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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...!!!
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وام های کرونا 
یاری بلاعوض از سوی دولت 

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

تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

دولت های کشورهای همجوار ایران و اکثریت 
کشورهای مسلمان علیه ملت ایران رای دادند

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ 
برابر با ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشــر 
در جمهوری اسلامی ایران را با ۷۸ رای موافق ، ۳۱ رای مخالف و 

۶۹ رای ممتنع و ۱۴ غایب تصویب کرد.
در این قطعنامه که توسط کانادا به مجمع ارائه شده و ۳۸ کشور دیگر 
نیز از آن حمایت کرده بودند و در نهایت مورد تایید ۷۸ کشور قرار 
گرفت به نقض فاحش و سیســتماتیک حقوق بشــر در جمهوری 

اسلامی ایران اشاره شده است.
»این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری های 
گسترده و سیســتماتیک و بازداشت های خودســرانه، محرومیت 
عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری 
با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان 
حقوق بشــر، استفاده از شــکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ های 

مشکوک زندانیان اشاره کرده است.
این قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی طرفانه 
در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی 
ایران از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام های غیرقانونی و حذف 
شواهد این گونه جرایم تاکید کرده و خواستار پایان دادن به مصونیت 

از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده است.
در قطعنامه مجمع عمومی ســازمان ملل همچنین نگرانی جدی از 
ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اســلامی ایران برای افراد 
زیر سن قانونی، ابراز شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده 
است که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف 
کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم ســن آنها زیر ۱۸ سال 

بوده است.
در این قطعنامه تصریح شده است که اعدام افرادی که در زمان وقوع 
جرم زیر ۱۸ سال سن داشته اند٬ نقض کنوانسیون بین المللی حقوق 

کودک است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین از حکومت ایران خواسته 
اســت تا به تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و دینی در این کشور از 

جمله جامعه بهایی پایان دهد.
از اوایــل دهــه ۱۹۸۰ قطعنامه هایی درباره »وضعیت حقوق بشــر 
ایران« به مجمع عمومی ســازمان ملل ارائه و تصویب شــده است. 
طی چهار دهه گذشته وضعیت نقض حقوق بشر در ایران همواره از 

نگرانی های حقوق بشری سازمان ملل بوده است.«
تمامی دولت های همسایه ایران یا به این قطعنامه رای منفی دادند و 

یا ممتنع و یا غایب بودند.
همســایگان ایران شامل  عراق، افغانســتان، آذربایجان ، ارمنستان 
، ترکمنســتان، امارات متحده عربی ، عملن و پاکســتان ، علیه این 

قطعنامه و در حقیقت علیه ملت ایران رای دادند. 
کشــورهای مســلمان نیز به جز ترکیه که غایب بود و اردن که رای 
ممتنع داد بقیه هم آوا با کشورهایی که خود بیشترین تخلفات را در 
رعایت حقوق بشــر را می کنند بمانند بلاروس، فدراسیون روسیه 
و جمهوری کمونیســتی چین علیه ملت ایــران و به نفع حکومت 

جمهوری اسلامی رای دادند.
کشورهایی که همسو با ملت ایران و به نفع قطعنامه رای دادند عبارت 
بودند از کانادا، ایالات متحده ، اکثریت کشورهای دموکراتیک غربی 

و اسرائیل.

 اصغر فرهــادی درباره نویســندگی و کارگردانی فیلم 
ایرانی »یک قهرمان« که برای اسکار کاندید شده است، 
در بک گفتگوی اختصاصی ویدیویی اظهار داشت  »اگر 
فیلم درست ساخته شود، احساسات ارائه شده در فیلم 

در سراسر جهان قابل درک می شوند « 
فیلم ســینمایی »یک قهرمان« که به عنوان بهترین فیلم 
بین المللی اسکار 9۴ کاندید شده است،  داستان رحیم 
)امیر جدیدی( داســتان مــردی را روایت می کند که به 
خاطر بدهی ای که قادر به بازپرداخت آن نبوده به زندان 
افتاده اســت. در طول یک مرخصی دو روزه از زندان، 
او تلاش  می کند طلبکار خود را متقاعد کند که شکایت 
علیه او را پس بگیرد، اما همه چیز آنطور که برنامه ریزی 
کرده بــود پیش نمی رود. اصغر فرهادی نویســندگی 
و کارگردانی این فیلم را بر عهده داشــته و می گوید این 
افتخار را دارد که برای سومین بار به عنوان نماینده ایران 

انتخاب شود زیرا سبب می شود مخاطبان بیشتری آثار 
او را ببینند.

فرهادی در این ویدیو توضیح می دهد: »زمانی که  شروع 
به نوشتن داستان می کنم، هرگز به این فکر نمی کنم که 
چگونه می توانم این داســتان را برای کسی که فارسی 
بلد نیســت، تبدیل و قابل درک کنم«. »وقتی نوشتن را 
انجام می دهم، فقط به یک مخاطب فکر می کنم و آن من 
هستم. آیا به من علاقه مند است؟ هیجان انگیز است یا 
نه؟ محلی بودن و در عین حال جهانی بودن روبه روی 
هم نیستند. آنها در مقابل هم قرار نمی گیرند. احساسات 
متقابلی بین همه مردم در سراسر جهان وجود دارد. اگر 
فیلم درست ساخته شــود، این احساسات به همه آنها 

منتقل می شود و می توانند با فیلم ارتباط برقرار کنند.«
در »یک قهرمان«، شخصیت رحیم در کیسه ای طلایی 
که در خیابان پیدا می کند، می چرخد، که باعث می شود 
مردم از مجرم محکوم به عنوان فردی که باید بت شود، 
اســتقبال کنند. فرهادی می گوید: »این ایده که یک نفر 
در مدت زمان بســیار کمی صعود می کند و ســپس به 
یکباره ســقوط آزاد می کند) از عرش به فرش( ، هسته 
اصلی داســتان بود و برای من بســیار جالب بود. این 
داستان جدیدی نیست، اما اینکه چگونه این داستان را 
به شیوه ای روایی روایت کنم که همچنان برای مخاطب 

جذاب و هیجان انگیز باشد، برای من یک چالش بود.
فرهــادی در حین فیلمبرداری این فیلــم، همکاری با 
فیلمبردار جوانی به نام علی قاضی را انتخاب کرد که تا 
به حال با او همکاری نکرده بود. فرهادی می گوید: »او 
مرد بسیار با استعدادی است. »من واقعا از کار با او لذت 
بردم. در مقایسه با دیگر فیلم های من، این فیلمی است 
که تنوع اش در تعداد لوکیشن های بیشتر است. وجهی 
از این فیلم که ســعی کردم بر آن تاکید کنم همین جنبه 
مستند بود. باید اتفاقی در سینما بیفتد که کار کارگردان 

یا فیلمبردار را نشان ندهد. مخاطب باید احساس کند 
که این چیزی نیست که فیلم آن گرفته شده ، بلکه چیزی 
است که همیشه وجود دارد. لوکیشن هایی که انتخاب 
کردیــم این فرصت را به ما داد تا حس و نگاه تازه ای به 

فیلممان بدهیم.«
موسسه آمازون، فروش فیلم در جهان را در سایت خود 
به عهده گرفته اســت که از ۱۷ ژانویه اکران می شــود. 
ایرانشهر یکی از رســانه هایی است که برای تبلیغ این 
فیلم بین فارســی زبانان جهان از سوی آمازون انتخاب 

شده است.  

تصویر فرهادی و فیلم قهرمان

گوین نیوسام و جذب 22 میلیون دلار 
برای انتخابات

کالیفرنیا ممکن است به بودجه نصب 
پانل های سولار بر بام 

خانه ها پایان دهد

مسدود کردن بودجه گسترش 
بزرگراه ها در شهرهایی با آلودگی هوا

حذف سیستم SAT و ACT و 
مشکل ورود دانشجویان  به دانشگاه 

CSU و UC های

افزایش مهاجرت از کالیفرنیا
 به ایالت های دیگر 

دستگیری دزد کامیون 
حمل بسته های آمازون 

لایحه مالیاتی ساخت خانه برای بی 
خانمان ها در انتخابات نوامبر 2022

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( آتلانتا                            

امیلیا ارهارت

امیلیا ارهارت به عنوان معروف ترین زن هوانورد دنیا اسمش 

سر زبون همه اســت. این زن شجاع وقتی که کودک بود از 

دیدن عملیات آکروباتی هواپیماها لذت می برد و در سن ۲۳ 

سالگی به مدت ۱۰ دقیقه در یکی از همین هواپیماها پرواز 

کرد و زندگی او از این به بعد عوض شد.

او بعد از یک سال تمرین و چندین حادثه، سرانجام به تنهایی 

در سال ۱۹۲۱ پرواز کرد و به قدری مشهور و پولدار شد که 

حالا می توانست هواپیمایی برای خودش خریداری کند.

امیلیا در سال ۱۹۲۸ به همراه دو هوانورد دیگر از آمریکا به 

انگلستان پرواز کرد و اگر چه در این سفر تنها نبود، ولی این 

ماجرا برایش شهرت بین المللی به بار آورد.

او پــس از مدتی بــه پرواز پرخطــری از کالیفرنیا به هاوایی 

دست زد و اولین زنی بود که دست به چنین کار جسورانه ای 

می زد ولی موضوع به اینجا تمام نشد و امیلیا تصمیم گرفت 

به سراسر دنیا با هواپیمای خود سفر کند، ولی این پرواز که 

از ایالت فلوریدا شــروع شــد در واقع آخرین پرواز او هم 

بود، چون بــه علت ابری بودن هوا و قطع شــدن تماس با 

کشتی های نیروی دریایی آمریکا، هواپیمایش در دریا ناپدید 

شد و نیروی دریایی نیز جست و جوی بی سابقه ای را برای 

پیدا کردن هواپیمایش شروع کرد که به نتیجه ای نرسید.

امیلیا ارهارت در آخرین پرواز خود در سال ۱۹۳۷ میلادی، 

۴۰ ساله بود. 

  در کانون خبر:

کورش سلیمانی )توماج( آتلانتا
Kourosh454@gmail.com

درخواست گوین نیوسام از دیوان عالی قضایی
 برای اجازه شکایت از تولیدی های اسلحه مرگبار 

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا تقاضای شــکایت از تولیدی های اسلحه 
مرگبار را از دیوان عالی قضایی آمریکا نمود. 

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا با توجه به تفســیرو تحلیل دیوان قضایی 
آمریکا در مورد قانون سقط جنین ایالت تگزاس اعلام کرد که همین مقایسه 
و تحلیل را در مورد اسلحه مرگبار یا چاقو نیز بنمایید گوین نیوسام گفت او 
همکاران دفتر خود را مامور کرده اســت تا با همکاری راب بونتا دادســتان 

کل کالیفرنیا و قانون گذاران ایالتی، لایحه ای را تنظیم و به تصویب برسانند 
که شهروندان بتوانند از کارخانه های ساخت اسلحه و توزیع کنندگان آن و 
فروشندگان قطعه های اسلحه شکایت نمایند و درخواست خسارت کنند. 

گوین نیوسام گفت این راه بسیار موثر و کارآ در گردآوری اسلحه از خیابان ها 
و مردم است. 

گوین نیوسام و جذب 22 میلیون دلار 
برای انتخابات

با شکســت جمهوریخواهــان در بازخوانی برای برکناری گوین نیوســام 
فرماندار کالیفرنیا که در ماه سپتامبر انجام شد، اکنون گوین نیوسام با جذب 
۲۳ میلیــون دلار برای کارزار انتخاباتی ســال ۲۰۲۲ خود را برای دور دوم 

فرمانداری سامان می دهد. 
در حالــی که ۶ ماه پیش افزون بر او شــماری نزدیــک به ۴۴ نفر در صحنه 

انتخابات با او رقابت می کردند. 
مشاور کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان می گوید هم اکنون یک گوریل ۸۰۰ 

پاندی در برابر شما قرار دارد. 
در انتخابات برای بازخوانی گوین نیوسام، شماری از نامزدهای جمهوریخواه 
در همراهی با شعارهای دانالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و بخشی 
در همراهی علیه واکســن به راســت ترین بخش رای دهندگان غلتیدند و 
شکســت خوردند اما در انتخابات ۲۰۲۲، شکست ها و پیروزی های جو 
بایدن نقطه تمرکز خواهد بود و جمهوریخواهان می توانند از این راه، شانس 

خود را به آزمایش بگذارند. 

 کالیفرنیا ممکن است به بودجه نصب پانل های سولار
 بر بام خانه ها پایان دهد

ایالت کالیفرنیا ممکن است به بودجه برنامه قرار دادن پانل های سولار بر بام 
خانه ها پایان دهد. 

در ۲۶ سال گذشته ایالت کالیفرنیا با برنامه مالی تشویقی خود، تلاش نموده 
است هر چه بیشتر خانه ها را به پانل های سولار مجهز نماید. 

قانون گذاران کالیفرنیا در ۲۶ سال گذشته ۱/۳ میلیون خانه با بهره گرفتن از 
بخشودگی های مالیاتی و کمک های مالی ایالت کالیفرنیا از انرژی سولار بهره 

گرفته اند و اداره های برق ادیسون و شرکت برق و گاز سن دیه گو می گویند، 
مردم در این مناطق با تولید برق اضافی، نه تنها نیاز خود را برآورده نموده اند 

و تولید خود را به این شرکت ها فروخته اند. 
قانون گذاران می گویند این برنامه های تشــویقی سالیانه ۳ میلیارد دلار برای 

ایالت هزینه دارد.
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انتشار کتاب ُملای مخوف به زبان انگلیسی و تقدیر سی آی ای

شرکت کتاب: کتاب نویسنده ایرانی-آمریکایی، به زبان انگلیسی 
در آمریکا منتشر شد . عرفان قانعی فرد - نویسنده و پژوهشگر 
در حوزه تاریخ خاورمیانه و مطالعات امنیت - در دانشگاه لندن و 
کالیفرنیا، دانش آموخته » مطالعات امنیت است و ۱۲ سال سابقه 
پژوهش میدانی در خاورمیانه دارد. از وی قبلا کتاب های »پس 
از شــضت سال }خاطرات رسمی جلال طالبانی، رئیس جمهور 
عراق{ و در دامگه حادثه } خاطــرات پرویز ثابتی{ به زبان های 

عربی و فارسی منتشر شده اند.
کتــاب جدید قانعی فرد، برخی از مقالات پژوهشــی و تحلیلی 
وی می باشــند که گاها در اندیشکده هایی مانند مرکز مطالعات 
 Begin-Sadat Center for( ســادات  بگیــن  اســتراتژیک 
Strategic Studies( در دانشــگاه بارایلان )Bar-Ilan( اسرائیل 

منتشر شده اند.
 کتاب ُملای مخوف ،  ۴ موضوع اساسی دارد: »رژیم جمهوری 

اســلامی؛ تروریسم اسلامی؛ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وزارت 
اطلاعات و ســپاه پاسداران و تفکر خمینیسم..« و این کتاب ۳۰ 
فصل دارد.  مایکل جوزف مورل)Michael Morell ( ، تحلیلگر 
اطلاعاتی مشهور آمریکایی در پشت جلد کتاب، آن را  یک کتاب 

بسیار جالب توصیف کرده است.
 مایکل مورل به عنوان قائم مقام اداره کننده و نیز دو بار به عنوان 
کفیل اداره کنندٔه سیا  )C.I.A.( در سال های ۲۰۱۱ بعد از خروج 
لئون پانتئا و سپس از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ پس از خروج ژنرال پترایس 
فعالیت کرده است.  سرانجام وی در سپتامبر سال ۲۰۱۳  از سی 
آی ای بازنشســته شد. دکتر مایکل مورل در پشت جلد کتاب » 
ُملای مخوف » نوشــته » عرفان ، نگاهــی جدید و مهم به یکی 
از خطرناک ترین رژیم های روی کره زمین انداخته اســت. این 
کتاب باید در قفسه کتاب های هر کسی که به موضوع ایران علاقه 
مند اســت ، وجود داشته باشد ...” هم اکنون دکتر مورل یکی از 

استادان دانشگاه در واشنگتن است.
قانعی فرد  در مصاحبه اخیر خود به تلویزیون عربی دولت آمریکا، 
الُحره  )Alhurra(گفت: » در دانشــگاه، مدتها روی ســاواک و 
عملکرد آنها در نابودی شبکه فراملیتی تروریسم در دوران جنگ 
سرد تمرکز داشتم.. اما موضوع پژوهش سالهای اخیر من و سالها 
پژوهش میدانی در خاورمیانه، بیشتر به شبکه فراملیتی تروریسم 
)Terrorism( وابسته به رژیم جمهوری اسلامی پرداختم که مثلا 
برای جفظ کریدور خاکی و هلال شــیعی، چگونه به جنگ سرد 
با عربستان ادامه می دهند و امروزه از آن به عنوان خطرناک ترین 
رژیم تروریســتی جهان از آن یاد می شود. در این کتاب، بیشتر 
تحلیل من روی میزان شناخت نهادهای جامعه اطلاعاتی آمریکا و 
غرب و اسرائیل درباره تروریسم ایرانی مربوط به خلافت اسلامی 
ولایت فقیه بوده است. و یا شناخت آنها از ایدئولوژی خمینیسم 

به چه میزان است.«

مقاله:

راستی آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی: »فضای کسب و کار دوباره دارد در کشور رونق می گیرد.«
برگرفته از : سایت ترویج جامعه باز

نویسنده: نیلوفر غلامی  همکار ارشد موسسه ترویج جامعه باز 
ابراهیم رئیسی در مصاحبه ای تلویزیونی در دفاع از عملکرد دولت خود گفت: »خوشحالیم که فضای کسب و کار 
دوباره رونق می گیرد و به رغم مشکلات در کشورهای اطراف، بسیاری از شهرهای ما بجز چند شهر در وضعیت 
خوبی قرار دارد که این هم دنبال می شود.« او افزود: »حالا که ۱۰۰ هزار کسب و کار تعطیل شده دوباره شروع به 
فعالیت کرده اند، ممکن است موج دیگری از ویروس کرونا در پیش داشته باشیم بنابراین مردم باید مراعات کنند.«

آیا ادعای رئیسی مبنی بر رونق فضای کسب و کار و از سرگیری فعالیت صد هزار کسب و کار تعطیل شده، درست 
است؟

سیزدهمین رئیس جمهور در حکومت ولایی جمهوری اسلامی در حالی چنین ادعایی را مطرح می کند که ایران بر 
اساس آخرین رتبه بندی سالانه بانک جهانی از منظر شاخص آسانی انجام کسب و کار، در رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ قرار 
دارد. همچنین با ورود ویروس کرونا به کشور و عدم واکنش مناسب و به موقع حاکمیت به این پاندمی، ضربه کاری 

دیگری بر بدنه اقتصاد نیمه جان ایران وارد شد.
به گزارش خبرگزاری »ایرنا« و بر اســاس آمار مرکز داده پژوهشی ایسپا در سال ۱۳۹۹، کرونا موجب تعطیلی ۴۱ 
درصد کسب وکارها شد و آنها دیگر ادامه فعالیت ندادند و از سوی دیگر ۵۰ درصد کسب و کارها با کاهش درآمد 
مواجه شدند. دولت نیز برنامه ای برای حمایت از کسب وکارها در دوران کرونا نداشت و همچنان نیز ندارد. اگرچه 
اخباری مبنی بر اعطای تسهیلات برای حمایت از کسب وکارها مطرح شد، اما به دلیل »نبود منابع مالی«، عملًا بخش 
بزرگی از وعده ها اجرایی نشدند و بر اساس اعلام مسئولان در خبرگزاری های داخلی، تنها هشت هزار و ۲۶۹ بنگاه 

اقتصادی از این تسهیلات استفاده کردند.

این در حالی است که بنا بر آمار ارائه شده توسط مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، از ابتدای آغاز ثبت نام برای دریافت این تســهیلات در اردیبهشت ماه ۹۹ تا 

ابتدای آبان امسال ۵۲۳ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت نام با اشتغال ۹۷۸ هزار نفر انجام شده است.

حتی روز به روز و بیش از گذشته، کشور صحنه اعتراضات و اعتصابات کارگری است و معوقات حقوق و دستمزد 
هزاران کارگر ماه هاست که پرداخت نشده است. بدون پرداخت این بدهی ها نمی توان انتظار داشت فضای تولید و 

کسب و کار رونق بگیرد.

از ســوی دیگر حاکمیت چه در دولت حســن روحانی و چه در صد روز گذشته از عمر دولت رئیسی در مقابله با 
ویروس کرونا و تهیه واکسن ایمن و معتبر برای شهروندان، بسیار ضعیف عمل کرده و کارنامه اش قابل مقایسه با 
بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه نیست. این عدم واکنش مناسب به همه گیری کرونا، ضربه مهلک 
دیگری بر چرخه تولید و فضای کسب و کار در کشور وارد کرد. بنابراین ادعای رئیسی درمورد رونق کسب و کارها 

و از سرگیری فعالیت صد هزار بنگاه اقتصادی تعطیل شده، کاملًا نادرست است.
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مسدود کردن بودجه گسترش بزرگراه ها در شهرهایی با آلودگی هوا

قانون گذاران کالیفرنیا در تلاش برای تصویب لایحه ای برای مسدود کردن 
بودجه گســترش بزرگراه ها در شهرهایی هستند که با وجود آلودگی هوا، 
اجازه ساخت در پیرامون بزرگراه ها را صادر می کنند و ساکنان این خانه ها 

با زندگی در نزدیکی بزرگراه ها، زندگی ناسالمی را پیش می برند. 
کریستینا گارسیا نماینده دموکرات شهر بل گاردن در لایحه ای که به مجلس 

ارائه کرده اســت می گوید، فقر و تنگدستی مردمی که از نظر بهداشتی در 
دشواری هستند و شــواهد نشان می دهد که این مردم از نژادها و تبارهای 
لاتین و سیاهپوست هستند که به سبب درآمد کمتر، در خانه هایی که نزدیک 

بزرگراه هستند، مسکن می گزینند و از نظر تندرستی در خطر هستند. 

حذف سیستم SAT و ACT و مشکل ورود دانشجویان
CSU و UC به دانشگاه های 

با حذف سیستم SAT و ACT از گزینش دانشجویان، بیش از نیمی از دانش اموزان 
واجد شرایط به دانشگاه های UC و CSU راه نخواهند یافت. 

اکنون بدون دو سیستم امتیاز و آزمون و ملاک قرار دادن نمرات دبیرستان، در ۱۶ 
دانشــگاه UC و 23 دانشگاه Cal state، دانش آموزان با نمره+ ۴ وارد دانشگاه ها 
می شوند و دانش آموزانی که در گذشته معدل بالای ۳/۵ داشتند با بهره گیری از نمره 

آزمون SAT و ACT در بالای لیست قرار می گرفتند و وارد دانشگاه می شدند. 

با در نظر گرفتن این که سختگیری آموزشی و امتیازدهی در برخی از دبیرستان ها 
دشوارتر از دیگر دبیرستان ها می باشــد، اگر دانش آموزی در دبیرستان سختگیر 
نمره ۳/۵ بیاورد و دانش اموزی در دبیرســتان آســان تر نمره ۴ بیاورد، دنش آموز 
دوم وارد دانشگاه می شود و همین موضوع مورد اعتراض بسیاری از خانواده ها و 

استادان است و خواهان نظام امتیازدهی برابر و کارآ هستند. 

افزایش مهاجرت از کالیفرنیا به ایالت های دیگر 

مهاجرت از کالیفرنیا به ایالت های دیگر افزایش یافته است ایالت کالیفرنیا 
که همواره به سبب آب و هوا، بازار کار و شماری دیگر از امکانات زندگی 
مهاجرپذیر بوده است، بر اساس مطالعه ای که از سوی مرکز سیاست گذاری 
در کالیفرنیا انجام و امروز منتشــر شده اســت، در دوران کرونا، مهاجرت 
از ایالت هــای دیگر بــه کالیفرنیا ۳۸ درصد کاهش داشــته و افزون بر آن، 

مهاجرت از کالیفرنیا به ایالت های دیگر نیز ۱۲ درصد بیشتر شده است. 

گر چه هیچ نشانه ای از سبب بیرون رفتن از کالیفرنیا به روشنی اعلام نشده 
است، اما کاهش ورود به کالیفرنیا را بیماری کرونا رقم زده است. 

گزارش نشــان می دهد که در کرانه  های ســاحلی کالیفرنیا که برای رشــد 
اقتصادی همواره مورد نظر بوده، تا ۲۱ درصد افزایش همراه شده است. 

در حالی که همین میزان در ســال ۲۰۱۶ تــا ۲۰۲۰، ۱۶ درصد بوده و در 
پایان سپتامبر ۲۰۲۱، به ۲۰ درصد نزدیک شده است. 

http://mazganilaw.com/
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دستگیری دزد کامیون حمل بسته های آمازون 

 شب گذشته، مردی که کامیون حمل بســته های آمازون را ربوده بود، از 
سوی پلیس سن دیه گو در بزرگراه متوقف و دستگیر شد. 

در ســاعت ۹ شب در منطقه کلرمونت میســا، مرد ۴۵ ساله ای از فرصت 
استفاده کرد و راننده کامیون را به بیرون هل داده و کامیون را ربوده است. 
این کامیون که لوگ و نشــانه و رنگ آمازون بر آن نقش نشــده بود، یک 

کامیون  U-Haul اجــاره ای بوده و پلیس پس از یک تعقیب و گریز و از 
این بزرگراه به بزرگراه دیگر رفتن، در بزرگراه ۹ ماموران شریف دپارتمان 
و پلیس سن دیه گو با قرار دادن نوارهای فلزی پنچر کننده، آن را متوقف 

نموده و راننده را دستگیر کرده اند. 

فروش بلیت های ارزان دیسنی لند 
برای سال 2022

گردشگاه شادی آفرین دیسنی لند بهای ویژه بلیت ورودی را برای ساکنان 
کالیفرنیا برای ۳ روز از سوم ژانویه تا ۵ ژآنویه ۲۰۲۲ آغاز می نماید. 

در بیانیه دیســنی لند آمده اســت که بلیت هر روز، ۶۷ دلار خواهد بود و 
بلیت هر ۳ روز یکباره خریداری شود. 

که بلیت ۳ روزه برای یک پارک ۱۹۹ دلار 
بلیت ۳ روزه رای روزی یک پارک ۲۵۹ دلار 

بلیت ۳ روزه برای هر سه پارک در هر ۳ روز ۳۱۹ دلار 
تعیین شــده است و این بلیت ها برای دوشنبه تا جمعه است و در ۲۶ ماه 

می باطل خواهد شد. 
خریــداران بلیت ها می توانند از تخفیف ۲۵ درصدی اقامت در هتل از ۳ 

ژانویه تا ۷ آپریل ۲۰۲۲ در میانه هفته بهره بگیرند.

https://akattorneyatlaw.com/
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مقاله:

در افسانه ها آمده است که پلنگان مغرور که در کوه بسر می برند شب ها به باالترین نقطه کوه 
مــی روند و چون نمی توانند ماه را بلند تر از خود ببینند به باالی صخره ها می پرند تا به ماه 

برسند. و روزها اجساد این  پلنگان بلند پرواز در دامنه کوه …

کرم ابریشم
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود
و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود

پلنگ من - دل مغرورم - پرید و پنجه به خالی زد
که عشق - ماه بلند من - ورای دست رسیدن بود

گل شکفته ! خداحافظ اگر چه لحظه ی دیدارت
شروع وسوسه ای در من به نام دیدن و چیدن بود

من و تو آن دو خطیم آری، موازیان به ناچاری
که هر دو باورمان ز آغاز به یکدگر نرسیدن بود

اگر چه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما
بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود

شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من
فریبکار دغل  پیشه بهانه اش نشنیدن بود

چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود

حسین منزوی

نخستین پروژه بزرگ ذخیره آب 
در کالیفرنیا در دستور کار قرار گرفت

نخستین پروژه بزرگ ذخیره آب در کالیفرنیا در دستور 
کار قرار گرفت با این که کالیفرنیا از خشکســالی بسیار 
شــدید رنج می بــرد و کم آبی و نبــود بارندگی و برف 
مورد نیاز مســئولان در کالیفرنیا بــرای انجام این پروژه 
که یک دریاچه در شــمال کالیفرنیا برای پاسخگویی به 
مصرف آب ۳ میلیون خانواده بــا هزینه ۴ میلیارد دلار 

آغاز خواهند نمود. 
۲۰ درصــد هزینه از محل مالیات هــای کالیفرنیا تامین 
خواهد شــد که ۸۰۰ میلیون دلار می شود و ۸۰ درصد 
دیگر از محل اوراق قرضه ای که در سال ۲۰۱۴ تصویب 

شده است، پرداخت خواهد شد. 
مخالفان این پروژه می گویند این دریاچه و آبی که روانه 
آن باید بشــود، زندگی آبزیان به ویژه ماهی سمن را در 
رودخانه هایی که به سوی دریاچه خواهد رفت به خطر 
می اندازد و در زندگی بومیان آمریکا در زمین های ویژه 

آنان اختلال ایجاد خواهد نمود. 
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طنز و خبر:

از شبکه های اجتماعی:

سرمقاله خبرگزاری ایرانشهروند: مستکبرین، اتحاد اتحاد!

بعد از انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن ملاها، یکی از مهمترین کارهاشون اصطلاح سازی 
و به کار بردن لغت های عربی – اسلامی - فقهی در سخنرانی هاشون بود که آگاهانه برای 
نابودی زبان و فرهنگ فارســی و ایرانی و بوجــود آوردن تاریخ و فرهنگ من در آوردی 
ولایت فقیه شیعه استفاده می کردن ... بعضی از این کلمات قلمبه سلمبه انقدر بد آهنگ و 
تلفظ سختی دارن که حتی عرب ها هم نمیتونن درست ادا کنن چه برسه به ما عجم ها )به 
عربی یعنی زبون نفهم( ... از معروفترین کلمات من در آوردی آخوندها تو این چند ساله 

میشه از موارد زیر نام برد:
مســتهجن، توابین، ملحــد، منافقین، معاندیــن، محارب، مجاهد، ....، مســتکبرین و 

مستضعفین و ...
اما این دوتای آخر، یعنی مســتضعف و مســتکبر بعد از انقلاب خیلــی پر کاربرد بودن و 
خمینی مســتضعفین )مخترع کلمه مستضعفین( رو افراد بینوا و فقیر و ضعیفی میدونست 
که پایه های انقلاب اسلامی هستن و حکومت اسلامی برای خدمت به اونا تاسیس شده و 
برای مستضعفان بنیادی تشکیل شد تا از مستکبرین )از افتخارات حاج آقا خامنه ای اینه که 
برای اولین بار از کلمه استکبار به جای امپریالسم در سخنرانی هاش استفاده کرده بنابرین 
خامنه ای مخترع کلمه مســتکبرین در جمهوری اسلامی بوده!(  بگیرن و بدن مستضعفین 

... ولی با گذشت سالها ار انقلاب اسلامی و سو استفاده دایم نظام از مستضعفین و بیزنس 
با اسم فقرا و درآمد برای خودشون، کم کم جای مستصعف و مستکبر عوض شد و آقای 
رهبر دید که ای دل غافل، مستضعف رو که نتونستن کمک کنن هیچی بلکه بخاطر سیاست 
های تخمی – تخیلی آقا و شرکا، کل ملت ایران دارن به مستضعف تبدیل میشن پس مقام 
ولایت به فکر این افتاد تا تفسیر جدیدی از مستضعفین ارایه کنه ... اخیرا خامنه ای که طبق 
معمول در چیزشعر بافتن ید طولایی داره فرمودن: مستضعفین افراد فقیر و مستمند نیستن، 
منظور قران از مســتضعفین امامان، پیامبران و پیشــوایان دینی شما هستن ... یعنی دقیقا 
منظورش خودشه که اوج یه مستضعفه و احتمالا بقیه هم مستکبرین حساب میشن بنابراین 
بنیاد مستضعفین هم بنیاد حامی رهبری مجسوب میشه و دیگه لطف کنین بهش گیر ندین 
که این همه ثروت و دارایی رو صرف چی یا کی میکنه، دقیقا داره خرج مستضعف بزرگ 

مملکت، ولی فقیه میکنه ...
پس ای همه مســتضعفین دیروز و مســتکبرین امروز، ای ملت ایــران، ای مردم، بیایید 
ای ســوته دلان گرد هم آییم تا به ناگاه ز یکدیگر نمانیم. مســتکبرین عزیز بیایید در برابر 
مســتضعفین بی شرف که خون ما مســتکبرین بیچاره رو توی شیشه کردن متحد شویم، 

مستکبرین اتحاد اتحاد! 

شیطون صبح میره تو جلد یه ایرانی بعدازظهر در میاد، 
میگن چرا انقدر زود در اومدی؟

میگــه: والا گیجم کرده روانی شــدم... صبح دزدی 
میکنه ظهر میره مسجد نماز میخونه، تو کمدش عرق 
داره، بالای کمد قرآن گذاشــته، یه تسبیح دستشه ذکر 

میگه شب با همون تسبیح میرقصه!
معلوم نیس من رفتم تو جلد اون یا اون اومده تو جلد 

من؟!!
*********

سوختن همیشه بخاطر داغ یک عزیز نیست
سوختن همیشه بخاطر خیانت یک رفیقنیست

سوختن همیشه بخاطر یک شکست عشقی نیست….
سوختن گاهی نتیجه اعتماد به رنگ آبی شیر توالت است !

نامردا رنگها رو جابجا بستن سوختم…!
*********

مناجات یه دختر با خدا:
اصلا من به درک… مامانم دلش داماد می خواد خب!

*********
رفتم سوپر مارکت گفتم یه نوشابه زرد میخوام گفت 
داداش اینجــا نمایشــگاه کتابه، یه نــگاه دور و ورم 
کردم گفتم نوشــابه زرد اثر جــلال آل احمدو میگم. 

خداروشکر نداشتن!
*********

حیف نون لب دریا نشســته بود, هی میگفت ماشالا 
ماشالا،

ازش پرسیدن چرا هی میگی ماشالا؟
میگه :پسرم نیم ساعت رفته زیرآب هنوز بالا نیامده!

*********
بچــه بودم قرار بــود عموم اینا بیــان خونمون نذری 
داشــتیم، بابام گفت: عموت کــه اومد میری جلوش 
اگه شــیرینی آورده بود، میگی عمو خودت شیرینی 
هستی، چرا شیرینی آوردی، اگه گل آورد، میگی عمو 

خودت گلی چرا گل آوردی…
منم گفتم باشه، خلاصه!

عمو اومد و دیدم واسه نذری یه گوسفند آورده!
من بچه بودم میفهمی؟؟؟

بچهههههههههه
*********

زندگی را از زودپز بیاموز
در حالیکه میسوزد

بیخیال نشسته و سوت میزند..!
*********

اوضاع جوریه حداقل باید ۴ نفره ازدواج کنیم…..
ینفر کار کنه برا اجاره خونه، ینفر برا خوراک، ینفر برا 

تفریح، ینفر هم پس انداز برا دوا، دکتر
*********

تو مترو دعوا شد، اون یکی گفت میزنم میکشمت دیه 
ت رو میدما!

اینوری گفت … نخور، پول داشتی با مترو نمیومدی!!!
– مترو رفت رو  هوا از خنده

*********
قدیما از پنــج متری گربه رد میشــدیم یجوری فرار 

میکرد که انگار سگ دیده
حــالا امروز به گربه غذا دادم یه جوری نگاهم کرد که 
انگار شیشلیک بی اســتخون سفارش داده بود براش 

کوبیده آورده باشم
*********

یه موضوعی خیلی فکرم را مشغول کرده!
چرا پلنگ صورتی داخل خیابان لخت قدم می زنه اما 

موقعه خواب لباس خواب میپوشه؟
اصن از خواب و خوراک افتادم!

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:

https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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213-573-9635

 در کانون خبر:

تصاویر و پیامک های ضدنژاد سیاهان و
 پیامک علیه دگر باشان جنسی از سوی پلیس تورنس

قاضــی دادگاه عالی لوس آنجلس کانتی راهکار رســیدگی به جرم ماموران 
پلیس شــهر تورنس را صادر کرد و به موجب آن دادســتان و دســتیاران او 

نمی توانند به افشای بسیاری از اسناد و مدارک علیه متهمان بپردازند. 
در این پرونده که رئیس پیشــین پلیس شــهر تورنس و شماری از ماموران 
متهمان آن هســتند، تصاویر و پیامک های ضدنژاد ســیاهان و پیامک علیه 
دگر باشــان جنسی رد و بدل شده است و می تواند نتیجه آن، در بسیاری از 

پرونده های جرم در گذشته تاثیر بگذارد. 
بــرای نمونه افــزون بر طناب دار آویخته شــدن از درخت و دیگر تصاویر 
نژادی علیه ســیاهان در یک پیامک آمده اســت که اگر یک سیاهپوســت با 
دوســت دخترتان رابطه داشته باشد چه باید بکنید و پاسخ این بوده است: 
چراغ عقب اتوموبیل او را بشکنید تا پلیس او را متوقف کند و به او تیراندازی 

نماید. 

لایحه مالیاتی ساخت خانه برای بی خانمان ها در انتخابات نوامبر 2022

کنشــگران خانه برای بی خانمان ها، اتحادیه کارکنان و کنشــگران پیشرو 
در همــکاری با یکدیگر در لوس آنجلس بــه گردآوری امضا و پول مورد 
نیــاز می پردازند تا لایحه ای را در انتخابات نوامبــر ۹۹۹۹ به رای عمومی 
لوس آنجلســی ها بگذارند و از راه ۴ درصــد مالیات بر املاکی که بالای ۵ 
میلیون دلار به فروش می رسند، و ۵/۵ درصد مالیات بر املاکی که بالای ۹۹ 
میلیون دلار به فروش می روند، بودجه مورد نیاز برای پایان دادن به مشکل 

بی خانمانی را فراهم نمایند. 

شهرهایی چون سن فرانسیسکو و اوکلند نیز طرح مشابهی را در سال های 
پیش داشته اند. 

مخالفان می گویند در سال ۹۹۹۹ در کانتی لوس آنجلس با لایحه H و در 
سال ۹۹۹۶ با لایحه HHH در لوس آنجلس ۹/۹ میلیارد دلار اوراق قرضه 

به فروش رفت تا به مشکل بی خانمانی پایان دهد. 
ناگفته نماند که در نظرسنجی ۵۹ درصد از رای دهندگان گفته اند که حاضرند 

به افزایش مالیات برای بدهند. 

https://www.imperialagent.com/
https://vgbailbonds.com/
https://shop.ketab.com/
https://shop.ketab.com/
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 در کانون خبر:

نخستین ایستگاه شارژ باطری
 برای کامیون های الکترونیکی در امریکا

یک شرکت لوس انجلسی، از نخستین ایستگاه شارژ باطری 
بــرای کامیون های الکترونیکی در امریــکا را رونمایی کرد. 
این ایســتگاه شارژ باطری که در کناره بزرگراه ۶۵، در شمال 
فرودگاه مدوز در بیکرز فیلد راه اندازی شــده است در یک 
زمین ۱۱۰ اکری ســاخته شده و نه تنها از نیروی برق سولار 
استفاده می نماید، شرکت برق و گاز PG&E نیز امکان برق 

از سیستم عادی را فراهم نموده است. 
سلیم یوسف زاده، سخنگوی این شرکت لوس آنجلسی که 
WattEV نام دارد، می گوید این ایستگاه که نخستین ایستگاه 
در امریکاست در بین ۲ بزرگراه ۵ و ۹۹ در بزرگراه ۶۵ است 
و می تواند بیشترین میزان کامیون ها را جذب خدمات خود 

نماید.

شرکت برق ادیسون در جنوب کالیفرنیا با ۵۵۰ میلیون 
دلار جریمه برای ۵ آتش سوزی روبرو خواهد شد. 

این آتش ســوزی ها که در ســالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در 
 Thomas، جنوب کالیفرنیا روی داده، آتش سوزی های

Woolsey ، Meyers و Liberty نام دارند. 
آتش سوزی توماس از سانتا باربارا کانتی تا ونچورا کانتی 
در گستره ای به میزان ۴۹۲ مایل مربع را در خود سوزاند 
 ۱۶۰۰ ،Woolsey و نابود کــرد. در آتش ســوزی های

ساختمان نابود شدند. 
۱۱۰ میلیون دلار از این جریمه را ســهامداران پرداخت 
خواهند نمود و ۶۵ میلیــون دلار بخش ایمنی پرداخت 
می شــود و ۱۲۵ میلیــون دلار جریمــه بــه ســبب بالا 
بردن هزینه مشــترکان اســت و ۲۵۰ میلیون دلار برای 

آتش سوزی وولسی در نظر گرفته شده است.

پایگاه تفنگداران آمریکا در سن دیه گو ، 
از وسیله نقلیه آب و خاک بهره نخواهد گرفت 

پایگاه تفنگداران آمریکا در سن دیه گو اعلام کرد که از 
این پس در رزمایش های دریایی و تمرین ها از وســیله 
نقلیــه ویژه بــا توانایی عملکــرد در آب و خاک، بهره 

نخواهد گرفت. 
این تصمیم پس از ۲ پژوهش ویژه، پس از غرق شدن 
شــماری از تفنگداران دریایی آمریکا، در تمرین ها که 

تابستان در سال ۲۰۲۰ روی داده، گرفته شده است. 
این وسیله نقلیه دریایی – زمینی که به دوران جنگ ویتنام 

باز می گردد گرچه هنوز از نظر مکانیکی توانایی عملکرد 
در آب را دارد، از این پس در تمرین های دریایی از آن 
بهره گرفته نخواهد شد و تنها در عملیات تمرینی زمینی 

از آن بهره گرفته می شود. 
برای تمرین های دریایی از وســیله نقلیه دیگری بهره 
خواهند گرفت و پایگاه تفنگــداران دریایی آمریکا در 
ســن دیه گو این وسیله را در بندرگاه و لنگرگاه خود در 

آب های اقیانوس خواهد داشت. 

۲۰ درصد از دانشجویانی که در 
کالج های کالیفرنیا  ثبت نام کرده اند، ساختگی هستند

مسئولان کالج های دولتی کالیفرنیا، اعلام نمودند که ۲۰ 
درصد از دانشجویانی که ثبت نام کرده اند، دانشجویان 
قلابی و ساختگی هستند و تنها به سبب تقلب در دریافت 
کمک مالی نام نویسی نموده اند و قصد تحصیل ندارند.

تحقیق و بررســی بــرای یافتن این گونه دانشــجویان 
ســاختگی، نشــان از ۶۰ هزار دانشــجوی قلابی برای 

دریافت کمک مالی نحصیلی از ایالت کالیفرنیا دارد. 
ایالت کالیفرنیا از همه کالج ها را خواسته است تا تحقیق 

در مورد شناسایی یکایک دانشجویان درخواست کننده 
انجام شود، ناگفته نماند که کالج ها، نرم افزارهای متفاوتی 
برای شناسایی این دانشجویان در اختیار دارد و نام آنها 

را در اختیار دادستانی ایالت و فدرال قرار خواهند داد. 
ناگفته نماند که شماری از این افراد با نام های باراک اوباما 
و دانالد ترامپ با حروف متفاوت نام نویسی کرده اند و از 

همین منظر از ساختگی بودن آنها می توان آگاه شد. 

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105
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استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
17 دسامبر تا  23 دسامبر ) 26 آذر تا 2 دی (

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 معاملات ملکی در 

جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را 
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز 

تا پایان ، پشتیبانی  می کند 

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
(As Heard on 670 AM KIRN)
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile: 

310-259-0506

CA DRE # 01035809
ZILLOW 5 STAR AGENT

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

Iranian InformationCenter
08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

جمعه ۲6 آذر     17 دسامبر

138۵ خورشیدى ) 200۶ میلادى(
درگذشــت فرخ غفارى، متولد 1300 در تهران، پژوهشــگر، نویســنده و 
کارگردان قدیمى ســینماى ایران و پایه گذار فیلم خانه ملى ایران در سن 

8۵ سالگى در پاریس.
از آثار او » جنوب شهر »، »شب قوزي«، »زنبورک« را مي توان نام برد.

شنبه ۲7 آذر     18 دسامبر

131۴ خورشیدى ) 193۵ میلادى(
زادروز پرویز دوايى - سینماشناس و منتقد فیلم

137۵ خورشیدى ) 199۶ میلادى(
درگذشــت اســتاد محمدتقى دانش پــژوه - محقق، کتابشــناس و عضو 

فرهنگستان زبان و ادب فارسى
آثار زنده یاد استاد دانش پژوه در شرکت کتاب موجودند

یکشنبه ۲8 آذر     19 دسامبر

131۶ خورشیدى ) 1937 میلادى(
زادروز ثریا قاسمى، بازیگر

1328 خورشیدى ) 19۴9 میلادى(
زادروز ناصر حجازى، بازیکن تیم ملى فوتبال 

ایران
1328 خورشیدى ) 19۴9 میلادى(

زادروز بیژن کامکار، هنرمند آوازه خوان، نوازنده 
و معلم موسیقى

1332 خورشیدى ) 19۵3 میلادى(
صدور فرمان انحلال مجلسین سنا و شوراى ملى از جانب محمدرضاشاه 

پهلوى
133۶ خورشیدى ) 19۵7 میلادى(

درگذشت ابوالحسن صبا - استاد موسیقى ایران
آثار مکتوب و صوتى زنده یاد اســتاد ابوالحســن صبا در شــرکت کتاب 

موجودند
13۶8 خورشیدى ) 1989 میلادى(

درگذشت عباس یمینى شریف - نویسنده ادبیات کودکان
آثار زنده یاد عباس یمینى شریف در شرکت کتاب موجودند

دوشنبه ۲9 آذر     ۲۰ دسامبر

1323 خورشیدى ) 19۴۴ میلادى(
درگذشت میرزا حسن رشدیه در قم در سن 93 سالگى. 

وى متولد 1230 در تبریز بود.
1338 خورشیدى ) 19۵9 میلادى(

مراسم عقد و ازدواج محمدرضاشاه پهلوى و فرح دیبا برگزار شد
13۴8 خورشیدى ) 19۶9 میلادى(

تأسیس اولین سینما در شهر قم
1388 خورشیدى ) 2009 میلادى(

درگذشت آخوند حسینعلى منتظرى، قائم مقام خمینى در اوایل انقلاب 
اسلامى و سپس مغضوب و براى بیش از دو دهه در حصر خانگى توسط 

رژیم جمهورى اسلامى
خاطرات منتظرى در بیش از 800 صفحه از انتشارات شرکت کتاب

سه شنبه 3۰ دی     ۲1 دسامبر

1332 خورشیدى ) 19۵3 میلادى(
پایان محاکمه دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامى و محکومیت او به ســه 

سال حبس تأدیبى
13۴0 خورشیدى ) 19۶1 میلادى(

ساختمان مرکز اتمى دانشگاه تهران آغاز شد

13۵3 خورشیدى ) 197۴ میلادى(
دیدار رسمى ژاك شیراك نخست وزیر فرانسه از تهران

13۵۴ خورشیدى ) 197۵ میلادى(
۶ تروریســت در وین به اجــلاس وزیران اوپك حمله کردند و جمشــید 
آموزگار وزیر کشــور ایران و شیخ احمد زكى یمانى وزیر نفت عربستان 

سعودى را به گروگان گرفتند
1372 خورشیدى ) 1993 میلادى(

درگذشت دکتر حسین کریمیان - مؤلف
1393 خورشیدی )201۴ میلادی

درگذشت مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت 
سینما، تاتر، تلویزیون و رادیو در سن 90 سالگی 
به دلیل مشکلات ریوی در تهران. وی متولد 10 
آبــان 1303 در جنوب تهران بــود. وی کار در 
رادیو و تلویزیون را در ســال 1323 آغاز کرد. از 
کارهای معروف قبل از انقلاب می توان به سلطان 
صاحبقران و هفت شهر عشق اشاره کرد و یکی 
از به یادماندنی ترین نقش آفرینی های وی پس از انقلاب می توان به بازی در 

سریال آرایشگاه زیبا اشاره کرد.

چهارشنبه 1 دی     ۲۲ دسامبر

1301 خورشیدى ) 1922 میلادى (
انتشار اولین شماره روزنامه »کوشش« به مدیریت شکرالله خان صفوي

1308 خورشیدى ) 1929 میلادى(
زادروز محمد نورى، هنرمند آواز
13۴1خورشیدى ) 19۶2 میلادى(

زاد روز اردشیر حسین پور دانشمند اتمی ایران ) مقتول توسط عوامل رژیم 
جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 2۵ دی ماه 138۵ خورشیدی( 

13۴۵ خورشیدى ) 19۶۶ میلادى(
زادروز فریبا کوثرى بازیگر زن ایرانى

13۵1 خورشیدى ) 1971 میلادى(
ربابه نجفى زاده، نخستین زن دادستان، در شهر میانه به کار مشغول شد

13۵۴ خورشیدى ) 197۵ میلادى(
آزادى وزیــران اوپك و جمشــید آموزگار پس از ۴8 ســاعت - کارلوس، 
تروریست معروف که بعدها در فرانسه به زندان افتاد، رهبر گروگانگیرها بود

13۵7 خورشیدى ) 1978 میلادى(
قیمت طلا در بازار تهران و سایر شهرها به سه برابر نرخ دولتى رسید

پنجشنبه ۲ دی     ۲3 دسامبر

1329 خورشیدى ) 19۵0 میلادى(
آزادی دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه » باختر امروز » از زندان 

1318 خورشیدى ) 1939 میلادى(
زادروز سیروس طاهباز نویسنده و روزنامه نگار

https://baranrugservices.com/
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ادامه مقررات دوران کرونا در محیط کار در کالیفرنیا تا سال آینده 

مقررات دوران کرونا در محیط کار در کالیفرنیا با اندکی تغییر، تا سال آینده 
نیز ادامه خواهد یافت. 

با افزایش شمار مبتلایان مقررات و استانداردهای محیط کار در کالیفرنیا 
برای دوران کرونا تا سال آینده ادامه می یابد و این می تواند به کمبود نیروی 
کار بیانجامد زیرا مقررات جدید، مقررات حاضر بین واکسینه شدگان و 
واکسینه نشدگان را لغو می کند و بر اساس آنچه که اداره بهداشت و ایمنی 

محیط کار به عنوان استاندارد موقت اعلام نمود کسانی که با بیماری که به 
کرونا مبتلا شد است در تماس بوده باشند نمی توانند در محیط کار حاضر 
شــوند و کسانی که واکسینه شــده اند و یا واکسینه نشده اند، در این مورد 
فرقی ندارند و باید ۲ هفته در خانه بمانند و حتی اگر پاسخ آزمایش منفی 
هم داشــته باشند باید پس از بازگشت ماســک بزنند و فاصله ۶ فوت از 

دیگران را رعایت کنند.

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

