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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تغییر تابعیت فرزاد ذوالقدری تکواندوکار ایرانی
به بلغارستان برای رسیدن به رویای المپیک

مناظره  3نامزد دادستانی کل
کانتی لوس انجلس
الیجه ساخت ساختمان های 4
طبقه در کنار بزرگراه ها بار دیگر
رد شد
کالیفرنیا بیشترین شغل را به
چین باخته است

دادستانفدرالگفتگوییک
مقاطعهکاررادرهنگامپیشنهاد
رشوه ضبط کرده است
آتشسوزی در یک ساختمان
 25طبقه
سیگارهای خطرناک بخارزای
ماریوانا جمع آوری شد
درخواست مایک بونین نماینده
شورای شهر لوس آنجلس از
صاحبان امالک

تکواندوکار ایرانی فرزاد ذوالقدری روز  5شنبه
 29ژانویه اعالم کرد که تابستان امسال در المپیک توکیو به
عنوان نماینده کشور بلغارستان حضور پیدا خواهد کرد .وی
اضافه کرد که این حضور جنبه سیاسی نداشته و صرفآ برای
بیشتر کردن شانس موفقیت او میباشد.
این تغییر تابعیت ذوالقدری به کشور بلغارستان در ادامه ی
راه تکواندوکار کیمیا علیزاده  ،تنها مدال آور المپیک ورزش
زنان ایران که مدال برنز المپیک  2016ریو را بدست آورد ،
که هفته ی گذشته به کشور آلمان مهاجرت کرد می باشد.
علیزاده اظهار کرد که از مورد اســتفاده قرارگرفتن توسط
دولت ایران به عنوان ابزار تبلیغاتی سیاسی خسته شده است.
ذوالقدری  27 ،ساله ،تاکید کرد که احتمال بیشتری برای
رسیدن به المپیک با کشور بلغارستان دارد زیرا که رقابت
در آنجا کمتراست و تنها بدین دلیل این تغییر مکان را انجام
داده .وی افزود« ،من ایران را دوست دارم .ایران کشور من
است  ،اما رقابت در آنجا سنگین است و من شانس باالتری
برای رســیدن به رویای شرکت در المپیک با بلغارستان

خواهم داشــت .ورزش تکواندو در ایران بسیار محبوب
است و حدود یک ملیون رقیب تکواندوکار در آنجا وجود
دارد و این کار را بســیار سخت می کند ».ذوالقدری مدال
نقــره جام جهانی  2015در مکزیک و مدال برنز قهرمانی
آسیا در  2009را از آن خود کرد.
اسالوی بینو  ،رئیس فدراسیون ورزشی بلغارستان ،گفت که
با فدراسیون ایران در مورد جابه جایی ذوالقدری به توافق
رسیده  « ،ذوالقدری تابعیت کشور بلغارستان را به زودی در
طی دو هفته آینده خواهد گرفت و ما امیدواریم که وی به
المپیک راه پیدا کرده و برای ما مدال کشور
بلغارستان را برنده شود».
ذوالقدری و علیزاده تنها ایرانیان برجسته ای نیستند که که
در چند ماه گذشته با دولت جمهوری اسالمی ایران دچار
مشکل شده اند
در ماه دسامبر ،یکی از شطرنج بازان معروف ایران تصمیم
گرفت در اعتراض با منع غیر رســمی ایران برای بازی با
رقبای اسرائیلی برای کشورش بازی نکند.

مرگ دلخراش کوبی برایان قهرمان بسکتبال تیم لیکرز
همراه با دخترش جیانا

پس از سقوط هلیکوپتر و مرگ دلخراش کوبی برایان قهرمان بسکتبال تیم لیکرز در
 41سالگی همراه با دخترش جیانا و همراهان ،در روز یکشنبه ،الکس ویه نوئهوا رئیس
اداره شریف دپارتمان کانتی لوس آنجلس اعالم کرد که گرداوری اجساد و شناسایی
یکایک آنان در چند روز آینده به طور رســمی پایان مییابد وگرچه علت ســقوط
هلیکوپتر گر چه به ســبب مه آلود بودن هوای منطقه گزارش شــده است از سوی

مامــوران اداره پرواز دولت فدرال تحقیــق در مورد خلبان ،هلی کوپتر Sikorsky
 76B-Sو شرایط هوا و دیگر مسائل در رابطه با سقوط هلی کوپتر از امروز آغاز شده
است و به گردآوری اطالعات پرواز و گفتگوی خلبان با برجهای هدایت میپردازند
و گزارش تا  10روز آینده اعالم خواهد شد ولی ممکن است نتیجه تحقیق به طول
بیانجامد .رکورد تعمیرات هلی کوپتر نخستین گام در بررسی بوده است.

صرافی فردوسی با 14سال سابقه

درخشان در جابجایی انواع ارزها

کلیه ارزها از بانکهای معتبر کشورهای اروپایی انجام می شود و بانکهای آسیای جنوب
شرقی هیچگونه حواله بانکی از کشورهای ایران ،دبی ،کویت انجام نخواهد شد .
این صرافی هیچگونه معامله به صورت نقدی در هیچ یک از کشورها ندارد
ارائه کلیه مدارک در هنگام معامالت ارزی الزامی است.
بهترین نرخ دالر برای ایرانیان عزیز در سراسر جهان و مخصوصا» ایرانیان عزیز مقیم آمریکا

Ferdowsi Money Exchange
Las Pinas, las Pinas, Philippines

1 (833) 269 0069
(929) 226 2120 Whats App
ferdowsimoneyexchange.com
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یک نفر از مسافرانی که از چین وارد پایگاه هوایی
در ریورساید شده بود قرنطینه شد
مســئوالن اداره بهداشــت آمریکا پس از ورود هواپیمای مسافران و دیپلماتهای
آمریکایی به پایگاه هوایی ریورساید کالیفرنیا ،که روز گذشته انجام شده است ،امروز
اعالم کردند این  201نفر که در میان آنها کودک چند ماهه و شــماری از نوجوانان
نیز هستند ،همگی زیر پوشش مراقبتی دولت فدرال ،ایالت کالیفرنیا و اداره بهداشت
کانتی،تا چند روز آینده خواهند ماند و پس از اطمینان از سالمت کامل ،آنها به سوی
مقصد نهایی خود پرواز خواهند کرد.
ِ
دکتر کریس برادن ،از مسئوالن اداره کنترل و پیشیگری از بیمارهای واگیردار اعالم
کــرد که هیچ خطری ،جان این  201نفر را تهیه نمیکند و آنها مجبور به ماندن در
پایگاه نیستند ،لیکن برای مراقبت بیشتر ماندهاند و تنها یک نفر مشکوک به بیماری
به قرنطینه فرستاده شده است.

مناظره  3نامزد دادستانی کل
کانتی لوس انجلس

صادق هدایت

نویسنده ،مترجم و روشنفکر ایرانی بود

شب گذشته  3نامزد دادستانی کل کانتی لوس آنجلس به مناظره پرداختند تا بتوانند
برای انتخابات  3مارچ پیروز میدان مبارزه باشــند در این مناظره ،جکی لی ســی،
دادستان کل کانتی لوس آنجلس که میخواهد برای سومین بار به این شغل دست
یابد ،در برابر جورج گسکون  ،دادستان کل پیشین سان فرانسیسکو و ریچال راسی
از دادستانهای پیشین واشنگتن قرار گرفت و  2نامزد جدید تالش کردند تا کارنامه
جکی لی سی را هدف قرار دهند به وبژه نگرش او به مجازات اعدام را زیر ذرهبین
قرار دادند ،زیرا با این که گوین نیوســام مخالف اعدام اســت ،جکی لی سی ،یک
دادستان نزدیک به مجازات اعدام جلوه میکند.
گرچه جکی لی سی ،پشتیبانی اریک گارستی شهردار لوس آنجلس و  4نفر از اعضای
هیئت مدیره ناظران کانتی را دارد ،لیکن جورج گسکون توانسته است پشتیبانی حزب
دموکرات کانتی لوس آنجلس و جنبش جان سیاهان هم مهم است را جلب کند.

الیجه ساخت ساختمان های 4طبقه در کنار بزرگراه ها بار دیگر رد شد
برای سومین سال پیاپی ،قانونگذاران کالیفرنیا نتوانستند الیحه  SB50را به تصویب
برسانند ،الیحهای که در صورت تصویب به افزایش خانهسازی کمک میکرد.
قانونگذاران پذیرفتند که یک بار دیگر الیحه را مطرح و به رای بگذارند.
این الیحه که از سوی اسکات وینر ،سناتور دموکرات سانفرانسیسکو به مجلس ارائه
شــده بود ،این امکان را میداد که شــهرهای پرجمعیت در کناره بزرگراههایی که در
پیرامون محلهای پررفت و آمد برای مشاغل بود ،مجموعههای آپارتمانی نیمه بلند
ســازد و یا در شهرهای مهم اجازه دهد که ساختمانهای  4طبقه برای مجموعههای
آپارتمانی ساخته شود .این الیحه با رای  18-15رد شده و  6سناتور نیز رای ندادهاند.
این الیحه میتوانست شهرهایی چون سانفرانسیسکو و یا لوس آنجلس را در نزدیکی
دان تاون و در کناره بزرگراهها ،صاحب مجموعههای آپارتمانی با تراکم بیشتر بنماید.
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کالیفرنیا بیشترین شغل را به چین باخته است
بنابر گزارش انستیتوی سیاستهای اقتصادی که امروز در واشنگتن منتشر شد ،ایالت
کالیفرنیا بیشــترین شغل را در برابر چین از دست داده است که بیشترشان در زمینه
تولید بوده است.
در این گزارش آمده اســت که از ســال  2001که چین به سازمان تجارت جهانی
پیوسته است تا پایان سال  ،2018ایالت طالیی کالیفرنیا  654100شغل در رقابت با
چین از دست داده است و ایالت تگزاس نیز در رتبه دوم 334800 ،شغل را به چین
باخته است.
این گزارش همچنین به شناسایی مناطق شهری پرداخته که مشاغل را در رقابت به
چین باختهاند و  6شهر مهم از  10شهر مهم باالی جدول در این رقابت و از دست
دادن مشــاغل در کالیفرنیا هستند و  4شهر مهم در شمال کالیفرنیا و سیلیکون ولی
هستند .لوس آنجلس و شهرهای دانی و کامرس نیز در میان  10شهر یاد شده هستند.

دادستان فدرال گفتگوی یک
مقاطعه کار را در هنگام پیشنهاد
رشوه ضبط کرده است
دفتر دادستان کل آمریکا در لوس آنجلس اعالم کرد که گفتگوی آرمان گبای ،یکی
از سرمایهداران و مقاطعهکاران بزرگ بورلی هیلز را با ماموران در زمینه رشوه دادن
ضبط کرده است.
دفتر دادســتان کل ،بدون آن که نامی از ماموران ادارههای مختلف ببرد ،اشاره کرده
است که آرمان گبای برای آسانسازی دریافت اجازه ساخت بر روی زمینهای خود
حاضر شده اســت به کارمندان دولت ،رشوه بدهد .حتی در یک مورد از پرداخت
 10هزار دالر به یک کارزار انتخاباتی پرداخت کرده و سپس با تغییر کارمند دولت،
برای یک پروژه ساخت و ساز مسیر او هموار شده است .دادستان از اعالم نام کارزار
انتخاباتی خودداری کرده است.
وکیل مدافع آرمان گبای ،به شدت اتهامهای دادستان را رد کرده است.

آتشسوزی در یک ساختمان 25طبقه
آتشسوزی در یک ساختمان  25طبقه در بخش مسکونی غرب لوس آنجلس در 11700
بلوار ویلشیر در ساعت  8/30بامداد ،ماموران آتشنشانی و شبکههای تلویزیونی را به
محله ســاتل ( )Sawtelleبه ساختمان برینگتون کشاند .این آتشسوزی که از طبقه
ششــم آغاز شده بود موجب شد که برخی از ساختمان به خیابان بپرند و برخی را که
هنوز در لباس خواب بودند با هلیکوپتر به روی بام طبقه  25ببرند .این ساختمان که در
سال  2013نیز دچار آتشسوزی شده بود و در آن  2نفر مجروح شدند در گزارشهای
آتشنشــانی آمده است که دارای سیستم آبپاش سقفی در صورت آتشسوزی نبوده
است .ساختمان برینگتون پالزا یکی از  71ساختمان در لوس آنجلس است که در میان
 200ساختمان بلند مسکونی در سال  2014شناسایی شده است که دارای ایمنی کافی
نبوده است.
در گزارش اولیه امروز به  8نفر مجروح اشاره شده است که یکی از آنها کودک  2سالهای
است که در کنار پدربزرگش بیهوش افتاده بود.

افزایش سن زندانیهای نوجوان
از  18به 20
نانسی اسکینر ،ســناتور دموکرات از برکلی کالیفرنیا،الیحهای را به مجلس سنای

ایالتی ارائه کرده اســت تا به موجب آن سن زندانیهای نوجوان را از  18سال به

 20سال افزایش دهد.

او میگوید افراد  18و  19ساله به اندازه کافی به سن بزرگسالی و کمال نرسیدهاند
تا در زندان بزرگساالن زندانی شوند و بهتر است در زندان نوجوانان زندانی شوند.

او در تفســیر و تحلیل خود اشاره کرده است زندان نوجوانان میتواند کمک کند

Iranian InformationCenter

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

این افراد مجرم ،آموزش الزم ببینند و از مشاور برخوردار شوند و بازپروری شوند

که برای خود آنها و جامعه مفید باشند.

او اشاره کرده است هنگامی که سن نوشیدن الکل و بسیاری دیگر از محدودیتهای
قانونی برای سن افراد 21 ،سال اســت،باید سن محاکمه در دادگاه بزرگساالن و

محل زندان افراد زیر این سن نیز تغییر یابد.
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 25

ادامه از شماره قبل

علی رضوا نمنش
مستشار دادگاه تجدیدنظر کرج

یوسف ندرخانی ،کشیش ایرانی پیرو کلیساي انجیلی و همسرش که هر دو از اسالم
به مســیحیت گرویده بودند در سال  1388در شهر رشت بازداشت شدند .دادگاه،
ندرخانی را به « ترك دین » « دعوت ســایر مســلمانان به مسیحیت » « ایجاد یک
کلیســاي مخفی در خانه خود » و « ابراز مخالفت آشکار با اسالم » متهم کرده بود.
حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاریخ یکم شهریورماه  1389در دادگاه تجدیدنظر
استان گیالن تأیید شد اما در تاریخ هفتم تیرماه سال  1390دیوان عالی کشور اعالم
کرد که به شرط توبه یوسف ندرخانی حکم اعدام نقض می شود .متعاقب فشارهاي
بین المللی در شهریور  ، 1392شعبه  11دادگاه کیفري گیالن در رسیدگی مجدد به
پرونده ،اتهام ارتداد را وارد ندانست و « یوسف ندرخانی » تنها به اتهام تبلیغ براي
مسیحیت به  3سال حبس محکوم شد و با توجه به این که او  3سال گذشته را در
زندان بود ،بالفاصله آزاد شد.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در  4فروردین  1391غالمعلی رضوانی را به دلیل « مسئولیت در نقض
شــدید حقوق بشر در روند دادرســی قضائی » از ورود به کشورهاي این اتحادیه
محروم کرد .همچنین دارایی هاي او در اروپا مشمول توقیف خواهد شد.

غالمحسینرمضانی
رئیس شوراي راهبردي حفاظت
اطالعات نیروهاي مسلح

مسئولیتها
 ریاست سازمان حفاظت اطالعات نیروي انتظامی جمهوري اسالمی (ناجا) از 27شهریور  1379تا  6شهریور 1384
 معاون اطالعات ناجا از  27شهریور  1379تا  6شهریور 1384 -رئیس حفاظت اطالعات سپاه از  17اردیبهشت  1385تا اسفند 1387

 معاونت اطالعات فرمانده کل سپاه پاسداران از اسفند  1387تا آبان 1388 فرمانده سازمان حفاظت و امنیت سپاه پاسداران از آبان  1388تا فروردین 1390 رئیس حفاظت اطالعات وزارت دفاع از فروردین 1390 -رئیس شوراي راهبردي حفاظت اطالعات نیروهاي مسلح

برخی از موارد نقض حقوق بشر

.1بازداشت،شکنجهواعترافگیريازوبالگنویسان،روزنامهنگارانوفعاالنمدنی
تشکیالت سازمان اطالعات موازي طی دوران اصالحات و ریاست جمهوري محمد
خاتمی (  ) 1383 - 1376به وجود آمد .این تشــکیالت شــامل نهادهاي امنیتی،
اطالعاتی و ســازمان هاي تحت نظارت رهبري ،همچون ســپاه ،نیروي انتظامی و
همچنین بخشی از نیروهاي وزارت اطالعات است که در دوران اصالحات به دلیل
فشار مطبوعات و جامعه مدنی تصفیه شده بودند.
حفاظت اطالعات ناجا در زمانی که غالمحسین رمضانی فرماندهی آن را بر عهده
داشــت ،بخشی از اطالعات موازي کشور بود .در این دوران ،فعالیت هاي مخفیانه
نهادهاي اطالعاتی موازي ،محافظه کاران را در تالش براي ابقاي کنترل بر ابزارهاي
اعمال فشــار رژیم ایران یاري می کرد .اعضاي نهادهاي اطالعاتی موازي مسئول
ارعاب و سرکوب اصال حطلبان ،دگراندیشان سیاسی و منتقدین بودند .اهداف اولیه
این نهادها روزنامه نگاران ،وبالگ نویسان و فعاالن دانشجویی بودند.
رفتار با بازداشت شــدگان در پرونده معروف به «وبالگ نویسان» از ابتدا همراه با
اعمال خشونت بوده است .در طی شهریور تا آبان  1383بیست و یک تن از وبالگ
نویسان و دس تاندرکاران سایت هاي خبري اینترنتی بازداشت و در بازداشتگاهی
مخفی حبس و شــکنجه شدند .بازداشت شدگان به دنبال اعتراضات داخلی و بین
المللی آزاد شدند.
قوه قضائیه  17تن از بازداشــت شدگان را از هر گونه تخلفی مبرا دانست ،اما امید
معماریان ،روزبه میرابراهیمی شــهرام رفیــع زاده و جواد غالم تمیمی ،چهار تن از
بازداشت شدگان این پرونده ،محاکمه و مجبور به اعتراف تلویزیونی شدند .اتهام آن
ها مشارکت و تشکیل گروه در داخل کشور با هدف بره مزدن امنیت کشور عضویت
در جمعی تهایی در داخل و خارج کشور که با هدف بره مزدن امنیت کشور فعالیت
می کنند ،فعالیت تبلیغی علیه نظام ،نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از
طریق نگارش مقاله در روزنامه ها و سایت هاي غیرقانونی مثل « امروز » و « گویا
» و مصاحبــه با رادیوهاي بیگانه بود .این چهار روزنامه نگار پس از آزادي موقت
از زندان اعالم کردند که در دوران بازداشــت تحت شکنجه هاي جسمی و روحی
بودند و تمام مدت بازداشــت را بدون دسترسی به وکیل و خانواده در سلول هاي
انفرادي نگه داشــته شده بودند شــهرام رفیع زاده درباره این حکم در وبالگ خود
نوشت قاضی امضاءکننده ،آنگونه که در حکم خود انشاء کرده اصلی ترین استنادش
« اقاریر متهمان » «اقرار» مورد نظر قاضی همان «اعترافات اجباري» اســت که بنا بر
سناریوي ازپیش طراحی شده در مرکزي دیگر ،از من و ما تحت شکنجه جسمی و
روانی ،چش مبند و دس تبند ،نگهداري طوالنی در سلول انفرادي بازداشت گاهی

مخفی ،تهدید خود و خانواده ،ضرب و شتم ،فشارهاي روانی طاقت فرسا ،بی خبري
مطلق و عدم دسترسی به وکیل و هر وجود و موجود زنده دیگري در طول چند ماه
بازداشت غیرقانونی اخذ شد» .

.2مشارکتدرسرکوباعتراضاتپسازانتخاباتریاستجمهوريسال1388
در جریان سرکوب تظاهرات اعتراضی مردم علیه نتایج اعالم شده انتخابات ریاست
جمهوري ســال  1388ایران ،د هها نفر کشــته ،صدها تن زخمی و هزاران نفر نیز
بازداشــت شدند .شماري از بازداشت شدگان نیز زیر شکنجه به قتل رسیدند .قتل
دس تکم  4نفر در زیر شــکنجه ها ،که عمدتا در بازداشتگاه کهریزك بودند ،محرز
شده است .بر اساس اطالعاتی که مهدي کروبی ،یکی از نامزدهاي انتخابات یاد شده،
افشا کرد به تعدادي از دختران و پسران بازداشت شده در زندان تجاوز شده است.
ترانه موســوي  28ساله ،یکی از این بازداشت شدگان ،در اثر شکنجه و تجاوزهاي
مکرر به قتل رسید و جسدش سوزانده شد.
در شــهریورماه  1388و در پی سرکوب شدید اعتراضات خیابانی ،خردادماه همان
سال ،سازمان دید هبان حقوق بشر در نامه اي به صادق الریجانی ،رئیس قوه قضائیه،
از او خواست که درباره نقش برخی مقامات مسئول در این برخوردهاي خشونت
آمیز از جمله غالمحسین رمضانی ،فرمانده حفاظت اطالعات سپاه پاسداران ،کمیته
اي مستقل و بی طرف تشکیل دهد.
به نوشــته دید هبان حقوق بشر ،ارگان هاي رســمی و نیمه رسمی مانند وزارت
اطالعات ،نیروي انتظامی و ســپاه پاسداران مکان هایی را به طور مخفی در اختیار
داشتند که در آن بازداشت شدگان سیاسی نگهداري و بازجویی می شدند.

 .3پرونده گرداب
غالمحسین رمضانی به عنوان معاون اطالعات سپاه در بازداشت و شکنجه بیش از
 45نفر از کسانی که به اتهام را هاندازي و مدیریت و بسایت هاي پورنوي فارسی
بازداشت شده بودند مسئول است.
« مرکز رســیدگی به جرائم سازمان یافته » در ســال  1386به عنوان زیرمجموعه
اطالعات سپاه پاســداران تأسیس شده اســت .اولین پروژه این مرکز ،معروف به
اطالعات سپاه پاســداران تأسیس شده اســت .اولین پروژه این مرکز ،معروف به
گرداب ( مضلین ) دستگیري بیش از  45نفر از کسانی بود که به اتهام را هاندازي و
مدیریت و بسایت هاي پورنوي فارسی تحت تعقیب قرار گرفته بودند .چند ماه پس
از دستگیري ،آ نها در برنامه هاي تلویزیونی اعتراف کردند که قصد داشتند از طریق
فاسدکردن جوانان پایه هاي نظام جمهوري اسالمی را سست کنند و از دولت آمریکا
براي گرداندن سایت هاي پورنو پول دریافت می کردند .حدود یک سال و نیم بعد
برخی از بازداشت شدگان یا خانواد ههاي آ نها سکوت خود را شکستند و از شکنجه
هاي شدیدي که آ نها را مجبور به اعتراف کرده بود پرده برداشتند
ادامه در شماره بعد
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 31ژانویه تا  6فوریه ( 11بهمن تا  17بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آذربایجان شرقی)  .آثار این شاعر :
 1327خورشيدى( 1949ميالدى)
آدینه 11بهمن |  31ژانویه
مجموعه شعر «آب در شوال» که سال  ۱۳۶۳در خارج
محمدرضاشاهدرمحوطهدانشكدهحقوقمورداصابتچند
از ایران منتشر شد ،سروده شده در ایران « ،بادبادکها»
گلولهقرارگرفت.ضارب،ناصرفخرآرايىعضوحزبتودهايران
 1320خورشيدى ( 1942ميالدى)
انتشار نخستين شماره روزنامه مردم به سردبيرى عباس (« ،)۱۳۶۸از خاطرهها و گریز» (« ،)۱۳۷۲دایرهها و
بودكهباشليكگلولهازطرفگاردمحافظكشتهشد
هرگز» (« ،)۱۳۷۴سوره گل سرخ» (« ،)۱۳۷۵کتاب
كتابىدراينزمينهباعنوان 5گلولهبراىشاهدرشركتكتاب
نراقىوهيئت
هرگز» (« ،)۱۳۷۶مرثیههای برلینی ( )۱۳۷۸و «بازگشت موجوداست
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشتمصطفیاسالمیه،نویسندهومترجمایرانیبراثر پسرگم شده» ()۱۳۹۱
 1338خورشيدى( 1960ميالدى)
گزیدهاشعار با عنوان «کتاب هرگز» سال ۱۳۸۳نشر دات آغازبهرهبردارىكارخانهقندفريمان
سکته قلبی در سن 74سالگی در تهران.
در ایران و نمونهای از شعرهای او نیز در مجموعه «اینجا
 1339خورشيدى( 1961ميالدى)
ایران است» در کنار اشعار ۲۷شاعر ایرانی دیگر که ساکن درگذشتمحمدحسينفاضلتونى-استادودانشمندمعاصر
شنبه 12بهمن |  1فوریه
آلمان هستند ،به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده است 1357 .خورشيدى( 1979ميالدى)
آيتاهللخمينى،مهندسمهدىبازرگانرابهعنوانرييس
 1332خورشيدى (  1954ميالدى )
دولتموقتمعرفىكرد.
انتقاد شديد آيت اهلل كاشانى از انتخابات مجلس و دولت
شاپوربختياراعالمكرددربرخىازمسائلواصولنهباشاه
دوشنبه 14بهمن |  3فوریه
زاهدى
سازشمىكنمنهباخمينى.
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
دكترعلىاصغرحاجسيدجوادىبخاطرنوشتنمقالهعليه
هرمزقريببهرياستتشريفاتشاهنشاهىمنصوبشد  1327خورشيدى ( 1949ميالدى)
ارتشدستگيروبازداشتشد.
تظاهرات شديد دانشجويان در تهران براى الغاى قرارداد
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
نفتوتعطيلبانكشاهى
باز گشت خمينى بعد از 15سال تبعيد به ايران
 1351خورشيدى ( 1973ميالدى)
چهارشنبه 16بهمن |  5فوریه
درگذشتسپهبدمرتضىيزدانپناه-سناتور،رييس
یکشنبه 13بهمن |  2فوریه
بازرسىشاهنشاهىورييسشوراىعالىبانكسپه
 1312خورشيدى ( 1934ميالدى)
 1357خورشيدى ( 1979ميالدى)
زادروز فرهنگ فرهى ،پژوهشــگر ،برنامه ســاز راديو و
 1284خورشيدى ( 1906ميالدى)
انتشار اولين کتاب درباره بحران ايران تحت عنوان «
تلويزيون،وژورناليست
زادروز بزرگ علوى  -نويسنده در تهران
ايران بر ضد شاه « در پاريس .نويسنده اين کتاب  :احمد باران نور  ،مجموعه چهار سى دى – شعر وترانه – با صدا و
كليه كتابهاى زنده ياد بزرگ علوى در شركت كتاب
فاروقیازنويسندگانروزنامهلوموند
اجراى ايشان در شركت كتاب موجود است
موجودند
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
 1332خورشيدى ( 1954ميالدى)
 1351خورشيدى ( 1973ميالدى)
درگذشت سياوش كسرايى  -شاعر معاصر در وين
شاعر و سياستمدار  « -عطا » درگذشت اديب السلطنه
زادروزعليرضاقربانى،خواننده
(اتريش)
حسينسميعى
آثارعليرضاقربانىدرشركتكتابموجودند
آثار سياوش كسرايى و آثارى كه بر اساس اشعاراو از سوى  1366خورشيدى ( 1988ميالدى)
 1356خورشيدى ( 1978ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى يك ديدار رسمى عازم باقى هنرمندان آفريده شده اند در شركت كتاب موجودند .درگذشتابراهيمفخرايى-نويسندهومورخ
 1381خورشيدى ( 2003ميالدى)
 1387خورشيدى ( 2009ميالدى)
هندوستانشدند
درگذشت پروفسور يحيى عدل استاد جراحى و پايه گذار درگذشت حســن زارع ،طنزپرداز سرشناس ايران در اثر
جراحى نوين در ايران
بيمارى ،در سن  80سالگى در استكهلم .وى حقوقدان و
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
قاضى دادگاه بود و نويسندگى طنز را
درگذشتعبدالرضاهوشنگمهدوی،محققتاریخروابط از حدود 60سال پيش با روزنامه توفيق آغاز كرد .از او چهار
خارجی ایران ،نویسنده و دیپلمات پیشین ایرانی در سن كتاب با عنوان لبخند منتشر شده است.
 85سالگی در تهران.

سه شنبه 15بهمن |  4فوریه
 1385خورشيدى ( 2007ميالدى)
درگذشتپرويزياحقى(فرامرزصديقىپارسى)نوازنده
مشهور و بينظير ويولن در منزل مسكونى خود در تهران
ياحقى متولد سال 1314در تهران بود .وى از 18سالگى
به دعوت داود پيرنيا همكارى خود را با برنامه گلها ،با
ساختن آهنگى به نام اميد دل من كجايى ،با صداى بنان،
آغاز كرد.
ياحقىيكىازبهترينتكنوازانبرنامهگلهاوسازندهصدها
اثر زيباى موسيقى بود كه با صداى خوانندگان نامآور
موسيقى ايرانى اجرا شده بود.
وى در سالهاى اخير چندين اثر تكنوازى و همنوازى از
جمله راز و نياز وطوبى را منتشر كرده بود.
آثار پرويز ياحقى در شركت كتاب موجودند
 1397خورشيدى ( 2019ميالدى)
درگذشت رشید شهروز شاعر در آلمان ( متولد۱۳۳۹

 1309خورشيدى ( 1931ميالدى)
زادروز محمدعلى فردين  ،بازيگر و كارگردان ايرانى
 1313خورشيدى ( 1935ميالدى)
نصب سنگ اول بناى دانشگاه تهران بدست رضاشاه در
اراضىجالليه
 1313خورشيدى ( 1935ميالدى)
زادروزعلىنصيريان،بازيگرايرانى

پنجشنبه 17بهمن |  6فوریه

 1353خورشيدى( 1975ميالدى)
شاهدرمصاحبهباتلويزيونآمريكاگفت:چشمآبیهابايداز
خوابخودپسندىبيدارشوند.منپدرخواندهاسرائيلنيستم.
 1357خورشيدى( 1979ميالدى)
ژنرالهايزرفرستادهويژهآمريكا،ايرانراترككرد.
خاطرات ژنرال هايزر ترجمه به فارسى در شركت كتاب
موجوداست
 1354خورشيدى( 1976ميالدى)
رحيمعلىخرممقاطعهكارمعروفبهاتهامتصرف 22هزار
مترزمين،تحتتعقيبقرارگرفت.
 1366خورشيدى( 1988ميالدى)
تشكيلمجمعتشخيصمصلحتنظامبهفرمانخمينى
 1389خورشيدى( 2011ميالدى)
بركنارىهاشمىرفسنجانىازرياستمجلسخبرگان
كتابهاى خاطرات هاشمى رفسنجانى در شركت كتاب
موجوداست

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

آغازینو

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد
اگرچهاضافهوزنبیمارینیستاماریشهاکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابیبهراهحلهایمناسب
بدونورزشهایسختومحدودیتهایغیرقابلتحمل

باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیایسالمتروزیباتردلخواه
خودقدمبگذارید

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
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طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

سهمیه بندی!
دختر خاله ام زنگ زد بهم و گفت :شهروندجون دستم
به دامنت!
گفتم :چی شده دخترخاله؟
گفت :دیروز با این مرتیکه بی شرف (شوهرش رو می
گفت ،نه مامورهای یگان ویژه توی تظاهرات!) رفتیم
دفترخونه طالق بگیریم و شر رو بکنیم اما نشد ...
گفتم :یعنی چی؟ چرا نشد؟ شماها که االن چند ماهه
دادگاه و دادگاه کشــی دارین ،مگه نگفتی حکم طالق
رو گرفتی!
دخترخالــه ام زد زیر گریه و گفت :به ما که رســید،
آســمون تپید! یارو دفترخونه ایه گفت ســهمیه ثبت
طالقمون تموم شده ،نزدیکترین وقتی که داریم واسه
شیش ماه دیگه اس! حاال برین سر خونه و زندگیتون
شاید فرجی شد و آشتی کردین!
گفتم :خب ازش میپرسیدی شاید یه راهی ،یه کاری ،یه
زیرمیزی ،چیزی داشته باشه.
دخترخالــه ام در حالی که داشــت دماغشــو باال می
کشید گفت :پرسیدم ازش حاج آقا می خوام برم دنبال
زندگیم ،چی کار میتونم بکنم؟ گفتش یه سهمیه برای
خودم (!!!) دارم ،اگه خیلی لنگ طالق گرفتنی ،می تونم
بدمش به شما ولی یه ده بیست میلیونی براتون در میاد!
گفتــم حاجی ،این که از مهریه ای که می خوام از این
مرتیکه بگیرم که بیشــتر میشه ،ندارم انقدر واسه ثبت
طالق بدم!
گفتم :خب بعدش چی شد؟
یهویی دخترخاله ام بغضش ترکید و گفت :حاجیه زل
زد تو چشمام و گفت ،اگه نقدی نمیتونی حساب کنی،
می تونی جنسی حساب کنی! گفتم یعنی چی حاج آقا؟
حرومزاده گفت ،یعنی یه چند وقتی صیغه خودم میشی
و از دست اون مرتیکه ام خالص!
چشمام گشاد شده بود و داشتم از تعجب شاخ در می
آوردم که این دیوثای جمهوری اسالمی چی هر گوهی
بخورن فقط باعث فساد بیشتر و کثافتکاری گسترده تر
میشه! حاال اومدن و ثبت طالق رو سهمیه بندی کردن!
معامله!

این هفته پرزیدنت ترامپ از «معامله قرن» پرده برداری
کــرد تا به دهه ها جنگ بین اعراب و اســراییل پایان
بده .از موقعی که این طرح اعالم شد ،کلی کارشناس
و سیاســیون و مردم نظرات موافــق و مخالف با اون
داشــتن و دارن .شهروند ایرانشــهر هم که فضول هر
خبر بزرگیه طی تماســی که با تشکیالت خودگردان
فلســطین و حماس و جمهوری اسالمی داشت ،دلیل
مخالفت اونا با این طرح رو جویا شــد .همه به بازار
بین الخبرین گفتن با اسم این طرح مشکل دارن! گفتم
یعنی چی؟ مگه اسمش چشه؟ گفتن اسم خیلی زشتی
داره این طرح! معامله قرن یعنی یه معامله خیلی خیلی
بزرگ که اندازه یه قرن کلفته! انقدر که این حزب الهی
ها و طرفداراشون همه چیزو سکسی نگاه میکنن ،در
مورد این طرح هم فکر کردن منظور پرزیدنت ترامپ
اون معاملــه کلفت و دراز معروفــه که قراره به ناحیه
ای مشــهور در قسمت پشت آقایون فرو بره! خالصه
شهروند ایرانشهر مجبور شد کلی به این زبون نفهم ها
توضیح بده که باباجان این از اون معامله ها که از قدیم
گفتن نباس بهش دست زد ،نیست .این معامله ی قرنه
که قراره به یکی از طوالنی ترین دعواهای ســرزمینی
پایــان بده ،قبول کنین وگرنه باس اون یکی معامله رو
بگیرین دستتون!
رییس جمهور نژاد پرست
وقتی این تیتــرو می خونین حتما یــاد احمدی نژاد
میوفتین چون کلمه نژاد توش داره اما دقیقا منظور حسن
کیلیدسازه که در راستای گند زدن به مملکت و دلقک
بازی و لودگی بازم چیزشعر تالوت کرده و این هفته تو
یه سخنرانی با همون لبخند چندش تمسخرآمیز مشهور
همیشگیش فرمودن« :آقا بیاید انتخابات رو الکترونیکی
کنین ،بابا افغانســتانم این کارو کرد!» وقتی شنیدم که
رییس جمهور اســامی این حرفو زده ،قاط زدم و هر
چی از دهنم در اومد به این رییس جمهور نژاد پرست
(با اون نژاد تخمی خودشــو و جــد و آبادش!) گفتم.
یارو انگار نه انگار که مقام رسمی یه کشوره و داره در
مورد یک کشور دیگه حرف میزنه ،آخه بی شعور ،بفهم
داری چی می گی؟ مردم افغانســتان رو هم مثل ملت

ایران مسخره می کنی؟ خجالت نمی کشی؟ کم مردم
مظلوم افغانســتان رو توی ایران چزوندین و بهشون
توهین کردین؟ کم اســتثمار و برده داری کردین؟ کم
توی این چهل سال توهین و تبعیض در حق همشهری
های پناهجوی افغانی ما کردین؟ بابا خجالت بکشین،
حیا کنین؟ آخه چرا انقدر نژاد پرســتین؟ فکر کردین
خودتون و بقیه همفکرای احمقتون چه مزیتی بر ملت
محترم و عزیز افغانستان دارین؟ درضمن آقای حسن
روحانی رییس جمهور اســامی نژاد پرست ،جهت
اطالع خودتون و بقیه الشــخورای دور و برتون بگم،
بیشتر افغانی هایی که تمسخر می فرمایید ،پیش از تاریخ
معاصر ،بخشی از ایران بزرگ بودن و یه جورایی اصالتا
هموطن ما حساب میشن هر چند که نظام جمهوری
اسالمی ثابت کرده که حتی برای مردمان داخل خاک
ایــران هم تبعیض و نامردی به خــرج داده و احتماال
خواهد داد .وای بر شما!
کاسبی پرچمی
یعنی این خبر دیگه آخرشه! رویترز از یه کارگاه پرچم
سازی توی شهر خمین اســتان مرکزی گزارش تهیه
کرده که تولید اصلی و فروش اون ،پرچم اســراییل و
امریکا و انگلیسه! بله ،تعجب نکنین ،فکر کردین تا به
حال این همه پرچم که جمهوری اســامی چیا آتیش
میزنــن از کجا میاد؟ بله از این کارخونه میاد .حاال می
فهمم که چرا انقدر اصــرار دارن که هی پرچم آتیش
بزنن چــون توش پول داره! میدونین چقدر پول برای
همیــن کثافتکاری ها جا به جا میشــه؟ توی گزارش
رویترز اومده که ســاالنه حدود صد و چهل هزار متر
مربع پرچم اسراییل و امریکا و انگلیس در این کارخونه
تولید میشــه! به قول این امریکاییا ،وات د فاک! یعنی
توی خود این کشورها انقدر پرچم خودشون رو تولید
میکنن؟ خب ملت شهیدپرور حزب اهلل ،آتیش بزنین
بیشتر پرچم ها رو ،باالخره کلی آدم دارن ازش نون در
میارن .هر چی بیشتر پرچم آتیش بزنین ،بیزنس برادران
جمهوری اسالمی بیشتر سود میده!

بحث اقتصادی هفته:

درس تاریخ هفته:

مناظره یک شهروند ایرانی با یک آلمانی درباره دخل و
خرج ماهیانه ...
ایرانی :شما ماهیانه چقدر حقوق می گیرید؟
آلمانی 3600 :یورو
ایرانی :اونوقت مخارجتان چقدره؟
آلمانی 1800 :یورو  400 ،یورو هم مالیات میدیم
ایرانی :بقیهاش رو چکار میکنید ؟
آلمانی :بقیهاش را دولت آزاد گذاشته هر جوری دلمان
بخواد خرج میکنیم.
آلمانی :شما چی؟ حقوق ماهیانه چقدر میگیرید؟
ایرانی :هشتصد هزار تومان تقریبا
آلمانی :اونوقت مخارج شما چقدره؟
ایرانی :کم کمش  2میلیون و پانصد هزار تومان!
آلمانی :وا! مگه میشه؟ اون وقت بعدش چکار میکنید؟!
ایرانی :ما را هم دولت آزاد گذاشــته هر جوری دلمون
بخواد از هر جا شده بقیهاش را در میآریم!

ایران ،سرزمين آريايی ،از دو قوم بوجود آمده:
 -1مادها
 -2پارت ها
به همين دليل ،مشــکالت اين سرزمين یا از طريق مادی حل ميشود و يا از
طريق پارتی!...
بعد از آن نیز مردم سه گروه شدند:
• اشکانيان :آنانکه مدام از وضعیت مملکت ناله ميکنند و اشک ميريزند!
• سامانيان :آنانکه ميلياردى بردند ،خوردند و سر و سامان گرفتند !
• صفویان  :که هميشه درصف مرغ  ،تخم مرغ  ،بنزین ،گاز و غیره هستند !
تا درس تاریخ بعدی بدرود!

کارتون های هفته:
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در کانون خبر:

هشدار برای شبکههای مجازی و مردم
دکتر ریچارد پن ( )Richard Panسناتور دموکرات از ساکرامنتو که با الیحه
اجباری کردن واکسیناسیون کودکان در کالیفرنیا به نام  276 SBچهره رسانهها
و هدف مخالفان شــد ،الیحهای را به مجلس ســنای ایالتی ارائه نموده است تا
هشــداری باشد برای شــبکههای مجازی و مردم و شرکتهایی چون فیسبوک
و یوتوب که مورد اســتفاده مردم اســت ،ویدئوهای خشنونتبار را هنگامی که
قربانی یا خانواده او درخواست میکنند،حذف نمایند.
او میگویــد مردم ،دوربین به دســت،صحنههای خشــونتبار را به طور زنده
( )Live Streamingبه نمایش میگذارند و در بســیاری از موارد قربانیان
این خشــونتها ،پس از نمایش آن بر شبکههای اجتماعی بیشتر مورد آزار قرار
میگیرند .به موجب این الیحه که  SB890خواهد بود شبکههای مجازی برای
هر روز نمایش عکس و یا ویدئویی که حذف نکرده باشــند  1000دالر جریمه
خواهند شد.

مسافران هواپیمایی که از منطقه ووهان چین آمدهاند قرنطینه می شوند

هواپیمایی که حامل  201نفر از آمریکائیان از منطقه ووهان چین اســت وارد ایالت
آالسکا شده است و افزون بر دیپلماتها ،شماری از شهروندان آمریکا نیز مسافران
این هواپیما هســتند که همگی در فرودگاه آنکوراج آالســکا مورد معاینه پزشکی
وقرنطینه قرار میگیرند و پس از آن هواپیما بســیاری از آنان را به کالیفرنیا خواهد
رساند که میتواند مقصد نهایی آنان باشد ،لیکن مسئوالن اداره بهداشت اعالم کردند
گر چه این افراد در چین و ســپس در آالسکا مورد آزمایش پزشکی قرار گرفتهاند،

لیکن در کالیفرنیا نیز زیر مراقبتهای پزشکی موقت در بیمارستانها قرار خواهند
گرفت تا در ایمنی کامل و بدون ایجاد هراس در جامعه و خانواده ،به خانههای خود
باز گردند .این هواپیما امروز در فرودگاه نیروی هوایی در ریورساید فرود آمد .یکی
از مسافران که پیش از پرواز از چین،
جراحت کوچکی یافته بود ،مورد مداوا قرار گرفته است.
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در کانون خبر:

قانونگذارانکالیفرنیا وبررسی
بودجه آموزشی  9میلیون دانشآموز
قانون گذاران کالیفرنیا بررســی بودجه پیشنهادی گوین نیوسام
فرمانــدار کالیفرنیا برای ســال  2020-21را با تمرکز بر بودجه
آموزشی برای  9میلیون دانشآموز آغاز کردند که بخش بزرگی از
بودجه درخواستی را تشکیل میدهد.
بودجه درخواســتی گوین نیوســام برای آموزش دانشآموزان
 12-Kمبلغ  84میلیارد دالر است که با توجه به مقررات الیحه
 98که در سال  1988تصویب شده ،میباید میزان افزایش بودجه
آموزشی منطبق بر قوانین باشد.
در بودجه پیشــنهادی گوین نیوســام 3/9 ،میلیارد دالر افزایش
نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است که  900میلیون
آن برای آموزش و استخدام آموزگاران جدید و یا آموزش بیشتر
برای آموزگاران کنونی است و بخشی نیز برای ارتقاء مدارس در
مناطق کم درآمد در نظر گرفته شده است که مورد تایید اتحادیه
آموزگاران ایالت کالیفرنیا قرار گرفته است.

شکایت شهر بورلی هیلز از کانتی لوس انجلس برای
دستگاه های جدید رای گیری
شــهر بورلی هیلز ،از کانتی لوس آنجلس برای به کار گرفتن
سیستم جدید رای گرفتن در آستانه انتخابات مقدماتی  3مارچ
به دادگاه عالی شــکایت کرد .در این شــکایت که علیه شیوه
اســتفاده از ماشینهای جدید اســت و در اصطالح VSAP
خوانده میشــود و گفته شده است در تکرار مرحله به مرحله
این سیســتم که به طور لمس صفحة نمایشگر کامپیوتر انجام
میشود ،کاربران میتوانند دچار اشتباه شوند و نام همه نامزدها
را بینند و به صفحه بعدی بروند .بر اساس این شکایت که در
مقایسه سیستم جدید و سیســتم قدیمی انجام شده ،آن را در
رابطه با تجربه رای دهندگان ،ناکارآمد توصیف کردهاند.
شــهر بورلی هیلز اعالم نموده است که این مشکل را در هفته
نخست ژانویه به کانتی لوس انجلس گوشزد نموده است.

فروش بی حد کفشهای  Nikeبا نشان و
امضای کوبی برایان

شرکت Nikeاعالم کرد که کفشهایی را که با نشان و امضای کوبی از سوی دیگر ،این ماجرا موجب شد که بسیاری از کاربران تالش
برایان به فروش میرسیده را از وبسایت خود خارج نکرده است ،کنند آن را از تارنمای دیگر خریداری کنند .ناگفته نماند که قرارداد
بلکه پس از حادثه دلخراش سقوط هلی کوپتر و مرگ کوبی برایان شرکت  Nikeو کوبی برایان و عرضه کفشهای ورزشی با نشانه
و همراهان ،از روز یکشنبه ،این تارنما با تقاضای بیرون از حد روبرو این ورزشکار نامدار ،یکی از پرطرفدارترین کفش ورزشی را در باالی
جدول فروش در بین جوانان قرار داده بود.
شده و تمامی کفش ها به فروش رسیده است و موجود نیست.

یک بیمار مبتال به ویروس کرونا در
ارنج کانتی بستری شد

مســئوالن اداره بهداشــت عمومی ارنج کانتی اعالم کردند
که بستری شــدن یک بیمار مبتال به ویروس کرونا در ارنج
کانتی که دومین مورد در کالیفرنیا به شمار میآید ،هنوز نشان
نمیدهــد که در تماس با دیگران به گســتردن این بیماری
انجامیده اســت .مســئوالن ضمن یاداوری و هشدار برای
مراقبت بیشتر در زمینه شستشوی دستها ،اشاره کردهاند که
هنوز شواهدی وجود ندارد که به جز تماس نزدیک و مستقیم
با فرد مبت ً
ال دست زدن به دستگیره و یا تکمههای آسانسور
و دیگر موارد مشابه ،امکان ابتال را فراهم کرده باشد
و یا تهدیدی برای سالمت عمومی جامعه وجود داشته باشد.
ناگفته نماند که پس از فراگیر شدن این بیماری در چین و در
آستانه سال نو چینی ،همه فرودگاههای آمریکا مقررات ویژه
بررسی شرایط مسافران را فراهم نمودهاند.

سیگارهای خطرناک بخارزای ماریوانا
جمع آوری شد
مســئوالن ایالت کالیفرنیا اعالم کردند که سیگار بخارزای
ماریوانا را از فروشگاههای غیرقانونی جمعآوری کردهاند
زیرا آن را برای سالمتی مصرف کنندگان خطرناک یافتهاند.
این سیگارهای بخارزای ماریوانا دارای مادهای بودند که به
غلظت کمک میکرده و بر اساس یافتههای اداره بهداشت
عمومی در آمریکا ،این ماده در شش افراد نوعی از بیماری
شایع و خطرناک تنفسی را گســترش داده است .این ماده
شیمیایی که  THCخوانده میشود ،کمک به تاثیر فراوان
ماریوانا برای نشئه شــدن و سرخوشی بوده است و اداره
نظارت بر فروش فرآوردههای مــاری وانا در کالیفرنیا که
دستور جمعآوری این سیگارها را از فروشگاههای غیرقانونی
در لوس آنجلــس صادر کرده بود ،اعالم نموده اســت از
فروشگاههای غیرقانونی خریداری نکنید زیرا فراوردههای
آنها زیانبار و خطرناک است.

دستگیری  11نفر به جرم قاچاق بطریهای
پالستیکی و قوطیهای آلومینیومی نوشابه
مسئوالن اداره دادگستری کالیفرنیا اعالم کردند  11نفر را به
جرم قاچاق بطریهای پالستیکی و قوطیهای آلومینیومی
نوشابه بازیافتی از ایالتهای نوادا و آریزونا به ایالت کالیفرنیا
دســتگیر کرده اند ،این بطریها و قوطیهای نوشــابه در
بازیافت ارزشــی باالی  2میلیون دالر داشته است .یکی از
دستگیر شدگان ،از کارکنان مرکز بازیافت بوده است.
این  11نفر متهم هستند که با آوردن قوطیهای آلومینیومی
نوشابه و بطریهای پالستیکی از دو ایالت نوادا و آریزونا ،آنها
را به مراکز بازیافت در کالیفرنیا میدادند و بین  5تا  10برای
هر بطری یا قوطی دریافت میکردهاند زیرا دو ایالت یاد شده،
پولی برای بازیافت به مصرف کننده باز نمیگرداند.
این دستگیریها به دستور حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا
انجام شده است .او گفته است ما اجازه نمیدهیم افراد متقلب
با قاچاق به پول دست بیابند.
در فاصله  13تا  17ژانویه ماموران با حکم بازرسی 17669
پاند آلومینیوم و  7554پاند پالستیک و  2430پاند شیشه را
ضبط کردهاند.
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در کانون خبر:

دولت ترامپ  :کالیفرنیا نمی تواند شرکت های بیمه را
مجبور به پوشش سقط جنین کند

دولت دانالــد ترامپ در روز جمعه خطــاب به ایالت
کالیفرنیا ،اخطار کرد که این ایالت نمیتواند شرکتهای
بیمه را وادار کند که برای ســقط جنین پوشش درمانی
داشته باشــند و آن را برای کالیفرنیاییها تهدیدی برای
دستیابی آزاد به بیمه درمانی دانست.
راجر سورینو  ،مدیر دفتر حقوق مدنی در وزارت بهداشت
و خدمات انسانی در اخطار خود به کالیفرنیا گفت :اگر
ایالت کالیفرنیا میخواهد خدمات سقط جنین برای مردم
فراهم کند آزاد است ولی آزاد نیست که مردم را زیر فشار
قرار دهد که هزینه سقط جنین دیگران را بپردازد و این

در کالیفرنیا در انتخابات مقدماتی تنها جمهوریخواهان می توانند به
ترامپ رای بدهند

اجبار  ،نقض قوانین است.
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،در توئیت خود نوشت:
اشتباه نکنید ،این کار شما ،علیه کالیفرنیا نیست ،بلکه کندن
بخشی از حقوق زنان در دستیابی به سقط جنین است.
حاویر بسرا در اشــاره به سخنان رییس جمهور ترامپ
و مایک پنس در راهپیمایی مخالفان ســقط جنین که در
واشنگتن برگزار شد ،اشــاره کرد که :آنچه قابل تاسف
است ،این است که قطب نمای اخالقی ترامپ ،همواره
برای مقاصد سیاســی ،دست به چنین کارهایی میزند.
کالیفرنیا در این راه مبارزه خواهد کرد.

 30دستگاه تریلر برای سرپناه بی خانمان های لوس انجلس

بنابر دستور گوین نیوسام قرماندار کالیفرنیا  30دستگاه
تریلر در  7فوریه به لوس آنجلس خواهند رســید تا به
عنوان سرپناه موقت برای بیخانمانها مورد بهرهبرداری
قرار گیرد .این تریلرها در دوران آتشســوزی کمپ در
سال گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفته بود.
مســئوالن کانتی لوس آنجلس تاکنون  3زمین خالی را
که در مالکیت ایالت اســت و در جنوب لوس آنجلس
قرار دارد ،برای پارک کردن این تریلرها در نظر گرفتهاند

و اداره خدمات به بیخانمانها  Hopicsبه شناســایی
خانوادههایی خواهد پرداخت که در این تریلرها زندگی
خواهند کرد.
از ســوی دیگر خدمات بهداشــتی و آب آشامیدنی و
توالتهای موقت نیز از سوی اداره بهداشت کالیفرنیا در
کنار این تریلرها ،ارائه خواهد شد .درخواست از فرماندار
برای فرســتادن این  30تریلر در نشست روز سه شنبه
ناظران کانتی لوس آنجلس به تصویب رسیده بود

ایمنی بیشتر در جاده های کالیفرنیا با کاهش یکساعت از
زمان رانندگی نوجوانان

بنیاد غیرانتفاعی کنشگران برای ایمنی بیشتر رانندگی در
بزرگراهها ،در آخرین مطالعه خود ،از اداره راه کالیفرنیا و
اداره ،راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا درخواست کردند که
دامنه سختگیری برای رانندگان نوجوان را بیشتر نمایند.
در حالی که در این گزارش در  10مورد از  16مورد مطالعه
شده ،کالیفرنیا قوانین بیشتری برای ایمنی داشته است و در
زمینه بستن کمربند ایمنی و یا صندلیهای ویژه کودکان و
نگهداری افراد دارای ناتوانی ،قوانین ایمنی ویژهای داشته

است ،لیکن تقاضا کرده است که اگر ساعت رانندگی و
ممنوعیت برای کسانی که کمتر از یکسال است گواهینامه
دریافت کردهاند را از ســاعت  11شب تا  5بامداد به 10
شــب تا  5بامداد تغییر دهند و حدود سن را تا  18سال
در نظر بگیرند ،از تصادفهای شبانه همراه با سرعت از
سوی نوجوانان کاسته خواهد شد و در نتیجه میزان مرگ
و میر نیز کم خواهد شد.

درخواست مایک بونین نماینده شورای شهر
لوس آنجلس از صاحبان امالک
بنابر درخواســت مایک بونین نماینده شــورای شهر لوس
آنجلس از منطقه غرب لوس آنجلس که در برگیرنده برنت
وود ،پاسیفیک پاالسید ،ونیز ،مارویستا ،مارینا دل ری است،
شورای شهر با تصمیم  ،12-0از بخش برنامهریزی شهرداری
خواست تا بر اساس آمار اداره سرشماری و منابع اطالعاتی
اداره آب و بــرق لوس آنجلس ،میــزان آپارتمانها خالی را
گزارش دهد تا اگر  5درصد یا کمتر بود ،نسبت به استراتژی

جدید برای پیشگیری از اجبار به تخلیه آپارتمانها پیشگیری
نماید زیرا از یک ســو با شــکایت مستاجران روبرو هستند
کــه میگویند صاحبان امالک برای افزایش اجاره بها ،آنها را
مجبــور به تخلیه میکنند و از ســوی دیگر صاحبان امالک
میگویند دیگر نمیخواهنــد آپارتمانهای خود را به اجاره
واگذار کنند و خواستار تغییر مقررات هستند.

 40روز به انتخابات مقدماتی  3مارچ در کالیفرنیا مانده اســت
و دســت کم  25درصد از رای دهندگان مستقل و کسانی که
وابســتگی به هیچ حزبی ندارند ،اجازه نخواهند داشــت در
انتخابات مقدماتی به حزب جمهوریخواه و نامزد آن رای بدهند،
زیرا قوانین حزب جمهوریخواه کالیفرنیا ،انتخابات را محدود به
کســانی مینماید که در ثبت نام ،خود را جمهوریخواه اعالم
کردهانــد .گر چه پرزیدنت ترامپ رقیب چندانی در انتخابات
مقدماتی ندارد ،لیکن رای دهندگان مایل هســتند که به طور
نمادین رای خود را به صندوق بیاندازند و این گروه باید تمایل

حزبی خود را از مســتقل به جمهوریخواه تغییر دهند .این در
حالی است که مقررات حزب دموکرات کالیفرنیا ،اجازه میدهد
که همه کسانی که مایل هستند و نام خود را ثبت نکردهاند نیز
به یکــی از  9نامزد دموکراتها در انتخابات مقدماتی  3مارچ
رای بدهند.
مســئوالن نظارت بر انتخابات کالیفرنیا اعــام کردند که این
محدودیت و یا آزادی به مقررات درونی احزاب بستگی دارد
نه به ایالت کالیفرنیا.

ضبط  24تن ماری وانا در کالیفرنیا در سال 2019

با این که  2ســال از تصویب الیحه آزادی استفاده از ماریوانا ،در
ایالت کالیفرنیا برای افراد باالی 21سال میگذرد ،هنوز گزارش اداره
نظارت و کنترل فروش و تولید ماری وانا نشان میدهد که میزان
باالیی از این مواد در کالیفرنیا به طور قاچاق به فروش میرسد.
در این گزارش آمده است که در سال  ،2019ماموران توانستهاند 24
تن ماری وانا را که ارزش آن  133میلیون دالر برآورد شده است،

کالیفرنیا می خواهد
انسولین را ارزانتر
بفروشد
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا که هنــوز منتظر پذیرش
پیشنهاد خود از سوی قانونگذاران در مورد تولید داروهای
مهم از ســوی ایالت کالیفرنیا برای پایین آوردن بهای دارو
میباشد ،پیشــنهاد فروش انسولین از سوی ایالت کالیفرنیا
را مطرح کرد .او میگوید که داروی انسولین تنها از سوی
 3شرکت مهم داروسازی Eli Lilly، Novo Nordisk
و  Sanofiعرضه میشــود و برای پایین آوردن بهای این
دارو ،یا باید نوعی ژنریک آن تولید شــود و یا این که این
دارو را از همین شرکتها به بهای کمتر خرید و با برچسب
جدید ایالت با بهای کمتر بفروش رساند.
او اعالم کرده اســت که بخش بزرگی از بهای این دارو را
واسطهها دریافت میکنند و از میان برداشتن نقش واسطهها
در این مورد میتواند از بهای دارو بکاهد .ناگفته نماند که
ایالت کالیفرنیا با پوشش مدیکل برای کم درآمدها به طور
طبیعی یکی از خریداران اصلی انسولین در کالیفرنیاست

ضبط کنند و در این کار ماموران اداره راه کالیفرنیا در بازرسیهای
بزرگراه ها و جادهها بیشترین کمک را نمودهاند.
اداره راه کالیفرنیا در مقایسه میزان قاچاق اعالم کرده است که در
سال  ،2018توانستهاند  80تن را ضبط کنند که بیش از  3برابر سال
 2019بوده است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از آدینه  31ژانویه 2020

تلفن818 791 4201 :

20501Ventura Blvd. Suite 147

فکس5303792828 :

Woodland Hills, CA 91364
info@andisheh.tv

استودیو818 791 4202 :

شبکه تلویزیونی اندیشه

محملی برای ارتقای اندیشه ،خردورزی و آزادی بیان
شبکه تلویزیونی اندیشه به صورت  24ساعته از ماهواره ( )satelliteدر اروپا و خاورمیانه (ایران)
و از طریق  ،GLWiZجادو ،روکو و دیگر تیویباکسهای مرسوم ،در آمریکا
با حضور چهرههای سرشناس در اختیار و خدمت بینندگان محترم است:

mojgana@ketab.com

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

دکتر جمشید آصف
جراح  -دندانپزشک
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پیشگیری از فروریزی خط راهآهن
در منطقه دلمار
برای پیشــگیری از فروریزی خط راهآهن در منطقه
دلمار ،کانتی سن دیه گو 10میلیون دالر هزینه خواهد
کرد.
در18ماهگذشته،مقاماتومسئوالنمنطقهشکایتهایی
را از ساکنان منطقه دلمار برای فروریزی دامنههای کناره
جاده در حاشیه اقیانوس دریافت نمودهاند که خاکها
و سنگهای زیر ساخت خط راه آهن در این منطقه در

حال نشست و فروریزی است .از این روی ،مسئوالن
راه در شمال سن دیه گو کانتی ،اعالم کردند که بسیاری
از این آسیبها ناشی از بارندگی و توفان و آبراههای
حاشیه اقیانوس است و خاک را سسب نموده است
با طرح هزینه  10میلیون دالر برای شــروع ترمیم و
تعمیر ،در 4سال آینده نزدیک به 100میلیون دالر هزینه
خواهندکرد.

حمله ادوارد گالیگر فرمانده
بازنشسته گروه ویژه تفنگداران
نیروی دریایی
ادوارد گالیگر فرمانده بازنشسته گروه ویژه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا که در
دادگاه نظامی دوم خود تبرئه شــده و با حضور در کاخ ســفید مورد تشویق دانالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت ،با انتشار ویدئویی ،افسری را که علیه او
شهادت داده بود را مورد حمله قرار داد.
ادوارد گالیگر ،متهم بود که یک زندانی نوجوان داعشی را به قتل رسانده و با جسد
او عکس گرفته است  ،در دادگاه نظامی برای جرائم دوران جنگ محاکمه و محکوم
شد ،لیکن در دادگاه دوم از او رفع اتهام شده و با یک درجه پایینتر بازنشسته شد و
دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داد که او را با همان رتبه و درجه پیشین
بازنشسته کنند و همین موضوع موجب برکنار رابرت اسپنسر فرمانده نیروی دریایی
آمریکا نیزشد.
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