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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دو ایرانی در دادگاه فدرال آمریکا
محکوم شدند

رسیدگیبهپروندهشرکتApple
مرگبارترینآتشسوزی
ریاستاریکباومن،رئیسحزب
دموکراتکالیفرنیا
نامسناتورپیشیندرلیست
بخشودگیهایجریبراونفرماندار
جیم مک دانل رئیس اداره شریف
لوسآنجلسکانتیشکستخورد
باالبودنشماراتوموبیلهایکالیفرنیا
وکاستنگازهایگلخانهای
شکایت دادگاه عالی لوس آنجلس
کانتی از یکی از ثروتمندان حزب
جمهوریخواه
خطر آلودگی و ابتال به ویروس
E.coli

دو ایرانی به نامهای فرامرز شاهی ساوندی و محمد مهدی
شاه منصوری در دادگاه فدرال آمریکا محکوم شدند.
این دو ایرانی فرامرز شــاهی ساوندی  24ساله و محمد
مهدی شــاه منصوری  27ســاله در دادگاهــی در ایالت
نیوجرســی به جرم حمله باج خواهانه به بخش ایاب و
ذهاب ایالت کلرادو محکوم شدند.
ایــن دو ایرانی به  6جرم از جملــه توطئه برای ارتکاب
تقلب با کامپیوتــر ،توطئه برای ارتکاب تقلب مخابراتی،
خسارت عمدی به کامپیوتر محافظت شده دولتی و مخابره
درخواســت باج از کامپیوترهای محافظت شــده دولتی

محکوم شدند .این حمله باج خواهانه به طوری دپارتمان
ترانسپورتیشــن در ماههای فوریه و مارچ خسارت وارد
آورد که این دپارتمیان برای پاک ســازی آن یک میلیون
دالر هزینه کرد.
در کیفر خواســت که توسط دادستانی دولت فدرال آمده
اســت این دو ایرانی با اســتفاده از یک سرور مستقر در
اروپــا و با تبدیل ارز ریالی به بیت کویین موفق به انجام
این توطئه شده اند .این دو ایرانی در حال حاضر در تهران
زندگی می کنند و اف بی آی عکس آنها را در یک پوستر
برای پیدا کردن آنان به نمایش گذاشته است

بامداد امروز ،مرز آمریکا و مکزیک بازگشایی شد

پس از یورش کاروان مهاجران در ســن ایســیدرو برای ورود به خاک آمریکا از فراز
دیوارهای برپا شده ،آمریکا با شلیک گاز اشکآور آنان را به عقب راند.
این یورش که نزدیک به  500نفر در آن به مرزآمریکا نزدیک شــده بودند از ساعت
 11/30روز یکشنبه آغاز و در فاصله ساعتهای  3/45تا  6پس از نیمروز اوج گرفت
و در دو ســوی مرز بحران ایجاد کرد .در خاک مکزیک  39نفر دستگیر شد و آمریکا
نیز  69نفر را که از دیوار عبور کرده بودند ،بازداشت نمود.

دانالــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توئیت بامدادی خود نوشــت »:مکزیک باید
مهاجران پرچم به دســت را دور کند ،شــماری از آنها مجرم هستند و باید به کشور
خود برگردانده شــوند ،با هواپیما ،با اتوبوس و یا هر طور که میشود ،آنها نباید وارد
آمریکا شوند و اگر الزم باشد ما مرز را به طور دائم خواهیم بست .کنگره هزینه دیوار
را تامین کند».
باید گفته شود که مرز از امروز بازگشایی شده و حرکت به کندی پیش میرود.

روز شمار
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شلیک گاز اشکآور در مرز آمریکا

اردشیر محصص

طراح ،کاریکاتوریست و نقاش ایرانی بود

پس از شلیک گاز اشکآور در مرز آمریکا و مکزیک برای پراکنده کردن مهاجران ،به کودکان با پاهای برهنه ،در حالی که پوشک به تن دارند ،از گاز اشکآور ،دچار خفگی
سبب این که شمار زیادی از کودکان از در زیر فشار گاز اشکآور دچار سوزش چشم شــدهاند .این کودکان و زنان خانه خود را ترک کردهاند تا با پناهجویی ،به زندگی و
و سرفه و دیگر آسیبهای لحظهای شدهاند ،گوین نیوسام فرماندار آینده کالیفرنیا گفت صلح و آرامش دست یابند لیکن با خشونت و ترس روبرو شدهاند .این آمریکا نیست،
ما سرزمین پناهجویان هستیم و امید و آزادی .ما این گونه نخواهیم ایستاد.
:این رفتار برخالف اندیشههای آمریکایی است ،و در ادامه در توئیت خود نوشت:

رسیدگی به پرونده شرکتApple

دیوان عالی قضایی آمریکا امروز رســیدگی به پرونده شــرکت  Appleرا در مورد  30درصد کمیسیون به عنوان نماینده انحصاری برداشت میکند.
انحصارطلبی را در دستور کار خود قرار داده و به آن رسیدگی میکند تا روشن نماید آیا این پرونده که پیش از این در دادگاه استیناف منطقه  9در سان فرانسیسکو مطرح شده،
این شرکت بزرگ آمریکایی میتوان به سبب انحصارگرایی در زمینه تولید و اختراع و اکنون در باالترین مرحله دادرسی به دیوان عالی قضایی آمریکا رسیده است و پرسش
نوآوری شکایت کرد یا خیر.
اصلی این است که آیا بنابر مقررات کپی رایت ،میتوان انحصارگری اپل را مورد شکایت
در این نشست که وکالی شرکت اپل و نمایندگان حقوق دولت فدرال آمریکا شرکت قرار داد یا خیر؟ لیبرال های دیوان عالی قضایی تمایل دارند که اجازه شکایت صادر شود.
نمودهاند ،سخنان هر دو سوی پرونده شنیده شده است .شرکت اپل از محصوالت خود،
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مرگبارترینآتشسوزی

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
www.ThelawyersGroupInc.com

گر چه آتشســوزی  Campکه به محو کامل شهرک پردایز انجامیده ،به پایان خود
رسیده و تا کنون  85کشته را ثبت کرده و  14000خانه را نابود نموده است ،هنوز  296نفر
را به عنوان گمشدگان در دستور کار ماموران آتشنشانی و گارد ملی امریکا و نیروهای
محلی قرار داده است و هنوز  1000مامور آتشنشانی در منطقه به جستجو میپردازند این
آتشسوزی که از  8نوامبر آغاز شده و در گسترهی  153000اکر تمام ساختمانها را در

شعلههای خود سوخت افزون بر  14000خانه ،نزدیک به  4000ساختمان غیرمسکونی ر
نیز نابود کرد که شمار کل را به  18000رساند.
و نه تنها مرگبارترین آتشسوزی را به نام خود رقم زد ،بلکه بزرگترین جا به جایی و گریز
ی امن در برداشت.
از خانهها را برای یافتن محل 

ریاست اریک باومن ،رئیس حزب دموکرات کالیفرنیا

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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اریک باومن رئیس حزب دموکرات کالیفرنیا که از سال 2017به ریاست حزب برگزیده شده پروندهبهدفاترحقوقیمستقلسپردهشدهوامیدواراستکهاینپروندهبهزودیبهپایانبرسد.
است و به مدت 17سال از عضویت تا ریاست حزب دموکرات لوس آنجلس را در کارنامه گویننیوسامفرماندارآیندهکالیفرنیادراعالمیهایکهروزیکشنبهمنتشرکرده،اعالمنمودهاست
کهمزاحمتجنسی،هیچجاییدرحزبدموکراتکالیفرنیانداردوقربانیاناینمزاحمتها،
خوددارداکنوناعالمشدهکهموردشکوائیهدرزمینهاتهاممزاحمتجنسیاست.
گر چه اریک باومن در اعالمیهای که شامگاه شنبه منتشر کرد به موضوع تحقیق در این زمینه حق دارند که دادخواهی نمایند و از هر گونه تهدیدی به دور باشند تا صدای آنها شنیده شود.
اشارهکرده،لیکننگفتهاستکهمرکزاصلیاتهاممتوجهخوداوستواوتنهااشارهکردهکهاین

نام سناتور پیشین در لیست بخشودگیهای جری براون فرماندار

پس از آن که دیوان عالی قضایی کالیفرنیا ،نام ســناتور پیشین رودریک رایت را در
لیست بخشودگیهای جری براون فرماندار قرارداد و هفته گذشته آن را اعالم نمود ،
جری براون فرماندار کالیفرنیا از دیوان عالی قضایی کالیفرنیا خواست مدارک مربوط
به بخشودگی را محرمانه نگه دارد زیرا محرمانه بودن این گونه مدارک و مکاتبهها از
نظر سیر تاریخی ،از لحاظ قانونی نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته است.
هفته گذشــته سازمانی به نام اتحادیه اصل اول متمم قانون اساسی که غیرحزبی نیز

هست درخواست کرده بود که این مکاتبهها و دستور جلسهها علنی و غیرمحرمانه
شود و جزئیات درخواست برای بخشودگیاین سناتور در رسانهها اعالم گردد.
به هرروی سناتور پیشین کالیفرنیا که در سال  2014استعفا داده بود ،مورد بخشودگی
قرار گرفت و اکنون این درخواســت محرمانه بودن از سوی دفتر فرماندار به دیوان
عالی قضایی کالیفرنیا فرستادهشده است.

شرکتکتاب

KETAB CORP.
ketab.net
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جیم مک دانل رئیس اداره شریف لوس آنجلس کانتی شکست خورد

ســرانجام با اعالم نتایج قطعی انتخابات میان دورهای در کالیفرنیا ،جیم مک دانل
رئیس اداره شریف لوس آنجلس کانتی شکست خود در برابر الکس ویالنووا را
پذیرفت و آن را اعالم نمود .او در حالی که  126000رای از الکس ویالنووا عقب
بود و  100000رای شمارش نشده نیز وجود داشت گفت تالش خواهد کرد که
انتقال قدرت و رهبری به آسانی صورت بپذیرد.
او در بیانیه پذیرش شکست خود اشاره کرده است که «افتخار خدمت در شریف

دپارتمان کانتی لوس آنجلس ،افتخاری است که در هیچ یک از نیروهای انتظامی
نظیر ندارد و شریف ،بیدرنگ با شماری از مسئولیتهای بزرگ و حل مسائل در
خدمت به مردم روبرو میشود».
ی لوس آنجلس
الکس ویالنووا که سی و سومین رئیس اداره شریف دپارتمان کانت 
است  55سال دارد و دوشنبه آینده سوگند یاد خواهد کرد.

باال بودن شمار اتوموبیلهای کالیفرنیا وکاستن گازهای گلخانهای

با انتشار آخرین گزارش از سوی اداره منابع آب و هوای کالیفرنیا ،که شرایط زیست محیطی
کالیفرنیا را بررسی مینماید ،اعالم شده است که به سبب باال بودن شمار اتوموبیلهای
کالیفرنیا ،با تمام تالشــی که در چندین دهه در کالیفرنیا صورت گرفته و گام به گام با
مقررات ویژه تالش شده است که در زمینه کاستن از گازهای گلخانهای به هدف عالی
خود برسد و در برنامه خود هدف دستیابی به نقطه صفر را از سال  1990با  40درصد آغاز

کرده و میخواهد در سال  2030به نقطه صفر برسد ،به سبب افزایش جمعیت ،مشکالت
خانه ارزان قیمت ،اتوموبیل زیاد برای رفت و آمد بین محل کار و محل زندگی ،در سال
 2030در نهایت ممکن است به  25درصد برسند.
کالیفرنیا در صورتی میتوانند به هدف صفر نزدیک شوند که خانههای مسکونی و مشاغل
نزدیک به هم باشند و از رفت و آمد با اتوموبیلها کاسته شود.

کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب
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شکایتدادگاهعالیلوسآنجلس کانتیازیکیازثروتمندانحزبجمهوریخواه

کــول هریس  ،یکی از ثروتمندان حزب جمهوریخواه کــه در ماه جون  2018برای
معاونت فرمانداری کالیفرنیا در انتخابات مقدماتی شرکت کرده و به رقابت با  17نفر
پرداخت از سوی یک سازمان مشــاوره انتخاباتی به نام Majority Strategist
مورد شکایت در دادگاه عالی کانتی لوس آنجلس استراتژی قرار گرفت .این سازمان که
مرکز آن در فلوریدا قرار دارد ادعا کرده است که کول هریس به قرارداد بین آنها عمل

نکــرده و باید  420000دالر بپردازد زیرا او به عمد به تواناییهای خود در گردآوری
مالی را بزرگنمایی کرده اســت لیکن اوکه دارای چنیــن توانایی نبوده و همواره به
نادرستی آن را مبنا قرار داده است .او در انتخابات ماه جون توانست  17/5درصد رای
مردم کالیفرنیا را جذب کند.

خطر آلودگی و ابتال به ویروس E.coli

( FDAاداره فدرال نظارت بر مواد خوراکی و دارو) اعالم کرد که اعالم مصرف نکردن
کاهو در کالیفرنیا شامل همه تولید نمیشود و شامل کشت و تولید در کشتزارهای
مرکز کالیفرنیا و شمال کالیفرنیا نمیشود و برای پیشگیری از وحشت ،از این پس روی
بستههای کاهو ،نام و نشانی مرکز تولید و کشت با برچسب ویژه مشخص خواهد شد
تا بتوانند هنگام خطر آلودگی و ابتال به ویروس  E.coliمشخص نمایند که کدام یک

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

از کاهوها آلوده است.
در هفته شکرگزاری پس از اعالم آلودگی میزانی از کاهوها به ویروس بیماری ،E.coli
مصرف کنندگان با مراجعه به فروشندگان و پس دادن آن ،زیان بسیاری را به فروشندگان
تحمیل کردند و از سوی دیگر میز خوراک شکرگذاری بدون ساالد ماند.
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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
 ۳۰نوامبر تا  ۶دسامبر ( ۹آذر تا  ۱۵آذر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  09آذر  30 /نوامبر
 1280خورشيدى(  1901ميالدى)
زادروز نصراهلل فلسفى ،مورخ ،محقق،
مترجم ،نويسنده و شاعر( .درگذشت 2خرداد
)1360
 1322خورشيدى (  1943ميالدى)
استالين به اتفاق مولوتف براى مالقات و
ديدار محمد رضاشاه پهلوى به كاخ اورفت
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
اعتصاب كليه تاكسیهاى تهران به سبب
افزايش بهاى بنزين
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
سه جزيره ابوموسى ،تنب بزرگ و تنب
كوچك به تصرف ايران درآمد
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت مهدى خالدى ،آهنگساز و نوازنده
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت محمد زرین دست ،فیلمساز و
کارگردان سینما در سن  78سالگی در تهران
بر اثر بیماری سرطان پانکراس .وی برادر
علیرضا زرین دست و فارغالتحصیل رشته
سینما از دانشگاه کالیفرنیا در یوسیالای
بود .وی فعالیت هنری را با تئاتر شروع کرد.
زرین دست از سال  1345وارد سینما شد و در
بیش از  20فیلم سینمایی به عنوان کارگردان،
بازیگر ،نویسنده و تهیه کننده حضور داشت.

 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
سرلشكر نعمت اهلل نصيرى رئيس شهربانى
درگذشت ميرزا كوچك خان جنگلى ،مبارز شد
انقالب مشروطه و سردار جنبش جنگل
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
 1302خورشيدى (  1923ميالدى)
امضاى اسناد خط مرزى ايران و شوروى
زادروز جالل آل احمد ،نويسنده معاصر
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
اكثر آثار جالل آل احمد در شركت كتاب درگذشت دكتر منوچهر اقبال ،نخست وزير
موجوداست
دوره پهلوى دوم.
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
 1369ميالدى (  1990ميالدى)
زادروز ساالر عقيلى ،خواننده سنتى
درگذشت دكتر غالمحسين يوسفى -
كليه آثار صوتى اين هنرمند در شركت كتاب پژوهشگر ،اديب ،مؤلف و شاعر
موجوداست
آثار زنده ياد غالمحسين يوسفى در شركت
 1367خورشيدى (  1988ميالدى)
كتاب موجودند
درگذشت دكتر على اكبر شهابى  -نويسنده
پنجشنبه  15آذر  6 /دسامبر
وپژوهشگر

دوشنبه  12آذر  3 /دسامبر

 1284خورشيدى (  1905ميالدى)
زادروز غالمحسين صديقى ،استاد دانشگاه
تهران و وزير پست ،تلگراف و تلفن (در
دولت اول) و وزير كشور (در دولت دوم) دكتر
مصدق
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
منع ورود طال به كشور تصويب شد
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
جمعيت كل كشور ،بيست و پنج ميليون و
هفتصد و هشتاد و نه هزار نفر اعالم شد
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى ،نويسنده
شنبه  10آذر  1 /دسامبر
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
قتل محمد مختارى ،شاعر ،منتقد (از سرى
 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
درگذشت سيد حسن مدرس ،روحانى و قتلهاى زنجيره اى)
 1391خورشيدى (  2012ميالدى)
نماينده مجلس شوراى ملى( .زادروز)1249
درگذشت احسان نراقى ،جامعه شناس و
 1325خورشيدى (  1946ميالدى)
زادروز ابراهيم آشتيانى بازيكن و مربى نويسنده ايرانى در سن  86سالگى.
اكثر آثار احسان نراقى در شركت كتاب
فوتبال
موجود است
 1332خورشيدى (  1953ميالدى)
زادروز  -شهال معززى،هنرمند نقاش
سه شنبه  13آذر  4دسامبر
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
عراق از ايران به دليل تصرف سه جزيره
ابوموسى ،تنب كوچك و بزرگ ،به سازمان  1293خورشيدى (  1914ميالدى)
مجلس سوم شوراى ملى توسط احمدشاه
ملل شكايت كرد
گشايش يافت.
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
شروع سردادن تكبير (اهلل اكبر) بر سر  1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت جال اللدين تاج اصفهانى ،استاد
پشت بام هاى تهران ،توسط انقالبيون
آواز (متولد  1282در اصفهان)
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت بيژن الهى ،مترجم ،شاعر و نقاش
در  65سالگى در تهران .بيژن الهى كه متولد چهارشنبه  14آذر  5 /دسامبر
تيرماه  1324بود ،عصر سه شنبه  10آذر (اول
 1304خورشيدى (  1925ميالدى)
دسامبر) بر اثر عارضه قلبى درگذشت
زادروز ماركو گريگوريان ،نقاش ،هنرشناس و
بازيگر ايرانى  -ارمنى
یکشنبه  11آذر  2 /دسامبر
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
درگذشت ميرزاطاهر تنكابنى  -دانشمند
معاصر
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
احداث مسجد در محوطه دانشگاه تهران به
دستور محمدرضاشاه پهلوى
 1337خورشيدى (  1958ميالدى)
تظاهرات مخالف با ايران در بغداد
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)

 1340خورشيدى(  1961ميالدى)
زادروز فرهاد ارژنگى نوازنده تار و آهنگساز
 1352خورشيدى (  1973ميالدى)
درگذشت سناتور سيدمهدى فرخ  -رجل
سياسى
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت دكتر عيسى صديق (صديق
اعلم) -مؤلف و استاد ممتاز دانشگاه
 1369خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت دكتر منوچهر جهانبگلو -
پژوهشگر ،نويسنده ،نوازنده و موسيقيدان

 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
درگذشت على حاتمى ،كارگردان و فيلمنامه
نويس
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
سقوط هواپيماى سى 130 -خط هوايى
جمهورى اسالمى بدليل بى لياقتى حكومت،
اندكى پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد،
كه در اين حادثه 94 ،نفرشامل نيروهاى نظامى
سپاه ( سركوبگر) و ارتش ايران و خبرنگاران،
كشته شدند.
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت شمس الدين سادات آل احمد،
فرزند سيد احمد طالقانى .وى در تيرماه 1308
در محله پاچنار تهران متولد شد و در خانواد
هاى روحانى پرورش يافت.
وى يكى از نويسندگان معاصر و برادر
جالل آالحمد بود .از آثار او ميتوان به «
گاهواره»« ،عقيقه»« ،مجموعه قصه قدمايي»،
«سيروسلوک»« ،ازچشم برادر» و «حديث
انقالب « اشاره کرد.
 1396خورشيدى (  2017ميالدى)
درگذشت مهین امیرمکری نویسنده و
پژوهشگر ( متولد  7فوریه  )1937در ایالت
ایلینوی  -آمریکا  ،کتاب نوروز به زبان فارسی
و انگلیس از آثار برجسته اوست.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبــر اول – حســن روحانی رئیس جمهــور اســامی ،روز  ۲۴نوامبر در
کنفرانس بینالمللی وحدت اســامی در تهران ،به عربستان سعودی پیشنهاد
داد ،حکومتش با تمام توان از منافع مردم این کشــور در برابر تروریسم و ابر
قدرت ها دفاع می کند و به این کشور اهانت نخواهد کرد.
ببین حسن جون دیگه نداشتیما! قرار نیست دیگه نرمش قهرمانانه رو با فالن
مالی اشتباه بگیری! میگن تو اگر طبیب بودی ،درد خود دوا نمودی! بیا فعال از
منافع مردم خودت که داره به فالن میره دفاع کن ،نمی خواد از فالن عربستان
بری باال کــه ارتفاعش برات زیاده دادا! و دیگه بــه آغات اینا هم بگو انقده
فحش به مردم ندن که االن مجبور به فعل فالن خوردن بشن!
خبر دوم  -طرح اســتیضاح محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری
اســامی به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد .این استیضاح در یازده بند
تنظیم شــده که مهمترین آن اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام
پولشویی به جمهوری اسالمی است .اشاره این بند به سخنان ظریف است که
حدود دوهفته پیش گفته بود پولشــویی گسترده در ایران یک واقعیت است
و هشــدار داد دلیل فضاسازی علیه مصوبههای ضدپولشویی ،منافع اقتصادی
افراد است.
البت که خبر خنده دار بعدیشــم طرح استیضاح علی الریجانی رییس مجلسه
که بازی با دم داداش رییس قوه قضاییه اس و مثه این که بعضی از این نماینده
های والیی تنشــون میخاره و حاج صادق دالکم آماده خاروندن و بازم البت
چون یه جوراییم لبیک به حاج صادق بوده بعد این که گفت ظریف خنجر تو
فالن نظام کرده و این نماینده هام برای دوران بعد از نمایندگی شون از فالن
رییس قوه می خواســتن باال برن و اظهار فالن مالی کنن با استیضاح ظریف!
خالصه ما که گوگیجه گرفتیم ،شما رو نمیدونم!
خبر سوم  -احمد خاتمی امام نماز جمعه تهران در واکنش به چاپ یک مقاله
درباره آمار باالی مرگ و میر ناشــی از مصرف مشــروبات تقلبی در روزنامه

ایران واکنش نشــان داد و از هیات نظارت بر مطبوعات خواست ،با آن برخورد
کند .خاتمی گفت :در یکی از روزنامههایی که از بودجه بیتالمال تغذیه میکند
مطلبی منتشــر شده و در آن آمده که شرابهای قالبی بالی جان مردم شده ،به
همین دلیل باید خرید و فروش شراب آزاد شود ،امروز میگویند شراب را آزاد
کنید ،فردا میگویند بیحجابی را آزاد کنید ،حتم ًا بعدها هم میگویند اســام را
به رفراندوم بگذارید ،در حالی که این آرزو را به گور میبرند.
اوال گرازجان گور بابای خودت و جد و آبادت گور به گور شــدت! این جواب
بــد دهن بودنت! دوما یعنی جون مردم از مزخرفات اعتقادی تو و الشــخورای
دیگه ارزشــش کمتره؟ تف به گور بابات! ســوما اون چیزیم که میگن باس به
رفراندوم بذارن نوع حکومت بعدیه و ربطی به اســام نداره ،بیخود شــلوغش
نکن! گور مرگت!
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جدول و سرگرمی

افقی:

ی سنتی کوبا -از مناطق گردشگری روستای فارسیان در استان گلستان
  - 1نوشیدن 
 - 2معادل فارسی دیتا  -آواز خواب  -انس گرفته

 - 4ناگهان خودمانی  -ابزار نجاری  -بلند و واضح  -میان برنامه تلویزیونی
 - 5نوشتههای اصلی -شهری در هندوستان  -مرطوب
 - 6رها  -نخهای سست پشمین یا پنبه  -نزدیک بین

 - 3فلزی سفید و نقرهای  -یكی  -قراردادی که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل

 - 7درستکار و امانتدار  -روشهای نیکو  -شخصی که در پزشکی زایمان تبحر دارد

 - 4سیاه شاعران!  -انفرادی  -واحد برقی!  -سرود زرتشتی

 - 9فالنی  -دختر مازنی  -بخش مرکزی اتم

 - 6زمزمه کردن  -آگهی تبلیغاتی  -فرو رفتن ظرف

نام جان

 - 8فرزند فرزند  -یکی از صیفی جات  -ایستادن

هموزنی  -کت بافتنی جلوباز

 - 10درجه کوتاهی و بلندی صدا  -رقص سنتی برزیلی  -پاسبان قدیم

 - 13خسته و رنجور  -تفرجگاه تهران  -رهاورد زمستان

 - 12گیاه سرشوی  -عددی ترتیبی  -قومی در زمان هخامنشیان  -سازمان جاسوسی

 - 15یکی از میدانهای مهم شهر تهران  -ادیب و محقق ایرانی

از سرمایه را تقسیم میکنند

 - 5چاشنی معطر غذا  -ارفاق و مساعده  -آهسته
 - 7پرتوی نور  -بیابان و دره  -بسیار
 - 9امروزی  -افزار  -رهبر حزب

 - 11ارابه و چهار چرخه  -اسب اصیل  -مقدار مجاز دارو

آمریکا

 - 13هدیه  -پاره و بخش  -سرزمین افراسیاب

 - 14نمایندگی  -زادبوم  -از طبقات ساختمان

ک شدن  -رئیس  -ظاهرنمایی
 - 8هال 

 - 10علت و سبب -پایتخت سیاسی کانادا  -ریاضیدان نابغه و برجسته آمریکایی با

 - 11تابلویی از روی فاکس لیختنســتاین هنرمند برجست ه پاپ آرت  -همسنگی و

 - 12انبار غله  -درس نخوانده  -شهری در استان فارس  -گمان و خیال

 - 14پوشش سطحی چیزی  -صدای ماكیان  -از پادشاهان سلسله ماد

حل جدول شماره گذشته

 - 15آماده رفتن  -موجب سرافکندگی

عمودی:

 - 1از آثار تاریخی شهر شیراز که در دوره صفویه و در زمان حکومت شاه عباس اول

احداث شدهاست -دوربین نجومی

 - 2برای معطر کردن شیرینی و بستنی به کار می رود  -متصدی نمایشگاه  -مرکز

بنگالدش

 - 3کادو  -کاری بهعهده گرفتن  -وضعیت دشوار

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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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  ۳۰نوامبر2018

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

144
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  -144آدینه  30نوامبر2018
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: 144 - NOVEMBER, 30, 2018

درکانون خبر:

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا دولت ترامپ را مورد حمله قرار داد

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،پس از پایان سخنرانی اندرو ویلر ،کفیل آژانس زیست
محیطیدولتفدرال()EPAهنگامیکهپشتتریبونقرارگرفت،نهتنهاسخنانوگزارش
اوراموردانتقادقرارداد،بلکهدیدگاههایرئیسجمهوردانالدترامپودولتفدرالرادرزمینه
محیط زیست و مشکالت ناشی از آن در کالیفرنیا در مورد آتشسوزیهای اخیر و شرایط
هوای پاکیزه و آب آشامیدنی مورد حمله قرار داد.

دراینسخنرانیهاکهازسویواشنگتنپستدرواشنگتندرزمینهگرمایشزمینوتغییرات
اقلیمیوآبوهوابرگزارمیشدناگفتهنماندکهکالیفرنیاازدولتفدرالوسیاستهایدانالد
ترامپ در زمینه محیط زیست برای پایان دادن به کوششهای کالیفرنیا در 3دهه گذشته به
دادگاهشکایتکردهاست.

احتمالسرازیرشدنسیالبدرلوسآنجلسکانتیوونچوراکانتی
با اعالم احتمال بارندگی به میزان  2اینچ از امشب که روز پنج شنبه نیز ادامه خواهد یافت،

لوس آنجلس کانتی و ونچورا کانتی که در آتشسوزی وولسی ،آسیب زیادی را در منطقه

مالیبو و پیرامون آن تجربه کرده است ،به سبب سست شدن بخشهایی از خاک میتواند با

سرازیر شدن سیالب روبرو شود که با خود میزانی از تکههای فروریخته ساختمانها و آوار
را همراه خواهد داشت ،برای ساکنان هشدار برای احتمال سیل و ناگزیر بودن برای ترک

خانههای خود را اعالم نموده و از آنها خواسته است با مراجعه به مراکز آتشنشانی کانتی

لوس آنجلس کیسههای شن رایگان را برای پیشگیریهای آینده همراه ببرند و در پیرامون
ورودیهای خانه ،از آن بهره بگیرند.

