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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در صفحات دیگر:
مایک پنس ،مریم رجوی و
موضوعهای دیگر
کورش سلیمانی (زم)
صفحه ۲

برنامه پرداخت  ۹/۵میلیارد دلار کمک
هزینه بنزین از بودجه ایالت کالیفرنیا

نخستینواکنشقانونیکالیفرنیا
به لغو قانون سقط جنین

اخبارانتخابات
متمم  ۱۰قانون اساسی کالیفرنیا
به رای گذاشته خواهد شد
تحقیق در مورد مزاحمت جنسی
و تلافی کردن در مجموعه

دانشگاهی  Cal Stateآغاز شد

قوانین و مقررات تازه در

کالیفرنیا از روز  ۱جولای
استدلالی درباره حجاب:

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 321 JULY ,1 , 2022

شادباش میتسوتاکیس  ،نخست وزیر یونان به
دانشآموز پناهنده ایرانی به خاطر موفقیت در
آزمونهای سراسری

به گزارش گریــک هرالد :کیریاکوس
میتســوتاکیس نخســت وزیر یونان
شــخصا در تماســی بــا کــوروس
دورمحمــدی بیگی ،دانشــجوی 19
ســاله پناهنده ایرانی ،بــه دلیل نتایج
اســتثنایی او در آزمون های سراسری
دانشــگاه یونان ،یعنــی آزمون های
پانهلنیک ،تبریک گفته است.

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC

نخست وزیر از مادرید ،جایی که در
نشست سران ناتو شرکت کرده است،
تماس گرفت و به بیگــی گفت که او
یک نمونه و منبع خوش بینی اســت.
نخســت وزیر یونــان در طی همین
تماس این دانش آموز نابغه را به دفتر
خود در کاخ ماکسیموس مقر نخست
وزیری دعوت کرد. .
بیگی ،دومین فرزند از والدین پناهنده
ای اســت که در ســال  2019از ایران
وارد جزیره لســبوس شدند .در زمان
ورود او و خانــواده اش ،او حتــی
یک کلمه زبان یونانی نمی دانســت و
صحبت نمی کرد.
در مدت کوتاه ســه ســال  ،او زبان یونانی را یاد
گرفت و در امتحانات نهایی خود میانگین 25/18
از  20را کســب کرد ،نمره ای که امیدوار اســت
بتواند جایگاهی را برای او در دانشکده مهندسی
برق در تسالونیکی تضمین کند.
بیگی می گوید« :من یونانی را چرا توانستم در سه
سال یاد بگیرم زیرا در محیطی زندگی می کردم که
همه یونانی صحبت می کردند.

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
RIA, RIA,
MBA MBA

دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻣﺎ راه ﺣﻞﻣﺎ راه
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
فرصت کافی داده شود».

Think
about
Income
Think
about
Income
for Life for Life

این دانش آموز زندگی ســخت خود را در ایران
پشــت سر گذاشته و منتظر فرصت هایی است که
یونان در اختیارش قرار داده است و قرار می دهد.

ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای
Over
اﻟﻌﻤﺮ Over4040
بیگــی در پایان می گوید« :نباید نادیده گرفت که
من با کمک معلمانم موفق شده ام».
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
Years
Yearsofof
ایرانشــهر :از این گزارش چندین نتیجه می توان
گرفــت که مهمتریــن آن بی کفایتــی جمهوری ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
Experience
Experience
اســلامی در خدمت به ملت ایران و فرار مغزهای
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ

امروز و آینده ایران اســت از سویی دیگر مهمان
(capital
)gains
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(capital gains
«همه پناهندگان می توانند یونانی را یاد بگیرند و نوازی کشــورهایی بمانند یونــان از اتباع مظلوم
در جوامع محلی ادغام شوند .به شرطی که به ما خارجی منجمله ایرانی.

پایان تمدید  ۳ماهه کمک به اجارهنشینهای کالیفرنیا

WWW.BHFPINVEST.COM
WWW.BHFPINVEST.COM

310-205-9000
310-205-9000

وام های کرونا

یاری بالعوض از سوی دولت
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
یاری بالعوض از سوی دولت برای کسانی که
تاخیر در پرداخت وام خانه خود داشته اند

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی

تمدید  ۳ماهه کمک به اجارهنشینهای کالیفرنیا بنابر آمــار ایالــت کالیفرنیــا ۴۰۴۳۱۳ ،خانوار
درسی ام جون پایان پذیرفت و شماری از آنها در درخواســت دریافت کمک مالی برای پرداخت
معرض صدور حکم تخلیه قرار خواهند گرفت .اجــاره تســلیم کردنــد کــه  ۳۲۹۳۲۷خانوار،
این کمک مالی که در ماه مارچ پایان میپذیرفت درخواستشــان رسیدگی شــد و هر خانوار در
از سوی قانونگذاران از اول آپریل تا اول جولای حدود  ۱۱۶۶۷دلار دریافت نمودهاند که مجموع
تمدید شد.
پرداختــی ایالت را به  ۳/۸میلیارد دلار رســانده

است.
یک مرکز حقوقی به نــام Western Center on
 Law & Povertyشکایتی تســلیم دادگاه کرده
که مــی گوید در پرداخت ایــن کمکها ،حقوق
دریافت کنندگان بر مبنای نژاد ،رنگ پوست ،تبار
و ملیت ،نقض شده است.

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

2

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 321آدینه  1جولای 2022

تصویر هفته:

کورش سلیمانی (زم)

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 321 JULY ,1 , 2022

در کانون خبر:

برنامه پرداخت  ۹/۵میلیارد دالر کمک هزینه بنزین از بودجه ایالت کالیفرنیا
پس از بحث و گفتگوی طولانی بین گوین نیوسام و قانونگذاران  ۲مجلس
ایالت کالیفرنیا ،دموکراتهای کالیفرنیا به توافقی دست یافتند و چگونگی
پرداخت کمک هزینه بنزین را به افراد و خانوادهها در بیانیه مشترک گوین
نیوسام ،تونی اتکینز رئیس دورهای سنای کالیفرنیا و آنتونی رندون سخنگوی
مجلس نمایندگان به آگاهی رساندند این پرداختها تا پایان تابستان و در
نهایت در اکتبر خواهد بود.
 ایــن برنامه پرداخت  ۹/۵میلیارد دلار کمک هزینه بنزین از بودجه ایالتاست و بالاترین رقم به خانوادهها  ۱۰۵۰دلار خواهد بود
 افرادی که تا  ۷۵۰۰۰دلار درامد سالانه دارند  ۳۵۰دلار دریافت خواهندنمود و اگر  ۲نفر باشند تا  ۱۵۰۰۰۰دلار درآمد  ۷۰۰دلار خواهند گرفت و
اگر در خانواده فرزند و یا وابســتگان دیگری هستند در نهایت  ۱۰۵۰دلار
چک خواهند گرفت.
 افــراد با درآمــد  ۱۲۵۰۰۰دلار  ۲۵۰دلار و خانــواده دو نفری با درآمد ۲۵۰۰۰۰دلار ۵۰۰ ،دلار کمــک و در صورت داشــتن فرزند تا  ۷۵۰در
نهایتمیگیرند.
 درآمــد فــردی  ۲۵۰۰۰۰دلاری  ۲۰۰دلار و خانواده  ۲نفره با  ۵۰۰هزاردلار درامد  ۴۰۰دلار و در صورت داشتن فرزند  ۶۰۰دلار دریافت میکنند.

نخستین واکنش قانونی کالیفرنیا به لغو قانون سقط جنین

مایک پنس ،مریم رجوی و
موضوعهای دیگر
شــاید ســال های ســال از دوران ما (یعنی من و شما)
بگذرد و خیلیها متوجــه خدمت بزرگی که مایک پنس
معاون پرزیدنــت ترامپ به آزادی و اســتقلال و قانون
اساسی امریکا کرد ،نشوند.
آن زمان که طرفداران افراطی و مســلح ترامپ (گمونم
شش ژانویه پارسال بود) مثل مور و ملخ به کنگره ریختند
و حتــا چوب دار را برای اعدام مایک پنس تدارک دیده
بودند ،ســرویس امنیتی مسئول حفظ جان معاون رئیس
جمهور او را به زیرزمین امنی بردند و بعد از مدتی از او
خواســتند که محل را در اتوموبیلهای ضد گلوله همراه
اعضــا خانواده و دیگر سیاســتمداران ترک کند ولی او
جان خود و خانوادهاش را کف دســتش گذاشت و این
کار را نکرد ،چــرا که معتقد بود اگر دوربینهای کاروان
او که در حال فلنگ بســتن (یعنی همون ترک کردن) از
معرکه ببیند ،فاتحه دموکراســی و قانون اساسی خوانده
خواهد شد .پس بنابر این و در جای خود ماند تا اوضاع
تغییر کرد.
و حالا اینجای قضیه را داشته باشید تا برویم به آلبانی و
حضور او در کنار مریم رجوی رئیس جمهوری منتخب
مجاهدین برای ایران ،بله مایک پنس در کنار همســرش
به مراسم با شکوه مجاهدین رفت و در تعریف و تکریم
و تمجید و تحمیق ســنگ تمام گذاشت ،گویی گفتههای
او را خود مجاهدین نوشــته و ترجمه را بدست معاون
رئیس جمهور سابق امریکا دادهاند.
من از سیاست چیزی سردرنمیآورم ،قیافهام هم به آنها
که سیاســت را میدانند نمیخورد ،فقط این را میدانم
که اصول اولیه سیاست ،شفافیت و پاسخگویی است که
شامل حال مجاهدین نمیشود.
مجاهدیــن از توضیح در باره شــرایط زندگی و زنده یا
مرده بودن مسعود رجوی حرفی نمیزنند و دیگر اینکه
از مناظــره با مخالفان خود طفــره میروند و گفت گوها
یک طرفه اســت و اینهــا برخلاف اعتقاداتی اســت که
مایک پنس بخاطرش از جانش مایه گذاشته بود.

در نخستین واکنش قانونی نسبت به تصمیم دیوان عالی قضایی در مورد
لغو قانون ســقط جنین ،قانون گذاران ایالت کالیفرنیا با تصویب لایحه
 AB1666که از ارائه کنندگان خدمات ســقط جنین حمایت میکند ،آن
را برای امضا و اجرایی شدن به دفتر گوین نیوسام فرستادند و فرماندار
آن را امضا و اجرایی کرد.
گوین نیوســام و دیگــر رهبران ایالــت کالیفرنیا با برگــزاری کنفرانس
مطبوعاتی اعلام کردند که دســتیابی به خدمات سقط جنین در کالیفرنیا
را به گونهای گســترش خواهند داد که امکان استفاده از آن برای همگان
آسانتر باشد و شهروندان دیگر ایالتها بدانند که میتوانند در کالیفرنیا
به این خدمات دستیابند.
گوین نیوســام در پایان کنفرانس مطبوعاتی گفــت :امیدوارم ما پادزهر
ترس ،نگرانی و شاید بدبینی بسیاری از شما در مورد آینده و سرنوشت
کشورمان و جهان باشیم.

اخبار انتخابات

شمارش ارای انتخابات میان دورهای که از  ۹۵درصد گذشته است ،تکلیف
 ۲نمایندهای را که به انتخابات ماه نوامبر راه یافتهاند ،روشن نموده است.
در انتخابات برای کرسی نمایندگی ایالت کالیفرنیا در کنگره آمریکا شماری
از کرسیها بســیار حساس اســت و گرچه نماینده دموکرات دارای رای
بالاتری است ،نامزدهای جمهوریخواه اگر از یک نامزد پشتیبانی کنند امکان
پیروزی در آن منطقه برای جمهوریخواهان بیشتر میشود و اگر چنین شود،
دموکراتها اکثریت خود را در خانه نمایندگان از دست خواهند داد.
این کرســي ها در منطقــه هــای  ۴۵ ،۴۲ ،۴۱ ،۴۰ ،۲۷ ،۲۲ ،۱۳ ،۳و ۴۷
هستند.

بودجه  ۳۰۸میلیارد دالری کالیفرنیا
و پرداخت کمک هزینه بنزین
بودجه  ۳۰۸میلیارد دلاری کالیفرنیا برای سال مالی  ۲۰۲۲- ۲۰۲۳تصویب
شــد و به دفتر گوین نیوسام برای اجرا فرستاده شد این بودجه که آنگونه که
اصلاح شده و افزایش یافته و درنهایت ارائه شده است ،دارای بخشی برای
پرداخت کمک هزینه بنزین است.
قانــون گذاران کالیفرنیا ،در یک نگاه کلی به افــرادی که زیر  ۲۵۰هزار دلار
درآمد سالانه و به خانوارهایی که زیر  ۵۰۰هزار دلار درآمد سالانه دارند ،بر
اساس طبقهبندی در جدول ،بین  ۲۰۰دلار تا  ۱۰۵۰دلار کمک خواهند کرد.
در این بودجه ۴۰ ،میلیون دلار برای پرداخت درمان زنانی که نمیتوانند هزینه
ســقط جنین را بپردازند در نظر گرفته شده است در این بودجه  ۲/۶میلیارد
دلار برای پوشــش درمانی نزدیک به  ۷۱۴۰۰۰نفر که به طور غیرقانونی در
کالیفرنیا زندگی میکنند ،در نظر گرفته شده است.

تصویب ساخت  ۲آسمان خراش  ۴۹طبقه و  ۳۰طبقه در لوس آنجلس
شورای شهر لوس آنجلس با رای  ،۱۲-۰آخرین مشکل را از سر راه ساخت
 ۲آسمان خراش  ۴۹طبقه و  ۳۰طبقه برداشت.
این پروژه که از سوی شــرکت مقاطعه کاری Palisades Capital Partners
انجام خواهد شد و به  Sunset 1111معروف شده است ،یک هتل ،شماری
از فروشگاهها و بخش بازرگانی و  ۷۳۷آپارتمان مسکونی را بنیاد خواهد کرد.
اگــر مقاطعه کار تصمیم بگیرد که از ســاخت هتل منصرف شــود ،شــمار
آپارتمانهــای مســکونی بــه  ۸۲۷واحد خواهد رســید .معاون شــرکت
مقاطعهکاری یاد شــده گفته اســت که این مجموعه دارای  ۲اکر فضای باز و
سبز و گلکاری و نمایی از آسمان دان تان و آسمان خراشهای آن را خواهد
داشت.

افزایش حداقل دستمزد به ساعتی
 ۱۸دالر در سال 2025

نتیجه نهایی انتخابات میان دورهای در دور مقدماتی ،هفته آینده اعلام خواهد
شد و نامزدهایی که با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا آرای  ۸نوامبر را جذب
کنند ،در شماری از منطقهها به سوی نامزدهای هم حزبی خود خواهند رفت
تــا با تبدیل هواداران آنها به هواداران خود بر حزب رقیب پیروز شــوند به
ویژه جمهوریخواهان که تلاش دارند اکثریت را در خانه نمایندگان به دست
بیاورند از بزرگان حزب برای کارزار تبلیغاتی بهره خواهند گرفت.
در خبری دیگر ،امروز اعلام شــد که افزایش حداقل دستمزد به ساعتی ۱۸
دلار در سال  2025نیز در  ۸نوامبر به رای گذاشته خواهد شد.
در لوس آنجلس حداقل دســتمزد از روز اول جولای از ساعتی  ۱۵دلار به
ساعتی  ۱۶/۰۴دلار خواهد رســید که کنشگران میگویند کافی نیست .اگر
کورش سلیمانی (زم) لایحه در نوامبر به تصویب برســد ،میتواند به درآمد ســالیانه شماری از
 Kourosh454@gmail.comکالیفرنیاییها  ۶۰۰۰دلار بیافزاید.
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متمم  ۱۰قانون اساسی کالیفرنیا به
رای گذاشته خواهد شد
رای دهندگان کالیفرنیا در ماه نوامبر به لایحهای رای خواهند داد که از حق
آزادی سقط جنین در قانون اساسی کالیفرنیا پشتیبانی مینماید و آن گونه که
گوین نیوسام می گوید :کالیفرنیا را برای انجام سقط جنین ،ایمن مینماید.
قانون گذاران دموکرات کالیفرنیا ،ســرانجام لایحه اصلاح قانون اساسی
کالیفرنیا و افزودن موضوع سقط جنین را به پایان بردند.
گوین نیوسام نیز پس از ساعتی ،دستور ویژهای را صادر کرد که به موجب
آن هیچ کس حق نخواهد داشت اطلاعات مربوط به پزشکانی را که سقط
جنین انجام میدهند را در اختیار دیگران قرار دهد و نام آنها را فاش نماید.
گوین نیوســام گفت :ما میخواهیم مطمئن شــویم که کالیفرنیاییها این
فرصت را خواهند داشت تا به قانون اساسی کالیفرنیا این حق را بیافزایند.

تحقیق در مورد مزاحمت جنسی
و تالفی کردن در مجموعه
دانشگاهی  Cal Stateآغاز شد
قانونگذاران کالیفرنیا دستور دادند تا در مورد مزاحمت جنسی و تلافی
کردن و انتقامگیری در مجموعه دانشگاهی  Cal Stateتحقیق شود.
این دســتور به صورت مشترک از ســوی قانونگذاران هر دو مجلس
کالیفرنیا به کمیته حسابرســی داده شــده اســت تا در مــورد جزئیات
پرداخت و موضوع مزاحمت جنسی و شکایتها و انتقامگیری و تلافی
کردن در محیط کار در  ۲۳دانشــگاه زیرمجموعه و میزان و چگونگی
پرداخت میلیونها دلار به شاکیان مزاحمت جنسی تحقیق کامل شود.
این تحقیق از بالاترین مقام تا دیگر کارکنان را شامل خواهد شد.
ناگفتــه نماند که مجموعه  ۲۳دانشــگاه  Cal Stateبزرگترین مجموعه
دوره  ۴ساله دانشگاهی در امریکاست.

قوانین و مقررات تازه در کالیفرنیا از روز  ۱جوالی

از روز  ۱جولای شــماری از قوانین و مقررات تازه در کالیفرنیا ،اجرایی
میشود که از این قرار است:
 – ۱مقررات جدید برای دارندگان اســلحه کــه به موجب آن خانوادهها،
آموزگاران ،کارکنان و همکاران موسســات خواهند توانســت از قاضی
درخواست نمایند اســلحه بینام و نشان ( )Ghost Gunبه سبب به خطر
انداختن جامعه ،و خود دارنده اسلحه ،ضبط و دستگیر شود.
 – ۲از اول جــولای ســاعت آغــاز دوره راهنمایی پیش از ســاعت  ۸و

دبیرســتانها پیش از ســاعت  ۸:۳۰نخواهد بود تا دانش آموزان بیشــتر
بخوابند و کلاس را با تندرستی بیشتر آغاز نمایند.
این  ۲لایحه برای امنیت و تندرستی دانش آموزان طراحی و تصویب شده
است ،به ویژه این که ضبط اسلحههای مونتاژ شده موسوم به Ghost Gun
این روزها بسیار نگران کننده در دست مردم است و بیشترین مصرف را بین
نوجوانان دانش آموز دارد.
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند
سرمقاله ایرانشهروند :نمایشنامه دروغ های بزرگ! (قسمت سوم)
این نمایشنامه مواضع رسمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند و فقط
نظرات شخصی نویسنده است .هرگونه تشابه اسمی در این نمایشنامه اصلا
تصادفی نیست و شباهت به افراد حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می باشد!
خلاصه قسمت های گذشته :جعفر ،مامور آقای رییس جون به ایشون زنگ
زد و گفت براش یه هنرپیشه حرفه ای توی یه کشوری پیدا کرده  ...جعفر
میره به دیدن بازیگــر معروف ،و ازش می خواد برای شــروع بره و توی
انتخابات شرکت کنه و شرکت بازرگانی آقاشکارچی ،پسر رییس جون ،هم
اونجا هواشو داره و ...
ادامــه ماجرا :یه جای دیگه ،یه روز دیگه ،یه کشــور دیگه و یه ماموریت
دیگه و جعفر ...
پرده چهارم :مکان قرار ناهار کاری با گروه مذاکره کننده کشــورهای پنج
منهای دو و سه دهم:
جعفر :سلام دوستان!
دکتــر پورپکان به عنوان رییس گروه خاورمیانه ای مذاکره کننده :الســلام
علیکم جعفر آقا؟ خوبین انشــاالله؟ ناهار که نخوردین؟ ناهار بهتون دادن؟
ناهار میخورین؟ بفرمایید ناهار در خدمت باشیم ...
هنوز پورپکان داشت در مورد ناهار حرف میزد که رییس گروه جناح غربی
مذاکره کننده با لبخند گفت :های جفری  ):هاو آر یو؟
رییس گروه جناح شرق دور :خوبی جعفرآقا؟ رییس جونت چطوره؟ قرار
بود تعرفه های گمرکی ما رو کم کنه ،چی شد؟
رییس کشــور فدراتیو یخ زده ،عالیجناب دمپایی :پریویت ،ازدراستو ...
(یعنی سلام به زبون کشور فدراتیو یخ زده)
جعفر به پورپکان :حاج دکتر ،اول همه ناهار در خدمت شــمام .از رییس
جونم واست پیغام دارم.

جعفــر به رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده :آی ام فاین ،مای باس ایز
فاین تووو!
جعفر به رییس گروه جناح شــرق دور :هر موقع قیمت جنساتونو اوردین
پایین و خواســتین مثه بچه آدم معامله کنین ،با رییس جونم براتون حرف
میزنم ...
جعفر به رییس کشــور فدراتیو یخ زده ،عالیجناب دمپایی :دمپایی جون
چطوره؟ هنوز در آرزوی چکمه شدنی؟
عالیجناب دمپایی (با لهجه غلیظ یخ زده اش همراه با بوی ودکا سگی) :من
چکمه دوست نداشت .من پوتین خواست!
جعفر به دمپایی :پوتینم میشی ،غصه نخور ،خودمون پوتینت میکنیم ...
دکتــر پورپکان به جعفر :زود تند ســریع انقلابی به رییس جونت بگو این
نیروهای خدوم و مبارز ســپاه برادران قاچاقچی و قرارگاه بسازبنداز خاتم
الفلان رو از اون لیست تروریستیش ورداره ،کلی کار داریم ...
رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده به جعفر :آره بابا راســت میگه این
پورپکان ،بعد این مرض همه گیــر آنفولانزای خری ،همه مون وضعمون
خرابه و پول لازم .به رییس جونت بگو زودتر با پورپکان و رییسش توافق
کنین تا بتونیم چنتا قرارداد با برادران قاچاقچی ببندیم و حالشو ببریم ...
رییس گروه جناح شرق دور به جعفر :آره جون مادرت ،مام کلی قراردادای
بیست ساله سی ســاله با این و اون بســتیم و تا میایم بچاپیمشون یهویی
تحریمشون میکنین ،بابا مام کار و کاسبی داریم ،چرا ما رو درک نمی کنین؟
رییس کشور فدراتیو یخ زده ،عالیجناب دمپایی :جعفرجان بابا ،به رییس
جونت بگو ،اگه می خواد با پورپکان اینا به توافق برسه ،باید سیبیل نداشته
ما رو چرب کنه وگرنه ...
****پایان قسمت سوم****

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
غضنفر میره زن بگیره بهش میگن ۱۰۰۰تا سکه..
میگه:زیاده!!!یکی دیدم  ۱۴سکه …تازه حامله
هم هست
*********
عشق یعنی بعد از یه دعوای مفصل،
از روی لجبازی گوشی رو بذاری روی سایلنت
و بری زیر پتو.
بعد هر چند دقیقه ی ه بار یواشکی گوشهی پتو رو
کنار بزنی و زل بزنی به سقف،
تا ببینی نوری از گوشی افتاده روی سقف یا نه ؟؟؟
*********
اگه فکر میکنی چون کوچیکی تاثیر گذار نیستی
!!
پس تا حالا تو اتاقی که پشه بوده نخوابیدی حتما
*********
هنگامى پسرها سر به زیر میشوند که سنگ فرش
خیابان ها آیینه کارى شود!
*********
یــه غضنفر می گن اخرین باری که بهت گفتن اقا
کی بوده؟
می گه همین امروز صبح توالت بودم یکی پشت
در هی می گفت ان اقا بیا بیرون
*********
دعاي يك حيف نون به خدا:
خدايا به من مغز بده تا بتوانم سكته ي مغزي كنم و
اعضاي بدنم را به نيازمندان اهدا كنم
*********
به اوونی که سیگار میکشــه میگن سیگاری  ،به
اوونی هم که تریاک میکشه میگن تریاکی
فقط میخواســتم بگم اون بنــده خدایی که پیپ
میکشه چه گناهی کرده آخه؟
*********
توانا بُود  ,هر که ‘ دارا ‘ بُود …ِ ..ز ‘ ثروت ‘ دلِ
َ
َ
پیر  ,بُرنا بُ َود
به ثروت هر آن ابله بی سواد …… به نزد کسان ،
به به ! چه آقا بود!
*********
تنها چيزي كه مي تواند در اوج لذت از زندگي ،
خواب را از چشمان آدميان بربايد فقط يك چيز
است  . . . . . . .جيش!!!
*********
تو ايــران خطي خرابتر از ايرانســل نيســت...
ايرانسلتيم
*********
به غضنفر میگن بابات چند سالشه ؟ میگه نمیدونم
خیلی وقته داریمش!
*********
تفکرات عمیق یک حیف نون :
استامینوفن از کجا می فهمه که ما کجامون درد می
کنه ؟؟
*********
وقتی خدا غضنفر رو آفرید فرشــته ها پرسیدن
تعظیم کنیم ؟
خدا گفت نه سنگ تو دستشه فرار کنید!
*********

فقط ایرانی ها هستند که مهمون دعوت می کنن
و بعد از اینکه مهموناشــون رفتن میگن  :آخيش
!!!
*********
اون چیه ماســت میریزن توش بعدشــم باهاش
شلیکمیکنن؟
خــوب معلومه تفنگــه دیگه! ماســت هم نکته
انحرافیش بود!!!!
*********
یارو کفه دســتش میخاره میگه پــول داره میاد،
گوشش میخاره میگه دارن پشتم حرف میزنن ،کفه
پاش میخاره میگه پول داره میره!
کثیفی بابا جون کثیفی ،برو حموم !
*********
معلم :بگو ببینم ...اگه توی خیابون یه نفر یه خری
رو گرفته و می زنه ،و من برم جلو و از این کارش
ممانعت کنم ،به این کار چی می گن؟
شاگرد :آقا اجازه ،حس برادری!
*********
مبانــی کامپیوتر :آن بخش از یک سیســتم را که
میتــوان با چکش خرد کرد ،ســختافزار و آن
قســمت را که فقــط میتوان بــه آن فحش داد،
نرمافزار میگویند!
*********
از حیف نون می پرسن تو چرا ریش نداری؟ می
گه من به مامانم رفتم!
*********
حیف نون می ره بانک چک خورد کنه ،مســئول
بانک ازش می پرسه چک سیباس؟ حیف نون می
گه نه ،مال گردوهای پارساله!
*********
گله کومه چیست؟؟
حمله دسته جمعی کردها در هنگام جنگ که بارمز
باوکی در برن(پدرشو در بیارین)شروع میشود!
*********
برخه گیان چیست؟؟!!
اخرین مرحله عاشــقی کردهاســت که عاشــق
معشوق را به بز تشبیه میکند
*********
حیف نون تو ماشینش آهنگ عربی گذاشته بود با
صدای بلند .بهش گیر می دن می گه :ای بابا! نمی
ذارید تو این ماه محرم یه قرآن شاد گوش بدیم!
*********
یادش بخیر ....
تو مدرسه هر بلایی دلمون می خواست سر نیمکتا
و دیــوارا می آوردیم بعد می انداختیم گردن اون
شیفتی ها!...
*********
يه روز به فرشته آفرينش ميگن غضنفر رو چطور
آفريدي؟
ميگه يکم خاک رو با کود قاطي کرديم.
ميگن حيف نون رو چطور آفريدي؟
ميگه اصلا خاک قاطيش نکرديم !
*********
نوزاد پسري که تازه متولد شده بود به دکتر گفت :

دکتر ! شما موبايل داري ؟
دکتر گفت  :دارم ولي براي چي ميخواي ؟
نوزاد گفت  :يه  SMSبزن به خدا بگو من ســالم
رسيدم ! دوست دخترم رو که قول دادي ميفرستي
بفرست!
*********
دخـتــــــرگـلـــــــمچيـست؟!
واژه اي اســت که مادران از آن براي بهره کشــي
از فرزندان خود در انجام کارهايي از قبيل جارو
برقي کشيدن استفاده ميکنند!
*********
خداوندا !!
چي ديدي در سوسک که به او بال دادي ؟؟
نه واقعا ؟؟ سواله برام ..
در من نديدي در سوسک ديدي؟
*********
امروز سالگرد عروسي مامان و بابامه
به بابــام ميگم اگه زمان دوباره بــه عقب برگرده
دوباره با مامان ازدواج ميکني؟
بابام ميگه  :اره ولي تو رو به دنيا نمي آوردم !!!
*********
زندگي به سبک آمريکايي :
دختر  :پــدر من ديروز ازدواج کــردم ولي يادم
رفت به شما خبر بدم
پدر  :مشکلي نداره دخترم ! ولي دفعه بعد يادت
نره منو دعوت کني !!!
*********
خاطرات یک حیف نون:
تو کافی شاپ نشسته بودم که یهو باد شکم اومد
سراغم .صدای موزیک خیلی بلند بود منم خودم
رو با بیس موزیک میزون کردم که صدای کارم رو
پوشش بده .بعد چند تا تراک دیگه حالم خوب
شده بود قهوم رو نوشیدم و یهو متوجه شدم همه
دارن منو با انگشت به هم نشون میدن که یادم افتاد
داشتم به آیپدم گوش میکردم.
*********
غضنفر حیف نون رو تو خیابون میبینه که یه کیسه
رو دوشش میبره:...
 :چی تو کیست داری؟
 :مرغه ،میبرم خونه
 :اگه بگم چند تا مرغ تو کیسه داری یکیشونو بهم
میدی؟
 :تو بگو ،اصلا جفتشونو میدم بهت.
 :خوب اممممممممم ،پنج تا؟
*********
غضنفر پتروس فداکارو با دهقان فداکار قاطی می
کنه
می ره انگشت می کنه تو چشم راننده قطار
*********
غضنفر با حیف نون نشسته بودن
غضنفر  :دو دوتا ؟
حیف نون  :شش تا
غضنفر کمی فکر میکنه و میگه  :آهان از اون راه
رفتی !
*********
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شعر:

آسان نیست رهایی جمع بدون رهایی فرد

شعر :سعید شیرازی

روزگاری در میان مردمانی
زیستم من
که مهر فرد و جمع
در سینه دارند…

از فرد نبینم …
چنین ارزش به فرد
افسوس که هرگز،
میان خاک ایرانم ندیدم …

اگر عضوی بدرد آرد
از ایشان،
همه از سوی وی
فریاد آرند…

چون از چل هم برون شد
ماندن من ،
کنون فردی
ازین ملت شدم من…

چنین درسی گرفتم
من در این خاک
که ملت را جدا

بپرسیدم ز همسایه
درین کوی
چرا هر فرد چو ملت

مقاله:

ارج دارد…
بگفتا ملت ار پاینده مانده
ز فرد بوده
ازو این ارج دارد…
نباشد ملتی بی همت فرد
که فرد اول،
سپس،
جمع است و جمع
هستی ازو یک فرد دارد …

برنامه تحلیلی میز مطبوعات را در

کانال یوتیوب شرکت کتاب تماشا کنید
و اگر می خواهید که در جریان برنامه

های بعدی قرار بگیرید  ،مشــترک

 Subscribeشوید .
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استداللی درباره حجاب:

نوشته دکتر حمیده سلیمی

مدتی است سوزن همهگیر کرده روی حجاب!
شما ویترین مغازههایی که لباس و کیف و کفش و
امام جمعه و بســیج ،موافقین را دعــوت میکنند به لوازم خانه را به نمایش گذاشتهاند تخته کنید ،ما
راهپیمایی حجاب و عفاف!
روبنده به رویمان میبندیم!
استدلال مدافعان این است که حجاب بگذارید ،چون
مردها زیبایی شما زنها را میبینند و دلشان میخواهد! شما پخش تبلیغات رستوران و انواع غذا و ماهی
مگر من که ماشــین آخرین مدل شــما را میبینم ،دلم و کباب را تعطیل کنید تا ما شــاهد برق چشمان
نمیخواهد؟
فرزندانمان نباشــیم ،ما به جای چــادر ،کارتن
مگر من پشــت ویترین مغازه لباس مــدروز میبینم ،یخچال میپوشــیم که حجم هیچ جایمان معلوم
نمیخواهم؟
نباشد!
مگر بچههای ما وقتی در تلویزیون غذاهای رنگارنگ شما حجم شکمتان را پنهان کنید ،ما هم مویمان
میبینند ،هوس نمیکنند!؟
را پنهان میکنیم!
خوب بکنند!
شما دست از پرخوری بردارید و بر شکم مبارک
چه کسی ضامن است؟
حریف شوید ،تا ما از خودنمایی دست بکشیم و
ن هم از نوع
چرا فقط نگران تحریک یک شــهوت ،آ 
برخوی زنانهمان چیره شویم!
مردانهاش هستید!؟
به نظرم معاملهی منصفانه ایست!
مگر زنها طعمهی نمایشها وتبلیغات نمیشوند؟
اگر انسانها را انقدر بیاختیار و بیاراده دیدهاید که هر دیگر عقبماندهترینهای جهان هم فهمیدهاند که
دوران جنگ و چوب و چماق گذشته!
چه ببینند ،میخواهند ،باید فکر اساسیتری کنیم!
بیایید بنشینیم و مذاکره کنیم!
شــما مردان پولدار را قلع و قمع کنید تا دل زنان
بیاییدمعاملهکنیم.
فقیر نلرزد  ،ما چنان گره روســریمان را ســفت
هر نمایشی ممنوع! یا نمایش هر چیز زیبا و دلانگیز یا میکنیم که زبانمان از حلقمان آویزان شود!
امتیاز میدهیم و امتیاز میگیریم!
هوسانگیزیممنوع!
نمیشود تمام حلوای اسلام به کام شما باشد و چوب و
شــما خانههای لاکچری و برجها و آپارتمانهای کاخ چماقش برای ما!
نمایی که هوش از سر مستاجرها میبرد را ویران کنید ،اگر هم هست ،با هم نوشجان میکنیم!
ما قول میدهیم پایمان را به خیابان نگذاریم.
عادلانه و منصفانه!
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خبرهای بیزنسی:
دکتر عباس حاجیان از روز اول جولای  ۲۰۲۲به ریاســت
بخش خانــواده کانون وکلای دادگســتری شهرســتان لس
آنجلس انتخاب شــده اســت .عباس حاجیان تحصیلات
حقوقی خود را در دانشــگاه لاورن شهر کانتی انتاریو ایالت
کالیفرنیا به پایان برد و از ســال  ۱۹۸۸با گذراندن امتحانات
لازم به عضویت کانون وکلای ایالت کالیفرنیا در آمد و از آن
زمان به شغل وکالت خانواده در لس آنجلس مشغول است.
عباس حاجیان در سال  ۲۰۰۰با همکاری انتشارات شرکت
کتاب ،کتاب «طلاق در کالیفرنیا» را به فارسی تهیه و تدوین
کرد که هنوز با آن که بسیاری از قوانین و مقررات و فرم های
مربوطه تغییر کرده اســت به عنوان تنها مرجع موجود مورد
اســتفاده پژوهشــگران و آنان که می خواهند در این زمینه
اطلاعاتی کسب کنند ،قرار می گیرد.
دفتر وکالت عباس حاجیان عضو  ۰۸ایرانیان اســت و دفتر
حقوقی او در حال حاضر در شهر انسینو کالیفرنیا است.

در یک اطلاعیه از ســوی دفتر مهرنوش یــزدان یار و
همکاران که در شبکه های احتماعی به اشتراک گذاشته
شــده بود خانم یزدان یار اعلام کرد که امتحان انجمن
وکلای ایالــت هاوایی را با موفقیت گذرانده اســت و

مجوز وکالت در این ایالت را دریافت کرده است .خانم
مهرنوش وکیل رســمی دادگاههــای کالیفرنیا و فدرال
اســت و دفتر کار مرکزی ایشان در لس آنجلس است و
عضو  08ایرانیان می باشند.
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در کانون خبر:

روزهای پر از مسافر در جاده ها و فرودگاه ها
شــرکت اتوموبیل رانی  AAAاعــلام کرد که
در جنــوب کالیفرنیا  ۳/۳میلیــون نفر در این
تعطیلات ویژه  ۴جولای در ســفر خواهند بود
که  ۴درصد بیشتر از سال گذشته است.
آنهایی که با اتوموبیل به سفر خواهند پرداخت،
در این گرانی بنزین ،از امروز  ۳ســنت مالیات
بیشــتری را برای بنزیــن در کالیفرنیا خواهند
پرداخت.
فــرودگاه  LAXکــه هم اکنون بــه  ۷۵درصد
ظرفیت پرواز خود رســیده است ،اعلام نموده
که از اول جولای لغو  ۳۱پرواز آغاز شده که ۲
درصد پروازها را شامل میشود و شمار بالایی
از پروازها نیز با دیرکرد انجام شده است.
پیش بینی شــده است آدینه ،شــنبه و سه شنبه
و چهارشــنبه هفته آینده ،روزهای شلوغ برای
 LAXباشد.

جودی چو ( )Judy Chuنماینده دموکرات کالیفرنیا یکی
از  ۱۸۱نفری است که روز گذشته در برابر کنگره امریکا
در تظاهــرات بر علیه تصمیم دیوان عالی قضایی آمریکا
در مورد لغو قانون  ۵۰ساله  Roe vs Wadeدستگیر شده
است.
او در بیانیهای برای رســانهها گفته است :هنگامی که این
قانون لغو شد ،من بیدرنگ به این اندیشیدم که چه کسانی
با این تصمیم ،آســیب خواهند دید ،دخترانی که قربانی
تجاوز هســتند ،زنانی که قادر به پرداخت هزینه سفر به
ایالتهای دیگر نیســتند ،مادرانی که حاملگی بیرون از
رحم دارند و جانشان در خطر است زیرا نمیتوانند سقط
جنین کنند.
ناگفته نماند که در ســپتامبر ســال گذشــته جودی چو،
لایحهای را در مورد سقط جنین نوشت که با رای مخالف
جمهوریخواهــان و رای موافــق دموکراتها تصویب
و به ســنای کالیفرنیا فرستاده شــد ولی از سوی سناتور
دموکرات جو من چین متوقف شد.

سفر زنان از آریزونا به جنوب کالیفرنیا
برای سقط جنین
پس از متوقف کردن بیشتر سقط جنینها
در آریزونا ،فشار به کلینیکهای سن دیه
گو کانتــی ،امپریال کانتی و ریورســاید
کانتی بــرای پذیرش افــرادی که نیاز به
سقط جنین دارند افزایش یافته است.
کلینیکهــای تنظیم خانــواده در منطقه
 Pacific Westکــه  ۱۹مرکز بهداشــت
و درمــان در  ۳کانتی یاد شــده را اداره
میکنند اعــلام نمودند  ،تنها پس از رای
دیوان عالــی قضایی امریــکا برای لغو
قانــون  ۵۰ســاله ۱۷۵ ،Roe vs Wade
نفر از ایالت آریزونا درخواســت سقط
جنین از این کلینیکها نمودهاند و تنها در
مدت  ۴روز ۱۳ ،سقط جنین برای زنان
آریزونیایی در هفته گذشــته انجام شده
است.

مراسم آتشبازی در روز  ۴جوالی در
شماری از شهرهای جنوب کالیفرنیا لغو شد
پس از آن که مسئولان آتش نشانی کالیفرنیا یک
انبار بزرگ در  Kernکانتی را به سبب مشکوک
بودن به داشتن مواد آتشزای غیرقانونی مورد
بازدید قرار دادند و دریافتند که شرکت Expo
 Showsکه دارنده این انبار است و با شماری از
شهرهای جنوب کالیفرنیا قرارداد برای اجرای
آتشبازی  ۴جولای دارد ،به سبب وجود مواد
آتش زای غیرقانونی ،از شهرها خواستند تا این
آتشبازیها را لغو نمایند .شــرکت یاد شده،
 ۱۵مقررات جدی را نقض کرده بود.
این شــهرها در جنوب کالیفرنیا برنامه خود را
لغو کردهاند .لانکستر  ،پالمدل  ،لاپوینته و لین
وود

رای دیوان عالی قضایی امریکا
برای حمل اسلحه در خیابانها
پس از گذشــت چند روز از رای دیوان عالی
قضایی امریــکا ،در زمینه حمل اســلحه در
خیابانها از ســوی دارندگان اســلحه ،قانون
گذاران کالیفرنیا محدودیتهای تازهای را در
چارچوب تصمیم تازه دیوان عالی قضایی به
اجرا خواهند گذارد.
بنابرایــن محدودیت فردی که اســلحه حمل
می کند باید  ۲۱ســاله و بالاتر باشد و هر گونه
دستگیری و جرم پیشــین خود را اعلام نماید
که شــامل محکومیت به جــرم و محدودیت
میشود.
فردی که میخواهد اسلحه را آزادانه حمل کند
باید درخواست خود را همراه با نام  ۳فرد برای
گواهی در اختیار شریف دپارتمان ( کلانتری)
و یا پلیس بگذارد و در مصاحبه حضوری نیز

جودی چو  ،نماینده دموکرات کالیفرنیا
در تظاهرات دستگیر شد

شــرکت نماید تا آنها ارزیابی کنند که حضور
این فرد با اسلحه در برابر مردم ،خطرناک است
یا خیر.
ســناتور آنتونی پورتانتینــو از دموکراتهای
کالیفرنیا گفت ما هر کاری را در چارچوب همین
قانون برای محدودیت به اجرا میگذاریم.

گشایش مراکز تزریق مواد مخدر در کالیفرنیا
مجلس نماینــدگان کالیفرنیا پیش از آغــاز تعطیلات،
لایحهای را تصویب و به مجلس سنای کالیفرنیا فرستاد
که در صــورت تصویب و امضای فرمانــدار کالیفرنیا
در شــهرهای لوس آنجلس ،اکلند و ســن فرانسیسکو
محلهایــی را بــرای تزریق مــواد مخــدر ،زیر نظر
کارشناسان بهداشت و درمان انجام خواهند داد.
این لایحه که بــا رای  ۴۲-۲۸تصویب شــده ،پس از
یکســال بحث و گفتگــوی مخالفــان و موافقان و در
شــرایط افزایش مرگ و میر ناشــی از مصرف بیش از
اندازه ( )Over Doseاســت .مخالفــان میگویند این
مراکز تشــویق به اعتیاد اســت و موافقــان میگویند
پیشگیری از مرگهای ناخواسته است.
ناگفته نماند که در نیویورک از ماه دسامبر  ۲مرکز برای
تزریق مواد مخدر گشــایش یافته است که پس از مرگ
و میر  ۱۵۰نفر بوده است.
وزارت دادگســتری دولت جو بایدن ،نشانههایی را با
موافقت برای گشایش چنین مراکزی نشان داده است.

افزایش رویدادهای تنفر نژادی در کالیفرنیا
راب بونتا ،دادستان کل کالیفرنیا در کنفرانس مطبوعاتی خود از
افزایش رویدادهایی که نشانه تنفر نژادی در کالیفرنیاست سخن
گفت.
او در گزارش خود اشاره نمود که سال به سال شاهد  ۳۲/۶درصد
افزایش در زمینه تنفر و جرائم ناشی از آن هستیم و این موضوع
در ســالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱در کالیفرنیا در دوران اوجگیری
کرونا دیده شده اســت جرائم تنفرآمیز نسبت به آسیاییتبارها
 ۱۷۷/۵درصد افزایش داشته و به  ۲۴۷مورد رسیده است.
تنفر از لاتین تبارها نیز با یک افزایش  ۲۹درصدی ،شاهد ۱۹۷
حمله بوده است.
جرمهای یهودســتیزانه با افزایش  ۳۲درصدی همراه بوده و به
 ۱۵۲مورد رسیده است.
بیتردید اینها آمار و عدد هســتند و نباید فراموش کرد که هر
یک از این جرمها ،حمله به یک خانواده و یا یک محله را نشان
میدهد و باید از آن پیشگیری نمود.

تغییر  Zoneدر راستای خانهسازی
در لوس آنجلس و دیگر شهرهای جنوب کالیفرنیا
قانونگذاران کالیفرنیا در صدد هســتند که به لوس آنجلس و
دیگر شهرهای جنوب کالیفرنیا مهلت بیشتری برای تغییر Zone
در راستای خانهسازی بدهند تا امکان ساخت خانههای بیشتری
فراهم شود.
بنابر قانونی که انتظار میرود تا پایان این هفته تصویب شــود،
و در برنامه بلندمدت رشــد منظور خواهد شد ،لوس آنجلس
تا پاییز  ۲۰۲۴مهلت خواهد داشــت تا برای ساخت  ۲۵۰هزار
خانــه ،زمین لازم را کنار بگــذارد .آخرین مهلت کنونی اکتبر
 ۲۰۲۲بوده که تمدید خواهد شد.
بنابر این تصمیم اگر لوس آنجلس نتواند به این هدف در پاییز
 ۲۰۲۴برسد ،امکان دستیابی به میلیاردها دلار کمک ایالتی برای
ساخت خانههای ارزان قیمت را از دست خواهد داد و نخواهد
توانست پاسخگوی نیاز مسکن برای افراد کم درامد باشد.
این برنامه از شــهرهای کالیفرنیا خواستار یک برنامه  ۸ساله در
راستای ساخت خانه بوده است.

مجله ماهانه جدول منتشر شد  -چاپ آمریکا
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 1جوالی تا  7جوالی (  10تیر تا  16تیر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
جمعه  10تیر |  1جوالی
 1303خورشیدی (1924میلادی)
شالود ه نیروی هوایی ایران با ایجاد نخستین واحد هواپیمایی نظامی ریخته شد.
 1359خورشیدی ( 1980میلادی)
تغییر نام شــیر و خورشید سرخ به هلال احمر توسط آخوند روحالله خمینی و جمهوری
اسلامی

شنبه  11تیر |  2جوالی
 1302خورشیدی ( 1923میلادی)
زادروز عباس کاتوزیان ،نقاش معاصر ایرانی
 1319خورشیدی ( 1940میلادی)
درگذشت کیخسرو شاهرخ ،نماینده جامعه زرتشتیان در مجلس
 1326خورشیدی ( 1947میلادی)
زادروز میهن بهرامی ،قصهنویس ،در تهران
 1369خورشیدی( 1990میلادی)
درگذشت محمدعلی زاویه ،نقاش و نگارگر ایرانی
محمدعلى اسماعیل زاویه پس از گذراندن تحصیلات ابتدایى در سال  1308به هنرستان
صنایع مستظرفه رفت (بعدها این هنرستان ،كمالالملك خوانده مىشد) و رشت ه مینیاتور و
تذهیب را براى آموزش برگزید .پس از چندى در سال  1319در رشت ه مینیاتور با درجهى
ممتاز فارغالتحصیل شد.
وى در همین رشــته در مدت شصت سال كار بیش از دو هزار عكس ،نقاشى و تذهیب
ساخته است .استاد زاویه چگونگى و ساخت رنگهاى طبیعى كارهاى خود را مرهون
دو استاد خود هادى تجویدى در مینیاتور و على درودى در تذهیب مىداند .وى دربین
سالهاى  1326- 1327ریاست موز ه هنرهاى ملى را بر عهده گرفت و در همین دوران به
منظور برگزارى نمایشــگاههاى متعدد به خارج از كشور سفر كرد و در این فرصت ازاكثر
موزههاى بزرگ جهان دیدار به عمل آورد و موفق به اخذ مدال طلا در رشــت ه مینیاتور از
نمایشــگاه بینالمللى بروكسل و نشان هنر از وزارت فرهنگ و هنر و دیپلم «گراندپرى»
شد .وى در سال  1339بازنشسته گردید و در كارگاه شخصى خود به انجام كارهاى هنرى
پرداخت .از آثار برجستهى او مىتوان «خســرو و شیرین»« ،نمایى از قصر سلیمان»،
«هفت گبند بهرام»« ،چوگانبازى هنرمندان در دربار شاهعباس» را نام برد .آثار این نقاش
در موزهى هنرهاى ملى حفظ مى شود.
آثار نقاشی محمد علی زاویه به صورت کارت تبریک در شرکت کتاب موجود است
 1388خورشیدی ( 2009میلادی)
درگذشت جمشید شیبانی ،خواننده معروف و از پیشکسوتان موسیقی جاز در ایران ،در
بیمارستان تارزانا در لوسآنجلس کالیفرنیا .وی متولد  1303بود.

یکشنبه  12تیر |  3جوالی
 1303خورشیدی ( 1924میلادی)
میرزاده عشقی ،شاعر و روزنامهنگار آزادیخواه ،به قتل رسید
میرزاده عشــقی نام اصلیش «سید محمدرضا کردســتانی» و فرزند «حاج سیدابوالقاسم
کردســتانی» بود و در تاریخ دوازدهم جمادیالآخر سال  ۱۳۱۲هجری قمری مطابق ۲۰
آذرماه  ۱۲۷۳خورشیدی و سال  ۱۸۹۴میلادی زاده شد.
ســالهای کودکی را در مکاتب محلی واز سن هفت ســالگی به بعد در آموزشگاههای
«الفت» و«آلیانس» به تحصیل فارسی و فرانسه اشتغال داشته ،پیش از آنکه گواهینامه از
این مدرسه دریافت کند در تجارتخانه یک بازرگان فرانسوی به شغل مترجمی پرداخته و
به زبان فرانسه مسلط شد.
دوره تحصیلی وی تا ســن هفده سالگی بیشــتر طول نکشید ،در آغاز سن  ۱۵سالگی به
اصفهان رفت ،ســپس برای اتمام تحصیلات به تهران آمد ،بیش از سه ماه نگذشت که به
همدان بازگشــت و چهار ماه بعدش به اصرار پدر برای تحصیل عازم پایتخت شــد ولی
عشقی از تهران به رشت و بندر انزلی رهسپار واز آنجا به مرکز باز آمد.
هنگامی که در همدان بســر میبرد اوائل جنگ بین المللــی اول  ۱۹۱۸-۱۹۱۴میلادی به
عبارت دیگر دوره کشــمکش سیاست متفقین و دول متحده بود .عشقی به هواخواهی از
عثمانیها پرداخت و زمانی که چند هزار تن مهاجر ایرانی در عبور از غرب ایران به سوی
استانبول میرفتند او هم به آنها پیوست وهمراه مهاجرین به آنجا رفت.
عشقی چند سالی در استانبول بود ،در شعبه علوم اجتماعی و فلسفه دارالفنون باب عالی
جزء مستمعین آزاد حضور مییافت ،پیش از این سفر هم یک باربه همراهی آلمانیها به
بیجار و کردستان رفته بود.
«اپرای رستاخیز شهریاران ایران» را عشقی در استانبول نوشت .این منظومه اثرمشاهدات
اواز ویرانههای مدائن هنگام عبور از بغداد و موصل به استانبول بودهاست.
عشقی گاهگاهی در روزنامهها و مجلات اشعار و مقالاتی منتشر میساخت که بیشتر جنبه
وطنی واجتماعی داشت ،چندی هم شخصا روزنامه «قرن بیستم» را با قطع بزرگ در چهار
صفحه منتشــر میکرد که امتیازش به خود او تعلق داشت لیکن بیش از  ۱۷شماره انتشار
نیافت.
در آخرین کابینه حسن پیرنیا ،مشــیرالدوله از طرف وزارت کشور به ریاست شهرداری
اصفهان انتخاب گردید ولی نپذیرفت.
در آغاز زمزمه جمهوریت عشقی دوباره روزنامه «قرن بیستم» را با قطع کوچک درهشت
صفحه منتشر کرد که یک شماره بیشتر انتشار نیافت وبر اثر مخالفت روزنامهاش بازداشت
شد و خود شاعر نیز به دست دو نفر در بامداد دوازدهم تیر ماه  ۱۳۰۳خورشیدی درخانه
مســکونیش جنب دروازه دولت ،ســه راه سپهســالار کوچه قطب الدولــه هدف گلوله
قرارگرفت.
شاید شعرهای عشقی به علت عمر کوتاه شاعریش هیچ گاه مجال پخته شدن پیدا نکردند اما
صراحت لهجه ،نکتهبینی و تحلیل بسیار فنی او در مورد تحولات سیاسی و اجتماعی دوره
خودش بسیار مشهود است .به عقیده بسیاری از مورخین عشقی از مهمترین روشنفکران
مولود روشنگری پس از مشروطه بود.
عشــقی ،زبانی آتشین و نیشدار داشــت .او در روز  ۱۲تیر ماه  ۱۳۰۳شمسی ،در تهران
هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در  ۳۱سالگی ،چشم از جهان فرو بست.
وی به خاطر مخالفت با سردار سپه و جمهوری پیشنهادی او به دست عوامل اوکشته شد.
مزار او در ابنبابویه و در گوشــهای متروک (در نزدیکــی مزار نصرتالدوله فیروز) قرار

دارد.
از اشــعار معروف عشقی میتوان از نوروزینامه ،سه تابلو مریم ،احتیاج و رستاخیز نام
برد.
شعر باید رید ،یکی از تندترین و معروفترین اشعار عشقی است.
بعد ازین بر وطن و بوم و برش باید رید!
کر و فرش باید رید!
بچنین مجلس و بر ّ
کلیات اشعار میرزاده عشقی از انتشارات شرکت کتاب منتشر شده است.
 1330خورشیدی ( 1951میلادی)
زادروز بیژن بیجاری ،قصهنویس ،در اصفهان
 1367خورشیدی ( 1988میلادی)
سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس
 1377خورشیدی (1998میلادی)
درگذشت سهراب شهیدثالث ،فیلمساز برجسته.

دوشنبه  13تیر |  4جوالی
 1350خورشیدی ( 1971میلادی)
درگذشت استاد دکتر محمد معین ،دانشمند ،نویسنده ،پژوهشگر و رئیس سازمان لغتنامه
دهخدا و پدید آورنده فرهنگ معین
دست آوردهای دکتر محمد معین در شرکت کتاب موجود هستند
 1377خورشیدی ( 1998میلادی)
درگذشت صادق چوبك ،نویسنده ،در بركلی كالیفرنیا
شرکت کتاب ناشر کتابهای زنده یاد صادق چوبک است.
 1385خورشیدی ( 2006میلادی)
درگذشت جواد تقدسی ،كمدین معروف در سن  84سالگی در تهران.

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
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

ZILLOW 5 STAR AGENT

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

سه شنبه  14تیر |  5جوالی
 1295خورشیدی( 1916میلادی)
زادروز صادق چوبک ،نویسنده در بوشهر.
وی به همراه صادق هدایت از پیشگامان داستان نویسی
مدرن ایران است .از آثار مشهور وی مجموعه داستان
انتری که لوطیاش مرده بود و رمانهای سنگ صبور و
تنگسیرنامبرد.
کلیه  6جلد آثار صادق چوبک در زمان حیات نویسنده
و با مجوزایشــان توسط شــرکت کتاب تجدید چاپ
شدند.
 1230خورشیدی()1851
زادروز میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه در تبریز
ازپیشگامان نهضت فرهنگی ایران و بنیانگذار مدرسه
(دبستان) به سبک نوین در ایران (درگذشت  27آذر  1323در قم)
 1379خورشید( 2000میلادی)
درگذشت مهرانگیز منوچهریان ،بانوی حقوقدان ایرانی
 1391خورشیدی ( 2012میلادی)
درگذشــت منوچهر جمالی ،نویسنده و متفکر ایرانی در سن  84سالگی در شهر مالاگای
اسپانیا
 1395خورشیدی ( 2016میلادی)
درگذشت عباس کیارســتمی ،فیلمنامه نویس ،تهیه کننده،کارگردان ،تدوینگر ،نقاش،
شاعر و عکاس بینالمللی در سن  76سالگی به دلیل لخته شذن خون و سکته در پاریس.
وی متولد  1تیر ماه  1319در تهران بود.

چهارشنبه  15تیر |  6جوالی
 1287خورشیدی ( 1908میلادی)
درگذشت میرزاملكم خان ناظمالدوله -وزیر مختار ایران در ایتالیا و مدیر روزنام ه قانون
 1313خورشیدی ( 1934میلادی)
زادروز صادق همایونی ،محقق ،شاعر ،قصه نویس
 1342خورشیدی (1963میلادی)
دستگیری طیب حاجرضایی -رییس میدانهای میوه و ترهبار تهران به اتهام مشاركت در
وقایع  15خرداد
 1369خورشیدی ( 1990میلادی)
درگذشت مجید محسنی ،کارگردان ,نویسنده و بازیگر ایرانی.

پنجشنبه  16تیر |  7جوالی
 1305خورشیدی(1926میلادی)
درگذشــت ادوارد براون –ایرانشناس و استاد دانشگاه كمبریج ،نویسند ه كتاب «تاریخ
ادبیات ایران»
 1321خورشیدی ( 1942میلادی)
زادروز گلی امامی ،مترجم
آثار ترجمه گلی امامی مانند به کســی مربوط نیست ،پروست چگونه می تواند زندگی
شما را دگرگون کند ،زندگی کوتاه است (نامهای به قدیس آگوستین) ،گردابي چنين هايل
در شرکت کتاب موجود است
 1376خورشیدی( 1997میلادی)
درگذشــت دکتر محمدعلی مجتهدی ریاضیدان و بنیانگذار دانشــگاه صنعتی آریامهر
(شریف).
کتاب «دبيرستان البرز و شبانه روزی آن» از انتشارات بیستون و کتاب «خاطرات محمد
علی مجتهدی» از انتشارات ایران بوکز در شرکت کتاب موجود است.
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کاهش مصرف آب در جنوب کالیفرنیا

صرفــه جویی اجبــاری در مصرف آب در جنوب کالیفرنیــا که از روز
اول جون آغاز شــد و پیش بینی شده اســت که اگر  ۳۵درصد مصرف
آب کاهش یابد در شــرایط بهتری خواهیم بود به نظر میرسد بر اساس
برآوردها تاکنون که یک هفته تا پایان ماه جون مانده اســت ،از مصرف
آب ۵ ،درصد کاسته شــده است و کارشناسان بر این باور هستند که گر

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

چه رســیدن به  ۳۵درصد مشکل خواهد بود ،اما با همین رویه ،ممکن
است در پایان  ۳ماه تابستان به  ۱۵تا  ۲۰درصد صرفهجویی در مصرف
آب برسیم.
جنوب کالیفرنیا  ۲۷میلیون خانوار دارد و مصرف آب بالا در کالیفرنیا را
دارد.

