ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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رونمایی از مجسمه کوروش بزرگ از طریق
کانال زوم در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

در صفحات دیگر:
اریک گارستی احتمال وزارت در
کابینه بایدن را رد کرد
درفاصلهچندساعت،درخواست
ایالتکالیفرنیاردوسپسپذیرفتهشد
وزیردفاعپیشینمکزیکدرفرودگاه
لوسانجلسدستگیرشد
اریک گارستی و آدم شیف در مورد
تنشبینآذربایجانوارمنستان
هشداردادند
دانالدترامپدرنیوپورتبیچکالیفرنیا
 10میلیون دالر گردآوری کرد
واکسنآزمایشیکرونادرکالیفرنیا
پیراهنکوبیبرایانتدر
موزهملیواشنگتن
کوسه ها در آبهای اقیانوس آرام در
جنوبکالیفرنیا
قطع برق برای پیشگیری از آتش
سوزیدرشمالکالیفرنیا

بهرام زرین افسر
بنا بر اطالعیه ای که از سوی مرکز زرتشتیان کالیفرنیا به
دست خبرگزاری ایرانشهر رسیده است مراسم رونمایی
از مجسمه کوروش بزرگ یکشنبه در نخستین روز ماه
نوامبر برگزار می شــود .متن کامل اطالعیه به فارسی و
انگلیسی در زیر آمده است
کورش بزرگ پایه گذار نخستین امپراتوری چند ملیتی
و بنیانگذار حقوق بشر در جهان است .این نام چنان در
جان و دل ما نهادینه شده که روزی را برای آن بزرگ مرد
نامگذاری کرده اند .مرکز زرتشتیان کالیفرنیا بزرگداشت
این پادشاه بزرگ ایرانی را در روز یکشنبه اول نوامبر از
ساعت  ۱۰بامداد با باشندگی سخنوران سرشناس :کدبان
هومر آبرامیان ،کدبان شاهین نژاد و کدبان مهرداد پارسا
همراه با معرفی و نمایش تندیس کورش بزرگ ساخته
هنرمند کدبان بهرام زرین افسر که برای نخستین بار نشان
داده می شود.این برنامه به زبان فارسی خواهد بود.
همچنین برنامه های هنری به روش زوم برگزار می نماید.
دلبستگان این برنامه به لینک زیر بروید.

Cyrus the great the founder of the Achaemenid
Dynasty is known by many for establishing the
first declaration of human rights. California Zoroastrian Center is proud to celebrate the Cyrus
The Great day on Sunday, Nov. 1 at 10am.
The Speakers:
Homer Abramian
Shahin Nejad
Mehrdad Parsa
The statue of Cyrus The Great made by Bahram
Zarin afsar will be presented for the first time.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9996126477?pwd=U1M2a2N2TH
UwWU1LUDZZaktqZzRZZz09
Meeting ID: 999 612 6477
Password: 9090

در کمتر از هر 5دقیقه یک مرگ
برای مبتالیان به کرونا در ایران

کرونا در تهران و شهرستانها بر اثر بی لیاقتی رژیم والیت فقیه کشتار می کند.

مقامــات رژیم اذعان مــی کنند که در کمتر از هر  5دقیقه یک نفر جان خود را
به دلیل ابتال به کرونا از دســت می دهد.برخی از بیمارستانها دیگر تخت برای
مبتالیــان جدید ندارند .علیرضا زالی فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در نامه ای
خطاب به سعید نمکی اظهار داشت که کادر پزشکی و پرستاران خسته شده اند
و من از همه درخواست می کنم که پروتکل ایمنی و پیشگیری را رعایت کنند.
در  24ســاعت گذشته تعداد مرگ و میر  337نفر و رقم مبتالیان جدید نزدیک
به  6000نفر بوده اســت .وزارت بهداشــت که دوشــنبه  5آبان (  26اکتبر) را

برای بازگشایی مدارس و رستورانها و مساجد و فروشگاهها را اعالم کرده بود
اینک آن را به چهارم آذر ( 20نوامبر ) موکول کرده است .در این شرایط رژیم
ناالیق والیت فقیه که ایران را درگیر دشــمنی و عداوت با کشورهای مختلف
به ویژه آمریکا نموده اســت ،تحریم ها را مســئول این کشتار می کند هر چند
همه می دانیم که اگر رژیم به دنبال ســاخت تســلیحات اتمی و موشک های
بالســتیک و صدور تروریسم به منطقه نبود این تحریمها هرگز اتفاق نمی افتاد.
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ژاک فراست در کانون خبر:

تصویر هفته:

اریک گارستی احتمال وزارت در کابینه بایدن را رد کرد

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس که از اعضای کمپین جو بایدن در لوس انجلس
اســت و در گزینش کاماال هریس به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری ،مورد
مشاوره قرار گرفته بود .در برابر پرسش روزنامهنگاران مبنی بر این که آیا در صورت
پیروزی جو بایدن ،او در کابینه جو بایدن ،وزارت راه و ترابری و یا وزارت مسکن و
آبادانی را به عهده خواهد گرفت .گفت من میخواهم به عنوان شهردار لوس انجلس
خدمت کنم و دوره خود را به پایان ببرم.
گر چه همانند این پیشنهاد را در سال  2013از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین را
دریافت کرده و نپذیرفته بود.
ناگفته نماند که اریک گارستی یکی از اعضای کلیدی حزب دموکرات در کالیفرنیا
برای گردآوری مالی و تشویق به رای برای کاندیداهای دموکرات است.

در فاصله چند ساعت  ،درخواست ایالت کالیفرنیا رد و سپس پذیرفته شد

رضاشاه
نخســتوزیر ایران از سال  ۱۳۰۲تا  ۱۳۰۴خورشیدی و پادشاه ایران از
 ۱۳۰۴تا  ۱۳۲۰خورشیدی و بنیانگذار دودمان پهلوی بود

ایرانشهر

را
آن الین بخوانید

دولت فدرال آمریکا ،درخواست ایالت کالیفرنیا برای کمک مالی در راستای پاکسازی
مناطق جنگلی سوخته در آتش ســوزیها را رد کرد .و ایالت کالیفرنیا که در نظر
داشــت تا نسبت به این درخواست ،بار دیگر اقدام نماید  ،ناگهان با تغییر تصمیم
دانالد ترامپ روبرو شد
این درخواست که برای  6آتشسوزی سال جاری ،باب کت در لوس انجلس کانتی،
ال دو را دو رد سن برناردینو کانتی ،کریک در فرزنو کانتی و مادرا کانتی است.
تصمیم نخست دولت ترامپ میتوانســت به تنش بین رئیس جمهور و فرماندار
کالیفرنیابیافزاید.
در سال جاری بیش از  4میلیون اکر در آتش سوزی نابود شده است که  2برابر روند
آتشسوزیهای سال های پیش است.
در این آتشسوزیها  31نفر جان خود را از دست دادهاند.
گر چه پیش از این در سفر دانالد ترامپ رئیس جمهور قول همکاری و همیاری و
کمک مالی داده شده بود ،لیکن تصمیم جدید شگفتانگیز است.

وزیر دفاع پیشین مکزیک در فرودگاه لوس انجلس دستگیر شد

IranshahrNewsAgency.com/
Magazine

ژنرال سی ین فوئه گوس ( )Cienfuegosوزیر دفاع پیشین کشور مکزیک در فروگاه دستگیر شده و حکم دستگیری او برای پولشویی و قاچاق مواد مخدر بیان شده است.
پس از دستگیری او در شب گذشته ،دولت آمریکا این موضوع را به سفیلر آمریکا در
 LAXبه اتهام دریافت رشوه برای نقل و انتقال مواد مخدر و پولشویی دستگیر شد.
ژنرال سالوادور سی ین فوئه گوس به مدت  6سال در دوران ریاست جمهوری انریکه پتا مکزیک گزارش نموده است.
او هنگام دستگیری همراه با خانواده خود بوده است .این ژنرال  22ساله باالترین مقام
نیه تو ،وزیر دفاع بوده است
مقامات اگاه اعالم کردهاند که او از سوی نیروهای فدرال آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر رسمی کشور مکزیک است که در آمریکا دستگیر شده است.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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در کانون خبر:

دانالد ترامپ در نیوپورت بیچ کالیفرنیا  10میلیون
دالر گردآوری کرد

دانالد ترامپ رئیس جمهور روز گذشته وارد ارنج کانتی شد و
پس از استقبال از سوی هوادارانش در فرودگاه ،راهی کاخ پالمر
الکی یکی از بزرگان تکنولوژی شد تا در برنامه گردآوری مالی
شرکتکند.
در مســیر حرکت اتوموبیل تا محل زندگی پالمرالکی در شهر
نیوپورت بیچ شماری از ارامنه با پرچم ارمنستان حضور داشتند
تا نظر او را برای پشتیبانی در زمینه درگیری ارمنستان و آذربایجان
جلبکنند.

شماری از مخالفان با پالکاردهای  Black live Mattersنیز
حضورداشتندکههیچگونهبرخوردخشونتباریرخندادهاست.
در گردهمآیی که گروه  Beach Boysبه اجرای موســیقی
پرداخت ،بلیتهای ورودی از  2800دالر تا  150000دالر به
فروش رفته بود ناگفته نماند که پالمر الکی در  28سالگی وب
سایت خود را به بهای 3میلیارد دالر به فیسبوک فروخته است .او
امسالبهکمپینترامپ 405600دالروبهحزبجمهوریخواه1/7
میلیوندالرکمککردهاست.

پیراهن کوبی برایانت در موزه ملی واشنگتن
موزه ملی  Smithsonianدر واشنگتن برای بخش
آمریکاییــان آفریقایــی تبــار ،پیراهن ورزشــی کوبی
برایانت را که در آخرین بازیش به ســال NBA 2008
پوشــیده بود را دــر موزه نصب نموده و به تماشــای
همگان گذاشت.
گزینش کوبی برایانت به سبب نقش موثر او در جامعه
ورزشــی و بویژه آفریقایی تبارهــا و خانواده برگزیده
شده است.
ونســا برایانت افزون بر اهدای پیراهن و تصاویر ،یک
میلیون دالر نیز به موزه کمک مالی نموده اســت.
شــگفت این که موزه ،با کوبــی پیش از مرگش تماس
گرفتــه و او را به موزه برای بازدید دعوت کرده بود و
قول این بخش را از او در دیدار  45دقیقهای گرفته بود.
افزون بر پیراهن یاد شــده بازی فینال  ،2008شــماری
دیگر از پیراهن های او نیز به نمایش درآمده اســت.
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واکسن آزمایشی کرونا در کالیفرنیا

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود
اشاره کرد که ایالت کالیفرنیا یکی از  5ایالتی است که در همکاری
با ادارههای بهداشــت فدرال ،به دریافت واکســن کرونا دست
خواهد یافت .گوین نیوسام در سخنان خود به  19میلیون واکسن
 FLUو  HEP Aاشاره کرد و بیان کرد که کالیفرنیا ،در شماری
از بیمارستانها ،مورد آزمایش نخستین واکسنهای کرونا است.
و متخصصان بیماریهای واگیر و عفونی ،بر این موضوع نظارت

کامل دارند و در این زمینه بر اساس محدودیت شمار واکسن در
فاز نخست راهکار ویژه اولویتها را در نظر میگیرد.
در حالی گوین نیوســام سخن میگفت که شــمار مبتالیان از
 867000نفر گذر کرده و  2/5درصد از مبتالیان نسبت به کسانی
که آزمایش شدهاند ،نتیجه مثبت داشتهاند.
او اشاره کرد که برنامهای ،برای توزیع واکسنهای دوره آزمایشی
از شرکتهای فایزر و مودرنا در برنامه ما طراحی شده است.

کوسه ها در آبهای اقیانوس آرام در جنوب کالیفرنیا
دانشگاه  Cal state Long Beachاعالم کرد که  38کوسه
که نشانه گذاری شــده بودند ،به جای مهاجرت از اقیانوس
آرام در بخش جنوب کالیفرنیا به بخش باها در کشور مکزیک

در آبهای اقیانوس آرام ،در جنوب کالیفرنیا ماندگار شــده و
از سانتا باربارا تا سن دیه گو به زندگی خود ادامه دادهاند.

و دانشمندان در حال بررسی دالیل این ماندگاری از جمله

دمای آب در آبهای منطقه هستند.

ایــن ماندگاری که کرانههای ســاحلی جنــوب کالیفرنیا را
میتوان با خطر روبرو کند ،با بهرهگیری از پهبادهای دارای

دوربین فیلمبرداری رد گیری شده است .حضور کوسهها در
آبهای جنوب کالیفرنیا میتواند تا پایان سال  2020ادامه یابد.

خبرهای بیزینسی:

تاسیس دفتر حقوقی توسط
رعنا نادر و هنگامه صفایی

خبرگزاری ایرانشــهر -بخش بیزینس  -رعنا نادر اعالم کرد
که با دوست وکیل خود هنگامه صفایی اقدام به تاسیس دفتر
حقوقی به نام  Proxy Law Firm LLCنموده اند .این دفتر
حقوقی که در لس انجلس کانتی واقع اســت در زمینه امور

در کانون خبر:

کار و کارمند و کارفرما فعالیت خواهد کرد .خانم رعنا نادر از
سال  ۲۰۰۶و خانم هنگامه صفایی از سال  ۲۰۰۷به عضویت
انجمن وکالی کالیفرنیا پذیرفته شده اند.

داجرز ،ششمین قهرمانی خود را
در لوس آنجلس به دست آورد.

پس از پیروزی شــب گذشــته تیم داجرز و دســتیابی به
قهرمانی جهان ،اریک گارســتی ،شــهردار لوس آنجلس،

همراه با شادباش پیروزی تیم لوس آنجلسی داجرز ،گفت
من در صدد هســتم در نخســتین فرصت پیروزی  2تیم
لیکــرز و داجرز را همراه با هواداران آنها در شــهر لوس

انجلس جشن بگیرم.

البــران جیمز ،بازیکن نامدار تیم لیکــرز ،پس از پیروزی
داجرز ،همراه با شــادباش به تیــم داجرز ،عالقه خود را

برای جشن و رژه مشترک نشان داد و نوشت من میدانم
که نمیتوانیم اما مــن میخواهم همراه با هواداران لیکرز
و داجرز ،پیروزی لوس آنجلس شــهر قهرمانان را جشن
بگیریم.

مدارس لوس انجلس تا ژانویه  2021باز نمی شود

اداره آموزش لوس آنجلس کانتی که دومین اداره آموزشی
آمریکا به شــمار میآید ،اعالم کرد که به نظر نمیرســد با
گسترش کنونی بیماری کرونا در کانتی ،مدارس این کانتی تا
ژانویه بتوانند بازگشایی شوند.
مسئوالن این اداره با این که تالش دارند تا به سوی بازگشایی
مرحلهای گام بردارند ،لیکن نزدیک شــدن تعطیالت روز

شــکرگزاری و پس از آن دو هفته کریســمس و سال نو،
برنامهریزی گشایش مدارس به صورت حضوری را به آغاز
هفته دوم ژانویه  2021هدایت میکند و تا آن هنگام ،مدارس
آنالین به کار خود ادامه خواهند داد .ناگفته نماند که اگر موج
تازه کرونا در هوای سرد زمستان از راه برسد ،این برنامهریزی
نیز میتواند به فصل بهار رانده شود.

درخواست گروهی از مردم ارنج کانتی برای
بازگشایی دیسنی لند و برکناری فرماندار

گروهی از مردم در ارنج کانتی با گردآوری امضا ،درخواستی
را برای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا فرستادهاند و در آن به
بازگشایی هر چه زودتر تفریحگاههای دیسنی لند ،ناتز بری
فارم اشاره شده است.
در این درخواست اشاره شده است که ما در کنار  28000نفر
کارمندی هستیم که کار خود را به سبب بسته بودن دیسنی لند
از دست دادهاند ،هستیم.

اقتصاد ارنج کانتی به سبب بســته بودن این  2تفریحگاه ،با
مشــکل بزرگی روبرو شــده اســت و تمامی فروشگاهها و
رســتورانها و متلهای خیابانهای پیرامون این دو تفریحگاه
بسته بودهاند و با زیان همراه شدهاند.
هدف اصلی گردآوری کنندگان امضا ،افزون بر بازگشایی این
دو تفریحگاه ،درخواست رسمی برای برکناری گوین نیوسام
طرح کرده است.

دو آتش سوزی بزرگ در ارنج کانتی
دو آتش ســوزی بزرگ ارنج کانتی ،بیش از  100هزار نفر را
ناگزیر به ترک خانههای خود کرد .در آتشسوزی بزرگی که
همراه با باد ،باران خاکستر را بر شهر باراند.
به آتش ســوزی ســیلورادو و بلوریج بیش از  27000اکر را
سوزاند و در یورالیندا  10خانه را نابود کرده است.
امروز ماموران آتشنشــانی با تالش  16درصد از آتشسوزی
بلوریج را فرو نشاندند 25 .درصد آتشسوزی سیلورادو را مهار
کنند .با توجه به کاهش سرعت باد ،شعلههای آتش به کنترل
بیش از  1300مامور آتشنشانی در آمده و ماموران تالش دارند
تا پیش از پایان ماه اکتبر اگر شرایط به همین گونه پیش برود،
بازگشت مردم را به خانههایشان هموار کنند.
در چند روز گذشــته ،هوای ارنج کانتی در شهرهای پیرامون
ارواین و یوربالیندا ،همرااه با دود غلیظ دشــواری تنفس را به
همراه داشت.

آتش سوزی ارنج کانتی و صندوق های رای

مســئوالن نظارت و برگزاری انتخابات در ارنج کانتی اعالم
کردند که  4صندوق رای را که میتوانســت در آتشسوزی
ســیلورادو و بلوریج آســیب ببیند ،برداشته و به جای دیگر
منتقل کرداند و همه پاکتهای رای در سالمت کامل هستند.
کانتــی ارنج اعالم کرد که برای آگاهی از محل  112صندوق

رای به ســامانه اینترنتی مراجعه نمایید و حمل صندوقهای
نزدیک به محل زندگی را بیابید.
ناگفته نماند که ساکنان ارنج کانتی ،در سال جاری نیاز نداشتند
که در صندوق نزدیک به خانه خود رای را به صندوق بیندازند
و هنوز این مقررات برای راحتی رای دهندگان رعایت میشود.
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اوجگیری خرید اسلحه در کالیفرنیا
پژوهشــگران دانشــگاه  UC-Davisدر مطالعهای که در
نظرخواهی از ســاکنان کالیفرنیا انجام دادند ،اعالم کردند
کــه از آغاز دوران بیماری کرونا ،هزاران نفر اقدام به خرید
اســلحه کردند و به مرور در ایــن چند ماه افزایش یافته و
 110000نفر رسیده است یکی از دالیلی که در نظر خواهی
اعالم شده اســت ،شــرایط اضطراری دوران کرونا و باال
گرفتن اعتراضهای خیابانی ،است.
این نظر خواهی نشان میدهد که  57درصد خریداران کسانی
بودهاند که دارای اســلحه بودهاند و  43درصد خریداران
کســانی هستند که تا این زمان مالک اســلحه نبودهاند .به
این ترتیب در کالیفرنیا  47300خانوار به دارندگان اسلحه
افزوده شدهاند .در مقایسه برای همین دوره مارچ تا ماه می،
در آمریکا  64درصد فروش اســلحه باال رفته و 1.2میلیون
اسلحه وارد خانهها شده است.

باال گرفتن گرمای هوا و همراهی آن با بادهای شدید در شمال
کالیفرنیا سبب شد که برای پیشگیری از آتشسوزی و افزایش
آن ،شــرکت  PG&Eاعالم کرد در صورت نیاز ،برق 54000
مشترک را از شامگاه چهارشنبه در  19کانتی قطع خواهد کرد گر
چه به نظر میرسید که شدت گرفتن باد ،از  10مایل در ساعت
به  20و شــبانگاه به  35مایل در ساعت ،خاموشی را از شب
گذشته موجب شود ،لیکن تغییر مسیر باد ،تنها به اعالم خطر تا
چهارشنبه بامداد منجر شده و بستگی به باد در امشب نیز دارد.
اداره هواشناسی نیز هشــدار را از  10شب چهارشنبه 5 ،پس
از نیمروز آدینه برای شــمال کالیفرنیا اعالم نموده و احتمال
آتشسوزی را در مناطق یاد شده ،به ساکنان هشدار داده است.

شکایت وزارت دادگستری از گوگل برای
نقض قانون ضد انحصاری
وزارت دادگستری آمریکا ،شرکت گوگل در کالیفرنیا را متهم به
تخلف از قانون و مقررات ضدانحصاری کرد.
در این شکایت که امروز منتشر شده است ،وزارت دادگستری
آمریکا ادعا دارد که جستجوگر گوگل از چیرگی خود در دنیای
مجازی در جستجوهای آنالین و تبلیغات علیه رقبای خود بهره
میگیرد و به منافع آنان زیان میزند.
این اتهام ،بزرگترین شکایت در  2دهه اخیر است 20 ،سال پیش
مایکروسافت نیز مورد شکایت بزرگی در زمینه تخلف از قانون
ضدانحصاری وزارت دادگستری قرار گرفته بود .ناگفته نماند که
وزارت دادگستری و کمیسیون مبادالت
بازرگانی فدرال همواره شرکتهای بزرگ تکنولوژی مانند ،اپل،
آمازون و فیسبوک را در این زمینها مورد بازرسی قار دادهاند.

شکایتروزنامهنگارایرانیتبارازمشاور
شهرداربهسببرفتارجنسیناشایست
یاشــار علی روزنامهنگار آمریکایی ایرانیتبار ،اعالم کرد که
ریک جیکوب مشاور اریک گارستی شهردار لوس آنجلس،
نسبت به او رفتار جنسی ناشایسته داشته و او را به زور بوسیده
است .او شکایت کرده است که همواره ریک جیکوب او را در
آغوش گرفته و لبانش را بوسیده و حتی در برابر دیگران گفته
است او لبان بسیار نرمی دارد.
یاشار علی که از یک پدر و مادر ایرانی متولد شده است بیان
کرده که او از ســال  2005تا  2015در زمانهایی که در خانه
ریک جیکوب ،میهمانی گردهمآیی مالی تشــکیل شده ،این
رفتار ناشایســت روی داده است .یاشار علی پیش از آن که
روزنامهنگار سیاسی شود ،در دفتر گوین نیوسام در دورانی که
شهردار سن فرانسیسکو بوده ،کار کرده است.
ناگفته نماند که پیش از یاشار علی ،در ماه جوالی ،یک افسر
پلیس به نام متیو گارزا نیزهمین ادعا را داشــته است .او از
اعضای تیم امنیتی اریک گارستی بوده است.

دستگیری دو نوجوان در حمله به
هواداران ترامپ در پالم اسپرینگ

بازگشایی مراکز خالکوبی و ماساژ در کالیفرنیا
پس از بازگشایی و اجازه کار به آرایشگرها و پیرایشگرها

و مراکز زیباســازی ناخن ،ایالــت کالیفرنیا اعالم کرد با

همان شرایط و رعایت مقررات مراکز خالکوبی و ماساژ

نیز میتوانند کار خود را آغاز نمایند .ایالت کالیفرنیا اشاره

کرده است که این بازگشایی ارتباطی به ردهبندی و رنگ
بندی کانتیها ندارد و در برگیرنده همه کانتیها میشود.

در راهنمای بازگشــایی ،این محلها باید تابلوهای ویژه

پلیس پالم اســپرینگ اعالم کرد که  2نوجوان را روز یکشنبه به
سبب حمله به طرفداران ترامپ دستگیر کرده است.
این دو نوجوان که در یک اتوموبیل بودند ،به هواداران ترامپ
فحاشی کردهاند و میخواستهاند آنان را تحریک به درگیری کنند.
این  2نوجوان  13و  15ساله به هواداران ترامپ که علیه گوین

نیوسام شعار میداده و خواستار برکناری گوین نیوسام بودهاند.
پلیس در جستجو از نوجوان  15ساله  30فشنگ برای اسلحه 9
میلیمتری یافتهاند و نوجوان  13ساله به سبب وارد کردن جراحت
به یکی از هواداران ترامپ به زندان نوجوانان فرســتاده شد و
نوجوان  15ساله آزاد شده است تا در دادگاه شرکت کند.

هشدار و رعایت بهداشتی را نصب نمایند .اداره بهداشت
لوس آنجلس کانتی هفته گذشته اعالم کرد که در بازدید

از ایــن مراکز 437 ،محــل کار هیچگونه تابلوی رعایت

بهداشت و ایمنی را نصب نکرده بودند.
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کانتی لوس انجلس مدارس را با  25درصد
گنجایش بازگشایی میکند.

همجنسگرایان کاتولیک لوس انجلس و نظر پاپ
در مورد ازدواج آنان
همجنســگرایان لــوس آنجلس کانتی که به کلیســاهای
کاتولیک میروند ،پس از اعالم موافقت پاپ سن فرانسیس
رهبر کاتولیکهای جهان در مورد ازدواج همجنسگرایان،
با انتشار بیانیههایی اظهار شادمانی کردند و آن را یک گام
به پیش در پذیرش دکترین دنیای پیشرو خواندند.
ســازمانهای همجنســگرایان کاتولیک دــر کانتی لوس
آنجلس اشــاره کردهانــد که گر چه اکثریــت باورمندان
کاتولیــک ،هنوز آمادگی پذیرش را ندارند و آمار پذیرش

کاترین برگر از اعضای شــورای ناظران لوس آنجلس کانتی
اعالم کرد که زیر فشار خانوادهها ،مدارس لوس انجلس کانتی
را برای کودکانی که نیاز ویژه آموزشی دارند ،با گنجایش 25
درصد و رعایت تمامی مقررات بهداشتی به صورت حضوری
بازگشایی مینمایند.
خانوادههایی که فرزندانشان ناتوانی جسمی داشتهاند ،در یک

نظرســنجی که نتیجه آن روز گذشته در اختیار لوس انجلس
کانتی قرار گرفته است ،نشان دادهاند که به هر صورت مایلند
فرزندانشان در محیط اموزشی باشند و نمی توانند برای آنان
مربی کمک آموزشی بگیرند و با این که لوس انجلس کانتی در
ردهبندی بنفش قرار دارد ،بازگشایی را انجام میدهند.

قاضی فدرال درخواست حاویر بسرا علیه حزب
جمهوریخواه را رد کرد

قاضی فدرال ،دیوید براون ،درخواست حاویر بسرا ،دادستان کل
کالیفرنیا علیه حزب جمهوریخواه کالیفرنیا نسبت به بازگرداندن
اطالعات الزم در مورد پروژه به کار گرفتن صندوقهای رای
تقلی و غیررسمی را رد کرد.
گرچه این یک پیروزی برای حزب جمهوریخواه کالیفرنیا تلقی
میشود ،لیکن مانع از آن نیست که دادستان کل کالیفرنیا و اداره

نظارت بر انتخابات نتواند آن را در دادگاه باالتر پیگیری نماید.
قاضی فدرال در یادداشت یک برگی خود نوشته است :در حال
حاضر ،او هیچگونه زیان و آسیبی را متوجه ایالت نمینماید.
حزب جمهوریخواه کالیفرنیا اعالم کرده اســت هیچ قانون و
مقرراتی مانع گردآوری رایها از سوی این حزب نمیشود.

آنان نســبت به آمار پذیرش کل آمریکا در مقایسه با دیگر
ادیان و مذاهب کم اســت ،لیکــن این موافقت و پذیرش
پاپ میتواند راهگشــای پیوســتن دیگران در کلیســای
کاتولیک به این موضوع باشد.

تسخیر کنندگان خیابان در ارنج کانتی و مرگ یک راننده

شب گذشته ،تسخیر کنندگان خیابان که در شب گذشته  2شهر
ارنج کانتی ،آناهایم و کوســتا میسا را با اتوموبیلهای خود به
تسخیر خود درآورده بودند در ساعت  2/30پس از نیمه شب
با واژگون شدن یک اتوموبیل و تصادف ،یک نفر کشته و یک
نفر مجروح به جا گذاشت.

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

به زبان انگلیسی ساده که همگی بتوانند انرا بخوانند ،
توسط اقای پرویز حکیمی نگاشته شده .
خواندن این کتاب برای همگان الزم  ،خصوصا نسل
جوان بعد از آشوب  ،۱۹۷۹یا انقالب اسالمی
بدنیا آمدهاند.
سواالت شما در رابطه با رفتن شاه فقید وآمدن خمینی
خصوصا اقلیتها را در رژیم مالیان شرح میدهد .
سرگذشت خانوادهای است که برای فرار از

جمهوریاسالمی،مجبوربهترکوطنشدند.
برایخریدکتابمیتوانیدبا پرویزحکیمی

818 419 2266
شرکت کتاب و یا Amazon

تماس بگیرید.

این گروه از رانندگان ،که بیش از  100اتوموبیل بودند ،نخست
از خیابان یوکلیــد ( )Euclidدر آناهایم آغاز کردند و پس از
افزایش شمار اتوموبیلها ،به خیابان سان فالور ()Sunflower
در کوستا میسا رســیدند و به نمایش سرعت و وحشت در
خیابان پرداختند و با اتوموبیلهای دیگر تصادف کردند.
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شکایت حاویر بسرا از حزب جمهوریخواه کالیفرنیا
برای صندوق های رای غیر رسمی
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،شکایتی را علیه حزب جمهوریخواه کالیفرنیا

تسلم دادگاه کرد و درخواست نمود که حزب جمهوریخواه ،رایهای گردآوری

شده را به اداره نظارت به انتخابات بازگرداند.

حزب جمهوریخواه کالیفرنیا در این ماه ،شــماری از صندوقهای ســاختگی و
غیررسمی را با بکار گرفتن همان عبارتها و شکلهای روی صندوقهای اصلی

در کانتیهای لوس آنجلس ،فرزنو ،ارنج و شماری دیگر نصب کرده و به گردآوری
پاکتهای رای پرداختــه بود .پس از آگاهی از این موضوع ،حزب جمهوریخواه
ضمن تایید عملکرد خود ،از برداشتن صندوقها خودداری کرد و ان را بر موازین

قانون اعالم کرد .دادســتان کل کالیفرنیا هم اکنون از دادگاه عالی در ســاکرامنتو
درخواست رسیدگی به رایها را نموده است.

شکایت دو نماینده جمهوریخواه از گوین نیوسام برای
فرستادن پاکت های رای

جیمز گالیگر و کوین کایلی  2نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا در مجلس ایالتی که از
گوین نیوسام به خاطر دستور ویژه برای فرستادن پاکت رای به همه رای دهندگان
شکایت کرده بودند امروز در دادگاه عالی شهر یوبا ( )Yubaحضور یافتند و با این
که  13روز به انتخابات مانده ،دادگاه تشکیل شد.

در این شــکایت مطرح شده است که بر اساس قانون اساســی کالیفرنیا ،فرماندار
نمیتواند رای دهندگان را وادار کند که چگونه و در کجا رای بدهند.
این شکایت در  12جون به دادگاه عالی سوتر کانتی تسلیم شده بود و دادگاه علیه
دستور ویژه فرماندار ،محدودیت موقت صادر کرده بود.

7
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در کانون خبر:

آتش سوزی در ارواین و بسته شدن مدارس

آتشســوزی ارنج کانتی که از ساعت  6:45بامداد در منطقه
بین سانتیاگو کنیون و سیلورادو کنیون در بوته زارهای تپههای
ارواین آغاز شده بود به سرعت  2000اکر را سوزاند و دستور
تخلیه  20هزار خانه مسکونی و بسته شدن مدارس در شمال
ارواین را سبب شد .این آتشسوزی بسته شدن بزرگراه  241را

دانشکده بهداشت دانشــگاه برکلی کالیفرنیا امروز با انتشار
اطالعیهای از این که در  4دهه گذشته با پذیرش کمک مالی در
زمینه پژوهش اصالح ژن در راستای نسل گام برداشته است،
اظهار پشیمانی کرد.
گر چه هنوز هیچ گونه سندی دال بر این که از این منابع مالی
اهدایی ،در راستای پژوهش علیه نژادها بهره گرفته شده باشد،
وجود ندارد و بیشــتر پژوهشها در مسیر خانواده ،باروری،
اصالح بیماریهای ژنتیک بوده ،لیکن چون این گونه مهندسی
ژنتیک در دوران جنگ جهانی دوم از ســوی نازیها برای به
قدرت رساندن اصالح برتر بوده ،ناشایسته و ناپسندی است.
از هر دو سوی به همراه داشت.
دکتر مایکل لو که از جوالی  2019به ریاســت دانشــکده
شرکت ادیسون در جنوب کالیفرنیا تالش دارد که از قطع برق بهداشت رسیده است ،از این موضوع پوزش خواست ،گر چه
خودداری نماید لیکن هشدار داده است که در صورت نیاز و نقشی در این زمینه نداشته است و خواستار تغییر رده بندی و نام
برای پیشــگیری از گسترش آتشسوزی ممکن است برق  60این بودجه شده است.
هزار تا  100هزار مشترک خود را در منطقه قطع کند.

توقیف کارت های حقوق بیکاری به سبب تقلب

اداره پرداخت حقوق بیکاری در کالیفرنیا ( )EED.CAاعالم
کرد که  250هزار کارت بانکی پرداخت حقوق بیکاری را به
سبب تقلب ،متوقف کرده است زیرا نشان میدهد که بسیاری
از این کارتها در یک منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.
از ماه مارچ تاکنون  Bank of Americaکه وظیفه پرداخت
این کارتها را داشــته و تاکنون میلیاردها دالر را پرداخت
نموده است تاکنون  4/6میلیون کارت اعتباری برای پرداخت

بیمه بیکاری صادر نموده است و در دوران کرونا  105میلیارد
دالر را پرداخت نموده که در حدود  22800دالر برای هر
کارت تلقی میشود.
 350هزار کارتی که متوقف شــده دارای  7/9میلیارد دالر
موجودی بوده اســت .تاکنون بیش از  100نفر در این رابطه
دستگیر شــدهاند و در حدود  20هزار دالر برای هر کارت
میباشد.

ترم زمستانی دانشگاه  UCLAهم آنالین خواهد بود
با اینکه  2ماه به پایان ترم پاییز دانشگاهها مانده ،دانشگاه
 UCLAاعالم کرد که ترم زمستانی را هم به صورت آنالین
برگزار خواهد کرد.
این ترم کــه از  4ژانویه  2021آغــاز و تا  19مارچ ادامه
خواهد یافت ،برای دانشــجویانی که بخشی از درسهای
آنها در آزمایشگاه ،کارگاه فنی و استودیوی هنری برگزار
میشــود از آموزش آنالین و حضور در کالس با رعایت
فاصله اجتماعی و شمار کمتر بهره خواهد گرفت.
دانشــگاه  UCLAهنوز هیــچ برنامــه جایگزینی برای
دانشجویانی که نیاز به خوابگاه دارند ،برای ترم زمستانی
ارائه نکرده است .دانشگاه  ،UCLAشمار مبتالیان در میان
جوانان دانشجو را  320نفر گزارش کرده است.

 142میلیارد دالر خانه در معرض آتشسوزی
قرار گرفته است.

آتشسوزیهایجنوبکالیفرنیادرارنجکانتینزدیکبه 100هزار
نفر را ناگزیر به ترک خانه خود کرده است و زندگی را برای دیگران
در شهرهای پیرامون و افزایش دود ،دشوار نموده است.
آتشسوزی سلورادو که از ساعت 6:45روز دوشنبه آغاز شده بود
با ماندگاری ،بادهای سانتا آنا و شتاب گرفتن آن 11199اکر در شهر
ارواین و لیک فارست سوخته و تنها 5درصد به مهار درآمده است.

آتشسوزی دیگری در شهر یوربالیندا و فولرتون در ارنج کانتی
زبانه میکشد .این آتشسوزی که در منطقه Blue Ridgeاست و
شهرهاییوربالینداوچینوهیلزراهمراهباشهر Breaدرخوددارد
با  6600اکر آغاز شده و به  15480اکر رسیده است.
درآتشسوزیسیلورادو 2،مامورآتشنشانیجوانبهشدتدچار
سوختگیشدهاند.بیشاز 100مامورآتشنشانیدرمنطقههستند.

شرکت برق ادیسون و قطع برق برای پیشگیری
از گسترش آتش سوزی
شــرکت برق ادیســون در جنوب کالیفرنیا امــروز اعالم
کرد که تحقیــق در مورد احتمال جرقه زدن دســتگاهها و
ترانســفورماتورهای خود را به عنوان عامل آغاز آتشسوزی
در سیلورادو ارنج کانتی آغاز کرده است.
در گزارشی که شرکت ادیسون به کمیسیون خدمات انرژی
ایالــت کالیفرنیا داده ،به طور مختصر به پارگی شــماری از
ســیمهای برق اشاره شده اســت ولی باز آن به عنوان عامل
اصلی آتشسوزی یاد نشده است.
این آتشسوزی سبب شده که بیش از  100هزار نفر خانههای
خــود را ترک کنند و زمینهای زیــر آتش در نزدیکی مرز
 12000است.

پشتیبانی گوین نیوسام از تقاضای استیناف یک
سیاهپوست محکوم به اعدام

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا پشتیبانی خود را از تقاضای
استیناف یک نفر سیاهپوســت که محکوم به اعدام است،
اعالم نمود و گفت در سیستم قضایی ما در مورد محکومیت
دــر صدور حکم اعدام برای متهمهــا ،تبعیض نژادی علیه
سیاهپوستان نقش داشته است.

پوزش دانشگاه برکلی برای پژوهش
در زمینه اصالح نژاد

ایــن فرد که دانته المانــت مک دانیل نام دــارد ،یکی از
سیاهپوســتان در لوس آنجلس است که در سال  2004به
ســبب قتل یکی از اعضای گنگ و یک زن شاهد محکوم
به اعدام شده و هم اکنون پرونده درخواست استیناف او در
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا میباشد.

لوس انجلس و  7000نفر مرگ و میر
ایالــت کالیفرنیا و یــک روز دیگر در خط میانه و لوس
آنجلس با  7000نفر مرگ و میر در ایالت کالیفرنیا روز
دوشــنبه را با  41نفر مرگ و میــر و  4903نفر مبتال به
پایان برد و سه شــنبه را با ثبت  17398نفر مرگ و میر
و  911108نفر مبتال به پایان برد.
آمار مقایسهای  7روزه برای هر یکصد هزار نفر جمعیت

امپریال کانتی را در باالی جدول ،ســن برناردینو را در
رده  ،3ریورســاید  ،4لوس آنجلس کانتی را در رده ،5
ســن دیه گو  ،18ارنج کانتی در رده  19است.
آمــار مبتالیان و مرگ و میر شــماری از کانتیها از این
قرار است

ناگفته نماند که کانتی لوس انجلس اعالم کرد که برنامهای را آغاز کرده است .که میتواند نتیجه آزمایش را در خانه و یا محل
کار شماف بیدرنگ به دست بدهد .این برنامه از سال آینده به کار گرفته میشود.
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حکایات بازار بین الخبرین
بازار بین الخبرین این هفته رو با مناظره آخر بایدن و ترامپ شروع و تموم می کنیم
…

بهای سنگین

مناظره آخر پرزیدنت و معاون سابق پرزیدنت خیلی بهتر بود .هر دوشونو انگار مثه
بچه کوچولوهایی که تنبیه شون کردن و کلی ترسوندنشون که مودب باشن ،آرومتر
بودن و این مناظره بیشتر به ریاست جمهوری آمریکا می خورد … پرزیدنت و خانم
مجری  CBSخیلی خوب ظاهر شدن و آقای بایدن هم سعی زیادی کرد که سوتی
نده و موفق شــد … اما نمایش بیشتر صرف همون حرفای تکراری شد … بایدن
طبق معمول از کرونا و کشته هاش استفاده کرد و گفت اگه رییس جمهور بشه همه

باس ماسک بزنن ،انگار که االن هیشکی نمیزنه و همه معطل دستور ایشونن! درضمن
آقابایدن فرمودن که کسب و کارها باید با فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل های
بهداشتی باز بشن ،بازم انگار االن همه مملکت بدون این چیزا باز شده یا هنوز بسته
موندن تا ایشون رییس جمهور بشن و دستور باز شدنشونو بده! یه چند بازی هم مثه
پلنــگ صورتی توی دوربین وغ زد و گفت «من بعنوان رییس جمهور آمریکا …!»
ببین داداش انقد تند نرو بذار اول رای بیاری بعد ادای پرزیدنت شدن رو در بیار!
ترامپ هم یه چنتایی جواب دندون شکن به سواالی مجری داد که فکر کنم خودش
هم حال کرد! اما خانم مجری عالی بود ،مسلط ،محکم و مودب! جدای از اینکه چه
کسی برنده این مناظره بود که اینو مردم امریکا تعیین خواهند کرد اما برای ما ایرانی

ها حرفایی که ترامپ و بایدن در مورد کشــورمون زدن میتونست مهمترین بخش
مناظره باشه ولی فقط یه جا از ایران نام برده شد و اونم موقعی بود که بایدن در مورد
دخالت احتمالی چین و روسیه و ایران در انتخابات ایاالت متحده گفت ایران بهای
سنگینی برای این دخالت پرداخت خواهد کرد …! اوکی! حق با آقابایدنه ولی ایشون
نفرمودن که چرا جمهوری اسالمی بخاطر دخالت در انتخابات به نفع ایشون باس
بهای سنگین پرداخت کنه یا شایدم درست مثه جمهوری اسالمی که با پیام معکوس
از قول سفیدپوستای افراطی ،مردم رو به رای دادن به ترامپ تهدید کردن ،یه جوریم
بایدن داره به رفقای آخوندش تو ایران پیغام دوستی سنگین میفرسته … واهلل اعلم!

از شبکه های اجتماعی:

جوک های برگزیده هفته:
بابام هي اين بچه رو اذيت مي كرد مي گفت :ه به چه دختر خوبي اينم مي
االن قیمت تخم مرغ از مرغ گرون تره..
یعنی االن یه خروس بشینه خونه خانومش روزی  ۲تا تخم بزاره درآمدش گفت من دختر نيستم پسرم!!
اينقدر بابام گير داد که بچه عصبي شد شلوار و شرتشو با هم كشيد پايين...
از کارگر ایرانی بیشتره …..
گفت  « :ديــــــــدي !؟ دختــرا كه ازينا ندارن!
*********
خالصه این دهه نودیارو اذیت نکنین خیلی ....
تو مهمونی مختلط شب یلدا ،الیو گذاشتن آدرس دادن شما هم بیاین
*********
پلیس هم گفت چشم دویست وخوردهای رو گرفت
طرف  35ســاله آمســتردام زندگی میکنه ،میگه :ما ایرانی هستیم ،عید ما
عا قربون مغز فندقیت بشم من!
نوروزه
*********
اونوقت این قنبر باقالی  35ســاله از ســاوجبالغ از دیشب کله مارو کچل
ديشب خونه ي عمه بوديم ...
کرده اینقد هپی نیو یر میفرسته!
اينا يه پسر حدودا 5ساله دارن!

دختره تو کافی شاپ نشسته بود...

دیابتی ست!

یک پســر خوش تیپ ﺍﻭﻣﺪ به سمتش و ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎ ﺷﺪﻩ گذاشت ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰش *********
و ﺭﻓﺖ!

پسر  :ﺭﻧﮓ ﺭﻭﮊﺕ ﺧﯿـــــــــــﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ

ﺩﺧﺘــﺮﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧــﻮﺩــﺵ ﮐﻠﻨـــﺠﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ رﻭ برداره ﯾﺎ ﻧﻪ ؛ ﺁﺧﺮ ﺩﺧﺘﺮ  :ﻣﺮﺳــــــــــــــــــــــﯽ
ﺍﻭنو ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻻﯼ دفترش...

ﭘﺴﺮ :ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺰﺵ ﺭﻭ ﺍﻣــﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻢ؟

ﺷﺐ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩــش ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾــﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺷﺒـــﺨﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮ  :آره ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻢ ﻫﺴﺖ ﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺨـﻮر!!!
ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ نه؟

*********

ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﯾـــــﺎ ﺯﺩو ﮐﺎﻏﺬ رو ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﮐﻤــﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ هنوز هیچ جمله ای نتونسته مثل این جمله خوشحالم کنه:

*********
ﺍﻻﻥ ﯾﻪ ﻣﺪﺗﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻫﻤﺶ ﺷﺼﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻻﻳﮑﻤﻮﻥ ﻣﻴﮑﻨﻪ يا همون معني قديمو داره؟
*********
یه مرده  ،زنشو تو یه فیلم بد می بینه آخر فیلم میگه خدا شکر که فیلم بود
*********
دختر و پســره داشتن با هم قایم باشک بازی میکردند  ،دختره به پسره میگه

ﮐﺎﻏــﺬ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ :کـــاپوچینـو رو با نی نمیخورن خوشگله!

بخواب رادیو گفت به خاطر برف مدرسه تعطیله!

تو چشــم بگذار اونوقت من میرم قایم میشم  ،اگه تونستی منو پیدا کنی بغلم

*********

*********

کن و بوسم کن  ،اگه هم نتونستی منو پیدا کنی من زیر راه پله قایم شدم !

حاال اگر تلگرام مال ایران بود و دخترونه پســرونه داشــت ،همه میخواستن ایــن تهرانیا به خاطر آلودگی هوا میرن تو خونه بعد به خاطر زلزله میریزن تو

*********

مختلط بشه!!!

خیابون...

یه بار یه بچه از باباش میپرســه  :بابائی وقتی شما با مامانی میرفتین ماه عسل

حاال که آزاده...

بعد تو خیابون ترافیکه ...میان برن شــمال کوه ریزش کرده ...بخوان از کشور

مــن هم بودم  ،بابائه میگه آره عزیزم تو هم بودی  ...رفتنی پیش من بودی ،

دخترها گروه زدن :ورود آقایان ممنوع!

خارج بشن عوارض گرونه...

برگشتنی پیش مامانت

پسرها گروه زدن  :فقط مردونه!

بنده خداها ..گیم اوور شدن رفت!

*********

خدايي فاز این ملت چیه؟!!!

*********

*********

خبر مهم

ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

به تمامی ملت ایران جهت خرید میوه و مایحتاج شرایط کرونا به هر نفر مبلغ گنجشــک رو درخت میمونه؟ بچهه میگه :هیچی! معلمــه میگه :نخیر دو تا

ﺯﻧﻪ  ...ﺑﺎﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ و ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺭﻭ مبل ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ

 ۳۸۰هزار تومان پرداخت میشود!

ﺗﻮقسمت ﺑﻌﺪﯼ ﺯﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﺴﺖ

خانم معلمه ســر کالس از یه بچه تخســه می پرســه :اگه سه تا گنجشک
ســر یه شاخه درخت نشسته باشن ،بعد ما یکیشــون رو با تیر بزنیم ،چند تا
میمونه .بچهه میگه :خوب اون دو تا هم از صدای تیر فرار میکنن دیگه .معلمه
یکم فکر میکنه ،میگه :جوابت درســت نبود ولی از طرز فکرت خوشم اومد!

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺩﺍﻓﺸﺎﻧﯽ اسالمی ﮔﻮﯾﻨﺪ!

تاریخ واریز ۲۹ :آذر ماه  ۹۹اعالم گردیده ،مبلغ ذکر شــده به حســاب افراد بعد شــاگرده میگه :خانم حاال ما یه سوال بپرسیم؟! معلمه میگه  :بپرس .پسره

*********

سرپرست خانوار واریز میشود.

میگه :اگه سه تا خانم تو خیابون بستنی بخورن ،اولی گاز بزنه،دومی لیس بزنه

پسره استایلش مثل فرغونیه که ازطبقه  12ام افتاده اونوقت واسه بی شوهری برای دریافت اطالعات بیشــتر به ســایت «به همین خیال باش تا پخته شود و سومی میک بزنه ،کدومشــون ازدواج کرده؟! معلمه یکم فکر میکنه ،میگه:
جوک میگه!

آش» مراجعه کنید!

خوب معلومه ،ســومی! بچهه میگه :نه...جوابتون درست نبود .اونی که حلقه

خب کلنگ ،اگر قراره تو شوهر باشی که دختره َوبا بگیره زندگیش قشنگتره!

*********

دستشه ازدواج کرده ،ولی از طرز فکرت خوشم اومد!

*********

شمال امنترین جای دنیاست!

یه جوری میگن هدف پسرا از دوستی با دخترا سو استفاده ست!!!

نــه زلزله میاد ،نه آلوده میشــه ،نه جنگ تاثیری روش میــذاره ،از بزرگترین

که انگار دخترا هدفشون از دوستی با پسرا درک بهتر آرمان های امام راحل ،

تحوالت سیاسی کشور هم میشه با گفتن یک «خا» گذر کرد و به ادامه زندگی

تکمیل و استحکام رابطه حوزه و دانشگاه ،و یافتن درمانی قطعی برای بیماران

پرداخت!
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 23اکتبر تا  5نوامبر (  2آبان تا  15آبان )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  2آبان |  23اکتبر

هفتم آبان ماه برابر با  29اکتبر ،روز جهانی کورش بزرگ میباشد.

 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت حسين پژمان بختيارى ،ترانهسرا
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
قتل احمد ميرعاليی ،نويسنده و مترجم ،توسط قاتالن « قتلهای زنجيره اي «
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشــت اســتاد زين العابدين مؤتمن ،محقق ،نويســنده و معلم .خالق كتب
مشــهور»عقاب الموت»« ،تفحص و تحقيق در شــعر صائب» و گلچين صائب
 درتهران 1397خورشيدى (  2018ميالدى)
درگذشت ناصر ایرانی  ،داســتان نویس و نمایشنامه نویس در سن  ۸۱سالگی
دــر تهران ( متولد  )۱۳۱۶خالق « رمان آتــش و دود» ( پاورقی روزنامه جامعه
 )۱۳۷۷و رمان
« زنده باد مرگ»()۱۳۶۰

 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت رسول پرويزى داستان نويس
درگذشت شهريار پارسیپور كارگردان سينما و تلويزيون ( او از شركت كنندگان
درتأسيس سينماى آزاد در پيش از انقالب اسالمى بود).
 1367خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت قيصر امين پور ،شاعرمعاصر در بيمارستان دى در تهران .وى متولد دوم
ارديبهشت سال  1338در گتوند خوزستان بود .از آثار او مى توان به « تنفش صبح»
و «درکوچههاي آفتاب»« ،آينههاي ناگهان»« ،گلها همه آفتابگردانند»و «دســتور
زبان عشق» نام برد.

شنبه 3آبان |  24اکتبر

 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
دكتر احمد متين دفترى نخست وزير شد
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
سد كرج (سد اميركبير) افتتاح شد
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت منصور صارمى ،نوازند ه سنتور

 1379خورشيدى (  2000ميالدى)
درگذشت فريدون مشيرى -شاعر معاصر
آثار اين شاعر در شركت كتاب موجود است
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشــت مكرمه قنبرى نقاش روســتاى مازندران كه بدون ســواد و آموزش
هنرى با هنر خودجوش خود مورد توجه هنردوستان قرارگرفت و توسط خانم
معصومه سيحون كشف شد.

یکشنبه  4آبان |  25اکتبر

پنجشنبه  8آبان |  29اکتبر

جمعه  9آبان |  30اکتبر
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
درگذشت يحيى دولت آبادى ،اديب ،شاعر و سياستمدار
مجموعه  4جلدي کتاب او باعنوان «حيات يحيي» از انتشارات شرکت کتاب
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
امضاى موافقت نامه تجهيزات دفاعى بين ايران و آمريكا
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
تولد شــاهزاده رضا پهلوى در زايشــگاه حمايت مادــران و نوزادان در جنوب
شهرتهران
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
گشايش نخستين جشنواره بينالمللى فيلمهاى كودكان در تهران.
 1398خورشيدى (  2019ميالدى)
درگذشــت رافی خاچاطوریان بازیگر تاتر و شــومن رادیــو و تلویزیون و فعال
سیاســی در مبارزه با جمهوری استبدادی اسالمی ایران در شهر گلندل در کانتی
لس آنجلس کالیفرنیا

شنبه  10آبان |  31اکتبر

 1303خورشیدی ( 1924میالدی)
زادروز مرتضی احمدی ،بازیگر ،گوینده و خواننده

یکشنبه  11آبان |  1نوامبر

 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
كشف جنازه متالشی شد ه علیرضا پهلوی برادر محمدرضاشاه پهلوی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت امیر شروان هنرمند تأتر و سینما.

دوشنبه  12آبان |  2نوامبر

 1385خورشيدى  ( 2006ميالدى)
درگذشت فريدون هويدا ،سفير سابق ايران در سازمان ملل ،بر اثر بيمارى سرطان،
در سن  82سالگى در واشنگتن دى سى امريكا.

سه شنبه  13آبان |  3نوامبر

 1298خورشيدى (  1919ميالدى)
زادروز محمدرضاشاه پهلوى
كتابهاى نوشته شــاه فقيد و در باره او بمانند نگاهى به شاه دكتر عباس ميالنى
در شركت كتاب موجودند
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
ايراد نطق روح اهلل خمينى در قم درباره كاپيتوالسيون
 1346خورشيدى (  1967ميالدى)
ِ
اجراى مراســم رســمىِ
تاجگذارى محمدرضاشــاه پهلوى ،فرح پهلوى و رضا
پهلوى در كاخ گلستان
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
اخراج هشت هزار ايرانى از خاك عراق
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت طاهره صفارزاده ،شاعر ومحقق و مترجم ومترجم قرآن بر اثر بيمارى
در تهران در سن  72سالگى .وى متولد  1315در شهر سيرجان در استان كرمان
بود .او رئيس دانشــگاه شهيد بهشتى و دانشــكده ادبيات بود ،داراى دكترا در
رشته نقد تئورى و عملى ادبيات جهان.
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است

دوشنبه  5آبان |  26اکتبر
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
درگذشت عبدالمحمد ايرانی «چهرهنما» روزنامه نگار و مولف
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت عبدالحمید بدیع الزمانی سنندجی ،خوشنویس
 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
درگذشت نوراله خرازی معروف به نوری ،نویسنده و روزنامه نگار در سن نود و
سه سالگی .وی متولد سال  ۱۳۰۰خورشیدی در شهر کاشان بود .از آثار او میتوان
به «شیدای بهبهان»« ،قوس قزخ»« ،انفیه دان»« ،زمرد»« ،خونبها» و ....نام برد.

سه شنبه  6آبان |  27اکتبر

 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
دادگاه تجديدنظر نظامى ،دكتر حسين فاطمى را به اعدام محكوم كرد

 1347خورشيدى (  1954ميالدى)
درگذشت حسين ياحقى ،موسيقيدان و نوازند هى ويولون.
آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است
درگذشت مصطفى اسكويى ،هنرمند پيشكسوت تئاتر ايران و بنيانگذار تئاترآناهيتا.
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشــت مهدی مهدوی ،شاعر و نویســنده در سوئد .از آثار او کتاب لوکاس و
آینههای گرد و کوچک سیمین را میتوان شمرد.

چهارشنبه  7آبان |  28اکتبر
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
انتشار اولين شماره روزنامه «آينه ايران» به مديريت امير خليلي
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد ،مؤلف ،خطيب و سخنران
 1308خورشيدى (  1929ميالدى)
انتشار اولين شماره روزنامه «آينه ايران» به مديريت امير خليلي
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت حسينعلى راشد ،مؤلف ،خطيب و سخنران

 1343خورشیدی ( 1964میالدی)
تبعید آخوند روح اهلل خمینی به تركیه
1357خورشیدی ( 1978میالدی)
اخطار دولت امریكا به اتباع خود برای خروج هرچه زودتر از خاك ایران
1358خورشیدی ( 197۹میالدی)
اشغال سفارت آمریکا ،در ایران.

چهارشنبه  14آبان |  4نوامبر

 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
ترور عبدالحسين هژير نخست وزير ايران
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
استعفاى جعفر شريف امامى نخست وزير از سمت خود
 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
زادروز شيال خداداد هنرپيشه
 1376خورشيدى (  1997ميالدى)
درگذشت على تابش ،گوينده راديو ،كمدين و بازيگر (زاده )1304
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشت ارتشبد غالمرضا ازهارى نخست وزير ايران

 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشــت نعمت اهلل آغاســى -خواننده -به علت ســكته قلبى و مغزى در 66
سالگى ،در گوهردشت كرج

پنجشنبه  15آبان |  5نوامبر

 1298خورشیدی ( 1919میالدی)
زادروز علی تجویدی آهنگساز و نوازنده ویولون (درگذشته )۱۳۸۴

 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زادروز واروژان هاخواندیان ،موسیقی دان
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
زادروز شهرزاد سپانلو ،خواننده پاپ مقیم لوس آنجلس
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
تشكیل دولت نظامی به ریاست ارتشبد غالمرضا ازهاری
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
استعفای دولت موقت مهدی بازرگان
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت جهانگیر فروهر هنرپیشه (زاده )۱۲۹۹
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
در گذشت خاطره پروانه ،بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در تهران .وی دختر
«پروانه» خوانند ه عصر قاجار و بهویژه ناصری بود .او متولد ســال  1309بود .وی
در سال  1336به طور حرفهای کار خود را با ارکستر استاد صبا آغاز کرد.
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت اقدس خاوری ،خواننده ،ردیف دان و سرپرست گروه یاران

Shah Abbas
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ایالت کالیفرنیا در خط میانه رو به افزایش گام برمیدارد.
ایالت کالیفرنیا روز گذشــته را با  80نفر مرگ و میر و  4664نفر مبتال به پایان برد جدول ،سن برناردینو را در رده  ،5لوس انجلس را در رده  ،6ریورساید  ،8سن دیه
گو  ،18ارنج کانتی  30است.
و چهارشنبه را با ثبت  17481نفر مرگ و میر و  915786نفر مبتال به آغاز کرد.
آمار مقایسهای  7روزه برای هر یکصدهزار نفر جمعیت ،امپریال کانتی را در باالی آمار مبتالیان و مرگ و میر شماری از کانتیها از این قرار است
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