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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالتبهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

رایگان
FREE

132

طرح یک میلیارد دالری برای 
پاکسازی مناطق آتش سوزی

قانون ضبط اسلحه برای افراد 
خطرناک در جامعه

 لغو بخشودگی مالیاتی برای 
گسترش پارک تفریحی دیسنی لند

گسترش شرکت دارویی 
Medmen توسط شهردار 

پیشین لوس آنجلس

افزایش سن خرید اسلحه در کالیفرنیا

کمک به افزایش مشارکت 
آفریقایی تبارها در انتخابات

ادعای جوان بیست ساله به 
پزشک بودن!

URGENT CARE
تیم حرفه ای و با تجربه 

دکتر حمیدرضا میرشجاعی
 در خدمت حفظ سالمت، بهبود و فوریت های پزشکی شماست

Woodland Hills-Topanga

Call:818-888-7009
5995 Topanga Canyon Blvd
WoodlandHills, CA 91367

Open 7 Days a Week - 9am - 6pm

اساسنامه و حدود انجمن همسایگان وست وود شمالی توسط هیئت کمیساریای 
همسایگان تصویب شد.

حبرگزاری ایرانشهر: دوشنبه 27 آگست
کمیساریای عالی همسایگان اساسنامه و حدود انجمن وست وود شمالی همسایگان 
را به عنوان 98 امین انجمن از این دست درکالن شهر  لس آنجلس را تصویب کرد.

فعالیت انجمن وست وود شمالی از شمال ، محوطه دانشگاه یو سی ال ا ، وست وود 

ویلیج و بلوار وست وود تا خیابان اوهایو می باشد.
الزم به یادآوری است که در یک انتخابات بسیار فشرده و تنگاتنگ در ماه می گذشته 
)2018( این الیحه به رای گذاشته شد و توسط اهالی وست وود – مشاغل وست 
وود و بازدید کنندگان وست وود مورد تایید قرار گرفت و اینک با تایید و گواهی 

کمیساریای عالی همسایگان انجمن همسایگان وست وود شمالی رسمیت یافت.

پرژن اسکوئر در محدوده فعالیت انجمن همسایگان وست وود شمالی

رژه ایرانیان برونمرز و  دریای مازندران

فروپاشی  زمان  از  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و حضور چند 
همسایه جدید به عنوان کشورهای مستقل در کرانه 
در  را  شفاف  غیر  سیاستی  مازندران  دریای  های 
ایران در پیش  مدت 25 سال گذشته دربرابر ملت 
گرفته است. در همین ماه میالدی گذشته)آگست( 
پرزیدنت  دولت  از  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
ترامپ به خاطر زیر پا گذاشتن عهدنامه مودتی که 
با آمریکا داشته و با همه آن که در درازای 40 سال 
گذشته بارها و بارها خود آن را نقض کرده است 
به دادگاه بین المللی الهه شکایت کرده است ولی 
در مورد پیمان دوستی که ایران با شوروی در سال 
مالکیت  است و حق 50 درصد  کرده  امضا   1921
ایران در این قرارداد تصریح شده است وبا علم به 
این که در 25 سال گذشته که حقوق ایران بر منابع 
از  این دریا تضییع شده است کوچکترین واکنشی 

خود نشان نداده است.
برجسته  نگار  روزنامه  میبدی  علیرضا  پیشنهاد  به 
یک  درخواست  آنجلس  لس  پلیس  از  ایرانی 
جبوب  مقیم  ایرانیان  )رژه(   بزرگ  راهپیمایی 

تسلیم  کتاب  شرکت  مدیریت  توسط  کالیفرنیا، 
در  برای روز 30 سپتامبر  آنجلس  پلیس لس  اداره 
ساعت 3 بعدازظهر شده است. مسیر راه پیمایی در 
پیمایی  راه  باال مشخص شده است و عنوان  نقشه 
Save Caspian Sea  نام گذاری شده است. 
شود  می  آغاز  فدرال  ساختمان  از  پیمایی  راه  مبدا 
و  بلوار   وود  وست   - بلوار  ویلشیر  در  سپس  و 
تقاطع  در  شهرداری  محوطه  تا  بلوارد  سانتامونیکا 
شعله  تاالر  روبروی  کورینتز  خیابان  و  سانتامونیکا 
به  نیز  بعدازظهر   5 ساعت  از  کند.  می  پیدا  ادامه 
محمد  مدیریت   به  اینترنشنال   شعله  تاالر  ابتکار 
کتاب  شرکت  مدیریت  خلیلی  بیژن  و  مستشاری 
در  و  گردد  می  برگزار  مازندران  دریای  جشنواره 
سخنگوی  توسط  پیمایی  راه  پایان  قطعنامه  جا  آن 
تهیه شده توسط  پیمایان قرائت و طوماری که  راه 
راه پیمایان امضا خواهد شد. هنرمندان تاالر شعله 
اینترنشنال نیز با خواندن ترانه های ملی و میهنی و 
هم چنین شادی آفرین تا نیمه شب در این جشنواره 

هنرنمایی خواهند کرد. 

http://
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
https://www.amazon.com/King-Universe-Persian-Mohammad-Goshayeshi/dp/1722475250/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1533679595&sr=1-1&keywords=goshayeshi
http://www.loan-america.com/
https://www.laort.edu/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                                                             

ادامه مطلب از صفحه 1

قانون گذاران کالیفرنیا، پس از گذشت 6 ماه از فاجعه تیراندازی در دبیرستانی در 
پارک لند فلوریدا، قانونی را به تصویب رساندند که به آموزگاران، کارفرمایان 
و همکاران این اجازه را می دهد که از قاضی تقاضا نمایند که اسلحه افرادی را 
که خطرناک برای جامعه هستند را از آن ها گرفته و ضبط نماید تا آنها خطری 

برای عموم مردم نباشند. 
گذشته  در  کالیفرنیا  سنای  در  که  است  قانونی  گسترش  قانون،  این  اصل،  در 
تصویب شده بود و به خانواده این امکان را می داد تا چنین تقاضایی را از دادگاه 

به مدارس، محل کار و محیط عمومی گسترش  را  قانون  این  اکنون  بنماید و 
داده اند. 

یادآوری می شود که در فاجعه فلوریدا، دانش آموز 19 ساله پیشین یک دبیرستان، 
19 نفر را در دبیرستان پارک لند با آتش گلوله های خود به نیستی کشاند. 

قانون جدید با مخالفت NRA و موافقت ACLU روبروست.

قانون ضبط اسلحه برای افراد خطرناک در جامعه

 Fantastic Sams آرایشگاه زنجیره ای

برای فروش
این آرایشگاه در بهترین منطقه 

Manhattan Beach واقع است و به 
دلیل جابجایی و مسافرت به ایالت دیگر با 

قیمت بسیار مناسب  به فروش می رسد.

713-277-5687

صمد بهرنگی
 نویسنده و معلم - از آثار ماندگار او در حوزه ادبیات کودکان "ماهی سیاه کوچولو" است.

www.cbsautobody.com
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://alikrealtor.com/
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خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

در کانون خبر:
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
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با تصویب شورای شهر آناهایم، به توافق پیرامون لغو بخشودگی مالیاتی در مورد 
سرمایه گذاری برای گسترش پارک تفریحی دیسنی لند، ساخت یک مجموعه خرید 

و تفریحی پایان داده شد. 
پس از یک بحث و جدل طوالنی، شورای شهر به اتفاق آرا به پایان دادن به توافق 
از سوی  اتاقه  برای سرمایه گذاری در ساخت یک هتل 700  مالیاتی  بخشودگی 

شرکت دیسنی رای داد.

مخالفان این رای گیری اظهار داشتند که اگر دیسنی لند نیز به سبب نبودن این 
بخشودگی مالیاتی ساخت این تفریگاه ها را متوقف کند، بسیاری از شغل های ایجاد 
شده در زمینه ساخت و ساختمان از بین خواهد رفت و یک زیان بزرگ برای شهر 

آناهایم و ارنج کانتی خواهد بود. 
موافقان این تصمیم می گویند دیسنی لند همواره در مسیر سود و موفقیت بود و 

ناگزیر است به گسترش طرح هایش بدون این بخشودگی نیز ادامه دهد. 

 لغو بخشودگی مالیاتی برای گسترش پارک تفریحی دیسنی لند

آنتونیو و یاراگوسا، شهردار پیشین لوس آنجلس، پس از شکست در انتخابات مقدماتی 
ماه جون برای فرماندار کالیفرنیا در سال 2018، مسیر خود را به سوی همکاری  با 
شرکت دارویی Medmen گسترش داد. این شرکت دارویی، دارای فروشگاه های 

بسیار پیشرفته و سطح باال در زمینه فروش ماری وانا و فرآورده های آن است. 
فروشگاه های این شرکت دارویی افزون بر کالیفرنیا، در نیویورک و نوادا نیز گسترش 

یافته اند. 

این شرکت می خواهد از تجربه سیاسی و اداری و یاراگوسا بهره بگیرد و از روابط او 
در عالم سیاست برای آسان سازی مسیر، رشد بیشتری را صاحب شود. 

این شرکت به تازگی مدیر عامل پیشین کارتیه و مانت بالنک را نیز جذب کرده است. 
در این سرمایه گذاری شان جی زی کارتر، )Jay z( هنرمند معروف، سرمایه گذار 

اصلی است.

گسترش شرکت دارویی Medmen توسط شهردار پیشین لوس آنجلس 

سال   21 به  سال   18 از  را  بلند  لوله  اسلحه  خرید  سن  کالیفرنیا  قانون گذاران 
افزایش دادند. 

آنتونی  سناتور  سوی  از  اسلحه ها  گونه  این  خریداران  سن  افزایش  الیحه 
امضای جری  برای  از تصویب  بود که پس  تسلیم شده  به مجلس  پورتانتینو، 

براون فرماندار کالیفرنیا فرستاده شده است. 
او در نگارش این الیحه به خطری که دستیابی به اسلحه ای چون AR-15 دارد 
اشاره کرده است. این همان اسلحه ای است که در فاجعه ی دبیرستان پارک لند 

فلوریدا، موجب کشتار 17 دانش آموز شد و فردی که به آن دست یافته بود، 
جوانی 19 ساله بود. 

دانش آموزان دبیرستان پارک لند، پس از این فاجعه دست به کمپین بزرگی در 
سراسر آمریکا زده اند و از قانون گذاران ایالت ها می خواهند سن دسترسی به این 
گونه اسلحه ها را به 21 سال افزایش دهند و اکنون کالیفرنیا در این مسیر گام 

برداشته است. 

افزایش سن خرید اسلحه در کالیفرنیا

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات

به سرپرستی
 الرنس لوی وکیل 

با تجربه بیش از 50 
سال و متخصص 

تصادفات
تصادفات  اتومبیل 

تصادفات موتور سیکلت 
سقوط و زمین خوردگی 

گاز گرفتگی

Auto Accidents
 Motor cycle
Accidents
Fall & Slip
Animal Bites

www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146

http://www.thelawyersgroupinc.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
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در کانون خبر:

تریو رابرسون، رییس حزب دموکرات کارولینای جنوبی، با تمرکز بر سخاوتمندی 
اریک گارستی شهردار لوس انجلس در کمک به افزایش مشارکت آفریقایی تبارها در 
انتخابات به عنوان یک نمونه و الگو سخن گفت، الگویی که می تواند برای ریاست 

جمهوری 2020 مورد نظر باشد.
اریک گارستی، شهردار لوس آنجلس مبلغ 10000 دالر برای ثبت نام کردن آفریقایی 
تبارها در انتخابات نوامبر 2018 هزینه کرده است و او نخستین شهرداری است که 

با این اقدام شخصی، صندوق گردآوری مالی برای انتخابات 2018 را که صندوق 
پیروزی نام گرفته است را تقویت کرده است و تالش دارد دیگر رهبران حزب 

دموکرات را نیز به این کمک ها تشویق نماید.
صندوق مورد نظر تا پایان ماه جون 673000 دالر برای تبلیغات انتخابات نوامبر 
 CA، NY، UT، AZ، OK، 2018 گردآوری کرده بود. این کمک ها در ایالت های

TXو PA، OH، SC، NC و MN هزینه خواهد شد. 

کمک به افزایش مشارکت آفریقایی تبارها در انتخابات

جوان 23 ساله ای به نام آریا اسکوئیان در شهر ارواین به سبب ادعای پزشک 
بودن و معالجه یک مرد و هشت مورد جنبه دیگر به خاطر انجام مداوای پزشکی 
شد.  خواهد  محاکمه  کانتی  ارنج  دادستان  سوی  از  کار،  پروانه  داشتن  بدون 
نماینده دادستانی ارنج کانتی می گوید: اریا اسکوئیان، در ماه می 2018، مردی 
را در یکی از اتاق های UC Irvine معاینه کرده است و در چند ماه گذشته، 
به عنوان  بار  تا جون، 7  آپریل  ماه های  بین  ارنج کانتی  بیمارستان کودکان  در 

پزشک در بیمارستان وارد بخش های محدود شده برای پزشکان شده است. او 
با مراجعه به بخش اطالعات بیمارستان وانمود می کرده که نشان سینه خود را 
فراموش کرده و برگه موقت دریافت می نموده است آریا اسکوئیان که دانشجوی 
پیشین دانشگاه ارواین است پس از دستگیری با 20000 دالر وثیقه تا روز دادگاه 
آزاد شده است و در صورت محکومیت می تواند به 3 سال زندان ایالتی و 8 سال 

زندان کانتی ارنج فرستاده شود.

ادعای جوان بیست ساله به پزشک بودن!

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
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درکانون خبر:

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

مرد 68 ساله ای از ساکنان انسینو در کالیفرنیا به نام رابرت چین )Chain( به 
سبب تهدید روزنامه نگاران باستون گلوب، دستگیر شد و باید در دادگاه فدرال 

در لوس آنجلس در برابر قاضی قرار بگیرد.
بنابر درخواست دادستان کل ایالت ماساچوست، این پرونده در لوس آنجلس از 

سوی پلیس پیگیری شده است. 
این تهدیدها از زمانی آغاز شد که در 10 آگوست، تحریریه باستون گلوب از 

نشریات معتبر دیگر درخواست کرد که با به هم پیوستن و انتشار مقاله هایی، 
کمپینی را علیه شعارهای دانالد ترامپ در مورد مطبوعات سامان بدهند و او را 

وادار به عقب نشینی کنند. 
رابرت چین، در فاصله 10 تا 22 آگوست، 14 بار به تحریریه باستون گلوب 
تلفن کرده و آن ها را »دشمن مردم« خوانده و با بیان یکی از شعارهای دانالد 

ترامپ در مورد مطبوعات، نویسندگان را تهدید به مرگ کرده است.

دستگیری به سبب تهدید روزنامه نگاران باستون گلوب

IN - N - OUT که یکی از محبوب ترین مراکز فروش همبرگر بین جوانان 
در کالیفرنیاست و بسیاری از شعبه های آن در نزدیکی کالج ها و دانشگاه ها، 
از شلوغ ترین مراکز فروش همبرگر است، به سبب اهدای کمک مالی 25000 
برای  با مخالفت جوانان  دالری به حزب جمهوریخواه کالیفرنیا ممکن است 

خرید روبرو شود و بایکوت شود. 
شمار زیادی از جوانان با آغاز توفان توئیتری، کوشش دارند که به صاحبان 
البته  IN - N - OUT بفهمانند که رفتارشان از نظرها پنهان نخواهد ماند. 

را  تازه ای  هواداران   IN - N - OUT است  ممکن  بایکوت،  این  برابر  در 
جذب کند. 

جمهوریخواه  حزب  به  دالر  هزار  ده ها  اهدای  است:  آمده  توئیت  یک  در 
کالیفرنیا، اکنون هنگام آن است که با بایکوت کردن، اجازه بدهیم که هواداران 

ترامپ از این همبرگر فروشی حمایت کنند. 
به  حاضرم  من  است:  آمده  کمک  اهدای  این  از  حمایت  در  توئیتی  در  و 

کالیفرنیا پرواز کنم و چند همبرگر تازه بخرم.

کمک مالیIN_N_OUT  به حزب جمهوریخواه کالیفرنیا

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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آدینه  09 شهریور/ 31 آِگست

1347 خورشیدی )1968(
درگذشت صمد بهرنگی، نویسنده

 ) زاده 2 تیر 1318(
  آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود 

است 
1385خورشیدی )2006 میالدی(

استاد  جناب،  کمال الدین  دکتر  درگذشت 
محقق  اولین  و  فیزیک  ممتاز  و  برجسته 

فیزیک هسته ای ایران در سن 98سالگی.

 شنبه 10 شهریور / 1 سپتامبر

1341 خورشیدی )1962میالدی( 
زمین لرزه در بوئین زهرا 

زمینل رزهای  11شامگاه،  ساعت  حدود  در 
این  بزرگی  لرزاند.  را  بوئین زهرا  شهرستان 
مرگ  موجب  که  بود  ریشتر  زمین لرزه 7/2 
زمین لرزه  این  در  شد.  نفر  هزار   20 حدود 
بسیاری از آثار و مکانهای قدیمی و تاریخی 
شهرستان بویین زهرا از جمله قلعه باستانی 

رودک از بین رفت.
1347 خورشیدی )1968میالدی(

وقوع زمین لرزه فردوس با حدود 10000 کشته 

 یکشنبه 11 شهریور / 2 سپتامبر

1383 خورشیدی )2004میالدی(
درگذشت عصمت باقرپور بابلی، مشهور به 

دلکش خواننده و بازیگر

دوشنبه 12 شهریور/  3 سپتامبر

 1307 خورشیدی )1928 میالدی(
ساختمان مقبره فردوسی آغاز شد
1314 خورشیدی )1935میالدی(

با  ایران  بیمه  سهامی  شرکت  تأسیس 
سرمایه20میلیون ریال 

1318 خورشیدی )1939میالدی(
اعالم بی طرفی دولت ایران در جنگ دوم جهانی

1324 خورشیدی )1945میالدی(
اعالم خود مختارِی آذربایجان با زبان رسمی 

ترکی، توسط سیدجعفرپیشه وری

1342 خورشیدی )1963میالدی(
نخست  زاهدی-  اهلل  فضل  سپهبد  درگذشت 

وزیر پس از کودتای 28 مرداد- درژنو
1348 خورشیدی )1969میالدی(

درگذشت پروفسور آرتور پوپ- ایرانشناس و 
پژوهنده آمریکایی - درشیراز

1371 خورشیدی )1992میالدی(
درگذشت پروفسور محمود حسابی -بنیانگذار 

فیزیک نوین ایران
.

 سه شنبه 13 شهریور /  4 سپتامبر

1286 خورشیدی )1907میالدی(
به مدیریت  القدس«  انتشار روزنامه  »روح 

سلطان العلمای خراسانی در تهران
1355 خورشیدی )1976(

گشایش  رامسر  آموزشی  انقالب  کنفرانس 
یافت

1381 خورشیدی )2002میالدی(
درگذشت فرهاد مهراد،خواننده »گنجشگک 

اَشیَمشی« در پاریس

چهارشنبه 14 شهریور/  5 سپتامبر

1306 خورشیدی )1927میالدی(
اجباری شدن قانون ورزش درمدارس کشور

1355 خورشیدی )1976میالدی(
 – هشترودی  محسن  پروفسور  درگذشت 

ریاضی دان، شاعر و استادممتاز دانشگاه
1375 خورشیدی )1996میالدی(

پیشگامان  -از  خاکدان  اهلل  ولی  درگذشت 
طراحی صحنه درسینمای ایران

1385 خورشیدی )2006میالدی(
جامعه  و  دانشمند  بهار  مهدی  درگذشت 
شناس و خالق کتاب»میراث خوار استعمار« بر 

اثر سکته قلبی در کانادا. 
1391 خورشیدی )2012 میالدی(

درگذشت نورالدین ثابت ایمانی در سن 71 
سالگی بر اثر تومور مغزی در لوس آنجلس 

پنجشنبه 15 شهریور/  6 سپتامبر

1295 خورشیدی )1916میالدی(
انتشار روزنامه  »کاوه« به مدیریت سیدحسن 

تقی زاده در برلین
1310 خورشیدی )1931میالدی(

سوییس  به  ولیعهد  پهلوی  سفرمحمدرضا 
برای تحصیل

1325 خورشیدی )1946میالدی(
برگزاری میتینگ بزرگ حزب دمکرات ایران 

در میدان توپخانه با حضور قوام
1327 خورشیدی )1948میالدی(

عربستان  با  ایران  سیاسی  روابط  برقراری 
سعودی، و آزاد شدن زیارت مکه برای ایرانیان

1330 خورشیدی )1951میالدی(
دولت  ازسوی  ایران  نفت  خرید  تحریم 

انگلستان
1334 خورشیدی )1955میالدی(

تأسیس اداره  اطالعات در ستاد ارتش
1357 خورشیدی )1978(

 – سفری  محمدعلی  جرم  اعالم  انتشار 
خبرنگاران  و  نویسندگان  سندیکای  دبیر 
مطبوعات- علیه داریوش همایون وزیر سابق 

اطالعات

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
31 آگست تا 6 سپتامبر )9 شهریور تا 15 شهریور(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

شرکت کتاب
KETAB CORP.

ketab.net

(310)
477-7477

12701 Van Nuys Blvd., 
Suite H 

Pacoima CA 91331

خبر اول – حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی برای پاسخ به پرسش های 
نمایندگان در مجلس حاضر شد. از او در پنج مورد سوال شد که نمایندگان در چهار 

مورد از جواب های روحانی قانع نشدند!
همینجوری یهویی یاد حرف آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، افتادم که گفت: 
»او )روحانی( همچون گرگی در پوشش گوسفند است!«؛ اون موقع با خودم گفتم 
این جمله یعنی چی؟ حاال میفهمم که درست می گفت. مرتیکه کالش کالهبردار از 
طرف آغا مامور بود تا رای سبزهای سابق )بنفش های فعلی( رو به اسم رفع حصر و 
جمع کردن گشت ارشاد و شکستن حصر و ... باال بکشه و با هدایت آغا با آمریکا 
مذاکره بکنه و برجام امضا کنه و سر آمریکایی ها رو هم شیره بماله و واسه دور دومم 
رییس جمهور بشه و حاالم که خر خودش و آغا از پل گذشته، مثه جا **ا که از این 
خونه به اون خونه میرن، قبل خانه ملت )!!!( رفتن یه سر میره بیت رهبری پابوس 
آغا و رهنمود میگیره و میره مجلس میگه بیاین با هم متحد بشیم علیه دشمن )همون 
دژمن معروف تخیلی آغا(، مرتیکه دیوث حاال که داری به گ* میری با هم متحد 
بشیم؟ نماینده هام که با قانع نشدنشون جواب روحانی رو خوب دادن: داداش خر 

خودتی! میتونی تنهایی به گ* بری!
خبر دوم – مدت کوتاهی پس از حضور روحانی در مجلس برای پاسخگویی به 
نمایندگان، رهبر جمهوری اسالمی در دیدار با روحانی و وزرایش گفت: »جلسه 
سوال از رئیس جمهور نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسالمی بود. خداوند به 
آقای رئیس جمهور و قوه مقننه خیر بدهد که مشترکا چنین نمایش اقتداری را نشان 
دادند. نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری که با بیش از 23 میلیون رأی انتخاب 
شده است، سؤال می کنند و رئیس جمهور نیز با خونسردی و متانت به سؤال ها پاسخ 

می دهد و این معنای مردم ساالری دینی است.«
بفرما نگفتم این حسن کلیدساز )کلیددزد بیشتر بهش میاد!( شغل شریف جا**ی 
پیشه کرده! از بیت رهبری رفت خونه ملت و از اونجا باز رفت بیت رهبری و خدا 
بخیر کنه خونه بعدی کجا می خواد بره. آغام که قربونش برم دقیقا فکر میکنه ما ملت 
خیلی خریم! قشنگ سناریویی که برای نمایش اقتدار و ثبات و مردم ساالری دینی 
)این اصطالح رو که زنده یاد مرحوم سیاسی محمد خاتمی اختراع کرده رو خیلی 

دوس دارم، احمقانه ترین ایده ایه که میشه شعارش کرد: دموکراسی مذهبی یا همون 
مردم ساالری دینی!( از پیش تهیه کرده بودن رو خیلی شیک و ساده گفت و از همه 
عوامل، فیلمبردار، صدابردار و کارگردان تشکر کرد، خودشم که تهیه کننده این نمایش 
بوده. ضمن اینکه آغا تلویحا بیست و سه میلیون رای مردم رو هم به نازنین ت*م 

مبارک حواله دادن و این همان مردم ساالری دینی از دید رهبر معظم انقالب می باشد!
خبر سوم – خامنه ای در ادامه دیدار با رییس جمهوری اسالمی و جمعی از وزرا درباره 
مذاکرات پسا برجام با اروپاییان گفت: »با وجود ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا، از آنها 

درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید.«
نه خوشم اومد، یه بارم که شده آغا حرف حساب زد! اگه تا به حال کسی فکر میکرده 
که اروپایی ها میتونن تو روی آمریکا وایسن و تحریماشو بشکنن، کور خونده؛ مگه یارو 
اروپاییه مغز خر خورده که بازار آمریکا و بیزنس با شرکتای آمریکایی رو از دست بده؟ 
اضاف کنید همین داستانو برای چین و روسیه و هند و بقیه کشورای به ظاهر گردن 
کلفت و حامی آغا. همشون سر گردنه خر بگیری )تحریمای ٱمریکا( وا میمونن و 

اینجاست که علی آغا و نظامش به گ* میرن! 

http://www.08.net/08bus/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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درکانون خبر:

مجموعه مقاالت 
پروفسور امنون نتصر

 در مجله شوفار نیویورک 
در دو مجلد 

با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 
از انتشارات شرکت کتاب

منزلی 3 خوابه  
دو حمام در منطقه زیبای Lake Balboa با 
استخر  کامال" نوسازی )Remodel(  شده 

برای اجاره

310-928-5062

خدمات و سرویس
 Paralegal Services and

Collection Services

PARALEGAL 
GROUP CENTER

به مدیریت 
جمشید گودرزی

714-418-7146
310-272-5097
949-679-1888

www.ucclaagroup.com
universallaw2@yahoo.com

http://www.ketab.com/
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104760&title=%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E%20%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%20(%20%3C0627%3E%3C0646%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E%3C0634%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%3C060C%3E%20%3C062E%3E%3C0627%3E%3C0637%3E%3C0631%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E%20%3C0648%3E%20%3C0646%3E%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0647%3E%20%3C0647%3E%3C0627%3E)%202%20%3C062C%3E%3C0644%3E%3C062F%3E%3C06CC%3E&author=%3C0646%3E%3C062A%3E%3C0635%3E%3C0631%3E%3C060C%3E%20%3C0627%3E%3C0645%3E%3C0646%3E%3C0648%3E%3C0646%3E
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 31 آگست  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:رویدادهای هفته:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.ketab.net
https://www.facebook.com/events/1833039473425703/?active_tab=about
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
http://www.strivingforhumanrights.org/
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a699ff69-cd94-4fd0-ab6a-b8214c8c21f2
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

132

درکانون خبر:

گروهی از قانون گذاران کالیفرنیا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، سرانجام 
طرح یک میلیارد دالری برای پاکسازی مناطق آتش سوزی، هرس درختان در معرض 
آتش سوزی های آینده و پاکسازی بوته زارهای سوخته را برای مدت 5 سال تهیه و به 
مجلس برای رای گیری تسلیم نمودند. در این طرح، بخش ویژه ای برای پرداخت، 
آسیب های ناشی از سوی شرکت های برق و گاز در نظر گرفته شده است که این 

شرکت ها با آن مخالف هستند و می گویند آنها را در معرض ورشکستگی قرار می دهد. 
این طرح نه تنها بین دو مجلس سنا و خانه نمایندگان مشترک است، بلکه طرح مشترک 
دو حزبی تلقی می شود، لیکن با توجه به این که میزان پرداخت خسارت های که برای 
شرکت های برق و گاز در نظر گرفته شده است 2/5 میلیارد دالر است، می تواند با نفوذ 

و فشار این شرکت ها در مرحله رای گیری متوقف یا با اصالحاتی روبرو شود. 

طرح یک میلیارد دالری برای پاکسازی مناطق آتش سوزی

http://iranshahrnewsagency.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
https://www.flameinternational.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82



