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!!!...
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قطع سخنرانی یک دانشجوی ایرانی در مراسم
فارغ التحصیلی وی

جسدسیزدهمیننهنگ
خاکستریدرساحلاقیانوسآرام
ارسال الیحه هشداردهنده
شکر و کالری در نوشابه ها به
خانه نمایندگان
گزارشپیشبینیاقتصادی
دانشگاهUCLAمنتشرشد
رهبرسازمان مذهبی «اللوز دل
موندو» بازداشت شد
الیحه  EEدر انتخابات لس
آنجلس رأی نیاورد
فروش فراورده های دخانیات در
بورلی هیلز ممنوع شد
انتخاباتنمایندهشورایشهرلس
آنجلس به دور دوم کشانده شد

سخنرانی یک دانشجوی ایرانی به نام «روحا هاجر» در
مراســم فارغ التحصیلی دبیرستان امت ج کنراد در شهر
داالس یکی از بزرگترین شــهرهای ایالت تگزاس،که
قصد داشت اسامی جوانان سیاه پوستی که توسط پلیس
کشته شده اند را نام ببرد ،قطع شد.
دلیل سانسور و قطع سخنرانی«روحا هاجر» آن بو د که
در ســخنرانی خود شــروع به نام بردن از مردان جوان
ســیاهی کرد که قربانی بی عدالتی شده اند و جان خود
را از دست داده اند .میکروفون این دانش آموز  ۱۹ساله
را فقط به خاطر این که خواســت نام قربانیان خشونت

پلیس را که نتوانســته اند تحصیل خود را ادامه دهند و
جان باخته اند را مطرح کند قطع شد.
این دانش اموز در مصاحبه های مختلف با رســانه ها
بویژه واشنگتن پست گفت که به هیچوجه انتظار نداشت
که صدا و سخن او توسط مقامات دبیرستان فقط به این
بهانه که موضوع سیاسی اســت ،سانسور و قطع شود.
«روحا هاجر» خود قربانی تبعیض مذهبی در ایران است
که بدلیل سرکوب مذهبی در سن دوازده سالگی مجبور
به ترک کشور خود شد.

تالش بانوی ایرانی-آمریکایی برای رهایی زنان خاورمیانه از
رفتارهای خشونت آمیز
«شیرینتابر»بانویایرانی-آمریکایی،نویسندهمسلمانوکارگردانشبکهرهبریزنانخاورمیانه
بر این باور است که باید اعتماد زنان را به رسانه ها و شبکه های اجتماعی جلب کرد و به آنها
چگونگیبرقراری ارتباطموثر را آموخت.
تبعیض و خشونت علیه زنان در خاورمیانه و بخش هایی از شمال آفریقا همچنان فراگیر و
متمرکز است .زنان از الجزایر گرفته تا یمن ،با چالش های بسیاری درارتباط با مسائلی از جمله:
ازدواج ،قیومیت کودکان ،دسترسی به آموزش و مراقبت های بهداشتی مواجه اند.
دولت ها و حکومت ها زمانی که در مورد حقوق بشر ،آزادی و عدالت اجتماعی سخن می
گویند ،مرتب ًا آزار و اذیت و حتی زندانی کردن زنان را محکوم می کنند ،ولی از طرف دیگر،
قانون اسالم حقوق زنان را مساوی با حقوق مردان نمی داند.
زنان در خاورمیانه نسبت به سایر نقاط جهان ،حتی برای مواردی جزئی و ساده ازجمله :شغل،
مسافرت خارج از کشور،انتخاب محل زندگی و درخواست صدورگذرنامه نیز با محدودیت
هایبسیاریروبروهستند.
خانم «شیرین تابر» در تالش است این مسئله را تغییر دهد ،از این رو ،از سال « 2013رسانه
توانمندسازی زنان» ( ) Empower Women Mediaرا راه اندازی کرده است تا از این
طریق،زناندرخاورمیانهودیگرنقاطجهان،بتوانندبرایپرورشنسلجدیدرهبرانازآنبهرهبرند.

خانم تابر در مصاحبه ای با شبکه خبری سی بی ان می گوید :تحقیقات نشان می دهد که
سریعترین روش موثر برای تغییر زنان ،رسانه ها می باشند .زنان روز به روز ارتباطشان با رسانه
ها و شبکه های اجتماعی بیشتر می شود و بیشتر امور زندگی خود را به اشتراک می گذارند،
کاری که قبال انجام نمی دادند.
گروه خانم تابر به طور مداوم نشست های آموزش رسانه ای
ادامه مطلب در صفحه 3
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در کانون خبر:

اعتراف یک مربی ایرانی به دریافت رشوه در اخذ پذیرش کالج

فریدون ُمشیری
شاعر برجسته معاصر

ســر مربی سابق تیم فوتبال زنان دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی ،نقش خود را در
اخــذ پذیرش کالج پذیرفت و اعتراف کرد که بــرای پذیرش فرزندان خانواده
های مرفه از جمله «لری الفلین» و «فلسیتی هافمن»اقداماتی را انجام داده است.
دادســتان دادگاه اعالم کرد که «علی خسرو شاهین» 49 -ساله -متهم به اخاذی
بیــش از  200هزار دالر رشــوه برای تقلب در پذیــرش فرزندان خانواده های
متمول در تیم فوتبال دانشگاه یواس سی به جرم خود اعتراف کرد و قرار است
در این زمینه با دولت همکاری نماید.
«لورا جانکی» کمک مربی ســابق خسرشاهین پیش از این برای اتهام در اخاذی
درماه می ،اعتراف کرده اســت .بنا به مستندات دادگاه ،این دو نفر متهم شده اند
که برای پذیرش کالج با خواننــده معروف «ویلیام ریک» بر روی تهیه پروفایل
ورزشی فرزندان متقاضیان پولدار وی ،کار می کرده اند.
دادگاه مدعی اســت که خسروشــاهین و جانکی  50هزار دالر برای باشــگاه
خصوصــی فوتبال از پدر «توبــی مک فارلن» پس از پذیرفته شــدن دخترش
دریافت کرده اند .
ایــن خواننده در معامله ای که به دروغ مدعی شــده بودند دختر مک فارلین از
کالس  10متوسطه تا کالس  ۱۲متوسطه عضو باشگاه ورزشی آل امریکن بوده
است ،همکاری داشته و کارگزار و دالل این معامله بوده است.
وقتی مشــاور ورزشی یواس سی برنامه اش را برایش ارسال کرد از او خواسته

بود که کالســهای روز جمعــه اش را تغییردهد زیرا او بخاطر ســفر یا انجام
مسابقاتی درگیر است ،از طرفی ،این خواننده به پدر وی گفت که باید به مربیان
بگوید دخترش آسیب دیده و نمی تواند برای مدتی به تمرینات ورزشی بپردازد.
طبق حکم صادره ،خسروشــاهین با یک محکومیت کوتاه مدت برای  46تا 57
ماه در پشــت میله های زندان بســرخواهد بود و به انضمام اینکه یک سال وی
تحت نظارت خواهد بود و از روز  30جون مجازات وی آغاز خواهد شد.
درضمن وکالی «خانم الفلین » و همســروی «مســیمو گیانولــی» که متهم به
پرداخت رشــوه بــه خواننده مذکور به مبلغ  500هــزار دالر برای پذیرش دو
دخترشان در دانشگاه یواس سی بودند ،بهمراه وکالی والدین متهم دیگر پرونده
ها ،صبح روز دوشــنبه در دادگاه بوســتون حاضر خواهند شــد .بنا به گزارش
واشنگتن پست این زوج معروف خود شخصا در دادگاه ظاهرنخواهند شد.
اما برخی از وکالی متهمان مدعی شــده اند که موکالنشان تصور می کردند که
آنها این مبالغ را به کالج ها اهداء کرده اند و از این عمل رشوه خواری اطالعی
نداشــته اند« .اریک روزن» معاون دادســتان آمریکا به دادگاه گفت :این مسئله
صرفا مهم نیســت که پول مورد نظر مستقیما به حســاب مربی رفته است و یا
اینکه برای برنامه های مربی پرداخت شــده است .وی افزود :در واقع این رشوه
یک «بده بستون» است.
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ادامه مطلب از صفحه ۱

برگزار می کند که در این نشست ها ،سازمان های غیردولتی  ،گروه هایی از زنان و افرادی از این امکانات را تشخیص دهیم و زنان را تجهیز کنیم تا پیامهای صلح آمیز خود را به اشتراک
خاورمیانه ودیگر نقاظ جهان را گردهم می آورد و در مورد امید و مبارزه با مشکالت پیش بگذارند .وی اضافه می کند« :استراتژی ما این است که رهبران زن را تجهیز کنیم تا تأثیر
ماندگارتری در جهان داشته باشند .زنان درواقع ،تصمیم گیرندگان  ،نفوذگران و افراد موثری
رو سخنانی را ایراد می نماید.
خانم تابر در وب سایت رسانه توانمندسازی زنان می گوید« :خاورمیانه به طور فزاینده ای هستند که از طریق دولت هایشان در سطح ملی تاثیر می گذارند« .
با تسلط رسانه های بصری بویژه موبایل روبرو است و این مسئله بسیار مهم است که بتوان

جسد سیزدهمین نهنگ خاکستری
درساحل اقیانوس آرام
جسد ســیزدهمین نهنگ خاکستری به کناره ســاحل اقیانوس آرام در شمال
کالیفرنیا به نزدیکی لیمانتوربیچ رسید.

از ژانویه امســال تاکنون نزدیک به  30نهنگ خاکســتری بیمار در ســاحل

های غرب آمریکا در کالیفرنیا دیده شــده اســت که بیشترین میزان در یک
فاصله چند ماهه است .باید یادآوری کرد که از سال  2000تاکنون  86نهنگ

خاکســتری مرده به ساحل رسیده که  13مورد آن در سال جاری بوده است.

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

دانشــمندان گرچه هنوز علت قطعی این مــرگ و میرها را اعالم نکرده اند،
لیکن به نشانه های سوء تغذیه این نهنگ ها اشاره شده است .آسیب شناسان

مرکز تحقیقات در مورد آبزیان در ساســیلیتو در شمال کالیفرنیا اعالم کردند
که مهاجرت نهنگ ها نشــانه هایی از دگرگونی های شــرایط منابع خوراک
آنها می باشد.

ارسال الیحه هشداردهنده شکر و کالری در نوشابه ها به خانه نمایندگان

قانون گذاران سنای کالیفرنیا ،الیحه هشداردهنده در زمینه شکر و کالری موجود در

نوشابه ها را تصویب کردند و آن را برای تصویب روانه خانه نمایندگان کردند.

این الیحه که از ســوی سناتور دموکرات «بیل مانینگ» از کارمل کالیفرنیا نوشته شده
اســت ،در صورت تصویب در مجلس و امضای فرماندار ،شرکت های تولید کننده

نوشــابه را ناگزیر خواهد کرد که به طور دقیق میزان شــکر و کالری را در نوشابه ها

به صورت برچســب هشدار بدهند زیرا یکی از دالیل چاقی بیش از حد کودکان و

نوجوانان به ویژه در بین خانواده های کم درآمد ،ناگاهی از امکان ابتال به بیماری ها و

به ویژه دیابت است و مصرف کننده حق دارد از آن آگاه شود

در مخالفت با این الیحه سناتور جمهوری خواه «جان مورلش» از کوستامیسا گفت:

این کار به هزینه تولید و قیمت فروش نوشابه می افزاید و به زیان تولیدکنندگان است.
ناگفته نماید که اینالیحه مشابه الیحه ای است که سال گذشته رأی نیاورده است.

آموزشگاه هنری NOVA ARTS

در سن فرناندو ولی آغاز به کار نمود.
آموزشگاه NOVA ARTS
از هنرمندان گرامی در زمینه های موسیقی ،گرافیک ،
عکاسی و نقاشی دعوت به همکاری می نماید.
عالقمندان می توانند با شماره ی

(818) 825-9814
تماس حاصل فرمایند.

دو اثر جدید از

مهرانگیزکار

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)

© Copyright 2018 Ketab Corp.

IRANSHAHR Media Group

KETAB CORPORATION

Printed in: Los Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
IRANSHAHR NEWS AGENCY
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN KHALILI

since 1981

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

Los Angeles, CA, USA
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t

4

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 170 -171آدینه  7جون 2019

کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:170--171 - JUNE,7 , 2019

در کانون خبر:

توافق مالی دانشگاهUSCبرای کناره گیری دکترجرج تیندال

استفن ویلسون قاضی فدرال منطقه در لس آنجلس در یک نامه ،دسترسی روزنامه نگاران را
بهگزارشمحرمانهدانشگاهیواسسیدرمورددکترجرجتیندال،رئیسپیشینکلینیکزنان،
فراهمساخت.
این گزارش محرمانه نشان می دهد که پس از دهها سال شکایت  ،سرانجام دانشگاه یک تیم
متخصص پزشکی را برای مرور و بررسی رفتار دکتر تیندال به کار گرفته ولی هرگز به نتیجه
پیشنهادیآنهاتوجهنکردهودکترتیندالبهکارخودادامهدادهاست.
در گزارش آمده است که شواهد کافی وجود دارد که دکتر جرج تیندال دچار اختالالت فکری

گزارش پیش بینی اقتصادی
دانشگاه UCLAمنتشر شد
گزارش پیش بینی اقتصادی دانشگاه  UCLAدر روز چهارشنبه  5جون انتشار یافت
که در آن به روند آهسته شدن اقتصاد کالیفرنیا اشاره شده است.
این گزارش پیش بینی میکند که جنگ اقتصادی امریکا با چین در زمینه مبادالت و
تعرفهها موجب کاهش رشد اقتصادی به ویژه در مناطق بندری کالیفرنیا خواهد شد.
در این گزارش  138صفحهای پیش بینی شــده اســت که گر چه میزان بیکاری در
کالیفرنیا در  3ماهه آخر سال  2018به ¾ درصد رسیده است در سه ماهه نخست
سال  2021با  4/6درصد بیکاری روبرو خواهد شد که افزایش بسیار اندکی است و
در مجموع در ســال  2020و  2021در میانگین  4/3درصد تا  4/4درصد در نوسان
خواهد بود.
آخرین آمار اداره کار آمریکا نشان میدهد که میزان اشتغال در کالیفرنیا  18/7میلیون
نفر است که  17درصد باالتر از دوران رکود  2010است.

و روانی در رابطه با دانشجویان آسیایی تباردختر و وسوسه در رابطه با آنان بوده است .لیکن با
وجود این گزارش ،دانشگاه با دکتر جرج تیندال توافق مالی بزرگی برای کناره گیری انجام داده
است.
باید یادآوری کرد که تاکنون بیش از 650شکایت در مورد رفتار جنسی دکتر تیندال در هنگام
معاینه بیماران  ،به پلیس لس آنجلس و دادگاه های مدنی رسیده و این دانشگاه با 215میلیون
دالرتقاضایخسارتروبروشدهاست.
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در کانون خبر:

رهبرسازمان مذهبی «اللوز دل موندو» بازداشت شد
رهبر سازمان مذهبی «اللوز دل موندو» (  )La Luz Del Mundoبه اتهام قاچاق
انسان ،تولید فیلمهای پورنوگرافی کودکان و تجاوز به زور به نوجوانان در کالیفرنیا
بازداشت شد.
ناسون گارسیا و دستیاران او در بنیانگذاری این سازمان ،االندرا اوکامپو ،آزالیا رنگل
ملندز و سوزانا مدینا اوکسانا ،به  26مورد جرم در کانتی لس آنجلس بین سالهای
 2015تا  2018متهم شدهاند.
این سازمان که مرکز آن در مکزیکو قرار دارد ،ادعا مینماید که بیش از یک میلیون
هوادار دارد و در لس آنجلس  2کلیسا دارد.
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا در این مورد گفت :این گونه جرائم و کسانی که
مرتکب آن شــدهاند ،جایی در جامعه ما ندارند .ما نباید چشمان را بر خشونتهای
جنسی و قاچاق انسان ببندیم .ما هر کاری خواهم کرد تا از این گونه رفتار در جامعه
پیشگیری کنیم و جامعه را در امنیت نگه داریم.

الیحه  EEدر انتخابات لس آنجلس رأی نیاورد

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

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

الیحه  EEکه روز گذشته در انتخابات ویژه  4جون در لس انجلس به رای گذاشته
شــده بود تا از راه مالیات بر امالک بخشــی از بودجه مورد نیاز اداره آموزش لس
آنجلس را تامین نماید ،با شکست روبرو شد و تنها توانست به  45درصد آرا دست
یابد ،در حالی که برای تصویب نیاز به دو سوم آرای مردم لوس آنجلس داشت.
ناظران میگویند یکی از دالیل شکست ،زمانبندی آن بوده و اگر در انتخابات 2020

به رای گذاشته میشد میتوانست از اقبال بیشتری روبرو شود.
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس و آستین بیوتنر از موافقان این الیحه بودهاند.
این الیحه با افزودن  16ســنت بر هر فوت مربع از امالک مســکونی ،میخواست
با دســتیابی به  500میلیون دالر درآمد ساالنه ،به تامین برخی از نیازهای آموزشی
بپردازد.

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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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

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:170--171 - JUNE,7 , 2019

روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 7جون تا  13جون ( 17خرداد تا  23خرداد)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  17خرداد  7 /جون
 1284خورشیدی ( 1905میالدی)
انتشار نخستین روزنام ه «اختر» در استانبول به
مدیریت آقامحمدطاهر تبریزی
 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
زادروز محمدجعفر پوینده ،مترجم ،در یزد
وی در اشکذر یزد در خانوادهای فقیر متولد شد.
در شش سالگی به دبستان رفت و از ده سالگی
مشغول به کار شد .در سال  ۱۳۴۹دیپلم گرفت و
در همان سال در رشته حقوق قضایی در دانشگاه
تهران پذیرفته شد .فعالیت سیاسی را از دوران
دانشجویی در تهران آغاز کرد و از سال ۱۳۵۳
هنگامی که برای ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن
به فرانسه رفت در خارج از کشور ادامه داد .در
سال  ۱۳۵۶مدرک فوق لیسانس جامعهشناسی را
از این دانشگاه دریافت کرد و در شهریور  ۱۳۵۷در
بحبوحه انقالب به کشورش بازگشت.
 1338خورشیدی ( 1959میالدی)
نصب مجسم ه فردوسی در میدان فردوسی تهران.
 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
درگذشت رباب ه الهی نخستین زن ناشر ایرانی
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت فرزانه نوایی ،چنگنواز برجسته ایرانی
در اثر بیماری سرطان در چهل و هشت سالگی در
شهر برگنز (اتریش)

شنبه  18خرداد  8 /جون
 1299خورشیدی (1920میالدی)
اعالم حكومت موقتی انقالبی در گیالن توسط
میرزاكوچك خان جنگلی
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز كامبیز روشنروان ،آهنگساز و نوازنده
 1365خورشیدی ( 1986میالدی)
درگذشت ذبیح اهلل حکیمالهی معروف به ذبیحاهلل
منصوری روزنامهنگار و مترجم ایرانی .آثار ترجمه
وی به دلیل اقتباس از منابع دیگر و تغییر و
افزایش متن اثر (در قیاس با متن زبان اصلی)
مشهور است .برخی از آثار او عبارتند از :غرش
طوفان (۷جلد) ( - )۱۳۳۶الکساندر دوما (پدر)،
قبل از طوفان (۸جلد)  -الکساندر دوما (پدر)،
(مجموعهای از  ۳كتاب ملكه مارگو ،مادام مونسورو
و پاسداران ۴۵گانه) ،سه تفنگدار (۱۰جلد)
( - )۱۳۳۶الکساندر دوما (پدر) ،شاه جنگ
ایرانیان در چالدران و یونان (جون بارک واشتن
فنو)  ،۱۳۴۳ -عشاق نامدار (۳جلد) (،- )۱۳۴۶
خواجه تاجدار ( - )۱۳۴۷ژان گور ،امام حسین و
ایران ( - )۱۳۵۱کورت فریشلر ،مغز متفکر جهان
شیعه «امام صادق» ( ،)۱۳۵۴سقوط قسطنطنیه
( - )۱۳۵۹میکا والتاری ،خداوند الموت (حسن
صباح) ( - )۱۳۵۹پل آمیر ،مالصدرا (- )۱۳۶۱
هانری کربن ،عارف دیهیم دار ( - )۱۳۶۲جیمز
داون ،غزالی در بغداد ( - )۱۳۶۳ادوارد توماس،
جراح دیوانه ( - )۱۳۶۴ژارگن توروالد ،سرزمین
جاوید (۴جلد) ( - )۱۳۷۰رومن گیرشمن ،زندگی
خصوصی کاترین کبیر ( - )1372جرج پی .کوچ،
سینوهه پزشک فرعون (۲جلد)  - -الکساندر
دوما (پدر) ، ،محبوس سنت هلن یا سرگذشت
ناپلئون  -اوکتاو اوهری ،شاه طهماسب و سلیمان

قانونی  -آلفرد البی ار ،دالوران گمنام ایران در
جنگ با روسیه تزاری  -ژان یونیر ،مکاتبات
چرچیل و روزولت  -وارن اف .کمبل ،پطر کبیر
(۲جلد)  -رابرت ماسی ،عایشه بعد از پیغمبر -
کورت فریشلر ،ایران و بابر  -ویلیام ارسکین ،ملکه
ویکتوریا  -الیزابت النفورد
اکثریت کتابهای ترجمه شده ذبیحاهلل منصوری
در شرکت کتاب موجود است
 1375خورشیدی (1996میالدی)
درگذشت غالمحسین نقشینه ،بازیگر تئاتر
(معروفترین نقش او داییجان در سریال دایی
جان ناپلئون) ،سینما و تلویزیون (تولد 1278
خورشیدی)
سریال دایی جان ناپلئون در شرکت کتاب
موجود است

یکشنبه  19خرداد  9 /جون
 1331خورشیدی( 1952میالدی)
سخنرانی تاریخی دکتر محمد مصدق در دادگاه
الهه
 1367خورشیدی(1988میالدی)
درگذشت عباس طریقتی کاشانی ،استاد بافنده و
نقشبند زری بافی
 1375خورشید ی(1996میالدی)
درگذشت هراند قوکاسیان ،مدرس زبان و ادبیات
ارمنی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت تورج فرازمند مفسر سیاسی،
روزنامهنگار ،نویسنده ،ادیب ،برنامهساز رادیو در
لوسآنجلس .در سن  82سالگی.
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت دکتر پرویز ورجاوند ،از اعضای ارشد
جبهه ملی ایران ،فارغالتحصیل رشته باستانشناسی
و هنر از دانشگاه سوربن فرانسه ،وزیر فرهنگ و
هنر در دولت مهدی بازرگان ،استاد ممتاز باستان
شناسی دانشگاه تهران ،رئیس بخش ایالت و
عشایر در مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران.

دوشنبه  20خرداد  10 /جون
 1318خورشیدی ( 1939میالدی)
زادروز «شهین» ،خواننده و بازیگر
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز علی بهروزی ،مترجم ،در آبادان
 1361خورشیدی ( 1982میالدی)
زادروز الله پورکریم ،خواننده ،بازیگر سوئدی
ایرانیاالصل
 1374خورشیدی ( 1995میالدی)
درگذشت علی اصغر بهاری استاد كمانچه
آثار استاد بهاری در شرکت کتاب موجود است
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت نعمتاهلل جهانبانویی ،مدیر مجله
فردوسی -چاپ تهران و روزنامهنگار درتهران.

سه شنبه  21خرداد  11 /جون
 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
زادروز مفتون امینی ،شاعر
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
زادروز فریدون شهبازیان ،آهنگساز

آثار فریدون شهبازیان در شرکت کتاب موجود است

 1324خورشیدی (1945میالدی)
زادروز سیاوش قمیشی (دزفول) ترانهسرا،
خواننده و آهنگساز ایرانی مقیم لوسآنجلس،
قمیشی تاکنون بیش از  ۱۸آلبوم موسیقی منتشر
کردهاست .او دارای مدرک کارشناسی ارشد
موسیقی در رشته جاز کالسیک است
 1341خورشیدی (1962میالدی)
زادروز حسین بهروزینیا نوازنده ایرانی بربط
 1353خورشیدی()1974
درگذشت دکتر محمد خزائلی ،بنیانگذار انجمن
حمایت از نابینایان و مدرس
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
درگذشت هدی رضازاده صابر (متولد  ۲۶اسفند
 )۱۳۳۸روزنامهنگار ،مترجم ،فعال ملی مذهبی،
عضو جنبش مسلمانان مبارز ،زندانی سیاسی و از
گردانندگان مجله توقیف شده «ایران فردا» بود.
وی که در  ۱۲خرداد  ۱۳۹۰در حالی که در اوین
زندانی بود در اعتراض به مرگ مشکوک هاله
سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزتاهلل
سحابی اعتصاب غذای خود را به همراه امیر خسرو
دلیر ثانی دیگر زندانی سیاسی ملی-مذهبی ،آغاز
کرده بود در  ۲۱خرداد پس از انتقال از زندان به
بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
منابع نزدیک به مخالفان حکومت ایران ،علت
مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی ماموران
امنیتی زندان اوین ،عنوان کردهاند.

چهارشنبه  22خرداد  12 /جون
 1313خورشیدی (1934میالدی)
تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و
استقالل كشور
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت لوریك میناسیان بازیگر ارمنی سینما و
تلویزیون در ایران -وی متولد سال 1322در شهر
تبریز و بازیگر فیلم ها و سریال های متعدد بود.
1388خورشیدی ( 2009میالدی)
اعتراضات خیابانی مردم ایران در واکنش به اعالم
نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
ایران که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان
برنده از سوی وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران
معرفی شد.

پنجشنبه  23خرداد  13 /جون
 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
انتشار نشریهی ایران مصور
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
گشایش خانه مطبوعات ایران

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – پرزیدنت ترامپ در یک سفر رسمی به ژاپن و در حضور نخست
وزیر آن کشور ،گفت :ایران با همین رهبران موقعیت تبدیل شدن به کشوری

بزرگ را دارد .میخواهم به صراحت بگویم که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.

ما به دنبال جلوگیری از تسلیحات هستهای هستیم.

خب اینجاست که میشــه دوتا نتیجه از سخنان پرزیدنت ترامپ گرفت! اوال
یه نفر باس پیدا بشــه به ایشون بگه :آقای رییس جمهور تو رو جون هر کی
دوســت داری ،دیگه اینجوری حرف نزن .حرفای شــما باعث شده که همه
براندازها ،اپوزیســیون ،معاند ،منافق ،مجاهد ،سلطنت طلب ،دموکرات ،ضد
انقالب ،چپی ،راســتی ،ملی گرا و حتی اسالمگراها از دم سکته کنن و همه

امیدهاشــون نقش بر آب بشــه! البته تو پرانتز بگم که چشمشون کور! وقتی

به جای پشــتوانه مردمی برای تغییر رژیم به دنبال دخالت خارجی هســتن
تــا بیان حاضر و آمــاده حکومت بعدی رو تصاحب کنــن ،بایدم از اینجور

صحبت های پرزیدنت ترامپ ،ترش کنن! دوما دوســتان عزیز به جای سکته

کردن و غمبرک درســت کردن ،بشــینید فکر کنید یه کم .اگه پرزیدنت جور
دیگه ای حرف بزنه و بگه مــی خوایم رژیم رو تغییر بدیم که اونوقت همه

باهاش مخالفت میکنن و بهانه هم بدست جمهوری اسالمی میده که مخالف
هاشو شدیدتر سرکوب کنه! درضمن بهتره بیشتر حرفای دور و بریای رییس
جمهور آمریکا مثه وزیر امور خارجه و مشــاور امنیت ملی رو گوش کنین تا

زیاد فشارخونتون باال نره!

خبر دوم – وبگاه بی بی ســی فارســی در متن خبری خود درباره سخنرانی

رهبر جمهوری اسالمی در مورد عدم تولید تسلیحات هستهای برای مقابله با
فشارهای آمریکا و پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به آن نوشت:

«آقای اورتاگس گفت :ما خواهان جنگ با ایران نیستیم .می خواهیم تنش ها

را کم کنیم .در اصل می خواهیم از فشــار تحریم ها کم کنیم اما می خواهیم
آنها (جمهوری اسالمی) به گامهای دوازدهگانه وزیر خارجه توجه کنند».

بی بی ســی جان دلبندم ،شما دیگه چرا؟ ناسالمتی یه رسانه قدیمی و قبل از
تاسیس بخش تلویزیون فارســی ،معتبر(!) مثه شما هنوز یه نفر ویراستاری،

نویســنده ای ،خبرنگاری ،کوفتی ،چیزی نداره اونجا تا به مدیر وبســایتتون

بگه :عزیزم ،مورگان دین اورتاگس ،ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا،

مرد نیست بلکه یه خانوم بسیار زیبا و خوشگله که از قضای روزگار با شما بی
ســوادهای بی بی سی فارسی هم عصر شــده .البت شاید بچه های بی بی سی
فارســی (بی سواد ،بی هنر ،سودجو!) یه چیزی دیدن که میگن ایشون مرده ،ما

در حریم خصوصی مردم دخالت نمیکنیم و کاری هم نداریم بی بی سی فارسی
چی دیده که میگه آقا اورتاگس ،هر چی دیدین نوش جونتون! راســتی بد هم

نیســت توی اون بی بی سی فارسی خراب شده ،یه آدم آشنا به نگارش فارسی
هم اســتخدام کنن تا از این فاجعه ،ببخشید ،انتشار متون شبه فارسی با نگارش
من درآوردی فینگلیش فارسی طور جلوگیری کنه!

خبر ســوم  -حسن روحانی ،رییس جمهور اســامی ،با پیشنهاد برگزاری همه
پرسی گفت :رفراندوم در هر مقطعی راهگشا است .او پیشتر هم از رفراندوم به

عنوان بنبست شکن در مسائل مورد اختالف (بویژه هسته ای) حرف زده بود.

ای حســن جون ،ما نفهمیدیــم االن این رفراندوم که میگــی ،یعنی چه؟ برای

مشــروعیت نظام و تایید چمهوری اســامیه؟ برای دادن اختیار بیشتر به رییس
جمهــوره؟ برای محدود کردن اختیارات رهبره؟ برای مذاکره با آمریکاســت؟

برای خنده اس؟ برای اینه که همه بفهمن میشه رفراندوم هم برگزار کرد؟ شایدم

برای چزوندن رهبر و دار و دســته اشه؟ به هرحال اگه بازم تکرار کنی ،ممکنه

مجبور شی به جای بن بست شکنی ،بن باز بشکنی!
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جدول و سرگرمی

افقي :

  -1بــا بیش از  ۹٫۵میلیــون بازدیدکننده در ســال ،پربازدیدترین موزه جهان
است -آخرین پادشاه سلسله اشکانی

 -4نام پســر اسفندیار پســر گشتاســپ -عالمت کارخانه -بازی نفسگیر!-

پدربزرگ

 -5جسد و مردار -پوشیده نگه داشتن -نمک هندی

 -2از جادههای معروف شمال ایران -پدر و پسر نویسنده -برتری ها

 -6نام ترکی -نیمتنه نظامی -از وعدههای غذایی

 -4بستن و مسدود کردن -محل تغذیه جنین -دوستان  -از بند رسته

 -8قسمتی از گل -حیوان عسلدوست -نام دختر کورشکبیر

 -6ماه شب اول -جدا شدن زن و شوهر -گفتگوی اینترنتی

 -10شهری در گلستان -امپراطور دیوانه روم باستان -هزار کیلوگرم

 -3رشته کوه آسیایی -باقیگذاشتن -بسیار مهربان

 -5رد پا -ســم و زهر -آبادی بزرگ که از چند ده تشکیل شده باشد
 -7صدمتر مربع  -نام دیگر هلیکوپتر -غزال

 -8ملیح -دوشیزه -ایالتی در امریکا

 -9کنیز -تنبل -کرم حشره

 -10واحد بازی تنیس -وقت و هنگام -شک و دودلی
 -11شاهد -از تمدنهای تاریخی -از اعداد مقدس

 -12شهری در آلمان -شهری در فرانسه -بسیار درخشان -ضمیر سوم شخص

مفرد

 -13چرک آلود -شهری در استانکرمان -نویسنده اثر معروف « مسخ »

 -14سبدی که از الیاف گیاهی بافند -بهره و نصیب -از آثار عبدالحسین زرین

کوب

 -15برجستهترین یادگار شاهنشاهی ساسانی ،در تیسفون -رودي در فرانسه

عمودي :

 -1پایتخت تبت -از شاهزادگان قاجار ،فرزند فتحعلی شاه
 -2مقابل خروجی -گروهی از مردم -مردمک چشم

 -3پسوند شباهت -عصر و روزگار -درشت هیکل و بدقواره

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331
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 -7شایسته و جایز -سوغات -زرسنج

 -9داننده و آگاه -رمانی از علی اصغر شیرزادی -سنگ انداختن

 -11در مثل خسیس پس نمیدهد! -پاک نژادی -از سکههای هخامنشی
 -12واحد پول مکزیک -پشه -نوعی ماهی -رسم کننده
 -13کمیاب -وارسته -جانب

 -14فلز مایع -جذر عدد  -16خالق اثر خشم و هیاهو
 -15موزه دیدنی شهر لندن -خالق شاهزاده و گدا

حل جدول شماره گذشته
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در کانون خبر:

فروش فراورده های دخانیات
در بورلی هیلز ممنوع شد
پس از رأی شــب گذشــته شــورای شــهر بورلی هیلز ،این شهر ،نخستین شــهر در آمریکا میشــود که فروش
فرآورد ههای دخانیات در آن ممنوع است.
این مقررات از ســال  2021اجرایی میشــود و به موجب آن پمپ بنزینها و فروشگاههای شهر،نخواهند توانست
ســیگار ،تنباکوی جویدنی و ســیگارهای الکترونیکی را بفروشند و هتلها ،تنها به کسانی که در هتل اقامت دارند،
میتواند این فرآورد هها را عرضه نماید.
بایــد یادآوری کرد که فروش ســیگار و ممنوعیت آن ،جدا از ممنوعیت اســتفاده از آن در رســتورا نها و مراکز
عمومی است.
گفتنی اســت که شــهر بورلی هیلز ،قانون ممنوعیت اســتفاده از سیگار در رســتورا نها را در سال  1987در شهر
بورلی هیلز به اجرا درآمده است.

انتخابات نماینده شورای شهر لس آنجلس به دور
دوم کشانده شد
انتخابات  4جون برای گزینش نماینده شورای شهر لس انجلس در منطقه  12که روز گذشته انجام شد ،به دور دوم کشانده شد .

در این انتخابات از میان  15نامزد شورای شهر که تالش داشتند کرسی خالی میچل انگلندر را پر کنند ،جان لی و لورین الند
کوئیست ،به دور دوم راه یافتند.

جان لی که از دستیاران پیشین شهرداری لس آنجلس و همکاران میچل انگلندر است و لورین الند کوئیست که یک آموزشگر

است در انتخابات آینده که در ماه آگوست برگزار خواهد شد برای دستیابی به کرسی منطقه  12به رقابت خواهند پرداخت.

ناگفته نماند گر چه انتخابات شورای شهر غیرحزبی است لیکن همواره منطقه  12در اختیار جمهوریخواهان بوده است .منطقه

 ،12شهرهای گرانادا هیلز ،وست هیلز ،چست ورت ،پورتر رنچ و بخشهایی از رسیدا میباشد.

تعدیل نیروهای دانشگاه  USCبدلیل مشکالت مالی
دانشــگاه  USCکه با همکاری  East Coast Digital Learningبه آموزش دانشــگاهی آنالین اقدام کرده و در

برنامه کارشناسی مددکاری اجتماعی به باالترین رکورد جهانی آموزش بدون حضور در کالس دست یافته بود ،بر اساس

گزارش پایان ماه می  2019به ســبب رویارویی با مشــکالت مالی ممکن است ناگزیر شود نیمی از کارکنان این بخش را
از کار ،بیکار نماید.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از آدینه  7جون 2019

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

رویدادهای ایرانی
Iranian Events

برای اطالعات بیشتر
www.08global.net/08event

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد
)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate
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

170
171
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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حضور  3تن از سربازان آمریکایی جنگ جهانی دوم در مراسم
سالگرد عملیات مشترک در فرانسه

 3نفر از کهن سربازان جنگ جهانی دوم از سن دیگو به نورماندی فرانسه
رفتند تا در مراسم بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد عملیات مشترک
این جنگ حضور یابند.این عملیات با نام رمز نپتون ،نخســتین عملیات
مشترک در جبهه نرماندی بود.
این سه نفربه نام های «سیدنی والتون ،جک پورت و تام رایس» می باشند
که در این مراسم شرکت کرده اند.
«تام رایس» که یک چتربــاز آمریکایی بوده و در نورماندی از هواپیما با
چتر پریده اســت ،تا امروز همواره با چتر پریدن را تمرین کرده تا امروز

نیز مانند  75سال بیش از هواپیما در  97سالگی بپرد.
«سیدنی والتون» نیز که به تازگی  100سالگی خود را جشن گرفته است
یکی از  160000سربازی بوده است که با  5000کشتی جنگی و 11000
هواپیما از کانال انگلســتان در  6جون  1944عبور کردهاند تا در  50مایل
آن سوی آب ،فرانسه را از اشغال آلمان درآوردند.
«جک پورت» در آن هنگام  22ســاله بــوده و از نیروهای نظامی ارتش
آمریکا لشکر چهارم ،دسته  12بوده که در نورماندی جنگیده است.

