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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بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  -134آدینه  14سپتامبر 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

در صفحات دیگر:

سخنرانی بارک اوباما در گردهمایی
دموکرات های اورنج کانتی

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO: 134 - SEPTEMBER, 14, 2018

رضا دهباشی کیوی دانشجوی ایرانی در استرالیا
متهم به تالش برای ارسال اسلحه رادار به ایران

بازداشت افراد بدون پروانه برای
فروش ماری وانا
محکومیتبرایمعاونپیشین
دانشگاهارواین
آتشسوزی دلتا از مرز  24000اکر
گذشت
مصرف ماریوانا علت استعفای
مدیران ارشد تسال
بازگشایی بخشهایی از بزرگراه
 5در منطقه شستا کانتی
جری براون فرماندار کالیفرنیا در
دیدار با کنشگران محیط زیست

ایرانشهر :یک دانشجوی ایرانی در استرالیا به تالش برای
ارسال اسلحه راداربه جمهوری اسالمی دستگیر شد .این
شخص که از سوی پلیس استرالیا با نام « رضا دهباشی
کیوی» از او یاد شد متهم است که تالش کرده است اسلحه
رادار که کاربرد نظامی دارد را برای حکومت جمهوری
اســالمی ایران ارسال دارد .آقای دهباشی  38ساله است
و منابع نزدیک به حکومت اســالمی اظهار داشته اند که
او روی یک دســتگاه تشخیص سرطان پوست کار می
کرده است.در گزارش شبکه خبری ا  -بی سی قید شده
است که رضا دهباشی بدون این که سفری به امریکا کرده

باشد اقدام به خرید این اسلحه راداری از آمریکا را نموده
است .این نوع اسلحه راداری برای شناسایی موشک و
جنگندههای رادار گریز مورد استفاده قرار می گیرد
دولت آمریکا خواهان تحویل دهباشــی از سوی دولت
اســترالیا برای محاکمه به این کشــور شده است .وکیل
دهباشی از دادگاه درخواست ازادی او را داشت که قاضی
دادگاه با آن مخالفت کرد.
دادگاه برای تصمیم گیری در خصوص استرداد متهم به
امریکا قرار است  ۲۵اکتبر برابر با سوم آبان تشکیل جلسه
دهد.

شعارهای نژادپرستانه هواداران دانالد ترامپ در مسابقه فوتبال

مدیر دبیرستانی در سانتا آنا ،دانش اموزان یک دبیرستان به نام الیسو نیگل ،در مسابقه فوتبال
جمعهشبازپالکاردهاوشعارهاینژادپرستانهدانالدترامپاستفادهکردهاند،جفبیشاپ،
مدیردبیرستانسانتاآناگفتاینمسابقهفوتبالبیندودبیرستاندرارنجکانتیکالیفرنیاستو
مسابقه بین مکزیک و آمریکا نیست که دانش آموزان از این شعارها و پالکاردها استفاده کنند.
ما همه در یک کشــور هستیم شعارهایی مانند ،We love white ، Build the wall

نشانههایی از شعارهای جداسازی مردم از سوی دانالد ترامپ است.
او میگوید هنگامی که بازیکنان تیم فوتبال آلبسو نیگل گل زدند دانش آموزان دبیرستان
شعار دادند  USA, USAاین همان شعاری است که هواداران دانالد ترامپ علیه مخالفان
خود میدهند .ما همه آمریکایی هستیم.
باید اشاره کرد که دانش آموزان دبیرستان سانتا آنا  99درصد التین تبار هستند.
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سخنرانی باراک اوباما در گردهمایی دموکرات های اورنج کانتی

اگر ترامپ با جمهوری اسالمی مذاکره کند

آرایشگاه زنجیره ای Fantastic Sams

برای فروش

این آرایشگاه در بهترین منطقه

 Manhattan Beachواقع است و به

باراک اوباما ،رییس جمهور پیشین آمریکا ،روز شنبه در ساعت  10/1۵بامداد در محل
همایشهــای شــهر آناهایــم  Anaheim Convention Centerدر گردهمآیی
دموکراتهای ارنج کانتی یک سخنرانی  ۲0دقیقهای خواهد کرد تا بتواند بیشترین رای را
برای نامزدهای دموکرات به دست بیاورد تا در انتخابات نوامبر ،۲018کالیفرنیا سهم بزرگ
خود را در  ۲3کرسی مورد نیاز دموکراتها برای اکثریت در کنگره ادا نمایند.

نامزدهایی که بر صحنه ظاهر خواهند شد ،کسانی هستند که در انتخابات ۲016به هیالری
کلینتون رای دادهاند.
جیل سیســنروز ،کتی پورتر ،هارلی رودا ،مایک لویــن ،جاش هاردر ،تی جی کاکس
نامزدهاییهستندکهمیخواهندکرسیهایجمهوریخواهانرابربایند.
بلیتهای ورودی بین کمپینهای انتخاباتی تقسیم شده است.

بازداشت افراد بدون پروانه برای فروش ماری وانا

دلیل جابجایی و مسافرت به ایالت دیگر با
قیمت بسیار مناسب به فروش می رسد.

713-277-5687
منزلی  3خوابه

دو حمام در منطقه زیبای  Lake Balboaبا

استخر کامال" نوسازی ( )Remodelشده
برای اجاره

5062-928-310

در عملیاتی ضربتی که از سوی دادستان کل شهر لوسآنجلس ،مایک فوئر برای متوقف
کردن و بازداشت افرادی که بدون پروانه کار اقدام به فروش ماریوانا میکنند ،تاکنون
 ۵1۵نفر دســتگیر شده و علیه آنها اعالم جرم به عمل آمده است .در این زمینه 1۲0
پرونده جنایی در روند کار دادگاهها قرار میگیرد و  10۵نفر از دستگیر شدگان به سبب
کشــت و رشد غیرقانونی ماری وانا و توزیع آن و حتی تبدیل آن به مادهای دیگر در

آزمایشگاه متهم شــدهاند که  ۲1نفر جرم خود را پذیرفته برخی از این افراد به شش
ماه زندان و  1000دالر جریمه محکوم میشوند .این خبر را بامداد آدینه دفتر دادستان
کل لوس آنجلس اعالم نموده اســت .در حال حاضر  16۵فروشگاه با پروانه کار در
لوسآنجلس به فروش فرآوردههای ماری وانا میپردازند.
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محکومیت برای معاون پیشین دانشگاه ارواین

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
Motor cycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites

معاون پیشین دانشگاه ارواین از سوی شماری از کنشگران زنان به تبعیض جنسیتی
محکوم شد.
توماس پرهام معاون معاون پیشــین دانشــگاه ارواین و رییس کنونی دانشــگاه
دومینیگــز هیلز  ،متهم اســت که در دوران معاونت خود در دانشــگاه ارواین از
پرداخت حقوق برابر به زنان برای کار برابر خودداری کرده و مقررات ضد تبعیض
دانشــگاه را نقض کرده و همواره به مردان حقوق بیشتری پرداخت نموده است

توماس پرهــام ،ضمن رد این اتهام ،اعالم کرد که او همواره یکی از کنشــگران
دستیابی به حقوق برابر بوده است و کسانی را که قربانی تبعیض بودهاند را کمک
کرده تا به حقوق خود دست یابند.
تامارا تاســتین یکی از کنشــگران حقوق زنان و مدیر شبکه زنان این شکواییه را
طرح کرده است.

آتشسوزی دلتا از مرز  24000اکر گذشت

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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و با سقوط درختهای سوخته در بزرگراه  ۵بخشهایی از این بزرگراه بسته شد و خانههای خود را ترک کرده و به سرپناههای تعیین شده رفتند .گفته میشود از ۵00
نفری که در نزدیکی آتش سوزی بودند و در نخستین روز آتشسوزی ،محل را ترک
کار حمل و نقل بین شمال و جنوب کالیفرنیا مختل گردید.
با گســترش این آتشسوزی ،در بزرگراه  ،۵شــماری از کامیونداران روز گذشته ،کردهاند ،بیشترشان کهنساالن بودهاند .گرمای باالی  90درجه و سرعت باد بین  10تا
 1۵مایل در ساعت به افزایش آتشسوزی کمک کرده است.
کامیونهای خود را رها کرده و گریختند.
بنابر دستور مســئوالن آتشنشانی،ســاکنان خانههایی که در نزدیکی آتش بودند،

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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مصرف ماریوانا علت استعفای مدیران ارشد تسال

پس از اعالم اســتعفای مدیران ارشد شرکت اتوموبیلسازی تسال ،سهام این شرکت با مرخصی به سر میبرد ،اعالم کرد که به کار خود باز نخواهد گشت .این استعفای اعتراضی
کاهش روبرو شــد .بحران هنگامی آغاز شد که در بامداد آدینه ۲ ،نفر از مدیران ارشد دو مدیر ارشد ،سهام شرکت تسال را با کاهش بزرگ همراه کرد و  14/37دالر برای هر
شرکت تسال اعالم کردند به سبب این که ایالن ماسک در هنگام مصاحبه تلویزیونی با سهم کاهش در نخستین ساعت بامداد ،نصیب سرمایهگذاران شد.
یک کمدین ،ماریوانا مصرف کرده است ،دیو مورتون استعفا داد و گابریل تولدانو که در

بازگشاییبخشهاییازبزرگراه 5درمنطقهشستاکانتی

آتشسوزی دلتا از مرز ۵0000اکر گذشت لیکن با تالش ماموران آتشنشانی ،بخشهایی
از بزرگراه  ۵در منطقه شستا کانتی بازگشایی شد .لیکن برای کامیونهایی که بار چوب و
دیگر مواد آتش گرفتنی را حمل میکنند ،ممنوع خواهد بود.
اداره راه کالیفرنیا بامداد امروز اعالم کرد پس از آن که در چند روز گذشته 4۵ ،مایل از
بزرگراه  ،۵بین ردینگ و مانت شستا بسته بوده است ،از ساعت  8:30بامداد امروز دوشنبه

بازگشایی شده است.
البته پلیس راه و اداره راه کالیفرنیا اشاره کردند که در حدود  17مایل از این  4۵مایل ،تنها
یک الین باز خواهد بود و هنوز تراکم ترافیک ،بسیاری از اتوموبیلها را ناگزیر خواهد کرد
که از بزرگراه  ۲99استفاده کنند تا بیشتر این راه باز شده در بزرگراه  ۵در اختیار کامیونها
قرار بگیرد که حرکت آنها در بزرگراههای فرعی دشوار است.
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جری براون فرماندار کالیفرنیا در دیدار با کنشگران محیط زیست

جری براون فرماندار کالیفرنیا ،این هفته مقدم کنشگران محیط زیست را به دیدار در
کنفرانس ســان فرانسیسکو برای یافتن راه حلهای عملی برای کاهش از گرمایش
محیط زیســت گرامی خواهد داشت .جری براون فرماندار کالیفرنیا ،پس از خروج
دانالد ترامپ از پیمان زیســت محیطی پاریس ،با حضور در چندین نشســت در
کشورهای اروپایی و آسیایی ،حضور بیش از  4000نماینده از سازمانهای زیست
محیطی را به ســان فرانسیسکو ،برانگیخت تا بتوانند با ارائه راه حلهای تخصصی

در این کنفرانس  3روزه که با نام ۲018 Global Climate Action Summit
برگزار میشــود راه حل های عملی برای کاهش از گازهای گلخانهای را به گفتگو
بگذارند این کنفرانس از روز چهارشنبه آغاز میشود و افزون بر جری براون فرماندار
کالیفرنیا مایکل بلومبرگ شهردار پیشین نیویورک نیز از برگزار کنندگان است .حضور
گوین نیوسام نامزد فرمانداری کالیفرنیا در سال  ۲018نیز اعالم شده است.

هشدار سناتور دایان فاین استاین درباره پرزیدنت ترامپ

سناتور دایان فاین استاین در سخنرانی روز یکشنبه خود در سانتاباربارا ،هشدار داد که پرزیدنت دوسناتورزنازحزبجمهوریخواهیعنیسوزانکالینزازایالتمینولیزامورکاوسکیسناتور
ترامپخودراباالترازقانونمیداندوبرتکاوانانامزداوبرایکرسیدیوانعالیقضاییآمریکا ،آالسکاخواهدبود.
رییس جمهور را یک الیگارش میداند و باور دارد که کسی حق تحقیق در مورد جرائم رییس اینسخنرانیدرمجموعدیدارهایانتخاباتیدایانفایناستاینبرایسنایآمریکادرسال۲018
است.اوهماکنون ۲0درصدازرقیبخودکویندِلئونجلوتراست.
جمهورراندارد.
اودراینسخنرانیاشارهکردکهتاییدبرتکاوانادرکمیسیونقضاییدرگرویدورایازسوی

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
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 14سپتامبر تا  20سپتامبر ( 23شهریور تا  29شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

 1324خورشیدی( 1945میالدی)
زادروز نسرین معظمی ،گیرنده نشان نخل
آکادمیكفرانسهدرمیکربشناسی
1357خورشیدی(1978میالدی)
زادروز کیانوش رحمتی ،بازیکن فوتبال و عضو
تیمملیفوتبالایران
 1367خورشیدی( 1988میالدی)
درگذشتاستادمحمدحسینبهجتمتخلص
بهشهریارشاعر
آثار شادروان شهریار در شرکت کتاب موجود
هستند
 1385خورشیدی( 2006میالدی)
انوشه انصاری نخستین فضانورد ایرانی با
فضاپیمای سایوز تیامای 9-به مقصد ایستگاه
فضاییبینالمللیپروازکرد.

وقوعزلزلهیشدیددرطبس
آدینه 23شهریور14/سپتامبر
1378خورشیدی(1999میالدی)
درگذشت ابراهیم بنیاحمد ،بنیادگذار
1330خورشیدی(1951میالدی)
افتتاح باشگاه مرکزی حزب ارادهی ملی به دبستانهای«جهانتربیت»درتهران،وازبرنامه
سازان رادیو تهران در زمینهی روانشناسی
رهبریسیدضیاءالدینطباطباییدرتهران
اجتماعی
1339خورشیدی(1960میالدی)
تشکیلکنفرانسکشورهاینفتخیزخاورمیانه
دوشنبه 26شهریور  17 /سپتامبر
دربغدادوتأسیسسازماناوپك
1359خورشیدی(1980میالدی)
 1302خورشیدی (1923میالدی)
زادروزلینداکیانی،هنرپیشهسینما
انتشار روزنامه «نامهی جوانان» به مدیریت و
1389خورشیدی(2010میالدی)
درگذشتهانیبالالخاص،نقاش،منتقد،شاعرو سردبیری میرزا ابراهیمخان (خواجهنوری) در
آغازگرطراحیفیگوراتیودرنقاشینوگرایایران تهران
که سالها از بیماری سرطان رنج میبرد .در سن  1320خورشیدی (1941میالدی)
صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و
 80سالگیدرایاالتمتحدهآمریکا.
غیرسیاسی
چهارشنبه 28شهریور 19 /سپتامبر
 1326خورشیدی (1947میالدی)
شنبه 24شهریور 15 /سپتامبر
زادروز عباس قادری ،هنرمند آوازه خوان
 1339خورشیدی()1960
 1329خورشیدی (1950میالدی)
1361خورشیدی(1982میالدی)
اعدام صادق قطبزاده از مشاوران روحاهلل صدور حکم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل قطع برنامههای تبلیغاتی علیه ایران در رادیو
مسکو
خمینی در پاریس و وزیر امورخارجه و مدیر احمد دهقان
 1345خورشیدی()1966
عاملسازمانرادیووتلویزیونملیایرانوعضو  1332خورشیدی (1953میالدی)
شورایانقالباسالمیایرانبهاتهامتوطئهعلیه آغاز محاکمات دکتر محمد مصدق با دادستانی زادروز انوشه انصاری ،کاوشگر ،رئیس انجمن
گردانندگان شرکت فناوری ارتباط از راه دور
سرتیپ آزموده
حکومتجمهوریاسالمی
()TTIونخستینزنفضانوردایرانی
 1378خورشیدی( 1999میالدی)
 1363خورشیدی(میالدی)1984
درگذشت عبدالحسین زرینکوب ،نویسنده و
زادروزشقایقرحیمیراد،هنرپیشهسینما
محققادبیاتوتاریخ

آثارشادروانزرینکوبازجملهدوقرنسکوت
درشرکتکتابموجودهستند
 1378خورشیدی()1999
درگذشت مرتضی راوندی ،پژوهشگر تاریخ و
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
نویسندهیدوازدهجلد«تاریخاجتماعیایران»
آثار شادروان راوندی از جمله کتاب تاریخ درگذشت واروژان هاخواندیان ،آهنگسازِ «بوی
اجتماعیایراندرشرکتکتابموجودهستند گندم»
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
 1391خورشیدی( 2012میالدی)
درگذشت حسن نزیه ،رئیس کانون وکالی عراق ،قرارداد سال  1975الجزایر را بهطور
دادگستریدردورانپهلویورییسشرکتملی یکجانبه لغو کرد
نفتایراندردورهنخستوزیریمهندسمهدی  1369خورشیدی (1990میالدی)
درگذشت علیمحمد حیدریان  -استاد نقاشی و
بازرگان.
مؤسس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
یکشنبه 25شهریور 16 /سپتامبر
درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی -
نویسنده و پژوهنده
1316خورشیدی(1937میالدی)
آثار شادروان انجوی از جمله دیوان حافظ به
راهاندازیتلفنخودکاردرتهران
تصحیح او درشرکت کتاب موجود هستند
1320خورشیدی(1941میالدی)
کنارهگیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر به  1381خورشیدی ( 2002میالدی)
خودکشی دکتر حسن هنرمندی ،شاعر ،مترجم،
اصفهان
و پژوهنده ادبی در پاریس
1332خورشیدی(1953میالدی)
بازداشت  91تن از شرکت کنندگان فستیوال  1384خورشیدی ( 2005میالدی)
بخارست از جمله پرویز خطیبی مدیر روزنامه درگذشت استاد جعفر پتگر ،آخرین بازماندهی
نسل نقاشان آکادمیک و مدرس سرشناس نقاشی
«حاجیبابا»
بازداشتحسنصدرمدیرروزنامه«قیامایران» در تهران
.
1354خورشیدی(1975میالدی)

سهشنبه 27شهریور 18 /سپتامبر

انتصابجعفرشریفامامیبهریاستمجلسسنا
وعبداهللریاضیبهریاستمجلسشورایملی
کتاب خاطرات جعفر شریف امامی پروژه  1306خورشید( 1927میالدی)
تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد در شرکت کتاب زادروزهوشنگابتهاج،شاعر،دررشت
آثار هوشنگ ابتهاج در شرکت کتاب موجود
موجوداست
هستند
 1357خورشیدی(1978میالدی)

پنجشنبه 29شهریور 20 /سپتامبر
1359خورشیدی(1980میالدی)
درگذشتخانبابامشار-ادیب،پژوهندهومؤلف
فهرستکتابهایفارسیچاپشده
 1366خورشیدی( 1987میالدی)
خودسوزی نیوشا فرهی در اعتراض به حضور
علی خامنهای در اجالس سازمان ملل متحد در
آمریکا
 1384خورشیدی( 2005میالدی)
درگذشت دکتر عطاءاهلل خسروانی دبیر کل
حزب ایران نوین ،وزیر کشور و وزیر کار پیشین
(در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی) در
پاریس

 1388خورشیدی( 2009میالدی)
درگذشتپرویزمشکاتیان،آهنگسازبرجستهو
نوازنده چیرهدست سنتور در سن 54سالگی به
علتنارساییقلبیدرمنزلشدرتهران.
آثارشادروانمشکاتیاندرمرکزموسیقیوفیلم
ایرانوابستهبهشرکتکتابموجودهستند

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول – روحانی ،رییسجمهور اسالمی گفت« :آمریکا مدام پیغام میفرستد که
بیایید مذاکره کنیم!»
حاال بنده خدا پرزیدنت ترامپ با یه هدف دیگهای یکی دو بار گفت اگه اینا حاضر
به مذاکره باشن ،ما حرفی نداریم! حاال حسنجون شما جدی نگیر ،ای شیطونبال،
اگه از سیدعلی و دار و دسته الشخورای دیگه نمیترسیدی که تا به حال صد دفعه
رفته بودی پابوس آقاترامپ .االنم چی میگی؟ منظورت چیه؟ دوس داری اومدی
نیویورک با رییسجمهور آمریکا مذاکره کنی ،بهت اجازه ندادن؟ اینجوری میگی
یعنی می خوای فالنجات که داره میسوزه رو خنک کنی؟ نهایت غلطی که بتونی
اینه که بیای یه سخنرانی تو مجمع عمومی سازمان ملل بکنی و چیزشعرای تکراری
علیه آمریکا بگی و به اســراییل فحش بدی و بعدشم بیای ایران و به مردم بگی:
«رفتــم نیویورک هرچی ترامپ التماس کرد ،باهاش مذاکره نکردم!» اینا رو گفتم
بدونی افکار عمومی حواسش جمعه و خر خودتی و جد و آبادت!
خبر دوم – مجمع تشخیص مصلحت نظام ،الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی
را رد کرد .این قانون کمک میکرد تا حکومت اسالمی از فهرست سیاه و تحریمهای
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی ( )FATFدور بماند.
یه مشت ک*خل تو اون مجمع دور هم نشستن و هرچی آغا بگه مصلحته ،میگن
بله مصلحت هســت یا نیســت .آخه االغها (با عرض پوزش از االغهای عزیز و
محترم) تو این وضعیت بیریخت تحریم و فشــار و  ،...االن مصلحت اینه که یه
تحریم بانکی و مالی  FATFهم بره تو پاچهتون؟ بعدشم جلوی افکار بینالمللی
قشنگ حامی تروریسم و کثافتکاریهای مالی نمایش داده میشین! خاک تو سرتون
با این مصلحتتون!
خبر سوم – صالحی ،رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی اعالم کرد ،آنها
موفق شدهاند ،یک تاسیسات پیشرفته تولید سانتریفوژهای مدرن را کامل کنند!

اوکی ،دمت گرم ،فقط یه ســوالی ?Do you have a Gouzideh Brain :آخه
مرد حســابی ،االن نمیگی تو این وضعی که ملت دارن از فشــار اقتصادی به فالن
میرن ،بیای این خبرو بدی ،نمیگن شما قرمساقا با کدوم پول و سرمایه این غلطای
زیادی رو میکنین؟ بعدشم نمیگی بهترین بهانه را به آمریکا میدین که دهنتونو بیشتر
سرویس کنه؟ البت شاید اینم مصلحته و ما خریم و نمیفهمیم ...
خبر چهارم – فرماندار شــهر مرزی مریوان هشــدار داد ،خرید کاالهای اساسی از
سوی مسافران عراقی در بازارچههای مرزی باعث نایاب شدن این اجناس در شهر
شده است!
یعنی وســط اون گمرک و بازارای مرزی که با خرید چهارتا مســافر (البته در اعیاد
و عزاهای مذهبی دیگه چهارتا نیســتن ،خیلی بیشترن ولی بازم فرقی نداره!) بخواد
جنســاش ته بکشــه باهاس رید! پس توی فرماندار چیکارهای؟ فرمون چیو دادن
دستت؟ بابا! به چه زبونی بگیم شماها عرضه مملکتداری ندارین اما فوقتخصص
به فالن دادن ملت و مملکتو دارا میباشین!
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عمودي:
افقی:
 -1یکی از آثار تاریخی اصفهان -کشوری آفریقایی که پایتخت آن شهر ماسرو است
 -1یکی از عجایب هفتگانه جهان است -نوعی امتحان
-2سیمرغ-فیلمیبابازیسلمانخاندرسینمایهندوستان-بینایی
 -2عیب و عار -جمع متن -ناگهانی
 -3سفید آذری -نوعی ماشینحساب -شهری در استان فارس -موی گردن اسب
 -3بزرگ قبیله -باال آمدن آب دریا -انجام پذیر -تیز و برنده
 -4تیرانداز -ماه نو -دفعه و مرتبه
 -4از کشورهای دیگر آفریقایی -کفش اسب -حرف پیروزی
 -5ظرف چرمی ،فلزی ،یا پالستیکی که در آن روغن یا چیز دیگر میریزند -مربوط به  -5بیسواد قدیمی -یار «هوی»! -از پدیدههایجغرافیایی
 -6مقام و درجه -شهری در استان خراسان رضوی -آزرم و حیا
روز -مردن از غصه
 -6چوب خوشبو -مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند -رسوا و بیآبرو
-7ازکاخهایمشهورفرانسه-دنداندورریختنی-شترقویهیکل
 -7سرزمین سربداران -خرمن ماه -چسبنده و لزج
 -8سه کیلوگرم -مادهای در خون -پاک -غرور و تکبر
ً
 -8جاویدان -خاندان -پسوند حاصلمصدر -راه رفتن کودکانه
 -9جسم معدنی چکشخوار ،درخشنده ،و رسانای برق و گرما که معموال بهصورت
جامد است -.گندم -از سرداران کوروش کبیر
 -9خوردنی به همراه غذا -پیشی گرفتن -از بازیکنان تیم رئال مادرید
 -10پایتخت باستانی دولت آشور بود -اشعه بنفش آن معروف است -جشنواره معتبر -10حشرهخونخوار-چاشنیفالوده-بیماریپوستی
سینمایی
-11درخشان-پشتسروعقب-ضمیرمتصلپیوسته
 -11رنج و زحمت -بلبل -جیوه
 -12محصول آب و صابون -عصری در تاریخ -چارهاندیشیها
-12مصیبت-اعضایهیئتدولت-سرکش
-13رویهالستیک -میوههزاردانه-ویتامینانعقادخون-پهلوان
 -13پشم شتر -بوی خوب زیر شکم آهو -پزشک -پوستین
 -14زندگانی -از خط های رایج مصری -انگور ترش
 -14عکسها -اثری از امیلزوال -سالح رستم
 -15سردسیر -اثری باستانی از تمدن مایا است که در کشور مکزیک واقع شدهاست
 -15چرم شفاف و براق -یکی از آثار تاریخی بندرعباس

خدمات و سرویس

حل جدول شماره گذشته

Paralegal Services and
Collection Services

PARALEGAL
GROUP CENTER

به مدیریت
جمشید گودرزی

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

714-418-7146
310-272-5097
949-679-1888
www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com

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  14سپتامبر 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

134
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  -134آدینه  14سپتامبر 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:134 - SEPTEMBER, 14, 2018

درکانون خبر:

کالیفرنیا نیروی برق خود را از انرژی پاک خواهد گرفت

تا سال  ،۲04۵کالیفرنیا  100درصد نیروی برق خود را از انرژی پاک خواهد گرفت
در راستای کاهش از آسیبهای زیست محیطی ،فرماندار کالیفرنیا ،جری براورن،
الیحه  SB100را که از تصویب سنای کالیفرنیا گذشته است ،امضا کرد.
این الیحه که از ســوی کوین دِ لئون سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا نوشته شده
است ،مقرر میدارد که ایالت کالیفرنیا تا سال  ۲04۵تمامی  100درصد برق موردد
نیاز خود را از منابع انرژی خورشیدی ( )Solarو نیروی باد و آب تامین نماید و از

منابع سوختهای آسیبرسان به محیط زیست دوری نماید.
در این الیحه مقرر شده است تا تمامی شرکتهای تولید انرژی برق ،برق مورد نظر
تولیدی خود را تا  60درصد در سال  ۲030و تا  100درصد در سال  ۲04۵از منابع
انرژی پاک و تجدید پذیر تولید نمایند .امضای این قانون در کالیفرنیا ،در آســتانه
برگزاری بزرگترین کنفرانس زیست محیطی در روز چهارشنبه در سان فرانسیسکو
انجام شده است.

