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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00
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 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

بیمه عمر

برنامه ریزی برای درآمد مادام العمر

برنامه ریزی بازنشستگی

(capital gains) راهکارهای مالیات افزایش سود برسرمایه

پیش برنامه ریزی مالیاتی

Beverly Hills Financial
Planners LLC

Over 40
Years of

Experience

WWW.BHFPINVEST.COM
310-205-9000

Angelo Talebi 
RIA, MBA

ما راه حل های مالی را در دوران
سخت می دانیم

Think about Income for Life

بیمه عمر

برنامه ریزی برای درآمد مادام العمر

برنامه ریزی بازنشستگی

(capital gains) راهکارهای مالیات افزایش سود برسرمایه

پیش برنامه ریزی مالیاتی

Beverly Hills Financial
Planners LLC

Over 40
Years of

Experience

WWW.BHFPINVEST.COM
310-205-9000

Angelo Talebi 
RIA, MBA

ما راه حل های مالی را در دوران
سخت می دانیم

Think about Income for Life

پیام افشا شده )شاهزاده( رضا پهلوی 
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 گوسفندوار عمل نکنید، خواهان 
استقرار جمهوری دموکراتیک هستم

پیروزی کم سابقه محکومین 
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در نمایشگاه نیویورک

 در حمایت از مردم ایران

کودکان سیاهپوست و التین تبار 
لس آنجلس  با کمترین میزان 

واکسیناسیون کرونا

باربارا لی وارد کارزار انتخاباتی 
۲۰۲۴ سنای آمریکا شد

اختالف بین گوین نیوسام و 
UC دانشگاه های

کالیفرنیا بیشترین سهم را در 
۱۰ شهر باالی جدول شادمانی و 

رشد را دارد

کاهش جمعیت کالیفرنیا
 در دو سال اخیر

کاهش بهای خانه در کالیفرنیا

دیار عشق
 مالحت اورکمز
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بی شرمی در دست کاری تاریخ
و پوشاندن »شرمگاه«
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در صفحات دیگر:

قابل توجه صاحبان امالک و 
مستغالت در اسرائیل 

تیم ما در اسرائیل و آمریکا امالک شما را به 
بیشترین قیمت ممکن به فروش می رساند.

در آخرین معامله،  زمینی خالی را به مبلغ 
150 میلیون دالر به بزرگترین توسعه دهنده 

امالک )Developer( در خاورمیانه به 
 فروش رساندیم

(424)385-2981

قابل توجه همه منجمله شما 
اگر بیزینس جدیدی باز کرده اید؟

اگر تغییراتی در نوع شغل خود داده اید؟
اگر محصول جدیدی دارید؟

اگر کتابی نوشته اید؟
اگر اختراعی کرده اید ؟

اگر جدیدا گواهینامه ای ) الیسنسی( گرفته اید؟
اگر رویدادی )Event( ای را برگزار می کنید؟

و هزاران اگر دیگر؟
فوری به 08 خبر بدهید تا هم در 08 ثبت شوید و هم خبر 
کاری که انجام داده اید و یا موفقیتی که کسب کرده اید 
در هفته نامه  ایرانشهر  منتشر شود تا هزاران نفر از آن 

باخبر شوند.

(818)9-080808
Iranshahr@ketab.com
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معمای مسمومیت های زنجیره ای دانش آموزان دختر در ایران
طــی چند هفته اخیر ماجرای مســمومیت زنجیره ای دانش 
آموزان دختر در شــهرهای قم و بروجرد شروع شده که گمانه 
زنی هایی مبنی بر »دست های پشت پرده« و » ترور بیولوژیک« 

از سوی برخی از منابع عنوان شده است.
موضوع مسمومیت زنجیره ای دانش آموزان قمی ابعاد گسترده 
تری به خود گرفته است و تا به امروز با وجود سخنان متناقض 
مسئولین جمهوری اسالمی، علت اصلی این حادث مشکوک از 

سوی آنها مشخص نشده است. 
 

در روز سوم اسفند، 62 تن از دانش آموزان دبیرستان دخترانه 
احمدیه بروجرد با عالئمی از مسمومیت مشابه دانش آموزان در 

قم مواجه شدند. 
مادر یکی از دانش آموزان مســموم که در بیمارستان بستری 
شده است، در ویدئویی که در شبکه های اجتماعی نشر یافته 
اســت، می گوید که پاهای فرزندش پس از استشمام این گاز 
بی حس شده و تنگی نفس گرفته است.  جای تعجب است که 
عالئم پس از مرخص شدن دانش آموزان از بیمارستان ، دوباره 

بر می گردد. 
 

گمانه زنی هایی در مورد علت این مسمومیت های زنجیره ای 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده است . برخی آن را نشانه 
هایی از »پخش گاز اعصاب« می دانند که کاربرد نظامی دارد. 
برخی دیگر آن را یک نوع »ترور بیولوژیک« عنوان می کنند که 

سپاه برای آزمایش سالح های هسته خود این کار را انجام می دهد.  
گفته می شــود، گروهی با نام »فدائیان والیت« که از مجتبی خامنه ای دســتور می 
گیرد، شب نامه هاییی در روزهای اخیر در قم منتشر کرده اند، مبنی بر این که » درس 
خواندن دختران را حرام دانسته و ادامه آن را مبارزه با امام زمان می دانند و تهدید کرده 

اند در صورت تعطیل نشدن مدارس دخترانه این کار را ادامه خواهند داد.« .
نفیســه مرادی پژوهشگر مطالعات اسالمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی به بررسی این 
موضوع پرداخته است و وجود نگاه های طالبانی مخالف تحصیل دختران را در پشت 

این حوادث محتمل دانست. 

وی گفته است: مدتی است مسمومیت دانش آموزان دختر مدارس قم باعث ایجاد نگرانی 
شــده است. این در حالی اســت که اولین بار خبر مربوط به مسمومیت دانش آموزان 
هنرستان دخترانه نور در نهم آذر ماه و هم زمان با فراگیری شعار »زن، زندگی، آزادی« 

در دبیرستان ها منتشر شد.
گفتنی است که در هفته های اخیر روزانه چندین دبیرستان دخترانه در مناطق مختلف 
شــهرهای قم و تهران درگیر این قضیه می شــوند، به طوری که آموزش و پرورش قم 
روزهای سه شــنبه و چهارشنبه هفته گذشــته، تمام مدارس را تعطیل کرد؛ اما روز 

یکشنبه بعد از پنج روز تعطیلی دوباره مسمومیت دانش آموزان خبرساز شد.

ارائه شواهدی جدید مبنی بر ادعای استاد 
دانشگاه اوبرلین در انکار اعدام های سال 67

ســازمان »ائتالف علیه طرفداران رژیم اسالمی ایران« 
مســتقر در آمریکا درباره ادعای محمد جعفر محالتی، 
اســتاد کالج اوبرلین مبنی بر انکار اعدام های دســته 
جمعی ســال 67 )1988 میالدی( در ایران، شــواهد 

جدیدی را به سازمان عفو بین الملل ارائه کرد.
محمدجعفر محالتی ســفیر جمهوری  اسالمی ایران 
در ســازمان ملل از سال 1987 تا 1989، بوده است و 
در حــال حاضر در کالج اوبرلین اوهایو آمریکا در حال 

تدریس »دین اسالم« می باشد.
 

در گزارش 17 صفحه ای ســازمان عفــو بین الملل با 
عنــوان »مشــارکت دیپلمات های ســابق جمهوری 
اسالمی در سرپوش گذاشتن بر قتل عام سال 1988«  
آمــده اســت: »محمد جعفــر محالتــی، در تضعیف 
گزارش های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در 
مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، نقش بسیار پررنگی 
داشته است. به عنوان مثال، او در اواخر نوامبر و اوایل 
دسامبر 1988 ســعی می کرد تا از  تصویب قطعنامه 
مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اعدام های دسته 

جمعی جلوگیری نماید.« 
در ادامه این گزارش آمده است: »علیرغم هشدارهای 
فوری عفو بین الملل به رژیم جمهوری اســالمی در آن 
زمان و پوشش رســانه ای درباره این کشتار، محالتی 
تمامی گزارش های مربوط به اعدام های دســته جمعی 

سال 1988 را تکذیب کرده است. «
در این گــزارش از مقامــات جمهوری اســالمی که 
حقیقت اعدام های دسته جمعی سال 1988 را تکذیب 

یا تحریف می کنند، خواســته شــده است که در این 
زمینه پاسخ گو باشند.

سازمان عفو بین الملل در این گزارش ضمن قدردانی از 
ســازمان »ائتالف علیه طرفداران رژیم اسالمی ایران« 
خاطر نشان کرد که  برخی از مقاالت رسانه ای مذکور 
را از این سازمان، همچنین از زندانیان سابق، بستگان 
قربانیــان و فعاالن حقوق بشــر کــه در اکتبر 2۰2۰ 
کمپین عمومی راه اندازی کرده بودند، به دست آورده 

است. 
 

جرالد اورباخ، اســتاد بازنشســته تاریخ کالج ولزلی، به 
جروزالم پست گفت: » در واقع محالتی  با این ادعاها 

کالج اوبرلین و خودش را تحقیر کرده است«.
 

حمید چرخکار، اســتاد مهندســی زیســت پزشکی 
در دانشــگاه کیس وســترن کلیولند و یکی از اعضای 
سازمان »ائتالف علیه طرفداران رژیم اسالمی ایران« ، 
مقاله مهم فایننشال تایمز را که در 17 آگست 1988 
منتشــر شــده بود را فاش کرد کــه در آن آمده بود: 
»جمهوری اســالمی به اعدام دســته جمعی زندانیان 
سیاسی متوسل شده اســت. اعدام های سیستماتیک 
زندانیان چپ، اعم از مارکسیســت ها بویژه مجاهدین 

خلق )مارکسیست های اسالمی( بسیار تسریع شد.«
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 
منبع : جروزالم پست

https://www.heidarilawgroup.com/
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https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=EWWLXRNRYCLBJ
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-732089
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فراخوان آنجلینا جولی برای شرکت 
در نمایشگاه نیویورک در حمایت از مردم ایران

آنجلینا جولی به منظور همبســتگی با مردم ایران، در 
اینستاگرام خود نوشت، او و فرزندانش »شیلو« و »زهرا« 
یک دسته از موهای خود را کوتاه کردند و برای شرکت 
در یک نمایشگاه هنری در نیویورک ارسال نمودند. وی 
در این پست از طرفداران خود خواسته است تا با ارسال 

موی خود صدای مردم ایران باشند.
در این پست اینستاگرام، ویدئوئی به اشتراک گذاشته 
شده است که نشان می دهد دختر جولی و چند دختر 
دیگــر در حال کوتاه کردن موهای خود می باشــند و 
دســته ای از موهایشان را برای نمایشگاهی که در ماه 
مارچ همزمان با روز جهانی زن در نیویورک برگزار می 

گردد، ارسال کردند. 
 

 آنجلینا جولی در خصوص برگزاری این نمایشگاه نوشته 
است: »دوست من »پرون نوری« Prune Nourry در 
حال تهیه پروژه هنری برای همبستگی با زنان شجاع 
ایران است که برای تساوی حقوق خود مبارزه می کنند . 
خانواده من نیز در این پروژه شرکت می کند و هرکسی 
از دوستان می تواند با ارسال یک دسته از موهای خود، 
قبل از 2۵ فوریه، در این پروژه هنری شرکت نماید.این 
نمایشگاه در 8 مارچ 2۰23 مصادف با روز جهانی زن در 

نیویورک برگزار می شود.«
 

آنجلینا جولی مدت هاست که در امور بشردوستانه سرمایه گذاری بسیاری کرده است. 
او مدت بیش از دو دهه سفیر سازمان ملل بود. در حالی که از سنین جوانی درگیر 
هالیوود بود، بازی در فیلم ها و کارگردانی آن ها را بر عهده داشت، بر روی سالمت زنان 

و کودکان در مناطق مختلف جهان نیز سرمایه گذاری کرده است.
 

در پایان سال گذشته، جولی به کار خود با سازمان ملل پایان داد و تمرکز خود را بر 

روی کارهایی گذاشته است که بتواند صدای افراد دیگر باشد. او در اینستاگرام خود 
نوشــته است: »من اکنون با سازمان هایی کار می کنم که بتواند صدای بلند افرادی 

باشد که بیشتر تحت تأثیر جامعه قرار گرفته اند. «
 

لینک پست اینستاگرام آنجلینا جولی 
/https://www.instagram.com/p/Co2vO_BuUZ5
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Hola منبع : سایت خبری

دستگیری باند قاچاق انسان برای روسپیگری

در کنفرانس خبری که با حضور راب بونتا دادســتان کل کالیفرنیا، شهردار و رئیس 
پلیس ســن دیگو برگزار شد، مســئوالن اعالم کردند که در یک عملیات ویژه علیه 
قاچاق انســان و به کار گرفتن آنان برای روســپیگری، دو شــهر سن دیگو و نشنال 
سیتی در سن دیگو کانتی از 9 ژانویه تا 1۰ فوریه، ۴8 نفر دستگیر شدند که 16 نفر 
از آنها زنان و دخترانی بودند که برای روسپیگری به آنجا آورده شده بودند. جایی که 

مشتریان برای رابطه سکسی در صف ایستاده بودند. 

 این افراد در نزدیکی بزرگراه ۵ و پایگاه نیروی دریایی در سن دیه گو دستگیر شده اند 
که در میان آنها ، دختران نوجوان 13 ساله تا 17 ساله دیده می شود و یکی از آنها از 

ایالت آریزونا آورده شده بود. 
 

نوجوانان دستگیر شده، در اختیار کانون های اصالح و تربیت قرار گرفته اند

بی شرمی در دست کاری تاریخ
و پوشاندن »شرمگاه«

چندی پیش در یکی از برنامه های »کالب هاوس« یکی از سخنوران ,خیلی صاف و 
پوست کنده )گاهی وقت ها هم پوست نکنده!( می گفت که استفاده از واژه »شرمگاه« 
اشــتباه است و اندام های تناسلی و چیزهای دیگر , مانند اندام های دیگر هستند که 
ازاعضای یک پیکرند! و نباید حرف زدن یا دیدن و نشان دادن آنها، مایه شرم باشد. 

بهر روی امیدوارم که من را از توضیح و تشریح و تفسیر این موضوع معاف و معذور 
بدارید ، بله تصویری که مالحظه می فرمایند، یک تصویر دست کاری شده به برکت 

فتوشاپ است که یک مرد مغول را به زور در صفحه جای داده اند. 
واقعیت اینســت که تابلو ی اولی، که بازار برده فروشــان عرب را نشان می دهد به 
احتمال قوی کار یک نقاش اروپایی اســت که حکایت از حمله تازیان به ایران و به 

اسارت گرفتن زنها و پسران جوان و فروش آنها به عنوان کنیز و غالم ، میکند 
و تصویر به خوبی نشــان می دهد که زن ها سفید پوست و فروشنده و خریدار سیه 
چرده و عرب هستند و حاال یک مرد مغول در کنار آن چه می کند. موضوعی است 

که خدمت شما عرض می کنم.
اگر حال و حوصله چرخ زدن در فضای مجازی را داشته باشید. بد نیست دنبال عنوان 

The Unthinkable Things Genghis… بگردید 
من می توانم این کلیپ را برای شما تعریف کنم ولی شرط واجب این است که خودتان 

ببینید و آنرا با ویدیوهایی که در مورد چنگیز ساخته شده مقایسه کنید. 
تاریخ مغول، بخاطر اینکه فرمانروایانش بیشــتر از هر کسی دیگری کشورهای دیگر 
را زیر ســلطه خود قرار داده اند، ذکر خیر و ذکر شرشــان در تاریخ های بسیاری از 

کشورهای جهان تکرار شده است. 

چنگیزمغول ، خونریز و بی رحم بود و قصد گسترش امپراتوری اش را داشت ولی بعد 
از رسیدن به قدرت برده داری را در خود مغولستان لغو کرد.

چنگیز کســانی را که تسلیم او می شدند، گردن نمی زد و زن و بچه و دارو ندارشان 
را نمی گرفت. چنگیز برای پیوند با قبیله های دیگر، فرزند یتیمی را به برادری قبول 

می کرد و با حمایت از او و مادرش پیوندی با قبیله های مغول به وجود می آورد. 
در زمان چنگیز برای توسعه تجارت کاروان ها امنیت داشتند و بدون ترس و واهمه از 
شبیخون و غارت و قتل و کشتار در سراسر متصرفات او به داد و ستد می پرداختند. 
چنگیز به باورهای دینی دیگران احترام می گذاشت و دین و آیین خودش را به آنها 

تحمیل نمی کرد. 
در این ویدیو، روی این تاکید می شود که چنگیز با دین یهود و دین اسالم سر ستیز 
داشته است و این یک دروغ محض و جعل بزرگ تاریخ است و حاال منظور برنامه ساز 
از این کار چه بوده و چرا در نقاشی دست برده و سانسور قسمت هایی از بدن چه بوده 

است، من که هر چه فکر کردم عقلم به جایی قد نداد شما را نمی دانم. 

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47487&Status=2
https://www.instagram.com/p/Co2vO_BuUZ5/
https://www.instagram.com/p/Co2vO_BuUZ5/
https://www.hola.com/us/celebrities/20230221342958/angelina-jolie-kids-cut-hair-iranian-women/
https://www.hola.com/us/celebrities/20230221342958/angelina-jolie-kids-cut-hair-iranian-women/
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کودکان سیاهپوست و التین تبار لس آنجلس
 با کمترین میزان واکسیناسیون کرونا

کودکان زیر ۵ سال در میان سیاهپوستان و التین تبارهای لس آنجلس کمترین میزان 
واکسیناسیون علیه کرونا را دارند.

تنها 12 درصد کودکان بین 6 ماهه تا ۴ ساله دست کم یک بار واکسینه شده اند که 7 
درصد آنها، واکسینه کامل هستند.

در میان این گروه ســنی کودکان، 6 درصد کودکان سیاه پوست و ۵ درصد کودکان 
التین تبار واکسینه می باشند.

در حالی که  22 درصد کودکان آســیایی تبار، 19 درصد کودکان سفید پوست، 1۵ 
درصد از کودکان بومیان امریکا واکسینه شده اند.

 همین آمار مقایسه ای نشان می دهد که کودکان 6 ماهه تا ۴ ساله در آمریکا 1۰ درصد 
یک بار و ۵ درصد واکسینه کامل شده اند.  

باربارا لی وارد کارزار انتخاباتی 202۴ سنای آمریکا شد
باربارا لی نماینده 76 ساله دموکرات از اوکلند در خانه نمایندگان، پس از گمانه زنی های 
چند ماهه گذشته، سرانجام اعالم کرد: » برای جایگزینی سناتور دایان فاین استاین، 

وارد کارزار انتخاباتی سال 2۰2۴ سنای آمریکا می شود. »
 او با اعالم این خبر، گفت: »به آنهایی که می گویند دوره من به پایان رسیده است، 

می گویم که من عقب نشینی نمی کنم و این در DNA سیاسی من نیست.«
  باربارا لی ســومین دموکرات در خانه نمایندگان اســت که با تصمیم به نامزدی 
در انتخابات ســنای آمریکا، کرسی نمایندگی خود را می تواند در کالیفرنیا به خطر 

بیاندازد. 
کیتی پورتر و ادم شیف 2 نماینده دموکرات دیگر هستند که برای سنا خود را نامزد 

کرده اند. 

اختالف بین گوین نیوسام و 
UC دانشگاه های

 UCLA، UC آیا رویای هزاران دانشجوی کالج محلی برای ورود به دانشگاه های
San Diego و UC Berkley با بن بست روبرو خواهد شد. 

 
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، 2۰ میلیون دالر بودجه برای دانشگاه های UC برای 
پذیرش دانشجویان کالج های محلی قرار داده است که مخالفان می گویند، این یک 
 UC پیشنهاد کورکورانه و نزدیک بینانه است و نمی تواند در 9 دانشگاه زیر مجموعه

پذیرفتنی باشد .
این پیشنهاد  اصول انصاف اساسی دانشــگاه ها را هدف قرار می دهد و آن را نقض 

می کند و حتی برآورنده نیاز بودجه آموزشی نیست. 
 

ســال گذشته دانشگاه یوسی ال ای، 23 درصد درخواست کنندگان کالج ها به این 
دانشگاه را پذیرفت و برای سال آینده، شمار درخواست کنندگان 6 برابر خواهد شد 

که این بودجه پاسخگو نخواهد بود. 

https://pandorarugs.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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213-573-9635

Job Opening at Ketab Corporation!
A Leading Iranian Magazine and Advertising Company looking for a Graphic Designer
We are looking for a candidate that possesses at least a bachelor’s degree and 
graphic designcertification. Candidates must be fluent in Farsi and have over ten 
years of experience in graphic design.

Please contact: ketab1@ketab.com

پیروزی کم سابقه محکومین به اعدام در ایالت آریزونا
دیوان عالی فدرال ، پیروزی کم ســابقه ای را برای یک متهم 
محکــوم به اعدام در ایالت آریزونا به ارمغان آورد . حکم صادره 
از سوی دیوان عالی، نمونه روشنی از مداخله در احکام صادره 
دادگاه های ایالتی است که قضات آریزونا به دلیل نادیده گرفتن 
تجربه و سوابق دادگاه عالی فدرال، باعث صدور حکمی به سود 

محکومین به اعدام ایالت آریزونا شدند.
دادگاه دیوان عالی در مورد پرونده فردی متهم به نام »کروز« 
که در آریزونا محکوم به اعدام شــده بود، رأی به نفع وی صادر 
نمود. 3۰ نفر خواهان دیگر با موقعیتی مشابه کروز قرار دارند، 
که بنا به حکم این دادگاه، حق برگزاری جلسات تجدید نظر را 

خواهند داشت.
 

در ســال 2۰۰۵، هیئت منصفه پیما کانتی، کروز را به جرم قتل یک افســر پلیس 
محکوم کرد. هیئت منصفه موظف شد حکم مناسبی را برای وی تعیین کند. طبق 
قانون آریزونا، متهمانی که پس از سال 1993 مرتکب جنایت شدند، مانند کروز، واجد 
شرایط آزادی مشروط نبودند. بنابراین، تنها حکم ممکن برای هیئت منصفه، حبس 
ابد یا اعدام بود. در طی این محاکمه، کروز مکرراً به دنبال این بود که هیئت منصفه را 
مطلع نماید، اگر آنها از محکومیت وی به اعدام خودداری کنند، او واجد شرایط آزادی 

مشروط نخواهد بود. در حالی که قاضی پرونده از انجام این کار امتناع کرد. 
یک دهه پیش از آن نیز در کارولینای جنوبی، دادگاه عالی اعالم کرد که متهمان می 
توانند به هیئت منصفه اطالع دهند که در صورت بازگرداندن حکم به حبس ابد، واجد 

شرایط آزادی مشروط نخواهند شد.
 

قاضی آریزونا به هیئت منصفه دستور داد که کروز واجد شرایط سه مجازات است: )1( 
مرگ، )2( زندگی بدون امکان آزادی مشروط، یا )3( زندگی با امکان آزادی مشروط 

پس از 2۵ سال. 
در حالی که اعضای هیئت منصفه می خواســتند برای متهم، حکم » زندگی بدون 
امکان آزادی مشــروط« صادر نمایند، کروز در دادگاه ایالتی درخواست تجدیدنظر 
کرد. استدالل وی این بود که قاضی دادگاه او را از حق قانونی برای رسیدگی عادالنه 
محروم کرده اســت، زیرا قاضی مانع از اطــالع هیئت منصفه درباره عدم صالحیت 

آزادی مشروط او شده است. 
دادگاه ایالتی آریزونا درخواست تجدیدنظر کروز را رد کرد. از این رو، کروز به دادگاه 

عالی فدرال درخواست داد. 
به طور کلی، هنگامی که یک پرونده در دادگاه ایالتی شــروع می شود، اگر تصمیم 
دادگاه ایالتی بتواند با یک ماده »مستقل« و »کافی« قابل توجیه باشد، دیوان عالی آن 

را بررسی نمی کند. در این مورد، ایالت استدالل کرد که تصمیم دادگاه عالی آریزونا 
مبنی بر رد معافیت کروز طبق قانون 32,1 یک مبنای قانونی ایالتی کافی برای این 
حکم است. اما قاضی سوتومایور، به همراه دو قاضی لیبرال و دو قاضی محافظه کار 
دیگر، این اســتدالل را رد کردند و قاضی امی کونی بارت دستور داد در صورتی که 
دادگاه عالی وارد پرونده ای می شــود، نیازی نیست که تفسیرهای دادگاه ایالتی را 
بررسی کند. از این رو، این پرونده طبق قانون سیمونز )از طریق لینچ( به دادگاه ایالتی 

بازگردانده شد.
 

اگرچه این تصمیم بر محکومیت کروز تأثیری نمی گذارد، اما به او اجازه درخواست 
تشــکیل دادگاه تجدید نظر را می دهد. در جلسه دادگاه تجدید نظر، هیئت منصفه 
باید در نظر بگیرد که اگر کروز) فرد متهم( را از مجازات اعدام معاف کنند، او از آزادی 
مشروط محروم خواهد شد. بطوری که این تصمیم نه تنها تأثیر مستقیم و فوری بر 
پرونده کروز دارد، بلکه تقریباً 3۰ متهم دیگر محکوم به اعدام در ایالت آریزونا را تحت 
تأثیر قرار می دهد. این افراد در مجموع بیش از یک چهارم از جمعیت محکومین به 
اعدام آریزونا را تشــکیل می دهند که همه آنها اکنون مستحق جلسات تجدید نظر 

برای صدور احکامشان می باشند. 
 

گفتنی اســت که تأثیر گســترده این تصمیم در پرونده های مجازات اعدام آریزونا، 
ممکن است این ایالت را تشویق کند که » آیا باید به اجرای صدور احکام اعدام ادامه 

دهد یا خیر؟ «
 

ترجمه خبرگزاری ایرانشهر 

پیام افشا شده )شاهزاده( رضا پهلوی خطاب به سلطنت طلبان: 
گوسفندوار عمل نکنید، خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک هستم

رضا پهلوی در فایل صوتی که به دست خبرگزاری ایرانشهر رسیده است، در جلسه ای 
خطاب به سلطنت طلبان می گوید: »گوسفندوارعمل نکنید، حق ندارید پادشاهی را 
به من تحمیل کنید، چراکه این نقض حقوق بشر من و یک خانواده است. من خواهان 

استقرار یک »جمهوری بر مبنای اصول دموکراتیک« هستم. »

او در این فایل که یک هفته پیش ضبط شــده است، در اظهارنظر بی سابقه ای می 
گوید: » شــما که طرفدار حقوق بشر هستید، آیا فکر نمی کنید تحمیل کردن یک 
وظیفه سنتی و سمبلیک به یک خانواده، نقض حقوق بشر آن فرد و خانواده او باشد؟ 
آیا قبول مسئولیت تحمیلی اســت؟ آیا می خواهید به دنیا بگویید، ما یک مملکت 
هستیم که یک فرد را می خواهیم آقا باالسر ما شود و نقشی را به او تحمیل می کنیم 
و اسم این کار را »فرهنگ« می گذاریم؟ من این نقش تحمیلی را قبول نخواهم کرد. 
اگر قرار باشد یک مقام سمبلیک داشته باشیم، آن چیزی است که نهایتا »مردم« در 
آن نقش خواهند داشــت. از خودم شروع می کنم. اگر قرار باشد نقشی داشته باشم، 

مبنا در نهایت آن چیزی است که »مردم« در آن تأثیرگذار باشند. »
رضا پهلوی در ادامه می گوید: » من هرگز حاضر نیســتم که آقا باالسر داشته باشم، 
چه برســد به اینکه برای دیگران آقا باال سر باشم. باید ما از فرهنگ »فرد محوری« 
خارج شــویم و بر »سیستم محوری« تأکید کنیم. باید نهادها و ساختارها را تقویت 

کنیم ،نه فرد را . 
ما تا زمانی که بخواهیم گوســفندوار رفتار کنیم سروکله چوپان ها پیدا می شود. آیا 

واقعا آینده کشور ما این است؟ !«
رضا پهلوی در این پیام صوتی اذعان می کند: » اساس دموکراسی بر مبنای »جمهوریت 
« است، یعنی حق انتخاب مردم بر تعیین سرنوشت خود و »حکومت مردم بر خود« 

و تعیین مسئولیت به کسانی که در مقابل این رأی باید پاسخگو و مسئول باشند. »
وی تأکیــد می کند: » ما باید به مرحله ای برســیم که حکومــت را الزاماً بر مبنای 
نهادهای سنتی قرار ندهیم. من بر خالف آنچه که میراث دار آن هستم، یک »سیستم 

جمهوری« را ترویج می دهم.«
رضا پهلوی از حاضرین در جلســه که طرفداران نظام پادشاهی هستند، می پرسد: 

»   من از شــما به عنوان یک 
ایرانی می پرســم، آیا ترجیح 
نمی دهید، کسی که مسئولیتی 
را به عهده می گیرد، بر مبنای 
انتخاب شــما باشــد؟ آیا این 
ظرفیت را در خودتان به عنوان 
یک »انسان آزاده« نمی بینید؟ 
اگر می بینید ، این حق اولین 
قدم در جهــت یک »فرهنگ 

سازی نوین« است.  »
رضا پهلــوی در ایــن پیام با 
تأکید براینکه شــکل نظام را 
نهایتــا مردم بر مبنــای نظام 
دموکراتیک انتخاب می کنند، 
اظهار داشت: » این تعهد را به 
شــما می دهم که بدنبال هیچ 
پست و مقامی نیستم، زیرا می 

خواهم که »آزادی« داشــته باشم و با هرکسی که بخواهم حرف بزنم و بر مبنای آن 
واقعیت ها را ببینیم که چگونه می توان مملکتمان »ایران« را پیش برد . »

وی با انتقاد از نبود دموکراسی در ایران، از طرفداران نظام پادشاهی می پرسد: » مگر 
شما صغیر هستید و قیم می خواهید؟ اگر قیم می خواهیم که االن قیم دارید والیت 

فقیه، نماینده خدا بر زمین، که ادعا می کند حرف و کالم آخر را می تواند بزند ! 
ما ولی فقیه را رد می کنیم. ما هرگز در طول تاریخ کشورمان تجربه واقعی عملکرد 

دموکراتیک را نداشته ایم. باید آن را تجربه کنیم. .... 
 

فایل صوتی افشا شده )شاهزاده( رضا پهلوی
اینجا کلیک کنید

http://www.manzarkia.com/
https://akattorneyatlaw.com/
mailto:ketab1%40ketab.com?subject=Ketab%20Corporation
http://new.iranshahrnewsagency.com/NewsImage/20232201130VID-20230220-WA0008.mp4
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ســازمان اطالعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند   مقاله:
اهمیت آن دو چندان می شود.

در مورد سازمان اطالعات و امنیت کشور، ایران )ساواک( دیدگاههای مختلفی وجود داشته 
و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد.

مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای 
اطالعاتی مهم دنیا شــامل CIA آمریکا، MI6 انگلســتان، موساد اســرائیل گذرانده و نیز 
تحصیالت خود را در دانشــکده ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به 

پایان رسانده است. 
مرتضی موســوی یکی از افرادی اســت که با نگارش این کتاب که حاصل 7۰ ساله تجربه و 
بیش از 22 ســال خدمت در ساواک اســت. توانسته است اطالعات مفید و جامعی در مورد 
عملکرد ســاواک بویژه در باره  اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی 
را در اختیار  نســل امروز و فــردای ایران قرار دهد.  او  بر بســیاری از ناگفته ها، نادیده ها، 

ناشنیده ها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.
» ناشر«

 310.477 7477

در کوچه پس کوچه های غربت  )2 جلدی(
هما  سرشار

در پشت جلد کتاب می خوانید: ... هرچند غربت امروز با غربت ده سال پیش زمین تا آسمان 
فرق کرده است. هرچندغربت آنقدر پریده رنگ به نظر می رسد که شاید روزی با سازش و 
حل شدن اشتباه شود، هرچند که من غریبه، پس از یک سفر چند روزه، در نهایت شگفتی 
حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران، 
ولی با سماجت یقه غربت را رها نمی کنم. انگار می ترسم خود را گم کنم، می ترسم بخشی 
از وجودم را از دست بدهم، می ترسم بی هویت شوم، به همین دلیل درحالی که امروز با 
تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی یا 

نوجوانی خود را به سختی به یاد 
می آورم. باز هم اینجا را غربت 
و آنجا را خانه می نامم و دل را 
به این باور می سپارم که از خانه 

دورم...

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

روایت ماندگاری )2 جلدی(
هما  سرشار

ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورســتان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای 
کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت. سال ها بعد، هنگامی 
که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر 
برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، مهاجرانی در این شهر 
زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده 
سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جالی وطن کرده یا از زندان جمهوری اسالمی گریخته بودند که 
شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در 
گورستان های لس آنجلس، برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و 

چندان زیاد که شمارش همگی کار 
آسانی نخواهد بود. نام هر یک از 
این بزرگان در خاک غربت خفته، 
به یاد آن رهگذر می آورد که بر 
ســر این قوم مهاجر چه رفت و 

روایت ماندگاری شان چه بود.

مرکز پخش و فروش
شرکت کتاب

مجله فرهنگی ایرانشهرویژه نامه مهسا )ژینا( امینی  
 

چاپ آمریکا
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1

چکیــده کتاب / در باره نویســنده 
کتــاب» یهودیان ایــران« یکی از 
زیباترین و پیچیده ترین داســتان 
های ناگفته زمان ما را به تصویر می 
کشــد. جامعه غرب اغلب یهودیان 
در ایران را جامعه ای اســیر و تحت 
ســتم تصور می کنند که در داخل 
کشــور خود بیگانه انــد و در عین 
حــال از ترک آن نیز محروم شــده 
اند. کتاب »یهودیان ایران« مجموعه 
مصوری از ایران قرن بیســت و یک 
اســت که نمای منحصربه فردی از 
جامعه یهودیان دراین کشور را ارائه 
می  دهد و معموالً برای دنیای غرب 
ناشناخته است. حسن سربخشیان، 
عکاس خبری، دو ســال را در میان 
جوامع یهودی ایــران زندگی کرده 
و در دورهمی هــای خانوادگی آنها 
شــرکت کــرده اســت. او با کمک 
همکار روزنامه نگار خود بنام پروانه 
وحیدمنش - نحوه زندگی یهودیان را 
مستند کرده است. فراتر از رویارویی 
های شناخته شده منطقه ای، عکس 
هایی که سربخشیان گرفته، زندگی 
واقعی جامعه یهودیــان ایرانی را به 
تصویر کشیده اســت به طوری که 
آنها از نظــر تابعیت، ایرانی و از نظر 
مذهبی ، یهودی هستند. این مسأله 
نشــان از وفاداری آنها به کشورشان 
است حتی اگر کشورشان با سرزمین 
اجدادی آنها از نظر سیاسی در تضاد 
باشد. کتاب »یهودیان ایران« با بیش 
از یکصد عکس تمام رنگی، همراه با 
حاشیه نویسی بسیار و با مقدمه ای 
که توسط مورخ » لیور بی استرنفلد« 
نوشته شــده است، دیدگاه غربی ها 
را نسبت به این جامعه مذهبی زیر 

سوال می برد.

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

 زبان پارسی را گرامی بداریم

در تقویم جهانی روز 21 فوریه ) سوم  اسفند( از طرف یونسکو به عنوان 
 International Mother Language( روز جهانــی زبان مــادری
Day(  ( نامگذاری شده اســت. بر اســاس برآوردهای یونسکو، بیش از 
3۰۰۰ زبــان از 6۰۰۰ زبان جهان در خطر انقراض قرار دارند. 96 درصد 
از تمام زبان ها تنها توسط چهار درصد از جمعیت جهان صحبت می شود 

یا در حال رشد هستند.
پژوهشــگران می گویند:» دو عامل در فرســایش زبان اول موثر است : 
تکرار و پیشرفت زبان دوم و کم شدن استفاده از زبان اول) زبان مادری(. 
چرا که » از دســت رفتن زبان مادری« در نســل دوم فرزندان، عالوه بر 
کمرنگ شــدن هویت و اصالت، به معنی »از دســت رفتن تاثیرگذاری و 
حمایت خانواده« نیز هست که در واقع بعنوان ریشه تعارضات بین نسلی 
و عدم ارتباطات خانوادگی در میان خانواده های مهاجر مطرح میشــود. 
زیرا بسیاری از والدین و پدربزرگها و مادربزرگها توانایی کمی در صحبت 

به زبان کشور جدید دارند. 
زبان مادری ریشه و هویت ملی و فردی ما است . در ایران، شاعران نامی 
از جمله فردوســی، حافظ و سعدی و ده ها شاعر دیگر از جای جای این 
سرزمین برخاسته اند وحفظ و ارتقا زبان فارسی حاصل عمر صدها شاعر 
و نویســنده و ادیب و دانشمند است که دغدغه همه آنها ساختن و حفظ 

قلعه استوار این زبان بوده است. 
ایرانیان مهاجر خارج از کشــور بویژه پدران و مادران گرامی الزم اســت 
تا در کنار آموزش زبان  خارجی، زبان فارســی را نیز از هر زبان دیگری 
بــرای فرزندان خود مهمتر جلوه دهنــد، چرا که وجود و هویت فردی و 
ســرزمینی ما با وجود و تداوم زبان فارســی و سایر زبان ها و گویش های 
ایرانــی معنی پیدا می کند. تمامی زبان هــا و گویش های ایرانی رایج در 
ایران گنجینه هایی سرشــار از فرهنگ و دانش و هویت مردمانی هستند 

که هزاران ســال در این سرزمین زیسته اند و به خود و زبان خود بالیده 
اند. 

حال برما است که در برابر طوفان دنیای مجازی و عصر ارتباطات ارزش 
زبان فارســی و سایر زبان ها و گویش ها و لهجه های ایران زمین را از یاد 
نبریم و همواره در حفظ و کاربرد اصیل زبان مادری خود کوشــا باشیم. 
در این راستا، شرکت کتاب وظیفه خود می داند برای حفظ زبان مادری 
و هویت ملی ، به مناســبت های مختلف جدیدترین کتاب های منتشــر 

شــده به زبان فارسی را برای شما خوانندگان محترم معرفی نماید.
شــما عزیزان می توانید برای خود و فرزندانتان کتاب های مدنظرتان را 

از سایت شرکت کتاب به نشانwww.ketab.com   سفارش دهید. 
همچنین می توانید هرگونه نظر و پیشــنهادی را در خصوص ســفارش 
کتاب یا اخبار ایرانشــهر به آدرس ایمیل bijan@ketab.com ارسال 

نمایید. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113540
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113519
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=1
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  معرفی کتاب:

  در کانون خبر:

کالیفرنیا بیشترین سهم را در 10 شهر
 باالی جدول شادمانی و رشد را دارد

دانشــگاه پنسیلوانیا پژوهشی را بر اســاس 13 عامل ازجمله: درآمد سالیانه و رشد، 
تندرســتی، رفاه و خدمات شــهری و دیگر موارد انجام داد تا رابطه شادمانی و رشد 

درآمد را تعیین و منتشر کند. 
 

بر اساس نتیجه این پژوهش، کالیفرنیا بیشترین سهم را در 1۰ شهر باالی جدول به 
خود اختصاص داده است.

 
جالب است که بدانید 1۰ شهر کالیفرنیا، کمترین شمار مردم در آستانه خط فقر را 
داشته است، در حالی که شهرهای ایالت کالیفرنیا در این پژوهش در جدول تمایل 

به ازدواج قرار ندارند. 
 

6 شــهر کالیفرنیا که در میان 1۰ شهر باالی جدول شــادمانی و زندگی بهتر قرار 
گرفته اند، عبارتند از: ســانی ویل )رتبه اول(، فرمونت)چهارم(، رازویل) هفتم(، سن 

خوزه)هشتم(، سانتا کالریتا)نهم(، ارواین)دهم(. 
 

Sunny vale, Ca – 1
Fremont, CA – ۴

Roseville, CA – 7
San Jose, CA – 8

Santa Clarita, CA – 9
Irvine, CA – 1۰

چکیده کتاب / در باره نویســنده : پشــت جلد کتاب: باد دریدایی که در 
رمان« دیار عشق« می وزد، افقی بی مثال را مژده می دهد و موارد تعلیمی 
این کتاب به قدری خود جوش اســت که شورو شعفی غنایی، کل کتاب را 
در برمی گیرد. البته به دور از تحت فشــار قرار دادن یا از بین بردن اصل 
آن، در حالیکه درســت برعکس، از یک رگه ای کامال متفاوت تغذیه شده 
و نشــات می گیرد. چنانچه نویســنده مالحت اور کمز، از مهارت استادانه 
بهره گرفته است و تصاویری بســیار زنده و دقیقا همان تصاویر مدرنیسم 
و پســت مدرنیسم را به قلم آورده است... و دیار عشــق، یکی از انواع راه 
های عبور اســت. تقریبا تالقی و گذرگاهی از میان گونه هاست و به عنوان 
یــک رمان علمی ادبــی ، و ماجراجویی یک داســتان طوالنی و همچنین 
مــی توان به عنوان یک پیام در ابعادی کامال متفاوت در یک بیوگرافی به 
شــکل سرگذشت خوانده شود. به عبارتی با داشتن حس و رنگ و نزدیکی 
بــه موضوع متن، همچون دارایی ارزشــمندی به همراه وزش باد دریدایی 
دیارعشق آمده اســت. و از طرفی، رنگ پریدگی و نفس گرفتن در دنیای 
اسرار انگیز و مرموز شمس که با همه ی جالل و شکوهش همراه با عظمت 
معنایی موالنا، پیش روی ما ظاهر می شود.و در مفهومی متفاوت، ادراک و 
مســئولیت بندگی خدا با تجلی حق و حقیقت به خواننده هیجانی باشکوه 
و مسئولیتی واال می بخشد، یعنی همان عشق الهی را به ارمغان می آورد.

دیار عشق
نویسنده : مالحت، اورکمز

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/951
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952
https://parsequalitycenter.org/
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  در کانون خبر:

تارنمای جدید ایالت کالیفرنیا برای 
مبارزه با شیادان ارزهای دیجیتالی
دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیــا )DFPI( تارنمای جدیدی را راه اندازی 
کرده است تا کالهبرداری های رمز ارزها را شناسایی نماید و در اختیار کالیفرنیایی ها 

قرار دهد تا گرفتار این شیادان نشوند. 
این وب سایت که Crypto Scam Tracker نام دارد، تالش می کند که شرکت های 
ارزهای دیجیتالی را که ســرمایه مردم ناآگاه را شــکار می کنند ، شناسایی نماید تا 

کالیفرنیایی ها اگر پول از دست داده اند بتوانند شکایت نمایند. 
این وبسایت واژه ها و نام های کلیدی رمز ارزهای دیجیتالی را معرفی می نماید تا مردم 

در صورت شکایت به دادگاه ها، از این پس گرفتار نشوند. 

افزایش مرگ و میر و جرائم در متروهای لوس انجلس

مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر و افزایش جرم در ترن متروها، 
سبب شده است که مسئوالن اداره مترو در لوس انجالس بزرگ، به بررسی افزایش 

ماموران نگهبان امنیت در ایستگاه های بزرگ بپردازند. 
در نشســت هیئت مدیره متروی لوس آنجلس، شب گذشته مطرح شد که فروش 
مواد مخدر در یکسال گذشته در متروها و ایستگاه ها به میزان 1۰۰ درصد افزایش 

یافته و جرم های بسیار جدی و تهدید کننده امنیت دیگران نیز با 2۴ درصد افزایش 
روبرو بوده است به گونه ای که یک مسافر زن را در هفته گذشته چند نفر از مترو 
بیرون کشــیده و به او حمله ور شده اند و پیش از آسیب جدی، یک مسافر دیگر او 
را نجات داده اســت و ای خطرهای رو به افزایش، نیاز به ماموران بیشــتر را جدی 

می نماید.

کاهش 2 درصدی در درخواست 
UC ورود به دانشگاه های

 دانشــگاه های UC که 9 زیرمجموعه در کالیفرنیا دارد برای سال تحصیلی جاری 
2۰6۴۰۵ درخواست از دانشجویان دریافت نموده است که درخواست برای 6 دانشگاه 

بیشتر بوده و در مجموع با 2 درصد کاهش روبرو شده است. 
با در نظر گرفتن قراردادی که مجموعه UC با گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا برای 
دریافت کمک مالی د ، نیاز به ثبت نام ۴2۰۰ نفر را دارد که به نظر می رسد شانس 
بازبینی درخواســت ها، مقایسه و ارزیابی را برای شماری که پذیرفته نشده اند فراهم 

می نماید تا برای نخستین بار وارد دانشگاه های این مجموعه شوند. 

لوس انجلس و مشکل سکونت رایگان بی خانه ها در هتل گران قیمت 

پس از گذشــته 19 ماه از سکونت افرادی که خانه هایشــان در آتش سوزی نابود 
شده و در هتل های گران قیمت ساکن شده اند می گذرد، اکنون شهر لوس آنجلس 

می خواهد آنها را از این هتل ها بیرون کند. 
شهر لوس آنجلس می گوید که تاکنون 2/1 میلیون دالر هزینه کرده استو

این افراد که در 2۰ اتاق هتل سکونت دارند و باید تا 31 مارچ هتل ها را ترک کنند. 
این افراد می گویند میزان درآمد آنان از اداره تامین اجتماعی به 11۰۰ دالر می رسد 

و نمی توانند بر اساس آن خانه ای اجاره نمایند. 
این افراد خانه های خود را در آتش سوزی مواد منفجره آتش بازی از دست داده اند.

ماجرای بلیت التاری برنده 2 میلیارد دالری به سرقت رفته 

مردی به نام Jose Rivera در شکایتی که به دادگاه تسلیم کرده، اعالم نموده که 
برنده واقعی جایزه جایزه 2/۰۴ میلیارد دالری Power Ball او می باشد و فردی به 
نام Edwin Castro که برنده جایزه اعالم شد با مشارکت یکی از دوستان به نام 
Reggie بلیت او را دزدیده و با گزینش جایزه نقدی، 997/6 میلیون دالر دریافت 

نموده است. 
در شرایطی این شکایت تسلیم دادگاه شده است که مسئوالن التاری کالیفرنیا باور 

دارند که جایزه را به برنده اصلی پرداخت کرده اند. 
این جایزه در نوامبر 2۰22 قرعه کشی شده است.

http://www.08global.net/08bus/
https://drfaribasharifi.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21524&Status=2
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    در کانون خبر::

برای روشنگری تاریخ            برای آگاهی رسانی            برای رواداری و همبستگی
For Enlightment of 

History
For AwarenessFor Tolerance & 

Solidarity

سامانه : نه به یهود ستیزی

حاوی مقالات ، مطالب شنیداری و دیداری درباره کهنه ترین دگرستیزی در بشریت 
از یهودستیزی سنتی تا اسرائیل ستیزی 

Info@notoantisemitism.org برای همکاری و همیاری با ما تماس بگیرید

www.NoToAntisemitism.org
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شکایت بزرگ علیه یک شرکت تولید کننده فرآورده های مو

شــکایتی بزرگ علیه یک شرکت تولید کننده فرآورده های مو به نام Ola Plex به 
دادگاه عالی کالیفرنیا رسیده است. در این شکایت آمده است که این فرآورده سبب 

ریزش مو و طاسی در سر می شود. 
 

 Tik Tok این فرآورده که در سال 2۰1۴ وارد بازار شده است، به سبب محبوبیت در
توانست درآمد بسیاری به دست آورد. 

 
این شکایت در 9 فوریه به دادگاه عالی کالیفرنیا رسیده است. وکیل شاکیان در صدد 
 Class Action اســت آن را با افزودن تعداد افراد شکایت کننده بیشتر به صورت

درآورد. 
خارش در موی سر و سپس ریزش و طاسی از نشانه های عوارض این فرآورده اعالم 

شده است. 

دفتر مرکزی تسال به کالیفرنیا انتقال می یابد

ایالن ماسک در کنفرانس خبری مشترک با گوین نیوسام اعالم کرد که دفتر مرکزی 
مهندسی جهانی تسال را در کالیفرنیا راه اندازی می کند. 

 
این دفتر مرکزی در پالو آلتو)Palo Alto ( در محل پیشین شرکت هولت پاکارد ) 
Hewlett Packard( ایجاد خواهد شد و بخش مهندسی را رهبری خواهد کرد. 

گرچه دفتر مرکزی تسال دو سال پیش به آستین تگزاس منتقل شده است، اکنون  با  

سیاست های مالیاتی جدید  جا به جا خواهد شد. 
 

گوین نیوســام در این کنفرانس خبری مشترک گفت: تسال از کالیفرنیا آغاز کرده و 
یک شــرکت کالیفرنیایی است و کالیفرنیا از تسال و دیگر اتومبیل های الکترونیکی 

پشتیبانی می نماید. 

مرگ و میر ناشی از کرونا در کالیفرنیا به 100 هزار نفر رسید
مرگ و میر ناشی از کرونا در کالیفرنیا از آغاز تا روز پنج شنبه 23 فوریه، تعداد 1۰۰ 
هزار نفر را رقم زد، در حالی که شمار مبتالیان در آمریکا از آغاز تا به این روز به 12 
میلیون نفر رسیده است. گونه XBB.1,۵ ویروس اومیکرون، بیشترین مبتالیان را در 
این روز به خود اختصاص داده  و شمار جان باختگان به 1۰۰ هزار نفر رسیده است. 
حال پرسش اساسی جامعه این است که » چه کسی مسئول این همه مرگ و میر 

بوده است.؟«
 

دکتر باربارا فرر، مدیر اداره بهداشــت عمومــی لس آنجلس کانتی می گوید:  » این 
مسئولیت بر دوش همه ماست، آنهایی که در این کانتی زندگی می کنند، آنهایی که 
در ایالت و کشور ما زندگی می کنند. من فکر می کنم هیچ کس دلش نمی خواست که 

این همه مرگ و میر داشته باشیم واین همه ناراحتی برای همه ایجاد شود.«
 

اما باید به ســخنان دکتر باربارا فرر این نکته را افزود که : آنانی که این خطر را باور 
نکرده و ندارند، سهم بیشتری در مرگ و میر داشته اند. 

www.NoToAntisemitism.org
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36476&Status=2
https://notoantisemitism.org/%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://embracegrowth.com/
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  در کانون خبر:

کاهش بهای خانه در کالیفرنیا

گرچه بهای خانه های میان قیمت در کالیفرنیا رو به کاهش است، اما هنوز 
قیمت خانه ها در بسیاری از شهرهای کالیفرنیا بسیار باالست. 

 
بر اســاس داده های آماری از فروش خانه ها در سال 2۰22 و مقایسه آن با 
قیمت های کنونی، مشاهده می شود که شهرهایی  چون سن فرانسیسکو و 
سن خوزه با 13 تا 12/7 درصد کاهش در قیمت خانه ها روبرو بوده است 
و شــهرهایی چون ساکرامنتو، سن دیگو و لس آنجلس کاهش بین 8 تا 12 

درصد داشته  اند.  
 

در بین ۵۰ شهری که در آمریکا با کاهش  بهای خانه روبرو بوده اند، 6 شهر 
کاهش باالی 6 درصد داشته اند که عبارت هستند از:

ســن فرانسیسکو 13 درصد – ســن خوزه 12/7 درصد – ساکرامنتو 9/3 
درصد – سن دیگو 8/6 درصد – لس آنجلس 7/6 درصد – ریورساید 6/8 

درصد 

تعطیلی کالس های دبیرستان 
کامپتون پس از آتش سوزی

آتش ســوزی که در ساعت 7 شامگاه دوشــنبه 21 فوریه در کافه تریای دبیرستان 
کامپتون روی داد، کالس های درس این دبیرستان را تعطیل نمود.

 
از آنجایی که بســیاری از دانش آموزان صبحانه و ناهار خود را از دبیرستان دریافت 
می نمایند، اداره آموزش  در اطالعیه ای اعالم کرد که می توانند به نزدیکترین دبستان 

مراجعه نمایند و سهمیه خوراک روزانه خود را دریافت نمایند.

استانداردهای تازه برای
 الستیک تایر اتومبیل ها

ایالــت کالیفرنیا در نظر دارد اســتاندارد ویــژه و نوینی را برای الســتیک تایر 
اتومبیل های الکترونیکی و دو منظــوره )الکترونیکی – بنزینی( تهیه نماید و در 

اختیار فروشندگان و تولید کننندگان تایر اتومبیل قرار دهد.
 

کمیسیون انرژی کالیفرنیا با توجه به الکترونیکی شدن اتومبیل ها، اقدام به تهیه 
اســتانداردی برای ســاخت تایر اتومبیل نموده اســت که بتواند کارآیی بیشتر و 

کیفیت بهتری را ارائه دهد.
 

گفتنی اســت که استاندارد سال 2۰26 در تایرهای جدید به کار گرفته می شود. 
این استاندارد باید تا اول ژانویه 2۰28 شامل همه  تایرهای خودروها شود. 

اسقف های کاتولیک و انتقال
 امالک کلیسا به یک شرکت مالی

طرح شکایت گسترده علیه کلیسای کاتولیک در سن دیگو سبب شده است که اسقف 
کلیسا، بســیاری از امالک و دارایی های خود را از سال 2۰19 به یک شرکت مالی 
مستقل منتقل نماید تا شاکیان سؤاستفاده های جنسی که بیش از ۴۰۰ نفر هستند، 

نتوانند غرامت بگیرند.
 

وکالی شاکیان با دستیابی به این اطالعات تالش دارند این امالک را مورد بازگشت 
قرار دهند. ارزش دارایی ها و امالک این کلیسا ۴۵3 میلیون دالر برآورد شده است. 

 
ناگفته نماند که در سال 2۰19 قانون گذاران و فرماندار کالیفرنیا یک دوره سه ساله 
را برای طرح شکایت قربانیان آزار جنسی در اختیار شاکیان و وکالی آنان قرار داده 

بودند. 

http://scibg.com/
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  در کانون خبر:

خاموشی برق 172 هزارمشترک 
کالیفرنیا به سبب باد و توفان

باد و توفان در شمال کالیفرنیا و منطقه مرکزی کالیفرنیا سبب شد که برق بیش از 
172 هزار مشترک PG&E قطع شود و در خاموشی بمانند.

 
سرعت این باد و توفان، ۵۰ مایل در ساعت بوده و در جنوب کالیفرنیا باد با سرعت 

3۰ تا ۴۰ مایل در ساعت شب گذشته آغاز شد و به 6۰ مایل در ساعت نیز رسید. 
در شمال کالیفرنیا، تنها در سن فرانسیسکو ۴۰۴۰۰ مشترک بدون برق ماندند.

 
توفان سه شنبه شب ) 21 فوریه ( در بسیاری از مناطق، سبب فروافتادن درخت های 
بســیاری شده است و اداره های آتش نشانی به صورت آماده باش برای پیشگیری از 

آتش سوزی هستند. 

تحقیر دانش آموزان سیاهپوست از سوی دانش آموزان نژادپرست
 خانواده های دانش آموزان سیاهپوســت با حضور در اداره آموزش شهر آپلند در سن 
برناردینو کانتی در روز سه شنبه 21 فوریه، به شماری از رفتار نژادپرستانه دانش آموزان 

کالس ششم در مدرسه ابتدایی پپر تری )Pepper tree ( اعتراض کردند. 
 

در رویداد نژادپرستانه چند دانش آموز با کشیدن نقاشی و نوشتن شعارهای نژادپرستانه 
در کنار آن و دادن آن به دانش آموزان سیاهپوست آنان را تحقیر کرده بودند. 

 
خانواده های دانش آموزان سیاهپوست می گفتند چرا تا زمانی که موضوع به رسانه ها 
بکشد، مدیر مدرسه و رئیس اداره آموزش این موضوع را بررسی نکرده و جدی نگرفته 

بودند و اکنون تنها به پوزش خواهی می پردازند. 
 

در این برگه ها تصویر برده ها و کار آنان در کشتزارهای پنبه به تصویر درآمده بود و در 
برگه دیگری نوشته بودند به پنبه چین مورد عالقه من، یا به میمون مورد عالقه من!

تالش برای یافتن کهنه سربازان 
بی خانه در ریورساید کانتی

مسئوالن مسکن در ریورساید کانتی، در جستجوی کهنه سربازانی هستند که شش 
واحد خالی در آپارتمان های Mission Heritage Plaza را در شهر ریورساید که 

واحدهای 2 و 3 اتاق خوابه هستند پر کنند. 
 

واحدهای آپارتمانی که 3 اتاق خوابه هستند در اختیار کهنه سربازان دارای خانواده 
خواهد بود و واحدهای 2 اتاق خوابه را دیگر کهنه ســربازان واجد شرایط در اختیار 

خواهند داشت. 
واجد شرایط بودن، نیازمند داشتن درآمد ساالنه بین 3۰ تا ۴۵ درصد حقوق میانگین 

در منطقه است. 
 

این آپارتمان ها دارای بسیاری از امکانات مورد نیاز برای زندگی می باشد از آسانسور 
تا محل بازی کودکان، اینترنت رایگان، نگهبانی و امنیت مجموعه ساختمانی است. 

انتخابات ویژه برای 
جایگزینی نوری مارتینز

پس از اســتعفای نوری مارتینز عضو و رئیس پیشین شورای شهر لس آنجلس از 
منطقه 6 ، انتخابات ویژه در ۴ آپریل برگزار خواهد شد  و برگه های رأی از 6 مارچ 
برای ســاکنان منطقه فرستاده خواهد شد، منطقه ای که در سال 2۰13، با ۵۴8۵ 

رأی، نوری مارتینز را پیروز انتخابات نمود. 
 

این منطقه که در برگیرنده بخش هایی بین ون نایز، بلبوا  لیک، پانوراما ســیتی و 
سان ولی می باشد، بیشتر ساکنان آن التین تبار هستند. این نامزدها تاکنون اعالم 

حضور برای این پست را نموده اند. 
 

  Current 1 – مارسیا آلکاراز، معاون امور سیاست گذاری محیط زیست برای دفتر
 Price

2 –مارکو سانتانا مدیر بخش مسکن برای خانواده ها 
3 – آملدا پایال یکی از دستیاران نوری مارتینز
۴ – رز گریگوریان از کارکنان تلویزیون ارامنه

https://artemislawapc.com/
www.BelAirWeightLossandCosmetics.com
https://4mrticket.com/
https://4mrticket.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
2۴ فوریه تا  2 مارچ  ) 5 اسفند تا 11 اسفند (

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در 

جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را 
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز 

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
(As Heard on 670 AM KIRN)
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

آدینه 5 اسفند     2۴ فوریه

روز زن در ایران باستان.
13۰۵ خورشیدی ) 1927 میالدی(

زادروز سیاوش کسرایی، شاعرکتا بهای آرش کمانگیر، مهره سرخ، از خون سیاوش-
منتخب سیزده دفتر شعر، گزینه اشعار سیاوش کسرایی،

مجموعه اشعار سیاوش کسرایی )از آوا تا هواي آفتاب(در کتابفروشی شرکت کتاب 
موجود است

133۰ خورشیدی ) 19۵2 میالدی(
ســاعت 12 و 17 دقیقه، بزر گترین کســوف تاریخ )تا آن زمان(، آسماِن تهران را 

تاریک کرد.
13۴۵ خورشیدی ) 1967 میالدی(

زاد روز حسین مرتضاییان آبکنار، داستان نویس، در تهران
13۵8 خورشیدی ) 198۰ میالدی(

درگذشــت پرویز فنیزاده، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون او در این فیلمها  نقش 
آفرینی کرده است: اعدامی، سرخ پوستها، قدغن باغ بلور جمعه، بوف

کور، گوزنها، تنگسیر، قربون هر چی خوشگله، رگبار ، گاو ، خشت و آینه و سریا لهای 
تلویزیونی دایی جان ناپلئون، سلطان صاحبقران

اکثریت این آثار در خانه موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است.
137۵ خورشیدی ) 1997 میالدی(

قتل ابراهیم زال زاده، ناشر و سردبیر نشریه » معیار »  )از سری قتلهای زنجیره ای- به 
دستور خامنه ای و مصباح یزدی(

در رابطه با قتلهای زنجیره ای شرکت کتاب کتابی با عنوان قتل فروهرها به کوشش 
حزب مرز پرگهر منتشر کرده است.

138۴ خورشیدی ) 2۰۰6 میالدی(
درگذشت دکتر عزالدین کاظمی از صاحب منصبان وزارت خارجه، نایب نخست وزیر 

و وزیر دارایی در دوران صدارت دکتر محمد مصدق درتهران.
138۵ خورشیدی ) 2۰۰7 میالدی(

درگذشت علیرضا اسپهبد، هنرمند نقاش معاصر، 
در تهران به علت عارضه ی سکته قلبی. وی متولد 
آذرماه 133۰ در تهران بود. وی از نقاشان پیشرو 
و مترقی ایران بود و از تبار نقاشــانی که مدرنیزم 
را درمتن فرهنگ ایرانی و مسائل اجتماعی ایران 
ارائه کرده بود. عالوه برتابلوهای متعدد کتابی نیز 
به عنوان طراحی و نقاشی علیرضا اسپهبد از وی 

برجا مانده است.

شنبه 6 اسفند     25 فوریه

1323 خورشیدی ) 19۴۵ میالدی(
تشکیل انجمن دوستداران موسیقی ملی به سرپرستی روح اهلل خالقی

1331 خورشیدی ) 19۵3 میالدی(
درگذشت قاسم غنی، دیپلمات، پژوهشگر و مترجم، در امریکا

یکشنبه 7 اسفند     26 فوریه

1318 خورشیدی ) 19۴۰ میالدی(
زادروز علی پاشایی، منتقد، مترجم، پژوهشگر

1318 خورشیدی ) 19۴۰ میالدی(
زادروز بهمن رجبی، نوازنده تنبک و مولف موسیقی ایرانی.

کتاب آموزش تنبک بهمن رجبی در شرکت کتاب موجود است.
132۵ خورشیدی ) 19۴7 میالدی(

زادروز هوشنگ کامکار، آهنگساز
133۴ خورشیدی ) 19۵6 میالدی(

درگذشت علی اکبر دهخدا، ) 12۵7-133۴( نویسنده و پژوهشگر
لغت نامه کامل دهخدا چاپ پیــش از انقالب و بعد ازانقالب به صورت کتاب و س 

یدی و هم چنین خالصه شده آن در دو جلد در شرکت کتاب موجود است.
13۵2 خورشیدی ) 197۴ میالدی(

درگذشت حسین تهرانی، پایه گذار تکنیک علمی تنبک
کتاب آموزش تنبک شادروان حسین تهرانی درشرکت کتاب موجود است.

1366 خورشیدی ) 1988 میالدی(
درگذشت مهری آهی، نخستین زن استاد زبان و ادبیات روسی در ایران

دوشنبه 8 اسفند     27 فوریه

13۰۴ خورشیدی ) 1926 میالدی(
زادروز امیرحسین آریان پور، پژوهشگر و مترجم در تهران

13۴1 خورشیدی ) 1963 میالدی(
زنان ایرانی برای نخستین بار حق رأی و حق انتخاب شدن گرفتند.

13۵۰ خورشیدی ) 1972 میالدی(
زادروز مازیار جبرانی بازیگر سینما و استند آپ کمدی

13۵۴ خورشیدی ) 1976 میالدی(
درگذشت مجید وفادار، موسیقیدان

136۴ خورشیدی ) 1986 میالدی(
درگذشــت غالمحســین بنان، هنرمند آواز. وی 
خواننده ایرانی است که از سالهای 1321 تا دهه 
۵۰ در زمینه موسیقی ملی ایران فعالیت داشت. 
او ضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان 
موسیقی تهران  و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران 

بوده است.
مجموعه ســی دی های شــادروان بنان در مرکز 
موســیقی و فیلم ایران وابســته به شرکت کتاب 

موجوداست.
1381 خورشیدی ) 2۰۰3 میالدی(

درگذشت مسعود بهنام هنرمند نقاش معاصر درشهر نیس فرانس
139۴ خورشیدی )2۰16 میالدی(

درگذشــت فرج اهلل سلحشورنیا بر اثر سرطان ریه در سن شصت و سه سالگی، وی 
بازیگر، چهره پرداز، نویسنده و کارگردان ایرانی بود. او فعالیت هنری خود را با بازی 
در فیلم توبه نصوح )1361( به کارگردانی محســن مخملباف آغاز کرد. سلحشور 
کارگردانی مجموعه های تلویزیونی تاریخی-مذهبی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلس 
ویوسف پیامبر را برای صدا و ســیما در کارنامه دارد. وی سینمای ایران را فاحشه 

خانه خواند

سه شنبه 9 اسفند     28 فوریه

1328 خورشیدی ) 19۵۰ میالدی(
نخستین شماره نشــریه »زهره ایران« به صاحب امتیازی منصوره اتابکی به چاپ 

رسید
137۰ خورشیدی ) 1992 میالدی(

درگذشت تقی ظهوری، بازیگر تئاتر و سینما
1382 خورشیدی ) 2۰۰۴ میالدی(

درگذشت مهدی پورسعید - از مدیران مؤسسه کیهان )پیش از انقالب(
139۴ خورشیدی )2۰16 میالدی(

درگذشت شــیدا جاهد )مجدالملوک جاهدیان( خواننده موسیقی سنتی ایران در 
بیمارستان الله تهران بر اثر بیماری سرطان. وی به دلیل خواندن ممنوع الکار شده 
بود. وی با همراهی و همکاری همسرش مسعود جاهد چندین  آلبوم منتشر کرده 
اســت که عبارتند بودند از »کوچه های بی نشان« »پنجره باز می شود«، »در فکر تو 

بودم« و »خسته ام از این کویر« را منتشر کرده بودد.
1398خورشیدی )2۰2۰میالدی(

درگذشــت محمود خیامی، بنیانگذار ایران ناسیونال ) اتومبیل پیکان ( در سن 9۰ 
سالگی در لس آنجلس .

1399خورشیدی )2۰21میالدی(
درگذشت نوذر آزادی با نام اصلی نوذر فیروز )زاده 
1317 در کرمانشاه ( در شهر برمن آلمان، بازیگر 
تئاتر، سینما و کمدین ایرانی، آفریننده شخصیت 

جعفر قاطبه .
ویدیو ایتالیــا ایتالیا از آثار  به یــاد ماندنی او در 

شرکت کتاب موجود است
https://shop.ketab.com/book-detail.

2۰6۰۴=aspx?item

چهارشنبه 10 اسفند     1 مارچ

13۰8 خورشیدی ) 193۰ میالدی(
زادروز نصرت رحمانی شاعر در تهران
1317 خورشیدی ) 1939 میالدی(

شاهزاده محمدرضا پهلوی ولیعهد وقت ایران برای ازدواج با فوزیه، خواهر ملک فاروق 
پادشاه مصر، به این کشور سفر کرد.
1318 خورشیدی ) 19۴۰ میالدی(

سرشماری در شهر تهران، برای انجام درست آن، مردم شهر از خروج از خانه ها منع 
شدند. جمعیت تهران بر طبق این سرشماری ۵۴۰ هزار نفر اعالم شد.

13۴3 خورشیدی ) 196۵ میالدی(
هجدهمین اجالس کمیسیون مقام زن، وابسته به سازمان ملل متحد، با حضور21 

تن از زنان فعال جهان، به مدت 2۰ روز در تهران برگزار شد.
137۴ خورشیدی ) 1996 میالدی(

درگذشت یونس دردشتی، هنرمند آواز
1393 خورشیدی )2۰1۵ میالدی(

درگذشــت فرهاد وارســته بنیانگذار ورزش کاراته در ایران و نایب رییس اســبق 
فدراســیون جهانی کاراته. وی مبتکر سبک کان ذن ریو در ایران بود و تنها  ایرانی 

صاحب دان 1۰ کاراته بود.

پنجشنبه 11 اسفند     2 مارچ

13۰۰ خورشیدی ) 1922 میالدی (
زادروز مرتضی حنانه - موسیقیدان

1312 خورشیدی ) 193۴ میالدی(
زادروز فرخ تمیمی، شاعر، در شهر نیشابور

132۵ خورشیدی ) 19۴6 میالدی(
زادروز فریــدون فرح اندوز، گوینده 
رادیو تلویزیــون ملی ایران ، برنامه 
ساز برنامه های رادیو تلویزونی در 

خارج از میهن.
ســی دی های ایــن هنرمند در 

شرکت کتاب موجودنند
 197۵  ( خورشــیدی   13۵3

میالدی(
تأسیس حزب رستاخیز

 2۰۰7  ( خورشــیدی   138۵
میالدی(

درگذشت مجید دوامی روزنامه نگار 
و سردبیر پیشین روزنامه اطالعات 
و مجله زن روز در سن 7۵ سالگی 

درنروژ.
1393 خورشیدی )2۰1۵ میالدی(

بنیانگذار  وارسته  فرهاد  درگذشت 
کاراته در ایــران، پس از یک دوره 

بیماری در تورنتو.

SOLAR ENERGY
نصب سوالر - مسکونی و تجاری 
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا 

26 در صد کردیت مالیاتی 
بدون پیش پرداخت  - مشاوره و برآورد رایگان 

بازرسی رایگان از پشت بام و 
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران 

424 - 385 - 2981

https://baranrugservices.com/
https://aminvali.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

355355 نه به یهودستیزی
از کانال یک

۴ بعدازظهر
روزهای دوشنبه

کاهش جمعیت کالیفرنیا در دو سال اخیر

جمعیت کالیفرنیا ۵۰۰ هزار نفر در فاصله اپریل 2۰2۰ تا جوالی 2۰22 کاهش 
یافته است. 

 ایالــت کالیفرنیا از نظر کاهش جمعیت در رتبه دوم، پس از ایالت نیویورک قرار 
دارد. این ایالت نسبت به کالیفرنیا تنها 1۵ هزار نفر بیشتر کاهش داشته است. 

 واقعیت این اســت که از کالیفرنیا 7۰۰ هزار نفر به ایالت های دیگر رفته اند و 

از سویی کالیفرنیا در حدود 2۰۰ هزار نفر جمعیت پذیرفته است که در مجموع  
۵۰۰ هزار نفر کاهش جمعیت داشته است.  

این کاهش جمعیت که ناشی از مشکالت مالی مردم و گرانی مسکن بوده است، می 
تواند به کاهش قدرت سیاسی کالیفرنیا و کم شدن شمار کرسی های نمایندگان 

در کنگره منجر شود. 

www.cbsautobody.com
https://benjipersonalinjury.com/
https://radis.org/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
https://ch1.cc/
https://ch1.cc/

