ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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اعتراض به برخی رسانه های لس آنجلس و
توضیحایرانشهر

در صفحات دیگر:

جریمه برای «نی پالستیکی»
 28سال زندان برای
خوانندهپیشینرپ
فروشگاه مواد غذایی معروف به
 Whole Foodsجریمه شد
فرماندار کالیفرنیا الیحه دیر کرد
در ساعت آغاز روزانه مدارس را
وتو کرد
کشته شدن دو مرد بیخانمان در
سانتامونیکا ی لوسآنجلس
نقص فنی در موتور هواپیمای
مسافری یونایتد
مهمانی گرداوری مالی برای حزب
دموکرات

زنجیر زنی در دان تان لس انجلس
توضیح ایرانشهر :در نامه ای که از سوی امضا کنندگان ذیل و
دفترنشریهبیداری
به دفتر ایرانشهر به عنوان اعتراض به رسانه های گروهی به
ایرانشهر رسیده بود و در خبرگزاری ایرانشهر منعکس شد،
متاسفانهاشتباهاتیازسوینگارندگانصورتگرفتهاستکه
از سوی ایرانشهر به آن بدرستی توجه نشده است.
دکترروزبهآذربرزین-دکترسعیداحمدی
فرزانه اردالن  -دکترایرج زمانیان
دکترناصرانقطاع-دکتراحمدایرانی
امیل ایمانی  -آریا باقری
حمیدبیاتی-محمدبیاتی

محمد خرازی  -سرور سهیلی
شهرام شفیعی  -ایرج کریمی
سیاوشلشگری-دکترمحمدعلیمهرآسا
دکترمرتضامیرآفتابی-پرویزمینویی
سرهنگهوشنگوزین
درنامهنوشتهشدهاستکه « مردمناآگاهماهیچگاهنظرشفاف
شما صاحبان اندیشه و قلم را دراینمورد مهم وحیاتی نشنیدند
 ،و اکثریت هم چنان درراه تاریک وخرافه قدم برمیدارند وشما
آگاهان خاموش هر کدام به دلیلی غیرموجه  ،راه ســکوت
را برگزیده اید تا جائیکه وقتی کارناوال وحشت  ،سفاهت
،وخشونت بیخ گوشــتان در لس آنجلس به راه می افتد ،

ادامه مطلب در صفحه 2

بیست و پنج سپتامبر و سنت ابراز انزجار از جمهوری اسالمی

گزارش محبوبه حسین پور  -نیویورک

امسال نیز کاروانی از ایرانیان ساکن آمریکای شمالی روز  25سپتامبر
با وجود نامساعد و بارانی بودن هوا در میدان مخالفت با حضور شیخ
حسن روحانی در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک حضور یافت .
رفتارهای ضد انسانی و ضد منافع ملی جمهوری اسالمی در طی 40
ساله گذشته انگیزه اصلی هموطنانی بود که در این مکان گرد آمده
و فریادی بی امان خود مبنی بر سرنگونی جمهوری اسالمی و ایجاد
یک حکومت ملی و منوط به حقوق بشــررا سردادند  .امسال شاهد
پدیدهء رنگ فیروزه ای بعنوان نماد قیام که مدتی اســت بطور خود
جوش در فضای مجازی مطرح است نیز بودیم  .گروهی در حدود
 400تــا  500نفر زن و مرد از نقاط مختلف آمریکا در جایگاه ویژه
معترضان ایرانی از حدود ساعت  10صبح گرد آمدند که تا ساعت
 12به حد اکثر تعداد خود رســیدند و همــگان عالوه بر به همراه
داشتن پرچم شیر و خورشید تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و بنرها
و پوسترهای اعتراضی از شال گردن دستبند بادکنک و آویزه های
کاغذی فیروزه ای هم استفاده کرده بودند
بطور مشــخص فضا در اختیار هواداران پادشــاهی پارلمانی بود و
عالوه بر شعارهای سلبی مبنی بر اعالم انزجار از جمهوری اسالمی

شعارهای ایجابی مردم ایران در داخل که از دیماه گذشته در حمایت از شاهزاده و خاندان پهلوی
سر داده شده در اینجا نیز تکرار میشد
از چهره های شــناخته شده اپوزیسیون که همراه و همسو با مردم ساعات طوالنی را زیر باد و
باران گذراندند تا صدای خود را در مخالفت بی باز گشت با جمهوری اسالمی بگوش جهانیان
برسانند میتوان از دکترسیروس اسدی ودکتر مهشید اسدی ( که وظیفه تامین مجوز و تدارکات
الزم را بعهده گرفتند ) ناخدا ناصر میمند ،دکتر ســعید احمدی ،ســهراب نبوی ،هومر آبرامیان

ادامه مطلب در صفحه 4

روز شمار
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در کانون خبر:
ادامه مطلب از صفحه 1
چشمان خود را براین فاجعه می بندید وکوچکترین اعتراضی نمی کنید .به بهانه اینکه ما
درکشوری آزاد چون آمریکا زندگی می کنیم»
که این واژه «هیچگاه نظر شفاف شما صاحبان اندیشه و قلم را در این مورد مهم و حیاتی
نشنیدند» صحیح نبوده است برای مثال در مورد آقای دکتر مهدی آقازمانی به عنوان سردبیر
وقتایرانشهربارهاوبارهاسینهزنیوزنجیرزنیرانهفقطدرلسانجلسبلکهدرشهرهای
دیگر جهان آزاد با شفافیت کامل به بوته نقد کشیده است و آن را مذموم دانسته است و
تظاهرات علیه آن را نیز بازتاب داده است ایرانشهراز نگارندگان نامه درخواست کرده است
که چنانچه می خواهند نامه خود را تصحیح کنند و با پوزش از آنانی که به اشتباه نام برده اند
آن را برای ایرانشهر مجددا ارسال کنند تا در ایرانشهر به درج مجدد آن اقدام شود .همه کسانی
که نامشان در این نامه سرگشاده برده شده بود نیز می توانند پاسخ خود را برای ایرانشهر
ارسال کنند تا به درج آن بپردازیم.

آیدین آغداشلو

نقاش ،گرافیست ،نویسنده ،منتقد فیلم

درگذشت خانم ناهید پهلوان را به همسر
ایشان آقای عباس پهلوان پیشکسوت
مطبوعات فارسی و دختر ایشان سرکار خانم
عسل پهلوان مدیر نشریه فردوسی امروز و
خاندان محترم پهلوان و خانواده های وابسته
صمیمانه تسلیت می گوییم
کادر و مدیریت شرکت کتاب 08 -ایرانیان و
نشریه ایرانشهر
درگذشت آقای کامل حلمی مدیر محترم
موسسه حمل و نقل اسپیدکس در وست وود
بلوارد را به همسر ایشان خانم پری حلمی و
همچنین فرزندان عزیزش و خاندان گرامی
حلمی و خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت
می گوییم
کادر و مدیریت شرکت کتاب 08 -ایرانیان و
نشریه ایرانشهر

متن نامه اعتراض به برخی رسانه های لس آنجلس
خانم ها و آقایان در برخی رسانه ها همگانی لس آنجلس  ،ازپانصد سال پیش که مذهب
شیعه به زورشمشیر سالطین صفوی وبه منظوراستوارکردن پایه های حکومتی برایرانیان
تحمیلشد،مردممازیربارتبلیغاتدستاربنداناشغالگرباصرفمیلیاردهاتومانهرسالهبرای
کشته شدن فردی درهزاروچهارصد سال پیش (آنهم ازیک کشورمهاجم به ایران) عزاداری
وخاکبرسرمیکنند
مردم ناآگاه ما هیچگاه نظرشفاف شما صاحبان اندیشه و قلم را دراینمورد مهم وحیاتی
نشنیدند  ،و اکثریت هم چنان درراه تاریک وخرافه قدم برمیدارند وشما آگاهان خاموش
هر کدام به دلیلی غیرموجه  ،راه سکوت را برگزیده اید تا جائیکه وقتی کارناوال وحشت ،
سفاهت ،وخشونتبیخ گوشتان در لس آنجلس به راه می افتد  ،چشمان خود را براین فاجعه
می بندید وکوچکترین اعتراضی نمی کنید .به بهانه اینکه ما درکشوری آزاد چون آمریکا
زندگیمیکنیم
شما که نام روشنفکر ،اندیشمند وهدایت کننده جامعه برخود گذاشته اید وهمه رسانه های
ایرانی را اشغال کرده اید چگونه است خود از مزیت آزادی بیان دراین کشوربهره نمیگیرید
واجازهمیدهیدجمهوریاسالمیباکمالوقاحتسنگربهسنگرپشتخانههایشماوهمه
ایرانیان پیش بیاید  ،شما چرا نباید این هجوم خطرناک را ببینید ودائما ایرانیان و دولت آمریکا
را در جریان این نفوذ آسیب زننده قراردهید ؟
مطمئن باشید اگردارودسته آخوند هدایتی ها دراینجا میتوانند براحتی قمه زنی راه بیندازند
ورضا حیدری ها خیابانها را برای ســینه زنی قرق کننــد ،به راحتی هم میتوانند صدای
هرآزادیخواه ایرانی و مخالف جمهوری اسالمی را نیزخاموش کنند .کافی است تنها یک
مورد اسید پاشی درخیابان وست وود ،بلوار ونچورا و یا دان تان لس آنجلس صورت پذیرد،
ویا دفترکاریکی از آقایان و خانمهای رسانه ای را آتش بزنند آن وقت خواهید دید که زنان
ایرانی از ترسشان با روسری به خیابان بیآیند وبسیاری از شما ها از ترس این جاهالن باید یا
کار رسانه را ترک کرده یا با آنها همکاری کنید.
چند روز پیش که مشتی لومپن مزدورجمهوری اسالمی بسرکردگی رضا حیدری وحاج
عرفاناوشانیوفامیلدرداونتاونلسآنجلسنمایشتهوعآوریرا بهنمایشگذاشتند(*)
و آبروی هرچه ایرانی را بردند.چرا درآن روز ویا روزهای بعد صدایتان درنیامد؟ شما که
صاحبان رسانه های لس آنجلس و چشم وگوش مردم هستید و باید مردم را ازخطربزرگی
که تهدیدشــان می کند  ،آگاه سازید چرا ساکت ماندید  ،چرا اعتراض نکردید و سخنی
نگفتید؟
کارهای این نابخردان از گذشته های دورکه میهن ما را با گریه واندوه وعزاداری برای حسین
یک مرد غیرایرانی ویران کردند وفرهنگ گهربارمان را به لجن و نجاست اسالم آلودند کافی
نبود ؟
و حاال نوبت زیرفشــارقراردادن ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی ومردم کشورمیزبان
دراینسویجهاناست؟
مراسمعزاداریدرلسآنجلسوسکوتسنگینجامعهرسانهای،کهجایگاهواالیفرهنگی

جامعه را دردست دارد وبه اعتراض صدایی بلند نمیکند نشانه آنست که ایرانیان مخالف با
جمهوریاسالمیومبارزانسیاسیبزودیدرچنگالاینموججدیدجمهوریاسالمیاسیر
و لس آنجلس عرصه کامل تاخت و تازآنها قرار گیرد و کسی را یارای نفس کشیدن نماند.
تاریخ چنین سکوت مرگباررا از ماهرگز فراموش نخواهد کرد.
ما هنوز ازشما خواهش میکنیم با دلیری جبران مافات کرده و ایران را از چنگال این بیماری
بزرگ و سرطان کشنده نجات دهید .تا وضع اسالم در ایران روشن نشود هیچ روش سیاسی
وهیچ سیاستمداری نمیتواند برای ایران کاری انجام دهد باور کنید مردم جز شما کسی را
برای این مهم ندارند وکسی هم به تنهایی نمی تواند این کاربزرگ ورهایی بخش فرهنگی
را انجام دهد
بخشی از امضای هم اندیشان معترض به رسانه ها ورخداد زشت عزاداری درخیابانها
دکترروزبهآذربرزین-دکترسعیداحمدی
فرزانه اردالن  -دکترایرج زمانیان
دکترناصرانقطاع-دکتراحمدایرانی
امیل ایمانی  -آریا باقری
حمیدبیاتی-محمدبیاتی
محمد خرازی  -سرور سهیلی
شهرام شفیعی  -ایرج کریمی
سیاوشلشگری-دکترمحمدعلیمهرآسا
دکترمرتضامیرآفتابی-پرویزمینویی
سرهنگهوشنگوزین
برای دیدن نامهایی که مسئول راه انداختن این سینه زنی ها بودندودرمتن نامه باال آمده
بههمراهعکسهایشانبهسایتهایهیئتالرضاوسایتهایمساجدکالیفرنیامراجعهکنید *
متن نامه باال ازسوی سایت (پیام آزادگان) و(ماهنامه بیداری )تهیه شده است
اعتراض خودرا درمتن کوتاه دیگری هم به مسئولین آمریکایی که اجازه چنین خودزنی و
وحشیگری را بنام ایرانیان صادر کرده اند فرستادیم

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 136آدینه  28سپتامبر 2018

در کانون خبر:

3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 136 - SEPTEMBER,28 , 2018

جریمه برای «نی پالستیکی»

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات
تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites

ایالت کالیفرنیا با امضای جری براون ،نخستین ایالتی خواهد بود که در آن رستورانها
نمیتوانند بدون درخواست مشتری ،نمیتوانند «نی پالستیکی» برای نوشیدن آب یا
نوشابه در اختیار مشتری قرار دهند .این قانون از روز نخست ژانویه  2019اجرایی
میشود و در صورت ارائه «نی» جریمه خواهند شد و میزان جریمه ساالنه حداکثر
 300دالر در ســال خواهد بود .از ســوی دیگر این قانون شامل محلهای فروش

غذایی  Fast foodنخواهد بود و شامل ارائه به کودکان نیز نخواهد بود.
قانون دیگری که همزمان اجرایی خواهد شــد ،عرضه نکردن نوشابههای گازدار و
شکردار در محلهای عرضه به کودکان است و نباید در مجموعه غذایی آنان باشد و
به کودکان تنها باید آب و شیر ارائه نمایند.

 28سال زندان برای خواننده پیشین رپ

www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146
خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

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

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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یکی از خوانندگان پیشــین و معروف رپ ،ماریون شــوگ نایت ()Suge Knight
داوطلبانه نســبت به تصادفی که در ســال  2015کرده بود و گریخته بود ،جرم خود را
پذیرفت و قرار است به جرم رانندگی منجر به تصادف و گریز محاکمه شود و به طور
رسمی به  28سال زندان در ماه اکتبر محکوم خواهد شد.
در کالیفرنیا هنگامی که در برابر جرم اعالم میکنیم که اعتراضی ندارید برابر با پذیرش

جرم و اقرار تلقی میشود .شوگ نایت پس از مرگ توپاک شاکور به قتل او محکوم شد.
شــوگ نایت پیش از این نیز در سال  1997و سال  2003نیز به سبب خالف به زندان
رفته بود و پس از آن نیز در سال  2008با اقرار به جرم خود برای ضرب و شتم دوست
دخترش به زندان رفته است .زندان او در سال  1997برای قتل توپاک شاکور بوده است.

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

Los Angeles, CA, USA
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t
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در کانون خبر:

ادامه مطلب از صفحه 1
که از اســترالیا آمده بود ،فرهمند کالیه ،دکتر ایمان فروتن ،دکتر احمد مصطفی
لو از ونکوور کانادا ،محبوبه حســین پوراز لس آنجلس که همسر بیمارش را نیز
بهمراه آورده بود ،منصور اسانلو که با هیجان و انرژی خاصی شعار میداد ،افشین
نریمان  ،حســن داعی ،فرشته ناجی ،پرویز حدادی زاده ،سام میریان و بسیاری
دیگر نام برد
در حدود ســاعت دو بعد از ظهر شیفته هنرمند میهنی به اجرای ترانه های ملی
پرداخت  .تعدادی هم میهن سالخورده که روی ویلچر بودند نیز با حمیت خاصی
خود را به مراسم رسانده بودند .از اصحاب رسانه ای امیر شجره و مهرداد پارسا
از تلویزیون پارس حضور داشتند
در حدود ســاعت یک بعد از ظهر نیز گروه «ماهســتیم » که یک تور چهار روزه
تفریحی تشکیل داده بود در یک صف حدودا صد نفره به ستون دو در حالیکه
تیشرت و کالههای سفید پوشیده بودند وارد صحنه شده و با تکرار شعارهایی که

از بلند گوی لیدرشان پخش میشد در محوطه پیاده روی کردند
از نــکات قابل توجه تعداد اندک هواداران ســازمان مجاهدین خلق بود که همه
ســاله با رنگ زرد در لباس و کالهها و نماد های تزیینی حاضر شده و معموال با
اعمال سیاســتهای تشویقی مالی تعداد بسیار زیادی را جذب گردهماییهای خود
میکنند  .اما امسال بگواه دهها شاهدان عینی اردوی آنان ریزش قابل توجه «کمی»
را نشان میداد بطوریکه تعدادشان از رقم پنج شش هزار نفره معمول به زیر هزار
تن میرســید  .گفته میشــود از آنجا که پس از قیام دیماه  96ملت ایران نه تنها
کمترین نامی از کسی یا جریانی که به مجاهدین ربطی داشته باشد نبرده اند بلکه
خواســتار بازگشت سیستم پهلوی شده اند که مجاهدین ماهیتا با آن به دشمنی
پرداخته و میپردازند ،موجبات ریزش نیروهای زیادی از بدنه این ســازمان فرقه
ای فراهم آمده است
حاضران در این مراسم در حدود ساعت چهار بعد از ظهر متفرق شدند

فرماندار کالیفرنیا الیحه دیر کرد در ساعت آغاز روزانه مدارس را وتو کرد

فرماندار کالیفرنیا جری براون ،الیحه دیر کرد در ساعت آغاز روزانه مدارس را وتو کرد.
قانونگذاران به این نتیجه رسیده بودند که ساعت روزانه دبیرستانها از ساعت  8/30به
بعد باشد تا نوجوانان که شبها دیرتر میخوابند ،بامداد ،کمی دیرتر به مدرسه بروند
و الیحه  SB320را به تصویب رساندند لیکن جری براون فرماندار کالیفرنیا آن را رد

کرد و گفت یک تصمیم و مقررات نمیتواند در بر گیرنده همه باشد و در مورد همه
صادق باشد و این قانون کمکی به نوجوانان نخواهد کرد .اتحادیه آموزگاران یکی از
مخالفان جدی این الیحه بوده است و به نظر میرسد که با فرماندار کالیفرنیا در یک
مسیر حرکت کردهاند.
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کشته شدن دو مرد بیخانمان در سانتامونیکا ی لوسآنجلس

دو مرد بیخانمان در لوسآنجلس با حمله از سوی فردی با چوپ بیسبال کشته شدهاند.
مقامات مسئول میگویند این حمله میتواند در ارتباط با حمله دیگری که در سانتامونیکا
به یک بیخانمان انجام پذیرفته است ،در ارتباط باشد هر سه بیخانمان در این حملهها

دستور  331میلیون دالری
دادگاه استیناف به جری براون
دادگاه استیناف در کالیفرنیا به جری براون فرماندار کالیفرنیا دستور داد که مبلغ
 331میلیــون دالری را که دفتر او به طور غیرقانونی برای طراز بودجه از توافق
بر روی وامهای برداشــته شده و به حســاب دیگری واریز شده است ،به جای
اصلی آن باز گرداند.
در ســال  ،2012پنج شــرکت بزرگ وام دهنده ،مبلغ  20میلیارد دالر به عنوان
خسارت پرداخت کردند تا به کسانی که وادار به فروش خانه به سبب پرداخت
نکردن وام نشــدهاند ،تعلق بگیرد که از این خســارت  2/5میلیارد دالر به طور
مستقیم وارد حســابهای ایالت کالیفرنیا شده است و جری براون برای ترمیم
کســری بودجه  410میلیون دالر آن را جا به جا کرده است که باید از این مبلغ
 331میلیــون دالر را به جای اصلی آن باز گرداند جری براون فرماندار کالیفرنیا
هنوز اعالم نکرده اســت که آیا به دادگاه باالتر نیز دادخواست خواهد فرستاد و
یا به بازگرداندن بودجه به جای خود اقدام خواهد نمود.

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:

818 9 08 08 08

نخست به شرایط بسیار وخیمی از جراحات افتادند و سپس با مرگ  2نفر ،تنها یک نفر
است که در شرایط بسیار وخیم است و با زندگی خود دست و پنجه نرم میکند.
این حادثه در دان تان در تقاطع خیابان ویلشیر و هفتم و فالور و فیگوروا روی داده است.
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 28سپتامبر تا  4اکتبر ( 6مهر تا  12مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه 6مهر  28 /سپتامبر
 1349خورشیدی ( 1970میالدی)
برکناری سپهبد محسن مبصر از ریاست
شهربانیکلکشور
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
درگذشتحسینناصحی،موسیقیدان
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت حمید شیرزادگان ،ستاره فوتبال
ایران در دهه  ، 40به علت بیماری سرطان ،در
بیمارستانآپادانادرتهران.

شنبه 7مهر 29/سپتامبر

وپژوهشگربرجستهایرانی
گلسرخی ،کرامتاهلل دانشیان ،منوچهرمقدم
کتا بهای شادروان کسروی منجمله شیعی سلیمی ،رحمتاهلل جمشیدی ،شکوه فرهنگ
گری با ویراستاری و افزوده های محمد امینی از (میرزادگی)،ابراهیمفرهنگرازی،مریماتحادیه،
انتشارات شرکت کتاب در کتابفروشی شرکت مرتضیسیاهپوشوفرهادقیصری(ازاینگروه،
کتابموجوداست
گلسرخیودانشیاناعدامشدند)
 1306خورشیدی ( 1927میالدی)
تأسیس مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به چهارشنبه  11مهر  3 /اکتبر
ریاستمیرزاعلیاکبرخاندهخدا
 1310خورشیدی ( 1931میالدی)
 1300خورشیدی ( 1921میالدی)
تأسیسمدرسهعالیمهندسی
کشتهشدنکلنلمحمدتقیخانپسیان،رهبر
 1380خورشیدی ( 2001میالدی)
جنبشخراسان
درگذشت مهین دیهیم ،بازیگرسینما 1337 ،خورشیدی ( 1958میالدی)
تتاتروتلویزیونایرانی(.زادروز)1304
تأسیساولینشبکهعمومیتلویزیوندرایران
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
 1369خورشیدی ( 1990میالدی)
ثبت جهانی نوروز به عنوان میراث غیر ملموس درگذشتپورانشاپوری،هنرمندآوازخوان.
جهانی،توسطسازمانعلمیوفرهنگیسازمان آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران
مللمتحد
وابستهبهشرکتکتابموجودهستند
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
شیرین عبادی حقوقدان ایرانی ،جایزه جهانی
دوشنبه  9مهر  1 /اکتبر
نوبلدررشتهصلحرادریافتکرد.
کتابهایایشانبهفارسیوانگلیسیدرشرکت
 1300خورشیدی ( 1921میالدی)
قتل حیدرخان عمواوغلی از رهبران حزب کتابموجودهستند
کمونیستایران
 1394خورشیدی ( 21015میالدی)
 1313خورشیدی ( 1934میالدی)
مرگمرموزعبدالحسینتیمورتاشوزیرمقتدر درگذشت عبدالرحیم (تقی) جعفری ،مالك و
بنیانگذار انتشارات امیرکبیر در سن 96سالگی
دربارپهلویدرزندانقصر
در بیمارستان ایرانمهر در تهران .وی انتشارات
امیرکبیررادرسال 1328درخیابانناصرخسرو
تهران راه انداری کرد .این انتشارات تا پیش از
انقالب با انتشار بیش از 2000کتاب به بزرگترین
بنگاه انتشاراتی خصوصی در خاورمیانه تبدیل
شدهبود.

 1288خورشیدی ( 1909میالدی)
انتشار روزنامه «شرق» به مدیریت آقا سید
ضیاءالدینبهدوزبانفارسیوفرانسه
 1308خورشیدی ( 1929میالدی)
زادروزحشمتجزنی،شاعرومترجم
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
تشکیل جلسه مؤسسان حزب کمونیست و
انتخابکمیتهمرکزیبهریاستسلیمانمحسن
اسکندری
 1322خورشیدی ( 1943میالدی)
سیدضیاالدین طباطبایی (عامل کودتای سوم
حوت  1299و ناشر روزنامههای برق ،شرق و
رعد)پساز 22سالزندگیدرتبعید(فلسطین)
بهیرانبازگشت
کتابسیدضیامرداولیادومکودتابهقلمدکتر
صدرالدینالهیازانتشاراتشرکتکتاب
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
لغو امتیاز روزنامه «مرد امروز» توسط
شورای عالی فرهنگ به دلیل عدم صالحیت
 1351خورشیدی ( 1972میالدی)
محمدمسعودبرايروزنامهنگاری!
زادروزلیالحاتمیبازیگرسینماوتلویزیون
 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
آغاز محاکمات سیدعلی شایگان ،سیداحمد  1375خورشیدی ( 1996میالدی)
رضوی و سیدحسین فاطمی در دادگاه شماره درگذشتدکترمحمدمقدم-مترجم،پژوهنده
وزبانشناس
یك دادرسی ارتش
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت ربیع مشفق همدانی ،نویسنده،
مترجم و روزنامهنگار در شهر لوسآنجلس
امریکا.
کتا بهای ترجمه وهم چنین کتاب خاطرات
ایشاندرشرکتکتابموجودند
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت حمید قنبری ،پیشکسوت عرصه
تئاتر ،سینما و دوبله ایران ،در سن 83سالگی و
بهدلیلعوارضناشیازسکتهیقلبیدرتهران.
اینهنرپیشهپیشکسوتتئاتردهه، 20ازسال
 1320کار فیلم را شروع کرد و در حدود 16فیلم
سینمایی و در بیش از  80تئاتر به ایفای نقش
پرداخت(ایشانازپیشپردهخوانانپیشکسوت
در تئاتر ایران است)  .وی متولد  26فروردین
 1303در تهران در محله آبشار بود .او در کار
دوبله شخصیت کمدی «جری لوییس» را به
صورت صدایی ماندگار در اذهانبوجودآورد .او از
نخستینکسانیبودکهموسیقيپاپرادرایران
اجرا کرد .

یکشنبه  8مهر 30 /سپتامبر
 1269خورشیدی ( 1890میالدی)
زادروز احمد کسروی ،تاریخنویس ،زبانشناس

سه شنبه  10مهر  2 /اکتبر
 1293خورشیدی ( 1914میالدی)
انتشار روزنامه « عصر جدید» به مدیریت
عبدالحمیدخانمتینالسلطنهدرتهران
 1318خورشیدی ( 1939میالدی)
زادروز اکبر رادی ،قصه نویس و نمایشنامه
نویس
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
تأسیس حزب توده ایران
 1324خورشیدی ( 1945میالدی)
تشکیل نخستین کنگره حزب دمکرات
آذربایجاندرتبریز
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
درگذشتحسینمسرور-نویسندهوشاعر
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
سازمان امنیت کشور اعالم کرد یك گروه 12
نفریکهقصدترورشاهوشهبانوفرحوولیعهدرا
داشتند،دستگیرشدند.اسامیگروه:رضاعالمه
زاده ،عباسعلی سماکار ،طیفور بطحایی ،خسرو

پنجشنبه 12مهر  4 /اکتبر
 1313خورشیدی ( 1934میالدی)
گشایشکنگرهجهانیهزارهفردوسیدرتهران
با شرکت چهل تن از مستشرقین و دانشمندان
جهاندرمدرسهدارالفنون
یادبود آن کنگره در یك کتاب که مجموعه
مقاالت آن دانشمندان است منتشر و درشرکت
کتابموجوداست
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
نمایندگیرادیوبی.بی.سی.درایرانتعطیلشد
و رییس و کارمندان آن اخراج شدند
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
ِ
دولت آشتی ملی به نخست
جبهه ملی علیه
وزیریشریفامامیاعالمیهداد
ِ
سازمانملیدانشگاهیانایراناعالمموجودیتکرد
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشتاحمدمحمود،نویسنده
آثارایننویسندهدرشرکتکتابموجوداست
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت عمران صالحی ،طنزنویس برجسته
ایرانی که با نامهای مستعار( ،بچه جوادیه،
ابو طیاره ،زرشك ،ع .شکرچیان و غیره) در
بیمارستانطوستهرانبهعلتسکتهقلبی،وی
متولد سال  1325در جوادیه تهران بود .آثار او
عبارتنداز:شایدباورنکنی،حاالحکایتماست،
از گلستان ببر ورقی ،گریه در آب ،عطاری درمه،
ناگاه یك ناگاه ،گزیده اشعار طنزآمیز ،گزیده
ادبیاتمعاصر،آینسیمسحری.
آثارایننویسندهدرشرکتکتابموجوداست

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول – حســن روحانی رییس جمهور اســالمی در مصاحبه مطبوعاتی اش در
نیویورک درباره تحریم های آمریکا گفت :تحریمهایی که قرار بود در نوامبر انجام بگیرد
در سپتامبر انجام دادند بنابراین هیچ چیز جدیدی برای نوامبر وجود ندارد و این کامال
یک بحث تبلیغاتی و روانی است.
آره بابا تو خوبی ،همین بحث تبلیغاتی و روانی باعث شده هم االن (یا به قول بچه های
صراف ،قیمت االن یا االن؟) دالر بشــه نوزده هزار تومن! البت حسن کیلیدساز راس
میگه ،انقدر اوضاع با تحریم های سپتامبر خراب شده که شاید کار به تحریم های نوامبر
نکشه و تق اقتصاد مملکت تو همین چند هفته در بیاید.
خبر دوم  -ابوالحسن المهاجر ،سخنگوی گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) با
انتشار پیامی صوتی با اشاره به حمله اهواز تهدید کرده است که سربازان خالفت این
گروه حمالت بیشتری در ایران انجام خواهد داد.
حاج قاسم سولیمونی کجایی که بیایی جواب ابول رو بدی؟ مگه نامه ندادی به آغا که
داعش به فالن رفت و من و چیز و این زدیم ترکوندیمشون؟ پس چی شد؟ اول مجلس
حاالم اهواز! خدا سومیشو بخیر کنه! کجان سربازان گمنام امام زمان که سربازان خالفت
عمر و عثمون دارن هر کاری دلشون می خواد میکنن؟ داداش فقط بلدی واسه مردم
خودمون شاخه شونه بکشین؟ خالصه قبال میگفتن وقتی اسم حاج قاسم میاد همه کپ
میکنن اما حاال وقتی اسمش میاد آدم خنده اش میگیره.
خبر ســوم – سومین زن هم برت کاوانا (نامزد تصدی کرسی دیوان عالی قضایی از
سوی پرزیدنت ترامپ) را به شرکت در تجاوز گروهی روی خود در دوران دبیرستان
متهمکرد.

همه جوره جفنگ شنیده بودیم اال شکایت برای تجاوز گروهی تو سی چهل سال پیش!
آخه زن حسابی یعنی انقد این مملکت (آمریکا) هر کی هر کیه که به یه دختر نوجوون
دبیرستانی تو پارتی تجاوز گروهی کنن و سی چهل سال جیکش درنیاد و قشنگم یادش
بیاد که آقاهه که نامزد رییس جمهور ترامپه وسط اون همه متجاوز باس ازش شکایت
بشه اونم االن! به قول دوستای آمریکاییمون وات د فاکین هل! اوصوال رقبای آقای رییس
جمهور از هر جک و جن**ای برای تخریب خودش و دور و بریاش استفاده کردن،
چه قبل و بعد انتخابات ولی فعال که از استیضاح و دادگاه و برکناری و این چیزا خبری
نیست .یارو یادش افتاده که بعد این همه سال بهش تجاوز شده و باس شکایت کنه ،این
یعنی اصل نامردی! به دوستای دموکراتمون که دارن نهایت تالششونو با این بانوان محترم
برای سقوط پرزیدنت به کار میبرن ،توصیه میکنم مثه بچه های ایرونی که تگ #براندازم
رو استفاده میکنن ،اینام از تگ #دوست ـ دارم ـ برانداز ـ باشم استفاده کنن!
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جدول و سرگرمی

افقی:

 -4داستان بلند -نوعی بیماری عصبی -فراوان و زیاد

 -1امروزه این رنگ در دکوراسیون داخلی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است-

 -5قایق یا کشتی تفریحی -نام کوچک هیتلر -گوشت کبابی

 -2از اهداف ورزش -اطالع و آگهی -اندیشهها

 -7پسوند حاصل مصدر -حرف نوروزی -کنکاش -فرزند زاده

یکی از آثار تاریخی بر جای مانده از دوره ساسانیان در شهر خرمآباد

 -6رفتار خوب -واحد وزن -نویسنده

 -3حرف مفعولی -آینده -جای عکس! -سلیقه همگان

 -8از جمله چشم نوازترین مناظر طبیعی استان چهار محال و بختیاری که در 190

 – 5دستور سکوت -گیاهی از تیره نعناعیان -مهارت فوتبالی

کیلومتر قرار گرفته است

 -7سبک عمومی نقاشیهای رامبراند -ماده چرب از کره یا دنبه -ببین!

 -10مرکز شهرستان طارم زنجان -تاراج -هر قطعه از شطرنج

 -4زنهاری -تحصیل معاش -سخن زشت

 -6دیدن ستارگان -معروف و سرشناس -خودرویی ایرانی

کیلومتری شــهرکرد و در  40کیلومتری شهر لردگان در دره ای روح افزا به طول 2
 -9درآمد – نشان و رونق -سنگینی -ظرف فرورفته

 -8ویتامین نور خورشید – بازیگر مرد فیلم سینمایی ویالییها به کارگردانی منیر

 -11ناحیه ای در مغز که در تکلم نقش دارد -در محل نامناسب -خوراک بیمار

 -9طرز حرکت و اعمال شخص -نی لبک -ماده رنگی جامدی برای نقاشی

 -13بوی غذای مانده -گیاه الیافی -نقل کننده -اتمسفر

قیدی -ضمیر جایگزین او

 -10این روستا در  50کیلومتری شرق گرگان و در  16کیلومتری جنوب شرقی علی

آباد واقع شده است و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با مناظر سرسبز بوده و
جزو اماکن ییالقی به شمار می آید -پایتخت لهستان -سوا
 -11چوپان -نوعی مرض پوستی -پرزور و نیرومند

 -12خونریز -پول خرد هندوستان -دژخیم و بسیار بی رحم

 -12ممکن -بازی تخته -نادان

 -14دارای حرارت -نقاش معروف هلندی -واژگون

 -15در حافظه نگهداشتن و به خاطر سپردن -درختی ایرانی با سنبلههای خوشبو

حل جدول شماره گذشته

 -13حرفی برای دهانکجی -وسیله اطالع رسانی – خرقه و باالپوش -گریز آهو
 -14یک نوع آن ،لواش است -خالکوبی -از ظروف الزم در کافی شاپها

 -15شتهها رایج ترین مشکلِ این گل هستند -خانه محقر و کوچک
عمودی:

 -1از عوامل تشدید خستگی -از جاذبه های گردشگری شهر سمنان
 -2نوعی شرکت -وسیله دست پلیس -اسب چاپار

 -3پیچش مو -دربندان -ورزش مفرح راکتی -ساز پر سوز!

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
در مجله شوفار نیویورک
در دو مجلد
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر
ازانتشارات شرکت کتاب

دو اثر جدید از مهرانگیز کار
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مقاله خبری:

ادعای دبورا رامیرز مبنی بر برهنه نمایی برت کاوانا در198 0

سناتور دایان فاین استاین ،پس از انتشار تحقیق تازهای در نشریه نیویورکر ،مبنی بر
ادعای دبورا رامیرز در مورد برهنه نمایی برت کاوانا در  1980در دانشــگاه ییل ،به
طور جدی درخواست کرد تا  FBIنه تنها در مورد ادعای استاد روانشناسی دانشگاه
کالیفرنیا خانم کریستین بالسی فورد تحقیق را ادامه داد و نتیجه را به کمیته قضایی

موضوع رفتار ناشایست جنسی قاضی برت کاوانا ،تا چه اندازه جدی است و حقیقت
سنای آمریکا ارائه نماید بلکه در این مورد نیز تحقیق خود را گسترش دهد.
از سوی دیگر دایان فاین استاین از کمیته قضایی سنای آمریکا خواست تا مشخص دارد .او از کمیته قضایی خواست که مدعیان و برت کاوانا ،همگی با سوگند در برابر
نشــدن نتیجه تحقیقات احتمالی ،از ورود به مرحله رای گیری خود داری نماید و کمیته به بیان دیدگاه خود بپردازند.
تاکید کرد که هنگام آن اســت که به دور از گرایشهای سیاسی ،مطمئن شویم که

تولید مدل  3اتوموبیلهای تسال بیشترمی شود

شرکت تسال اعالم کرد که به تولید مدل  3اتوموبیلهای تسال سرعت میبخشد تســال در لوس آنجلس ،ایمیلی دریافت خواهند نمود .بر اساس زمانی که پاسخ گذشته ســهام این شرکت اتوموبیلســازی که کارخانه آن در شهر فری مونت
شــمال کالیفرنیا قرار دارد ،با کاهش ارزش ســهام روبرو شده و در عین حال

تا بتواند پاســخگوی نیازهای بازار باشــد و اتوموبیلهای تولید شده را به طور

میدهند در نوبت قرار میگیرند.

نخواهد بود.

افــزون بر مدل  ،3مدل  Sو مدل  Xرا در موجودی خود افزایش خواهد داد و است.

مستقیم در اختیار خریداران قرار خواهد داد و نیازی به فروش با واسطه دالالن

گفته شــده اســت که پس از توقف موقت در عرضه اتوموبیلها شرکت تسال توســط  FBIو ( SECاداره نظارت بر سهام) تحت نظر و تحقیق قرار گرفته

شرکت تسال اعالم نموده است که شمار زیادی از درخواست کنندگان اتوموبیل اتوموبیلهــا را در برابر درب ورودی منزل مشــتریان تحویل خواهد داد .از ماه
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نقص فنی در موتور هواپیمای مسافری یونایتد

رمان قو

داستانی خواندنی و پر کشش
برای همه کسانی که به ادبیات
فارسی عالقه دارند

کارشناسان و مسئوالن هواپیمایی یونایتد ،نقص فنی را در موتور هواپیمای مسافری،
علت بازگشت هواپیما به فرودگاه  LAXاعالم کردند.
خلبان این هواپیما که روز  23سپتامبر ،فرودگاه جان وین در ارنج کانتی را به سوی
دنور ،در ساعت  9/30بامداد ترک کرده بود ،در مرز نوادا متوجه میشود که یکی از
موتورهای جت بوئینگ دچار نقص فنی شده است و در ساعت  10بامداد با مشاهده

این مشکل ،هواپیما را به سوی لوس آنجلس باز میگرداند و در فرودگاه بینالمللی
 LAXفرود می آید.
هواپیمای پرواز  2401یونایتد ،پیش از رسیدن به ارتفاع  24000پایی ،تغییر مسیر به
سوی  LAXرا انجام میدهد.

 6سال زندان برای مسئول پیشین قراردادهای ساختمانی و تاسیسات
بیمارستانهای VA

از انتشارات شرکت کتاب

www.ketab.net
310-477-7477
1-800-For-Iran
1-800-367-4726

خدمات و سرویس
Paralegal Services and
Collection Services

مســئول پیشین قراردادهای ساختمانی و تاسیسات بیمارستانهای ( VAامور کهنه
سربازان امریکا) به سبب دریافت رشوه ،به  6سال زندان و بازپرداخت  12/6میلیون
دالر در یک مورد و بازپرداخت  62هزار دالر حق سکوت از  290هزار دالر دریافت
شده ،به اداره مالیات امریکا محکوم گردید.
رالف تیل من که  58سال دارد و در سال  2014به سبب فاش شدن خالفهای مالی،

ناگزیر به استعفا شده است ،از ریچارد اسکات  290هزار دالر حق سکوت دریافت
کرده بود تا در مورد پارکینگ بیمارستان  VAلوس آنجلس سخنی به زبان نیاورد .او
از پارکینگ این بیمارستان  12میلیون دالر درآمد نادرست کسب کرده بود.
ریچارد تیل من ،با اقرار به جرم خود ،از میزان کمتری از زندان برخوردار شده است.

مهمانی گرداوری مالی برای حزب دموکرات

PARALEGAL
GROUP CENTER

به مدیریت
جمشید گودرزی

714-418-7146
310-272-5097
949-679-1888
اریک گارستی شهردار لوسآنجلس در فاصله  6هفته به انتخابات  6نوامبر  ،2018یک
مهمانی گرداوری مالی برای حزب دموکرات برپا میکند و هدف او به دست آوردن
یک میلیون دالر برای همتایان و نامزدهای دموکرات خود است.
این مهمانی را جیمی کیمل در هالیــــوود در تــاالر  Avalonبرگزار میکند و Dj
 Khlaedنیز هنرنمایی میکند.

بلیتهای حضور عمومی مردم  50دالر بوده است و بلیتهای ویژه از  1000دالر تا
 100000دالر به فروش رسیده است.
این گردآوری مالی برای کوشش در مسیر به دست آوردن اکثریت کرسیهای مجلس
نمایندگان اســت و کالیفرنیا میتواند بین  3تا  9کرسی را جابه جا کند .دموکراتها،
چشم به راه افزایش شانس خود در کالیفرنیا هستند.

www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com
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در کانون خبر:

اتهامهای تازه علیه برت کوانا

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

مایکل آوناتی ( ،)Avenattiوکیل استورمی دانیل در برابر دانالد ترامپ رییس جمهور و روزگاری برای ضرابخانه آمریکا و برای وزارت دادگســتری و وزارت خارجه کار
آمریکا ،پس از باال گرفتن اتهامهای تازه علیه برت کوانا( )Kavenaughاز سوی  3کرده است و فرد قابل اعتمادی است .او گفت که موکلش از سالهای دهه  ،80برت
کونا را میشناسد ولی با او به یک مدرسه نرفته است این سومین زن پس از کریستین
زن ،به سبب رفتار ناشایست جنسی برت کونا ،وکالت آنها را به عهده میگیرد.
مایکل آوناتی میگوید :هنوز نمیخواهد نام سومین زن را فاش کند لیکن موکل او ،بالسی فورد و دبورا رامیرز است که از سوی برت کونا ،ادعاهای هر دو نفر انکار شده
است .دایان فاین استاین متقاضی تعویق رای گیری شد.
بانویی است که دارای رتبهبندی امنیتی و اطالعاتی در آمریکاست.

کمک به الکس ویالنووا ،در انتخابات نوامبر 2018

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

Iranian
Information
Center
08Global.net

)(818
9-08 08 08

کنشگران التینتبار حقوق مهاجران که  Chirlaخوانده میشوند با آغاز یک کمپین با زندانها کوتاه خواهم کرد و آنها در زندانها کمتر دیده خواهند شد.
بیش از  1000داوطلب تمامی کوششهای خود را برای کمک به الکس ویالنووا ،نامزد الکس ویالنووا ،بیش از  18نفر مسئوالن را زیر پوشش مدیریتی خود نداشته است.
اداره شریف دپارتمان  18000کارمند و افسر دارد و  3/3میلیارد دالر بودجه دارد و او
ریاست اداره شریف دپارتمان در انتخابات نوامبر  2018است.
الکس ویالنووا که  32سال است در شریف دپارتمان خدمت کرده است .او در برابر نه تنها تجربه فرماندهی ندارد ،تاکنون در مدیریت مالی نیز نقشی نداشته است.
این کنشــگران اعالم کرد که در صورت انتخاب ،دست ماموران اداره مهاجرت را از
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  28سپتامبر 2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

136
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  -136آدینه  28سپتامبر 2018
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:136 - SEPTEMBER, 28, 2018

درکانون خبر:

جریمه برای مهاجران غیر قانونی که مدیکل و مدیکر استفاده کنند
در حالی که ســال گذشــته پرونده الیحه بیمه درمانی تک پرداختی مورد عالقه
جری براون فرماندار کالیفرنیا به ســبب این که در مجلس امکان رای اکثریت را
نداشت به پروندههای بایگانی پیوست لیکن به سبب نیاز برای بیمه درمانی برای
افراد کمدرآمد ،با این که داشــتن بیمه درمانی مدیکل برای مهاجران غیرقانونی
نیز کنار گذاشــته شــده بود ،جری بــراون الیحه تازهای را کــه همین گروه از
قانونگذاران برای پوشش درمانی ارزان برای افراد کم درآمد تهیه کرده بودند را
پس از تصویب ،با اعضای خود ،اجرایی کرد تا دست کم بخشی از افراد نیازمند
به بیمه درمانی ،از این پوشــش با فاصله کمی از بیمــه درمانی رایگان بهرهمند
شوند.
ایــن در حالی اســت که وزارت امنیــت داخلی آمریکا تــالش دارد مهاجران
غیرقانونی استفاده کننده از بیمه درمانی مدیکر و مدیکل را جریمه نماید.

فروشگاه مواد غذایی معروف به
 Whole Foodsجریمه شد
فروشــگاه مواد غذایی معروف  Whole Foodsکه به فروش مواد غذایی
و فرآوردههای گیاهی گران قیمــت و اصیل میپردازد و فرآوردههای هورمونی
را عرضه نمینماید ،در شــعبه کالیفرنیا باید  1643500دالر جریمه بپردازد زیرا
دادســتان کل  Yolo Countyاین فروشگاه زنجیرهای را به سبب جا به جا
کردن نادرست زباله و مواد دورریختنی در یک دوره  5ساله مجرم شناخته است.
این فروشــگاه متهم است که زباله مواد گیاهی را با اجناس دور ریختنی باطری،
مواد مایع شــوینده شیمیایی و مواد قابل اشــتعال را در هم و با هم و بدون جدا
کردن در ظرفهای زباله ریخته است و این خطر برای محیط زیست و سالمت
جامعه است.

