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

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

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

284284

دفاع از آیت اهلل خمینی
کورش سلیمانی )توماج(

صفحه 2

وام های کرونا 
SBA و PPP و EDD
شخصی - بیزینسی 

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

424-385 -2981
  مشاوره اولیه رایگان

کامیار روحانی

کشته شدن قاسم سلیمانی با 
یاری اطالعاتی انگلستان

ایرانشهر- بر اساس گزارش خبرگزاری wion سردار ایرانی قاسم سلیمانی 
با استفاده از اطالعات به دست آمده از سایت انگلیسی کشته شده است

پس از انتشار گزارشی که سواالت مربوط به دخالت انگلیس در حمالت 
آمریکا را مطرح می کند ، پژوهشــگران  از وزرای مســئول می خواهند 
توضیح دهند که آیا پایگاه اطالعاتی مخفی Menwith Hill در یورکشایر 
در ترورهای اخیر حمالت هواپیماهای بدون سرنشین مشارکت دارند  یا 
خیر. این تحقیق نتیجه می گیرد که »احتمال دارد« قاســم سلیمانی ژنرال 
ایرانی در ژانویه سال گذشته با استفاده از اطالعات به دست آمده از سایت 

انگلیسی کشته شده باشد.

  Royal Air Force Menwith Hill
 Harrogate ، North یک ایســتگاه نیروی هوایی ســلطنتی در نزدیکی
Yorkshire ، انگلســتان اســت که خدمات ارتباطــی و اطالعاتی را به 
انگلســتان و ایاالت متحده ارائه می دهد. این ســایت شامل یک ایستگاه 
زمینی ماهواره ای گسترده است و یک محل رهگیری ارتباطات و هشدار 
موشک است. این ایستگاه به عنوان بزرگترین ایستگاه نظارت الکترونیکی 

در جهان توصیف شده است. 

گوین نیوسام برای نشت نفت اعالم 
شرایط اضطراری کرد

بیش از ۳۰۰۰ رعد و برق هفته 
گذشته،  هزاران نفر از ساکنان جنوب 

کالیفرنیا را بدون برق گذاشت.

افزودن مالیات بر سیگارهای 
الکترونیکی بخارزای

بازنگری و اصالح سیستم پرداخت
 بیمه بیکاری در کالیفرنیا 

کالیفرنیا قانون همیاری برای مرگ خود خواسته
را از ۱۵ روز انتظار به ۴۸ ساعت کاهش می دهد

نشت نفت در کرانه های اقیانوس آرام 
و ضرورت پایان دادن به استخراج 

نفت در آبهای اقیانوس

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، برای 
دومین الیحه پیشگیری پرداخت 

دستمزد گردآوری کنندگان امضا برای 
بازخوانی را وتو کرد

گرامی داشت روز جهانی کوروش بزرگ
 در دو قاره اروپا و امریکا همسو با مردم ایران

ایرانشــهر: در یک اقــدام بزرگ،   
ســه نهاد فرهنگی ، بنیــاد میراث 
ما  فرهنگی  جنبــش  پاســارگاد، 
هســتیم و شــرکت کتاب توافق 
کردند کــه مشــترکا” روز جهانی 
کوروش  بزرگ را به اتفاق ایرانیان 
سراســر جهان  گرامــی بدارند و 
بگیرنــد. روز  کوروش  جشــن 
بزرگ در محوطه شهرداری وست 
لــس انجلــس روز ۲۸ اکتبــر از 
ساعت ۴ الی ۷ بعدازظهر   مقابل 
رستوران شعله اینترنشنال در بلوار 
سانتامونیکا و روز کوروش بزرگ 
در اروپا در شهر کلن آلمان و روز 

سی ام اکتبر می باشد. 
خانم آزیتا شیرازی ، کاراکترمشهور 
دور  ســال های  تلویزیونی  رادیو 
و نزدیک، ام ســی برنامه خواهد 
بود و گروه موســیقی و آواز شعله 
اینترنشــنال اجرای موزیک را به 
عهده خواهد داشــت. چند چادر 
مختلف  نهادهــای  کــه  آن  برای 
فرهنگــی  بتواننــد نمادهای ملی 
و اطالعاتــی را در اختیار جامعه 
ایرانــی قرار دهنــد در نظر گرفته 
شده اند.  ایرانشهر یک ویژه نامه 
به این مناسبت منتشر می کند که از 
سوی هر سه نهاد به رایگان توزیع 
می شود. کانال یک به سرپرستی 
برنامه  پناهی  آقای مهندس رامین 
بزرگداشــت لس آنجلــس را به 
صورت زنده برای جهانیان پخش 

خواهد کرد. 

http://e-frt.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
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تصویر هفته:                                                             کورش سلیمانی                                                    

دفاع از آیت اهلل خمینی

نگارنده )یعنی خود من( حدود ۴۰ ســال اســت که در آمریکا زندگی 
می کنم و هنوز هم که هنوز اســت به این زبان آنطور که باید و شــاید 
آشنایی پیدا نکرده ام. البته نوشتن این موضوع مایه آبروریزی است، ولی 
چون شما از خودمان هستید، اشکالی ندارد، البته  به هر حال منظورم را 

می توانم بفهمانم!
جریان از این قرار است که چندی پیش به یک دوست آمریکایی بطری 
 I’m« :آبــی تعارف کــردم و او هم با احترام دســتم را رد کرد و گفت
good« و من هم عصبانی شدم و گفتم می دانم »خوب« هستی فقط بگو 
آب می خواهی یا نه ! تا اینکه یکی از هم میهنان که حدود شــش ماهی 
بود از ایران آمده بود، من را به کناری کشید و گفت: منظورش این است 

که تشنه نیست و آب نمی خواهد«
این را برای این نوشتم که در زبان ها و کشورهای مختلف برای بیان یک 
موضوع، کلمه ها و جمله های متفاوتی بکار برده می شود و شاید درک آن 

برای همگان آسان نباشد.

بله اینها را برای این نوشــتم که از آیت اهلل خمینی دفاعی کرده باشم و 
این را اضافه کنم که به پیر و پیغمبر، من حزب اللهی نیستم و هر چه هم 
کرده ام تا کنون مهر آیت اهلل خمینی بدلم ننشسته است ولی از آنجا که 

باید همیشه جانب حق را گرفت، از ایشان دفاع می کنم.
اگر بخاطر داشته باشید هنگام پرواز هواپیمای آیت اهلل خمینی از پاریس 
به تهران »پیتر جنینگز« خبرنگار صاحب نام شبکه )ABC( از او پرسید 

که چه احساسی دارد و او هم گفت هیچ!
و همین موضوع بهانه دستک و دنبکی  شد که مخالفان بی رحمانه بر این 

پیرمرد بتازند و دست از سر او بر ندارند
جمله »چه احساســی داری« به احتمال قوی در زبان یا فرهنگ فارسی 
ریشه نگرفته اســت و حس ششم من بمن میگوید  از غرب به کشور 
ما راه باز کرده اســت چونکه اولین باری که آنرا شنیدم، زمانی بود که 
فریدون فرخزاد از دختر شایسته ایران که مقام جهانی را کسب کرده بود، 
پرسید »چه احساسی داری؟ و شاید آیت اهلل خمینی برای اولین بار این 

جمله را شنیده بود و توضیحی هم از صادق قطب زاده نخواسته بود.
بیاد داشته باشیم زمان پرواز آیت اهلل خمینی به ایران، دولت شاپور بختیار 
هنوز ســرکار بود و امکان اینکه خلبان های وفادار به رژیم شاهنشاهی، 
دخل هواپیما و مســافران را درمیاورند وجود داشت و خمینی هم این 
موضوع را می دانست و شاید این پرسش را به این حساب گذاشته بود 
که منظور خبرنگار دلهره، نگرانی و مشکل های اداره یک کشور انقالبی 

است، به همین جهت گفته بود »هیچ«
آخر چطور ممکن اســت یک آخوند نســبت به قدرت رســیدن یک 
حکومت اســالمی بی اعتنا و بی تفاوت باشد و احساسی نداشته باشد، 
آنهــم زمانی که  تمام خبرگزاری های جهــان دور و برش می پلکند و 
ســه میلیون مشتاق برای استقبال از او خیابان ها را شسته و رفته کرده و 
چراغانی کرده اند ، زمانی که تاریخ دو هزار و پانصد ســاله شاهنشاهی 
به برکت وجود او در حال فروپاشــی است.حاال اگر شما فکر می کنید 

خمینی از این موضوع دلش غنج نمی زد، اشتباه می فرمایید.

 و اما نصیحت هفته
اگر شما بعنوان کارشناس در یکی از برنامه های تلویزیونی مرتب شرکت 
می کنید، حواستان باشد که در و پنجره ها را سفت و محکم ببندید، زیرا 
اگر از شانس بد شماست، در یک موقع حساس، یک خرمگس نره غول 
سمج، ناخواسته و ناغافل به سربخت شما می آید و دور سرتان می چرخد، 
دیگر اینکه موقع ضبط شیرهای آب را ببندید تا اگر دستشویی مجاور 

محل ضبط مورد استفاده قرار گیرد، آبروریزی بیشتر ببار نیاورد. 

در کانون خبر:

کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

گوین نیوسام برای نشت نفت اعالم شرایط اضطراری کرد

نشــت نفت در کرانه های اقیانوس آرام در ارنج کانتی سبب شد که گوین 
نیوســام فرماندار کالیفرنیا، شــرایط اضطراری اعــالم نماید و تحقیق در 

زمینه های جرائم جنایی و مدنی آغاز شود. 
این نشت نفت که از لوله های شرکت Amplify Energy آغاز شده و نقطه 
مرکزی آن در نزدیکی هانتینگتون بیچ بوده به شــعاع ۳۰ مایل در آب های 
اقیانوس گســترده شده است. این شرکت تاکنون با لوله های فرسوده بیش 

از ۷۲ تخلف در کارنامه خود دارد و اکنون باید نشت ۱۲۶۰۰۰ گالن نفت 
خام را بر آن افزود. 

گزارش مشــاهده نفت بر آب های اقیانوس، نخســت از سوی یک کشتی 
گزارش شــده و شش ساعت پس از آن آژانس فدرال آن را به آگاهی گارد 
ساحلی رسانده اســت این بزرگترین نشت نفت در تاریخ کالیفرنیاست و 

بسیاری از آبزیان جان خود را از دست داده اند. 

بیش از ۳۰۰۰ رعد و برق هفته گذشته، 
هزاران نفر از ساکنان جنوب کالیفرنیا را بدون برق گذاشت.

 در نتیجه پرقدرت شدن هوای کم فشار، جنوب کالیفرنیا از نیمروز گذشته 
با باران، تگرگ و باران پرشتاب تا تند در شباهنگام روبرو شد و بنابر اعالم 
شرکت برق ادیسون، ۱۴۰۰۰ مشترک در ارنج کانتی، ریورساید کانتی، سن 

برناردینو کانتی و لوس آنجلس کانتی بدون برق ماندند. 

بنابر اعالم اداره هواشناسی آمریکا، ۲۰۷۴ رعد و برق در ارنج کانتی، سن 
دیه گو کانتی و ریورســاید کانتی روی داده و بیش از ۱۰۰۰ رعد و برق در 

لوس آنجلس کانتی، ونچورا کانتی و سانتاباربارا کانتی ثبت شده است. 

افزودن مالیات بر سیگارهای الکترونیکی بخارزای

ایالت کالیفرنیا با افزودن مالیات بر سیگارهای الکترونیکی بخارزای، گام 
تازه ای در محدودسازی مصرف آن در راستای بهداشت و تندرستی مردم 

برمی دارد. 
سنای کالیفرنیا با تصویب الیحه SB395 که از سوی سناتور دموکرات انا 
کابییرو نوشته شده و از ســوی گوین نیوسام نیز پذیرفته شده است تالش 

دارد از گسترش مصرف سیگارهای بخارزای پیشگیری نماید. 
از این پــس ۱۲/5 درصد مالیات مصرف به هزینه این ســیگارها افزوده 
می شــود و قانون گذاران بر این باور هســتند که افزایــش هزینه و مالیات 
می تواند در میان نوجوانان و جوانان، محدودیت تازه ای را فراهم نماید که 

به کاهش مصرف کمک می نماید. 
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در کانون خبر:
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بازنگری و اصالح سیستم پرداخت
 بیمه بیکاری در کالیفرنیا 

بازنگری و اصالح سیســتم پرداخت بیمه بیکاری در 
کالیفرنیا با امضای فرماندار کالیفرنیا آغاز شد. 

رهبــران اداره پرداخت حقوق بیــکاری در کالیفرنیا 
کــه در دوران کرونا و بیکاري هــای فزاینده، با دوران 
دیرکرد در پرداخت مورد انتقاد قرار گرفته اند اکنون با 
بسته پیشنهادی قانون گذاران و تصویب شده از سوی 
گوین نیوسام روبرو هستند که می تواند نه تنها از دوران 
دیرکــرد و انتظار بکاهد، از تقلب ها نیز به پیشــگیری 

نماید. 
در ۱/5 ســال گذشــته، اداره پرداخت حقوق بیکاری 
)EDD( با ۲۴ میلیون درخواســت روبرو بوده است 
و بیــش از ۱۷5 میلیــارد دالر پرداخت نموده اســت 
و بررســی ها نشــان می دهد که ۱۱ میلیــارد دالر از 

پرداختی ها به درخواست های تقلبی رسیده است. 
الیحه جدید AB5۶ نام دارد و از سوی رودی ثاالث 

نماینده دموکرات بیکرز فیلد نوشته شده است.

کالیفرنیا قانون همیاری برای مرگ خود خواسته
را از ۱۵ روز انتظار به ۴۸ ساعت کاهش می دهد

با امضای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا قانون همیاری 
برای مــرگ خود خواســته را از ۱5 روز انتظار به ۴۸ 

ساعت کاهش می دهد. 
ایالــت کالیفرنیــا از ایالت هایی اســت کــه بیماران 
درمان ناپذیر می توانند زمان مرگ خود را رقم بزنند و از 
داروی پایان بخش زندگی به عنوان مرگ خود خواسته 
یاری بگیرند بر مبنای قانون کنونی، مدت انتظار برای 
درخواســت شفاهی ۱5 روز اســت که با امضای این 

متمم، این دوران از اول ژانویه ۲۰۲۲ به ۴۸ ســاعت 
کاهش می یابد و از دوران درد و رنج بیماران در انتظار 
مرگ می کاهد. قانون از سال ۲۰۱۶ در کالیفرنیا اجرایی 
شده است و هر 5 سال یکبار باید بازنگری و تصویب 
شــود و ممکن است هر بار تغییراتی در آن داده شود. 

تاکنون ۲۹۰۰ نفر مرگ خودخواسته داشته اند.
ناگفته نماند که گروه های مذهبی، با این الیحه به عنوان 

دخالت در کار خداوند مخالف هستند.

نشت نفت در کرانه های اقیانوس آرام و ضرورت پایان 
دادن به استخراج نفت در آبهای اقیانوس

کنشگران محیط زیست که همواره مخالف استخراج 
نفت از آبهای اقیانــوس بوده اند می گویند اگر در ۷ 
فوریه سال ۱۹۹۰ که لنگر زیرین یک کشتی موجب 
آسیب به پایانه استخراج نفت را در هانتینگتون بیچ 
شــد و نزدیک بــه ۴۱۷۰۰۰ گالن نفــت خام روانه 
آبها شــده و ۳۴۰۰ پرنده و ماهــی را نابود کرد، از 
استخراج نفت در کرانه های ساحلی پیشگیری شده 

بود، این روزها بار دیگر شاهد نشت ۱۲۶۰۰۰ گالن 
نفت خام و مرگ آبزیان نبودیم. 

حال که نیاز آمریکا به مصرف نفت کمتر شده است، 
هنگام آن اســت که به طــور جدی پایــان دادن به 
استخراج نفت از پایانه های نفتی کرانه های اقیانوس 

را آغاز کنیم. 

ادعای رسانه های عربی: موساد ژنرال ایرانی را برای گرفتن 
اطالعات درباره رون آراد، خلبان مفقود اسرائیلی 

مورد بازجویی قرار داد

ایرانشــهر- همودیا -اورشلیم - رســانه های عربی در 
پی افشای نفتالی بنت ، نخســت وزیر ، مبنی بر انجام 
ماموریت موساد برای کشــف اطالعات مربوط به ران 
آراد در جریان سخنرانی کنست در روز دوشنبه چهارم 

اکتبر ، واکنش نشان دادند.
رای الیوم مستقر در لندن ادعا کرد که افسران اطالعاتی 
اسرائیل پس از ربودن ژنرال ایرانی در خاک سوریه ، وی 
را برای بازجویی به یک کشور آفریقایی ناشناس منتقل 

کردند و در نهایت او را آزاد کردند.
MK Ram-  رئیس کمیته امور خارجه و دفاع کنســت

Barak )از حزب Yesh Atid ( ، معاون ســابق موساد 
، در مصاحبه با کانال 12 تلویزیون اســرائیل از انتشار 

اطالعات مربوط به این عملیات انتقاد کرد.
ارتش اســرائیل  31 ســال پیش رون آراد را مفقوداالثر 
اعالم کرد تا اینکه بر اســاس دو گــزارش اطالعاتی،  
ارتش اسرائیل و موســاد ادعا کردند که وی به احتمال 

زیاد در اسارت جان خود را از دست داده است.
آخرین مدرک در مورد زنده بودن  آراد در ســال 1988 

دریافت شده است.
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در کانون خبر:

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، برای دومین الیحه پیشگیری پرداخت 
دستمزد گردآوری کنندگان امضا برای بازخوانی را وتو کرد

با این که گوین نیوســام، خود قربانی این بازخوانــی و گردآوری امضا 
می توانست باشــد، چند هفته پس از پیروزی، این الیحه را که از سوی 

سناتور جاش نیومن تهیه شده و از تصویب سنا گذشته بود، وتو کرد. 
گوین نیوســام در بیانیه خود، ضمن سپاسگزاری از کسانی که با خوش 
نیتی، در راستای مسائل پایه ای گام برمی دارند، گفت با این که گردآوری 

کنندگان امضا برای هر امضایی که از مردم می گیرند پول دریافت می کنند 
و مانند کسانی هستند که برای نابودی کسی، اجیر می شوند، اما این حق 

قانونی افراد است که از این موضوع استفاده کنند. 
ناگفته نماند که ســناتور جاش نیومن از فولرتن کالیفرنیا، نیز قربانی این 

بازخوانی ها می توانست بشود. 

پرداخت خسارت برای انفجار مواد آتش بازی
 به مرز 1.2 میلیون رسید

ناکارآمدی و اشــتباه پلیس لــوس آنجلس در انفجار مــواد آتش بازی 
غیرقانونی، تاکنون به مرز ۱/۲ میلیون دالر رســید و هنوز به شماری از 

شکایت ها رسیدگی و خسارت پرداخت نشده است. 
اریک گارستی شهردار لوس آنجلس تاکنون ۱۶۳۰۰۰ دالر را از بودجه 
پلیس لوس آنجلس به بودجه ویــژه منتقل نموده تا برای ترمیم و تعمیر 
آسیب دیدگی ها از سوی کارن پرایس عضو شورای شهر از منطقه هزینه 

شود. 

ناگفته نماند که این بودجه، جایگزین بودجه ای خواهد شــد که تاکنون 
هزینه شده است.

برای آگاهی بیشــتر باید اشاره کرد که در ۳۰ جون در شماره ۷۰۰، شرق 
خیابان ۲۷، در روند برداشتن مواد آتش بازی از یک انبار به سبب اشتباه 

اداره پلیس، انفجاری روی داد که در آن ۱۷ نفر مجروح شدند. 

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

به استقبال زاد روز  
مادرتاجداروداغدارایران  برویم  :

فرح، فّره و اعتبار کیان 
 هماره شد او  افتخار زنان
به ایران بود مادر تاجدار 

ز هجران جگر زخمی داغدار 
برازندهء بودن جفت شاه 

 سپهر وطن را بود همچو ماه 
 زنی پر ز  مهر و پرستار وش 
بسی روی نیکو و باالی کش 
درخشان بدان جامهء شاهوار 

بجمع سران جهان تکسوار 
به مردم بسی نرمخو چون پرند 
 چو با رو به فرهنگ ما از گزند 
به نو با وگان شوق اندیشه داد

توان هنرمندی و پیشه داد 
زنان را به آزادگی پیشگام 

دالرام و خوشنام و پر احتشام 
چو بر ما فرود امد آن بخت شوم
چو گم گشت میهن در آوای بوم 

چو دشمن زدود آنهمه فّرهی 
 فروکاست ایران ز شاهنشهی، 

 فرح همچنان بانوی پایدار
 به چهره غرورش ، به دل سوگوار

***
زمانست تا بگسلیم از درنگ 
 زداییم از خویشتن داغ ننگ 
بباید همه تا به همت ، شویم 
ز امت رهیده  که ملت شویم
پدر را به میهن فراز آوریم 
 شهنشاهی ملک باز آوریم 

که دشمن شود تا ابد تارو مار 
 بتاریخ گردد سیه روی و زار

پسر برشود بر سریر پدر 
 که از ملک ایران تباهی به در 
به میدان هر شهر آذین کنیم 
که با پهلوی تازه ایین کنیم 
فرح شاه بانوی سال کهن 

 دو باره نگینی در آن انجمن 
مهرماه 2580 شاهنشاهی

محبوبه مهراردشیر ) حسینپور (

ماجرای حجت االسالم هادویان  
) در روزچهارشنبه ۹  تیر ۱۴۰۰، دانشگاه شاهد ( شنیدنی و جالب است.

چهار شنبه 9 تیر  ماه  سخنرانی شدیداللحنی از سوی حجت االسالم دکتر 
هادویان  یکی از روحانیون حوزه علمیه قم و دانشگاه شاهد  موجب تنش 
شدید میان احزاب اسالمی و طالب و روحانیون افراطی شد که در پی این 
سخنرانی بالفاصله نیروهای اطالعاتی سپاه با حضور در  دانشگاه شاهد  
پس از ضرب و شتم، این روحانی 58 ساله را با خودروهای فاقد پالک و با 
شیشه های کامال دودی به زندان اوین منتقل کردند. بخشی از این سخنرانی 

جنجالی را بشنوید:
یک آخوند به شما هیچوقت نمی گوید که محمد با عروسش ازدواج کرده 

است. 
یک آخوند به شما هیچوقت نمیگوید محمد در سن 58 سالگی با عایشه 

ساله هم بستر شده است. 
یک آخوند هیچوقت به شما نمی گوید محمد و امامان ده ها زن و کنیز و برده 

ایرانی و عرب داشتند.
 یک آخوند هیچوقت به شــما نمی گوید که علی در جنگ قادسیه مشاور 
عمر بوده و در زمان خالفتش بارها ایرانیانی که علیه اعراب شورش کردند 

را سرکوب کرده است. 
یک آخوند هیچوقت به شــما نمیگوید علی و حسن اسم بچه هایشان را 

ابوبکر و عمر و عثمان گذاشتند. 
یــک آخوند هیچوقت روضه ابوبکر بن علی و عمر بن علی، که در کربال 

کشته شدند، را نمیخواند. 
یک آخوند هیچوقت به شــما نمی گوید که علی دخترش، ام کلثوم، را به 
عمر داد و دختری از عمر گرفت و در واقع بین آنان عهد دامادی بر قرار شد 

درحالیکه عمر همسن پدربزرگ ام کلثوم بود.
آخوند هرگز به شما نمی گوید که پس از مرگ ابوبکر، علی یکی از زنانش 
را گرفت تا بین اعراب نشان دهد خلفا هوای یکدیگر را حتی پس از مرگ 

هم دارند.
 آخوند به شــما نمیگوید که فرش بهارستان از بزرگترین غنائم قادسیه، به 
طول 1۴0 متر و عرض 27 متر، کامال بافته شــده از ابریشم و طال، توسط 

علی و عمر تکه تکه شــد و بین ۴ قبیلــه بزرگ عرب بنامهای قریش، بنی 
کلب، اوس و خزرج تقسیم و به فروش رفت.

 آخوند از دریدن شکم زنان ایرانی باردار شده بدست مردان وحشی عرب 
و شرط بندی بر روی جنسیت جنین آنها و فروش زنان و دختران و کودکان 

ایرانی در مدینه پس از قادسیه نمی گوید.
 آخوند هیچوقت از کشتار 120 هزار نفری مردان و جوانان ایرانی که در 3 
مرحله بدست خالدبن ولید و سعدبن ابی وقاص و عمربن خطاب به جرم 
نپذیرفتن اسالم در مدائن و مراغه و قصرشیرین گردن زده شدند چیزی به 

شما نمیگوید.
 آخوند هرگز به شما نمی گوید که خالدبن ولید صحابه محمد پس از فتح 
آذرگشسب سوگند خورد که من کیسه های گندم را از خون ایرانیان در این 
آسیاب آرد میکنم و از آن آرد نان پخته و میخورم و چون خونهای ایرانیان 
َدلَمه میشد به ناچار از چاه آب کشیدند و در آسیاب ریختند تا همراه خون 

به گردش درآید و از این جهت خالد به سوگندش عمل کرده باشد.
 آخوند به شما نمیگوید که حسن در قبال پول و ثروت، قید امامت، یکی 

از 5 رکن اسالم، را زد.
آخوند به شــما نمیگوید پس از صلح حســن و معاویــه، مالیات مردم 
نگون بخت اهواز و دارابگرد فارس، بنام بیت المال مسلمین به جیب حسن 

و حسین رفت.
آخوند به شما نمیگوید حسن و حســین در تجاوز اعراب به خاک ایران 
مخصوصا فتح طبرستان و قتل عام زنان و مردان این خطه حضور داشتند.

 آخوند خیلی چیزها را به شما نمیگوید،   چون: 
دکانش تعطیل میشود !!!

نشت نفت و فرسودگی لوله ها در زیر آب
گزارش دولت فدرال نشان می دهد که 
نشت نفت در اقیانوس آرام در منطقه 
هانتینگتون ارنج را ناشی از فرسودگی 
لوله ها کــه ۱۳ اینچ در محل اتصال از 

هم جدا شده بودند اعالم کرد. 
ویدئوی تهیه شده از کف اقیانوس در 
محل لوله ها نشــان می دهد که چگونه 
در عمق ۴۰۰۰ پایــی، ۱۸ مایل لوله 
نفت را از محل بهره بــرداری تا پایانه 

استخراج نصب کرده اند. 
ویدئوها نشان می دهد که لنگر زیرین 
کشــتی های نفت کش می توانسته در 
برخورد با لوله ها به آنها آسیب رسیده 

باشد. 
ناگفته نماند که مقصد نهایی لوله ها در 

بندر النگ بیچ در پایانه Elly هستند. 
فدرال  کارشناســان  گــزارش  بنابــر 
۱۴۴۰۰۰ گالن نفت خام در اقیانوس 
نشت کرده و زندگی آبزیان و پرندگان 

دریایی را به خطر انداخته است.

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین

جوک های برگزیده خبرگزاری شهروند ایرانشهر:

از شبکه های اجتماعی:

آمریکا برگشت، روسیه و چین رفتن!

شهروند ایرانشــهر که اصوال آدم گیریه، از وقتی این بایدن بنده 
خــدا یه کالم گفت: آمریکا برگشــته ... دیگه ولش نکرده و تا 
االن هر چی دلش خواسته گفته تا شــاید پرزیدنت حرفش رو 
پس بگیره و بگه آمریکا رفت! اما ایشون هنوز رو حرف خودش 
هست و آمریکا هی در حال برگشتنه! اما برگشتن از چی و کجا؟

آمریکا برگشت تا از افعانستان و عراق بیاد بیرون، آمریکا برگشت 
تا همه چیز و همه جا رو بسپره به روسیه و چین، آمریکا برگشت 
تا چین با تایوان وارد جنگ بشــه، آمریکا برگشت تا طالبان به 
قدرت برسن، آمریکا برگشــت تا با جمهوری اسالمی ساخت 
و پاخت بکنه و اســراییل رو بندازه به دردسر و عربستان رو هم 
بپوکونه، آمریکا برگشــت تا مرزهای جنوبی شو به روی صدها 
هزار مهاجر غیرقانونی باز بکنه، آمریکا برگشــت تا مالیات ها 

رو ببــره باال و ضمن ضربه زدن به کمپانی های امریکایی باعث 
فرار سرمایه و کار به چین بشه، آمریکا برگشت تا دهن متحدای 
اروپایی و خاورمیانه اشو با این سیاست های تخمیش سرویس 
کنه و آمریکا برگشــت تا همه چیزو و همــه جاهایی که تحت 

کنترلش بودو بسپاره به چین و روسیه ... 
این سیاه بازی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی هم 
در همین راستاست ... آخوندها به بهانه حضور اسراییل توی 
منطقه قفقاز به باکو گیر دادن تا با یه اتحاد مخفی با ارمنســتان و 
روسیه در برابر ائتالف ترکیه، آذربایجان و گرجستان، یه پیمان 
نظامی توی منطقه درســت کنن به ریاســت روســیه تا مشت 
محکمی بر دهن اســتکبار امریکا بزنن و با آغوش باز بپرن توی 
بغل استکبار روسیه ... اینا همش بخاطر اینه که آمریکا برگشته و 
روسیه و چین رفتن ... فقط با این تفاوت که امریکا برگشته خونه 

اشون و روسیه و چین هم رفتن جای امریکا رو بگیرن!     

 مرد داشت روزنامه میخوند..زنش با ماهی تابه زد تو سرش…
مرد گفت : چرا اینجوری میکنی؟

زنش گفت : سامانتا کیه؟ اسمش رو این کاغذه نوشته شده…تو شلوارت پیدا کردم…….
مرد گفت: دو روز پیش تو مســابقه اسب سواری سر یه اسب شرط بندی کردم..اسمش 

سامانتا بود…..
نتیجه اخالقی: زنها زود قضاوت میکنند…

روز بعد مرده باز مشغول روزنامه خوندن بود که ایندفه زنش با قابلمه کوبید تو سرش..
مرد گفت :دوباره چی شده؟

زنش گفت: اسبت زنگ زده بود…..!!!
نتیجه اخالقی: زنها همیشه درست حدس میزنند

*********
ـأن خدایا من چيـــزي نــدارم کــه در ش

مادرم بــاشـد، تــو داماد خــوبــي
بـه او هـــديــــه بـده !!!

********* 
مجبوری جلوی پل پارک کردم، شماره ام رو هم گذاشتم زیر برف پاک کن ،

اومدم دیدم ماشینم پنچره…
دیدم برام نوشته بودن داداش شارژ نداشتم بهت زنگ بزنم،

اصن عاشق صداقتش شدم…
*********

یارو رفیقش فوت میشه نمیدونه چطور خبرو به زن رفیقش بگه
بهش میگه شوهرت رفته یک زن گرفته !!!

زن رفیقش: الهی جنازشو بیارن خونه!!
یارو: بچه  ها جنازه رو بیارید

*********
یارو یه نیسان گوجه قاچاق میاره گمرک دستگیرش میکنه

مدیر گمرک بهش میگه واسه جریمه باید یه جعبه گوجه بخوری!
یارو شروع میکنه به خوردن گوجه و داد میزنه:

آخ بمیروم سیت ممدلی…بدبخت شدی ممدلی…دهنت سرویسه ممدلی.
مدیر گمرک بهش میگه: ممدلی کیه؟

میگه: ممدلی کاکامه با یه نیسان فلفل هندی قاچاق پشت سروم داره میاد
*********

سـرقبـرمـن کـجـاست؟؟؟
ازمنـاطـق بـــسیـار دیـدنـی..زیـــبـا و مسرت بـخشی است که

مردان ایـرانــی بـرای سفر در تـعطیالت بـه همسـران خــود وعده میدهند!!
-کـجـابـریـــم؟؟

-سـرقـبـرمـن
*********

من فقط عاشق اينم
عمري از خدا بگيرم

اينقدر زنده بمونم
یه زن دیگه بگیرم

آلبوم جديد جنتي به نام عمر بی پايان…
اینو دیگه عمرأ نشنیده بودین

*********
میدونید چرا لب گوسفند تو کله پاچه نیست ؟

خدایییش اگه بود روت میشد به کله پاچه فروش بگی آقا یه لب بده!!!!!!! مخصوصا اگه 
یارو سیبیل کلفتم بود!!!

*********
از شرایط ازدواج:

فقط بچه های فامیل برا رقصیدنش رو دارم
کسی که بخاد رو مخ باشه

موز خوردنشم صدا خیار میده….
*********

یارو پسرشو می بره آزمایش کنه
تا معلوم بشه دیوونه هست یا نه

دکتر به پسره میگه :
برو با این آبکش آب بیار

یارو می گه:
پسرم خسته ست بذار خودم بیارم !!

*********
شوماخر گفته بود دلیل موفقیتش گاز دادن موقع ترمز کردن دیگران بود!

یه بار اومدم به حرفش عمل کنم از پشت زدم یه پراید عادی رو هاچ بک کردم…
خب راز موفقیتتو نمیخوای بگی نگو!

*********
لطفا اگه ایمانت ضعیفه نخون

مطمئنًا شیطون نمیزاره این کارو بکنی…..
یه شارژ 5۰۰۰بفرست واسه من

امشب خبر خوبی ميشنوی
پولدار میشی

کال خوشبخت میشی دیگه
نفرستی فلج میشی خسیس

*********
پای بابام ضربه خورده بود، مامان بزرگم زردچوبه و تخم مرغ و کره حیوانی و … گذاشته 

بود رو پاش رفته بودن دکتر ...
دکتره گفته بود: سیب زمینی هم میذاشتین کوکو درست میکردین دیگه!!!

*********
روش های کاهش وزن در کشور های مختلف ...

تایلند : خوردن غذاهای تند
انگلستان : خوردن غذا در پرس های کوچک

اندونزی : روزه گرفتن
لهستان : مصرف غذاهای خانگی

آلمان : خوردن صبحانه کامل
ایران : از شنبه

*********
یعنى خوشم میآد ...

تو تقویم از روز ســرویس بهداشتى گرفته تا روز واشر سر سیلندر پیکان جوانان گوجه 
اى داریم ولى..
روز پسر نداریم!

*********
با تمسخر از بابا بزرگم پرسیدم ..!

بابا بزرگ؛ آخه شما چطوری زندگی می کردین!؟
نه تکنولوژیی؛ نه هواپیمایی؛ نه ماشینی؛ نه کامپیوتری و نه موبایلی ..!

گفت: همونطوری که شما االن زندگی می کنین ..!
نه نمازی نه عبادتی نه تربیتی.. نه اخالقی ..! نه ادبی… نه احترامی نه شعوری…

یعنی زد له ام کرد…

پیشنهادهای متقابل جمهوری اسالمی و اتحادیه اروپا درباره برجام!
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منتشر شد
شرکت کتاب

خاِک محبوب من 
نوشا ذکایی

تلفن های دریافت سفارش:

(310)477-7477
(818)667-2667

ketab.com
اای ووزتتان ممم و ددم دالورش  

با یاد ساھھایی     اوواز وودم  

للل زننن                 
دوباره     زددیی     آغاز       یی وود      روزی    

دوباره     ییدده        باز      یی وود      روزی                
نننن            خاووش      یی وود      یببب    

ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی  ششاط و     ھھھهه     آغاز     یی وود     روزی                              
شبههه    بایِی    شاننن     عالج      ووادد     دد    

دوباره   وو       وواز    یی وود      روزی                
ه    وواز   وود       سسس  ززز 

ّ
یباش     ّ   

ارزر       هههه      ببباز     یی وود         روزی                
دد   للل زننن اتت   و ششبسایی   رود    

ر     ز    نننیی    اوواز      یی وود       روزی                
    آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ!     آتننن   ھھان سده ای   ھال  ای   خخخ! 

بِت دلل،  باز    یی وود    روزی  ُُ
سسا                  

ااز   دار          وووور     یی ردد     «ووشا»    
ببدد    ققق،   ااااز    یی وود    روزی                

ووشا ذکایی                    
ووم رزرماه ۱۴۰۰ وورخددی                 

                     سس آججسس 
ketab.com

www.ketab.com

$ 25.00

در کانون خبر:

شکایت خانواده های دانش آموزان
 رنگین پوست از اداره های آموزش 

خانواده های دانش آموزان سیاهپوســت و 
التین تبــار از اداره آموزش منطقه ای خود 
به سبب نداشــتن کمیته نظارتی درست در 
هنگام انتقال دانش آمــوزان به برنامه های 

جایگزین، شکایت کردند. 
در این شــکایت آمده اســت کــه در این 
انتقال ها برنامه های جایگزین از نظر سطح 

آموزشی بســیار پایین بوده و سبب عقب 
افتادگی آموزشــی این دانش آمــوزان از 

خانواده های کم درآمد شده است. 
و دانش آموزان نتوانســته اند از واحدهای 
درسی و نمره های مناسب برای راهیابی به 

کالج ها و دانشگاه ها برخوردار شوند. 
و درس هــای پیش دانشــگاهی مورد نیاز 

کالج ها، ارائه نشــده اســت از سوی دیگر 
به سبب انبوه دانش آموزان رنگین پوست 
در منطقه های آموزشــی طبقه کم درآمد، 
رســیدگی به آموزش و انضباط کم شده و 

شمار بیشتری از آنها اخراج شده اند. 

قانون گذاران کالیفرنیا و بررسی 
مقررات معذوریت پزشکی برای دانش آموزان

قانون گذاران کالیفرنیا در روند بررسی مقررات 
 19- Covid معذوریت پزشکی از واکسیناسیون

برای دانش آموزان هستند. 
سناتور دموکرات اسکات واینر از سن فرانسیسکو 
می گوید فلسفه باور مذهبی که در سال ۲۰۱5 و 
معذوریت پزشکی که در ســال ۲۰۱۹ در برابر 

واکسیناسیون قرار گرفت نمی تواند پاسخگوی 
امروزین برای Covid-19 باشــد کــه اکنون از 
سوی فرماندار کالیفرنیا اجبار برای واکسیناسیون 

همگانی دانش آموزان k-12 مطرح شده است. 
باید یادآوری کرد که شــرکت فایزر که مصوبه 
FDA را برای سن ۱۶ سال به باال دریافت نموده 

اســت و اجازه اضطراری ۱5-۱۲ سال را نیز در 
دســت دارد، تقاضای واکسینه شدن کودکان را 
نموده اســت و ممکن اســت با میزان کم مورد 
تصویب قــرار گیــرد و از اول ژانویه یا اول ماه 

جوالی همه دانش آموزان واکسینه شوند.

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

»جلد دوم«
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

310-477-7477

https://www.imperialagent.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112760
https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112662
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
8 اکتبر تا  14 اکتبر ) 16 مهر تا 22 مهر (

جمعه ۱6 مهر     ۸ اکتبر

13۰۴ خورشیدی ) 1925 میالدی(
زادروز ایرج افشار، پژوهشگر و متن شناس

کتا بهای شادروان استاد ایرج افشار در شرکت کتاب موجودند
13۰5 خورشیدی ) 1926 میالدی(

تشکیل »اتاق تجارت« به ریاست حاج حسین آقا مهدوي ) امین الضرب(
137۰ خورشیدی ) 1991 میالدی(

درگذشــت عمادالدین دولتشاهی، اوستاشــناس ُکرد، که بنا به مدارک خود اوستا، 
زرتشت را ُکرد می دانست

1397 خورشیدی ) 2۰18میالدی(
درگذشــت محمد دبیر سیاقی استاد ادبیات  فارسی و از دستیاران علی اکبر دهخدا 
در تالیف لغت نامه دهخدا ) متولد ۴ اسفند 1298 ( مولف بیش از 8۰ کتاب و 3۰۰ 

مقاله ادبی  

شنبه ۱7 مهر     ۹ اکتبر

1266 خورشیدی ) 1887 میالدی(
زادروز علی نقی وزیری، موسیقیدان
1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(

زادروز گلی ترقی، داستا ن نویس و رمان نویس
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است

1399 خورشیدی ) 2۰2۰ میالدی(
درگذشــت محمدرضا شجریان)زاده اول مهر 1319( در تهران، موسیقی دان و آواز 
خوان سبک اصیل ایرانی ، خوشنویس در خط نستعلیق، رییس شورای عالی خانه 

موسیقی ایران، بنیان گذار گروه موسیقی شهناز و آفریننده چند ساز موسیقی

یکشنبه ۱۸ مهر     ۱۰ اکتبر

1323 خورشیدی ) 19۴۴ میالدی(
زادروز مهرانگیز کار، حقوقدان، روزنامه نگار، فعال سیاسی

آثار این نویسنده چاپ داخل و خارج از ایران درشرکت کتاب موجود است
1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(

برگزاري شب هاي شعر - معروف » ده شب شعر« در باشگاه انجمن فرهنگي ایران 
و آلمان 

136۰ خورشیدی ) 1981 میالدی(
تنفیذ حکم ریاست جمهوری آخوند خامنه ای از سوی آخوند خمینی

1387 خورشیدی ) 2۰۰8 میالدی(
درگذشت اردشیر محصص، یکی از نام آوران عرصه کاریکاتور و هنرهای تجسمی، 
بر اثر بیماری درسن 7۰ سالگی در شهر نیویورک. وی متولد 18 شهریور 1317 در 

رشت بود.

دوشنبه ۱۹ مهر     ۱۱ اکتبر

1319 خورشیدی ) 19۴۰ میالدی(
زادروز پوری بنایــی، بازیگر تئاتر، 

سینما و تلویزیون
فیلمهــای این هنرپیشــه در مرکز 
موســیقی و فیلم ایران وابســته به 

شرکت کتاب موجود است
1329 خورشیدی ) 195۰ میالدی(

نامــزدی  مراســم  برگــزاری 
ثریــا  پهلــوی و  محمدرضاشــاه 

اسفندیاری درکاخ مرمر
1331 خورشیدی ) 1952 میالدی(

انتخاب دکتر حسین فاطمی - مدیر 
روزنامــه باختر امــروز و نماینده 
مجلــس - به ســمت وزیــر امور 

خارجه ایران
133۴ خورشیدی ) 1955 میالدی(

 پیوستن ایران به پیمان »ستنو«

1363 خورشیدی ) 198۴ میالدی(
درگذشت امیری فیروزکوهی - شاعر

1373 خورشیدی ) 199۴ میالدی(
درگذشت حسن گلنراقی، خواننده ایرانی )زاده 13۰۰(

سی دی مرا ببوس از آثار جاویدان موسیقی ایران و صدای شادروان گلنراقی در مرکز 
موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است.

سه شنبه 2۰ مهر     ۱2 اکتبر

1289 خورشیدی ) 191۰ میالدی(
انتشار روزنامه » نوبهار« توسط میرزا محمدتقی خان - ملک الشعرای آستان قدس 

رضوی در مشهد
1313 خورشیدی ) 193۴ میالدی(

گشایش آرامگاه فردوسی با نطق رضاشاه پهلوی
135۰ خورشیدی ) 1971 میالدی(

محمدرضاشــاه پهلوی در مراسم جشن های 25۰۰ ساله در آرامگاه کورش گفت: » 
کوروش ، آسوده بخواب که ما بیداریم »

1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(
اعتصاب مطبوعات

1395 خورشیدی )2۰16 میالدی(
درگذشت صفا حائری، روزنامه نگار سرشناس  ایرانی در جنوب فرانسه .

چهارشنبه 2۱ مهر     ۱۳ اکتبر

13۰5 خورشیدی ) 1926 میالدی(
درگذشت حاج محمدتقی معروف به شوریده شیرازی- شاعر دوره قاجار

1333 خورشیدی ) 195۴ میالدی(
آغاز محاکمه 12 تن از افسران دسته دوم سازمان نظامی حزب توده و صدورحکم 

اعدام برای آنان
1358 خورشیدی ) 1979 میالدی(

درگذشت غالمحسین مصاحب - نویسنده و پژوهنده
1389 خورشیدی ) 2۰1۰ میالدی(

درگذشت مرضیه، خواننده شهیر ایرانی 
ظهر روز چهارشنبه 13 اکتبر در سن 85 
ســالگی در شهر پاریس به دلیل سرطان 
استخوان. وی از مدتی پیش در بیمارستان 
آمریکایی شهر پاریس بستری بود. مرضیه 
با نام واقعی اشــرف السادات مرتضایی، 
متولد ســال 13۰۴ در شــهر تهران بود. 
او با آهنگســازان و ترانه سرایانی چون 
تجویدی، خرم، یاحقــی، خالقی، رهی 
معیری و معینی کرمانشاهی کار کرد و د 
ه ها تصنیف و ترانه ماندگار از خود به یادگار گذاشت. وي ایران را در سال 1373 

ترک کرده و با پیوستن به » شوراي مقاومت ملي » در پاریس اقامت گزیده بود .
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است.

پنجشنبه 22 مهر     ۱۴ اکتبر

1316 خورشیدی ) 1937 میالدی(
نخستین سنگ بنای کارخانه ذوب آهن در پشت کوه بی بی شهربانو نصب شد
1317 خورشیدی ) 1938 میالدی(

زادروز شهبانو فرح پهلوی
1328 خورشیدی ) 19۴9 میالدی(

تحصن دکتر محمد مصدق و تنی چند 
از هم فکرانش برابر کاخ شاه
13۴2 خورشیدی ) 1963(

صدور حکم اعدام طیب حاج  رضایی  
و اسماعیل رضایی

1398 خورشیدی ) 2۰19(
درگذشت حسین دهلوی موسیق دان در 
سن 92 سالگی در تهران) متولد 13۰6(

چاپ سوم این مجموعه با تجدید 
نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن 
به  را  آقای شان صداقتی آن  به 
رایگان از ایشــان دریافت کنید 

مهرداد بحری 
نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت 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

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

پیام بنی کریمی

https://baranrugservices.com/
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مقررات ویژه آسایشگاه های سالمندان از سال 2022

پس از دهه ها، آسایشگاه های نگهداری از سالمندان از اول ژانویه ۲۰۲۲، 
زیر مقررات و قانونمداری تازه ای، کنترل خواهد شــد. دولت فدرال و 
مدیکر ســاالنه ۲۱ میلیارد برای آسایشگاه های آمریکا هزینه می کند که 
۱/۶ میلیارد آن در کالیفرنیاست، با امضای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا 
هنگام تجدید پروانه کار این آسایشگاه های درمانی و نگهداری سالمندان، 
بازرســی و بررسی های سالیانه به عنوان یک اصل در راستای نظارت بر 
عملکرد آنها مالک قرار می گیرد. تنها ۱۲۰۰ آسایشگاه در لوس آنجلس 

کانتی کار می کنند. 
این قانون جدید که به کوشــش کنشــگران اصالح مقــررات خانه های 
پرستاری و آسایشگاه های سالمندان نوشته و به تصویب و امضا رسیده 
است، نظارت ایالت را بر این آسایشگاه ها بیشتر می نماید. نباید فراموش 
کرد که بخش بزرگی از هزینه های نگهداری، افزون بر بیمه ها از ســوی 

ایالت کالیفرنیا پرداخت می شود. 

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

