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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بنیادگذاری بورس تحصیلی توسط ایرانیان
مقیم کانادا و دانشگاه بریتیش کلمبیا به یادبود
قربانیان هواپیمای اوکراینی

شورای شهر لوس آنجلس رای
دادگاه فدرال در مورد  NRAرا
به دادگاه استیناف می برد
یک مادر ثروتمند جرم خود
درتقلب برای پذیرش فرزندش
در دانشگاه را پذیرفت
داروهایدارایاستامینوفن
میتوانندسرطانزاباشند
تقاضای7نمایندهجمهوریخواه
در خانه نمایندگان کالیفرنیا
برای حسابرسی گوین نیوسام
دانشگاه های  UCرکورد ثبت
نام را شکستند
مایکل آوناتی ،وکیل پیشین
ساکن کالیفرنیا در زندان انفرادی

نام چهار دانشجو و فامیل آنها که در دانشگاه بریتیش کلمبیا
تحصیل کرده بودند و در این فاجعه جان خود را از دســت
دادندبدینقرارند
دکتر مهران ابطحی و نیلوفر رزاقی و محمد حسین اسدی
الری و زینب اسدی الری
ایرانیان مقیم کانادا موفق شــدند مبلغ ده هزار دالر و دانشگاه
بریتیش کلمبیا نیز مبلغ 50هزار دالر برای تاسیس این این بنیاد
کمککردند.اینبورستحصیلیقراراستبهدانشجویانایرانی
برایکمکهزینهتحصیلی 2400دالردرسالکمککند.
بر اساس گزارش دانشگاه بریتیش کلمبیا  ،دکتر مهران ابطحی
پژوهشگر فوق دکترا در رشته راه و ساختمان در جون سال
گذشته پذیرفته شد و نیلوفر رزاقی دانشنامه لیسانس خود را
در رشته ریاضی در سال  2010و دانشنامه لیسانس دیگری را

به تاریخ  2017از همین دانشگاه دریافت کرد .محمد حسین
اسدی الری نیز در سال  2010در رشته دانش فیزیولوژی با
درجه ممتاز فارغ التحصیل شد و خانم زینب اسدی الری نیز
در سال 2016دانشجوی رشته بیولوژی دانشگاه بوده است.
ایرانشهر :این کار انسانی و فرهنگی توسط دانشگاه بریتیش
کلمبیا و البته دانشگاههای دیگر کانادا زمانی صورت می گیرد
که فرمانده کل قوای بری و بحری  ،آخوند خامنه ای در اقامه
نماز جمعه نه این کــه از قربانیان این حادثه دلخراش یادی
نمی کند و از ملت ایران داخل و خارج کشــور پوزش نمی
خواهدبلکهطلبکارانهازسپاهپاسداراناسالمیکهدرفهرست
تروریســتی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است و
اصابت موشکهای آن به هواپیما این فاجعه را آفریده است،
طرفداریوپشتیبانیمیکند.

یک مادر ثروتمند جرم خود درتقلب برای پذیرش فرزندش در
دانشگاه را پذیرفت

امروز در دادگاه بوســتون که به موضوع رشــوه برای آزمون ورودی فرزندان ثروتمندان
رســیدگی میکند ،کارن لیتل فیر 57 ،ساله که از ثروتمندان نیوپورت بیچ در ارنج کانتی
کالیفرنیا میباشــد ،به جرم خود اقرار نموده و اعالم کرد که  9000دالر به یک شــرکت
پرداخته است که در آزمون آنالین برای پسرش شرکت نماید تا او در دانشگاه جرج تاون
پذیرفتهشود.

او یکی از  50نفری است که با ثروت خود ،امکان دریافت نمره باالتر در آزمون  SATو
 ACTرا برای ورود به دانشگاه فراهم نماید .ناگفته نماند که دیگران با پرداخت پولهای
باالتر تا نیم میلیون دالر به ریک سینگر ،از او خواسته بودند با وارد نمودن فرزندان آنها در
تیمهای ورزشی ،راه ورود به دانشگاههای مهم را برای آنها میسر بسازد.

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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در کانون خبر:

تعطیلی بیمارستان کایزر در وودلند هیلز

بیمارستان کایزر در وودلند هیلز که از شنبه شب به سبب ترک در لولههای اصلی آب به
حالت نیمه تعطیل درآمد و انتظار میرفت به سرعت تعمیر و ترمیم و اطمینان از پاکی
آبهای درون لوله تا پایان روز دوشنبه به حالت عادی بازگردد ،روز سه شنبه را نیز با
حالتنیمهتعطیلگذراندوازشبگذشتهباتعطیلکاملوانتقالبیمارانبهبیمارستانهای
دیگر روبرو شد .گر چه برنامههای جراحی از روز دوشنبه متوقف شده و برنامهریزی برای
آن به روزهای آینده محول شده بود ،اعالم شده که بیمارستان از روز شنبه  25ژانویه به
حالت عادی باز میگردد و برنامه ریزی برای جراحیها بر اساس اولویت خواهد بود.
مراجعه کنندگان به بخش اورژانس نیز از شب گذشته به بیمارستانهای دیگر منتقل شدند.
ناگفتهنماندکهاینبیمارستان 239000نفرعضوداردوبهاینبیمارستانمراجعهمینمایند.

شورای شهر لوس آنجلس رای دادگاه فدرال در مورد  NRAرا به
دادگاه استیناف می برد

پرویز صیاد

بازیگر ،نمایشنامهنویس ،کارگردان ،و تهیهکننده ایرانی است

شورایشهرلوسآنجلسبرایمقدماتیدادگاهفدرالدرمورداعالموابستگیشرکتهای
طرح قرارداد به  NRAرا به دادگاه استیناف میبرد.
سال گذشته شورای شهر لوس آنجلس در یک رای گیری  ،12-0مقرراتی را تصویب
کرد تا شرکتهایی که با شهر لوس آنجلس قرارداد میبندند ،باید اعالم کنند که آیا به
 NRAپول میپردازند یا نه.
پس از این قطعنامه و مقررات NRA ،از شــهر لوس آنجلس و شورای شهر به دادگاه
فدرال شکایت نمود و آن را برخالف اصل اول و دوم متمم قانون اساسی آمریکا دانست
و قاضی دادگاه فدرال دستور توقف آن را اعالم نمود.
اکنون میچ اوفارل ( )Mitch O›Farrellنماینده شورای شهر لوس آنجلس از منطقه
هالیوود و اکوپارک از دادستان کل لوس آنجلس تقاضا کرده است که رای قاضی را به
دادگاه استیناف ببرد و او باور دارد که این مقررات میتواند به کاهش استفاده از اسلحه و
خشونت کمک کند و از هزینه مالیات دهندگان برای این مشکل بکاهد.

میزان خدمات رایگان به کارزارهای
انتخاباتی اعالم شد

با توجه به مقررات اســتفاده از خدمات رایگان به کارزارهای انتخاباتی و ادارههای ایالت
کالیفرنیا ،دفتر گوین نیوسام میزان خدمات مشاورهای حقوقی رایگان از سوی دفاتر حقوقی
را اعالم نموده است.
برای نمونه دفتر خدماتی حقوقی 405000 ،Bois Shiller Flexner Low Firm
دالر مشاوره حقوقی رایگان در زمینه مجازات اعدام در اختیار دفتر فرماندار قرار داده است
و دفتر خدماتی حقوقی Robins Kaplanنیز 450000دالر مشاوره حقوقی رایگان در
اختیار دفتر گوین نیوسام در زمینه سازماندهی زندانها قرار داده است.
از ســوی دیگر  57400 ،Boisدالر به کارزار انتخاباتی و از سوی دیگر شرکای دفتر در
مجموع 100هزار دالر به کارزار انتخاباتی او کمک مالی کرده است .لیست کمکهای دفاتر
دیگر نیز موجود است گر چه مشاوره گرفتن از شرکتهای حقوق بیرون از دفتر فرمانداری
یکگامقانونیاستلیکنمنتقدانمیگویندمیتواندتداخلمنافعایجادنماید.
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در کانون خبر:

داروهای دارای استامینوفن می توانند سرطان زا باشند
قانونگذاران کالیفرنیا و ادارههای نظارت بر مواد دارویی ایالت کالیفرنیا آخرین مرحله
تصمیمگیری در مورد داروهایی را که دارای اســتامینوفن هستند را میگذرانند و تا
 27ژانویه نتیجه را به آگاهی عموم خواهند رساند .گر چه استامینوفن از سال 1955
در آمریکا بدون نسخه به فروش میرسد لیکن  FDAدر سال  1983این دارو را به
سبب سرطانزایی ممنوع کرد ،زیرا ترکیب آن با دیگر داروها مورد بررسی و هشدار
قرار گرفت  ،برای نمونه استفاده از آن با الکل و یا قهوه در هشدار باال قرار گرفته بود.
از آنجایی که ایالت کالیفرنیا بنابر الیحه  65بر هر دارویی که میتواند خطر سرطان
داشــته باشد باید برچسب هشدار را بر روی بستهها بچسبانند ،بررسی این دارو در
دستور کار است.
در آمریکا  600داروی با نســخه و بدون نســخه وجود دارند که در آن از ترکیب
استامینوفن استفاده شده است و با نامهای تجارتی مانند تایلنون به فروش میرسد و
برای درد و سردرد استفاده میشود.

جان لی ،نماینده شورای شهر لوس آنجلس تحصیالت خود را در
 CSUNبه پایان نرسانده است
جان لی ،نماینده شــورای شهر لوس آنجلس که در سال گذشته ،در انتخابات ویژه
برای جایگزینی نماینده پیشین از منطقه سن فرناندو ولی انتخاب شده بود ،ناگزیر
شد که در تارنمای خود این نکته را اصالح کند که دانش آموخته دانشگاه CSUN
اســت .زیرا او با این که در این دانشــگاه درس خوانده ،ولی هرگز آن را به پایان
نرسانده است.
او در پی این موضوع اعالم کرد که دستیاران او ندانسته ،دچار این اشتباه شده اند ،
زیرا او در سال  1992به سبب مشکالت خانوادگی ناچار به ترک تحصیل شده است.
جان لی ،برای انتخابات آینده در برابر لورین الندکوئیست میباید مبارزه کند که خود
در دانشگاه  CSUNبه تدریس مشغول است و دانش آموخته رشته فیزیک و نجوم
است .گر چه برای نمایندگی شــورای شهر ،پایان تحصیالت دانشگاهی ضروری
نیست ،لیکن در رقابت انتخاباتی اشاره به آن به نادرستی ،پرسش برانگیز است.

تقاضای7نمایندهجمهوریخواهدرخانهنمایندگانکالیفرنیا
برای حسابرسی گوین نیوسام

تمامی  7نماینده جمهوریخواه در خانه نمایندگان کالیفرنیا در یک تقاضای گروهی،
خواســتار بررسی و حسابرسی در زمینه هزینه کردن و بودجه ایالت کالیفرنیا برای
پروژههای بیخانمانها شدند و گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و بودجه او را هدف
قرار دادند.
در  2سال گذشته ،ایالت کالیفرنیا  2/7میلیارد دالر در این زمینه هزینه کرده و فرماندار
کالیفرنیــا در بودجه  2020 – 2021خود تقاضای  1/4میلیارد دالر بودجه اضافه
برای پاسخگویی به مشکل بیخانمانها را نموده است.
وزارت مسکن و توسعه شهری در دولت فدرال ،مشکل بیخانمانی در کالیفرنیا را
با  16درصد افزایش به  21306نفر تخمین زده است .سناتوربرایان جونز از سن دیه
گو در ایالت کالیفرنیا گفته است :اگر من نمیدانم که این بودجهها به کجا میرود،
مالیات دهندگان چگونه آن را خواهند دانست؟

دانشگاه های  UCرکورد ثبت نام را شکستند

Iranian InformationCenter
 9دانشــگاه  UCاعالم کردند که برای ســال تحصیلی  2020که از پاییز آغاز شده
است رکورد ثبتنام را شکستهاند و در مجموع برای دوره لیسانس در این دانشگاهها،
 185559نفر را پذیرفتهاند که در مقایسه با رکورد سال  ،2015میزان 17369نفر بیشتر
است و  10/3درصد رشد را نشان میدهد .جنت ناپولی تانو ،رئیس دانشگاههای UC
گفت :این افزایش یعنی فراهم آوردن فرصتهای بیشتر برای آنهایی که در جستجوی
آینده بهتر هستند.

این آمار نشان میدهد که  40درصد این دانشجویان ،نخستین فرد از خانواده هستند
که وارد دانشگاه میشود و آسیاییتبارها ،همانند گذشته با  33/5درصد باالترین شمار
ورود دانشــجویان را دارند و پس از آنها ،التینتبارها با  24/8درصد ،سفیدپوستان با
 21/4درصد و سیاهپوســتان با  4/1درصد هســتند .میزان مردان  54درصد و زنان
دانشجو 45 ،درصددانشجویان سال جاری است.
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ادامه از شماره قبل

محسن رضایی
(سبزوار رضایی میرقائد)
عضو و دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام

 .2مشارکت در ترورهاي خارج از کشور

آرژانتین ،هادي سلیما نپور ،سفیر وقت ایران در آرژانتین و احمدرضا اصغري ،دبیر در نهایت نیز به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده است»
سوم وقت سفارتخانه ،کسانی هستند که دادستانی آرژانتین خواستار بازداشت آن ها او همچنین در سال  1389در نشست مبارزه با مواد مخدر گفته بود که از تاریخ 28
بود .البته با صدور این حکم براي هاشمی رفسنجانی ،والیتی و سلیمان پور موافقت بهمن به بعد جرم حمل بیش از  6گرم مواد شیشه اعدام است.
نشد.
محســن رضایی با تاسیس قرارگاه خات ماالنبیا در سال  1368و ثبت شرکتهاي قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اقماري ،زمینه ساز ورود ســپاه به فعالیت هاي اقتصادي نیز بود؛ فعالیت هایی که
امروز بخش گســترد هاي از اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت ،گاز ،جاد هسازي ،اتحادیه اروپا در  4فروردی نماه  1391علی رضوان منش را به دلیل نقشی که در «
سد سازي ،موشک سازي ،تولید خودرو و غیره در اختیار آن است .در ماه مه  2010نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضائی » و همچنین «صدور حکم اعدام
قرارگاه خات ماالنبیاء ،شرک تهاي زیرمجموعه آن و فرمانده آن رستم قاسمی تحت براي افراد زیر  18سال » داشته است از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد
تحریم دولت آمریکا قرار گرفتند .در  9ژوئن همین سال نیز شوراي امنیت سازمان همچنین دارایی هاي او در اروپا مشمول توقیف قرار می گیرد.
ملل با صدور قطعنامه اي این قرارگاه و چهار مؤسســه زیرمجموعه آن به نام هاي
مکین ،رهاب ،فاطر و مهندسین مشاور ایمن سازان را به همراه  40شرکت و مؤسسه
ایرانی دیگر در فهرســت تحری مهاي خود قرار داد .بر اساس این قطعنامه دارایی
هاي این شــرک تها در بانک هاي خارجی باید مسدود شود و مسئوالن آن ها حق
مستشار دادگاه تجدیدنظر کرج
مسافرت بین المللی ندارند.

سپاه پاسداران همچنین در سال هاي پس از جنگ در تعدادي عملیات تروریستی
خــارج از از مرزهاي ایران دخالت داشــت .از جمله ،در  26شــهریور  ، 1371در
رستورانی به نام میکونوس در شهر برلین سه تن از رهبران حزب دموکرات کردستان
ایران و یکی از دوســتان ایشــان در عملیاتی تروریستی به قتل رسیدند .دادگاه این
پرونده ســه سال و نیم طول کشید و در نهایت مقامات آلمان به این نتیجه رسیدند
که دولت ایران مســتقیم ًا در این قت لها دخالت داشته است .ابوالحسن بنی صدر
در جریان دادگاه ،شــهادت بر وجود کمیتــه اي به نام « کمیته امور ویژه » که یکی
از نقش هاي آن زمینه سازي و نظارت بر انجام ترورهاي سیاسی است ،داد .کمیته
اي که موافقت خامنه اي و رفسنجانی شرط اساسی پذیرش ترورها در آن است .به
شهادت شاهد « سی » یا ابوالقاسم مصباحی ،مأمور عالی رتبه اطالعاتی سابق وزارت
مستشار دادگاه تجدیدنظر کرج
اطالعات ،که بعدها صحت بســیاري از شهادت هاي او تأیید شد و از منابع اصلی
دادستانی آلمان به شمار می رفت ،اعضاي ثابت این کمیته عبارت بودند از:
مسئولیتها
 علی خامنه اي ،رهبر یا نماینده اش اصغر میرحجازي رئیس جمهور ( هاشمی رفسنجانی ) یا محسن هاشمی ،پسرش ،به عنوان نماینده مسئول امور سیاست خارجی که در آن زمان همان وزیر امور خارجه ،والیتی ،بود  -معاون دادستان کرج حداقل تا آخر اسفندماه 1395 هم اکنون ،مستشار دادگاه تجدیدنظر کرج علی فالحیان ،وزیر اطالعات محمد ري شهري ( محمد محمد ينیک ) اولین وزیر اطالعاتبرخی از موارد نقض حقوق بشر
 محسن رضایی ،فرمانده سپاه پاسداران رضا سیف اللهی ،رئیس نیروهاي انتظامی وقتعلی رضوان منش به عنوان معاون دادســتان کرج در صدور حکم اعدام براي افراد
 ابوالقاسم خزعلی ،عضو شوراي نگهبانزیر  18سال مرتکب نقض حقوق بشر شده است .به عنوان نمونه علی رضوان منش
در ژانویه  27 ( 1994تیر  ) 1373در انفجاري در ساختمان مرکز یهودیان در بوینس درباره اعدام علیرضا مالســلطانی ،متهم به قتل ،که در زمان اعدام زیر سن  18سال
آیرس 85 ،نفر کشته و بیش از  300نفر زخمی شدند .دو سال پیش از آن نیز بمبی بود به خبرگزاري فارس درباره سن این فرد اعدام شده گفت که مالك سن افراد نه
در سفارت اسرائیل منفجر شد که منجر به کشته شدن  29نفر شد .آرژانتین و اسرائیل تقویم شمسی  365روزه ،تقویم قمري مالك عمل در قانون بلوغ شرعی است که بر
ایران را عامل این انفجارها دانســتند و در همین رابطه تعدادي از سران جمهوري اســاس ماه هاي »  355 :روزه است قمري محاسبه می گردد .قاتل از این نظر بیش
اسالمی در سال  1386از سوي اینترپل تحت تعقیب قرار گرفتند .محسن رضایی به از  18سال عمر کرده بود و بنابر این هیچ منع شرعی و یا قانونی براي اجراي حکم
همراه احمد وحیدي ،فرمانده سپاه قدس وقت و وزیر دفاع ،اکبر هاشمی رفسنجانی ،قصاص وجود نداشت .البته علیرضا مالسلطانی از نظر ماه هاي شمسی حدود دو ماه
رئیس جمهوري پیشین ایران ،علی فالحیان ،وزیر اطالعات پیشین ،علی اکبر والیتی ،کمتر از  18سال سنداشت و طبیعی است مالك عمل در قانون سن شمسی نیست
وزیر امور خارجه پیشین ،محســن ربانی ،رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در و ما بر اساس بلوغ شرعی عمل می کنیم ...این حکم توسط  15قاضی ارشد تایید و

علی رضوا نمنش

علی رضوا نمنش

مسئولیتها
 معاون سیاسی و امنیتی اســتاندار گیالن از د يماه  1388تا  23شهریور  -13هماکنون ،مستشار دادگاه تجدیدنظر کرج
 دبیر شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیالن ( در زمان معاونت استاندار گیالن )معاونسیاسیامنیتیاستانداريکهگیلویهوبویراحمداز 22مهرماه 1391تا 6مهرماه1392 رئیس ستاد انتخابات استان براي چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبري ،یازدهمیندوره ریاست جمهوري و چهارمین دوره شوراهاي اسالمی شهر و روستا

برخی از موارد نقض حقوق بشر
غالم علی رضوانی به عنوان معاون اســتاندار گیالن با تاکید بر مجازات نوکیشــان
مسیحی مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
به عنوان نمونه او در مهرماه  1390در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره یوسف
ندرخانی ،کشیش زندانی ،گفت  « :یوسف ندرخانی یک صهیونیست و دایرکننده
خانه فساد است ...حساب کسانی که دین دیگري را انتخاب می کنند در روز قیامت
با خداست ...کشور اسالمی با کسانی که دین دیگري انتخاب کردند هی چکاري
ندارد بلکه خداوند کار دارد .این فرد مجرم است و جرم او این نیست که عد هاي را
به دین مسیحیت دعوت کرده است بلکه جرایم امنیتی دارد .موضوع جرم و اعدام
این فرد ،اعتقادي و مربوط به دین او نیست و به خاطر انتخاب دین ،کسی در نظام
ما اعدام نمی شود بلکه او یک صهیونیست است و جرم امنیتی دارد» .
ادامه در شماره بعد
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 24ژانویه تا  30ژانویه ( 4دی تا  10بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
خنجى و مسعود حجازى بازداشت شدند
آدینه  4بهمن |  24ژانویه
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
درگذشت ابراهيم قوام شيرازى (قوام الملك) -
 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
زادروز دكتر احمد بيرشك ،از پيشگامان و محققان سياستمدار
معاصر علوم رياضى و تجربى
 1307خورشيدى (  1929ميالدى)
درگذشت احمد بدر «نصيرالدوله» مولف،
سياستمدار و موسس مدرسه فيزيک
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
آيت اهلل سيدمحمود طالقانى ،مهندس مهدى
بازرگان ،دكتر يداهلل سحابى و ديگراعضاى نهضت
آزادى در رابطه با تظاهرات مخالفت آميز مربوط
به رفراندوم  6بهمن دستگير و زندانى شدند
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
شهره آغداشلو هنرپيشه ايرانى تئاتر و سينما ،براى
 9تن از محكومان دادگاه نظامى تيرباران شدند
بازى در فيلم آمريكايى « خانهاي از ماسه و مه «
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
مجاهدين خلق سفارت ايران در پاريس را اشغال نامزد دريافت جايزه معتبر سينمای اسکار شد.
كردند
شاپور بختيار اليحه انحالل سازمان اطالعات و سه شنبه  8بهمن |  28ژانویه
امنيت كشور را تسليم مجلس كرد
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
درگذشت سيدحسن تقى زاده  -آخرين بازمانده
شنبه  5بهمن |  25ژانویه
رجال مشروطيت
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
اشغال كنسولگرى ايران در حيدرآباد توسط حزب دمكرات كردستان اعالم كرد كه خواستار
تجزيه نيست
دانشجويان ايرانى
اعضاى سازمان ملى دانشگاهيان (واحد كرمانشاه)
در مراسم بازگشايى دانشكده علوم ،دكتر
یکشنبه  6بهمن |  26ژانویه
فريدون معتمدوزيرى رييس دانشگاه را بركنار
كردند.
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)

درگذشت ابوالحسن فروغى  -فيلسوف و دانشمند
معاصر و مدير روزنامه « تربيت «
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
اصول ششگانه ى انقالب سفيد توسط
محمدرضاشاه پهلوى به مردم ابالغ شد
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
حسنعلى منصور -نخست وزير -در اثر جراحت
هاى وارده از تيراندازى محمد بخارايى در
بيمارستان پارس در تهران درگذشت
اميرعباس هويدا -وزير دارايى -فرمان نخست
وزيرى گرفت
 1355خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت مجتبى مينوى  -اديب و پژوهشگر

دوشنبه  7بهمن |  27ژانویه
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
از طرف شهربانى ،دكتر شاپور بختيار ،مهندس

 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشت داريوش همايون در سن  82سالگى
در ژنو سوئيس .او وزيراطالعات دولتهاى هويدا
و آموزگار و سردبير روزنامه آيندگان و از رهبران
مشروطه طلب بودكه سا لها در خارج از كشور به
مبارزه و روشنگرى پرداخت و با انجام مصاحبهها،
نوشتن مقاالت متعدد و شركت در جلسات
گوناگون راه مبارزه با نظام اسالمى را پيش
گرفت.

چهارشنبه  9بهمن |  29ژانویه
 1315خورشيدى (  1937ميالدى)
زادروز مجيد روشنگر ،ناشــر و سردبير « بررسي
کتاب « و « کاکتوس»
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
اشغال سفارت دانمارك توسط دانشجويان ايرانى
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشــت محمود ابطحى ،شاعر ،نويسنده ،اديب
و پژوهشــگر در سن  80سالگى در لندن .او داماد
ســيدضياءالدين طباطبايى شــخصيت برجسته
دوران رضاشاه و محمدرضاشاه بود.

پنجشنبه  10بهمن |  30ژانویه
 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
زادروز اسماعيل شاهرودی  « ،آينده» شاعر معاصر
در دامغان
 1318خورشيدى (  1940ميالدى)
درگذشت دكتر تقى ارانى در  36سالگى در زندان
قصر تهران -وى به اتهام ترويج مرام كمونيســتى
به ده سال زندان محكوم شده بود
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)
ســپهبد نعمت اهلل نصيرى رييس شــهربانى كل
كشور به ســمت معاون نخســت وزير و رييس
سازمان اطالعات و امنيت كشور منصوب شد
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
درگذشــت حبيب اهلل مشــيرهمايون شــهردار-
نوازنده و موسيقيدان
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشــت محمــد حجازي « مطيــع الدوله « -
سناتور و نويسنده
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت اميرناصر افتتاح  -نوازنده تنبك.

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
این هفته ای که گذشت ادامه و پس لرزه ماجراهای اخیر موشک پرونی سپاه به پایگاه های خالی آمریکا در عراق خمینی پشت سر هم اتفاق افتاد و شهروند ایرانشهر هم
رو شاهد بودیم که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی ،و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی در نزدیکی فرودگاه نگاهی انداخته به خبرهای مهم این هفته:

شهادت پر برکت

همچین بدم نیســت جمهوری اسالمی ،سلیمانی رو
شهید بدونه چون واقعا شهادت پر برکتی داشت :اوال
با ترکیدن قاسم ،کمر آقا شکست و راس خیمه نظام به
گایی رفت که دیگه هیچجوره جایگزین نداره! دویما
دو تا تخم نظام پوکید یعنی اقتدار نظامی و اطالعاتی-
امنیتی ،تو یه جنگ ضد اطالعاتی و امنیتی سنگین بین

سپاه قدس و ارتش امریکا چنان رهگیری و به گا دادن
حاجی و ابول مهندس مهمه که مثه پیروزی در یه جنگ
تمام عیاره ،امریکایی ها فرمانده کل سپاه در خاورمیانه
رو زدن! ســیُما موشک پرونی احمقانه سپاه و متعاقب
اون خطای حیوونی ساقط کردن هواپیمای مسافربری،
کامال نشــون داد اقتدار نظامی که این سال ها ازش دم

میزدن همش پشمه! و چهارمندش که از همه اونها مهم
تره ،اینه که به برکت شهادت سردار عارف فهمیدیم،
هنوز چقدر جمعیت گوسفند-هم-شــهری داریم که
امثال سلیمانی ها براشون قهرمان و سردار ملیه!

خطای انسانی یا عمد شیطانی؟
البته از همین تریبون بیــن الخبرین اعالم می کنم که
شهروند ایرانشهر اصن خطای انسانی و غیرانسانی تو
کتش نمیره ،یا می خواستن رو یه کثافتکاری ماله بکشن
و توی هیاهیوی ســقوط هواپیما یه گوهی بخورن ،یا
می خواستن یه آتیشی بسوزونن و طبق معمول بندازن

خروج یا عروج؟

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

یه چیزخلی به اسم نماینده مردم کهنوج (جون مادرت!
هرکسی تونست ضرب اول کهنوج رو روی نقشه ایران
نشون بده ،جایزه داره!) در مجلس شورای اسالمی زیپ
دهنو کشید و تمام آمال و آرزوهای قلبی آقا و نظام و سپاه
رو ریخت بیرون! این آقای نماینده فرمودن اگر ما بمب
هسته ای داشته باشیم دیگه هیشکی جرات تهدید ما رو
نــداره  ...و  ...باید از ان پی تی بیایم بیرون و  ...و  ...باید

گردن امریکا ،اســراییل و این و اون ،و یا احتمال میدم
چیزی یا کســی داشته با اون هواپبما میزده به چاک و
گفتن بزنیمش از چنگمون در نره! میگی نه ،صبر کن و
ادامه ماجرا رو ببین! همین که میگن جعبه سیاه هوپیما
رو نمیدیم و کابل فالنش خراب شده و اِله و بِله یعنی

موشکای بالستیک دور برد با قابلیت حمل کالهک های
غیر متعارف تولید کنیم و ...؛ یارو فکر کرده استالینه و االنم
شــهر هرته که هر کی هرجور دلش خواست هر غلطی
بکنه و دنیام وایسه نیگاش کنه! همچین میزنن مادرتونو
فالن میکنن که نفهمین از کجا خوردین! ولی خودمونیم یه
آدم چقدر باس خر باشه (با عرض پوزش بخاطر قیاس با
آن حیوان نجیب و دوست داشتنی) که این چیزشعرا رو

این که می ترســن یه چیزی فاش بشه و عمدی زدن
هواپیما با موشک ،لو بره! اونوقت مجبورن باالخره بنالن
کــه چرا باز هم دروغ گفتن و چرا عمد شــیطانی رو
گفتن خطای انسانی!

توی رسانه ها بگه ،در صورتیکه میبینه بخاطر گناه های
کوچیکتر از این مملکــت داره به گا میره! آقای نماینده
احمق ،اگر از پیمان منع گسترش سالح های اتمی خروج
کنیم مفهومش اینه که رسما می خوایم بمب اتمی درست
کنیم و این یعنی عروج ملکوتی نظام جمهوری اسالمی به
زباله دان تاریخ!

مجمع عدم تشخیص مصلحت ملت
باالخره این هفته بعد از یک عالمه موش و گربه بازی و
وقت تلف کردن سر لوایح مربوط به پیوستن جمهوری
اســامی به قوانین ضد پولشویی (معروف به )FATF
بطور بازم غیر رسمی اعالم کردن که این الیحه رو قبول
نمی کنن و بنابراین بزودی دوباره نظام میره توی لیست
سیاه و از نظر مبادالت بین المللی بانکی و مالی به گا میره!
چند شب پیش داشتم اخبار نیگاه می کردم یهویی نظرم
جلب شد به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت .یه مشت

الشخور جنگی با قیافه های کریه دور هم نشسته بودن ،سرویسه ،نه این پدرسوخته های جمهوری اسالمی چیِ
ِ
درست مثه فیلمای راز بقا که کفتارها و الشخورها به جون
تروریستقاچاقچی!
جنازه حیوانات میوفتن و هر کدوم یه تیکه ازش میکنن
و می برن .مصلحت مملکت ایران هم درست مثه همون
جسد مرده افتاده وسط این حرومزاده ها و نشستن برای
مصلحت خودشون تصمیم گیری میکنن .انگار نه انگار
که اگر لوایح پالرمو تصویب نشه و دوباره بریم تو لیست
سیاه پولشویی و بانک هامون کال بالک بشن ،دهن ملت

• دختره می گفت :یه دوست پسر داشتم هر وقت میگفتم
بهش با کی چت میکنی؟ می گفت عزیزم با هیشــکی،
اینترنتمضعیفه!
آخرشم یه روز تو خیابون با اینترنت ضعیفش دیدمش!

مخاطب این جمالت کیست؟
درکنارش آدم هم بکش .منافاتی ندارن باهم .ببین چقدر
مخاطب مردی هســت که بدون زنش رفته خونه ی
تحصیلکرده تروریست و آدمکش داریم تو مملکتمون!
مادرش!
• اصفهانیه به زنش می ِگد :اسمی پنج تا حیوونو بوگو که با
• امروز رفتم دندونپزشــکی ،دکتره معاینه کرد و یهویی
«خ» شروع بِشد و با «دال» ِخالص.
زنه می ِگد :خان دادا ِشد ،خارِد ،خدا بیامرز آقاد ،خیر ندیده چشمهاش درخشید! بعد رفت زنگ زد به یه بنگاهی و
نَنِد و آخریش خودی خَ رِد!
بهش گفت :معامله رو جور کن ،پول خونه جور شد!

کوتاه ولی خنده دار

• دهه پنجاهیا دارن پدربزرگ-مادربزرگ میشــن ،دهه
هفتادیا و هشتادیا دارن پدر-مادر میشن ،دهه شصتیا هنوز
ِ
وجودی ازدواج چیه؟
موندن فلسفه
•شــايد باور نكنين ولى يه روزم دلتون برا اين روزاى
تخمیفعلىتنگميشه!
• حضرت عمــام (ره) در دیدار با جمعــی از دختران
دانشجوی بســیجی فرمودند :جوری نباشه که با آرایش
بشید اسکارلت جانسون لکن وقتی بشوریمتون مهران
رجبی تحویل بگیریم ،نکنین با جوانان ما اینکار را!
• وقتی داری به آينده ات فِکر ُ
ميکنی ،يکمم به اونی که
پُ ِ
شت در دستشويى داره زمينو چنگ ميزنه فکر کن!
• بابام گفت :بابا جان ،بشین ببین عالقهت چیه ،برو دنبال
همون!
گفتم :میخوام قاتل بشم!
بابام گفت :خیلی خوبه ،ولی بنظرم شما مهندسی بخون،

ترول های هفته:

•رفیقم خیلی خسیسه! دیشب بهم می گفت :چايى  • ٩شوهر خاله ام می خواست یه سفر بره تایلند! عکس
دالرى كه خوبه .مــا يه كافه رفتيم چاييش  ١٣دالر بود .مربیه تیم ملی تایلند رو نشــون خالــه ام داد و گفته ۹۰
درصدشون این شکلین ،حاال میذاری برم تایلند؟
ميخواستم استكانو بيارم خونه بچه ها نذاشتن!
منم که یهویی کرم ریختنم گل کرده بود ،یه عکس از
• یــارو برای جذب مخاطب توی صفحه فیس بوکش یه هنربیشه تایلندی به خاله ام نشون دادم و بهش گفتم:
اینم عکس ازون  ۱۰درصد باقیمونده!
نوشته:
بیچاره شوهرخاله ام! خاله ام دیگه تا سر کوچه هم نمیذاره
تو کزمحنت دیگران بی غمی
تنهابره!
پیامی بذار تا نگن شلغمی
• اونقدر بابام سر بیخودی بازکردن در یخچال باهام بحث
کرد که یخچاله داغ کرد و گفت :بیا عموجان هر چنبار دلت • ماشینمو بردم نمایندگی میگم :آقا چرا گیربکسش صدا
خواست درمو باز و بسته کن ،من سعیمو میکنم نسوزم!
میده؟
مکانیک میگه :خب صدای ضبط رو بیشتر کن!
خدا خیرشون بده ،امتحان کردم درست شد ،دیگه صداش
• بیا این آب پرتقال رو بخور!
نمیاد ،تازه پولم ازم نگرفتن!
چقد زیر چشمات گود افتاده!
الهی بمیرم!
برات از اون غذاهایی درست کردم که دوسداری!
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مایکل آوناتی ،وکیل پیشین ساکن
کالیفرنیا در زندان انفرادی
مایکل آوناتی ،وکیل پیشین ســاکن کالیفرنیا که با پرونده استورمی دانیل هنرپیشه
فیلمهای پورن وبرمال کردن پرداخت حق ســکوت از سوی دانالد ترامپ معروف
شــده  ،هفته گذشــته برای زیر پا گذاشتن مقررات وثیقه ،در کالیفرنیا دستگیر و به
نیویورک فرستاده شده است تا در نیویورک همراه با پرونده اخاذی  25میلیون دالری
از شرکت  Nikeبرای دیگر جرائم خود نیز محاکمه شود،اکنون در زندان انفرادی
نگهداری میشــود که پیش از این ،ال چاپو ،فروشنده و تولید کننده معروف مواد
مخدر نگهداری میشده است و بسیار سرد است  .از این روی وکیل او در نامهای به
قاضی فدرال درخواست کرده است که سلول او تغییر کند و به سلول عادی فرستاده
شود زیرا در این بخش از زندان ،افراد متهم به تروریسم نیز نگهداری میشوند.

رییس کمیسیون لیگ برتر بیسبال آمریکا  ،قهرمانی اهدایی
شورای شهر را به تیم داجرز به آینده موکول کرد
پس از آن که روز گذشــته ،شورای شهر لوس آنجلس با رای قاطع اعضای شورا،
قطعنامــهای را تصویب کرد و قهرمانی ســالهای  2017و  2018را که به تیمهای
بیسبال  Astrosو  Boston Red Soxداده شــده بود را از آن تیم بیســبال
 Dodgersلوس آنجلس دانست و  2تیم را به بهره گرفتن از تکنولوژی دزدیدن
نشــانهها ،متهم کرد ،امروز باب مانفرد ( )Bob Manfredرئیس کمیسیون لیگ
برتر بیسبال آمریکا در لحنی مودب و سیاستمدارانه ،در گفتگو با شبکه  Foxگفت:
در این قطعنامه شماری از اشکالها وجود دارد و ما هنوز به تحقیق در این زمینه برای
تیم  Red Soxنپرداختهایم و میدانید که مشکل است جایزه را از تیمی که هنوز
خالف آن ثابت نشده است ،پس بگیریم و به تیم دیگر بدهیم .زیرا هنوز نمیدانیم
که نتیجه تحقیق چه خواهد بود.

شرکت  Uberطرح تازه ای برای مقابله با  AB5پیشنهاد کرد

شرکت Uberبرای جلب رضایت رانندگانی که عالقه به اجرای الیحه AB5دارند ،یک
طرح آزمایشی را در شماری از شهرهای کالیفرنیا به آزمایش میگذارد که به موجب آن
رانندگان حق خواهند داشت به صورت تعیین شده و قابل نظارت ،میزان کرایه درخواستی از
مسافران را افزایش دهند و از سوی دیگر ،شرکت  Uberمیزان کرایه استاندارد را در همان
مناطق 10درصد کاهش میدهد و سهم خود را کاهش میدهد و رانندگان خواهند توانست
بدون افزایش بیرون از استاندارد به مبلغ بیشتری از درآمد دست یابند.
گر چه  ،AB5حقوق و درآمد ماهیانه و حق استفاده از مرخصی برای بیماری را در نظر
گرفته است و اکنون از سوی قاضی دادگاه ،برای دوران موقت متوقف شده استUber ،
تالش به جلب رضایت رانندگان دارد و طرح آزمایشی را در فرودگاههای پالم اسپرینگ،
ساکرامنتو و سانتا باربارا به اجرا میگذارد.
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مسافری به بیماری مسری بستری شد

مسافری که از مکزیکو سیتی به فرودگاه لوس انجلس رسیده هنوز مسئوالن مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در فرودگاه
بود ،با مشکوک بودن به بیماری مسری بستری شد
 LAXاعالم نکرده اســت که آیا او نیز مشکوک به ویروس
شب گذشــته پس از آن که پرواز  2546امریکن ایرالین در کرونا بوده که از راه چین وارد میشود و یا بیماری دیگری که
ســاعت  6/40وارد فرودگاه  LAXاز مقصد مکزیکوسیتی واگیردار است موجب این بستری شدن گردیده است.
رسید ،یکی از مسافران به سبب شرایط نامساعد پزشکی از ناگفته نماند پس از شیوع بیماری کرونا در چین و ورود یک
سوی مسئوالن مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای واگیردار ،فرد مبتال به فرودگاه واشنگتن ،کنترل در فرودگاه  LAXنیز
معاینه شد و در محل ویژه نگهداری گردید ،ساعتی پس از باال رفته است.
نیمه شب با آمبوالنس راهی بیمارستان شد.

پیروزی یک دانشجو ی طرح  DACAبه کمک
دانشجوی رشته حقوق دانشگاه ارواین

شــهر الگونا بیــچ پذیرفت کــه  18750دالر به عنوان
خسارت به یکی از دارندگان طرح  DACAبپردازد زیرا
ادگار تــورس گوتییرز که در کودکی همراه با خانواده به
طور غیرقانونی به آمریکا آمده بود و در کالج Orange
 Coastدر کوستامیســا در رشته جامعهشناسی تحصیل
میکرد در ماه جون  2018هنگام رانندگی مشــکوک به
نوشیدن مشروب و رانندگی در حال مستی دستگیر شده

و تحویل ماموران اداره مهاجرت شده است و پرونده او
از سوی کلینیک حقوق مهاجرت و قانون دانشگاه ارواین
نمایندگی شده و یکی از دانشجویان سال سوم دانشکده
حقوق به نام ایوان اورمونــد موجب پیروزی پرونده او
شده اســت و او بدون پرداخت دستمزد وکیل ،موفق به
دریافت  18750دالر شــده اســت و پیروزی پرونده از
سوی دانشجویان ،درخشان بوده است.

دستگیرییکشهروندآمریکابهجرممبادلهاسلحهباموادمخدر

هیئت منصفه عالی دادگاه فــدرال لوس آنجلس پدرو روبرتو
هرناندز گومز ،را که یکی از شهروندان آمریکا و ساکن تیوانای
مکزیک است و برای مبادله هروئین و دیگر مواد مخدر در برابر
اسلحه مرگبار و نارنجک برای گنگها در دادگاه نخست متهم
شناخت.
او که  31ســال دارد در  20دســامبر  2019در لوس آنجلس با
مامور مخفی  ATFدیدار نمود تا از او اســلحه قاچاق بخرد و

پس از توافق برای مبادله مواد مخدر در برابر اسلحه ،با محموله
مواد مخدری چون هروئین و فنتالین وارد لوس آنجلس شد تا
آن را با  3اسلحه خودکار بوش مستر  56/5میلیمتری و  3اسلحه
 40میلیمتری پرتاب نارنجک و  72قبضه نارنج معاوضه کند و
اسلحهها را در اختیار گنگ کارلوس کانینو قرار دهد که به این
سبب دستگیر و زندانی شد.

صاف کردن گیاهان باغ ملی آمریکا و مکزیک
در مرز دو کشور

گیاهان باغ ملی و مشترک آمریکا و مکزیک که در مرز دو
کشور در سن دیه گو ده سال پیش با کاشتن گیاهان وحشی
و ویژه هر دو کشــور ،در دو ســوی مرز نشانه دوستی به
شمار میرفت ،از سوی اداره مرزبانی و گمرک آمریکا در
ســن دیه گو ،بوتهزارهای بخش آمریکا را از دست داد و
منطقه را با بولدزر صاف کردند.
ماموران مرزی سن دیه گو میگویند علت این کار ،مشاهده

سوء اســتفاده قاچاقچیان مواد مخدر از منطقه و جابه جا
کردن نردههای مرزی از سوی آنان بوده است.
دانیل ویت من ،بنیانگذار ایــن باغ ملی گفت که این باغ،
نماد دوستی دو کشــور بود و هیچگونه مشکلی مشاهده
نشده اســت و بوتهها و گیاهان در دو سوی نردهها بودند
و نردهها مرز را مشخص میکرد و هیچگونه دستکاری در
نردهها دیده نشده 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  17ژانویه 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

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

مهدی آقازمانی

سحر امانی

عسل پهلوان

پریسا ساعد

نهضت فرنودی

آسوریا امروز

حسن اعتمادی

آیین بهایی

منصور اسانلو

محمد امینی

ایران آکادمیا

داریوش اقبالی

احمدرضا بهارلو

بیژن خلیلی

راه کارگر

رضا علوی

ساسان کمالی

رضا گوهرزاد

سیروس مشکی

نوین تیوی

برای بازدید آنالین از برنامهّای زنده و دسترسی به آرشیو برنامههای تلویزیون جهانی اندیشه به وب سایت ما مراجعه فرمایید

www.andishehlive.com

Shah Abbas

204

emperor of persia
1629-1587

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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پایان اختالف بر سر آبرسانی به کالیفرنیا
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در آغاز دومین سال فرمانداری خود اعالم کرد که
مشکل و اختالف بر سر منبع آبرسانی به کالیفرنیا را از راه ساکرامنتو و دلتای سن
واکین حل کند و به اختالفها پایان دهد.
با اختالفی کــه دو اداره ماهیگیری و حیات وحش کالیفرنیا و اداره منابع کالیفرنیا
دارند ،از یک ســو و اختالف با دولت ترامپ در زمینه محیط زیســت و آبزیان،
مشکل به صورت اساسی و غیرقابل حل درآمده است.
ایالت کالیفرنیا تالش دارد با بهرهگیری از منابع آب در شمال کالیفرنیا و عبور آن از
مرکز کالیفرنیا ،پاسخگوی باغداران و پرورش طبیعی ماهی باشد و آب آشامیدنی
مورد نیاز جنوب کالیفرنیا را نیز تامین نماید.

مخالفت سناتور دموکرات هالی میچل از
لوس آنجلس با الیحه تراکم مسکن
کمتر از  10روز به تصمیم در سنای کالیفرنیا برای رای به الیحه  SB50مانده که
از سوی اسکات واینر ســناتور دموکرات سان فرانسیسکو برای افزایش تراکم در
ساختمان سازی در کناره بزرگراهها و در شهرهای بزرگ برای ساختن آپارتمانهای
 4طبقه نوشته شده است ،یکی از قدرتمندترین دموکراتها به مخالفان میپیوندد.
سناتور دموکرات هالی میچل از لوس آنجلس که رهبری گروههای قدرتمندی به
نام اتحادیه جامعه برای لوس آنجلس و مرکز قانون و فقر در غرب لوس آنجلس
را دارد به عنوان مخالف الیحه  SB50میگوید که این الیحه پاسخگوی نیازهای
جدی رنگین پوستان نیست که یکی از چالشهای بزرگ خانهسازی برای افراد کم
درآمد است.
ناگفته نماند که سناتور دموکرات هالی میچل در سال  ،2020خود را نامزد عضویت
در شورای ناظران کانتی لوس آنجلس نموده و در انتخابات شرکت خواهد نمود.
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