ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره - 172آدینه  14جون 2019
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

در صفحات دیگر:
خبرهای بیزینسی در صفحه 5

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 172 JUNE, 14 , 2019

تحریم همه جانبه اسنپ در ایران

اعالمجرمعلیه 7نفرمأمورزندانو
 9نفرزندانیعضوگروهآریان
ممنوعیتاستفادهازتکنولوژی
شناساییچهرهتوسطپلیسدر
ایالتکالیفرنیا
هشدار دانشگاه سن دیگو
نسبت به خطرات ذرات
پالستیک در اقیانوس آرام
فرماندهیگردان 40پیادهنظامبه
عهده یک زن
جریمه  500هزار دالری برای
بازیکن NBA
سوء استفاده جنسی در
دانشگاه UCLA
 13ماه زندان برای مربی تیم
ورزشیدریانوردیدانشگاه
استنفورد

پویه نوریان (نفر دوم از راست) همراه با پدر و مادرش و
سعید عابد (نفر اول از چپ)
این عکســی است که رسانه ها در باره عذرخواهی پویه
نوریان از راننده شرکت اسنپ مخابره کرده اند.
فرمایشــی بودن عکس :عکس های دو قاتل خمینی و
خامنه ای بر دیوار
پرچم منحوس جمهوری اسالمی ایران
کتاب ســام بر ابراهیم در دست های “پونه”*( چکیده
کتاب از روی وب ســایت خانهکتاب را مالحظه کنید.
ناشر این کتاب پیام آزادی و مدیریت آن با جواد جاسبی
وجدانی است .از کتابهای منتشره این ناشر کتابهای برای
نوجوانان در جهت جدا سازی اقوام ایرانی از یک دیگر
است .یکی از نمونه ها :

فرهنگنامه مفید «برای نوجوانان و جوانان» :غدیر خم -
یهود مدینه است که برای دفاع از اقدامات یهود ستیزانه
در گذشته و حال نوشته شده است).
خبرگزاری ایرانشهر  :این شــعار امروز مردم ایران علیه
راننده عقب افتاده و ضد زن شــرکت مسافربری داخل
شــهری اسنپ اســت و با توجه به این که این شرکت
نیز پشــتیبان راننده عقب افتاده اش می باشــد ایرانی ها
بویژه اهالی تهران چه زن و چه مرد تصمیم گرفته اند این
شرکت را بایکوتکنند.
فعاالن امور اجتماعی و فعاالن مدافع حقوق زنان توصیه
های زیر را برای توبیخ شرکت اسنپ پیشنهاد می کنند.
 -۱پیاده رفتن تا جایی که ممکن است.
 -۲استفاده از اتوبوس
ادامه مطلب در صفحه 2

با آزادی نزار زکا یکی از خواسته های دیگر پمپئو در حال عملی شدن است
مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا در آردی بهشت ماه سال  ، ۱۳۹۷دوازده خواسته
از جمهوری اسالمی را اعالم کرد که اگر آنها را مقامات دولتی ایران انجام دهند و یا به
عبارت دیگر در برابر این خواسته ها زانو بزنند انگه دولت امریکا لغو تحریم ها را مورد
بررسی قرار می دهد .یکی از شروط ،آزادی گروگانهای دو تابعیتی امریکا و کشورهای
دیگر بودکهدر حال حاضر بدوندلیل و فقط برای باجگیری توسط جمهوری اسالمی
ایران از دول غربی زندانی شده اند .با آزادی یکی از آنها «نزار زکا» به نظر می رسد که
جمهوری اسالمی به شروط امریکا گردن نهاده است.
بخشی از شروط از  ۱۲شرطی که تا کنون جمهوری اسالمی به آن گردن نهاده است.
شرط شماره -۵همه شهروندان آمریکا و همچنین شهروندان دیگر کشورهای دوست و
متحد ما ،که به اتهامات ساختگی در ایران زندانی هستند ،باید آزاد شوند.
ایرانشهر :با آزاد شدن نزار زکا جمهوری اسالمی به این شرط امریکا در حال گردنگذاشتن
است.
شرط شماره  -۶ایران باید از حمایت از گروههای تروریستی در منطقه خاور میانه – از
جمله حزب اهلل لبنان ،حماس و گروه فلسطینی جهاد اسالمی – دست بردارد.
ایرانشهر :تحریم همه جانبه امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران خودبخود این خواسته را
محقق کرده است.
ادامه مطلب در صفحه 3
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه ۱

taximaxim.ir
* معرفی مختصر كتاب

 -۳استفاده از تاکسی
 -۴شرکت های جایگزین اسنپ به شرح زیر:
یتیمی را چشید و از آنجا بود که همچون مردان بزرگ ،زندگی را به پیش برد و در کنار
الف -کارپینو تاکسی اینترنتی
تحصیل علم به کار نیز مشغول شد .وی پس از مدتی توانست به دریافت دیپلم ادبی
سامانه هوشمند حمل و نقل
نایل شــود .حضور در هیئت جوانان وحدت اسالمی و همراهی و شاگردی استادی
https://www.carpino.ir
نظیر عالمه «محمدتقی جعفری» بسیار در رشد شخصیتی ابراهیم موثر بود .او در دوران
ب -سامانه هوشمند درخواست تاکسی
با اپلیکیشن تپسی شما می توانید در هر زمان و مکان به راحتی تاکسی درخواست پیروزی انقالب شجاعتهای بسیاری از خود نشان داد و پس از شروع جنگ تحمیلی
کنید و سفری با کیفیت ،امن و ارزان را تجربه کنید.
نیز در جبهه حضور یافت و در نهایت در والفجر مقدماتی در کانالهای فکه در سال
tap30.ir
 1361به شــهادت رســید .کتاب حاضر دربرگیرندة زندگینامه و خاطراتی از شهید
-۳کاروان رو
ابراهیم هادی اســت که از زبان خانواده ،دوســتان ،و همرزمان وی بازگو شده است.
سفر راحت و ارزان با سواری
تصاویری از این شهید گرانقدر بخش پایانی کتاب را تشکیل میدهد.
carvanro.com
 -۴سامانه درخواست خودرو ماکسیم تهران
«ابراهیم» در اول اردیبهشت سال  1336در تهران متولد شد ،نوجوان بود که طعم تلخ

اعالم جرم علیه  7نفر مأمور زندان و  9نفر زندانی عضو گروه آریان
شهیارقنبری

شاعر ،ترانهسرا ،آهنگساز ،نمایشنامهنویس ،فیلمساز ،روزنامهنگار ،مجری و
برنامهساز رادیو و تلویزیون و خوانندهی ایرانی

وزارت دادگستری آمریکا در ساکرامنتو کالیفرنیا ،پس از یک تحقیق پنج ساله ،نسبت
به اعضاء و سازمان دهندگان گنگ آریان در درون زندان و همکاری از بیرون زندان،
در انجام قتل ،قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت های مجرمانه در درون زندان های
کالیفرنیا علیه آنان اعالم جرم کرد و به دستگیری  7نفر از مأموران زندان در همکاری
با  9نفر از زندانیان عضو این گروه اقدام کرد.
این گروه که از شــاخه های نژادپرستان سفیدپوست برتری طلب هستند ،در سال

 1960در درون زندان سنن گوئنتین در کالیفرنیا شکل گرفته و دربیشتر زندان های
آمریکا رشد کرده است  .در این پرونده که براساس گزارش  143صفحه ای دادستان
کل آمریکا تنظیم شده است و به گروهی که مانند دوران نازی ها خود را «آریایی» می
خواندند می پردازد ،نشان داده شده است که چگونه حتی از وجود وکالی زندانیان
برای رساندن مواد مخدر به درون زندانها ،افزون بر همکاری زندانبانان بهره گرفته
شده است.
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه  1شــرط شماره - ۷ایران باید حاکمیت دولت عراق را به
رسمیت شناخته و اجازه دهد شبه نظامیان شیعه آن کشور
خلع سالح و منحل شود و دوباره آنها را بسیج نکند.
ایرانشهر :به نقل از کارشناسان سیاسی در منطقه  ،حضور اخیر نخست وزیر عراق در
تهران برای گرفتن این تضمین بود
شرط شماره  -۹کلیه نیروهای نظامی تحت امر ایران در سراسر سوریه باید از آن کشور
خارج شوند.
ایرانشــهر :با توجه به این که نیروهای اسراییلی بارها و بارها به نیروهای نظامی سپاه

قدس در سوریه حمله کرده اند و این نیروها را به شدت سرکوب کرده اند و جمهوری
اسالمی جرات کوچکترینواکنشی را نداشته است ،این می تواند نشانه خروج بی سر
و صدای این نیروها از سوریه تلقی شود.
شرط شماره  -۱۱حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی از تروریسم و
متحدان شبه نظامی اش در سراسر جهان باید متوقف شود.
ایرانشهر :دائر کردن کاسه های گدایی حسن نصراهلل رهبر گروه حزب اهلل در اقصی
نقاط لبنان و درخواست کمک او از مردم منطقه نشانه های نخستین این عدم حمایت
مالی است.

ممنوعیت استفاده از تکنولوژی
شناسایی چهره توسط پلیس در
ایالت کالیفرنیا

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

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

پس از آن که در ماه گذشته ،سن فرانسیسکو در ممنوعیت استفاده پلیس از تکنولوژی
شناسایی چهره ،گام نخست را برداشت و با توجه به رشد تکنولوژی در زمینه نرم
افزاهایی که می تواند در فیلم ها به جستجو و تعقیب چهره و شناسایی آن بپردازد،
قانون گذاران کالیفرنیا بررسی برای ممنوعیت استفاده از این دوربین ها و نرم افزارها
را در ایالت کالیفرنیا آغاز کرد .پس از ســن فرانسیســکو ،اوکلند و برکلی و دیگر
شهرهای کالیفرنیا این بررسی برای ممنوعیت را آغاز کرده اند و از سوی دیگر قانون
گذاران در کنگره آمریکا از هر دو حزب به تشکیل جلسه برای بررسی ممنوعیت و
یا محدودیت آن را آغاز نموده اند ،جامعه مدنی و کنشــگران و سازمان هایی مانند
 ACLUنیز همین درخواســت را نموده و استفاده از این گونه نرم افزارها را در به
خطر انداختن آزادی های مدنی هشــدار داده اند و الیحه  AS1215هم اکنون در
مجلس کالیفرنیا طرح شده است.

714-418-7146

هشدار دانشگاه سن دیگو نسبت به خطرات ذرات پالستیک در اقیانوس آرام
انتشار گزارش تحقیقاتی دانشمندان دانشگاه  UCدر سن دیگو از خطرهای ناشی از
ذرات میکروسکوپی پالستیک که در ژرفای اقیانوس ها معلق هستند ،سخن می گوید.
آنال چوی که سرپرستی این تیم تحقیق را به عهده داشته است می گوید :نمونه های
آب اقیانوس در شمال کالیفرنیا را زیر  650تا  3200فوت در عمق آب بررسی کرده و
به نمونه  12تا  15گونه از ذرات پالستیکی در وسعت یک متر مکعب دست یافته اند
که در گستره اقیانوس بین کالیفرنیا تا هاوایی  1/8تریلیون ذره پالستیکی معلق در آب
ها می باشد .نمونه گیری ها از این ذرات ،نشان می دهد که این ها همان ذرات باقی
مانده از بطری های پالستیکی آب و نوشابه هستند و برای سالمت انسان و موجودات
آبزی  ،زیان بار است.

تنها نماینده دموکرات از سن حوزه که در دوران استیضاح ریچارد نیکسون
حضورداشته

زوئی الفگرن نماینده دموکرات از سن حوزه کالیفرنیا ،تنها نماینده دموکرات است
که در دوران اســتیضاح ریچارد نیکسون در کنگره حضور داشته و اکنون برای بار
دوم ،همان فضای سیاسی را تجربه میکند ،لیکن او رهبری کسانی را به عهده دارد
که سکوت اختیار کرده و به سوی استیضاح دانالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
گام برنمیدارد.
او در مصاحبه خود اعالم نموده است که بسیار دشوار است که بگوییم رفتار او ،به

روشنی تهدیدی علیه کارآیی قانون اساسی آمریکا بوده است.
کمیسیون قضایی کنگره آمریکا به رهبری جری ندلر در شرایطی به سوی بازبینی
مدارک مربوط به گزارش مولر گام برمیدارد که از یک سو زیر فشار رادیکال های
دموکرات در کنگره برای اســتیضاح است و از سوی دیگر با بیتفاوتی نمایندگانی
چون زوئی الفگرن روبروست.

شعبه ی جدید  LA PIANOSافتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران
داشتهخبردادهاند 5.اینموضوعنیزتوسطآذريجهرمیتکذیبشدهاست6.
محمدجوادآذريجهرمی
 - 2محروم کردن شهروندان از حق دسترسی آزادانه به اطالعات و ابزارهاي ارتباطی آن الین
وزیر ارتباطات و فن آوري اطالعات
محمدجواد آذري جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فن آوري اطالعات با فیلترینگ شبکه
متولد سال  1360در شهر جهرم ،در رشته مهندسی
هاياجتماعی«تلگرام»و«اینستاگرام»وایجاداختاللدرشبکهاینترنتکشور،حیناعتراضات
برقتحصیلکردهاست1.
سراسريديماه،1396ازدسترسیآزادانهشهروندانایرانیبهاطالعاتجلوگیريکردهاست7.
مسئولیتها2
از  10دي  ،1396همزمان با سومین روز اعتراضات سراسري ،دسترسی بسیاري از کاربران
کارشناسفنیوزارتاطالعاتازسال 1384تا1388ایرانیبهاینترنتبااختالالتیفراگیرمواجهشدواکثرکاربرانبراياتصالبهاینترنتناگزیربه
مدیرکلامنیتسیستمهايارتباطیسازمانتنظیماستفادهازويپیانشدند8.همزمان،شبکههاياجتماعیتلگرامواینستاگرامنیزفیلترشدند.9
مقررات 1388تا1393
تلگرامواینستاگراممحبوبترینشبکههاياجتماعیدرایرانهستندکهدراعتراضاتديماه
عضوهیاتمدیرهغیرموظفشرکتخدماتارتباطیرایتل 1393تا1395 1396نقشمهمیدراطالعرسانیدربارهتجمعاتووقایعمرتبطباآنایفاکردند.
 عضوهیاتمدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 1393تا1395 معــاون وزیر ارتباطات و فن آوري اطالعات و رئیس هیات مدیره شــرکت ارتباطات ازطرف دیگر کانال تلگرامی »آمد نیوز « که بیش از یک میلیو نونیم عضو داشت و اخباراعتراضات سراسري و ویدئوهاي معترضان را منتشر می کرد به درخواست آذري جهرمی از
زیرساخت از 1395تا کنون
مسئوالنتلگرامبرايباراولمسدودشد.پاولدوروف،مدیرعاملتلگرام،علتمسدودکردن
عضوکمیسیونعالیتنظیممقرراتشورايعالیفضايمجازياین کانال را »دعوت به خشونت « عنوان کرد.
عضوکمیسیونعالیارتقايتولیدمحتوايشورايعالیفضايمجازيپسازآنکانالتلگرامی«صدايمردم»بهعنوانجایگزینکانالتلگرامی»آمدنیوز«راهانداري
عضوناظرکمیسیونتنظیممقرراتارتباطاترادیوییشد.بهدلیلمسدودنشدناینکانالتوسطمسئوالنتلگرام،مقاماتایرانتلگرامرافیلترکردند.
عضوکمیتهارتباطاتستادبحرانکشورپاول دوروف ،مدیرعامل تلگرام ،در این باره چنین توئیت کرد» :بعد از این که درخواست
مجريطرحاجرايوظایفصیانتی،اجتماعیوفرهنگیدرخصوصارتباطاتمقامهاي ایران براي بسته شدن کانال صداي مردم و دیگر کانالهاي اعتراضی مسالم تآمیز را به
و فن آوري ارتباطات
صورتعلنیردکردیم،دسترسیاکثرایرانیانبهتلگرامراقطعکردند10».
مسئولکمیسیونمشترك ICTایرانوعراقآذريجهرمیدر 13دي 1396با»تروریستی«خواندنکانالهايتلگرامیمخالفجمهوري
مسئولکمیسیونمشترك ICTایرانوروسیهاسالمیایران،شرطرفعفیلترینگازاینپیامرسانرامنوطبهآنچهاو»حذفمواردتروریستی
 نماینده جمهوري اسالمی ایران در اجالسAPT«خواندهبود دانست11.
 وزیر ارتباطات و فن آوري اطالعات از 29مرداد 1396تا کنونبرخیازمواردنقضحقوقبشر
- 1مشارکتدرشنود،بازجوییوتفتیشمنزلفعاالنسیاسیوروزنامهنگاران
« - 5بازجو» بودن آذري جهرمی در ابهام ،زیتون 23 ،مرداد  ، 1396قابل دسترسی
براساس تحقیقات برخی از نهادهاي حقوق بشري ،محمد جواد آذري جهرمی در دوران کار در نشانی اینترنتی33480/http://zeitoons.com :
خوددروزارتاطالعاتدرزمینهشنودواستراقسمعفعالیتمیکردهاست 3.آذريجهرمی  - 6تهدید آذري جهرمی به پیگیري «تهمت بازجویی و تفتیش» ،رادیو فردا7 ،
باتکذیباینموضوعخودراعضويازمجموعهفنیوزارتاطالعاتدانستهوگفتهکهاین اسفند  ،1397قابل دسترسی در نشانی اینترنت:
https://www.radiofarda.com/a/iran-azari-jahromi-communication«یکمجموعهکام ً
المهندسیاست4».
ministry/28682199.html
همچنین بعضی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران در شبکه هاي اجتماعی از این که وي در - 7In crackdown on protests, Iranian regime targets freedom to inform,
زمانبازداشتبازجويآنانیادوستانشانبودهویادرزماندستگیريوتفتیشمنزلحضور
Reporters without Borders, 3 January 2018, Available at:
https://rsf.org/en/news/crackdown-protests-iranian-regime-targets-freedominform
 - 1زندگی نامه :محمدجواد آذري جهرمی (  ،)- 1360همشهري آنالین 30 ،مرداد
 ، 1396قابل دسترسی در نشانی اینترنتیhttps://bit.ly/2VZ1v3B :
 - 2بیوگرافی محمدجواد آذري جهرمی +تصاویر ،باشگاه خبرنگاران جوان 8 17 ،اختــال گســترده در دسترســی بــه اینترنــت در سراســر کشــور /تلگــرام
و اینســتاگرام مختــل شــدند ،تابنــاك 10 ،دي  ، 1396قابــل دسترســی در
مرداد  ، 1396قابل دسترسی در نشانی اینترنتیhttps://bit.ly/2SVBT5N :
 - 3ســابقه مخــدوش آذري جهرمــی نامــزد وزارت ارتباطات ،شــهروند 117 ،نشــانی اینترنتــی2TUY2l4/https://bit.ly :
آگوســت  ،2017قابــل دسترســی در نشــانی اینترنتــی - 9 https://shahrvand. :تلگــرام ،اینســتاگرام محــدود شــد ،خبرگــزاري صــدا و ســیما 10 ،دي
 ، 1396قابــل دسترســی در نشــانی اینترنتــی2AOW12C/https://bit.ly :
87067/com/archives
- 10Pavel Durov, Twitter, Available at: https://bit.ly/2CltMse
 - 4آذري جهرمی در وزارت اطالعات چه میکرد؟ توضیحات وزیر
 - 11شــرط ایــران بــراي رفــع فیلتــر تلگــرام« :حــذف مــوارد تروریســتی»،
پیشنهادي ارتباطات درباره «شنود «در وزارت اطالعات ،آفتاب 22 ،مرداد
بیبیســی 13 ،دي  ، 1396قابــل دسترســی در نشــانی اینترنتــیhttps:// :
 ،1396قابل دسترسی در نشانی اینترنتیhttp://www.aftabir.com/news/article/ :
2CreL8f/bbc.in
1748983/13/08/2017/view
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فارغ التحصیلی ستاره برگزاریکنفرانستغییر
جهان سوز از دانشگاه زندگی و سرنوشت
ریورساید و اخذ
دکترای مهندسی
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این کنفرانس با عنوان « تغییر زندگی و سرنوشت» از
 29تا  30جون  2019در محل هتل «ریتز کارتن» در
شهر الگونا نیگول کالیفرنیا برگزار می گردد.
مطالب مطروحه در این کنفرانس به شــرح
زیر می باشد:
 -1یادگیری فن آوری های شــگفت انگیز
برای جلوگیــری ازبیماری ها همراه با حفظ
سال متی .
 -2آزمایش و ارزیابی  30شــاخص کلیدی
بهداشت و ســامتی که تاکنون در مورد آنها
نشنیده اید.
 -3آمــوزش چگونگی کاهش هزینه های
مراقبت های بهداشــتی برای خانواده و محل
کارتان.
شــرکت دراین کنفرانس تجربه ای است که
یک بار در زندگی شــما رخ خواهد داد.
خانــم دکترناناز پیرنیا خود یکی از ســخنرانان
ایــن کنفرانــس مــی باشــند .مســئولین این
کنفرانس با اشــاره بــه اینکه بــرای کنفرانس
های مشــابه هزینه های به مراتب بیش از این
ها درخواســت می شــود ،هزینه این کنفرانس
بــرای متقاضیان بــا تخفیــف  70درصد فقط

ســتاره جهان سوز در یک پســت الکترونیکی از
موفقیــت خود در فــارغ التحصیلی از دانشــگاه
ریورســاید و اخذ دکترای مهندسی خود خبر داد.
خانم جهان سوز موفقیت خود را مدیون پروفسور

مشــاور خــود در دانشــگاه آقــای Juchen
 Guoمی دانــد و از او به خاطــر ایجاد انگیزه

و تشــویق او در تحقیق بــر روی هواپیماهای با
ســوخت الکتریکی هایبرید سپاســگزاری کرده
است .او همچنین از بخش فوق لیسانس دانشگاه
ریورســاید ،دپارتمان کالج مهندسی  Bournsو

دوستان و خانواده عزیز خود تقدیر کرده است.

خانم دکتر ناناز پیرنیا دلیل ،فقط تعــداد محدودی جا برای متقاضیان
از تمامی عالقمندان و باقیمانده اســت که از عالقمندان درخواســت
می گــردد ،هر چه زودتر بــه مرکز مراقبت از
همکاران خود دعوت
ذهن به شماره تلفن :
می نماید در کنفرانس
سالمت ویژه مدیران (310( 877-5557
اطالع دهند.
سطح Cو پزشکان
مراقبت های بهداشتی
حضور بهم رسانند.
 299دالر عرضــه می شــود و البته بــه همین

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

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

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

(310) 854-9535

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

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 14جون تا  20جون ( 24خرداد تا  30خرداد)

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  24خرداد  14 /جون
زادروز سبا خویی فعال حقوق بشر و مجری شبکه
تلویزیونی تلویزیون «من و تو»
شهر برگنز (اتریش)

شنبه  25خرداد  15 /جون

 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زادروز رضا بیک ایمانوردی ،بازیگر و ورزشکار
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
کشته شدن سهراب اعرابی و حداقل شش نفر دیگر
از معترضین به دست نیروی بسیج و نیروی انتظامی
در جریان اعتراضات مردمی.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت حسن کسایی ،نوازنده نی در سن 84
سالگی در اصفهان .وی متولد سوم مهرماه  1307بود.

یکشنبه  26خرداد  16 /جون
 346خورشیدی ( 1967میالدی)
زادروز كسرا عنقایی ،شاعر
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت مهندس جعفر شریف امامی ،رجل سیاسی
کتاب خاطرات مهندس جعفر شریف امامی ،پروژه
تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد از انتشارات ایران بوکز
در شرکت کتاب موجود است
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
محمدرضا شجریان از صدا و سیما خواست تا از
پخش آثارش خودداری کند؛ وی این عمل را
در اعتراض به نتیجه انتخابات دوره دهم ریاست
جمهوری انجام داد؛ او قبال نیز نسبت به پخش
غیرقانونی آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران ،اعالم نارضایتی کرده بود.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت مهتاب نوروزی ،مشهورترین سوزن دوز
بلوچستان ایران در سن  78سالگی.

دوشنبه  27خرداد  17 /جون
 1353خورشیدی ( 1974میالدی)
درگذشت عباس مسعودی ،بنیانگذار و مدیر
مؤسسهی اطالعات و نماینده مجلس شورای ملی
(شش دوره) ،و نمایندهی مجلس سنا.

عباس مسعودی )۱۲۷۴-۱۳۵۳( ،روزنامهنگار و فعال
سیاسی دوران محمدرضا شاه پهلوی بود و روزنامه
اطالعات را پایهگذاری کرد.
او ابتدا در روزنامه کوشش به مدیریت شکراهلل
صفوی با مرحوم ذبیحاهلل منصوری همکار بود .با
خروج از روزنامه کوشش ابتدا چند چاپخانه کوچک
را تاسیس نمود و وقتی به خوبی با کار خود آشنا
شد ،روزنامه اطالعات را راه اندازی کرد.
بعدها اطالعات پرتیراژ ترین روزنامه کشور ایران
شد و باعث شد تا عباس مسعودی با مقامات بزرگ
کشور از نزدیک آشنا شود .و از این طریق به مجلس
شورای ملی راه یافت .پس از وقایع شهریور بیست،
مسعودی یکبار توسط افراد ناشناس مورد سوءقصد
قرار گرفت و تا سر حد مرگ پیش رفت .با ورود
رقیب جدیدی به نام روزنامه کیهان ،مسعودی
مجالت اطالعات هفتگی ،اطالعات ماهانه ،اطالعات
بانوان و مجله االخا را به زبان عربی انتشار داد.
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
درگذشت استاد محمود تاجبخش ،از پیش كسوتان
موسیقی سنتی ایران و نوازنده ویولون و سه تار
(تولد  1304خورشیدی)
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
درگذشت شهال توکلی همسر غالمرضا تختی
قهرمان سنگین وزن کشتی جهان ( زادروز  5آذر
)1325
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت امیر عشیری ،نویسنده ایرانی که روز
پنجشنبه  ۲۷خرداد در  ۹۲سالگی در سکوت
خبری درگذشت ،شهرت خود را با نوشتن پاورقی
در دهههای سی تا پنجاه خورشیدی به دست
آورد .او که سال  ۱۳۰۳در تهران به دنیا آمده بود،
پاورقینویسی را با مجله «آسیای جوان» آغاز کرد و
نخستین نوشتهاش را در  ،۱۳۲۸وقتی  ۲۵ساله بود
به چاپ رساند.

سه شنبه  28خرداد  18 /جون
 1273خورشیدی ( 1894میالدی)
زادروز دكتر عیسی صدیق (صدیق اعلم) -ادیب و
پژوهشگر
 1317خورشیدی ( 1938میالدی)
زادروز فریده رازی ،قصه نویس و محقق
آثار فریده رازی در شرکت کتاب موجود است
1330خورشیدی ( 1951میالدی)
مجلهی «فرید» به صاحب امتیازیِ «راضیه امینی»
منتشر شد
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت حسن مشحون ،موسیقی شناس و
نویسنده
درگذشت قاسم نیك پور ،نوازنده ویولون و پیانو
1378خورشیدی (1999میالدی)
درگذشت سیاوش بشیری ( نویسنده) در اروپا

چهارشنبه  29خرداد  19 /جون
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز ابراهيم حامدي (ابي) خواننده موسيقي ايرانی
در سال  ۱۳۲۸در ميدان فوزيه تهران
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
زادروز كامیار شاپور ،شاعر
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
درگذشت دكتر علی شریعتی -نویسنده و متفكر
مذهبی.
.

پنجشنبه  30خرداد  20 /جون

 1287خورشیدی ( 1908میالدی)
به دستور محمدعلی شاه از انتشار تمام روزنامهها
جلوگیری شد
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
درگذشت سلیم فرزان ،نوازنده ویولون و قره نی
 1383خورشیدی (2004میالدی)
درگذشتمحمدمهریار،مرمتگروپژوهندهمیراثفرهنگی

 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت ندا آقاسلطان( :متولد  ۳بهمن ۱۳۶۱در
تهران  ۳۰ -خرداد  ۱۳۸۸در تهران) یکی از دهها
نفری بود که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج
انتخابات  ۲۲خرداد  ۱۳۸۸در روز شنبه  ۳۰خرداد
 ۲۰( ۱۳۸۸ژوئن  )۲۰۰۹در محله امیر آباد تهران
(خیابان کارگر شمالی ،تقاطع خیابان شهید صالحی
و کوچه خسروی) به ضرب گلوله کشته شد .انتشار
فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن وی که با تلفن
همراه گرفته شد ،بازتابهای فراوانی در رسانههای
جهان به دنبال داشت .به نوشته هفته نامه تایم،
لحظه جان سپردن وی پربیننده ترین مرگ یک
انسان در تاریخ بشریت شد.
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت اشکان سهرابی که در جریان تظاهرات
اعتراضی معترضان به انتخابات کشته شد
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
اعدام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جنداهلل توسط
جمهوری اسالمی
( 1347میالدی)
زادروز دکتر شهین (صراف) دردشتی ،نقاش و
نویسنده کتاب «کوچ بیبازگشت» از انتشارات درفک

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
خبر اول – رهبر جمهوری اســامی در بخشــی از خطبه های نماز عید فطر
تهران گفت :نقشــه خائنانه آمریکا با عنوان «معامله قرن» از مسایل درجه یک
دنیای اسالم اســت که خیانت برخی کشورهای اســامی همچون بحرین و
عربستان ،زمینه ساز چنین نقشه خباثت آمیزی شده است.

ای داد بیــداد! بابــا ،به معامله های دیگران چیکار دارین؟ آخه مگه میشــه یه

معامله ،اونم معامله قرن رو ببینین و بهش دســت نزنین؟ راستی این معامله که

اصن تا حاال رونمایی نشــده! شماها از کجا بهش دست زدین فهمیدین معامله

قرنه؟ خالصه حق با آغاس ،نقشــه خبیثیه این معامله به اندازه یه قرن! دست
نزنین! جیزه!

خبر دوم – علی خامنه ای در مراســم ســیامین ســالمرگ خمینی و سالگرد
رهبری خود با اشــاره به ســخنان رییس جمهوری آمریــکا درباره پذیرفتن

جمهوری اســامی با رهبران فعلیاش ،گفت :دشــمن گاهی تهدید میکند و
رندی اخیر رئیسجمهور آمریکا که گفته ایران با آن صورت گرفته هم کشــف شده است .دقایقی پس از انتشار این خبر ،صدا و
گاهی تطمیع ،مثل همین مردِ
ِ
همین رهبران کنونی هم میتواند به پیشــرفتهای بزرگی برسد .معنایش این ســیما جمهوری اسالمی ویدئویی پخش کرد که در آن قاتل (نجفی) با ظاهری
است که قصد براندازی شما را نداریم .این زرنگ بازی سیاسی است .پیشرفت آراسته درحالی که در دفتر آگاهی تهران روی مبلی در برابر رییس پلیس آگاهی
ایران با رهبران فعلی ،درصورت مجاهدت رهبران این کشــور حرفی درست نشسته و مشــغول نوشیدن چای است .خبرنگار صدا وسیما از جزییات خبر و
است اما شرط آن این است که آمریکاییها نزدیک نشوند.

اسلحهای صحبت میکند که ادعا شده در قتل میترا استاد به کار رفته است.

خیلی دلــم می خواد دلیل این بیماری مزمن آمریکافوبیا (به فارســی :آمریکا عاشــق این سوتی های دوســتان دروغگوی عزیزمون هستم! آخه دیوث ،یارو
هراســی) رو بدونم! گاهی فکر میکنم اگه این آمریکای لولو نباشه ،چجوری که اســلحه رو آورده و خودشو تسلیم کرده و سیر تا پیاز همه چیزم که اعتراف

می خوان دژمن رو تعریف کنن .اگه دژمن نباشــه ،بی عرضگی های خودتونو کرده ،دیگه شما پوفیوزا چی چیو کشف کردین؟ اینم از رپرتاژ خبری تلویزیون
گــردن کی می خواین بندازین؟ درضمن معنــی حرفای پرزیدنت ترامپ هم مثــا ملی مملکت که دیگه فقط مونده بود بعد از گزارش ،شناســنامه این فیلم
زرنگ بازی سیاســی نیســت ،متلک سیاســیه که خیلی بدتره و جنابعالی هم مستند ســینمایی با همه عوامل تولیدشم نشــون بده! آخه خبرسازی و نمایش
میدونی دقیقا معنیش براندازیه وگرنه چرا آمریکایی ها بهتون نزدیک نشــن؟ مســتند که نباس انقدر مصنوعی و مسخره باشــه .الاقل به قاتل میگفتین یه کم

مگه بیماری مسری دارین؟

آثار ناراحتی و پشیمونی از خودش نشون بده ،المصب انگار اومده بود مهمونی!

خبر ســوم  -مقامهای قضایی و پلیس آگاهی تهران از دســتگیری محمدعلی حداقــل قبــل از اذان مغرب ،تظاهر بــه روزه خواری نمی کــرد! البت به اون
نجفی ،شهردار اصالح طلب ســابق تهران ،به ظن قتل همسرش ،میترا استاد ،خبرنــگار اطالعاتی تونم تذکر بدین برای قتل های بعدی دســت به آلت قتاله
خبــر دادند .رئیس پلیس آگاهی تهران گفــت :آقای نجفی با مراجعه به پلیس نزنه ،عادت میکنه و اونوقت هر آلتی ببینه می خواد دستش بگیره .خوب نیست،
آگاهی در خیابان وحدت اســامی تهران بازداشت شده و اسلحهای که قتل با من واسه خودش میگم!
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جدول و سرگرمی

افقي :

  -1بــا بیش از  ۹٫۵میلیــون بازدیدکننده در ســال ،پربازدیدترین موزه جهان
است -آخرین پادشاه سلسله اشکانی

 -4نام پســر اسفندیار پســر گشتاســپ -عالمت کارخانه -بازی نفسگیر!-

پدربزرگ

 -5جسد و مردار -پوشیده نگه داشتن -نمک هندی

 -2از جادههای معروف شمال ایران -پدر و پسر نویسنده -برتری ها

 -6نام ترکی -نیمتنه نظامی -از وعدههای غذایی

 -4بستن و مسدود کردن -محل تغذیه جنین -دوستان  -از بند رسته

 -8قسمتی از گل -حیوان عسلدوست -نام دختر کورشکبیر

 -6ماه شب اول -جدا شدن زن و شوهر -گفتگوی اینترنتی

 -10شهری در گلستان -امپراطور دیوانه روم باستان -هزار کیلوگرم

 -3رشته کوه آسیایی -باقیگذاشتن -بسیار مهربان

 -5رد پا -ســم و زهر -آبادی بزرگ که از چند ده تشکیل شده باشد
 -7صدمتر مربع  -نام دیگر هلیکوپتر -غزال
 -8ملیح -دوشیزه -ایالتی در امریکا
 -9کنیز -تنبل -کرم حشره

 -10واحد بازی تنیس -وقت و هنگام -شک و دودلی
 -11شاهد -از تمدنهای تاریخی -از اعداد مقدس

 -12شهری در آلمان -شهری در فرانسه -بسیار درخشان -ضمیر سوم شخص

مفرد

 -13چرک آلود -شهری در استانکرمان -نویسنده اثر معروف « مسخ »

 -14سبدی که از الیاف گیاهی بافند -بهره و نصیب -از آثار عبدالحسین زرین

کوب

 -15برجستهترین یادگار شاهنشاهی ساسانی ،در تیسفون -رودي در فرانسه

عمودي :

 -1پایتخت تبت -از شاهزادگان قاجار ،فرزند فتحعلی شاه
 -2مقابل خروجی -گروهی از مردم -مردمک چشم

 -3پسوند شباهت -عصر و روزگار -درشت هیکل و بدقواره

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331
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 -7شایسته و جایز -سوغات -زرسنج

 -9داننده و آگاه -رمانی از علی اصغر شیرزادی -سنگ انداختن

 -11در مثل خسیس پس نمیدهد! -پاک نژادی -از سکههای هخامنشی
 -12واحد پول مکزیک -پشه -نوعی ماهی -رسم کننده
 -13کمیاب -وارسته -جانب

 -14فلز مایع -جذر عدد  -16خالق اثر خشم و هیاهو
 -15موزه دیدنی شهر لندن -خالق شاهزاده و گدا

حل جدول شماره گذشته
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در کانون خبر:

فرماندهی گردان  40پیاده نظام به عهده یک زن
برای نخســتین بار ،یــک زن فرماندهی گردان  40پیاده

آغاز کرده و ســپس ا به عنوان خلبــان هلیکوپتر ادامه

نظام در گارد ملی امریکا در کالیفرنیا را به عهده گرفت.

داده  ،در ســال  2011به عراق اعزام شــده و به عنوان

این گردان نظامی که در سال  1917پس از جنگ جهانی جانشــین فرمانده در گردان  40کالیفرنیا حمالت هوایی
نخست ،بنیاد شده است از این پس زیر فرماندهی ژنرال

را فرماندهی کرده است.

الرا ییگر ( )Laura Yeagerاداره خواهد شد.

او در سال  2016به عنوان چهارمین ژنرال زن در تاریخ

ژنرال الرا ییگر که  33ســال پیشینهی خدمت دارد ،در

گارد ملــی در کالیفرنیــا ،به درجه ژنرالــی ارتقاء یافته

مــاه می  1986وارد ارتش شــده و آموزش نظامی خود

اســت و دارای  1500ساعت خدمات پرواز و مدار برنز

را به عنوان ســتوان دوم در رسته آموزشی در النگ بیچ

خدمت نظام است.

جریمه  500هزار دالری برای بازیکن NBA
پــس از آن که در جریــان بازی تیم بســکتبال «گلدن
استیت واریرز» با تیم بســکتبال تورنتو ،مارک استیونز
یکی از ســرمایه گــذاران و اعضای هیئــت مدیره این
تیــم  ،یکــی از بازیکنان تیم تورنتــو را هل داد ،کایل
لوری بازیکــن خط دفاع این تیم که حرکت اســتیونز
در بازی او خلل وارد کرده بود از  NBAدرخواســت
نمود که حضور اســتیونز را در بازی ها ممنوع کنند و

مســئوالن  NBAپس از نشســت ویژه ،تصمیم گرفتن
کــه مارک اســتیونز را به مدت یکســال از حضور در
بــازی ها ممنوع شــود و مبلغ  500هــزار دالر نیز به
عنوان جریمه بپردازد.

سوء استفاده جنسی در دانشگاه UCLA
پــس از دانشــگاه  ،USCدانشــگاه  UCLAنیز با نفر در هنگام معاینه پزشــکی ،اقدام به ســوء استفاده

موضــوع شــکایت از یکــی از پزشــکان بخش زنان
بیمارســتان دانشگاه  UCLAروبرو میشود.

جنسی کرده است.

دانشــگاه از دیگر افرادی که ممکن اســت مورد این

 2نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک زنان ،شــکایتی را گونه بهر هبرداری قرار گرفته باشــند درخواســت کرد

از دکتر جیمز میســون هیپس که در سال  2017مطرح

کرده بودند لیکن دانشــگاه ترتیب اثر نداده بود را بار

تا پیشــگام شــوند و به تحقیقات کمک کنند .دانشگاه
در بیانیهای از این که پزشــک  UCLAاستانداردهای

دیگر مطرح کردند و پس از دســتگیری این پزشــک ،دانشــگاه را نقض کرده ،از مراجعــه کنندگان پوزش

دانشــگاه به طور رســمی آن را اعــام کرد که او از خواســت .این پزشــک از ســال  1988تا  2018در
 2018در مرخصی اجباری بوده است.

دکتــر جیمز میســون هیپــس متهم اســت در مورد 2

استخدام دانشگاه بوده است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  14جون 2019

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:
جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.

وبینارهای جهانی آکادمی آموزشی پرژن آمریکن با استاد جواد صفارزاده
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد
)Microsoft Word: Part 1 (Basic to Intermediate
دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10
دوره آموزشی نرمافزار ا ِکسل
)Microsoft Excel: Part 1 (Basic to Intermediate
دوره آموزشی نرم افزار کوییک بوک
)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

Persian American Academy

تلفن برای ثبت نام

www.saffarzadeh.com (818) 9 08 08 08

mojgana@ketab.com
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

172
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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رژه دگرباشان با نام « ال ای پراید »
در لوس آنجلس
رژه دگرباشان که ساالنه در لوس آنجلس با نام « ال ای پراید» در هالیوود برگزار می
شود ،شب نخست خود را شامگاه آدینه  7جون در وست هالیوود پارک از ساعت
 6آغاز می نماید و در برنامه رقص و موسیقی این شب ،پائوال عبدول و تادریک
هال به هنر نمایی خواهند پرداخت.
روزهای شــنبه و یکشــنبه نیز جشنواره موســیقی و رژه ای با حضور شماری از
هنرمندان و گروه های موسیقی و رقص از ساعت  10:45بامداد آغاز می شود و تا
شامگاه ادامه می یابد .در این روزها از ساعت  4آدینه تا  12نیم روز دوشنبه خیابان
های سانتامانیکا ،سن وی سنته و بلوار رابرت سون بسته و یا رفت و آمد اتومبیل ها
دچار اشکال خواهد بود.

 13ماه زندان برای مربی تیم ورزشی
دریانوردیدانشگاهاستنفورد
دادستان پرونده تقلب و رشــوه برای پذیرش فرزندان خانوادههای ثروتمند از

دادگاه برای جان وندرمور مربی تیم ورزشــی دریانوردی دانشــگاه استنفورد
کالیفرنیا تقاضای  13ماه زندان نمود.

گــر چه میزان محکومیت در اختیار قاضی فــدرال منطقه ،خواهد بود و قاضی

بر اســاس مقررات و قوانینی دولت فدرال میتواند او را به  3تا  4سال زندان

محکوم کند ،لیکن به ســبب درخواست دادستان بر اساس همکاری جان وندر

مور در پذیرش جرم و همکاری از یک ســو و از سوی دیگر چون جان وندر
مور  41ســال پدر  2فرزند است ،ممکن است با نگاهی به آینده آنان در دوران

محکومیت او تخفیف بدهد.

جان وندر مور ،نخســتین مربی ورزشی پرونده است که محاکمه شده و حکم

دریافت خواهد نمود.
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