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

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که 
می دانم خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که 
این امپراتوری را برای پارسی ها بنا کردم تو به این 
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

250

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی - ایالتی و فدرال 
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی 

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

  ادامه مطلب در صفحه  2  

 نقل از رادیو فردا 
“آقای نقدی روز چهارم دی هم توصیه های مشابهی را به 
نیروهای سپاه و بسیج مطرح کرده و گفته بود که تزریق 
واکســن های خارجی کرونا را با توجه به »تشکیک های 
جدی کارشناسان دنیا« و »سوابق بد برخی تولیدکنندگان 

کنونی واکسن کرونا« توصیه نمی کند.
معاون هماهنگ کننده ســپاه در ســخنرانی پیشین خود 
همچنین گفتــه بــود: »در امر واکسیناســیون عمومی 
واکســن های وارداتی هم مشــارکت نخواهیم کرد، اما 
اگر واکسن کرونای تولید داخل به مرحله واکسیناسیون 
عمومی برســد، با کمال میل حاضریم حماسه بسیج در 

ریشه کنی فلج اطفال را تکرار کنیم«.”
مرتضی نقدی ریشه کنی فلج اطفال را نه به آفرینندگان 

و کاشفان واکسن فلج اطفال بلکه آن را به نیروی بسیج، 
نسبت می دهد. نیروی بسیجی که به دلیل مشارکت در 
ســرکوب جنبش ها و خیزش های مردمی مورد نفرت 
ملت   ایران هستند. مرتضی نقدی در بخشی از سخنان 
گهر بار خود به » سوابق بد برخی تولید کنندگان واکسن 
کرونا « اشاره می کند. مرتضی نقدی فراموش کرده است 
که داروهای تولید شده در جهان نتیجه پژوهشها و دانش 
، دانشــمندان است نه نیروی نظامی قداره کشانی  مانند 
سپاه پاســداران و نیروی بسیج. برای نمونه واکسن فلج 
اطفال توسط سه دانشــمند امریکای یهودی و لهستانی 

یهودی کشف و ساخته شده اند
هیالری کاپروســکی دانشمند لهستانی یهودی نخستین 
کاشف و ســازنده واکســن فلج اطفال در سال ۱۹۵۰ 

توصیه ژیو وانگ به پرزیدنت منتخب جو بایدن در 
مذاکره با جمهوری اسالمی ایران  

ایرانشــهر: در گزارشــی که تلویزیون سی بی اس 
 Xiyue Wang   امریکا منتشــر کرد ژیو وانــگ
دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه پرینستون که سال 
پیش از زندان جمهوری اسالمی آزاد شد ، خواستار 
آن شد که پیش  از هر مذاکره ای، پرزیدنت منتخب 
جــو بایدن باید از جمهوری اســالمی بخواهد که  

گروگانهای امریکایی را آزاد کند.

ژیو وانگ که به جرم دروغین جاسوسی در ایران در 
سال ۲۰۱۶ دستگیر شده بود در جوالی سال ۲۰۱۷ 
در بیدادگاههای جمهوری اسالمی به ده سال زندان 
محکوم شــد. او به مدت ۴ سال در زندانهای رژیم 
زندانی بود تا آن که در پی مبادله زندانی میان ایران 
و آمریکا ، با مسعود سلیمانی پژوهشگر سلول های 
بنیادین که در امریکا در بازداشــت به سر می برد ، 
سال گذشته مبادله و آزاد شد. وانگ برای تحقیق در 
مورد دوران قاجار به ایران رفته بود که دستگیر شد. 

وانگ در این مصاحبه اظهار داشت بازجویان به او  
گفته  بودند که دستگیریش برای این است که رژیم 
بتواند در ازای دریافت پول و آزادی محکومین ایرانی 

دادگاههای امریکا او را معامله کند. 
 در حال حاضر چند آمریکایی در زندانهای جمهوری 

اسالمی اسیر هستند از جمله  
مایکل آر. وایت ، سیامک نمازی ، مراد طاهباز کنشگر 

محیط زیست، کارن وفاداری، باقر نمازی 

محمدرضا نقدی و حماسه بسیج در ریشه کنی فلج اطفال

توصیه ژیو وانگ به پرزیدنت منتخب جو بایدن 
در مذاکره با جمهوری اسالمی ایران

  شهاب حسینی در نقش فیزیکدان 
و مخترع ایرانی آمریکایی

کالیفرنیا با شمار رو به افزایش 
مبتالیان،  تنها  1 درصد

 واکسینه شده اند

لوس آنجلس کانتی و باالترین
 خطر کرونا 

گوین نیوسام و حل مشکل کمبود 
کپسول اکسیژن

لوس انجلس ، پرخطرترین 
کانتی آمریکا

افزایش حداقل دستمزد
 در کالیفرنیا

ویتنامی تبارها و فیلیپینی تبارها  و 
بیشترین مبتالیان
 در شمال کالیفرنیا

نانسی پلوسی برای چهارمین بار ،
 سخنگوی کنگره آمریکا شد

اگر کسی شانس زنده ماندن ندارد،
 او را به بیمارستان منتقل نکنید

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
www.RHMFirm.com
http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/939
http://08global.net/
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  ادامه مطلب از صفحه ۱  

در حالی که در کالیفرنیا بیشترین شمار مبتالیان و مرگ و میر را سیاهپوستان و 
التین تبارها دارند، در سانتا کالرا کانتی در شمال کالیفرنیا، انتشار بیماری در بین 

فیلیپینی تبارها و ویتنامی تبارها رو به افزایش است. 
دکتر سارا کودی از مسئوالن اداره بهداشت سانتاکالرا کانتی اعالم کرد در حالی 

که ۱۹ درصد جمعیت این کانتی را ویتنامی ها تشکیل می دهند لیکن ۲۸ درصد 
مبتالیان به این مردم تعلق دارد و در حالی که فیلیپینی تبارها ۱۳ درصد جمعیت 
این کانتی را تشکیل می دهند ولی ۲۱ درصد شمار مبتالیان را در کانتی دارند. 

ویتنامی تبارها و فیلیپینی تبارها  و 
بیشترین مبتالیان در شمال کالیفرنیا 

افزایش حداقل دستمزد در کالیفرنیا

 از روز نخســت ژانویه ۲۰۲۱ در ایالت کالیفرنیا از روز نخست ژانویه ۲۰۲۱، 
کارفرمایانی که کمتر از ۲۵ نفر در استخدام خود دارند، حداقل دستمزد را باید 
۱۳ دالر در ســاعت بپردازند. این افزایش برای دیگر کارفرمایان ۱۴ دالر در 
ساعت خواهد بود و در سال ۲۰۲۳ به ۱۵ دالر در ساعت افایش خواهد یافت. 
گرچه گوین نیوسام این قدرت را دارد که به سبب دوران رکود اقتصادی ناشی 

از کرونا، از این افزایش پیشگیری نماید لیکن خودداری خواهد نمود. 
شرکت های کالیفرنیا از سال ۲۰۲۱ باید یک نفر را از میان اقلبیت جنسیتی و یا 

نژادی در هیئت مدیره داشته باشند و در سال ۲۰۲۲، به ۲ نفر خواهد رسید.
قانون تبعیض در کالیفرنیا که یک دوره ۶ ماهه برای باز کردن پرونده شکایت 

داشت از سال ۲۰۲۱، این دوره به یکسال افزایش خواهد یافت. 

میالدی 
جوناس سالک پزشک یهودی امریکایی است که برای نخستین بار واکسن فلج اطفال 

را در سال ۱۹۵۵ میالدی کشف کرد. 
آلبرت بروس سابین کاشف واکسن خوراکی  فلج اطفال، لهستانی آمریکایی یهودی 

در سال ۱۹۶۱  
آلبرت بورال مدیر اجرایی موسسه فایزر که واکسن کرونا کوید ۱۹ را تهیه نموده است 

، یونانی یهودی است.
ایرانشهر: تبار این دانشمندان را فقط به این منظور پژوهش و این جا منتشر می کند 
که تبلیغات پوچ و انسان ستیزانه مقامات جمهوری ننگین دامن اسالمی را روشن کند 
وگرنه این دانشمندان متعلق به بشریت هستند و کشف های آنان نیز به بشریت تعلق 

دارد نه به هیچ گروه ویژه ای
و اما بهتر است در مورد یکی از کاشفان واکسن فلج اطفال بیشتر بدانیم :

سابین متولد لهستان پرزیدنت انستیتو علمی وایزمن بوده است که موسس آن حییم 

وایزمن در ســال ۱۹۳۴ ، ۱۴ سال پیش از استقالل اسراییل می باشد . حییم وایزمن 
نخستین رییس جمهور کشور تازه استقالل یافته اسرائیل به سال ۱۹۴۸ است. اعالمیه 
بالفور که در نوامبر سال ۱۹۱۷ توسط وزیر امور خارجه انگلستان انتشار یافت که در 
آن تاکید شده بود که دولت انگلستان با تشکیل کشوری برای یهودیان در سرزمین آبا و 
اجدادی خودشان موافق است در نتیجه کوششهای حییم وایزمن در قانع کردن بالفور 
در خصوص آن که سرزمین فلسطین به یهودیان تعلق دارد و آنها حق دارند کشوری 

در آن جا برای خودشان مستقر کنند، صادر و منتشر شد. 
جالب توجه در مورد گفته های مرتضی نقدی این است که در نهایت و اگر حقیقت 
داشته باشد ، نیروی بسیج فقط وظیفه تزریق واکسن  را به عهده داشته است که آن را 
حماسه بسیج می نامد. مرتضی نقدی از واکسن های کشف شده توسط دانشمندان 
یهودی  استفاده می کند که خودش و مقامات دیگر جمهوری اسالمی مدام به دنبال 
آن هستند که کشور اسرائیل را نابود کنند و در نتیجه یهودیان را که اکثریت مردم آن 

جا را تشکیل می دهند را از بین ببرند.  

 ایرانشهر
را

آن الین بخوانید

IranshahrNewsAgency.com/
Magazine

تورج دریایی
 پژوهشــگر و تاریخ نگار در حوزۀ مطالعات ایرانی اســت. وی در حال 
حاضر، اســتادِ » تاریخ، مطالعات و فرهنگ ایرانی « در دانشگاه کالیفرنیا، 
ارواین است. همچنین او رئیس مرکز ایرانشناسی ساموئل مارتین جردن در 
این دانشگاه است.به عالوه وی رئیس مطالعات ایراویراستاری نشریهنامٔه 
ایران باســتان است. انتشــار مقاالت در گاهنامه های مهم ایران شناسی از 

دیگر فعالیت های اوست.

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 250 JANUARY ,8 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 250  - آدینه 8 ژانویه 2021 

در کانون خبر:

کالیفرنیا با شمار رو به افزایش مبتالیان، 
تنها ۱ درصد واکسینه شده اند.

 ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه را با ۴۲۴ نفر مرگ و میر و 
۳۱۲۶۸ نفر مبتال به پایان برد و پنجشنبه را با ثبت مرگ و 
میر ۲۵۴۲۳ نفر و شمار مبتالیان ۲۲۶۲۹۷۲ نفر آغاز کرد. 

شمار واکسینه شدگان تا کنون ۳۰۰۶۹۶ نفر است. 
آمار مقایسه ای ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر جمعیت 

السن کانتی را باالی جدول۷ روزه برای هر یکصد هزار 
نفر جمعیت السن کانتی را باالی جدول، سن برناردینو را 
دوم، ریورساید سوم، لوس انجلس پنجم، ارنج کانتی را 
در رده هفتم و سن دیه گو را در رده ۱۹ قرار داده است. 

لوس آنجلس کانتی و باالترین خطر کرونا 

لوس آنجلس کانتــی، اوج بیماری کرونــا را در میان 
کارکنان رقم زده است. شهردار لوس آنجلس می گوید 
در هر ۶ ثانیه یک نفر مبتال می شــود و این تنها در مورد 
ســاکنان نیست بلکه محیط کار را نیز آلوده کرده است. 
برخی از این مجل های کار عبارت هستند از شعبه کاستکو 
در کالورســیتی ۷۱ نفر، ون نایز ۵۰ نفر، وودلند هیلز ۴۲ 
نفر، لنکستر، سانتاکالریتا، مونره پارک، بربنک نیز شماری 

از کارکنان را با نتیجه مثبت اعالم کرده اند. 

۸ شعبه هوم دیپو در الحمرا، سایپرس پارک، دانی، جنوب 
لوس آنجلس، شــمال هالیوود، پانوراماسیتی، ون نایز، 
سیگنال هیلز و ۱۰ شعبه تارگت روی هم ۲۱۷ نفر مبتال را 

ثبت کرده اند. 
۶ شــعبه مک دونالد، ۴ شعبه چیک فیل، ۲ شعبه این اند 
اوت و دیگر فروشگاه ها مانند تردرجوز در گلندل و شمال 
هالیوود هول فود مارکت در سانتامونیکا و شرمن اوکس 

نیز در میان گزارش دهندگان مبتالیان هستند. 

لوس انجلس ، پرخطرترین کانتی آمریکاگوین نیوسام و حل مشکل کمبود کپسول اکسیژن
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا نخستین کنفرانس خبری 
خود را در ســال ۲۰۲۱ امروز انجام داد و در حالی او 
ســخن می گفت که مرگ و میر کالیفرنیا از ۲۶۵۰۰ نفر 
گذشته و میزان مبتالیان نیز در مرز ۲/۴ میلیون نفر است. 
او بار دیگر به نبود تخت بیمارستانی در بخش ICU در 

جنوب کالیفرنیا اشاره کرد که صفر درصد است. 
او در ســخنان خود به همکاری نیروهــای نظامی در 
برپاسازی بیمارستان های موقت در جنوب کالیفرنیا در 
۷ نقطه لوس آنجلس کانتی و ۲ نقطه از ســن برناردینو 

کانتی اشاره کرد. 
او در ســخنان خود بر حل مشکل رساندن کپسول های 
مصرف اکسیژن به بیماران بستری در خانه ها تاکید کرد. 
او از به کار اندازی ۱۰۶ مرکز توزیع کپســول اکسیژن، 
۱۶۰ مرکز بیمارستانی دارای کپسول اکسیژن، برپایی ۱۵۷ 
مرکز EMSA و ۴۰۰ مرکز تولید اکسیژن متراکم سخن 

گفت.

 FEMA (Federal Emergency Management
Agency) آژانــس مدیریت اضطــراری فدرال آمریکا 
پس از مطالعه ای که از ســال ۲۰۱۶ آغاز و به گردآوری 
گردباد،  زمین لرزه،  ماننــد  طبیعی  رویدادهای  زیان های 
آتش سوزی، توفان دریایی، سیل، آتش فشانی و سونامی 
پرداخته اســت نتیجه این مطالعــه را که بر روی تمامی 
۳۰۰۶ کانتی آمریکا انجام شده را منتشر نمود و بر اساس 
این پژوهش لوس آنجلس کانتــی، خطرناکترین کانتی 

آمریکا اعالم نموده است. 
در همین پژوهش از نظر خطرناک بودن ریورساید کانتی 
نهم و سن برناردینو کانتی دهم اعالم شده است. برانکس، 
من هتن، بروکلین، میامی، فیالدلفیا، داالس و سنت لوئیس 
در رتبه دوم تا هشتم قرار گرفته اند. این پژوهش و نتیجه 
آن می تواند دولت فدرال را در اختصاص بودجه و جبران 

هزینه خسارت ها یاری نماید.

https://shahrvand.com/archives/114339
https://www.youtube.com/watch?v=_Fi_yWGQNlY&t=1418s
https://iranintl.com/<0627><064A><0631><0627><0646>/<067E><0631><0633><062A><0648>-<0641><0631><0648><0647><0631><061B>-<062F><0627><062F><062E><0648><0627><0647><06CC>-<0628><0627>-<0627><0646><062A><0642><0627><0645>%E2%80%8C<062C><0648><06CC><06CC>-<0641><0631><0642>-<062F><0627><0631><062F>
http://www.ketab.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
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در کانون خبر:

گر چه روز گذشــته نانسی پلوســی، برای چهارمین بار 
به عنوان ســخنگوی کنگره آمریکا در خانه نمایندگان با 
رای ۲۰۹-۲۱۶ انتخاب شــد، لیکن فاصله کم او با رقیب 
جمهوریخواه خود، کوین مک کارتی بار دیگر زنگ خطر 

را برای او حزب دموکرات به صدا درآورد. 
در انتخابات مجلس نمایندگان برای سال ۲۰۲۱ که در ۳ 
نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شد، از ۷ کرسی جمهوریخواه کالیفرنیا 
که در سال ۲۰۱۸ به دست دموکرات ها رسیده بود، ۴ نفر 

از جمهوریخواهان کالیفرنیا توانستند این کرسی ها را پس 
بگیرند و ایــن نمایندگان جدید جمهوریخواه کالیفرنیا از 
میان مهاجران آسیایی تبار و التین تبار هستند و این نشان 
می دهد که جمهوریخواهان کالیفرنیا، نقطه مجوری پایگاه 
دموکرات ها را یعنی مهاجران را هدف قرار داده اند و این 
همان زنگ خطری است که می تواند کنگره سال ۲۰۲۲ را 

به جمهوریخواهان بازگرداند. 

ایالت کالیفرنیا روز گذشــته را با ۸۷ نفر مرگ و میر و 
۲۲۴۳۶ نفر مبتال به پایان برد و روز دوشــنبه را با ثبت 
۲۶۶۳۷ نفر مرگ و میر و ۲۳۷۸۹۸۰ نفر مبتال آغاز کرد. 
تا کنون ۱/۴ درصد جمعیت کالیفرنیا واکسینه شده اند. 

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس که بیشترین مبتال را 
دارد، اشاره کرده است که هر ۶ ثانیه یک نفر در لوس 

آنجلس مبتال می شود. 
آمار مقایســه ای برای هر یکصد هــزار نفر در ۷ روز 
گذشــته السن کانتی را در باالی جدول، لوس آنجلس 
دوم، ریورساید سوم، سن دیه گو ۹ سن برناردینو ۱۴ و 

ارنج کانتی در رده ۲۵ است. 

نانسی پلوسی برای چهارمین بار ،
 سخنگوی کنگره آمریکا شد

ایالت کالیفرنیا و روند افزایش مبتالیان

اگر کسی شانس زنده ماندن ندارد،
 او را به بیمارستان منتقل نکنید

به آمبوالنس ها در لوس آنجلس کانتی دستور داده شده 
اســت که اگر کسی شــانس زنده ماندن ندارد، او را به 

بیمارستان منتقل نکنید. 
با کاهش موجودی تانک های اکسیژن و نبودن تخت های 
خالی بیمارستانی در لوس آنجلس کانتی، مسئوالن اعالم 
کرده اند که نیاز به تمرکز بر روی بیمارانی دارند که شانس 
بیشتری برای زنده ماندن دارند. در این زمینه و تصمیم، 

دکتر کریستین گالی، مدیر اداره خدمات بهداشتی کانتی 
لوس آنجلس تاکید کرد که در بحران هستیم و بیمارستان ها 
به نقطه صفر گنجایش رسیده اند، تصمیم دشواری است 
ولی ناگزیر هســتیم. از روز شکرگزاری شمار مبتالیان 
رو بــه افزایش بوده و ما هنــوز افزایش بیماران پس از 

کریسمس را در این شمارش در نظر نگرفته ایم

پلیس ها  زیر ذره بین  در شبکه های 
مجازی برای نژاد پرستی

هیئت مشاوران ایالت کالیفرنیا، پیشنهاد داد که اداره های 
پلیس کالیفرنیا به طور عادی و در برنامه کار خود، مشارکت 
نیروهای پلیس را در در شبکه های اجتماعی و حساب های 
کاربری آنان و در کامپیوتر و تلفن همراه بررسی نمایند تا 
اگر در مورد گرایش آنان به نژادپرستی مواردی را مشاهده 

کردند، پیش از گسترش آن پیشگیری نمایند. 
این هیئت مشاوران اشاره کرده است که در سال ۲۰۱۹، ۱۵ 

آژانس پلیس و نیروهای انتظامی کالیفرنیا، نزدیک ۴ میلیون 
بار، اتوموبیل ها و پیاده هایی را که سیاهپوســت و یا التین 
تبار بوده اند، متوقف و مورد بازرســی قرار داده اند و این 
موضوع به استفاده نادرست از نیروی پلیس نزدیک می شود. 
سیاهپوستان ۲/۵ بار بیشتر از هر نژاد دیگری مورد بازرسی 

قرار گرفته اند و التین تبارها نیز ۱/۴۵ بار بیش از دیگران

کمپین برای برکناری گوین نیوسام و 
دریافت پول تاریک

 ان راول (Ann Ravel)l، عضو پیشین هیئت مدیره کمیسیون 
فدرال برای نظارت بر انتخابات، به طور رسمی علیه کارزار 
برکناری گوین نیوسام به سبب پذیرفتن کمک مالی ناروشن 

و غیرقانونی به دادستان کل کالیفرنیا شکایت کرد. 
در شکایت او که به دفتر دادستان کل کالیفرنیا در کمیسیون 
انتخابات و سیاست های منصفانه ارائه شده، ادعا گردیده که 
۵۰۰ هزار دالر از سوی یک شرکت در ارواین، به کارزار 

برکناری گوین نیوسام کمک شده که مدارک نشان می دهد 
که برای پوشــش به این کار بنیاد شده است او این پول را 
»پول تاریک« خوانده اســت زیرا به هیچ روی، نام و نشان 
کمک کنندگان روشن نیست و بر اساس قوانین باید کارزار، 
منابــع مالی خود را به عموم اعالم نمایــد. این کارزار از 
سوی شهردار پیشین سن دیه گو، علیه گوین نیوسام رهبری 

می شود. 



5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 250 JANUARY ,8 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 250  - آدینه 8 ژانویه 2021 

در کانون خبر:

شماری ازمقررات سال 202۱ 
برای کارکنان و کارفرمایان

شــماری از مقررات اجرایی در زمینه کارکنان در ایالت 
کالیفرنیا در سال ۲۰۲۱ از این قرار خواهد بود. 

 ،Uber، Lyft ۱ – کارکنان قراردادی مستقل مانند کارکنان
از سال جاری از میزانی از مزایای بهداشت و درمان محدود 

برخوردار می شود. 
۲ – حداقل دستمزد برای کارکنان شرکت های بزرگ ۱۴ 
دالر در هر ساعت و شرکت های کمتر از ۲۵ نفر کارمند، 

۱۳ دالر در ساعت خواهد بود. 
۳ – کارگران کشاورزی که در کشت زارهای پیش از ۲۶ 

نفر کار می کنند در صورتی که بیش از ۸/۵ ســاعت در 
روز و ۴۵ ساعت در هفته کار کنند، باید اضافه پرداخت 

دریافت نمایند. 
۴ – مشــاغلی که حتی ۵ کارمند دارند باید ساالنه ۱۲ 
روز مرخصی بدون حقوق و مرخصی برای نگهداری از 

خانواده بدهند و شغل کارکنان را تضمین نمایند. 
۵ – شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ نفر کارمند دارند، باید 
گزارش ســاالنه ای را در زمینه پرداخت حقوق بر مبنای 

جنسیت، نژاد و تبار قومی در اختیار ایالت بگذارند

کتاب »ترکیه: پل آزادی«
 Turkey: Bridge to“

“ Freedom
به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ، 

توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم ، خصوصا نسل 

جوان بعد از آشوب ۱۹۷۹، یا انقالب اسالمی
 بدنیا آمده اند.

سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی 
 خصوصا اقلیت ها را در رژیم مالیان شرح می دهد . 

سرگذشت خانواده ای است که برای فرار از 
جمهوری اسالمی، مجبور به ترک وطن شدند.
برای خرید کتاب میتوانید با  پرویز حکیمی

 Amazon شرکت کتاب و یا
تماس بگیرید.

818 419 2266

رییس اداره پرداخت 
حقوق بیکاری )EDD(عوض شد 

 (EDD) اشکال ها و ناکارآیی در اداره پرداخت حقوق بیکاری
سبب شد که گوین نیوسام، مدیر این بخش را تغییر دهد و ریتا 
سانز ۷۱  ساله  را برای مدیریت این نهاد دولتی معرفی کند 
که بی تردید نیاز به تایید او از سوی سنای کالیفرنیا در سال 

۲۰۲۱ وجود دارد. 
ریتا سانز، در بخش خصوصی و دولتی ۴۰ سال پیشینه کار 
دارد و از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ ریاست اداره خدمات اجتماعی 

ایالت کالیفرنیا را به عهده داشته است. 
گر چه دوره مدیر پیشــین امروز به پایان می رسید و گوین 
نیوسام می توانست دوره او را تمدید کند لیکن رسیدگی به 

مشکالت EDD، این موضوع را به کنار نهاد. 
ناگفته نماند که EDD تاکنون با ۱۶ میلیون درخواست حقوق 

بیکاری افزایش رو به رو شده است 

ایالت کالیفرنیا و افزایش 
نگران کننده شمار مبتالیان

ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه ۲۵۷ نفر مرگ و میر و ۶۶۸۱۱ 
نفر مبتال داشت و سه شنبه را با ثبت ۲۴۶۶۰ نفر مرگ و 

میر و ۲۱۹۶۴۶۴ نفر مبتال آغاز کرد. 
امار مقایسه ای ۷ روزه برای هر یکصد هزار نفر جمعیت، 
الســن کانتی را در باالی جدول، ریورساید را ۲، سن 
برناردینو را در ردــه ۳، لوس آنجلس کانتی را۴، ارنج 
کانتی را ۱۳ و ســن دیه گو را دــر رده ۲۱ قرار داده 

است. بیمارســتان های لوس آنجلس کانتی از پذیرفتن 
آمبوالنس ها خودداری می کنند.

شــرایط بیمارســتان های لوس آنجلس کانتی در نقطه 
صفر تخت بیمارستانی است و رو به وخامت می رود و 
شوربختانه تا سال نو میالدی از ۱۰۰۰۰ نفر مرگ و میر 

خواهد گذشت.
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 معرفی کتاب :

خواب نارنجی: مجموعه داستان کوتاه

مجموعه داســتانهای کوتاه یا بسیار کوتاهی که در این 
مجموعــه تقدیم خوانندگان شــده اند در اواخر دههی 
شصت خورشــیدی در ایران نوشته شــدهاند، زمانی 
که پس از فراغ بال ناشــی از پایان بخشــیده شدن به 
تدریس من در دانشــکدهی صدا و سیما فرصت کافی 
برای نوشــتن یافتم. روزگاری که تازه داشتم از خواب 
تنها پدر مجرد بودن بیدار میشــدم و به قول امروزیها 
»گزینههامو« بررسی میکردم. بدین ترتیب از نوشتن آنها 
حدود سی ســال میگذرد. برای یک دهه تالش کردم 
آنها را در ایران در دههی هفتاد منتشــر سازم اما با سد 
سانسور مواجه شــدم. البته آن قدر خوش خیال نبودم 
که تصور کنم آنها به راحتی و بزودی در ایران منتشــر 
خواهند شد. کار تایپ و تصحیح دست نوشتهها نیز در 
آن دوره انجام شد اما به مراحل بعدی نرسید. نوشتن از 
عشق و روابط صمیمانه تحت جمهوری اسالمی نه تنها 
تهدیدی برای حکومت بلکه آلوده کنندهی ذهن کسانی 
است که قرار اســت رمه وار از حکومت تبعیت کنند. 
جمهوری اسالمی و همهی اسالمگرایان دشمن شماره 

یک عشق و هر آنچه در مورد عشق باشد هستند.  
پس از خروج از ایران برای بیســت سال دسترسی به 
دست نوشــتهها برایم ممکن نبود. آنها در انباری خانه 
پدری خاک میخوردند و من هم نمیتوانســتم به ایران 
سفر کنم. ســفر به ایران برای کسی که هر روز هیئت 

حاکمه و ایدئولوژی اســالمگرایی را نقد میکند یعنی 
رفتن به زنــدان برای باقی ماندهی عمر. از ارســال با 
پســت هم چندان مطمئن نبودم چون در ادارات پست 
نیــز افرادی برای کنترل ورودی و خروجی از کشــور 
وجود دارند و احتمال میدادم که در اداره پســت دست 

نوشتهها ضبط شوند.
در نهایت دســتی از غیب برآمد و دست نوشتهها را به 
صاحب اصلی بازگردانــد و مجموعهی آنها که بیانگر 
فضای اجتماعی سالهای دههی شصت و برخی از آنها 
معرف فضای ذهنی نویسنده در آن دوره است اینک در 
اختیار شماســت. بخش عمده ی سالهای رنج و فالکت 
دههی شصت در صفحاتی که می آید منعکس شدهاند. 
رنجی که در این نوشــتهها می آید نــه رنج از زندگی 
کوپنی یا ســیاه شدن ریهها در خیابانهای تهران یا بسته 
بودن دســتها برای سفر و دیدن دنیا بلکه رنج ناشی از 
تمامیت خواهی و بسته بودن درها و دیدن عکس های 
دههــا هزار جوانی بود که حجله هایشــان در خیابان ها 

نصب می شد. 
هنگامی که این داستانهای کوتاه را مرور و برای انتشار 
آماده میکردم آنها مرا به یاد دورهای بســیار خاص از 
زندگی نســل خودمان میانداخت. بســیاری از یادها و 
خاطرههــای آن دوره ی تاریک را بدون این نوشــتهها 

فراموش کرده بودم.

مجید محمدی

https://baranrugservices.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
سال ۲۰۲۱ اومد تا بلکه از شر این کرونا و بقیه بدبختیایی که پارسال یقه همه 
مردم دنیا رو گرفته بود راحت شیم ... خالصه شهروند ایرانشهر سال نوی میالدی 
را به همه تبریک میگه و برای همه مون سالمت و آرامش آرزو میکنه ... آرامش 
و برگشتن به زندگی عادی که االن خیلی زیاد قدرشو همه مون میدونیم ... ۲۰۲۱ 

شما مبارک! 
اخبار این هفته بازم همونی بود که بود ... کرونا ... واکســن ... بایدن: این یارو 
گردن کلفتی میکنه و قدرتو نمیده به من! ... ترامپ: قدرت؟ نمن؟ برو بابا دنبال 
کارت، من انتخابات رو بردم! ... روحانی: هر کس علیه دولت من باشه طرفدار 
آمریکاس، طرفدارای آمریکا خرن! ولی من آماده مذاکره باهاشونم! ... خامنه ای: 
مذاکره بی مذاکره! فقط آماده نرمش قهرمانانه ام! ... سالگرد کشتن سلیمانی هم 

بود این هفته و زدن هواپیمای مسافربری اوکراین باالی تهران! ... و اما یه خبر 
مرگ هم داشتیم که فکر نکنم باعث ناراحتی مردم شده باشه ...   

... شــیخ الشیوخ ذوب شدگان والیت، سگ زوزه کش آقا مقام معظم رهبری، 
پدر (سوخته) معنوی داعش شیعه و ... یکی از مهمترین نظریه پردازهای والیت 
مطلقه فقیه در زمان غیبت امام زمان و رهبر گروه های فشار و خالصه یکی از 
افراطی ترین آیت اهلل های جمهوری اسالمی، مم تقی مصباح یزدی رفت اون 
دنیا و بازم جانشین بر حق حضرت نوح، احمد جنتی رو داغدار کرد! شیخ سقط 
شــده جوون مرگ شد و در زمان فوت فقط هشتاد و پنج سال داشت. ایشون 
خیلی تالش کرد تا به رکورد افسانه ای جنتی یعنی عمر باالی صد سال برسه 
ولی جنتی با همکاری عزراییل چیت زدن و مصباح رو بازوندن و رفت به درک!  

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
پسره پست گذاشته بود:

به دندونام حسودیم میشه.........اونا مینا دارن اما من حتي دریغ از یک سکینه!!
حاال شما هی بگین کمبود شوهره ...! 

*********
مامانم ســوزن و گذاشته رو دسته مبل افتاده گم شده همه بسیج شدیم دنبالش 
می گردیم! اومده صحنه رو بازسازی میکنه یه سوزن دیگه میزاره میندازه ببینه 

کجا می افته!
هیچی دیگه االن همه داریم دنبال دو تا سوزن می گردیم!!

*********
انصافا تخمه آفتابگردون به مراتب با نظم و ترتیب بیشتری نسبت به انار یک جا 

نشسته حیف که استعدادش به چش نیومده  
*********

دلجویی یارو از زنش:
دیروز چت بود؟

هیچی
-امروز چته؟

هیچی
نبینم فردا چت باشه ها ...!! 

*********
دو تا دختر با هم شطرنج بازی میکردند!

فکر میکني نتیجه چي شد؟
شاه دق کرد!

وزیر رفت پناهنده شد!
اسب فلج شد !

فیل خرطومش را از دست داد !
سربازا توسط عوامل خودي شهید شدند!

*********
اون وقتی که فهمیدیم اگه ازدواج کنیم بهت عیدی که نمیدن هیچ باید به بچه 

های فامیل خودت و همسرت عیدی هم بدی
همون یه ذره میل به ازدواجم هم پرید

*********
 تلویزیون داره نشانه های عقب افتادگی و فلج مغزیو نشون میده 

پدــرم هر ۵ دقیقه یه بار برمیگرده طرفم از زیر عینک نگام میکنه و یه  چیزایی 
یادداشت میکنه

*********

کمتر از ۲۰ روز دیگه ماه رمضونه.. 
خانوما یه دلیل کامال قانع کننده پیدا کردم که امسال روزه نگیرید 

 امام علی(ع) فرموده... . روزه گرفتن درگرما جهاد است
حضرت محمد(ص) فرمودند... جهاد بر زنان واجب نیست 

پیشاپیش ماه رمضان مبارک
*********

درو باز کردم دیدم پیک موتوری یه پیتزا گرفته جلوم،گفتم من پیتزا ســفارش 
ندادم

گفت مال همسایتونه، منتها رمز اینستاشو فراموش کرده، گفت قبل تحویل، نشون 
شما بدیم بفهمید ناهار چی می خوره

*********
با دونفر حرف میزدم گفتم من ۲سالگیمو یادمه. 

تهرانیه گفت من ۱سالگیم رو هم یادمه. 
آبودانیه گفت یادش بخیر آبی بود.

گفتیم چی؟ 
گفت مقنعه خانم دکتری که به دنیام اورد.

*********
امروز یکی از دخترای همکالسیم تو کالس داشت شیرینی می داد؛

 گفتم مناسبتش؟ گفت عمه شده م. 
گفتم بدبخت باید خرما بدی

*********
آقاهه رفته بوده خواستگاری برای پسرش، ازش میپرسند:

آقای داماد چیکارست؟
گفتند، دیپلماته...

از وقتی دیپلم گرفته مات مونده چیکار کنه...
*********

رفتم پرنده فروشی گفتم این عروس هلندی چنده؟ گفت ۲۵۰ تومن.
 گفتم جهازم داره دیگه؟ با عقاب تو مغازه ش افتادن دنبالم 

*********
میخواستم بخوابم بابام اومد گفت برو کنار پنجره بخواب،

گفتم واسه اینکه صبح با نوازش نور خورشید از خواب بیدار شم؟
 گفت نه هوا شناسی گفته امشب باد شدید میاد شاید اون شیشه بیُفته سرت درجا 

خالص شی
*********

ما یه گروه خانوادگی داریم توی تلگرام، 
بعد یه گروه خانوادگی داریم بدون برادرم و عروسمون،

اونجا رفتار و حرکات عروسمون رو تحلیل و بررسی میکنیم
*********

درسته که ما روزه نمی گیریم
ولی دیگه اینقدر هم کافر نیستیم که اگه واسه افطاری جایی دعوت شدیم نریم !

*********
 مرد متاهلی به سالن بدنسازی رفت و گفت ؛

کجاســت آن دستگاهی که بدنم را قشنگ می کند و زنم را وادار می کند که 
برایم بمیرد!!!

مربی وی را به خارج از ســالن برد و دستگاه خودپرداز بانک را نشان داد و 
گفت؛

فقط همین یه دســتگاه هست که همسرت تو را دوست خواهد داشت و بقیه 
دستگاهها همه ی شایعه هست!!

*********
آیا میدانستید هد هد نر ، تا جفتش نیاد لب به غذا نمیزنه؟

و از اون دیدنی تر وقتی جفتش میمیره به هیچ ماده دیگه ای تا آخر عمرش نگاه 
هم نمی کنه

اهلل اکبر چقدر شبیه مردای ایرانیه
*********

خدایا درسته یک ماه روزه می گیریم تا حال فقرا رو درک کنیم
لطفا یک ماهم کلی پول بده تا حال اغنیا رو درک کنیم

*********
بابام از کل ۱۲۴ هزار پیامبر فقط از یه نفر الگو گرفته، اونم حضرت ابراهیمه …

که اونم می خواست سر بچشو بِبُره
*********

مورد داشتیم استاد در حال درس دادن، گفته:
کلیٔه انسانها توانایی عشق ورزیدن به هم را دارند.

بعد دختره پرسیده: پس چرا کلیه های من این توانایی رو ندارن ؟؟
وعدٔه ما فردا ۹ صبح مراسم تشییع پیکر استاد از جلوی درب دانشگاه …

*********
شمام وقتی تو تاکسی هستین،راننده تا خود مقصد هیچ مسافری پیدا نمیکنه،عذاب 

وجدان میگیرین؟
احساس میکنم حضور نحس من باعث میشه مسافر پیدا نکنه

*********
آدم ۸۰۰ تا بشقاب بشوره، اما گیر یه دونه قابلمه سوخته نیفته

اینو از گروه “مردان زن ذلیل” کپی کردم!
*********

یه شامپو خریدم انقدر ویتامینپشتش نوشته
حیفم اومد بزنم به سرم

روزی یه قاشق می خورم
*********

اگه راستشو بگی کاریت ندارم، چیست ؟
برترین و قشنگ ترین روش اعتراف گیری مادران!

گرچه در ۹۰ درصد موارد فرد اعتراف کننده از چند ناحیه اسیب می بیند!
*********

من از امروز به پیشواز ماه رمضان رفتم.
بدین صورت که دو وعده سحر و افطار به وعده های خوراکی سه گانه اضافه 

کردم!
*********

دنیای من اونجا تموم شد که…
تو پنج سالگی زنگ زدم خونه پدربزرگم و با عشوه گفتم:

درود آقاجون من خودم ُشماره گرفتما
گفت: پـدرسـگ قـطع ڪُن پـول تلفنتون چندان میشه

*********
میدونین چرا اونایی که خوشگلن سرشون شلوغه؟؟

حاال بعدا میگم هم اکنون سرم شلوغه
*********

من خودم مشکِل روانی داشتم
ده جلسه رفتم پیش روانشناس

انقد پوِل ویزیتش باال بود که
هم اکنون هم مشکل مالی دارم هم مشکل روانی

از شبکه های اجتماعی:

www.premiercpaconsultants.com
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آدینه ۱9 دی   /  8 ژانویه

۱۲۳۱ خورشیدی ( ۱۸۵۳ میالدی)
قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان

کتاب » امیرکبیر اخگری در تاریکي » نوشته ناصر انقطاع از انتشارات شرکت 
کتاب 

۱۳۲۱ خورشیدی ( ۱۹۴۳ میالدی)
شاعر و ادیب - » عبرت « درگذشت محمدعلی مصاحبی

۱۳۳۲ خورشیدی ( ۱۹۵۴ میالدی)
تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر نظامی مأمور رسیدگی به اتهامات 

دکتر محمد مصدق وسرتیپ تقی ریاحی
۱۳۵۲ خورشیدی ( ۱۹۷۴ میالدی)

دادگاه نظامی متهمان طیفور بطحایی، خسرو گلسرخی، منوچهر مقدم سلیمی، 
کرامت اهلل دانشیان، عباسعلی سماکار، محمدرضا عالمه زاده و ایرج جمشیدی را  

به اعدام محکوم و بقیه را به حبس بین ۳ تا ۵ سال محکوم کرد
۱۳۵۳ خورشیدی ( ۱۹۷۵ میالدی)

درگذشت سیدکاظم عصار- استاد ممتاز دانشگاه و فیلسوف عالی مقام شرق
۱۳۵۷ خورشیدی ( ۱۹۷۹ میالدی)

شاپور بختیار اعالم کرد محمد رضا شاه به زودی ایران را ترک خواهد کرد
کتاب » آخرین روزها، پایان سلطنت و در گذشت شاه » نوشته دکتر هوشنگ 

نهاوندي از انتشارات شرکت کتاب 
ماموریت ژنرال هویزر در ایران تمدید شد.

۱۳۷۲ خورشیدی ( ۱۹۹۴ میالدی)
درگذشت ادوارد ژوزف - پژوهشگر، مترجم و ادیب ایرانی/ ارمنی در گلندل- 

کالیفرنیا
۱۳۸۸ خورشیدی ( ۲۰۰۹ میالدی)

محمد ایوبی، داستان نویس ایرانی در سن ۶۷ سالگی و بر اثر بیماری ریوی در 
بیمارستان ابن سینای تهران از دنیا رفت. ایوبی متولد سال ۱۳۲۱ در شهر اهواز و 
از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران بود. محمد ایوبی در رشته های تاریخ 
و زبان و ادبیات فارســی تحصیل کرده بود و سال ها در مدارس شهر تهران 

تدریس ادبیات می کرد.

جمعه ۱9 دی   /  8 ژانویه

۱۲۳۱ خورشیدی ( ۱۸۵۳ میالدی)
قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان

کتاب » امیرکبیر اخگری در تاریکي » نوشته ناصر انقطاع از انتشارات شرکت 
کتاب 

۱۳۲۱ خورشیدی ( ۱۹۴۳ میالدی)
شاعر و ادیب - » عبرت « درگذشت محمدعلی مصاحبی

۱۳۳۲ خورشیدی ( ۱۹۵۴ میالدی)

تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر نظامی مأمور رسیدگی به اتهامات 
دکتر محمد مصدق وسرتیپ تقی ریاحی

۱۳۵۲ خورشیدی ( ۱۹۷۴ میالدی)
دادگاه نظامی متهمان طیفور بطحایی، خسرو گلسرخی، منوچهر مقدم سلیمی، 
کرامت اهلل دانشیان، عباسعلی سماکار، محمدرضا عالمه زاده و ایرج جمشیدی را  

به اعدام محکوم و بقیه را به حبس بین ۳ تا ۵ سال محکوم کرد
۱۳۵۳ خورشیدی ( ۱۹۷۵ میالدی)

درگذشت سیدکاظم عصار- استاد ممتاز دانشگاه و فیلسوف عالی مقام شرق
۱۳۵۷ خورشیدی ( ۱۹۷۹ میالدی)

شاپور بختیار اعالم کرد محمد رضا شاه به زودی ایران را ترک خواهد کرد
کتاب » آخرین روزها، پایان سلطنت و در گذشت شاه » نوشته دکتر هوشنگ 

نهاوندي از انتشارات شرکت کتاب 
ماموریت ژنرال هویزر در ایران تمدید شد.

۱۳۷۲ خورشیدی ( ۱۹۹۴ میالدی)
درگذشت ادوارد ژوزف - پژوهشگر، مترجم و ادیب ایرانی/ ارمنی در گلندل- 

کالیفرنیا
۱۳۸۸ خورشیدی ( ۲۰۰۹ میالدی)

محمد ایوبی، داستان نویس ایرانی در سن ۶۷ سالگی و بر اثر بیماری ریوی در 
بیمارستان ابن سینای تهران از دنیا رفت. ایوبی متولد سال ۱۳۲۱ در شهر اهواز و 
از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران بود. محمد ایوبی در رشته های تاریخ 
و زبان و ادبیات فارســی تحصیل کرده بود و سال ها در مدارس شهر تهران 

تدریس ادبیات می کرد.

یکشنبه 2۱ دی  /   ۱0 ژانویه

۱۳۰۶ خورشیدی ( ۱۹۲۸ میالدی)
انتصاب میرزایحیی خان دیبا (ناظم الدوله) به معاونت رییس الوزرا

دوشنبه 22 دی   /  ۱۱ ژانویه

۱۳۲۰ خورشیدی ( ۱۹۴۲ میالدی)
درگذشت محمدعلی فرزین - وزیر دربار

۱۳۴۸ خورشیدی ( ۱۹۷۰ میالدی)
پرنس آقاخان رییس فرقه اسماعیلیه وارد تهران شد

۱۳۵۲ خورشیدی (( ۱۹۷۴ میالدی)
درگذشت هاجر تربیت - سناتور

۱۳۵۳ خورشیدی ( ۱۹۷۵ میالدی)
گزینش امیرعباس هویدا به دبیرکلی حزب ایران نوین

۱۳۶۸ خورشیدی ( ۱۹۹۰ میالدی)
درگذشت محمود نامجو - قهرمان وزنه برداری ایران و جهان

سه شنبه 23 دی   /  ۱2 ژانویه

۱۲۹۳ خورشیدی ( ۱۹۱۵ میالدی)
تصرف شهر تبریز توسط نیروهای آلمان و ترک

۱۳۶۸ خورشیدی ( ۱۹۹۰ میالدی)
درگذشت فاطمه معصومه دده باال  »هایده« -آواز خوان، در سانفرانسیسکو - 

کالیفرنیا 
۱۳۷۰ خورشیدی ( ۱۹۹۲ میالدی)

درگذشت استاد موسی نی داوود - موسیقیدان در النگ آیلند، آمریکا

چهارشنبه 24 دی  /   ۱3 ژانویه

۱۳۱۴ خورشیدی ( ۱۹۳۶ میالدی)
زادروز غالمحسین ساعدی، نویسنده ی داستان، فیلمنامه، و نمایشنامه

۱۳۵۶ خورشیدی ( ۱۹۷۸ میالدی)
تظاهرات برخی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا به عنوان اعتراض به ورود فرح 

پهلوی به آن کشور
۱۳۷۵ خورشیدی ( ۱۹۹۷ میالدی)

قتل دکتر احمدتفضلی، نویسنده، مترجم و کارشناس زبان پهلوی (ازسری قتل 
های زنجیره ای)

۱۳۷۶ خورشیدی ( ۱۹۹۸ میالدی)
درگذشت محمد قاضی، مترجم

ترجمه های محمد قاضی در شرکت کتاب موجود است
۱۳۸۴ خورشیدی ( ۲۰۰۶ ) میالدی

درگذشت غالمرضا طباطبایی بازیگر سینما تئاتر تلویزیون ایران و عضو ارشد 
انجمن بازیگران خانه  سینما در لوس آنجلس.

پنجشنبه 25 دی   /  ۱4 ژانویه

۱۲۳۰ خورشیدی ( ۱۸۵۲ میالدی)
اعدام طاهره قرةالعین (عالم، سخنور، شاعر) در باغ ایلخان تهران

کتاب های گوناگون در مورد طاهره قرةالعین واشعار او به فارسی و انگلیسی در 
شرکت کتاب موجود است

۱۳۱۷ خورشیدی ( ۱۹۳۹ میالدی)
مجلس شورای ملی، تأســیس بانک رهنی ایران را با سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال 

تصویب کرد
۱۳۲۴ خورشیدی ( ۱۹۴۶ میالدی)

تصویب طرح مربوط به چاپ فرهنگ علی اکبر دهخدا در مجلس شورای ملی
فرهنگ فارسی به فارسی دهخدا بر روی سی دی و به صورت کتاب در ۲ جلد 

و شانزده جلد در شرکت  کتاب موجودند
۱۳۸۱ خورشیدی ( ۲۰۰۲ میالدی)

درگذشت دکتر مهدی سمسار، روزنام هنگار
۱۳۸۵خورشیدی ( ۲۰۰۷ میالدی)

ترور و قتل اردشیر حسین پور دانشمخد اتمی ایران توسط عوامل رژیم جمهوری 
اســالمی ایران( زادروز اول دی ماه ۱۳۴۱ خورشیدی برابر با ۲۲ دسامبر ۱۹۶۲ 

میالدی
۱۳۸۸ خورشیدی ( ۲۰۱۰ میالدی)

درگذشت بهمن جاللی عکاس سرشــناس ایرانی در سن ۶۵ سالگی به دلیل 
مشکالت حاد کبدی در تهران. وی متولد سال ۱۳۲۳ در 

تهران بود. از اوست کتا بهای کتاب هنر آفریقای سیاه و روزهای خون و آتش 
و خرمشهر و گنج پیدا.

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

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
8 ژانویه تا  ۱4 ژانویه ) ۱9 دی تا  25 دی (

https://www.glwiz.com/Pages/HomePage/HomePage.aspx
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دکتر جمشید آصف
جراح - دندانپزشک

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

Encino, CA 91436

شهاب حسینی در نقش فیزیکدان و 
مخترع ایرانی آمریکایی  

خبرگزاری ایرانشهر به نقل از هالیوود ریپورتر :
علی جوان در سال ۱۹۵۹  نخستین لیزر گازی جهان را در آزمایشگاههای کمپانی 
بل، اختراع کرد و در زمینه یافته های در ارتباط با با فیزیک کوانتوم و طیف سنجی 
نیز نقش عمده ای داشته است. او در سال ۱۹۶۰ نمونه دستگاه خود را به اتفاق چند 
پروفسور دیگر رونمایی کرد. این دستگاه هم اکنون در موزه اسمیتسونین در بخش 

تاریخ ملی آمریکا نگهداری می شود. 
کوروش اهری پش از ساخت فیلم »آن شب« با بازی شهاب حسینی، حق ساخت 
فیلم زندگی نامه، دکتر علی جوان را به تهیه کنندگی  »الکس برتو« و کمپانی »پل 
مدیا« کسب کرده است و شهاب حسینی در نقش این دانشمند ایرانی- و آمریکایی 

بازی خواهد کرد.

250

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://radis.org/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.smile-la.com/
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2
www.cbsautobody.com

