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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:

292292

راست های دروغ و دروغ های راست
 کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا                        

صفحه ۲

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

ketab1@ketab.com

08:33:26
لحظه تحویل سال 1401 به وقت لس آنجلس یکشنبه ۲0 مارچ ۲0۲۲

amam
لحظه تحويل ســال نوي خورشــيدي 
که ســرآغاز آيينهاي نوروزي است در 
سراسر جهان در لحظه اي واحد فرا مي 
رسد که در نقاط مختلف جغرافيايي به 
زمان محلي قابل محاســبه اســت اين 
لحظه به باور پيشينيان لحظه تکميل يک 
دور 360 درجه زمين به دور خورشيد و 

لحظه
 انقالب بهاري است که کره خاکي پس 
از طــي يک دور کامل گــردش به دور 
خورشــيد دقيقا به لحظه ای ميرسد که 
اعتدال بين دو نيمکــره در آن برپا مي 
شــود. بر اساس محاســبات موسسه 
ژئوفيزيک دانشگاه تهران که همه ساله 
لحظه تحويل ســال نوي خورشــيدي 
را اعالم ميکند، لحظه تحويل سال در 
ايران ســاعت 19  و 3 دقيقه و 26 ثانيه 
روز يکشنبه 29 اسفند 1400 برابر با  20 
مارچ 2022 خواهد بود. در افغانستان 
ســاعت 21 و 3 دقيقــه و 26 ثانيه و در 
تاجيکســتان ســاعت 21 و 3 دقيقه و 
26 ثانيه - اقليم کردســتان ساعت 18 و 

30 دقيقه و 3 ثانيه بعد از ظهر يکشــنبه 
20 مارچ 2022 خواهــد بود. بر همين 
اســاس و با توجه به تقويم مرکز اطالع 
رساني 08 ايرانيان آمريکا لحظه تحويل 
ســال  1401 خورشــيدی  در غــرب 
آمريکا - در شهرهايي مانند لس آنجلس، 
سانفرانسيسکو، سياتل و ونکوور کانادا 
ســاعت 8 و33 دقيقه و 26 ثانيه بامداد 
روز يکشنبه 20 مارچ 2022  خواهد بود. 
در شــرق آمريکا و در شهرهايي چون 
نيويورک، واشــنگتن دي ســي، آتالنتا 
، بوســتون و تورنتو لحظه تحويل سال 
مقارن با ساعت 11 و 33 دقيقه و 3 ثانيه 

بامداد يکشــنبه 20 مارچ 2022 خواهد 
بود و در لندن ســال تحويل ساعت 15 
و 33 دقيقه و 26 ثانيــه بامداد 20 مارچ 
2022 خواهد بود. به مناســبت نوروز، 
تقويم 1401 خورشيدی شرکت کتاب و 
سه تقويم معادل آن يعنی تقويم ميالدی، 
عربی و عبری منتشر خواهد شد. در اين 
تقويم رويدادهای همه اديان و مذاهب در 
ايران اعم از مسلمان، زرتشتی، يهودی، 

مســيحی، بهايی درج شــده است. در 
اين تقويم رويدادهای مناســبتهای ملی 
ايرانيان مانند اطالعات بيشتر را در تقويم 

نوروزی شرکت کتاب مالحظه بفرماييد

جایزه نوروزی بنیاد میراث پاسارگاد
ايرانشهر: بر اساس اطالعيه ای که به دفتر ايرانشهر واصل شد،  بنياد ميراث پاسارگاد جوايزی را در رشته های مختلف  برای نوروز 1401هجری خورشيدی 

)2581 ايرانی خورشيدی(  به شرح زير اعالم کرده است. 
بهترين شخصيت در رشته ميراث فرهنگی و تاريخی

بهترين شخصيت در رشته ميراث طبيعی و محيط زيست
بهترين شخصيت در هنر يا ادبيات

بهترين شخصيت به عنوان کوشنده ی فرهنگی
بهترين سازمان در ارتباط با ميراث فرهنگی، ميراث طبيعی، هنری، ادبی و ...

در اين اطالعيه از همگان دعوت  شده است که افراد و سازمانهای شايسته برای اين جوايز را به بنياد پاسارگاد به نشانی SavePasargad.com معرفی کنند.

تقدیر تحلیلگر مشهور »سی آی ای« از کتاب نویسنده ایرانی
شــرکت کتاب: کتاب نويســنده ايرانی آمريکايی، به 
زبان انگليســی در آمريکا منتشر شــده است . عرفان 
قانعی فرد - نويســنده و پژوهشــگر در حوزه تاريخ 
خاورميانــه و مطالعات امنيت - در دانشــگاه لندن و 
کاليفرنيا، دانش آموخته » مطالعات امنيت است و 12 
سال سابقه پژوهش ميدانی در خاورميانه دارد. از وی 
قبال کتاب های »پس از شضت سال }خاطرات رسمی 
جالل طالبانی، رئيس جمهور عراق{ و در دامگه حادثه 
} خاطرات پرويز ثابتی{ به زبان های عربی و فارســی 

منتشر شده اند.
کتاب جديد قانعی فرد، برخی از مقاالت پژوهشی و 
تحليلی وی می باشند که گاها در انديشگده هايی مانند 
Begin-( مرکز مطالعات اســتراتژيک بگين ســادات

Sadat Center for Strategic Studies( در دانشگاه 
بارايالن )Bar-Ilan( اسرائيل منتشر شده اند. 

کتاب ُمالی مخوف،  4 موضوع اساسی دارد: »رژيم 
جمهوری اســالمی؛ تروريســم اســالمی؛ نهادهای 
اطالعاتی و امنيتی وزارت اطالعات و سپاه پاسداران 
و تفکــر خمينيســم..« و اين کتــاب ۳۰ فصل دارد.  
مايکل جوزف مورل)Michael Morell ( ، تحليلگر 
اطالعاتی مشهور آمريکايی در پشت جلد کتاب، آن را  

يک کتاب بسيار جالب…توصبف کرده است.
مايکل مورل به عنوان قائم مقام اداره کننده و نيز دو بار 
به عنوان کفيل اداره کنندٔه سيا  )C.I.A.( در سال های 
۲۰۱۱ بعد از خروج لئون پانتئا و ســپس از ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۳ پس از خــروج ژنرال پترايــس فعاليت کرده 
است.  سرانجام وی در ســپتامبر سال ۲۰۱۳  از سی 
آی ای بازنشسته شد. دکتر مايکل مورل در پشت جلد 
کتاب » ُمالی مخوف » نوشته » عرفان ، نگاهی جديد 

و مهم به يکــی از خطرناک ترين رژيم های روی کره 
زمين انداخته است. اين کتاب بايد در قفسه کتاب های 
هر کسی که به موضوع ايران عالقه مند است ، وجود 
داشته باشد ...” هم اکنون دکتر مورل يکی از استادان 

دانشگاه در واشنگتن است. 
 

قانعی فرد  به تلويزيون الحره  )Alhurra(گفت: » در 
دانشگاه، اوايل درباره نقش سازمان امنيت در حرکت 

جک دورسی مدير عامل شرکت 
توئيتر از شغل خود کناره گيری نمود

دادگاه استيناف منطقه ۹ فدرال ، 
ممنوعيت استفاده از خشاب با 

ظرفيت باال را تاييد کرد 

شکست نخستين طرح کاليفرنيا 
برای توقف حفاری نفت در دريا بر 
تالش های جديد سايه افکنده است. 

بر اساس قانون اساسی، شهر اورويل 
اعالم جمهوری می کند و عليه 
واکسيناسيون اجباری می جنگد

فرو افتادن درخت 100000 پاندی بر 
يک خانه 2 طبقه شهر انسينو، موجب 

مرگ مرد 64 ساله ای شد

الکس ويانوئه وا : برای آزمايش 
کرونا از شرکت وابسته به چين 

استفاده نخواهد شد

رای دهندگان سياهپوست 
در لوس آنجلس و مشکل بزرگ 

بی خانمانی

کتابهای هالو ) محمدرضا عالی  پیام( 
بزودی توسط  شرکت کتاب منتشر می شوند 

https://www.heidarilawgroup.com/
www.RHMFirm.com
https://atlantapcc.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112828
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تصویر هفته:                                              کورش سلیمانی )توماج( آتالنتا                            

راست های دروغ و دروغ های راست
مغــازه داری در جوار حرم امام رضا در مشــهد، برای فروش جنس های 
خودش مرتب به گنبد مطهر قســم می خورد و مشــتری های ساده دل هم 
حــرف او را باور می کردند و جنس های بنجل او را می خريدند تا اين که 
فهميدند که اين جناب کاسب در موقع قسم خوردن به سر مبارک  خودش 
اشــاره می کنه که بسيار گرد و صاف و براق و بی مو و پاکيزه و مطهر بود و 
شکل و شمايل گنبد را هم داشت و اين جناب کاسب، به برکت همين ابتکار 
و کله استثنايی که داشــت، به مال و منالی رسيد، بدون اين که کوچکترين 

ناراحتی وجدان، آرامش خواب سنگين اون رو به هم بزنه.

ابتکار آقا محمدخان قاجار

آقا محمدخان قاجار وقتی به قدرت رســيد، از آن جا که خودش فرزندی 
نداشــت، برادرزاده اش خانبابا جهانبانی را که بعدا فتحعلی شــاه شد به 

وليعهدی خودش انتخاب کرد
… ولی اشــکال کار در اين بود که آقا محمدخان 5 برادر ناتنی  داشــت که 
سلطنت را پس از آقا محمدخان حق خود می دانستند. بنابراين آقا محدخان 
بر آن شد که کلک برادران را يک به يک بکند تا برادرزاده اش آسوده خيال 
و فارغ البال بر اريکه سلطنت تکيه بزند. به همين جهت با طرح نقشه هايی 
برادران را به بارگاه خود دعوت می کرد و با خدعه و نيرنگ  آنها را ســر به 

نيست می کرد. 
… بلی يک از برادران دســت خواجه تاجــدار را خوب خوانده بود و از او 
فراری بود و آقا محمدخان به ناچار به مادر او ) زن بابای خودش ( متوسل 
می شــه و به مقدسات قســم می خوره که اگر زن پدر، برادرش را پيش او 
بفرســته، بعد از دو روز اونو بر می گردونه و زن پدر بخت برگشته هم که به 
قسم های آقا محمدخان مومن ايمان داشته پسرش را پيش آقا محمدخان 
می فرســته و برادر تاجدار هم نقشه غافلگيری و قتل برادر ناتنی  را عملی 
می کنه و همانطور که قسم خورده بود نعش! برادرش را پس از دو روز  پيش 

مادرش می فرسته تا حرفش دو تا نشه.

  در کانون خبر:

کورش سليمانی )توماج( آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

جک دورسی مدیر عامل شرکت توئیتر از شغل خود کناره گیری نمود

در سن فرانسيسکو، شرکت توئيتر اعالم کرد که جک دورسی، مدير عامل 
و يکی از بنيانگذاران اين شرکت از شغل خود کناره گيری نموده و مسئوليت 
را به پاراگ آگراوال رئيس بخش تکنولوژی شــرکت واگذار نموده است تا 
ســال ۲۰۲۲ که اين دوره پايان يابد او خود را کنارکشيده است تا در دوره 

بعدی فردی ديگری برگزيده شود. 

او در بيانيه خود، از اعتمادی که در روند ۱۰ ســاله کار با مدير تکنولوژی 
داشته سخن گفته است. ناگفته نماند که جک دورسی، يک بار ديگر در سال 
۲۰۰۸ از سمت مدير عاملی استعفا داد و در سال ۲۰۱5 بار ديگر مديريت 

عامل شرکت توئيتر را به عهده گرفت. 

دادگاه استیناف منطقه ۹ فدرال ، 
ممنوعیت استفاده از خشاب با ظرفیت باال را تایید کرد

دادگاه استيناف منطقه ۹ فدرال در سن فرانسيسکو، با رای ۳-۸ ممنوعيت 
قانون اســتفاده از خشاب اســلحه با ظرفيت باال را تاييد کرد و نوشت که 
نداشتن خشاب با ظرفيت باالی فشنگ ،هيچ ارتباطی به قانون دفاع از خود 
نداشته و هيچ گواهی در اين زمينه وجود ندارد. در دادگاه استيناف، پس از 
بحث و رای گيری، قاضی عاليرتبه دادگاه استيناف سوزان گربر به نمايندگی 

از دادگاه چنين نوشت: 
در تيراندازی های مرگباری که در کاليفرنيا انجام شــده و در هر کدام جان 
بيش از ۲۰ نفر گرفته شده است از اسلحه های با خشاب باال استفاده شده 
است و اين ممنوعيت داشتن خشاب باال می تواند به کاهش مرگ و مير در 

اين گونه تيراندازی ها منجر شود. 

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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  در کانون خبر:

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
 عباس پهلوان منتشر شد

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

310-477-7477

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب
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شکست نخستین طرح کالیفرنیا برای توقف حفاری نفت در 
دریا بر تالش های جدید سایه افکنده است

نشت فاجعه بار نفت از پايانه های کف اقيانوس در کاليفرنيا و آلوده ساختن 
محيط زيســت، دهه ها بر تالش هواداران محيط زيست برای ممنوعيت 
اســتخراج نفت از کرانه های ســاحلی و بی نتيجه ماندن ارائه مشوق به 
شرکت های نفتی، برای پايان دادن به سودجويی های پرهزينه شان برای 
مردم، اکنون بار ديگر اين موضوع را که چگونه استخراج نفت را به طور 

قانونی از دريا پايان دهند را به بحث و گفتگوی روز بدل کرده است. 
سناتور دموکرات باب هرتز برگ از ون نايز می گويد يافتن راه حلی که هم 
برای ماليات دهندگان کم هزينه باشد و هم در شرايط کنونی افزايش بهای 
بنزين و نفت خام معنای اقتصادی داشته باشد دشوار است. نشت نفت 

در ماه اکتبر در ارنج کانتی هنوز پاک نشده است. 

بر اساس قانون اساسی، شهر اورویل اعالم جمهوری می کند
 و علیه واکسیناسیون اجباری می جنگد

معاون شهردار شهر اورويل در کاليفرنيا در شمال کاليفرنيا برای مخالفت 
با اجباری بودن واکســن، اعالم کرد که بر اساس قانون اساسی آمريکا، 
ايالت کاليفرنيا نمی تواند اجبار در واکسينه شدن را به ويژه برای کودکان 
را به مردم اين شــهر تحميل کند. اين شهر ۲۰ هزار نفر جمعيت دارد و 

کمترين ميزان واکسينه شده را دارد.
از اين روی بر اساس قانون اساسی، شهر اورويل اعالم جمهوری می کند 

و عليه واکسيناسيون اجباری می جنگد. اين موضوع در شورای شهر به 
تصويب رسيده است. 

ناگفته نماند که شهر اورويل در کانتی بيوت قرار دارد و کانتی بيوت دارای 
۲۲۰۰۰۰ نفر جمعيت اســت و 4۷ درصد اين کانتی واکسينه شده اند که 
نسبت به کل کاليفرنيا که اکنون در ۷۱/۸ درصد قرار دارد بسيار کم است. 

کتابهای هالو ) محمدرضا عالی  پیام( 
بزودی توسط  شرکت کتاب منتشر می شوند

http://mazganilaw.com/
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  در کانون خبر:

بیش از 400 شهر آلوده و مسموم کالیفرنیا در معرض سیل 

بيش از 4۰۰ شهر آلوده و مسموم در کاليفرنيا در معرض سيل های ناشی 
از باال آمدن سطح آب دريا هستند. و می تواند بسياری از خانه هايی را که 
در کنار آب ها بنا شده اند را آسيب بزند ولی خطر اصلی بازگشت سموم و 

مواد شيميايی به آب هاست. 
۳ نيروگاه برق که در کرانه های آکســنارد قرار دارند و همراه با زباله های 
مسموم اين نيروگاه ها در نزديکی ۲ پايگاه نيروی دريايی که نخاله های 
شيميايی نامشخص را وارد آب ها می کند، می تواند در صورت باال آمدن 

آب، سيلهايی را به راه اندازد که مواد بيشتری را وارد آب ها کند و آن را به 
مناطقی که التين تبارهای کم درآمد زندگی می کنند روانه بسازد. 

مطالعه مشــترک در دانشگاه UCLA و UC Berkeley نشان می دهد که 
تا سال ۲۰5۰ که جمعيت مناطق کم درآمد التين تبار و سياهپوست چند 
برابر خواهد شد، دســت کم 4۰۰ منطقه در مسير سيل های مسموم قرار 

می گيرند. 

اجرایی شدن قانون تبدیل خانه های تک واحدی به ۲ یا ۴ واحدی
با نزديک شدن به روز اول ژانويه و اجرايی شدن قانون تبديل خانه های 
تک واحدی به ۲ يا 4 واحدی، شماری از شهرها در تالش هستند که با به 

کار گرفتن مقررات ويژه، مسير اين قانون را کند و کمرنگ نمايند. 
در تابســتان امسال با در نظر گرفتن کمبود مسکن، سنای کاليفرنيا اليحه 
۹ را تصويــب کرد که به موجب آن مالکان ســاختمانهای تک واحدی 

می توانند آن را به ۲ واحدی و يا حتی 4 واحدی تبديل نمايند. 
شماری از شــهرها که دارای خانه های مســکونی گران قيمت هستند و 
نمی خواهند معماری و چهره شهرشان تغيير کند مقررات دست و پاگيری 
 Altos را طرح می کنند تا پيشگيری نمايند که می توان به شهرهايی چون
Hills و Cupertino در کرانه های سن فرانسيسکو و پاسادنا و رداندوبيچ 

در لوس آنجلس کانتی اشاره کرد. 

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

الکس ویانوئه وا : برای آزمایش کرونا
 از شرکت وابسته به چین استفاده نخواهد شد

الکس ويانوئه وا، رئيس شريف دپارتمان لوس انجلس 
کانتی اعالم کرد که از اين پس از شــرکتی که به چين 
وابســته اســت برای خدمات آزمايش کرونا استفاده 

نخواهد شد. 
او در نامــه ای به FBI و شــورای ناظران کانتی لوس 

آنجلس اعــالم نمود کــه او نمی خواهد از شــرکت 
Flugent بــرای آزمايش های کرونــای ماموران اين 
دپارتمان اســتفااده کند زيرا بهره گرفتن از اطالعات 
و DNA ماموران از ســوی شرکت ياد شده، می تواند 

خطر امنيتی برای ماموران کانتی داشته باشد.

رای دهندگان سیاهپوست 
در لوس آنجلس و مشکل بزرگ بی خانمانی

بيــش از نيمی از رای دهندگان سياهپوســت در لوس 
آنجلس، موضوع بی خانمانی را يک مشکل بزرگ در 
نظرسنجی خوانده اند. در حالی که ۸ درصد جمعيت 
لوس آنجلس را سياهپوســتان تشــکيل می دهند، ۳4 

درصد بی خانمان ها سياهپوست هستند. 
در نظرســنجی که از رای دهندگان سياهپوست لوس 
آنجلس انجام شده است، 4۹ درصد گفته اند در يکسال 
گذشته در معرض بی خانمانی قرار گرفته اند در حالی که 

در مقايسه ۲۹ درصد رای دهندگان سفيد پوست، ۲5 
درصد اسيايی تبارهای رای دهنده و 4۲ درصد التين 
تبارهای رای دهنده، در معرض تجربه بی خانمانی قرار 

گرفته اند.
ناگفته نماند که از هــر ۸ نفر رای دهنده لوس آنجلس 
کانتی، يک نفر اجاره نشين بوده و در سال گذشته از هر 

4 نفر ۱ نفر توان پرداخت اجاره نداشته است. 



6IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 292  DECEMBER  ,3 , 2021 هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره  292  - آدینه   3  دسامبر  2021 

طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:

جوک های برگزيده خبرگزاری ايرانشهروند:
همين کــه اياالت امريکا, نون بربری وســنگک 
نــداره ينی ده هيچ از ما عقبــه و هيچ غلطی هم 

نميتونه بکنه!
*********

 داريوش فقــط اونجا که می خونــه; در قندون 
لب خندون در قندون لب خندون, ناز نفســت 

داريوش فرضيايی جان.
*********

 تو کوچه بلند گفتم مجيد ببينم گربه برميگرده يا نه 
چند نفر وايساده بودن يکيشون برگشت گفت بله 
گفتم نه با اين گربه هه بودم يهو داد زد گربه پدرته 

و انداختن دنبالم.
*********

ســوار کارپينو شدم يارو گفت موزيک يا کتاب؟ 
گفتم يه کتــاب صوتی لطفا. پشــمای فرهنگی 

هنريش ريخت!
*********

اين همه ی پلنگ اسمشون مليسا و پريناز و النازه 
اکنون دوتا گربه هم اسمشــون مجيد باشه چشم 

نداريد مشاهده نماييد!
*********

 کاش وقتی سرما می خوريد بميريد که به ما منتقل 
نشه. واال!

*********
دندونم مينا داره, گوشــم اللــه داره, ولی خودم 

حتی سکينه هم ندارم!
*********

طرف تا ديروز از آفتابه آب ميخورده حال ميگه 
بغير هايپ و ايسی مانکی چيزی بخوردم نميره!

*********
همسايه بااليی اومده دم در ميگه لطفا آرومتر راه 
بريد ما بيمار داريم. بايد برم از خانواده بپرســم 

کدومشون توانايی رو سقف راه رفتن دارن!
*********

امشــب آخرين قيمه نذری عاشورا رو از فريزر 
بيرون آووردم و خــوردم اميد به زندگيم نصف 

شده …

*********
يکى از دوســتام با 25 سال ســن براى بار دوم 
ازدواج کــرده اونوقت من هنوز دارم فک ميکنم 

بزرگ شدم چيکاره شم.
*********

  ســنگک شــده 3500 تومن؟ پنج هزار می دی 
بقيه شم می گه چنتا سنگ بردار!
*********

 همين اکنون يه زنبور ديدم جای اين که ويز ويز 
کنه جير جير می کرد گفتم چته؟ گفت ويز ممنوع 

شده!
*********

چگونه خريد اينترنتی می کنيد؟ يه کتاب خريدم 
پونزده تومن از اون موقع بيست دفعه رفتم سايت 
رو چک کردم يوقت پولم رو باال نکشيده باشن 

فرار کرده باشن.
*********

 از کنار يه متکدی داشــتم رد می شدم گفت ايشاهلل 
دوماد شی پسرم يه کمکی بکن. 5۰۰ دادم بهش 
گفت دستت درد نکنه ولی با اين متکدی بازيا زن 

نگيری بهتره !
*********

بهنــام بانی يــه داداش داره به نــام باعث بانی, 
بدبختانه محبوبيت زيادی نداره تو جامعه و همه 
ی لعنتش ميکنن* عوضش پسرعموش باگز بانی 

کل جهان عاشقشن…
*********

ديباال بهش ميخوره جاى نام يه فوتباليســت يه 
جور قربون صدقه رشتى باشه!

*********
  اومدم با اســنپ چت تصوير بگيرم يکم جذاب 
شــم پيام اومد; “متاسفيم اســنپ چت قادر به 

پوشاندن اين ميزان از زشتی شما نيست.
*********

سرانجام يه روزی ميرم دفتر گوگل يکی دونه می 
زنم زير گوش کارمنداش ميگم من ربات نيستم 

احمققق!
*********

 رفتم روان شناس گفتم چند شبه خواب وحشتناک 
می بينم چيکار کنم؟ گفت نخواب بيمار بعدی!

*********
  پسره استوری گذاشــته فيلم اکشن و وحشتناک 
۲۰۱۷ توصيه بديد. گفتم چند ســالته؟ گفت ۹ 
سال. بهش کاراگاه رشيد و توصيه دادم. کرگردن 
من با ۲۸ ســال سن تو اين سرياال يکی سر يکی 
ديگه دادبزنــه بغض می کنم ميرم بغل بابام فيلم 

اکشن و وحشتناک ۲۰۱۷ ؟
*********

    يه قانونی هم مامانا دارن که ميگه هر خوراکی که 
فعاًل تو خونه موجوده باالترين ارزش خوراکی 

رو داره و اگه نخوريش ديگه بزرگ نميشی!
*********

 يه سگ گرفتم که بزرگ کنم انقدر تو خونه هيچی 
نداشــتم که يه روز رفت يه استخون اورد گفت 
داداچی بيا اينو از همسايه کش رفتم با هم بزنيم 

که نميريم.
*********

ميگن تو بهشــت يه فرشــته اى هســت به اسم 
بخوابيــل که وظيفه ش اينه هــر کسى که به هر 
دليلى زودتر از هشت صبح از خواب بيدار شد 

رو دوباره به تخت خواب هدايت کنه.
*********

تنها ردی که تو زندگی از خودم جا گذاشتم …
رِد آب زباله رو پله ها بود

که متاسفانه مدير ساختمون استقبال نکرد و همين 
روزا بايد تخليه کنم

*********
حساب کردند حدود: 7549763

تنبل و بی حال در جهــان وجود دارند که حتی 
حاضر نيســتند اين عدد 7رقمی رو بخونن ... 
نه ديگه فايده نداره نخون، تو هم به جمعشــون 

اضافه شدی!
منم قربانی شدم، بفرست واسه بعدی ...

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند: مذاکره!

مذاکره يکی از متمدن ترين و بهترين راه های انسانی حل مسايل می باشد 
... اما بين انســان ها نه حيوانات و نه انسان نماها ... شما هيچوقت نمی 
تونيد بين انسان ها و حيوانات گفتگو برقرار کنی ... مثال فکر کن يه حيوون 
خطرناک مثه خرس يا پلنگ دايم خونه و زندگيتو تهديد بکنه! دقيقا چکار 
ميکنی؟ ميری باهاش حرف بزنی و ازش خواهش کنی که خاله خرســه يا 
آقايون پلنگا لطفا بياين با هم مذاکره کنيم تا تهديداتتون کم بشه و يه امتيازاتی 
ما به شــما بديم و يه چيزايی هم شماها به ما بدين ... اگه می خوای با اين 
حيوونات خطرناک مذاکره کنی حتما با خودت باس يه تفنگی، چاقوويی، 
تيزی، چيزی ببری که وسط مذاکره تيکه پاره ات نکنن ... راه ديگه اش اينه 

که از پليس يا جنگلبانی کمک بخوای تا بيان و شما رو از شر اين حيوانات 
موذی زبون نفهم نجات بده ... يه راه ســومی هم هســت که شما ميتونی 
بری يه اسلحه بخری و از پنجره خونه ات تا خاله خرسه و آقايون پلنگا رو 
ديدی، دستتو بذاری روی ماشه تفنگ و با نذر تعدادی صلوات با رافت و 

شفقت اسالمی بزنی و حيوونات خطرناک اطراف خونه اتو بترکونی!
حاال توی اين قصه ميتونی جای خاله خرسه و آقايون پلنگا تيم مذاکره کننده 
اتمی جمهوری اسالمی رو بذاری، جای صاحب خونه تهديد شده ميتونی 
اسراييل رو بذاری، جای پليس هم سازمان ملل و جای اسلحه و چاقو هم 
ميتونی بمب اتم و موشــک و پهپاد بــذاری ... االن ديگه کامال در جريان 
مذاکرات هسته ای فعلی بين جمهوری اسالمی و چند بعالوه چند و نتيجه 

اون قرار گرفتيد ... مذاکره خيلی خوب می باشد اما فقط برای آدم ها!   
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213-573-9635

 در کانون خبر:

رسیدگی به موضوع گزینش زنان برای هیئت مدیره شرکتهای سهامی عام

دادگاه عالی لوس آنجلس، امروز رســيدگی به موضوع گزينش زنان برای 
هيئت مديره شرکتهای ســهامی عام را آغاز می کند. در قانونی که در چند 
سال گذشته در کاليفرنيا تصويب شده و جری براون فرماندار کاليفرنيا در آن 
هنگام، از امضا کنندگان پذيرش اجرای آن بوده، آمده است، هر شرکتی که 
سهام آن برای فروش عمومی در بازار سهام عرضه می شود بايد دست کم 

يک نفر زن در هيئت مديره داشته باشد. 
در آن هنــگام جری براون از ايالت های ديگر نيز درخواســت نمود به اين 

کارزار بپيوندند. 
گروه حقوقدانان محافظه کار شــکايتی را طرح کردند که استفاده از بودجه 
ماليــات دهندگان برای اجرايی نمودن اين اليحــه در کاليفرنيا غيرقانونی 
است. که نقض قانون برابری جنســيتی آمده در قانون اساسی کاليفرنيا را 

اجرايی نمايند. 
دادگاه عالی لوس انجلس امروز رســيدگی به اين شــکايت را آغاز نموده 

است. 

رسیدگی به پرونده رشوه در دپارتمان آب و برق لوس انجلس

رســيدگی به پرونده رشــوه در دپارتمان آب و برق لوس انجلس نام های 
بيشتری را در ليست سياه رسوايی قرار داده است. 

و به هيزنه های ديگر دپارتمان ها نيز اشاره شده است. 
اين پرونده نشان می دهد که در يک دوره از ژانويه امسال تا سپتامبر امسال، 
5۰۰ هزار دالر پول به ۱۸ نفر از کارکنان اداره آتش نشانی لوس آنجلس به 

عنوان اضافه حقوق پرداخت شده است. 
در پرونــده  ای ديگر، مديران آموزشــی آکادمی پليس لــوس انجلس، با 

دزديدن اسلحه های يک فروشگاه اسلحه فروشــی آن به ديگران نشان از 
فساد و راهکارهای غيرقانونی دارد. 

در پرونده بزرگتری نشــان داده شــده اســت که با واگذار نمودن صدور 
صورتحساب  های آب و برق، مشترکان از سال ۲۰۱5 مجبور به پرداخت 
اضافه شده اند، برای نمونه يک مشــترک، 5۱64۹ دالر پول آب پرداخت 
کرده و به او گفته شده است که آب توالت ممکن است چکه می کرده است. 

https://www.imperialagent.com/
https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/
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
3 دسامبر تا  9 دسامبر ) 12 آذر تا 18 آذر (

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

آدینه 1۲ آذر  /   3 دسامبر

1284 خورشيدى ) 1905 ميالدى(
زادروز غالمحسين صديقى، استاد دانشگاه تهران و وزير پست، تلگراف و تلفن )در دولت 

اول( و وزير كشور )در دولت دوم( دكتر مصدق
1340 خورشيدى ) 1961 ميالدى(

منع ورود طال به كشور تصويب شد
1345 خورشيدى ) 1966 ميالدى(

جمعيت كل كشور، بيست و پنج ميليون و هفتصد و هشتاد و نه هزار نفر اعالم شد
1363 خورشيدى ) 1984 ميالدى(

درگذشت بهرام صادقى، نويسنده
1377 خورشيدى ) 1998 ميالدى(

قتل محمد مختارى، شاعر، منتقد )از سرى قتل هاى زنجيره اى(
1391 خورشيدى ) 2012 ميالدى(

درگذشت احسان نراقى، جامعه شناس و نويسنده ايرانى در سن 86 سالگى.
اكثر آثار احسان نراقى در شركت كتاب موجود است

1398خورشيدى ) 2019 ميالدى(
سالگرد درگذشت نصرت كريمى هنرپيشــه و كارگردان تئاتر و سينما ) متولد اول دى ماه 

1303 تهران( در تهران

شنبه 13 آذر  /   4 دسامبر

1293 خورشيدى ) 1914 ميالدى(
مجلس سوم شوراى ملى توسط احمدشاه گشايش يافت.

1360 خورشيدى ) 1981 ميالدى(
درگذشت جال اللدين تاج اصفهانى، استاد آواز )متولد 1282 در اصفهان(

یکشنبه 14 آذر /    5 دسامبر

1304 خورشيدى ) 1925 ميالدى(
زادروز ماركو گريگوريان، نقاش، هنرشناس و بازيگر ايرانى - ارمنى

1320 خورشيدى ) 1941 ميالدى(
درگذشت ميرزاطاهر تنكابنى - دانشمند معاصر

1333 خورشيدى ) 1954 ميالدى(
احداث مسجد در محوطه دانشگاه تهران به دستور محمدرضاشاه پهلوى

1337 خورشيدى ) 1958 ميالدى(
تظاهرات مخالف با ايران در بغداد

1339 خورشيدى ) 1960 ميالدى(
سرلشكر نعمت اهلل نصيرى رئيس شهربانى شد

1349 خورشيدى ) 1970 ميالدى(
امضاى اسناد خط مرزى ايران و شوروى

1356 خورشيدى ) 1977 ميالدى(
درگذشت دكتر منوچهر اقبال، نخست وزير دوره پهلوى دوم.

1369 ميالدى ) 1990 ميالدى(
درگذشت دكتر غالمحسين يوسفى - پژوهشگر، اديب، مؤلف و شاعر

آثار زنده ياد غالمحسين يوسفى در شركت كتاب موجودند

دوشنبه 15 آذر   /  6 دسامبر

1340 خورشيدى) 1961 ميالدى(
زادروز فرهاد ارژنگى نوازنده تار و آهنگساز

1352 خورشيدى ) 1973 ميالدى(
درگذشت سناتور سيدمهدى فرخ - رجل سياسى

1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(
درگذشت دكتر عيسى صديق )صديق اعلم(- مؤلف و 

استاد ممتاز دانشگاه
1369 خورشيدى ) 1990 ميالدى(

درگذشــت دكتر منوچهر جهانبگلو - پژوهشــگر، 
نويسنده، نوازنده و موسيقيدان

1375 خورشيدى ) 1996 ميالدى(
درگذشت على حاتمى، كارگردان و فيلمنامه نويس

1384 خورشيدى ) 2005 ميالدى(
سقوط هواپيماى سى- 130 خط هوايى جمهورى اسالمى بدليل بى لياقتى حكومت، اندكى 
پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد، كه در اين حادثه، 94 نفرشامل نيروهاى نظامى سپاه ) 

سركوبگر( و ارتش ايران و خبرنگاران، كشته شدند.
1389 خورشيدى ) 2010 ميالدى(

درگذشت شمس الدين سادات آل احمد، فرزند سيد احمد طالقانى. وى در تيرماه 1308 در 
محله پاچنار تهران متولد شد و در خانواد هاى روحانى پرورش يافت.

وى يكى از نويسندگان معاصر و برادر جالل آالحمد بود. از آثار او مي توان به  » گاهواره«، 
»عقيقه«، »مجموعه قصه قدمايي«، »سيروسلوک«، »ازچشم برادر« و »حديث انقالب » اشاره 

كرد.
1396 خورشيدى ) 2017 ميالدى(

درگذشت مهين اميرمكرى نويسنده و پژوهشگر  ) متولد 7 فوريه 1937( در ايالت ايلينوى 

- آمريكا ، كتاب نوروز به زبان فارسى و انگليس از آثار برجسته اوست.

سه شنبه 16 آذر  /   7 دسامبر

1315 خورشيدى ) 1936 ميالدى(
زادروز پرويز خائفى، شاعر

1332 خورشيدى ) 1953 ميالدى(
كشــته شدن سه دانشجو - مهدى شــريعت رضوى، احمد قندچى، مصطفى بزر گنيا- و 
مجروح شــدن عد هاى از آنان در تظاهرات اعتراض آميز دانشــجويان دانشگاه تهران به 
مناسبت برقرارى روابط بين ايران و انگليس )اين روز بعدها به عنوان روز دانشجو شناخته 

شد(
1372 خورشيدى ) 1993 ميالدى(

درگذشت جواد معروفى، موسيقيدان
آثار زنده ياد استاد جواد معروفى به صورت سى دى و كتاب موجود است

درگذشت منوچهر نوذرى، برنامه ساز راديو در ايران

چهارشنبه 17 آذر  /   8 دسامبر

1265 خورشيدى )1886 ميالدي(
زادروز محمدتقى بهار )ملك الشعرا(، شاعر، اديب و سياستمدار

آثار زنده ياد ملك الشعرا بهار در شركت كتاب موجودند
1318 خورشيدى ) 1939 ميالدى(

زادروز داريوش مهرجويى، فيلمساز و مترجم
آثار سينمايى داريوش مهر جويى در شركت كتاب موجود 

است
1351 خورشيدى ) 1972 ميالدى(

درگذشت هوشنگ پزشك نيا - نقاش
1353 خورشيدى ) 1974 ميالدى(

درگذشت على منصور )منصورالملك( - سياستمدار، وزير، 
سفيركبير، استاندار و نخست وزير

1357 خورشيدى ) 1978 ميالدى(
على اصغر حاج سيدجوادى به اتهام اهانت به ارتش بازداشت شد.

1386 خورشيدى ) 2007 ميالدى(
درگذشت گرشــا رئوفى بازيگر پيشكسوت سينما در سن 74 سالگى بر اثر نارسايى كليه 

درتهران

پنجشنبه 18 آذر  /   ۹ دسامبر

1304 خورشيدى ) 1925 ميالدى(
مرضيه ضرابي، امتياز روزنامه »نسوان شرق« را گرفت 

1312 خورشيدى ) 1933 ميالدى(
زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد
1332 خورشيدى ) 1953 ميالدى(

ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا وارد تهران شد
1332 خورشيدى ) 1953 ميالدى(

اعتراض عمومى عليه ورود نيكســون به تهران، ايجاد برخوردهاى شديد بين پليس و دانشجويان و 
بازداشت شدن صدها دانشجو

1343 خورشيدى ) 1964 ميالدى(
وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر تفكيك شد وقانون آن به تصويب 

نهايى رسيد
1352 خورشيدى ) 1973 ميالدى(

تيم كشتى ايران در هفتمين دوره مسابقات كشتى آزاد جهان، با پنج مدال طال اول شد
1377 خورشيدى ) 1998 ميالدى(

قتل محمدجعفر پوينده، نويسنده و مترجم )از سرى قتلهاى 
زنجيره اى(

1381 خورشيدى ) 2002 ميالدى(
درگذشت جهانگير ملك، استاد تنبك

1385 خورشيدى ) 2006 ميالدى(
درگذشت احمد قدكچيان، بازيگر سينما و تأتر و تلويزيون 

در سن 86 سالگى دريكى ازبيمارستا نهاى تهران.
1388 خورشيدى ) 2009 ميالدى(

درگذشت فرامرز پايور، آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور 
در يكى از بيمارستا نهاى تهران.

پايور در 21 بهمن 1311 در تهران متولد شد. پدرش هنرمند 
نقاش و اســتاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله نقاش چير هدست دوران 

قاجار و نوازنده ويولن، سنتور وسه تار بود.
فرامرز پايور از برجست هترين شاگردان ابوالحسن صبا بود به طورى كه صبا با ويولن، سنتور او را 

همراهى مي كرد. پايور بر تاريخ سنتورنوازى درموسيقى ايرانى، تأثير مهمى داشته است.
آثار مكتوب و صوتى زنده ياد استاد پايور درشركت كتاب موجودند

1399 خورشيدى ) 2021 ميالدى(
درگذشت احمد على راغب ) زاده 12 اردى بهشت 1323(

موسيقيدان، آهنگساز، نوازنده  و نويسنده. از او 1400 قطعه موسيقى به يادگار مانده است ) ملقب به 
مرد هزار آهنگ( ، همراهى و همكارى با رژيم خونخوار جمهورى اسالمى 

https://baranrugservices.com/
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

مایک منشوری - مشاور بیمه
292292

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

از کارافتادن کامپیوتر دانشگاه ها به سبب تراکم ورود درخواست

تراکــم درخواســت ورود به دانشــگاه ها در آخرين لحظه های شــب 
گذشته،سبب از کار افتادن کامپيوتر دانشگاه ها شد. 

ساعت ۱۱:5۹ شب گذشته يعنی يک دقيقه پيش از ورود به يکم دسامبر، 
ناگهان کامپيوترهای دانشــگاه های Cal state فولرتن، النگ بيچ، سن 
لوئيس اوبيسپو، با ورود بيش از حد پرسشنامه ها و درخواست ورود به 

دانشگاه روبرو شدند در حالی که دانشگاه های Cal state در فرزنو، لوس 
انجلس، پومونا، سن ديه گو و سن هوزه که مهلت دريافت درخواست را 

تا ۱5 دسامبر تمديد کرده بودند با اين مشکل روبرو نشدند. 
ناگفته نماند که دانشگاه های UC نيز با اين تراکم روبرو شده بودند.

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

