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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

325325

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
 در دوران کرونا

Employee Retention Credit
Up to $10,000.00 per employer for 2020

and 26,000 per employee for 2021

424-385-2981
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اعتصاب رانندگان کامیون ، بندر 
اوکلند را به حال تعطیل درآورد

ردیابی مجرمان جنسی
   GPSپس از آزادی با 

سرمایه گذاری شرکت آمازون در 
بخش بهداشت و درمان

اخبار انتخابات 

برای این که دود آتش سوزی ها، 
وارد ریه شما نشود ماسک بزنید

6 سال زندان برای مامور پلیس لانگ بیچ 
برای توزیع عکس 

و فیلم های پورنوگرافی کودکان 

سوءاستفاده از کودکان توسط هواداران 
جمهوری اسالمی در هوستون تگزاس بمانند 

استفاده آلمان نازی از کودکان 

یک بار دیگر رژیم منحوس و ضد بشری جمهوری 
اسلامی از کودکان استفاده ابزاری برای جا انداختن 
مقاصد سیاسی اسلامی خود نمود. با توجه به این 
که مراســم تاسوعا و عاشــورای حسینی نزدیک 
است ) هفتم و هشتم آگست(  در » عزاخانه« الزهرا 
بوتراب شــهر هوســتون تگزاس ، کودکان ایرانی 
و احتمالا ملیت های دیگر را برای خواندن ســرود 
» ســلام فرمانده » گرد آورده بودنــد. در این گرد 
هم آیی کودکان را وادار به خواندن ســرود » سلام 
فرمانده« به فارســی و انگلیسی نمودند. در سرود 
» ســلام فرمانده » که به ادعای سازندگان آن بیعت 

با حضرت مهدی - امام دوازدهم شیعیان که غیبت 
کرده است - می باشد در واقع بیعت با ابر تروریست 
قاسم سلیمانی و رهبر خود خوانده مسلمانان جهان 
سید علی خامنه ای است.  رژیم جمهوری اسلامی  
به مانند ســلف خود رژیم نــازی از کودکان برای 
مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک  خود استفاده ابزاری 

می کند. 
ایرانشهر: جا دارد والدین خانواده هایی که کودکان 
خود را این چنین ملعبه دست جنایتکاران می کنند، 

به شدت  سرزنش کرد. 

پرزیدنت جدید فدراسیون یهودیان ایرانی لس آنجلس انتخاب شد

 از چپ : الی الیشمرنی ) پرزیدنت منتخب فدراسیون یهودیان ایرانی(
   بیژن خلیلی ) مدیر و سردبیر ایرانشهر( - ۲7 جوالی ۲0۲۲ 

ایرانشهر: روز چهارشنبه 27 جولای 2022 در یک گرد هم آیی 
در فدراســیون یهودیان ایرانی، پرزیدنت ، معاونان و روسای 
کمیته های مختلف این فدراســیون برای دو سال آینده انتخاب 
و منصوب شــدند. آقای الی الیشــمرنی  با اکثریت 33 رای از 
مجمــوع 36 رای  به عنــوان پرزیدنت جدید انتخاب شــد و 
بلافاصله پس از انتخــاب برنامه های آینده خود را برای عموم 
سازمانهای یهودی عضو فدراسیون تشریح کرد. در این گرد هم 
آیی، خانم سوســن عزیززاده که به مدت 8 سال از سال 2014 
تا ســال 2022 پرزیدنت فدراســیون بوده اند شرح مفصلی از 
اقدامات خود و اعضای هیئت مدیره ســابق را از طریق اسلاید 
و نوشته ارائه کردند که مورد استقبال و تحسین  شدید حاضران 

قرار گرفت.
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اعتراض مجدد راو داوید شوفط به اعضای سابق هیئت مدیره نصح
نامه ای از سوی راو داوید شوفط ، رهبر مذهبی یهودیان ایرانی 
در آمریــکا در رابطه با انتخابات مجتمع فرهنگی نصح به دفتر 
ایرانشــهر واصل شــد که متن کامل نامه را در زیر ملاحظه می 
فرمایید. نکته جالب در این نامه و مواضع راو داوید در مقایسه 
با مذهبیون جمهوری اســلامی ایران، تاکید راو داوید برانجام 

امور در پرتو یک  دموکراسی فراگیر است. 
اعضــا مجتمع نصح و جامعه یهودیــان ایرانی – آمریکایی در 
عرض چند روز آینده، رای دادگاه درباره بعضی مسائل حقوقی 
نصح اعلاممی گردد. با این که تصمیم قاضی شامل تمامی امور 
جاری مورد اختلاف نخواهدبود، یک نکته واضح است گروهی 
که باعث و بانی دو دستگی، تخلفات در رابطه با اساسنامه و نشر 
شایعات بوده اند باید کناره گیری کنند. آنان مهدی سرودی، آشر 
اسحق پور، شــیده ضرابیان و فرهاد زمردی می باشند. مهدی 
سرودی نمی تواند عضو مادام العمر هیات مدیره باشد در حالی 

که در عرض بیست سال گذشته هرگز رسما به عنوان
نامزد در انتخابات شرکت نکرده

علاوه بر ایــن، در انتخابــات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، بی نظمی هایی 
انجام پذیرفته. این گروه بسیاری از اعضا جامعه که می توانستند 
خدماتی بکنند را از امکان شرکت در امور نصح کنار گذاشتند. 

آقایان اســحق پور و زمردی پا را فراتر گذاشته و حتی به عنوان 
مرجع در امور هلاخا رفتار کرده اند. این به هیچ وجه قابل قبول 

نیست
بدون شــک، نصح و جامعه ما استحقاق آن را دارد که در یک 

سیستم دموکراتیک و فراگیر امور خود را اداره کند
راو داوید شوفط

https://www.heidarilawgroup.com/
https://www.yadidi.com/farsi.html
https://www.bhfpinvest.com/
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مینی مقاله  »الری فلینت«

خیلی از مردای ایرانی که لاری فلینت رو می شناســن، اونو 
بروی خودشون نمیارن و حق هم دارن چونکه لاری فلینت 
ناشر نشریه لختی پختی یا سکسیه که سرو صدای خیلی ها را 

هم درآورده...

از اون جمله، یکی از رهبرهای مذهبی به اسم »جری فارول« 
است که با همکاری یکی از ثروتمندان آمریکا، لاری فلینت 
را به دادگاه می کشن، چونکه معتقد بودند که این مجله یک 
نشریه مســتهجن و لجنیه و آبروی هر چی نشریه تو دنیا را 

می بره و خلاف آداب و رسوم و مذهب آمریکایی هاس.

ولــی لاری فلینت در دادگاه در دفــاع از خودش حرفی زد 
که به صورت کلمات قصار درآمد و باعث شد که »میلوش 
فورمن« فیلمساز معروف که تا به حال چندین جایزه اسکار 
را گرفته از این آدم لجن، الدنگ لش، بی بو و خاصیت فیلمی 

بسازه و فیلمش هم نامزد جایزه اسکار بشه.

بله لاری فلینت در دفاع از خودش قانون اساسی امریکا را 
بهانه کرد و گفت: اگر حقــوق آدم لمپنی مثل من در قانون 
محفوظ باشه، حقوق شما عالیجنابان محفوظ تر خواهد بود.

اینهــا را برای آن نوشــتم که بدبختانه مــا ایرانی ها متوجه 
این موضوع نبودیم و در طــول تاریخ وقتی حقوق دور و 
بری های ما پایمال می شــد، تا آنجا که به ما ربطی نداشت 
به اون بی اعتنا بودیم و وقتی سر و صدامون درآومد که این 

مصیبت ها یقه خودمون رو گرفت...

راستش داره یواش یواش بغضم می گیره، اجازه بدین دیگه 
چیزی ننویسم...

 عاشقانه
منور احتشــام یکدفعه یادش اومد که سی ســال آزگاره با 
رکن الدین ازدواج کرده. یواش یواش داشــت احســاس 
خوشــبختی می کرد و اون روز که دســت بر قضا یک روز 
قشنگ هم بود و شوهرش داشت با تفکر از پنجره، غروب 
را تماشــا می کرد. منور به طرفش رفت و اونو از پشت سر 
بغل کرد و ســرش را روی شونه های شوهرش گذاشت و با 
لحن عاشقانه ای پرسید: رکنی جون راستش را بگو... چکار 
کردی که من دوباره عاشــقت شدم؟ رکن الدین هم پکی به 

پیپش زد و گفت: تحمل عزیزم، تحمل...!

اخبار انتخابات 
در انتخابات مقدماتی برای شــهرداری لوس آنجلس، کارن بس نماینده 
لوس آنجلس در کنگره آمریکا که با ۷ امتیاز از ریک کاروسو پیشی دارد، 

نگران نتیجه تجزیه و تحلیل آماری است. 
گرچه ریک کاروسو میلیاردر لوس انجلسی که به تازگی دموکرات شده ، 
در ماه نوامبر به رقابت بــا کارن بس خواهد پرداخت، از نظر گرایش رای 
دهندگان از پشــتیبانی لاتین تبارها برخوردار است و این امتیازی است که 

افزون بر پول برای خرید آگهی، می تواند برای او رای گردآوری نماید. 
اگر کوین دلئون نامزد لاتین تبار و عضو شورای شهر لوس آنجلس، پشتیبانی 
خود را روانه نامــزدی کارن بس نماید و او را تقویت کند پیروزی نصیب 
کان بس خواهد شد، درغیر این صورت، رقابت سنتی سیاه پوستان و لاتین 

تبارها، کفه را به سود کاروسو سنگین تر خواهد نمود. 

برای این که دود آتش سوزی ها ،وارد ریه شما نشود ماسک بزنید

آتش سوزی OAK از مرز ۱۸۰۰۰ اکر گذشته و تا بامداد روز سه شنبه، 4۱ 
ساختمان را در نزدیکی پارک ملی Yosemite نابود و هزاران نفر را ناگزیر به 
ترک خانه خود کرده است. ماموران آتش نشانی برای پیشگیری از گسترش 
آتش به دیگر نقاط، از آسمان با ریختن آب، تلاش می کنند منطقه را مرطوب 
نمایند. اکنون رطوبت منطقه از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده است تاکنون 

ماموران توانسته اند ۲6 درصد از آتش سوزی را مهار نمایند. 
گرچه ماموران، کنترل خوبی بر منطقه جنوبی دارند، اما با شــتاب ۷ تا ۱۰ 
مایل و حتی تا ۱۳ مایل بخش شــمال شــرقی را که بیرون از دایره کنترل 
ماموران است تهدید می کند بزرگراه های 4۱ و ۱۲۰ برای ورود به پارک باز 

است و بزرگراه ۱4۰ مسدود شده است. 

6 سال زندان برای مامور پلیس النگ بیچ 
برای توزیع عکس و فیلم های پورنوگرافی کودکان 

 یک مامور پلیس لانگ بیچ به سبب توزیع عکس و فیلم های پورنوگرافی و 
آزار جنسی کودکان به 6 سال زندان محکوم شد. 

این مامور که آنتونی براون Anthony Brown نام دارد و ۵۷ ســاله است 
در مــاه مارچ در دادگاه فدرال به جرم خود اقرار کرده بود که در هنگام کار 
در فرودگاه لانگ بیچ، به توزیع دست کم، یک تصویر پورنوگرافی کودکان 

اقدام کرده بود. 

پرونده او بنابر گفته دادســتان فدرال، با چند اشتباه همراه شده و کسانی که 
در مورد او تحقیق می کرده اند در فوریه سال ۲۰۲۱ پیش از دستگیری او را 

خبردار کرده بودند که یک سال پیش از زمان دستگیری بوده است. 
پلیس لانگ بیچ در ماه می ۲۰۲۰ از راه اپلیکیشــن مرکز کودکان گمشده و 
مورد آزار قرار گرفته، آگاه شــده بود. و شماری از فایل ها را پاک کرده بود 
او نیز با استفاده از همین اپلیکیشن، تلاش کرده با دیگران رابطه برقرار کند. 

کورش سلیمانی )زم(
Kourosh454@gmail.com

https://shop.ketab.com/
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 (قم - تبریز - اصفهان - نایین - کاشان) ترکی ٫ پاکستانی ٫ افغانی ٫ هندی
با بیش از 5000 گلیم و 15000 فرش ابریشم و آنتیک و مدرن ما دیدن فرمایید

با بهترین قیمت و سرویس

 با بهترین کیفیت و قیمت پذیرای شستشو و تعمیرات فرش شما هستیم

از شما دعوت می کنیم که از بزرگترین و نفیس ترین مجموعه فرشهای دستبافت ایرانی

 فرش - ط�� -  عتیقه جات شما را تعویض و یا نقدی خریداریم

با  بازدید  از گالری  فرش ا بی سی یک عدد ( کوسن دستبافت گلیم ”18 ) هدیه بگیرید

RUGS
K I L I M S

مراسم یادبود و خاکسپاری پرویز فیروزکار
 

دوشنبه اول اگست ۲0۲۲ از ساعت ۱۲ ظهر الی 3 بعدازظهر  
پوشش  زنده  بصورت  مراسم  گورستان،  فیسبوک  از طریق 

داده خواهد شد. 

حضور عموم در این مراسم آزاد است 

Parviz Firoozkar Memorial & Funeral 
Pierce Brothers Valley Oaks-
Griffin Mortuary
5600 Lindero Canyon Rd, 
Westlake Village, CA 91362
Aug first 12pm to 3pm

آیا آمریکا در آینده با جنگ داخلی روبرو خواهد شد
در آستانه پخش مستقیم نشست کمیته رسیدگی به یورش 6 ژانویه به کنگره 
آمریکا، پژوهش دانشــگاه UC Davis کالیفرنیا منتشــر شده و بر نگرانی ها 

می افزاید. 
دکتر گارن وینته موت  که یک پزشک است و سرپرستی تیم پژوهشی دانشگاه 
برای پروژه پیشگیری از خشونت را به عهده داشته و تیم او با ۸6۰۰ نفر از جان 

به در بردگان گفتگو کرده، می گوید: 
انتخابات میان دوره ای امریکا در پیش است و نتیجه کار کمیته تحقیق 6 ژانویه 
به نظر می رسد تا انتخابات منتشر نخواهد شد، کشور در یک حالت دو قطبی 
به ســر می برد و شمار اسلحه بیش از شمار مردم است و این یک خطر برای 

دموکراسی است در گزارش پژوهشی آمده است:
-بیش از 66 درصد از این ۸6۰۰ نفر گفته  اند که خطر جدی دموکراسی را تهدید 

می کند. 
-۵۱ درصد بر این باور هســتند که آمریکا بــه زودی با جنگ داخلی روبرو 

می شود.
-4۲/4 درصد می گویند داشتن یک رهبر قدرتمند، مهمتر از داشتن دموکراسی 

است
-4۱/۲ درصد می گویند سفیدپوستان با مهاجران جایگزین شده اند. 

-۱۸/۷ درصد نیز به خشونت و قدرت بیش از رهبری دموکراسی باور دارند. 

اعتصاب رانندگان کامیون ، بندر اوکلند را به حال تعطیل درآورد

اعتصاب رانندگان کامیون در اعتراض به اجرای لایحه AB۵ بندر اوکلند را 
به حال تعطیل درآورد. 

این اعتصاب که روز آغاز آن اعلام نشده بود، از بامداد پنجشنبه ترمینال های 
حمل کالا را با انبوه ترافیک کامیون ها روبرو کرد. 

ایــن بندر که یکی از ۱۰ بارانداز پرکار آمریکاســت، آرام آرام با حضور 
کامیون های بزرگ از دوشنبه، روشن بود که وارد یک ترافیک انبوه خواهد 

شد و با تصمیم چهارشنبه و آغاز اعتصاب از پنجشنبه با نزدیک شدن به 
نیازهای بیشتر به کالاها در فصل کنونی، بسیار تعیین است. 

گرچه لایحــه AB۵ را لایحه ای بــرای کارکنان قراردادی شــرکت های 
تکنولوژی می شناسند، اما به ســبب همگانی بودن این لایحه، رانندگان 
کامیون ها نیز به آن اعتراض دارند و نمی خواهند استخدام تمام وقت شوند.

ردیابی مجرمان جنسی پس از 
   GPSآزادی با

 AB1641 گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با امضای لایحه تصویب شده
آن را به مرحله اجرایی درمی آورد. 

به موجب این لایحه که از تصویب اکثریت قانون گذاران در هر دو مجلس 
نیز گذشــته، کسانی که از زندان، به ســبب جرم خود در زمینه خشونت 
جنسی پس از پایان محکومیت آزاد می شوند برای این که بار دیگر جامعه 
را در خطر رفتاری خود نیاندازند، باید به وسیله GPS همواره ردیابی و 

مشخص شوند. 
از ســال ۲۰۰۵ تاکنون بیمارســتان ها ایــن گونه مجرمــان را در بخش 
درمان های روانی قرار می دهند تا با روان درمانی، به هدف ســازگاری با 

محیط اجتماعی دست یابند. 
دو گروه که به حقوق مدنی و عدالت اجتماعی می پردازند، با اجرای این 
قانون ردیابی با GPS مخالفند. این دو گروه ACLU )اتحادیه آزادی های 

مدنی آمریکا( و وکلای کالیفرنیا برای عدالت قضایی هستند.

http://www.manzarkia.com/
https://pandorarugs.com/
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  در کانون خبر:

آهنگ » جنبش سبز« از گروه راک »سولئو« منتشر شد

گروه راک »سولئو« با همکاری گروه راک-متال » هیرو تراژیک« یا »قهرمان 
تراژدی«، اخیرا تک آهنگی با عنوان » جنبش سبز« از آلبومی با همین نام را 
منتشر کرده اند. »امیر قلی زاده« خواننده و گیتاریست، یکی از اعضای گروه 
سولئو می باشد که مدعی است این گروه، یک گروه راک بزرگ  خاورمیانه 

است.
گروه »سولئو« آهنگهای پروگرسیو غربی و قطعات استونر متال را با موسیقی 
سنتی ایرانی در هم می آمیزد بطوری که ترکیب این سه موسیقی، صدایی 
حماسی بسیار قوی و جدیدی و جذابی را بوجود می آورد. در واقع برای 

شناخت موسیقی گروه »سولئو« باید آن را شنید تا بتوان عاشق آن شد.

آلبوم کامل  این گروه که اواخر ســال جاری منتشــر می شود، الهام گرفته 
از داســتان واقعی خانواده قلی زاده است که از حکومتی مستبد و رهبری 

خودکامه فرار گرده است.

قلــی زاده در این رابطه می گوید: اگر بگویم که این آهنگ، فقط داســتان 
خانواده من اســت ، کوتاهی کرده ام. بســیاری از مردم ایران، کشور خود 
را ترک می کنند تا در جایی دیگر، زندگی جدیدی را آغاز کنند . برخی از 
آنها شرایط بهتر و برخی دیگر شرایط بدتری برایشان حاصل می شود. از 
این رو، وقتی به آن آلبوم گوش می دهم، داســتان خانواده ام را می شنوم 
و امیدوارم که دیگران نیز داســتان زندگی خود را در آهنگ های این آلبوم 

بیابند.

قلی زاده می گوید: فکر می کنم هر کســی در یک مقطع زمانی احســاس 
می کند که در جای خود نیســت، ممکن است در مقطعی از دبیرستان طرد 
شده باشد یا احساس کند در جایی که هست به آن تعلق ندارد، این همان 
احساس من هســت که در تم بسیاری از آهنگ های این آلبوم مشهود می 

باشد.

وی اضافه می کند: اولین تک آهنگ این گروه به نام » جنبش سبز« است که 
اعتراضاتی را که در سال 2009 در سراسر ایران آغاز شد، به تصویر کشیده 

و هم اکنون منتشر شده است.
 قلی زاده می گوید: این آهنگ درباره جنبش سبز می باشدکه پس از انتخابات 
ریاست جمهور در سال 1388 در ایران شکل گرفت. از آنجایی که محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور وقت آن زمان برای مردم ایران بسیار منفور بود 
اکثر مردم اعتبار نتایج انتخابات را زیر ســوال بردند و زمانی که رهبر ایران 
ادعا کرد که او با یک پیروزی قاطع انتخاب شــده است ، طرفداران جنبش 

سبز با اعتراضات خود به خیابان ها آمدند.

رنگ سبز در ابتدا توسط مبارزات انتخاباتی میرحسین موسوی کاندیدای 
مخالف که مورد علاقه مردم بود اســتفاده شد. وی مدعی بود که حکومت 
سرکوبگر را حذف می کند و دولتی بهتر برای کمک به رفاه شهروندانش به 
ارمغان می آورد . قلی زاده اضافه می کند به نظر من این مساله منطقی است 

زیرا رنگ سبز با طبیعت مرتبط است و نماد زندگی و رشد می باشد.

این آهنگ به طور خاص در مورد جنبش ســبز اســت اما من تشابهاتی را 
که این جنبش با دیگر جنبش های تاریخی داشته است از جمله آن چه در 
دنیای امروز می گذرد تشــخیص داده و می خواهم برجسته کنم. قلی زاده 
در پایان خاطرنشــان کرد که تک آهنگ بعدی آنها  در 29 جولای منتشــر 

خواهد شد.

لازم به ذکر اســت، امیر قلی زاده از دانشــگاه اوهایو در سال 2013 فارغ 
التحصیل شــده که دارای دو لیسانس روانشناســی و همچنین فلسفه می 
باشد. یکی از نکات قابل توجه ابن است که او قانون انگلیسی-آمریکایی 
را دردانشگاه آکسفورد در انگلستان به عنوان بخشی از مطالعات خارجی 

خود برای وکالت خوانده است.

ارائه طرح تشکیل کارگروه مقابله با سالح های هسته ای
 جمهوری اسالمی ایران از سوی دو سناتور آمریکا

دو ســناتور آمریکا، لیندزی گراهــام )از کارولینای جنوبی( و باب منندز 
) ازنیوجرســی(، طرحی را با عنوان »نظارت بر قابلیت تسلیحات هسته 
ای ایران« مبنی بر ایجاد کارگروه نظارت بر ســلاح های هسته ای و توان 

موشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند.
هدف از این طرح، تشکیل کارگروهی مشترک  برای نظارت بیشتر و ارائه 
گزارش منظم به کمیته های کنگره در مورد تسلیحات هسته ای و فعالیت 
های موشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. بنابر این طرح، اطلاعات 
حیاتی نه تنها محدود به فعالیت های موشکی بالستیک، بلکه فعالیت های 

تسلیحاتی و تحقیقات هسته ای مخفی  این کشور را نیز در بر می گیرد.

سناتور گراهام با اعلام این خبر، اظهار داشت : ضروری است که ایالات 
متحده نســبت به نظارت بر جاه طلبی های هســته ای جمهوری اسلامی 
ایران بیشــتر تمرکز کند. وی افزود: این طرح مستلزم ارائه گزارشاتی به 
کنگره آمریکا از ســوی آژانس های مربوطه در مورد وضعیت هسته ای 
ایران اســت که بهترین راه برای رهبران آمریکا برای قضاوت درست در 
مورد این رژیم، داشــتن جدیدتری و معتبرترین اطلاعات و گزارشــات 

موجود است. 

ســناتور گراهام تأکید کرد:« این طرح، دولت آمریکا را ملزم به همکاری 
با متحدان منطقه مانند اســرائیل می کند«. وی افزود: » مهم نیســت در 
مذاکرات هسته ای ایران چه اتفاقی می افتد، ما در واقع باید برنامه هسته 

ای ایران را مانند یک عقاب رصد کنیم«. 

ســناتور گراهام در ادامه از همکاری با ســناتور منندز در مورد این طرح 
قدردانــی کرد و گفت کــه او مدافع قابل اعتماد و ثابت قدم اســرائیل و 

مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران است. 

ســناتور منندز  نیز اظهار داشت: »خوشــحالم که با سناتور گراهام برای 
معرفی این قانون دو حزبی با توجه به پیشــرفت های خطرناک در برنامه 
هســته ای ایران کار کردم.« . وی افزود: »بــا حمایت بی امان جمهوری 
اسلامی از تروریســم و برنامه های موشکی  آن، هیچ دلیلی وجود ندارد 
که کنگره آمریکا به روزترین اطلاعات و گزارشــات درباره فعالیت های 
هسته ای و موشک های بالســتیک ایران را دریافت نکند. این دقیقًا همان 

کاری است که این لایحه انجام خواهد داد.«

وی خاطرنشــان کرد، این طرح مستلزم آن اســت که وزیر امور خارجه 
آمریکا یک استراتژی دیپلماتیک سالانه ای برای تعامل با شرکا و متحدان 
ایالات متحده در رابطه با تسلیحات هسته ای و فعالیت های موشکی ایران  

تهیه کند که شامل موارد زیر باشد.

• ارائه گزارشی از تلاش های ایالات متحده برای مقابله با تلاش های ایران 
برای نفوذ سیاسی و نظامی.

• ارائه یک رویکرد هماهنگ برای استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی دولت برای رسیدگی به چنین فعالیت هایی.

•ارائــه طرح جامعی برای تعامل با متحدان و شــرکای منطقه ای در همه 
مجامع چندجانبه مربوطه برای رسیدگی به چنین فعالیت هایی.

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://creditrepair.betterqualified.com/zandi/
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  مقاله:

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 .

راه حلی برای بحران انرژی اروپا
 مردم ایران آماده سرنگونی مالها و گسترش خط لوله گاز خود به اروپا هستند

مهران مقدس، ۱۸ ژویه ۲۰۲۲، دانمارک

بحران انرژی اروپا و افزایش تورم نتیجه مستقیم حمله پوتین 
به اوکراین و همچنین جمع شــدن وعدم امکان حمل کالا ها 
ناشی  از ویروس کورونا است. در واقع، کل اقتصاد جهان به 

علت این دو رویداد به هم ریخته است
 

اگر جمهوری اسلامی به دلیل برنامه هسته ای اش تحریم نبود ، 
اروپا می توانست به شبکه لوله گاز ایران که در نزدیکی دریای 
سیاه، در مرزهای ترکیه و ارمنســتان موجود است ، متصل 
شــود. ذخایر گاز ایران آن اندازه زیاد است که به راحتی می 
تواند جایگزین گاز ی شــود که  روسیه به اروپا صادر میکرد 
و اکنون شــیر های آن را بسته اســت  . در آن صورت اروپا 

میتوانست به اقتصاد قوی دهه گذشته خود بازگردد.
 

آنچه دسترسی اروپا به این منبع ارزان انرژی را نا شدنی می 
کند، جنگ ایدئولوژیک ملاها و یورش و خشــونت آنها در 
همه جبهه های، داخلی و بین المللی اســت. آخرین نشانه 
این خشــونت، حمایت ملاها از جنگ پوتین با صادر کردن 
پهپادهای نظامی اســت که ممکن اســت تعــادل را به طور 
خطرناکی به نفع پوتین تغییر دهد و بهای سنگینی برای مردم 

دنیای آزاد داشته باشد.
 رژیم کنونی جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ زمانی که آیت 
الله خمینی اعلام کرد که دموکراسی را به ایران خواهد آورد، 
به قدرت رسید. خمینی بعداً اعتراف کرد که دنیا و مردم ایران 
را فریب داده است. این ترفند یا »خدعه«  در نظر او مانند یک 
مفهوم دیگر شیعه به نام »تقیه« یا »دروغ سفید« پذیرفتنی  بود. 
اما این فریب رفراندوم ۱۹۷۹ را باطل می کند و مشروعیت 

رژیم کنونی را زیر پرسش میبرد.

 مردم ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون چندین بار قیام کرده وعلیه 
آخوندها بپا خواســته ا ند ، از جمله تیرمــاه ۱۳۷۸، خرداد 
۱۳۸۸ و دی ماه ۱۳۹6. در تظاهرات گســترده اخیر در آبان 
۱۳۹۸ و اردیبهشت ۱4۰۱، مردم درخواست کردند شاهزاده 
رضا پهلوی به ایران بازگردند . مردم میخواهند که شــاهزاده 
رهبریت یک مجمع انتقالی را به عهده بگیرند با هدف برگزاری 
یک همه پرســی  آزاد و مردمی برای تشــکیل یک حکومت 
دموکراتیک در ایران. همچنین بیشینه و اغلب قریب به اتفاق 
مردم معتقدند که روحانیت نباید هیچ  نقشــی در حکومت و 
دولت آینده ایران داشــته باشد، حالا هر نظامی انتخاب شود 

فرقی  نمیکند. نقش روحانیت باید به روحانیت محدود شود، 
درست مانند آنچه در ترکیه دوران آتاتورک بود.

 
شاهزاده رضا پهلوی که اکنون 6۰ سال دارند در ایران بسیار 
محبوب هستند ، و اکثریت موافق هستند که ایران به مجلسی 
نیاز دارد که اعضای آن مستقیمًا توسط مردم انتخاب شوند. 
پس از دوره انتقال، در صورت کســب آرای کافی، شاهزاده 
رضا پهلوی می توانند ) یا پادشــاه نمادین باشــند یا( مانند 
ســیمون دوم به کشور خدمت کنند . ســیمون دوم در دهه 
۱۹4۰  پادشاه بلغارستان بود ولی  بعداً به عنوان نخست وزیر 

به کشورش خدمت کرد
 

به نظر می رسد جهان کم کم دارد متوجه می شود که آخوند ها 
نمی توانند نماینده مردم صلح طلب ایران باشند. مردمی که 
تحت رژیم فاسد فعلی رنج می برند. همین چند روز پیش در 
۲۳ تیر ماه ۱4۰۱ برابر با  ۱4 ژویه ۲۰۲۲ حمید نوری دستیار 
قبلی  ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی 
در دادگاه رســمی  استکهلم سوئد به حبس ابد محکوم شد. 
محکومیت وی از جمله به علت  قتل عمد زندانیان سیاسی در 
ایران بود . با توجه به اینکه این یک جنایت بود، سید ابراهیم 
رئیسی نیز طبق شــهادت بیش از 6۰ تن و دوازده کارشناس 
که در جریان دادرسی ۹ ماهه دادگاه در سوئد احضار و مورد 

استماع قرار گرفتند، شریک جرم شناخته شد.
 

تصور کنید سیاستمداران اروپایی، سازمان های حقوق بشرو 
رســانه های جمعی به شــاهزاده رضا پهلوی سکویی برای 
گفتگو بدهند ، درست مانند توجه و تریبونی که به زلینسکی 
داده شد.  در آن صورت، مردم ایران  برای سرنگونیملاها از 
حمایت معنوی برخوردار خواهند  شد. یک انقلاب خشونت 
پرهیز. نتیجه ای ایــده آل نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای 
اقتصاد اروپا که همچنین منجر به کاهش تنش در خاورمیانه 
برای اعراب و اسرائیل خواهد شــد. در این صورت نیازی 
به ابتــکار آمریکا برای ایجاد ائتــلاف نظامی منطقه ای علیه 
ایران نخواهد بود . ایران مانند سال های پیش از سال ۱۹۷۹ 
کشوری صلح آمیز خواهد شد و برای کمک به رفاه مردم خود 
و اقتصاد جهان بازرگانی را تقویت خواهد کرد. جهان به یک 

جنگ دیگر نیاز ندارد.

 جشن رادیو همراه
310-441-5111

https://akattorneyatlaw.com/
https://www.youtube.com/user/Ketabcorp/videos
https://www.ticketmaster.com/event/09005CC7E0C27A88?irgwc=1&clickid=RkYS6r0YAxyNWcvwd-1KTzmMUkD3Bj2fISpzzQ0&camefrom=CFC_BUYAT_253185&impradid=253185&REFERRAL_ID=tmfeedbuyat253185&wt.mc_id=aff_BUYAT_253185&utm_source=253185-DoStuff%20Media&impradname=DoStuff%20Media&utm_medium=affiliate&ircid=4272
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند: مردم؟ کدوم مردم؟

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوراسلامی گفته است »مردم رسما اعلام می کنند می توان 
با مقاومت تحریم را بی اثر کرد.«

بازم دکتر شــیش کلاسه آقای پورپکان، زود تند سریع، انقلابی از ملت ایران مایه 
گذاشت و از زبون مردم رسما فلان زیادی خورد و فشار تحریم ها رو شیفت کرد 
روی مردم! مردک فکر کرده ملت ایران مازوخیســتن و از این همه بدبختی دارن 
لذت میبرن ... این روش حکومت کردن و همه چیزو گردن ملت انداختن، خط 
حضرت عمام خمینیه که راه خر کردن همه رو یاد گرفت و فهمید که اگه سنگ امت 
اســلامی رو به ســینه بزنه و از زبون مردم حرف بزنه و شوی تظاهرات راه بندازه 
میتونه اون قســمت جمهوری رو بچپونه توی اسلامیت و هر اتفاقی بیوفته بندازه 
گردن مردم درست مثه الان که سران نظام سالهاست دنبال بمب اتم هستن ولی تا 

میای اعتراض کنی میگن مردم انرژی هســته ای میخوان پس هر چقدر دهن ملت 
سرویس بشه مقاومت میکنن تا آقایون به بمب برسن ... انقدر این منطق احمقانه 
هستش که وقتی رییسی و خامنه ای و هر کدوم از این پدرسوخته ها از مردم حرف 
بزنن باید در نظر بگیریم که منظورشــون از مردم همون کلمه قشنگیه که برای راه 
افتادن کاراشــون به کار میبرن همونطور که رفقای غربی و شرقیشون از این کلمه 
قشــنگ همیشه دارن استفاده میکنن با این فرق که شرقی ها از کلمه توده استفاده 
میکنن و غربی ها از دموکراسی و مردمسالاری ... هیچ فرقی نمیکنه، همشون از 
واژه مردم علیه مردم استفاده میکنن تا ... مردم واقعی هزینه شو بدن و بی شرفایی 

مثه این آقایون به اهدافشون برسن!    

پاورقی: نمایشنامه دروغ های بزرگ! )قسمت هفتم(
این نمایشنامه مواضع رســمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند و 
فقط نظرات شخصی نویسنده است. هرگونه تشابه اسمی در این نمایشنامه 
اصلا تصادفی نیست و شباهت به افراد حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می 

باشد! 
خلاصه قسمت های گذشته: جعفر، مامور آقای رییس جون به ایشون زنگ 
زد و گفت براش یه هنرپیشه حرفه ای توی یه کشوری پیدا کرده و شرکت 
بازرگانی آقاشکارچی، پســر رییس جون، هم اونجا هواشو داره و ... یه 
ماموریت دیگه و جعفر با گروه مذاکره کننده کشــورهای پنج و ســه صدم 
منهای دو و ســه دهم. اعضای این گروه: دکتــر پورپکان به عنوان رییس 
گروه خاورمیانه ای مذاکره کننده، رییس گروه جناح شرق دور آقای ژوژو 
، رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده دکتر واتسون و رییس کشور فدراتیو 
یخ زده عالیجناب دمپایی! بین آقایون مذاکره چیا و جعفر بحث در گرفت 
و رییس جون جعفر هم با زوم کال به جلســه پیوست و شروع کرد به کل 
کل با عالیجناب دمپایی ... ژوژو و دمپایی می خواســتن تحریم سپاه رو 
لغو کنن و به کار و کاســبی شون توی خاور میانه رو سر و سامون بدن ... 
عالیجناب دمپایی و رییس جون شروع به کل کل میکنن و دمپایی یه تلفن 
میزنه و بلافاصله به جعفر خبر میرســه که ارتش دمپایی اومده تا دم مرزای 
ولایت ولاد اینا ... کل کل رییس جون و دمپایی باعث شد تا دوباره دمپایی 
یه زنگ دیگه بزنه به بچه ها و ، پروژه مبارزه با تعمیرات اقلیمی به گاو فنا 
رفت! کنفرانس جهانی تعمیرات اقلیمی یه جایی توی ســازمان امت های 
غیرمتحد ... رییس جون در مورد تعمیرات اقلیمی سخنرانی کرد و بعدش 
توی کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگار خبرگزاری حقیقت یاب قاطی کرد و 
داد انداختنش بیرون چون گیر داده بود به اینکه برنامه های رییس جون برای 
تعمیرات اقلیمی باعث رکود و تورم مواد غذایی و سوخت میشه ... ولی 

خبرنگارو با تیپا انداختن بیرون و ...     
ادامه داستان:

چند ماه بعد ... گروه مذاکره کننده کشــورهای پنج و سه صدم منهای دو و 
سه دهم ... ... عالیجناب دمپایی و رییس جون شروع به کل کل میکنن و 
دمپایی یه تلفن میزنه و بلافاصله به جعفر خبر میرسه که ارتش دمپایی اومده 
تا دم مرزای ولایت ولاد اینا ... کل کل رییس جون و دمپایی باعث شــد تا 
دوبــاره دمپایی یه زنگ دیگه بزنه به بچه ها و ... پروژه مبارزه با تعمیرات 

اقلیمی به گاو فنا رفت!
جعفر به رییس جون: آقا ارتش دمپایی مثه مور و ملخ ریختن ولایت ولادینا، 
هر چی مزارع گندم و جو اونجا بوده رو اشغال کردن و دیگه نمیذارن ولادینا 
گندم صــادر کنن ... الان بچه ها از وال اســتریت تماس گرفتن که قیمت 

جهانی مواد غذایی یهو دو سه برابر شده ... بیچاره مون کردن ...
تلفن رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده دکتر واتســون هم زنگ خورد 
و بعد از مکالمه کوتاهی، در حالیکه واتســون مثه لبو قرمز شده بود رو به 
جعفر کرد و گفت: این دمپایی لعنتی داده شیر گازو بستن به روی کشورهای 

اتحادیه ما ... حالا چه خاکی باس بریزیم سرمون؟! 
رییس جون رو به عالیجناب دمپایی: بی شرف، قاتل، اشغالگر، ... دیوث 

 ...
دمپایی: باز داری فحش میدی؟ یه زنگ دیگه بزنم؟

جعفر: نه جون مادرت، فعلا بذار یه فکری بکنیم این گندی که زدی رو یه 
جوری جمعش کنیم ...

دمپایی: راهش خیلی ساده اس، خودم راه حلشو میدونم ...
دکتر واتسون: چیه راهش؟ 

دمپایی: برین و از زغال سنگ و هیزم و اینا برای سوخت استفاده کنین ...
واتســون: اینجوری که تعمیرات اقلیمی به فنا میــره ... این همه زحمت 

کشیدیم از انرژی های سبز استفاده کنیم ...
رییس جون: ولی بد فکری نیســت، بهتر از اینــه که پول یامفت بدیم این 

دمپایی اینا کوفت کنن! بعدش یه فکری میکنیم برای تعمیرات اقلیمی!
واتسون: راست میگی ...

دمپایی در حالی که چشماش برق میزد، رو به جعفر گفت: این چیزخلای 
غربی هم دارن واســه نفت و گاز مــا پول میدن و هم گه میزنن به تعمیرات 
اقلیمی ... حالا یاد گرفتی چجوری میشــه حال رییس جونتو و رفقاشــو 

گرفت؟
رییس گروه جناح شرق دور آقای ژوژو که تا حالا ساکت بود و فقط داشت 

لبخند میزد گفت: رییس جون ما هم چیزایی برای به فنا دادنتون داریما ...
رییس جون: جعفر این دیگه چی میگه این وسط؟   

****پایان قسمت هفتم****

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
غضنفــر میره امتحــان گواهینامه، افســر ازش 
میپرسه اگه ســر یه چهارراه یه دوچرخه سوار، 
یه آمبولانس، یه ماشین آتش نشاني و یه لندرور 
باشــه، به ترتیب کدومشــون باید برن؟ غضنفر 
میگه: اول آمبولانس، بعد ماشــین آتش نشاني، 
بعدشم دوچرخه. افسر میپرسه پس لندروور چي 

شد؟! غضنفر میگه:همون اول رفت ...
***

نصیحت غضنفر به پسرش : پسرم سعی کن زن 
نگیری به پسرت هم اینو بگو

***
ما بچه بودیــم اگه از جیب بابامــون  ۵0تا تك 
تومنى برمیداشتیم حتي اگه خواب بود میفهمید!

***
یه شــونه تخم مرغ خریدم 98 هــزار تومن یه 
کتاب از دانشــمند میشــل فوکو هم خریدم 42 
هزار تومن، یعنی اگر بجای فیلسوف، مرغ باشی 
ارزش چیزی که بیرون میدی دو برابر هست...!

***
در من این جلوه ی اندوه ز چیســت؟ در تو این 
قصه ی پرهیز که چه؟ در من این شعله ی عصیان 

نیاز، در تو دم سردی پاییز که چه؟
***

ســخنان غضنفر برای اومدن اخرین زلزله توی 
تهران

عجب زلزله خفنی بود نوکیا یاد بگیر ویبره خدا 
اینجوریه !

***
حیف نون واسه سنگ قبر باباش عکس نداشته تا 

کمر خاکش می کنه !
***

احوالپرسی حیف نون :حالا ما تلفن نداریم شما 
نباید یک زنگ به ما بزنید؟
***

معلم میگه:
بچه ها کتاب تاریخ رو در بیارید.یکی بلند میشه 

میگه:
مگه تاریخ داریــم آقا؟من فکر کــردم ریاضی 

داریم،
علوم آوردم نقاشی بکشیم!
***

می دانید اولین جمله ای که ما دراول دبستان یاد 
می گیریم چیه؟

بابا آب داد بابا نان داد
مــی دانید اولین جمله ای که انگلیســها در اول 

دبستان یاد می گیرند چیه؟
من می توانم بخوانم و بنویسم..

می دانید اولین جمله ای که ژاپنیها در اول دبستان 
یاد می گیرند چیه؟..
من می توانم بدوم!!!

و این است که ما همیشه چشممون دنبال دست 
پدر است! کار از ریشه خراب است!

***
روز تولدم مامانم میگه:”،برو جارو و گردگیري 

کن،
شب مهمونا میان.

میگم: مامان من تازه به دنیا اومدم،برم جارو کنم؟
رفته زیر پتو میگه :

من هم تازه زاییدم، باید استراحت کنم !!!!
***

دانش آموز : خانوم ، من فکر میکنم مستحق این 
نمره صفر نبودم !

معلم : آره منم موافقم ، ولی این کمترین نمره ای 
بود که میتونستم بهت بدم !!!

***
حیف نون توي اتوبوس پر جمعیت پیله کرده بود 
به راننده و در گوش راننده حرف مي زد. راننده 
مرتب بهش مي گفت: برو بشــین ســر جات. 
آخرش مســافرها به راننده مي گن: آقاي راننده 
به حرفش گوش کن شاید کاري داره. راننده مي 
گــه: نه بابا اومده به من مــي گه: چپ کن یه کم 

بخندیم!
***

غضنفر به نامزدش گفت دوست داري فردا شب 
با هم غذا بخوریم نامزدش با اشتیاق فراوان گفت 

: البته ، با کمال میل !

غضنفر : خوب به مادرت بگو غذا درســت کنه 
من فردا شب میام خونتون !

***
قبلا که نان گران نبود بابام بهم میگفت حیف نان 
حالا که نان گران شــده بابام بهم میگه حیف دور 

نان
***
دختر در حال راه رفتن…

دوفففففففسک )زمین خوردن به دلیل نقص فنی 
در قسمت پاشنه کفش(

رفیق دختر: آخ جیگرم خوبی؟ فدات شم! الهی 
بمیرم! چی شدی تو یهو؟ وااااااااااای…

یک رهگــذر: دخترم خوبی؟ فشــارت افتاده؟ 
میخوای برسونمت دکتری جایی؟

یک پسر جوان رهگذر: ای وای خانوم حالتون 
خوبه؟ دستتونو بدین به من!

من ماشینم همینجا پارکه یه لحظه وایسین، با این 
وضع که دیگه نمیتونین پیاده برین!!

***
پسر در حال دویدن…

زااااارت )صدای زمین خوردن(
رفیق پسر: اوه اوه شاسکول چت شد؟

خاک بر سرت آبرومونو بردی الاغ، پاشو گمشو!
)شپلخخخخخ “صدای پس گردنی”(

یک رهگذر: چیزی مصــرف کردی؟یکم کمتر 
میزدی خب!!

یک خانوم جوان رهگذر: ایییییش پسر دست و 
پا چلفتِی خنگ!

***
غضنفر گوشش درد میکرد رفت کشیدش

حیف نون بهــش گفت الحق کــه الاغی! لااقل 
میرفتی پرش میکردی!!

***
هروقت دیدي غضنفر بهت زل زده،ازش نپرس 
چته.چون خرابکاري کرده،میخواد ببینه فهمیدي 

یا نه!
***
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  در کانون خبر:

مجله ماهانه جدول منتشر شد 

 چاپ آمریکا

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

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

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

424 - 385 - 2981

درخواست کره ای ها برای پیشگیری از
 اخراج به کره جنوبی 

جامعه کره ای های ارنج کانتی از گوین نیوســام فرماندار 
کالیفرنیا درخواســت کردند تا از اخراج یکی از کره ای 

تبارها به کشور زادگاهش کره جنوبی پیشگیری کند. 
او که جاســتین چانگ Justin Chung نام دارد و اکنون 
۳۲ ســاله است هنگامی که ۲ ســاله بوده، همراه با پدر 
و مــادرش به آمریکا آمده و در ۱6 ســالگی به ســبب 
پیوستن به گنگ ها، فردی را کشته و به زندان رفته است 
و او در دادگاه به ۸۲ ســال زندان محکوم شده بود و در 

زندان تغییر رفتار داده و با آموزش از بخشودگی تعلیقی 
برخوردار شده، اما اداره مهاجرت آمریکا او را به زندان 
اداره مهاجــرت منتقل کرده و اکنون در مرحله اخراج از 

آمریکاست. 
Tammy Kia عضو شــورای شــهر ارواین و کشیش 
کلیسایی از گوین نیوسام درخواست نمودند از اخراج او 

پیشگیری شود.

مخالفت تنها نماینده جمهوری خواه نیویورک با احیای برجام 
او را در لیست سیاه جمهوری اسالمی ایران قرار داد

نیکول مالیوتاکیس، نماینــده جمهوری خواه نیویورک 
در کنگره آمریکا، از جمله 61 مقام آمریکایی اســت که 
به تازگی توســط رژیم جمهوری اسلامی ایران تحریم 
شــده اند. به گفته وی مخالفتش با توافق هسته ای ایران 

)برجام(، او را در لیست سیاه قرار داده است.
تنها نماینده جمهوری خواه نیویورک در کنگره  آمریکا 
گفت مخالفت شدید وی با ورود مجدد ایالات متحده به 
توافق هســته ای 201۵ ، دلیل قرار گرفتن او در فهرست 

تحریم هایی جمهوری اسلامی ایران است.

نیکول مالیوتاکیس، یکی از جمهوری خواهان دوره اول 
از اســتاتن آیلند، روز شنبه به همراه 60 مقام آمریکایی 
دیگر در لیســت ســیاه وزارت امور خارجه ایران قرار 
گرفت که به گفته آن از گروه مخالف تبعیدی مجاهدین 
خلق حمایت می کننــد. تحریم های عمدتًا نمادین، که 
قبلًا علیه 7۵ آمریکایی دیگر صادر شده بود، به مقامات 
ایرانــی اجازه می دهد هر گونه دارایی را که این افراد در 

ایران دارند توقیف کنند.

مالیوتاکیــس، عضو کمیتــه روابــط خارجی مجلس 

نمایندگان آمریکا در این باره گفت: »اگر ایران می خواهد 
من را بخاطر ســخنانم در مورد نقــض فاحش حقوق 
بشر، اقدامات بدخواهانه در خاک آمریکا و تأمین مالی 

تروریسم تحریم کند، این کار را انجام دهد «. 

ســخنگوی وزارت امور خارجــه  در واکنش به اعلام 
جمهوری اســلامی در مورد  قرارگرفتن مقامات جدید 
در لیســت سیاه این رژیم گفت: » ایالات متحده از همه 
شــهروندان خود، از جمله کســانی که اکنون به ایالات 
متحده خدمت می کنند و کســانی که قبلا خدمت کرده 

اند، محافظت و دفاع خواهد کرد.«

مالیوتاکیس با اقدام جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا 
برای پیوستن مجدد به توافق هسته ای که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا به طور یکجانبه در ســال 
۲۰۱۸ از آن خارج شد، مخالف است. اخیرا مذاکرات 
غیرمستقیم بین نمایندگان ایالات متحده و همتایان ایرانی 
آنها به بن بست رسیده است. مالیوتاکیس در بیانیه خود 
گفت در صورت دستیابی به توافق جدید، باید به کنگره 

این فرصت داده شود تا آن را بررسی و تصویب کند.

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

گرانی مسکن و تورم سبب مهاجرت از کالیفرنیا

گرانی مسکن و تورم ســبب مهاجرت از کالیفرنیا به 
ایالت های دیگر شــده اســت و لوس انجلس و سن 

فرانسیسکو پیشتاز هستند. 
گزارش بانک مرکزی آمریکا که بر اساس آمار یکی از 
شرکت های بزرگ حمل و نقل و بارکشی از ایالتی به 
ایالتی دیگر تهیه شــده نشان می دهد که اگر مهاجرت 
بین ســال های ۲۰۱۸ تــا ۲۰۱۹ از کالیفرنیا رده ۵6 
درصد را به خود گرفته در سال ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ به 6۰ 
درصد رسیده است یعنی شمار مهاجرت به بیرون از 
کالیفرنیا 6۰ درصد بالاتر از شمار مهاجرت به کالیفرنیا 

بوده است. 
بر اســاس همین گزارش، کالیفرنیایی ها به تگزاس، 
ویرجینیا، واشــنگتن و فلوریــدا مهاجرت نموده اند 
و از آپریل ۲۰۲۰ تا ژانویــه ۲۰۲۲، ۳۵۲۰۰۰ نفر از 

جمعیت کالیفرنیا کاسته شده است. 
به ویژه لوس آنجلسی ها در درون ایالت به سن دیه گو 
 Las Vegas ،آریزونا Phoenix و به بیرون از ایالت به
نوادا و دالاس و سن آنتونیو تگزاس مهاجرت کرده اند 
و کاهــش ۳۲۰۰۰ نفر در ۲۰۲۱ بــه 4۱۰۰۰ نفر در 

۲۰۲۲ رسیده است. 

آتش سوزی OAK ۳۰ مایل مربع را سوزانده
 و خاکستر کرده است

آتش سوزی OAK که از آدینه گذشته آغاز شده است 
بر اساس گزارش کانتی Mariposa، ۳۰ مایل مربع را 
سوزانده و خاکستر کرده و شمار ساختمان های نابود 

شده تا شب گذشته به ۱۳۵ رسیده است. 
تلاش ماموران افزون بر خاموش کردن و پیگشیری از 
گسترش آن تاکنون به مهار 4۲ درصد انجامیده است و 
تلاش دارند ساکنان کوهپایه های سی یه را نوادا را که 

در نقاط دور از دســترس هستند، مصون نگه دارند و 
تاکنون به 6۰۰۰ نفر گفته شده است که خانه های خود 

را ترک نمایند. 
از دیگر تلاش های ماموران، مرطوب نگه داشتن پارک 
جنگلی Yosemite است تا این درخت های کهنسال 

چند هزار ساله تاریخی نابود نشوند. 

مرگ آورترین جاده های کالیفرنیا اعالم شد
جاده های کالیفرنیا نزدیک به 4۰۰ هزار مایل را پوشش 
می دهنــد. برخی که جاده هــای بین ایالتــی معروف 
هســتند تا ۵ لاین دارند و برخی که به نام بزرگراه های 
کناره اقیانوس خوانده می شــوند با میزانی از چاله ها و 
ناصافی های آسفالت روبرو شــده اند بررسی ۱۰۰۰۰ 
مرگ و میر ناشــی از تصادف در این جاده ها بین سال 
۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نشان داده است که کدام جاده و در کدام 

بخش خطرناکتر بوده است. 
در همین گزارش جاده بین ایالتی ۱۵ در بخشی از کانتی 
سن برناردینو در Hesperia در یک گستره 4 مایلی بین 
خروجی های ۱۲۹ و ۱۳۸، در ســال های بین ۲۰۱۷ تا 
۲۰۱۹ در مجموع ۱۹ مرگ و میر ناشی از تصادف داشته 

است که بالاترین و خطرناک ترین بوده است. 
بزرگراه ۸۰ در کرانه های شــرقی مرتبه ۲ و ۳ را به خود 

در ۲ منطقه پرتصادف اختصاص داده است. 
بزرگراه ۵ در شــمال ساکرامنتو در رتبه 4 خطر است و 

بزرگراه ۲۱۵ به سوی سن برناردینو در رده ۵ خطر قرار 
دارد.

دستگیری6 نفر به سبب نشانه رفتن اشعه لیزر
 به سوی هلی کوپتر های پلیس 

پلیس لوس آنجلس 6 نفر را به سبب نشانه رفتن اشعه لیزر 
به سوی هلی کوپتر های پلیس دستگیر کرد. 

از نوامبر ۲۰۲۰ پلیس لوس آنجلس داشتن ابزاری را که 
دارای اشــعه لیزر است و می تواند با نشانه گیری آن را به 
نقطه دور تاباند را غیرقانونی کرده اند به ویژه استفاده از 
آن در هنگام تظاهرات و چیرگی بر خیابان ها با مجازات 
روبرو می شود و نشانه رفتن آن به سوی هلی کوپتر پلیس، 

خطر سقوط را به وجود می آورد. 
در ســال ۲۰۲۱ بر اساس گزارش FAA، در کل آمریکا 
۹۷۲۳ مورد نشانه رفتن لیزر به هواپیماها و هلی کوپترها 
گزارش شده است و در ســال  جاری تا پایان ماه جون، 

4۳4۹ مورد گزارش شده است
در کالیفرنیا اقدام به نشانه رفتن اشعه لیزر به سوی هلی 
کوپتر و هواپیما جرم اســت و تا ۳ سال زندان به همراه 

خواهد داشت. 
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  مقاله:

    استفاده کردن از» استفاده«
نویسنده: آنجلو طالبی  

همانطور که امسال را “سال نوسان” خواندیم، ما شاهد یک   بازار  پر از  خبر 
در هر بخش اقتصادی که می توان تامل کرد هســتیم. در این بازار  ما شاهد 
نوســانات، ابهام و برای بسیاری از دست دادن استفاده ای که  هیچگاه از آن 
“استفاده” نمی شود، هستیم.  منظور از استفاده کردن از استفاده با این مثال بهتر 
بیان می شود. شخصیکه ۵۵ تا ۷۵ ساله است و یک میلیون دلار استفاده کرده 
است، می توانست حتی با نصف این استفاده، یعنی پانصد هزار دلار، آن را  
در حسابی می گذاشت که رشد بدون مالیات نماید و از آن هم بدون پرداخت 
مالیات برداشت کند. باید توجه داشت که در صورت فوت این شخص ، به 
عزیزان و بازماندگانش، مثل همســر، فرزندان و نوادگانش٫دو تا سه میلیون 
دلار٫ البته  بدون پرداخت  مالیات به ارث می رسد. با توجه به  رشد جمعیتی 
گروه سنی بین ۸۵ سال تا ۹۵ سال که در آمریکا بیشترین درصد رشد می باشد،  
این نوع حساب،  آرامش خاطر را در آن سن  برای شما به ارمغان  می آورد. 

گمان می کنم این آمار مقصود را بهتر بیان  کند. 
اگر یک خانه از ۸۰۰  خانه احتمال سوختن داشته باشد،

اگر یک اتومبیل از 6۰۰ اتوموبیل اسقاط می شود،  

در مقایسه از هر زوج 6۵ ساله یکی ازآنها احتیاج به پرستاری خواهد داشت.
 و  باید توجه داشت که هزینه پرستاری پیش از واقعه قابل تصور نیست. در 

حالی که داشتن این حساب، به شما و خانواده شما، در زمان نیاز به  پرستاری، 
بیشترین کمک را خواهد کرد.  در صورت نیاز به پرستاری کامل و طولانی، 
یک درصد از آن پولی که قرار بود بعداز فوت به بازماندگان شــما پرداخت 
شود، در زمان زندگانی به شما برای مدت یک صد ماه مستقیما پرداخت می 
شود. یعنی در مثال اول این مقاله که برداشت دو تا سه میلیون دلار به وراث 

بود

تبدیل می شــود به پرداخت ۲۰ تا ۳۰ هزاردلار در هر مــاه  و  آن هم بدون 
  Income Taxپرداخت مالیات. ) توجه کنید در تمام اینمقاله از مالیات منظور
می باشد ( … و اگر این استراتژی را در پیش نگیرید شما،  استفاده  از »استفاده 

»نکرده اید.
شاد باشین و نیک اندیش        

پشتیبانی هیالری کلینتون از
 کارن بس برای شهرداری لوس آنجلس

  در کانون خبر:

هیلاری کلینتون بانوی اول پیشــین، وزیر خارجه پیشین 
آمریــکا، از کارن بــس برای شــهرداری لوس آنجلس 

پشتیبانی کرد. 
گرچه کارن بس به پشتیبانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
و باراک اوباما و کامالا هریس ممکن است چشم دوخته 
باشد اما به نظر تحلیل گران سیاسی، به سبب ملاحظه های 

روابط سیاســی آینده، این پشتیبانی روی نخواهد داد به 
ویژه این که ریک کاروســو به حزب دموکرات پیوسته و 
این انتظار را دارد مقام های اصلی دولت، مانند جو بایدن 
و کامالا هریس، در این رقابت های پشتیبانی خود را از یار 
دیرینه خود، در حزب دموکرات، کارن بس نشان ندهند 

و انتخابات در شرایط توازن و برابر، پیش برود.

آتش سوزی منطقه OAK در نزدیکی پارک ملی 
Yosemite از مرز ۱9۱56 اکر گذشته است

آتش ســوزی منطقه OAK در نزدیکــی پارک ملی 
Yosemite از مرز ۱۹۱۵6 اکر گذشته است و با مهار 
۳۹ درصدی آن، آتش نشــان ها تلاش دارند از شتاب 
گسترش آتش سوزی بکاهند و آنش سوزی نسبت به 

روز گذشته تنها 4۰۰ اکر بیشتر شده است. 
آتش سوزی OAK که از جمعه پیش آغاز شده است، 

تاکنون ۷۷ ســاختمان را نابود کرده و ۷۰۰ ساختمان 
دیگر در تهدید برای نابودی هستند. 

اداره مدیریت کیفیت هوا به مردم منطقه اعلام کرد که 
باد دود را به سوی کناره های ساحلی خواهد کشاند و 
تا پایان هفته ادامه خواهد یافت و پس از آن کیفیت هوا 

بهتر خواهد شد. 

چک های کمک ایالتی
 برای کالیفرنیایی ها به زودی فرستاده خواهد شد

چک های کمک ایالتی برای یاری رسانی به کالیفرنیایی ها 
در برابر هزینه بنزین و خوراک به زودی فرستاده خواهد 

شد. 
این چک ها که در آغاز بــرای جبران پرداختی در بهای 
بنزین بود، اکنون با رشــد تورم و ظهور گرانی، به چک 
کمک خوراک تبدیل می شــود و فراگیرتر اســت و آن 
مشکل را که تنها برای دارندگان اتوموبیل پرداخت شود، 
به جدول درآمد فردی و یا خانوادگی تبدیل می نماید و 

از ۲۰۰ دلار تا ۱۰۵۰ دلار خواهد بود و به برخی به عتوان 
کاهش مالیاتی خواهد رسید. 

افراد با درامد سالیانه کمتر از ۷۵ هزار دلار برای فرد ۳۵۰ 
دلار و خانــواده با یک نفر فرزنــد ۷۰۰ دلار – درآمد تا 
۱۲۵۰۰۰ دلار سالانه ۲۵۰ دلار به صورت فردی و ۵۰۰ 
دلار به صورت خانواده و درآمد تا ۲۵۰ هزار دلار فردی 

۲۰۰ دلار و در شکل خانواده 4۰۰ دلار خواهد بود. 

از نصب دیوار بین مرزهای آمریکا و
 مکزیک در پارک دوستی خودداری کنید

شــماری از قانون گذاران در همراهی با کنشــگران، 
درخواست کردند که نصب ۲ دیوار سی فوتی در مرز 
 Tijuana و Imperial Beach مکزیک و آمریــکا در
که پارک تاریخی دوســتی از میان آن می گذرد برای 

۱۲۰ روز تا بررسی و تصمیم متوقف شود. 
 Playa را از Imperial Beach این دو دیوار ۳۰ فوتی

de Tijuana جدا می ســازد و از وزیر امنیت داخلی 
آمریکا Alejandra Mayorkas درخواست شده که 

نصب آن را متوقف نماید. 
کنشگران حقوق بشر با حضور در منطقه و با پلاکارد 
حقوق مهاجران، حقوق بشر است، در پارک دولتی 

آمریکا اعتراض خود را اعمال نمودند. 

https://shop.ketab.com/
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۲9 جوالی تا  4 آگست ) 7 مرداد تا ۱3 مرداد (

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

جمعه 7 مرداد     ۲9 جوالی

1320 خورشیدى ) 1941 میلادى(
زادروز مسعود کیمیايى، کارگردان و 

فیلمنامه نویس ایرانى
1391 خورشیدى ) 2012 میلادى(

درگذشــت ایرن زازیانــس، بازیگر 
ســینماى ایران بر اثر سرطان در سن 
8۵ سالگى درتهران. ایرن در حدود 
30 فیلم ســینمايى بازى کرد که از 
بین آنها می توان به خداحافظ رفیق، 

محلل، بلوچ و موسرخه اشاره کرد.
1398 خورشیدی )2019 میلادی(

درگذشت اصغر قندچی )زاده ۱۳۰۷، تهران(  
کارآفرین ایرانی و پدر صنعت کامیون ســازی و مؤسس اولین و بزرگترین کارخانه تریلر و 
کامیون ســاخت ایران بدون مونتاژ خارجی به نام ایران کاوه )سایپا دیزل( و از بنیانگذاران 

صنعت تولید خودروهای تجاری در ایران

شنبه 8 مرداد     30 جوالی

1329 خورشیدى ) 19۵0 میلادى(
زادروز رضا جولايى، نویسنده، در تهران

13۵8 خورشیدى ) 1979 میلادى(
زادروز محسن چاووشى، خواننده، آهنگساز، ترانه سرا، نوازنده و تنظیم 

کننده
1380 خورشیدى ) 2001 میلادى(

درگذشــت امیرحسین آریانپور، نویسنده، فرهنگ نویس، مترجم. )زاده 8 
اسفند1303(

138۵ خورشیدى ) 2006 میلادى(
درگذشــت مشــکوك اکبر محمدى دانشــجويى کــه در جریان جنبش 
دانشجويى ســال 1378 دستگیر شــد، و بعد از 8 روز اعتصاب غذا در 

زندان اوین درگذشت.
شرکت کتاب، کتاب اندیشه و تازیانه )خاطرات اکبر محمدى از زندان( را 
به سفارش تلفنى خود او که با بیژن خلیلى مدیر شرکت کتاب گفتگو کرد 
و با همکارى خانم نسرین محمدى )خواهر آن روانشاد( و با همکارى مراد 

معلم در سال 2006 در سالگرد درگذشت او منتشر کرد.
خانم نسرین محمدى این کتاب را به زبان انگلیسى در اوائل  سال 2013 

منتشر کرد که در شرکت کتاب موجود است
1387 خورشیدى ) 2008 میلادى(

درگذشــت نامى پتگر، نقاش معروف ایرانى و فرزندعلى اصغر پتگر، 
نقاش و استاد نقاشى بر اثر ســکته قلبى در آتلیه شخصى خود. وى 

متولد سال 1324 در شهر نوشهربود.
1390 خورشیدى ) 2011 میلادى(

درگذشت مهدى سیدحسینى، وى روزنامه نگار مجله جوانان و روزنامه 
اطلاعات بود و چند ســالى نیز با مجله جوانــان لوس آنجلس همکارى 
مى کرد. وى به دنبال یك بیمارى طولانى دربیمارســتانى در شهر لوس 

آنجلس کالیفرنیا درگذشت

یکشنبه 9 مرداد     3۱ جوالی

1288 خورشیدى ) 1909 میلادى(
شیخ فضل الله نورى، به جرم مخالفت و کارشکنى در انقلاب مشروطیت، 

در میدان  » توپخانه » تهران اعدام شد 
1381 خورشیدى ) 2002 میلادى(

درگذشت مصطفى رحیمى، حقوقدان، پژوهشگر و مترجم
1389 خورشیدى ) 2010 میلادى(

درگذشــت محمد نورى خواننده پیشکســوت به دلیل بیمارى و وخامت 
وضعیت جسمانى دربیمارســتانى در تهران. این خواننده پیشکسوت 

متولد 1308 و
فارغ التحصیل از هنرستان تئاتر، زبان و ادبیات انگلیسى از دانشگاه تهران 
ومبانى تئاتر از دانشکده علوم اجتماعى بود. او بیش از 300 قطعه آوازى 
اجرا کرده اســت  وبا ترانه » گل مریم چشــماتو واکن منــو نگاه کن » ، » 
شکوفه در شکوفه »، » چراغی در افق »، » در ماه ماندگار« و » وطن«.... به 
خوبی او را میشناسیم و  تنها خواننده ایرانى است که کار ترجمه و داستان 
نویسى هم داشته است و به گفته خودش در نگین،سخن، تکاپو، آدینه، 
دنیاى سخن، سپید و سیاه ترجمه و حرفهايى داشته است که مطرح کرده 

است و ترجمه هاى در سالهاى دور داشته است.
آثار شادروان محمد نورى در شرکت کتاب موجود هستند

1400خورشیدى ) 2021میلادى(
درگذشــت جلال ســتاری،  )زاده ۱4 مرداد ۱۳۱۰ در رشت( در تهران ، 

نویسنده، پژوهشگر، اسطوره شناس، مترجم، و اندیشمند ایرانی. ستاری 
بیش از ۱۰۰ کتاب در زمینه های افسانه شناســی، ادبیات نمایشــی و نقد 
فرهنگی در طی بیش از 6۰ ســال نوشته یا ترجمه کرده است. این کتاب ها 
بعضًا از کتاب های مرجع و شاخص در زمینه های تخصصی خود هستند. 

او نشان هنر و ادب درجه شوالیه را از دولت فرانسه دریافت کرده است.
آثار جلال ستاری در شرکت کتاب

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&-
mode=1&keyword=جالل20%ستاری

دوشنبه ۱0 مرداد     ۱ آِگست

1307 خورشیدی )1928 میلادی(
زادروز ابراهیم قنبری مهر، استاد ساخت و مرمت ساز 

1319 خورشیدی )1940 میلادی(
زادروز محمــود دولت آبادی، قصه 
نویس، متولد شهرســتان ســبزوار. 
آثار او به این شرح هستند: لایه های 
بیابانی، کارنامه ســپنج )نمایشنامه(، 
بابا سبحان، گاواره بان،  سفر، آوسنه 
جای خالی سلوچ، عقیل- عقیل، از 
خم چنبر، کلیدر، روزگار سپری شده 
مردم ســالخورده، اتوبوس، سلوک، 
آن مادیان ســرخ یال، طریق بسمل 
شــدن، زواِل کلنل )نوشته شــده در 
سال های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ میلادی- 
به زبان فارســی منتشر نشده است(، 
تنگنا، باشــبیرو، ققنوس، ناگریزی و گزینش هنرمند، موقعیت کلی هنر و 
ادبیات کنونی، دیدار بلوچ، ما نیز مردمی هســتیم، هجرت سلیمان، مرد، 
آهوی بخت من گزل، روز و شــب یوسف، آن مادیان سرخ یال، ته شب، 

رد، گفت و گزار سپنج، نون نوشتن من و آن ِدیگران
 شماری از آثار محمود دولت آبادی در شرکت کتاب موجودند 

1323 خورشیدی )1944 میلادی(
زادروز محمد سریر، آهنگساز، و شاگرد حشمت سنجری

1330 خورشیدی )19۵1 میلادی(
زادروز محمود نیکبخت، منتقد و پژوهشگر

1341 خورشیدی )1962 میلادی(
 زادروز مسعود لواسانی روزنامه نگار و وبلاگ نویس 

1372 خورشیدی )1993 میلادی(
درگذشــت پرویز خطیبی، روزنامه نــگار، طنزپرداز، برنامه ســاز رادیو 

وتلویزیون، و نمایشنامه نویس
  شــرکت کتاب کامل ترین نســخه خاطرات او را با عنــوان »خاطراتی از 

هنرمندان« منتشر کرده است.

سه شنبه ۱۱ مرداد     ۲ آِگست

130۵ خورشیدی )1926 میلادی(
زادروز محمد زهری، شاعر

138۵ خورشیدی )2006 میلادی(
درگذشت هوشنگ شهابی، شاعر، آهنگ ساز، ترانه سرا و مترجم و همسر 

خانم مهین شهابی، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما در لندن.
1398 خورشیدی )2019 میلادی(

درگذشت شیرین فامیلی روزنامه نگار )همکار رادیو فردا( مقیم آلمان در 
برلین بدلیل ابتلا به بیماری سرطان 

چهارشنبه ۱۲ مرداد     3 آِگست

128۵ خورشیدی )1906 میلادی(
صدورفرمان مشروطیت در ایران، توسط مظفرالدین شاه پنجمین شاه قاجار

پنجشنبه ۱3 مرداد     4 آِگست

128۵ خورشیدى ) 1906 میلادى(
صدورفرمان مشروطیت در ایران، توسط مظفرالدین شاه پنجمین شاه قاجار

 Bookkeeper/Accountant
 years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus

Place of work
San Fernando Valley

ketab.com@Ketab1

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

در جنوب کالیفرنیا

325325

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

نه به یهودستیزی
از کانال یک

6 بعدازظهر
روزهای دوشنبه

سرمایه گذاری شرکت آمازون در بخش بهداشت و درمان

شرکت آمازون اعلام کرد که با سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری در بخش 
بهداشت و درمان در سن فرانسیسکو وارد این بخش از خدمات می شود. 
شرکت آمازون تلاش می نماید با خرید سازمان بهداشتی One Care که 
گونه ای از HMO است و برای دست کم ۸۰۰۰ شرکت خدمات درمانی 

را ارائه می دهد در این زمینه نیز فعالیت نماید. 

شــرکت آمازون در ســال ۲۰۱۸ با خریــد شــرکت Pill Pack وارد 
سرمایه گذاری و فروش دارو شد و داروخانه آنلاین خود را سامان داد. 

فیل لیندزی )Neil Lindsay( معاون ارشــد شرکت آمازون در این باره 
گفت: ما فکر می کنیم که بهداشت و درمان در بالای لیست ما برای تجربه 

کردن است و دوست داریم آن را دوباره بازآفرینی کنیم. 

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

