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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
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نقاشی های خاورانی اثری »آرامش 
بخش و ماندگار« بر بینندگان دارد

کشف قاچاق بدنی مواد مخدر برای 
اولین بار در فرودگاه استانبول

کامال هریس خواستار یکسان 
سازی حقوق زنان ومردان شد

شمار رشوه دهندگان برای ورود 
فرزندان خود به دانشگاه ها 

به 50 نفر رسید

رأی دیوان عالی قضایی برای 
خانواده »گریت واس« صادر شد

بازیکن انتخابی NFL به جرم 
تجاوز در دادگاه حاضر شد

جو گاردنر: شرایط زندان نوجوانان 
در شهر سیلمار بحرانی است

نشت گاز از انبارهای گاز 
شرکت گاز جنوب کالیفرنیا

در صفحات دیگر:
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خبرهای بیزینسی در صفحه 6

وکالی مدافع آتالنتا اتهامات علیه پژوهشگران ایرانی را محکوم کردند
دو وکیل مدافع در آتالنتا اتهامات عنوان شــده علیه پژوهشــگران سلول های 
بنیادین برای نقض تحریم های ایران را محکوم کردند و مدعی شدند که موارد 

مطروحه در خصوص این پژوهشــگران معاف از تحریم های ایران است.
آنها از تصمیم دولت فدرال شگفت زده شدند که یک استاددانشگاه بنام مسعود 
سلیمانی را به علت تحقیقات در مورد سلول های بنیادین و دو دانشجوی سابق 
وی را نیزبــه نام های محبوبه قائدی و مریم جزایری برای هشــت عدد آمپول 

هورمون رشد بازداشت کرده اند.  
اضافــه می گردد: مریم جزایری در ســال  2016 در حال ســفر به ایران این 
تعداد آمپول هورمون رشــد را خریده بود و قصد داشت برای استادش مسعود 
ســلیمانی به ایران ببرد که توســط گمرک فرودگاه آمریکا ضبط شده و تشکیل 
پرونده مــی گردد. مریم جزایری پــس از مدتی اجازه پیدا مــی کند به ایران 
ســفر کند، اما حکم بازداشــت آنها بدون اطالع آن ها صادر می شود و مسعود 

سلیمانی در سفر به آمریکا بازداشت می شود. 
وکیل مدافع مســعود سلیمانی مدعی اســت این اتفاق در سال 2016 رخ داده 
است که وضعیت تحریم های ایران متفاوت بوده است.  وی تأکید کرد موکلش 

دانشــمندی مورد احترام است و نباید اتهامی علیه او مطرح گردد. 
مسعود سلیمانی دارای دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی می باشد و 12 کتاب در 

زمینه ســلول های بنیادین از وی چاپ شــده است. براساس آخرین اخبار خانم 
مهرنوش یزدان یار وکیل باســابقه مقیم لس آنجلس وکالت این پژوهش گر را به 

عهده گرفته است

عالقه مندان مطالعه در نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور

نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لس انجلس 
با شکوه بسیار برگزار شد 

روز یکشنبه 1۹ ماه می نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور  
در طبقه دوم تاالر شــعله با حضــور عالقمندان مطالعه، 
نویسندگان ، پژوهشگران ، شاعران و اهالی قلم برگزار شد.
خانم دکتر ماندانا زندیان هم آهنگ کننده و دعوت کننده 
اهالی قلم به این  نمایشگاه بودند. محمد و پریس مستشاری 
محل نمایشگاه را افتخارا”  در اختیار شرکت کتاب گذاشته 
بودند.  رادیو 6۷0 ای ام به دلیل  انتشار کتاب رابطه من و 
تو که توسط خانم دکتر فرناز زنده دل نوشته شده است از 
نمایشگاه گزارشی  زنده به مدت یک ساعت پخش کرد. در 
مراسمی به یاد ماندنی در مدت برگزاری نمایشگاه به استاد 
فرهنگ فرهی لوح قدردانــی برای یک عمر قلم زدن در 
مطبوعات  و به خانم فریماه امینی سام لوح یادمان مهندس 

امینی سام برای ســال ها تالش فرهنگی آن شادروان اهدا 
شد. لوح ها توسط موسسه صنعتی سکستون به مدیریت 
مهندس بهنام آبادیان تهیه شــده بود و افتخارا در اختیار 
شــرکت کتاب قرار گرفته بود. الزم به یادآوری است که 
مجسمه های کوروش بزرگ توسط موسسه سکستون ) 
با طراحی شادروان مهندس  امینی سام( در اندازه ۷ فوت 
در حال ساخته شدن اســت و قرار است در روز  جهانی 
کوروش بزرگ نخستین آن در مرکز زرتشتیان سن فرماندو 
ولی پرده برداری شــود. به تعدادی از عکس هایی که در  
نمایشگاه توسط رامین بزرگر گرفته شده است در صفحه 

12 همین شماره توجه فرمایید. 

یخ، مهتاب، کافه
 نویسنده : مهرانگیز کار

منتشر شد
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

محمود دولت آبادی
نویسنده، نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس مقیم ایران است

نقاشی های خاورانی اثری »آرامش بخش و ماندگار« بر بینندگان دارد

مراقبه )مدیتیشن( می تواند مغز را تجدید حیات داده و ساختار آن را بازسازی نماید 
و اســترس و اضطراب را کاهش دهد. مراقبه، درواقع، ناحیه آمیگدال مغز را که با 
استرس و اضطراب همراه است، آزاد و رها می کند. با وجود چنین شواهدی، واضح 
است که مراقبه روزانه می تواند برای سالمت روان، معجزاتی را به همراه داشته باشد.
پریسا امیرمستوفیان، فوق لیسانس هنر) LMFTH, ATR ( در مقاله ای با عنوان 
» هنر برای آگاهی جدید، هنر برای بشــریت جدید- مطالعه موردی: اثر مراقبه ای 

نقاشی های خاورانی« می نویسد:
همواره دغدغه بســیاری از مردم این است که مراقبه، مستلزم استحکام و استقامت 
بدن، موقعیت مناســب و زمان خاصی اســت که همین محدودیت ها اغلب مانع 
فعالیت می شوند. از این رو، من به عنوان یک هنردرمانگر)آرت تراپیست( با چندین 
ســال تجربه  در روانشناسی و علوم پزشکی و هنر،اذعان می کنم که  نقاشی های 
خاورانی توجه من را برای انجام پژوهشی به خود جلب کرده است. تجربه شخصی 
درقدرت نقاشــی های خاورانی، انگیزه ای  برای انجام پژوهشی روشمند درجهت 

تأثیر نقاشی ها بر حال مخاطبان، ایجاد می نماید. 
بنا بر یافته های پژوهشی که با همکاری مزینی انجام داده ایم و با استفاده از شواهد 
قوی، ثابت شــده است که تماشاگران نقاشــی های خاورانی بدون  توجه به سن، 
جنسیت و یا خلق و خوی آنها، قبل از تمرکز و تفکر درباره آن آثار، از مشاهده آن 

ها  لذت می برند. 
این لذت همان چیزی است که ما آن را »شادی و لذت متهورانه« می نامیم. بسیاری 

از بینندگان احســاس »شادی« خود را نسبت به اثر آرامش بخش مراقبه مقایسه می 
کنند. در پژوهشــی دیگری که با همکاری موزیانی و کارل هایینرانجام داده ایم 
، تأیید شــده است که نقاشــی های خاورانی اثری »طوالنی و ماندگار« بر روی 

بینندگان دارد.
از این رو، بر اساس مطالعات روانشناسی ، نتیجه می گیریم که افراد مورد مطالعه در 
این پژوهش ، در واقع یک نوع »شتشوی مغزی «را تجربه کرده اند که یک  آرامش 

لذت بخشی درآنها بوجود می آید، گویی که مدیتیشن یا مراقبه انجام داده اند. 
نتیجــه این یافته ها به عنوان یک کاربــرد عملی برای ایجاد محیط های تقویت 
کننده احساســات، به خصوص برای خدمات بهداشتی و درمانی مناسب است. 
نمایش نقاشــی های خاورانی می تواند به هزاران نفر از بیماران و مراقبان آنها 

کمک نماید که در لحظات ناامیدی، آنها را امیدوار و شاد نماید. 
آرزوی حرفه ای من ارتقاء ســالمت روان مردم با معرفی قدرت مراقبه نقاشی 
های خاورانی به عموم مردم اســت.  در زمانی که بســیاری از بیمارستان ها در 
ایاالت متحده، ارزش اثر درمانی نقاشــی هــا را در مراکز مراقبت از بیماران به 
رسمیت می شناسند تا با بهبود بهره وری کارکنان ، بهتر به مشتریان خود خدمت 
نمایند، بدون تردید، سیســتم مراقبت های بهداشتی از مزایای مالی هزینه های 

کاهش یافته مراقبت از بیماران نیز بهره مند خواهد شد.
به طور کلی، بر این باور هســتیم که توانایی درمانی نقاشیهای خاورانی درواقع 

هدیه ای برای بشریت است، در حالی که جهان به شدت نیاز به شادی دارد.

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
https://www1.ticketmaster.com/arash-tohi/event/09005690F1865104?dma_id=324#efeat6916
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کشف قاچاق بدنی مواد مخدر برای اولین بار در فرودگاه استانبول

حدود 350 کپســول هروئین در بدن هشــت مظنون ایرانی که قصد داشتند ازشهر 
هاکاری به اســتانبول بروند، کشف شد. رســانه های ترکیه گزارش دادند که برای 
اولین بار حداقل پنج کیلوگرم کپسول هروئین در فرودگاه تازه تأسیس شده استانبول 

کشف شد.
بنا به گــزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، پلیس  ۸ نفر ایرانی مظنون که از شــهر 
هاکاری واقع در جنوب غرب ترکیه وارد استانبول شدند، را دستگیر کرد. در ابتدا، 
پس ازانجام بازرسی بدنی این افراد، چیزی کشف نشد، ولی مظنونین به بیمارستانی 
برای انجام آزمایش الزم به بیمارســتانی فرستاده شــدند که پس از انجام معاینات 
پزشکی، تعداد 350 کپسول دربدن آنها شناسایی شد. بنا به گزارش پزشکی حاصله، 

این مواد از طریق مدفوع بازیابی شدند. 
در پی بســته شدن فرودگاه آتاتورک اســتانبول از 6 اپریل، این فرودگاه جایگزین 
فرودگاه اصلی استانبول شده است. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، در 

31 اکتبر سال گذشته فرودگاه استانبول را افتتاح کرد. 
پیش بینی می شود تمام  مراحل فرودگاه استانبول تا پایان سال 202۸ تکمیل گردد و 

با میزبانی 200 میلیون نفر مسافر به بزرگترین فرودگاه جهان تبدیل شود. 
در یک عملیات جداگانه دیگر نیز، در شــهر کوکالی واقع در شمال غرب ترکیه، 5 
نفر مظنون که 1۸0 کیلوگرم هروئین را قاچاق کرده بودند، دستگیر شدند و در بین 

این افراد دو نفر ایرانی بودند. 

کامال هریس خواستار یکسان 
سازی حقوق زنان ومردان شد

ســناتور کامال هریس از کالیفرنیا و نامزد ریاست جمهوری 2020، امروز الیحه ای 
را به مجلس ارائه داد تا به اختالف پرداخت حقوق بین زنان و مردان برای شــغل 

مشابه پایان دهد.
به موجب این الیحه در صورت تصویب شرکت هایی که بیش از 100 نفر کارمند 
دارند باید گواهی ارائه نمایند که زنان و مردان برای شغل مشابه حقوق برابر دریافت 

می کنند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
سناتور کامال هریس، در روز یکشنبه نیز در میان دانشجویان کالج لوس آنجلس از 

این موضوع سخن گفت که باید به این تفاوت پایان داده شود.
گفتنی است که براساس مطالعه اداره آمار آمریکا در سال 201۷، زنان برای کار مشابه 
۸0 درصد حقوق مردان را دریافت کرده اند و حتی زنان رنگین پوســت، دریافتی 

کمتری داشته اند.

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
https://www.nessah.org/event/khaaleh-sooskeh.html
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کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

در کانون خبر:

رأی دیوان عالی قضایی برای خانواده »گریت واس« صادر شد

دیوان عالی قضایی آمریکا، در روز دوشــنبه 20 می تقاضای اســتیناف شــهر 
نیوپورت بیچ را در مورد پرونده کسی که از سوی پلیس کشته شده بود، رد کرد 

و مسیر ادامه شکایت خانواده فرد کشته شده را هموار نمود.
پلیس نیوپورت بیچ در ســال 2014، فردی را که از ناتوانی مغزی رنج می برد 
و در دســتان خود یک قیچی داشته ، تهدید علیه خود تلقی کرده و او را کشته 
بود. خانواده این فرد که »گریت واس« نام دارد به دادگاه برای دریافت خسارت 

شــکایت کردند. پس از رأی دادگاه نخست، شــهر نیوپورت از دادگاه استیناف 
منطقه ۹ تقاضای بازبینی کرد که با رأی 1-2 نظر دادگاه به سود خانواده »گریت 
واس« تأیید شد و سپس شهر نیوپورت پرونده را برای استیناف نهایی به دیوان 
عالی قضایی کشــاند و در روز دوشــنبه 20 می، رأی دیوانعالی قضایی به سود 

این خانواده صادر شد.   

شمار رشوه دهندگان برای ورود 
فرزندان خود به دانشگاه ها 

به 50 نفر رسید
هشت نفر از پدران و مادران رشوه دهنده برای ورود فرزندان خود به دانشگاه های 
معتبر به بهانه ورزشکار »نمونه« بودن، این هفته در دادگاه فدرال به جمع اقرارکنندگان 
به جرم خود خواهند پیوست و جمع کسانی که تاکنون برای پرداخت به ریک سینگر 

در نیوپورت بیچ محکوم شده اند را به 50 نفر می رساند.
اعالم شــد که دانشــگاه هــای USC,GEORGTOWN,UCLA و دیگر 
دانشگاه ها، یکسال پیش از آن که این رسوایی ها افشا و رسانه ای شود، از موضوع 
آگاهی یافته بودند و به همین ســبب است که شماری از مربیان ورزشی که عامل 
اجرایی این تقلب ها و رشــوه گرفتن ها بوده اند، از کار برکنار شــده اند. 6 نفر از 
کسانی که در دادگاه به جرم خود اقرار خواهند کرد از سرمایه داران معروف کالیفرنیا 

در نپاولی، منلو پارک و لوس آنجلس هستند.

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
https://americandigitals.com//
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»کلین وینســلو جونیور« از بازیکنان انتخابــی NFL و فرزند بازیکن معروف تیم 
چارجر سن دیگو، برای تجاوز به یک دختر 1۷ ساله در سال 2003 در روز دوشنبه 
20 می در در دادگاه حاضر شــد. افزون بر این پرونده وی متهم به تجاوز به دو زن 

در سال گذشته نیز می باشد.
این فوتبالیست 35 ساله که روزگاری یکی از گران قیمت ترین قراردادهای فوتبال 
را داشته است، به سبب پرونده اش که در آن 12 فقره جرم در تجاوز به 5 زن طرح 

شده است، می تواند تا پایان عمر خود را در زندان بگذراند.
او درســال 201۸ پس از ورود غیرقانونی به خانه یک زن ۷1 ســاله در اول جون و 
همچنین ورود به خانه یک زن ۸6 ساله در ۷ جون دستگیر شده است. او در ماه های 

مارچ و می 201۸ نیز متهم به تجاوز به دو زن 54 و 5۹ ساله شده بود. 

در کانون خبر:

Iranian Information
Center

08Global.net
(818)9-08 08 08

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

بازیکن انتخابی NFL به جرم 
تجاوز در دادگاه حاضر شد

جو گاردنر: شرایط زندان نوجوانان در شهر سیلمار بحرانی است

پــس از دریافت ایمیلی از یکی از کارکنان زندان نوجوانان کانتی لوس آنجلس 
در شهر سیلمار، جوگاردنر، رئیس کمیسیون بخشودگی و مشاوران داوطلب، از 

زندان بازدید نمود و شرایط زندان نوجوانان را بحرانی توصیف کرد.
جو گاردنر ، در این زندان که در حدود 200 نوجوان نگهداری می شود،  پنجره 

ها را شکســته و خرد شــده و کفپوش ها را پاره شده و دیوارها را خردشده از 
مشت های زندانیان توصیف کرد. زندانی که دیوار نوشته های گنگ ها سرتاسر 
آن را پوشانده بود. در آخرین گزارش از زندان نوجوانان، شش افسر زندان متهم 

به آزار نوجوانان و استفاده بیش از حد از اسپری فلفل شده بودند.

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
https://www1.ticketmaster.com/shahrooz-mystere-beyond-illusion/event/0B0056917AD9179F#efeat6916


6IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:169 - MAY,24 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - شماره  169  - آدینه  24 می 2019

در سن فرناندو ولی آغاز به کار نمود.
 NOVA ARTS آموزشگاه

 ، گرافیک  موسیقی،  های  زمینه  در  گرامی  هنرمندان  از 
عکاسی و نقاشی دعوت به همکاری می نماید.

عالقمندان می توانند با شماره ی
  (818) 825-9814

تماس حاصل فرمایند.

رامین آرین
 مشاور فروش مرسدس 

بنز در ون نایز )سن فرناندو ولی( 

بــه دلیل درخواســتهای مکرر در طول ســالیان 
دراز  از ســوی هــم میهنان لــس انجلس کانتی 
باالخــره رامین آرین محل کار خود را به ســن 
فرناندو ولی در شــهر ون نایــز منتقل کرد. نام 
 Keyes European اتومبیل  نمایشگاه  این 
است. شــماره تلفن مستقیم تماس با رامین آرین 

موسسه میهن 
انجام کلیه امور حقوقی و اداری در ایران از 

هر نقطه آمریکا 

Mihan Company

موسســه میهن نخســتین کمپانی در آمریکا  که این 
امور حقوقــی را انجام می دهــد وارد چهاردهمین 
ســال فعالیت خود شد. این موسسه با چهارده وکیل 
متخصص امور ایران و آمریکا همکاری دارد  ضمن 
این که دفتر مرکزی موسســه میهن در ســن حوزه 
کالیفرنیا قرار دارد پذیرای همه هم میهنان از سراسر 
امریکا است.  مدیریت  موسسه میهن با  آقای محمد 
کاشی است. شماره تماس از هر نقطه آمریکا شماره 

تلفن رایگان زیر است.

شعبه ی جدید
 LA PIANOS

 افتتاح شد.

 در دان تاون لس آنجلس افتتاح شد
ال ای پیانو از سال 2012 در زمینه ی کوک، جابجایی 
و بازسازی پیانو و همینطور فروش پیانوهای آکوستیک 
و دیجیتال، به هموطنان عزیز در سراسر جنوب کلیفرنیا 

سرویس ارایه می کند.
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

اخباربیزینسی
خبرگزاری ایرانشهر

iranshahrnewsagency.com/
ServiceDetails

)SCRRA(جنوبیکاليفرنيایایمنطقهآهنراهاداره
ششمفصلهایمشیخطاصالحاتاطالعيه/علنیجلسهاطالعيه

، 2019ژوئن 14مديره خود در روز جمعه، هيئتدر جلسه ) SCRRA(اداره راه آهن منطقه ای کاليفرنيای جنوبی 
ملزم ) FTA(توسط اداره امور حمل و نقل فدرال Metrolinkهر سه سال يکبار، . جلسه علنی را برگزار خواهد کرد
به دنبال ايجاد فرصت هايی برای Metrolink.ه ساله خود را به روز رسانی کندمی شود تا گزارش فصل ششم س

مردم برای بازبينی و ارائه بازخورد در مورد اصالحيه های خط مشارکت و تعامل با جامعه از طريق دعوت از عموم 
ششم سه مشی های فصل ششم، مشارکت عمومی و طرح های محدود توسعه مهارت انگليسی است که گزارش فصل

.ساله را تشکيل می دهند

:خواهد بود و در تاريخ زير برگزار خواهد شدSCRRAجلسه علنی در دستور جلسه هيئت مديره 
صبح10:00ساعت 2019ژوئن 14جمعه، 

)METRO(اداره حمل و نقل شهری شهرستان لس آنجلس 
One Gateway Plaza, 3rd Floor Board Room

Los Angeles, CA 90012

به نشانی Metrolinkاطالعات مربوط به اصالحات خط مشی فصل شش برای بازرسي عمومی در وب سايت 
www.metrolinktrains.com يا در دفتر مرکزیSCRRA واقع درLos 900 Wilshire Blvd., Suite 1500

Angeles, CA 90017 بعد از ظهر در دسترس است4صبح تا 8در ساعات اداری روزهای دوشنبه تا جمعه، از .
ممکن است نظرات و پيشنهادات به صورت کالمی يا به صورت کتبی در جلسه علنی ارائه شوند، يا قبل از جلسه علنی 

برای ارسال نظر الکترونيکی سريع به نشانی " نظر الکترونيکی"با کليک بر روی گزينه 
www.metrolinktrains.com/ecomments ارسال شوند، يا از طريق پست ارسال شوند مشروط بر اين که قبل از

(213(دريافت شوند، يا از طريق شماره SCRRAواقع در دفتر مرکزی Metrolink Faresجلسه علنی خطاب به 
7صرف نظر از نوع ارسال، بايد بعد از کليه نظرات عمومی، .فکس شوندMetrolink Faresخطاب به 452-0421

اين موضوع ممکن است توسط هيئت مديره به زمان يا تاريخی بعد با اختيار .ارسال و دريافت شده باشند2019ژوئن 
.منحصر به هيئت مديره ادامه يابد

310-386-0600 

NOVA ARTS آموزشگاه هنری

877-644-2607

هشدار مسئول کارگاه تخصصی 
صافکاری »سی بی اس« به هم میهنان

مســئول کارگاه تخصصی صافکاری »سی بی اس« این هفته به بخش خبر بیزینسی 
خبرگزاری ایرانشــهر گزارش داد، هم میهنانی که تصادف می کنند در مورد انتقال 
اتومبیل خود و مدارکی که برای tow truck ها امضا می کنند، باید بسیار مراقب 

باشند که مشکلی بر مشکالت تصادف خود اضافه نکنند.
 

مســئول کارگاه صافکاری »سی بی اس« اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده برخی از 
رانندگان  هاtow truckاز موقعیت پریشــان شخصی که تصادف کرده است، سو 
اســتفاده می کنند و اتومبیل آنان را به محلی منتقل می کنند که نهایتا شــخصی که 
تصادف کرده است نمی خواهد در آن جا اتومبیل خود را تعمیر کند، ولی متاسفانه 
با مدارکی که امضا کرده است اگر بخواهد از این افراد خلع ید  کند باید جریمه های 

باالیی بپردازد.
در ادامه مسئول کارگاه صافکاری »سی بی اس« اعالم کرد که برای رفاه و حمایت از  
 tow truck منافع  هم میهنان، این کارگاه به ابتکار بسیار مهمی دست زده است و
های سی بی اس، اتومبیل تصادفی شما را برای مدت 4۸ ساعت به پارکینگ بزرگی 
که مدیریت  این کارگاه در نظر گرفته است بدون کوچکترین هزینه انتقال و نگهداری 
منتقل می کنند تا شــخص تصمیم بگیرد که در مورد انتخاب کارگاه صافکاری چه 

کاری می خواهد انجام دهد.

818-765-5300

http://iranshahrnewsagency.com/ServiceDetails.aspx?ItemId=20249#.XN87ahRKiM8
http://iranshahrnewsagency.com/ServiceDetails.aspx?ItemId=20249#.XN87ahRKiM8
www.metrolinktrains.com
https://www.la-pianos.com/
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در کانون خبر:

روزشمار ایرانشهر
iranshahrnewsagency.

com/CalenderInformation

)SCRRA(اداره راه آهن منطقه ای کاليفرنيای جنوبی
اطالعيه جلسه علنی

20-2019بودجه ساليانه سال مالی
را Metrolinkکه سيستم راه آهن بين شهری ) SCRRA(اداره راه آهن منطقه ای کاليفرنيای جنوبی 

خود 20-2019اداره می کند، يک جلسه علنی را در خصوص تصويب بودجه ساالنه پيشنهادی سال مالی 
خواهد بود و در تاريخ زير SCRRAجلسه علنی در دستور جلسه هيئت مديره .  برگزار خواهد کرد

:برگزار خواهد شد
صبح10:00ساعت 2019ژوئن، 28

)METRO(ری لس آنجلس اتاق هيئت مديره اداره حمل و نقل شه
One Gateway Plaza, 3rd Floor

Los Angeles, CA  90012
برای بازرسی عمومی از دوشنبه تا جمعه، از 20-2019نسخه های بودجه ساالنه پيشنهادی سال مالی 

،Wilshire Blvd. Suite 1500 900به نشانی SCRRAبعد از ظهر در دفتر  5:00صبح تا 8:00
Los Angeles،CA 90017 و به صورت الکترونيکی در وب سايت 2019ژوئن 28تا ژوئن 12از ،

.در دسترس هستندwww.metrolinktrains.comما به نشانی 

مسئوالن پروژه قطار پرشتاب کالیفرنیا، روز سه شنبه در ساکرامنتو، شکایت خود را علیه دولت ترامپ تسلیم دادگاه فدرال کردند. 
پس از آن که وزارت راه و ترابری دولت فدرال، بودجه ۹2۹ میلیون دالری خود را برای این پروژه قطع کرد و تقاضای بازگرداندن 
2/5 میلیارد دالری شد که تاکنون هزینه شده است و توافق سال 2010 را باطل اعالم نمود و این موضوع نه تنها از سوی ایلین چاو 
، وزیر راه و ترابری در سخنرانی ماه گذشته اعالم شده بود، بلکه در نامه 25 صفحه ای اداره خط آهن فدرال آمریکا به ایالت کالیفرنیا 

آگاهی داده شده است. 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا گفت این عمل دولت فدرال تالفی سیاسی علیه کالیفرنیاست که رهبری 16 ایالت دیگر را در شکایت 

علیه دولت فدرال در موارد گوناگون دارد. 

مسئوالن پروژه قطار پرشتاب کالیفرنیا علیه دولت ترامپ شکایت کردند

پس از انتشــار شرکت تحقیقاتی و مشاوره مستقل انرژی در مورد دالیل نشت گاز 
از انبارهای گاز شرکت گاز جنوب کالیفرنیا در پورتررنچ که شرکت گاز را به سبب 
غفلــت و ترمیم نکردن لوله های زنگ زده و آســیب دیده  و عبوراز میان آب های 
زیرزمینی و نفوذ ریشه های درختان در محل اتصال لوله ها،  مقصر شناخت، برایان 
پانیش، وکیل شاکیان پرونده که بیش از ۷000 خانواده ساکن منطقه بوده اند، در یک 
کنفرانس مطبوعاتی، اعالم کرد که گزارش به روشنی غفلت و سهل انگاری تقریبا 
عمدی در بی توجهی به خطرها را نشــان میدهد ،  اوبا بهره گرفتن از گزارش 300 
صفحه منتشر شده، تالش کرد که از افکار عمومی و رسانه ها برای پیشبرد پرونده های 
شکایت بهره بگیرد. در 23 اکتبر 2015 نشت گاز موجب پخش بیش از 100 هزار تن 

مکعب گاز متان در منطقه مسکونی شده بود.

نشت گاز از انبارهای گاز شرکت 
گاز جنوب کالیفرنیا

در حالی که EPA آژانس حفاظت از محیط زیست دولت فدرال آخرین مراحل 
پیشــنهاد خود را برای متوقف کردن مقررات ســوخت اتوموبیل ها طی می کند، 
از ســوی دیگر ایالت هایی چون کالیفرنیا به ســوی نقطــه صفر آلودگی هوا از 
دود اتوموبیل گام برمی دارند، مایک لویــن نماینده دموکرات کنگره از کالیفرنیا 
با همکاری ســناتور دموکرات جف مرکلی از ارگان، الیحه نقطه صفر آلودگی 
هوا از ســوی اتوموبیل ها را در سال  201۹ به دو مجلس آمریکا ارائه نمودند و 
بر اساس این الیحه که Zero Emission Vehicles Act 201۹ خوانده 
می شــود، 50 درصد اتوموبیل هایی که در آمریکا فروخته می شوند باید تا سال 
2030 به نقطه صفر آلودگی هوا برسند که به خودی خود افزایش اتوموبیل های 

الکترونیکی بیشتر را نیاز خواهد داشت.

50 درصد اتوموبیل هایی که در 
آمریکا فروخته می شوند باید تا 
سال 2030 به نقطه صفر آلودگی 

هوا برسند

http://iranshahrnewsagency.com/CalenderInformation.aspx
www.metrolinktrains.com
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آدینه  3 خرداد   / 24 می

1291 خورشیدی )1912میالدی(
تدفین جنازه یپرم خان در دبیرستان كوشش تهران 

)خیابان نادری(
1326 خورشیدی )1947 میالدی(
افتتاح نخستین كنگره  كارگران ایران
1340 خورشیدی )1961 میالدی(

درگذشت فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز
1360 خورشیدی )1981میالدی(

درگذشت نصراهلل فلسفی -نویسنده و پژوهشگر
1361 خورشیدی )1982 میالدی(

خرمشهر، از متجاوزین عراقی بازپس گرفته شد.
1382 خورشیدی )2003 میالدی(

درگذشت عماد رام هنرمند آواز

شنبه 4 خرداد   /  25 می

1286 خورشیدی )1907(
زادروز  عبدالحسین سپنتا - از نخستین سینماگران 

ایران
1299 خورشیدی)1920 میالدی( 

كشته شدن شیخ محمد خیابانی، از فعاالن انقالب 
مشروطیت ایران. وی در خامنه در نزدیكی تبریز 

متولد شد و از فعاالن سیاسی در دوره انقالب 
مشروطه ایران بود. او در مجلس دوم به وكالت 

رسید و بعد از دوره دوم به تبریز رفت و قیام نمود، 
كه سرانجام این قیام به شكست و كشته شدن وی 

منتهی شد.
1316 خورشیدی )1937(

زادروز  جهانبخش پازوكی- آهنگساز و نوازنده
1338 خورشیدی )1959(

درگذشت محمدتقی كمال تهرانی -خوشنویس
1383خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت امین امینی كارگردان و بازیگر سینما و 
تئاتر در سن 74 سالگی در لندن

1397خورشیدی )2017میالدی(
درگذشت ناصر ملک مطیعی بازیگر سیما در تهران 

در 88 سالگی در تهران

یکشنبه 5 خرداد   /  26 می

1302خورشیدی )1923 میالدی(
زادروز پرویز شاپور، كاریكلماتوریست، در قم

1314 خورشیدی)1935 میالدی(
انتصاب نخستین اعضای فرهنگستان ایران از سوی 

هیأت وزیران وقت:
محمدعلی فروغی، علی اكبر دهخدا، محمدتقی 
بهار، بدیع الزمان فروزانفر، غالمرضا رشیدیاسمی، 

عبدالعظیم قریب، عیسی صدیق، محمد حسابی، 
رضازاده شفق، علی اصغر حكمت، سعید نفیسی و 

غالمحسین رهنما 
1317 خورشیدی )1938 میالدی(

اعالم نامزدی ولیعهد )محمدرضاپهلوی( با فوزیه، 
خواهر پادشاه مصر

 1325 خورشیدی )1946 میالدی(
درگذشت ابوالقاسم آزادمراغه ای –روزنامه نگار و 

ادیب
1369 خورشیدی )1990 میالدی(

درگذشت علی اكبر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، 
استاد و رییس دانشگاه تهران

1376 خورشیدی )1997میالدی(
درگذشت محمدمهدی كمالیان، نوازنده و سازنده 

سه تار

1393 خورشیدی )2014میالدی(
درگذشت هوشنگ سیحون پدر معماری نوین ایران

دوشنبه 6 خرداد   /  27 می

1305 خورشیدی )1926میالدی(
درگذشت ادیب نیشابوری -ادیب، شاعر و مدرس

شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری، فرزند مال عباس، در 
سال 1281 هجری قمری در نیشابور زاده شد. وی 

شاعری خوش قریحه بود و درسرودن شعرازسبک قاآنی 
پیروی می كرد. اما بعد ازمدتی به شیوه تركستانی روی 
آورد و سرانجام خود صاحب سبكی ویژه شد. ازادیب 

نیشابوری عالوه بردیوان اشعار، »بخشی ازَشرح ُمَعلَّقات 
َسبعه و رساله ای درجمع بین عروض عربی و فارسی« 

باقیست.
1321 خورشیدی)1942 میالدی( 

انتشار روزنامه كیهان به صاحب امتیازی عبدالرحمن 
فرامرزی و مدیریت و سردبیری دكتر مصطفی 

مصباح زاده.
1325 خورشیدی )1946میالدی(

تأسیس انجمن روزنامه نگاران
1328 خورشیدی )1949میالدی(

درگذشت عالمه محمدقزوینی -ادیب، پژوهشگرو مؤلف 
»بیست مقاله«

1329 خورشیدی )1950میالدی(
قتل احمد دهقان-مدیر نشریه تهران و نماینده مجلس 
شورای ملی و صاحب تماشاخانه تهران به دست حسن 

جعفری كارمند شركت نفت انگلستان.
1339 خورشیدی )1960 میالدی(

زادروز  مهرداد فالح، شاعر در الهیجان
1361 خورشیدی)1982 میالدی( 

درگذشت وارطان هوانسیان از معماران و پیشگامان 
معماری مدرن در ایران؛ از آثار وی: ساختمان بانک ملی 

ایران در تهران )شعبه دانشگاه تهران(
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

درگذشت محمدرضا اعالمی كارگردان سینما.
این كارگردان شامگاه ششم خرداد ماه در سن 54 سالگی 

به دلیل عارضه سكته قلبی در خانه اش به دیار باقی 
شتافت. او به عنوان كارگردان ساخت فیلم هایی چون 

»نقطه ضعف«، »ترنج«، »شناسایی«، »عشق و مرگ«، 
»افعی«، »آشوبگران«، »ساقی«، »آنسوی آیینه« و»رازها« 

را در پرونده كاری اش ثبت كرده است.

 سه شنبه 7 خرداد   /   28 می

1324خورشیدی )1945 میالدی(
زادروز  محمد بیابانی، شاعر، در بوشهر
 1359خورشیدی )1980 میالدی(

گشایش اولین دوره مجلس شورای اسالمی
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

وقوع زلزله ای به قدرت 6.4 درجه ریشتر در استان های 
تهران، مازندران و مناطق كوهستانی شمال ایران

چهارشنبه 8 خرداد   /   29 می

1336 خورشیدی )1957 میالدی(
زادروز محسن مخملباف، نویسنده و فیلمساز، در تهران

1381 خورشیدی )2002 میالدی(
درگذشت حبیب اهلل كسمایی، فیلمنامه نویس سینمای 

پیش از انقالب ایران

پنجشنبه    9 خرداد   /  30 می

1286 خورشیدی )1907 میالدی(
انتشار اولین شماره روزنامه صوراسرافیل با همكاری 

میرزاقاسم خان تبریزی و میرزاجهانگیرخان شیرازی، با 
نویسندگی میرزا علی اكبر خان قزوینی معروف به دخو 

)دهخدا(
1298خورشیدی )1909 میالدی(

زادروز فریدون توللی، شاعر و باستان شناس
1303 خورشیدی )1924میالدی(

درگذشت دكترعلی اكبرخان ناظم االطباء، پزشک و 
مؤلف »فرهنگ نفیسی« 

1314 خورشیدی )1935 میالدی(
زادروز  بیژن مفید، كارگردان و بازیگر تئاتر 

1364 خورشیدی )1985 میالدی(
درگذشت فریدون توللی، شاعر و باستان شناس

  كتابهای فریدون توللی در شركت كتاب موجود است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
24 می تا  30 می )3 خرداد تا 9 خرداد(

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
خبر اول – پس از حمله تروریســتی، روز یکشــنبه نوزدهم مــاه جاری، به 
نزدیکی ســفارت ایاالت متحده در بغداد که منتسب به گروه های شیعه هوادار 
جمهوری اســالمی است، دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر نوشت: 
اگر ]جمهوری اسالمی[ ایران جنگ می خواهد، این رسما پایان کارش خواهد 

بود. دیگر هرگز ایاالت متحده را تهدید نکنید!
اوه اوه اوه! هی ما گفتیم آغا انقده انگشــت تو ســوالخ زنبور نکنین، انقدر زر 
زیــادی نزنین، هی نگین مرگ بر آمریکا، هی پرچم این مردم رو آتیش نزنین، 
هی تهدید نکین پایگاه هاتونــو میزنیم، هی گه زیادی نخورین تنگه هرمز رو 

میبندیم، ...، بفرما! حاال تحویل بگیر، همین رو می خواستین بشنوین؟ 
خبر دوم - چند روز پیش، فیلمی از آواز خواندن یک زن برای مردم در روستای 
تاریخی - گردشگری ابیانه در استان اصفهان در شبکه های اجتماعی منتشر شد. 
در پی واکنش امام جمعه نطنز به این فیلم و درخواست برای برخورد، دادستانی 

اصفهان اعالم کرد پرونده ای در این رابطه تشکیل داده است.
با این دلقک بازیای امام جمعه و دادســتانی، البــد خیلی هم دلتون می خواد 
گردشگر هم بیاد والیتتون! آخه دیوثا، مردم که همه جوره تحت فشارن، دیگه 
یه چند دقیقه شــاد بودن و بشکن زدن شون رو هم نمیتونین ببینین؟ الهی کور 
شــین! ضمنا آغای امام آخر هفته و بیدادستان، لطفا به جای تعقیب قضایی یه 
بانوی هنرمند که چند دقیقه ای مردم رو از مشکالتشون دور و دل هایی را شاد 
کرد، برید جلوی دزدی و فســاد همکارا و هم پیاله های خودتونو بگیرین که 

دارن خون مردم رو تو شیشه میکنن.
خبر ســوم - عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری 
اسالمی گفت: طی 40 سال گذشته به محیط زیست، ژنتیک، ترا ریخته و تنوع 

زیستی ظلم کرده ایم!
عیسی جون شما بفرما تو این چهل سال به چی و کی ظلم نکردین، شمردنش 
راحت تره! کاشکی بقیه الشخورای )ببخشید، مسئولین!( نظام جمهوری اسالمی 
هم بشینن و ظلم هایی که به کشور و مردم شده را بشمرن تا همه بفهمن چند 

چندیم!
خبر چهارم – حســن روحانی، رییس جمهور اسالمی، گفت: در مهرماه سال 

گذشته در جریان سفر به ســازمان ملل، پنج نفر از رهبران معروف دنیا واسطه 
شــدند که با رئیس جمهور آمریکا مذاکره کنیم و ســال پیش از آن نیز وزارت 
خارجه آمریکا هشت بار درخواست مذاکره داد، اما شرایط امروز به هیچ عنوان 

شرایط مذاکره نیست و امروز شرایط ما شرایط مقاومت و ایستادگی است.
یعنی این دیوثا گاهی یه چیزایی به هم میبافن که مرغ پخته وســط دیس چلو، 
خنده اش میگیره! مرتیکه اوال کــدوم رهبر معروفی اومده پادرمیونی کنه؟ البد 
اسماشــونو نمیگی تا ریا نشــه! دوما از کی تا حاال خودتــو قاطی رهبرای دنیا 
کردی، ما خبر نداریم؟ رهبر معظم انقالب خبر داره؟ سوما وزارت امور خارجه 
آمریــکا 1۹3/2۷ دفعه التماس کرده بود برای مذاکره، نه ۸ بار! چهارما شــرایط 
امروز، شرایط تخمی دوال شدن و به آمریکا بفرما زدنه، نه مقاومت و ایستادگی!

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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افقی:
  1 - نوشیدنی  ســنتی کوبا- از مناطق گردشگری روســتای فارسیان در استان 

گلستان
 2 - معادل فارسی دیتا - آواز خواب - انس گرفته

 3 - فلزی ســفید و نقره ای - یکی - قراردادی که بر اســاس آن اعضا یا شرکا 
سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند

 4 - سیاه شاعران! - انفرادی - واحد برقی! - سرود زرتشتی
 5 - چاشنی معطر غذا - ارفاق و مساعده - آهسته

 6 - زمزمه کردن - آگهی تبلیغاتی - فرو رفتن ظرف
 ۷ - پرتوی نور - بیابان و دره - بسیار

 ۸ - فرزند فرزند - یکی از صیفی جات - ایستادن
 ۹ - امروزی - افزار - رهبر حزب

 10 - درجه کوتاهی و بلندی صدا  - رقص سنتی برزیلی - پاسبان قدیم
 11 - ارابه و چهار چرخه - اسب اصیل - مقدار مجاز دارو

 12 - گیاه سرشــوی - عددی ترتیبی - قومی در زمان هخامنشــیان - سازمان 
جاسوسی آمریکا

 13 - هدیه - پاره و بخش - سرزمین افراسیاب
 14 - نمایندگی - زادبوم - از طبقات ساختمان

 15 - آماده رفتن - موجب سرافکندگی

عمودی:
 1 - از آثار تاریخی شــهر شــیراز که در دوره صفویه و در زمان حکومت شاه 

عباس اول احداث شده  است- دوربین نجومی
 2 - برای معطر کردن شــیرینی و بستنی به کار می رود - متصدی نمایشگاه - 

مرکز بنگالدش
 3 - کادو - کاری به عهده گرفتن - وضعیت دشوار

 4 - ناگهان خودمانی - ابزار نجاری - بلند و واضح - میان برنامه تلویزیونی
 5 - نوشته های اصلی- شهری در هندوستان - مرطوب
 6 - رها - نخ های سست پشمین یا پنبه - نزدیک بین

 ۷ - درســتکار و امانتدار - روش های نیکو - شــخصی که در پزشکی زایمان 
تبحر دارد

 ۸ - هالک  شدن - رئیس - ظاهرنمایی
 ۹ - فالنی - دختر مازنی - بخش مرکزی اتم

 10 - علت و ســبب- پایتخت سیاســی کانادا - ریاضیدان نابغه و برجســته 
آمریکایی با نام جان

 11 - تابلویی از روی فاکس لیختنستاین هنرمند برجسته  پاپ آرت - همسنگی 
و هم وزنی - کت بافتنی جلوباز

 12 - انبار غله - درس نخوانده - شهری در استان فارس - گمان و خیال
 13 - خسته و رنجور - تفرجگاه تهران - رهاورد زمستان

 14 - پوشش سطحی چیزی - صدای ماکیان - از پادشاهان سلسله ماد
 15 - یکی از میدان های مهم شهر تهران - ادیب و محقق ایرانی

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

فروش در شرکت کتاب

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

Pacoima CA 91331

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

کریس داردن، وکیل مدافع جنایی که در دوران محاکمه ا جی سیمسون، دادستان پرونده بود،  پس از به عهده گرفتن پرونده 
دفاع از اریک هولدر متهم به قتل خواننده رپ، نیپسی هاسل، از سوی افراد ناشناس از راه تلفن، فیسبوک، اینستاگرام، تهدید 
به قتل شده است. الزم به یاداوری است که تهدید وکالی مدافع جنایی و دادستان ها، امری است که همواره رخ می دهد 

لیکن آمار نشان می دهد که در سال 201۷ آمریکا شاهد 2۸4۷ تهدید از این گونه بوده است و در سال 201۸ تهدیدها با 
افزایش روبرو شده و به 4542 مورد رسیده است.

 تهدید به قتل وکیل مدافع خواننده رپ آمریکایی

شــب گذشــته، پــس از آن کــه بــرای دومیــن بــار در کمتــر از یــک هفته، پســر نوجوانی، دبیرســتان المیســا 
در ســانتاکالرا بــروی صفحــه فیســبوک تهدیــد بــه خشــونت نمــود، پلیــس اقــدام بــه دســتگیری او کــرد. 
او هفته گذشته تهدیدی را بر توالت و دستشویی دبیرستان به جای گذاشته بود و از روز 21 نام برده بود که اشاره به روز 21 ماه می است. 
جــدی  را  تهدیــدی  گونــه  هــر  کــه  کرده انــد  اعــالم  دپارتمــان  شــریف  و  پلیــس  نیروهــای 
می باشــد.  آنهــا  جــان  و  دیگــران  امنیــت  تامیــن  بــرای  دســتگیری  ایــن  و  می گیرنــد 
از بامداد روزســه شــنبه،  شــما رنیروهای مراقبت در دبیرســتان برای حفظ آرامش و اطمینان خاطر افزایش یافته بود.

 اقدام پلیس برای دستگیری
 پسر نوجوانی که تهدید به خشونت نمود

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?subjectid=175&subject=CHILDREN+(PERSIAN+LANGUAGE)
http://mihancompany.com/
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 24 می 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

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد
Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate)

دوره آموزشی نرم افزار اِکسل
Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate)

دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک
QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate)

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن  با استاد جواد  صفار زاده

www.saffarzadeh.com  (818) 9 08 08 08تلفن برای ثبت نام

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

Persian American Academy 

رویدادهای ایرانی
Iranian Events

برای اطالعات بیشتر

www.08global.net/08event

https://www.nessah.org/event/khaaleh-sooskeh.html
https://www1.ticketmaster.com/arash-tohi/event/09005690F1865104?dma_id=324#efeat6916
http://www.rahavard.com/Index.cfm
www.saffarzadeh.com
www.Parvizsayyad.com
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/965
https://www1.ticketmaster.com/shahrooz-mystere-beyond-illusion/event/0B0056917AD9179F#efeat6916
https://www.persianconcertla.com/?gclid=EAIaIQobChMIsMrn2POR4gIV9iCtBh0EUgaFEAAYASAAEgLizfD_BwE
https://www.iraniticket.com/teshneh/tickets/teshneh-entegham-164768#buy
www.Parvizsayyad.com
http://www.08global.net/08event/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

عکس رامین برزگر

169

پنل گفتگو در مورد سانسور و عواقب آن: از راست ماندانا زندیان - پرتو نوری عال - مهرزاد بروجردی - احمد کریمی حکاکتقدیم لوح قدردانی به استاد فرهنگ فرهی

دکتر ساموئل دیان مدیر فصلنامه آرمان

پرویز حکیمی نویسنده ی کتاب ترکیه پل آزادی به زبان دکتر ماندانا زندیان هماهنگ کننده نمایشگاه کتاب بدون سانسور

مهندس تورج ایزد پناه  نویسنده کتاب
عباس تهرانی نویسنده کتاب  فرهاد فرناندو» اشاراتی چند به کاربرد طبیعت در شاهنامه فردوسی«

دکتر سوده بنفشه شاعر - مجموعه اشعار »غریبانه« و »راز«

میز کتاب » رابطه من و تو« از راست: دکترفرناز زنده دل -مهندس پرویز زنده دل - بیژن خلیلی

مهدی ذکائی مدیر و سردبیر نشریه جوانان

شعله شمس شهباز مدیر و سردبیر فصلنامه ره  آورد نوشا ذکائی شاعر - مجموعه بهار کاغذین

عسل روحانی شاعر - بهکده عسل روحانی

ع. شاکری نویسنده کتاب های عرفانی دکتر فرناز زنده دل - روانشناس 
نویسنده کتاب رابطه من و تو

تقدیم لوح یادمان مهندس امینی سام به
 فریماه امینی سام دختر آن شادروان

 

شادی امینی ترانه سرا

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/

