ
ادبیاتایران
 1300خورشیدی(1921میالدی)
انتشارروزنام ه«قرنبیستم»بهمدیریتمیرزادهعشقی
 1349خورشیدی(1970میالدی)
درگذشتبدیعالزمانفروزانفر-نویسندهوپژوهشگر
محمدحسینبشرویهایمعروفبهبدیعالزمانفروزانفر
از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی و مولویشناس
نامداربود.
وی از چهرههای بزرگ پژوهش ادبیات فارسی و استاد
گروهی از بزرگان ادبیات معاصر بودهاست از جمله :دکتر
عبدالحسینزرینکوب،دکترمحمدرضاشفیعیکدکنی،
دکترذبیحاهللصفا،دکترسیدمحمددبیرسیاقی،دکتر
محمدجعفرمحجوب،دکترسیمیندانشور،دکترجلیل
تجلیل،دکترمحمدامینریاحی،دکترمحمدعلیاسالمی
ندوشن،دکترحسینعلیهرویودکترسیدجعفر
شهیدی.
او خود شاگرد دهخدا بود .عالمه دهخدا درسال۱۳۱۴
مدرک دکترای وی را امضا و او را به سمت استادی
دانشگاهتهرانمنصوبکرد.
فروزانفربنیانگذارنهضتتحقیقدرمتونکالسیک
ادبیاتفارسیوتصحیحآنهابود.تصحیحکلیاتشمس
تبریزیازکارهایبرجستهفروزانفربهشمارمیآید.
آثار استاد فروزانفر در شرکت کتاب موجود هستند و
یکی از آثار ایشان «دیوان شمس کبیر» توسط انتشارات
شرکتکتابمجددامنتشرشدهاست
 1356خورشیدی(1977میالدی)
درگذشتمحمدعلیامیرجاهد–نویسندهوموسیقیدان
وتصنیفسرا
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسین منزوی ،شاعر غزلسرا در 58سالگی
در تهران  -از آثار او« :با سیاوش از آتش»« ،عشق در
حوالی فاجعه»«،از ترمهو تغزل»«،ترجمهیحیدربابای
شهریار»و...

شنبه 14اردیبهشت  4 /می

 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
یدان ایرانی ،در
ناصر چشمآذر ،آهنگساز و موسیق 
 ۶۷سالگی در بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته
قلبیدرگذشت
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت هوشنگ آزادیور ،شاعر ،مترجم و
مستندساز ،به علت مشکالت قلبی و ریوی در یکی
ازبیمارستانهایتهران
ً.او نماینده شاخصی از هنر و ادبیات ایران در دهه
پنجاه خورشیدی بود او با این حال در سالهای آخر
عمر ،زندگی خود را چنین خالصه کرد« :زندگی من
عارفانه بود و من در حقیقت ،درویش بیریش بودم».

دوشنبه 16اردیبهشت  6 /می

سه شنبه 17اردیبهشت  7 /می
 1329خورشیدی(1950میالدی)
انتقال جسد رضاشاه به تهران و دفن در مقبره شهر
ری

 1370خورشیدی( 1991میالدی)
درگذشت مهرداد اوستا شاعر و ادیب معاصر
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشتحسنشهبازپژوهشگر،نویسنده،
مترجم و ناشر فصلنامه ره آورد بر اثر سكته قلبی در
بیمارستانیدرلوسآنجلس.
آثار حسن شهباز در شرکت کتاب در این لینک
موجوداست
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
درگذشتباربدطاهریفیلمسازونویسندهایرانی،
در بیمارستانی واقع در سنحوزه بر اثر بیماری .وی
کارش را در سینما با فیلم «رگبار» بهرام بیضایی
به عنوان فیلمبردار و تهیه کننده آغاز کرد و فیلم
خداحافظ رفیق امیر نادری ،زیر پوست شب ،سمک
عیار و را ...تهیه و فیلمبرداری کرد .وی از اعتراضات
مردمدرانقالببادوربین 35میلیمتری مجموعه
مستندیساختبنامسقوط.57
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت سمانه مرادیانی ،شاعر و مترجم بر اثر
خودکشی در سن 24سالگی .وی اولین مترجم
ایرانیاستکهکتابیازژرژباتای ،متفکر فرانسوی
را از طریق یک انتشارات رسمی به زبان فارسی
برگرداندهاست.

 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت ایرج قادری (زاده  ۱۳۱۴تهران)،
کارگردان،فیلمنامهنویسوبازیگرسرشناسو
قدیمی سینمای ایران بود .ایرج قادری در ۴۱فیلم
کارگردان ۴،فیلم نویسنده ۷۲،فیلم بازیگر ۹،فیلم
تهیهکنندهو ۱فیلمتدوینگربود.آخرینفیلماو
شبکه ( )۱۳۸۹بود.

چهارشنبه 18اردیبهشت  8 /می

 1330خورشیدی(1951میالدی)
درگذشت غالمرضا رشید یاسمی -ادیب و شاعر و
استاددانشگاه
 1359خورشیدی(1980میالدی)
اعدام فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش کابینه دوم
و سوم امیرعباس هویدا ،به عنوان مفسد فی االرض
دربیدادگاهجمهوریاسالمیباحکمصادقخلخالی

پنجشنبه 19اردیبهشت  9 /می

 1306خورشیدی ()1927
الغایكاپیتوالسیوندرایران
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
زادروز جمال میرصادقی ،قصه نویس
 1378خورشیدی( 1999میالدی)
درگذشت ذبیحاهلل صفا در شهر لوبک آلمان .وی از
استادان ایرانی ادبیات فارسی بود .از تألیفات مشهور او
میتوان به تاریخ ادبیات در ایران اشاره کرد.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبــر اول – ابوبکر بغدادی ،رهبر داعش ،بعد از پنج ســال در یک ویدیوی
تبلیغاتی ظاهر شــده و در پی شکست های ســنگین این گروه تروریستی در
عراق و سوریه ،قول انتقام داده است.
شــهروند ایرانشهرم شــده مثه اون یارو که دایم دژمن ،دژمن میکنه و همه رو
دشــمن میبینه! نمیدونم چرا همش فکر میکنم نابودی ظاهری داعش و خروج
امریکا از ســوریه و رفتن سپاه تو لیســت گروه های تروریستی تحت تحریم
دولت امریکا و تغییر فرمانده سپاه پاسداران و بازگشت دوباره رهبر داعش به
هم ربط داره .نظر شما چیه؟
خبر دوم  -قاســم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران ،مذاکره با
آمریکا را تســلیم شدن محض در برابر دشمن خواند و گفت :قطعا تن به این
ذلت نمیدهیم.
به قول دایی جان ناپلئون :قاســم تو آخرش آبروی منو میبری! مرد حســابی،
ایــن چه وضع صحبت کردن با بزرگتــره؟ آغاتون بهت تربیت یاد نداده؟ اوال
کــه چاره دیگــه ای ندارین و یا باس به فالن برین و دوما قاســم جان هرگز
نگو هرگز! یه نگاه به دور و برت بکن ،همه مزدور عرب و افغانن! وقتی پول
نداشته باشی ،میرن سراغ اونی که پول داره ،مثه حماس که گهگداری تو دامن
عربستان و مصر میوفته .اونوقت تو میمونی و یه هلیکوپتر یا هواپیمای روسی
که یهو مشــکل فنی پیدا میکنه و توی کوه های فالن تپه سقوط میکنه و شهید
قاسم سلیمونی میشی تو جنگ کازرون!
خبر ســوم  -محمدجواد ظریف ،وزیرخارجه جمهوری اسالمی ،در گفتگو با
شــبکه فاکس نیوز گفت :دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا میخواهد به
قول انتخاباتی خودش که پرهیز از جنگ و لشکرکشــی است وفادار بماند اما
گروه  Bمتشکل از بنیامین نتانیاهو ،جان بولتون ،محمد بن سلمان و محمد بن
زاید به دنبال کشاندن آمریکا به رویارویی با جمهوری اسالمی اند.
جوات آغا اگه حرف نزنی هیشکی نمیگه اللی به خدا! این درست که پرزیدنت
ترامپ نمی خواد برای ســرنگونی تو و هم حکومتی هات زیاد هزینه کنه ولی
وقتــی اقتصاد ایران به گوز بنده و تحریم هــا داره اونو نابود میکنه ،دیگه چه
مرضیه که آمریکا بخواد جنگ هم بکنه .ظریف جون ،از وقتی پرزیدنت ترامپ
از برجام اومد بیرون ،با شــما وارد جنگ شــده ،حالیتون نیست ،جنگ از نوع
اقتصادیش که گروه  Bجمهوری اســامی شامل همه بی شرف ها ،بی ناموس
ها و بی غیرت های داخل ،خارج و وسط نظام رو به فالن داره میده!
خبر چهارم  -علی قاضیعسکر ،نماینده رهبر جمهوری اسالمی در حج امسال،

از رایزنی با عربســتان برای بازگرداندن بیش از هشــتاد هزار الشه گوشتهای
قربانی شده در حج به ایران ،خبر داد.
عجب حکایتیه این نرمش قهرمانانه که همیشه بعد از الت بازی های آغا گندش
در میاد .این خبر نشون میده که سپاه پاسداران تصمیم گرفته در بازار گوشت هم
ورود کنه و خودش یه تنه سود صد در صد از گوشتای قربونی مجانی در بیاره.
احتماال طی روزهای بعد عید قربون ،روی شیشــه قصابی ها مینیویسن ،گوشت
قربونی دولتی کیلیویی دویست هزار تومن!
خبر پنجم  -مقام های بهداشــتی ایاالت متحده گزارش کردند ،در سال جاری
در این کشــور بیش از  ۷۰۰نفر به بیماری واگیردار ســرخک مبتال شده اند که
باالترین حد در  ۲۵سال گذشته است.
واال هر کی بخواد بیاد آمریکا و موقع ویزا گرفتن ،کلی با ســوزن واکســن های
جورواجور ســوالخ ســوالخت میکنن و فکر می کنی داری میری یه جایی که
سالهاست این بیماری ها ریشه کن شده ولی غافل از اینکه وارد جایی شدی که
متاســفانه تعدادی داعش و حزب الهی غیرمسلمون داره که فکر میکنن واکسن
زدن گناه داره و خدا ببینه بچه تو واکســن زدی قاطی میکنه و میگه دیوثا غلط
کردیــن تو کار من دخالت میکنین! اصن می خوام این بچه ها بمیرن و برن اون
دنیا تو بهشت حالشو ببرن! یعنی وقتی تو قرن  ۲۱چنین حماقت های جمعی رو
میبینی و میشــنوی ،فکر میکنی که ای کاش بین داعش و حزب الهی مسلمون و
غیر مســلمون که حاال تبدیل به تروریست های میکروبی شدن و باعث مریضی
و مرگ و میر مردم میشن ،تفاوت قایل نشیم و هر دوشونو محکوم کنیم!
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در کانون خبر:

یاسمین خان ،نویسنده کتاب آشپزی :غذای ایرانی مانند خود ایران درست تفهیم نشده است.

نویسنده ایرانی-انگلیسی کتاب آشپزی حکایت های زعفران معتقد
است که چیزی های دیگری عالوه بر کباب ها در ایران وجود دارد.

روزشمار ایرانشهر
iranshahrnewsagency.
com/CalenderInformation

وقتی که به دوستانم گفتم برای تعطیالت به ایران می روم ،می گفتند که غذاهای روی ذغال داغ کباب می شوند .اما میوه هم هست هم به صورت تازه و خشک
ایرانی ظرف چند روز دل مرا می زند و به من گوشــزد می کردند که به همراه و هم به صورت رب و مالس که در ســوپ ها و خورش های خوشمزه مورد
خودم رشته فرهنگی به عنوان جایگزینی برای کباب در هنگام صبحانه ،ناهار و

اســتفاده قرار می گیرد .غذاهایی هستند که در سراسر کشور سرو می شود ،اما

شام ببرم .خواندن کتاب حکایت های زعفران ( )2016تعجب مرا برانگیخت که هر منطقه ای غذای محلی مخصوص خود را دارد.
آیا آن ها هم مانند من به کشوری که من سفر کرده ام رفته اند؟ در مقدمه ی این

دستورهای آشپزی در این کتاب شامل زعفران و هل با نیمرو می شود .بادمجان

کتاب ،نویسنده به موضوع عدم درک درست ایران توسط ناظران خارجی اذعان

کبابــی با گردو ،جگر مرغ با ُمالس انار ،هندوانه ،نعنا و ســاالد با پنیر فتا ،آش

کرده و تنها به مسئله آشپزی اکتفا نمی کند.

رشــته ،سوپ پســته ،برنج ایرانی ،عدس پلو با خرما و گردو ،ماهی خال خالی

او زندگانی خود را اینگونه شرح می دهد :من در شهر کرویدن در جنوب لندن گریل شده با سس تند سالسا با طعم انار ،جوجه کباب با لیمو و زعفران ،گوشت
زاده شــده ام .مادرم اهل خانواده ای از سواحل نیمه گرمسیری دریای خزر در سردســت آرام پخته شده با لپه ،کیک عشق ایرانی ،شکالت و تورت پسته ای،
شــمال ایران است .پس از آنکه در دهه  1980در انگلستان بزرگ شدم ،همیشه

بهار نارنج و پودینگ خرما.

از شــکافی که بین شناخت و ارادت من به ایران و آنچه که در اخبار به تصویر
کشیده می شود بسیار آگاه بودم .افراد با ابروهای برکشیده خود سؤاالتی از خود
می پرســند .آن ها برایشان جالب است که بدانند چگونه یک زن مستقل غربی
مثل من از کشوری که غرق در جنجال و تالطم است بسیار لذت می برد.
جواب من ســاده بود .من این شــور ،دلگرمی و مهروزی مردم ایران و کوهای
باشکوه و مناظر تماشایی آن را و نیز غذاهایی که با طعم سیر و ادویه جات تهیه
شــده و نوعی آمیزش فوق العاده ای را که بین چاشــنی های ترش و شیرین به
وجود می آورد را دوست دارم.
لحنی که او در توصیف غذا به کار می برد ،لذت بخش است.
آشــپزی ایرانی مجموعه ای از ادویه جات لذیذ و طعم های فوق العاده ای که

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

از قلب جاده قدیم ابریشــم تجمیع شــده را به هم پیوند می دهد .آن هایی که
با غذاها نا آشــنایند سر سفره می نشینند و فکر می کنند غذایی با چاشنی های
تند در انتظار آن هاســت ..شــاید به خاطر اقلیم و سیاســت این کشور هست

که غذاهای آن هم تندخو هســتند .اما آن ها غالب ًا از اینکه آشــپزی ایرانی را با
طعم های مالیم و آرام بخش می بینند ،شــگفت زده می شوند و این خود یک
همخوانی شــاعرانه ای است از چاشنی های لطیفی چون لیموی امانی ،زعفران
و بهار نارنج.
بله ،کباب هم هست که در خیابان به فروش می رسد بریده های آب دار گوشت
و ماهی که با ماســت و ادویه جات مزه دار شده و به سیخ کشیده شده اند و بر

یکشنبه  19می

مراسم امضای کتاب رابطه من و تو

نوشته دکتر فرناز زنده دل
با حضور نویسنده
Flame Cultural Center
11330 Santa Monica Blvd
Los Angeles CA 90025

چهارمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور

« ...بنویس آزادی رؤیای ســادهای اســت که خاک هر شب در اعماق ناپیدایش فرو
میرود و صبح از حواشی پیدایش برمیآید و این زبان اگرچه به تلفظش عادت نکرده
است ،صدای هجی کردنش را آنسوی سکوت شب شنیده است ...ما شاهد شعارها
و شــعرهای خویشتنایم و شــاهد یقین و تردید خویشتنایم و شاهد فساد و رشد
خویشتنایم؛ و با همین شعاع که آسان مینماید ،قوس دوام را تا اینجا پیمودهایم و
دایره هردم بزرگتر شده است تا ذره ذره خویشتن را گرد آوریم و باز حنجره به حنجره
بخوانیم و خاموش شویم و باز بخوانیم و لحظه به لحظه رؤیایمان را بنویسیم و خط
زنند و باز بنویسیم و باز خط زنیم و باز بخوانیم و باز بنویسیم و باز خط زنند و باز
حرف به حرف بنویسیم و باز بنویسیم و باز-- »...محمد مختاری
یکشنبه ۱۹ ،ماه مه ،شهر لس آنجلس میزبان چهارمین «نمایشگاه کتاب تهران ،بدون
سانسور» خواهد بود.
زمان ۱۲ :تا  ۶بعد از ظهر
مکان :سالن اجتماعات مرکز فرهنگی فلیم اینترنشنال (طبقه دوم رستوران شعله):
11330 Santa Monica Blvd, 2nd Floor,
Los Angeles, CA 90025
برنامهها به ترتیب ارائه:
میزگرد گفتوگو درباره آسیبهای سانسور به پدیدآورندگان آثار فرهنگی و مخاطبان

آنها ،با حضور پرتو نوری عال ،احمد کریمی ّ
حکاک ،مهرزاد بروجردی و ماندانا زندیان؛
میز مطبوعات برای پرداختن به نقش مطبوعات آزاد در حفاظت از نهاد دمکراسی در
س آنجلس؛ شعرخوانی شاعران،
جامعه ،همراه با تقدیر از روزنامهنگاران متقدم ساکن ل 
و کتابخوانی و معرفی آثار منتشر شده در سال گذشته توسط نویسنده یا خواننده هر
اثر.
فهرست پدیدآورندگانی که آثارشان در چهارمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور،
در لسآنجلس ارائه میشود ،پیوست است.
برای اطالعات بیشتر به سامانه «نمایشگاه کتاب تهران ،بدون سانسور» مراجعه کنید:
uncensoredbook.com
چهارمین «نمایشــگاه کتاب تهران ،بدون سانســور» به همت انتشارات شرکت
کتاب لس آنجلس ،و با همفکری و هماهنگی با دیگر ناشــران ایرانی برون مرز
در شهرهای گوناگون جهان ،برگزار میشود .بازدید شما از نمایشگاه ،پشتیبانی
از آزادی اندیشــه و قلم ،و احترام به چهار دهه تالش ناشران مستقل برون مرز
است.
رسانه امیدهای همدیگر باشیم.
با احترام،
ماندانا زندیان
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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  3می 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

166
رایگان
FREE
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درکانون خبر:

دکتر سارا وخشوری چهره بین المللی در صنعت انرژی

خانم دکتر ســارا وخشوری اســتاد امنیت انرژی در
موسسه سیاســت جهانی ،موسس و نماینده شرکت
بین المللی «اس وی بی» و مشاور استراتژیکی انرژی،
دارای دو دهه تجربه کاری در صنعت انرژی با تجربه
غنی در مطالعــات بازارجهانی انرژی ،امنیت انرژی
و ریســک ژئوپلیتیک است که با بسیاری از رهبران
سیاســی و روسای موسســه های تولید و مصرف
انرژی در بخش های خصوصی و عمومی در ارتباط
می باشد.
دکتر وخشوری از سال  2009در واشنگتن دی سی
مستقر بوده و دفاتر کار ایشان در واشنگتن دی سی
و دبی می باشد .وی برای کشورهای آمریکا و اروپا،
بانک های ســرمایه گذاری ،موسسات مالی ،شرکت

های حقوقی و شرکت های بین المللی در بازارهای
انرژی ،تجارت و قیمت گذاری ،ژئوپولیتیک انرژی
و الگوهای ســرمایه گذاری مشاوره می دهد .از وی
مقاالت متعددی در نشریات اکونومیست ،مطالعات
اقتصادی خاورمیانه و مجالت نفت و گاز منتشر شده
است .همچنین وی مقاالتی در کنفرانس های خاور
میانه و کنگره های جهانی ال ان جی و دیگر کنفرانس
های بین المللی گاز و انرژی ارائه داده است.
دکتر وخشــوری با شــبکه ها و خبرگــزاری های
بلومبرگ  ،بی بی سی  ،فاینانشــیال تایمز ،رویترز،
پالتس ،فاینانشــیال پست و وال اســتریت ژورنال
مصاحبه هایی انجــام داده و دارای کتابی با عنوان «
بازاریابی و فروش نفت خام صادراتی ایران از زمان

انقالب اسالمی» می باشد.
وی در تهیه گزارشــات انرژی شــامل «چشم انداز
جهانی انرژی  ،»2018که توســط آژانس بین المللی
انرژی منتشر می شود ،همکاری داشته و با اتاق فکر
و آژانس هــای بین الملی انــرژی و ارزیابی اثرات
زیست محیطی همکاری می نماید.
دکتــر وخشــوری دارای دکترای امنیــت انرژی و
مطالعات خاورمیانه و کارشناسی ارشد در مدیریت
بازرگانی و همچنین کارشناســی ارشــد روابط بین
الملل اســت .وی هم چنین عضو ارشــد انرژی در
شــورای آتالنتیک و در موسســه مطالعات انرژی
آکسفورد می باشــد و دارای تجربه کاری در بخش
های عمومی و خصوصی صنعت انرژی ایران است.

