
بنا به اعالمیه ســازمان ملل در روز چهارشنبه 13 مارس 
2019 از سوی سازمان ملل به حکومت جمهوری اسالمی 
ایران، یکی از کشــورهای ناقض حقوق بشــر در جهان، 
عضویت کمیته کلیدی در این سازمان اعطا شده است که 
وظیفه این کمیته نظارت و بررسی شکایات در زمینه سوء 

استفاده از زنان جهان می باشد.
بنــا بر این اعالمیه ، ایران و نیجریه کشــور دیگری که با 
نقض حقوق زنان بیگانه نیست، به عضویت کمیته سازمان 
ملل برای رسیدگی به وضعیت زنان در آمده اند تا بر سوء 
استفاده دولت های سرکوبگر )نظیر ایران و نیجریه( نظارت 

کنند.
ناظران سیاســت خارجی ایاالت متحده آمریکا در توییتر 
سریعا نســبت به این تصمیم گیری واکنش نشان داده و 
این تصمیم را محکوم کردند و از هزینه بودجه ای که برای 
ســرمایه گذاری این چنین کمیته های استفاده می شود، 

اظهار شرمندگی کردند.
الزم به ذکر است، دادگاه جمهوری اسالمی ایران، نسرین 
ســتوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به  اتهام » 
تشویق به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن« به 38 
سال زندان به همراه 1۴8 ضربه شالق، محکوم کرده است. 
این دادگاه، فعالیت های خانم ستوده در مورد » حقوق زنان 
و مخالفت او با حجاب اجباری« را »تشــویق به فساد و 

فحشا« تفسیر نموده است.
حکم صادره نســرین ســتوده، با واکنش های بین المللی 
شــدیدی مواجه شده اســت. اتحادیه اروپا این حکم را 

محکوم کرده و سازمان عفو بین الملل نیز خواستار فشار 
اروپا برای آزادی نسرین ستوده شده است. 

در آخرین مورد، وزارت امور خارجه نروژ در اعتراض به 
این حکم محمد حسن حبیب اهلل، سفیر جمهوری اسالمی 

را احضار کرده است.
گفتنی اســت، خانم ســتوده برنده جایزه ســال 2012 

ساخاروف از سوی پارلمان اروپا می باشد.
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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

معافیت مالیات منجر به آغاز 
تولید فصل چهارم سریال 
Penny Dreadful شد

بازداشت افسر 38 ساله چینو در 
یک عملیات ضد قاچاق انسانی

 رشوه و پولشویی به 
دانشگاه های معتبرکالیفرنیا

نمایندگی های فروش » تسال« 
تعطیل نمی شوند

اتهام پولشویی و تقلب برای 
پذیرش تعدادی از دانشگاه های 

کالیفرنیا

اداره آموزش لس آنجلس: ایمنی و 
بهداشت دانش آموزان در باالترین 

اولویت این اداره است

» آیا شما شهروند آمریکا 
هستید؟ «

در صفحات دیگر:

159

پس از صدور حکم ۳8 سال زندان و 148 ضربه شالق برای نسرین ستوده

 سازمان ملل، نظارت برشکایات سوء استفاده از زنان 
جهان را به حکومت جمهوری اسالمی ایران سپرد!

سرقت تومارهای قدیمی تورات از کنیسه ای در تهران
سوسن عزیز زاده پرزیدنت فدراسیون یهودیان ایرانی- 
آمریکایی در تاریخ 11 مارس 2019 تأیید کرد که تعدادی 
از دست نوشته ها و تومارهای قدیمی و بسیار ارزشمند 
تورات از کنیسه » عزرا یعقوب« واقع در محله کلیمیان 
)یهودی( در تهران روز ســه شــنبه 21 فوریه 2019 به 
سرقت رفته است. وی دراین رابطه تصریح کرد: تاکنون 
انگیزه و هدف عامالن این حادثه مشخص نشده است .

پرزینت فدراســیون یهودیان ایرانــی- آمریکایی اظهار 
داشت: این فدراسیون عمیقا ازاین رویداد متأثر و نگران 
اســت و خواستار رسیدگی هر چه ســریعتر از طریق 
مســئولین و مقامات مربوطه و اجــرای قانون در این 

خصوص می باشد.  
شایان ذکر است، کنیسای عزرا یعقوب با مساحت ۵2۵ 
متر به عنوان بزرگترین کنیسه دوره قاجار در شهر تهران 
و محله عودالجان قرار دارد، این کنیســه به همت بانو 
صنوبر حق نظر همسر مرحوم عزرایعقوب و به وصیت 
ایشان پس از مرگشان در سال 12۷3 خورشیدی بنا شد.

کنیسه عزرا یعقوب در دوره های مختلف میزبان یهودیان 
مهاجر بخارا و سمرقند، یهودیان مهاجر لهستانی در تهران 
بوده و از دیرباز محل پخت مصا پزی )نان فطیر( در ایام 

جشن پسح بوده است.

آثار سرقت شده از این کنیسه، طومار تورات های مقدس 
که با جعبه های میناکاری، نقره کاری مزین شده بودند، 
ریمونیم های نقره ای و تاج های تزئینی کنیسه ، قلم های 

تورات و دیگر موارد بوده است.

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17617&Status=2
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://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                 ژاک فراست 

فرهنگ فرهی
روزنامه نگار و برنامه ساز رادیو، تلویزیون

ایالــت کالیفرنیا با دادن معافیــت مالیاتی به کمپانی 
فیلم سازی Showtime، فصل چهارم تولید سریال 
Penny Dreadful را به لوس آنجلس می آورد تا 
فیلمبرداری و تولید این مجموعه بتواند به ایجاد کار و 
رشد صنعت فیلمسازی در لوس آنجلس بیانجامد. به 

این مجموعه فیلمسازی 2۴/۷ بخشودگی مالیاتی داده 
شــده که این معافیت مالیاتی بخشی از 330 میلیون 
دالر بخشودگی مالیاتی است که ایالت کالیفرنیا در ۴ 
سال گذشته از آن برای تشویق فیلمسازان بهره گرفته 

است. 

فصل چهارم این مجموعه تلویزیونی، شهر فرشتگان 
)City of Angeles( نام گرفته است و نمایشگر 
ســال های 1938 است و در آن دوران پیش از جنگ 

جهانی دوم به فیلم درمی آید.

 Penny معافیت مالیات منجر به آغاز تولید فصل چهارم سریال
Dreadful شد

»جیسون بیمووسکی« افسر 38 ساله شهر چینو، شب گذشته از سوی اداره پلیس 
شــهر روزویل به اتهام درخواست رابطه جنسی با یک دختر 16 ساله بازداشت 
شد. طی بازداشت وی که در یک عملیات ضد قاچاق انسانی انجام شده است، 
»آنتونی هاریســون« 2۴ ســاله به جرم قاچاق انسان و به کار گماردن آنان برای 
روسپیگری دستگیر و در برابر یک میلیون دالر وثیقه به بازداشتگاه فرستاده شده 

است.
جیسون بیمووسکی افسر پلیس شــهر چینو، در خارج از ساعت کار بازداشت 

شده است. او 16 سال پیشینه کار در اداره پلیس دارد.

بازداشت افسر ۳8 ساله چینو در 
یک عملیات ضد قاچاق انسانی

FBI خبر از دستگیری ۵0 سرشناس آمریکایی داد که در فاصله 
2011 تا 2018 با پرداخت 2۵ میلیون دالر به ویلیام سینگر مشاور 
دانشــگاه ها، امکان ورود فرزندان خود را به دانشگاه های معتبری 
چــون NYU, Yale, Stanford, USC, UCLA فراهم 
نموده اند که او با تقسیم پول بین مربان فوتبال و مسئوالن آزمون 
دانشگاه، به آنها ورود به دانشگاه ها را داده اند که از نظر قانونی تقلب 

و رشوه و پولشویی تلقی می شود. 
 Desperate  2 هنرپیشه هالیوود ، فلیستی هافمن بازیگر سریال
Housewives با پرداخت 1۵000 دالر و لوری الفلین هنرپیشه 

سریال Full House و همسرش ماسیمو جیان نولی طراح مد 
معروف با پرداخت ۵00000 دالر برای پذیرش دختران خود در 
USC در کنار مدیران عامل شــرکت های مهم آمریکا به عنوان 

رشوه دهندگان هستند.
ویلیام سینگر با ایجاد یک بنیاد غیرانتفاعی، پوششی را برای دریافت 
این رشوه ها و پرداخت آن به مربیان دانشگاه ها به وجود آورده است 

که پولشویی تلقی می شود. 
دادستان فدرال در بوستون، همزمان با دستگیری ها پرده از این راز 

برداشت .

 رشوه و پولشویی به دانشگاه های معتبرکالیفرنیا

جورج سالســیدو مربی تیم فوتبال دانشــگاه UCLA ، یکی از 
دستگیر شــدگان طرح ضربتی FBI در مورد تقلب و رشوه در 
پذیرش فرزندان ثروتمندان در دانشگاه ها، متهم است که با دریافت 
200000 دالر رشــوه ، امکان پذیرش یک دختر و یک پسر را به 

عنوان ورزشکار ممتاز در دانشگاه فراهم کرده است. 

دانشگاه UCLA بیدرنگ در واکنش به این فساد و اتهام تا برگزاری 
دادگاه  و روشن شدن تکلیف مربی ، او را به مرخصی فرستاد. او که 
در کارنامه ورزشی خود پیروزی های سال های 1990 تا سال 1993 
و عنوان بهترین ورزشکار سال 198۵ را دارد، اکنون برگ تازه ای به 

کارنامه خود به عنوان دریافت رشوه و تقلب را می افزاید. 

اتهام پولشویی و تقلب برای پذیرش تعدادی از 
دانشگاه های کالیفرنیا

www.cbsautobody.com
http://www.blowdryhairplus.com/
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The Lawyers groupدر کانون خبر:
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 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(

IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los  Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
 IRANSHAHR  NEWS  AGENCY 
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN  KHALILI

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2018 Ketab Corp.

KETAB CORPORATION
since 1981
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یک هفته پس از ماجرای هواداری از نازی ها در یک میهمانی دانش آموزان نیوپورت 
بیچ و عذرخواهی دانش آموزان و برپایی برنامه های آموزشــی و ســخنرانی برای 
پیشگیری از رشد حرکت های ضدیهودی، پلیس 10 اعالمیه ضدیهود و نژادپرستانه 
را که همراه با عالمت صلیب شکسته نازی ها بود بر روی دیوارهای همان دبیرستان 

هاربور نیوپورت یافته است. 

شان بولتون، مدیر دبیرستان یاد شده در نامه ای به خانواده های دانش آموزان، بار دیگر 
این رفتار نژادپرستانه و ضدیهودی شماری از دانش آموزان را محکوم کرد. 

پیش از این، در یک میهمانی، دانش آموزان لیوان های سرخ رنگ را به صورت صلیب 
شکســته نازی ها روی میز چیده و در کنار آن با باال بردن دســت، به نشــانه سالم 

هواداران نازی ها با آن عکس گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده بودند.

عذرخواهی دانش آموزان پس از ماجرای هواداری از نازی ها

ماموران شریف دپارتمان ریورساید کانتی روز دوشنبه موفق شدند مردی را که 
قصد داشــت 2 کودک را که در پارک روزتا کن یون سرگرم بازی بودند، برباید 

را دستگیر کردند. 
مارکــوس دی ویت که پرونده تجاوز و حمله جنســی در کارنامه خود دارد و 
نامش برای آگاهی عمومی ثبت شــده است، نخست تالش کرده بود در پارک 
یک پسر بچه 3 ساله را بدزدد و فرار کند که با فرار پسر بچه روبرو می شود و 
ســپس به سراغ یک پســر بچه ۴ ساله دیگر می رود و او را برداشته و می  گریزد 
ولی خانواده کودک او را می بینند و با تعقیب او و درگیر شدن با او نه تنها مانع 
کودک دزدی می شوند، بلکه او را تحویل ماموران شریف دپارتمان می دهند و او 

در برابر یک میلیون دالر به جرم کودک دزدی به زندان سپرده می شود. 

والدین کودکی در کالیفرنیا مانع 
ربودن شدن کودکشان شدند

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/967
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کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

در کانون خبر:

رئیس بنیاد بازرگانی و آموزش در کالیفرنیا امروز هشدار داد که باال رفتن مالیات ها می تواند، 
ثروتمندان را از کالیفرنیا روانه ایالت های دیگر کند. 

در این هشدار اشاره شده است ، هنگامی که در کنگره آمریکا ، در سال گذشته شرایط تازه ای 
برای مالیات و معافیت ها تصویب شد، تنها میزان 10000 دالر از بهره پرداختی برای خانه های 
مسکونی را قابل کاهش از مالیات نمود و این برای کالیفرنیایی ها که هم دارای درآمدهای 

باالهستند و هم ارزش خانه ها و وام های ماهیانه شان باالتر است ، نمی تواند پاسخگو باشد. 
ناگفته نماند که شماری از تحلیلگران بر این باور هستند که اگر کنگره به همین صورت 
در دست دموکرات ها بماند، این احتمال وجود دارد که در آینده بار دیگر متممی به الیحه 

مالیات ها و روش کاهش آن افزوده شود که این مشکل کالیفرنیا را حل کند. 

موضوع گسترش بزرگراه 2۴1 که جنوب ارنج کانتی را به سن دیه گو کانتی پیوند 
می دهد با انتقاد عمومی و بازرســی حساب های پرداختی روبرو  شده و نشان داده 
می شود که شماری از مشاوران با بهره گرفتن از اعضای شورای شهرهایی که در 
این میان قرار دارند به کسب درآمدی دست یافته اند ، لیکن راه حلی ارائه نکرده اند. 
این بزرگراه که توانســته است از میزان ترافیک بزرگراه ۵ به سوی جنوب بکاهد 
برای گسترش نیاز به ارزیابی داشته است، یک موسسه مشاوره با دریافت 230000 
دالر برای 1300 ســاعت کار، تنها به خواندن ایمیل ها پرداخته که 18۵ دالر برای 
هر یک ســاعت ارزیابی شده است و در همان زمان ماهیانه 3000 دالر به شرکتی 
دیگر برای خواندن همان ایمیل ها پرداخت شده است که ساعتی 90 دالر ارزیابی 

شده است. 
و پرداخت 380000 دالر سالیانه بیهوده هدر شده است و در موردی دیگر در سال 
201۵ برای یک مطالعه 8 ماهه، ۵00000 دالر پرداخت شــده است و سال 2016 

نیز، بودجه 1/8 میلیون دالری هزینه شده است. 

هشدار رئیس بنیاد بازرگانی و آموزش کالیفرنیا نسبت به افزایش مالیات ها

گسترش بزرگراه ارنج کانتی به 
سن دیگو، کسب درآمد بیشتر 

مشاوران طرح!

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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هیئت رسیدگی کالیفرنیا اعالم کرد:
گزارش های شکایت از نگرش های نژاد پرستانه در این ایالت بسیار ناجیز است.

در کانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا 
کافیست

 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 
بگیرید:

818 9 08 08 08

مادری که به فرزندش اجازه رفتن به دستشویی داده نشده بود، همراه با کنشگران مدنی، به 
مدرسه من هتن در جنوب لوس آنجلس رفته و در همان محل با خبرنگاران دیدار کردند . 
این مادر اعالم کرد که در هفته آینده برای شرکت در جلسه هیئت مدیره اداره آموزش لوس 

آنجلس برای اعالم شکایت خود خواهد رفت. 
این مادر ادعا کرده است که آموزگار به فرزندش برای ادرار کردن اجازه رفتن به دستشویی 
نداده و با پوشاندن کیسه زباله به او، گفته است در همان کالس در لباس خود و کیسه زباله 

ادرار کند و این موجب تحقیر فرزند 8 ساله او شده و شکایت دارد و از ماه نوامبر تاکنون 
فرزندش مورد مسخره همکالسی ها شده است.

اداره آموزش لوس آنجلس پس از انتشار این خبر، بیدرنگ بیانیه ای منتشر کرد که می گوید: 
ایمنی و بهداشت کودکان در باالترین اهمیت برای اداره آموزش لوس آنجلس است و ما 

تحقیق در این مورد را آغاز کرده ایم. 

اداره آموزش لس آنجلس:
 ایمنی و بهداشت دانش آموزان در باالترین اولویت این اداره است

پس از آن که در سال گذشته اعالم شد نیروهای پلیس و شریف دپارتمان در کالیفرنیا در 
متوقف کردن اتوموبیل ها و بازرسی ها، نگرش نژادپرستانه داشته اند و بیشتر تمایل دارند تا 
سیاهپوستان و التین تبارها را متوقف کنند، ایالت کالیفرنیا به عنوان نخستین ایالت در آمریکا 
پیشگام شد تا با گردآوری شکایت های مردم بر این موضوع بررسی بیشتری داشته باشد. 
هیئت رســیدگی اعالم نمود که در ســال 201۷، 1۷ درصد نیروهای پلیس و شریف 

دپارتمان هیچ گونه گزارشی نداشته اند و در مجموع 6۵9 گزارش مبنی بر شکایت ناشی از 
نگرش های نژادپرستانه رسیده است که برای ایالتی با ۴0 میلیون جمعیت بسیار کم است. 
2 نفر از اعضای هیئت بازرسی، اعالم نموده اند که با این نتیجه مخالف هستند زیرا بسیاری 

از ترس، حاضر نیستند خود را بار دیگر به عنوان شاکی معرفی نمایند. 

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=378162be-ec47-4efd-8dd1-747e28518d82
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در کانون خبر:

Iranian Information
Center

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

شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net
(310)

477-7477
12701 Van Nuys Blvd., 

Suite H 
Pacoima CA 91331

آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

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

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

گر چه در 28 فوریه شرکت تسال اعالم کرد که نمایشگاه های فروش اتوموبیل خود 
را خواهد بست تا به کاهش هزینه ها و فروش تسال به صورت آنالین بهای اتوموبیل 
تسال Model 3 را بکاهد و در 3۵000 دالر بفروش برساند، و همین خبر موجب 
کاهش ارزش سهام شرکت شد، لیکن خبر باز نگه داشتن فروشگاه ها و نمایشگاه ها 
شــگفتی آفرید زیرا بهای فروش تسال مدل 3 در همان 3۵000 دالر باقی می ماند و 
فروشگاه ها نیز باز می ماند و همین موضوع انتظار می رود که به افزایش فروش ماه 
مارچ تسال کمک نماید و از هم اکنون سهام تسال 1/3۷ درصد افزایش یافته است. 
شرکت تسال گفته است برای مدل های S و X  ، 3 درصد افزایش قیمت خواهد 
داشت. شرکت تسال نیاز دارد تا پایان 3 ماه نخست سال با افزایشی روبرو شود تا از 

سقوط ارزش سهام خود در بازار سهام پیشگیری نماید.

نمایندگی های فروش » تسال« 
تعطیل نمی شوند

   »Cats USA Pest Control «شــهرداری لس آنجلس اعالم کرد شرکت
که برای رسیدگی به شرایط  نامطلوب ساختمان شهرداری در مورد وجود موش 
ها، کک، ســاس و کنه و دیگر احتمال های ناقل بیماری تیفوس به اســتخدام 
درآمده بود، گزارش نموده است که در بررسی هایی که از 8 تا 1۵ فوریه انجام 
شده است، هیچ گونه نشانی از حشره های یاد شده دیده نشده است و با به کار 
گرفتن 1800 دستگاه ردیاب و کنترل که در ساختمان کار گذاشته شده بود، تنها 

به یافتن موش ها و نابودی و کنترل آنها و سم پاشی اقدام نموده اند. 
این گزارش امروز به جلسه شــورای شهر ارائه شده است. در ماه های گذشته 
شماری از کارمندان از گزیده شدن از سوی حشره ها و تب و سرگیجه شکایت 
کرده بودند و اعالم شــده بود که احتمال نقــل و انتقال بیماری تیفوس وجود 
داشــته است و تب 102 درجه نشانه آن بوده اســت. الیزابت گرین وود ،کفیل 

وکیل شهرداری یکی از مبتالیان به تیفوس بوده است.

پاکسازی شهرداری لس آنجلس از کک و موش!

هیئت منصفه دادگاه عالی لس آنجلس رأی به پرداخت 2 میلیون دالر از سوی اداره آموزش 
لس آنجلس بخش ال مونته به دختری که مورد آزار جنسی قرارگرفته، صادر نمود. 

اداره آموزش بخش ال مونته با این که از گذشته ریچارد پائل دانیلز در رابطه با دختران آگاهی 
داشته، لیک با استخدام او، از احتمال دست درازی جنسی او پیشگیری نکرده و او نیز در سال 

201۵ با دختری رابطه جنسی داشته است. 
بخش ال مونته اداره آموزش ، 9000 دانش آموز دبیرستانی دارد و با وجود اینکه این فرد در 
سال 200۴ نیز به سبب رفتار ناشایست جنسی دستگیر شده بود،به استخدام درآمده و در سال 

201۵ به سبب این رابطه  دستگیر شده است. 
مدارک پلیس و دادگاه نشان می داده که پس از دستگیری در سال 200۴ و محکومیت به 3 
سال زندان در سال 200۵، به او دستور داده شده بود در کالس روان درمانی شرکت کند و 

آزمایش HIV نیز بدهد. 
او در ســال 2013، به دانش آموز دختر دیگری نیز دســت درازی جنسی کرده بود. کل 
خسارت پرداختی را هیئت منصفه ۵ میلیون تعیین کرده که 2 میلیون آن از سوی اداره آموزش 

قابل پرداخت است.

مأموران اداره پلیس سن برناردینو کانتی بامداد امروز در ساعت ۵:30 یکی از زندانیان 
فراری به نام » ماریو آبراهام تافویا« 19 ساله را که از زندان غرب در جنوب کالیفرنیا 

گریخته بود، دستگیر کرده اند. 

او در ساعت 3:20 پس از نیمروز پنچشنبه، از زندان گریخته بود و دستگیری او بدون 
درگیری با نیروهای اداره پلیس صورت گرفته است. او در ماه ژانویه به سبب همراه 

داتشن اسلحه دستگیر شده بود و اکنون این فرار به جرم ایشان افزوده خواهد شد.

زندانی فراری، در سن برناردینو دستگیر شد

اداره آموزش لس آنجلس بخش ال مونته 
محکوم به پرداخت 2 میلیون دالر شد

http://www.08global.net/
http://08global.net/
http://www.ketab.com/
https://eliteimplantdentist.com/
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در کانون خبر:

 کتابهای خانم دکتر پرند علوی  

ketab.net         (310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H, Pacoima CA 91331

یو.اس.آرتس برگزارکننده حراج های آنالین عتیقه و آثار هنری
مدیریت: مهندس امیر رنجبر 

818-282-3918

قاضی فدرال آمریکا در سان فرانسیســکو، رای به غیرقانونی بودن پرسش شرایط 
شهروندی در آمارگیری سال 2020 داد. 

دولت دانالد ترامپ اعالم کرده بود که می خواهد در پرسشــنامه آماری 2020 این 
پرسش را بیافزاید که آیا شما شهروند آمریکا هستید؟ 

پس از طرح ویلبــور راس ، وزیر بازرگانی دولت دانالد ترامپ مبنی بر این که در 
پرسشنامه آمارگیری  ، این پرســش افزوده شود، ایالت کالیفرنیا اعتراض نمود که 
نمی توان این پرسش را مطرح نمود زیرا موجب می شود که مهاجران به ویژه التین 
تبارها از مشارکت خودداری نمایند و با این موضوع از شمار جمعیت کالیفرنیا کاسته 
خواهد شد و در نتیجه بسیاری از بودجه فدرال را از دست خواهد داد و شماری از 

کرسی های خود را نیز در کنگره از دست خواهد داد.
قاضی فدرال در سانفرانسیسکو این تصمیم دولت ترامپ را برخالف قانون اساسی 
آمریــکا خواند. پیش از این ، قاضی دادگاه فــدرال در نیویورک نیز آن را برخالف 
قانون اساسی خوانده بود. افزون بر کالیفرنیا و نیویورک، شش شکایت دیگر مطرح 
شده است و دیوان قضایی امریکا نیز اعالم کرده، این موضوع را به مطالعه و تصمیم 

خواهد گذاشت.

» آیا شما شهروند آمریکا هستید؟ «

جنت ناپولی تانو، رئیس دانشگاه های UC در سخنان خود در ساکرامنتو اعالم کرد او 
بسیار خوشبین بوده است که در همکاری و مشارکت با گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 
و قانون گذاران ایالت کالیفرنیا خواهند توانست به منابع مالی بیشتری دست یابند که از 
افزایش شهریه دانشجویان برای سال تحصیلی پیشگیری نماید و مطمئن باشد که دانش 

آموزان موفق خواهند شد. 
شماری از رهبران دانشجویان از این سخنان جنت ناپولی تانو انتقاد کردند و آن را به 

مفهوم احتمال افزایش هزینه دانشجویان غیرساکن کالیفرنیا دانستند. در نوامبر 2018 
با تصویب 9/3 میلیارد دالر بودجه برای دانشگاه های UC، نشانی از افزایش شهریه 
تحصیلی برای دانشجویان غیرساکن کالیفرنیا وجود نداشت و قرار بود 2۵00 دانشجو 
نیز افزوده شود لیکن در بودجه گوین نیوسام 2۴0 میلیون دالر افزایش دیده می شود در 

حالی که دانشگاه ها، تقاضای ۴۴۷/6 میلیون دالر افزایش داشته اند. 

UC پیشگیری برای افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه های 

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=Parand%20Alavi
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=105248&title=The%20wind%20in%20my%20hair%20:%20my%20fight%20for%20freedom%20in%20modern%20Iran&author=Alinejad,%20Masih
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=45156&Status=2
https://iranintl.com/


8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:159 - MARCH,15 , 2019 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره    159  - آدینه  15  مارچ  2019

آدینه 24 اسفند   /   15 مارچ
1256 خورشيدى ) 1878 ميالدى(

زادروز رضا شاه، بنيانگذار دودمان پهلوى
1313 خورشيدى ) 1935 ميالدى(

گشایش دانشگاه تهران شامل شش دانشكده
1332 خورشيدى) 1954 ميالدى(
قتل كریم پور شيرازى – روزنامه نگار
1370 خورشيدى) 1992 ميالدى(

كارگردان،  بازیگر،  اميرفضلى،  حسين  درگذشت 
نویسنده و تهيه كننده ایرانى

1374 خورشيدى ) 1996 ميالدى(
درگذشت تقى بينش، مورخ و رساله شناس موسيقى

شنبه 25 اسفند  /   16 مارچ

1285 خورشيدى ) 1907 ميالدى(
زادروز پروین اعتصامى - شاعر

دیوان پروین اعتصامى به زبان فارسى وانگليسى در 
شركت كتاب موجود است

1316 خورشيدى ) 1999 ميالدى(
زادروز هوشنگ گلشيرى، قصه نویس و منتقد

آثار هوشنگ گلشيرى در شركت كتاب موجود است
1318 خورشيدى ) 1940 ميالدى(

ازدواج محمدرضاشاه پهلوى با فوزیه پهلوى
)خواهر ملك فاروق- پادشاه مصر(

1328 خورشيدى ) 1950 ميالدى(
زاد روز پریسا، خواننده و آوازه خوان

آثار این هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ایران 
موجود است.

1377 خورشيدى) 1999 ميالدى(
درگذشت سيروس طاهباز، روزنامه نگار، نویسنده و 

وكيل ادبى نيما یوشيج.

یکشنبه 26 اسفند   /  17 مارچ
دو 1363 خورشيدى ) 1985 ميالدى(

درگذشت على اكبر شهنازى - نوازنده و موسيقيدان

 دوشنبه 27 اسفند   /  18 مارچ
1300 خورشيدى ) 1922 ميالدى(

زادروز مهدى آذریزدى، نویسنده كودكان و نوجوانان
براى  خوب  قصه هاى  عنوان  با  یزدى  شادروان  آثار 

بچه هاى خوب در شركت كتاب موجود است
1301 خورشيدى ) 1923 ميالدى(

زادروز عبدالحسين زرین كوب، نویسنده وبرجسته ترین 
مولوى پژوه معاصر در شهرستان بروجرد )مرگ 24 

شهریور 1378 (
اكثر آثار شادروان زرین كوب در شركت كتاب موجود 

است
كتاب دو قرن سكوت بدون سانسور از سوى شركت 

كتاب تجدید چاپ شده است.

سه شنبه 28 اسفند   /   19 مارچ
1390 خورشيدى ) 2012 ميالدى(

درگذشت جالل ذوالفنون، آهنگساز و نوازنده سه 
تار عصر روز یكشنبه 28 اسفند 1390 در سن 74 
سالگى در بيمارستان البرز كرج. گزارش شده كه وى 
به دليل سكته قلبى و نارسایى تنفسى، جان سپرد.

 
چهارشنبه 29 اسفند  /   20 مارچ

1303 خورشيدى ) 1925 ميالدى(
زاد روز اسماعيل نواب صفا، شاعر و ترانه سرا

1329 خورشيدى ) 1951 ميالدى(
ملى شدن صنعت نفت ایران

كتا بهاى بيشمارى در مورد ملى شدن صنعت نفت، 
عواقب و پيامدهاى آن در شركت كتاب موجود است.

1360 خورشيدى ) 1982 ميالدى(
درگذشت ابراهيم سرخوش- نوازنده و موسيقيدان

1386 خورشيدى ) 2008 ميالدى(
درگذشت ثمين باغچه بان

1386 خورشيدى ) 2008 ميالدى(
ترور و درگذشت منوچهر فرهنگى در شهر مادرید 
توسط عوامل جمهورى اسالمى. كالج بين المللى 

اسپانيا به همت وى بنيان گذاشته شد.

پنجشنبه 1 فروردین  /   21 مارچ
1287 خورشيدى ) 1908ميالدى(

زادروز دكتر فروغ شهاب - نویسنده و نقاش
شركت كتاب در دهه 80 ميالدى كتاب هاى این بانوى 
فرهيخته را چاپ و منتشر كرد و با هميارى زنده یاد 
ایرج گرگين مجلس بزرگداشتى براى ایشان در دانشگاه 

یوسى ال اى برگزار كرد. 
1303 خورشيدى )1924 ميالدى(
زادروز مـرضيـه، هنرمند آوازه خوان 

    مجموعه آثار مرضيه در مركز موسيقى و فيلم ایران 
وابسته به شركت كتاب موجود است 
1299 خورشيدى )1920 ميالدى(

خودكشى كلنل فضل اهلل آقاولى، افسر ژاندارمرى در 
اعتراض به قرارداد 1919

1310 خورشيدى )1931 ميالدى(
زادروز پرویز كالنترى، قصه نویس

    شركت كتاب ویژه نامه اى در دوران اوليه انتشار خود 
براى این هنرمند گرامى منتشر كرد )سال اول – شماره 

11- 4 خرداد 1375(
آغاز انتشار روزنامه اليك، قدیمى ترین روزنامه ارمنى در ایران

1311 خورشيدى )1932 ميالدى(
تبدیل واحد پول ایران از »قران« به »ریال«

1314 خورشيدى)1935(
تغيير نام پرس و پرشيا به ایران و معرفى كشور با این 

نام به سراسر جهان
1322 خورشيدى)1943(

زادروز كتایون مزداپور، زبانشناس ایرانى و پژوهشگر 
زبانهاى باستانى 

1334 خورشيدى )1955 ميالدى(
زادروز  سيدعلى صالحى، شاعر و قصه نویس

1334 خورشيدى )1955 ميالدى(
محمد حجازى، ذبيح اهلل صفا، و شجاع الدین شفا جایزه  

بهترین كتاب هاى سال را دریافت كردند.
1335 خورشيدى )1956 ميالدى(
زادروز ابوتراب خسروى، قصه نویس
1337 خورشيدى )1958 ميالدى(

زادروزعلى دهباشى، ژورناليست
    دو ماهنامه بخارا به سردبيرى على دهباشى بالفاصله 
پس از انتشار در تهران در شركت كتاب در لس آنجلس 

نيز بر سر سفره مطبوعات قرار مى گيرد
1339 خورشيدى )1960 ميالدى(
زادروز  حسين سناپور، قصه نویس

1344 خورشيدى )1965 ميالدى(
درگذشت مرتضى محجوبى استاد بزرگ پيانو)تولد: 

1279 خورشيدى(  
1373خورشيدى )1994ميالدى(

درگذشت یزدانبخش قهرمان - شاعر
1375خورشيدى )1996ميالدى(

درگذشت كالرا آبكار، نقاش و مينياتوریست معاصر 
ایران. وى در سال 1294 بدنيا آمد و 400 اثر ارزشمند 
از خود بجاى گذاشت. بر اساس روزنماى »زنان«چاپ 
1380، سازمان یونسكو او را برجسته ترین نگارگر معاصر 

جهان معرفى كرده بود.
1387 خورشيدى )2008 ميالدى(

نویسنده،  گاپى(  )شوشا  عصار  شمسى  درگذشت 
خواننده، آهنگساز ایرانى- بریتانيایى، در روز اول فروردین، 

در سن 72 سالگى در منزل مسكونى اش در لندن. 

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
15 مارچ تا 21 مارچ )24 اسفند تا 1 فروردین(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

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

خبر اول – ابراهیم رئیســی، کاندیدای ســابق ریاســت جمهوری اسالمی و 
تولیت آستان قدس رضوی )پر قدرت ترین کارتل اقتصادی کشور( جانشین 

صادق الریجانی برای ریاست قوه قضائیه شد.
به به، میبینم که مقام عظمای وقاحت، حاج آقا رییســی، جالد اعدام های دهه 
شصت و ناقض شماره یک حقوق بشر رو رییس قوه قضاییه کردن تا یه دهن 
کجی حســابی به ملتی که برای ریاست جمهوری بهش رای ندادن کرده باشه 
و بــه همه اعالم کنه که: ایهاالناس هیچکدومتون رو به فالنمم حســاب نمی 
کنم و اونی که می خــوام انجام میدم باالخره مقام والیت مطلقه ای گفتن نه 

برگ چغندر!
خبر دوم - هیالری کلینتون: در انتخابات 2020 شرکت نخواهم کرد!

ای وای! چقدر مایه ناراحتی دوســتان اصالح طلب ایرانی شــد بانو کلینتون. 
بنده خداها کلی حســاب و کتاب کرده بودن که یه دو سالی مقاومت میکنن 
تا پرزیدنت ترامپ بره و دوباره برجام برگرده و تحریم ها تموم شــه و بازم 
به صحنه سیاســی مملکت برگردن ولی متاســفانه کور خوندین، از این خبرا 

نیست جانم! 
خبر ســوم - کاظم دارابی کازرونی، از جمله متهمان دادگاه میکونوس که به 
حبس ابد محکوم شــده بود، گفت: رئیس دولت اصالحات )محمد خاتمی( 
در سفرش به آلمان )تابســتان 13۷9( و در دیدار با صدراعظم پیگیر کار من 
شد و با خانواده من دیدار کرد و گفت دولت آلمان قول داده پس از 10 سال 
حبَس، من را آزاد کند که زیر قولشان زدند و نکردند. دارابی به جرم مشارکت 
در ترور رهبران حزب دموکرات کردســتان در رستوران میکونوس در آلمان 
به حبس ابد محکوم شــد ولی پس از 1۵ ســال آزاد شد )1386( و به ایران 

بازگشت و مورد قدردانی و تمجید جمهوری اسالمی قرار گرفت.
خب، قابل توجه دوســتانی کــه هنوز فکر میکنن خاتمی بــا بقیه فرق داره. 
اوصوال مگه میشــه آدمیزاد توی دار و دســته نظام باشه و از کثافتکاری های 
اونا خبر نداشــته باشه. حاال دیگه واضح و مبرهنه که نه تنها همه اصالح طلبا 
و اعتدالیون از همه جنایات و پدرســوختگی های حکومت خبر داشتن بلکه 

کمک و حمایت هم کردن و میکنن!  
خبر چهارم - بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی، 
درباره ســفر هفته گذشته بشار اسد رئیس رژیم سوریه به تهران گفت: وزارت 
امور خارجه در هیچ سطحی از آن اطالع نداشت و این بی اطالعی تا پایان سفر 
حفظ شد. در پی این ســفر، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه از مقام خود 

استعفا داد و چند روز بعد به کار خود بازگشت.
همــه این دلقک بازیا یه طرف و اصل داســتان یه طرف. یکی نیســت به این 
دوستان ســطحی نگر بگه که آخه مرد حسابی این چه دلیل تخمیه که میارین، 
اســد اومده بوده ایران تا چمدون پول ببره سوریه!؟ مگه قاسم سلیمونی و بقیه 
بچه های ســپاه مردن که بشار اسد بیاد از اینجا )ایران( با خودش دالر ببره؟ نه 
داداش، یه ماجرای خیلی مهم دیگه ای بوده که می خواســتن با قهر و آشــتی 

ظریف، حواس ملت رو ازش پرت کنن! 
خبر پنجم - استاندار تهران گفت: از فرودگاه امام )!( تا مقبره خمینی، 28 کانون 

بوی بد شناسایی شده است.
 حاال منشا بوی بدی که تو تهرون میومد مشخص شد: بوی گند آغا بوده که هر 
جا اسمش باشه، همونجا بوی گوه میاد! این حضرت عمام انقدر کثافت بوده که 

بعد این همه سال بازم بوی گندش همه جا رو ورداشته!

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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افقی:
  1- امروزه این رنگ در دکوراسیون داخلی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است- یکی از 

آثار تاریخی بر جای مانده از دوره ساسانیان در شهر خرم آباد 
 2- از اهداف ورزش- اطالع و آگهی- اندیشه ها

 3- حرف مفعولی- آینده- جای عکس!- سلیقه همگان
 ۴- زنهاری- تحصیل معاش- سخن زشت

 ۵ – دستور سکوت- گیاهی از تیره نعناعیان- مهارت فوتبالی
 6- دیدن ستارگان- معروف و سرشناس- خودرویی ایرانی

 ۷- سبک عمومی نقاشی های رامبراند- ماده  چرب  از کره  یا دنبه - ببین!
 8- ویتامین نور خورشید – بازیگر مرد فیلم سینمایی ویالیی ها به کارگردانی منیر قیدی- 

ضمیر جایگزین او
 9- طرز حرکت و اعمال شخص- نی لبک- ماده رنگی جامدی برای نقاشی

 10- این روستا در ۵0 کیلومتری شرق گرگان و در 16 کیلومتری جنوب شرقی علی آباد 
واقع شده است و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی  با مناظر سرسبز بوده و جزو اماکن 

ییالقی به شمار می آید- پایتخت لهستان- سوا
 11- چوپان- نوعی مرض پوستی- پرزور و نیرومند

 12- خونریز- پول خرد هندوستان- دژخیم و بسیار بی رحم
 13- حرفی برای دهان کجی- وسیله اطالع رسانی – خرقه و باالپوش- گریز آهو

 1۴- یک نوع آن، لواش است- خالکوبی- از ظروف الزم در کافی شاپ ها
 1۵- شته ها رایج  ترین مشکِل این گل هستند- خانه محقر و کوچک

عمودی:
 1- از عوامل تشدید خستگی- از جاذبه های گردشگری شهر سمنان

 2- نوعی شرکت- وسیله دست پلیس- اسب چاپار
 3- پیچش مو- دربندان- ورزش مفرح راکتی- ساز پر سوز!

 ۴- داستان بلند- نوعی بیماری عصبی- فراوان و زیاد
 ۵- قایق یا کشتی تفریحی- نام کوچک هیتلر- گوشت کبابی

 6- رفتار خوب- واحد وزن- نویسنده
 ۷- پسوند حاصل مصدر- حرف نوروزی- کنکاش- فرزند زاده

 8- از جمله چشم نوازترین مناظر طبیعی استان چهار محال و بختیاری که در 190 کیلومتری 
شهرکرد و در ۴0 کیلومتری شهر لردگان در دره  ای روح افزا به طول 2 کیلومتر قرار گرفته 

است
 9- درآمد – نشان و رونق- سنگینی- ظرف فرورفته

 10- مرکز شهرستان طارم زنجان- تاراج- هر قطعه از شطرنج
 11- ناحیه ای در مغز که در تکلم نقش دارد- در محل نامناسب- خوراک بیمار

 12- ممکن- بازی تخته- نادان
 13- بوی غذای مانده- گیاه الیافی- نقل کننده- اتمسفر
 1۴- دارای حرارت- نقاش معروف هلندی- واژگون

 1۵- در حافظه نگهداشتن و به خاطر سپردن- درختی ایرانی با سنبله های خوشبو

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

دو اثر جدید از مهرانگيز كار

مجموعه مقاالت  پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفار نیویورک 

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر  

ازانتشارات شرکت کتاب

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
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فروش در 
شرکت کتاب

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

Pacoima CA 91331

مرخصی های پرداخت نشده به کارکنان ایالت کالیفرنیا، 3/۵ میلیارد دالر بدهی 
را پیش روی ایالت کالیفرنیا می گذارد.

در این برآوردها، نشان داده شده است که بیش از ۴۵0 نفر از کارکنان ایالتی، 
پس از بازنشستگی، چک هایی 6 رقمی برای مرخصی های استفاده نشده خود 
دریافــت کرده اند که این چک ها تا مبلغ ۴۵6002 دالر نیز رســیده اســت و 
مجموعه پرداختی برای ســال 2018 را به 299 میلیون دالر رسانده و ممکن 
اســت ســال 2019 را به باالی 300 میلیون دالر برساند که همین موضوع در 
مجموع از ســال 201۷ تاکنون کالیفرنیا را با یــک بدهی 3/۵ میلیارد دالری 
روبرو کرده است که مرخصی های پرداخت نشده تلقی می شود و در هر زمانی 

در صورت درخواست کارمند باید در اختیار او قرار بگیرد.

بدهی ازمرخصی های پرداخت نشده

۷ نفر از افســران شــریف دپارتمان کانتی لس آنجلس شکایتی را علیه شماری از 
افسران که عضو یک گروه داخلی به نام باندینوز هستند طرح نمودند. 

در این شکایت اشاره شده است که افسران گروه نامبرده که همگی خالکوبی ویژه ای 
دارند که یک سر اسکلت با دو هفت تیر و قطار فشنگ نشان می دهد، افسران جوان 

را در پاسگاه شرقی لوس آنجلس مورد مزاحمت و آزار قرار می دهند. 
در این شکایت که می توان به پرداخت ده ها میلیون دالر خسارت منجر شود، اداره 
شــریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس را به نادیده گرفتن شرایط بد و محیط کاری 

نادرست و انکار این آزار متهم نموده اند.
گرچه این شکایت در آغاز در دوران جیم مک دانل رئیس پیشین شریف دپارتمان 
طرح شــده بود، لیکن در دوران ریاست الکس ویالنوئه وا ، که در آن زمان معاون 
او بوده، به طور رسمی به عنوان دادخواست و تقاضای خسارت طرح شده است. 

 شکایت علیه» باندینوز«

بیش از 120 نفر از اعضای هیئت علمی و آموزشی کالج تکنولوژی و بازرگانی لوس 
آنجلس تقاضای برکناری الرنس فرانک رئیس کالج را نمودند و علت آن را پاســخ 
ندادن و رسیدگی نکردن به ماجرای تقلب در رتبه بندی و هزینه کردن نادرست بودجه 

فدرال اعالم نمودند. 
در حالی که الرنس فرانک از هر گونه اظهارنظری خودداری نموده است، فرانسیسکو 
رودریگز، رئیس کالج های محلی لوس آنجلس اعالم کرد که او به الرنس فرانک اعتماد 

دارد و قصد برکناری او را ندارد. 
12۷ نفر از اعضای هیئت علمی و آموزشی کالج تکنولوژی و بازرگانی با امضای یک 
تقاضانامه گروهی تقاضای جلسه فوق العاده برای رسیدگی به موضوع را نموده اند. در 
این نامه به هزینه کردن 1۵۷000 دالر از بودجه فدرال در فاصله ســال های 201۴ تا 

201۷ اشاره شده است که در ابهام به سر می برد. 

برکناری رئیس کالج تکنولوژی و 
بازرگانی لوس آنجلس

http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=be60e4f8-d345-4db1-9040-da8178ecd4d6
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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 15 مارچ 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
www.saffarzadeh.com  (818) 9 08 08 08

دوره آموزشی نرم افزار مایکروسافت ورد10
Microsoft Word 10

Persian American Academy 

http://www.radiohamrah.com/
http://www.camulti.org/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=378162be-ec47-4efd-8dd1-747e28518d82
http://zibashirazi.com/
http://www.ketab.com/
http://www.royalantic.com/
www.saffarzadeh.com
https://www.lagreektheatre.com/events/detail/khaled-andy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

درکانون خبر:

159

دادگاه استیناف منطقه 9 فدرال، با رأی خود علیه دولت دانالد ترامپ و اداره مهاجرت 
و وزارت امنیت داخلی، به پناهجویانی  که یک بار درخواست پناهندگی آنان رد شده 
است، این فرصت را می دهد که در دادگاه ظاهر شوند و از حق خود دفاع کنند و یا 

یک بار دیگر درخواست پناهندگی بدهند. 
این بررسی پس از درخواست ویجه کومار از شهروندان کشور سری النکا که در سال 
201۷ در مرز مکزیک و آمریکا پس از درخواســت پناهندگی دستگیر و بازگردانده 

شده و حق دفاع از خود در دادگاه را نیافته ، انجام شده است. 
قاضی واالس تاشــیما که این حکم را نوشته است با اشاره به الیحه ای که در سال 

1996 درکنگره تصویب شــده و دستیابی پناهجو را به دادگاه محدود می کند، این 
محدودیت را برخالف قانون اساســی آمریکا می داند ، زیرا از سوی دیگر در سال 
2008، دیوان عالی قضایی آمریکا، این فرصت را به پناهجو داده است و اداره مهاجرت 
و وزارت امنیت داخلی آمریکا می باید تمامی مدارک را با اســتاندارد قانونی کامل 
بررسی کند و رعایت نکردن آن برخالف قانون اساسی است و نمی توان به این ترتیب 

کسی را در مرز بازگرداند. 
»ویجه کومار« درمرز اعالم کرده بود که بازگرداندن او به کشورش، جان او را به خطر 

می اندازد. 

فرصتی دوباره به پناهجویان با رأی دادگاه استیناف

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

