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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

هواداران ترامپ و شعارهایی علیه 
نماینده مسلمان و آفریقایی تبار کنگره

باال گرفتن تنش بین پلیس 
لوس انجلس و ماموران اداره 

مهاجرت

دستگیری یک متجاوز جنسی پس 
DNA از 25 سال به کمک آزمایش

نژادپرستان ، طناب دار در دانشگاه 
استنفورد آویختند

یکی از فرماندهان گارد ساحلی 
بندر لوس انجلس ، به فروش 
اسلحه  غیر قانونی اعتراف کرد

استفاده از واژهای بدون جنسیت 
در شهر برکلی

فرودگاه جان وین ، مشکل 
هواپیماهای کوچک را حل کرد
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 9

»نیتسانا درشان« وکیل ایرانی االصل اسراییلی
 در مسیر توقیف دارایی های جمهوری اسالمی در اینستکس

»خانم نیتســانا درشــان« و دفتر حقوقی وی 
روز دوشــنبه ۱۵ جــوالی در دادگاهــی در 
فرانسه خواستار توقیف دارایی های حاصل از 
فروش نفت جمهوری اسالمی از طریق کانال 

اینستکس شد.
خانم نیتسانا درشان در دو دهه گذشته صدها 
میلیون دالر در دادگاههای فدرال امریکا علیه 
جمهوری اســالمی ایران که حامی تروریسم 
است، شــکایت کرده و به نفع قربانیان حکم 

گرفته است. 
»اینســتکس« کانال تبادل مالی  اســت که ۳ 
کشور اروپای غربی امضا کننده برجام پس از 
خروج امریکا از ایــن معاهده برای دور زدن 
تحریــم های امریکا علیه جمهوری اســالمی 
ایــران راه اندازی کرده انــد و از اول جوالی 

۲۰۱۹ فعال شده است.

سه ایرانی متهم به قاچاق کربن فایبر توسط 
وزارت دادگستری آمریکا

خبر فوری - خبرگزاری ایرانشهر - سه ایرانی به نامهای 
بهزاد پورقناد - علیرضا شکری و فرزین فریدمنش به جرم 
کوشــش برای صدور کربن فایبر که برای ساخت بمب 

اتمی از آن استفاده می شود متهم شدند.
بهزاد پورقناد توســط پلیس آلمان دستگیر و سه شنبه ۱6 

جوالی به آمریکا فرســتاده شــد. بهزاد پورقناد روز ۱7 
جوالی در نیویورک در برابــر دادگاه فدرال حضور پیدا 

کرد و تفهیم اتهام شد.
اتهام شکری مالکیت کربن فایبر، اتهام پورقناد برنامه ریز 
مالی و اتهام فریدمنش ترتیب انتقال و ارسال آن بوده است.

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
www.doctorheydari.com
http://www.loan-america.com/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

مهدی اخوان ثالث
شاعر پرآوازه و موسیقی پژوه ایرانی بود.

شکایت از نماینده جمهوریخواه مجلس کالیفرنیا
 برای دست درازی جنسی

لیزا بارلت  از اعضای هیئت مدیره ناظران ارنج کانتی اعالم کرد که در سال ۲۰۱۱، در 
یک گردهم آیی سیاسی، ویلیام براو )William Braugh( نماینده جمهوریخواه 
شــهر دی نا پوینت  او را لمس کرده و رفتاری ناشایست نسبت به او داشته است. 
پــس از اعالم این موضــوع، ۳ زن دیگر که هر یک به گونه ای از کارکنان دفتر و یا 
کمیســیون های قانونگذاری مجلس در ساکرامنتو بوده اند، نسبت به رفتار او که در 

گذشته اعالم شکایت کرده بودند بار دیگر این موضوع را طرح کردند. 
ویلیام براو که ازدواج کرده و همسر دارد، این اتهام را رد کرده است. 

در یک بیانیه مشترک، رهبران اقلیت جمهوریخواه در ۲ مجلس ایالت کالیفرنیا اعالم 
کردند که هر گونه رفتار ناشایست در این زمینه را تحمل نمی کنند و به آن رسیدگی 

خواهند کرد.

DNA دستگیری یک متجاوز جنسی پس از 25 سال به کمک آزمایش
مقامــات FBI از دســتگیری یک فرد متهم به تجاوز جنســی و بازگردادن او به 

ساکرامنتو خبر دادند. 
مارک مانته ئوفل )Mark Manteuffel( که اکنون ۵۹ ســال دارد و متهم است 
بین ســال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹4 در کالیفرنیا هنگامی که کارمند زندان ساکرامنتو و 
کارمند FBI بوده است،  متهم به تجاوز، شکنجه، پاره کردن بدن افراد با چاقو است 

و با بهره گرفتن از DNA شناسایی شده است. 
دادســتان منطقه آن ماری شوبرت که از شناسایی خانواده قربانیان خودداری کرد، 
گفته است که به کمک نمونه گیری از آنان و روش پیشرفته DNA و نمونه هایی 
که پس از جرم نگهداری می شــده او را در ایالت جورجیا دستگیر و به کالیفرنیا 
بازگردانده اند. او در ســال ۱۹۹۲، زنی را در خانه اش ۳ ساعت شکنجه و تجاوز 
کرده اســت و در سال ۱۹۹۲ دختر دانشجویی را در محوطه دانشگاه مورد تجاوز 

قرار داده است. 

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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هواداران ترامپ و شعارهایی علیه نماینده مسلمان و آفریقایی تبار کنگره
کوین مک کارتی نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا و رهبر اقلیت جمهوریخواهان 
در کنگره آمریکا، پس از آن که در گردهم آیی انتخاباتی دانالد ترامپ رئیس 
 Send Her Back جمهور آمریکا، شــرکت کنندگان فریــاد زده بودند
که خطاب به نماینده کنگره ایالن عمار اســت و برگرفته از ســخنان رئیس 
جمهــور دانالد ترامپ در مورد نمایندگان منتقد کنگره و بازگشــت آنان  به 
کشورشــان ، گفت در همصدایی شرکت کنندگان جمهوریخواه و فریادشان، 
مقصر رئیس جمهور نیســت، بلکــه این نمایندگان دموکــرات مانند ایلهان 

آیانا اوکاسیو کورتز،  الکساندریا  عمار، 
پریســلی و رشیدا طالیب هستند که با طرح شعارهای خود در صحن کنگره، 
مخالفت ایجاد می کنند و جورا متشــنج می سازند. این روزها فضای کنگره 
عوض شــده و حزب دموکرات هم به حزب سوسیالیســت دموکرات تبدیل 

شده است. 

باال گرفتن تنش بین پلیس لوس انجلس و ماموران اداره مهاجرت

با اعالم عملیاتی شدن دستگیری مهاجران غیرقانونی از سوی اداره مهاجرت و گمرک 
آمریکا، تنش بین پلیس لوس آنجلس و نیروهای ICE باال می گیرد. 

در ویدئویی که منتشر شده است، مایکل مور رئیس پلیس لوس آنجلس در کنار اریک 
گارستی شــهردار لوس آنجلس دیده می شود که می گوید مهاجران مجبور نیستند 
درهای خانه خود را به روی ماموران ICE که دارای حکم دستگیری نیستند، باز کنند. 

از ســوی دیگر دیوید مارین، مدیر عملیاتی دستگیری مهاجران و اخراج آن در لوس 
آنجلس اعالم کرد که این سخنان مایکل مور رئیس پلیس لوس آنجلس کار ما را دشوار 
می کند زیرا آنان، سیاست را بر امنیت جامعه، مقدم جلوه می دهند. ناگفته نماند که 
تمامی این تنش ها پس از دستور دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا  برای دستگیری و 

اخراج مهاجران ، بیشتر علنی می شود.

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
http://www.tehranmagazine.com/


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:177 - JULY,19 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 177- آدینه  19 جوالی 2019

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره 4

امانی جاوید 
رئیس قضایی  معاون 

هرمزگان دادگستري  کل   
 

ها: مسئولیت 
قتل دادســراي عمومی و  بازپرس ویژه   -
۱۳86 بندرعباس، حداقل از سال   انقالب 

احتماالً تا سال  ۱۳۹۵
- معاون قضایی رئیس کل دادگســتري هرمزگان، احتماالً از اواخر ســال 

۱۳۹۵تاکنون برخی از موارد نقض حقوق بشــر
جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادســراي بندرعباس که مسئولیت پیگیري 
قضائــی پرونده قتل عطااهلل رضوانی ، شــهروند بهائی، را بر عهده داشــته 
است به دلیل انجام ندادن وظیفه اش در انجام تحقیقات الزم براي شناسایی 
و محاکمــه عامالن و آمــران این قتل و اعطاي مصونیــت به آنان، مرتکب 

است. بشر شده  نقض حقوق 
عطااهلل رضوانی، عضو ســابق هیات خادمین جامعــه بهائی بندرعباس، در 
دوم شــهریور ۱۳۹۲ به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشــناس کشته شد. او از 
مدت ها پیش از کشــته شدنش به صورت مســتقیم و غیرمستقیم از سوي 
نهادهاي امنیتی تهدید شــده بود و براي رفتن از بندرعباس تحت فشار بود.
طبق قانون اصالح قانون تشــکیل دادگاه هاي عمومی و انقالب موســوم به 
قانون احیاي دادسراها مصوب سال ۱۳8۱ ، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی 
در رابطه با کلیه جرائم بر عهده بازپرس اســت. با ارجاع پرونده به بازپرس 
از ســوي دادســتان، بازپرس عهد هدار انجام تحقیقات و شناسایی عوامل 
ارتکاب جرم می شــود. مطابق قانون مزبور بازپرس می تواند با اســتفاده 
از اختیــارات قانونی خود از نیروهاي انتظامی و مقامات رســمی و ادارات 
دولتی بخواهد راجع به مواردي که به روشــن شدن حقایق پرونده و هویت 

عوامل ارتکاب جرم کمک مــی کند، تحقیق کنند و اطالعات الزم را
ارائــه کنند. بازپرس همچنیــن می تواند به تحقیقات ضابطین دادگســتري 
رســیدگیکند و هرگاه تغییري در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات الزم 

باشد دستورات الزم را صادر کند.
مقامــات قضائــی از جملــه جاوید امانــی، بازپرس ویژه قتل دادســراي 
بندرعباس، اقدامات الزم براي شناســایی و محاکمــه عامالن و آمران این 
قتل را انجام نداد هاند و با وجود شــواهد روشن مبنی بر قتل برنامه ریزي 
شــده عطااهلل رضوانی و اجراي آن توســط فرد و یــا افراد حرف هاي، از 
پیگیري مؤثر پرونده و مشخص شــدن نکات مبهم آن جلوگیري کرده اند.

از جملــه این موارد می تــوان به عدم تحقیق راجع به فهرســت مکالمات 
تلفن همراه عطااهلل رضوانی اشــاره کرد. بر اساس گفته هاي کریم میرزایی، 
آخریــن فردي که عطــااهلل رضوانی را پیش از مرگ دیــده بود، اوپیش از 
تــرک خانه با فردي که با تلفن همراهش تماس گرفته بود یک تماس تلفنی 

طوالنی بین ۳۰ تا 4۰ دقیقه اي داشــته بود.
در حالــی کــه گمان می رفت ضــارب از طریق همین تمــاس تلفنی قرار 
مالقــات با رضوانی را هماهنگ کرده باشــد، خانواده و وکیل پرونده براي 
نخســتین قدم خواهان مشــخص شــدن فهرســت تماس هاي تلفن همراه 
عطااهلل رضوانی شــدند. از آنجا که تلفن همراه پس از قتل به ســرقت رفته 
بود، پیگیري این مســاله فقط از سوي وزارت ارتباطات و با دستور مقامات 

قضائی ممکن بود که تا کنون انجام نشــده است.
خاص بودن اســلحه اســتفاده شــده در این قتل و چ ککــردن دوربین 
خیابــان هاي محل تــردد اتومبیل آقاي رضوانی از دیگر مواردي بود که 
از طریق آن می شــد اطالعاتی در رابطه با این قتل به دســت آورد اما 
تــا کنون نتایج تحقیقات در رابطه بــا هیچکدام از این موارد به خانواده 

است. نشده  اعالم 
جاویــد امانی، بازپرس پرونده، همچنین با طــرح فرضیه هاي غیرمنطقی 
همچون خودکشــی و قتل به دلیل انگیز ههاي شــخصی و ســرقت مسیر 
تحقیقات را منحرف کرده اســت و چند بار ســعی بر بســتن این پرونده 
داشــته اســت. این در حالی است که هیچ اســلحه اي در محل قتل پیدا 
نشده اســت و گزارش ماموران بازرســی صحنه جرم فرضیه خودکشی 

نمی کند. تایید  را 
پس از رد فرضیه خودکشــی و قتل به دلیل انگیز ههاي شــخصی و مالی، 
در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در حالی که ۱۳ ماه از قتل آقاي رضوانی گذشــته 
بود، خانواده و وکیل پرونده او به شــعبه دوم بازپرسی دادسراي عمومی و 
انقالب بندرعباس احضار شدند و امانی، بازپرس پرونده، به آ نها گفت که 
تا کنون هیچ ســرنخی از جریان قتل عطااهلل رضوانی پیدا نشده است و این 
پرونده راه به جایی نخواهد برد. او همچنین از خانواده رضوانی خواســت 
کــه با دریافت دیــه از بیت المال، پرونده را مختومــه اعالم کنند. بازپرس 
جاوید امانــی، بازپرس ویژه قتل دادســراي بندرعبــاس، در برابر اصرار 
خانــواده رضوانی بــراي پیگیري پرونده و نپذیرفتــن مختومه اعالم کردن 
پرونــده به آ نها گفت که این پرونده فقط در صورتی پیگیري خواهد شــد 
که شــما قاتل را معرفی و از او شکایت کنید. فرداي آن روز، چهارشنبه۲۳  
مهرماه، نامه اي از شــعبه دوم دادسراي بندرعباس به منزل خانواده رضوانی 
ارســال شــد که در آن از کوروش رضوانی )پسر عطاااهلل رضوانی و شاکی 
پرونده( خواســته شده بود که ظرف مدت یک هفته، چنانچه دلیلی بر وقوع 

قتل توســط فرد یا افرادي را دارد به شعبه مذکور ارائه دهد.  
با وجود ای نکــه خانواده رضوانی بارها به دفتــر بازپرس پرونده، امانی، 
مراجعه کردند و خواســتار پیگیري بیشــتر این پرونده شده اند، تا کنون به 

هیچ کدام از درخواســتهاي آنها ترتیب اثر داده نشده است. 
جاویــد امانی به عنوان مســئول اصلــی انجام تحقیقــات و تعقیب قانونی 
عامالن ارتــکاب جرم در این پرونــده، فرضیه اصلی قتل بــه دلیل عقاید 
مذهبــی را کنار گذاشــته اســت و در نهایت با منحر فکــردن تحقیقات و 
جلوگیري از انجام تحقیقات الزم، مســئولیت شناســایی قاتل یا قاتالن را 

بر عهده خانواده مقتول گذاشــته است و مانع اجراي عدالت شده است.
مرتضی اشــراقی به عنوان دادســتان انقالب تهران طی مصاحبه اي در روز 
۲۲ تیــر ۱۳67 با روزنامه اطالعات درباره کشــتار زندانیان سیاســی گفته 
اســت: «در رابطه با جرایم گروه کهاي منحرف از جهت ای نکه این افراد 
محارب و یا باغی هســتند، دادســراي انقالب اســالمی اقدامات تعقیبی و 
تحقیقی خود را همچنــان ادامه می دهد و در این رابطه تعداد زیادي حکم 

صادر شده است« .
وکالي بین المللی حقوق بشــري چون جفري رابرتســون،  همچنین هیات 
قضــات دادگاه مردمی ایران تریبونال  و ســازمان عفو بین الملل ، کشــتار 
زندانیــان سیاســی ایران در ســال ۱۳67 را مصداق جنایت علیه بشــریت 

دانسته اند.  
ســازمان ملل نیز قربانیان کشــتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳67 را 
مصداق «ناپدیدشــدگی قهري » دانســته است.  به رســمیت شناخته شدن 
قربانیان کشــتار زندانیان سیاســی در ســال ۱۳67 به عنوان ناپدیدشده ي 
قهــري، دولت جمهوري اســالمی ایران را بر اســاس قوانیــن بین المللی 
موظــف می کند که حق خانــواد ههاي قربانیان را براي دانســتن حقیقت 
درباره سرنوشــت و محل دفن عزیزا نشــان ادا کند و مسئوالن آن را تحت 
تعقیــب قــرار دهد. از نظر حقوق بیــن الملل، ناپدیدشــدگی قهري نقض 
مداوم حقوق بشــر و یک جرم بین المللی اســت و تا زمانی که فرد ناپدید 
شــده پیدا یا سرنوشــت اش به طور کامــل معلوم نشــود، حتی با وجود 

گذشــت چند دهه، مشمول مرور زمان نمی شود.
۲. نقــض حقوق اقتصادي حداقل یک شــهروند بهائی مرتضی اشــراقی 
۱۳68 با  ۱ دیوان عدالــت اداري، در آبــان  به عنــوان دادرس شــعبه 
رد شــکایت عزت هائی نجف آبــادي، کارمند بهائــی اداره آموزش و 
پرورش، قطع حقوق و مزایاي بازنشســتگی او را بــه دلیل «بهائی بودن 

است.  کرده  تأیید   «
در بخشــی از حکم صادرشده توسط مرتضی اشــراقی آمده است: «نام 
بــرده ]عزت هائی نجف آبادي[ در تاریخ ۱4 / ۹/ 67 در جلســه هیات 
حاضر و پــس از تفهیم اتهام ]بهائی بــودن[ کتبًا به اتهام وارده اقرار و 
اعتــراف نموده لذا هیات تجدیدنظر با عنایت به اقرار شــاکیه و با توجه 
به نام اداره اطالعات به شــماره تســجیل )شــماره ناخوانا( جرم وي را 
بــا بند ۳ ماده ۱۹ قانون تخلفات اداري منطبق دانســته و با اســتفاده از 
بنــد ۳ ماده ۱۰ همان قانــون راي بدوي هیات تخلفــات را مورد تایید 
قرار داده اســت. بــا توجه به مراتب فوق در تشــریفات رســیدگی به 
اســتناد به قانــون ایرادي در راي صادره وارد نبوده و شــاکیه دلیلی که 
بر مخدو شــبودن حکم صادره داللت نماید ارائه نداده اســت. لذا حکم 
رد شــکایت وي صادر و اعالم می گردد این حکم قطعی اســت و قابل 

تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداري نمی باشــد .« 

شعبه ی جدید LA PIANOS افتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس

تمامی پیانوها با جابجایی و کوک رایگان، گارانتی 
سرویس یکساله و تخفیف ۱۰٪ برای ایرانیان 

عرضه می شوند. 
به عالوه کمپانی ال ای پیانو به هم وطنان گرامی مشاوره 

رایگان پیش از خرید پیانو را توصیه می کند.

www.la-pianos.com                   La-pianos@hotmail.com

مشـــاوره رایــــگان

https://www.la-pianos.com/
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در کانون خبر:

شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net
(310)

477-7477
12701 Van Nuys Blvd., 

Suite H 
Pacoima CA 91331

آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

به راه حلهای مناسب بدون ورزشهای 
سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای 
سالمتر و زیبا تر دلخواه خود قدم بگذارید

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

نژادپرستان ، طناب دار در دانشگاه استنفورد آویختند
دانشــگاه اســتنفورد اعالم نمود که تحقیق در مورد آویزان بودن طناب دار از 
یکی از درخت های دانشــگاه را برای حقیقت یابــی در این زمینه آغاز کرده 
اســت. در ماه های گذشته در چندین دانشگاه دیگر  جنوب کالیفرنیا این گونه 

نشانه های نژادپرستانه دیده شده است. 
در شــب ۱۳ جوالی، چرون پرکینز که مشــاور یک سازمان آموزشی است و 
برنامه ای را برای دانش آموزان دبیرســتان ها در تابســتان، برای آشنایی بیشتر 
طراحی و اجرا می کند، پس از مشــاهنده این طناب دار به تلفن ۹۱۱ زنگ می 
زند و می گوید این یک موضوع اضطراری نیســت ولی من نمی دانم چگونه 

احساس خود را بیان کنم لیکن من درخواست رسیدگی دارم. 
او مــی گوید 8۵ درصــد از دانش آمــوزان همراه او در برنامه آموزشــی را 
آمریکاییان آفریقایی تبار تشــکیل می دهند و این برای این دانش آموزان بسیار 

وحشتناک است که شاهد چنین تصویری باشند. 
باید یادآوری کرد که آویختن طناب دار از درختان به عنوان نمادی نژادپرستانه 

علیه سیاهپوستان در آمریکا شناخته می شود.

یکی از فرماندهان گارد ساحلی بندر 
لوس انجلس ، به فروش اسلحه  غیر 

قانونی اعتراف کرد

وی ژو )WEI XU( یکی از فرماندهان گارد ســاحلی در بندر لوس آنجلس 
– النگ بیچ که به دنبال یک عملیات تحقیقی مخفی در ۵ فوریه دســتگیر شده 
اســت، در دادگاه به جرم خود مبنی بر فروش اســلحه به طور غیرقانونی اقرار 
کرد. او که ۵6 ســال دارد، در ۵ فوریه به ۳ مامور مخفی FBI، ۳ اسلحه را که 
در صندوق عقب اتوموبیل خودهمراه داشــته است به فروش می رساند. بنابر 
گفته سخنگوی دادستانی کل آمریکا، او از قدرت اداری خود بهره برداری کرده 

و یک شرکت پوششی غیررسمی برای فروش اسلحه به وجود آورده بود. 
او پس از دستگیری در برخورد نخست  خود با ماموران ،تالش کرده بود بگوید 
که می خواســته با برقراری رابطه با یک شــرکت چینی، پرده از اطالعات آنان 

بردارد، لیکن این سخنان او برای دادستان خریداری نداشت. 
نماینده دادســتانی می گوید او از آخرین ماه های دهه ۹۰ تا هنگامی دستگیری 

۹۹ اسلحه غیرمجاز و بدون پروانه را فروخته است. 

http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
http://08global.net/
http://navarenew.com/
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آدینه  28 تیر /    19 جوالی
1306 خورشیدی )1927 میالدی(

زادروز سیمین بهبهانی، شاعر
شرکت کتاب ناشر تمامی آثار سیمین بهبهانی در خارج 

از ایران است.
1341 خورشیدی )1962 میالدی(

امیراسداهلل علم از طرف شاه حكم نخست وزیری گرفت
1359 خورشیدی)1980 میالدی(

درگذشت استاد جالل الدین همایی، ادیب، شاعر 
و استاد ادبیات دانشگاه تهران و دارالفنون و عضو 

فرهنگستان ایران. )تولد 13 دی 1278 خورشیدی(.
1367 خورشیدی )1988 میالدی(

قطع ارتباط زندان های جمهوری اسالمی با دنیای 
خارج، و شروع کشتارهای دسته جمعی زندانیان 

سیاسی، که تا سه ماه هر روزه ادامه داشت.
1380 خورشیدی )2001 میالدی(

درگذشت منصور واالمقام، بازیگر سینما، تلویزیون و 
تئاتر ایران )تولد 1315خورشیدی(

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت خسرو شكیبایی، بازیگر سرشناس تاتر، 

سینما و تلویزیون در سن 64 سالگی بر اثر سكته قلبی 
در بیمارستان پارسیان تهران. پ

 شنبه 29 تیر  /   20 جوالی
1287 خورشیدی ) 1908 میالدی(

سفر سیدحسن تقی زاده- )مدیر روزنامه حب اللمتین( 
ومیرزاعلی اکبرخان دهخدا، به اروپا

1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(
زادروزاستاد جلیل شهناز - موسیقیدان و نوازنده

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
درگذشت رضا محجوبی -موسیقیدان و نوازنده )تولد 

1277 خورشیدی(
1370 خورشیدی) 1991 میالدی(

درگذشت ایرج جهانشاهی قاجار،مترجم، معلم، 
نویسنده، مترجم و یكی از نامداران ویراستاری ادبیات 

کودك و نوجوان بود. جهانشاهی بنیانگذار و مدیر 
مسوول مجله های کمك آموزش پیك بود که در 
سال 1353 جایزه جهانی گسترش فرهنگی را به 

خود اختصاص دادند. او نخستین کتاب فارسی اول 
دبستان را به همكاری عباس سیاحی نوشت که تا 

چند سال پیش تدریس می شد. به عالوه، در زمینه  
آموزش بزرگساالن و انتشار کتابهای ویژه نوسوادان، 

خدمات شایانی به آموزش و پرورش ایران کرد. 
)متولدسال1305خورشیدی(

یکشنبه 30 تیر  /   21 جوالی
1331 خورشیدی ) 1952 میالدی(

قیام معروف به 30 تیر به رهبری آیت اهلل کاشانی
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی(

درگذشت مهندس مهدی بازرگان سیاستمدار و نخست 
وزیر دولت موقت پس ازپیروزی انقالب در اتریش.

مهدی بازرگان )1373-1286( نخست وزیر دولت 
موقت -بعد از انقالب اسالمی. وی در کنار محمود 

طالقانی و یداهلل سحابی، یكی از سه بنیانگذار نهضت 
آزادی ایران وهمچنین از موسسین انجمن اسالمی 

دانشجویان در دانشكده فنی دانشگاه تهران بود.
با پیروزی انقالب، خمینی حكم نخست وزیری دولت 
موقت را به نام او صادر کرد. او به مدت 9 ماه ) 275 

روز( سمت نخست وزیری موقت را بر عهده داشت. پس 
ازاشغال سفارت آمریكا توسط دانشجویان در 13 آبان 
وی و دولت او به طور کامل استعفا کردند. بازرگان در 
سال 1286 و در میان دوران مشروطه، در خانواده ای 

مذهبی در آذربایجان متولد شد. پدرش، حاج عباسقلی 
تبریزی، پس از چندی درتهران مقیم شد و به عنوان 

یكی از تاجران سرشناس بازار تهران مطرح گردید.
کتاب انقالب ایران در دو حرکت، نوشته مهدی بازرگان 

و سایر آثار او و یا درباره او در شرکت کتاب موجود 
است

دوشنبه 31 تیر   /  22 جوالی
1312 خورشیدی ) 1933 میالدی(

درگذشت ملك المورخین- مورخ و مؤلف قسمتی 
از ناسخ التواریخ و نو ه محمدتقی خان لسان الملك، 

ناشر روزنامه های آینه غیبت نما، وطن و آزاد در دوران 
مشروطیت.

1334 خورشیدی ) 1955 میالدی(
درگذشت احمدقوام )قوام السلطنه( - سیاستمدار )قوام 

السلطنه در دوران مشروطیت مجموعاً 5 بار نخست 
وزیر بود(

1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت زین العابدین رهنما –نویسنده و مترجم

آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند
1371 خورشیدی) 1992 میالدی(

درگذشت نظام فاطمی، ادیب، ترانه سرا و فیلمساز )تولد 
10 آذر 1302 خورشیدی(

1387 خورشیدی ) 2008 میالدی(
درگذشت ابوطالب طالبی، کشتی گیر ایرانی و دارنده  

مدال برنز رقابتهای کشتی آزاد بازیهای المپیك 
تابستانی 1968 مكزیكوسیتی

 سه شنبه 1 مرداد   /  23 جوالی
 

1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(
چاپ نشریه »دختران ایران« توسط زندخت شیرازی

1369 خورشیدی ) 1980 میالدی(
درگذشت ملكه صبا، )ملك ه حكمت شعار-برومند(، 

از خوانندگان انجمن موسیقی ملی  )تولد 1296 

خورشیدی(
1383 خورشیدی ) 2004 میالدی(

درگذشت استاد محمد پورثانی طنزنویس و فكاهی 
نویس نشریات توفیق، فكاهیون، کاریكاتور، ترقی، 

اطالعات هفتگی و... در تهران

چهارشنبه 2 مرداد   /  24 جوالی
1288 خورشیدی ) 1909 میالدی(

انتشار نخستین شماره روزنامه » ایران نو » ارگان حزب 
دموکرات

1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(
زادروز منیرو روان یپور، نویسنده

کتابهای منیرو روانی پور در شرکت کتاب موجود هستند
1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(

زادروز شقایق فراهانی، بازیگر و هنرپیشه
1363 خورشیدی ) 1984 میالدی(

زادروز پگاه آهنگرانی، بازیگر و هنرپیشه
1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(

درگذشــت مرتضی ن یداوود، آهنگساز، نوازند ه تار، 
و کاشــف هنرمندانی چون قمرالملوك وزیری، ملوك 

ضرابی و غالمحسین بنان

1379 خورشیدی ) 2000 میالدی(
درگذشت احمد شاملو، شاعر معاصر ایران، در فردیس 
کــرج احمــد شــاملو )زاده 21 آذر، 1304 در تهران؛ 
12 دســامبر1925 ، در خانــه شــماره 134 خیابان 
صفی علیشاه( شاعر، نویسنده، فرهنگ نویس، ادیب و 
مترجم ایرانی است. آرامگاه او در امامزاده طاهر کرج واقع 
اســت. تخلص او در شعر الف. بامداد بود. شهرت اصلی 
شاملو به خاطر شــعرهای اوست که شامل اشعار نو و 
برخی قالبهای کهن نظیر قصیده و نیز ترانه های عامیانه 
است. شاملو تحت تأثیر نیما یوشیج، به شعر نو )که بعدها 
شعرنیمایی هم نامیده شد( روی آورد، اما برای اولین بار 
درشعر  »تا شكوفه سرخ یك پیراهن » که درسال 1329 
با نام »شعر سفید غفران« منتشر شد . وزن را رها کرد و 
به صورت پیشرو سبك جدیدی را در شعر معاصر فارسی 
گسترش داد. از این سبك به شعرسپید یا شعرمنثور یا 

شعر شاملویی یاد کرده اند.
شرکت کتاب ویژه نامه ایرانشهر در رثای احمد شاملو در 

سال 2001 منتشر کرده است و
هم چنین آثار او در شرکت کتاب موجود هستند

پنجشنبه 3 مرداد     25 جوالی
1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(

کلنل محمد تقی پسیان کلیه  امور خراسان را زیر 
سلطه گرفت.

1361 خورشیدی ) 1982 میالدی(
درگذشت دکتر حمید عنایت، مترجم و استاد علوم 

سیاسی و حقوق بین الملل دانشگاه تهران.

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

حکایات بازار بین الخبرین

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
19 جوالی تا  25 جوالی )28 تیر تا 3 مرداد(

این یکی دو هفته گذشته بیشتر خبرها حول و حوش تنش بین تام و جری، ببخشید 
آمریکا و جمهوری اســالمی، بود. یواش یواش دیگــه این دعوای بین این دوتا داره 
مثه سریال کارتونی تام و جری میشه و به جای اینکه بترسیم و از خطر جنگ نگران 
باشیم، میتونیم نفری یه پاکت چس فیل بگیریم دستمون و بشینیم و این مسخره بازی 
جمهوری اسالمی و آمریکا رو نیگاه کنیم و هم بخندیم و هم سرگرم بشیم. آخه دیگه 
دلقک بازیم حدی داره! یه نیگاهی به اخبار که بندازیم، عمق اوسگول شدن همه رو 

میبینیم ...
هفته پیش شهروند ایرانشهر وقتی این همه موش و گربه بازی بین جمهوری اسالمی و 
آمریکا دید، زد به سیم آخر و یه قصه ای رو شروع کرد به حکایت کردن که چجوری 
و از کجا سر و کله خمینی پیدا شد و همین آقای امریکا و شرکا با نقشه قبلی برای 
جلوگیری از نفوذ شوروی کمونیست، شاه رو کله کردن و خمینی رو اوردن و کردن تو 

فالن ملت ایران و جمهوری اسالمی بوجود اومد و ...
... خالصه یه روزی تو چهل سال پیش و قبل اینکه اسم خمینی نامی رو کسی بشنوه، 
عمو سام و شرکا نشستن دور هم تو یه محلی به اسم »گالوپ« و هی زر زدن و هی فک 
زدن و فکراشونو گذاشتن رو هم تا بتونن جلوی اون چپول های خدانشناسو بگیرن و 
توی خاورمیانه ترمز بابا )شوروی( رو بکشن. خالصه به این نتیجه رسیدن که باس یه 
جوری نسل چپول ها رو توی خاورمیانه منقرض کنن. پس باهاس چی کار میکردن؟ 
باس یه کشور مسلمون پولدار و بزرگ پیدا میکردن که به توسط اون بتونن مادر چپول 

ها رو به عزاشون بشونن. 
بهترین گزینه ایران بود! بزرگ، قوی، پولدار و با مردمانی که تعصب مذهبی داشتن و به 
راحتی میشد یه آخوندی چیزی کرد پاچه شون. خالصه مملکت ایران رو به هم ریختن 
و یه آخوند کم سواد با افکار پلید رو انتخاب کردن که سال ها توی آب نمک خوابونده 
بودنش و یهویی از پاریس با هواپیمای فرانسوی رفت ایران و شد رهبر انقالب. این 
یارو اولش با حرفای قشنگ سر مردم و همه گروه های مخالف شاه از جمله چپول 
های مارکسیست رو گول مالید و بعدش که خرش از پل گذشت و شاه ایران رو سوت 
کرد بیرون، شــروع کرد خوار و مادر چپول ها رو توی ایران به صلوات دادن. کورور 
کورور چپی بود که از دم تیغ رد کرد و قتل عام. حضرت عمام به موازات این جنایت 

ها، شروع کرد به صدور انقالب اسالمی به کشورهای دیگه خاورمیانه ...
همون روزایی که خمینی و انقالبش داشت ظهور میکرد، اتحاد جماهیر چپول های 
سوسیالیست در افغانستان درست بیخ گوش ایران و خاورمیانه داشت واسه خودش 

دولت عزل و نصب می کرد و از جمهوری دموکراتیک افغانستان که رسما چپول بود 
حمایت می کرد. حتی در همون دوران وقوع انقالب اسالمی در ایران، چپول های شوروی 
بعنوان کمک به ببرک کارمل، سومین رییس جمهور چپول افغانستان، وارد مداخله نظامی 
شدن و همون موقع راستی ها و عمو سام و اینا ورداشتن از دله دهاتای افغانستان، مزدور 
اسالمی افراطی جمع کردن و اسمش رو گذاشتن طالبان و انداختن به جون چپول ها. 
بعد از انقالب اسالمی، خمینی هم کلی پول مردم ایران رو خرج این طالبان می کرد تا 
بخاطر اسالم چپول ها رو ناکار کنن. گروه های اسالمی افراطی دیگه ای هم داشتن این 
ور و اونور خاور میانه مثه قارچ در میومدن که یا مسنقیما توسط راستی های غربزده تغذیه 

میشدن و یا جمهوری اسالمی و عربستان و امارات و قطر پولدار هواشونو داشتن. 
صدور انقالب اسالمی خمینی به خاورمیانه باعث شد تا گروه هایی مثه حزب اهلل لبنان، 
حماس فلسطین، حکومت شیعی سوریه، گروه های شیعه مسلح توی یمن و عراق بوجود 
بیان یا زیر چتر حمایت جمهوری اسالمی قرار بگیرن و پروژه جلوگیری از نفوذ چپول ها 

به خاورمیانه کامل بشه و همه شونو توی این منطقه قتل عام کنن و متالشی! 
بعد از نابودی چپول های شــوروی و حکومت های اقمــاری اونا تو اروپا، دیگه این 
حکومت ها یا گروه های اسالم افراطی ماموریت و ماهیت شون عوض میشه چون عمو 
سام و شرکا حاال بعد از نابودی چپول ها باس پول در بیارن و جاپاشونو محکم کنن. یه 
لولو درست میکنن به اسم اسالم افراطی و میندازن به جون مردم. هی بمب بذار و آدم 
بکش و بگو اهلل اکبر، بخوره کمرتون، و جهاد کن. خالصه تروریسم اسالمی رو ساختن 
تا دهه نود و بعدش بتونن از این لولوی جدید الورود بعالوه جمهوری اسالمی بعنوان 
بزرگترین حامی این لولو، حکومت های پولدار منطقه رو بچاپن! ترسیدن از جمهوری 
اسالمی که حاال بهش برنامه ساخت تسلیحات اتمی هم اضاف شده باعث اتحاد اسراییل 
و اعراب بر علیه لولوی بزرگ شده و حاال میلیارد میلیارد سالحه که عموسام و شرکا دارن 

میکنن ماتحت کشورهای پولدار عربی.
این حکایت ادامه دارد ...

پایان قسمت دوم  

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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در کانون خبر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE

دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

دو اثر جدید از
 مهرانگیز کار

استفاده از واژهای بدون جنسیت در شهر برکلی

شورای شهر برکلی در نشست شب گذشته خود رای دادند که شماری از عبارت ها 
که در آنها واژه مرد استفاده شده است به سبب این که بار جنسیتی دارد، تغییر خواهد 

نمود و به جای آن واژه هایی که شناسایی جنسیتی ندارد، جایگزین خواهد شد.
بــرای نمونه به جای POLICE MAN از POLICE OFFICER اســتفاده 
خواهد شد. در ســال ۲۰۱4 جری براون فرماندار کالیفرنیا در قوانین به جای شوهر 

 )SPOUSE( برای زن از واژه مشــترک همسر )WIFE( و )HUSBAND(
استفاده کرد و در سال ۲۰۱7 ایالت کالیفرنیا بر اساس الیحه SB۱79 تصویب نمود 
که در کارت های شناسایی و گواهینامه رانندگی افزون بر گزینه جنس مرد، زن، گزینه 

سوم را نیز بیافزاید.

بزرگترین اعتصاب فروشگاه های 
مواد غذایی در کالیفرنیا

پس از ماه ها گفتگو بین نمایندگان کارکنان فروشــگاه های Vons, Ralphs و 
Albertson برای یک توافق مطلوب برای تمدید قرارداد، بر اســاس بی نتیجه 
ماندن گفتگوها، کارکنان این فروشــگاه ها به اتحادیه کارکنان فروشگاه ها اطالع 

دادند که دست به اعتصاب خواهند زد. 
این کارکنان که در ۳ مارچ ۲۰۱۹، قرارداد ۳ ساله شان پایان یافته و تاکنون ناگزیر 
به ادامه کار بدون قرارداد بوده اند، اکنون دست به یک اعتصاب بزرگ خواهند زد.
۱6 ســال پیش،  کالیفرنیا شاهد بزرگترین اعتصاب کارکنان فروشگاه های یاد شده 
بود که بیش از 4 ماه به طول انجامید و این فروشــگاه ها بیش از ۱/۵ میلیارد دالر 
فروش خود را از دست دادند. کارکنان اعالم کرده اند، این فروشگاه ها در صورت 
دســت نیافتن به توافق دست به اعتصاب خواهند زد قرار است دیدار دیگری در 

۱۰ تا ۱۲ جوالی برگزار شود. 
این فروشگاه ها، در جنوب کالیفرنیا ۳4۲ فروشگاه دارند که ۲۹۰۰۰ کارمند عضو 

اتحادیه کارگری را در خود دارد. 

دکتر جرج تیندال دستگیر شد
پلیس لوس آنجلس، امروز دکتر جرج تیندال، رئیس پیشین کلینیک زنان در دانشگاه 
USC را که متهم به سوء استفاده جنسی از مراجعه کنندگان شده  را دستگیر کرده 
و به بازداشتگاه برده است. وکیل او، اعالم کرد که او به ۱6 مورد استفاده جنسی از 

زنان متهم شده است. 
دکتر جرج تیندال که 7۱ سال دارد، همواره انجام هر گونه رفتار نادرست و ناشایست 

را در معاینه های پزشکی خود رد کرده است. 
دانشــگاه USC، توافق نموده اســت که ۲۱۵ میلیون دالر خسارت به زنان شاکی 
بپردازد که شامل ۱7۰۰۰ نفر میَشود که محاسبه شده بین ۲۵۰۰ دالر تا ۲۵۰۰۰۰ دالر 

به طور نسبی بین آنها، تقسیم خواهد شد.
الزم به یادآوری اســت که این توفق بر اساس قوانین مدنی است و دستگیری دکتر 

جرج تیندال مربوط به خالف و جرم جنایی است. 

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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 افقي:
۱- عکس العمل- نام این ایالت آمریکا به افتخار شاه فرانسه لوئی چهاردهم گذاشته 

شده است
۲- بزرگواران- آلبومي از علیرضا افتخاري

۳- روشن و درخشان- زمان فعالیت- مرکز سامان دهی به امری
4- کشور همسایه عربستان- اندوه بی گریه- منقار کوتاه!- صورت و ظاهر چیزی

۵- چه زماني؟- کاله فرنگي- اسب تند و تیز- یار غم!- آبی که از شدت سردی بسته 
و سفت شده باشد

6- مشک خالص- شریک در غصه و غم- خو و الفت
7- لوس و ازخودراضی- ظرف سرکه-اسم- بیان کننده

8- اثري از هرمان هسه- دروازه بان تیم رئال مادرید
۹- ابزار و وسایل- جد و پدربزرگ- پوشش پرندگان- از درختان جنگلي

۱۰- جنس مقابل نر- پدر و مادر دانش آموز!- سخنوران
۱۱- آش ســاده- حساب و شماره- شناسه حســاب بانکی ایران- برج فرانسه- راه 

شاعرپسند!
۱۲- فرزند پسر- بخشی از جامعه انسانی- داخل شدن- نوعی سیستم عامل ویندوز

۱۳- ضروري و الزم- مادر میهن- کشوري در شمال کوبا
۱4- عمل تجزیه ماده شیمیایی به وسیله جریان الکتریسیته- زمزمه کننده

۱۵- آلبوم دیگری از علیرضا افتخاري- الغر و ضعیف

عمودي:
۱- کم جمعیت ترین کشور مستقل دنیا محسوب می شود-  پایتخت ُسوازیلند

۲- نوشیدن- بی قید و بی بندوبار

۳- عنصر الماس- ماه گرم تابستان- فلز سکه زني
4- پختنی شاطر- نفس به سبک خسته دالن!- کسی که به او تهمت زده شده- با آن 

چروک های لباس یا پارچه را برطرف می کنند
۵- درخواســت عفو یا کمک از کسی برای دیگری- مشک آب- از گل ها- طاقچه 

قدیمي
6- درون دهان- پنداري و گوئي- جاي مرطوب

7- تکیه دادن- درس کشیدني- گوش دادن سخن - کلمه استثنا
8- خالص شدن و آزاد گشتن- سفیده تخم مرغ

۹- ناگهاني خودماني- بزرگان و رؤسا- دوست و رفیق- آفرین و احسنت
۱۰- فریزر- معادل پارسی ترموستات- کاغذ کاهی

۱۱- طال- کوچک- جهت و سمت- پشیماني
۱۲- از گل ها- چیستان- زائوترسان- پرده دریدن

۱۳- حالل الک- یکی از شهرهای خوش آب و هوای استان تهران- لباس زنان هندی
۱4- یأس و دلسردي- داراي شرف و اعتبار
۱۵- پرتاب کردن- کتاب معروف فردوسي

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

DJ SHAD

دي جي شاد

310.261.0333

T e l: 949-308-7000
Fa x: 949-308-7050
Afrooztravel@gmail.com
5000 Birch St., Suite #3000
Newport Beach, CA 92660

قیمت های فوق العاده
پــرواز بـه متــام نقــــاط دنیــــا
پکیج  های مسافرتی، هتل، تور و کروز
دسرتسی آسان برای هر گونه تغییر در پرواز شام

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
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شرکت فیلمسازی و تبلیغاتی 
»تصویر موج نو لس آنجلس« با 

مدیریت خانم مهناز رکنی 

خانم مهناز رکنی تهیه کننده، کارگردان، ادیتور، مدیر و پژوهشگر دارای مدرک 
کارشناسی ســینما و کارشناسی ارشــد ادبیات دراماتیک، شرکت فیلمسازی و 

تبلیغاتی »تصویر موج نو لس آنجلس« را تاسیس کرده است.
خانم مهناز رکنی از زمانی که دانشجوی کالج بود، نوشتن فیلمنامه را آغاز کرد.  
وی کار تبلیغاتی خود را از سال ۲۰۰۲ در تهران در شرکت خود با تهیه بیش از 
۳۰۰۰ آگهی تلویزیونی و رادیویی برای شــرکت های مختلف از جمله شرکت 
نفت، شــرکت های بیمه، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بســیاری دیگر از 
مشــاغل دنبال کرد، به طوری که آگهی های بازرگانی تهیه شده توسط وی تأثیر 

چشمگیری بر فروش محصوالت شرکت ها داشت .  
خانم رکنی بین ســال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ بیشــتر کار خود را بر روی ساخت 
آگهــی های بازرگانی  متمرکز کرده و طی این مدت، چند فیلم کوتاه نیز درباره 

تاریخ و فرهنگ ایران و افراد تاریخی معروف ساخته است.
خانم مهناز رکنی در حال حاضر دارای شرکت فیلمسازی و تبلیغاتی با نام » تصویر 

موج نو لس آنجلس« می باشد.
در این شــرکت خدماتی از جمله: تهیه فیلم های کوتاه مستند و داستانی ، تبلیغات 
تلویزیونی و رادیویی، تهیه کلیپ و موزیک ویدئو، ادیت فیلم های قدیمی، فیلمبرداری 
مراسم مختلف از جمله : کنفرانس ها، سخنرانی ها،عروسی و تولد و ... انجام می شود.

برای اطالعات بیشتر از خدمات ایشان می توانید با  شماره تلفن :  
(310) 985-9145

 و یا به تارنمای زیــر مراجعه فرمایید. 
www. mahnazrokni.com

4 رستوران برجسته  معرفی 
ایرانی در ارواین- اورنج کانتی 

چهار رستوران برجسته با غذاهای ایرانی در ارواین- اورنج کانتی معرفی گردید.
 

Panini kabob Grill   » گریل کباب پانینی««
این رستوران در ۳۰4۱ میچلسون درایو در منطقه بیزینسی واقع شده است که صبحانه و برانچ 
)Brunch( مدیترانه ای و ایرانی سرو می کند و از نظر ۱۰۵8 نفر بازدید کننده سایت یلپ ، 

رستورانی با 4 ستاره درجه بندی شده است.

Hen House Grill   »گریل هن هاوس«
دومین رستوران، رستوران »گریل هن هوس« در 4۵۱۵ کمپس درایو در مرکز شهرارواین 
است که  یک رستوران 4 ستاره ای  ازنظر 8۲۹ نفر بازدیدکننده سایت یلپ می باشد. این 

رستوران دارای غذاهای مدیترانه ای و ایرانی با طعم های بومی است.   

House of Kabob »هاوس آف کباب«
این رستوران در منطقه بیزینسی در ۹۲ کورپوریت پارک واقع شده است که از نظر ۵۱6 نفر 

بازدیدکننده سایت یلپ یک رستوران 4 ستاره است .

Irvine Cafe »کافه ارواین«
و باالخره » کافه ایرواین « از نظر ۱۰4 نفر در سایت یلپ رستوران 4 ستاره ای است که در 

محل  ۱4۱۲۰ کالور درایو، سوئیت بی. واقع شده است.

* فهرست این رستوران های برجسته درشهرارواین -اورنج کانتی توسط خبرگزاری 
ایرانشهر با استفاده از اطالعات سایت یلپ و منابع موثق دیگر تهیه شده است.

فروش در شرکت کتاب

ketab.net
(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H 

Pacoima CA 91331

خبر بیزینسی

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
http://mihancompany.com/


10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:177 - JULY,19 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 177- آدینه  19 جوالی 2019

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 19 جوالی 2019
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

رویدادهای ایرانی
Iranian Events
برای اطالعات بیشتر

www.08global.net/08event

http://www.08global.net/08event/
http://www.08global.net/08event/
https://www.08tickets.com/tickets/aref-168794#buy
http://www.andisheh.tv/
https://www.axs.com/events/376262/moein-live-in-concert-tickets?fbclid=IwAR0Zjw6k-5CrrCk6PcoeJBl5DwSOGFtyJ4kYAyGelM3s7lHzvzQY6vfo8NY
https://jsma.uoregon.edu/naeemeh
http://navarenew.com/
https://www.flameinternational.com/
http://www.tehranmagazine.com/
http://www.ketab.com/
https://www.iraniticket.com/silverpoet/tickets/the-silver-poet-168025?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

177

دستگیری اعضای کلوب موتورسواران به جرم فروش مواد مخدر
دادستان فدرال در کالیفرنیا اعالم کرد که در شهر مدستو، )Modesto( رئیس 
کلوپ موتورسواری Hells Angeles و ۳ نفر دیگراز اعضا را به اتهام وارد 
کردن و فروش متاآمفتامین دســتگیر کرده اســت که در برابر دادگاه فدرال در 

فرزنو برای تفهیم اتهام حاضر خواهند شد. 
دادستان اعالم کرد که تنها در یک مورد از رندی پیچی  رئیس این کلوپ، 4۹۹ 
گرم متاآمفتامین در هنگام جستجو در ترافیک گرفته شده است و از یکی دیگر 
ازاعضای این گروه ، میزان 4 آونس متاآمفتامین در شــمال کالیفرنیا در هنگام 

نقل و انتقال آن برای فروش، ضبط شده است. 
FBI رهبری این تحقیق را به دست گرفته است و این افراد را در دادگاه فدرال 

به محاکمه خواهد کشاند و گفته می شود در صورت محکومیت به زندان ابد و 
پرداخت ۱۰ میلیون دالر جریمه محکوم خواهند شد.

فرودگاه جان وین ، مشکل هواپیماهای کوچک را حل کرد
مقامات فروگاه جان وین اعالم کردند که به توافقی دست یافته اند تا برای حل مشکل 
هواپیماهای کوچک خصوصی، نه تنها محلی برای نگهداری ایجاد نمایند، بلکه یک 
ترمینال ورود و خروج نیز بــه آنان اختصاص دهند. این ترمینال برای هواپیماهای 

کوچک، همزمان خواهد شد با گسترش و بازسازی ترمینال های دیگر فرودگاه. 
دایان دیکسون شهردار شهر نیوپورت بیچ با شادمانی از این که اعضای شورای شهر 
به این تصمیم دست یافته اند، اعالم کرد که اکنون در راستای نیازهای فرودگاه در ارنج 

کانتی گام برداشته ایم و از میزان مشکالت پیشگیری خواهد شد. 
کوتی نوریس نماینده منطقه در مجلس ایالتی کالیفرنیا در واکنش گفت: مهم این است 
که هواپیماها با رعایت محیط زیست و سوخت پاکیزه و صدای کمتر در منطقه پرواز 

کنند. 

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
http://talaitutor.org/
https://www.flameinternational.com/

