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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محمدجواد ظریف رسم ًا به گروگانگیری
جمهوری اسالمی اعتراف کرد

پاکسازی سیستم آبرسانی
زندانهای کالیفرنیا آغاز شد
معرفییکبانویایرانی-آمریکایی
بهعنوانصدچهرهتاثیرگذارسال
2018
برگزاری مراسم بزرگداشت
قربانیان نسل کشی ارامنه در
لوس آنجلس
طوالنی شدن جمع آوری سوابق
مجرمان منجر به افزایش جرم
آنها می شود
نامگذاری بلواری به نام باراک
اوباما قطعی شد
دستگیری وکیل تصادفات در
فروشگاه اپل

یک زن ایرانی به نام «نگار قدس کنی» که از ســال ۲۰۱۲
به استرالیا مهاجرت کرده است  ،به جرم خرید تکنولوژی
برای جمهوری اسالمی ایران درماه جون سال ۲۰۱۷دستگیر
شد .همســر وی نیز به نام علیرضا جاللی ده روز پیش از
دستگیری خانم قدس کنی در فرودگاه نیویورک بازداشت و
با اقرار به ارتکاب همین جرم به  ۱۵ماه زندان محکوم شد.
درپی دستگیری « نگار قدس کنی» ،دولت امریکا از دولت
استرالیا خواستار استرداد وی شد .در صورتی که نامبرده به
امریکا مسترد شود و جرم وی ثابت گردد ،به  ۲۰سال زندان
محکوم خواهد شد.
«نــگار قدس کنی» پیش از آن که زندانی شــود ،صاحب

فرزندی شــده و در حال حاضر با توجه به این که محلی
که در آن زندانی شده است دارای هیچگونه تسهیالتی برای
نگهداری کودکان نمی باشد ،این کودک از مادر جدا شده و
دور از وی نگهداری می شود.
در پی اعالم دستگیری «نگار قدس کنی» ،وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی در روز چهارشنبه  ۲۴اپریل ،بهترین راه
برای آزادی « نازنین زاغری» ،شهروند انگلیسی ایرانی تبار
که به جرم جاسوسی در ایران به مدت  ۳سال در بازداشت
به سر می برد ،را تبادل وی با « نگار قدس کنی» عنوان کرد.
محمدجوادظریفبااعالماینپیشنهاد،علن ًابهگروگانگیری
جمهوری اسالمی اعتراف نمود.

اکانت سایت خبری جمهوری اسالمی بدلیل تبلیغات جعلی و
ضداسرائیلی توسط شرکت گوگل مسدود گردید
شرکت گوگل اکانت شبکه خبری اسپانیایی زبان جمهوری اسالمی را مسدود کرد .این شبکه
در ابتدای ماه جاری ،گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه اسرائیل از زندانیان فلسطینی برای
آزمایشاتجدیدپزشکیخوداستفادهمینماید.
سایت خبری ضد اسرائیلی تلویزیون «هیسپن تی وی» در  ۲۰اپریل بر روی شبکه یوتیوب
خود که در حال حاضر فعال است ،ضمن محکوم کردن بالک شدن شبکه پرس تی وی،
این اقدام را مخالف آزادی بیان اعالم کرد .این سایت برای اولین بار در روز پنچ شنبه 18اپریل
مسدودگردید.
شرکت گوگل طی پیامی در خصوص انسداد شبکه های تلویزیونی هیسپن و پرس تی وی
اعالم کرد :حساب کاربری (اکانت) گوگل این دو شبکه را بدلیل نقض سیاست و خط مشی
این شرکت در خصوص انتشار اخبار جعلی غیرفعال نموده است.
شبکه هیسپن تی وی که زیر نظر صدا و سیمای جمهوری اسالمی می باشد در سال 2011
راه اندازی گردید و در سال 2014برای گسترش نفوذ رسانه ای در کشورهای آمریکای التین
کار خود را توسعه داد.
شبکهخبرگزاریفارسمیگوید،ارتباطاتقویوروبهرشدجمهوریاسالمیباکشورهای
آمریکای التین  ،باعث اتحاد بیشتر در مقابل قدرت های امپریالیستی و استعمارگر شده است .
این خبرگزاری می افزاید :جمهوری اسالمی در صدد است با دیگر کشورهای مستقل ارتباط

نزدیکتری را برقرار کند تا سیاستی مستقل از ایاالت متحده آمریکا داشته باشد.
در اوایل ماه جاری ،سایت خبری ایران ،مقاله ای منتشر کرد ،مبنی براینکه اسرائیل از زندانیان
فلسطینیبرایانجامآزمایشاتپزشکیاستفادهمیکند.اینمقالهجعلیدرسراسرکشورهای
آمریکایالتینتوزیعگردید.
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شایعه یا واقعیت؟ فرار یکی از سرداران و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران
به خارج از کشور

مرتضی برجسته

خواننده ،آهنگساز ،ترانه سرای اهل ایران است

بر اســاس گزارش های رسیده  ،علی نصیری یکسردارسابق با درجه سرتیپی درسپاه
پاسداران که در گذشته رییس دستگاه ضد اطالعات بود از ایران فرار کرده است.
بنا به گزارش از ورد  -پرس کامنتری منابع نزدیک به حســین طائب رییس سازمان
امنیت رژیم جمهوری اســامی اظهار داشته اند که حسین طائب در روز  11اپریل
(  22فروردین) در طی نشستی که از سران امنیتی و اطالعاتی تشکیل شده بود ،بین
او و نصیری برخورد لفظی پیش آمد و این ســبب شد که او پیش از موعد جلسه را
ترک کند .پس ازاین موضوع نصیری به مدت دو روز در ســرکار خود حاضر نشد و
تحقیقات اکنون نشان داده که او از مملکت فرار کرده است .تحقیقات ضد اطالعات
سپاه گزارش داده است که نصیری به یکی از کشورهای خلیج فارس فرار کرده است .و
آنجا از سفارت خانه امریکا درخواست پناهندگی نموده است .گزارش ها حاکی است
که نصیری با خود انبوهی از مدارک مربوط به فرماندهان سپاه و ماموران اطالعاتی و
واحدهای اجرایی که در ماموریت های خارج از مرزهای ایران شرکت داشته اند و در
پوشش عملیات خود را انجام می داده اند با خود همراه کرده است.
الزم به یادآوری است نصیری برای مدتی نیز فرمانده قرارگاه حضرت سیدالشهدا که
ستاد آن در تهران می باشد ،بوده است .تا این لحظه که این گزارش منتشر می شود
ســازمان اطالعات و ضد اطالعات سپاه از اعالم خبر فرار نصیری به خارج از کشور
جلوگیری کرده اند .روز  13اپریل سایت المهدیون وابسته به حزب اهلل لبنان گزارشی
بدون ذکر جزییات را منتشر کرد که پس از نیم ساعت آن را از سایت خود برداشت.
پیش از تغییر و تحوالت جدید در برکناری محمدعلی جعفری از ریاست سپاه پاسداران
و انتصاب سالمی به این سمت نامبرده بدون نام بردن از نصیری سردار سرتیپ فتح
اهلل جامیری را به این سمت منصوب کرده بود .محافل مطلع در تهران اظهار داشته اند
دلیل برکناری جعفری از سمت فرماندهی سپاه توسط اخوند خامنه ای فرار نصیری
بوده است.
یــادآوری می گردد این خبر به نقل از ورد -پرس کامنتری می باشــد و خبرگزاری
ایرانشهر نمی تواند درستی یا نادرستی آن را تایید کند.

پاکسازی سیستم آبرسانی
زندانهای کالیفرنیا آغاز شد
مقامات زندانهای کالیفرنیا اعالم کردند که طرح مقدماتی پاکسازی سیستم آبرسانی در
زندانها با استفاده از کلرین برای از بین بردن آلودگی به باکتری لژیونال آغاز نمودند.
پس از آن که در ماه مارچ یکی از زندانیان در زندان استاکتون کالیفرنیا بر اثر آلودگی آب به
باکتری لژیونال ،جان خود را از دست داد ،پرونده یکی دیگر از زندانیانی که مرده است در
دست بررسی نهایی می باشد .در پی این بررسی ،اداره بهداشت زندانهای کالیفرنیا آزمایش
و بررسی آب در زندانها را آغاز کرده است و این آزمایش نخست از زندانهای شمال و
مرکز کالیفرنیا آغاز شده است که در برگیرنده  115ساختمان است و  2700زندانی و 4000
کارمند را در خود جای داده است.
اداره بهداشت زندانها 30،پرونده را زیر بررسی خود قرار داده است .ناگفته نماند که باکتری
لژیونال،نوعیازبیماریسینهپهلوراایجادمینماید.

معرفی یک بانوی ایرانی -آمریکایی به عنوان صد
چهره تاثیر گذار سال 2018

خانم «ثمین نصرت» سرآشپز و ســتون نویس مشهور ایرانی-
آمریکایی روزنامه نیویورک تایمز در روز  18اپریل از سوی مجله
تایم به عنوان یکی از «صد چهره تأثیرگذار ســال  » 2018معرفی
گردید .وی متولد ۱۹۷۹در سان دیگو کالیفرنیا است که کتابی درباره
آشپزی نیز تالیف کرده است.
«آلیس لوئیس» از نویسندگان مشهور حوزه آشپزی آمریکا درباره
ثمین میگوید « :سالها پیش او نحوه پخت ماتسرال بوکونچینی
(نوعی غذای سنتی ایتالیایی که از پنیر گاومیش ایتالیایی درست
میشود) را به من یاد داد .نحوه یاد دادن او دلگرمکننده و جادویی
بود .او به سرعت شما را با قوهای که نمیتوان در مقابلش مقاومت
کرد،جذبمیکند؛باقوهایآمیختهازگرمی،صمیمیت،درکعمیق
از آشپزی و خندههای پر از هیجان» .وی به کتاب منتشر شده خانم
ثمین نصرت درباره آشپزی اشاره کرد و از جنبههای عملی و فنی
آنتعریفنمود.
در این لیست که شامل چهرههای هنری ،سیاسی ،ورزشی ،تجاری
و حرفه های دیگر می باشد ،از مجموع صد نفر ،نام  ۴۲زن دیده

میشود ،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 ،شی
جینپینگرئیسجمهوریچین،پاپفرانسیسرهبرکاتولیکهای
جهان ،نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ،میچ مکانل
از سناتورهای پرسابقه آمریکا ،خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت
نیکالس مادورو در ونزوئال که مشروعیت وی را به چالش کشیده
است ،محمد بن زاید ال نهیان ولیعهد ابوظبی ،عمران خان نخست
وزیر پاکستان ،رابرت مولر بازرس ویژه در مورد دخالت احتمالی
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شمار دیگری از
چهرههایسیاسیوجوددارد.مارکزاکربرگمدیرعاملفیسبوک
نیز در لیست صد نفره تایم قرار داد.
در بخش اسطورهها نیز افرادی مانند میشل اوباما همسر باراک اوباما
رئیسجمهوریآمریکا،لیدیگاگاوتیلورسوییفتازخوانندههای
معروف آمریکایی ،کاستر سیمینیا از دوندگان زن آفریقایی ،رضیه
المتوکل از فعاالن حقوق بشری یمن نیز جای گرفتهاند.
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برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان نسل کشی ارامنه در لوس آنجلس

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

تصادفات

مراسم بزرگداشت کشته شدگان و قربانیان نسلکشی ارامنه به دست ترکان عثمانی
در سال  ،1915در روز چهارشنبه  24آپریل در لوس آنجلس در مقابل کنسولگری
ترکیه انجام میشود.
در این مراسم ،اریک گارستی شهردار لوس آنجلس و اعضای شورای شهر ،ادم شیف
و برد شرمن 2 ،نماینده دموکرات در کنگره آمریکا و آدری نظریان نماینده مجلس
ایالتی کالیفرنیا نیزحضور خواهند داشت ،هیئت مدیره اداره آموزش لوس آنجلس نیز
تصمیم گیری در مورد تعطیلی مدارس در روز  24آپریل برای دانش آموزان ارمنی
تبار را در دستورکار خود قرار داد .از سوی دیگر به آستین بیوتنر رئیس اداره آموزش
لوس آنجلس پیشنهاد شد که مطالب بیشتری در مواد آموزشی دبیرستانها در مورد
نسلکشی ارامنه قرار دهد تا دانشآموزان در این زمینه بیشتر بیاموزند و هفتهای نیز
در ماه آپریل به آموزش بیشتر این فاجعه تاریخی اختصاص یابد.

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

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

طوالنیشدنجمعآوریسوابقمجرمانمنجربهافزایشجرمآنهامیشود

پژوهشــگران دانشکده حقوق در دانشگاه اســتنفورد نتبجه پژوهش خود در مورد
مجرمان و ثبت خالفهای آنها منتشــر کردند که نشان میدهد طوالنی شدن جمع
آوری سوابق دستگیریها و خالفهای مجرمان و در اختیار قرار دادن آنها در ایالت
کالیفرنیا  ،سبب شده است که مجرمان به آسانی به اسلحه دست یابند و در نتیجه آن
دست به جرم بیشتری بزنند.
برای خرید اسلحه ،نیاز به بررسی پیشینه افراد از نظر شماری از جرایم جنایی است.

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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714-418-7146

گزارش نشــان میدهد که گردآوری پیشینه دستگیریها ،در  60درصد موارد فاقد
اطالعاتی است که از فروش اسلحه میتواند پیشگیری کند ،به ویژه این موضوع در
مورد مجرمان نوجوان بیشتر دیده میشود.
بر اســاس این گزارش ،رابرت بونتا نماینده دموکــرات المیدا در خانه نمایندگان،
پیشــنهاد تهیه استانداردی همگانی برای نیروهای پلیس و شریف در سطح محلی،
کانتی و ایالتی را برای استفاده مشترک مطرح کرده است.

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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نامگذاری بلواری به نام باراک اوباما قطعی شد

شورای شهر لوس آنجلس که با رای قاطع ،تصمیم به نامگذاری بلواری به نام باراک
اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا گرفته است ،اعالم نمود رونمایی از نامگذاری این
بلوار در تقاطع بلوار مارتین لوترکینگ در بالدوین هیلز در محله کرنشا در روز چهارم
می،همراه با جشنی انجام میگیرد.
در این مراســم شماری از هنرمندان در آن قطعات موسیقی و آواز اجرا میکنند که
برای همگان آزاد و رایگان خواهد بود.

دستگیری وکیل تصادفات در
فروشگاه اپل
پلیس شهر والنات کریک در شمال کالیفرنیا اعالم کرد در روز عید پاک ،وکیلی

به نام جاکس بالکسهم را در فروشگاه اپل دستگیر کرده است که با کار گذاشتن
دوربینــی روی کفش خود ،به طور مخفیانه از زیر دامن دختری زیر  18ســاله
فیلمبــرداری میکرده اســت .در این ماجرا ناگهان پــدر دختر متوجه این امر

میشود و وکیل نامبرده که قصد گریز داشته ،از سوی یکی از مشتریان فروشگاه
متوقف میشود و با آمدن پلیس ،تحویل آنان میگردد.

آگاهیهای موجود در کانون وکال نشان میدهد که او  21سال است که به عنوان
وکیل تصادف و آسیبهای فردی ،در منطقه وکالت میکند

ورودیه رایگان

در این مراســم ،افزون بر تمامی اعضای شورای شهر لوس آنجلس ،اریک گارستی
شهردار لوس آنجلس و کارن بس نماینده کنگره آمریکا از لوس آنجلس نیز حضور
خواهد داشت.
بلوار اوباما که  3/7مایل گستره آن خواهد بود بین بلوار جفرسون تا خیابان آرلینگتون
در خیابان رودئو قرار دارد.
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در کانون خبر:

برای پاکسازی آبهای زیرزمینی پرادایز
 300میلیون دالر بودجه مورد نیاز است.

آغازینو

پس از آن که در آتش ســوزی ماه نوامبر  ،2018بیش از  90درصد شهر «پرادایز » در اســت که برای سالمتی خطرناک بوده و منجر به ســرطان می شود .از این رو ،برای
آتشسوزی منطقه کمپ سوخت و  27000خانوار ناگزیر شدند حانه های خود را ترک پاکسازی آبهای زیرزمینی ،بودجهای به مبلغ  300میلیون دالرمورد نیاز است .کارشناسان
زیســت محیطی و تندرستی و بهداشت ،این مشاهدات را به دقت مورد بررسی قرار
کنند ،حال با مشکل تازه ای مواجه شده اند.
اکنون که برای بازسازی و پاکسازی شهر پارادایز 2 ،میلیارد دالر بودجه مورد نیاز است ،خواهند داد و گزارش نهایی را به سازمانهای مربوطه خواهند فرستاد
این شهر با مشکل آلودگی آبهای آشامیدنی به ماده بنزن ( )Benzeneمواجه شده

افزایش بی رویه بی خانمان ها در شهرهای ارنج کانتی
آخرین آمارگیری ارنج کانتی در مورد بیخانمانها ،شمار کسانی را که در خیابان
و یا در سر پناههای موقت زندگی میکنند ،نزدیک به  7000نفر برآورد کرده است.
این آمارگیری درست یکسال پس از آن که ارنج کانتی کنارههای رودخانه سانتا
آنا و پیرامون شــهرداری سانتا آنا را از وجود بیخانمانها پاک کرد و آنان را در
ســرپناههای مختلف جای داد ،افزایش بیرویه بیخانمانها در شهرهای ارنج
کانتی را نشــان میدهد .برای نمونه در شهر کوستا میسا بیخانمانهایی که در
خیابان میخوابیدند  103نفر در ســال  2017بوده و اکنون به  187نفر رسیده و
برای همین دوره در هانتینگتون بیچ از  119نفر به  289رسیده است که  2برابر
میباشــد باید یادآوری کرد که شمار بیخانمانهای ارنج کانتی در سال ،2017
 4792نفر بوده است که اکنون  6860نفر شده است و تنها  2899در سرپناههای
موقت هستند و  3961نفر در خیابانها میخوابند.

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

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
 26آپریل تا  2می ( 6اردیبهشت تا  12اردیبهشت)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

جمعه  6اردیبهشت  26 /آوریل
 1338خورشیدی (1959میالدی)
زادروز فریبا صدیقی ،قصه نویس و شاعر
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت اسماعیل مهرتاش ،نوازندهی تار و معلم
موسیقی
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
درگذشتحسینعلیهروی،نویسندهوپژوهشگر
ادبیات و موسیقی ایرانی
 1379خورشیدی ( 2000میالدی)
درگذشت نورالدین رضوی سروستانی -خواننده و
ردیفدان -از آثار وی دوره ردیف آوازی به روایت
نورعلیبرومنداست.

شنبه  7اردیبهشت  27 /آوریل

 1306خورشیدی ( 1927میالدی)
انتشار نخستین شماره از روزنام ه «تجدد ایران» به
مدیریت میرزا سید محمد طباطبائی در تهران
 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
رابندرنات تاگور ،ادیب و فیلسوف هندوستان ،برای
یك دیدار فرهنگی وارد تهران شد
 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
زادروز تورج نگهبان ،شاعر و ترانه سرا
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
انتصاب دکتر محمد مصدق به نخستوزیری
 1379خورشیدی ( 2000میالدی)
درگذشت نورالدین رضوی سروستانی ،خواننده و
ردیفدانموسیقیایرانی

یکشنبه  8اردیبهشت  28 /آوریل

 1300خورشیدی ( 1921میالدی)
زادروز سیمین دانشور ،داستان نویس
کتابهای شادروان سیمین دانشور در شرکت
کتاب موجود است

اصفهان بوده است.
 1375خورشیدی( 1996میالدی)
 1349خورشیدی (  1970میالدی)
درگذشت جعفر روحبخش ،هنرمند نقاش ایرانی
درگذشت اسماعیل آشتیانی ،نقاش ،وی از
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
درگذشت منوچهر سخایی (زاده ۱۳۱۴خورشیدی شاگردانکمااللملکبود
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
در تهران)
درگذشت روح انگیز سامی نژاد ،اولین بازیگر زن
خواننده و بازیگر سینمای قبل از انقالب ،از
قدیمیترین چهرههای موسیقی پاپ و از بازماندگان سینمای ایران ،بازیگر نقش «دختر لر» در فیلمی به
نسلی است که با اجرای ترانههای عاشقانه بر بستر همین نام و فیلم لیلی و مجنون
ملودیهای ایرانی ،با ارکستراسیون غربی و کالم
فارسی ،در اواخر دهه  ۳۰خورشیدی ،محبوبیت
خیره کنندهای برای این سبک موسیقی به ارمغان چهارشنبه 11اردیبهشت  1 /می
آوردند.
 1397خورشیدی (آپریل )2018
 1275خورشیدی( 1896میالدی)
درگذشت کامل علی پور نوازنده برجسته سنتور در ترور ناصرالدینشاه قاجار به دست میرزا رضا کرمانی
ونکور کانادا به علت سکته مغزی
در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری.
1331خورشیدی ( 1952میالدی)
افتتاح آرامگاه سعدی در شیراز توسط
دوشنبه  9اردیبهشت  29 /آوریل
محمدرضاشاه پهلوی و ملكه ثریا
1358خورشیدی ( 1979میالدی)
 1297خورشیدی
درگذشت مرتضی مطهری ،نویسنده و مجتهد
زادروز استاد دکتر محمد معین ،دانشمند ،نویسنده،
و رییس شورای انقالب اسالمی و تئوریسین
پژوهشگر و رئیس سازمان لغتنامه دهخدا و پدید
جمهوری اسالمی به دست افراد گروه فرقان شد.
آورندهیفرهنگمعین
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
فرهنگهای دهخدا و معین در کتابفروشی شرکت
درگذشتكیومرثصابریفومنی،نویسنده،
کتاب موجود است
طنزپرداز و مدیر مسئول و سردبیر نشریهی گل آقا
 1349خورشیدی ( 1970میالدی)
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشتاسماعیلآشتیانی،نقاش
درگذشت رضا سیدحسینی مترجم سرشناس در
 1368خورشیدی ( 1989خورشیدی)
درگذشت احسان طبری ،نویسنده ،شاعر ،پژوهشگر و از ایران
آثار نویسندگان بزرگی چون آندره مالرو ،مارگریت
اعضای کمیته مرکزی حزب توده
دوراس ،یاشار کمال ،ژان پل سارتر ،آندره ژید ،آلبر
 1370خورشیدی ( 1991میالدی)
کامو و بالزاک و ....توسط سیدحسینی به فارسی
درگذشت علیاصغر زند وکیلی ،خواننده
برگرداندهشده.
 1370خورشیدی ( 1991میالدی)
درگذشت دکتر غالمحسین صدیقی ،جامعهشناس و از  1388خورشیدی ( 2009میالدی)
اعضای جبهه ملی و وزیر کشور در کابینه دکتر محمد اعدام دالرا دارابی ،نوجوانی نقاش که در سن ۱۷
سالگی مرتکب قتل شده بود توسط قوه قضاییه
مصدق
نظام جمهوری اسالمی ایران در رشت.
 1380خورشیدی ( 2001میالدی)
درگذشت کورش کوشان ،از نخستین بازیگران کودک
در سینمای ایران
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
مرگ خودخواسته سیامک پورزند ،روزنامه نگار کهنه
کار مقیم ایران ،که خود را از بالکن منزل مسکونیاش
در تهران به پایین پرتاب کرد و به زندگی خود پایان
داد.

پنجشنبه 12اردیبهشت  2 /می

سه شنبه  10اردیبهشت  30 /آوریل
 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
زاد روز جمیله شیخی ،هنرپیشه و بازیگر ایرانی
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
سید جعفر پیشهوری ،صدر فرقهی دموكرات
آذربایجان ،با هیئتی وارد تهران شد
 1345خورشیدی ( 1966میالدی)
زادروز علیرضا پهلوی(دوم) ،فرزند سوم محمدرضا
شاه پهلوی و شهبانو فرح دیبا
 1345خورشیدی ( 1966میالدی)
زادروز سیدعلیرضامیرعلینقی،پژوهشگرتاریخ
موسیقی ،نوازنده سنتور و از تهیه كنندگان
سالنامههایموسیقیایران
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
زادروز بهرام رادان ،هنرپیشه و بازیگر ایرانی

 1150خورشیدی ( 1871میالدی)
درگذشتدرویشعبدالمجیدطالقانی،استاد
خوشنویسی و شاعر .او ابداع کننده سبک شکسته
نستعلیقدرخوشنویسیبود.
 1288خورشیدی ( 1909میالدی)
زادروز محمد حسن (بیوک) معیری -رهی ،شاعر
و ترانه سرا -از آثار وی شب جدایی ،آزادهام و
مجموعه شعرهای آزاده و سایهی عمر.
کتابهای رهی معیری در لینک برای خرید
ازشرکت کتاب موجودهستند
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
انتشار مجل ه «بیداری ما» توسط زهرا اسكندری
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
پوراندخت شجیعی به دریافت درج ه دكترا نائل
شد .او نخستین استاد زن در دانشكدهی ادبیات

 1302خورشیدی( 1923میالدی)
زادروز رضا ارحام صدر ،هنرمند سینما و تئاتر در
اصفهان
 1325خورشیدی()1946
درگذشت غالمحسین رهنما ،معاون دانشگاه تهران و
استادریاضیات
 1341خورشیدی()1962
درگذشتحسینمجابی،نقاشمدرنیست
 1393خورشیدی()2014
درگذشت محمدرضا لطفی ،نوازنده و موسیقی دان در
تهران به دلیل ابتال به بیماری سرطان خون

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – مایک پومپئو ،وزیر خارجه آمریکا ،دوشنبه (دوم اردیبهشت ۲۲/آوریل)
پایان معافیت از تحریمهای نفتی جمهوری اسالمی را اعالم کرد و گفت ،دیگر هیچ
معافیتی در این زمینه به کشورهای دیگر نخواهند داد.
نه مثه اینکه جدی جدی شمشیر رو از رو بستن و تا رگ نفتی جمهوری اسالمی
رو نزنن ،ول کن نیســتن .کال همه اون مشتری های نفت ایران که معافیت گرفته
بودن ،از جاهای دیگه نفتشونو تهیه کردن و اوپک و دیگر تولیدکننده های نفت هم
همه به دعوت دولت آمریکا لبیک گفتن و نقش یاران شیطان بزرگ رو بازی کردن
تا فالن جمهوری اسالمی پاره بشه!
خبر دوم  -یک روز پــس از اعالم توقف مجوز موقت خرید نفت از جمهوری
اسالمی ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت گفت :خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات
نفت ایران تعبیر نمیشود.
واال بیژن جون اونی که چهل ساله زیر خوابیده و داره تو رویاهاش گل های قالی
رو زیر فشــار آمریکا میشمره ،شــما و دوستان جمهوری اسالمی چیتون هستن.
صادرات نفت شما نه تنها به صفر میرسه بلکه فکر کنم به زیر صفر هم برسه و با
ورشکستگی کامل اقتصاد مملکت حتی مجبور شین نفت هم وارد کنین!
خبر ســوم  -عالالدین بروجردی از اعضای کمیسیون امنیت و سیاست خارجی
مجلس شورای اســامی گفت :مردم با افزایش قیمت مواد غذایی باید از خرید
خود کم کنند.
خدا کنه غول چراغ جــادو بیاد و ترتیب این عالالدین بچه فالن رو بده .پوفیوز!
اول بــرو به پرونده اختالس  ۲۸۰۰میلیاردی که تو دادگاه داری برس و بعدش بیا
زر زیــادی برای مردم بزن! می خوای اصن مردم برن بمیرن و زندگی نکنن .مردم
مایحتاج اولیه شونو نخرن چون تو و اون نظام بی عرضه اتون نمیتونه جلوی تورم
رو بگیره؟ خیلی پررویی به خدا!
خبر چهارم  -بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر اســرائیل گفت :به نشانه سپاس از
پرزیدنت دانلد ترامپ که ماه گذشته بلندیهای جوالن را بخشی از خاک اسرائیل
اعالم کرد ،یک از شهرکهای احداثی در این منطقه را ترامپ خواهد نامید.
آقای نتانیاهو ،خبر نداری که ایشاال فردای آزادی ایران از چنگال جمهوری اسالمی،
شــورای شهر تهران هم بعنوان تشکر از پرزیدنت ترامپ ،خیابونی به اسم ایشان
خواهد کرد .شاید همون خیابونی که قبال و ایشاال بعدا سفارت اسراییل توش بوده
و خواهد بود.

خبر پنجم – قاضی پرونده بانک سرمایه گفت :زمانی که متهمان برای اجرای حکم
احضار شدند ،نمی دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری
شدند! اشاره او به سه متهم علی بخشایش و محمدرضا توسلی ،مدیران عامل سابق
بانک سرمایه و پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره این بانک هستند .کاظمی در
دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ،وزیر رفاه بود.
وقتی یکی از وکالی پرونده این متهم ها (حمید حاجیان) رو به رگبار ببندن و بکشن،
خب این خیلی عادیه که یهویی هر سه تا متهم همه با هم سکته کنن .البته شاید این
دو ماجرا ربطی به هم نداشته باشه ولی از اون جایی که گوز به شقیقه کامال ربط داره
پس پیدا کنید پرتقال فروش (شما بخونید فرمانده اصلی اختالس بانک سرمایه) رو!
درضمن هر ســه متهم از ترس پاره شدن باسن شون بر اثر تجاوزهای احتمالی در
زندان سکته کردن!
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جدول و سرگرمی

افقي :
  -1این کاخ بین سالهای  ۱۷۱۸تا توسط آرماند-کلود مویه آرشیتکت فرانسوی
به سبک کالسیک برای اقامت کنت دِورو ساخته شد -از سرداران داریوشسوم
 -2ترویجدهنده -زمینشوی دستهدار -نوعی آجیل
ی شیرینی
 -3از وسایل آزمایشگاه -علم تصاویرمتحرک -نوع 
 -4دوستی -درک و شعور -از سکههای هخامنشی -قیمت کاال
 -5نوشابه قدیمی -سازمان فضانوردی آمریکا -وسط و بین
 -6پارچه کمعرض -خودرویی کرهای -اندک
 -7بریدن شاخههای اضافه درخت -دلیری -آب منجمد -مقابل زیر
 -8نزدیک به هم -سوال کردن
 -9رودی در ایتالیا -گوشت آذری -آنچه در جنگ به دست آورده شود -بزرگی
 -10آرام یافتن -پارچه معیوب -نادان
 -11نوعی جنون -گیاهی یکســاله با گلهای آبی یا ســفید و ساقههای بلند و
باریک -مزه نمک
 -12خو گرفتن -سخننیشدار -قاصد -سرود دستهجمعی
 -13کاله الف -از میان رفتن -تمام ًا
 -14ماده مقوی بعضی از خوراکیها و میوهها  -گشوده -سالم
 -15غیر قابل دیدن -از کاخهای دوره صفویه در اصفهان

 -4برآمدگی ته کفش -از شهرهای استانفارس -سنگدل و بیرحم -محموله
 -5اشتباه -فضاپیماى بالدار -پرتاب شده
 -6کودکی که پدرش مرده باشد -روزگار -جامه یکال و بیآستر
 -7صندلی ســوارکاری -انسانهای بسیار باهوش -اختراعی از الکساندر گراهام
بل
 -8همیشه و مستمر -ادب و فرهنگ
 -9ماه سوم از سال میالدی -زدن نبض و قلب -نغمه و بانگ
 -10آرزومندی -گله گوسفندان -زیر پای رانندهاست
 -11سخن زشت و ناروا -فهرست -از حروف الفبای پارسی
 -12غربال -نوعی خط باستانی -لطیفه -مردن از غصه
 -13بزرگ قبیله -یار کلنگ! -از روزگار درمیآورند -اجاره خانه
 -14میل به غذا -رنج دیده -باشگاه
 -15این شهر یکی از مهمترین بنادر تجاری و نیز اصلیترین پایگاه دریایی ایتالیا
می باشد -یک موزه و گالری هنریست که در مادرید واقع شدهاست

حل جدول شماره گذشته

عمودي :
 -1پســر کوروش کبیر -یکی از غنیترین موزههای جهان که در شــهر برلین،
پایتخت کشور آلمان واقع شده است
 -2بزرگتر -صفت میوه خراب -همسر اردشیر اول
 -3خورشید -روز ازل -شهر فردوسی -موضوع و زمینه

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  26آپریل 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

165
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

عدم موفقیت اجرای طرح  Vision Zeroدر لوس آنجلس

طرح اریک گارســتی شهردار لوس آنجلس که در سال  2015برای کاهش مرگ و
میر در ترافیک لوس آنجلس با پروژه  Vision Zeroآغاز شــده  ،هنوز کارآیی
الزم را به دســت نیاروده و مرگ و میر ناشی از تصادفات افزایش یافته است .این
طرح قرار است تا سال  ،2025مرگ و میر در ترافیک و تصادفهای خیابانی را به
صفر برساند.
لوس آنجلس دارای گستره خیابانی به میزان  7500مایل می باشد .گر چه در سال

 246 ،2017نفر در خیابان جان خود را در اثر تصادف از دســت دادهاند ،این رقم
در سال  2018به  242نفر کاهش یافته که میزان  1/63درصد است و کافی نیست
در ســال  2003میزان مرگ و میر در خیابان همین  242نفر بوده است .کارشناسان
طراحی خیابانها را یکی از عوامل اصلی میدانند.
گفتنی است طرح  Vision Zeroکه در نیویورک در سال  2014آغاز شد اکنون
با  33درصد کاهش در مرگ و میر روبروست.

