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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...!!!

شایسته ترین زن را نامزد 
انتخابات داشتیم و انتخابات به 

سوی دیگر رفت

درخواست پلیس لوس آنجلس 
ازمردم هنگام عبور از خیابان 

آمادگی 50 هزار نفر کارکنان 
دانشگاه های UC در اعتراض 

به میزان دستمزد

برگزاری همایش سه روزه 
حزب جمهوریخواه کالیفرنیا

شکایت زن مسلمان از 
کالنتری ونچورا

رودرویی 6 نامزد فرمانداری 
کالیفرنیا برای سال 2018 در 

سن حوزه

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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

رایگان
FREE

116 که  زمانی  است  بزرگی  اندوه  مادرم 
دارد  مسیری  زندگی  سفر  ولی  نباشی، 
هم  خسته  تن  نیست.  پذیر  اجتناب  که 
آرام جانت  است،  آرامش  نیازمند 

 ایرانشهر بامداد روز آدینه  11 ماه می 2018 گزارش 
می دهد.

گوگوش ستاره یگانه موسیقی و آواز ایران به همراه 
حسن شماعی زاده آهنگساز و آوازه خوان سرشناس 
شنبه 12 ماه می  در هالیوود بال به روی صحنه می 
رود. این کنسرت از سوی موسسه عظیم هنری و 
تجارتی آمریکایی LIVE NATION برگزار می 
شود.سایت pitchfork.com مطلب مفصلی در 
مورد این سوپر استار و هم چنین مصاحبه ای را با 

او انجام داده است. مصاحبه گر خانم آتوسا معین 
زاده است. خانم معین زاده که به نظر می رسد به 
زبان فارسی تسلط ندارد پرسشهای خود را از طریق 
مترجم با خانم گوگوش مطرح می کد. برای خواندن 

این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
https://pitchfork.com/thepitch/  
iranian-icon-googoosh-interview-
being-banned-from-singing-and-
/breaking-the-rules

پاسخ منفی جامعه ایرانی  به سیاست شرکت 
ندادن فروشگاهها و سایت های ایرانی برای 

فروش بلیط کنسرت گوگوش

ادامه مطلب  درصفحه ۲

سرپرست ایرانی آمریکایی بخش امور 
آسیا و خاورمیانه کتابخانه کنگره درگذشت

سرکار خانم »زویا نظری« مدیر ایرانی تبار بخش آسیا 
و خاورمیانه کتابخانه کنگره ایاالت متحده پس از مبارزه 

ای سخت با بیماری سرطان، درگذشت.
و  آسیا  امور  بخش  ریاست  رسمی  بیانیه  اساس  بر 
سه  روز  اولیه  ساعات  در  کنگره،  کتابخانه  خاورمیانه 
شنبه هشتم ماه می، زویا نظری پس از موفقیت نسبی 
در توقف پیشروی بیماری سرطان، در سن ۵2 سالگی 
دار فانی را وداع گفت. او که فقط ده روز از بازگشتش 
به ایران و شهر زادگاهش، گنبد در استان گلستان، می 
گذشت و در کنار آقای »مانی«، شوهر و خانواده بزرگ 
بازگشت به خانه اش در  امید  با  برد،  خود به سر می 

آمریکا، چشم از جهان فرو بست.
زویا نظری در 1۶ فوریه 2010 بعنوان کتابدار در کتابخانه 
به  مهاجرت  از  پیش  او  کرد.  آغاز  را  کار خود  کنگره 
های  با سمت  تا 2002  سال 1۹۹۳  از  متحده،  ایاالت 
کتابدار و مدیر در سازمان میراث فرهنگی ایران کار کرد. 
انسان  ارشد  اجتماعی و  زویا مدارک کارشناسی علوم 

شناسی را از دانشگاه تهران کسب کرد و پس از عزیمت 
به آمریکا، مدرک کارشناسی ارشد علوم کتابداری را از 
دانشگاه ویسکانسین - میلواکی در سال 200۹ اخذ کرد.
با  کنگره  کتابخانه  در  استخدام  از  پس  نظری  خانم 
نمایش قابلیت ها و استعدادهای خود، خیلی سریع به 
سمت کتابدار ارشد ارتقا یافت و چند سال بعد بعنوان 
کنگره  کتابخانه  خاورمیانه  و  آسیا  بخش  سرپرست 
منصوب شد و در پست مدیریتی اش خوش درخشید. 
زویا نظری عالوه بر انگلیسی، به زبان های فارسی و 
ترکی )ترکمنی( کامال مسلط بود و در زمانی که کتابدار 
کتابخانه کنگره بود، بیشتر فهرست بندی و امور کتاب 

های ترکی را بر عهده داشت.
کنگره  کتابخانه  خاورمیانه  و  آسیا  امور  بخش  ریاست 
ایاالت متحده با انتشار بیانیه رسمی، مرگ زویا نظری را 
تسلیت گفته و از زحمات چند ساله اش در آن سازمان 

قدردانی کرده است.

http://iranshahrnewsagency.com/
http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
http://www.loan-america.com/
http://www.royalantic.com/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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ادامه مطلب صفحه 1

سرکار خانم دکتر نهضت فرنودی
درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت می گوییم و 
آرزوی شکیبایی برای شما و خانواده های وابسته داریم 

پیرایه و بیژن خلیلی 

سرکار خانم دکتر نهضت فرنودی
درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت می گوییم 

روانشان شاد و یادشان گرامی باد
شرکت کتاب

سالن هالیوود بال 17۵00 نفر را در خود جای می دهد و انتظار آن بود که همه 
بلیطهای این کنسرت چند روز پیش از موعد برگزاری مانند اکثریت دفعات 
 Sold Out پیش به طور کامل به فروش برود یعنی به قول انگلیسی زبانها
شود  که متاسفانه این چنین نشده است .براساس سایت رسمی هالییود بال 
که کپی بلیطهای فروخته شده و نشده را نشان می دهد  حدود 2۵ درصد 

بلیطها به فروش نرفته است.

بر اساس آمار 08 مرکز اطالعات ایرانیان بسیاری از ایرانیان تلفن کننده به 
این مرکز برای دریافت اطالعات مربوط به خرید بلیط کنسرت از این که 
موسسه الیو نیشن بلیطها را در فروشگاهها و سایت های ایرانی که درصد 
بسیار کمتری به عنوان نرخ سرویس service rate دریافت می کنند 
پخش نکرده است ناراضی بودند  و این شاید یکی از دالیل عدم فروش 

بلیط ها باشد.

۶ نامزد فرمانداری کالیفرنیا برای سال 2018،سه شنبه شب گذشته در سن حوزه 
کالیفرنیا در یک مناظره جنجالی در برابر یکدیگر قرار گرفتند به روشنی دیده 
می شد که گوین نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا و پیشتاز رقابت ها از سوی ۳ 
دموکرات رقیب و 2 جمهوریخواه مورد حمله در مورد عملکردها و کارنامه و 
برنامه هایش قرار گرفته و بیشتر حمله ها شخصی بود برای نمونه به رابطه عشقی 
او در زمان شهردار بودن در سان فرانسیسکو با همسر یکی از دوستانش اشاره 
شد. تراویس آلن گفت اگر نمی توان به دوستی در مورد همسرتان اعتماد کنید 

چگونه باید به او در مورد فرمانداری کالیفرنیا اعتماد کنیم؟ گوین نیوسام نیز در 
پاسخ گفت من همان موقع پوزش خواستم ولی این یک بار اشتباه با چندین بار 
رئیس جمهور ترامپ قابل مقایسه نیست. در بخشی دیگر ازبرنامه ، ساختن ۳/۵ 
میلیون خانه جدید مورد انتقاد قرار گرفته و غیرواقعی خوانده شد و از سوی 
دیگر درخواست او را برای فرستادن گارد ملی به مرزهای کالیفرنیا با مکزیک 
با پول دولت فدرال را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند این مانند نفرستادن است.

رودرویی ۶ نامزد فرمانداری کالیفرنیا برای سال 2۰۱۸ در سن حوزه

دکتر اکبر مهدی - پژوهشگر
 نویسنده و استاد دانشگاه در دپارتمان جامعه شناسی

08Global.net

http://persianrugspas.com/
http://persianrugspas.com/
www.cbsautobody.com
https://uncensoredbook.com/
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نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
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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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برگزار شد،  لوس آنجلس  در  آدوتوریوم  در شراین  که  مراسمی  در 
شنبه  روزه  دو  کنفرانس  در  آمریکا  پیشین  اول  بانوی  اوباما  میشل 
ریاست  نامزدی  برای  پرسش  مورد  در  لوس آنجلس،  در  یکشنبه  و 
نیز  پیش  دوره  در  ما  گفت   2020 دوره  در  آمریکا  جمهوری 
شایسته ترین زن را نامزد انتخابات داشتیم و انتخابات به سوی دیگر 
رفت، مهم نیست که من یا چه کسی نامزد می شود، مهم این است که 
ما این توان را در جامعه داشته باشیم که یک زن رئیس جمهور شود. 
او در بخشی از سخنان خود بی آنکه نامی از دانالد ترامپ ببرد اشاره 
کرد که مردها خطا می کنند، زنان قربانی خطاهای آنان هستند، مردان 
به راه خود ادامه می دهند و پیروز می شوند و ما زنان بار دیگر به 
این می اندیشیم که چگونه روی پای خود بایستیم. در این گردهم آیی 

بسیاری از هنرمندان زن و کنشگران زن حضور داشتند.

شایسته ترین زن را نامزد انتخابات 
داشتیم و انتخابات به سوی دیگر رفت

پلیس لوس آنجلس از مردم درخواست کرد هنگام عبور از خیابان به 
صورت پیاده،  دقت بیشتری بنمایند زیرا در فاصله اول ژانویه تا 21 
آپریل 2018، از 10 تصادفی که موجب مرگ فرد پیاده هنگام عبور از 
خیابان در سن فرناندو ولی شده است، در 7 مورد ، فرد پیاده مقصر 
نگاه  تلفن خود  به  مواقع در حالی که  از  بسیاری  بوده است و در 
می کرده اند و با آن مشغول بوده اند اقدام به عبور از خیابان نموده اند 
در حالی که چراغ قرمز شده است و یا چراغ قرمز بوده است. پلیس 
خیابان،  به  عبور  هنگام  کرد  درخواست  پیاده  افراد  از  لوس آنجلس 
اتوموبیل ها و چراغ توجه کنند و دست کودکان را بگیرند و تصور 

نکنند که اتوموبیل ها به خاطر آنان متوقف می شوند. 

درخواست پلیس لوس آنجلس 
ازمردم هنگام عبور از خیابان 

بیش از ۵0 هزار نفر کارکنان دانشگاه های UC در اعتراض به میزان 
دستمزدها آماده اعتصاب می شوند این اعتصاب ها که ۳ روز به طول 
خواهد انجامید از امروز آغاز شده است. لیکن شیوه ارائه اعتصاب به 
گونه ای است که به خدمات این دانشگاه ها چه در محیط آموزشی و 
چه در بیمارستان های وابسته لطمه ای نخواهد زد و به صورت نوبتی 

خواهد بود. 
کارگران  اتحادیه  آمریکا،  ایالتی  فدراسیون  کارکنان،  اعتصاب  این  از 
بیمارستان ها، نگهبانان، رانندگان و بخش تکنولوژی پشتیبانی کرده اند. 
کاترین لمبرگر،  رئیس AFSCME بخش منطقه ای ۳2۹۹ در آمریکا 
به خبرنگاران گفت برنامه های جراحی در سه روز به آینده منتقل شده 

است و امیدواریم که در این سه روز به هدف های خود برسیم.

آمادگی 5۰ هزار نفر کارکنان دانشگاه های 
UC در اعتراض به میزان دستمزد

برگزاری همایش سه روزه حزب جمهوریخواه کالیفرنیا برای پشتیبانی 
از نامزدهای حزب در انتخابات ۵ جون کالیفرنیا برای دو انتخاب مهم 
فرمانداری و سناتور کالیفرنیا بی نتیجه ماند و نتوانستند به یک نامزد 
نفر  این موضوع شانس دموکرات ها را برای 2  یابند و  واحد دست 

باالی جدول در انتخابات ۵ جون قطعی می کند. 
جمهوریخواهان برای نامزدی فرمانداری تراویس آلن و جان کاکس را 
دارند که نتوانستند یکی را بر دیگری ترجیح دهند و در مقابل شانس 
نامزدهای دموکرات گوین نیوسام وآنتونیو و یاراگوسا بیشتر می شود. 

در مورد نامزدی برای سنای آمریکا نیز همین مشکل پیش آمد و به 
این ترتیب دو نفر باالی جدول را دموکرات ها یعنی دایان فاین استاین 
سناتور کنونی کالیفرنیا و رقیب او کوین دلئون از دموکرات های پیشرو 

خواهند داشت. 

برگزاری همایش سه روزه حزب 
جمهوریخواه کالیفرنیا

یک زن مسلمان 44 ساله به نام جنیفر حیات از اداره شریف دپارتمان 
کانتی ونچورا امروز به دادگاه فدرال شکایت کرد که ماموران در سال 
گذشته هنگامی که در بازداشت بوده، او را مجبور کرده اند که حجاب 
خود را از سر بردارد و این برخالف قانون فدرال در مورد حق آزادی 

ادیان است. 
او که یک پرستار است گفته است که در آغاز سال نو 2017 هنگامی که 
او را برای ساعت ها در بازداشت نگه داشته بودند به زور حجاب از سر او 
برداشته اند و هنگامی که او گفته است که یک مسلمان است و بر اساس 

قرآن باید حجاب داشته باشد ماموران به او گفته اند: نه در اینجا 
او در آن هنگام پس از دعوا با همسرش مروا رفاهی که یک وکیل و از 
کنشگران مسلمان است دستگیر شده بود. این زن گفته است برای یک 
زن مسلمان هنگامی که حجاب از سر او به زور گرفته می شود،  احساس 

می کند که برهنه است. 

شکایت زن مسلمان از اداره کالنتری ونچورا

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

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

اداره حفاظت از محیط زیست فدرال که از سوی اسکات پروئیت اداره می شود و 
درآخرین تالش هایش کوشش می کند با لغو مقررات اتوموبیل های دودزا، شرایط 
نشده،  پیش بینی  اقدام  یک  در  دهد  قرار  خطر  مورد  را  کالیفرنیا  هوایی  و  آب 
پاکسازی آب های زیرزمینی ارنج کانتی را به لیست دریافت کنندگان بودجه فدرال 
برای پاکسازی افزود تا آب های زیرزمینی شمال ارنج کانتی که منطقه فولرتن و 

آناهایم را تامین می کنند مورد پاکسازی قرار گیرند.
با  از دیدار و مصاحبه رادیویی  بیدرنگ پس  این تصمیم  تحلیل گران می گویند 
هیوهیوئیت برنامه ساز محافظه کار و دست راستی رادیویی صورت گرفته و در 
واقع هدیه ای است به مردم ارنج کانتی که بیشترشان جمهوریخواه هستند و در 
انتخابات 2018 برای کنگره جلب نظر آنها مهم است، در این منطقه 22 شهر و 
2/4 میلیون نفر جمعیت شامل استفاده از این آب پاکسازی شده آشامیدنی هستند.

 اتوموبیل های دودزا، شرایط آب و هوایی کالیفرنیا را مورد خطر قرار می دهد

شورای شهر سانتا کالریتا با رای 0-۵ به شهرهای مخالف الیحه کالیفرنیا 
مبنی بر شهرهای پناهگاه مهاجرات پیوست و همسویی خود را با کالینه دانالد 

ترامپ اعالم کرد و می توان گفت سانتا کالریتا نخستین شهر از شهرهای لوس 
آنجلس کانتی است که در جنوب کالیفرنیا با الیحه SB۵4 مخالفت می کند 
که از اکتبر 2017 پس از تصویب در مجلس و امضای جری براون فرماندار 

کالیفرنیا به اجرا درآمده و همکاری نیروهای پلیس شهرها را با نیروهای 
انتظامی دولت فدرال مانند اداره مهاجرت منع می کند. 

در جلسه شورای شهر سانتا کالریتا که برای تصمیم در این مورد تشکیل 
شده بود، 200 نفر از مردم شهر حضور داشتند و پس از تصویب شعار دادند 

 Make America Great Again

شورای شهر سانتا کالریتا به شهرهای مخالف الیحه کالیفرنیا مبنی بر شهرهای پناهگاه مهاجرات پیوست

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

رو  هیچی  دیگه غصه  و گفت حاال  سعید خندید 
نخور که پارتیمون خیلی کلفته و ادامه داد حاال جای 

خاصی رو برای خرید در نظر داری
افسانه گفت هرجا که باشه مهم نیست

بریم  ونکه  باالی  دارم  پاساژ سراغ  یه  سعید گفت 
اونجا 

افسانه گفت هرچند که اون جور جاها کمی گرونه 
ونک  بطرف  سعید  و  بریم  بزن  باد  بادا  هرچه  ولی 

حرکت کرد
منشی باحمد خبر داد که آقای عباسی پشت خطه

احمد گفت امر بفرما رئیس
گفتم  بهت  من  عاشقی  که  الحق  گفت  عباسی 
پنجشنبه وقت محضر داریم بعد تو از شنبه تقاضای 

مرخصی کردی
بلیط  تعطیله  اداره  که  پنجشنبه  ساالر  گفت  احمد 
منهم برای روز چهارشنبه س چرا میخوای دو روز 

مرخصی منو سوخت کنی
عباسی گفت فکر اونجاشو نکرده بودم فکر کردم 
از  منکه  س  فرمالیته  این  تازه  نگرفتی  منو  حرف 

مرخصیت کم نمیکنم
احمد گفت این دفعه دیگه دست شما درد نکنه و با 

خنده ازش خداحافظی کرد
افسانه با همفکری سعید دو تا پیرهن مشکی انتخاب 
کرد و هرچه سعی کرد پولشو بده سعید نزاشت و 
خودش پرداخت کرد و بخونه رفتن وقتی وارد خونه 
شدن و نفسی تازه کردن سعید گفت نمیخوای بپوشی 
ببینی اندازه هست یا نه و افسانه پیرهنش و در آورد 
و یکی یکی اونا رو پوشید سعید با دیدن بدن نیمه 
عریان افسانه تمام سلول های منجمدش به تکاپو افتاد 
ولی با فشاری که بخودش آورد موفق شد تا دست ا 

ز پا خطا نکنه و افسانه اومد کنارش نشست
سعید گفت غذا رو سفارش بدم

افسانه گفت آره بده فقط ازش بپرس خورشت هم 
داره

سعید گفت چی هوس کردی
افسانه گفت قرمه سبزی

سعید برستوران زنگ زد و از شانس افسانه قرمه هم 
داشت سعید سفارش دو پرس قرمه سبزی و یه پرس 

چلو کباب داد
افسانه گفت کباب دیگه واسه چی

و  کباب  نیومد  قرمه خوشت  از  اگه  گفت  سعید   
تا  میبری  باخودت  این صورت  غیر  در  و  میخوری 
شب و با سیب بصبح نرسونی افسانه بطرفش رفت و 
یه ماچ گنده از لپش گرفت و گفت الهی قربونت برم 

که همش بفکر منی
بعد از نهار سعید گفت میدونم که وقت نداری و 
باید بری و گرنه سرم و میزاشتم رو سینه ت و یه 
ساعت میخوابیدم و تمام غم و غصه دنیا رو از یاد 

میبردم
افسانه گفت باور کن منهم دلم میخواد ولی از نظر 
بزودی همه  باش  ندارم مطمئن  آمادگی شو  روحی 
چی بحال اول برمیگرده و لباس پوشید و سعید در 
همون مکانی که سوار شده بود پیاده ش کرد و بخونه 

رفت
هما توی هال درحال چرت ملس بود وقتی سعید 
و دید گفت تو اول بگو این پیرهن سیاه و این ریش 

واسه چیه
سعید گفت پدر یکی از دوستام فوت کرده باحترام 

اونه
هما گفت اصال بهت نمیاد قراره تا کی ادامه داشته 

باشه
نفس  یه  میخوام صورتم  مامان عزیزم  سعید گفت 

بکشه تو هم انقده گیر نده لطفا و باتاقش رفت
یخچال  تو  و  رسید چلوکباب  بخونه  وقتی  افسانه 
توی هال  اومد  و  لباسش و عوض کرد  و  گذاشت 
فرزانه  گرفت  رو  فرزانه  شماره  نشست  مبل  روی 
گفت حالت چطوره آبجی خدا میدونه قیافه ت همش 

جلو چشامه هی میگم حاال داره چیکار میکنه
افسانه گفت خوبم عزیزم نگران من نباش زنگ زدم 

ببینم برای مراسم شب هفت مامان برنامه چیه
برنامه خاصی  کردم  فرزاد صحبت  با  فرزانه گفت 
نداریم من حلوا پختم فرزاد هم خرما و میوه گرفته 
فاتحه  و  میکنیم  خیرات  سرخاک  رفتیم  که  فردا 
میایم  راه  سر  بمون  توخونه  برمیگردیم  و  میخونیم 

دنبالت
افسانه گفت نه الزم نیست خودم میام خونه شما

فرزانه گفت پس فردا ترو میبینم و مکالمه رو قطع 
کرد 

احمد پشت خط مونده بود وقتی تماس برقرار شد 
گفت شماره ت اشغال بود

افسانه گفت با فرزانه راجع به برنامه فرداحرف میزدم
احمد گفت منهم میخواستم در همین مورد بگم من 
بلیط گرفتم و آخرشب میرسم صبح فردا میرم اداره 
یه کاری دارم انجام میدم و ظهر میام پیش تو و بعد 

از نهار باهم میریم 
فرزاد شماره افسانه رو گرفت

افسانه تازه از حموم در اومده بود که صدای زنگ 
برداشت و گفت جونم  رو  و شنید و گوشی  تلفن 

داداش
فرزاد گفت فردا ظهر میام دنبالت نهارو با ما میخوری 

و بعدش میریم سرخاک
راهه  تو  احمد  داداش  نکش  گفت زحمت  افسانه 

ماخودمون میایم
در  شرکت  برای  فقط  احمد  میکرد  فکر  که  فرزاد 
مراسم داره میاد گفت بهش میگفتی الزم نیست بنده 

خدا اینهمه راه و بیاد
بلیط  دیگه  که  فهمیدم  موقعی  منهم  گفت  افسانه 

گرفته بود
فرزاد گفت باشه کاری نداری و گوشی رو قطع کرد
احمد از فرودگاه بخونه رفت هما از دیدنش تعجب 

کرد و گفت انتظار نداشتم باین زودی برگردی
اگر خداخواهد  خیر  عدو شود سبب  احمد گفت 
عباسی واسه اینکه کار انتقال سند برادر زنش بدرستی 

انجام بشه برام مرخصی رد کرد 
هما گفت شام خوردی 

احمد گفت تو هواپیما یه چیزی دادن خوردم اگه 
برم بخوابم که فردا خیلی کار دارم و  نداری  کاری 
پائین اومد  باتاقش رفت و خوابید صبح فردا وقتی 
حال  در  کاناپه  روی  هما  بود  خواب  هنوز  سعید 
خوردن صبحونه بود احمد هم پشت میز نهارخوری 
رفت  باداره  و  مختصری خورد  و صبحونه  نشست 
وقتی وارد اتاق عباسی شد دکتر هم اونجا منتظرش 
عذر  و  شد  خوشحال  خیلی  احمد  دیدن  از  و  بود 
اونو  و  شده  زحمتش  باعث  اینکه  از  کرد  خواهی 

دوباره کشونده تهرون
احمد گفت نه تنها زحمت نیست بلکه لطفه بازم 
ازین کارا بکن الاقل باعث میشی رئیس یه کمی غم 

مارو بخوره
کار  برین  پاشین  بی چشم و رو  ای  عباسی گفت 
این سند وامونده رو تموم کنین تا ما یه نفس راحت 
بکشیم و بعد از آن احمد و دکتر اول به بنگاه و باتفاق 

محمدی بمحضر رفتن
تدارک  و  کرد  آشتی  آشپزخونه  با  باالخره  افسانه 
باقلی پلو رو دید و وقتی همه چی آماده شد بانتظار 

احمد نشست
کار انتقال سند که تموم شد احمد هزینه کمیسیون 

بنگاه و به محمدی داد و دکتر هم ازش تشکر کرد
احمد دکتر و بخونه ش رسوند موقع خداحافظی 
بعد از اینکه دکتر از احمد تشکر کرد و ازش خواست 
تا در اولین فرصت توی ویال مهمونش باشه و احمد 

بهش قول داد و ازش جدا شد
پارک گیرش  افسانه یه جای  احمد جلو در خونه 
اومد و پارک کرد و کیفش و برداشت و از ماشین 
پیاده شد و بطرف خونه راه افتاد هنوز قدمی برنداشته 
راننده موتور  نفر موتور سوار رسیدن و  بود که دو 
احمد و هدف گرفت و موتور و محکم به پاش زد و 
کنترل موتور و برای لحظه ای از دست داد و بماشین 
پنجره  جلو  برخورد  شنیدن صدای  با  افسانه  خورد 
اومد احمد و دید که روی زمین ولو شده و مردی 
احمد  و  بیاره  در  دستش  از  کیفشو  تا  میکنه  تالش 
همچون جان شیرین کیف و تو بغلش گرفته بود و 
نمیداد افسانه جیغی کشید و چادر و برداشت و از 

پله ها سرازیر شد
با دیدن ماشینی که وارد کوچه شده  راننده موتور 
بود و افسانه که شیون کنان از خونه خارج شده بود 
باصدای بلند به همراش گفت ولش کن بیا یکی داره 

میاد 
 مرد همراه موتور سوار پرید روی ترک موتور و 

فرار کردن
احمد با کمک افسانه از روی زمین بلند شد و با هم 
بخونه رفتن افسانه احمد و روی مبل نشوند و گفت 

خیلی درد داری
باتکون  میپیچید  بخودش  درد  شدت  از  که  احمد 
دادن سر تائید کرد افسانه گفت من پماد ضد درد دارم 
و باعجله باشپزخونه رفت و پاکتی رو که آمپول و 

قرص و پماد توش بود برداشت و به هال 
بر گشت

احمد اونا رو از دستش گرفت و گفت یه لیوان آب 
بمن بده تا یه قرص بخورم افسانه دو باره باشپزخونه 

برگشت 
احمد محتویات پاکت و روی میز خالی کرد تا پماد 
و برداره ولی ناگهان چشمش به نسخه افتاد که روش 
حرفای  لحظه  همان  دیزین  کلنیک  بود  شده  نوشته 
و کاله  بود شال  گفته  که  ییچید  تو گوشش  افسانه 
کرده بودم برم خونه فرزانه که روی یخ سر خوردم و 

پام پیچید و به درمانگاه رفتم
احمد نگاهی به تاریخ نسخه کرد و دید مال چند 

روز پیشه

افسانه قبل از اینکه لیوان و از آب پرکنه حالت تهوع 
بهش دست داد و با عحله بدستشویی رفت صدای 

باال آوردنش و احمد شنید و گفت چی شده
افسانه آبی بصورتش زد و تو راه آشپزخونه گفت 
بالیوان آب  باال میاوردم و  نمیدونم چم شده داشتم 

برگشت
احمد همچنانکه بانگاه معنی داری لیوان و از دستش 
میگرفت چشمش بزنجیر دور گردن افسانه که حرف 
لحظه  به  لحظ  افتاد  میکرد  نمایی  خود  توش  اس 
درد پای احمد بیشتر میشد تاجائیکه تصمیم گرفت 

خودشو به درمونگاه برسونه 
افسانه گفت تو با این حالت که نمیتونی رانندگی 
با آژانس به درمونگاه  لباس بپوشم و ترو  کنی بزار 
برسونم احمد که بادیدن نسخه و پی بردن به دروغ 
الزم  نه  گفت  بود  شده  گرفته  خیلی  حالش  افسانه 
که  خودتم  تازه  میشی  محروم  مراسم  از  تو  نیست 
حال درستی نداری قبل از اینکه وضع بد تر بشه من 
میرم و از جاش پا شد و لنگ لنگان خودشو بماشین 
نیمه  در  ولی  افتاد  راه  و  کرد  اونو روشن  و  رسوند 
راه درمونگاه احساس کرد که دیگه نمیتونه ادامه بده 
ماشین و جلو یه بانک پارک کرد و باولین ماشنی که 
از راه رسید گفت در بست راننده اونو سوار کرد و 

باولین بیمارستان رسوند
راننده که خیلی بامرام بود وقتی حال و روز احمد و 
دید جلو در بیمارستان پیاده شد و از نگهبانی دم در 
خواست تا کارگری رو بفرسته و احمد و با ویلچر 

بداخل اورژانس ببره 
افسانه هر چه شماره موبایل احمد و میگرفت موفق 
به تماس نمیشد بآژانس زنگ زد و خودشو بخونه 

فرزاد رسوند
فرزاد گفت پس احمد آقا کو

افسانه گفت موتور بهش زده پاش خیلی درد میکرد 
رفت پیش دکتر

پیشش  آبجی  گذاشتی  تنهاش  چرا  گفت  فرزاد 
میموندی

افسانه گفت خیلی اصرار کردم قبول نکرد و گفت 
توبرو که 

بمراسم برسی و خودش به تنهایی رفت و فرزاد هم 
که از وخامت اوضاع خبر نداشت دیگه چیزی نگفت
دکتر اورژانس با دیدن عکسی که از پای احمد گرفته 
بودن گفت خیلی بد جور شکسته و باید گچ بگیریم

احمد  نداشت چون  اثری  هیچ  امپول مسک  انگار 
همچنان از درد شدید مینالید دکتر دستور داد تا یه 
آمپول مرفین تزریق کنن و وقتیکه کمی دردش آروم 
شد به مسئول مربوطه اطالع دادن تا پای احمد و گچ 

بگیره
بارها شماره احمد و  افسانه توی راه بهشت زهرا 
گرفت ولی موفق به تماس نشد آنروز آدم زیادی سر 

قبر عالیه خانوم نبود 
بمشام  آن  از  مرگ  بوی  همچنان  که  محیطی  در   
میرسید و هر لحظه بر ساکنین آن افزوده میشد و در 
تنها صدای ضجه  تنهایی و غربت  از  آکنده  فضایی 
و شیون گهگاهی بود که جو سکوت و میشکست 
بهرحال فرزاد از همه خواست تا فاتحه ای بخونن و 

قبل از تاریک شدن هوا برگردن
پاچه یه لنگه شلوار احمد و تا باالی زانوش بریده 
و پاشو گچ گرفتن و دردش هم فروکش کرده بود 
غرور مانع از آن شد که از سعید کمک بخواد و از 
روی ناچاری به راننده اداره تلفن زد و خیلی خالصه 
اونو در جریان گذاشت و ازش خواست تا به کمکش 
بیاد بعد از تماس با راننده افسانه هم موفق شد تا با 

احمد صحبت کنه
تماس  میکنم  تالش  که  ساعته  چند  گفت  افسانه 
بگیرم هرچه به اون شماره زنگ زدم موفق نشدم از 

ناچاری این شماره رو گرفتم
احمد گفت اون گوشی تو داشبورد ماشینه 

افسانه گفت هنوز درد داری
اقای   احمد گفت عالوه بر درد شدید زیر دست 

گچکارم
افسانه گفت مگه پات شکسته

احمد گفت به گفته دکتر خیلی بدجورشکسته
افسانه گفت حاال کجایی بیام دنبالت

احمد گفت دستت درد نکنه راننده اداره داره میاد که 
منو بخونه برسونه بعدا باهات تماس میگیرم

فرزاد که کم و بیش حرفای افسانه رو میشنید گفت 
پاش شکسته

افسانه گفت متاسفانه بله
راننده به اورژانس اومد و با دیدن احمد گفت حاج 

آقا خدا بد نده
احمد گفت حاال که داده بیا از توجیبم کارت و بردار 
و هزینه بیمارستان و پرداخت کن و منو برسون خونه
و  برداشت  و  کارت  و  بچشم  ای  گفت  راننده 

بحسابداری رفت
فرزاد بافسانه گفت اگه امشب احمد آقا نیست پیش 

مابمون
افسانه گفت قابل پیش بینی نیست یه دفعه دیدی 

اومد بهتره خونه باشم داداش 
فرزاد گفت هرجور که راحتی و افسانه رو بخونه 

رسوند
پیاده  از ویلچر  راننده داشت  با کمک  احمد وقتی 

میشد با دیدن ماشین گفت باماشین خودت اومدی
زدین من  که زنگ  آقا شما  آره حاج  راننده گفت 

خونه بودم 

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  بیستم

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 2۱ اردیبهشت/۱۱ می

1۳۳1 خورشیدی )1۹۵2 میالدی(

 زادروز  شهره آغداشلو )وزیری تبار( 

هنرپیشه تئاتر و سینما 

برنده جایزه اسکار برای بهترین هنرپیشه 

نقش مکمل زن در سال 200۳ میالدی، 

برای بازی در فیلم خانه ای از شن و مه و  

همچنین در سال 200۹ میالدی، برای بازی 

در نقش مکمل زن در مجموعه تلویزیونی 

خاندان صدام، موفق به دریافت جایزه معتبر 

اِمی شد. 

1۳7۵ خورشیدی )1۹۹۶ میالدی(

خودکشِی غزاله علیزاده، نویسنده ی »خانه  

ادریسی ها«

  کتاب های غزاله علیزاده در شرکت کتاب 

را اینجا خرید کنید

1۳81 خورشیدی )2002 میالدی(

درگذشت خسرو شاهانی، نویسنده  و طنز 

پرداز

1۳8۳ خورشیدی )2004 میالدی(

مراسم خاکسپاری گلندام طاهرخانی 

)سوسن( با حضور تعداد کثیری از ایرانیان 

در گورستان »پیرس برادرز« در نورت 

هالیوود )جنوب کالیفرنیا( برگزار شد.

شنبه 22 اردیبهشت/۱2 می

1۳42 خورشیدی )1۹۶۳میالدی(

درگذشت دکتر موسی عمید - استاد و 

رییس دانشکده  حقوق و نایب رییس مجلس 

شورای ملی

 

یکشنبه 23 اردیبهشت/۱3 می

1۳1۳ خورشیدی )1۹۳4میالدی(

درگذشت محمدحسن اصفهانی )ادیب 

الدوله(- سیاستمدار و مدرس و رییس 

مدرسه  دارالفنون

1۳18 خورشیدی )1۹۳۹میالدی(

زادروز  محمد مهریار، معمار، مرمتگر، 

باستانشناس، نویسنده و پژوهشگر

دوشنبه 24 اردیبهشت/۱4 می

 

1۳۳4 خورشیدی )1۹۵۵ میالدی(

زادروز پرویز مشکاتیان، نوازنده و نواگر

1۳۶۳ خورشیدی )1۹84میالدی(

یغمایی-محقق،نویسنده  درگذشت حبیب 

و روزنامه نگار- حبیب یغمایی به مدت 

سی سال تمام و بدون وقفه ماهنامه ادبی و 

فرهنگی یغما را منتشر کرد که خود مدیر و 

سردبیر آن بود. دوره یغما یکی از مهمترین 

منابع ادبی ایران در فاصله سال های 1۳27 تا 

1۳۵7 است.

1۳70 خورشیدی )1۹۹1 میالدی(

درگذشت حسن کامکار، نوازنده و استاد 

ویُُلن و  مدرس موسیقی

 

سه شنبه 25 اردیبهشت/۱5 می

1270 خورشیدی )18۹1 میالدی(

لغو امتیاز تنباکو در دوران ناصرالدین شاه   

1۳27 خورشیدی)1۹48 میالدی( 

درگذشت شکراهلل قهرمانی، نوازندهی تار

1۳۵2 خورشیدی )1۹7۳ میالدی(

درگذشت مهدی محی الدین الهی قمشه ای-

استاد فلسفه دانشگاه و مفسر قرآن

  

چهارشنبه 2۶ اردیبهشت/۱۶ می

1۳۵7 خورشیدی )1۹78میالدی(

درگذشت حسن رادمرد، آهنگساز و نوازنده 

پیانو

1۳78 خورشیدی )1۹۹۹میالدی(

درگذشت ذبیح اهلل صفا - پژوهشگر در 

زمینه  تاریخ ادبیات فارسی 

  کتابهای شادروان ذبیح اهلل صفا در شرکت 

کتاب موجود است 

پنجشنبه 27 اردیبهشت/۱7 می

127۹ خورشیدی )1۹00میالدی(

زادروز  روح اهلل خمینی، پایه گذار جمهوری 

اسالمی در ایران و آغازگرحکومت استبدادی 

دینی و نابودی ارزش های انسانی و ملی در ایران 

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
۱۱ می تا ۱7  می )2۱ اردیبهشت تا 27 اردیبهشت(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

خبر اول: پرزیدنت دانلد ترامپ با اعالم خروج ایاالت متحده از برجام، کلیه 
تحریم های اقتصادی بر علیه جمهوری اسالمی را بازگرداند.

مث که سران جمهوری اسالمی هنوز نفهمیدن که این رییس جمهور آمریکا 
مثه قبلی باهاشون مهربون نیست و اصن اعصاب معصاب نداره. تا حاال هر 
که چرا  موندن  و حیرت  بهت  تو  هنوز  ها  بیچاره  داده.  انجام  رو  گفته  چی 
اینجوری شد؟ حسن اینا )روحانی( که برجامو امضا کرده بودن و امیدوار به 
ادامه کالهبرداری از آمریکا و دنیا بودن، فهمیدن این تو بمیری، از اون تو بمیری 

ها نیست و جدی جدی باس برن دسته جمعی بمیرن.
خبر دوم: رهبر جمهوری اسالمی در واکنش به خروج ایاالت متحده از معامله 
هسته ای برجام، گفت: » بنده از طرف ملت ایران می گویم؛ آقای ترامپ! شما 

غلط می کنید.«
رویه  مطابق  و  اومده  به چن جاش  فشار  عظمای والیت  مقام  عزیز  دوست 
چهل سال گذشته جمهوری اسالمی، فقط بلده عین پیرزنا بشینه هی فحش بده 
و نفرین کنه. اون رهبر قبلیه هم همین حرفا رو زد و مملکتو به باد داد. یکی 
نیست بهش بگه 40 سال تموم گفتین مرگ بر آمریکا و فحشش دادین و خودتم 
بارها )مثه همین دفعه( ادعا کردین که بزودی آمریکا سقوط میکنه و تو و دار و 
دسته ات موندگارین. نه داداش این دفعه رو دیگه چاییدی؛ خودت هیچ غلطی 

نمیتونی بکنی!
خبر سوم: حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی پس از خروج آمریکا از 

برجام گفت که دولت او فعال در برجام می ماند.
 آخی، دلم واسه حسن سوخت. با چه امید و آرزوهایی برجام رو امضا کرد و 
حاال که آمریکا رفته بیرون باس با بروبچ اتحادیه اروپا و روسیه و چین بشینن تو 
سر خودشون بزنن که حاال چه خاکی باس بریزن سرشون. از طرف دیگه حاال 
هی باس متلکای مقام رهبری و فرمانده های سپاه رو تحمل کنه و بشینه تا یا 
تو مجلس استیضاحش کنن و یا سپاه با یه نیمچه کودتا سر و تهش کنه. توصیه 

شهروند ایرانشهر به حسن آقا: حاال فعال بمون تو برجام تا اموراتت بگذره.

خبر چهارم: جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسالمی در حرکتی 
نمادین، پرچم آمریکا را آتش زده و کاغذهایی را بعنوان قرارداد برجام پاره کردند.
عینهو بچه کوچولوها که زورشون به بزرگترا نمیرسه و میرن یه حرکتای بچه 
گونه ای میکنن، رفتن یه پرچم کوچیک و یه مشت کاغذ آتیش زدن تا فالن 
تیم کاخ سفید نشستن  آمریکا بسوزه. نکنه االن فکر کردن پرزیدنت ترامپ و 
پای تلویزیون و چس فیل خوران دارن این فیلم احمقانه دلواپسان نظام جمهوری 
آقایون.  شیکن  دندون  جواب  این  از  ترسیدن  کلی  و  میکنن  نیگاه  رو  اسالمی 
دنبال  اینام دور هم جمع میشن و  اینارو تحریم میکنه و  ترامپ  اینکه  خالصه 
کبریت میگردن تا پرچم آتیش بزنن. به این نماینده های دلسوز انقالب یه توصیه 
ای دارم: آقایون خیلی مراقب باشین بعد از پاره شدن برجام، خودتون پاره نشین!

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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آخرین گزارش شمار بیکاران در کالیفرنیا، نمایشگر پایین ترین میزان بیکاری در 
12 سال گذشته بوده است. 

یکساله،  دوره  برای   ۳8۵000 افزودن  با   ،2018 سال  نخست  ماه  سه  گزارش 
نشان دهنده 2 درصد رشد در اشتغال است و به این ترتیب میزان بیکاری از ۳/8 
درصد به ۳/4 درصد کاهش می یابد. یکی از دالیل پایین آمدن میزان بیکاری در 
کالیفرنیا، کاهش میزان برکنار کردن و قطع برخی از مشاغل از سوی کارفرمایان 
است که برابر با 2/۳ درصد نیروی کار بوده که در مقایسه با میزان 2/4 درصد 

در سال گذشته و ۶/7 درصد در میانه رکود اقتصادی دهه گذشته بسیار پراهمیت 
جلوه می کند. 

در مجموع میزان کسانی که در سه ماهه نخست سال 2018 در کالیفرنیا تقاضای 
حقوق بیکاری کرده اند ۵71000 نفر بوده که ۹/۶ درصد کمتر نسبت به سال 
اقتصادی بوده  گذشته و 40 درصد کمتر از سال ۹/۶ یعنی میانه دوران رکود 

است. 

 کالیفرنیا پایین ترین میزان بیکاری در ۱2 سال گذشته

که  دادند  نشان  فیلمی  گو، در  دیه  تلویزیون محلی سن  و  اجتماعی  شبکه های 
غیرقانونی در  که  فردی  به خانه  با حمله  مهاجرت روز گذشته  اداره  ماموران 
کرده  استفاده  تظاهرات  با  مقابله  سپر  و  خود  کاله  از  می کنند  زندگی  آمریکا 
را  ساله   ۳1 هرناندز  آالنزو  آلبرتو  دستگیری  برای  دادستان  و  دادگاه  حکم  و 
نداشته اند و او را در برابر چشمان فرزندانش با خشونت دستگیر کرده اند. وکیل 
جلب، غیرقانونی  حکم  داشتن  بدون  دستگیری  گفت  خبرنگاران  به  او  مدافع 

در سال  به سبب خشونت خانوادگی  فرد  این  می گوید  مهاجرت  اداره  است. 
2007 دستگیر شده است و از سال 200۳ تاکنون 1۶ بار به طور غیرقانونی وارد 

آمریکا شده و اخراج شده و دوباره بازگشته است و فرد خطرناکی است. 
دعوای  و  است  بازگشته  و  شده  اخراج  بار  یک  تنها  او  می گوید  او  همسر 

خانوادگی بوده است. 

حکم دادگاه و دادستان برای دستگیری آلبرتو آالنزو هرناندز 3۱ ساله

 wells Fargo قاضی فدرال دادگاه عالی لوس آنجلس توافق کرد که بانک
۹7 میلیون دالر به مشاوران بخش وام خانه و بانکداران خصوصی وام مسکن 

بپردازد. 
کار  ساعات  میزان  اساس  بر  تنها  پرداخت  این  که  کرد  حکم  دادگاه  قاضی 
مشاوران نیست بلکه در بر گیرنده کمیسیون آنها نیز هست. این ۹7 میلیون دالر، 
افزایش 2۵ میلیون دالر ی است که بانک پذیرفته بود به کارمندان خود بدهکار 

است و قاضی آن را به ۹7 میلیون دالر افزایش داد. 
در ماه ژانویه قاضی پذیرفته بود که برای دوره مارچ 201۳ تا آگوست 2017 

بانک مسئول پرداخت نقض قانون کار است. 
تام گویدا سخنگوی بانک اعالم کرد که ما به این رای دادگاه اعتراض داریم و 

تقاضای استیناف خواهیم داد.

تواقق ۹7 میلیون دالری بانک Wells Fargo با مشاوران وام مسکن

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- غنی ترین موزه هنر اروپایی در مسکو است- جانشین

2-  پاسخی پیچیده و عمدتاً ناخوشایند به انزوا یا کمبود هم صحبتی 
است- ویتامین موجود در گوجه فرنگی- امتداد

3- ثبات و پایداری در کاری که اراده شده- مادر وطن- تندرستي
4- عدد ورزشي- آهو- کشور مجسمه آزادی

5- کهنه و قدیمي- کاشف الکل- واحد پول آمریکا
6- کج دهان- نوعي گل زینتي- بازگشت صدا

7- چشمه- جلگه وسیع- عدد تنها- اثر چربي بر پارچه
8- سدی در استان تهران- نوعي چراغ قدیمي

9- یازده- گل سرخ- سنگ گرانیت- دوازده ماه
10- جامه و لباس- مال و ثروت- گودال

11- خانه هاي ریز روي عکس- قطعی و مبرم- بیزار
12- روشندل- خانقاه و دیر- مقابل زیر

13- افقی نیست- به تنهایي- خرم و خوشحال
14- یاري- خاشاک- کشوری آفریقایي که  پایتخت آن کیگالی است

15-  نوعی ساز بادی شبیه فلوت و با ده سوراخ که با کنار لب نواخته 
می شود-  این دیوار اصلی ترین نماد جنگ سرد بود که به پرده آهنین 

مشهور شد
عمودی:

1- بسیار و بي شمار- هم اکنون خرابه های این کلیسای باستانی 
در در استان آرماویر ارمنستان واقع شده است

2- کریستف کلمب وقتی در سال 1498 میالدی به کرانه های 
شرقی این کشور رسید، به قدری مجذوب چشم انداز منطقه شد 
که آن را Tierra de Gracia )سرزمین زیبایی( نامید- نوعي 

خاک- ضمیر سوم شخص مفرد
3-ویژگی بوی بد- واحد پول روسیه- پیروي کردن

4- بخار دهان- گوسفند ماده- خیس- حرکات صورت
5- عهد و قرار- خدا- مدت قانونی بازی فوتبال
6- هوس زن باردار- جامه و لباس- سررسیدها

7- از رشته هاي ورزش دو و میدانی- خاک صنعتی- نوعی 
بستنی

8- نوعي زغال- وسیله روشنایي- ناب- طرف و جهت
9- گل نومیدي!- نگاه خیره- آنکه هرگز نمیرد

10- تکنیکي در فوتبال- کالم تصدیق فارسي- تکرار شده
11- اهلي- اشاره- ناقص و نادرست

12- پست و فرومایه- اندرون دهان- تکه پارچه کهنه- صدمتر 
مربع

13- چیره شدن- ساده و سهل- پوشاک گشاد بي آستین
14- هنوز بیگانه- موي میان سر- تکی

15- از آثار دیدني شیراز- از شهرهاي استان هرمزگان

درکانون خبر:                                      

KETAB.COM

دارا خسروشاهی، مدیر عامل شرکت UBER گفت گر چه ما می دانیم که 
در 2 سال آینده تاکسی های پرنده در لوس آنجلس و داالس تگزاس به کار 
آزمایشی خواهند پرداخت و تا سال 202۳ این خدمات عرضه خواهد شد، 

لیکن شرکت UBER با احتیاط با این موضوع برخورد می کند تا مشکالتی 
را پیش  از این روی داده را حل کنیم و با مقررات بیشتر حرکت کنیم. اشاره 
او به ماجراهای جنسیتی و جنسی گذشته است که موجب برکناری تراویس 

کاالنچیک بنیانگدار شرکت شد و افزون بر آن بهره گیری از نرم افزارهایی بود 
که مقررات محلی را زیر پا می گذاشت.

او اشاره کرد که ما نخست باید اعتماد مردم را برگردانیم و این ضروری تر از 
بهره گیری از تکنولوژی فضایی است، هنوز اداره ترابری ملی آمریکا در حال 
بررسی تصادف و مرگ ناشی از اتوموبیل خودران است که در آریزونا روی 

داده و موجب کشته شدن یک عابر پیاده شده است. 

 مدیر عامل شرکت UBER : در 2 سال آینده تاکسی های پرنده در 
لوس آنجلس و داالس تگزاس

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
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه ۱۱ می  2۰۱۸
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/rumi-haffez-120963#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

116

پس از آنکه در نیمه شب 10 می ،  3 زندانی شهروند 
آمریکا از کره شمالی آزاد و همراه با مایک پومپئو وزیر 
خارجه آمریکا وارد آمریکا شده و مورد استقبال دانالد 
ترامپ رئیس جمهور و همسرش و مایک پنس معاون 
رئیس جمهور و همسرش قرار گرفتند امروز اعالم شد 

که 2 نفر آنان از ساکنان کالیفرنیا بوده اند. 
ساکن  و  مذهبی  دانشگاه  یک  استاد   ، نفر  دو  از  یکی 
ریورساید است و دیگری دانشجوی فارغ التحصیل شده 

 Korea town رشته مذهبی و ازاعضای کلیسایی در
او کیم هاک سانگ است و  نام  لوس آنجلس است که 
یک مبلغ مذهبی به شمار می آید و پروفسور تونی کیم 
از ریورساید بوده که هر دو نفر در سال 2017 به عنوان 
اقدام علیه حکومت کره شمالی دستگیر شده بودند. این 
کلیسای  با  و  یکدیگر  با  ارتباط  در  کالیفرنیا  دو ساکن 

مذهبی برای تبلیغ دینی به کره شمالی رفته بودند. 

استقبال دانالد ترامپ از 3 زندانی شهروند آمریکا از 
کره شمالی

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

