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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

درخواست استیضاح پرزیدنت ترامپ

قانون محدودیت صدور معافیت 
واکسینه شدن کودکان

لیبرا ، واحد پولی مبادالت 
فیسبوک وارد بازار مالی می شود

سقوط هلی کوپتر در جزیره کاتالینا

نخستین نمایشگاه آثار نعیمه 
نعیمایی در موزه هنر

پدر و پسر فروشنده متا آمفتامین 
به جرم خود اقرار کردند

توافق یک میلیارد دالری برای 
آتش سوزی شمال کالیفرنیا

درخواست برای کاهش ضدای 
هواپیماهای فرودگاه بربنک

در صفحات دیگر:

173

نزار ذکا در حال عزیمت به امریکا

نزار ذکا بازرگان ۵۲ ساله لبنانی اصل که کارت اقامت دائمی 
امریکا را دارا می باشد در حال عزیمت به امریکا است.

آقای ذکا در سپتامبر ۲۰۱۵ توسط نیروهای امنیتی جمهوری 
اسالمی ایران دستگیر شــد و به اتهام واهی جاسوسی به 
ده ســال حبس محکوم شد.یکی از شــروط پمپئو از ۱۲ 
شرط برای اجازه امریکا برای بازگشت جمهوری اسالمی 

به جامعه بین المللــی آزادی زندانیان دو تابعیتی و یا غیر 
ایرانی که به صورت گروگان در ایران نگهداری می شوند 
بوده است.  در چند ماه گذشته ، جمهوری اسالمی ایران به 
تدریج آغاز به گردن نهادن به ۱۲ شرط پمپئو نموده است 
و آزادی نزار ذکا در ماه جون به همین دلیل بوده است. سه 

فرزند پسر نزار ذکا در امریکا به سر می برند.

کوین مک کارتی نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا و رهبر 
اقلیت جمهوریخواه در کنگره در مورد باال گرفتن تنش 
بیــن ایران و آمریکا گفت: ایران همواره تروریســم در 
منطقه را با منابع مالی خود گســترش داده است و اگر 

توافق اتمی نبود و پول بیشــتری به ایران داده نمی شد، 
ایران نمی توانســت هزینه تروریسم را بپردازد و این که 
ایــران پهباد امریکا را بر فرازآب  های بین المللی هدف 
قرار داده است، بسیار نادرست و غیرقابل پذیرش است 

هیچ کشوری حق ندارد که به چنین رفتاری دست بزند. 
ایران پیشینه بسیار بدی در تروریسم دارد و برای جهان 
خطرناک است و جهان با وجود ایران در امنیت نیست و 

باید جلوی ایران گرفته شود. 

جمهوری اسالمی ایران ادعا کرد که پهباد آمریکایی را بر فراز آب های 
بین المللی هدف قرار داده است 

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
www.doctorheydari.com
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.yadidi.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
http://www.ketab.com/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=593975db-e67d-4d55-afc9-269483f7d51d
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=6cd5e499-c14b-4590-895b-708f0b916a5d
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

پرویز صیاد
بازیگر،  نمایشنامه نویس، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده سینما و تاتر

کی تی پورتر )Katie Porter( نماینده دموکرات منطقه 4۵ کالیفرنیا، پس از 
رایزنــی با هواداران خود در منطقه 4۵، اعالم کرد که به قانون گذاری می پیوندد 
که خواهان آغاز روند اســتیضاح دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستند. او 
ایــن تصمیم خود را در یک ویدئو منتشــر کــرده و آن را مطابق با ارزش هایی 
دانست که برای آن انتخاب شده است. کی تی پورتر که استاد دانشگاه ارواین در 
رشته حقوق و نخستین دموکرات است که توانسته است منطقه 4۵ را که همواره 
در اختیار جمهوریخواهان بوده اســت، همراه با موج آبی دموکرات ها در ارنج 
کانتی کالیفرنیا، در انتخابات نوامبر ۲۰۱6، از دست جمهوریخواهان خارج نماید 
و به نمایندگی کنگره دســت یابد. او در پیــام ویدئویی خود می گوید: هنگامی 
که با بحرانی چنین بزرگ روبرو می شــوم، نمی توانم با وجدان آگاه خود، منکر 

وظیفه خود در دفاع از قانون اساسی آمریکا باشم.

درخواست استیضاح پرزیدنت ترامپ

الیحه SB276 که در زمینه محدود قدرت پزشــکان در صدور معافیت از واکسینه 
شــدن کودکان به تصویب قانون گذاران مجلس سنای ایالت کالیفرنیا رسیده بود با 
تغییرات و افزودن متمم که به تامین رابطه پزشــک و بیمار می انجامد، برای طرح و 

تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد. 
از سوی دیگر با توجه به این که متمم یاد شده، خواست گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 

بوده است، این الیحه خواهد توانست مسیر امضای فرماندار و اجرایی شدن را طی کند. 
گوین نیوســام در بیانیه ای از دکتر ریچارد پن )Richard Pan( سناتور دموکرات 
ساکرامنتو و نگارنده الیحه و مارک گالی، رئیس خدمات بهداشت کالیفرنیا برای افزودن 
این متمم سپاسگزاری نمود و آن را ابزاری بسیار مهم برای مردم دانست که می توانند با 

واکسیناسیون فرزندان، از خطر شیوع این بیماری ها در مدارس بکاهند. 

قانون محدودیت صدور معافیت واکسینه شدن کودکان

www.cbsautobody.com
www.anahitac.com
https://www1.ticketmaster.com/arash-tohi/event/09005690F1865104?dma_id=324#efeat6916
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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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دو اثر جدید از
 مهرانگیز کار

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

فیســبوک اعالم نمود که به زودی واحد مبادله پولی خود را با نام لیبرا به بیش از ۲ 
میلیون نفر از کاربران خود معرفی خواهد نمود. 

این واحد مبادله پولی که همانندBitcoin خواهد بود، نخست در زمینه آگاهی های 
این شــبکه مجازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت فیسبوک این واحد پولی را با 
همکاری PayPal، Uber،Spotify، Visa و Mastercard که شبکه های 
اقتصادی و مبادله مالی قدرتمند هستند به کاربران خود معرفی خواهد نمود. ناگفته 
نماند که فیسبوک هم اکنون به سبب مشکالت ناشی از رعایت اطالعات شخصی 
و حریم خصوصی از سوی دولت فدرال و برای موضوع انحصارگرایی و قوانین آن 

زیر تحقیق قرار گرفته است. 
اعالم شده است که استفاده از این واحد پولی ممکن است در 6 ماه آینده آغاز شود. 

لیبرا ، واحد پولی مبادالت فیسبوک وارد بازار مالی می شود

سقوط هلی کوپتر در جزیره کاتالینا
مسئوالن اداره آتش نشانی لوس آنجلس کانتی امروز اعالم کردند که هلی کوپتر که 
از روز گذشته به پرواز درآمده بود و نشانی از آن نبود در منطقه شمال غربی جزیره 
کاتالینا )Catalina( ســقوط کرده است و در این سقوط، خلبان هلی کوپتر جان 
خود را از دست داده است. این هلی کوپتر روز گذشته از فرودگاه تورنس به پرواز 
درآمده بود و گارد ساحلی آمریکا در لوس آنجلس اعالم کرده بود که این هلی کوپتر 

ناپدید شده است. 
مسئوالن اداره آتش نشانی هنوز هویت خلبان و احتمال این که مسافری نیز همراه او 

بوده است یا نه، را اعالم نکرده اند. 

پدر و پسر فروشنده متا آمفتامین به جرم خود اقرار کردند
پدر و پسری در دادگاه فدرال ارنج کانتی به جرم خود، مبنی بر فروش متاآمفتامین بر روی 
اینترنت اقرار کردند و بر اساس قوانین و ممکن است از ۱۰ سال تا حبس ابد در دادگاه 

محکوم شوند. 
ویلیام بیلی گالرنر 34 ساله ساکن ارواین و پدرش ویلیام توماس گالنر 6۱ ساله ساکن 
هانتینگتون بیچ این مواد را پس از یافتن مشتریان و دریافت پول از طریق FedEx برای 

آنان می فرستادند.
پلیس و ماموران فدرال در ۱9 ژانویه گالنر 6۱ ساله را ردگیری کرده و از راه بسته برگشتی 
به اداره پست، او را در مارچ در حالی که دو بسته حاوی ۱۲/4 گرم پودر متاآمفتامین در 
دست داشته دستگیر کردند و سپس فرزند او گالنر 34 ساله را در ۱4 مارچ در حالی که 

در صندوق عقب اتوموبیلش، 3 پاند متاآمفتامین داشت، بازداشت کرده اند. 

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
https://www.la-pianos.com/
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کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

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

سید علیرضا آوایی
وزیر دادگستري

متولد ۱33۵ در شــهر دزفول؛ داراي مدرک 
فوق لیســانس حقوق خصوصی؛ از ۱3۵8 تا 
کنون در مناصب مختلف قضائی مســئولیت 

دارد. 
مسئولیتها 

-دادستان عمومی و انقالب دزفول از ۱3۵8 تا ۱36۲
-دادستان عمومی و انقالب کردستان از ۱36۲ تا ۱36۵

-دادستان عمومی و انقالب دزفول از ۱36۵ تا ۱367
-دادستان عمومی و انقالب اهواز از ۱367 تا ۱373

-رئیس کل دادگستري استان لرستان از ۱373 تا ۱377
-رئیس کل دادگستري استان مرکزي از ۱377 تا ۱38۱
-رئیس کل دادگستري استان اصفهان از ۱38۱ تا ۱384

-رئیس کل دادگستري استان تهران از ۱384 تا اردیبهشت ۱393
-قاضی دیوان عالی کشور از ۱393 تا ۱394

-معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور از ۱394
-رئیس دفتر بازرســی ویژه رئیس جمهور با حفظ سمت قبلی از تیر ۱39۵ تا 

مرداد ۱396
- وزیر دادگستري از ۲6 مرداد ۱396 تاکنون 

برخی از موارد نقض حقوق بشر
۱ - مشارکت در محاکمه و اعدام مخالفان سیاسی در دهه 6۰

ســید علیرضا آوایی به عنوان دادستان دزفول در صدور احکام اعدام، زندان و 
اجراي آنها در مورد مخالفان سیاســی جمهوري اسالمی در سال هاي دهه 6۰ 

نقش موثري داشته است.
محمد مطیعی، از زندانیان سیاســی زندان یونســکو دزفــول در دهه 6۰، طی 
شــهادتی نزد عدالت براي ایران، از نقش آوایی در محاکمه زندانیان سیاســی 

گفته است:
آوایی از ســال 6۰ دادســتان بود و توي دادگاه خود من حضور داشــت. این 

]آوایی[ در نهایت حدود ۵ دقیقه بیشتر به ما وقت نمی داد شاید هم کمتر. 
این ]آوایی[ بود با یک دادیار. یک چهارتا سوال کرد و بعد حکم رو خوند...

۲ - عضویت در هیات مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱367
ســید علیرضا آوایی به عنوان دادســتان انقالب دزفول در ســال ۱367، عضو 
کمیته اي موســوم به »هیات مرگ« بود که پس از چند ســوال درباره ي عقاید 

سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱367، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران با فتواي 
روح اهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شــدند. تمامی آنها 
پیش از این به مجازات زندان محکوم شــده بودند و در حال گذراندن دوران 
محکومیــت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رســیده 
بود. زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در گورهاي بی نام ونشان 

یا جمعی در سراسر ایران دفن شده است. 
محمدرضا آشــوغ، از معدود جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 

۱367 در زندان یونسکو دزفول، که توسط »هیات مرگ« به اعدام محکوم شده 
بود، در شــهادت خود نزد عدالت براي ایــران درباره حضور آوایی در »هیات 

مرگ« می گوید:
روز 8 مرداد ]۱367[ به ما گفتند یک هیات عفو می خواد به زندانیا]ن[ عفو بده 

که در همون روز همه ما رو به صف کردند و بردند به محوطه زندان.
تعداد زیاد بود شاید بگم حدوداً بین 8۰ تا ۱۰۰ نفر بود. چش مبسته هم بودیم 
و اونجا دیگه نه وکیل داشــتی نه حق دفاعی و نه هیات منصفه اي بود. ما هم 
همه حکم زندانی داشــتیم از قبل. از خود دادستان و همین هیات گرفته بودیم 
و چندین ســال هم گذشته بود از زندان ما... شروع کردند نفر به نفر... ما چش 
مبند رو بلند می کردیم. نوبت به من رسید و از من سوال کرد که شما مسلمان 
هســتید؟ منم گفتم بله من مسلمان هستم. پدرم گفته ما مسلمان هستیم. گفت 
پدرت گفته؟ گفتم بله! من، پدرم گفته تو مســلمانی. خب من مسلمونم. گفت 
تو اگه مســلمانی االن براي اســالم می جنگی؟ گفتم واال نمی دونم چیه. گفت 
براي ایران می جنگی؟ گفتم بله براي ایران می جنگم اگر مشــکلی براي ایران 
پیش بیاد من براي ایران می جنگم بعد گفت حاال اگر کسی به کشور ما حمله 

کنه تو میري؟ گفتم بله اگر الزم باشه و آزاد باشم می جنگم.
بعد گفت که نه! اصاًل تو می گی من مسلمانم حاضري االن بري رو مین براي 
اسالم؟ که گفتم این چه سوالیه که شما می کنی. مگه من دیوانه ام که تا مسلمان 

شدم باید برم روي مین!
حاکم شــرع ]حج تاالسالم[محمدحسین احمدي ]شاهرودي[ بود نشسته بود. 
بعد علیرضا آوایی ]دادستان وقت[ نشسته بود. یه دو تا لیست بود. ]از[ صورت 
اســامی افراد. مامور اطالعات گفت بگذارش تو اون لیســت. بعد گفت چش 
مبندت رو بکش پایین و بعد نوبت بچه هاي دیگه ]شــد[. .. و چند نفر دیگه 
بودنــد و در همین حد یک دقیقه اي صحبــت کردند و او نها حکم اعدام رو 

صادر کردند.
وکالي بیــن المللی حقوق بشــري چون جفري رابرتســون،  همچنین هیات 
قضات دادگاه مردمی ایران تریبونال  و سازمان عفو بین الملل ، کشتار زندانیان 

سیاسی ایران در سال ۱367 را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند.
دادســتان وقت تهران و معاونان او، حسن زارع دهنوي  و علی اکبر حیدري فر  
به بازداشــتگاه کهریــزک منتقل کرد که در این میان دس تکم ســه تن از این 
بازداشــت شدگان به اســامی محســن روح االمینی، امیر جوادي فر و محمد 

کامرانی در اثر شکنجه هاي اعمال شده جان باختند.  
در ۱7 تیر ۱389 ، ه مزمان با ســالگرد فاجعه کهریزک، آوایی به عنوان رئیس 
دادگستري تهران طی مصاحبه اي با روزنامه کیهان بر «صحی حبودن رویه نظام 

»در رسیدگی به پرونده کهریزک تاکید کرد.  
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري

از ۱8 مهرمــاه ۱39۰ تا کنون، اتحادیه اروپا ســید علیرضــا آوایی را به دلیل 
نقش موثر در نقض حقوق شــهروندان ایرانی در لیســت مجازات هاي حقوق 
بشــري قرار داده است. بر اســاس بیانیه اتحادیه اروپا، سید علیرضا آوایی در 
مقام ریاست دادگستري تهران مسئول »دستگیریهاي خودسرانه« ، »عدم رعایت 
حقوق بازداشــت شدگان« و »افزایش شمار اعدام« بوده است و حقوق بشر را 

نقض کرده است. 

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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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

توافق یک میلیارد دالری برای 
آتش سوزی شمال کالیفرنیا

شــرکت PG&E توافق کرد که برای بازســازی و تامین خســارت ناشی از 
آتش سوزی در شمال کالیفرنیا، یک میلیارد دالر به دولت بپردازد که بیش از نیمی 
از آن یعنی ۵8۲ میلیون دالر به بیوت کانتی خواهد رسید و به طور مشخص ۲7۰ 

میلیون دالر آن به بازسازی شهر پرادایز می رسد. 
در آتش سوزی یاد شده که در منطقه کمپ رخ داد، 8۵ نفر جان خود را از دست 

دادند و ۱3۰۰۰ خانه در آتش سوزی به خاکستر بدل شد. 
باید یادآوری کرد که این توافق نخســتین مرحله پرداخت خســارت از ســوی 
شرکت PG&E اســت که به دولت تعلق می گیرد و خسارت های پرونده های 
شخصی علیه این شرکت که از سوی دفتر وکالت جان فیسک به صورت گروهی 
صــورت می گیرد، مرحلــه دوم پرداخت ها پیش از آغاز دادگاه ورشکســتگی 

PG&E صورت خواهد پذیرفت.

محاکمه فرمانده تیم ویژه 
تفنگداران دریایی آمریکا به 

اتهام قتل نوجوان داعشی

با گزینش اعضای هیئت منصفه، دادگاه نظامی برای محاکمه افســر فرمانده 
تیم ویژه تفنگداران دریایی آمریکا در ســن دیه گو آغاز شد. 

ادوارد گاالگر )Edward Gallagher( متهم اســت که در سال ۲۰۱7، 
یک نوجوان عضو داعش را با ضربات کارد به قتل رســانده اســت. افزون 
بر این جرم، او متهم اســت که یک پیرمرد و دختر بچه دبســتانی را هدف 
تفنگ خود قرار داده و برای تمامی این اتهام ها، اعالم بیگناهی کرده اســت. 
گــر چه وکیل مدافــع او در آغاز محاکمه گفت: نوجــوان داعش را گاالگر 
نکشــته اســت و او هدف حمله هوایی قرار گرفته اســت، دادستان تصویر 
سرنوجوان را نشان داد که گاالگر به دست گرفته و کارد بزرگ نظامی خود 
را در کنار آن گرفته و عکس انداخته و سپس عکس را همراه با یک پیامک 
برای دوســتانش فرستاده است که می گوید: داستان خوبی پشت این تصویر 

هســت. من او را باکارد شکاری خود، به دست آورده ام.
دادســتان افزود: او قتل یک نوجوان را این گونه جشن گرفته است. 

درخواست برای کاهش ضدای 
هواپیماهای فرودگاه بربنک

نمایندگان مسئول شهرهای بربنک، گلندل و پاسادنا در امور فرودگاه بربنک از 
مســئوالن اداره فدرال نظارت بر پرواز هواپیماها درخواست نمودند که مسیر 
پــرواز هواپیماهایی را که از این فرودگاه به پرواز درمی آیند را به گونه ای تغییر 
دهند که ســرو صدای کمتری به ساکنان شــهر استودیوسیتی تحمیل کند. این 
تصمیم با رای گیری ۰-8 به اداره نظارت بر پروازهای دولت فدرال فرســتاده 

شده است و نمایندگان کنگره از منطقه را نیز آگاه نموده اند. 
شهرداران شهرهای یاد شده می گویند به جای یافتن عامل ایجاد سر و صدا در 
پی یافتن راه حل باشید، راه حلی همانند فرودگاه ون نایز که مشکل صدا را به 

گونه ای حل کرده است. 
شرکت های هواپیمایی و فرودگاه، عامل صدا را استفاده از هواپیماهای معروف 
به Next Gen دانسته اند. این شــکایت به ادم شیف و برد شرمن ۲ نماینده 
دموکرات منطقه در کنگره رسیده و آنها نیز نامه ای به مقامات FAA نوشته اند. 

29 سال زندان برای عامل اقدام به تجاوز به یک دختر نوجوان 14 ساله

مردی به نام جاشووا دوایت کوپر )Joshua Dwight Cooper( که ۲۰ سال 
دارد در دادگاه عالی کانتی لوس آنجلس به جرم اقدام به تجاز به زور به یک دختر 
۱4 ساله در دستشویی دبیرستان و حمله به دو زن 4۲ ساله و ۲9 ساله در خیابان به 
قصد دست درازی جنسی، به ۲9 سال زندان محکوم شد و افزون بر آن نامش در 
لیســت کسانی که از نظر جنسی پرونده دارند و حضورشان در منطقه، خطر برای 

ساکنان تلقی می شود، ثبت خواهد شد. 
در ۲ مورد یعنی تجاوز به دختر ۱4 ساله و یکی از زنان، ماجرا در یک فاصله کمتر 
از ۲ ساعت روی داده است. دادستان از زنانی که با آگاهی رسانی به ماموران موجب 
رستگیری و محاکمه و مجازات او شده اند، سپاسگزاری کرد و آنان را شجاع خواند. 

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
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 آدینه 31 خرداد   /  21 جون

1299 خورشیدی )1920 میالدی(
تأسیس حزب کمونیستی ایران به نام »عدالت« 

در بندر انزلی

1303 خورشیدی )1924میالدی(
زادروز عزتاهلل انتظامی بازیگر پر سابقه تئاتر و 

سینمای ایران 
  داریوش مهرجویی کارگردان گاو )134۸( 

استعداد انتظامی را کشف کرد و پروراند. 
بازی های او در دیگر آثار مهرجویی همچون آقای 
هالو، دایره مینا، پستچی، اجاره نشین ها، هامون و 

بانو باعث بروز توانایی های بسیار او شد. انتظامی 
عالوه بر نقش آفرینی در آثار مهرجویی، در 

فیلم های کارگردانان دیگری چون علی حاتمی و 
محسن مخملباف نیز بازی کرده است

1326 خورشیدی )1947 میالدی(
زادروز  شیرین عبادی، فعال سیاسی و حقوقدان 

و برنده جایزه صلح نوبل
 کتاب های خانم شیرین عبادی به فارسی و 

انگلیسی در شرکت کتاب موجود است
1334 خورشیدی )1955 میالدی(
زادروز هنگامه اخوان، هنرمند آواز
1360 خورشیدی )19۸1میالدی(

اعدام سعید سلطانپور -شاعر، نویسنده و 
کارگردان تئاتر

1369 خورشیدی )1990میالدی(
زلزله ای به بزرگای 7.7 در مقیاس ریشتر، رودبار 

و منجیل را لرزاند و حدود 40000 کشته بر 
جای گذاشت

شنبه 1 تیر  /   22 جون

1311 خورشیدی )1932میالدی(
زادروز ثریا اسفندیاری بختیاری در اصفهان - 

درگذشته 4 آبان 13۸0 در پاریس بر اثر سکته 
مغزی، دومین همسر محمدرضا شاه پهلوی و 

ملکه ایران بود.
1319 خورشیدی )1940میالدی(

زادروز عباس کیارستمی )تهران( فیلمنامه نویس، 
تهیه کننده و کارگردان سینمای ایرانی است که 
آثار وی اغلب با استقبال فراوان منتقدان روبهرو 

شده است. کیارستمی از سال 1970 میالدی 

در عرصه سینما فعالیت می کرد و بیش از 40 
فیلم سینمایی، کوتاه یا مستند را ساخته، نوشته، 

یا تهیه کرد. از مهمترین آثار وی می توان به 
سه گانه زلزله، طعم گیالس و باد ما را خواهد برد 

و زیر درختان زیتون اشاره کرد.
1321 خورشیدی )1942 میالدی(

زادروز  اورنگ خضرایی، شاعر

یکشنبه 2 تیر  /   23 جون

12۸7 خورشیدی)190۸میالدی(
به توپ بستن مجلس در میدان بهارستان به 

دست سرهنگ لیاخوف روسی.
131۸ خورشیدی)1939 میالدی(

زادروز صمد بهرنگی، داستان نویس، محقق، 
مترجم، و شاعر چپ ایرانی

 آثار صمد بهرنگی در شرکت کتاب موجود است 

1334 خورشیدی)1955 میالدی(
زادروز پرویز پرستویی، بازیگر ایرانی سینما، تئاتر وتلویزیون

13۸3 خورشیدی )2004 میالدی(
درگذشت عباس جاللی سوسن آبادی نگارگر 
و مینیاتوریست بزرگ ایرانی در لوس آنجلس 

)کالیفرنیا-امریکا(
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت مصطغی کمال پورتراب، آهنگساز، استاد 
دانشگاه و موسیقی دان ایرانی در سن 92 سالگی 

در تهران.

دوشنبه 3 تیر  /   24 جون

12۸7 خورشیدی)190۸ میالدی(
قتل میرزاجهانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه 

صوراسرافیل، سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه 
روح القدس و ملک المتکلمین در باغشاه تهران

1295 خورشیدی)1916 میالدی (
زادروز روح انگیز سامی نژاد، نخستین هنرپیشه زن

1344 خورشیدی )1965 میالدی(

برای نخستین بار در تاریخ محاکمات دادگستری 
ایران، وکالت و دفاع از متهم، به عهده ی یک 

وکیل»زن«، قدسیه حجازی، واگذار شد.
1357 خورشیدی )197۸ میالدی(

زادروز نگار فروزنده، بازیگر ایرانی
13۸6 خورشیدی )2007 میالدی(

درگذشت خدیجه دده باال، )مهستی( خواننده برنامه 
گلها، بر اثر ابتال به بیماری سرطان در سانتاُرزای 

سانفرانسیسکو، وی متولد سال 1946 بود. 
1395 خورشیدی )2016 )میالدی(

درگذشت محمدرفیع ضیایی، کاریکاتوریست، 
پژوهشگر و نویسنده بر اثر سکته قلبی در سن 

6۸ سالگی در تهران.

سه شنبه 4 تیر  /   25 جون

1323 خورشیدی )1944 میالدی(
زادروز اصغر الهی، قصه نویس

1325 خورشیدی )1946 میالدی(
تشکیل اولین و آخرین کنگره  نویسندگان ایران 

در انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی به 
ریاست ملک الشعرا بهار )وزیر فرهنگ وقت(.

1350 خورشیدی )1971 میالدی(
درگذشت رکن الدین مختاری، رئیس پلیس 

و شهربانی رضاشاه، نوازنده ویولون و آهنگساز 
موسیقی )تولد 1270 خورشیدی(

چهارشنبه 5 تیر  /   26 جون

1332 خورشیدی )1953 میالدی(
تشکیل انجمن فرهنگی ایران و آلمان به ریاست 

استاد پورداوود
134۸ خورشیدی )1969میالدی(

درگذشت مهدی نامدار -استاد دانشگاه تهران و 
رییس سابق دانشگاه اصفهان درسن 73 سالگی 

)براثر تصادف(
1350 خورشیدی )1971میالدی(

درگذشت دکتر احمد متین دفتری، سناتور، 
استاد ممتاز دانشگاه و نخست وزیر  در سن 73 

سالگی مذهبی..

پنجشنبه 6 تیر  /   27 جون

12۸7 خورشیدی )190۸میالدی(
آغاز قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان علیه 

استبداد محمدعلی شاه
1324 خورشیدی )1945میالدی(

در پی دعوت خانم ایران تیمورتاش )مدیر 
روزنامه  رستاخیز( عده یی از مدیران جراید علیه 
دولت و حکومت نظامی قطعنامه یی صادر کردند.

133۸ خورشیدی )1959میالدی(
تصویب قانون تأسیس دانشکده  افسری

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
21 جون تا  27 جون )31 خرداد تا 6 تیر(

خبر اول – پرزیدنت دانلــد ترامپ رییس جمهور ایاالت متحده در نقطه 
نظــر جدیدی درباره جمهوری اســالمی، گفت: امیدوارم همه چی درباره 
ایــران به خوبی بگذرد. ایــران امروز، به دلیل تحریم و مســائل دیگر، با 
زمانی که من ســرکار آمــدم تفاوت زیادی کرده. آن موقع در گوشــه و 
کنار دنیا دردســر و ترور ایجاد می کردنــد. االن دیگر این کارها را نمی 
کنند و فکر می کنم احترامشــان برای آمریکا در بیشترین حد است .ایران 
مشــکالت زیادی دارد و من می خواهم برای این مشکالت به آنها کمک 
کنم. خواهیم دید. اما نرخ تورم خیلی باال رفته، پول شــان بی ارزش شده. 

نمی شود حتی یک تکه نان خرید.
جناب آقای رییس جمهور عزیز، دانلد گرامی! اینجانب شــهروند ایرانشهر 
بعنوان چشم بینا، گوش شنوا، زبان گویا و حتی فالن و اینای مردم ایران، 
یه دو کلمه با شــما حرف حساب داشــتم! آخه برادر من، رییس جمهور 
مو زنگ زده قشنگ! االن دقیقا مشخص کن این حرفا رو برای کی زدی؟ 
واســه حکومت جمهوری اسالمی یا مردم ایران یا عمه من؟ واال از زمانی 
که شــما تشــریف آوردید و رییس جمهور شدید به دلیل تحریم و همون 
مســایل دیگه ای که خودتون فرمودید، خیلــی چیزا تفاوت کرده ولی نه 
دردســر و ترور درست کردن جمهوری اسالمی در گوشه و کنار دنیا، اون 
که کماکان ســر جاش هست فقط یه نموره مالیم تر شده و زیرپوستی تر 
از گذشــته! و اما حضور رییس جمهور گلم در مورد بیشترین حد احترام 
گذاشــتن به شــما و مملکتتون بگــم، واال ما که میبینیــم هنوز جمهوری 
اســالمی چیا میگن مرگ بر آمریکا و پرچمتونو آتیش میزنن و فقط بهتون 
تــا حاال فحش خوار و مادر ندادن صلــوات! پس هیچ چیزی تغییر نکرده 
جز اینکه دهن مردم ایران بیشــتر داره ســرویس میشه و گردن آخوندام 
که کلفت تر شده. بیخود واسه خودت شــعار تبلیغاتی ریاست جمهوری 
بعدی نســاز. درباره تــورم و نایابی بعضی کاالها کامال حق با شماســت 
ولــی مردم هنوز هم تیکه نون دارن میخرن، فقط دو ســه هزار تومنی آب 
میخوره براشــون. البته بنده هیچ اشاره مستقیمی هم به مردمی نمی کنم که 
تا تقی به توقی میخوره میریزن شــمال به عشق و حال! البد اونجا نمیتونن 

تیکه نون بخرن چون فقط جوج میزنن با عرق سگی! درضمن لطفا مشخص 
بفرمایید به چه کســانی می خواید کمک کنید؟ به مردم زیر فشــار تحریم یا 

حکومت جمهوری اســالمی؟ خیلی مشکوک میزنی مستر پرزیدنت جون!
ایرانشهر    مخلص شما، شهروند 

خبــر دوم – هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان: بــرای اجرای تعهداتمان در 
برجــام تالش می کنیم اما معجزه هم نمی توانیم بکنیم. در حال تالش برای 
اجرایی کردن ســازوکار مالــی اتحادیه اروپا با ایران هســتیم.  اگر ایران از 
توافــق خارج شــود، وارد انزوای بین المللی خواهد شــد. به جایی خواهد 
برگشــت که قبل از توافق بود، از جمله همه تحریم ها احیا خواهد شد. این 

نمی تواند به نفع ایران باشد.
ما باالخره نفهمیدیم با این اتحادیه اروپایی ها چندچندیم! از یه طرف میگن 
برچــام بمونه، از یه طرف میگن نمیتونیــم اینجوری ادامه بدیم، از یه طرف 
میگــن کانال مالی داریم میزنیم، از یه طرف دیگه میگن میترســیم آمریکا ما 
رو هــم تحریم کنــه، از اون یکی طرف دیگه میگن ...، خالصه خودشــون 
گوگیجــه گرفتن چه غلطی باس بکنن. آخه وقتی رییســتون )آمریکا( میگه 

نه، شماها چی میگین این وسط؟  

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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افقي :
  ۱-  بــا بیش از 9٫۵ میلیــون بازدیدکننده در ســال، پربازدیدترین موزه جهان 

است- آخرین پادشاه سلسله اشکانی
 ۲- از جاده های معروف شمال ایران- پدر و پسر نویسنده- برتری ها

 3- رشته کوه آسیایی- باقی  گذاشتن- بسیار مهربان
 4- بستن و مسدود کردن- محل تغذیه جنین- دوستان - از بند رسته
 ۵- رد پا- ســم و زهر- آبادی بزرگ که از چند ده تشکیل شده باشد

 6- ماه شب اول- جدا شدن زن و شوهر- گفتگوی اینترنتی
 7- صدمتر مربع - نام دیگر هلی کوپتر- غزال

 8- ملیح- دوشیزه- ایالتی در امریکا
 9- کنیز- تنبل- کرم حشره

 ۱۰- واحد بازی تنیس- وقت و هنگام- شک و دودلی
 ۱۱- شاهد- از تمدن های تاریخی- از اعداد مقدس

 ۱۲- شهری در آلمان- شهری در فرانسه- بسیار درخشان-  ضمیر سوم شخص 
مفرد

 ۱3- چرک آلود- شهری در استان کرمان- نویسنده اثر معروف » مسخ «
 ۱4- سبدی که از الیاف گیاهی بافند- بهره و نصیب- از آثار عبدالحسین زرین 

کوب
 ۱۵- برجسته ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در تیسفون- رودي در فرانسه

عمودي :
 ۱- پایتخت تبت-  از شاهزادگان قاجار، فرزند فتحعلی شاه 

 ۲- مقابل خروجی- گروهی از مردم- مردمک چشم
 3- پسوند شباهت-  عصر و روزگار- درشت هیکل و بدقواره

 4- نام پســر اسفندیار پســر گشتاســپ- عالمت کارخانه- بازی نفس گیر!- 
پدربزرگ

 ۵- جسد و مردار- پوشیده نگه داشتن- نمک هندی
 6- نام ترکی- نیم تنه نظامی- از وعده های غذایی

 7- شایسته و جایز- سوغات- زرسنج
 8- قسمتی از گل- حیوان عسل دوست- نام دختر کورش کبیر

 9- داننده و آگاه- رمانی از علی اصغر شیرزادی- سنگ انداختن
 ۱۰- شهری در گلستان- امپراطور دیوانه روم باستان- هزار کیلوگرم

 ۱۱-  در مثل خسیس پس نمی دهد!- پاک نژادی- از سکه های هخامنشی
 ۱۲- واحد پول مکزیک- پشه- نوعی ماهی- رسم کننده

 ۱3- کمیاب- وارسته- جانب
 ۱4- فلز مایع- جذر عدد ۱6- خالق اثر خشم و هیاهو

 ۱۵- موزه دیدنی شهر لندن- خالق شاهزاده و گدا

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:

نخستین نمایشگاه آثار نعیمه نعیمایی در موزه هنر

موزه هنر جردن اشنیتزر نخستین نمایشگاه هنرمند ایرانی نعیمه نعیمایی را در آمریکا از تاریخ ۱۵ جون تا 3۱ دسامبر برگزار می کند.
در این نمایشگاه مجموعه رؤیاهای پیش از انقراض و زیر زمین و بر روی ماه در معرض دید عموم قرار خواهد گرففت.

جیل هارتز، مدیر این مجموعه فرهنگی درباره آثار این هنرمند ایرانی می گوید: آثار نعیمه شــگفت انگیز و منحصر به فرد 
اســت. وی توانســته است با استفاده از موضوعات و با تمرکز بر گونه های منقرض شده و زندگی روستایی در ایران چنان 

مخاطب را غرق خود سازد که او خود را در جهان او ببیند.
این هنرمند با استفاده از رؤیاها و خاطرات خود توانسته است واکنش عاطفی مخاطبان خود را برانگیزد. او در اثر رؤیاهای 

»پیش از انقراض« به موضوع نابودی جانوران وحشی در ایران و نقاط دیگر می پردازد. 
این اثر نخســتین بار برای معرفی به مخاطبان آمریکایی در یک کتاب دو زبانه که شــامل آثار نقاشی است توسط انتشارات 

Perceval Press در سال ۲۰۱3 چاپ و در سال جاری نیز در کنار برپایی نمایشگاه باز نشر شد.
این هنرمند ایرانی در این باره می گوید: من با اســتفاده از رؤیاها، آرزوها، خاطرات و اسطوره ها به عالوه اطالعاتی درباره 
گونه های جانوری توانستم تخیالت خود را بر روی موم بیاورم. در هر یک از این آثار من در ضمیر خود با هر کدام از این 

حیوانات زندگی کردم تا بتوانم یک رابطه عمیقی با سوژه خود برقرار کنم.
آثار زیر زمین و روی ماه که توسط این هنرمند خلق شده است برگرفته و ملهم از داستان دوستی یک دختر جوانی به نام مینا 
و یک یوزپلنگ ایرانی است. در این اثر مینا که اهل روستایی به نام کندلوس با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال است، رابطه عاطفی 

و صمیمی را با یک یوزپلنگ برقرار می کند. 
در این داســتان در فصل جمع آوری هیزم، صدای زیبای او یوزپلنگ را جذب خود کرده و آن ها کم کم با هم دوستی پیدا 

می کنند. در ادامه داستان یک اتفاق غم انگیز روی می دهد که در آن یوزپلنگ توسط یکی از روستائیان تیر می خورد.
این هنرمند در این باره می گوید: چند سال پیش، من به روستای مینا رفتم و علیرغم برخی بازسازی ها، خانه ی او با حیاط 
و درختش همچنان پابرجا بود. زمانی که سه کار ۱۵ اثر پیش رویم را برای نمایش در انتظار )شامل سه لتی( را آماده نمایش 
در اینجا کردم در خالل چند سفر به منطقه، با مردم صحبت کردم، عکس انداختم و ایده هایم را تا امروز گسترش دادم. شما 
مــی توانیــد مینا را در جایی از کار بیابید یا من را در محل اقامتگاه او در قطعه دیگر ببینید یا حتی هیچکدام مان را؛ اما آنچه 

که در خاطرمان باقی می ماند چیزی شبیه یک غم سنگین و یک عشق عمیق است.
نعیمه نعیمی متولد ســال ۱984 در تهران اســت. وی مدرک کارشناسی خود در رشته هنر را در سال ۲۰۰6 از دانشگاه هنر 
تهران دریافت کرد. رشته تحصیلی او پیکرتراشی است. هنر او که شامل نقاشی و پیکرتراشی است، تاکنون در تهران و برلین 

در معرض نمایش قرار گرفته است.
او پیش از آنکه در ســال ۲۰۱7 به ایالت اورگن برود، در کارزارهای زیســت محیطی و چندین سازمان فعالیت داشته است. 

هدف این سازمان ها افزایش آگاهی در زمینه گونه های منقرض شده و دیگر مسائل زیست محیطی است.

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 21 جون 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

تلفن برای ثبت نام

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

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

Persian American Academy 

رویدادهای ایرانی
Iranian Events

برای اطالعات بیشتر

www.08global.net/08event

https://www1.ticketmaster.com/arash-tohi/event/09005690F1865104?dma_id=324#efeat6916
www.saffarzadeh.com
http://www.andisheh.tv/
https://wzycongress.org/social-events-package/
http://www.08global.net/08event/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=6cd5e499-c14b-4590-895b-708f0b916a5d
https://wzycongress.org/
https://www.facebook.com/pg/iajfla/posts/
https://www.axs.com/events/376262/moein-live-in-concert-tickets?fbclid=IwAR0Zjw6k-5CrrCk6PcoeJBl5DwSOGFtyJ4kYAyGelM3s7lHzvzQY6vfo8NY
https://jsma.uoregon.edu/naeemeh
https://www.iraniticket.com/honar/tickets/shaaer-e-noghrehee-164735?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
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پولشویی 19 میلیون دالری مواد مخدر برای کارتل مکزیکی سینالوآ

مرد 63 ســاله ای به نام مانوئل رینوســو گارســیا در دادگاه فدرال سن دیه گو به 
همکاری خود در یک گروه 8 نفره در پولشــویی ۱9 میلیون دالری از بانک های 
آمریکا از حســابی که در کنترل بزرگترین کارتل فروش مواد مخدر مکزیک بود، 
اقرار کرد و حکم او برای ۲۰ سال زندان در ماه سپتامبر اعالم و اجرایی خواهد شد.

او و 7 نفر دیگر، یک پوشش قانونی برای نگهداری و پولشویی فروش مواد مخدر 
گروه معروف Sinaloa Cartel ایجاد کرده بودند و او آخرین نفر گروه بود که 

به جرم خود اقرار و محاکمه شده است. 
این ۱9 میلیون دالر را بزرگترین پولشویی بین المللی خوانده اند. 

www.riseaddictiontreatment.com
http://radis.org/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=6cd5e499-c14b-4590-895b-708f0b916a5d
http://talaitutor.org/
https://www.flameinternational.com/

