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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پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا به مردم ایران

محکومیت دو ایرانی اهداء
کننده به کمپین «جکی لسی»
دادستان کل لس آنجلس کانتی
رقابتبینشهردارجمهوریخواه
ارواینبانمایندهپیشینکنگرهاز
حزبدموکرات
اعالم مخالفت فرماندار کالیفرنیا
با اعدام
دستیابی اداره مهاجرت و
گمرگ آمریکا به اطالعات
مهاجران از طریق اداره پلیس
طغیان آبهای اقیانوس آرام
کودکششسالهپاکستانی،قربانی
قاچاقمرزیایران-پاکستان
هشدار اداره بهداشت کانتی
لسآنجلس به بیماری سرخک

دانالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا در پیام نوروزی
خــود ضمن تبریک به مردم ایران ،ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی را نماد ارتش متخاصم ،خشکسالی و
دروغ عنوان کرد .وی در این پیام تأکید کرد که ایاالت
متحــده آمریکا در کنار مردم ایران و آرمان هایشــان
برای ارتباط با دنیای بزرگتر و داشتن حکومتی مسئول
و پاسخگو که حقیقتا درخدمت منافع کشور باشد ،می
ایستد.
متن کامل بیانیه پرزیدنت ترامپ به مناسبت نوروز:
نوروزی زیبا و مبارک را برای میلیونها نفر در سراسر
دنیا کــه ورود بهار را جشــن می گیرنــد ،آرزو می
کنم .تاریخچه نوروز در ایران ریشــه دارد ،جایی که
کشوری پرافتخار برای هزاران سال ،با قدرت فرهنگ

و اســتقامت مردمش ،از پس چالشهایی بزرگ برآمده
اســت .امروز ،مردم ایــران با چالشــی دیگر روبرو
هســتند؛ حاکمانی که به جای خدمت به آنها به خود
خدمت می کنند.
بیســت و پنج قــرن پیش ،داریوش کبیــر از خداوند
خواست که ایران را از سه خطر حفظ کند؛ ارتش های
متخاصم ،خشکســالی و دروغ .امروز ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی رژیم ایران نماینده هر سه آنهاست.
اول ،ســپاه پاسداران نه در نام و نه در عملکرد ،ایرانی
نیســت .ســپاهی متخاصم اســت که مــردم ایران را
سرکوب کرده و از آنها سرقت می کند تا فرای مرزها
از تروریسم حمایت کند .سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۲
ادامه مطلب در صفحه 4

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد ،از رئیس جمهور فرانسه قدردانی کرد
نازیال گلستان ،نماینده ویژه حقوق بشر شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد،
طی نامه ای از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانســه  ،برای دعوت از نسرین
ستوده به شورای مشورتی گروه جی هفت تشکر و قدردانی نمود.
وی در این نامه با اشاره به زندانی شدن شمار بسیاری از وکال و مدافعین حقوق
بشر در ایران ،از رئیس جمهور فرانسه خواسته است با همراهی دیگر کشورهای
عضو اتحادیه اروپا ،از حقوق شهروندان ایرانی دفاع کنند و حکومت جمهوری
اسالمی ایران را ،برای آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتیتحت فشار قرار دهند و با
اعمال تحریم های دیپلماتیک ،این حکومت را مجبور کنند تا زندانیان سیاسی
را آزاد نمایند.
نامه نازیال گلستان ،نماینده ویژه حقوق بشر شورای ملی ایران برای انتخابات
آزاد ،به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بشرح زیر می باشد:
جناب رییس جمهور ،به نام شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد ،در نهایت
خرسندی ،سپاس گرم ما را برای دعوت وکیل نسرین ستوده به شورای مشورتی
گروه جی  ۷پذیرا باشید .در این دوران بسیار دشوار برای ملت ایران ،همچنین
از سخنرانی فراموش نشدنی و توجه شما در همین ارتباط و به مناسبت هشتم
مارس ،روز جهانی زن ،بی نهایت سپاسگزاریم.
چنین پشتیبانی که گویای ارزش های جمهوری فرانسه است ،حمایت گرمی

برای مبارزه و تعهد ما برای دمکراسی ،الییسیته ،حقوق بشر ،برابری جنسیتی و همه ارزش هایی
که بدون انها نمی توانیم آینده ای را مبتنی بر عدالت ،ثبات و صلح بسازیم.
از همین موقعیت استفاده می کنیم و به بانوی بزرگوار ،سیمون وی ،که برای دادگری ،ارزش های
جهانشمول در برابر پیش داوری ها و فناتیسم مبارزه ای بی پایان کرد ،ارج می نهیم .او در مبارزه
برای حقوق بشر و برابری جنسیتی ،همچنان که شما به خوبی در سخنرانی خود در بنای پانتئون
گفتید :نیمی از بشریت به سختی فراموش شده است ،الهام بخش این رسالت بزرگ است.
ادامه مطلب در صفحه 4
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محکومیتدوایرانیاهداءکنندهبهکمپین«جکیلسی»دادستانکللسآنجلسکانتی

دکتر فرهنگ هالکویی

روانشناس ،رواندرمانگر ،مشاور ازدواج و خانواده ،جامعهشناس ،اقتصاددان
و شخصیت رادیویی است.

اونیــک مهربانیان و آندره تلمی دو ایرانی مهاجر از اهداء کنندگان بزرگ به کمپین
«جکی لســی» محکوم به پنهان کاری شــدند .اونیک مهربانیان  ،در سال گذشته از
بزرگترین حامیان کمپین «جکی لسی» بود .این مهاجر  66ساله ایرانی ،در روز 31
دســامبربه همراه خانواده و دو نفر از کارمندانش ،همچنین از سوی پیش دبستانی
همســر وی ،دو شرکت خودرو و شرکت کاریابی و همچنین به اتفاق مستاجرش
به نام تلمی ،کمک های جداگانه ای بالغ بر  8500دالر به کمپین لسی اهدا کردند.
اونیک مهربانیان  ،فروشــنده خودرو ،متهم به پنهان نمودن سوابق حوادث اتومبیل
هایی اســت که به مشتریان خود فروخته اســت .وی در سال گذشته از بزرگترین
اهداکنندگان به کمپین « لسی» بود.
مهربانیان چند هفته پس از اهدای کمک های مالی ،به مقر کمپین « لســی» رفت و
با دادستان کل در گلندل ناهار صرف کرد و گفت که این غذا «یک ناهار قدردانی»
برای اهداء کمک  5000دالری اســت که او در ســال  2017به بنیاد مورد حمایت
«لسی» پرداخته بود .
کمپین لســی اظهار داشت که هزینه ناهار توسط یکی از کارمندانی پرداخت شده
است که برنامه هایی را با صرف غذا برای اهداء کنندگان در انتخابات مجدد کمپین
ترتیب می دهد.
بارها از موسســه مهربانیان شکایت شده است که در ســوابق اتومبیل هایی که به
مشــتریان می فروشد پنهان کاری می کند .دریک مورد از شکایت ها ،یک مشتری
اتومبیل سدان با مایلیج کمی بیش از  14000را درمایل شمار آن خریداری کرده بود
که پس از مدتی در کارتکس گزارش شد فولکس واگن مطابق گزارش دادگاه بیش
از  116هزار مایلج داشته است .
این پرونده و پرونده های دیگر از جمله مواردی است که توسط مشتریان ناراضی
مطرح شــده بود و قبل از محاکمه حل و فصل شــدند .او هرگز با اتهامات جنایی
مرتبط با فروش خودروهایش مواجه نشده و در مصاحبه ای گفته است که وی برای
شکایت های مشتریان ناراضی قانون ًا زیرسوال نرفته است.
اونیک مهربانیان گفته است که ممکن است بعضی از کارکنانش بخاطر بی توجهی
در این پرونده های قضایی مقصر باشــند .وی در ایمیلی نوشته است « :من بیش از
 40سال در کار فروش خودرو می باشم و بالغ بر  100هزار اتومبیل فروخته ام که

ممکن است تعدادی از آنها دارای تصادفات جزئی بوده باشند« .
مهربانیان  ،زمانی نیز کاندیدای شــورای شــهر گلندل بوده است که پیشتر توسط
کمیسیون اخالق شــهری لس آنجلس به مبلغ مبلغ  22500دالر جریمه شد .این
کمیســیون متوجه شــد که وی خرید دو تابلو بزرگ در فری وی ( 5آزادراه  )5در
حمایت کمپین انتخاباتی  2013دادســتان شهر گلندل «کارمن تروتانیچ» ،را اعالم
نکرده است .مهربانیان مسئولیت تابلوهای مبارزات انتخاباتی را پذیرفت و نوشت
 :این امربدلیل ناآگاهی و کم دانشی من بود ،چرا که من مقررات را نمی شناختم».
کمپین « لســی» اعالم کرد که تمامی هدایا و کمک های مالی از ســوی مهربانیان،
اعضای خانواده اش ،بیزینس ها و همچنین دو نفر از کارکنان و شرکت کاریابی وی
را برگردانده است.
آندره تلمی یکی دیگر از اهداکنندگان کمپین « لسی» معروف به آندرو یک مهاجر ایرانی
است که در سال  2012به اتهام قاچاق اسلحه به این کشور(ایران) محکوم شده بود.
بنا به گزارشات دادگاه  ،دراین پرونده یک تاجر ساکن شهر سان ولی موافقت کرده
بود که قطعات موشکی را برای بارگیری به دبی ارسال نماید و در آنجا این محموله
ها را به فرد دیگری برای ارسال به ایران تحویل دهد .که بازرسان درسال  2009موفق
شدند تلمی را قبل از ارسال تجهیزات به ایران دستگیر نمایند.
دادستان فدرال در شیکاگو ،که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را به عهده داشت
تلمی را به عنوان جزء کوچکی از این طرح به شــمار آورد .با این وجود وی گفته
است که « وی به دنبال مسلح کردن یک کشور حامی تروریسم است « .از این رو،
تلمی محکوم به عفو مشروط شد.
آندرو تلمی در ماه دســامبر مبلغ  1000دالر به کمپین « لسی» اهداء کرده بود  .در
حالی که ســوابق و گزارشات نشــان می دهد که وی از سال  2000در رای گیری
کانتی لس آنجلس شرکت نکرده است .تلمی گفته است که محکومیت جنایی او هیچ
ارتباطی با مشارکت وی در این پرونده ندارد .وی می گوید :مدتها پیش از صاحبخانه
اش به نام اونیک مهربانیان فروشــنده خودرو در شهر گلندل ،در مورد کمپین لسی
شنیده بود و احساس می کرد که دیدگاههای دادستان در مورد ضدیت با مواد مخدر
با نظریات او هم آهنگ اســت .او اظهار می کند که شخص ًا این فرد ( جکی لسی )
را نمی شناسد .کمیپین لسی می گوید که تمامی هدایای وی را برگردانده است.

رقابت بین شهردار جمهوریخواه ارواین با نماینده
پیشین کنگره از حزب دموکرات

شــب گذشــته ،نتیجه انتخابات ویژه در ارنــج کانتی برای
گزینش عضو هیئت مدیره شــورای ناظــران ارنج کانتی از
منطقه  3نتوانست به نقطه پایانی خود برسد زیرا  9000رای
که به صورت پستی ،فرستاده شده بود باید شمارش می شد
که ممکن است تا روز جمعه به درازا بیانجامد.
شمارش شب گذشته  41درصد را نصیب دان وگنر ،شهردار
کنونی ارواین و  36/6درصد را نصیب لورتا سانچز نماینده

پیشین کنگره آمریکا نمود.
منطقه  3ارنج کانتی شامل شهرهای آناهایم هیلز ،ارواین ،ارنج،
تاستین ،ویال پارک ،یوربا لیندا است که ناظر آن تاد اسپیتزردر
نوامبر  2018به عنوان دادستان کل ارنج کانتی برگزیده شد و
اکنون رقابت بین دان واگنر شــهردار جمهوریخواه ارواین با
لورتا سانچز نماینده پیشین کنگره از حزب دموکرات برای
جایگزینی اوست.

اعالم مخالفت فرماندار کالیفرنیا با اعدام

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با امضای دستور ویژه ای ،مخالفت
خود را با اعدام در کالیفرنیا نشان داد و اعالم نمود که «هیچ فرد
زندانی در کالیفرنیا تا هنگامی که من فرماندار هستم ،اعدام نخواهد
شد و بر اساس باور من ،مجازات اعدام تبعیضامیز ،ناعادالنه و
برخالف ارزشهای بنیادی ما است»
بر اساس این دستور ویژه ،بخش اعدام زندان سن کوئین تین بسته
خواهد بود.

در حــال حاضر  737زندانی در کالیفرنیا حکم اعدام دارند و در
انتظار اجرای اعدام هستند و باید تا پایان فرمانداری گوین نیوسام
در انتظاربمانند.
ناگفته نماند که پیش از گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،فرمانداران
ایالتهای ارگن ،کلرادو و پنسیلوانیا از قدرت خود بهره گرفته و
اجــرای حکم اعدام را متوقف کردهاند .باید یادآوری کرد که در
 6سال گذشته مردم کالیفرنیا با لغو قانون اعدام مخالفت کردهاند.
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دستیابی اداره مهاجرت و گمرگ آمریکا به
اطالعات مهاجران از طریق اداره پلیس

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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

714-418-7146

شــعبه ( )ACLUاتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا
در شــمال کالیفرنیا ،پس از دست یافتن به مدارکی
دال بر این که نیروهای اداره پلیس ،اطالعات مربوط
به مهاجــران را در اختیار مامــوران اداره مهاجرت
و گمــرک آمریکا قرار میدهد ،با اعالم شــکایت،
تقاضایــی را به قانون گذاران کالیفرنیا فرســتاده تا
بازرسی پروندههای به اشــتراک گذاشتن اطالعات

ایالتــی را آغاز کنند .لورنــا گونزالز نماینده مجلس
کالیفرنیا نیز از گوین نیوسام و حاویر بسرا تقاضای
رســیدگی کرده است .مدارک یاد شده ،در برگیرنده
بیش از  1000برگ ،قرارداد ،ایمیل ،دستور کار کرد
و دیگر مدارک است و از دستیابی ماموران مهاجرت
به پرونده گواهینامه رانندگی و شــماره اتوموبیلها
حکایت میکند که ماموران با اســتفاده از شــماره

پــاک اتوموبیلها ،به نشــانی محل ســکونت این
مهاجران دست مییابند.
ناگفته نماند که اداره مهاجرت  9000مامور دارد که
با  6/1میلیون دالر قرار داد ،با یک شرکت در سطح
کشــور به مدارک بسیاری از مردم دست یافته است
که از فوریه  2017آغاز شده است.

طغیان آبهای اقیانوس آرام
آخرین مطالعه دانشمندان زمینشناسی امریکا در مورد باال آمدن سطح آبهای
اقیانوس آرام در کرانههای کالیفرنیا نشــان میدهد که این خطر باالتر از زمین
لرزه بزرگ احتمالی و آتشســوزیهای لگام گسیخته در جنگلها خواهد بود
زیرا توفان بزرگ دریایی میتواند بسیاری از شهرهای ساحلی را درهم بکوبد
که دربرگیرنده النگ بیچ و سیل بیچ خواهد بود.
ایــن مطالعه نه تنها باال آمدن آب دریاها و قــدرت توفان دریایی را به عنوان
اصلی،بلکه فروریزی صخرههای مشرف بر ساحل را به عنوان عامل تخریب و
آســیب ارزیابی میکند و آن را تهدیدی برای این شهرها ی کرانههای ساحلی
در کالیفرنیا میداند که متوجه نیم میلیون نفر از ساکنان کالیفرنیا و  150میلیارد
دالر ارزش زمینهــای ســاحلی تا  2100خواهد بود کــه در حدود  6درصد
( GDPتولید ناخالص داخلی) کالیفرنیا خواهد بود .این تهدید میتواند با باال
آمدن آب به میزان  6/6فوت باشد.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1

شــانزده میلیارد دالر از ثروت ایران را صرف کمک به رژیم اسد و حمایت از
تروریســتها در سوریه ،عراق و یمن کرده است .درعین حال ،متوسط خانواده
های ایرانی  ۱۵درصد از ده سال پیش فقیرتر هستند و نزدیک به  ۳۰درصد از
جوانان ایرانی بیکارند .ایرانیان معمولی از نظر اقتصادی در فشارند و برگزاری
جشنهایی مانند نوروز برای آنها دشوار است.
دوم ،فساد و سوءمدیریت ســپاه پاسداران آثار خشکسالی ادامه دار را تشدید
کرده و بحرانی زیست محیطی ایجاد کرده است .احداث بی رویه سدها توسط
شــرکتهایش ،مانند قرارگاه خاتم االنبیاء ،رودها و دریاچه ها را خشــک کرده
و کمک کرده اســت تا طوفانهای گرد و غبار بی سابقه ،که مشاغل و جانهای
ایرانیان را تهدید می کند ،خلق شوند.
سوم ،فریب ،سیاست رسمی حکومت شده است .سپاه پاسداران از تبلیغات و
سانسور استفاده می کند تا این حقیقت را که رژیم ایران ثروت ایران را غارت
کرده و با مردم آن بدرفتاری می کنــد ،مخفی کند .حاکمان ایران برای کتمان
حقیقت ،حقوق شــهروندان خود را در آزادی تجمعات ،دسترسی به اطالعات
ادامه مطلب از صفحه 1

در حالی که زنان ایران ،نیمی از جمعیت فراموش شده ایران ،به دنبال زندگی با کرامت
در جامعه ای مبتنی بر احترام و حقوق برابر هســتند ،جوانــان ایرانی رویای ازادی،
گشایش به جهان ازاد و دمکراتیک را دارند ،قشر کارگر از ناعدالتی ها ،فقر و ممنوعیت
ســازماندهی سندیکاها در راستای دفاع از حقوق اساسی انها در رنج به سر می برند،
حکومت اسالمی به خواست اساسی و به حق مردم با تهدید ،زندان و سرکوب پاسخ
می دهد.
وکالیی که پرونده های حساسی کنشگران سیاسی و مدنی را به عهده می گیرند ،در
تیرس قضات شرع بدون هیچ عدله درست و مدرک و سندی به جرم به خطر انداختن
منافع حکومتی قرار می گیرند.
نسرین ستوده ،وکیل و مدافع حقوق بشر ،که از ماه ژوئن گذشته در زندان است .به
دلیل دفاع از دختران خیابان انقالب ،به  ۳۸سال زندان و  ۱۴۸ضربه شالق محکوم شده
است.
عبدالفتاح سلطانی ،وکیل و مدافع حقوق بشر در دادگاه انقالب تهران به  ۱۸سال زندان
و  ۲۰سال ممنوعیت کار حقوقی محکوم شد .او وکیل زهرا کاظمی ،عکاس و شهروند
ایرانی – کانادایی که در زندان جمهوری اسالمی شکنجه و به قتل رسید نیز بود.
محمدعلی دادخواه ،وکیل و مدافع حقوق بشر ،به  ۹سال زندان محکوم شد .امیرساالر
داوودی ،وکیل و مدافع حقوق زندانیان سیاســی و مدنی که شــبکه تلگرامی وکال و
مدافعین حقوق بشر را مدیریت می کرد و ازساختار سیاسی جمهوری اسالمی انتقاد می
کرد ،در زندان به سر می برد.
شمار بسیاری از وکال و مدافعین حقوق بشر ،محمد نجفی ،جاوید هوتن کیان ،مریم
قنبری ،پیام درفشان ،فرخ فروزان ،هدی عمید ،آرش کیخسروی ،مسعود جوادیه ،رویا
ساغری ،زینب طاهری ،مصطفی دانشجو ،فرشید یداللهی ،امیر اسالمی ،افشین کرم پور،

و فرصتهای برابر سرکوب می کنند.
مردم ایران ،علیرغم ســرکوبی که با آن روبرو هســتند ،بــرای باز پس گرفتن
حقوقشــان مبــارزه می کنند .آنها منتظــر بهار امید هســتند ،و ایاالت متحده
در کنار مردم ایران و آرمان هایشــان برای ارتباط با دنیای بزرگتر و داشــتن
حکومتی مسئول و پاسخگو که حقیقتا درخدمت منافع کشور باشد ،می ایستد.
به همین دلیل ،وزارت خزانه داری آمریکا این هفته دستورالعملی را صادر می
کند که بر حمایت آمریکا از آزادی جریان اطالعات به شــهروندان ایران تاکید
مجدد می کند .ما همچنین متعهد می شویم که همچنان سپاه پاسداران انقالب
اســامی و رژیم ایران را برای ارتکاب حمالت سایبری در خارج از کشور و
برای سرکوب شهروندان ایرانی که علیه سرکوب توسط حکومت خودشان در
ایران ،اعتراض می کنند ،مسئول نگاه داریم.
از طرف مردم آمریکا ،باشــد که در سال جدید نور بر ظلمت غلبه کند و باشد
که مردم ایران به زودی از روزگار صلح ،شــکوفایی و شادی لذت ببرند.
نوروز پیروز
رضا انتصاری ،امید بهروزی ،فرهاد محمدی ،مهدی هوشمند رحیمی و مسعود شمس
نژاد و  ...به دلیل دفاع از حقوق کنشگران سیاسی و مدافعین حقوق مدنی بازداشت و
زندان شده اند .و بسیاری نیاز مجبود به ترک میهن شدند.
در پایان از رییس جمهور فرانسه خواسته شده که از موقعیت خود استفاده کرده و دیگر
کشورهای عضو اتحادیه اروپا را همراه کنند تا از حقوق شهروندان ایرانی دفاع کنند و
برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی حکومت اسالمی در ایران را تحت فشار قرار
دهند و با اعمال تحریم های دیپلماتیک ،دولت جمهوری اسالمی را مجبور به ازادی
زندانیان سیاسی کنند.
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بار دیگر از مدیر عامل پیشین شرکت فولکس واگن شکایت شد

پس از گذشــته  2ســال از ماجرای تقلب در سیســتم نرمافــزاری مصرف در
اتوموبیلهــای فولکس واگن دیزل در آمریکا که منجر به بازخوانی اتوموبیلهای
فروخته شــده و پرداخت خســارت توافقی گردید ،نماینده کمیسیون نظارت بر
فــروش اوراق بهادار ،در دادگاه منطقهای فدرال در شــمال کالیفرنیا ،علیه مارتین
وینتر کورن ( )Winter Kornمدیر عامل پیشــین شــرکت فولکس واگن در
کالیفرنیای آمریکا شکایت نمود.

وی به خاطر تقلب بزرگ در نشان دادن میزان مصرف اتوموبیل و به اشتباه انداختن
سرمایهگذاران و خریداران سهام شرکت به دادگاه شکایت نمود.
کمیسیون نظارت بر مبادله اوراق بهادار ( )SECمیگوید که شرکت فولکس واگن
در فاصله آپریل  2014تا می  ،2015بیش از  13میلیارد دالر اوراق قرضه منتشر کرده
است و مدیر عامل آن از تقلب در میزان سوخت اتوموبیل آگاهی داشته است .این
شرکت تاکنون  20میلیارد دالر خسارت به خریداران پرداخته است.

مدیر عامل شرکت تسال از مدل «  »Yاین خودرو رونمایی کرد

ایالن ماسک مدیر عامل شرکت تسال ،در دفتر مرکزی خود در شهر هاتورن ،از مدل
جدید تسال که  Model Yخوانده میشود ،رونمایی کرد .کارشناسان اتوموبیلسازی
میگویند این اتوموبیل ،شباهت زیادی به  3 Modelدارد و تنها تفاوت آن سقف
بلند و جای بیشتر در صندلی پشت است و شرکت تسال ،نخواهد توانست آن را به
عنوان یک اتوموبیل با ویژگی  SUVبه خریداران عرضه نماید.

این اتوموبیل در  2گونه با قدرت  230مایل به بهای  39000دالر و  300مایل به بهای
 47000دالر در پاییز  2020به بازار عرضه خواهد شد.
با این که هنوز روشن نیست که سرمایه تولید را چگونه تامین خواهند نمود ،لیکن با
 2500دالر پیش پرداخت ،میتوان نام خود را در زمره خریداران ثبت نمود.

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
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شهردار پیشین شهر لوس آالمیتوس ،نامزد ریاست امور مالی در
وزارت امنیت داخلی آمریکا شد
تروی ادگار  ،شــهردار پیشین شهر لوس آالمیتوس در جنوب کالیفرنیا ،از سوی
کابینه دانالد ترامپ ،نامزد ریاست امور مالی در وزارت امنیت داخلی آمریکا شد.
وی در پاســخ به خبرنگار  City Newsگفت«:برای  12ســال گذشته ،من به
عنوان عضو شورای شهر و شهردار افتخار خدمت به شهروندان لوس آالمیتوس
داشتهام ،و اکنون این خدمت را به شهروندان تمامی آمریکا خواهم داشت».
اعتمادی که از ســوی رئیس جمهور به من وجود دارد و  30ســال خدمت من
را در بخش خصوصی و شــهرداری ارزش میگذارد ،اکنون با این نامزدی و در

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست

صورت تصویب از ســوی ســنای آمریکا ،نقش تازهای در خدمت به مردم در
آمریکا به من میدهد.

مداوای اضطراب کودک ،نخستین گام برای رشد آن است.

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

دکتر ندین بورک هریس مقام مســئول بهداری ایالت کالیفرنیا اعالم کرد :مهمترین دکتر ندین بورک هریس که  43سال دارد و جامائیکایی تبار است ،میگوید 45« :میلیون
دالر بودجه ویژه مدیکل در نظر گرفته شده از سوی گوین نیوسام میتواند پاسخگوی
وظیفه ،موضوع درمان اضطراب در کودکان است.
و ی می گوید :هنگامی که کودک را نزد پزشــک میبریم و او بیدرنگ میگوید که این نیاز باشد تا کودکان خانوادههای کمدرآمد بتوانند زودهنگام ،در مورد اضطراب مداوا
کودک رشد کافی ندارد و به او بستههای خوراکی دارای پروئئین میدهد ،سادهترین شوند و این تشخیص درست و به موقع به رشد مناسب آنان کمک نماید .کودکی که با
راه را برگزیده که به ریشــههای اصلی و بنیادی رشد ،رسیدگی نمیکند .درمان به اضطراب زندگی میکند ،هورمونهای رشد او درست عمل نمیکند.
موقع اضطراب میتواند کمک اصلی به تندرستی او باشد.

هشدار اداره بهداشت کانتی لسآنجلس به بیماری سرخک
اداره بهداشت عمومی کانتی لس آنجلس برای دومین بار نسبت به مشاهده فردی مبتال
به بیماری سرخک در فرودگاه این شهر هشدار داد .این هشدار پس از آن صادر می
شود که در تاریخ  5مارچ مسافری از فرودگاه نیوآرک به لس آنجلس می آید که مبتال به
بیماری سرخک بوده است .این فرد سفر خود را از آروبا در آمریکای جنوبی به نیوآرک
و سپس لس آنجلس داشته است.
موردی دیگر در مورد مسافری بوده است که در  21فوریه از چین به لس آنجلس آمده
است .دیده شدن بیماران مبتال به سرخک در نیویورک ،واشنگتن ،تگزاس  ،ایلی نوی
و کالیفرنیا  ،مرکزپیشگیری از بیماری ها و کنترل را وادار به مراقبت بیشترنمودده است.
ابتال مردم در بروکلین وکوئینزنیویورک موجب شد که افرادی که قصد سفرازاسرائیل به
آمریکا را دارند ناگزیر به واکسیناسیون شوند .اداره بهداشت عمومی کانتی لس آنجلس
پیشنهاد کرد کسانی که تاکنون واکسینه نشده اند با مراجعه به پزشک ،تقاضای واکسینه
شدن بدهند.

ارائهراهحلهایپیشنهادیبرایپیشگیریازافزایش
بیخانمانهایلسآنجلس

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

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

انتشــار گــزارش تحقیقی موسســه غیــر انتفاعی
 Economic Round Tableدرمورد بی خانمان
های کانتی لس آنجلس و ارائه راه حل های پیشنهادی
بــرای پیشــگیری از افزایش بی خانمان هــا ،درگام
نخســت ،با انتقاد و مخالفت کارشناســان کانتی لس
آنجلس روبرو شــد و ارزیابــی آن را که مبتنی برآمار

و اطالعات بوده  ،درســت ندانستند و تقاضای باطل
نمودن آن را کردند.
در گزارش این گروه آمده است که استفاده نادرست از
منابع مالی در زمینه بهداشت و درمان و ناکارایی کارکنان
و کارشناسان ،درافزایش بی خانمانی موثر بوده است.
مقامات کانتی لس آننجلس نه تنها با انتقاد نســبت به

این گزارش برخورد کردند ،بلکه اعالم کردند که منابع
آماری بهره گرفته شــده دراین گزارش ،منابع کانتی و
ایالتی هستند و تحلیل نادرست و دراختیار قراردادن آن
در برابر مردم را کاری برخالف مقررات و توافق پیشین
دانستند و در نامه خود به این گروه تحقیقی درخواست
کردند که این اطالعات و آمارمنتشر نشود.
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در کانون خبر:
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محدودیت از تلفن همراه  ،برای دانش آموزان دبیرستان

قانونگذاران کالیفرنیا تقاضای محدودیت در استفاده از تلفن همراه را برای دانش آموزان
در دبیرستان ها طرح کردند که می تواند محدودیت از داشتن تلفن های هوشمند را به
سبب اختالل در کالس های درسی ،به تصویب برساند.
ال مورات سوچی نماینده دموکارت شهر تورنس در خانه نمایندگان کالیفرنیا که این
الیحه را به مجلس ارائه نموده می گوید :گرچه بسیاری از مدارس داشتن تلفن همراه
را در محوطه مدارس ممنوع و یا محدود کرده اند ،لیکن داشتن یک مقررات هماهنگ

و همگانی ضرورت دارد زیرا تلفن های هوشمند بزرگترین اختالل را در کالس های
درس ایجاد می نمایند و افزون برآن در مورد مســائل امنیت مدارس و دانش آموزان
مسائلی مطرح است که در سطح دبستان و دوره راهنمایی ،فرانسه و انگلستان داشتن
تلفن را ممنوع و در دبیرســتان استفاده از آن را در کالس نیز ممنوع می کنند زیرا در
مرحله نخست دانش آموزان با استفاده از آن درامتحان تقلب می کنند.

کشف اعالمیه های ضد یهودی
در لسآنجلس
یافتن اعالمیه های ضد یهودی در دبیرســتان ســن فرناندو و نصب شماری از
آنها بر روی تیرک های عالئم راهنمایی و رانندگی در تارزانا و وودلندهیلز ،بار
دیگر از ســوی مسئوالن دبیرســتان ها و پلیس هشداری در مورد رشد حرکت
های تبعیض نژادی تلقی شــد .همچنین اداره آموزش لس آنجلس اعالم کرد که
این اعالمیه ها حتی در دبستان و کودکستان ها نیز پخش شده که نشان عالمت
صلیب شکســته نازی ها و ضد یهودی و نابودی کشوراسرائیل را درمتن داشته
است.
پس از آن که در نیوپورت بیچ و ارنج کانتی نشــانه های ضدیهودی در این ماه
رشد کرده بود ،اکنون این موضوع در لس آنجلس و ولی دیده می شود که FBI
درصدد یافتن منبع انتشار آن است.

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

818-282-3918

کتابهای خانم دکتر پرند علوی

(310) 477-7477

ketab.net

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

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
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 22مارچ تا  28مارچ ( 2فروردین تا  8فروردین)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  2فروردین  22 /مارچ
1078خورشیدی(1699میالدی)
درگذشت محمدباقر مجلسی ،فقیه اسالمی و
نویسندهکتاببحاراالنوار
کتاب درد اهل ذمه به قلم یوسف شریفی در مورد
شرایط زندگی رقت بار اقلیتهای ایران بدلیل فتاوی
ودستوراتعلمایشیعهازجملهمحمدباقرمجلسی
درشرکتکتابموجوداست.
1232خورشیدی(11853میالدی)
زادروزمظفرالدینشاهقاجار
 1303خورشیدی (1924میالدی)
تشكیل جلس ه مجلس شورای ملی ،برای تصویب و
اعالم «جمهوریت» كه در اثر اعتراض مردم در میدان
بهارستان،بدوناخذنتیجهتعطیلشد
 1307خورشیدی ( 1928میالدی)
ُ
زادروز محمد بهارلو ،نوازنده و استاد ویُلن
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
زادروز عطاءاهلل امیدوار ،خواننده آواز ،كارشناس آثار
هنری و دكتر در معماری و شهرسازی
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
آخرین سفر محمدرضا شاه پهلوی در زندگی و ورود
بهکشورمصر
 1364خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت محمود آخوندی ،حقوقدان ایرانی در سن
 81سالگی .محمود آخوندی ،حقوقدان ایرانی از او به
عنوان«پدرحقوقجزاینوینایران»نامبردهمیشود.
این حقوقدان ایرانی نویسنده کتاب ۱۱جلدی آیین
دادرسی کیفری است .کتابی که به گفته خودش
«طی سالها مطالعه در کشورهای مترقی جهان و
تحقیق در روشهای دادرسی کیفری آنها و مدتها
اشتغال به امر قضا و تدریس در دانشکدههای حقوق
تهیه شده است» .او شرح زندگی خود را نیز در کتابی
با عنوان «نیم قرن در دادگستری» تدوین کرده است.
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
داریوش شایگان (زاده  ۱۳بهمن  ۱۳۱۳در تبریز
درگذشته  ۲ -فروردین ۱۳۹۷در تهران) هندشناس
و اندیشمند معاصر ایرانی بود .غالب آثار شایگان به
زبان فرانسه و در حوزه فلسفه تطبیقی بود .داریوش
شایگان از جمله فیلسوفانی بود که نثر فرانسه وی در
کتابهایدرسیفرانسهچاپمیشود.
 1397خورشیدی ( 2018میالدی)
درگذشت داریوش شایگان در تهران ( متولد 13
بهمن  1313در تبریز) هند شناس و اندیشمند
معاصرایرانی

شنبه 3فروردین 23/مارچ
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
انتصاب علی منصور ،به نخست وزیری
 1344خورشیدی ( 1965میالدی)
درگذشت عبدالعظیم قریب استاد دانشگاه ،مؤلف

کتابهای تاریخ ادبیات فارسی برای تدریس و
شخصیت برجسته فرهنگی و ادبی ایران

یکشنبه  4فروردین  24 /مارچ
 690خورشیدی ( 1311میالدی)
زادروز امیرخسرو دهلوی شاعر فارسی زبان در
هندوستان

 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
زادروز حسن میرعابدینی ،منتقد و پژوهشگر ادبیات
 1361خورشیدی ( 1982میالدی)
درگذشت استاد اسماعیل ادیب خوانساری ،خواننده و
ردیفدان (تولد  1280خورشیدی)

سه شنبه  6فروردین  26 /مارچ
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
درگذشت قاسم غنی ،پژوهشگر ،مؤلف ،و مترجم
در امریكا

چهارشنبه  7فروردین  27 /مارچ
 1312خورشیدی( 1933میالدی)
زادروزاستادحبیباهللبدیعیآهنگسازونوازندهویُولُن
 1316خورشیدی ( 1337میالدی)
زادروز عباس پهلوان نویسنده ،روزنامه نگار و
سردبیر هفتهنام ه مشهور «فردوسی» در ایران و
فردوسی امروز در لوس آنجلس
 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
درگذشتمهدینواییاصفهانی،نوازندهچیرهدستنی
 1328خورشیدی (1949میالدی)
چاپ و انتشار كتاب «انتقاد بر قانون اساسی
ایران از نظر حقوق زن» نوشته دكتر مهرانگیز
منوچهریان ،حقوقدان و استاد دانشگاه
1330خورشیدی (1951میالدی)
ترور و درگذشت دكتر عبدالحمید زنگنه ،رئیس
دانشكده حقوق
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
تسلیم دادخواست مجدد انگلستان علیه دولت
ایران در ملی كردن نفت و خلع ید از شركت نفت
انگلیس ،به دیوان دادگستری بین المللی الهه
1365خورشیدی (1986میالدی)
درگذشت دكترامیرحسین یزدگردی  -نویسنده
و ادیب

دوشنبه  05فروردین  25 /مارچ
 1278خورشیدی ( 1899میالدی)
انتشار نخستین شماره مجله «عالم نسوان» زیر نظر
نوابهصفوی
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
زاد روز دکتر مسعود آذرنوش  -باستانشناس و رئیس
پژوهشکدهباستانشناسی
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
انتصاب محمد حجازی (مطیع الدوله) ،نویسنده
معروف ،به ریاست اداره كل تبلیغات و انتشارات
آثار مکتوب محمد حجازی از سوی شرکت کتاب
تجدید چاپ شده اند و در شرکت کتاب موجودند

1323خورشیدی ( 1944میالدی)
زادروز خسرو شکیبایی ،بازیگر سینما و تئاتر
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
زادروز شاهین فرهت موسیقیدان
 1327خورشیدی ( 1948میالدی)
نخستین کلنگ ساختمان آرامگاه سعدی در شیراز
به زمین زده شد.
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
درگذشت كاظمزاده ایرانشهر ،ادیب و روزنامه نگار،
در سوئیس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت منوچهر همایون پور آوازخوان و
ردیفدان سالهای دهه سی و چهل بر اثر عارضه
قلبی در تهران در سن  82سالگی.

پنجشنبه  8فروردین  28 /مارچ
 1340خورشیدی (  1961میالدی)
زادروز كورش همه خانی ،شاعر
 1343خورشیدی (  1964میالدی)
نخستین انتصاب «زن» ایرانی به مقام مدیركلی:
عفتالملوك نحوی در وزارت آب و برق ،و عذرا
ضیایی در وزارت آبادانی و مسكن
 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
درگذشت عبدالحسین سپنتا از پیشگامان
سینمای ایران و سازنده فیلم دختر لر

در کانون خبر:

زندانی شدن آموزگار زن در شهر بارستو به علت رابطه جنسی با
یک دختر دانشآموز

یک آموزگار زن در شــهر بارســتو در کالیفرنیا به سبب داشتن رابطه جنسی با

دبیرســتان  ،دریافتند که او با یک دختر  16ساله رابطه عاشقانه داشته که منجر

یک دختر دانشآموز دبیرستان و فرستادن پیامکهای جنسی و برقراری ارتباط به برقراری رابطه جنسی شده است.

با این دختر در زیر ســن قانونی ،از سوی اداره شریف دپارتمان سن برناردینو این آموزگار با پرداخت  100000دالر وثیقه تا روز دادگاه آزاد شده است.
کانتی دستگیر و روانه زندان شد.

ماموران کانتی ســن برناردینو پس از گفتگو با کاترین اونیل ،آموزگار  51ساله

سخنگوی دادستان کل سن برناردینو کانتی اعالم کرد که هنوز ،پروندهای برای
او نزد دادستانی گشوده نشده است.
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جدول و سرگرمی

افقي :
  -1یکی از معروف ترین پل قوســی در بوســنی و هرزگووین -کتابی از سعدی
شیرازی
 -2از کشورهای اروپایی به پایتختی ریگا -بزرگترین رود فرانسه -درخت سایهگستر
 -3مشک آب -کشوری در آمریکای شمالی -سپاسگزاری -باالی فرنگی
ف الفبای فارسی -نت ششم موسیقی -کاراته نمایشی -علت ها
 -4از حرو 
 -5اشاره به دور -بی نیازی -هر لحظه
 -6کتابی از محمدحجازی -رفت و آمد به شتاب
 -7خانم متعجب میگوید -پسوند شباهت -سایت جستجوگر معروف -جسم و
پیکر
 -8واحد شمارش کتاب -در دستور زبان ،کسی که خوانده شده است -تظاهر به
نیکی
 -9از جهات اصلی -بین پیچ و مهره -گهواره بچه -رنج و زحمت
 -10در شیرینی میریزند -مبحثی در ریاضیات
 -11از گازهای آلی -خشک مزاج -زین ساز
 -12باالی پا -از وسایل جنگی قدیم -عصارهکنجد -صندلی سوارکاری
 -13پنبه پاکنشــده -گیاهی یکســاله با گلهای آبی یا سفید و ساقههای بلند و
باریک -کنجد کوبیده -از نشانههای جمعفارسی
 -14اهرم -از حیوانات دریایی -همیشه
 -15پایتخت دولت سلوکیان -موزه هنرهای آسیایی واقع در پاریس فرانسه
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 -3روییدنی سر  -پول نقد -کشوری آسیایی -میدهند تا رسوا کنند
 -4میدانی در شهر تهران -از رشتههای ورزش کشتی -عالمت مصدرجعلی -یاری
 -5پایتخت کرهجنوبی -حرف نازیها -زمان تولد
 -6اثری از آرتور سی کالرک -هدف تیراندازی
 -7بهجز -گرداگرد لب و دهان -قلمه گیاه -مادربزرگ
 -8مایه پیشرفت بعضی ها! -محل برگزاری اپراهای شهر پاریس از سال  ۱۸۷۵تا
 ۱۹۸۹میالدی با  ۱۶۰۰صندلی بودهاست -پس ندانی خسیس!
 -9پدر آذری -مدت زمان قانونی بازی فوتبال -حرارت باالی  37درجه بدن -راه
فاضالب
 -10کباب شده -به تبهکاران آمریکا گفته میشد
 -11ائتالف -یکی از دو جنس -خدمتکاران
 -12پرنده آش سردکن -صدمه و آسیب -کلهپز -دانه نهانزایان
 -13حرارت و گرمی -قرمز تیره -رعشه -ماه دهم سال خورشیدی
 -14دریاچهای در آسیای میانه -زیر پای رانندهاست -به شک انداختن
 -15جهانگشای معروف تاریخ فرانسه -از آثار تاریخی همدان

حل جدول شماره گذشته

عمودي :
 -1از آثار تاریخی اصفهان که بر روی رودخانه زایندهرود در شرق سی وسه پل قرار
دارد -یکی از عجایب هفتگانه قدیم جهان
 -2سدی در استانتهران -به جریان انداختن -پهلوان رویین تن یونانی

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفار نیویورک
در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
ازانتشارات شرکت کتاب

دو اثر جدید از مهرانگیز کار
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کودک شش ساله پاکستانی ،قربانی قاچاق مرزی ایران -پاکستان

آخرین مرتبه ای که خانواده فرشته  ،فرزندشان را دیدند
شش ســال داشــت .او در بعدازظهر یکی از روزهای
تابستان با بچه های محله شان در کوچه بازی می کرد.
فیلمی در ماه دسامبر در پاکستان منتشر شد که نشان می
داد گروهی در ایران هفت کودک را از داخل یک تانکر
خالی نفت بیرون کشیدند.مقامات مسئول می گویند که
این کودکان درمرز ایران -پاکستان قاچاق شده اند.
پدر فرشــته در تماس تلفنی با خبرگزاری میدل ایست
گفت «من این فیلم را چندین بار تماشــا کردم و برای
خانواده ام به اشتراک گذاشتم زیرا می خواستم مطمئن
شوم که آیا او دختر کوچک ماست یا خیر.
قاچاق در مرز ایران-پاکســتان سالهاست که تبدیل به
یک فعالیت سودآور شده است  .مخصوصا برای دالالن
سوخت غیرقانونی -هم در ایران و هم در پاکستان  -زیرا
قیمت ســوخت در ایران ارزان است و از طرف دیگر
بدلیل کمبود ســوخت در پاکستان ،پول خوبی نصیب
دالالن می شود.
با آخریــن دور تحریم های ایــاالت متحده ،تجارت
غیرقانونی مجددا رونق یافته است .کارشناسان می گویند
 :قاچاق مواد مخدر و اسلحه در پی آن قاچاق انسان نیز
درمرز ایران و پاکستان افزایش یافته است .
هالی داگرس ،یکی از همکاران در شــورای آتالنتیک
مستقر در واشنگتن می گوید :درچندماه گذشته از زمان

فروش در
شرکت کتاب

ketab.net

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

سقوط ارزش ریال ،فساد در ایران افزایش یافته است و
مردم بدنبال راهی برای تأمین مواد غذایی خانواده شان
می باشند.
قاچاقچیان با استفاده از وسایل نقلیه بدون پالک ایرانی،
در هر دو طرف مرز تا  40گالن نفت را قاچاق می کنند
و برای جلوگیری از توقیف آن سریعا به مخازن بزرگ
منتقل می نمایند.
بسیاری از قاچاقچیان ،بلوچ هستند که در ایران ،پاکستان
وافغانستان زندگی می کنند .آنها به زبان بلوچی صحبت
می کنند .حتی گاهی اوقات برای حفظ تجارت مرزی،
پیوندهای خانوادگی نیز برقرار می کنند.
قاچاقچیان به مأموران محلی ایرانی و پاکستانی مستقر
در مراکز بازرســی که با فاصله  5کیلومتری از یکدیگر
قرار دارند ،به طور جداگانه رشــوه می دهند .همانطور
که این تجارت غیرقانونی ادامه می یابد ،قاچاقچیان نیز
ثروتمندتر می شوند.
در جستجوی فرشته
پدر فرشته برای یافتن فرزندش همچنان در پی گرفتن
پاسپورت به ایران است .او می گوید :من این مسئله را
با پلیس درمیان گذاشته ام ولی الزم است که با مقامات
مسئول در اسالم آباد نیز صحبت کنم شاید سرنخی پیدا
شود ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده ام.
براســاس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال

 ،2018پاکستان طی سال ها محل ترانزیت قاچاق انسان
بوده است  .سوابق نشان می دهد که کودکان از طریق این
کشوربه ایران منتقل می شوند و از آنها به عنوان کارگر
استفاده می کنند.
شاهنام خان ،مشاور رسانه ای سازمان بین المللی حقوق
بشر پاکســتان اظهار می کند :در واقع یک مافیای آدم
ربایی در منطقه «مردان » محلی که فرشــته مفقود شده
است  ،وجود دارد .وی همچنین می گوید :جزئیات در
مورد این پرونده مبهم است .وی اضافه می کند :تماس
تلفنی از یکی از مقامات وزارت امور خارجه پاکســتان
دریافت کرده که به وی گفته است کودکان مشاهده شده
در فیلم مذکور ،افغانی بوده اند که با پدرشان مسافرت
کرده اند و آنها را داخل یک تانکر قرار داده است.
دولت ایران همچنین گفته است که کودکان در این فیلم
اهل افغانستان بوده اند ،نه پاکستان.
شاهنام خان می گوید« :من می توانم درک کنم که چرا
خانواده ها از پاسخ دولت ناراضی هستند زیرا آنها رسما
شناسایی نشده اند»..
بنابراين بالل پدر فرشته همچنان به دنبال این است که
خود را به ایران برســاند تا بتواند این مسئله را پیگیری
نماید .زیرا هرچه مســئله قاچاق گسترده تر می شود،
کودکان بیشتری نیز قاچاق می شوند.
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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  22مارچ 2019

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

Persian American Academy

)QuickBooks: Part 1 (Basic to Intermediate

تلفن برای ثبت نام

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

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

160
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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درکانون خبر:

شکایت بزرگ علیه توئیتر
دوین نونز نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا در کنگره آمریکا یک شــکایت بزرگ
علیه توئیتر تســلیم دادگاه نموده و  250میلیون دالر خســارت از این شــبکه
مجازی و شــماری از کاربران آن برای لطمه زدن به شــهرت او و خانوادهاش
نموده و تقاضا کرده است که شماری از این کاربران از دستیابی به توئیتر ممنوع
شــوند .پرزیدنت ترامپ در توئیتی ،پشتیبانی خود را از دوین نونز اعالم نموده
اســت گر چه درخواست خســارت از توئیتر تنها  350هزار دالر است ،لیکن
بقیه و بیشــتر خسارت متوجه کسانی است که با استفاده حسابهای کاربری
شــخصی و حتی با نامهای ســاختگی او و خانوادهاش را متهم نمودهاند و این
روند تهمت زدن را علیه محافظه کاران سنتی گسترش دادهاند که سوء استفاده
رفتاری از حساب کاربری تلقی میشود .او در دادخواست خود که به دادگاهی
در ویرجینیا ارائه نموده ،اشاره کرده که توئیتر این فرصت را داده تا این اتهامها
فرصت گســترش بیابند زیرا توئیتر مسئول است که نوشتهها را بازبینی نماید و
کوتاهی کرده است.

دستگیری دو نفر از اعضای گنگ لسآنجلس
پلیس لس آنجلس در ســان لند اعالم کرد دو نفر از اعضای گنگ را که شــب
گذشــته نگام دزدیدن اتومبیــل زنی باردار  ،او را با ضربات چاقو به شــدت
مجروح کرده اند ،دســتگیر نموده اند و زن باردار مجــروح را برای مداوا به
بیمارستان رسانده است.
پلیس می گوید هنگامی که شــب گذشته این زن باردار رانندگی می کرده تا به
خانه خود برود ،سه مرد را در مسیر خانه اش می بیند که یکی از آنها در مقابل
خانــه اش از او تقاضا می کند از تلفن همراه او اســتفاده کند .هنگامی که زن
باردار ،شیشه اتومبیل خود را پایین می کشد آن چند نفر دیگر ،به او حمله ور
می شوند و اتومبیل او را می دزدند و در این درگیری به او  10ضربه چاقو می
زنند .هنوز از ســامت جنین خبری اعالم نشده و زن باردار در شرایط وخیم
بسر می برد.
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