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!!!...
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با حضور افراد خانواده  -نویسندگان و هنرمندان نامی

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

MAY 5th 2019
Nessah Synagogue

310-273-2400

142 S Rexford Dr, Beverly Hills, CA 90212

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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دانشگاه
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برگزاریچهارمیننمایشگاهکتابتهران
« بدون سانسور» در اروپا و آمریکا

احتمالافزایشبهایبنزیندر6
ایالتغربآمریکا
برگزاریمراسمگفتگوینیکی
هیلی،سفیرسابقآمریکادر
سازمانملل،باایرانیان
رویاروییبینالمللینخستینزن
بوکسورایرانیدرفرانسه
ورودنمایندهکنگرهآمریکااز
شمالکالیفرنیابهانتخاباتریاست
جمهوری2020
کالیفرنیاخواستارلغواستانداردهای
تغذیهمدارسشد

چهارمین نمایشگاه کتاب تهران « بدون سانسور» با حضور
ناشران مستقل خارج از کشور طی دو ماه اردیبهشت و خرداد
سال جاری در کشورهای انگلستان ،فرانسه ،آلمان  ،دانمارک،
سوئد ،بلژیک ،هلند ،اتریش ،آمریکا و کانادا برگزار می گردد.
این نمایشــگاه در روز شنبه  27اپریل در لندن ،یکشنبه 28
اپریل در پاریس ،چهارشنبه1و پنج شنبه 2می در کلن ،جمعه

 3می در اشتوتکارت ،شنبه  4می در مونیخ ،یکشنبه  5می
در وین  ،جمعه  10می دربرلین ،شنبه  11می در کپنهاگ ،
شنبه  11و یکشنبه  12می در استکهلم 12 ،می در هامبورگ،
جمعه  17می در آمستردام ،شنبه  18می در رتردام ،یکشنبه
 19می در میدن هاخ و همچنین یکشــنبه  19می در لس
آنجلس برگزار می گردد.

تغییر محل برگزاری گفتگوی ایرانیان با نیکی هیلی ،در پی اعتراض
سازمان های حقوق بشری
در پی اعتراض ســازمان های حقوق بشری به

در پی صدور این فرمان ،تعدادی از ســلبرتی ها

انتخاب هتل «بورلی هیلز» برای برگزاری مراسم

از این پس از اقامت در هتلهای متعلق به دولت

فدراســیون یهودیان ایرانی مقیم کالیفرنیا بدلیل

گفتگوی ایرانیان با سفیر سابق آمریکا درسازمان
ملل ،این فدراسیون ،محل برگزاری مراسم را به

هتل «بورلی ویلشیر» تغییر داد.

و افراد سرشناس سینمای آمریکا اعالم کردند که

برونئی خودداری خواهند ورزید.

عالوه بر تصمیم افراد سرشــناس صنعت فیلم
ســازی به تحریم هتلهای متعلق به برونئی ،در

محل برگزاری این مراســم در هتل بورلی هیلز

روزهای اخیر تظاهراتی هــم در کالیفرنیا علیه

باشد.

الزم به ذکر اســت مراســم گفتگوی ایرانیان با

بود که مالکیت آن متعلق به ســلطان برونئی می

تصمیم سلطان برونئی برگزار شده است.

گفتنی اســت ،ســلطان برونئی چند هفته پیش

نیکی هیلی  ،سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و

خود به اجرا در آورده که قرار است این روند تا

با وی ،در روز چهارشــنبه اول ماه می ،در هتل

قوانین ضد بشری اسالمی سنگسار را در کشور

پایان سال آینده ،با رواج مجازاتهایی مانند قطع
اندامهای بدن و سنگسار ،نیز انجام شود.

مصاحبه «لیزا دفتری» خبرنگار و تحلیلگر سیاسی
«بورلی ویلشیر» ،واقع در  9500بولوار ویلشیر،
برگزار می گردد.
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رامین برزگر
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اعتراف هنرپیشه هالیوود به پرداخت رشوه برای پذیرش دانشگاه
از روز گذشــته که روند تفهیم اتهام برای خانوادههای رشــوه دهنده برای پذیرش
فرزندان به دانشگاهها آغاز شد 33 ،نفر با پذیرش جرم خود به سوی کاهش دوران
زندان گام برداشتند که از آن میان میتوان به هنرپیشه هالیوود فلیسیتی هافمن اشاره
کرد که ممکن است  10ماه را در زندان بگذراند.
از سوی دیگر  16نفر که به جرم خود اقرار نکرده و مسیر ادامه دادگاه را پیش گرفتند
و امروز با اتهامهای جدیدی افزون بر پرداخت رشوه و تقلب روبرو شدند.
لوری الفلین هنرپیش ه هالیوود و  15نفر دیگر ،به اتهام پولشویی و تقلب ،راه تازهای
را برای دادرســی طی خواهند کرد و افزایش اتهام ،کار آنها را دشــوارتر و دوران
محکومیت و زندان را میتواند بیشتر نماید.

احتمال افزایش بهای بنزین در  6ایالت غرب آمریکا
ایران پس از سالها خشکی زیر مهمیز سیل بنیان کن
نجات ایران از بالیای طبیعی و آخوندی با همت همگان میسر می شود.

شرکت  AAAاعالم کرد که بهای بنزین در هفته آینده در  6ایالت غربی آمریکا باال
خواهد رفت و کالیفرنیا بهای بنزین باالی  4دالر برای هر گالن را در بیشتر پمپهای
بنزین شاهد خواهد بود.
در حالی که بهای بنزین در سطح میانگین در آمریکا  2/75دالر برای هر گالن است،
کالیفرنیا ،هاوایی ،واشــنگتن ،ارگن ،نوادا و آالسکا بنزین را هر گالن  3دالر و باالتر
تجربه کردهاند و در کالیفرنیا در بسیاری از شهرها بهای هر گالن بنزین  3/98گزارش

شده است.
این گزارش اشاره میکند از ماه دسامبر بهای نفت خام در آمریکا  51درصد افزایش
داشــته و اکنون با بحران در ونزوئال ،آغاز مرحله دیگری از تحریمهای ایران در ماه
آینــده و جنگ داخلی در لیبی ،بهای نفت اوپک و در نتیجه آن بهای بنزین افزایش
خواهد یافت.

برگزاری مراسم گفتگوی نیکی هیلی  ،سفیرسابق
آمریکا در سازمان ملل ،با ایرانیان
به همت ســازمان وینگز  ،مراسمی به صرف شام با حضور
خانم نیکی هیلی  ،ســفیر ســابق آمریکا در سازمان ملل و
مصاحبه خانم «لیزا دفتری» خبرنگار و تحلیلگر سیاســی با

وی در روز چهارشــنبه اول ماه می ،در لس آنجلس برگزار
می گردد .این مراســم از ســاعت  6:30بعدازظهر درسالن

بورلی ویلشر آغاز می شود.

الزم به ذکر اســت ،تمام درآمد حاصل از این مراســم به

ســازمان « وینگز» اختصاص داده می شود  .این سازمان در

خدمت سربازان مهاجر جوان اسرائیلی می باشد .سربازان
از زمانی که برای اولین بار وارد اسرائیل می شوند تا  2سال
پس از تکمیل خدمت سربازی در آی دی اف حضور دارند.

رویارویی بین المللی نخستین زن بوکسور ایرانی در فرانسه

روز شــنبه  13اپریل ســاعت  1:00بعدازظهر به وقت غرب
آمریکا در شهر رویان در فرانسه « ،صدف خادم» ،نخستین زن
بوکسور ایرانی خواهد بود که در یک مسابقه بین المللی بر روی
رینگ بوکس خواهد رفت.
در این مســابقه تاریخی « صدف خادم» در برابر « آن شــوان»
فرانسوی به میدان می رود ».مهیار منشی پور» مربی صدف خادم
است که قهرمان مشت زنی جهان را در کارنامه خود دارد.

این مسابقه توسط شبکه ایران اینترنشنال به صورت زنده پخش
خواهد شد.
الزم به یادآوری اســت که ورزش برای زنان در داخل ایران به
طور کلی یک کابوس و به طور اخص ورزش بوکس برای زنان
ممنوع می باشد .به همین دلیل حضور صدف  ۲۴ساله یک واقعه
خجسته در ورزش زنان ایران محسوب می شود و معادالت زن
ستیزانه اختاپوس فقاهتی جمهوری اسالمی را به هم می زند.
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ورود نماینده کنگره آمریکا از شمال کالیفرنیا به انتخابات ریاست
جمهوری 2020

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

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

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

714-418-7146

اریک ســوالول ،نماینده کنگره آمریکا از شمال کالیفرنیا که  38سال دارد ،وارد گود
انتخابات ریاست جمهوری برای سال  2020شد.
این نماینده جوان کنگره که چهارمین دوره نمایندگی خود در کنگره را میگذراند،
از زمان انتشــار گزارش رابرت مولر و خالصه  4صفحهای ویلیام بار دادستان کل
امریکا ،در برنامههای تلویزیونی بیشتر ظاهر شده و به عنوان یکی از منتقدان دانالد

ترامپ ،سخن گفته است.
او گرچه از شمال کالیفرنیاست و در این مورد با سناتور کامال هریس رقابت دارد،
تالش دارد با تمرکز بر محدود سازی اسلحه رای جوانان را جذب کند و از سوی
دیگر او که تا  5سالگی در ایالت آیووا زندگی کرده است ،میکوشد از تبار آیووایی
خود برای آغاز انتخابات مقدماتی بهره بگیرد تا پیروز شود.

کالیفرنیا خواستار لغو استانداردهای تغذیه مدارس شد
کالیفرنیا و پنج ایالت دیگر همراه با واشنگتن دی سی  ،از وزارت کشاورزی آمریکا
و ادارات وابسته به آن برای لغو استانداردهای تغذیه مدارس که در دوران اوباما برای
سالمت کودکان و نوجوانان وضع شده بود ،شکایت کردند.
در این شــکایت که کالیفرنیا ،نیویورک ،ایلی نوی ،مینهسوتا ،ورمانت ،نیومکزیکو
و واشــنگتن دی سی تسلیم دادگاه کردهاند،درخواســت شده است دادگاه فدرال ،
استاندارد مواد غذایی کودکان و نوجوانان را در مدارس به همان دوران تغذیه سالم
دوران اوباما برگرداند و به خاطر صرفه جویی تندرستی  30میلیون کودک و نوجوان
که از ناهار رایگان و یا ارزان استفاده میکنند را به خطر نیاندازد.

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
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لغو بودجه گروه شیعه طرفدار رژیم جمهوری اسالمی ایران در آلمان

پس از اعالم رسانه ها مبنی بر امتناع آنگال مرکل صدراعظم آلمان از تعطیلی مراکز حزب اهلل
 ،دولت آلمان بودجه یک سازمان رادیکال طرفدار ایران بنام «انجمن جامعه اسالمی شیعیان»
که یک انجمن ضدیهودی و خواستار نابودی اسرائیل می باشد را در پایان سال  2019لغو
خواهدکرد.
به نقل از روزنامه بیلد در روز پنج شنبه وزارت کشورآلمان طی نامه ای اعالم کرد که کمک
های مالی سازمان «چتر شیعه» را متوقف خواهد کرد  .تعدادی از موسساتی که در هامبورگ
در کنترل علی خامنه ای رهبر ایران قرار دارند ،زیرنظر این سازمان می باشند.
حزب دموکرات آزاد ،به منظور جلوگیری ازاسالم گرایی تحت نفوذ رژیم مذهبی ایران به
دولت آلمان فشار آورد که بودجه انجمن شیعه را متوقف و به حالت تعلیق در آورد .
سازمان اطالعات آلمان اعالم کرد :مرکز اسالمی در هامبورگ که عضو سازمان «چترشیعه»
می باشد ،به عنوان « ابزار» تحت نفوذ خامنه ای است .دولت فدرال آلمان نیز اعالم کرد که
سازمان چتر شیعه تحت نظر افراط گرایان اسالمی می باشد.
بنا به گزارش روزنامه بیلد  ،بودجه این سازمان در سال  2019نسبت به سال  2017حدود
 426،037دالر افزایش یافته است که درواقع دولت مبلغ  317،454دالر را برای سازمانی
فراهم کرده که افراط گرا و ضدیهود می باشد.
در سال  ،2018بودجه قابل مالحظه ای برای انجمن دیگری که طرفدار ایران است در نظر
گرفتهشدهبود.
اعضایاینانجمن،حمایتکنندگانمالیراهپیماییروزجهانیقدسبراینابودیاسرائیل
می باشند که در ماه جون حدود 1600نفر ضداسرائیلی شرکت کننده در این راهپیمایی در
برلیندستگیرشدند.
آیت اهلل حمید رضا ترابی ،نماینده خامنه ای نیز درراهپیمایی سال جاری در برلین حضور

داشت .ترابی که رهبری برگزاری راهپیمایی روز قدس را نیز به عهده داشت ،رئیس آکادمی
اسالمی آلمان می باشد.
در این راستا دولت آلمان اعالم کرد :رئیس گروه چتر شیعه بنام محمود خلیل زاده ،عضو
سازمانسیاسیومذهبیجمهوریاسالمیایراناست.بنابهگزارشروزنامهبیلد،رویدادهاو
مراسم مهم این گروه شیعه توسط رژیم طرفدار ایران و طرفداران حزب اهلل برگزار می گردد
که صریحا در این رویدادها از نابودی یهود حمایت می کنند.
در سال  2017گروه شیعه چتر ،حمالتی را علیه همجنس گرایی آغاز کرد .بنا به گزارش
اورشلیم پست در ماه ژانویه رژیم ایران یک مرد را به اتهام همجنس گرایی به دار آویخت.
دکتربیژنژیرسراییسخنگویسیاستخارجیحزبدموکراتآزاد،بهروزنامهبیلدگفت
«من بسیار خوشحال هستم که دولت فدرال سرانجام در پایان سال ،بودجه این سازمان را لغو
می کند با این حال دیگر سرمایه ای ندارد که این چنین تبلیغاتی را انجام دهد« . .
بنا به گزارش این روزنامه ،آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،از تماسهای اسرائیل و ایاالت
متحده برای تضعیف حزب اهلل به اصطالح جناح سیاسی در آلمان ابراز ناخشنودی کرد.
حزب اهلل شریک اصلی استراتژیک رژیم جمهوری اسالمی است که برعلیه اسرائیل می
باشد  ،در حالی که مرکل از بستن مراکز حزب اهلل در شهرهای برمن و مونستر در آلمان
امتناعکردهاست.
بر اســاس یک گزارش اطالعاتی ازبرمن  ،مرکز «المصطفی» نیز در شــهر برمن
گروه حــزب اهلل را از نظر مالی تأمین می کند و مرکز دیگری در شــمال رین
وست فیال به نام مرکز «امام مهدی» طرفدار گروه حزب اهلل است که ایدئولوژی
های رادیکال جهادی و ضد یهودی را ترویج می کند.
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در کانون خبر:

مدیرعامل موسسه استارالین :اتوبوس های توریستی بیشتری را در
لس انجلس راه اندازی خواهیم کرد

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
به گزارش لس انجلس تایمز  ،اخیرا موسســه توریستی دیگری با نام Big Bus
 Toursکه مرکز آن در لندن می باشد ودر  ۱۱کشور و  ۲۲شهر بزرگ جهان شعبه
دارد  ،چالش بزرگی برای موسسه استارالین که به مدت نیم قرن امور توریستی لس
انجلس را در انحصار خود داشته ،خواهد بود .در این راستا مدیرعامل استارالین در
مصاحبه ای با خبرنگار لس آنجلس تایمز اعالم کرد :استارالین قصد دارد در ماه آینده
اتوبوس های بیشتری را در مسیر هالیوود  -دیزنی لند(در شهر اناهایم) و هم چنین
مسیر لس آنجلس به یونیورسال استودیو به خدمت بگیرد.
کامی فرهادی مدیرعامل موسسه استارالین اظهار امیداوری کرد که بزودی اتوبوس های
دو طبقه الکتریکی استارالین در لس انجلس مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی در این مصاحبه افزود :رقابت در صنعت توریسم به رشد آن کمک می کند چرا
که شما از یکدیگر یاد می گیرید،اطمینان پیدا کنید از رقیب تان بهتر عمل می نمایید.
ســازمان خدمات شــهری اخیرا نیز اعالم کرد :تعداد خودروهــا اعم از اتوبوس و
لیموزین که در سطح شهر در خدمت ایاب ذهاب توریستها می باشند از  ۱۲۶۵در
ســال  ۲۰۱۵به  ۲۶۲۴واحد افزایش یافته است .صنعت توریسم لس انجلس که در
سال  ۲۰۱۷بالغ بر  ۲۲بیلیون دالر بود در سال  ۲۰۱۸به  ۳۵بیلیون دالر افزایش یافته
است که رشد بی سابقه  ۶۰درصدی در مدت یک سال داشته است.
گ ترین موسسه توریستی کالیفرنیا می باشد
یادآوری می گردد ،موسسه استارالین بزر 
که در سال  ۱۹۶۸توسط وحید سپیر در لس انجلس تاسیس گردید.

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

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

(310) 854-9535

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

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

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

 12آپریل تا  18آپریل ( 23فروردین تا  29فروردین)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه 23فروردین  12/آوریل
 1301خورشیدی(1922میالدی)
زادروز پرویزداریوش،مترجم
 1306خورشیدی( 1927میالدی)
دریافتامتیازمجل ه«پیكسعادتنسوان»،توسط
روشنكنوعدوست
 1382خورشیدی( 2003میالدی)
درگذشتفریدونكاردرلندن
 1384خورشیدی( 2005میالدی)
درگذشتشاهرخمسكوب،نویسنده،پژوهشگرومترجم
ایرانیدرپاریس-براثرابتالبهبیماریسرطان خون.
كتابهایمقدمهایبررستمواسفندیاروسوگ
سیاوشازآثارمهماودراینزمینهاست.
 1385خورشیدی( 2006میالدی)
درگذشتاستاددكترعزتاهللهمایونفرشاعرونویسنده
مبارزایرانی.
 1387خورشیدی( 2008میالدی)
درگذشتعباسکاتوزیاننقاشایرانی،براثرکهولت
سن در سن  85سالگی در تهران .وی از شاگردان
کمااللملکنقاشبود.
 1387خورشیدی( 2008میالدی)
درگذشتصمدسردارینیا،محققومورختاریخمعاصر
کشوروآذربایجان.ویمتولداردیبهشت1326بود.ازآثار
اومیتوانازمشاهیرآذربایجان،قرهباغدرگذرگاهتاریخ،
تبریزشهراولینها،تبریزدرنهضتتنباکو،آذربایجان
پیشگامجامعهمدنیوباقرخانساالرملینامبرد.
 1391خورشیدی( 2012میالدی)
درگذشتفريدونپوررضا،خوانندهوموسيقیدانگيلک
وصاحبنظردرزمينهموسيقیفولکلوريکگيلکیوی
ازپژوهشگراننامیایراندرزمینهشاهنامهفردوسیبود.

کتابموجودمیباشند.
 1368خورشیدی( 1989میالدی)
درگذشتاکبرداناپرستاستادودانشمندعلومریاضی
کتابآثارالباقیهابوریحانبیرونیبهکوشششادروان
داناپرستدرشرکتکتابموجوداست

دوشنبه 26فروردین  15 /آوریل
 1240خورشیدی( 1861میالدی)
زادروزعما ُدال ُک ّتاباستادخوشنویس،شاعروعضوکمیته
مجازاتدرقزوین
 1307خورشیدی( 1928میالدی)
زادروزنادرجهانبانیخلباننیرویهواییشاهنشاهیایرانو
پدرآکروجتایران

 1309خورشیدی( 1930میالدی)
زادروزمحمدعلیکشاورز،بازیگرسینماوتئاترایران.
 1324خورشیدی( 1945میالدی)
تشكیل«جمعیتپرورشكودك»بهمدیریتنصرت
مشیری
 1387خورشیدی( 2008میالدی)
درگذشتبهروزمقصودلو،هنرمند،معمارومستندسازایرانی
درسن 60سالگیبراثرسکتهقلبیدربیمارستانکسری
درتهران.

ساختمانبنایرآكتوراتمیدانشگاهتهرانآغازشد
 1389خورشیدی( 2010میالدی)
شجا عالدینشفانویسندهوپژوهشگرایرانیشامگاه
جمعه 28فروردیندرسن ۹۲سالگیدرپاریس
درگذشت.
شجاعالدینشفادرسال ۱۲۹۷هجریشمسیدر
خانوادهایفرهیختهدرشهرقممتولدشد.دردانشگاه
تهراندررشتهادبیاتفارسیبهتحصیلپرداختو
تحصیالتخودرادربیروتوپاریستااخذدرجهدکترا
دررشتهادبیاتتطبیقیادامهداد.
آقایشفادردورانپیشازانقالبپستهایفرهنگی
باالییداشت.اومدتیدبیرکلشورایفرهنگیسلطنتی
بودوریاستکتابخانهملیپهلویرابرعهدهداشت.
گفت هاندکهبرخیازمتونمعروفمنسوببهمحمدرضا
شاهپهلویمانندکتاب«انقالبسفید»وبسیاریاز
نطقهایمعروفاومانندسخنرانیخطاببهکوروش
کبیردرمراسمجشنهای ۲۵۰۰سالهبهقلمآقایشفا
بودهاست.
شجاعالدینشفاپسازانقالببهویژهدرعرصهفرهنگ
وادببانظاماسالمیبهمبارزهپرداختودرجدالبا
موازیناعتقادیجمهوریاسالمیچندکتابمنتشر
کرد.
 1389خورشیدی( 2010میالدی)
هژبریزدانیازچهرههایسرشناسوثروتمندسالهای
پیشازانقالب،درسن۷۶سالگیدرکاستاریکادرگذشت.

سهشنبه 27فروردین  16 /آوریل
 1390خورشیدی( 2011میالدی)
شنبه 24فروردین  13 /آوریل
درگذشتبیژنپاکزاد،طراحوتولیدکنندهسرشناس
1335خورشیدی(1956میالدی)
ایرانی-آمریکاییلباسهایمردانهوعطر،براثرسکته
بهتصمیمكنسرسیوم،میزاناستخراجنفتایران،دوو مغزیدربیمارستانیدرلسآنجلس.
یکشنبه 25فروردین  14/آوریل
نیممیلیونتنافزایشیافت
 1395خورشیدی( 2016میالدی)
 1337خورشیدی( 1958میالدی)
درگذشتجابرعناصری،پژوهشگرایرانیتعزیه،هنرهای
 1279خورشیدی( 1900میالدی)
نخستینكارخانهیداروسازی(تولیددارو)درایرانآغاز نمایشیوفرهنگعامهواستاددانشگاهدرسن71
زادروزمحمدحجازی،نویسنده،رماننویس،
نمایشنامهنویس،مترجم،سیاستمداروروزنامهنگارایرانی بهكاركرد
سالگی.ازاوبیشازچهلکتابدرزمینهفرهنگعامهو
مجموعهکتابهایمحمدحجازی(ازانتشاراتشرکت  1385خورشیدی( 2006میالدی)
تعزیهبهجاماندهاستکهمیتوانبه«شناختاساطیر
درگذشتپوپكگلدرهبازیگرسینماوتلویزیوندرتهران ایرانبراساسطومارنقاالن»«،فرهنگوپژوهش»،
کتاب)درشرکتکتابموجودمیباشند
 1387خورشیدی( 2008میالدی)
«نسیمخاطرات»و..اشارهکرد.
 1281خورشیدی( 1902میالدی)
زادروزابوالحسنصبا-موسیقیدانونخستینتدوینگر درگذشتپرویندولتآبادیشاعرنامآشنایکودکان
 1397خورشیدی( 2018میالدی)
ایران در سن 84سالگی در ایران.
درگذشتغالمحسینصدریافشاردرتهران(زاده
نتدرموسیقیایرانی
 ۲۴اسفند ۱۳۱۳درارومیه) فرهنگنویس،مترجم،
کتابهاینتاستاددرشرکتکتابموجوداند
چهارشنبه 28فروردین  17/آوریل
نویسنده،وپژوهشگرایرانیبود.کتابفرهنگ
 1291خورشیدی( 1912میالدی)
معاصرفارسی،تألیفصدریافشارونسرین َح َکمی
سرورمهكامه،شاعرایرانیدرالهیجانبهدنیاآمد(اودر
شمارهیئترییسهینخستینكنگرهنویسندگانایران 1246خورشیدی
ونسترن َح َکمی،ازآثارقابلتوجهومعتبردرزمینه
زادروزحسنخاننوریاسفندیاری(محتشمالسلطنه) فرهنگنویسیزبانفارسیاست.
در سال 1325بود)
دریوشمازندران،خوشنویسونمایندهمردمتهراندر
 1352خورشیدی( 1973میالدی)
پنجشنبه 29فروردین 18/آوریل
یالدینقشمهای-استادفلسفهدر مجلسشورایملی-ازآثاراو:اخالقمحتشمی،علل
درگذشتمهدیمح 
 1327خورشیدی(1948میالدی)
بدبختیوعالجآن.
دانشگاهومفسرقرآنكریم
زادروزسیروسشمیسا،قصهنویس،منتقدادبیوپژوهشگر
1336خورشیدی(1957میالدی)
1357خورشیدی(1978میالدی)
1360خورشیدی(1981میالدی)
زادروزفریدهخردمند،قصهنویس
درگذشتامیراسداهللعلم–نخستوزیرووزیردربار
مهراوهشریفینیا،بازیگرسینما
1338خورشیدی(1959میالدی)
پهلوی
زادروزمجیدمجیدی،کارگردان،فیلمنامهنویسوبازیگر 1375خورشیدی(1996میالدی)
کتابهایاوریژینالیادداشتهایاسداهللعلمبه
درگذشتجاللمقدم،بازیگرسینماوتئاتر
کوششدکترعالیخانیوازانتشاراتآیبکسدرشرکت ایرانی
 1340خورشیدی( 1961میالدی)

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – دولت ایاالت متحده آمریکا ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست
سازمان های تروریستی قرار داد.
آقا عجب حرکتی زد این پرزیدنت ترامپ! انگار آب تو لونه مورچه (نه مورچه حیفه،
شپش بهتره!) ریخت ،همه جمهوری اسالمی از ریز و درشت و اصالح طلب و اصول
گرا و خالصه همه طیف های نظام به فالن رفتن .االن نمیدونن چه خاکی باس بریزن
سرشون .شدن چوب دو سر گهی! از یه طرف منافع همشون که به طور نامشروع و
غیرقانونی از طرف سپاه و شرکت های وابسته اش تامین می شد به فالن رفت و از
طرف دیگه مجبورن به خاطر حفظ ظاهر هم که شده ،جلوی سارقان بیت المال و
پدرسوخته های نظام ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،هی دوال راست بشن و اظهار
چاکری و نوکری کنن!
خبر دوم – نمایندگان مجلس شورای اسالمی به نشانه همبستگی و حمایت از سپاه
پاسداران در برابر اقدام دولت آمریکا در قرار دادن نام آنها در لیست حامیان تروریسم،
یونیفورم های سبز رنگ به شکل لباس رسمی سپاه پاسداران پوشیده و در مجلس
حاضر شدند.
از امــروز به بعد هیچ خایه مالــی اعم از اصول گرا (بعنوان خایه مال متخصص) و
اصالح طلب (بعنوان خایه مال حرفه ای) بخصوص این فرصت طلب های اصالح
شده ،حق ندارن از گروه های فشار ،برخوردهای خشن بسیج ،قوه قضاییه ناعادل،
ضد اطالعات سپاه ،بند ویژه سپاه مستقر در زندان اوین و سایر زندان ها ،بازپرس ها
و آدمکش های سپاهی ،قاچاق و فعالیت های نامشروع ،زورگویی و انحصارطلبی و
خالصه هر کثافتکاری که سپاه پاسداران انقالب اسالمی داره تو مملکت انجام میده،
انتقاد کنن و هی زر بزنن! امروز نماینده های مجلس بخصوص فراکسیون اصالح
طلب مجلس با نشون دادن اوج خایه مالی شون نسبت به سپاه ،همه اونچه هوادارای
خاتمی ،رفسنجانی ،کروبی و میرحسین و حسن روحانی توی این سی چهل سال
بعنوان اصالح طلب بر علیه سپاه رشته کرده بودن و درباره اش دایم باال منبر میرفتن
رو یهویی زدن پنبه کردن و به فالن دادن .این دوستان از نظر سیاسی برای مردم ایران
مردن و بهتره برای انتخابات بعدی (اگه هنوز جمهوری اسالمی باقی مونده باشه) برن
و توی خیابون مولوی دکون پخش عمده خیار شور و ترشی لیته باز کنن!
خبر سوم – مجلس شورای اسالمی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی
در اقدامی تالفی جویانه ،ارتش و نیروهای نظامی ایاالت متحده را نیروی تروریستی
اعالم کردند.

االن من نفهمیدم چی شد! یعنی نیروهای سپاه از این به بعد با قایق های موتوری شون
به ناوهای هواپیمابر آمریکایی حمله میکنن یا با پهپادهاشون جنگنده های آمریکایی رو
میزنن یا با چنتا ناوچه درب و داغون می خوان برن زیردریایی های اتمی ایاالت متحده
رو غرق کنن؟ شایدم می خوان پنتاگون رو تحریم کنن تا ارتش آمریکا دچار بحران
مالی و از کار افتادگی بشه! لطفا اگه کسی فهمید این اقدام حکومت جمهوری اسالمی
یعنی چه ،برای ما هم بگه تا بفهمیم.
خبر چهارم – جعفری ،فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ،چند روز پیش در
واکنش به احتمال قرار گرفتن نام این نهاد در فهرست سازمانهای تروریستی دولت
آمریکا گفت :نیروهای آمریکایی درغرب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت.
باز این دیوث زر زد! تو برو وسط مناطق سیل زده تا پاچه تو آب یا سوار قایقی شو که
عمق آب زیرش تا پاچه اته و برو فیلم بگیر و شوآف کن واسه ملت ،نمی خواد آرامش
دیگران رو بهم بزنی .اول برو واسه مردم خودت آرامش بوجود بیار و بعدش به فکر به
هم زدن آرامش آمریکاییا باش .البته اینجور که ماتحت همتون آتیش گرفته ،به نظر میاد،
اونی که آرامش نداره در حال حاضر شماها هستین.
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جدول و سرگرمی

افقي:

 -3از حيوانات جنگلي -سپرده و ودیعه -پایتخت کشور بنگالدش

 -1یکی از بناهای تاریخی تهران ،مربوط به دوره قاجار و از شــاخصترین بناهای

 -4نوعي نقاشي -سایت جستجوگر معروف اینترنتی -ميخزد و ميگزد!

 -2حس بساوايي -صبر زرد -سبیل

 -6سرگردان و حیران -تازه و شگفت -حافظهای در رایانه

کاخ گلستان -بازرس

 -5پايمال شده -جديد -حرف پوست كنده -دستمزد

 -3آزاد و رها -مخفف «از این»  -نوعي كيك

 -7البیرنت و تو در تو -همراه شواهد -شرم آور

 -5برهنه -بهرهمند و كامروا -دردها -بله انگليسي

 -9هديهاي به عروس -پستي و فرومايگي -صحرا و بیابان

-7مادر میهن -وارستن -كاله فرنگي

 -11حركت و جنبش -زياد نيست -مایه حیات -نام شاعری بوده راوی رودکی

 -4خلقت -ماهي فروش -كندن زمين

 -6برگه انتخاباتي -قطار -ايالتي در آمريكا

 -8دانه به دانه -ذره باردار الکتریکی -كالنتر

 -9حرف همراهي -اعضاي يكديگرند -از واحدهای زمانی

 -8مسافر سرزمين عجايب -مركز ايالت تنسي در آمریکا -كاهگل

 -10از نشانههاي جمع فارسي -كند زبان -عالج
 -12شيوه و روش -مظنون -همراه نعلبكي
 -13پيروز -گوهر يكتا -سبزي ساالد

-10کوشیدن -واحد پول ايتاليا بود -واحد مقاومت الكتريكي

 -14راهبندان -از شهرهای عراق -صفحه اينترنتي

 -12از القاب اروپايي -خوش قد و قامت -خالقيت

ونسان ون گوگ ،در سال  ۱۸۸۹میالدی خلق شدهاست -شاعر قرن نهم هجري

 -11رمق آخر -كندن علف هرزه -ارتباط تلفني -راه ميانبر!

 -13ناگوار بودن اوضاع -عضو بين سر و بدن -ويتامين انعقاد خون

 -14قايق روسي -فرو ريختن -نوعی پارچه پشمی ضخیم و پرزدار

 -15یک تابلوی نقاشی رنگ روغن است که توسط نقاش و طراح معروف هلندی،

حل جدول شماره گذشته

 -15هوس زن باردار -مرکز اصلی تجاری و حکومتی شــهر نیویورک در کشــور

ایاالت متحده آمریکا در اینجا میباشد
عمودي:

 -1همراه كت ميپوشند -نام محلی فلکه شورای همکاری خلیج فارس در نزدیکی
منطقه اقتصادی منامه ،بحرین است

 -2ضمير اول شخص جمع -ترك بند اسب -وسيلهاي در خانه

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

7
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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  12آپریل 2019

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

Persian American Academy

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

تلفن برای ثبت نام

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

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

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

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

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

163
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

دستگیری  24نفر در ارتباط با تقلب  2/1میلیارد دالری مدیکر

 FBIدر روز  9اپریل اعالم کرد که با همکاری  17دفتر دادستانی و وزارت بهداری
و خدمات انسانی و دفتر بازرس کل آمریکا ،موفق شدند  24نفر از اعضای حلقه
گســترده تقلب در ایالتهای کالیفرنیا ،فلوریدا ،نیوجرسی ،پنسیلوانیا ،کارولینای
جنوبی و تگزاس که نزدیک به  2/1میلیارد دالر زیان به مدیکر زدهاند ،را دستگیر
نمایند
ایــن باند تبهکاری که مراکز بازاریابی و فروش خود را در فیلیپین و کشــورهای

آمریکای التین سامان داده بود با همکاری پزشکان و متخصصان ارتوپدی ،به افراد
باالی  65سال که درد کمر و زانو داشتند تلفن میزدند و با این پرسش که آیا شما
از کمردرد و زانو درد رنج میبرید و در برابر پرسش آری با گرفتن مشخصات آنان،
از پزشــکان همکار نسخه برای زانوبند و کمربند پزشکی میگرفتند که برای اداره
مدیکر  900دالر هزینه داشت و از این پول 300 ،دالر به پزشکان برای نسخهنویسی
میدادند.

