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 گرفتهاست رشک مبر!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:
منشه امیر – دکتر هازلی – بخش دو
کورش سلیمانی (زم)
در صفحه 2
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یاری به قربانیان بیماری الفورا

گردهم آیی دموکراتها در النگ
بیچ با حضور جو بایدن
شعلههای آتشسوزی کالدور تا
 ۸۰۰۰پایی و باالتر زبانه کشید

وام های کرونا

متروی رایگان در روز انتخابات

 EDDو  PPPو SBA

 ۲۷۶میلیون دالر هزینه

برگزاری انتخابات در کالیفرنیا بود
الیحه تبدیل خانههای مسکونی یک طبقه
به خانههای چند واحدی به امضا رسید
تالش ماموران آتشنشانی
در پیشگیری

از سوختن درختان
غول آسا و کهنسال

جنگلهای کالیفرنیا بر روی
گردشگران باز خواهد بود

ایرانشهر:دو نوجوان که خواهر و برادر می باشند
مبتال به بیماری بسیار نادر الفورادر لس آنجلس
اند.متن انگلیســی درخواست یاری به این
شده ً
دو نوجوان که در سایت  gofundmeآمده است
توســط الدن صفت از موسسه الدن بورلی هیلز
در اختیار ایرانشــهر قرار گرفت و ترجمه فارسی
آن اینــک در پیش روی خواننــدگان .از همه هم
میهنان درخواست می شود به این یاری رسانی به
پیوندند.
www.gofundme.com/f/saving-the-life-oftwo-teenage-siblings
بدترین ترس والدین این است که اخباری مبنی بر
بیماری فرزندشان دریافت کنند .این ترس وقتی
به یک کابوس تبدیل می شــود که بدانید بیماری
کشنده است .متأســفانه  ،زمانی که پسر و دختر
ما مبتال به بیماری الفورا تشــخیص داده شدند،
کابوس ما به تاریکی مطلق گرایید  .تنها وظیفه ای
که ما به عنوان والدین داشتیم  -برای محافظت از

فرزندانمان  -از ما سلب شــد .ما دارای دو فرزند
زیبا هستیم  ،یک پسر جوان  17ساله  ،بلند پرواز
و با انگیزه و یک دختر  14ســاله بسیار با استعداد
و هنرمند که هر دو برای جان خود می جنگند و با
بیماری الفورا مبارزه می کنند .ما به امید دستیابی به
بودجه برای تحقیقات بالینی برای درمان احتمالی
یک بیماری بسیار نادر و تهاجمی هستیم .این یک
بیماری بسیار سریع پیشرونده است و زندگی ما را
زیر و رو کرده است زیرا شاهد هستیم که فرزندانمان
هر روز در حال کاهش روحی  ،جسمی و احساسی
هستند .بیماری الفورا شدیدترین نوع صرع انسان
اســت .این سندرم صرع میوکلونوس ارثی است.
بــی رحمانه ترین چیز در مورد الفورا این اســت
که یک کودک معمولی  ،زیبا و ظاهراً سالم که همه
چیز برای زندگی دارد با چیزی جز «حکم اعدام»
روبرو نیست .درمان در درجه اول تسکینی است و
با هدف کاهش
تشنج انجام می ادامه مطلب در صفحه 4

کمک دولت فدرال به کالیفرنیا برای بهداشت خانواده

ایالت کالیفرنیا  ۱۹/۲میلیون دالر کمک از دولت فدرال برای باال بردن کیفیت
زندگی کودکان و پدران و مادران نیازمند در زمینه بهداشــت و پیشــگیری
دریافت خواهد نمود.
این بودجه برای بازدیدهای مددکاران از خانوادهها در راه آموزش و نگهداری
کودکان در خانواده ها در زمینه پیشــگیری از خشــونتهای خانوادگی و

افسردگی پدر و مادرها و مصرف الکل ،و ارائه روند آموزشی رشد کودکان
هزینه خواهد شد.
اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا  ۲۳برنامه بازدید از خانواده دارد که در سال
 ۲۹۶۲۶ ،۲۰۱۸-۲۰۱۹خانه را بازدید نمودند و به  ۲۹۷۹زن و  ۲۳۱۸کودک
خدمت نمودند ۵۰ .درصد این خانوادهها زیر خط فقر هستند.

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
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در کانون خبر:

گردهم آیی دموکراتها در النگ بیچ با حضور جو بایدن

منشه امیر – دکتر هازلی – حد و مرز کشور اسرائیل  -بخش دو
در شــماره پیش ،اگر خاطر مبارکتون باشــه نوشتم که دکتر هازلی که گویا
ساکن استرالیا و یا گینه جدید است ،در برنام ه ای منشه امیر را بباد ناسزاها و
تهمتها گرفته و اسرائیل را کشوری میداند که قصه یک لقمه کردن کشور
ایران را دارد و چندین و چند بر چسب و اتهام دیگر را نثار این کشور کرده
است.
اول اینکه ،حد و مرز اســراییل که از «نیل» تا «فرات» ذکر شــده و آقای
هازلی به آن اشــاره و تاکید میکند ،به احتمال قوی درست است و گرچه
اینجانب (یعنی خود من) هرگز این نوشــته را ندیدهام،ولی به احترام دکتر
هازلی ،آنرا بطور ندید میپذیرم.
دوم اینکه ،آنچه که دکتر هازلی می گوید .اگر درســت باشد که هست ،در
زمانهای بسیار قدیم نوشته و یا گفته شده و شرایط امروز با آن زمان بسیار
فرق میکند.
ســوم اینکه ،کشور اسرائیل و یا بقولی رژیم صهیونیستی  ،از همان ابتدای
کار ،تــورات و خدا و مذهب را در امور کشــورداری کنار گذاشــته و بر
خالف جمهوری اسالمی ایران و یا چند کشور دیگر از قانون شریعت و یا
قانونهای دیگر پیروی نمیکند.
چهارم اینکه ،رویای کشــوری پهناور و بزرگ و با عظمت ،تنها خواب و
خیال نویسنده و یا نویسندگان تورات نبوده و در هر دورهای ،شخصی برای
رسیدن به آرزو ،به سرزمینهای مجاور لشکرکشی کرده و بعد از مدتی به
جای خود برگشته است.

روز گذشــته در آخرین فرصت برای کارزار انتخاباتی بازخوانی فرماندار
کالیفرنیا ،جمهوریخواهان پیش از شمارش رایها ،با شعار تقلب را متوقف
کنید ( )Stop The Fraudدر تارنمای لری الدر نتیجه انتخابات را به چالش
کشید.
از سوی کارزار انتخاباتی گوین نیوسام نیز آخرین گردهمآیی در کالج شهر
النگ بیچ با حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ،گوین نیوسام فرماندار

کالیفرنیا ،اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس ،رابرت گارسیا شهردار
النگ بیچ ،الکس پدیا سناتور کالیفرنیا ،و شمار باالیی از نمایندگان انتخابی
کالیفرنیا در شامگاه شب گذشته برگزار شد.
در برنامه شب گذشته ،مخالفان گوین نیوسام ،در بیرون کالج با پرچمهای
آمریکا و ترامپ حضور داشتند و علیه واکسن ،دولت بایدن و گوین نیوسام
شعار میدادند.

شعلههای آتشسوزی کالدور تا  ۸۰۰۰پایی و باالتر زبانه کشید

پنجم اینکه ،امیدوارم که دکتر هازلی ،نادانی نگارنده (نگارنده یعنی خود
من) را در امور تاریخ و جغرافیا  ،به دانش و بزرگواری خود ببخشــند ولی
اگر حد و مرز کشور رویایی اسرائیل ،از نیل تا فرات باشد ،کدام قسمت از
خاک ایران در این محدوده قرار می گیرد که دکتر هازلی از نگرانی از دست
رفتن آن خواب به چشمان نمیآید.
ششــم اینکه ،اگر رهبران اسرائیل قصد پیروی از فرامین مذهبی و سودای
کشورگشایی و تجاوز به سرزمینهای دیگران را داشتند ،هیچگاه صحرای
پهناور سینا و غزه را به مصر و فلسطینیها پس نمیدادند.
هفتم اینکه ،اسرائیل و ایران مرز مشترکی ندارند و اسرائیل تهدیدی برای
ایران نبوده و هیچگاه شــعاری بر علیه ایران نداده اســت و برعکس ،این
جمهوری اسالمی ایران بوده که از همان ابتدای تاسیس شعار محو اسرائیل
داده است.
هلل در لبنان و حماس در غزه و نیروهای
هشتم اینکه ،اسرائیل با حضور حزب ا
جمهوری اسالمی ایران در سوریه به اندازه کافی دردسر دارد و تا بحال راه
حل درستی برای رفع این خطرات پیدا نکرده است.
ی پذیرد که رژیم صهیونیستی ،کشور بزرگ ایران
آنگاه کدام عقل سلیمی م 
را در لیست دشمنان خود قرار دهد و با آن سرشاخ شود.
نهم اینکه ،اگر ســودای امپراطوری و داشتن سرزمینی پهناور ،از نظر دکتر
هازلی کاری نادرست و درخور سرزنش است ،چرا این دکتر بزرگوار نیم
نگاهی به جمهوری اســامی نمیکند که ادعای رهبری مسلمین جهان را
دارد و دم از امپراطوری ایران اســامی میزند و نیروهایش را در چندین
کشور مستقر کرده است.
دهم اینکه ،باطری مغز من ،یواش یواش دارد تمام میشــود و بقیه را در
شماره بعد! (اگر از دست طلبکارها جان سالم بدر ببرم) برای شما خواهم
نوشت

و اما نصیحت هفته
اگر با هزار مکافات و خــون دل و عرق جبین تحصیالت خود را به پایان
رساندهاید و مدرکی گرفتهاید ،هیچگاه کارنامه خود را در خانه نگاه ندارید.
چرا که ممکن اســت همسر دلبند شما ،روزی و یا شــبی به کارنامه شما
شــبیخون بزند و نمرههای افتضاح شما را در دوران تحصیل ببیند و هرگاه
موقعیت مناسبی پیش آمد ،آنرا به رخ سرکار بکشد!
کورش سلیمانی (زم) آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

آتش ســوزی کالدور که مناطق جنوبی لیک تاهو را در خود گرفته بود و با
بارش باران پراکنده ،میرفت که کنترل شود و به خاموشی بگراید ،ناگهان با
وزش باد همراه شد و به شیوه چرخشی ،از درختی به درختی دیگر منتقل
شــده و ارتفاعی از آتش را ایجاد کرد که در ارتفاع  ۸۰۰۰پایی از ســطح
دریاست.
اکنون آتش سوزی کالدور ،از ماه جون تا کنون  ۳۱۴۰۰مایل مربع به نابودی

جنگلهای ملی آمریکا در منطقه کالیفرنیا افزوده است.
مطالعه نشان میدهد که از سال  ۱۹۸۴تا  ۲۰۱۷آتشسوزیهای منطقه سی
یرا در ارتفاع  ۱۴۰۰پایی پاالتر از ســطح دریا بود و اکنون به افتاع باالتر از
 ۸۰۰۰پایی رسیده است ناگفته نماند که همین گونه آتش سوزیها در ایالت
کلرادو به ارتفاع  ۱۲۰۰۰پایی نیز رسیده است.
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متروی رایگان در روز انتخابات

متروی لوس آنجلس کانتی امروز برای رسیدن به محل
های رای ،در روز انتخابات  ۱۴سپتامبر ،بلیت مترو را
تا ساعت  ۱۱:۳۰امشب رایگان اعالم کرد.
افزون بر بلیت متــرو ،هزینه بلیتهای دوچرخههای
ایســتگاههای مترو نیز لغو شــده و پس از ســاعت
 ۱۱:۳۰امشب ،برای هر نیم ســاعت  ۱/۷۵دریافت
خواهند نمود .گر چه زمــان رای گیری از  ۷بامداد تا

 ۸شــب خواهد بود ،اما اداره خدمات عمومی کانتی
لــوس آنجلس ،ســرویس حمل و نقل ویــژهای از
مانته بلو تا گلندورا و خط انتقالی پاســادنا را نیز برای
روز رایگیری رایگان اعالم نموده اســت .در همین
آگاهینامه ،محل صندوقهای رای نیز اعالم شده است
که در ایستگاههای مترو قرار دارند.

دیدار جوبایدن از مناطق آسیب دیده

جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار از مناطق
آســیب دیده از آتش ســوزیهای کالیفرنیا ،از کنگره
امریکا خواست تا موضوع تغییرات زیست محیطی را
در باالی جدول اولویتهای خود قرار دهند.
بازدید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درست یک روز
پس از آن که آتشســوزی کالدور را به عنوان شرایط
فوقالعاده اعالم نمود صورت گرفته است.

جو بایــدن رئیس جمهــور آمریکا ،روز گذشــته با
هلیکوپتر از ناطق سوخته آتش سوزی کالدور که بیش
از  ۲۱۹۲۶۷اکر است و بیش از  ۱۰۰۰ساختمان در آن
نابود شدهاند بازدید کرد.
او در سخنان خود اشاره کرد که نمیتوان انکار کرد که
بخش بزرگی از این آتش ســوزیها ناشی از گرمایش
زمین و تغییرات اقلیمی است.

 ۲۷۶میلیون دالر هزینه
برگزاری انتخابات در کالیفرنیا بود

بیشــترین رای کالیفرنیا برای ماندگاری گوین نیوسام
فرماندار کالیفرنیا گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا در
یکسال و نیم گذشــته برای زنده ماندن کالیفرنیاییها
در دوران کرونا بیشــترین تالش خود را کرده بود از
مخالفان واکسن و اندیشههای ترامپ گرایانه مخالفان
خود شکست نخورد و با رای بیشتری کالیفرنیاییها
در سمت خود ماندگار شــد و در سال  ۲۰۲۲باید بار
دیگر برای فرمانداری تالش کند .گر چه هنوز تمامی
آرا شــمارش نشده اما ،شــمارش  ۷۰درصد از آرا،

پاســخ نه را در  ۶۳/۹درصد نشان میدهد که بیانگر
پیروزی و ماندگاری گوین نیوسام است.
در جبهه هــواداران بازخوانی برای برکناری نیز ۳۶/۱
درصد رای ثبت شده که به سبب نرسیدن به  ۵۰درصد
شکست آنان را ثبت میکند و لری الدر باالترین رای
جمهوریخواهان را دارد .ناگفته نماند که شب گذشته
جمهوریخواهان و نامزد پیشتاز آنان لری الدر شکست
خود را پذیرفتند و سخن از تقل به زبان نیاوردند.
275-272
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ادامه خبر اول از صفحه : ۱
شود .قربانی الفورا معمو ً
ال ظرف  10سال از شروع عالئم اولیه می میرد.
در حال حاضر هیچ درمانی تایید شــده از سوی  FDAوجود ندارد .در
حال حاضر دو درمان بالقوه در دست اقدام است .شرکت های متعددی
در ایــاالت متحده در حال کار بر روی درمان های احتمالی هســتند که
توسط محققان از سراســر جهان پشتیبانی می شوند  ،هر چند همانطور
کــه در اغلب موارد دیده می شــود و در نهایت به موضوع بودجه ختم
می شود .ما کام ً
ال معتقدیم که افزایش بودجه می تواند به تسریع کار این
دانشمندان با استعداد کمک کند و نه تنها فرزندان ما بلکه کودکان مبتال به
 Laforaرا در سراسر جهان نجات دهد.
اگر بتوانیم برای انجام آزمایشات مبلغ الزم را جمع آوری کنیم  ،فرزندانمان
شانس جنگیدن برای زنده ماندن خواهند داشت.
هر روز که می گذرد  ،فرزندان ما به سرعت رو به زوال هستند .حال پسر
سالم و شــاداب ما به حدی رسیده است که در صحبت کردن  ،راه رفتن
و غذا خوردن مشکل دارد .به ما اطالع داده شد که او به زودی مجبور به
نشســتن بر روی صندلی چرخ دار خواهد شد و نیاز به لوله تغذیه دارد.
ما بسیار مأیوس هستیم و به همه برای دریافت کمک هایی که می تواند
به نجات فرزندانمان یاری برساند  ،التماس می کنیم .همانطور که اشاره
کردم  ،این یک بیماری بسیار نادر است و پژوهشها در این زمینه بسیار کم
اســت و هیچ درمانی برای آن وجود ندارد ،و حتی غیر معمول است که
هر دو کودک مبتال شوند .ما برای همیشه مدیون کسانی خواهیم بود که به
فرزندان ما کمک می کنند تا شانس زنده ماندن را پیدا کنند و این کابوس
را به آرامش برسانند.
A parent’s worst fear is to receive news that their child is
ill. This fear turns into a nightmare when you learn that
the illness is terminal. Unfortunately, we have been living
this nightmare which took a dark turn when BOTH our
son and our daughter were diagnosed with Lafora dis—ease. We were robbed of the one role we had as parents
to protect our children. We have been blessed with two

beautiful kids, our eldest, a 17-year-old, ambitious and
driven young boy and a very talented, artistic 14-yearold daughter who are both fighting for their lives, battling Lafora disease. We are reaching out in hopes to get
funding for clinical research for a possible treatment for
a very rare and aggressive ailment. This is a very rapidly progressive disease and it has turned our lives upside
down as we are witnessing our children decline mentally,
physically and emotionally with each passing day. Lafora
disease is the most severe form of human epilepsy. It is
an inherited myoclonus epilepsy syndrome. The cruelest
things about Lafora is that a normal, beautiful and apparently healthy child who has everything to live for is faced
with nothing more than a “death sentence”. Therapy is
primarily palliative and aimed at reducing seizures. From
manifestation, which is normally the first seizure, a Lafora victim will die typically within 10 years of initial
onset of symptoms. As of this moment, there is no FDA
cure. Currently there are two potential treatments that
are in the pipeline. There are multiple companies in the
United States working on potential treatments supported
by researchers from around the world, unfortunately as
is so often the case it comes down to a question of funding. We thoroughly believe that an increase in funding
can help accelerate the work of these gifted scientists, and
not just save our children but also Lafora children around
the world.

در کانون خبر:

الیحه تبدیل خانههای مسکونی یک طبقه
به خانههای چند واحدی به امضا رسید

الیحه تبدیل خانههای مسکونی یک طبقه به خانههای چند واحدی که
از تصویب مجلسهای قانون گذتاری کالیفرنیا گذشــته بود به امضای
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا رسید تا اجرایی شود.
این الیحه میتواند کمکی به مشــکل کمبود مسکن در کالیفرنیا بنماید
و چون چهره شهرسازی تغییر خواهد نمود و ترکیب جمعیتی شهرها
را نیز به هم خواهد ریخت ۲۵۰ ،شهر کالیفرنیا گفتهاند ضمن اعتراض
به این الیحه ،از بخش طراحی و برنامهریزی شهرسازی خود خواهند
خواست تا روند استفاده از این برنامه را تدوین نمایند.
تبدیل خانههای مسکونی تک واحدی به چند واحدی با سند مالکیت
مستقل ،همراه با چند الیحه مسکن دیگر از امضای گوین نیوسام گذشته
است.

تالش ماموران آتشنشانی در پیشگیری
از سوختن درختان غول آسا و کهنسال
تالش ماموران آتشنشانی در پیشگیری
از ســوختن درختان غول آسا و کهنسال
پارک ملی ســکویا ادامه دارد .این پارک
جنگلــی دارای  ۲۰۰۰درخــت بزرگ
سکویا میباشد که معروفترین درخت
سکویا در این پارک درخت ژنرال شرمن
نام دارد کــه بلندقدتریــن درخت دنیا
میباشد و  ۲۷۵فوت ارتفاع دارد.
آتشنشــانها بــا اســتفاده از روش به
آتــش کشــیدن و ســوزاندن بوتههای
مســیر و پیرامون ،از رشــد آتشسوزی
و گســترشآنان به درختها پیشگیری
مینمایند .ســال گذشته در آتش سوزی
گسل ۱۰ ،درصد درختهای سکویا نابود
شدند.
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طنز و خبر:

حکایات بازار بین الخبرین

بمب ممب چه خبر؟

آقاجان یا اوضاع اصال خراب نیســت و همه مونو اوسگل کردن یا وضع
خیلی خرابه و همه خودشونو زدن به خریت!
چرا؟ خب معلومه! االن ماه هاست که جمهوری اسالمی فعالیت های اتمی
نظامی شو گســترش داده و میگه غنی سازی میکنه خفن و اورانیوم فلزی
تولید کرده و دسترســی بازرس های آژانس رو بــه دوربین ها محدود یا
مســدود کرده و مراکز زیرزمینی جدید برای فعالیت هاش داره باز میکنه و
کشورهای مورد مذاکره و غیر مذاکره رو گذاشته سر کار که منتظر باشین تا
ما بیایم سر میز دور هم بشینیم و هی زر بزنیم همونطور که سالهاست داریم
این کار رو با هم می کنیم و ...
یعنی کشورهای  1 + 5و آژانس بین المللی اتمی و بقیه بعد از این همه سال

نمیدونن که جمهوری اسالمی فقط دروغ گفته تا االن و کلی چیزای ناگفته
و سکرت داشته و داره؟ یعنی این همه تحریم و جدل و خرابکاری و ترور
و  ...هیچ تاثیری روی فعالیت های رژیم نداشته؟ پس واسه چی این همه
سال دهن ملت ایران رو سرویس کردن؟ اگه جمهوری اسالمی نمی خواد
بمب اتمی تولید کنه ،چرا این همه خودشو و مردم رو تحت فشار گذاشته؟
اگه دیگران نمی خوان آخوندا بمب بسازن پس چرا این همه سال موش و
گربه بازی در آوردن؟ ...
یعنی طرف های دعوا انقدر حرف و عمل هاشون تناقض داره که آدم میمونه
باالخره چی شد قضیه؟ بمب ممبی در بین هست یا سالهاست همه سرکارن
و زندگی ملت ایران هم حروم این ماجرا شده و خواهد شد؟ اما تا کی؟!

جوک های برگزیده خبرگزاری شهروند ایرانشهر:
اختالس کوچولو (نا قابل) و بانک صادرات:

و با وقار باشید .طوری رفتار نکنید که دنیا به کامتان شده .وقتی دوستی از

زحمت بدون درد و خون ریزی!!!!!  -موفقیت تضمینی!

بپوشید .از خندیدن زیاد بپرهیزید .وقتی می شنوید کارگران یک کارگاه یا

نباشید فقط دستور العمل زیر را اجرا کنید:

چون ممکن بود شما هم مثل آنها باشید!! یا اگر شنیدید که خانواده ای برای

اول باید سر از  LCدر بیاورید  ، LCمخفف  Letter of Creditاست که

اشک هم جایگاه شما را مستحکم تر میکند !!.همچنین با طرف های درگیر

ماشین آالت و تجهیزات بخرید سوال این است که اول باید مبلغ خرید را

کرده اید داشت خیلی محکم جلویش بایستید و حالیش کنید تا پایش را از

فروشــنده از شما به عنوان خریدار می خواهد که ابتدا کیسه را شل کرده و

طلبکارباشید!

این مبلغ بزرگ را پرداخت کنم چه تضمینی وجود دارد که جنس را به من

در کار های عام المنفعه شرکت کنید البته طوری پول نریزید وسط که بقیه

دســتور العمل کســب درآمد  ۳۰۰۰میلیارد تومانی به زبان ساده  -بدون شما پرسید چه خبر؟ بگویید :ای بد نیست ،سخته ولی می گذرونیم! ساده

آیا به  ۳۰۰۰میلیارد تومان پول در کوتاهترین زمان ممکن نیاز دارید؟ نگران شرکت شش ماه است که حقوقشان پرداخت نشده احساس ناراحتی کنید
روش کار:

امرار معاش به کارهای  .......تن داده شدیدا متاثر شوید ریختن چند قطره

به «اعتبار اسنادی» در زبان فارسی ترجمه شده است .وقتی شما به عنوان در کارتان هم خیلی جدی باشید .مثال اگر یکی ازکارمندان بانک هایی که با
خریدار قصد خرید بزرگی را دارید مثال می خواهید برای یک شرکت فوالد آنها کار می کنید وسط کار درخواست سهم بیشتری از آنچه که قبال توافق
بپردازید یا اینکه مبلغ را بعد از تحویل جنس به فروشنده پرداخت کنید.

پول را پرداخت کن اما شما هم به عنوان خریدار می گویی شرمنده! اگر من
تحویل بدهی! اینجور خرید ها با چک و سفته نمی شود و البته شر خر هم

به کار نمی آید! حاال اگر فروشــنده در خارج از کشور نشسته باشد قضیه
حسابی پچیده تر هم می شود.

در اینجا سیستم بانکی به کمک خریدار و فروشنده می شتابد به این صورت

که بانک معتبری از طرف فروشنده و بانک دیگری از طرف خریدار تضمین
تحویل جنس و پرداخت مبلغ را انجام می دهند .ما همه عادت داریم که به
بانک اعتماد کنیم چون فکر می کنیم در بانک ها آنقدر پول هست که نیازی

به خوردن پول ما ندارند! روش کار ســاده اســت بانک در کشور خریدار

پول را از او می گیرد و به بانک دیگر در کشــور فروشنده اعالم می کند که
اگر مدارک و اســناد مبتنی بر وجود ،صدور و حمل جنس به بندر یا شهر
مورد درخواست خریدار را به او تحویل دهد و خریدار دریافت جنس را
تایید کند در مدت مثال یک هفته کل مبلغ توافق شــده را به بانک در کشور

فروشــنده خواهد فرستاد تا به حساب فروشــنده واریز شود و برود برای
خودش حالش را ببرد!

حاال ســوال این است که چطور می توان به این روش کسب درآمد ۳۰۰۰

میلیارد تومانی کرد؟ کاری که باید بکنید این اســت  ،که از خریدار پولش
را بگیرید ،با یک فروشنده در جای دیگر دنیا هماهنگی کنید یک بانک هم

در کشور فروشــنده پیدا کنید و با بانک خریدار هم قرار هایتان بگذارید.

البته همه چیز را رک و پوســت کنده حالیش کنید که قرار است چه کاری

گلیمش دراز تر نکند .مهم این است که هرگز احساس گناه نکنید بلکه باید

توصیه های جامعه شناختی:

شــک کنند! از ثروتمندان و سرمایه داران بدتان بیاید .این ضرب المثل را

به کرات به کار بندید که :هر که افزون شــود مالش یا خودش دزد بوده یا
پدرش!البته در آثار متقدمین خاله اش هم وارد شــده شما به عمه اش هم
میتوانید استناد کنید  .اگر فرصت ســخنرانی در یک مکان عمومی را پیدا

کردید از فقر و بــی عدالتی بگویید از اینکه چرا این همه اختالف طبقاتی

وجود دارد؟ چرا فقیر هــا روز به روز فقیر تر و ثروتمندان ثروتمند تر می

شــوند .بهتر است چند مثال هم همیشه آماده داشته باشید .کارتون «رابین
هود» را که یادتان هست؟ تصور اینکه «رابین هود» خودش دزد ثروتمندی

باشد غیر ممکن است .از مدیریت دیگر مدیران موفق هم میتوانید کلی ایراد
بگیرید و آنها را به سوء مدیریت متهم کنید  .پس باید رفتار اجتماعی شما

مثل این شخصیت باشد تا بتوانید آرام و بی دغدغه اسناد را تبدیل به پول
کنید بدون اینکه جنســی مبادله کنید .پولهایتان را بشمارید و به پولدار ها

ناسزا بگویید چون اگر آنها هم فقیر بودند الزم نبود شما اینقدر به زحمت
بیفتید و خودتان را به آنها برسانید!
اگر گیر افتادید:

باز هم هول نشــوید! مگر شما چکار کرده اید؟ تازه این شما نبوده اید که

اختالس کرده اید .اصال کدام اختالس؟ این حرف ها خنده دار است .مگر
می شــود مبلغ به این بزرگی جابجا شــود و کسی متوجه آن نشود؟ همین

انجام دهد و چقدر گیرش بیاید تا بعد ها دبه نکند! کافی است که تمام این جوان های تازه ازدواج کرده را به عنوان شــاهد خود قرار دهید تا بگویند
مجموعه تفاهم داشته باشند و حرف همدیگر را بفهمند ،یا از یه آبشخور که برای مبالغ ناچیز چقدر سیستم بانکی سخت گیر است چه رسد به ۳۰۰۰
آب بخورند آن وقت کار تمام است ،حاال بنشینید و پولهایتان را بشمارید.

اسناد را مبادله می کنید اما جنس را نه! حق حساب بانک فروشنده ،بانک
خریدار ،فروشنده و خریدار و سازمان های واسط را بپردازید و بدون خرید
جنس کلی پولدار شوید .در بعضی از کشور ها  LCداخلی هم می توان باز

میلیارد تومان! نه آقا مگر شوخی است؟

از استعفا ،اعتراف و طلب بخشش بپرهیزید ،چون در آن صورت راهی جز

محکوم کردن شما باقی نمی ماند .نگران نباشید درست می شود ،محکم
باشــید ،اینکه دو قورت شما باقی باشــد کافی نیست باید نیم را هم به آن

کرد یعنی خریدار و فروشــنده هر دو در یک کشور هستند در این صورت اضافه کنید پس دو قورت و نیم تان باقی باشد!
کار آسان تر است و طرف شما زبان آدمیزاد!!!!!!!!!! بال نسبت را هم خوب معرفت داشته باشید:
می فهمد.

توصیه های روانشناختی:

هول نشوید و بالفاصله پس از اینکه اولین مبلغ کالن گیرتان آمد اقدام به

اگر همه چیز به خوبی پیش رفت حق الزحمه ی ما را هم بپردازید .رعایت
حق مولف نشانه ی شخصیت شماست .حتی شما دوست عزیز!
نتیجه اخالقی :

خوشگذرانی های تابلو نکنید ممکن است دوستانتان بفهمند و آن وقت از از ظریفی پرسیدند :بانک صادرات ایران ؟

سهمیه ی شیرین شما کاسته شود! نیازی به عذاب وجدان نیست یادتان باشد گفت  :هر جا سخن از اختالس است نام بانک صادرات ایران می درخشد!!!
که شما به  ۳۰۰۰میلیارد تومان پول نیاز دارید پس باید زحمت بکشید .آرام

از شبکه های اجتماعی:
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در کانون خبر:

هفته آینده  ۲میلیون کالیفرنیایی
چکهای کمک مالی خود را دریافت خواهند نمود

این کمکها که در بخش فدرال و ایالتی خواهند بود به این صورت است
که خانوادههای کالیفرنیایی که زیر  ۷۵هزار دالر درآمد سالیانه دارند چک
 ۶۰۰دالری و در صورت داشتن فرزند چک  ۱۱۰۰دالری پرداختی از
سوی ایالت را دریافت خواهند نمود.
خانوادههایی که دارای فرزند هســتند از سوی اداره خزانهداری آمریکا
سومین دور چکهای  ۳۰۰دالری را برای فرزندان زیر  ۶سال و چکهای
 ۲۵۰دالری را برای فرزندان  ۶تا  ۱۷ساله دریافت خواهند نمود.
ناگفتــه نماند که اداره خزانهداری آمریکا که فرســتنده چکهای دولت
فدرال اســت اعالم نموده که ممکن است شماری از واجدان شرایط به
ســبب مشکالت کامپیوتری چکهای خود را دیرتر دریافت کنند که در
حال رفع این مشکل هستیم.

جنگلهای کالیفرنیا بر روی
گردشگران باز خواهد بود

اداره جنگلبانی آمریکا اعالم کرد که از پایان چهارشــنبه شب ،به جز ۵
جنگل ۷سایر جنگلهای کالیفرنیا بر روی گردشگران باز خواهد بود.
دستور بسته شدن جنگلها و پارکهای جنگلی در هفته پایان ماه آگوست
بسته شده بود و برای پیشگیری از خطر ناشی از آتشسوزیها و گسترش
آن ،برایشان شرایط ویژه اعالم شده بود ،اکنون با کاهش گرما و باد ،برای
ماموران آتشنشــانی امکان کنترل بیشتر فراهم آمده و در مناطقی که در
شــمال کالیفرنیا هنوز آتشســوزی ادامه دارد ،برای ایمنی مردم و دور
نگه داشــتن آنها از دود ناشی از آتشسوزی ۴ ،منطقه جنگلی در شمال
کالیفرنیا بســته خواهد بود و در پایان ماه سپتامبر ممکن است بازگشایی
شوند.

ش  ۴مامور اداره پلیس در باره اعضای گنگ لوس آنجلس
گزار 

 ۴مامور اداره پلیس لوس آنجلس ،به پرونده گزارشهای نادرست در باره اعضای گنگها افزوده شدند و این شمار به  ۱۰نفر رسید.
گرچه  ۶مامور پلیس که سال گذشته به جرم گزارش نادرست در مورد افراد و حضور آنان در گنگها مورد بررسی کمیسیون پلیس لوس آنجلس قرار گرفته
بودند و دادستان علیه آنان دادخواست ارائه نموده بود ،اعالم بیگناهی کردهاند ،هنوز روشن نیست که افزودن نام این چهار نفر به پرونده تا چه اندازه کار
را برای آنان دشوارتر نماید .ناگفته نماند که تحقیق در مورد  ۱۹مامور آغاز شده بود که اکنون نام  ۱۰نفر به عنوان متهم اعالم شده و نتیجه تحقیق در مورد
 ۹نفر دیگر روشن نیست.
این گروه متهم هستند که همگی به طور شبیه یکدیگر در کارتهای ویژه ،شماری از نوجوانان را به عنوان عضو گنگ معرفی کردهاند.

منتشر شد
شرکت کتاب

ِ
خاک محبوب من
نوشا ذکایی

تلفنهای دریافت سفارش:

(310)477-7477
)818)667-2667
ketab.com

ketab.com

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»
با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

310-477-7477
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 17سپتامبر تا  23سپتامبر (  26شهریور تا  1مهر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  26شهریور  17سپتامبر
 1302خورشیدی (1923میالدی)
انتشــار روزنام ه «نامــهی جوانان» به مدیریت و ســردبیری میــرزا ابراهیمخان
(خواجهنوری) در تهران
 1320خورشیدی (1941میالدی)
صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و غیرسیاسی
 1326خورشیدی (1947میالدی)
زادروز عباس قادری ،هنرمند آوازه خوان
 1329خورشیدی (1950میالدی)
صدور حكم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل احمد دهقان
 1332خورشیدی (1953میالدی)
آغاز محاكمات دكتر محمد مصدق با دادستانی سرتیپ آزموده
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
درگذشت واروژان هاخواندیان ،آهنگسا ِز «بوی گندم»
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
عراق ،قرارداد سال  1975الجزایر را بهطور یكجانبه لغو كرد
 1369خورشیدی (1990میالدی)
درگذشت علیمحمد حیدریان  -استاد نقاشی و مؤسس دانشكده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی  -نویسنده و پژوهنده
آثار شادروان انجوی از جمله دیوان حافظ به تصحیح او درشرکت کتاب موجود
هستند
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
خودكشی دكتر حسن هنرمندی ،شاعر ،مترجم ،و پژوهنده ادبی در پاریس
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت اســتاد جعفر پتگر ،آخرین بازماندهی نسل نقاشان آكادمیك و مدرس
سرشناس نقاشی در تهران

شنبه  27شهریور  18سپتامبر

 1306خورشید ( 1927میالدی)
زادروز هوشنگ ابتهاج ،شاعر ،در رشت
آثار هوشنگ ابتهاج در شرکت کتاب موجود هستند
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
زادروز نســرین معظمی ،گیرنده نشان نخل آكادمیك
فرانسه در میكربشناسی
 1357خورشیدی (1978میالدی)
زادروز کیانوش رحمتی ،بازیکن فوتبال و عضو تیم ملی فوتبال ایران
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
درگذشت استاد محمدحسین بهجت متخلص به شهریار شاعر
آثار شادروان شهریار در شرکت کتاب موجود هستند
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
انوشــه انصاری نخستین فضانورد ایرانی با فضاپیمای سایوز تیامای ۹-به مقصد
ایستگاه فضایی بینالمللی پرواز کرد.

یکشنبه  28شهریور  19سپتامبر

 1287خورشیدی (1908میالدی)
انتشار روزنامه «ندای وطن» در تهران
 1297خورشیدی (1918میالدی)
درگذشت محمدتقی خان سپهر ملقب به لسانالملك  -ادیب ومورخ عهد قاجار
 1366خورشیدی (1987میالدی)
درگذشت حمید زرینكوب  -ادیب و نویسنده و منتقد
 1384خورشیدی (2005میالدی)
درگذشت حسین شکوئی ،جغرافیدان معاصر ایرانی و بنیانگذار گروه جغرافیای
دانشگاه ملی سابق و چهرههای ماندگار ایران( .زادروز ۹آذر )۱۳۱۲

دوشنبه  29شهریور  20سپتامبر

 1359خورشیدی (1980میالدی)
درگذشت خانبابا مشار  -ادیب ،پژوهنده و مؤلف فهرست كتابهای فارسی چاپ
شده
 1366خورشیدی ( 1987میالدی)
خودسوزی نیوشا فرهی در اعتراض به حضور علی خامنهای در اجالس سازمان
ملل متحد در آمریكا
 1384خورشیدی ( 2005میالدی)
هلل خسروانی دبیر كل حزب ایران نوین ،وزیر كشور و وزیر كار
درگذشت دكتر عطاءا
پیشین (در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی) در پاریس
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت پرویز مشکاتیان ،آهنگساز برجسته و نوازنده چیرهدست سنتور در سن
 54سالگی به علت نارسایی قلبی در منزلش در تهران.

آثار شادروان مشکاتیان در مرکز موســیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب
موجود هستند

مهرداد بحری

سه شنبه  30شهریور  21سپتامبر

 1305خورشیدی (1926میالدی)
زادروز فریدون مشیری – شاعر
آثار شادروان مشیری از جمله مجموعه اشعار او با عنوان نفس صبحدمان در دو
جلد در شرکت کتاب موجود هستند
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
تشكیل دو وزارتخانهی جدید« :بهداری» و «كشاورزی»
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
اســتعفای امیرعباس هویــدا از نخســتوزیری و انتصاب دوبار ه او از ســوی
محمدرضاشاه
کتاب معمای هویدا از آثار دکتر عباس میالنی استاد دانشگاه و مورخ ایرانی مقیم
امریکا در شرکت کتاب موجود است

چهارشنبه  31مهر  22سپتامبر

 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
زادروز ارژنگ كامكار ،نوازندهی تنبك
 1348خورشیدی ()1969
ســپهبد تیمور بختیار در دادگاه عالی شــماره یك دادرسی ارتش،غیاب ًا به اعدام
محكوم شد
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
زادروز مهدی خلجی  ،روزنامهنگار  ،نویسنده  ،مترجم  ،تحلیلگر سیاسی و از
اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران ساکن واشنگتن متولد در قم
 1359خورشیدی (1980میالدی)
آغاز جنگ ایران و عراق
 1376خورشیدی (1997میالدی)
درگذشت ژنرال هایزر  -از عامالن خروج محمدرضاشاه از كشور در بحران پیش
ازانقالب
کتاب خاطرات هایزر در شرکت کتاب موجود است
 1377خورشیدی (1998میالدی)
قتل حمید حاجیزاده (متخلص به ســحر) ،شــاعر ایرانــی و از قربانیان قتلهای
زنجیرهای.

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
CA DRE # 01035809
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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

پنجشنبه  1مهر  23سپتامبر

 1276خورشیدی (1897میالدی)
زادروز بدیعالزمان فروزانفر ،ادیب ،نویسنده ،پژوهشگر ،استاد ادبیات دانشگاه
تهران
آثار شادروان بدیع الزمان فروزانفر از جمله دیوان کبیر شمس در شرکت کتاب
موجود هستند
 1298خورشیدی (1919میالدی)
تأسیس مدرس ه حقوق با  30داوطلب به ریاست آدولف پرنی
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
درگذشــت طوبا آزموده ،مؤســس دبســتان دخترانه
ناموس درسال1286
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروز محمدرضا شجریان  -آوازخوان و موسیقیدان
اکثر آثار استاد شجریان در شرکت کتاب و به صورت
اوریژینال موجود هستند.
 1324خورشیدی (1955میالدی)
افتتاح سینما رکس در خیابان اللهزار تهران
 1332خورشیدی (1953میالدی)
تشــكیل دادگاه نظامی عادی برای رســیدگی به اتهامــات دكتر محمد مصدق و
صدورحكم بازداشت او
کتاب سوداگری با تاریخ اخرین کتاب تحقیقی در مورد دکتر مصدق از انتشارات
شرکت کتاب در پاسخ به کتاب آسیب شناسی یک شکست ،علی میرفطروس
 1337خورشیدی (1958میالدی)
گشایش ساختمان جدید دانشكده ادبیات دانشگاه تهران
 1343خورشیدی ()1964
تأسیس دانشكدهی هنرهای دراماتیك
 1359خورشیدی ()1980
حمله هواپیماهای عراقی به فرودگاه مهرآباد تهران
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشــت دكتر پوران اسالمی دوســت (انداچه) ،استاد دانشــگاه ،نویسنده و
پژوهشگر آثار باستانی ایرانی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشــت جالل همتی ،خواننده ترانههای شــاد ایرانی كه مدتها به بیماری
فراموشی دچار بوده ،در منزل خواهرش در تگزاس
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است

پیام بنی کریمی

بیداری

بیداری تنها نشریه ضد خرافات بزبان فارسی
در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858 - 335 6183
bidari2@hotmail.com

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید

مایک منشوری  -مشاور بیمه
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در جنوب کالیفرنیا
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پهباد برای فروش مواد مخدر در زندان

اداره شریف دپارتمان ارنج کانتی پس از آن که دریافت با استفاده از پهباد
میزانی از مواد مخدر به بخش هواخوری زندان  TheoLacyدر شهر ارنج
فرســتاده شده است ،بیدرنگ تحقیق را آغاز نمود و مرد  ۴۳سالهای از
ساکنان  CostaMesaرا که نجار است دستگیر کرد.
او با پهباد ،هروئین ،متا آمفتامین ،قرص زنکس ،و شماری از قرصهای
آرامبخش و ضددرد را میفرســتاده اســت در خانــه او که چی کودی

اسمارت نام دارد ،شــماری از اســلحههای غیرقانونی و میزان زیادی
فنتالین ضبط شده است.
در تحقیق بیشتر ،شریک جرم او میگن الیزابت دناون  ۳۰ساله نیز شناسایی
شد.
قاضی هر یک از دو مجرم را در برابر  ۲۲۷۵۰۰دالر وثیقه در بازداشــت
نگه داشت.
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