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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

315315

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

وام های کرونا 
یاری بالعوض از سوی دولت 

هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها 
یاری بالعوض از سوی دولت برای کسانی که 

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

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
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310-205-9000
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ما راه حل های مالی را در دوران
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Think about Income for Life
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صفحه ۲

اقدام وزارت دادگستری امریکا
 برای ضبط قصر ۶۳ میلیون دلاری 

سیاستمدار ارمنی

خودداری آز اعلام جرم علیه 
اهدا کنندگان کمک مالی به 

انتخابات کارزار 

لغو نیاز به اجازه
 برای واکسیناسیون نوجوانان

یک مامور پیشین شریف دپارتمان به 
۲۰ ســال زندان محکوم خواهد شد

تهدید آموزگاری در گلندل 
به سبب نمایش ویدئوی 

جنسی دگرباشان 

ادامه مطلب در صفحه 3

قابل توجه  علاقمندان به سرنوشت مبارزه ایرانیان 
خارج از ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی 
ایران و هم چنیــن آقای علی ابراهیم زاده ، کانال 

کوچه و اقای سام رجبی 

مقدمه: شرکت کتاب در چارچوب کمپین ششمین 

نمایشگاههای کتاب تهران بدون سانسور که توسط 
ناشران ایرانی خارج از کشور صورت می گیرد، این 
نمایشگاه را در روز ۱۵ ماه می در شهر بورلی هیلز 
برگزار کرد. در این نمایشگاه  از نویسندگان و اهالی 

قلم دعوت شده 
درباره  کــه  بود 

حاشیه های ششمین نمایشگاه کتاب تهران
 بدون سانسور در بورلی هیلز 

۲3 ماه می در لس آنجلس  

کمپین علیه محمدجعفر محالتی؛ 
متهم انکار کشتار دهه شصت و استاد کالج معروف آمریکا

در گزارش مشترک »العربیه فارسی« و »بنیاد دفاع از دموکراسی ها
نوشته شده است:

شــماری از فعالان و ســازمانهای حقوق بشــری بــا راه انــدازی کمپینی علیه 
محمدجعفر محلاتی، ســفیر سابق ایران در سازمان ملل که اکنون به عنوان استاد 
»کالج اوبرلین« در اوهایوی ایالات متحده مشــغول به کار است، او را به »انکار 
و اختفای حقایق« درباره کشتار دهه شصت شمسی علیه زندانیان سیاسی متهم 

کرده و خواستار برکناری او از این کالج شدند.
وبسایت »العربیه فارسی« در گزارشی مشــترک با »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« 
و با اجرای مصاحبه هــا و تماس هایی با تعدادی از فعالین ایرانی و آمریکایی و 
سازمانهای مدافع حقوق بشر به اسنادی دست یافته نشان می دهد »بنیاد علوی«، 
یکی از مراکز نفوذ مشهور جمهوری اسلامی ایران در آمریکا، صدها هزار دلار 
به دانشگاه »مک گیل« که به محلاتی دکترا داده، و به دانشگاه های »پرینستون« و 

»کلمبیا« که محلاتی را به عنوان استاد موقت استخدام کرده 
بودند، کمک مالی کرده است

برای گزارش کامل به سامانه العربیه فارسی مراجعه کنید
لیســت راهپیمایی ها و اعتــراض های باقیمانده  در اطلاعیــه ای که خانم لادن 

بازرگان برای ایرانشهر ارسال کرده است به شرح زیر است 

May 23: Greenberg Traurig Law Firm 1840 Century Park 
East, Los Angeles From 3 to 4 pm

May 24: Lion›s Head Global Partners 375 Greenwich Street, 
New York From 3 to 4 pm

May 25: Greenberg Traurig Law Firm 4 Embarcadero Cen-
ter, San Francisco From 3 to 4 pm

June 5: Tappan Square, Oberlin, OH at 10:30 AM

برای اطلاعات بیشتر با لادن بازرگان تماس بگیرید
 (562) 212-9546  lawdanbazargan@gmail.com 
www.aairia.org

ادامه مطلب در صفحه 2

خدا را ُشکر؟!
پیر خراسانی - صفحه 9

دنیای دیوانه، دیوانه، دیوانه
انجلو طالبی - صفحه 8

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://shop.ketab.com/
https://www.bhfpinvest.com/
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مجادله بر سر اجرای یک آهنگ در رادیو ایران 

دکتــر منیــر طــه، در زمــان 
دانشــجویی خــود، ترانــه ی 
زیبایی سرود و دوان دوان آن را 
نزد استاد علی تجویدی، آهنگ 
ســاز ارزنده ی دنیای موسیقی 
ایــران برد و با اینکه ســالها از 
این موضوع می گذرد، کســی 
هنوز به درستی نمی داند که این 
خبر. چگونه بطور هم زمان، به 
گوش مرضیه و بنان رسید و آن 
دو هم که برای اجرای ترانه های 
ناب و دست اول، سر و دست 
می شکستند و رقابت تنگاتنگ 
داشــتند! )یعنی مثل دیگر هم 
برم،  قربونشون  گرامی،  میهنان 
چشم دیدن رقیب را نداشتند(. 
آبی را که در دســت داشــتند 
به زمین گذاشــته و با ســرعت 
بــرق و باد به خدمــت آهنگ 

ساز و ترانه ســرای بی خبر از همه جا رسیدند و بر سر ربودن امتیاز 
اجرای این ترانه، چنگ و دندان ها را تیز کردند و به جدال سهمگین 
پرداختند و اگر آهنگ ساز و شاعر بیچاره، واسطه نشده بودند، این 
دو خواننده ی بلند آوازه، درست  و حسابی یکدیگر را کرک و پر و 
تیکه پاره  و آش و لاش و خــرد و خمیر و له و لورده و قیمه قورمه 

کرده بودند و کنار گذاشته بودند.

ســرانجام، بنان با استدلالی بســیار بجا و منطقی، حرف خود را به 
کرسی نشاند و پیروز از این مصاف نابرابر، بیرون آمد. دلیل آن هم 
اشاره به واژه هایی بود که به کرات در این ترانه، تکرار شده بود. غلام 
حســین خان بنان، در حالی که گونه هایش از شرم و حیا کمی سرخ 
شده بودند، بطور آهسته و درگوشــی، به مرضیه گفت که خواندن 
چنین ترانه ای را با چنان واژه های ناجور، برای بانوی محترمی مانند 

مرضیه جایز نمی داند. 

بخشی از این ترانه که بنان به آن اشاره کرده بود از دید شما می گذرد. 

مرا عاشقی شیدا، فارغ از دنیا، تو کردی، تو کردی

مرا عاقبت رسوا، مست و بی پروا، تو کردی، کردی

نداند کس، جانا چه کردی، چه  ها کردی با ما، چه کردی

دو چشم را دریا، درافشان، گوهر را، تو کردی

روان از چشم ما، گهرها دریاها، تو کردی، تو کردی. 

لغو نیاز به اجازه برای واکسیناسیون نوجوانان

قانون گذاران به نشست کمیته های قضایی در سنا چشم دوخته اند 
 ، CDC و FDA که بر اســاس آن بــا همکاری نظارتی از ســوی
نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ســاله می توانند بدون اجــازه پدر و مادر و یا 

سرپرست قانونی، واکسینه شوند. 
گــر چه این تصمیم در زمینه همه واکســن ها خواهــد بود، اما در 

شرایط کنونی مسیر واکسیناسیون کرونا را نیز آسان می نماید. 
اسکات واینر سناتور دموکرات از سن فرانسیسکو در سنای ایالت 

می گوید این لایحه به نوجوانان قدرت می دهد که بیشــتر در مورد 
بهداشت و درمان خود تصمیم بگیرند و قدرت داشته باشند ناگفته 
نماند که نوجوانان با آغاز رابطه جنســی در سن پایین، همواره در 
معرض ابتلا به هیپاتیت B و HPV هستند و باید پیشگیری کنند. و 
این لایحه می تواند ســتیزی بین مخالفان واکسن و مسئولان دولتی 

را به نوجوانان نیز گسترش دهد. 

بیداری
بیداری تنها نشریه ضد خرافات  بزبان فارسی

 در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013

 bidari2@hotmail.com

مطالب مختلف به ویژه سانســور و کتابهایی که از آنان منتشر شده است، 
سخنرانی کنند. شرکت کتاب ، کتابهای برخی از نویسندگان دعوت شده را 

چاپ کرده است و نه همه آنها را. 
گزارشی کوتاه از شرکت کنندگان در این نمایشگاه :

۱- دکتر احمد کریمــی حکاک ، ۴ کتاب، گزیده اشــعار فروغ فرخزاد به 
فارســی و انگلیسی ، طلیعه تجدد در شعر  فارســی، بود و نمود سخن و 
زبان، ادب و فرهنگ فارسی ) کتاب اخیر نوشته دکتر کامران تلطف است و 

ارج نامه ای است در مورد ایشان(.
۲- خانم دکتر سودابه اعتصامی ) برادرزاده شاعر بزرگ ایران زمین، پروین 
 Saffron, Rose Water اعتصامی( نویسنده کتاب به زبان انگلیسی با عنوان

and Blood
۳- خانم مهتاب فرید، خبرنگار بین المللی ، کتاب به زبان انگلیسی دردست 

تهیه دارند با عنوان
  Serving without uniform

۴- دکتر مصطفی دانش  خبرنگار جنگی و بین المللی ، دو کتاب با عنوان، 
خاورمیانه  در کوران بنیادگرایی، رد پای من - میراث جنگ سرد که از ایشان 

توسط شرکت کتاب منتشر شده اند.
۵ - عرفان قانعی فرد، کتابهای در دامگه حادثه، کابوس اوین، عرصه نبرد و 
ملای مخوف ) به زبان انگلیسی ( از ایشان توسط شرکت کتاب منتشر شده 
است و قرار است کتاب وحشت بزرگ ، نیز از ایشان به زودی منتشر شود.
 ۶- جواد صفارزاده - پخش کتاب ایشــان هم به فارسی و هم به انگلیسی ) 

یک لقمه نان خوش ( بر عهده شرکت کتاب است 
۷- عباس تهرانی نویسنده دو جلد کتاب که خود منتشر کرده اند با عنوانهای 

» حیف که زود بزرگ  شدم « و » فرهاد فرناندو« 
۸- آقای پیمان وصال : قطعه موسیقی 

آقای دکتر کریمی حکاک نخستین ســخنران برنامه بودند که پس از اتمام 
سخنرانی ایشــان آقای روزبه  از من درخواست کرد که سوالی مطرح کند 
و ایشــان به دکتر کریمی حکاک با توجه به این که از اعضای هیات مدیره 
نایاک  بوده اند ،  ایشــان را به همراهی  با جمهوری اسلامی متهم کردند و 
آقای علی ابراهیم زاده به عنوان خونخواهی ایرانیان کشته شده در آبان ۹۸ 
مطالب روزبه را ادامه دادند. آقای دکتر کریمی حکاک با اعلام مخالفت با 
جمهوری اسلامی وهم چنین مخالفت با  شخص خمینی و خامنه ای اعلام 
کردند که  نایاک را به عنوان لابیگر حکومت جمهوری اسلامی نمی دانند. ) 

کوتاه شده و نقل به مضمون(
این شرکت  با مطالبه حق ایرانیان داخل کشور توسط ایرانیان خارج ازکشور 
موافق اســت ولی قاعدتا« نباید  حق و حقوق ایرانیان خارج از کشور نیز 
پایمال شــود. برای روشن شــدن مطلب لازم است  چند نکته و هم چنین  
اشتباهاتی که عمدا یا سهوا توسط  ) علی ابراهیم زاده ، کانال کوچه و سام 

رجبی ( صورت گرفته است را این جا بر شمرد:

الف: خانم لادن همایون صفت کوچکترین دخالتی در برگزاری این برنامه 

و همچنین دعوت از نویســندگان نداشته اند. کانال کوچه ایشان را برگزار 
کننده این نمایشگاه اعلام کردند، در حالی که در همه رسانه ها و هم چنین 
نشریه ایرانشهر، به وضوح اعلام شده است که  این شرکت کتاب بوده است 
که برگزار کننده این نمایشگاه بوده است و خانم همایون صفت مکان معبد 
تندرستی خود را برای این کار فرهنگی به رایگان در اختیار این نمایشگاه 

گذاشته بود.
ب-خانم لادن همایون صفت این موضوع را به آقای علی ابراهیم زاده پس 
از اتمام نمایشگاه، تلفنی یادآوری کرده اند ولی متاسفانه  در هیچ کجا   چه 
در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به پخش آن  مبادرت کرده اند و چه 
در  کانال کوچه که از آنها بخواهند خود را  تصحیح کنند، دیده نشده است.
پ:- وظیفه شرکت کتاب به عنوان برگزار کننده، تسهیل در دادن میکروفون 

به همه بوده است که این کاربدون هیچ گونه تبعیضی انجام شده است.
ت: کار بزرگی که همه ناشــران در سراسر اروپا، امریکا و  کانادا در مبارزه 
با سانســور انجام داده اند و به ویژه در مورد نمایشگاه شرکت کتاب که با 
برافراشتن پرچم شــیر و خورشید در کنار پرچم های آمریکا و کالیفرنیا  و 
همچنین پخش ســرود ملی امریکا و سرود » ای ایران« صورت گرفت ، به 
ســهو و یا به عمد از ســوی این دادخواهان کشته شدگان آبان ۹۸! مغفول 

مانده است.
ث: آقای سام رجبی در توییتی به تاریخ 19 ماه می 2022 اعلام کرده است 
که » جا دارد از انجمن زرتشتیان کالیفرنیا به خاطر طرد کردن اعضای نایاک 
تشکر کنیم » . بیژن خلیلی در پاسخ توییت آقای سام رجبی  چنین توییت 
کرد: » مرکز زرتشتیان به من ، بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب و برگزار کننده 
این نمایشــگاه اعلام کرد که به دلیل آن که کتابهای ناشران ایرانی خارج از 
کشور سیاسی و ضد جمهوری اسلامی است، و این مغایر با اساسنامه مرکز 
می باشد که اعلام می کند، مرکز یک نهاد غیر سیاسی  است،  نمی توانند این 
مکان را در اختیار ما بگذارند »  با توجه به احترامی که شــرکت کتاب برای 
مرکز زرتشتیان که سالهاســت با آن همکاری می کند قائل است بلافاصله 
محل نمایشگاه را به نقطه دیگری در اورنج کانتی منتقل نمود ،  و شما بدون 
آن که با مرکز زرتشتیان تماس گرفته باشید این مطلب را نوشته اید بنابراین 

آن چه که شما نوشته اید عاری از حقیقت است. 
از آقایان علی ابراهیم زاده، ســام رجبی و کانال کوچه انتظار می رود این 
اشــتباهات  خود را بپذیرند  و آن ها را اصلاح کنند ، تا آن که  مابین جامعه 

ایرانی برای مبارزه با جمهوری اسلامی تفرقه ای نباشد.
برای یادآوری به این دوســتان مبارز ، لازم اســت یادآوری شود که بیژن 
خلیلی  در سپتامبر 2011 برای موفقیت آقای حسن داعی و پرداخت بخش 
کوچکی از هزینه های حقوقی آقای حســن داعی یــک fundraising در 
همین شهر بورلی هیلز  انجام داد و پس از برنده شدن آقای داعی علیه نایاک 
یک ویژه نامه نشریه ایرانشهر به تاریخ 28 سپتامبر 2012 منتشر کرد،  یعنی 
بسیار پیش از این که دیگرانی در رسانه ها علم مخالفت با نایاک و وابستگان 

به جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآورند.
روابط عمومی شرکت کتاب و نشریه ایرانشهر  

https://www.imperialagent.com/
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کمتر رویداد مهم سیاسی را 
معاصر  تاریخ  در  می تــوان 
ایران ســراغ گرفــت که به 
مورد  اسلامی  انقلاب  اندازه 
تحریف قرار گرفته باشــد. 
چه از سوی موافقین و چه از 
سوی مخالفین آن. موافقین، 
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد 
را  گردید  انقلاب حاکــم  از 
بر تــن آن کرده اند و به جای 
واقعیت هــای انقلاب صرفًا 
باورهای ایدئولوژیک شان را 
تبلیغ می کنند. در نقطه مقابل، 
مخالفین انقلاب قرار دارند. 
صف گســترده ای از ایرانیان 

که بواســطه کدورت شان از عملکرد نظام اسلامی بجز بغض و کینه هیچ روایت 
دیگری از انقلاب ندارند. از جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف 
قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در ۳۷ سال سلطنتش بالاخص رفتار 
وی در دوران انقلاب می باشد. ج.ا او را دیکتاتوری وابسته به غرب و مزدوری 
بیش نمی داند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت و ترقی کشورش برنداشت 
بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد تا آنجا که می توانست به دستور 
اربابانش یعنی غربی ها در برابر مردم ایســتاد و کشتار نمود. و زمانی هم که دید 
سرکوب دیگر فایده ایی ندارد از کشور گریخت. مخالفین انقلاب برعکس او را 
رهبری وطن پرست، مستقل و ترقی خواه می دانند که تا می توانست به کشورش 
خدمــت کرد. و وقتی هم که با مخالفت آنان )از روی ناآگاهی و توطئه غربی ها( 
روبرو شد، حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت کناره گیری می نماید. کتاب 
سعی کرده در ورای حب و بعض ها و تئوری های توطئه رایج میان ایرانی ها، نگاه 
واقع بینانه تری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد او نه اهریمنی بود که 

ج.ا از وی ساخته، و نه فرشته و بتی که مخالفین انقلاب از وی ترسیم کرده اند.

  در کانون خبر:

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t

یک مامور پیشین شریف دپارتمان به 
۲۰ سال زندان محکوم خواهد شد

یک مامور پیشین شریف دپارتمان سن برناردینو کانتی به حقه بازی برای 
کسب درآمد به نام سرمایه گذاری اقرار کرد و از سوی دادگاه فدرال به ۲۰ 

سال زندان محکوم خواهد شد. 
او با این روش توانســته بود ۵/۶ میلیــون دلار از قربانیان ناآگاه در زمینه 
ســرمایه گذاری گــردآوری نمایــد و آن را در راه زندگــی بــا تحمل و 
خوشگذرانی ها در کازینو و سفر با هواپیمای خصوصی هزینه کند. روش 

او، سرمایه گذاری هرمی بوده که غیرقانونی است. 
این مامور که ۵۱ ساله است و کریستوفر بورنل نام دارد به ۱۱ فقره جرم در 
جا به جا کردن پول از بانکی به بانکی دیگر و ۲ فقره جرم در ارائه برگه های 
مالیاتی به اداره مالیات از ســوی دادستان فدرال متهم شده بود که به جرم 

خود اقرار کرد. 
او بــرای جلب مردم به ســرمایه گذاری، می گفته اســت که شــماری از 
اختراع های خود را به بیمارستان های کایزر و اداره شریف دپارتمان عرضه 
کرده اســت و به ســرمایه گذاران وعده درآمد ۱۰۰ درصدی در سود را 

می داده است. 
او از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ دست به این تقلب می زده تا این که پول هایش 

تمام شده است.

تهدید آموزگاری در گلندل 
به سبب نمایش ویدئوی دگرباشان جنسی

یک آموزگار کلاس سوم دبستان در گلندل که سال پیش ویدئویی 
در مــورد Gay Pride به دانش آموزان نشــان داده بود، با تهدید 
خانواده ها روبرو شد و ناگزیر به جای دیگری منتقل شده است. 

این آموزگار که تمی تیبر نام دارد و در یکی از دبستان های گلندل 
در کلاس ســوم درس می داده، در سال گذشته ۴ ویدئو را در ماه 
ویژه دگرباشــان به دانش آموزان نشــان داده و آن را تحلیل کرده 

است. 

اداره آموزش گلندل که با ۲۵۰۰۰ دانش آموز، زیرمجموعه اداره 
آموزش لوس آنجلس کانتی است، هم اکنون درگیر بحث پیرامون 
این موضوع اســت که آیا باید تفاوت های شناســایی جنسیتی به 

دانش آموزان، آموزش داده شود یا خیر.
این آموزگار که اکنون از ســوی خانواده هــا، پیام های تهدیدآمیز 
دریافــت نموده، برای آن که هدف خشــونت قرار نگیرد، از این 

کلاس به جایی دیگر منتقل شده است. 

http://mazganilaw.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113032
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  در کانون خبر:

گزینش اریک گارستی به عنوان سفیر آمریکا 
در هندوستان با مشکل روبرو شد

با انتشــار گزارش تحقیق در مورد اریک گارســتی و عملکرد او نسبت 
به رفتار ناشایســت مشــاورش ریک جیکوب در مورد اتهام مزاحمت 
جنســی نســبت به همکاران، احتمال گزینش گارستی را به عنوان سفیر 

آمریکا در هندوستان به خطر انداخته است. 
اریک گارســتی شهردار لوس آنجلس که چشــم به بالا رفتن از پله های 
شاخه سیاسی امریکا دوخته بود، پس از آن که از گزینش به عنوان وزیر 
راه و ترابری کالینه بایدن ناامید شد، به گزینش به عنوان سفیر آمریکا در 
هند چشم دوخت، اما با طرح این که او از رفتار ناشایست ریک جیکوب 
خبر داشته است در کمیته روابط خارجی سنای امریکا از سوی سناتور 
جمهوریخواه چاک گریزلی متوقف شد تا گزارش تحقیقی در این مورد 
انجام و به نتیجه برســد و هم اکنون سناتور چاک گریزلی این گزارش را 
در دست دارد و به نظر نمی رسد که آینده مطبوعی برای اریک گارستی 
رقم زده شود زیرا در گزارش شماری از کارکنان شهرداری این اتهام را 

تایید کرده اند.

تصمیم اداره آموزش لوس انجلس 
برای واکسیناسیون اجباری دانش آموزان 

هیئت مدیره اداره آموزش لوس انجلس در نشســت روز ســه شنبه خود 
تصمیم گرفت که اجباری بودن واکسیناسیون علیه کوید ۱۹ را که قرار بود از 
پاییز امسال اجرایی شود، با دیرکرد و با در نظر گرفتن شرایط کرونا در لوس 

آنجلس در آینده به رای بگذارد. 

شب گذشته در ساعت ۸:۳۰ پس از ۱۲ ساعت بحث و گفتگوی موافقان و 
مخالفان، با پیشنهاد رئیس اداره آموزش رای دیرکرد در اجرا را طرح کردند 
و همــه اعضای هیئت مدیره رای دادند کــه در این مورد در آینده تصمیم 

بگیرند. 

https://akattorneyatlaw.com/
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  در کانون خبر:

آخرین خبرهای انتخابات در کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا در روز ۷ جون انتخابات مقدماتی 
خود را برگزار می نماید و برگه های رای به خانه ها 

فرستاده می شود. 
در گام نخســت اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید در 
تارنمــای registertovote.gov تا روز ۲۳ می 

ثبت نام نمایید. 
و اگر دسترسی به اینترنت ندارید، برگه های ثبت 
نــام را از اداره پســت، DMV و دیگر ادار های 
خدمات و رفاه اجتماعی دریافت نموده و پس از 
پر کردن آن را با پســت رایگان به ایالت کالیفرنیا 
بفرستید. گام دوم: اگر شما ثبت نام کرده باشید، 
در هفته گذشته کتابچه راهنما و اگاهی رسانی را 

دریافت نموده اید. آن را بخوانید. 
اگر در زمان گذشــته، ثبت نــام کرده اید و محل 
زندگی شــما عوض شده اســت برای دریافت 
آگاهی های بیشتر باید با نشانی جدید خود ثبت 

نام نمایید. 
ناگفتــه نماند که در هنگام ثبت نام آزاد هســتید 
هر حزبی را انتخاب کنیــد و یا حتی آن را خالی 
بگذاری و شما می توانید به هر فردی از هر حزبی 

رای بدهید. 

کالیفرنیایی ها، دوره 4 ساله دانشگاهی را 
در مجموعه UC و مجموعه Cal state پرهزینه می دانند

بنابر آخرین نظرســنجی که امروز دوشــنبه ۹ می منتشر 
شده اســت، کالیفرنیایی ها، دوره ۴ ساله دانشگاهی را در 
مجموعه UC و مجموعــه Cal state پرهزینه می دانند و 
در ارزش گذاری مقایســه ای هزینه در برابر درآمد، باور 
دارند که کالج های آموزش حرفه و فن و کالج های ۲ ساله 
محلــی، کارآیی لازم و کافی برای آینده فرزندان به همراه 

دارد. 
۵۳ درصد نظر دهنــدگان هنوز آموزش عالی را ضروری 
برای آینده می دانند در حالی که ۴۵ درصد نســبت به آن 

تردید دارند. 
در این نظرســنجی ۶۳ درصد نظر دهندگان برای موفقیت 
در آینده، کالج های ۲ ســاله و دوره هــای فنی و آموزش 
حرفه ای را بهتریــن راه حل می داننــد و تنها ۳۳ درصد 
هستند که هنوز دوره ۴ ســاله دانشگاه را لازم و ضروری 

می دانند. 
برای پاسخگویی به هزینه های دانشگاهی، ایالت کالیفرنیا 
یک میلیارد دلار به عنوان بورس تحصیلی در کنار خوابگاه 

ارزان و کتاب های درســی ارزانتــر را ارائه می نماید و تا 
۲۰۳۰ دانشجویان، رها از وام های تحصیلی خواهند بود. 

پاتریس کالرز ،یکی از رهبران پیشین BLM جان سیاهان مهم است،
از خرید مجموعه ۶ میلیون دالری دفاع کرد

پاتریس کالــرز )Patrisse Cullers( یکی از رهبران 
پیشین BLM جان سیاهان مهم است، خرید مجموعه 
۶ میلیــون دلاری را در برابر اتهام هایی چون ســوء 

استفاده مالی، نادرست خواند. 
گر چه او در گفتگوی تلویزیونی، خرید این مجموعه 
بــزرگ را رد نکرد، اما پافشــاری نمود که هیچگونه 

خطایی را مرتکب نشده است. 
و این مجموعه برای بنیاد است که در سال ۲۰۲۰تهیه 
شده اســت. برخی از این انتقادها از سوی پشتیبانان 
 Justin اعلام شده است یکی از منتقدان BLM مالی
Hansford، مدیــر مرکز حقوق مدنی در دانشــگاه 
هوارد اســت. او گفته اســت خرید ایــن مجموعه 
می تواند ابزاری برای تخریب اعتبار BLM در دست 

مخالفان باشد. 
ایــن مجموعه دارای ۶ اتاق خواب، اســتخر شــنا، 
صحنــه اجرای برنامه، و مرکزی اداری برای دیدارها 

و آموزش هنرمندان سیاهپوست است. 

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

اجبار در داشتن یک زن در هیئت مدیره شرکتها 
برخالف قانون اساسی است

 قاضی محافظه کار دادگاه عالی کالیفرنیا، قانون اجبار 
در حضور زنان در هیئت مدیره شرکت ها را برخلاف 
قانون اساسی کالیفرنیا خواند و آن را مغایر با موضوع 
برابری جنســیتی پیش بینی شــده در قانون اساسی 
کالیفرنیا دانســت و هر گونه فشار برای اجرایی شدن 
ان را نقض قانون اساســی کالیفرنیا و هزینه کردن از 
بودجه مالیات دهندگان را در این راســتا، غیرقانونی 

خواند. 
تقاضا برای لغو این قانون از سوی گروه محافظه کاران 

قانــون در کالیفرنیا به دادگاه ارائه شــده بود و اکنون 
قاضی دادگاه عالی آن را متوقف می نماید و می گوید 
قانون داشتن تا ۳ نفر زن در هیئت مدیره شرکتها، که 
پس از جنبش Me-too تصویب شد، باید لغو شود. 

ناگفته نماند که در کالیفرنیا ۶۵۰ شــرکت وجود دارد 
که این قانون شامل آنها می شد و ۵۰ درصد آن به این 
قانون عمل کرده اند و ۵۰ درصد دیگر عمل نکرده اند 

و جریمه هم نشده اند. 
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:

ششــمین دوره »نمایشــگاه کتاب تهــران، بدون 
سانســور« از روز چهارشــنبه، ۲۱ اردیبهشــت، 
در لندن آغاز شــد و در روزهــای آینده در دیگر 
شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا ادامه خواهد یافت. 
امســال این نمایشــگاه در کالیفرنیای جنوبی، در 
بورلی هیلز لس آنجلس )یکشنبه 1۵ می( و وست 
مینیستر اورنج کانتی )یکشنبه 22 می( توسط شرکت 

کتاب برگزار خواهد شد ...
... بنگاه خبری ایرانشهروند موفق شده تا از دیدار 
ســر زده ابراهیم رییســی، رییس جمهور اسلامی 
در نمایشــگاه کتاب تهران بدون سانسور، گزارش 
اختصاصی تهیه کنه که در این شماره اون رو منتشر 

می کنیم:
ابی رییسی: سلام علیکم آقایون کتابا! حالتون خوبه 
انشاالله؟ ناهار خوردین؟ اینجا ناهار میدن؟ ناهار 

چی میدن؟
خبرنگار ایرانشــهروند: درود فراوان بر حاج آقا 
رییسی، شما کجا؟ اینجا کجا؟ حاج آقا دکتر رییسی 
مگه شما ســواد کتاب خوندن هم دارین که اینجا 

تشریف آوردین؟
ابی: گفتن اینجا ناهــار میدن، اومدیم هم ناهار در 
خدمت باشیم و هم ببینیم وضعیت فرهنگی و کتاب 
چجوریه؟ اگه احتیاج به یارانه داره، زود تند سریع 
انقلابی دســتور بدیم یارانه کتاب بدن بهتون برین 

باهاش ناهار بخورین!
خبرنــگار: حاج آقا اینجا هدف اطلاع رســانی و 
نمایش کتاب های فارسی بدون سانسور به مردمه، 

همون چیزایی که شما و همکاراتون چهل ساله از 
کتاب ها توی ایران حذف میکنین!

ابی: خب پس با این چیزایی که میگین، به شماها 
آقایون ناشرای بدون سانسور، یارانه نشر تعلق نمی 

گیره ...
خ: پس این یارانه رو به کیا میدین؟

ابی: هــدف از پرداخت یارانه اینــه که پورپکان 
)پروپاگاندا( نظام تبلیغ بشــه مثه موسسه کیهان و 
خبرگزاری فارس و تسنیم که یارانه می گیرن از ما تا 
از ما تعریف کنن، نمیتونیم به شماها یارانه بدیم که 

به ما فحش خوارمادر بدین ...
خ: حــاج آقا، مــا یارانه ای که به شــریعتمداری 
کیهان و وطن امروز و بقیه ناشراتون میدین رو نمی 
خوایم، ما داریم حــلال کار می کنیم و با زحمت 
و مشــقت داریم فرهنگ ایرانی رو خارج از ایران 
نگهبانی می کنیم، نمیتونیم یارانه حرومی که نظام 
میده رو قاطی چندرغاز درآمدمون بکنیم تا برکتش 
از بین بره! نمیتونیم مثه شماها به ملت دروغ بگیم و 

حقیقت ها رو سانسور کنیم ...
ابی به خبرنگار نزدیکتر شــد و خیلی آروم گفت: 
شماها آقایون کتابچیا یعنی هیچی رو سانسور نمی 

کنین؟ 
خبرنگار ایرانشــهروند که فکر کرده بود داره روی 
ابی رییسی تاثیر مثبت میذاره با هیجان گفت: بله بله 
حاج آقا، ما واقعا چیزی رو سانسور و حذف نمی 
کنیم و امانتدار نویســنده و متعهد به خواننده های 
کتابا هســتیم تا همه عقاید و سلایق بتونن توی یه 

محیط فرهنگی با هم مباحثه کنن و باعث پیشرفت 
فرهنگی و فکری ایرانی ها باشیم!

ابی در حالیکه زیرلب داشت به شیطون لعنت می 
فرستاد، دهنشو اورد در گوش خبرنگار ایرانشهروند 
و گفت: شما از این مجله مستهجنای لوکوموتیر در 
تونل که این خارجیا بهش میگن چی چی بوی ... 
پلی چی چی ... آهان یادم اومد ... شما مجله پلی 
بوی بدون سانسورم دارین انشاالله بعد از ناهار و 

نماز بیایم ازتون بخریم؟
... در همیــن جا گزارش اختصاصی بنگاه خبری 

ایرانشهروند به پایان میرسه ... 
... خبرنــگار ما در جواب ســوال رییس جمهور 
اسلامی، نعره ای از فیها خالدونش وسط نمایشگاه 
کتاب کشــید و دوان دوان رفــت و توی افق های 
دوردست محو شد و تاکنون هیچ خبری از وضعیت 

خبرنگارمان در دست نیست ... 
... ابی رییســی هم توسط یکی از دوستان نایاکی 
مســتقر در اطراف نمایشگاه کتاب، به یک سکس 
شــاپ جهت تهیه مجله پلی بوی بدون سانســور 
)!!!( راهنمایی و معرفی شد! مدیریت سکس شاپ 
مربوطه چون نتونست مجله پلی بوی بدون سانسور 
برای ابی رییسی جور کنه، الان به جرم نشر اکاذیب 
و توهین به مقام رهبری و جاسوســی برای دولت 
های متخاصم منتظره تا حکم اعدام یا حبس ابدش 

بهش ابلاغ بشه!
... ولی نمایشــگاه کتاب تهران بدون سانسور به 

کارش ادامه میده ...             

به غضنفر میگن چرا سرت رو خیس نکرده شامپو 
میزنی؟

میگه اگه ســواد داشته باشــی نوشته مخصوص 
موهای خشک!!

*********
غضنفر داشــته خرما خیرات میکرده،حیف نون 
میاد یه مشت برمیداره. غضنفر میگه:1 نفر مرده، 

اتوبوس که چپ نکرده...
*********

نصیحت غضنفر داغدیده: هرگز به شــیرآبي و 
قرمز توالت اعتماد نکن.

*********
غضنفر یه سیاهپوست رو میبینه، بهش میگه:آقا 
ببخشین،شــما شب هســتین؟ یاروهم یه سیلي 
آبدار میزنه بهش. غضنفر باخودش میگه:عجب 

شب بدي بود!
*********

بــه یارومیگــن بابات چــکاره اســت؟ باباش 
آخوندبوده, میگه: کمربند مشکي قرآن داره.

*********
غضنفر به زنش میگه : اگه بچمون پسر بود اسم 
بابای منو میذاریم اگه دختر بود اسم بابای تو رو !

*********
یه بابایي رو روز قیامت میبرند جهنم، میپرســه 

چرا؟
میگن 37/12۵ نماز قضا داشتي!

یارو میگه 12۵ یه چیزي، تقسیم بر 37 اش دیگه 
چیه؟

جواب میدن، اون سینوس زاویه انحرافت از قبله 
است

*********
یارو تو اتوبوس هی میره صندلی شــماره 3 هی 

میره شماره 1۵
ازش میپرسن چرا اینکارو میکنی؟

میگه خیر نبینــه اونی که گفت دوتا صندلی بگیر 
شب راحت بخوابی!

*********
اس حیف نون به نامزدش:

اینکه قشنگ نیستي مهم نیست
قشنگ اینه که مهم نیستي!!

*********
پیرزنه میره دکتر دکتــر بهش میگه : مادر جان با 

خودت چیکار کردی هم چربی داری هم قند
پیرزنه میگه : مادرجون یه کیســه برنج هم دارم 

فقط عروسم نفهمه !

*********
آقا یه دقه وایسید !!! یه ســوال! مرد و مردونه ! 

بالا غیرتن
چرا وقتی اس ام اس خالی میفرستیم ، انگلیسی 

حساب می کنن ؟؟؟!!
*********

در یخچال ارتباط مســتقیم با حال و روحیه آدم 
داره :

وقتی خوشحالی میری در یخچالو وا میکنی
وقتی ناراحتی میری در یخچالو وا میکنی

وقتی کسلی میری در یخچالو وا میکنی
داری با تلفن حــرف میزنی میری در یخچالو وا 

میکنی
وقتی نمیدونی چته میری در یخچال و وا میکنی

اََصن باز کردن الکی در یخچال یه حالی میده !!!
*********

غضنفر میخواد به یه انگلیسی طرز تهیه دوغ یاد 
بده میگه:

it is a ماست
in the مشک

after شلق و پلق شلق و پلق
*********

حیف نون می ره هتــل... صبح روز اول می ره 
توی رستوران هتل صبحانه بخوره، می بینه روی 
تابلو نوشته: »از ساعت ۷ الی ۱۱ صبحانه... از 
ساعت ۱۱ الی ۵ ناهار و از ساعت ۵ الی ۱۱ شب 

شام سرو می شود...«
پیش خــودش می گه: پس من کی وقت کنم برم 

شهر رو ببینم؟
*********

حیف نــون میره ثبــت و احوال براي پســرش 
شناسنامه بگیره!

مامور ثبت میگه: اســم پسرتو چي مي گذاري؟ 
حیف نون میگه: تویوتا !!

مامور میگه تویوتا که اسم نیست؟!
حیف نون میگه میخوام با اسم من و زنم بخونه!

مامور میگه:مگه اسم شماچیه؟
حیف نون میگه: اسم من بیوکه ! اسم زنم خاور 

!!!
*********

یارو مي خواسته گوسفند سر ببره! چاقو پیدا نمي 
کنه . گوسفند رو خفه میکنه !!!

*********
کل کل میوه ها :

گردو : من شبیه مغزم.

بروکلی : من شبیه درختم .
قارچ : من شبیه چترم .
خیار: من شبیه خودمم.

********* 
به دوستم گفتم سه بار پشت سر هم بگو

سه سیر سرشیر سه شیشه شیر !
نامبرده حدود یک ساعته لکنت زبون گرفته !

*********
زندگی چیست ؟

اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟
اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟

اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟
اگر زندگی است چرا می میریم ؟

اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟
اگر عشق نیست چرا عاشقیم ؟

*********
اگه دیدی یه سوسک پشتورو افتتاده و داره دست 
و پا میزنه فکر نکن کســی زدش و داره می میره 
بلکه بدون داره به قیافه تو میخده و از خنده داره 

قش میکنه!
*********

روزي شخصي به نزد حافظ شیرازي رفت گفت 
حافظا این کتاب دیوان حافظ اثر شماست؟

حافظ گفت: ایــن غضنفر غضنفر که میگن پس 
شمایي!

*********
یارو داشته جلوپمپ بنزین سیگارمیکشیده یکي 
میرسه میگه واي جلوپمپ بنزین سیگارمیکشي؟!
یارو میگه بروبابا اینکه چیزي نیست من جلوبابام 

هم سیگارمیکشیم پمپ بنزین که عددي نیست
*********

مامانم دیروز یه طرح داد خفن یعنی مصرف برق 
رو نصف مي کنه.

گفت صبح که بلند میشــي برو یــه عکس از تو 
یخچال بگیر تا شب

هر موقع خواستي بیای درش رو باز کنی همون 
عکس رو نگا کن

*********
غضنفر یه ابرو بیشتر نداشته وقتی مخواسته شعر 

بخونه میگفته چشم چشم یه ابرو!!!!!
*********

اس ام اس شــب امتحان : یه احمقی یه درسی 
اختراع میکنه ، هزارتا عاقل نمی تونن پاســش 

کنن!
********

سرمقاله ایرانشهروند: گزارش اختصاصی خبرگزاری ایرانشهروند
 از نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور!
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  در کانون خبر:

برنامه برگی از کتاب را در کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید و 
اگر می خواهید که در جریان برنامه های بعدی و انتشار کتابهای 

تازه قرار بگیرید ، مشترک Subscribe شوید. 

نخستین فروشگاه غیرمجازی فیسبوک
 در Burlingame کالیفرنیا

فیسبوک نخستین فروشــگاه غیرمجازی خود را در 
Burlingame در کالیفرنیا بنیاد گذاشت تا خریداران 
بتوانند برای دیدار و خرید کالاهای سخت افزاری و 

نمایشی دیجیتال را به آنجا بروند. 
شــرکت Meta که مالک فیسبوک اســت با گشودن 
درهای این فروشــگاه به روی مــردم، این فرصت 
را می دهد کــه خریداران برای نمونــه، عینک های 

RayBan را امتحان کنند و یا از ابزارهایی که امکان 
تماس ویدئویی را با امکانات ویژه نمایش های ســه 

بعدی واقعی را تجربه نمایند. 
این فروشگاه فیسبوک، بی شباهت به فروشگاه های 
Apple نیســت که برای خرید تلفــن همراه به آنجا 
می روید با یک تفاوت که کالا را پس از پســندیدن و 

آزمایش، باید آنلاین سفارش دهید. 

حقه باز حرفه ای و  تالش برای فریب 
یک بانوی کالیفرنیایی و 4۰۰ هزار دالر اخاذی 

بانویی که پامــلا لنــدرز )Pamela Landers( نام 
دارد بــا تماس با اداره پلیس، آنهــا را آگاه کرد که 
فرد حقه بازی با فرستادن ایمیل، پیامک و عکس و 
گفتگوی آنلاین وانمود نموده که هنرپیشــه معروف 
هالیــوود کیانو ریوز )Keanu Reeves( اســت و 
پس از جلــب اعتماد و ادامه گفتگوهــا از این زن 
درخواســت ۴۰۰ هزار دلار پول و دیگر اطلاعات 
فردی مانند شماره حســاب بانکی و شماره تامین 
خدمات اجتماعی را نمــوده و تلاش کرده با بازی 
کردن نقــش رومئو در زندگی ایــن زن، از ژولیت 
تخیلی، پول تلکه کند که این بانو با خود گفته کیانو 
ریوز که بالای ۳۸۰ میلیون دلار دارایی دارد چرا از 

من پول می خواهد.
پلیس هشــدار داده اســت کــه در دوران کرونا و 
در خانه ماندن، بســیاری از مردم به آشــنایی های 

آنلاین پناه برده اند و حقــه بازان نیز در فریب آنان 
کوشیده اند. 

بودجه اصالح شده 3۰۰/7 میلیارد دالری
 گوین نیوسام

بودجه اصلاح شده گوین نیوســام با 300/7 میلیارد 
دلار رکورد برای تصویب در اختیار قانون گذاران قرار 

گرفته است. 
اگــر بودجه کالیفرنیا در ســال ۱۹۶۳، ۳ میلیارد دلار 
بوده، بودجه سال ۲۰۲۳ – ۲۰۲۲ کالیفرنیا ۱۰۰ برابر 

و 300/7 میلیارد دلار است. 
کالیفرنیا ۹۷/۵ میلیارد دلار درآمد از مالیات اضافی در 
صندوق خود دارد که ۴۹ میلیــارد آن برای روزهای 
دشــوار کنار گذاشته شده و ۳۷ میلیارد آن به مدارس 

خواهد رسید. 
۱۰ درصد از کالیفرنیایی ها که درامد بالای طبقه متوسط 
دارند، ۸۱ درصد از مالیات افزوده را پرداخت کرده اند 
۹۰ درصد بودجه کالیفرنیا برای کسانی هزینه می شود 

که درآمد زیر طبقه متوسط دارند. 
فرماندار کالیفرنیا و قانون گذاران، هنوز در مورد شیوه 
پرداخت کمک هزینه بنزین یعنــی کارت های ۴۰۰ 
دلاری به توافق نرسیده اند، هزینه ای که بین ۱۱ تا ۱۸ 

میلیارد دلار خواهد بود.

خبرهای انتخابات در کالیفرنیا

گرچه گوین نیوسام در ســال گذشته خطر برکناری و 
بازخوانی را پشت سرگذاشته است اما در انتخابات ۷ 
جون که دور مقدماتی انتخابات میان دوره ای است او 
۲۵ نفر نامزد رقابت برای فرمانداری کالیفرنیا را پیش 
روی دارد که ۱۲ نفر آن جمهوریخواه هستند و ۳ نفر 
از حــزب دموکرات و یک نفر از حزب ســبز و ۹ نفر 

عضویت در هر حزبی را ننوشته اند. 
در انتخابات معاون فرماندار ۸ نفر رقابت دارند. 

برای انتخابات ســنای آمریکا، الکس پدیا که به طور 
موقت جایگزین کامالا هریس شده که سناتور کالیفرنیا 

بوده و هم اکنون معاون رئیس جمهور آمریکاست در 
۲ بخــش رای می دهید در یک بخش که الکس پدیا و 
۷ نامزد دیگر حضور دارند برای دوره باقی مانده این 

کرسی رای گیری می شود. 
در بخش دیگر برای یک دوره کامل ۶ ســاله در سنای 
آمریکاســت الکس پدیا با ۲۳ نفر نامزد دیگر رقابت 

دارد. 
ناگفته نماند که ســناتور دایان فاین اســتاین ۲۹ سال 
است که سناتور کالیفرنیاست و دوره او در سال ۲۰۲۴ 

به پایان می رسد.

https://vgbailbonds.com/
https://www.youtube.com/user/Ketabcorp/videos


8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 315  MAY  ,20 , 2022  هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  315  - آدینه   20  می  2022 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  314  - آدینه   20  می  2022

  مقاله:  در کانون خبر:

کانتی هایی که کالیفرنیا، بیشترین جا به جایی 
جمعیتی را داشته اند

بهای ارزان مسکن، هزینه پایین زندگی، یافتن شغل، 
مدارس و امنیت منطقه می تواند به تنهایی و یا در کنار 
یکدیگر عاملی برای جابه جایی از شــهری به شهری 

دیگر و از یک کانتی به کانتی دیگر شود. 
نتیجه سرشماری ۲۰۲۰ که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده 
، نشان می دهد که از ۱۸۰۰ کانتی آمریکا، ۷۳ درصد 

در یک دوره ۱۰ ساله جا به جایی داشته اند. 
در میان کانتی های کالیفرنیا در این جا به جایی ها رتبه 
نخست را ریورساید کانتی داشته که از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ 

میزان افزایش جمعیت آن ۲۲۸۵۴۴ نفر است که ۱۰/۴ 
درصد افزایش را رقم می زند که از نظر رشد جمعیتی 
در کالیفرنیــا در رده ۹ کانتی ها و در میان ۱۸۰۰ کانتی 
امریــکا در رتبه ۳۹۴ قرار دارد و از نظر وســعت در 
کالیفرنیا چهارم و در آمریکا رتبه دهم اســت. دیگر 
کانتی های کالیفرنیا با همان معیارهای یاد شده، سن دیه 
گو کانتی دوم، لوس آنجلس کانتی سوم، ارنج کانتی، 
چهارم، ساکرامنتو کانتی ششم، سن برناردینو کانتی ۸ 

و سن فرانسیسکو ۱۳ است. 

خبرهای انتخابات

پس از گزینش فرماندار کالیفرنیا، گزینش دادســتان کل 
کالیفرنیا در ۷ جون در انتخابات مقدماتی میان دوره ای 

بسیار حساس و مهم است. 
بســیار مهم است زیرا بســیاری از قوانین و مقررات را 
او در مرحلــه اجرایی رهبری می کنــد اگر در انتخابات 
مقدماتی هیچیــک نتوانند بالای ۵۰ درصد به دســت 
بیاورند، ۲ نفر بالای جــدول رای ها به دور نهایی در ۸ 

نوامبر راه می یابند. 
در میان نامزدها، راب بونتا، دادســتان کل کالیفرنیا که 
از سوی فرماندار کالیفرنیا برای جایگزینی حاویر بسرا 

تعیین شده با داشتن حزب دموکرات در کنار نامش در 
ایالت دموکرات کالیفرنیا می تواند بیشــترین شانس را 
داشــته باشد، و به دور دوم راه یابد. رقبای جدی او آن 
ماری شوبرت دادســتان کل ساکرامنتو است که در این 
دوره بدون اعلام وابستگی حزبی شرکت نموده و نامزد 
پشتیبانی شده از سوی حزب جمهوریخواه نیتان هاچمن 
است. اریک ارلی  نیز که یک وکیل جمهوریخواه است، 

نیز در انتخابات شماری از رای ها را خواهد گرفت. 

منتقدان، با افزایش فساد در میان رهبران شهر 
آناهایم، نام شهر را اناکرایم )Ana crime( می خوانند

FBI از آغاز این هفته پرونده های تازه ای را به دادگاه 
عالی ارنج کانتی در مورد فساد و رشوه تسلیم نموده 

است. 
 )Harry Sidhu( اخرین شکایت مربوط به هری سیدو
شهردار آناهایم است که به فســاد متهم شده و نقش 
او در فروش پارکینگ اســتادیوم انجل به آرت مورنو 

)Arte Moreno( مالــک انجلــز لوس آنجلس مورد 
تحقیق قرار گرفته و مدارک نشان می دهد ک او تلاش 
کرده در رایهیئت منصفه بزرگ ارنج کانتی برای تحقیق 
در مــورد این رابطه، اعمال نفوذ نماید و عدالت را به 

خطر بیاندازد و مانع اجرای آن شود. 

دنیای دیوانه، دیوانه، دیوانه
این بازار سهام و اوضاع کنونی دنیا مرا به سال ۱۹۷۹ 
کشاند. زمانی که MBA خود را گرفتم و شروع به کار 
کردم. شانس آوردم که فوق لیسانس خود را از ایران 
در رشته امار و ریاضیات گرفته بودم و متوجه شدم که 
کاربرد رشته من در تجزیه و تحلیل بازار سهام کمک 
بســیار موثری می کند. ولی در حال حاضر احساس 
می کنم که اوضاع سیاســی و اقتصــادی که در حال 
حاضر وجود دارد تجربه نکرده ام. بگذارید از اینجا 
شــروع کنیم که در ۷۹ و ۸۰ اگــر تورم به  ۱۸ درصد 

رسید، بهره های بانکی هم تقریبا ۱۶ درصد بودند. 
 در حال حاضر تورم بســیار شــدید و بانک ها عملا 
هیچ بهره ای نمی پردازند. یعنی این تناقض در دایره 
اقتصادی بسیار مهم می باشد زیرا که فرق بین بهره پس 
  Arbitrage .انداز و بهره وام هم که یک نوع واســطه
به وجود می آورد که برای توده مردم زیان آور خواهد 
بود، چون همه در این واسطه بهره ای سررشته  برای 
پــول درآوردن ندارند و فقط عده کوچکی از جامعه 
این امر باعث پول درآوردنشان می شود. بجز تورم، 
جنگ بین روسیه و اکراین که می تواند عواقب بسیار 
عمیقی و خطر جنــگ بزرگتــری را در دنیا بوجود 
آورد. همچنیــن Covid کــه باعث تغییــر رفتار در 
جامعه مخصوصًا در نســل جدیــد و دنیای مجازی 
بوجود آورده است خطر دیگر هم خطر کمبود غذا، 
مخصوصًا گندم می باشد و قیمت سوخت که به خاطر 
رشد جمعید و کموبد عرضه و بحران در رساندن کالا 
به مصرف کننده و قطار عرضه Supply Chain همه 
و همه با هم ما را در یک دنیای دیوانه، دیوانه، دیوانه 

قرار داده است. 
موضوع دیگر این می باشد که من با بیش از چهار دهه 
 Certified Financial Planner,   تجربه با مــدرک

CFPوبا داشتن و برپایی شرکت مالی ای که با مجوز 
دولتی Investment Advisor در این مدت خدمت 
مشــتریان خود بوده ام ، بر این باورم که برنامه ریزی 
مالی یک روند پویا می باشد که در طول سال باید به 
شما  اطمینان دهد که چه نوع روش ، طراحی مالی و 
حساب می تواند شما را محافظت و مراقبت نماید و 
بر اساس سن شما ریســک را کمتر کرده و یا حذف 
نموده ، بله حذف کامل ریســک نه تنها امکان پذیر، 
بلکه بسیار راحت و پر سود برای شما نیز خواهد بود.   
این بازار که بیش از ۲۰ درصد نزول کرده است یک 
اخطار می باشد برای اشخاصی که ریسک بیش از حد 
در بازار سهام بر گردن گرفته اند. آنها باید یک مقدار 
از دارایــی خود را طوری مدیریت کنند که برای آنها 

منافع Benefit بوجود بیاورد. 
اگرعزیزان خود و خودتان را دوست دارید ، مراقب 
Death Taxes و مالیات بر ارث باشید ، درآمد خود 
که چه ازحرفه ویا چه از طریق فروش و اســتفاده از 
 capital gain و  income tax رشد اموالتان متحمل
tax خواهد شــد چگونه کمترین مقــدار مالیات را 
 Advanced Tax Planning بپردازید. تخصص در
بســیار منحصر بفرد و کمیاب است ولی در تیم بنده 

متخصصی در این زمینه مشغول به خدمت است. 
امیدوارم مقاله های هر هرهفته من و تیم جوان در دفتر 

ما به شما خدمت کنند.
 به امید دیدارشما عزیزان در مؤسسه ما. 

من و تیم جوانم شما را کمک خواهیم کرد که چگونه 
این موفقیت را مخصوصًا از نظر حامی برای خودتان 
روشن تر کرده و برای خود و عزیزانتان آرامش خاطر 

بوجود آورید. 

https://shop.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
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
https://shop.ketab.com/
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  در کانون خبر:
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افزایش ۱۰ درصدی شمار بی خانمان ها در
 سن دیه گو کانتی فاجعه بار شده است. 

پیاده روهای شــماری از شهرهای ســن دیه گو کانتی، 
افزایش بی رویه بی خانمان ها را حکایت می کند. 

شمارش بی خانمان ها در ۲ سال گذشته که روز پنجشنبه 
منتشر شــد از افزایش ۹ درصدی در شهر سن دیه گو، 
افزایش ۳۱ درصدی در National City خبر می دهد 
که ۱۹ درصد در خیابان ها و بقیه در سرپناه های دولتی 
زندگی می کنند و بخشــی نیز زندگــی در اتوموبیل را 

انتخاب کرده اند. 
در ۲۴ فوریــه شــماری بی خانمان های ســن دیه گو 
کانتی آنها را در ۸۴۲۷ نفر ثبت کرده است که نیمی در 
سرپناه ها و ۴۱۰۶ نفر دیگر در خیابان ها شب را به صبح 
می رســانند که ۷۱۳ نفر آن ها زندگی در اتوموبیل را به 

جای چادر انتخاب کرده اند. 

دوست گرامی جناب بیژن خان خلیلی درود بر شما:
مطلب زیر را تقدیم می کنیم در صورت امکان دستور چاپیدن اش را صادر فرمایید. در ضمن اگر در سطل کاغذ های باطله کنار میز کارتان جستجو کنید تمثال مبارک ما را برای ضمیمه کردن به مطلب پیدا خواهید کرد.   با مهر 

و احترام   پیر خراسانی 

خدا را ُشکر؟!
خدا را ُشــکر که بالاخره با هر جان کندنی بود، کلاس اّول را )در 
شــماره 307 ایرانشهر( و کلاس دّوم هم را )در شماره 311( همین 
مجّله وزین و در خدمت آقــا معّلم عزیزمان جناب کوروش خان 
ســلیمانی )زم( گذراندیم و به کلاس ســّوم آمدیم. در کلاس های 
اّول و دّوم بســیار دود چراغ خوردیم و درس خواندیم تا با ارائه 
شــواهد و مدارک محکم به آقا معلم خوب مــان ثابت کنیم که نه 
خانم شــیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به فکر مردم و میهن 
ما هستند و نه خانم شــهره آغداشلو هنرپیشه محروم الاسکارمان! 
در ضمن کارگردان شهیر عاشق الاسکارمان جناب اصغر فرهادی 
هم جیب شــاگرد خودش را زده و دزد از آب درآمده اســت! و 
شــما جناب ســلیمانی بیش از اندازه آن ها را تحویل گرفته و به 
این نازنینان کردیت زیادتر از کوپن شــان  مرحمت فرموده اید. تا 
دو هفته قبل که کارنامه ما تحت عنوان )پاســخی دندان نشکن! به 
پیر خراسانی، شهره آغداشلو، اصغر فرهادی( و با امضاء اقا معّلم 
خوب مان را در شماره 313 مجّله ایرانشهر دیدیم و آه از نهادمان 
برآمد! چون تمام نمره های مان از نمرات مرحوم ناپلئون بناپارت 
هم کمتر بود. و بنابراین رفوزه شده و یک سره با کّله رفته ایم توی 

کوزه!
اما چون ما در تمام طول دوران تحصیل نیمه کاره مان جزء اراذل 
و اوباش ته کلاس نشــین و بّچه پُررو و همیشه معترض و مزاحم 
آقا معّلم ها بوده ایم تصمیم گرفتیم در این مورد هم اعتراض کنیم، 
بنابراین این چند ســطر را به عنوان جریده اعتراضیه و با احترام به 
حضورشان تقدیم می کنیم. باشد که اوراق ما را تصحیح مجّدد و 

بذل مرحمتی فرمایند.
آقای سلیمانی نوشــته اند: جناب پیرخراسانی، در ادامه گفت گو 
با شما باید بنویســــم که در مورد خانم شــیرین عبادی، به قول 

معروف چمچــــه به ته دیگ خــورده و حرفی برای گفتن ندارم. 
جناب ســلیمانی ای کاش اندکی انصاف خرج ما کرده و اعتراف 
می کردید که شــاید به احتمال یک درصد )فقط یک درصد( دلیل 
به ته دیگ خوردن چمچه شما وجود دلائل قوی در اثبات عرایض 

ما بوده است؟!
ایشان در ادامه می نویسند: ولی در مورد انتقادی که از خانم شهره 
آغداشلو کرده بودید، باید بنویسم که یکی از ویژگی های جالب ما 
ایرانی های محترم این اســت که از دیگران انتظار داریم درســت 
همان گونه باشند، که خودمان هستیم، وگرنه بیا و ببین ....و حالا 
هم میهن گرامی، شــــما و دیگــران، روزی روزگاری اگر نامزد 
جایزه اسکار شــدید، می توانید در مّدت سی ثانیه ای که به شما 
فرصت داده شــده، هر چه دل تنگ تان می خواهد بگویید، ولی 
ایــن حق را به دیگران هم بدهید که نظر دیگری داشــته باشــند 

و بلافاصله آن ها را با انگ و تهمت و افترا بی اعتبار نکنیم.
جناب سلیمانی شــهره آغداشلو ها را ما مردم با حمایت های مان 
شهره آغداشلو کرده ایم و حق داریم که از آن ها توّقع داشته باشیم 
که در زمان لازم منافع شخصی خودشان را زیر پا گذاشته و  از حّق 
مــردم و میهن مان دفاع کنند. بعد هم ما با این قد و قواره و ریخت 
و شمایل اصلًا به درد کار هنرپیشــگی می خوریم و یک در هزار 
ممکن است گزارمان به اسکار و اسکار گرفتن بیفتد؟! بعد هم شما 
می فرمایید یعنی اگر ما ۵ حلقه لاســتیک برای این  یاقوت مان نیاز 
داشته باشیم باید برویم و یک کارخانه ساخت لاستیک بریجستون 

یا بی اف گودریچ راه بیندازیم!؟ 
امــا از همه نمرات ما افتضاح تر نمره اخلاق ماســت که یک صفر 
کّله ُگنده بوده است! چون جناب ســلیمانی در ادامه می نویسند: 
در مورد اصغر فرهادی هم باید بنویســم از جریان اتّهام هایی که 

به ایشــان زده شده آگاهی درستی ندارم ولی امکان دارد همه آن 
ها درست باشــد، گر چه اتهام ناروا و ترور شخصیت امری رایج 
در جمهوری اســلامی است. ولی به هر حال منکر اســــتعداد و 
خلاقیت اصغر فرهادی برای ربودن )نه دزدیدن( جایزه اســــکار 
نمی توان شــــد و تلاش برای بی اعتبار کردن و بی اهمیت جلوه 
دادن جایزه اســکار، شاید تلاشــی مذبوحانه از طرف هم میهنان 

حسود و مغرض باشد و بس.
یعنی این پیر گردن شکســته که ما باشیم علیرغم همه دلائل عدیده 
مســتدلی که کتبًا و از منابع معتبر خبری در ایــن مورد ارائه کرده 
ایــم، به جناب اصغر خــان فرهادی هم اتّهام نــاروا زده ایم، هم 
ایشــان را ترور شــخصیت کرده ایم، هم منکر استعداد و خّلاقیت 
های اوشان شده ایم، هم مدعی شــده ایم که ایشان جایزه اسکار 
را دزدیده اســت، هم تلاش مذبوحانه کرده ایم بــرای بی اعتبار 
کردن و بی اهّمیت جلوه دادن جایزه اســکار و موجودی هســتیم 
حســود و مغرض و چون همه این اعمــال امری رایج و فقط لایق 
گیس جمهوری افلاسی اســت پس احتمالًا ما هم عامل این رژیم 
منحوس هستیم بنابر این تصمیم گرفتیم نامه ای به دفتر حفظ منافع 
این رژیم ناشریف در سفارت پاکســتان در شهر زیبای واشنگتن 
بنویســیم و تقاضا کنیم که حقوق معوقه مــا را هر چه زودتر طی 

چکی برای مان بفرستند!؟
در ضمــن خداوند تبارک و تعالی را ُشــکر مــی کنیم که هنوز در 
ایرانشــهر کارمان به نوازش هنرپیشــه محبــوب و مردمی! پرویز 
پرســتوئی و ماجرای نمایش فیلم و حّضار محترم و بقیّه ماجرا ها 
نکشیده اســت وگرنه این بار می شدیم: ضّد انقلاب خارج نشین 
مفســد فی الارض و مســتحق الاعدام!؟  والگوگُل اعلم! )به جای 

والله اعلم!( با مهر و احترام پیر خراسانی

خودداری آز اعالم جرم علیه 
اهدا کنندگان کمک مالی به کارزار انتخابات

دادستانی کل لوس آنجلس کانتی از اعلام جرم علیه اهدا 
کنندگان کمک مالی به کارزار انتخاباتی الکس ویانوئه وا 
در سال ۲۰۱۸ به سبب نداشتن مدارک کافی خودداری 

کرد. 
گر چه این پرونده را پیش از انتخابات آغاز کرده بودند و 
از سوی جیم مک دانل، یکی دیگر از نامزدهای رقابت 
برای ریاست شریف دپارتمان شکایتی دریافت نموده 
بودند که کریــس وووس VOVOS، صاحب همبرگر 
فروشــی های زنجیره ای Tam’s Burger از کارمندان 
خود مي خواسته تا به کارزار انتخاباتی الکس ویانوئه وا 

کمک بنمایند و سپس به همان میزان به آنها پول می داده 
است تا در کل، از میزان کمک به کارزار انتخاباتی فردی 
بیشــتر بنا شده در شکایت آمده اســت که به هر یک از 
کارکنــان ۱۵۰۰ دلار پول نقد داده می شــده تا آن را به 

کارزار ویانوئه وا اهدا کنند. 
در جستجوی شرکت و خانه مدیر همبرگر فروشی، هیچ 

گونه مدرکی به دست نیامده است. 
ناگفتــه نماند کارکنانی کــه ۱۵۰۰ دلار به کارزار کمک 

کرده اند حقوق ماهیانه شان کمتر از ۳۰۰۰ دلار است. 

اقدام وزارت دادگستری آمریکا
 برای ضبط قصر ۶3 میلیون دالری سیاستمدار ارمنی 

این قصر که به سبک معماری فرانسوی در هومبی 
هیلــز لوس آنجلس قــرار دارد و هنــوز معماری 
داخلی آن به پایان نرســیده دارای ۲۷ اتاق خواب 
اســت و در زمینی به بزرگــی ۳۳۶۵۲ فوت مربع 
بنا شــده و در ســال ۲۰۱۱ برای خانواده گاجیک 
خاچاطوریــان وزیــر دارایی پیشــین ارمنســتان 
خریداری شــده کــه ثروت خود را از راه رشــوه 
و اختلاف به دســت آورده اســت و اکنون او و ۲ 
پسرش به خاطر دریافت ۲۰ میلیون دلار رشوه از 

سوی دولت ارمنستان تحت تعقیب هستند. 

 Hilton گرچه این قصر از ســوی آژانــس املاک
Hyland & از ۷ آپریل برای فروش عرضه شــده 
اســت، به فروش خود ادامه خواهــد داد و مبلغ 
دریافت شده از ســوی وزارت دادگستری آمریکا 

به نفع کشور ارمنستان ضبط خواهد شد. 
ناگفته نماند که گاجیک خاچاطوریان با بخشــیدن 
مالیات ثروتمندان، از آنها پول یا زمین و خانه در 

خارج از کشور هدیه می گرفته است. 

http://www.08global.net/
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در  را  مطبوعات  میز  تحلیلی  برنامه 
کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید 
و اگر می خواهید که در جریان برنامه 
های بعدی قرار بگیرید ، مشــترک 

Subscribe شوید .

مخالفت با پروژه شیرین سازی آب اقیانوس
پــس از ســاعت ها بحث و گفتگــوی موافقــان و مخالفان، 
کمیسیون کرانه های ساحلی کالیفرنیا با طرح تبدیل آب شور 
اقیانوس در هانتینگتون بیچ به آب شیرین آشامیدنی مخالفت 

کرد.
این مخالفت گرچه به صورت پیشــنهاد مشــورتی است اما 
می تواند به برنامه ۱/۴ میلیارد دلاری تبدیل آب شــور به آب 

شیرین از سوی شرکت Poseidon پایان دهد.
این تصمیم کمیسیون کرانه های ساحلی کالیفرنیا که در مرحله 
نخســت از صدور پروانه ایجاد کارخانه پیشگیری می نماید، 
نشانه اســتقلال این کمیســیون از دفتر گوین نیوسام است و 

موضوع بالا آمدن آب اقیانوس باید در نظر گرفته شود. 
گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا به کمیســیون پیام داده بود 
که مخالفت و رای منفی به این طرح در شــرایط خشکسالی 

کالیفرنیا، این اشتباه بزرگ است. 

زمین لرزه ای به قدرت 3/5 
ریشتر، اسکاندیدو

 را در جنوب کالیفرنیا لرزاند
ایــن زمین لرزه که در ســاعت ۶:۳۲ بامداد آدینــه روی داده 
بر اســاس آگاهی های مرکز لرزه نگاری آمریــکا در ۱۴ مایلی 

اسکاندیدو بوده است. 
مرکز این زمین لرزه ۱۴ مایل از تمــه کولا )Temecula( و ۱۷ 
مایل از رامونا )Ramona( و ۱۷ مایل از سن دیه گو و ۱۸ مایل 

از فال بروک )Fallbrook( فاصله داشته است. 
این زمین لــرزه در عمق ۴/۷ مایلی از ســطح زمین روی داده 
است و در ۱۰ روز گذشته نخستین زمین لرزه در منطقه است که 

بزرگتر از ۳ ریشتر بوده است. 
در ســال به طور میانگین ۲۳۴ زمین لرزه بین ۳ تا ۴ ریشــتر در 

کالیفرنیا روی می دهد.

با افزایش تورم، حداقل دستمزد از ۱5 دالر در ساعت
 به ۱5/5۰ دالر در ساعت افزایش می یابد

با این که همانند روند ۶ ساله افزایش دستمزد در ژانویه ۲۰۲۲ 
صورت گرفته و به ۱۵ دلار در ساعت به عنوان حداقل دستمزد 
رسیده است به گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا پیشنهاد شده 
است که برای پاسخگویی به نیاز کارکنان در دوران تورم، این 
روند هدف قرارداده شــود و به گونــه ای زودهنگام، افزایش 

حداقل دستمزد به ۱۵/۵ دلار در ساعت برسد. 
گوین نیوسام فرماندار کالیففرنیا نیز اعلام نمود که بودجه سال 
۲۰۲۳ – ۲۰۲۲ را بــاز نــگاری و اصلاح نمــوده و با در نظر 
گرفتن شــرایط تورم و پیش بینی شــرایط آینده، این افزایش 
را اعــلام خواهد نمود و دیگر کمک هــای احتمالی نیز اعلام 

خواهد شد. 
ناگفته نماند که زمان اجرایی شدن بودجه سالیانه در ماه جون 
اســت و تمامی این اطلاحات و تصویب آن از ســوی قانون 

گذاران می باید پیش از این بازه زمانی صورت بگیرد.

پس از گذشت 47 سال، غرامت و 
خسارت ناشی از اشتباه در عملکرد پزشکی افزایش یافت 

این میزان که در ســال ۱۹۷۵ تعیین شــده بود و برای خسارت 
ناشی از عملکرد اشتباه پزشکی برای فرد آسیب دیده ۲۵۰ هزار 
دلار بوده از اول ژانویه ۲۰۲۳ بــه مبلغ ۳۵۰ هزار دلار افزایش 
می یابد به صورت مرحله ای و سالیانه تا ۷۵۰ هزار دلار افزایش 

خواهد یافت. 
در مورد کســانی که در اثر عملکرد نادرست پزشکی جان خود 

را از دست می دهند بازماندگان خواهند توانست از اول ژانویه تا 
۵۰۰ هزار دلار دریافت نمایند که به صورت مرحله ای و سالیانه 

می تواند تا یک میلیون دلار برسد. 
این لایحــه با رای ۰-۶۰ در خانه نماینــدگان ایالت کالیفرنیا به 
تصویب رسیده و برای امضا و اجرایی شدن برای گوین نیوسام 

فرماندار کالیفرنیا فرستاده می شود. 

http://www.08global.net/
https://www.youtube.com/user/Ketabcorp/videos
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.استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۱3 می تا  ۲۶ می ) ۲3 اردیبهشت تا 5 خرداد (

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 ۲3 اردیبهشت     ۱3 می

1313 خورشیدی )193۴میلادی(
درگذشت محمدحسن اصفهانی )ادیب الدوله(- سیاستمدار و مدرس 

و رییس مدرسه  دارالفنون
1318 خورشیدی )1939میلادی(

زادروز  محمد مهریار، معمار، مرمتگر، باستانشــناس، نویسنده و 
پژوهشگر

1398 خورشیدی )2019میلادی(
درگذشت بهنام صفوی - آوازه خوان موسیقی پاپ - متولد اصفهان 

)۱۳۶۲( درگذشت شیراز 
1398 خورشیدی )2019میلادی(

درگذشــت حســین موفق )متولد ۱۳۲۰( خواننده ترانه های کوچه 
بازاری در هلند. کمال تارزن ، ابرام غزلخون و علی ساربون از آثار 

مشهور اوست.

شنبه ۲4 اردیبهشت     ۱4 می

 133۴ خورشیدی )19۵۵ میلادی(
زادروز پرویز مشکاتیان، نوازنده و نواگر

13۶3 خورشیدی )198۴میلادی(
درگذشت حبیب یغمایی-محقق،نویسنده 
و روزنامه نگار- حبیــب یغمایی به مدت 
سی سال تمام و بدون وقفه ماهنامه ادبی و 
فرهنگی یغما را منتشر کرد که خود مدیر و 
سردبیر آن بود. دوره یغما یکی از مهمترین 

منابع ادبی ایران در فاصله سال های 1327 تا 13۵7 است.
1370 خورشیدی )1991 میلادی(

درگذشت حسن کامکار، نوازنده و استاد وُیُلن و  مدرس موسیقی

یکشنبه ۲5 اردیبهشت     ۱5 می

1270 خورشیدی )1891 میلادی(
لغو امتیاز تنباکو در دوران ناصرالدین شاه   

1327 خورشیدی)19۴8 میلادی( 
درگذشت شکرالله قهرمانی، نوازندهی تار

13۵2 خورشیدی )1973 میلادی(
درگذشت مهدی محی الدین الهی قمشه ای-استاد فلسفه دانشگاه و 

مفسر قرآن
1۴00خورشیدی )2021میلادی(

درگذشت سعید میرهادی شاعر مقیم آلمان در اثر عارضه قلبی

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت     ۱۶ می

13۵7 خورشیدی )1978میلادی(
درگذشت حسن رادمرد، آهنگساز و نوازنده پیانو

1378 خورشیدی )1999میلادی(
درگذشت ذبیح الله صفا - پژوهشگر در زمینه  تاریخ ادبیات فارسی 

  کتابهای شادروان ذبیح الله صفا در شرکت کتاب موجود است

سه شنبه ۲7 اردیبهشت     ۱7 می

1279 خورشیدی )1900میلادی(
زادروز  روح اللــه خمینی، پایه گذار جمهوری اســلامی در ایران و 
آغازگرحکومت استبدادی دینی و نابودی ارزش های انسانی و ملی 

در ایران

چهارشنبه ۲8 اردیبهشت     ۱8 می

1302 خورشیدی )1923 میلادی(
زادروز پرویز خطیبی، روزنامه نگار، طنزپرداز، ترانه سرا، نمایشنامه 

نویس، و برنامه ساز رادیو و تلویزیون
  شرکت کتاب ناشر کتاب کامل خاطرات شادروان پرویز خطیبی با 

عنوان »خاطراتی از هنرمندان« 
1330 خورشیدی )19۵1 میلادی(

انتشــار نخستین شــماره ی مجله  »آزادی زنان« به صاحب امتیازِی 
ظفردخت اردلان 

1338 خورشیدی )19۵9میلادی(
آغاز ساخت آرامگاه خیام نیشابوری از سوی انجمن آثار ملی ایران با 

طراحی مهندس سیحون

پنجشنبه ۲9 اردیبهشت     ۱9 می

12۶1 خورشیدی ) 1882 میلادی( 
زادروز  دکتــر محمد مصــدق، دولتمرد 
بزرگ ایرانی و نخست وزیر ایران از ۱۳۳۰ 
تا ۱۳۳۲. وی همچنین به عنوان معمار ملی 
شدن صنعت نفت ایران که زیر نفوذ بریتانیا 
)شرکت نفت ایران و انگلیس بعدها بریتیش 

پترولیوم بی پی( بود شناخته می شود.
1291 خورشیدی )1912 میلادی(

کشــته شــدن یپرم خان ارمنی، ســردار 
مشروطه ایران در جنگ با ابوالفتح میرزا سالارالدوله.

1330خورشیدی )19۵1 میلادی(
انتشار نخستین شماره  مجله »زنان« به صاحب امتیازِی صفیه فیروز 

1333 خورشیدی )193۴ میلادی(
زادروز جعفر مدرس صادقی، قصه نویس

13۶۵ خورشیدی)198۶ میلادی(
درگذشت خان بابا معتضدی از پیشگامان سینمای ایران

آدینه 3۰ اردیبهشت     ۲۰ می

1319 خورشیدی )19۴0 میلادی(
زادروز  احمدرضا احمدی، شاعر نوپرداز در کرمان

شنبه 3۱ اردیبهشت     ۲۱ می

13۵۴ خورشیدی )197۵0 میلادی(
زادروز همایون شجریان، خواننده و نوازنده تنبک و کمانچه 

  اصل آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب برای فروش موجود است 
درگذشت ذبیحاله بداغی، بنیانگذار و سردبیر مجله موزه ها در ایران

1389 خورشیدی )2010 میلادی(
درگذشت معصومه ســیحون )منیر نوشین(، هنرمند نقاش و موسس گالری سیحون در سن 7۵ سالگی  بر اثر 
خونریزی مغزی و کهولت ســن در تهران. وی متولد 1313 در رشت بود. وی همسر هوشنگ سیحون رئیس 

دانشکده هنرهای زیبا و معماری تهران بود.

یکشنبه ۱ خرداد     ۲۲ می

129۶ خورشیدی )1917میلادی(
ترور عبدالمجیدخان متین السلطنه- نماینده  سابق مجلس و مدیر روزنامه  »عصرجدید« )توسط اعضای کمیته ی 

مجازات(
1298 خورشیدی  )1919میلادی(

زادروز عباس یمینی شریف –نویسنده ادبیات کودکان و مدیر روزنامه نونهال
  کلیه آثار شادروان یمینی شریف که توسط فرزند او هومن یمینی شریف منتشر می شود در شرکت کتاب برای 

فروش موجود است 
1300 خورشیدی )1921 میلادی(

زادروز  جلیل شهناز، نوازنده ی تار
  اصل آثار استاد جلیل شهناز در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب برای فروش موجود است 

1307 خورشیدی  )1928میلادی(
تصویب قانون اعزام محصل به خارج

13۵8 خورشیدی  )1979میلادی(
زاد روز نازنین بنیادی، بازیگر سینما مقیم کالیفرنیا و سخنگوی سازمان عفو بین الملل در آمریکا 

 این هنرمند به تاریخ 23 دسامبر 2011 با  مجله ایرانشهر شماره 13 با عنوان »جمهوری اسلامی حقوق بشر را به 
بازی گرفته است« مصاحبه کرد و جمهوری اسلامی را به نقض آشکار حقوق بشر متهم کرد .

13۶8 خورشیدی )1989میلادی(
خودکشی عباس نعلبندیان –نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر )متولد سال 132۶(

1371 خورشیدی )1992میلادی(
درگذشت بهرام فرهوشی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ

دکتر بهرام فرهوشــی به سال ۱۳۰۴ خورشــیدی در تهران دیده به جهان گشود. از سال ۱۳۴۱ به آموزش در 
دانشگاه تهران مشــغول شد و مدت بیست سال زبان های اوستایی، پارســی باستان، پارسی میانه )پهلوی(، 
اســطوره های ایرانی، خط های باستانی، لهجه شناســی ایرانی و تمدن و فرهنگ ایران را آموزش داد. بیشتر 
کارهای او درباره فرهنگ و تاریخ ایران باســتان است. اندکی پس از انقلاب از ایران خارج و در امریکا ساکن 

شد. در ۶۶ سالگی در شهر سن خوزه در کالیفرنیای امریکا زندگی را بدرود گفت.
137۶ خورشیدی )1997 میلادی(

درگذشت مهدی ناظمی، نوازنده و سازندهی چیره دست سنتور

دوشنبه ۲ خرداد     ۲3 می

129۶ خورشیدی )1917میلادی(
زادروز  احمد صدر حاج سیدجوادی، بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای نهضت مقاومت ملی. 

1302 خورشیدی )1923میلادی(
زادروز  مجید محسنی-بازیگر و کارگردان سینما

13۴3 خورشیدی )19۶۴میلادی(
درگذشت حبیب کهن، بنیانگذار کنیسه کهن در ایران

137۶ خورشیدی )1997 میلادی( 
درگذشــت پروفسور احمد پارسا، گیاه شــناس و بنیانگذار موزه تاریخ طبیعی ملی ایران، فلور ایران )به زبان 

فرانسه(از آثار مهم  اوست.
1387 خورشیدی )2008 میلادی(

درگذشــت ارتشــبد فریدون جم، یکــی از نزدیک ترین شــاهدان حوادث مهــم تاریخ معاصــر ایران، از 
تحصیلکرده ترین امرای ارتش، اولین داماد رضاشــاه، همراه و محــرم او در تبعید، از معلمان نظامی آخرین 
پادشــاه ایران، رییس ســتاد ارتش شاهنشاهی و دیپلمات، پس از گذشت بیش از ســی سال دوری از ایران، 
در ســن 9۴ سالگی در بیمارستانی خارج از شهر لندن در تنهایی و سکوت درگذشت. وی متولد سال 1293 

شمسی در تبریز بود.
  کتاب خاطرات و یادداشت های ارتشبد فریدون جم نوشته دکتر مرتضی مشیر از انتشارات شرکت کتاب

1390 خورشیدی )23 می 2011 میلادی(
درگذشت ناصر حجازی، دروازه بان مشهور ایرانی که از یک سال و نیم پیش از آن گرفتار بیماری سرطان ریه 

بود، در سن شصت و دو سالگی در بیمارستان کسری در تهران درگذشت.

سه شنبه 3 خرداد     ۲4 می

1291 خورشیدی )1912میلادی(
تدفین جنازه یپرم خان در دبیرستان کوشش تهران )خیابان نادری(

132۶ خورشیدی )19۴7 میلادی(
افتتاح نخستین کنگره  کارگران ایران
13۴0 خورشیدی )19۶1 میلادی(

درگذشت فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز
13۶0 خورشیدی )1981میلادی(

درگذشت نصرالله فلسفی -نویسنده و پژوهشگر
13۶1 خورشیدی )1982 میلادی(

خرمشهر، از متجاوزین عراقی بازپس گرفته شد.
1382 خورشیدی )2003 میلادی(

درگذشت عماد رام هنرمند آواز

چهارشنبه 4 خرداد     ۲5 می

128۶ خورشیدی )1907(
زادروز  عبدالحسین سپنتا - از نخستین سینماگران ایران

1299 خورشیدی)1920 میلادی( 
کشته شدن شیخ محمد خیابانی، از فعالان انقلاب مشروطیت ایران. وی در خامنه در نزدیکی تبریز متولد شد 
و از فعالان سیاسی در دوره انقلاب مشروطه ایران بود. او در مجلس دوم به وکالت رسید و بعد از دوره دوم به 

تبریز رفت و قیام نمود، که سرانجام این قیام به شکست و کشته شدن وی منتهی شد.
131۶ خورشیدی )1937(

زادروز  جهانبخش پازوکی- آهنگساز و نوازنده
1338 خورشیدی )19۵9(

درگذشت محمدتقی کمال تهرانی -خوشنویس
1383خورشیدی )200۴ میلادی(

درگذشت امین امینی کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر در سن 7۴ سالگی در لندن
1397خورشیدی )2017میلادی(

درگذشت ناصر ملک مطیعی بازیگر سیما در تهران در ۸۸ سالگی در تهران
1399خورشیدی )2021میلادی(

درگذشــت اســماعیل خویی ) زاده ۹ تیر ۱۳۱۷( شاعر  و نویسنده معاصر و عضو کانون نویسندگان ایران در 
لندن پایتخت انگلستان. نشریه ایرانشهر با اختصاص دو صفحه از نشریه شماره ۲۶۵ به او لقب  » بزرگ شاعر 

آزادی « داد.

 پنجشنبه 5 خرداد     ۲۶ می

1302خورشیدی )1923 میلادی(
زادروز پرویز شاپور، کاریکلماتوریست، در قم

131۴ خورشیدی)193۵ میلادی(
انتصاب نخستین اعضای فرهنگستان ایران از سوی هیأت وزیران وقت:

محمدعلی فروغی، علی اکبر دهخدا، محمدتقی بهار، بدیع الزمان فروزانفر، غلامرضا رشیدیاسمی، عبدالعظیم 
قریب، عیسی صدیق، محمد حسابی، رضازاده شفق، علی اصغر حکمت، سعید نفیسی و غلامحسین رهنما 

1317 خورشیدی )1938 میلادی(
اعلام نامزدی ولیعهد )محمدرضاپهلوی( با فوزیه، خواهر پادشاه مصر

 132۵ خورشیدی )19۴۶ میلادی(
درگذشت ابوالقاسم آزادمراغه ای –روزنامه نگار و ادیب

13۶9 خورشیدی )1990 میلادی(
درگذشت علی اکبر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، استاد و رییس دانشگاه تهران

137۶ خورشیدی )1997میلادی(
درگذشت محمدمهدی کمالیان، نوازنده و سازنده سه تار

1393 خورشیدی )201۴میلادی(
درگذشت هوشنگ سیحون پدر معماری نوین ایران
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افزایش عرض بزرگراه ها در لوس آنجلس کانتی متوقف می شود

پس از گذشت ۶۰ سال و ساخت ۱۵۰۰۰ مایل، بزرگراه بین ایالت ها و 
افزایش عرض بزرگراه ها در لوس آنجلس کانتی متوقف می شود و بودجه 
۶ میلیارد دلاری باقی مانده، روانه گسترش نیازمندی های خط های رفت 

و آمد عمومی با اتوبوس ها و مترو می شود. 
این تصمیم بــرای پایان دادن به افزایش باندهــای بزرگراه ها در منطقه 
زندگی کم درآمدها انجام می شود که یا لاتین تبار هستند و یا سیاهپوست. 

سبب این تصمیم اعلام شــده که افزایش باند بزرگراه ها در این مناطق، 
اتوموبیل های بیشــتری را روانه گذر از این منطقه ها می نماید و آرامش 

زندگی را به هم می ریزد. 
مخالفان این تصمیم نیز می گویند جاده ســازی در کالیفرنیا، ایجاد کار 

می کند و نباید متوقف شود.
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https://benjipersonalinjury.com/
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http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38835&Status=2

