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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حضورنیروهایتروریستیحشدالشعبیعراقوفاطمیونافغانستان
در خاک ایران و نصب پرچم عراق در میدان آزادی

نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورمان است

شرکت ALDIبا استخدام450
کارمند ،بازار خود را در جنوب
کالیفرنیاافزایشمیدهد
انتقالمهاجراندستگیرشدهبه
زندانهایشهرهایپناهگاه
نمایشاینترنتیفیلمهایسینمایی
والتدیسنیقطعیشد
واکنشفرماندارکالیفرنیاوشهردار
تصمیمگیریدرموردعالمت
تجاری  FUCTبرای لوازم طراحی
شدههنرمندلسآنجلسی
کسبجایزهپولیتزرتوسطتیم
روزنامهنگارانتحقیقینشریه
لسآنجلستایمز

خبرگزاری ایرانشــهر خشــم و انزجار خود را از ورود
نیروهای شــبهنظامی حشدالشــعبی عــراق و فاطمیون
افغانستان به مناطقی از خاک کشورمان به ویژه در استان
سیلزده خوزســتان و رژه و نمایش قدرت آنها با پرچم
عراق ،و نیز نصب پرچم عراق در میدان آزادی (شهیاد)
ابراز مــی نماید و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی
ایران را توســط نیروهای تروریســتی مزدور جمهوری
اسالمی محکوم می کند .مردم ایران به حضور بیگانگان
در کشــور خود و برافراشــتن پرچم کشوری که هشت

سال ،جوانانشان راکشت و در سال  1366شهر سردشت
آذربایجان غربی را مورد حمله شیمیایی قرار داد ،نیازی
ندارند.حملهای که نهتنها جان  ۱۱۰تن از هموطنانمان را
گرفت ،بلکه دســتکم  ۵هزار مصدوم شیمیایی برجای
گذاشــت .حال پس از گذشت  32ســال از این فاجعه،
همچنان که این جانبازان با آسیبهای دردناک جسمی و
روانی ناشی از سالح شیمیایی دستوپنجه نرم میکنند،
حکومت جمهوری اسالمی پرچم این کشور را به عنوان
کشور برادر در میدان آزادی به اهتزار در می آورد!
ادامه مطلب در صفحه 2

اداره مالیات کالیفرنیا برای تعدادی از پرداخت کنندگان مالیات
چک های جدید صادر می کند

اداره مالیات کالیفرنیا اعالم کرد که در فاصله بین  8مارچ تا  11مارچ برای  23500نفر
چک برای برگرداندن مالیات پرداخت شدهشان فرستاده که ممکن است با مبلغ واقعی
در برگههای نهایی مالیاتی منطبق نباشد .از این روی با فرستادن نام ه به این افراد ،همراه

با پوزش ،اعالم کرد که پس از بررسی،در صورت نیاز،چک جدیدی برای آنها ممکن
است فرستاده شود .این چکها از  22آپریل فرستاده خواهد شد و باید یاداوری کرد
که اداره مالیات کالیفرنیا امکان این اشتباه را تأیید نموده است.

2
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دراین راستا ،روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی در سایت رسمی خود اعالم کرد :ایرانیان
برای بازســازی کشورشان به نیروهای تروریســت احتیاجی ندارند .یا هرچه زودتر
ن خارج میکنید یا مردم ایران ،دلیرمردان و شیرزنان خوزستان
مزدورانتان را از خاک میه 
و لرستان ،خود بیرونشان میکنند .ایران جای نظامی و شبهنظامی و ارتش بیگانه نیست.
شــاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد :رژیم ســراپا منفور در پی فاجعه سیل اخیر ،فرصت

یافت تا راه را برای ورود شبهنظامیان تروریست تحت فرمانش به خاک میهنمان باز کند.
مزدوران حشدالشــعبی به ایران آورده شدند فقط به منظور سرکوب ایرانیان؛ سرکوب
مردمان مصیبتزده و بیخانمان خوزستان و لرستان؛ در جایی که ارتش ایران تجهیزات و
ماشینآالت و نیروی متخصص کافی برای خدمت و کمکرسانی به هموطنانمان را دارد.
وی افزود :میلیونها جوان بیکار با جان و دل آمادهاند برای بازسازی مناطق سیلزده .با
نیمی از پولی که از خزانه کشور ،بیهوده صرف آشوبگری و تروریستپروری در ورای
مرزهای ایران میشود ،میتوان تمام ویرانیها را از نو ساخت.

عدم پیگیری  45فقره پرونده افسران اداره پلیس لس آنجلس کانتی
انتشــار گزارش بازرس ویژه کانتی لس آنجلس نسبت به عملکرد دو ماهه اداره
پلیس دپارتمان لس آنجلس کانتی که از ســوی «رودریگو کاستروســیلوا» رئیس
موقت و دوره ای دفتر بازرس کل انجام گرفته اســت ،نشان می دهد ،در فاصله
اول ژانویه تا  28فوریه  ، 2019اداره تحقیق و بررسی اداره پلیس  ،از آغاز ریاست
«الکــس ویالنوئه وا» 45 ،پرونده را کنار گذاشــته و تحقیق در مورد افســران را
پیگیری نکرده است.
بســیاری از این پرونده ها درمورد افسرانی است که به سبب رفتارهای نادرست
وتیراندازی در هنگام مستی و استفاده از الکل به سوی اعضای گنگ های خیابانی
زیر بررسی بوده اند که با این وجود اجازه داده شده به کارشان ادامه دهند و تنها
ویگن دِردِریان
چند روز تعلیق از کار را تجربه کرده اند .این پرونده ها وبررسی و تحقیق در مورد
خواننده موسیقی سبکهای جاز و پاپ و هنرپیشه فیلم در سالهای آنها از دوره رئیس شریف دپارتمان پیشین آغاز شده بود.

 ۱۳۳۴–۱۳۵۱خورشیدی ،از ایرانیان ارمنیتبار بود

شرکت  ALDIبا استخدام  450کارمند ،بازار خود را در جنوب
کالیفرنیا افزایش می دهد
فروشــگاه های مواد غذایی و ســبزی «آلدی» آلمان ،که تصمیم دارد  15فروشگاه
در سال  2019در جنوب کالیفرنیا به زنجیره فروشگاه های خود بیافزاید ،نخستین
فروشگاه خود از این شمار را در شهر« پانوراما سیتی» برای عرضه کاالها و فرآورده
های ارزان قیمت ،افتتاح کرد.
شرکت «آلدی» که مرکز آن در کالیفرنیا در «مورینو ولی» قرار دارد و در سال گذشته
فروشگاههایی را در سانتاکالرا ،لنکســتر ،آرکدیا ،آلتادنا ،وودییر ،النگ بیچ ،سان
برناردینو ،بئوناپارک ،آناهایم ،رنچو کوکومانگا دایر کرد .این شــرکت قصد دارد با
استخدام  450کارمند در جنوب کالیفرنیا میزان اشتغال و بازار در کالیفرنیا را افزایش
دهد.
گفتنی است که شــرکت «آلدی»  ،دارای  1800فروشگاه و  32300نفر کارمند در
 35ایالت آمریکا می باشــد که  3/4میلیارد دالر سرمایه گذاری بیشتر را در برنامه
خود دارد.

انتقال مهاجران دستگیرشده به زندان های
شهرهای پناهگاه

تصمیم دولت دانالد ترامپ برای انتقال مهاجران دســتگیر شده
به زندان های شهرهای پناهگاه به ویژه سانفرانسیسکو ،منطقه
انتخاباتی نانســی پلوسی ســخنگوی کنگره آمریکا ،از سوی
تحلیلگران سیاسی ،نوعی انتقام جویی شخصی تلقی گردید که
انعکاس این خبر ،موضوع مقاله های بامــداد آدینه  12اپریل ،
روزنامه های مهم آمریکا شد.
«اشلی اتینه» سخنگوی دفتر نانسی پلوسی ،این پیشنهاد کاخ سفید

را نفرت انگیز خواند و در بیانیه ای اشاره کرد که میزان بدبینی و
ستم این دولت فراتراز حد تحمل است و بهره گیری از انسان ها
به ویژه کودکان ،به عنوان پیاده نظام در بازی کاخ سفید ،نمایانگر
تداوم ایجاد وحشت و ستیز علیه مهاجران است.
اداره امنیت داخلی آمریکا نیز از نظر افکار عمومی ،این تصمیم را
نادرستخواند.

نمایشاینترنتیفیلمهایسینماییوالتدیسنیقطعیشد

پس از جلســه تصمیم گیری شرکت « دیسنی» در شهر بربنک
که با حضور سرمایه گذاران بزرگ شرکت برگزار شد ،تصمیم
این شرکت برای اعالم برنامه جدید نمایش اینترنتی فیلم های
سینمایی به سبک کار  Netflixقطعی و علنی شد .با اعالم این
خبر در روز جمعه  12اپریل  ،سهام این شرکت در آغاز این روز
از 127/41دالر در ساعت  8:55به  130/90دالر رسید.

شرکت دیسنی در نظر دارد از  12نوامبر دستیابی نمایشی فیلم
های انیمیشن و فیلم های مستند جغرافیایی خود را با اشتراک
ماهیانه  6/99دالر عرضه نماید .افزایش  10درصدی سهام دیسنی
 ،کاهش  3/9درصدی  Netflixرا فراهم آورد که اشتراک خود
را به  13دالر در ماه رســانده است .شرکت دیسنی انتظار دارد تا
سال  2024بین  60تا  90میلیون مشترک بیابد.
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واکنش فرماندار کالیفرنیا و شهردار لس آنجلس به تصمیم ترامپ

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

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

پس از آن که دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که مهاجران بازداشــتی را
روانه شهرهای پناهگاه به ویژه در کالیفرنیا خواهد نمود و در توئیت خود اشاره کرد که
کالیفرنیا همواره میگوید ما مردم بیشتری میخواهیم ،ما هم به میزان نامحدود به آنها
از این مهاجران میدهیم.
فرماندار کالیفرنیا ،گوین نیوسام این رفتار و تصمیم دانالد ترامپ را بیمارگونه و تاسف
بار خواند و افزود ترامپ در شعارهای انتخاباتی خود از اخراج مهاجران سخن گفته

است لیکن به نظر میرسد که میخواهد آنها را نگه دارد و به کالیفرنیا بفرستد.
گوین نیوسام اشاره کرد هنگامی که مهاجران در مرز مکزیک و آمریکا در ایالت کالیفرنیا
تقاضای پناهندگی میکنند به جای آن که نزد خویشان و دوستانشان فرستاده شوند ،به
کالیفرنیا فرستاده میشوند .اریک گارستی شهردار لوس آنجلس و چند شهردار دیگر
در کالیفرنیا به تصمیم ترامپ واکنش نشان دادند.

714-418-7146

تصمیم گیری در مورد عالمت تجاری  FUCTبرای لوازم طراحی
شده هنرمند لس آنجلسی

دیوان عالی قضایی آمریکا نشســت خود را در مورد تصمیمگیری برای صدور
یا عدم صدور مجوز اســتفاده عالمت تجاری  FUCTبرای پوشاک و کاله و

دیگر لوازم طراحی شــده از سوی اریک برونهتی ( ،)Eric Brunettiهنرمند

لس آنجلسی آغاز کرد.

این هنرمند و وکیل او با استفاده از اصل یکم متمم قانون اساسی آمریکا مبتنی بر

آزادی بیان میگویند که باید اجازه داده شود این نماد تجاری بر روی تیشرت،

کاله و دیگر پوشاک عرضه شده از سوی او نمایان شود لیکن نماینده دولت فدرال
در مورد این موضوع اعالم کرده اســت که بر اساس قانون عالمتهای تجاری

تصویب شــده در ســال  ،1946واژههای غیراخالقی و رسوایی برانگیز،ممنوع

شده است و نمیتوانند به درخواست این هنرمند که در سال  2011به اداره ثبت
عالمتهای تجاری ارائه شده ،پاسخ مثبت بدهند.

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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کسب جایزه پولیتزر توسط تیم روزنامه نگاران
تحقیقی نشریه لس آنجلس تایمز

تیم روزنامهنگاران تحقیقی نشــریه لس آنجلس تایمز ،بــرای انجام گزارشهای مطرح نموده ،پرونده او را در  27ســال گذشته مورد بررسی قرار داده و با شماری
تحقیقی خود در مورد کلینیک پزشکی زنان دانشگاه  USCو آزار جنسی صدها زن از دانشجویان تماس گرفتند و این پرونده را با مدارک بیشتر در اختیار جامعه قرار
دادند .این چهل و پنجمین جایزه پولیتزر اســت که به روزنامهنگاران لوس آنجلس
و دختر دانشجو توسط مدیر این کلینیک ،جایزه پولیتزر را دریافت کرد.
هریت رایان  ،مت همیلتون و پائل پرینگل  3روزنامهنگاری هستند که از فوریه  2018تایمز اهدا شده است.
موضوع آزار جنســی دکتر جرج تیندال مدیر این کلینیک را نسبت به دانشجویان

پرداخت  8میلیون دالر جریمه از سوی دفتر اسقف کاتولیک لس آنجلس
دفتر اســقف کاتولیک منطقه لس آنجلس توافق کرد تــا مبلغ  8میلیون دالر به

دختری بپردازد که در دوران تحصیل در دبیرستان کاتولیکهای لس آنجلس از
سوی خوان ایوان باراحاس ،مدیر فعالیتهای ورزشی دبیرستان موردی تعرض

و مزاحمت جنســی قرار گرفته و مسئوالن دبیرستان شکایت او را جدی نگرفته
و اعتنایی نکردهاند.

بنابــر مدارک دادگاه ،خوان ایوان باراهاس ،این دختر را در زمانی که در ســال
 15 ،2016سال داشته ،بارها مورد آزار جنسی قرار داده و حتی او را در تابستان

 ،2016دزدیــده و به الس وگاس برده اســت و پــس از  5روز ،پلیس نوادا با
شناســایی اتوموبیلش ،او را دستگیر کرده است .او در دادگاه به جرم خود اقرار

کرده و به  3سال زندان در نوادا و  3سال زندان در کالیفرنیا محکوم شده است.
دفتر اســقف کاتولیک کالیفرنیا در  15سال گذشــته  745میلیون دالر خسارت

پرداخته است که این بزرگترین بوده است.
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بیل کازبی نسبت به پرونده خود اعتراض کرد

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

بیل کازبی هنرپیشه آمریکایی که در  81سالگی ،دوران زندان  3تا  10سال خود را
در فیالدلفیا میگذراند که در دادگاه به جرم تعرض جنسی و حمله به زنی در سال
 2004محکوم شده است ،امروز در بیانیهای که از درون زندان صادر کرد نسبت به
توافق شرکت بیمه در مورد پروندهای دیگر اعتراض نمود و گفت او میتوانسته
ثابت کند که در روز معین در نیویورک بوده و در لس آنجلس نبوده تا نســبت به

دختر  18سالهای در قصر  Play Boyرفتاری تهاجمی داشته باشد.
این دختر که  Chloe Goinsنام دارد و در سال  18 ،2008ساله بوده ادعا نموده
که بیل کازبی در آن محل نسبت به او رفتاری ناشایست داشته است .وکالی دختر
نامبرده از توافق شرکت  AIGاظهار شادمانی کرده اند.

سخنرانی شهردار لوس آنجلس در جلب حمایت از الیحه EE
اریک گارستی ،شــهردار لوس آنجلس از فرصت سخنرانی سالیانه خود بهره
گرفــت تا بــرای الیحه  EEکه در ماه جون به رای گذاشــته خواهد شــد،
جلب پشتیبانی بنماید .الیحهای که صاحبان مشاغل مخالف آن هستند زیرا به
افزایش مالیات شهر لوس آنجلس خواهد انجامید.
در این سخنرانی که در دبیرستان لینکلن انجام شد ،اریک گارستی به نیاز مالی
برای کاهش شــمار دانشآموزان کالسها و تــاش خود در دوران اعتصاب
آموزگاران اشــاره نمود و گفــت :یکی از وعدهها برای شکســتن اعتصاب،
کاهش شــمار دانشآموزان کالسها و افزایــش تعداد کالس ها و آموزگاران
بوده است.
الیحه  EEدر انتخاب  4جون به رای گذاشته میشود که در صورت تصویب
قــادر خواهد بود ســاالنه  500میلیون دالر برای بودجــه اداره آموزش لوس
آنجلس به دست بیاورد .این نخستین سخنرانی اریک گارستی پس از انصراف
از نامزدی ریاست جمهوری  2020است.

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

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

(310) 854-9535

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

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

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

 19آپریل تا  25آپریل ( 30فروردین تا  5اردیبهشت)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  30فروردین  19 /آوریل
 1301خورشیدی ( 1922میالدی)
زادروز پرویز داریوش ،مترجم
 1306خورشیدی ( 1927میالدی)
دریافت امتیاز مجل ه «پیك سعادت نسوان»،
توسط روشنك نوع دوست
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
درگذشت فریدون كار در لندن
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت شاهرخ مسكوب ،نویسنده ،پژوهشگر
و مترجم ایرانی در پاریس -بر اثر ابتال به بیماری
سرطان خون.
كتابهای مقدمهای بر رستم و اسفندیار و سوگ
سیاوش از آثار مهم او در این زمینه است.
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت استاد دكتر عزت اهلل همایونفر شاعر و
نویسنده مبارز ایرانی.
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت عباس کاتوزیان نقاش ایرانی ،بر اثر
کهولت سن در سن  85سالگی در تهران .وی از
شاگردان کمااللملک نقاش بود.
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت صمد سردارینیا ،محقق و مورخ تاریخ
معاصر کشور و آذربایجان .وی متولد اردیبهشت
1326بود .از آثار او میتوان از مشاهیر آذربایجان،
قرهباغ در گذرگاه تاریخ ،تبریز شهر اولینها ،تبریز
در نهضت تنباکو ،آذربایجان پیشگام جامعه مدنی
و باقرخان ساالر ملی نام برد.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت فريدون پوررضا ،خواننده و موسيقیدان
گيلک و صاحبنظر در زمينه موسيقی
فولکلوريک گيلکی وی از پژوهشگران نامی ایران
در زمینه شاهنامه فردوسی بود.

شنبه  31فروردین  20 /آوریل

درگذشت محمدتقی بهار (ملك الشعرا) ،شاعر،
ادیب و سیاستمدار
 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
زادروز مدیا كاشیگر ،شاعر ،قصه نویس و مترجم
 1359خورشیدی (1980میالدی)

که به بازیگری روی آورد و در هشت فیلم بازی
کرد.
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت حسین قندی ،استاد روزنامهنگاری در
ایران به علت ایست قلبی در سن  64سالگی در
بیمارستان غیاثی در تهران .وی در مطبوعات
ایران به عنوان «سلطان تیتر» شهرت داشت.

چهارشنبه  4اردیبهشت  24 /آوریل

درگذشت سهراب سپهری  -شاعر و نقاش
صاحب سبک معاصر .از آثار او اتاق آبی و هشت
کتاب
آثار سهراب سپهری به صورت کتاب و کتاب
گویا در شرکت کتاب موجود می باشند
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
نصب لوح یادبود در رستوران میكونوس در برلین
آلمان به مناسبت ترور دكتر صادق شرفكندی،
فتاح عبدلی ،همایون اردالن و نوری دهكردی از
رهبران حزب دمكرات كردستان ،در این محل

دوشنبه  2اردیبهشت  22 /آوریل

 1332خورشیدی (1953میالدی)
درگذشت سرتیپ ستاد محمود افشارطوس ،ریس
کل شهربانی در دولت دکتر مصدق که به طرز
مشکوکی به قتل رسید
 1338خورشیدی (1959میالدی)
زادروز قیصر امین پور ،شاعر
 1366خورشیدی (1987میالدی)
درگذشت محمود محمودی خوانساری  -خواننده و
موسیقیدان

سه شنبه  3اردیبهشت  23 /آوریل

 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
پخش اعالمی ه مقامات امنیتی ،درباره «فرار نه تن
از ماجراجویان زندانی از زندان اوین و كشته شدن 1353خورشیدی (1974میالدی)
درگذشت بهمن هيربد ،مدير و موسس مجله
آن ها به ضرب گلوله ی مأموران»
موزيك ايران
 1358خورشیدی (1979میالدی)
یکشنبه  1اردیبهشت  21 /آوریل
درگذشت محمدولی قرنی ،نخستین رئیس
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی 1373
 1296خورشیدی (1917میالدی)
خورشیدی (1994میالدی)
درگذشت ادیب الممالك فراهانی
درگذشت ابوالحسن ورزی  -شاعر
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت ایرج رستمی روزنامه نگار و ناشر
روزنامه «ایران نیوز» در شهر گلندل كالیفرنیا
 2007( 1386میالدی)
درگذشت دکتر هالکو رامبد رجل سیاسی دوران
حکومت محمدرضاشاه پهلوی ،نماینده مجلس
شورای ملی و دبیرکل حزب مردم و رئیس دفتر
و مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی در تبعید،
در پاریس
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
زادروز محمد مختاری ،شاعر و پژوهشگر و
درگذشت عزیز اصلی ،دروازهبان اسبق تیم ملی
از قربانیان قتلهای زنجیرهای با آمریت علی
ایران و باشگاه پرسپولیس در شهر دوسلدروف
خامنهای و مصباح یزدی
آلمان پس از سالها مبارزه با بیماری .وی متولد
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
 1316در تبریز بود .او از نخستین بازیکنانی است

 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
 1319خورشیدی (1940میالدی)
تأسیس فرستنده رادیو ایران
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
زادروز شهال الهیجی ،مترجم ،ناشر ،و فعال
حقوق زنان
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت سپهبد نادر باتمانقلیچ  ،رییس ستاد
ارتش شاهنشاهی در دوره محمدرضاشاه پهلوی.
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت لیلی متیندفتری هنرمند ،نقاش و
مدرس دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران در
پاریس .لیلی دختر دکتر احمد متین دفتری
نخستوزیر پیشین ایران و نوه دکتر محمد
مصدق بود.

پنجشنبه  5اردیبهشت  25 /آوریل

 1314خورشیدی (1935میالدی)
شركت فرخنده جورابچی ،نخستین نماینده رسمی
زنان ایران در كنگرهی جهانی زن
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
انجام مراسم گشایش دستگاه فرستندهی «رادیو
تهران»
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
زادروز عمادالدین باقی ،تاریخدان ،نویسنده ،فعال
حقوق بشر ،روزنامهنگار ،زندانی سیاسی ،رئیس و
بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و از اعضای
سابق سپاه پاسداران و نویسنده کتاب درسی تاریخ
معاصر دبیرستانهای ایران در اوخر دهه هفتاد
خورشیدی است
 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
شهبانوی ایران فرح پهلوی به همراهی آندره مالرو
در پاریس خانه ایران را در خیابان شانزه لیزه افتتاح
کرد.
1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت رحیم مؤذنزاده اردبیلی ،گوینده اذان
ایرانی مشهور و تاریخی جهان اسالم در آواز بیات
ترک و در گوشه روح االرواح
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت بیژن ترقی ،شاعر و ترانهسرا بر اثر
نارسایی تنفسی در سن  80سالگی در تهران .وی
در  12اسفند  1308در تهران متولد شد و از سال
 1335همکاری خود را با رادیو آغاز کرد.
کتاب خاطرات زنده یاد بیژن ترقی با عنوان از
پشت ديوارهای خاطره و کتاب سرودههای او با
عنوان آتش کاروان در شرکت کتاب موجود هستند.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – در پی قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان
های تروریســتی تحت تحریم دولت ایاالت متحده ،شبکه اجتماعی اینستاگرام،
حساب های کاربری فرماندهان و سرداران سپاه را از دسترسی خارج کرد.
اوصوال باس این اتفاق زودتر میوفتاد نه اینکه دولت آمریکا قانون تحریم سپاه رو
تصویب می کرد و بعد دوســتان اینستاگرامی مجبور به بستن اکانت این الشخورا
می شدن! دلیلش هم کامال واضحه :یه مشت دیوث آدمکش چهل ساله دارن میگن
مرگ بر آمریکا و بعدشم از برنامه ها و شبکه های آمریکایی استفاده میکنن .نمیدونم
چرا توییتر و فیس بوک و گوگل و اپل و اینا هنوز این پوفیوزها رو بالک نکردن.
درضمن چرا اکانت خامنه ای بسته نمیشه؟ اون که فرمانده کل قواست و رییس کل
سپاه پاسدارانه!؟
خبر دوم – تعدادی از اعضای گروه های تروریستی حزب اهلل لبنان و حشد الشعبی
عراق بعنوان کمک به سیل زدگان وارد استان های جنوبی و غربی کشور شده اند.
از قدیم گفتن کار از محکم کاری عیب نمیکنه! یه وقت دیدی مردم جون به لب
رسیده از دست این حکومت ناالیق یهویی شورش کردن و الزم شد تا سرکوبشون
کنن ،خب مزدورای آدمکش شــونو اوردن تا اگه یه وقتی جیک یکی در اومد ،دو
بامبی بکوبن تو مخش! البت از طرفی هم خیلی ضایع اس که تو یه مملکت کلی
نیروی نظامی سپاهی و بسیجی و نیروی انتظامی باشه که موقع اعتراض مردم مثه مور
و ملخ بریزن سر ملت ولی برای کمک به هموطنانمون باس نیروی اجنبی وارد کنن!
خبر ســوم – شش اســتان ایران پس از بارندگی و سیل های اخیر ،درگیر حمله
گسترده ملخ ها به مزارع و باغ ها شده اند.
آهان حاال فهمیدم چی شــده! پس بگو چرا مزدورای عرب ملخ خور حزب اهلل و
حشد الشعبی و فاطمیون و اینا اومدن ایران! می خوان در صید ملخ ها شرکت کنن
و کلی غذا و آذوقه برا خودشون جور کنن!
خبر چهارم  -پرویز فتاح ،رئیس کمیته امداد خمینی گفت :اتحادیه اروپا هم یک و
نیم میلیون یورو به سیل زدگان کشورمان کمک کرد ،وزارت امور خارجه باید این
رقم ناچیز را در حالی که هنوز آن را هم نداده اند به صورت اروپاییها میزد .کمک
یک و نیم میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران در حالی است که آنها  ۴۰میلیون
یورو به آنجلینا جولی که یک رقاصه است کمک کردند.
ببین ناکسا چه پولی در میارن که یک و نیم میلیون یورو براشون رقم ناچیزیه! عجب
احمقیه این یارو ،بابا دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمرن بی شعور! البت دستت

درد نکنــه که به اطالعات عمومی ما اضافه کردی که آنجلینا جولی یه رقاصه اس و
بازیگر نبوده ،ما تا حاال فکر میکردیم این خانوم فقط فیلم بازی میکرده نگو فقط باباکرم
میرقصیده و فقطم آقای رییس کمیته امداد دیده .راستی این چهل میلیون یورو که میگی
رو از کجات در اورودی؟ میشه منبع خبری خودتم به ما بگی بدونیم؟
خبر پنجم  -ســعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در یک مصاحبه درباره

نقش خود در جنگ بوســنی ( )۱۹۹۵-۱۹۹۲گفت :سپاه در آن جنگ تحت پوشش
هالل احمر فعالیت نظامی انجا م میداد .ما هالل احمریهایی بودیم که برای آموزش
نیروهای جهادی به بوسنی رفته بودیم.
آخی ،بیچاره قاسمی یه کالم حرف راست زد تو زندگیش و حاال هالل احمر و سپاه و
بسیج و خره و سگه افتادن به جونش که چرا راست گفتی؟! تازه خبر ندارن که بزودی
شهروند ایرانشهر هم می خواد مدارکی منتشر کنه که نشون میده اعضای سپاه در پوشش
روسپی و فاحشه و تن فروش و بچه فالن در فاحشه خونه های کشورهای مختلف
مشغول آموزش نیروهای جهادی هستن!
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جدول و سرگرمی

افقی:
 -4دوازدهمین حرف از حروف الفبای التین -پیشوندی برابر یک میلیون -زندگی
  -1ممنوع و غیرقانونی -بازیگر مرد فیلم اکسیدان به کارگردانی حامد محمدی
کن! -دادگاه باطنی انسان
 -2حالت دهنده مژه -شبه جزیره مصر -پایتخت لیختن اشتاین
 -5فریبدهنده -مفصل بین ران و ساق پا -دیروز
 -3فیلمی از علیرضا داوودنژاد-یکی از شخصیتهای زن در شاهنامه است -مقیاس  -6آسانی -جاده هموار و شن ریزی شده -از پیستهای اسکی تهران
طول معادل36اینچ
 -7همراه عروس -غزلسرای معاصر با نام کوچک مهرداد -ظرف پلو
« -4یخدان فروتقه» از جمله یادمانهای تاریخی و دیدنی این شهر استان خراسان  -8نهضت میرزا کوچک خان -پرنده ای خوش آواز و زرد رنگ -اصل و نسب
رضوی به شمار میرود -مخلوط آب و خاک -سزاوار -بهوسیله
 -9کلمه ای دال بر افسوس -کاله موتورسوار -كنایه از زلف
 -5نمک هندی -باجه -ناخوشایندی و زشتی
 -10بزرگترین و پرجمعیتترین شهر استان مازندران -دختر خالدار -سالح مار
 -6اسب بارکش -معتقد به چیزی -شیخ نشین امارات
 -11عدد دونده -خرمن ماه -لباس زمستانی
 -7جدا -مادهای معطر -در مقام تحسین و شادی میکشند
 -12زن و فرزند و خانواده -همانند و شبیه -قوم وحشی آتیال -فتنه
 -8بیماری قرن -دستگاه تهویه -رسا و بلیغ
 -13پسوند از بین برنده -کند یا مرحله به مرحله -کشوری جزیرهای در اقیانوس
 -9رستگار -درجه نظامی باالتر از سرهنگ -درای
آرام غربی
 -10تیر یقه نشین! -رفع دلخوری و کدورت -آبزی فراوان
 -14زغال طبیعی به رنگ قهوه ای تیره -یقین و اعتقاد -تنبل و خوشگذران
 -11هدیه چهره گشایی عروس -مکنده خون آشام -بخار و حرارت
 -15غذایی با کوفته -نوعی بازی با قلم و کاغذ
 -12حرف فقدان -اتصال -ماهی کنسروی -مضیقه
 -13ناچار و ناگزیر -خانم خانهدار -آن را از بانک بخواهید
 -14معلم بزرگ -کمک -چهارچوب زیرین خودرو
حل جدول شماره گذشته
 -15شاهکاری باشکوه در دل کوه های کرکس نزدیک شهر کاشان -نوعی نان است
که از آرد گندم و شیر و روغن پزند
عمودی:
 -1از آثار تاریخی و دیدنی اســتان آذربایجان غربی در ۲۰کیلومتری شمال شرقی
چالدران در کنار روستایی به همین نام -آبشاری در خلخال در جنوب استان اردبیل
 -2ســکو و صفه -نوعی بیسکویت سبک و ترد -قانونی که چنگیز برای مغوالن
وضع کرده بود
 -3اسب لگد زن -متذکر -مخفف بدتر

دو اثر جدید از مهرانگیز کار

7

8
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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  19آپریل 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

164
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

افزایش ده برابری زمین لرزه های کالیفرنیا درسال های اخیر

آخرین پژوهشهای لرزهنگاری در کالیفرنیا نشان میدهد که کالیفرنیا هر  3دقیقه یک برخی از کارشناســان این افزایش شــمار زمین لرزهها را داشتن دستگاههای دقیقتر
امروزی دانستهاند که همه لرزهها را ثبت میکند .از سوی دیگر گزارش دانشمندان که
بار یک زمین لرزه را تجربه میکند که  10بار بیشتر از انتظار است.
امروز در مجله دانش در آمریکا منتشر شده اشاره میکند که ممکن است گسلهای
گرچه میزان و شدت این زمین لرزهها به اندازهای محسوس نیست که مردم
آن را حس کنند لیکن دانشمندان اشاره کردهاند که در  10سال گذشته ،جنوب کالیفرنیا تازهای در کالیفرنیا کشف شود.
 1/8میلیون زمین لرزه داشت ه که نسبت به  10سال پیش از آن  10برابر شده است.

