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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 صفحات دیگر:

ای مردان ایرانی به ما بپیوندید!
دعوت گروه موسیقی آبجیز 

پشتیبانی کمیته کارزار انتخاباتی برای 
کنگره آمریکا از جیل سیس نروز

طرح الیحه " دن هم" اتالف وقت 
کنگره است

کشته شدن دو کارگر کشاورز مورد 
تعقیب قانونی قرار نخواهد گرفت

موافقت شورای شهر لوس آنجلس 
با 3 میلیون دالر خسارت به هالی 

بریک

مقام نخست سی و هفتمین سال 
رقابت های آموزشی کشور برای 

دبیرستان وودلندهیلز

نخستین آگهی تلویزیونی گوین 
نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا با 

شعار "شجاعت برای تغییر"

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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

رایگان
FREE
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با توافق با آمریکا و کره جنوبی
کره شمالی از پشتیبانی نظامی و هسته ای 

جمهوری اسالمی دست می کشد!

با اعالم توافق بین آمریکا با کره شمالی از یک سو و توافق 
کره شمالی و کره جنوبی از سوی دیگر پشتیبانی کره شمالی 
از برنامه های هسته ای و نظامی جمهوری اسالمی در پرده 

ای از ابهام قرار گرفته است.
پرزیدنت ترامپ در سخنرانی 13 اکتبر 2017 خود در باره 
جمهوری اسالمی به روشنی تاکید نمود که " به باور بسیاری، 
جمهوری اسالمی ایران در حال معامله با ایران است. " هم 
چنین او اعالم کرد که " از آژانس های اطالعاتی آمریکا 
خواسته است تا تقیقی در این زمینه انجام داده و آنچه را 
که یافته اند بالفاصله بررسی دقیق و موشکافانه نمایند و 

گزارش کنند."
 در دهه 80 کیم ایل سونگ پدر رهبر کنونی کره شمالی 
روابط بسیار گرم و صمیمانه ای را با جمهوری اسالمی 

برقرار کرده بود که از آن جمله فروش موشکهای اسکاد 
بی به ایران در جنگ شهرها بین ایران و عراق و هم چنین 
خرید سالح از کشورهای بلوک شرق از طریق پیونگ یانگ 

برای ایران بود.
با آن که دو دولت از دو ایدئولوژی کامال متفاوت از یکدیگر 
بر دو ملت ایران و کره شمالی حکومت می کنند اما در 

آمریکا ستیزی و سرکوب ملت های خود اشتراک دارند.
در دوران اخیر یاری هر دو حکومت به بشار اسد نیز به این 

وجوه اشتراک اضافه کرده است.
در اوایل ماه اوگوست 2017 "کیم یونگ نم" مرد شماره 
2 کره شمالی در مراسم تحلیف آخوند حسن روحانی 
شرکت کرد و این نشان از نزدیکی بیش از حد دو حکومت 

با یکدیگر دارد.

ای مردان ایرانی به ما بپیوندید! دعوت گروه موسیقی آبجیز 
گروه موسیقی آبجیز که توسط دو خواهر ایرانی سوئدی رهبری 
کمپین  از  جدید  ویدئو(  )موزیک  نماهنگی  ارایه  با  شود،  می 
اعتراض به ممنوعیت ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها حمایت 

کرد.
ملودی و صفورا صفوی، خوانندگان گروه آبجیز که اولی ترانه 
سرا و دیگری آهنگساز است، به تازگی نماهنگی با نام »استادیوم« 
بانوان  به ممنوعیت حضور  اعتراض  اند که ضمن  منتشر کرده 
در ورزشگاه های ایران از مردان می خواهند تا به کمپین رفع 

ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها بپیوندند. 
به  را  استادیوم  نماهنگ  آبجیز،  گروه شان،  و  خواهران صفوی 
پشتیبانی و سفارش مرکز حقوق بشر در ایران ))CHRI ساخته 
اند تا حمایت و تشویق نمادین مردان ایرانی برای پیوستن به یک 
جنبش اعتراضی زنانه باشد. آبجیز نخستین گروه موسیقی راک 
و رگی ایرانی است که در نظر دارد تا در مورد رفع ممنوعیت 
ورود بانوان به استادیوم ها با همکاری مرکز حقوق بشر در ایران 
با شرکت در کمپینی اعتراضی، فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( را 
قانع کنند تا حکومت اسالمی ایران را وادار به رعایت حقوق زنان 
کرده تا بلکه در زمان شرکت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 

آتی در روسیه، این ممنوعیت های ناعادالنه برچیده شود.  
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

 اداره پلیس تاکنون ) تا لحظه مخابره این خبر( کشته شدن 9 نفر را 
در این حادثه تایید کرده است.

در  بررسی های جدی  و  است  دستگیر شده  از حادثه  راننده پس 
مورد این که حادثه یک حادثه تروریستی بوده است در جریان است.
این حادثه در تقاطع خیابان یانگ و فینچ رخ داده است جایی که 

کسب و کار مشاغل ایرانی فراوانی در این منطقه حضور دارند.
پلیس تورنتو اعالم کرده که این خودرو ون پس از عبور از جدول 

خیابان ، وارد پیاده رو شده است.
وزارت خارجه کانادا با توجه به نشست وزرای خارجه جی 7 که 
امروز دوشنبه روز نخست برگذاری آن بود  و 30 کیلومتر با محل 
حادثه فاصله دارد اعالم کرد که تغییری در زمان بندی برنامه نمی 
از سوی  این حادثه دلخراش  مقتولین و مجروحان  نام  دهد. هنوز 

پلیس تورنتو گزارش نشده است 

 یک خودرو در محله بیزینسی ایرانیان تورنتو تعدادی 
عابر پیاده را زیر گرفت

ساخت  برای  خود  طرح  لوس آنجلس،  شهردار  گارستی  اریک 
مرکز  از  کنندگان  بازدید  و  مسافران  هوایی  انتقال  و  نقل  تله کابین 

متروی لوس آنجلس به سوی استادیوم داجرز را اعالم کرد.
این تله کابین ها که همانند خط نقل و انتقال هوایی در مناطق اسکی 
خواهند بود، در شب ها مانند اتاقک جواهر جلوه خواهد کرد و تا 
سال 2020 پایان خواهد یافت و می تواند از ترافیک بزرگراه 110 

بکاهد و تماشاگرانی را که راهی استادیوم داجرز هستند بدون ایجاد 
تراکم در بزرگراه از طریق خط زمینی مترو و سپس این خط هوایی 
اجرا  به  تایپه چین  و  لندن  در  این طرح  برساند. شبیه  استادیوم  به 
درآمده و افزون بر این، یکی از ابزارهای گردشگری بر فضای لوس 
آنجلس خواهد بود. اریک گارستی به شوخی وجدی اشاره کرد که 
می تواند محلی برای درخواست ازدواج از سوی عشاق تلقی شود. 

طرح ساخت تله کابین برای نقل و انتقال هوایی مسافران و بازدید کنندگان از مرکز متروی 
لوس آنجلس به سوی استادیوم

سیمین دانشور 
نویسنده و آفریننده رمان سووشون از آثار ماندگار ادبیات فارسی معاصر

www.cbsautobody.com
https://uncensoredbook.com/
http://persianrugspas.com/
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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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انتخاباتی برای کنگره آمریکا از حزب دموکرات که تالش دارد  کمیته کارزار 
از جیل سیس  برگرداند، اعالم کرد که  آبی  به  کرسی های منطقه های سرخ را 
برای  رقبا  دیگر  برابر  در  فولرتن  شهر  کاندیدای   )Gil Cisneros( نروز، 
تصاحب کرسی نمایندگی اد رویس،  پشتیبانی می کند و این در حالی است که 
انتخابات 5 جون، یکی از دو  6 دموکرات و 7 جمهوریخواه تالش دارند در 
نفری باشند که به مرحله دوم یعنی انتخابات نهایی در نوامبر 2018 راه یابند. 
گرچه این پشتیبانی، نمی تواند همراه با کمک مالی باشد لیکن با تالش رهبران 
تا  است  در جریان  دیدارهای خصوصی  در  هایی  کوشش   ، دموکرات  حزب 
دیگر دموکرات ها را راضی کنند که اعالم انصراف دهند و رای ها تقسیم نشود. 
بستگی  این  و  آمریکاست  دریایی  نیروی  سربازان  کهنه  از  نروز  سیس  جیل 
و  دموکرات  حزب  جوان  نامزدهای  برابر  در  را  او  می تواند  نظامیان  به  او 

جمهوریخواهان کمک نماید.

کرد  اعالم  کالیفرنیا  تورالک  از  کنگره  جمهوریخواه  نماینده  هم،  دن  جف 
 193 و  جمهوریخواه   47 یعنی  آمریکا  کنگره  نماینده   430 از  نفر   240 که 
هنوز  ولی  هستند  موافق  است  نوشته  او  که  مهاجرتی  الیحه  با  دموکرات 
این  از  که  بیاورند  فشار  آمریکا  کنگره  سخنگوی  رایان،  پل  به  نتوانسته اند 
الیحه پشتیبانی کند  و آن را به رای بگذارد و توجه پرزیدنت ترامپ را نیز 
بر  که  کرد  متحدانش تالش خواهند  و  او  این روی،  از  نماید.  آن جلب  به 
اساس روند مقررات، این الیحه را به سوی مطرح شدن در کنگره بکشانند 
و در صدد گردآری امضا برای در دستور کار قرار دادن این الیحه در کنگره 
هستند گر چه »دن هم« از اقدام بعدی خود سخن نگفت،  لیکن باید اشاره 
دن   " الیحه  طرح  که    بود  کرده  اعالم  گذشته  هفته  در  رایان  پل  که  کرد 
هم" اتالف وقت کنگره است زیرا در صورت تصویب،  از سوی پرزیدنت 
در  در مجلس  در مجلس  4 الیحه  در حال حاضر  وتو خواهد شد.  ترامپ 
مورد مهاجرت است که یکی را ترامپ دوست دارد، دیگری را پل رایان و 

یکی را دموکرات ها و این تنها الیحه دو حزبی است.

دادستان کرن کانتی اعالم کرد که ماموران اداره مهاجرت را در مورد کشته شدن دو 
کارگر کشاورزی مورد تعقیب قانونی قرار نخواهد داد زیرا هیچ گونه مدرکی نشان 
نمی دهد که آنها دروغ گفته باشند و دروغ آنها موجب فرار و سپس تصادف این دو 
نفر شده باشد و در ضمن من فکر نمی کنم که از نظر قانونی بتوان کسی را به سبب 

دروغگویی و یا اطالعات نادرست محاکمه کرد. 
باید اشاره کرد که در 13 مارچ 2018 هنگامی که ماموران فدرال، برای دستگیری یک 

زوج به خانواده ای مراجعه کردند که از نظر شابهت ظاهری و نام خانوادگی همانند 
هیالریو گارسیا و مارسلینا گارسیا بودند، این دو نفر که از نظر مهاجرت غیرقانونی و 
کارگر کشاورزی بودند، دست به فرار زدند و هنگام رانندگی با سرعت، به تیر چراغ 
برق برخورد کردند و جان خود را از دست دادند و یک خانواده 6 نفری را بدون 
سرپرست گذاشتند. این زن و شوهر 33 و 35 ساله بودند و آنان را با فردی به نام 

سلستینوهیالریو گارسیا اشتباه گرفته بودند. 

شورای شهر لوس آنجلس با رای 0-11 موافقت کرد که 3 میلیون دالر خسارت 
دوش  بر  که  هنگامی   2014 نو  سال  در شب  که  بپردازد  فیلد  بریک  هالی  به 
دوستش سوار بوده به سبب اشکاالت پیاده رو و باال آمدگی بلوک های سیمانی 
افتاده و  زمین  به  با سر  او  و  پیچ خورده  پای دوستش  برگ،  با  آن  و پوشش 

مجروح شده است. 
و  او  غفلت  و  سهل انگاری  شکایت  این  برابر  در  آنجلس  لوس  شهر  چه  گر 

دوستش را دلیل قرار داده بودند لیکن در برابر درخواست خسارت 10 میلیون 
دالری این فرد،  ناگزیر به توافق 3 میلیون دالری شدند. 

ناگفته نماند که شهر لوس آنجلس این گونه اعالم خسارت ها در سال شهر لوس 
آنجلس را با 200 میلیون دالر نیاز به بودجه برای پرداخت خسارت ها روبرو 

می نماید. 

پشتیبانی کمیته کارزار انتخاباتی برای کنگره 
آمریکا از جیل سیس نروز

 طرح الیحه " دن هم" اتالف وقت کنگره است

کشته شدن دو کارگر کشاورز مورد تعقیب قانونی قرار نخواهد گرفت

موافقت شورای شهر لوس آنجلس با 3 میلیون دالر خسارت به هالی بریک

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

انتشار گزارش فروش خانه ها در ماه مارچ، نشان از افزایش 8/4 درصدی 
نسبت به ماه نخست سال 2018 دارد. و تنها دلیل آن، نبود خانه ها برای فروش 
در بازار مسکن است. برای نمونه خانه ای با میانگین قیمت 509500 دالر در 
دسامبر 2017 در ماه مارچ به بهای 519000 دالر رسیده است، اما در مقایسه 

با ماه مارچ 2017، امسال با 6/2 درصد کاهش روبرو بوده ایم.
 افزایش قیمت در 6 کانتی برای خانه های میانگین قیمت این گونه بوده است. 
لوس آنجلس کانتی با افزایش 6/6 درصد بهای خانه ها 585000 دالر بوده و 
ارنج کانتی، با  8/7 درصد افزایش به 725000 دالر رسیده است. ریورساید 
با 7/1 درصد افزایش به 375000 دالر و سن برناردینو کانتی با افزایش 7/5 
درصد به 328000 دالر رسیده است سن دیه گو کانتی نیز با 6/8 درصد در 
55000 دالر و ونچورا کانتی با 5/6 درصد افزایش در 565000 دالر رکورد 

ایستاده است. 

افزایش نبود خانه ها برای فروش در 
بازار مسکن

مسئوالت شریف دپارتمان ارنج کانتی جستجوی خود را برای یافتن مردی آغاز 
کردند که قایق او بدون سرنشین به ساحل نیوپورت بیچ رسیده است. این فرد 
که نیوکوالس باسیک نام دارد، فردی با قد 9 فوت و وزن 220 پاند است که مو 
و چشم قهوه ای دارد و آخرین بار با یک تی شرت تیره و کفش خاکستری دیده 

شده است و 47 ساله است. 

او در ساعت یک پس از نیمروز یکشنبه با قایق خود بندر نیوپورت را به سوی 
اقیانوس ترک کرده بوده و قایق خالی او در ساعت 6 پس از نیمروز یکشنبه به 

کنار ساحل نیوپورت در نزدیکی خیابان 48 رسیده است. 
بیچ  هانینگتون  پلیس  و  بیچ  نیوپورت  پلیس های  همکاری  با  ساحلی  گارد 

جستجوی خود را ادامه می دهند. 

جستجوی شریف دیپارتمان ارنج کانتی برای یافتن نیکوکالس باسیک 47 ساله 

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104706&title=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%85&author=%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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پاورقی:                                       

صرف نهار تموم شد و همه بخونه فرزاد برگشتن 
چند نفر در مقابل در خونه تسلیتی گفتن و رفتن و 
افراد باقیمونده بداخا خونه رفتن فرزانه با کمک خاله 
و ناهید بساط چایی رو آماده کردن و با خرما و میوه 
پذیرایی میکردن و صدای قاری قران فضا را انباشته 
بود چند نفر از دوستان فرزاد پرده تسلیتی رو که از 
طرف دوستان و همکاران نوشته شده بود روی سر در 

خونه آویزون کردن و بداخل خونه رفتن
احمد از افسانه پرسید که تاکی اینجامیمونی

فرزانه که حرف احمد و شنیده بود با عجله جلو 
فضولی  دارم  ببخشین  منو  آقا  احمد  گفت  و  اومد 
میکنم اگه اجازه بدین من افسانه رو چند روزی ببرم 

خونه خودمون تا یه ذره حالش جا بیاد
چون  میشم  ل  خوشحا  خیلی  اتفاقا  گفت  احمد 
مجبورم فردا برگردم و نمیخوام تنها بمونه و بافسانه 
بازم  اگه  میریزم  بحسابت  پول  مقدار  یه  فردا  گفت 

احتیاج بود فقط بمن زنگ بزن
اینکه  مثل  نکنه  درد  دستت  گفت  گریه  با  افسانه 
بدلش افتاده بود بارها بمن گفت دختر من پول کفن و 
دفنم و کنار گذاشتم مبادا منو زیر دین کسی بخوابونی

احمد گفت پس اگه کاری نداری من برم
افسانه میخواست از جاش بلند شه و بدرقه ش کنه 

که احمد نزاشت و گفت راحت باش من میرم
 احمد توی هال ا ومد و باهمه خداحافظی کرد

فرزاد همچنانکه اونو همراهی و بدرقه میکرد ازش 
خواست تا مبلغ هزینه های اونروزو اعالم کنه و احمد 
باعث  نگیری  اگه  که  اصرار  فرزاد  و  میکرد  امتناع 

عذاب اون توی قبر میشی
احمد گفت باشه بعدا ازت میگیرم 

فرزاد گفت احمد آقا این پولو که من نمیدم این پول 
خودشه که کنار گذاشته

احمد از توی جیب کتش چند ورق کاغذ و در آورد 
و بفرزاد داد

فرزاد گفت لطف کن و شماره حسابتو برام بفرست 
و فرزاد دوباره ازش تشکر کرد و از هم جدا شدن

احمد نگاهی بساعت انداخت هنوز سه نشده بود 
باعجله خودشو بخونه رسوند هما توی هال بود و 

سعید توی اتاقش 
 احمد گفت ساعت جند باید برای شیمی درمانی 

بری
هما گفت ساعت چهار

احمد گفت کم کم آماده شو چون پنجشنبه ها خیابونا 
شلوغه

چون  کرد  تعجب  احمد  صدای  شنیدن  با  سعید 
فکرمیکرد با توجه به فوت عالیه خانوم حتما این دو 
سه روز آینده رو در کنار آنها میمونه و گاهی فکر 
میکرد که شاید رابطه احمد با افسانه هم مثل رابطه 

خود او با افسانه پیش خانواده افسانه علنی نشده  
همه این افکار در هم و برهم اونوعصبی میکرد 

هما بصغری گفت تا لباسش و بیاره و احمد باتاقش 
رفت و لباسش و عوض کرد سعید لباس پوشد و از 

پله هاپائین اومد و احمد هم از پشت سرش 
راه  از  هما  دکتر  درمانی  شیمی  اتاق  در  مقابل  در 
تا هما رو  پرستار خواست  از  انها  با دیدن  رسید و 
آماده کنه و از احمد و سعید خواست تا باتاقش برن 
لحظاتی بعد دکتر اونا رو مخاطب قرار داد و گفت 
اخیرا راه جدیدی بموازات شیمی درمانی پیدا شده 
بنام ایمن تراپی که بعضی از همکاران متخصص ما 
اونوجایگزین شیم درمانی کردن و بعضی هم ترکیبی 

از این دو رو تجویز میکنن
فکر  شما  خانم  بیماری  پیشرفته  بمراحل  باتوجه   
کردم شاید این روش در مورد ایشان افاقه کنه بهمین 
دلیل دستور دادم تا از امروز بهمین شکل تحت درمان 
قرار یگیره الزم دیدم شمارو هم در حریان بزارم من 

عرض دیگری ندارم احمد از دکتر تشکر کرد و از 
اتاقش خارج شدن ساعتی بعد همچون بار گذشته 
آوردن  ویلچر  بر  سوار  و  بیجان  با جسمی  رو  هما 
احمد بسعیدگفت صبر کنیم تا حالش کمی جابیا د 

بعد بریم
از  بهتر  سعید گفت هفته پیش هم حال و روزش 
این نبود ولی وقتی بخونه رسیدیم نسبتا بحال عادی 

برگشته بود
در این لحظه کارگر قبلی از راه رسید و سالم غرائی 
بسعید داد و ویلچر و بسوی در خروجی هدایت و 
کردن  ماشین  سوار  رو  هما  سعید  و  احمد  باکمک 
و  گذاشت  کارگر  دست  کف  رو  اسکناسی  سعید 
آینده  هفته  گفت  احمد  راه  بین  رفتن  خونه  بطرف 

صغری خانم و همرات بیار خیلی میتونه کمک کنه
سعید همچنانکه روش بخیابون بود انگار که حرفشو 

نشنیده و جوابی نداد
آورد و  یه کاسه سوپ  بود خاله  تاریک شده  هوا 
با اصرار از ا فسانه خواست تا بخوره افسانه بفرزانه 
گفت آبجی اون گوشی منو بزار زیر شارژ تو این دو 
سه روزه شارژش تموم شده ممکنه احمد زنگ بزنه 
فرزانه گوشی رو به برق وصل کرد و اومد پهلوی 
افسانه نشست و گفت افسانه معلومه که این احمد 
آقا مرد خوبیه امروز خیلی زحمت کشید اگه اون نبود 
خدا میدونه کار ما کی تموم میشد تازه فرزادهم خیلی 

ازش خوشش اومده
بحرفاش  میخورد  و  سوپش  که  همانطور  افسانه 

گوش میداد
احمد و سعید میخواستن هما رو باتاقش ببرن ولی 
هما با همون حال زارش به اوناحالی کرد که مایله 

توی هال بشینه 
احمد و سعید اونو روی کاناپه نشوندن و پتویی را 
بساط  تا  بصغری گفت  احمد  پاهاش کشیدن  روی 

سفره رو پهن کنی منهم دوش میگیرم و میام بعد از 
شام چیزی نمونده بود که احمد هم روی مبل خوابش 
ببره که هما گفت چرا بخودت عذاب میدی فردا هم 

که مسافری برو روی تخت خودت بخواب 
احمد خمیازه ای کشید و قبل از اینکه باتاقش بره 

گفت پول نیاز نداری
هما گفت در حال حاضر نه

احمدگفت اگه الزم داشتی زنگ بزن و باتاقش رفت
افسانه گوشی رو برداشت و روشن کرد چه خبر بود 
یه عالمه میس کال و پیام که همه از طرف سعید بود 
توی پیام های اولیه اظهار نگرانی یود بعدیشم تسلیت

   
افسانه هم براش پیام فرستاد و از همدردیش تشکر 
کرد و گفت فعال بخاطر اینکه حال مساعدی ندارم 
بمن اجازه نمیدن تا بخونه برگردم احتماال تا دوسه 
اینکه  بمحض  میمونم  برادرم  خونه  هم  دیگه  روز 
بخونه برگشتم باهات تماس میگیرم و بعد همه پیام ها 

و آثار جرم و از توی گوشی پاک کرد
صبح شد بجز صغری کسی پائین نبود احمد درحین 
پائین اومدن از پله ها جواب تلفن راننده رو که جلو 
در منتظر بود میداد و با اصرار صغری یه چای سر 
پایی خورد و از خونه خارج شد درحالیکه سعید از 

پشت پنجره با نگاهش اونو بدرقه میکرد
گرفت  فرزانه  از  و  نیاز  مورد  وسایل  لیست  فرزاد 
و گفت اول میرم مسجد برای مراسم سوم هماهنگ 
میکنم و بعد میرم برای خرید اگه چیزی جا افتاده بود 

زنگ بزن
نیست میخوای  برات سخت  تنهایی  فرزانه گفت   

باهات بیام
فرزاد گفت نه یه کاریش میکنم و سراغ افسانه رفت 

و گفت حالت چطوره 
افسانه گفت بهترم داداش

فرزاد گفت قرار بود احمد شماره حسابشو برام اس 
ام اس کنه فکر کنم یادش رفته اگه تماس گرفت یاد 

آوری کن و از خونه خارج شد
سعید پیام داد که الاقل آدرس خونه داداش و برام 
بفرست تابیام و از توی کوچه ترو بو بکشم دلم برات 
یه ذره شده و افسانه جواب داد یه کمی تحمل کن 

منهم مثل توام
هما در حال خوردن صبحونه بود که سعید هم اومد
هما گفت میبینم که تو خونه موندگار شدی مبادا 
که  نبود  این  هدفم  کنی  اذیت  خودتو  من  بخاطر 

خودت و زندونی کنی
سعید گفت خاطرت جمع باشه عزیزم بوقتش بقول 

تو 
به شبگردیام میرسم

از  قبل  بهتل رفت و  یه راست  گاه  فرود  از  احمد 
هرچیز بافسانه زنگ زد و حالشو پرسید 

افسانه گفت با این لطفی که فرزانه و خاله بمن دارن 
بزنم حالم خیلی  به سیاه و سفید  نمیزارن دست  و 

بهتر شده
احمد گفت خدا رو شکر مواظب خودت باش

افسانه گفت باشه راستی دیروز حال درستی نداشتم 
و نشد ازت تشکر کنم دستت درد نکنه خیلی زحمت 
کشیدی احمد گفت این حرفا چیه مگه غریبه بود مثل 

مادر خودم بود 
افسانه گفت فرزاد گیر داده بود که چرا شماره حسا 

بو ندادی امروز براش بفرست
احمد گفت باشه و خداحافظی کرد و شماره بنگاه و 
گرفت محمدی بادیدن شماره احمد بی مقدمه گفت 

احمد آقا بستم دفترشو بستم و تموم شد 
احمد گفت بهمون قیمت

محمدی گفت آره آدم خوبیه زیاد اهل چونه زذن 
نبود سهم شما رو هم امروز واریز میکنم 

کرد  ردیف  و  مسجد  قرارداد  ازینکه  بعد  فرزاد 
سفارش چاپ آگهی روز سوم و داد و سراغ خرید 
رو  همه  در خونه  دم  از خرید  بعد  و  رفت  وسایل 
بفرزانه تحویل داد و به چاپخونه برگشت و اعالمیه ها 
رو گرفت تعدادی رو جلو مسجد و خیابونای دور و 
بر چسبوند و از آنجا بدر خونه افسانه رفت و تازه آن 
موقع بود که فهمید احمد پرده ای را نوشته و به باالی 

در خونه افسانه آویزان کرده
و  دور  رو  دیگری  تعداد  و  برگشت  بخونه  فرزاد 
برد  بخونه  رو  مابقی  و  چسبوند  خودش  خونه  بر 
و بفرزانه داد و گفت اگه حمید خواست بهش بده 

تاجلو خونه شما یا هرجای دیگه بچسبونه
افسانه گفت داداش همسایه های ماهم خبر ندارن

من  هم  میام  شما  خونه  جلو  از  دارم  گفت  فرزاد 

آگهی چسبوندم هم قبل از من احمد آقا پرده نوشته 
و آویزان کرده بود

افسانه لحظه ای بفکر فرو رفت و دیگه چیزی نگفت 
سعید دلش گرفته بود و بدون هدف رانندگی میکرد 
که خودشو جلو خونه افسانه دید و چشمش به پرده 
و آگهی ترحیم اقتاد از ماشین پیاده شد و جلو رفت 

آگهی رو خوند و بخاطر سپرد و برگشت
فرزاد بعد از اینکه پول و بحساب احمد ریخت از 
بانک بیرون اومد و بخونه رفت با دستپاچگی یکی دو 
لقمه غذا خورد و حلوای دست پخت خاله و خرما 
و قند و چای و میوه رو برداشت و بمسجد برد و 
همه رو تحویل خادم مسجد داد و بخونه برگشت تا 

با ماشین خودش و آژانس همه رو بمسجد برسونه
برخالف انتظار مسجد خیلی شلوغ شد و تعدادی از 
همسایه های خونه قبلی عالیه خانوم هم اومده بودن 
بعد از اینکه آخوند ختم جلسه رو اعالم کرد همه از 

مسجد در اومدن تا بخونه برگردن
سعید کمی دورتر از آنجا و در جایی ایستاده بود تا 
با احتمال هرچند ضعیف اگر احمد هم همراه آنها 
بود اونو نبینه و دعاش مستجاب شد اول اینکه احمد 
آنجا نبود و دوم اینکه پس از چند روز افسانه رو دید 
با آنکه از آن فاصله قدرت تشخیص ضعیف بود ولی 
سعید متوجه شد که افسانه خیلی اوضاش بهم ریخته
رفتن  زمزمه  فرزانه  رسیدن  بخونه  اینکه  بمحض 
مخالفت  مقام  در  فرزاد  کرد  آغاز  و  بخونه خودش 
بر آمد ولی هنوز حرفش تموم نشده بود که خاله و 

افسانه هم ساز رفتن و کوک کردن
فرزانه زیر بار نرفت و اصرار داشت تا خاله و افسانه 
رو با خودش ببره اما خاله ده تا عذر و بهونه آورد 
و قبول نمیکرد تا الاقل شب و بمونه و فردا بره ولی 
وقتی دید که فرزاد دلخور شده گفت باشه یه امشب و 
هم جاتون و تنگ میکنیم افسانه هم چاره ای نداشت 

و از اون تبعیت کرد
فرزانه بافسانه گفت آبجی جونم احمد آقا که نیست 
تو توی خونه تنها اونهم تو این شرایط تمام فکر و 

خیال من پیش تومیمونه
افسانه گفت امروز نه فردا یا پس فردا آخرش چی 

باالخره باید به نبودنش عادت کنم و زد زیر گریه 
فرزانه بغلش کرد و قربون صدقه ش رفت و بعد از 
اینکه آرامش کرد و قول گرفت تا اگه دلتنگ بود بره 

پیش اونا خداحافظی کرد و رفت
افسانه سراغ گوشی رفت و اونو روشن کرد سعید 
پیام داده بود قربونت برم باخودت چیکار کردی امروز 
که جلو مسجد ترو دیدم جیگرم کباب شد ترو خدا 
مواظب خودت باش و افسانه هم در جوابش نوشت 
فردا  بخواد  خدا  اگه  ببینم  ترو  نتونستم  که  متاسفم 

برمیگردم خونه و باهات تماس میگیرم
اول  افسانه رو سوار کرد  فرزاد خاله و  فردا  صبح 
افسانه رو بخونه رسوند و بعد خاله رو برد تا به مقصد 

برسونه
نگاه  دیوار  و  بدر  کمی  نشست  مبل  روی  افسانه 
کرد بهر طرف که نگاه میکرد مادرش و میدید انگار 
نمیخواست قبول کنه که دیگه هرگز اونو نخواهد دید 
تو همین فکر بود که بغضش ترکید و زد زیر گریه 
صدای در باعث شد تا بخودش بیاد اشک روی گونه 
شو پاک کرد و درو باز کرد دونفر از خانمهای همسایه 
بودن که اومده بودن تا تسلیت بگن بعد از دیدن قیافه 
افسانه فهمیدن که در حال گریه بود آنها بداخل اومدن 
و شروع کردن بدلداری دادن و افسانه هم از آنها عذر 
شرایط  و  برگشته  بخونه  تازه  اینکه  از  کرد  خواهی 
پذیرایئ رو نداره فقط ظرف حلوا و خرمایی رو که 
با خودش آورده بود جلو اونا گذاشت دقایقی بعد که 
آنها قصد رفتن کردن مصرانه از افسانه خواستن تا در 
اونا رو  نیاز داشت  هر ساعت از شبانه روز بکمک 

خبر کنه و رفتن
افسانه به هال برگشت و قبل از اینکه بتونه با سعید 

تماس بگیره 
بفرزانه زنگ زد و فرزانه حالشو پرسید

 افسانه گفت بد نیستم دارم سعی میکنم تا به شرایط 
جدید عادت کنم

فرزانه گفت اگه چیزی کم و کسر داری برات بگیرم 
و بیارم

افسانه گقت اتفاقا همسایه اومده بود و چیزی نداشتم 
که جلوش بزارم واسه همین تصمیم دارم برم خرید

همه  و  خواهرتم  من  که  باشه  یادت  گفت  فرزانه 
جوری میتونی رو من حساب کنی و خدا حافظی کرد
شماره  بادیدن  سعید  گرفت  سعیدتماس  با  افسانه 

افسانه از جا پرید و گفت جون دلم کجایی
افسانه گفت تو کجایی

سعید گفت من توخیابون 
افسانه گفت کی میتونی تو آپارتمان باشی میخوام 

یه سر بیام اونجا
سعید گفت بیام دنبالت

افسانه گفت فعال اوضاع ناجوره و هر لحظه ممکنه 
خیلی  باید  مدت  یه  برسه  راه  از  آبجیم  یا  داداش 

احتیاط کنیم
سعید گفت من پنج دقیقه دیگه خونه م 

افسان گفت منهم دارم راه میافتم و گوشی رو قطع 
کرد و بآژانس زنگ زد و تا اومدن ماشین آبی به سر 

و روش زد و منتظر ماند
چند لحظه بعد آزانس رسید و افسانه سوار شد و آ درس 

خونه سعید و براننده داد

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 هجدهم

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 7 اردیبهشت/ 27 آپریل

1306 خورشیدی )1927 میالدی(
انتشار نخستین شماره از روزنامه  »تجدد ایران« به 

مدیریت میرزا سید محمد طباطبائی در تهران
1311 خورشیدی )1932 میالدی(

رابندرنات تاگور، ادیب و فیلسوف هندوستان، 
برای یک دیدار فرهنگی  وارد تهران شد

1311 خورشیدی )1932 میالدی(
زادروز  تورج نگهبان، شاعر و ترانه سرا

1330 خورشیدی )1951 میالدی(
انتصاب دکتر محمد مصدق به نخست وزیری

1379 خورشیدی )2000 میالدی(
 درگذشت نورالدین رضوی سروستانی، خواننده 

و ردیفدان موسیقی ایرانی

شنبه  8  اردیبهشت/28 آپریل

1300 خورشیدی )1921 میالدی(
زادروز  سیمین دانشور، داستان نویس

  کتاب های شادروان سیمین دانشور در شرکت 
کتاب موجود است 

1309 خورشیدی  )1930 میالدی(
 زاد روز جمیله شیخی، هنرپیشه و بازیگر ایرانی

1325 خورشیدی )1946 میالدی(
سید جعفر پیشه وری، صدر فرقه ی دموکرات 

آذربایجان، با هیئتی وارد تهران شد
1345 خورشیدی )1966 میالدی(

زادروز علیرضا پهلوی )دوم(، فرزند سوم 
محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح دیبا 

1345 خورشیدی )1966 میالدی(
زادروز  سیدعلیرضا میرعلینقی، پژوهشگر 

تاریخ موسیقی، نوازنده  سنتور و از تهیه کنندگان 
سالنامه های موسیقی ایران

1359 خورشیدی )1980 میالدی(
زادروز بهرام رادان، هنرپیشه و بازیگر ایرانی

1375 خورشیدی)1996 میالدی(
درگذشت جعفر روحبخش، هنرمند نقاش ایرانی

1390 خورشیدی )2011 میالدی(
درگذشت منوچهر سخایی )زاده 1314 

خورشیدی در تهران( 
خواننده و بازیگر سینمای قبل از انقالب، 
از قدیمی ترین چهره های موسیقی پاپ و از 
بازماندگان نسلی است که با اجرای ترانه های 

عاشقانه بر بستر ملودی های ایرانی، با ارکستراسیون 
غربی و کالم فارسی، در اواخر دهه 30 

خورشیدی، محبوبیت خیره کننده ای برای این 
سبک موسیقی به ارمغان آوردند. 

یکشنبه  9  اردیبهشت/29 آپریل

1297 خورشیدی
زادروز  استاد دکتر محمد معین، دانشمند، 

نویسنده، پژوهشگر و رئیس سازمان لغتنامه دهخدا 
و پدید آورندهی فرهنگ معین

  فرهنگ های دهخدا و معین در کتابفروشی 
شرکت کتاب موجود است 

 1349 خورشیدی )1970 میالدی(
درگذشت اسماعیل آشتیانی، نقاش

1368 خورشیدی )1989 خورشیدی(
درگذشت احسان طبری، نویسنده، شاعر، 

پژوهشگر و از اعضای کمیته مرکزی حزب توده 
1370 خورشیدی )1991 میالدی(

درگذشت علی اصغر زند وکیلی، خواننده
1370 خورشیدی )1991 میالدی(

درگذشت دکتر غالمحسین صدیقی، جامعه شناس 
و از اعضای جبهه ملی و وزیر کشور در کابینه 

دکتر محمد مصدق 
1380 خورشیدی )2001 میالدی(

درگذشت کورش کوشان، از نخستین بازیگران 
کودک در سینمای ایران

1390 خورشیدی )2011 میالدی(
مرگ خودخواسته سیامک پورزند، روزنامه نگار 
کهنه کار مقیم  ایران، که خود را از بالکن منزل 
مسکونی اش در تهران به پایین پرتاب کرد و به 

زندگی خود پایان داد.

دوشنبه 10 اردیبهشت/30 آپریل

1150 خورشیدی )1871 میالدی(
درگذشت درویش عبدالمجید طالقانی، استاد 

خوشنویسی و شاعر. او ابداع کننده سبک شکسته 
نستعلیق در خوشنویسی بود.

1288 خورشیدی )1909 میالدی(
زادروز  محمد حسن )بیوک( معیری -رهی، 
شاعر و ترانه سرا- از آثار وی شب جدایی، 

آزادهام و مجموعه شعرهای آزاده و سایه ی عمر.
  کتاب های رهی معیری در لینک برای خرید 

ازشرکت کتاب موجود هستند
1323 خورشیدی )1944 میالدی(

انتشار مجله  »بیداری ما« توسط زهرا اسکندری
1334 خورشیدی )1955  میالدی(

 پوراندخت شجیعی به دریافت درجه  دکترا نائل 
شد. او نخستین استاد زن در دانشکده ی ادبیات 

اصفهان بوده است.
1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(

درگذشت اسماعیل آشتیانی، نقاش، وی از 
شاگردان کمااللملک بود

1376 خورشیدی )1997 میالدی(
درگذشت روح انگیز سامی نژاد، اولین بازیگر زن 
سینمای ایران، بازیگر نقش »دختر لر« در فیلمی به 

همین نام و فیلم لیلی و مجنون
 

سه شنبه 11  اردیبهشت/1 می

1275 خورشیدی)1896 میالدی(
ترور ناصرالدینشاه قاجار به دست میرزا رضا کرمانی در 

حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری.
1331خورشیدی )1952 میالدی(

افتتاح آرامگاه سعدی در شیراز توسط محمدرضاشاه 
پهلوی و ملکه ثریا

1358خورشیدی )1979 میالدی(
درگذشت مرتضی مطهری، نویسنده و مجتهد و رییس 
شورای انقالب اسالمی و تئوریسین جمهوری اسالمی  

به دست افراد گروه فرقان شد.
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت کیومرث صابری فومنی، نویسنده، طنزپرداز و 
مدیر مسئول و سردبیر نشریهی گل آقا
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

درگذشت رضا سیدحسینی مترجم سرشناس در ایران
آثار نویسندگان بزرگی چون آندره مالرو، مارگریت 

دوراس، یاشار کمال، ژان پل سارتر، آندره ژید، آلبر کامو و 
بالزاک و.... توسط سیدحسینی به فارسی برگردانده شده.

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
اعدام دالرا دارابی، نوجوانی نقاش که در سن 17 سالگی 
مرتکب قتل شده بود توسط قوه قضاییه نظام جمهوری 

اسالمی ایران در رشت. 

چهارشنبه  12  اردیبهشت/ 2 می

1302 خورشیدی)1923 میالدی(
زادروز  رضا ارحام صدر، هنرمند سینما و تئاتر  

در  اصفهان
1325 خورشیدی)1946(

درگذشت غالمحسین رهنما، معاون دانشگاه 
تهران و استاد ریاضیات

1341 خورشیدی)1962(
درگذشت حسین مجابی، نقاش مدرنیست

1393 خورشیدی)2014(
درگذشت محمدرضا لطفی، نوازنده و موسیقی 
دان در تهران به دلیل ابتال به بیماری سرطان خون

پنجشنبه 13  اردیبهشت/ 3 می

1316 خورشیدی )1937 میالدی(
زادروز  محمد حقوقی، شاعر، منتقد و تحلیلگر ادبی

1340 خورشیدی)1961(
درگذشت جهانگیرمراد حسام السلطنه، نوازنده 

ویولن و آهنگساز
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت احمد میرفندرسکی آخرین وزیر امور 
خارجه ی ایران در پاریس

1383 خورشیدی )2004 میالدی( 
درگذشت گل اندام طاهرخانی)سوسن( خواننده - در 

لوس آنجلس
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

درگذشت سید هادی میرمیران معمار و آرشیتکت نام 
آور ایرانی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
27 آپریل تا 3  می )7 اردیبهشت تا 13 اردیبهشت(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

اسالمی  شورای  مجلس  در  امید  فراکسیون  رئیس  نایب  تابش،  محمدرضا 
گفت، در دوران اصالحات قضات با وسواس حکم شنود را امضا می کردند 
اختیار  در  شنود  برای  شده  امضا  برگه های  حاضر  حال  در  شنیده ام  ولی 

ضابطین است.
بازم  ولی  میگن  آقاتابش  بهش  داره  مخش  که  تابی  بخاطر  ما  داداش  این 
بخواد  دلشون  کیو  هر  شیک  خیلی  که  میگه  مردم  به  بیامرزه  پدرشو  خدا 
اسالمی  جمهوری  پیشرفته  قضاییه  قوه  که  اینه  مهم  نکته  اما  میکنن  شنود 
واسه اینکه کار مامورای اطالعات و امنیت سریعتر راه بیوفته و بتونن ملتو 
شنود کنن و تو گیر و دار کاغذبازی های اداری معطل نشن و از طرفی دم 
به دقیقه مزاحم قاضی نشن، حکم سفید امضا شده بهشون دادن تا راحت 

باشن. 
روزنامه دولتی ایران از کشف و جمع آوری دستگاه های شنود از دفتر کار و 

منزل محمد خاتمی، رئیس جمهور دوران اصالحات خبر داده است.
امام زمان  بفرما! نگفتم قوه قضاییه چقدر راحت کرده کار سربازای گمنام 
مامورای اطالعات و ضد اطالعات در جمهوری اسالمی( رو. حاال  )لقب 
می خواستن واسه خاتمی که دیگه کاره ای نیست کلی وقت قاضی و منشی 
و کارمند و اینا رو بگیرن که یه حکم شنود واسش صادر کنن؛ سه سوت 
بعدش  البت  تو کارش  میرن  مینویسن و  یارو رو  اسم  امضا شده  تو حکم 
و  یزید  سربازای  بهشون  االن  احتماال  که  زمان  امام  سابق  گمنام  سربازای 
میریزن. حاال  بهم  رو  فعلی  زمانیای  امام  کوزه  کاسه  و  میان  میگن،  معاویه 
آقا خودش  تا  بشینیم  باس  میکنن،  کار  زمان  امام  واسه  باالخره کدومشون 

ظهور کنه و تکلیف این سربازاشو روشن کنه!
صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیه، به موضوع کتک زدن یک زن جوان به 
دست ماموران گشت ارشاد نیروی انتظامی که موجی از انتقاد شهروندان را 
از رفتار پلیس به دنبال داشت و به تعلیق او از خدمت منجر شد، واکنش 
قانونی  اقدامات  مقابل  در  هرکسی  که  داد  اجازه  نباید  گفت،  و  داده  نشان 
نیروی  دهد.  قرار  اهانت  مورد  را  مأموری  یا  کند  مقاومت  انتظامی  نیروی 

انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب نشینی کند.
اصن  میزد  ای حرف  دیگه  مم صادق جور  اگه  وکیلی  عالی، خدا  هم  بسیار 
ازش ناامید میشدم. یک قاضی القضات و رییس قوه قضاییه یه مملکت باس 
بترکونن(،  رو  ملت  بده  دستور  و  بشینه  باال  اون  )یعنی  مدیر  باشه:  اینجوریا 
باشه(، مصمم )یعنی  بزنه(، شجاع )یعنی بچه پررو  سخنور )یعنی زر زیادی 
اعضای  سایر  و  گردن  پا،  دست،  کننده  قطع  )یعنی  قاطع  باشه(،  شرف  بی 
شریف و غیر شریف بدن مجرمان باشه(، مقتدر )یعنی عقده ای باشه(، قانون 
مدار )یعنی هر چی خودش بگه و بخواد(، پیشرو )یعنی مخالف عقب نشینی 
باشه(، رحیم )یعنی دست بزن داشته باشه و موافق کتک زدن و شکنجه باشه( 

و صادق )یعنی الریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسالمی باشه(!

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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 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 
بهاران، شبنم - پارس616-3091 (818)

(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

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

 Infinity کاریابی  خدمات  شرکت 
)ملودی(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

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

شکوفه امین
تنظیم وکالتنامه و انجام سایر

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

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

نیاز به هم خانه
در یک کمپلکس لوکس در داون تان 
لوس آنجلس به خانمی محترم که به 

فضای دوستانه عالقمند باشد
اجاره ماهانه 9٠٠ دالر

 مژگان 666-4464 (424)
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روی میز تحریریه:                                       

اداره نظارت کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا اعالم کرد که هشدار 
در مورد بیماری ویروسی E.coli در کاهوهای مصرفی ادامه دارد و تاکنون 
ایالت به بیمارستان ها و بستری شدن کشانده بود که باید  42 نفر را در 19 

31 مورد تازه دیگر را به آن افزود.
گر چه این هشدار در 13 مارچ آغازگر گردآوری کاهوهای به فروش رفته 
بوده است لیکن ادامه یافتن روند رشد بیماری موجب نگرانی است. بیشتر 
باید  و  است  بوده  آریزونا  یومای  در  امپریال  کشت  مراکز  از  کاهوها  این 

مطمئن بود که آن را نخریم و نخوریم.
آمار نشان می دهد که پنسیلوانیا با 18 مورد و کالیفرنیا با 13 مورد باالترین 
ایالت   16 و  مورد   10 با  آیداهو  ایالت،  دو  این  از  پس  داشته اند،  را  موارد 
میسوری،  جنوبی،  داکوتای  کلرادو،  مونتانا،  واشنگتن،  آالسکا،  آریزونا، 
نیوجرسی،  کنتیکت،  نیویورک،  اهایو،  میشیگان،  نوی،  ایلی  لوئیزیانا، 

ویرجینیا و جورجیا موارد کمتر از 7 را داشته اند. 

 هشدار در مورد بیماری ویروسی E.coli در کاهوهای مصرفی

تقاضای  امضا،   830000 به  نزدیک  گردآوری  با  کالیفرنیا  جمهوری خواهان 
بازخوانی الیحه افزایش مالیات، بنزین در انتخابات سال جاری می شوند. 

در سال گذشته برای تامین بودجه الزم برای تعمیر زیر ساخت های جاده ها در 
کالیفرنیا و تعمیر و ترمیم جاده های کنونی، الیحه ای تصویب و به امضای جری 
براون فرماندار کالیفرنیا رسید که به عنوان یک حرکت سیاسی مورد بهره برداری 

جمهوریخواهان در سال پرتنش انتخاباتی 2018 قرار خواهد گرفت. 
الیحه SBI که در آپریل 2017 به تصویب رسید و اکنون یکسال از عمر آن 

می گذرد قرار بوده است که 54 میلیارد دالر بودجه را در گذر زمان تامین نماید. 
بنابر این الیحه  12 سنت افزایش مالیات برای هر گالن بنزین و 20 سنت برای 
هر گالن گازوئیل در نظر گرفته شده و افزون بر آن 25 دالر برای هر اتوموبیل 
زیر بهای 5000 دالر برای تمدید پالک و 175 دالر برای اتوموبیل های تا 6000 

دالر در نظر گرفته شده بود. 
نامزد  آلن  تراویس  سوی  از  امضا  گردآوری  برای  جمهوریخواهان  اقدام 

جمهوریخواهان برای فرمانداری کایفرنیا در سال 2018 آغاز شده است.

تقاضای بازخوانی الیحه افزایش مالیات، بنزین در انتخابات سال جاری

در  که  کرد  اعالم  انتخابات،  زمینه  در  کالیفرنیا  ایالت  مسئول  پادییا،  الکس   
از سوی  امضا  گردآوری 365800  به سبب  نوامبر 2018،  انتخاباتی  برگه های 
مردم، به ویژه از مناطق کشاورزی در بخش مرکزی کالیفرنیا، اوراق قرضه ای 
به میزان 8/9 میلیارد دالر عرضه خواهد شد تا ایالت کالیفرنیا بتواند در راستای 
باال بردن سطح کیفیت آب و نظام آبرسانی کالیفرنیا به ویژه برای حفظ محیط 

طیست، منابع طبیعی و زیست بوم کالیفرنیا گام بردارد. 

اگر این الیحه تا 28 ماه جون، از امکان عرضه روی برگه های رای خارج نشود 
و نگارندگان آن پشتیبانی از الیحه را پیگیری نمایند، در ماه نوامبر شاهد به رای 

گذاشته شدن الیحه انتشار 8/9 میلیارد دالری اوراق قرضه ایالتی خواهیم بود.

گردآوری 365800 امضا از سوی مردم در راستای باال بردن سطح کیفیت 
آب و آبرسانی کالیفرنیا

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

افقي:
1- امروزه این رنگ در دکوراسیون داخلی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده 
است- یکی از آثار تاریخی بر جای مانده از دوره ساسانیان در شهر خرم آباد 

 2- از اهداف ورزش- اطالع و آگهی- اندیشه ها
 3- حرف مفعولی- آینده- جای عکس!- سلیقه همگان

 4- زنهاری- تحصیل معاش- سخن زشت
 5 – دستور سکوت- گیاهی از تیره نعناعیان- مهارت فوتبالی
 6- دیدن ستارگان- معروف و سرشناس- خودرویی ایرانی

 7- سبک عمومی نقاشی های رامبراند- ماده  چرب  از کره  یا دنبه - ببین!
 8- ویتامین نور خورشید – بازیگر مرد فیلم سینمایی ویالیی ها به کارگردانی 

منیر قیدی- ضمیر جایگزین او
 9- طرز حرکت و اعمال شخص- نی لبک- ماده رنگی جامدی برای نقاشی

 10- این روستا در 50 کیلومتری شرق گرگان و در 16 کیلومتری جنوب 
شرقی علی آباد واقع شده است و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی  با 
مناظر سرسبز بوده و جزو اماکن ییالقی به شمار می آید- پایتخت لهستان- سوا

 11- چوپان- نوعی مرض پوستی- پرزور و نیرومند
 12- خونریز- پول خرد هندوستان- دژخیم و بسیار بی رحم

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

 15- شته ها رایج  ترین مشکِل این گل هستند- خانه محقر و کوچک

عمودی:
1- از عوامل تشدید خستگی- از جاذبه های گردشگری شهر 

سمنان
 2- نوعی شرکت- وسیله دست پلیس- اسب چاپار

 3- پیچش مو- دربندان- ورزش مفرح راکتی- ساز پر سوز!
 4- داستان بلند- نوعی بیماری عصبی- فراوان و زیاد

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

 6- رفتار خوب- واحد وزن- نویسنده
 7- پسوند حاصل مصدر- حرف نوروزی- کنکاش- فرزند زاده

 8- از جمله چشم نوازترین مناظر طبیعی استان چهار محال و 
بختیاری که در 190 کیلومتری شهرکرد و در 40 کیلومتری شهر 

لردگان در دره  ای روح افزا به طول 2 کیلومتر قرار گرفته است
 9- درآمد – نشان و رونق- سنگینی- ظرف فرورفته

 10- مرکز شهرستان طارم زنجان- تاراج- هر قطعه از شطرنج
 11- ناحیه ای در مغز که در تکلم نقش دارد- در محل نامناسب- 

خوراک بیمار
 12- ممکن- بازی تخته- نادان

 13- بوی غذای مانده- گیاه الیافی- نقل کننده- اتمسفر
 14- دارای حرارت- نقاش معروف هلندی- واژگون

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

ادامه مطلب از صفحه 2                                      

KETAB.COM

فرماندار  معاون  نیوسام  گوین  ثانیه ای   30 تلویزیونی  آگهی  نخستین 
شعار  با  کالیفرنیا   2018 فرمانداری  برای  انتخابات  پیشتاز  و  کالیفرنیا 
در  تلویزیون ها  در  از روز دوشنبه،  و  منتشر شده  تغییر  برای  شجاعت 

ایالت کالیفرنیا به نمایش درآمد. 
در این پیام تبلیغاتی و سیاسی، به فرازهای باورها و کارنامه گوین نیوسام 
کنترل  و  پرداختی  تک  بیمه  همجنسگرایان،  ازدواج  مورد  در  ویژه  به 

اسلحه اشاره می شود و او را با چهره ای جدی نشان می داد و می شنویم 
پایان  در  کالیفرنیاست.  نیاز  جسورانه  دستاورد  با  جسورانه  رهبری  که 
اتحادیه های  از  این آگهی، به پشتیبانی سناتور کاماال هریس و شماری 

کارگری و کارمندان اشاره می شود. 
در هفته گذشته آنتونیو ویاراگوسا، رقیب دموکرات او آگهی سیاسی و 

تبلغاتی خود را آغاز کرد و هوداران هر دو حزب را هدف قرار داد. 

نخستین آگهی تلویزیونی گوین نیوسام معاون فرماندار 
کالیفرنیا با شعار "شجاعت برای تغییر" 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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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 27 آپریل  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://uncensoredbook.com/
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=5c13dd02-6b3c-4b54-9837-59b56b995d5c
https://www.08tickets.com/tickets/rumi-haffez-120963#buy
http://www.rebeccamolayemarts.com/
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=692f7d84-6052-45bd-9eba-4cc4c05b1bf8
http://www.rebeccamolayemarts.com/
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=692f7d84-6052-45bd-9eba-4cc4c05b1bf8
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

114

کشوری  آموزشی  رقابت های  سال  هفتمین  و  سی  در 
که در فریزکو تگزاس برگزار شد و درآن بیش از 600 
بار   ، داشتند  شرکت  آمریکا  ایالت های  از  دانش آموز 
کالیفرنیا  وودلندهیلز  از  رئال  کامینو  ال  دبیرستان  دیگر 
آموزش لس آنجلس  اداره  یافت.  مقام نخست دست  به 
ویویان  است.  بوده  نخست  برنده  بار   18 از  بار   15
با  انجلس  لوس  آموزش  اداره  موقت  رئیس  اکچیان 
گفت  شادباش  آموزگاران  و  آموزان  دانش  به  شادمانی 

توانسته است  بار   7 20 سال گذشته،  دبیرستان در  این 
اموزشی  رقابت های  در  را  آمریکا  کشور  نخست  مقام 
از  توانست  دبیرستان  این  نفره   9 تیم  بیاورد.  دست  به 
60000 هزار امتیاز کل، 54531/2 در 10 ماده آموزشی 

بیاورد.  به دست 
 ،2001  ،1998  ،1989 سال های  در  دبیرستان  این 
نخست  برنده   2014 و   2010  ،2007  ،2005  ،2004

است. بوده  رقابت ها 

مقام نخست سی و هفتمین سال رقابت های آموزشی 
کشور برای دبیرستان وودلندهیلز

http://www.shanainsurance.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://repairs.arioantique.com/
https://www.facebook.com/iraniankhadamat

