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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...!!!

در روزهای اخیر با باال گرفتن تنش و جدال لفظی بین 
حکومت جمهوری اسالمی ایران و دولت اسراییل، سیل 
تبلیغات ضد اسراییلی رژیم اسالمی و دروغ پراکنی آنها 
شدت گرفته، تا جایی که پخش مصاحبه ای بحث برانگیز 
با یکی از عوامل نفرت  پراکن حکومت اسالمی در رادیو 

ملی ABC استرالیا خبرساز شده است.
پس از کشمکش اخیر بین جمهوری اسالمی و اسراییل 
در روزهای گذشته درباره ساقط شدن یک پهپاد جاسوسی 
ایرانی بر فراز خاک اسراییل و متعاقب آن سقوط یک 
فروند هواپیمای F-16 اسراییلی در طول یک عملیات 
در سوریه، تنش و جنگ لفظی بین حکومت اسالمی ایران 
و دولت اسراییل باال گرفت و هر دو کشور یکدیگر را به 
تحریک و جنگ افروزی متهم کرده اند. در این بین دستگاه 
تبلیغاتی دروغ پراکنی رژیم تهران بیش از پیش به فعالیت 

های ضد اسراییلی و نفرت پراکنی اش افزوده است.  
بامداد دوشنبه 1۲ فوریه ماه جاری، برنامه »صبحانه« رادیو 
ملی استرالیا، ABC، با حضور »سید محمد مرندی« یکی 
از تحلیلگران و کارشناسان استراتژیست جمهوری اسالمی 
برگزار شد. در این برنامه محمد مرندی با وقاحت به دروغ 
و نفرت پراکنی علیه دولت اسراییل پرداخت که موجی از 
اعتراض نسبت به عملکرد رادیو ملی استرالیا در پی داشت. 

مرندی که هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده زبان و 
ادبیات خارجی دانشگاه تهران است، متخصص مطالعات 
سیاسی درباره آمریکا و یکی از وابستگان به سپاه پاسداران 

است.
 ABC محمد مرندی در گفتگو با مجری برنامه صبحانه
درباره  پی  در  پی  های  دروغگویی  و  واقعیات  قلب  با 
اسراییل گفت: »سال هاست که مردم غزه در محاصره و 
گرسنگی نگهداشته شده وهزاران )!( شهروند بی گناه غزه 
ای کشته شده اند اما با این وجود، اسراییلی ها نتوانسته 
اند آنجا را به اشغال خود در آورند.« محمد مرندی که 
ایالت ویرجینیای  متولد سال 1۳۴۵ در شهر ریچموند 
آمریکاست در جای دیگری از دروغ پردازی هایش می 
گوید: »اسراییل جنگ با لبنان را آغاز کرد و از حزب اهلل 
شکست خورد! آنها فقط به برتری هوایی شان تکیه داشتند 
که حاال با سقوط جنگنده F-16 ارتش اسراییل، ضعف 
نیروی هوایی آنها مشهود شده است!« الزم به یادآوریست، 
این حادثه نخستین سقوط یک جنگنده اسراییلی از دهه 

1۹۸۰ تاکنون بوده است. 
اینکه محمد مرندی آزادانه و بدون هیچ نظارتی بتواند 
درغگویی و نفرت پراکنی علیه اسراییل در رسانه ملی 
کشور استرالیا داشته باشد، جای پرسش برای مردم است. 

ضمن اینکه به نظر می رسد دستهایی برای تضعیف روابط 
دوستانه استرالیا و اسراییل در کار است و عوامل جمهوری 
اسالمی در استرالیا بر علیه منافع اسراییل به شدت فعالیت 

می کنند.
معموال سید محمد مرندی بدلیل تسلط کامل به زبان 
انگلیسی، برای مصاحبه و گفتگو با شبکه های رادیو و 

تلویزیونی غربی انتخاب می شود.         

نفوذ دروغ پراکنی جمهوری اسالمی در استرالیا

اخبار بیشتر از فعالیت ها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www.iranshahrnewsagency.com

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

»همه با هم« در نمایشگاه 
آثارپویا افشار

پیشنهاد الیحه تحصیل 
رایگان در کالج

رسوایی های جنسی و بحران 
USC مالی در دانشگاه

مالکیت لوس آنجلس تایمز برای 
میلیاردر چینی

 تصویب الیحه حمایت از 
افشاگران در کالیفرنیا

یک اتهام آزار جنسی دیگر در 
مورد مقامات کالیفرنیا

آقای رئیس جمهور لطفا به جای 
توئیت، به تلویزیون نگاه کنید!

داستان »افسانه« را به صورت 
پاورقی در صفحه 5 بخوانید

رایگان
FREE

افشای مالقات حسن روحانی با 
نمایندگان کنگره آمریکا

کیت  امریکا  کنگره  ارشد  نماینده 
الیسون از حزب  دموکرات در سال 
۲۰1۳ با آخوند حسن روحاني رییس 
اسالمي  حکومت  وقت  جمهور 
ستیز   یهود  رهبر  فراخان  لوییس  و 
جنبش ملي اسالم در یک مهماني شام 

خصوصي شرکت نموده بود.
در این مهماني دو نماینده دیگر از 
حزب دموکرات که از اعضاي کنگره 

بودند نیز حضور داشتند.

زمان  در  هرساله  معمول  طور  به 
ملل  سازمان  عمومي  مجمع  تشکیل 
جمهور  روساي  نیویورک  در  متحد 
حکومت اسالمي در این گرد هم ایي 
شرکت مي کنند و مهماني مربوطه نیز 

در همان زمان اتفاق افتاده است.
کیت الیسون نماینده ارشد کنگره از 

ایالت مینه سوتا انتخاب شده است.
اندره  یکي  دموکرات  نماینده  دو 
کارسون از ایندیانا و دیگري گریگوري 

این  در   ، نیویورک  ایالت  از  میکس 
مهماني خصوصي شرکت داشته اند.

هرچند گزارش این مهماني در همان 
زمان در وب سایت جنبش ملي اسالم 
اعالم  ولي  بود  شده  منتشر  امریکا 
در  جورنال  استریت  وال  توسط  آن 
روز ۵ شنبه هشتم فوریه مورد توجه 

خبرگزاري ها قرا ر گرفت. 
 به صفحه ۸ همین شماره ایرانشهر 

نگاه کنید.
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صدور  از  آنا  سانتا  شهر  مسئوالن  پس ازآنکه 
اجازهٔ کار برای مرکز توزیع سرنگ در بین معتادان 
سرنگ  مبادلهٔ  مرکز  نخستین  کردند،  خودداری 
مصرف شده با سرنگ پاک در ارنج کانتی تعطیل شد.
را  تصمیم  این  علت  آنا  سانتا  در  مسئول  مقامات 
یافتن شمار باالیی از سرنگ های آلوده در پیرامون 
مرکز شهرداری سانتا آنا اعالم نمودند و آن را ناشی 
از عملکرد غیرمسئوالنهٔ مرکز مبادلهٔ سرنگ آلوده با 

سرنگ پاک دانستند.
کایل باربور، از بنیان گذاران این مرکز اعالم کرد که 
به هرصورت  و به هر دلیلی، شهرداری از صدور 
اجازهٔ کار خودداری کرده است، نتیجه تغییر نمی کند 
و مردم در اثر استفاده از سرنگ آلوده، جان خود را 
از دست می دهند و هیچ گونه ابهام و شک و تردیدی 

وجود ندارد.

در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

کالیفرنیا  مقیم سن دیگو  آمریکایی  ایرانی  هنرمند 
لس  هنرهای  موزه  در  را  آثارش  از  نمایشگاهی 
عموم  دید  معرض  )LACMA(به  کانتی  آنجلس 

قرار خواهد داد.
آقای »پویا افشار« هنرمند ایرانی تبار متولد تهران 
و ساکن سن دیگو، قرار است تا در ماه می آینده 
نمایشگاهی از آثارش را با نام »En Masse« به 
معنای »همه با هم« در مکان دایمی نمایشگاه های 
بلوار  در  واقع  کانتی  آنجلس  لس  هنرهای  موزه 

ویلشر برگزار کند. 
نشریه لس آنجلس تایمز با خبررسانی این رخداد 
و  طراحی  آثار  درباره  نیز  مفصلی  مصاحبه  هنری، 
نقاشی نمایشگاه En Masse با پویا افشار انجام 
و  است  تهران  شده  بزرگ  و  زاده  او  است.  داده 
دوران دانشجویی اش را در رشته تصاویر متحرک 
سانتا  شهر   CalArts دانشگاه  در  )انیمیشین( 
»لئو  استاد  نظر  زیر  افشار  پویا  گذراند.  کالریتا 
هوبایکا جونیور« آموزش های الزم را فرا گرفت. 
گرفتن مشاوره و یاری از استاد هوبایکا حتی پس 
ارشد،  کارشناسی  با درجه  پویا  التحصیلی  فارغ  از 
زندگی  فرد در  تاثیرگذارترین  اینکه  تا  یافت  ادامه 
لئو  استاد  آمریکا،  در  افشار  آقای  هنری خصوصی 

هوبایکا، سه سال پیش درگذشت.
نمایشگاه طراحی و نقاشی »همه با هم« پویا افشار 
گذر و نظری است بر مراسم نمایشی عزاداری امام 
حسین، پیشوای سوم شیعیان که »تعزیه« نامیده می 
شود. منتقد هنری لس آنجلس تایمز درباره طراحی 
هنرمند،  که  است  معتقد  افشار  پویا  های  نقاشی  و 
کرده  هدایت  هنرش  به  را  خود  مغرورانه  روح 
تصاویر  ها،  نقاشی  زغال،  با  های  طراحی  است. 
پویا  بدست  شده  ساخته  های  تندیس  و  متحرک 
افشار، مفهوم زاده شدن و مرگ و ماهیت بی دوامی 
خالقیت  و  کرده  روایت  را  زندگی  زودگذری  و 

با رجوع به حافظه  نهایی  نابودی  او را در نمایش 
تاریخ به رخ می کشد.

 En Masse پیش از گشایش نمایشگاه ماه می
آثار  از  ای  گوشه  افشار  پویا   ،LACMA در 
 The Space by گالری  در  را  اش  هنری 
کالنشهر  تان  دان  در  واقع   ADVOCARTSY
داد.  قرار  عالقمندان  دید  معرض  به  آنجلس  لس 
با  همه  هنری  مجموعه  برگزیده  اثر   1۵ حدود 
گالری  در  گذشته  ژانویه  اواخر  افشار  پویا  هم 

ادوکارتسی ال ای نمایش داده شد.  

ساسان کمالی
مجری و مولف برنامه های رادیویی و تلویزیونی از دهه 70 میالدی در ایران

و از دهه 80 میالدی تا کنون در آمریکا و مبارز خستگی ناپذیر برای آزادی و آبادی ایران 

»همه با هم« در نمایشگاه آثارپویا افشار

سرنگ های آلوده در مرکز شهرداری سانتا آنا

www.cbsautobody.com
http://www.ketab.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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USC رسوایی های جنسی و بحران مالی در دانشگاه

در کانون خبر:

Priuses ساخت ۲۰16 خود را  اتومبیل های مدل  اینکه کمپانی تویوتا  با 
برای جایگزینی سیستم الکترونیکی و نرم افزار بازخوانی  و تعمیر کرد، لیکن 
یکی از شرکت های فروش اتومبیل تویوتا در کالیفرنیا در شهر کلرمونت اعالم 
کرد که این مشکل هنوز باقی ست و خریداران آن را به سبب خاموش شدن 

در ترافیک بازمی گردانند و حاضر به ادامهٔ فروش آن نیست.
کمپانی تویوتا می گوید مشکل مدل های سال ۲۰1۰ تا ۲۰1۴ را با بازخوانی و 
تغییر نرم افزار حل کرده است، لیکن این شرکت فروشندهٔ اتومبیل اعالم نموده 
است که 1۰۰ اتومبیل را مردم بازگردانده اند و اکنون 7۰ اتومبیل در نمایشگاه 
مانده که ارزش یک میلیون دالر دارد و قابل فروش نیست و این نمایشگاه در 
1۴ دسامبر آن را به آگاهی تویوتا رسانده و به سبب بی نتیجه ماندن، به دادگاه 
نموده  تسلیم  الکترونیک  اتومبیل های  این  برای  را  شکایتی  ارنج کانتی  عالی 
است، زیرا هنگامی که اتومبیل در جاده خاموش می شود، امنیتی برای راننده و 

مسافران نیست و خطر تصادف جدی ست.

داد  نشان   USC دانشگاه  در  داخلی  حسابرسی 
از  مالی  گردآوری  در  همواره  که  دانشگاه  این  که 
جوالی  ماه  از  پس  است،  بوده  موفق  نیکوکاران 
۲۰17 به سبب رسوایی های جنسی رئیس دانشکدهٔ 
برکناری  و  شکایت ها  و  دانشجو  یک  با  پزشکی 
را  الزم  پول  است  نتوانسته  پزشکی  دانشکدهٔ  او، 
گردآوری نماید و نسبت به سال ۲۰16، ۵۵ درصد 
کاهش داشته که رقمی برابر ۴۵ میلیون دالر است 
و در کل دانشگاه USC برای دیگر دانشکده ها به 

سبب همین رسوایی با کاهش ۲۲ درصدی روبرو 
بوده است.

نخست جوالی  روز  در  رسوایی های جنسی  این 
کارمن  برکناری  درخواست  و  شد  افشا   ۲۰17
او  لیکن دانشگاه در برکناری  پولیافیتو مطرح شد، 
اکتفا  جابه جایی  به  آغاز  در  تنها  و  داشت  تأخیر 
نیکوکاران  بی اعتمادی  موجب  امر  همین  و  نمود 
برای ادامهٔ کمک های مالی شد و اکنون USC را 

با بحران مالی روبرو کرده است.

پس از آن که سال ها مالکیت روزنامهٔ لوس آنجلس تایمز 
بیرون از لوس آنجلس و کالیفرنیا بوده است، از سوی دکتر 
پاتریک سون شیونگ که یک میلیاردر چینی تبار است و در 
آفریقای جنوبی به دنیا آمده ، خریداری می شود و ازاین پس 
لوس آنجلس تایمز و سن دیه گو یونیون تریبون از مالکیت 

شرکت بزرگ Tronc خارج می شود.
 ۲۰16 سال  در   Tronc شرکت  که  نماند  ناگفته 
پاتریک  دکتر  و  نمود  را خریداری  تایمز  لوس آنجلس 
سون شیونگ یکی از سهامدارن شرکت Tronc بوده و 

اکنون با ۸/7 میلیون دالر سرمایهٔ مالی که دارد، روزنامه های 
لوس آنجلس تایمز و سن دیه گو یونیون تریبون را به مالکیت 

خود درمی آورد.
دکتر پاتریک سون شیونگ در سال ۲۰۰۹ با کمک مالی 
خود جان تازه ای در ارتقاء سیستم شبکه ای بیمارستان ها و 
پزشکان ایجاد کرد. او در همان سال 1۰۰ میلیون دالر نیز به 
بیمارستان سنت جان در سانتامونیکا و سپس به بیمارستان 
مارتین لوترگنگ موجب گسترش آنها شد، و هماره بیشترین 
کمک مالی خود را به بیمارستان ها و مراکز پزشکی اهدا کرده است.

درحالی که کنگره به لحظه های پایانی خود در دستیابی 
به توافق بر روی بودجه برای پیشگیری از تعطیلی دولت 
نزدیک می شد، نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در 
کنگرهٔ آمریکا و نماینده سان فرانسیسکو در کنگره به پل 
رایان سخنگوی کنگرهٔ آمریکا اعالم نمود به سبب نپرداختن 
به موضوع مهاجران DACA و خطر اخراج آنان از آمریکا 

از همراهی و رأی مثبت خودداری می نماید.
تمامی تالش میانجیگران برای برقراری تفاهم و توافق 

دوحزبی بر این است که هزینه های دوساله ۸۰ میلیاردی 
و 6۳ میلیاردی غیردفاعی، دولت را از تعطیل رها کند و با 
ادامه کار دولت به مرحلهٔ بعدی بودجه بندی برسند. در این 
طرح پیشنهادی برای توافق 1۰۰ میلیارد دالر نیز برای رفع 

مشکل مناطق آسیب دیده پیش بینی شده است.
نانسی پلسی اعالم کرده است در آستانهٔ ۵ مارچ هستیم و 
اگر DACA در آن تاریخ تمدید نشود، با اخراج هزاران 

نفر روبرو خواهیم شد.
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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(

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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توقف فروش اتومبیل های تویوتا

مالکیت لوس آنجلس تایمز برای میلیاردر چینی

نانسی پلوسی و داکا

کالیفرنیا  جمهوری خواهان  نامزدهای  مناظرهٔ  در 
برای فرمانداری ۲۰1۸، موضوع مزاحمت جنسی، 
تراویس  پروندهٔ  و  شد  داغ  بحث های  نقطه عطف 
آلن بار دیگر مطرح شد. در این مناظره که بین جان 
کاکس، داک اُوسه و تراویس آلن روی داد، به سبب 
اینکه در آغاز هفته، کمیته رسیدگی به مزاحمت های 
شکایت ها  انتشار  به  قانون گذاران  سوی  از  جنسی 
که  آلن  تراویس  نام  پرداخت،  گذشته  سال  ده  در 
از سوی  نمایندگی خود  در سال ۲۰1۳ در دوران 
مجلس  در  هانینگتون بیچ  از  جمهوری خواه  حزب 
که  کسانی  لیست  در  بوده،  کالیفرنیا  نمایندگان 
کاکس  جان  شد.  مطرح  داشتند،  جنسی  مزاحمت 

و داگ اوسه به سبب همین موضوع 
او را بیشتر مورد حمله قرار دادند و 
فرمانداری  نامزدی  برای  را  او  اعتبار 
زیر ذره بین قرار دادند. این مناظره در 

سان فرانسیسکو برگزار شد.
نماند در حال  حاضر شانس  ناگفته 
برای  دموکرات ها  زمین  در  انتخاب 
فرمانداری در اختیار گوین نیوسام و 

آنتونیو ویراگوسا می باشد.

مناظره نامزدهای جمهوری خواهان برای فرمانداری کالیفرنیا

توئیت  در  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دانلد 
آمریکا  کنگرهٔ  نمایندهٔ  شیف،  آدم  خود،  دوشنبهٔ 
در  دموکرات ها  ارشد  عضو  و  کالیفرنیا  بربنک  از 
شیف  آدم  را  آمریکا  کنگرهٔ  اطالعات  کمیسیون 
است  مستأصل  »او  گفت  و  کرد  خطاب  کوچولو 
که خود را نامزد مشاغل و عنوان های باالتر بنماید. 
برنن و کالپراست، دو  مانند کومی، وارنر،  او هم 
جلسهٔ بستهٔ کمیتهٔ اطالعات را ترک می کند تا بتواند 
بیرون برود و اطالعات محرمانه را منتشر کند، او 

باید متوقف شود.«
اشارهٔ او به کومی و دیگر مقامات عالی رتبه پیشین 

FBI و CIA است که مخالفان ترامپ بوده اند.
آدم شیف یکی از نمایندگان ارشد دموکرات ها در 
کنگرهٔ آمریکاست که چهرهٔ اصلی پیگیری موضوع 
معرفی شده  آمریکا  انتخابات  در  دخالت روس ها 
است. آدم شیف در پاسخ به پرزیدنت ترامپ در 
می بینم  رئیس جمهور  »آقای  نوشت:  خود  توئیت 
به جای  لطفًا  کرده اید.  آغاز  را  پرکاری  دوشنبهٔ  که 
انتشار توئیت های نادرست، به تلویزیون نگاه کنید، 

موضوع امروز بودجهٔ آمریکاست.

آقای رئیس جمهور لطفا به جای توئیت، به تلویزیون نگاه کنید!

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2
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درکانون خبر:

رودریک رایت، سناتور پیشین کالیفرنیا، ادعا کرد که 
زبان شاعرانهٔ ایشان موجب شده است که به مزاحمت 
جنسی متهم و محکوم شود و با فشار دیگران ناگزیر به 

پذیرفتن پرداخت خسارت توافقی شود.
این سناتور پیشین شهر اینگل وود در سنای کالیفرنیا 
در سال ۲۰1۰ به سبب به کارگیری واژگان نادرست و 
فحاشی نسبت به همکاران زن در دفتر خود در سال 
۲۰1۰ ناگزیر شدند که 1۲۰۰۰۰ دالر از سوی سنای 
کالیفرنیا به فائزه علیم برای پایان دادن به پرونده بپردازند.

سنای کالیفرنیا در جمعهٔ گذشته با انتشار 
مدارک الزم به او گفت که مدارک موجود 
اساس  بر  شما  رفتار  که  نمی دهد  نشان 
مقررات و قوانین موجود، دال بر مزاحمت 
جنسی بوده است. دران هنگام بر اساس فشار 
رئیس سنای وقت کالیفرنیا، او محکوم شده 
است. فردریک رایت می گوید که من هنرمند 
هستم و از زبان شاعرانه ای بهره گرفته ام که 

ازنظر این ها فحاشی تلقی شده است.

ایالت کالیفرنیا پروندهٔ یک دهه گذشته قانون گذاران 
درزمینهٔ مزاحمت جنسی را منتشر کرد.

جنسی،  مزاحمت  مورد  در  اتهامی  پروندهٔ   1۸
دربرگیرندهٔ تصاویر پورنوگرافی و دست درازی جنسی 
یکی از دفاتر قانون گذاران به اندام های جنسی یکی از 

همکاران در مألعام بوده است.
در این 1۸ پرونده، ۴ پرونده مربوط به تراویس آلن 
برای  کنونی  نامزد  و  هانتینگتون بیچ  پیشین  نمایندهٔ 
فرمانداری کالیفرنیا در سال ۲۰1۸، سناتور ایالتی باب 
هرتزبرگ از ون نایز، تونی مندوزا از آرتزیا، آلتوم بورک 
از مارینا دِل ری است که البته او یک نمایندهٔ زن است.

پروندهٔ پنجم به نمایندهٔ پیشین پاکویما، 
رائول باکانگرو، مربوط است که در سال 

گذشته استعفا داده است.
کارمندان  به  مربوط  دیگر  پرونده   1۲
ارشد دفاتر سناتورها و نمایندگان مجلس 
با مزاحمت  ایالتی ست که رفتاری همراه 

جنسی داشته اند.
مسئوالن اعالم کردند که ۲7 پرونده را 
مورد بررسی قرار داده اند و دیگر نتیجه ها 

به زودی منتشر می شود.

اتهام مزاحمت جنسی به سناتور پیشین کالیفرنیا و زبان شاعرانه

18 پرونده اتهامی در مورد مزاحمت جنسی

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

شهری  به عنوان  لوس آنجلس  دیگر  بار   INRIX مؤسسه  گزارش  انتشار  با 
در  شد.  برگزیده  آمریکا  در  پی درپی  سال   6 برای  ترافیک  بدترین  با 
گزارش آمده است که رانندگان در سال 1۰۲ ساعت را در جدال با ترافیک 
با  نیویورک  گذرانده اند.   ۲۰17 سال  در  اتومبیل  از  متراکم  جاده های  در 
لیکن  دارد.  قرار  دوم  رتبهٔ  در  مسکو  و  است  سوم  رتبهٔ  در  ساعت   ۹1
۳۵ شهر دیگر  خیابان های لوس آنجلس در ایجاد ترافیک های وحشتناک از 
بوده  بهتری  شرایط  در  پورتلند  و  سیاتل  بوستون،  سن فرانسیسکو،  مانند 

است.
سال  در  ترافیک  در  ساعت   ۵6 میانگین  با  تایلند  کشور  جهانی  سطح  در 
در رتبهٔ نخست قرار دارد و به ترتیب ۵ کشور باالی جدول را اندونزی با 
۵1 ساعت، کلمبیا با ۴۹ ساعت و ونزوئال با ۴۲ ساعت به خود اختصاص 

داده اند.

در همین گزارش آمده است که رانندگان در آمریکا در سال ۲۰17 نزدیک 
به ۳۰۵ میلیارد دالر هزینه سوخت کرده اند که در حدود 1۴۴۵ دالر برای 

می آید. به حساب  اتومبیل  هر 

لوس آنجلس،  شهری با بدترین ترافیک

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
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پاورقی:                                       

سعید  و  افسانه  کمک  با  حالیکه  در  خانوم  عالیه 
سوار ویلچر میشد گفت الهی خیر ببینی جوون سعید 
ویلچرو بطرف بیرون ساختمان هدایت کرد و باکمک 
خونه  بطرف  و  ماشین  سوار  و  خانوم  عالیه  افسانه 
عالیه خانوم گفت  راه  بین  در  کردن  افسانه حرکت 

پسر جان اسمت چیه
سعید گفت سعیدم مادر

 عالیه خانوم گفت خدا ترو بمادرت ببخشه
افسانه که قبال روش نمیشد اسم سعید و بپرسه ازین 
سئوال مادرش خوشحال شد آنها بخونه رسیدن باز 
هم سعید کمک کرد و عالیه خانوم و بداخل آپارتمان 
بردن و روی تشکی که همچنان وسط هال پهن بود 
در  و  خانوم  عالیه  لباس  میخواست  افسانه  نشوندن 
بیاره تا براحتی استراحت کنه سعید احساس کرد که 

مزاحمه گفت خب اگه کاری ندارین من برم
درست  یه چیزی  فورا  میموندی  اگه  گفت  افسانه 

میکردم و نهار و با ما میخوردی
اگه  سعید گفت خیلی ممنون من دیگه میرم فقط 
اجازه داشته باشم برای احوالپرسی از مادر یه سر میام
با این  بیا پسرم خونه خودته و  عالیه خانوم گفت 
و  کرد  حرکت  خروجی  در  بطرف  سعید  حرف 
همزمان افسانه گفت من تا دم در باهات میام در بیرون 
در سعید گفت میخوای شماره منو داشته باشی تا اگه 

کاری بود که ازمن بر بیاد زنگ بزنی
خیلی  که  هرچند  گفت  و  کرد  مکث  کمی  افسانه 
بهت زحمت دادم ولی چرا که نه یه دقیقه صبر کن 
بعد  و  کنم  سیو  ترو  شماره  و  بیارم  و  گوشیم  من 
بداخل رفت و لحظاتی بعد برگشت و بازرنگی گفت 
این شماره رو بگیر و با اینکار نه تنها شماره سعید 
وارد گوشی افسانه شد شماره افسانه هم وارد گوشی 

سعید شد 
وقت  هر  داری  هم  منو  شماره  حاال  گفت  افسانه 
خواستی بیای عیادت مامان زنگ بزن تا مطمئن بشی 

خونه ایم
 سعید تشکر کرد و رفت افسانه هم بخونه برگشت

احمد وقتی به مهمانسرا رسید کلید اتاقش و گرفت 
و قبل ازینکه باتاقش بره شماره تلفن راننده رو گرفت 
و برنامه صبح فردا رو با او همآهنگ و مرخصش کرد 
و بمحض اینکه باتاقش رسید بافسانه تلفن کرد و از 

حال مادرش پرسید 
افسانه جریان وخامت حال مادر و بستری شدنش 

و تعریف کرد و گفت که تازه از اورژانس برگشتن
اظهار تاسف کرد و دعا کرد هرچه زود تر  احمد 
حالش خوب بشه و بعد از افسانه خداحافظی کرد و 

برستوران مهمانسرا زنگ زد و سفارش غذا داد 
به  که  خواست  هما  از  رسید  بخونه  وقتی  سعید 
مشاور امالکی که خونه رو در آنجا معامله کرده زنگ 
بزنه و خونه رو برای فروش بزاره هماگفت باشه من 
اینکار و میکنم ولی توهم باید به چند تا بنگاه دیگه 
بگیری که سرمون کاله  یه قیمت دقیق  بزنی و  سر 
نره و در ضمن مستاجر آپارتمان هم خونه خریده و 
میخواد اونجارو تخلیه کنه فردا هرساعتی وقت کردی 
باید یه سر بریم خونه رو بازدید کنیم و ودیعه شو 
بزارم پیش بنگاهیه تا وقتی خونه رو تخلیه کرد بهش 
بده در این لحظه صغری خانم با یه سینی چای اومد 

و سالم گفت و پرسید آقا سعید نهارخوردین
سعید گفت من فعال سیرم مامان چی نهار خورده

هما گفت صغری خانم مثل آجان باال سرم میمونه و 
تاهمه غذا رو نخورم دست از سرم برنمیداره

سعید گفت دستش درد نکنه که خیال مارو راحت 
کرد و بعد از اینکه چای رو خورد باتاقش رفت و 
روی تختش دراز کشید و چشمش به سقف بود و 

اتفاقات آنروز و مرور میکرد
سعید درگیر احساس گنگ و مبهمی شده بود صبح 
آنروز با نیت مچگیری و انتقام از خونه بیرون زده بود 
ولی حاال انگار صاحب یه خانواده جدید شده و هیچ 
احاس بدی نسبت بافسانه نداشت که برعکس همش 

دنبال بهانه ای بود تا دوباره فردا بد یدنش بره
احمد صبح فردا به اداره رفت و منشی عبدالهی با 
اشاره راننده احمد و شناخت و از جاش بلند شد و 
سالم گفت و در اتاق و براش باز کرد وقتی احمد 
بداخل رفت منشی پرسید آقا چای یا قهوه میل دارین 
احمد گفت من هنوز صبحونه نخوردم لطف کن یه 
نون و پنیری بما بده و به آقای معاون هم خبر بده 

بیاد پیش من 
منشی در اتاق و بست و اول پیغام و بمنشی معاون 

رسوند و بعد زنگ آبدارخونه رو فشار داد 
لحظه ای نگذشته بود که معاون از راه رسید و باتاق 
احمد رفت و بعد از خوش آمد گویی معاون پرسید 

چه امری دارین
احمد گفت کارهای معوقه که الزمه به چریان بیفته 

چی داریم
معاون از جاش بلند شد و بطرف میز رفت و سه تا 
پرونده را جلو احمد گذاشت و گفت این سه تا آماده 
پارافه تا بفرستیم برای امور مالی ولی این یکی رو و با 
اینحرف یه پرونده رو از بین آنهابیرون کشید و گفت 
این پرونده همان خانمیه که برادرش میخواست حاجی 

رو ترور کنه حاجی گفته این بمونه تاخودم بیام
احمدبه معاون گفت بشین و یه کمی برام تعریف 
کن ببینم ماجرا چی بود در این لحظه منشی در زد و 
وارد شد و سینی صحونه رو روی میز وسط گذاشت 
وخارج شد و احمد هم اومد و مقابل معاون نشست 

و گفت صبحونه خوردی
معاون گفت آره آقا نوش جان

احمد درحالیکه شکر و توی چای میریخت گفت 
خب میگفتی داستان این همسر شهید چیه

این خانم همسر شهید نیست همسر  معاون گفت 
یکی از همکاران خودمونه که شوهرش دو ماه پیش 
دنیا رفته و حاال چند وقته که  از  رانندگی  درحادثه 
خانمش برای برقراری مستمری به اداره میومد چون 
زنه خوشگل بود و برو رویی داشت چشم حاجی رو 
گرفته و بهش گیر میداد و ازش خواسته بود صیغه 
برده کف دست  این حرفارو  زنه هم همه  بشه  ش 
داداشش گذاشته داداشه هم که از طایفه ریگی هاست 
با اسلحه بسراغش اومده و خواسته ترتیبشو بده که 
خوشبختانه بهدفش نرسیده تازه حاال سر و صداش 
در اومده که اون برنامه دوربین گذاشتن تو خونه امام 
جمعه و فیلمبرداری از هماغوشی امام جمعه باهمسر 

اخوندی که جانشینش بوده هم کار همین هاست
احمد گفت حاال دستگیرش کردن

معاون گفت نه میگن از مرز خارج شده
سعید تصمیم داشت از اوقات فراغت بنحو احسن 
استفاده کنه و یه سری کاراشو راست و ریست کنه 
بهمین دلیل موقع صبحونه بمادرش گفت اگه حالشو 
داری یه سر بریم بنگاه اینکارهایی رو که گفتی انجام 
بدیم باین بهانه توهم یه هوایی عوض میکنی مادرش 
گفت فکر خوبیه و بصغری خانم گفت که لباسشو بیاره
سعیدگفت مامان لباس گرم بپوش هوا خیلی سرده 

مادرش و  تلفن زنگ زد سعید در حالیکه گوشی 
بدستش میداد گفت اونه

احمد ازحالش پرسید و اینکه کارگر اومده یا نه و در 
آخر برای شیمی درمونی پنجشنبه سفارش کرد

هما گفت کی برمیگردی 
هنوز  حاجی  چون  نیست  معلوم  گفت  احمد 
بیمارستانه بعد برای رفع هرنوع سو ظن شماره اداره 

رو داد و باهاش خداحافظی کرد 
ازخونه خارج شدن  با سعید  همالباسشو پوشید و 
اول برای بازدید آپارتمان رفتن خونه باید رنگ آمیزی 
میشد ولی اشکال دیگه ای نداشت هما بمستاجر گفت 
من امروز ودیعه شمارو میزارم بنگاه هروقت خالی 
کردین میتونین کلید و بدین و پولتونو بگیرین و بعد 
مدیر  حساب  شماره  هما  و  رفتن  بنگاه  به  آنجا  از 
بنگاه و گرفت و گفت امروز بحسابت واریز میکنم 
فقط پول آب و برق و گاز وتلفن و باهاش تسویه 
کن موقع خروج بهش گفت راجع بفروش خونه و 
اجاره آپارتمان با خود سعید هماهنگ کن بعد از آنجا 
ببانک رفتن سعید کمک کرد پول مستاجر و بحساب 
مدیربنگاه واریز کرد و هما یه پول تپل هم بحساب 
سعید ریخت و بخونه برگشتن سعید وقتی توحیاط 
خونه داشت از ماشینش پیاده میشد تلفنش زنگ زد 

بادیدن شماره افسانه کیفور شد و با ذوق گفت 
الو سالم حالت چطوره مامان خوبه 

افسانه گفت ممنون منکه خوبم مامانم یه ذره حالش 
بزنم  زنگ  بهت  داشت  اصرار  مامان  راستش  بهتره 

میگه نکنه خجالت بکشه ونیاد
سعید گفت خیلی دلم میخواد بیام عیادت مامان بعد 

از ظهر چه ساعتی بیام خوبه 
افسانه گفت هرساعتی دلت خواست مشکلی نداریم
بعد  و  میام  چهار  ساعت  من  پس  گفت  سعید 
خداحافظی و گوشی رو قطع کرد و وارد خونه شد 

هما گفت کی بود
سعید گفت یکی از همکالسی هام بود

هماگفت لباستو عوض کن و بیا نهار
عالیه خانوم  تمام شد  باسعید  افسانه  مکالمه  وقتی 

پرسید چی گفت
افسانه گفت ساعت چهار میاد

عالیه خانوم گفت میوه ای چیزی داریم
افسانه گفت همین حاال میخوام برم سر کوچه بخرم 

ولی قبل از اون باید یه تلفن به احمد بزنم 
لباس  یه دست  میشد سعید  نزدیک  بچهار  ساعت 
پلوخوری پوشید و خیلی بخودش رسید و سر راه از 
یه قنادی خوب شیرینی گرفت و بخونه افسانه رفت

هم  خودش  بود  رسیده  خودش  به  هم  افسانه 
سعید  میکرد  احساس  فقط  شده  چش  نمیدونست 
گوشه ای از ذهنش و اشغال کرده و دم به دم وجودشو 
به رخ میکشه گاهی بخودش تشر میزد که زن داری 
چیکار میکنی و بعد برای خودش حکم برائت صادر 
که  نگفتم  بهش  هیچوقت  منکه  میگفت  و  میکرد 
دوستش دارم منو تحت فشار قرار داد اگه در این میان 

اتفاقی هم بیفته تقصیری متوجه من نیست
سعید زنگ در خونه رو بصدا در آورد 

بخودش  نگاهی  آینه  توی  بار  آخرین  برای  افسانه 
انداخت و بطرف در رفت و اونو باز کرد لحظه ای 
هردو بهم خیره شدن و باصدای سالم سعید افسانه 

بخودش اومد و گفت
 سالم خوش اومدی بفرما تو

سعید جعبه شیرینی رو بدست افسانه داد و گفت ناقابله
افسانه شیرینی رو ازش گرفت و گفت چرا زحمت 

کشیدی
سعید وارد هال شد و رو بعالیه خانوم گفت سالم مادر

عالیه خانوم گفت سالم پسرم خوش اومدی 
مبل  روی  سعید  و  شینی  نمی  چرا  گفت  افسنه 

روبروی عالیه خانوم نشست
چند لحظه بعد افسانه با سینی چای اومد و در جعبه 
شیرینی سعید و باز کرد و به خود سعید و مادرش 

تعارف کرد
عالیه خانوم گفت آقاسعید چیکار میکنی کجا مشغولی
سعید گفت درس میخونم مادر دانشگاه میرم تا یه 

ماه دیگه درسم تموم میشه
عالیه خانوم گفت البد بمحض اینکه درست تموم 

شد باید بری
خدمت سربازی

سعید گفت نه مادر خوشبختانه بعد از گرفتن دیپلم 
خدمتو خریدم

نشنیده  و  ندیده  چیزهای  بحق  گفت  خانوم  عالیه 
امروزه دیگه همه چی رو میشه با پول خرید

افسانه که تا حاالهمش زیر چشمی سعید و ورانداز 
این  میکرد توی حرف مادرش دوید و گفت مامان 
که بد نیست حاال اگه یکی دستش بدهنش میرسه و 
پولشو داره چرا بره دو سال عمرشو تلف کنه و بعد 
رو به سعید کرد و گفت چائیت سرد شد و سعید 
فنجان چایی رو برداشت و مشغول خوردن شد عالیه 
خانوم چرتش گرفته بود گاهی چشاش بسته میشد و 
بعد زور میزد تا بیدار بمونه سعیدکه متوجه شده بود 

گفت خب من برم که شما استراحت کنی
عالیه خانوم گفت چرا باین زودی

سعید گفت حاال تو یه فرصت دیگه بازهم میام و سرمیزنم
عالیه خانوم گفت خونه خودته خوشحال میشیم

سعید پاشد و بطرف در راه افتاد و افسانه هم پشت سرش  
جلو در سعید ایستاد و نگاهی عاشقانه نثار افسانه کرد

افسانه گفت خیلی لطف کردی
امکانش  ببینم  بگو  فقط  نکردم  کاری  سعیدگفت 

هست که گاهی همدیگه رو بیرون ازخونه ببینیم
که  فعال  راستیتش  وگفت  کرد  مکث  کمی  افسانه 
نمیتونم مامان و زیاد تنها بزارم برای یه خرید کوچولو 
تا سر کوچه میرم دلم شور میزنه ولی خواهرم فرزانه 
همونکه اونروز تو بیمارستان دیدی قراره تو همین 
دو سه روزه بیاد و مامانوچند روز ببره خونشون در 

آنصورت وقتم آزاد میشه میتونیم یه قراری بزاریم
سعید گفت خیلی خوشحال میشم ولی تآ آن موقع 
میتونیم باهم چت کنیم مخصوصا شبها مشکلی که نیست 
دفعه  یه  ممکنه  اینکه  واسه  فقط  نه  گفت  افسانه 
اوضاع  اگه  بفرست  پیام  یه  قبال  باشه  اینجا  داداشم 

مساعد بود میام رو خط
سعید برای اولین بار باهاش دست داد و از خونه 
شروع  برف  بارش  رسید  بخیابون  وقتی  شد  خارج 
شده بود چند لحظه زیر برف ایستاد درحالیکه افسانه 

هم از پشت پنجره زاغ سیاشو چوب میزد
 سعید پشت رل قرار گرفت نگاهی به باال انداخت و 

افسانه رو دید و دستی براش تکون داد و رفت
عالیه خانوم تو خواب و بیداری چشاشو باز کرد و 

گفت رفت
افسانه گفت تو آنقدر چرت زدی که بیچاره دچار 
ناراحتی وجدان شد و رفت ولی عالیه خانوم دوباره 

در خواب رفته بود و صداشو نمی شنید
سعید  و  بود  هماخواب  رسید  بخونه  وقتی  سعید 
باتاقش رفت و خوابید چند ساعت بعد باصدای در 
میگفت شام حاضره  که  بود  بیدار شد صغری  اتاق 

خانوم منتظر شماست
سعید گفت باشه االن میام و بعد پائین رفت 

هما گفت خواب آلو چقد میخوابی
سعید گفت تو این هوای برفی خواب میچسبه

هما گفت راست میگی برف اومده ماتو خونه ایم و 
از همه جابیخبر

 سعید گفت حاال شام چی داریم 
میرفت  بهوا  بزرگ که بخارش  یه کاسه  با  صغری 
از راه رسید و گفت آبگوشت خانوم گفت دوست 

دارین منهم بار گذاشتم ایشاهلل که باب دلتون باشه 
ریه  باعماق  کاسه  روی  از  عمیق  نفس  یه  سعید 

فرستاد و گفت 
به به بوش که معرکه س سعید در حالیکه آبگوشت 
و با ولع هر چه تمامتر میخورد تمام حواسش باین 
افسانه چت  با  و  بره  باتاقش  تر  که هرچه زود  بود 
اینکه شامش تموم شد  کنه و باهمین نیت بمحض 
درس و بهونه کرد و باتاقش رفت اول یه پیامک داد 
و گفت در چه حالی خیلی زود تلفنش زنگ زد و با 
راهنمائی سعید لپ تاپشون راه افتاد و تصویری باهم 

در تماس شدن
از  نشه  باعث  تماسها  این  دفعه  یه  گفت  افسانه 

درست عقب بمونی
نظر  از  تمومه  کارم  دیگه  من  بابا  نه  گفت  سعید 
فرمالیته باید تکلیف دوسه تا واحد و روشن کنم حاال 

ازین حرفا بگذریم مادر حالش چطوره
افسانه گفت خوبه یه کمی ناراحت شد که وقتی تو 
اینجا بودی لشکر خواب بهش حمله کرده بود بعد از 

رفتن تو اظهار ناراحتی میکرد
سعید گفت این حرفا چیه بنده خدا با این سن و 
سالش و با این حال مریضش دیگه چه انتظاری میشه 
زندگی  تنها  مادر  و  تو  راستی  پرسید  بعد  و  داشت 

میکنین 

افسانه

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

ادامه در شماره آینده

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت نهم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی می کند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم، لذا 
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر می گردد. اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
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حکایات بازار بین الخبرین

     آدینه 27 بهمن/16 فوریه
1۳۴۳ خورشیدی ) 1۹6۵ میالدی(

عزیمت محمدرضا شاه و فرح پهلوی برای 
معاینات پزشکی و استراحت به اتریش

1۳۴۴ خورشیدی ) 1۹66 میالدی(
درگذشت اسماعیل امیرخیزی - نویسنده و از 

مجاهدین نهضت مشروطیت
1۳۴۹ خورشیدی ) 1۹71 میالدی(

پرویز راجی به سمت سفیر ایران در بریتانیای کبیر 
منصوب شد.

یادداشتها و خاطرات پرویز راجی با عنوان  » 
خاطرات آخرین سفیر شاه در لندن » چاپ نخست 

در سال 1۹۸۳ بزودی در شرکت کتاب
1۳۲۵ خورشیدی ) 1۹۴7 میالدی(

زادروز غزاله علیزاده، نویسنده
آثار غزاله علیزاده در شرکت کتاب

1۳۳۹ خورشیدی ) 1۹61 میالدی(
درگذشت مهوش خواننده

1۳71 خورشیدی ) 1۹۹۳ میالدی(
درگذشت پرویز اوصیاء، شاعر، بازیگر، و خواننده

1۳۸1 خورشیدی ) ۲۰۰۳ میالدی(
رضا ژیان، بازیگر، کارگردان و فیلمنامه نویس 

سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی

شنبه 28 بهمن/17 فوریه
1۲۸1 میالدی ) 1۹۰۳ میالدی(

زادروز صادق هدایت - نویسنده معاصر
از  پس  و  پیش  چاپ  هدایت  صادق  بهای  کتا 

انقالب در شرکت کتاب موجود است.

1۲۹7 میالدی ) 1۹1۹ میالدی(
زادروز امیرعباس هویدا نخست وزیر در دوران پهلوی

کتاب معمای هویدا چاپ آمریکا نوشته دکتر عباس 
میالنی در شرکت کتاب موجود است.
1۳۰۰ خورشیدی ) 1۹۲۲ میالدی(

والی  مشیرالدوله،  طرف  از  مصدق  محمد  دکتر 
آذربایجان شد.

1۳۲۴ خورشیدی) 1۹۴۵ میالدی(
زادروز شهرنوش پارسی پور، نویسنده

کتا بهای شهرنوش پارسی پور چاپ خارج از ایران 
در شرکت کتاب موجود است

1۳۴۹ خورشیدی) 1۹71 میالدی(
زادروز آرش حجازی، نویسنده، مترجم

کتا بهای پائولو کولیو با ترجمه آرش حجازی در 
شرکت کتاب موجود است.

1۳7۴ خورشیدی ) 1۹۹6 میالدی(
و  نویسنده   - محجوب  محمدجعفر  درگذشت 

پژوهشگر معاصر
خطابه)از  صد  و  میرزا  ایرج  دیوان  بهای  کتا 
ایران،  عامیانه   ادبیات  کتاب(-  انتشارات شرکت 
خاکستر هستی با مقدمه بزرگ علوی، کلیات عبید 
زاکانی سی قصه از شاهنامه )آفرین فردوسی(داستا 
نهای شاهنام هی فردوسی ) 16 سی دی( داستانی از 
شاهنام هی فردوسی: رستم و سهراب ) 6 سی دی( 
، حافظ ) ۴ سی دی(، مثنوی مولوی. ) ۲ سی دی( 

در شرکت کتاب موجود است
1۳7۵ خورشیدی ) 1۹۹7 میالدی(

درگذشت بزرگ علوی - نویسنده معاصر
1۳۸۳ خورشیدی ) ۲۰۰۴ میالدی(

درگذشت عماد خراسانی -شاعر و غزلسرای معاصر
دیوان عماد خراسانی در شرکت کتاب موجوداست 

.     یکشنبه 29 بهمن/18 فوریه

1352 خورشیدی ) 1974 میالدی(
اعدام خسرو گلسرخی شاعر و نویسنده 

مارکسیست 
تالیفات: ای سرزمین من، بیشه بیدار و خسته 
تر ازهمیشه)مجموعه آثار( در شرکت کتاب 

موجود است.
1379 خورشیدی ) 2000 میالدی(

درگذشت نادرنادرپور شاعر برجسته معاصر در 
لس آنجلس

شرکت کتاب مجموعه کامل اشعار نادرپور را 
دردو جلد در بیش از 1600 صفحه منتشر کرده 

است.

دوشنبه 30 بهمن/19 فوریه
1۳۲۸ خورشیدی ) 1۹۵۰ میالدی(
زاد روز محمد شیری، بازیگر سینما

نقش آفرینی در فیل مهای، حلقههای ازدواج 
) 1۳۸۸ (،تالفی ) 1۳۸6 (،شبی درتهران
 ) 1۳۸6 (،ملودی ) 1۳۸6 (،دم صبح 

) 1۳۸۴ (،شمعی در باد ) 1۳۸۲ (،باالتراز خطر 
) 1۳7۵ (،آخرین مهلت ) 1۳6۸ (،دخترم سحر 

) 1۳6۸ (،سامان ) 1۳6۴ ( وسریال ش بهای 
برره.

برخی از این آثار در شرکت کتاب موجود است.
1۳۲۹ خورشیدی ) 1۹۵1 میالدی(

زادروز شهرام ناظری- خواننده معاصر موسیقی 
سنتی در کرمانشاه

مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت 

کتاب مجموعه کامل سی دی های اصل شهرام 
ناظری را دراختیار دارد.

1۳۳۸ خورشیدی ) 1۹6۰ میالدی(
سفر محمدرضاشاه پهلوی به پاکستان

1۳۴1 خورشیدی ) 1۹6۳ میالدی(
درگذشت حسین خیرخواه - بازیگر تئاتر در برلین

1۳۵6 خورشیدی ) 1۹7۸ میالدی(
سپهبد اسکندر آزموده استاندار آذربایجان 

برکنار شد و ارتشبد جعفر شفقت قائم مقام ستاد 
بزرگ به استانداری آذربایجان منصوب شد.

1۳۸7 خورشیدی ) ۲۰۰۹ میالدی(
درگذشت فاطمه مورموزنیا معروف به مهری 

مهرنیا، بازیگر با سابقه تلویزیون و تاتر و 
سینمای ایران در سن ۸۲ سالگی در بیمارستان 

باهر تهران. وی متولد 1۳۰6 در آالشت سوادکوه 
مازندران بود. وی در بیش از ۴۰ اثر سینمایی 
حضور داشته است. از جمله: کاله قرمزی و 
پسرخاله، شازده احتجاب، ازدواج به سبک 

ایرانی، اتوبوس، روسری آبی، مادر و.... 

سه شنبه 1 اسفند/20 فوریه
1۳1۳ خورشیدی ) 1۹۳۵ میالدی(

زادروز اسماعیل فصیح، نویسنده
آثار او شامل: تالیفات: استادان داستان، اسیر زمان، 

باده کهن، بازگشت به درخونگاه، پناه بر حافظ، 
تراژدی/کمدی ارس، تلخ کام، داستان جاوید، 

درد سیاوش،دل کور، زمستان 6۲ ، شراب خام، 
شهباز و جغدان، فرار فروهر، گردابی چنین هایل و 

الله برافروخت و ترجمه ها: بازیها، خودشناسی با 
روش یونگ، رستم نامه، وضعیت آخر و ماندن در 

وضعیت آخر –موجود در شرکت کتاب
1۳۳7 خورشیدی ) 1۹۵۹ میالدی(

 آخرین » تجلیل » از قمرالملوک وزیری در رادیو 
تهران برگزار شد

صدای قمر در مجموع های با عنوان از قمر تا .....
در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته به شرکت 

کتاب موجود است
1۳۹۳ خورشیدی )۲۰1۵ میالدی(

درگذشت زاون قوکاسیان، منتقد، مدرس و 
فیلمساز ایرانی،  در سن 6۴ سالگی در پی ابتال به 

سرطان معده، در زادگاهش در اصفهان درگذشت.  
او عالوه بر نگارش یادداشت و نقدهای سینمایی 
چندین عنوان کتاب در حوزه سینما و سینماگران 

تالیف کرد و در چند دوره از جشنواره های سینمایی 
در ایران، اتریش و ارمنستان جزو هیت مدیره 

داوران بود. وی متولد 1۳۲۹ در اصفهان بود و فارغ 
التحصیل رشته شیمی.

چهارشنبه 2 اسفند/ 21 فوریه
1۲۹۹ خورشیدی ) 1۹۲1 میالدی(

قوای قزاق به فرماندهی میرپنج رضاخان، در شاه 
آباد تهران اردو زد.

1۳۰۳ خورشیدی ) 1۹۲۵ میالدی(
تشکیل جلس هی علنی مجلس شورای ملی، برای 
اعالم جمهوریت، که با اعتراض شدید روحانیون 

علیه جمهوریت و سردار سپه، مواجه شد.

1۳۰۸ خورشیدی ) 1۹۳۰ میالدی(
درگذشت احمدشاه قاجار در حومه پاریس – فرانسه

1۳۹۳ خورشیدی )۲۰1۵ میالدی(
درگذشت صادق طباطبایی به دلیل ابتال به سرطان. 
اهلل  آیت  به  نزدیک  بسیار  شخصیت های  از  وی 
خمینی و نخستین معاون ساسی و اجتماعی وزارت 
کشور دولت موقت بود که مسولیت برگزاری همه 
پرسی نظام جمهوری اسالمی را در دو.ازدهم بهمن 

ماه 1۳۵۸ به عهده داشت.

پنجشنبه 3 اسفند/ 22 فوریه
1۲۹۹ خورشیدی ) 1۹۲1 میالدی(

کودتای میرپنج رضاخان پهلوی، صدور اعالمیه » 
حکم می کنم » حاکی بر فرمان برقراری حکومت 

نظامی، از سوی میرپنج رضاخان
مرد اول یا دوم کودتا از دکتر » سید ضیا « شرکت 
کتاب، کتابی با عنوان صدرالدین الهی به مناسبت 

نودمین سال کودتا منتشر کرده است.
1۳۵۰ خورشیدی ) 1۹7۲ میالدی(

درگذشت ابوالحس نخان اقبال آذرقزوینی )اقبال 
السلطان( هنرمند آواز ایران

1۳۸7 خورشیدی ) ۲۰۰۹ میالدی(
تحصن دراویش گنابادی، در اعتراض به تخریب 
محل اجتماعشان در اصفهان، مقابل مجلس شورای 

اسالمی، در میدان بهارستان تهران
1۳۹۳ خورشیدی )۲۰1۵ میالدی(

آهنگسازان  از  آساطوریان«  »آندرانیک  درگذشت 
پیش کسوت موسیقی پاپ ایران، در سن هفتاد و سه سالگی 

در شهر لس آنجلس.
تحصن دراویش گنابادی، در اعتراض به تخریب 
محل اجتماعشان در اصفهان، مقابل مجلس شورای 

اسالمی، در میدان بهارستان تهران
1۳۹۳ خورشیدی )۲۰1۵ میالدی(

آهنگسازان  از  »آندرانیک آساطوریان«  درگذشت 
پیش کسوت موسیقی پاپ ایران، در سن هفتاد و سه 

سالگی در شهر لس آنجلس.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
16 تا 23 فوریه  )27 بهمن تا 4اسفند(

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

بهمن،  در سخنرانی 22  اسالمی  رییس جمهور  اول: حسن روحانی  خبر 
های  جناح  بست  بن  از  خروج  برای  را  )رفراندوم(  پرسی  همه  برگزاری 

سیاسی الزم دانست.
اونوقت میگن چرا بچهه شیرین عقله، خب حق دارن دیگه! آخه حسن آقا 
کلیدساز حساب اینجا رو نکردی که رفراندوم در جمهوری اسالمی معنیش 

با همه جا فرق داره! همه پرسی تو این حکومت یعنی اول باس ببینیم آقای 
مقام عظمای والیت مطلقه چی میگه، بعدش باس ببینیم شورای نگهبان و 
سپاه و اینا چی میگن، بعدش اگه اجازه دادن باس دولت که مجری انتخاباته 
کمک کنه تا اون چیزی که آقا و سپاه می خوان از تو صندوق در بیاد، اگه 
در نیومد اونوقت باس همه خودشونو بزنن به خریت و اونی که آقا خواسته 
رو بگن رای اورده در غیر اینصورت به قول سخنگوی شورای نگهبان، این 
اون چیزایی که گفتم توش لحاظ  یعنی  آقا کارشناسی نشده  حرف حسن 

نشده پس قضیه کال کنسله.
خبر دوم: مقامات قوه قضاییه جمهوری اسالمی اعالم کردند، کاووس سید 
امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که به جرم جاسوسی دستگیر شده 

بود، در زندان اوین خودکشی کرد! 
بابا چقدر خرین! بسه دیگه، هی هر کسی رو میزنین میکشین، نشینین بگین 
خودکشی کرده، بابا یکیش خودکشیه، دوتا، سه تا، چهار تا، دیگه االن داره 
تعدادش دو رقمی میشه. بی خیال دیگه، دنبال یه بهونه دیگه بگردین. مثال 
میتونین بگین طرف تو زیرزمین اوین تصادف کرده و تریلی از روش رد 
شده یا وسط حیاط زندان پیانو خرده تو سرش یا تو حموم سیل برده اش 
و یا موقعی که داشته چلومرغ میزده، استخون جناق پریده تو گلوش و خفه 
اش کرده. خالصه هر چی بگین خیلی منطقی تر و قابل قبول تر از خودکشی 

کردنه واال!
خبر سوم: نادر صالب زاده از چهره های اصولگرا گفته است که خیلی از 

روشنفکران غربی خواستار پناهندگی در ایران هستند!
»بدون شرح!«

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

http://persianrugspas.com/
http://www.ketab.com
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 Education  1100   آموزش 

CLASSIFIEDنیازمندی های ایرانشهر
 Education   1100    آموزش

 Automobile   2100  اتومبیل

 Notifications  2500  اطالعیه ها

 Properties     2800     امالک

 Sale           3100           حراج

 Sevices        4100        خدمات

رقص، موسیقی، نقاشی ...

تعمیر، صافکاری، فروش، ...

اجتماعی، حقوقی، خصوصی، ...

اجاره، خرید، فروش، ...

دولتی، شخصی، وام ...

پزشکی، حقوقی، مسافرتی...

 Job         6100          کار

   Goods      6500          کاال

 Business   6700   کسب و کار

 Food           7100      مواد غذایی

 Equipments 8100 وسایل ارتباط

 Art              9100                هنر

استخدام و جویای کار، آژانس های کاریابی ...

خرید، فروش،  ...

عمده فروشی، سوپرمارکت، ، ...

پیجر، تلفن، ...

خوشنویسی، نقاشی، رقص...

خرید، فروش،  ...

اتاق و گست هاوس همیشه برای 
اجاره موجود است حتی بطور موقت

 (310) 867-1770

مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و 

هم میهنان تازه وارد 
(818) 616-3091

بهاران، شبنم - پارس
(818) 774-1414
 (818) 201-0500

به یک نفر راننده، یک نفر گرفیک 
نیازمندیم برق  مهندس  و  دیزاینر 
(310) 422-4692

آبعلي، ماست و دوغ و لبنیات
     (818) 409-0117  

حیدري، مصطفي
 (714) 871-8234

 Automobile  2100  اتومبیل

 Notifications 2500   اطالعیه ها

Properties   2800   امالک

 Sevices   4100   خدمات

 Sale        3100         حراج

کتاب حیف که زود بزرگ شدم 
)خاطرات حمام زنانه (

زیر قیمت بازار
(818) 469-0999

 Job        6100        کار

 Art         9100          هنر

اجتماعی

ایالت مارکت
(310) 659-7070
(310) 659-3528(Super)
(310) 659-9253 (Fish)
(310) 659-9250(Meat)

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

ناوی، فریدون   
Accounting Services(Enrolled Agent)

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما

  Audit در امور آدیت
مشاور مالیاتی متخصص در امور

خرید و فروش امالک و مستغالت
(310) 207-6500
www.consultax.com
info@consultax.com

حسابدار

نیازمندی های ایرانشهر گره گشای نیاز هر ایرانی

818-9 08 08 08
بخش جویای کار و هم اتاقی
 برای متقاضیان رایگان است

 آموزش زبان فارسی
فکوري، مآوا

(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com

آموزش بدنسازی
الدن کالب

(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

آموزش رانندگی
پارس

(818) 996-2945
(213) 388-0989

آموزش کامپیوتر

رنجبر، امیر
(818) 282-3918

صافکاری

خرید و فروش

یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999
 (213) 216-8282

دان تان ال ای موتورز 
نیک والدت 

(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

سي بي اس اتو 
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مشاوره

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با 
فوت  تا ٦٠٠٠  فوت  از ١٠٠٠  مساحت 
در بهترین منطقه نورت  هالیوود با 
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس 
مشترک ١٨ نفرهطبقه اول و طبقه دوم 
با قیمت استثنایي به شرط کردیت 

خوب ٢ ماه رایگان

(818) 523-2600        David

آمورزشگاه ارت 
   Los Angeles Ort College
(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

آدامز کولیژن کلینیک 
 (323) 936-3636

جرمن تک 
 (818) 625-8887 
(818) 264-0777

سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین

مکس توحیدیان
ماش نوذری

(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

بخشی شوران 
(323) 651-0414

Extar Co                       آقایی، خسرو

(310) 315-9622
ExtarCo.com

امینی، دانی
(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 خسروي، علي
(310) 274-3445
(310) 967-9530

شیمی، نوشین
(310) 498-1090

فرزان، ژانت
 (310) 475-2122
JanetFarzan.com

کاکاوند )پورنگ( مینا
(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell یک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در 

یک در یک منزل زیبای 5 خوابه برای 
اجاره ماهیانه هزاردالر

(818) 300-7226

حقوقی

فرشي، دکتر آلن
وکیل امور جنایی

(818) 666-3183
www.casedismissed.us

مسافرتی
آژانس مسافرتی شهرزاد

(310) 477-9400
shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر، مهشید
(310) 666-6816

عمده فروشی

چاپ چاپ
(818) 884-0054 
(818) 776-8833

صدف، شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666 

سبالن              319-5411 (480)

سوپرمارکت

اس جي اس     593-1200 (213)  

کي یو مارکت و پرودوس
  (818) 345-4251
(818) 758-9995
shopQmarket.com

خوشنویسی

خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

شخصی

استخدام و جویای کار

کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود، 
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه 
هیلز  وودلند  در  همکاری  جهت  را 

دعوت می کند
(424) 395-8293

استخدام َهندی من برای کارهای ساختمانی 
(818) 310-2503

دو  برای  مانیکوریست  نفر  چند  به 
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی 

هیلز نیازمندیم 
(310) 990-2780

و  فرهنگی  امور  در  شریک  جویای 
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477
ketab1@ketab.com

 Job        6100        کار
استخدام و جویای کار

 Infinity کاریابی  خدمات  شرکت 
نگهداری از فرزندان، سالمندان نظافت 
منازل یا دفاترپاره وقت ، تمام وقت و 

شبانه روزی
خانم نیکی           745-1010 (818)  

 Food   7100    مواد غذایی
میکاییل، بهروز

(310) 617-6272
MichaelMikail@aol.com

مفید، اردوان
(310) 948-6071
(949) 223-7214

منیفی، ویدا
(818) 705-7653
VidaMonify.com

Properties   2800   امالک  Automobile  2100  اتومبیل

کالیفرنیا آتو رکینگ
 California Auto wrcking 
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

لوازم یدکی

سینگل،  شده  ریمادل  آپارتمانهای 
١ خوابه، ٢ خوابه بزرگ نزدیک مراکز 
خرید، اتوبوس، متروشهرتارزانا، قیمت 

مناسب، شرایط عالی
برای کسانی که تازه به آمریکا آمده اند 

کیوان           481-1511 (818)

مستر،ریمادل  هیلز،اتاق  لند  وود 
و  مشترک  آشپزخانه  با  مبله  شده، 
پارکینگ اجاره به خانم مجرد850 $ 

یا زوج $1150 
(818) 633-0369

آقایی مسن و مجرد درآپارتمانی دو خوابه 
در بورلی گلن نیازمند زندگی با خـانومی 

55 سال به باال می باشد.
(310) 938-3212

جویای  کانتی  دراورنج  ای  خانواده 
استخدام پرستار کودک بصورت شبانه 

روزی می باشد.  
(949) 293-8824

به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان 
اسپانیش و انگلیسی برای 5 روز کار در 
دفتر جواهر فروشی  از 9 صبح تا 5 عصر 

نیازمندیم.  
کورش        648-2522 (310)  

با امید پرواز کنید
نماینده هواپیمایی ال عال

پروازهای  بلیطهای  کننده  صادر 
و خارجی داخلی 

(800) 536-6666

رمان)فرهاد فرناندو  مرد دوزنه( را بخوانید 
و در لذت غرق شوید . عباس تهرانی

(310) 477-7477
 
           

اجاره

کالس های خصوصی طراحی و نقاشی 
در لس آنجلس و اورنج کانتی
 در هر سنی ) کودک و بزرگساالن(
در هر سطحی ) مبتدی تا پیشرفته(

شماره تماس جهت اطالعات  بیشتر:
(424) 333-4919
SophiaPezeshk.com

آموزش نقاشی

 Sevices   4100   خدمات

چاپخانه

Torbati Printing 
طراحی و چاپ به زبانهای فارسی و انگلیسی 
(310) 254-6258
(310) 806-0128

وودلند هیلز، گست هاوس بسیار تمیز با 
آشپزخانه وحمام ریمادل شده، به یک 

نفراجاره داده می شود
اجاره شـــامل یوتیلیتی واینترنت

(818) 634-3463

شکوفه امین
تنظیم وکالتنامه و انجام سایر

) امورحقوقي در ایران(
(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com

 Receiptionist     به یک خیاط با تجربه و یک
در خشکشویی اکسپرس

 در منطقه   West  LAنیازمندیم.  
(310) 312-1277

Remodeling sale 
لوازم  نقره،  منزل  لوازم  کلیه  فروش 

آنتیک، لباس و مبلمان
(310) 980-0330

خیاطی
پرده ) دوخت - فروش - نصب(

پرده پارس
4210-216 (818)بهزاد ریحانی

www.parsdrapery.com

یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت 
سازی استخدام می شود

(310) 968-3221

نیازمند کار خدماتی با ساعتی ١٠ دالر 
می باشد 

(323) 994-9132

نگران دریافت تیکت رانندگی نباشید 
Justice Ticket مشاور شما برای 
خالصی از عواقب دریافت تیکت

(818) 244-4447
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بقیه از صفحه یک 
...کیت الیسون اخیرا به عنوان عضو ارشد کنگره ملي حزب دموکرات انتخاب 
شده است. او همکاري با لوییس فراخان را به مدت 1۸ ماه که منجر به رژه یک 

میلیون امریکاییان سیاهپوست در سال 1۹۹۵ گردید را در  کارنامه دارد.
رهبران سازمانهاي یهودي در تمامي سالهاي اخیر لوییس فراخان را به عنوان 
یک یهودي ستیز محکوم کرده اند. لوییس فراخان در سخنراني هاي خود ادعا 

مي کند که یهودیان،  حکومت امریکا، رسانه ها و هالیوود را کنترل مي کنند.
الزم به یاداوري است که لوییس فراخان با محمود احمد نژاد رییس جمهور 
باید از روي  سابق و جنجالي  جمهوري اسالمي که اعالم کرده بود اسراییل 
نقشه جهان حذف شود در سال ۲۰1۰ در نیویورک در حاشیه تشکیل مجمع 

عمومي سازمان ملل  دیدار کرده بود.

امنیت  حفظ  و  حمایت  برای  قانون گذاران  سرانجام  دیرکرد  سال ها  از  پس 
افشاگران و هشداردهندگانی که در دفاتر قانون گذاران در ساکرامنتو کار می کنند، 
نیز  براون، فرماندار کالیفرنیا  از امضای جری  با رأی 7۴-۰ تصویب کردند و 
در  سنور  آل  لیک  جمهوری خواه  نماینده  ملندز  ملیسا  را  الیحه  این  گذشت. 
قانون گذارانی  اخالقی  نظر حقوقی و  از  تا  بود  پیشنهاد کرده  کالیفرنیا  مجلس 
حمایت  با  آن ها  دفتر  همکاران  می شوند،  نادرست  عملکرد  و  خطا  دچار  که 

قانونی و بدون هراس از دست دادن شغل خود آن را به مقامات باالتر قانونی و 
اداری اطالع دهند. این الیحه پس از باال گرفتن موضوع های مزاحمت جنسی 
به همکاران و دستیاران خود  قانون گذاران نسبت  از سوی  آزارهای جنسی  و 
فرصت مطرح شدن و تصویب را یافت، زیرا برای نخستین بار در سال ۲۰1۴ 

این الیحه معرفی شده بود و فوریت و ضرورت آن حس نشده بود.

 تصویب الیحه حمایت از افشاگران در کالیفرنیا

دادگاه استیناف فدرال منطقهٔ ۹   از پذیرفتن تغییر مسیر دادگاه رسیدگی به توافق 
دانشجویان دانشگاه دانالد ترامپ خودداری کرد و ۲۵ میلیون دالر توافق برای 
را  بود  اعالم کرده  دادگاه نخست  به همان صورتی که  به دانشجویان  پرداخت 
پذیرفت. هر سه قاضی فدرال این دادگاه توافق کرند که هیچ کدام از دانشجویان 
که در توافق دادگاه پیشین بوده اند، نمی توانند با انصراف خود را خارج نموده 
به محاکمه بکشانند.  را  آمریکا  و در دادگاهی جداگانه و جدید، رئیس جمهور 

زیرا یکی از دانشجویان که ساکن فلوریداست درخواست کرده بود از توافق ۲۵ 
میلیون دالری خارج شود. او که شری سیمپسون نام دارد و خود وکیل است، از 
دانشجویان پیشین کالج دانالد ترامپ برای موفقیت در سرمایه گذاری در امالک 
بوده است. دادگاه استیناف منطقه ۹ دلیل خود را پایان یافتن مهلت قانونی آن 

دانشجو برای خروج از شکایت جمعی اعالم نموده است.

ترامپ و پرداخت 25 میلیون دالر خسارت

افشای مالقات حسن روحانی با نمایندگان کنگره آمریکا

امروز اعالم شد که سناتور ایالتی کالیفرنیا از حزب 
جمهوری خواه، تد ِگینز، دو سال پیش در سال ۲۰1۵ 
هنگامی که زنان از دستیار او، استیو دِیِوی  شکایت کردند 
که رفتار و کردار او نسبت به زنان برخوردی ناشایسته و 
همراه با لمس و تماس جسمانی بوده، او را برکنار کرده و 
سپس او را به عنوان مشاور برگزیده است. گرچه همواره 
استیو دِیِوی این اتهام ها را انکار کرده است. سناتور تِد 

گینز پس از انتشار این خبرها از سوی کمیته اعالم 
کرد که در آن دوران دستیار و مشاور او استیو دِیِوی 
با چالش های شخصی روبرو بوده و من کوشش 
از  اینکه  برای  به مشاوره بفرستم و  او را  کرده ام 
درآمدی برخوردار باشد، او را به عنوان مشاور در 
کمپین انتخاباتی خود برگزیده ام و او به عنوان کارمند 

قراردادی برای من کار کرده است.

یک اتهام آزار جنسی دیگر در مورد مقامات کالیفرنیا

http://www.ketab.com
http://alikrealtor.com/
http://alikrealtor.com/
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حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- فرزند اردشیر ساسانی- اثری از ژولین گرین

 2- بارانداز کشتی- عضوی در صورت- درختی است با چوبی 
بسیار سخت و محکم

 3- تأخیر- پرنده نجار- پرسش از مکان
 4-  حرف گزینش- یک چهارم-  از نشانه های جمع فارسی- 

گازی در خورشید
 5- رایج شدن- بند چرمی که بدان چیزی را بندند- شهر بی دفاع

 6- از عناصر اربعه- به اتفاق- روکش
دریا  با  ناخن-  الک  رنگ  حالل  امیل زوال-  از  اثری   -7  

جیحون شود
 8- رشته کوهی در تبریز- از گل های زیبا- گیرنده امواج رادیویی
 9- جوانمرد-  شاخه ای از پزشکی که عبارت است از بریدن و 
شکافتن قسمت های مختلف بدن- مهمان سفره هفت سین نوروز

 10- میوه کال- آدم کش- چرک جامه
 11- عالمت مصدرجعلی- امپراتوری آلمان- سخن مبنی بر 

طعنه، توهین، یا ریشخند
 12- فصلی- بزرگ قبیله-  پرنده سعادت-  ضمیر سوم شخص 

مفرد
 13- بنای مرتفع-  الهه دانش روم باستان- جنبش و تکان شدید

 14- پهلوانان- سرشماری- ماه شب اول
 15- نام یک کتاب ادبی است که توسط ویکتور هوگو نوشته 

شده است- سلسله ای در تاریخ ایران
عمودی:

1- نام سابق نیشابور- از آثار تاریخی شیراز
 2- گرفتاران و دربندان- ایشان- پشت سر هم بودن

 3- پایتخت چین- حرکت دادن و جنباندن-  تشنه فریب

 4- پرسه زن- عود-  باغ معروف شیراز- برج فرانسه
 5- راه میانبر- پدر- جمع جریمه

 6- زد و خورد- از پادشاهان ساسانی-  گلی سفید و خوشبو
 7- از بیماری های  واگیردار- دومین شهر بزرگ فالت تبت - 

همنشین برگ در هنگام سحر
 8- واحد پول ترکیه- شایسته- باقی مانده غذا

 9- جمع نکته- از مواد مخدر- پشت سر و عقب
 10- نیم صدای گربه- آرام گرفتن- بی کس و یگانه

 11- اشاره به چیزی نامعلوم- درود-  من و شما
 12-  آب منجمد- مایه بازی و سرگرمی-  رئیس جیمزباند- 

دروغ ترکی
 13- وسیله احتیاطی اضافی- فرمان خودرو در دستش است- 

شاعر مسافر
 14- ناخوش و مریض- جمع متن- شهری در استان لرستان

 15- از قهرمانان جنگ تروا- اثری از سیمین دانشور
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 16 فوریه  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

https://www.08tickets.com/tickets/balcony-113194#buy
http://icwin.org/
http://www.citynationalgroveofanaheim.com/events/detail/omid
https://www.08tickets.com/default
https://www.08tickets.com/tickets/balcony-113198#buy
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=998c1753-6366-438b-8a1f-bcceb19ab2ea
https://www.08tickets.com/tickets/bazm-e-arefan-114357#buy
https://www.08tickets.com/tickets/karvan-e-eshgh-110993#buy
https://www.08tickets.com/tickets/balcony-113198%23buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

دانشجویان کوشا در امور دانشجویی در کالج های کالیفرنیا 
بتوانند الیحه  تا  در حال گردآوری ۵۸۵۴۰7 امضا هستند 
رایگان بودن تحصیل در کالج را در برگه های رأی نوامبر 
 Collage for All Act ۲۰1۸ قرار دهند. این الیحه که
برتی   ۲۰16 انتخاباتی  کارزار  پیشنهادهای  از  دارد،  نام 
دانشجویان  میان  در  به ویژه  و  است  گرفته  الهام  ساندرز 
است.  یافته  بسیاری  هواداران  کم درآمد  مناطق  در  کالج ها 

به  تصویب  صورت  در  الیحه،  این  تصویب  صورت  در 
 ۲۰۰۵ سال  در  که  میلیاردرها  مالیات  طرح  بازگرداندن 
حذف شده است منتهی خواهد شد تا بتواند از ۴ میلیارد 
میلیون   6/۲ رایگان  تحصیالت  برای  الزم  بودجه  دالر 
دانشجو را در کالیفرنیا تأمین نماید. در دوران جرج بوش 
در سال ۲۰۰۵ با بخشودگی مالیاتی ثروتمندان، این حذف 

درآمد را موجب شده بود.

پیشنهاد الیحه تحصیل رایگان در کالج

105

http://www.shanainsurance.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
http://www.odjaghianlaw.com/
http://repairs.arioantique.com/
https://www.facebook.com/iraniankhadamat

