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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

میز مطبوعات در تلویزیون اندیشه

سایه سنگین مرگ بر
 اسب های مسابقه

قوانین جدیدکار در کالیفرنیا

تعقیب و گریز بین پلیس لوس 
آنجلس و یک اتوموبیل سیاهرنگ 

در بزرگراه 405

ورود ماموران FBI به شهرداری 
واداره آب و برق لوس آنجلس

 برای ضبط مدارک

توافق بزرگ 700 میلیون دالری با 
شرکت اعتباری  اکوفکس

ضبط  30 میلیون دالر فرآورده 
ماری وانا از فروشندگان 
غیرقانونی در بازار سیاه

در صفحات دیگر:

178

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 9

نان تافتون ایرانی، مهمان همیشگی سفره های مردم کویت
» خلیل کمال« معموال به بازارمحبوب کویتی ها، بنام » المبارکیه« سر می زند جایی که او، می 
تواند کباب مورد عالقه اش را به همراه پیاز، شابانک و نان تازه ایرانی میل کند. بوی پخت نان 
تازه در تنور سنتی در رستوران الولیمه- واقع در مرکز شهر کویت- فضای بازار را پر می کند. 
نانوای ایرانی این رستوران، یکی از خمیرهایی را که به ردیف کرده، روی بالشتکی پهن می کند 
و سپس آن را به دیواره تنور می چسباند. وقتی نان آماده می شود، با میله ای نان پخته شده را، 

از تنور بیرون می آورد و از مشتریان خود با نان داغ پذیرایی می کند.
چندین سال است که نان ایرانی تافتون، قسمت عمده صبحانه، نهار و شام مردم کویت را 
تشکیل می دهد. علیرغم وجود تنش های رو به افزایش منطقه بین کشورهای سنی مذهب 
خلیج فارس و کشور شیعه مذهب جمهوری اسالمی ایران، این نوع پیوند فرهنگ ایرانی، برای 
مردم کویت به قوت خود باقی مانده است.کشور ایران در امتداد آبراه خلیج فارس واقع شده و 

تأثیر فرهنگ آشپزی آن بسیار گسترده می باشد. 
یک مرد 60 ساله در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه می گوید: » نان ایرانی تنها نانی است که از 

زمان تولدم آن را می شناسم.«
»حسن عبداهلل ذکریا«، کویتی ایرانی تباری است که رستوران »الولیمه « را در سال 1996 افتتاح 
کرده است. وی که در 70 سالگی خود به سر می برد می گوید: » در این رستوران روزانه حدود 
400 تا 500 نان ایرانی استفاده می شود. وی معتقد است که استقبال گسترده مردم از نان تافتون 

ایرانی بر می گردد به سالها قبل که مادرانمان در خانه نان می پختند.  پس از آن سالها، دیگر ما 
برای تهیه نان به نانوایی ها می رفتیم و برای خرید یک نان تازه و داغ، مجبور بودیم صبح، ظهر 

و شب در صف های طوالنی بایستیم.
نان تافتون داغ ایرانی معموال در کنار بسیاری از غذاهای محبوب کویتی از جمله : البجا )بره 
شکم پر با برنج(، الکرائین ) پاچه گوسفند(، بشقاب ماهی پخته با نخود و لوبیا سرو می شود. 

معرفی کتاب: درصفحه 7

کوشش برای برکناری اریک گارستی شهردار لس انجلس

اریک گارستی که برای نخستین بار در سال ۲01۳ به سمت 
شهرداری لس انجلس نائل شد و سپس در سال ۲017 مجددا 

به این مقام انتخاب شد با چالشی بزرگ روبرو شده است.
در پتیشنی که توسط هواداران محیط زیست در دسترس و 
روی آنالین قرار گرفته است اریک گارستی بدلیل انجام ندادن 
کارهای الزم برای جمع کردن افراد بی خانمان مورد انتقاد قرار 
گرفته است. در این پتیشن آقای گارستی به علت عدم دادن 
اولویت به سالمتی شهروندان لس انجلس و ایجاد شرایط 
جهان سومی برای این شهر مورد سرزنش قرارگرفته است. 
خانم الکساندرا دیتینگ Alexandra Dating رهبری 
این اقدامات را به عهده گرفته اســت و در شوی تلویزیونی 
tucker-carlson-tonight در شبکه فاکس نیوز روز 

4 شنبه 1۸ جوالی ظاهر شد و بدلیل بی کفایتی گارستی در 
رسیدگی به امور افراد بی خانمان ها خواهان برکناری او شد.  
برای پذیرش درخواست برکناری ۳50 هزار امضا الزم است. 
نشانی این سامانه به شرح زیر است و آخرین اطالعات در این 

مورد را می توانید در این وب سایت بخوانید.
http://www.recallthelamayor.com

و نشانی برای امضای پتیشن به شرح زیر است:
https://www.change.org/p/eric-garcetti-
recall-city-of-los-angeles-mayor-
eric-garcetti-for-inaction-on-the-

homelessness-crisis?use_react=false

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
www.doctorheydari.com
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://www.laort.edu/
https://www.yadidi.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

مهرداد پارسا
ژورنالیست و گوینده خبر - تلویزیون پارس، لس آنجلس

ادامه مطلب از صفحه 1

آتش سوزی در Cent 99 store در کالورسیتی، آن را به تلی از 
خاکستر بدل کرد.

این آتش ســوزی که در 1/45 روز دوشنبه آغاز شــد، تا ساعت 5 بامداد با 
وجود کوشــش 70 مامور آتش نشان از کالورســیتی، ادامه یافت وسقف این 
فروشــگاه فرو ریخت و با این که تالش ماموران بر این بود که آتش را مهار 
کنند در مدت 4 ســاعت، این فروشگاه در آتش سوخته و نابود شده است و 

ســبب اصلی آن را رئیس اداره آتش نشانی شهر، وجود کاالهایی اعالم کرده 
که به افزایش قدرت آتش سوزی انجامیده است. 

ناگفتــه نماند که بلوار واشــنگتن که این فروشــگاه در بالک 1۲000 آن قرار 
دارد، تا ساعت ها بسته ماند و هنوز علت آغاز آتش سوزی اعالم نشده است. 

تقریبا تمام رستورانها در بازار قدیمی کویت دارای تنورهای سنتی می باشند که معموال 
نانواهای ایرانی و افغانی درآنجا، مشغول به کار هستند.

» دربس حسین الزعابی« ، مشتری ۸1 ساله رستوران الولیمه می گوید: بسیار از کویتی ها با نان 
ایرانی بزرگ شده اند. از زمان کودکی، ایرانی ها برای ما نان پخته اند و ما از آن زمان تاکنون 

عادت داریم هر روز صبح شیر و قی )روغن کره( با نان داغ ایرانی میل کنیم.
مردم کویت می توانند این نان را عالوه بر بازارها، از تعاونی ها نیز تهیه می کنند . در این 
تعاونی ها، مردم مجبورند برای تهیه نان تازه صبح ها و یا بعدازظهرها ساعت ها در صف  

بایستند. برخی از نانوایی ها برای زنان و مردان، صف های جداگانه ای تعیین کرده اند. 
بعضی از مردم نان تافتون کنجدی با آویشن و خرما سفارش می دهند و برخی دیگر، 
برای بردن نان به خانه، پارچه یا سفره ای را به همراه خود می آورند تا نان، تازگی 

خود را در آن حفظ کند.
به گفته »خالد االطیبی«، قائم مقام اتحادیه صنف تعاونی نانوایان، نانوایی هایی که نان ایرانی 
می پزند از دهه 70 در کویت کار خود را آغاز کرده اند و از آن زمان تاکنون تعداد آن ها به 

100 عدد افزایش یافته است.

وی اضافه می کند که این نانوایی ها برای رفع نیاز مردم کویت، روزانه دو میلیون نان پخت 
می کنند. این نانوایی ها با قیمت یارانه، سوخت و آرد دریافت می کنند تا نان با قیمت کمتر 

از ۲0 فلس )کمتر از سه سنت( به دست مردم برسد.
اما گاهی اوقات، این قیمت می تواند به بیش از 50 فلس برسد که بستگی دارد به نوع افزودنی 

آن نظیر کنجد و رازیانه . 
نان تافتون، علیرغم تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا و نیز قطب منطقه یعنی عربستان، 

همچنان در بین مردم کویت از محبوبیت خاص خود برخوردار است.
» ذکریا« می گوید: نان با سیاست میانه ای ندارد. ایرانی ها اینجا زندگی می کنند و هیچ گاه 
کمبودی از این بابت احساس نشده است. حکومت شیعی ایران، علیرغم داشتن روابط تیره 
ای با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر عربستان، بحرین و امارات، توانسته است 

روابط خود را با کویت حفظ کند.
طبق آمار سفارت ایران در کویت، نزدیک به 55 هزار نفر ایرانی ساکن کویت هستند. از این 
تعداد تنها یک سوم جمعیت یک و چهار دهم میلیون نفری کویت شیعه مذهب می باشند.

وی در پایان خاطر نشان می کند که سیاست نمی تواند دوستی بین مردم ایران و کویت را از 
بین ببرد. او می گوید: علیرغم تنش های موجود و با توجه به جنگ ایران و عراق، نان تافتون 

ایرانی همچنان ازمحبوبیت بسیاری برخوردار است.

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
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The Lawyers groupدر کانون خبر:
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه

 بیش از 50 سال و متخصص

 تصادفات

تصادفات  اتومبیل                
تصادفات موتور سیکلت 
سقوط و زمین خوردگی

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

714-418-7146

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(
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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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جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد پیشتاز در
 انتخابات ریاست جمهوری 2020 در کالیفرنیا

جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲0۲0 پس از آن که روز پنجشنبه گذشته را در یک رستوران در منطقه 
کرشنا در میان آفریقایی تبارها گذرانده ، روزجمعه را در شرق لوس آنجلس در 
یک رســتوران که مالکیت آن با التین تبارهاســت  گذراند در هر دو روز تالش 
جوبایدن جلب اقلیت های رنگین پوست و دیدار با رهبران منطقه ای آنان بوده تا 
از قلب و ضمیر خود با آنان سخن بگوید و به شفاف سازی توهم ایجاد شده پس 

از نخستین مناظره از سوی سناتور کامال هریس ، بپردازد. 
جو باید در اظهار نظر خود در باره ســخنان دانالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در مورد 4 نماینده زن کنگره و شــعارهای نژادپرستانه طرح شدن در کارولینای 

شمالی، دانالد ترامپ را مورد انتقاد قرار داد. 

انتقاد سناتور دایان فاین استاین از شرکت شوران  برای نشت نفت

همزمان با انتقاد سناتور دایان فاین استاین از شرکت شوران برای پنهان نگه داشتن 
نشت نفت به میزان ۸00000 گالن در بیرون منطقه بیکرز فیلد، مقام های مسئول در 
ایالت کالیفرنیا از ورود نفت به آب های زیرزمینی منطقه ســیمریک  در کرن کانتی  
سخن گفتند که همان منطقه جغرافیایی نفتی شرکت شوران است که نشت ۸00000 

گالن نفت را داشته است. 

بنابر گفته اداره نفت و گاز و معادن زیرزمینی کالیفرنیا، این نشت نفت در ۳ منطقه یاد 
شده می تواند نتیجه تزریق بسیار قوی و شدید برای استخراج نفت بوده است باید 
اشــاره کرد که نشت نخست در 10 ماه می بوده که همان روز متوقف شده است و 

نشت دوم در ۸ جون و نشت سوم در ۲۳ جون روی داده است. 

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
http://www.tehranmagazine.com/
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره 4

محمد ایمانی یامچی
قاضی شعبه ششــم تجدید نظر استان 

شرقی آذربایجان 
 

از  در حــوزه علمیه درس خوانده اســت و 
اوایل انقالب وارد دادگســتري شده است.

لیتها مسئو
- حاکم شــرع در اســتان آذربایجان غربی در ســال هاي اولیه پس از 

  1۳57 انقالب 
- قاضی شــعبه ششــم تجدی دنظر استان آذربایجان شرقی

برخی از موارد نقض حقوق بشــر
محمــد ایمانــی یامچی به عنــوان قاضــی دادگاه تجدیدنظــر با ندیده 
گرفتن اســتقالل قضاوت، آراي صادرشــده علیه فعاالن مدنی، اجتماعی 
و هوی تطلب و همچنین وکالي دادگســتري را عینًا تأیید کرده اســت. 
او به خصــوص در پرونده هاي امنیتی هیچ تغییري در حکم صادرشــده 
در دادگاه بــدوي نمــی دهد، به گونه اي که موســی برزیــن خلیفه لو، 
وکیل پایه یک دادگســتري که ســابقه وکالت فعــاالن مدنی و اجتماعی 
آذربایجــان را دارد، در مصاحبــه با عدالــت براي ایران گفته اســت: 
»ایمانــی در پروندههــاي امنیتی اجازه صحبت نمــی داد و می گفت ما 
این پرونده هــا را در پله تأیید می کنیم. یعنی پرونــده امنیتی جلدش باز 

نمی شــود و ]حکم بدو یاش[ تأیید می شود «.
ســکینه محمــدي آشــتیانی، زنی که به جــرم »رابطه جنســی خارج از 
ازدواج« به سنگســار محکوم شــده بــود، جاوید هوتن کیان و موســی 
برزین خلیفه لو، وکالي دادگســتري و افســانه توقیر، فعال دانشــجویی، 
از جمله کســانی هســتند که قاضی ایمانــی یامچــی دادگاه تجدیدنظر 
آنها را بر عهده داشــت و حکم دادگاه بدوي را بــدون تغییر و در نظر 
گرفتــن تخلفات انجام شــده در مرحله بدوي، عینًا تأییــد کرد به گفته 
موســی برزین خلیفه لو، «محمد ایمانی برخورد بســیار نامناسب و زشتی 
بــا متهمان سیاســی و وکالي آنها دارد و حتی از توهین آشــکار به آنها 

ندارد.« ابایی  هیچ 
1 -  پرونده ســکینه محمدي آشتیانی

حکم بدوي ســکینه محمدي آشــتیانی، زنی که به جرم «رابطه جنســی 
خارج از ازدواج« به سنگســار محکوم شــده بود، از سوي قاضی ایمانی 
یامچی در شــعبه شش دادگاه تجدیدنظر اســتان آذربایجان شرقی تأیید 
شــد. این در حالی اســت که در مرحله تجدید نظر نه فقط به پیچیدگی 
هــاي حقوقی ایــن پرونده که در مرحلــه ي بدوي نادیده گرفته شــده 
بود رســیدگی نشــد، درخواســتهاي جامعه بین المللی  و فرزند سکینه 

محمدي آشــتیانی و وکالي او مبنی بر بازبینی در روند رسیدگی پرونده 
ماند. پاسخ  بی  هم 

محمــد ایمانی یامچی بــدون در نظر گرفتن ایــرادات حقوقی مطروحه 
از ســوي وکیل او حکم غیرانسانی سنگسار ســکینه محمدي آشتیانی را 

کرد.  تأیید 
۲ - پرونــده جاوید هوت نکیان و موســی برزین خلیفه لو 

محمد ایمانی یامچــی در پروندههایی که علیه وکالیی که وکالت فعاالن 
سیاســی و مدنی را به عهده می گرفتند تشــکیل شــده بود، عینًا احکام 
بدوي را تًایید کرده اســت. این وکال صرفــًا به دلیل انجام حرفه خود و 
دفاع از موکالن شــان و مصاحبه با رســانه ها براي اطالع رسانی درباره 
موکالن شــان، که اغلب از فعاالن مدنی، اجتماعی و سیاســی بودند، از 
ســوي نهادهاي امنیتی تهدید شــدند، پروان هشــان ابطال شده است یا 
علیه شان پرونده هاي قضائی تشــکیل شده است. احکام صادرشده علیه 
آ نهــا اغلب با نفــوذ نهادهاي امنیتی بوده اســت. جاوید هوتن کیان  و 
موســی برزین خلیفه لو  دو وکیلی هســتند که حکم بــدوي آنها عینًا در 

دادگاه تجدیدنظر از ســوي قاضی ایمانی یامچی تایید شــد.
جاویــد هوتــن کیان همراه با ســجاد قادرزاده )پســر ســکینه محمدي 
آشــتیانی( و دو خبرنــگار آلمانــی در تاریخ 10 اکتبــر ۲010 ) 6 آبان 
1۳۸9 ( در دفترش در تبریز، در حین یک مصاحبه مطبوعاتی، دســتگیر 
شــد. او در دوران بازداشــت به شدت شــکنجه شــد. طبق گفته هوتن 
کیان، بیضه ها و پاهاي او را با آتش ســیگار می ســوزانده اند، بدن او را 
خیس می کردند و او را ســاعتها در هواي ســرد نگه می داشتند و دندا 

نهایش را هم شکســته اند .
جاویــد هوتن کیان ابتدا به یازده ســال حبس، ابطال پروانه وکالت و ده 
ســال ممنوعیت خروج از کشــور محکوم شــد. پس از آن و در دادگاه 
تجدیــد نظر، فقط محکومیت حبس او به شــش ســال تقلیل یافت ولی 

مجازات هاي دیگر عینًا تأیید شــد . 
توقیر افسانه  پرونده   .۳

افسانه توقیر، دانشجوي رشــته کشاورزي دانشگاه تبریز و عضو شوراي 
مرکــزي کانون آذربایجان شناســی این دانشــگاه، اول خرداد 1۳91 در 
تبریز بازداشــت شــد و ۲۳ روز در بازداشــت بود. شــعبه یکم دادگاه 
انقــالب تبریز به ریاســت قاضی رحیم حملبر او را به یک ســال حبس 
تعلیقــی محکوم کــرد.  حکم صادره پس از تجدیــد نظرخواهی نامبرده 
در شــعبه ششــم دادگاه تجدیدنظر اســتان آذربایجان شرقی بررسی شد 
و حکم بدوي عینًا تأیید شــد. افســانه توقیر صرفًا به دلیل فعالیت هاي

اجتماعی و دانشــجوی یاش به یک ســال حبس محکوم شد.  

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

یخ، مهتاب، کافه
 نویسنده : مهرانگیز کار

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

سایه سنگین مرگ بر اسب های مسابقه
پس از مرگ ۳0 اســب در میدان اســب دوانی ســانتاآنیتا پارک در 6 ماه 
گذشــته، اکنون با آغاز تابستان و مسابقه های اسب دوانی در میدان دلمار 
)Delmar(، سایه تردید و مجروح شدن اسب ها و احتمال مرگ اسب ها 
بر ســر این میدان نیز سایه ســنگینی انداخته است و برگزاری هشتادمین 
مســابقه تابستانی ســالیانه، از سوی مقامات مســئول و هواداران زندگی 
حیوانات، مورد پرســش قرار گرفته است و از هم اکنون شکایت هایی در 
دادگاه های عالی کالیفرنیا از ســوی تمرین دهندگان و مربیان تربیت اسب 
و سوار کاران رو به طرح است و خواهان کاهش شمار مسابقه ها شده اند. 
گردانندگان میدان اســب دوانی دلمار، جراحت دو اسب در هفته گذشته 
در هنــگام تمرین را با برخورد ۲ اتوموبیــل در خیابان به عنوان تصادف 

تلقی کرده اند.

قوانین جدیدکار در کالیفرنیا

در حالی که الیحه AB-5 از تصویب مجلس نمایندگان کالیفرنیا گذشــته و در ۲ 
کمیســیون کار و قراردادها در مجلس سنای کالیفرنیا مراحل پایانی را می گذراند و 
احتمال تصویب آن و امضای قانونی شدن از سوی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 
جدی اســت و حتی شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 مانند 
خانم کامال هریس، الیزابت وارن و برنی ساندرز آن را در برنامه های خود به عنوان 
راهنکاری برای آمریکا طرح می کنند و ایالت کالیفرنیا برآورد کرده است 7 میلیارد 

دالر در ســال مالیات حقوق دریافت خواهد کرد، رانندگان Uber و Lyft از یک 
سو و کارشناسان تکنولوژی و نرم افزار در سیلیکون ولی از سوی دیگر، آن را علیه 
درآمد و شــیوه قرارداد کار خود می دانند. باید یادآوری کرد که دیوان عالی قضایی 
کالیفرنیا در ســال ۲01۸، مقررات بیشــتری را به قانون کارمندان قراردادی مستقل 
افزوده اســت که به سود کارگران و کارمندان با درآمد حداقل دستمزد باشد و آنها 

بتوانند از منافع قانون کار بهره مند شوند.

http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
http://08global.net/
http://navarenew.com/
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آدینه 4 مرداد   / 26 جوالی
1323 خورشیدى ) 1944 میالدى(

درگذشت رضاشاه پهلوى در ژوهانسبورگ )افریقاى جنوبى(. رضا 
شاه در سال 1256 خورشیدى در آالشت مازندران زاده شد.

رضا كه كودكى یتیم بود دوران خردسالى را در فقر گذراند. 
از نوجوانى به نظام پیوست و مدارج ترقى را طى نمود. در روز 

سوم اسفند سال 1299 ، كودتایى را ترتیب داد. در نتیجه 
این كودتا، نیروهاى قزاق به فرماندهى رضا خان تهران را 

اشغال نمودند. رضا خان ابتدا در مقام وزیر جنگ، بسیارى از 
ناآرامى ها وراهزنى ها را از بین برد. در سوم آبان 1302 رضاخان 
با فرمان احمدشاه قاجار به نخست وزیرى منصوب شد وابتدا 
تالشى در جهت جمهورى خواهى نمود. ولى در سال 1304 

به پادشاهى رسید.
شركت كتاب سفرنامه رضا شاه پهلوى به خوزستان و 
مازندران با ویراستارى هارون وهومن را در سال 2007 

میالدى منتشر كرده است
1347 خورشیدى ) 1968 میالدى(

زادروز یاسمین اعتماد امینى همسر شاهزاده رضا پهلوى، 
داراى مدرك لیسانس علوم سیاسى و دكتراى وكالت از 

دانشگاه جرج واشینگتن در آمریكا و داراى 3 دختر به نا مهاى 
نور، ایمان و فرح و همچنین بنیانگذار و اداره كننده بنیاد 

خیریه اى به نام »فرزندان ایران«  است كه به كودكان بیمار 
ایرانى كمك و یارى مى رساند. 

1383 خورشیدى) 2004 میالدى(
درگذشت حسین پناهى شاعر

شنبه 5 مرداد   /  27 جوالی
درگذشت محمدرضاشاه پهلوى محمدرضا شاه در چهارم 
آبان ماه 1298 خورشیدى در تهران به دنیا آمد و در قاهره 

پایتخت مصر به علت ابتال به بیمارى سرطان درگذشت.
وى تحصیالت مقدماتى را در تهران و تحصیالت متوسطه 
را در سوئیس به اتمام رساند و دربازگشت به ایران با درجه 

ستوان دوم از دانشكده افسرى
فارغ التحصیل شد. محمد رضا شاه در شهریور 1320 پس از 
كناره گیرى رضاشاه از سلطنت و خروج او از ایران به سلطنت 

رسید.
حوادث مهم دوران سلطنت او: آذربایجان به آغوش میهن 

بازگشت ) 1325 (، دو بار مورد سوء قصد قرار گرفت ) 
1327 و 1344(،  كودتاى 28 مرداد ) 1332 (، انقالب 
سفید )بهمن 1341 (، برگزارى جش نهاى 2500 ساله 

شاهنشاهى ) 1350 (، تغییر تقویم هجرى خورشیدى به  
تقویم شاهنشاهى )2535=1355(

كتا بهاى ماموریت براى وطنم، انقالب سفید، بسوى تمدن 
بزرگ و پاسخ به تاریخ، محمدرضا شاه پهلوى در شركت 

كتاب موجود هستند

 یکشنبه 6 مرداد   /  28 جوالی
زادروزها

 1322 - ریچارد رایت، نوازنده، خواننده و آهنگساز گروه 
پینك فلوید

1329 - شهیار قنبرى، شاعر، ترانه سرا، آهنگساز، 
نمایش نامه نویس، مجرى تلویزیونى و رادیویى، فیلم ساز، 

آوازخوان، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون و آوازخوان ایرانى
1338 - سانجى دات، بازیگر هندى

1345 - امید سلطانى، خواننده ى اهل ایران
1350 - منصور جعفرى، خواننده، آهنگساز و بازیگر اهل ایران

1351 - امین زندگانى، بازیگر ایرانى سینما و تلویزیون
1329 خورشیدى ) 1950 میالدى(

زادروز شهیار قنبرى، شاعر، ترانه سرا، آهنگساز، 
نمایشنامه نویس، مجرى تلویزیونى و رادیویى، فیلمساز، 

آوازخوان، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون
آثار شهیار قنبرى در شركت كتاب موجود هستند

1340 خورشیدى ) 1961 میالدى(
درگذشت صدیقه دولت آبادى، روزنامه نگار، نویسنده و 

فمینیست
1374 خورشیدى ) 1995 میالدى(

درگذشت اكبر محسنى، نوازنده تار، عود و ویولون، آهنگساز و 
سازنده » الهه ناز«

1389 خورشیدى ) 2010 میالدى(
درگذشت بهمن محصص پیشكسوت نقاشى و مجسمه 

سازى ایران در رم ایتالیا ودر سن 79 سالگى. بهمن 
محصص،هنرمند پیشكسوت هنرهاى تجسمى، از نخبگان 

هنرى معاصر ایران بود. بهمن محصص متولد 9 اسفند 1310 
در شهر رشت بود.

وى از هنرمندانى است كه در جریان ملى شدن صنعت 
نفت ایران در كشور زندگى مى كرد. محصص در 1333 

به اروپا سفر كرده و در ایتالیا ساكن شد و در آكادمى  هنر 
»رم«  مدتي نزد » فروچپو فراتزى » به آموختن هنر 

مشغول شد. حاصل این دوره  از زندگى محصص چندین 
نمایشگاه گروهى و انفرادى در داخل و خارج ایتالیا و شركت 
در نمایشگاه هایى چون بینال )دوساالنه ( ونیز، سائو پائولو و 

پاریس بود

دوشنبه 7 مرداد   /  29 جوالی
1320 خورشیدى ) 1941 میالدى(

زادروز مسعود كیمیایى، كارگردان و فیلمنامه نویس ایرانى
1391 خورشیدى ) 2012 میالدى(

درگذشت ایرن زازیانس، بازیگر سینماى ایران بر اثر سرطان 
در سن 85 سالگى درتهران. ایرن در حدود 30 فیلم سینمایى 

بازى كرد كه از بین آنها مى توان به خداحافظ رفیق، محلل، 
بلوچ و موسرخه اشاره كرد.

 سه شنبه 8 مرداد   /  30 جوالی
 1380 خورشیدى ) 2001 میالدى(

درگذشت امیرحسین آریانپور، نویسنده، فرهنگ نویس، 
مترجم. )زاده 8 اسفند1303(

1385 خورشیدى ) 2006 میالدى(
درگذشت مشكوك اكبر محمدى دانشجویى كه در جریان 
جنبش دانشجویى سال 1378 دستگیر شد، و بعد از 8 روز 

اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت.
شركت كتاب، كتاب اندیشه و تازیانه )خاطرات اكبر محمدى 
از زندان( را به سفارش تلفنى خود او كه با بیژن خلیلى مدیر 

شركت كتاب گفتگو كرد و با همكارى خانم نسرین محمدى 
)خواهر آن روانشاد( و با همكارى مراد معلم در سال 2006 در 

سالگرد درگذشت او منتشر كرد.
خانم نسرین محمدى این كتاب را به زبان انگلیسى در اوائل  

سال 2013 منتشر كرد كه در شركت كتاب موجود است
1387 خورشیدى ) 2008 میالدى(

درگذشت نامى پتگر، نقاش معروف ایرانى و فرزندعلى اصغر 
پتگر، نقاش و استاد نقاشى بر اثر سكته قلبى در آتلیه شخصى 

خود. وى متولد سال 1324 در شهر نوشهربود.
1390 خورشیدى ) 2011 میالدى(

درگذشت مهدى سیدحسینى، وى روزنامه نگار مجله جوانان 
و روزنامه اطالعات بود و چند سالى نیز با مجله جوانان لوس 

آنجلس همكارى مى كرد. وى به دنبال یك بیمارى طوالنى 
دربیمارستانى در شهر لوس آنجلس كالیفرنیا درگذشت

چهارشنبه 9 مرداد  /   31 جوالی
1288 خورشیدى ) 1909 میالدى(

انتشار نخستین شــماره روزنامه » ایران نو » ارگان حزب 
دموكرات

1333 خورشیدى ) 1954 میالدى(
زادروز منیرو روان ىپور، نویسنده

كتابهاى منیرو روانى پور در شركت كتاب موجود هستند
1351 خورشیدى ) 1972 میالدى(

زادروز شقایق فراهانى، بازیگر و هنرپیشه
1363 خورشیدى ) 1984 میالدى(
زادروز پگاه آهنگرانى، بازیگر و هنرپیشه
1369 خورشیدى ) 1990 میالدى(

درگذشــت مرتضى ن ىداوود، آهنگســاز، نوازند ه تار، و 
كاشف هنرمندانى چون قمرالملوك وزیرى، ملوك ضرابى و 

غالمحسین بنان
1379 خورشیدى ) 2000 میالدى(

درگذشت احمد شاملو، شاعر معاصر ایران، در فردیس كرج 
احمد شاملو )زاده 21 آذر، 1304 در تهران؛ 12 دسامبر1925 
، در خانه شماره 134 خیابان صفى علیشاه( شاعر، نویسنده، 
فرهنگ نویس، ادیب و مترجم ایرانى است. آرامگاه او در امامزاده 
طاهر كرج واقع است. تخلص او در شعر الف. بامداد بود. شهرت 
اصلى شاملو به خاطر شعرهاى اوست كه شامل اشعار نو و 
برخى قالبهاى كهن نظیر قصیده و نیز ترانه هاى عامیانه است. 
شاملو تحت تأثیر نیما یوشیج، به شعر نو )كه بعدها شعرنیمایى 
هم نامیده شد( روى آورد، اما براى اولین بار درشعر  »تا شكوفه 
ســرخ یك پیراهن » كه درسال 1329 با نام »شعر سفید 
غفران« منتشر شد . وزن را رها كرد و به صورت پیشرو سبك 
جدیدى را در شعر معاصر فارسى گسترش داد. از این سبك به 

شعرسپید یا شعرمنثور یا شعر شاملویى یاد كرده اند.
شركت كتاب ویژه نامه ایرانشهر در رثاى احمد شاملو در سال 
2001 منتشر كرده است و هم چنین آثار او در شركت كتاب 

موجود هستند

پنجشنبه 10 مرداد   /   1 آِگست
1307 خورشیدى )1928 میالدى(

زادروز ابراهیم قنبرى مهر، استاد ساخت و مرمت ساز 
1319 خورشیدى )1940 میالدى(

زادروز محمود دولت آبادى، قصه نویس، متولد شهرستان 
سبزوار. آثار او به این شرح هستند: الیه هاى بیابانى، كارنامه 

سپنج )نمایشنامه(، سفر، آوسنه بابا سبحان، گاواره بان، جاى 
خالى سلوچ، عقیل- عقیل، از خم چنبر، كلیدر، روزگار سپرى 
شده مردم سالخورده، اتوبوس، سلوك، آن مادیان سرخ یال، 

طریق بسمل شدن، زواِل كلنل )نوشته شده در سال هاى 
ابتدایى دهه 1980 میالدى- به زبان فارسى منتشر نشده 
است(، تنگنا، باشبیرو، ققنوس، ناگریزى و گزینش هنرمند، 

موقعیت كلى هنر و ادبیات كنونى، دیدار بلوچ، ما نیز مردمى 
هستیم، هجرت سلیمان، مرد، آهوى بخت من گزل، روز و 
شب یوسف، آن مادیان سرخ یال، ته شب، رد، گفت و گزار 

سپنج، نون نوشتن من و آنِ دیگران
 شمارى از آثار محمود دولت آبادى در شركت كتاب 

موجودند 
1330 خورشیدى )1951 میالدى(

زادروز محمود نیكبخت، منتقد و پژوهشگر
1372 خورشیدى )1993 میالدى(

درگذشت پرویز خطیبى، روزنامه نگار، طنزپرداز، برنامه ساز 
رادیو وتلویزیون، و نمایشنامه نویس

  شركت كتاب كامل ترین نسخه خاطرات او را با عنوان 
»خاطراتى از هنرمندان« منتشر كرده است. 

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
26 جوالی تا  1 آگست )4 مرداد تا 3 مرداد(

این دو ســه هفته گذشته بیشــتر خبرها حول و حوش تنش بین تام و جری، 
ببخشید آمریکا و جمهوری اسالمی، بود. یواش یواش دیگه 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 بندازیم، عمق 

اوسگول شدن همه رو میبینیم ...
از دو هفته پیش شهروند ایرانشهر وقتی این همه موش و گربه بازی بین جمهوری 
اسالمی و آمریکا رو دید، زد به سیم آخر و یه قصه ای رو شروع کرد به حکایت 
کردن که چجوری و از کجا ســر 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 بعدش با کمک همین حکومت پولدار افراطی اســالمی و حتی خود دوستان 
غربی، گروه های جورواجور افراطی اســالمی رو بوجود آوردن و سازماندهی 
کردن و انداختن به جون چپول ها )مارکسیست ها( تو خاورمیانه و همه رو از دم 
تیغ رد کردن. بعد فروپاشی شوروی و پیمان ورشو حاال این گروه های اسالمی 
تبدیل به زامبی های تروریســت شدن و افتادن به جون مردم منطقه و تروریسم 
اسالمی ظهور کرد و عمو سام و بروبچ اروپایی به فکر چاپیدن دولت های عربی 

مایه دار افتادن و ...
... خالصه این لولوی جمهوری اســالمی و لولوهای ریزه میزه افراطی اسالمی 
دیگه باس خیلی وحشتناک تر از اونی که بودن به نظر برسن پس چیکار باهاس 
کرد؟ خیلی آسونه، جهاد اکبر میکنیم یعنی میزنیم مادر دوتا برج دوقلوی نیویورک 
رو به صلوات میدیم و ماجرای یازده ســپتامبر رو راه میندازیم. اینجوری دیگه 
آقاعموسام قاطی میکنه و میزنه افغانستان و عراق و چند جای دیگه رو به فاک 

میده! حاال دشمن همه دنیا یه لولوی خیلی گنده اس به اسم اسالم افراطی!
هر جا توی خاورمیانه احساس کنن طرف داره پررو بازی در میاره این لولو گنده 
رو میندازن به جونش تا ننه اش رو، دعا، بکنه و همه زودی میریزن اونجا تا ننه 
تحت تجاوز یارو رو نجات بدن و خالصه تو این چند ســال اخیر خوب پولی 
به جیب زدن این عمو سام و شرکا و همچنان هم دارن بیزنس میکنن و میلیارد 
میلیارد دالر قرارداد تسلیحاتی و امنیتی و غیره اس که آقا پرزیدنت ترامپ داره با 

عرب پولدارا میبنده و آقای جمهوری اسالمی هم که قشنگ همون کاری که راستی 
ها )عموسام اینا( می خوان رو انجام میده یعنی تهدید دیگرون!

حاال این موش و گربه بازی شده اینکه یه روز سپاه پهپاد آمریکا رو میزنه و فرداش 
رییس جمهور آمریکا میگه می خواستیم سه تا فالن جای ایران )خدا مرگم بده چه 
جاهای حساسی هم بوده این سه جا!( رو بزنیم که از تخم درد بمیرن ولی پشیمون 
شدم و جاش یه پهپاد سپاه رو زدیم و جمهوری اسالمی هم میگه آقا چه پهپادی؟ 
چه کشــکی؟ چه ماستی؟ اصن حاال اینطور شد ما میریم و نفتکش های اینگیلیس 
رو میگیریــم تا امریکا عبرت بگیره! تو اوج این بگیر بگیر توی خلیج فارس، آقای 
جمهوری اســالمی اعالم میکنه یه شبکه جاسوسی CIA رو گرفتیم و ترتیبشونو 

دادیم و بعدش آقا ترامپ می فرمایند دارن دروغ میگن دیوثا و ... 
خالصه این قصه هنوز ادامه داره تا اونجا که باس ببینیم این برادران شرقی و غربی و 
عموسام و ملکه و اینا جمهوری اسالمی رو تا کی می خوان اینجوری حفظش کنن 
تا خاورمیانه و اتحادیه اروپا و ژاپن و چین و .. رو بچاپن و یا اینکه تاریخ مصرف 
جمهوری اسالمی و تروریسم اسالمی تموم شده و داریم سکانس های آخر پایان یه 

دوران رو تو خاورمیانه میبینیم، پایان قرون وسطی و آغاز رنسانس اسالمی ...   
ایــن حکایت همچنان ادامه دارد امــا نه فقط در هفته های آینده بلکه تا موقعی که 

آمریکا و انگلیس و روسیه و بقیه سهامداران این دنیا صالح بدونن ...
پایان  

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

تعقیب و گریز بین پلیس لوس آنجلس و یک اتوموبیل سیاهرنگ در بزرگراه 405

در تعقیب و گریز بین پلیس لوس آنجلس و یک اتوموبیل سیاهرنگ که گفته می شود 
4 نفر مشــکوک به سرقت در آن بودند، در ساعت 10 بامداد از لوس آنجلس آغاز 
شــد و به سرعت وارد بزرگراه 405 به سوی بزرگراه 101 شده و در ساعت 10:50 
پس از ورود اتوموبیل یاد شده به پارکینگ شرمن اوکس گالریا، ماموران پلیس موفق 

به دستگیری راننده شدند و پس از 15 دقیقه ۲ سرنشین دیگر اتوموبیل نیز دستگیر 
شدند و پلیس در جستجوی نفر چهارم است. 

گفته می شــود اتوموبیل یاد شده در شــانه کناری بزرگراه حرکت می کرده و امکان 
تصادف با شماری از اتوموبیل های دیگر را داشته است. 

ورود ماموران FBI به شهرداری واداره آب و برق لوس آنجلس
 برای ضبط مدارک

بامداد امروز ، ماموران FBI با ورود به ساختمان مرکزی شهرداری لوس آنجلس 
و ساختمان اداره آب و برق لوس آنجلس با حکم تحقیق، به گردآوری شماری از 

مدارک از دفاتر افراد عالیرتبه پرداختند. 
در میان کســانی که دفتر آنان مورد بررســی قرار گرفته می توان به هوزه هویزار 
نماینده شورای شــهر لوس آنجلس و کارن پرایس ، رئیس پیشین اداره توسعه و 

ایمنی ساختمان ها اشاره کرد. 
در این حکم بازرسی، به مدیران عامل شرکت های توسعه ساختمانی و هتل ها که 
چینی تبار هســتند نیز اشاره شــده بود که در حال ساخت هتل بزرگی به صورت 

آسمان خراش در خیابان فیگوروآ هستند. 
از ســال گذشته تاکنون همواره اعالم شده است که FBI در حال تحقیق در مورد 
پرونده بزرگی است که شــماری از اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری در 

رابطه با سرمایه گذاران چینی، زیر تحقیق هستند. 

توافق بزرگ 700 میلیون دالری با شرکت اعتباری  اکوفکس
در یک توافق بزرگ بین دولت فدرال و ایالت های آمریکا با شرکت اعتباری  اکوفکس، 
مبلغ 700 میلیون دالر خسارت به 150 میلیون نفر در آمریکا پرداخت خواهد شد که بنابر 
گفته حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا از این مبلغ، میزان 1۸/7 میلیون دالر سهم کالیفرنیا 
خواهد بود که بخشی به عنوان جریمه و بخش بزرگی از آن به عنوان خسارت به کسانی 
خواهد رسید که اطالعات شخصی آنها به سبب محافظت نادرست شرکت اکوفکس مورد 

بهره برداری دزدان اطالعات قرار گرفته است. 
حاویر بسرا در سخنان امروز خود، کسانی را که واجد شرایط هستند و اطالعات شخصی 
خود مورد بهره برداری قرار گرفته اســت تشویق کرد که برای دریافت سهم خود اقدام 

نمایند. 
این اطالعات در فاصله زمانی میانه ماه می تا جوالی ۲017 مورد دستبرد اطالتی قرار گرفته 

ولی شرکت اکوفکس آن را در ماه سپتامبر به کاربران اعالم نموده است. 

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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افقی:
  1 - وسیله ای به صورت پارچه چندالیه که هنگام پخت غذا بر روی قابلمه می گذارند 

- کاخی قدیمی در حیدرآباد هند
 ۲ - اصطالحی در علم آمار - بازگشت صدا - تباه  شدن

 ۳ - شامل شدن - خمیازه - سازی زهی و آرشه ای - چاشنی گوجه ای
 4 - دروغ نیست - ورزشی درون استخر- دل درد از پری معده

 5 - میدانی در تهران - هویدا - هوانورد
 6 - یاری کردن - اطاعت چشم بسته!

 7 - اشــاره به مکان نزدیک - قالی های بافت این شهر استان کرمان شهرت جهانی 
دارند - سیاه شاعران!

 ۸ - نغمه و غنا - شناساننده - آزاد شده - پسوند ساینده
 9 - پوشش و پرده - قشر و پوسته - غذای قلقلی!

 10 - اثری از ابوالفضل دکنی - عضو مرغ
 11 - گوشه ها - گوشت کبابی - فیلمی از جالل مهربان
 1۲ -پایتخت مالدیو - از درختان همیشه سبز - آمیخته

 1۳ - میوه مربا! - محل درس خواندن - پسوند ساخت صفت - تاب و توان
 14 - همدم و دوست - خاطر و ذهن - جانور اهلی شده

 15 - سریالی به کارگردانی سروش صحت  - کنایه از الغر و ضعیف

عمودی:
 1 - فیلمی از داود موثقی با حضور دانیال عبادی و افسانه پاکرو- بنای تاریخی هفت تپه

 ۲ - مادر خودمانی - گنجینه اسناد - یار هوی!
 ۳ - بزرگترین رودخانه فارس - اقامت - دوران - خاکی در خدمت صنعت

 4 - اهداف و مقاصد - دلبر و معشوق زیبا - غالف شمشیر

 5 - گلی سفید و خوشبو - اثر تاریخی ورامین
 6 - توزیع کننده - نام قدیم این شهر ایران، سلطان آباد بود - وحشت و ترس
 7 - سخن چینی کردن - طعم دهنده غذا - تخته نازک - جشن باستانی ایران

 ۸ - قدر و قیمت - مترسک
 9 - نظر - ساکت و یواش - توانگری و فراخ دستی - بیماری

 10 - اندیشمند - جوش چرکین - کوچکترین کشور شمال آفریقا
 11 - بچه ترسان خیالی - ذره بنیادین

 1۲ - روانشناس بنام اتریشی با نام آلفرد - خلوص و یکرنگی- صفت روباه!
 1۳ - یادداشت - تن پوش - غرش ابر - مقابل جزر

 14 - مزه ترش و شیرین - زن همنشین - حاال
 15 - اثری از ژان دوالفونتن فرانسوی - فیلمی به کارگردانی غالمرضا رمضانی

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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مطب جدید خانم دکتر فریبا 
جواهریان در نورتریج

 
خانم دکتر فریبا جواهریان مطب خود را از شهر انسینو به شهر نورتریج انتقال 
دادند. خانم دکتر جواهریان متخصص بیماری های داخلی و پوســت هستند. 
ایشان عضو آکادمی پوست آمریکا ، عضو انجمن جراحان آمریکا و بورد خود 
را در آمریــکا گذرانده اند. مطب آقای دکتر ســامان فاخری فرزند خانم دکتر 
جواهریان نیز که متخصص داخلی و قلب  با بورد تخصصی از آمریکا هســتند 

در همین نشانی )شهر نورتریج( می باشد.

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 

 برنامــه ای با عنــوان “ میز مطبوعات “ از هفته دوم مــاه جوالی ۲019 آغاز به  
پخش کرد. این برنامه که به پیشــنهاد  و توسط بیژن خلیلی اجرا می شود هر هفته 
ســه شنبه ها در ساعت 7 بعدازظهر به وقت غر ب امریکا  از استودیو  تلویزیون 
اندیشه از لس انجلس پخش می شود. در این برنامه تیتر خبرهای نشریات ایرانی  
برونمرزی بازتاب داده می شــود و هر هفته نیز  با یکی از مدیران، ســردبیران 

و اهالی قلم مطبوعات برونمرزی گفتگو صورت می گیرد. در برنامه نخســت با 
کوروش ســلیمانی سردبیر نشــریه خاله نبات، برنامه دوم با خانم شعله شمس 
مدیر و سردبیر نشریه ره آورد و سه شنبه در برنامه سوم  - ۳0 جوالی ۲019 با 
آقای حسن زرهی مدیر و سردبیر نشریه شهروند- تورنتو بیژن خلیلی به گفتگو 

می نشیند. 

میز مطبوعات در تلویزیون اندیشه

خانم شعله شمس مدیر نشریه ره آورد در گفتگو با بیژن خلیلی - میز مطبوعات - 23 جوالی 2019 

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/
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معرفی کتاب های هفته اول:                                                                                              

* کتاب منتشر شده در ایران:
عنوان کتاب: فرهنگ ادبیات فارسی  

نویسنده : محمد شریفی 
انتشارات: نشر نو 

تعداد صفحات: 1657
قیمت : 75 دالر

معرفی نویســنده:   » محمد شــریفی«  فرهنگ  نویس و مولف فرهنگ ادبیات فارسی سال 
1۳45در تهران متولد شــد. وی از ســال 1۳6۸ تا 1۳70 در نشر مرغ آمین اشتغال داشت و 
از 1۳70 تــا کنون به عنوان کتاب پرداز، ویراســتار و مولف کتاب های مرجع کار می کند. از 
محمد شریفی به تازگی فرهنگ ادبیات فارسی در یک مجلد و بیش از 1657 صفحه از سوی 

انتشارات نشر نو به بازار کتاب عرضه شده است. 
برگرفته  از کتاب:

عمرولیث و شکیبایی او بر مرگ پسر
یک سال عمرولیث از کرمان به سیستان باز می گشت. در آن ، پسرش محمد سفر، هم همراه 
او بود. محمد به »فتی العسکر« معروف بود، جوانی بسیار برومند و رشید. از قضای روزگار، 
در بین راه و در بیابان کرمان، محّمد به بیماری قولنج مبتال شد. هر چه کردند که او را مداوا 
کنند و همراه خود به سیستان ببرند، میّسر نشد. عمرو هم عجله داشت و نمی توانست در کنار 
پسر بماند. ناچار، پسر را همراه با چند طبیب و چند فرد مورد اعتماد و یک دبیر و صد نفر 
پیک در آنجا گذاشتند.  عمرو فرمان داد که: »پیک ها مدام در راه باشند. دبیر ساعت به ساعت 
حال بیمار را بر کاغذی بنویسد و به پیکی بدهد تا نزد من بیاورد. دبیر باید بنویسد که بیمار 
چه کرد و چه خورد و چه گفت. خوابید یا نخوابید، تا من از حال او باخبر باشم و ببینم که 

خدا چه می خواهد.«
عمرو چون به شهر سیستان رسید، به خانه خود رفت و در گوشه نشست نه فرشی و نه بستری. 

روز و شــب بر همان حال بود. همانجا می خورد، نماز می گزارد و بر زمین می خوابید؛ بدون 
آنکه بالش بر سربگذارد.

پیک ها پیوسته می رسیدند، هر شبانه روز، بیست- سی نفر و آنچه دبیر نوشته بود، برای عمرو 
می خواندند و او از حال پسر باخبر می شد. گاهی گریه می کرد و گاهی به افراد صدقه می داد. 
هفت شبانه روز در این حالت بود. روزها روزه می گرفت و شب ها با نانی خشک افطار می کرد. 

هیچ خورش و نوشیدنی گوارا نمی خورد و مدام گریه می کرد.
روز هشتم، سحر بود که رئیس پیک ها خود نزد عمرو آمد؛ بدون آنکه نامه ای در دست داشته 
باشد. دبیر نتوانسته بود خبر مرگ پسر را بر کاغذ بنویسد و او را نزد امیر فرستاده بود تا شخصًا 
خبر مرگ پسر را به پدر بگوید. وقتی بزرگ پیک ها نزد عمرو رسید، زمین به ادب بوسه داد و 

امیر را احترام کرد. عمرو چون دید که پیک نامه ای ندارد، گفت: »کودک فرمان یافت؟«
رئیس پیک ها گفت: »خداوند، عمر امیر را دراز گرداند!«

عمرو گفت: »الحمدهلل! سپاس خدای را عّز و جل که هر چه خواست کرد و هر چه خواهد 
کند. برو و این قّصه را با هیچ کس نگو«.

بعد خودش برخاســت و به حّمام رفت. خدمتکاران موهایــش را باز کردند و تن و بدنش 
را شســتند. بعد، از حّمام بیرون آمد و به رختخواب رفت و خوابید. بعد از نماز، وزیرش را 
خواست. او را خبر کردند. وزیر آمد. عمرو به وزیر گفت: »برو و مهمانی باشکوهی ترتیب ده. 

سه هزارگوسفند سر ببر و آنها را بپز و هر چیز دیگری که نیاز است، همه را آماده کن.«
وزیر رفت و آنچه عمرو گفته بود، انجام داد. عمرو به حاجب خود گفت: »فردا بارعام است. 

از لشکریان و مردم همه را خبر کن؛ از توانگران و فقیران«.
روز بعد، عمرو بر تخت نشست. بار دادند و مردم آمدند. سفره ها گستردند و غذاها بر سفره 
نهادند. مردم خوردند و آشامیدند. چون همه سیر شدند، عمرو رو به مردم کرد و گفت: »بدانید 
که مرگ حق است و ما هفت شبانه روز به درد فرزند و به خاطر بیماری او به گریه و زاری 
مشغول بودیم. نه خواب داشتیم و نه خوراک؛ چرا که دلم نمی خواست فرزندم بمیرد؛ اّما حکم 
خدای عّزوجل، چنان بود که او وفات یافت. اگر می شــد که عمر فرزندم را بخرم، به هر 
قیمتی که بود این کار را می کردم؛ اّما این راه بر بشر بسته است. چون کسی درگذشت، 
دیگر باز نمی گردد. گریه کردن و گریستن بر مرگ هر عزیزی دیوانگی است. به خانه ها 

برگردید و مثل همیشه شاد زندگی کنید که من سوگواری نخواهم کرد.«

شرکت کتاب در نظر دارد، به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی بیشتر عالقمندان به کتاب، 
هر هفته کتاب های پرفروش را به همراه مشخصات و چکیده ای از آنها به فارسی زبانان بویژه هموطنان 

گرامی معرفی نماید.

* کتاب منتشر شده خارج ازایران:
 عنوان کتاب: جنایت بی عقوبت  

نویسنده : شادی صدر  
انتشارات: نشر آیدا ) آلمان (

تعداد صفحات: 367
قیمت : 23 دالر

له بر  ز نتایج تحقیقی دو ســا قع گزارشــی اســت ا ین کتاب در وا - ا
نیان سیاســی  زندا علیه  تجاوز  و  آزارجنســی  و  موارد شــکنجه  روی 
60 که بــرای نخســتین بار در  زن در جمهــوری اســالمی در دهــه 
ین کتــاب، توصیه هایی  ر می گیرد. در ا دســترس جامعه جهانــی قرا
لمللی در مورد  به ســازمان ها و ســایر نهادهای حقوق بشــری بین ا
نهای  نجام یک تحقیق مســتقل درباره شــکنجه جنســی در زندا لزوم ا
م،  ز اعدا یــران، به خصوص در مورد تجاوز به دختــران باکره قبل ا ا

است.  شده 
کتاب:  ز  ا برگرفته 

داری از سازمان پیکار  تهام هوا ا 1۳61 به  مرســده قائدی که در سال 
ین بود که  ز اصطالح های الجوری ا دســتگیر شــده می گوید: یکی ا

مانســبت به شــما تام االختیار هستیم. 
اوین  ز گــروه فرقان در  ا داری  تهام هــوا ا به  نســرین نکوبخت کــه 

نی بوده اســت، روایت می کند یکــی از مضامین مورد بحث در  زندا
ران فرقان می گذاشــتند،  یدئولوژیکی کــه برای طرفدا کالس هــای ا
م بوده اســت.  ز اعدا توجیــه شــرعی تجاوز به دختــران باکره قبل ا

گوید:  می  وی 
م، اســتناد به  اعدا به دختران در زمان  یدئولوژیک تجاوز  ا . تفســیر  . .
مین گناه  ین اســت که به کدا آیه »بای ذنب قتلت« بود. که معنی اش ا
نشان  اعراب دخترا اســت که  ین  ا آیه  ین  ا تاریخجه  کشته می شــوید. 
یــن کار بود. وقتی  ا را زنــده به گور مــی کردند و محمــد مخالف 
ین آیه  محمــد به حکومت رســید و اســالم را برای اعــراب آورد، ا
بر جامعــه خودش قــرار گرفت و گفت:  نازل شــد و محمــد در برا
چــرا دختران باکره تان را می کشــید. در حقیقت بــه عنوان بی گناه 
ین آیه بهشــان مســتند نشــود  ینکه ا نها نام برد. توی زندان برای ا زآ ا
م عقد می کردند و بهشــان تجاوز می  دخترهــای باکره را شــب اعدا

بشود.  نجام  ا تمام چیزها درســت  کردند، جون می خواســتند 

* کتاب منتشر شده در شرکت کتاب:
عنوان کتاب: یخ ، مهتاب، کافه  

نویسنده : مهرانگیز کار 
انتشارات: شرکت کتاب

تعداد صفحات: 175
قیمت : 15 دالر

نگیز کار«  وکیل، نویســنده و کنشــگر حقوق  معرفی نویســنده:  » مهرا
1۳۲۳ در اهواز به دنیا آمده  بشــر و حقوق زنان است. وی در ســال 
و دانش آموختــه دوره کارشناســی رشــته حقوق دانشــکده حقوق و 
نگیز کار پس  قتصادی دانشــگاه تهران اســت.  مهرا علوم سیاســی و ا
نتخابــات« در فروردین  ز ا یــران بعــد ا نــس »ا از بازگشــت از کنفرا
1۳79 که توســط بنیاد هانریش بل در برلین برگزار شــده بود  ســال 
نــس برلین( مورد بازجویی قرار گرفت و دســتگیر  )مشــهور به کنفرا
نی بود و ســپس از آن  شــد. وی به مدت دو ماه در زندان اوین زندا
آزاد شــد، پس از آن در یک محاکمــه ی غیرمنصفانه  به چهارســال 
ما  او موفق شــد به خــارج از کشــور بیاید.  حبــس محکوم شــد، ا
کتابهــای : » خانــه نرگــس« و » چگونــه باحجاب شــدیم« از دیگر 

کتابهای منتشرشــده این نویســنده توسط شــرکت کتاب می باشد.

   : کتاب  از  برگرفته 
خیلی طول کشــید تا با رودخانه چارلز آشــتی کردم. ســال ها با آن 
قهر بودم. دوســتش نداشــتم. خورشــید که باال می آمد و در چارلز 
منعکس می شــد، به یاد می آوردم همین خورشــید در ســرزمینی که 
آن را از دســت داده ام، در همین زمان دارد دســت و پایش را جمع 
مــی کنــد و کم رنگ و کــم رنگ تر می شــود تا غــروب کند. نمی 
تا  باور کنم خورشــید همان خورشید اســت. زمان گذشت  توانســتم 
باورش کــردم و پذیرفتــم هنگامی که این جا»امروز« اســت، آن جا 
»فردا« ســت، تازه وقتی بــاورش کردم در میان تقویم ها گم شــدم. 

. . . گرفتم. فردا ســرگیجه  و  دیروز  و  امروز  میان  در 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=6242&title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&author=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=109322&title=%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%AA&author=%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=109011&title=%DB%8C%D8%AE%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87&author=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
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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 26 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/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

178

ضبط  30 میلیون دالر فرآورده ماری وانا از فروشندگان 
غیرقانونی در بازار سیاه

با این که ماموران کالیفرنیا بیش از ۳0 میلیون دالر فرآورده ماری وانا را از فروشندگان 
غیرقانونی در بازار ســیاه گردآوری کرده اند، فروشندگان دارای پروانه کار آن را کافی 

نمی دانند. 
مســئوالن ایالت کالیفرنیا این میزان را ۳ برابر گردآوری سال ۲01۸ ارزیابی کرده اند و 

تالش دارند چیرگی و تسلط فروش غیرقانونی در بازار سیاه را بشکنند. 
بر اساس این گزارش در سال ۲01۸ در 6 فقره حکم بازرسی و ضبط، توانسته اند 1594 
پاند ماری وانا را که ارزش آن 1۳/5 میلیون دالر است، توقیف نمایند. در حالی که در 6 
ماه نخست سال ۲019 در 19 فقره حکم بازرسی ۲500 پاند ماری وانای غیرقانونی را به 
ارزش 16/5 میلیون دالر همراه با ۲19۸74 دالر پول نقد، ضبط کرده اند و  تنها در یک 
مورد ، پلیس شهر کوستامیسا در ماه گذشته از ۲ فروشگاه غیرقانونی فروش ماری وانا، 
میزان فرآورده هایی به ارزش ۲/7 میلیون دالر را ضبط کرده که در نوع خود باالترین بوده 
اســت. باید یادآوری کرد که پس از رای مردم به الیحه 64 ، استفاده از ماری وانا برای 
افراد ۲1 سال به باال آزادی شده ، لیکن هنوز شمار ضروری پروانه کار صادر نشده است.

شکایت یک بانوی مسلمان از کارکنان دپارتمان آب و برق لوس 
آنجلس به سبب آزار و اذیت

یکی از کارکنان دپارتمان آب و برق لوس آنجلس به سبب آزار و اذیت و تبعیض 
به دادگاه شــکایت کرد. او که سیاره شمس نام دارد، یک بانوی 41 ساله مسلمان 
است و در بنگالدش متولد شده و در سال ۲000 تابعیت آمریکایی خود را به دست 

آروده است. 
بر اســاس مدارکی که به دادگاه ارائه شده است، 4 نفر از همکاران او به نام های انا 
رومرو ، هنری ویلیامز ، زیبرا کوربین  و گلن بری  که مورد شکایت قرار گرفته اند، 
لهجه انگلیسی او را همانند لهجه انگلیسی مسلمانان تروریست دانسته و او را تحقیر 
کرده انــد و گفته اند ترجیح می دهند جای او یک التین تبار را اســتخدام کنند. او 
تمامی آزمون های استخدامی را به زبان انگلیسی گذرانده است. می گوید هرگز تصور نمی کرده به عنوان یک شهروند درجه ۲ با او برخورد شود. او 

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

