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

ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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مالک ایرانی آمریکایی مجله ماکسیم
و بحران انتخاب مدل

دریافت مالیات بردرآمد در
کالیفرنیا و سهم ایالت در سال
آینده
پائل رایان سخنگوی کنگره
آمریکا به جمهوریخواهان
کالیفرنیا پیوست

امضابرایحفظحریمخصوصی
دراینترنت
مشکل جمهوریخواهان و
شمار باالی نامزدها

رای گیری برای انتخاب مدل روی جلد مجله مشهور
تقاضای  DNAو انگشت
ماکسیم و عدم شفافیت در پرداخت هزینه های آن توسط
نگاری از جوزف جیمز
شرکت کنندگان در رای گیری موجب بروز بحران برای
دی آنجلو  72ساله عامل
مالک ایرانی آمریکایی آن شده است.
قتلهای زنجیرهای ایالت
«سردار بیگلری» مالک کمپانی بزرگ بیگلری هولدینگ که
کالیفرنیا
به کار خرید و فروش سهام در بازارهای بورس مشغول
است ،نزدیک به چهار سال پیش ،اکثر سهام مجله ماکسیم را
شورای شهر کوستامیسا در از آن خود کرد و کنترل کامل آن را بدست گرفت .شرکت
ارنج کانتی به دیگر شهرهای انتشاراتی مجله ماکسیم در کنار دیگر موسسات تحت
مخالف در کالیفرنیا پیوست مالکیت سردار بیگلری قرار دارد .کمپانی بیگلری هولدینگ
هم اکنون مالک رستوران های «استیک ان شیک» ،شرکت
بیمه «فرست گارد» و موسسه «وسترن سیزلین» است و آقای
اعتصاب و اعتراض کارکنان
بیگلری بعنوان مدیرعامل و مالک آنها ،مدیریت شان را بر
بیمارستانهایکایزر
عهده دارد.
هر ماه مدل یا مدل هایی برای قرار گرفتن تصویرشان بر
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید روی جلد مجله ماکسیم انتخاب می شوند .بحران از آنجا
آغاز شد که مدیریت ماکسیم تصمیم گرفت تا برای کسانی

که در رای گیری انتخاب مدل روی جلد مجله شرکت می
کنند ،هزینه یک دالری برای هر رای در نظر گرفته و برای
شماره ژانویه – فوریه اجرا شود .اکنون با توجه به استقبال
خوانندگان ماکسیم از رای گیری برای انتخاب مدل ماه
ماکسیم ،به نظر می رسد که مبلغ یک و نیم میلیون دالر
درآمد برای مجله جمع آوری شده است.
در ابتدا بر اساس اعالم مدیریت مجله ماکسیم قرار بود ۲۵
درصد مبلغ دریافتی از مخاطبان برای امور خیریه هزینه شود.
در نهایت گزارش شده است که ماکسیم حدود پانصدهزار
دالر به خیریه اهدا کرده و این بدان معنی است که درآمد
حاصل از انتخاب مدل روی جلد مجله ماکسیم حدود ۲
میلیون دالر بوده است نه یک و نیم میلیون .این مسئله باعث
شده تا پرسش هایی درباره عدم شفافیت مالی در کمپانی
انتشاراتی ماکسیم مطرح شود .آقای سردار بیگلری بعنوان
مالک و مدیرعامل ماکسیم از هرگونه پاسخگویی به رسانه
ها سر باز زده و گفته است« :ما مصاحبه نمی کنیم!»

عباس عطار ،راوی تصویرگر روزهای
انقالب  ،۵۷درگذشت
عباس عطار ،عکاس برجسته ایرانی تبار در سن  ۷۴سالگی بر اثر بیماری سرطان
در پاریس چشم از جهان فرو بست.
شهرت عباس عطار بیشتر بدلیل عکس های بی نظیری است که از صحنه های
مختلف انقالب سال  ۱۳۵۷ایران گرفت .عطار به سال  ۱۳۲۳در شهرستان محروم
خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان به دنیا آمد .او دانشآموخته مطبوعات
و ارتباطات در انگلستان و عاشق عکاسی بود .در  ۱۹۸۱به آژانس عکس مگنوم
فوتوز پیوست و در  ۱۹۸۵عضو تمام وقت مگنوم شد تا اینکه از  ۱۹۹۸تا ۲۰۰۱
رئیس دورهای آن آژانس شد .نشریه نیویورک تایمز با انتشار خبر درگذشت عباس
عطار ضمن معرفی آثار وی ،از زندگینامه و فعالیت های هنری آن مرحوم گزارش
مفصلی تهیه کرده است .در سال  ،۱۹۵۲عباس وقتی کمتر از ده سال داشت به همراه
خانواده از ایران مهاجرت کرد .ازهمان کودکی به عکاسی عالقمند بود و در سن  ۱۴سالگی
نخستینتجربهجدیتصویربرداریرادراستقاللالجزایربدستآورد.
ادامه در صفحه 2
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رضاشاه -نخستوزیر ایران از سال  ۱۳۰۲تا  ۱۳۰۴خورشیدی و پادشاه
ایران از  ۱۳۰۴تا  ۱۳۲۰خورشیدی  -بنیانگذار دودمان پهلوی و شخصیتی
که بیش از هر کس دیگر نام او بر سر زبان مردم ایران است.

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

وقتی۲۶سال داشت ،عکس هایش در نشریات معتبر جهان منتشر می شد.
عکس های عطار از حوادث حواشی و متن انقالب اسالمی ،منبع مصوری از تاریخ معاصر
عکس های عباس عطار با درونمایه اجتماعی و سیاسی از جنگ ها و انقالب ها از گوشه ایران است .او درباره تصاویر آن روزها می گوید« :برای تاریخ عکس گرفتم!»
و کنار دنیا مجموعه ای کم نظیر بوجود آورده است .بین سال های  ۱۳۵۷تا  ،۱۳۵۹آرشیو زنده یاد عباس عطار روز  ۵اردیبهشت  ۱۳۹۷در پاریس چشم از جهان فرو بست.
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دریافت مالیات بردرآمد در کالیفرنیا و سهم
ایالت در سال آینده
از سوی ایالت کالیفرنیا اعالم شد که پس از پایان یافتن زمان ارسال برگههای
مالیاتی و محاسبه میزان دریافتی کالیفرنیا از مالیات بردرآمد شخصی و
شرکتها ،نه تنها  700میلیون دالر دریافتی ماه آپریل در مقایسه با سال
گذشته افزایش داشته است بلکه برای سال جاری در مجموع  82میلیارد
دالر مالیات بردرآمد دریافت کردهاند که  4میلیارد دالر بیش از میزان برآورد
شده و  9میلیارد دالربیش از مرحله زمان بندی شده است.
گر چه پیش بینی میشود تا پایان ماه آپریل 2 ،میلیارد دالر دیگر نیز دریافت نمایند.
دریافت مالیات بردرآمد در کالیفرنیا و سهم ایالت در سال آینده بیشترین
آسیب را به سبب قانون مالیاتی جدید فدرال متوجه سهم ایالت کالیفرنیا
خواهد کرد.

پائل رایان سخنگوی کنگره آمریکا به
جمهوریخواهان کالیفرنیا پیوست
پائل رایان سخنگوی کنگره آمریکا و نماینده مردم ویسکانس در کنگره ،روز پنج
شنبه به جمهوریخواهان کالیفرنیا پیوست و از الیحه آنان در مورد بازخوانی و رد
افزایش مالیات بنزین در کالیفرنیا پشتیبانی کرد و از کمیته انتخاباتی خود  50000دالر
برای پشتیبانی از این الیحه و کمپین آن به حزب جمهوریخواه کالیفرنیا پرداخت.
افزون بر پائل رایان ،استیو اسکالیا نماینده کنگره آمریکا از لوئیزیانا و از نمایندگان
اکثریت جمهوریخواه در کنگره نیز  25000دالر به این کمپین پرداخت شد .در این
دیدار ،کوین مک کارتی ،رهبر اکثریت جمهوریخواه و نماینده بیکرز فیلد در کنگره
نیز  300000دالر برای تبلیغ و معرفی این کمپین پرداخت نموده است تا بتوانند
صدایی برای رای دهنگان در زمینه بازخوانی افزایش مالیات بنزین باشد که در آستانه
همایش جمهوریخواهان کالیفرنیا این گام مهمی به حساب میآید.

امضابرایحفظحریمخصوصیدراینترنت
هواران حفظ حریم خصوصی در اینترنت و علیه آزادی ارائه اطالعات فردی به

شرکتها و موسسات بازرگانی ،با گردآوری امضای الزم و ارائه آن به اداره نظارت

بر انتخابات کالیفرنیا این فرصت را یافتند که الیحهای را برای نوامبر  2018در
برگههای رای بگذارند که در صورت تصویب از سوی مردم ،این حق را به مردم به
عنوان مصرف کننده اینترنت میدهد که در هنگام بهرهگیری از دادههای اطالعاتی،
راه را برای استفاده از اطالعات شخصی و گزارش فردی آنان ،ببندد و ارائه کنندگان

اینترنت و تارنماها نتوانند این اطالعات را به شرکتها و موسسات دیگر بفروشند.

گرچه مخالفان این الیحه یعنی شرکتهای تکنولوژی و مخابرات و اطالعات مانند

گوگل AT&T ،توانسته بودند این الیحه را از دستور کار مجلس خارج نمایند ،
لیکن در نوامبر به رای عمومی مردم گذاشته خواهدشد.

مشکل جمهوریخواهان و شمار باالی نامزدها
حزب جمهوریخواه کالیفرنیا در روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه این هفته
همایش ساالنه خود را در سن دیگه گو برقرار میکنند تا بتوانند کاندیداهای
خود را برای انتخابات مقدماتی ماه جون اعالم نمایند.
امسال جمهوریخواهان نیز همانند دموکراتها با مشکل اساسی شمار باالی
نامزدها روبرو هستند و برای کاندیداها دشوار خواهد بود که پشتیبانی قطعی
و قابل اعالم در برگههای رای را به دست بیاورند برای نمونه در انتخابات
برای فرمانداری کالیفرنیا ،جمهوریخواهان دو کاندیدای قدرتمند درون حزبی
به نامهای جان کاکس و تراویس آلسن دارند و یا در مورد مالیات بنزین که در
برگههای رای خواهد آمد گرچه همه با آن در یک مسیر قرار دارند لیکن برخی
از نامزدهای نمایندگی کنگره برای آن که پیروز شوند ،دوست دارند آن را در
تعرفههای خود اعالم کنند و برخی به سبب هراس از رد شدن،نمیخواهند به
آن نزدیک شوند تراویس آلن و جان کاکس تالش دارند در ماه جون یکی از
دو نفر باشند.

تقاضای  DNAو انگشت نگاری از جوزف جیمز دی آنجلو  72ساله عامل قتلهای زنجیرهای
ایالت کالیفرنیا

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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پس از دستگیری جوزف جیمز دی آنجلو  72ساله که به عامل قتلهای زنجیرهای
ایالت طالیی کالیفرنیا معروف است،وکیل مدافع او از دادگاه تقاضا کرد که از این فرد
عکسبرداری،نمونهگیری  DNAو انگشت نگاری جدید انجام نشود و به آنچه از گذشته
مربوط و موجود است بسنده شود زیرا با استناد بر همان مدارک او را دستگیر کردهاند.
در جلسه دادگاه که به منظور رسیدگی به درخواست وکیل مدافع او تشکیل شد،در حالی

که متهم با دست و پای بسته شده به صندلی چرخدار در دادگاه حاضر شد ،قاضی اعالم
کرد با توجه به تغییرات ضرورت دارد که اجازه داده شود نمونهگیریهای تازه انجام شود
تا مدارک بیشتری در اختیار دادگاه قرار گیرد.
او باید در  14ماه می در دادگاه حاضر شود وبرای  46مورد کشتار زنان و تجاوز مورد
محاکمه قرارگیرد.
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شورای شهر کوستامیسا در ارنج کانتی به
دیگر شهرهای مخالف در کالیفرنیا پیوست
شب گذشته،شورای شهر کوستامیسا در ارنج کانتی ،با حضرو مخالفان و
موافقان شهرهای پناهگاه ،جلسه پرهیاهویی را گذراند و پس از بحث و
گفتگو با رای  3-2علیه شهرهای پناهگاه رای داد و مخالفت خود را با الیحه
 SB54اعالم نمود و به دیگر شهرهای مخالف در کالیفرنیا پیوست .این
جلسات تا ساعت  1پس از نیمه شب یعنی یک ساعت پس از بامداد روز پنج
شنبه به طول انجامید و با شعارهای  USA, USAاز سوی مخالفان الیحه
 SB54به پایان رسید.
در این رای گیری سندی جنیس شهردار،الن منصور کفیل شهردار و جیم
رایت میر نماینده شورای شهر علیه الیحه و کاترینا فولی و جان استیفس در
موافقت با الیحه شهرهای پناهگاه رای دادند .ناگفته نماند که ارنج کانتی به
پایگاه جمهوری خواهان کالیفرنیا معروف است.

اعتصاب و اعتراض کارکنان بیمارستانهای کایزر
کارکنان بیمارستانهای کایزر از روزچهارشنبه در شماری از بیمارستانهای
این مجموعه به ویژه در هاربور ،بالدوین پارک و غرب لوسآنجلس دست به
اعتصاب و اعتراضزدند .در بیمارستانهای کایزر ،کارکنان عضو اتحادیههای
گوناگون ملی و بینالمللی در زمینة بهداشت و سالمتی میگویند این
بیمارستانها به جای افزایش دستمزد کارکنان و یا ارتقاء آنان به رتبههای
باالتر ،خدمات بیمارستانی را با استخدام کارکنان قراردادی جدید به آنها
واگذار میکنند تا حقوق کمتر بپردازند .آنها اعالم کردند این که کایزر یک
بنیاد غیرانتفاعی است نمیتواند از اجرا نکردن قوانین استخدامی مصون
بماند،زیرا آنها باید منافع جامعه را در صدر هدفها قرار دهند و کارکنان
بیمارستان و اعضای اتحادیه بخشی از همین جامعه هستند .اعالم شده است
که این اعتصابها دورهای بین کارمندان خواهد بود و به تعطیلی بیمارستان
نخواهد انجامید.

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

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 115آدینه  4می 2018

افسانه

پاورقی			:
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت نوزدهم

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

حال و روز سعید هم کم از افسانه نداشت اگه افسانه
داغدار مادرش بود سعید باعالقهای که توی این مدت
کوتاه بعالیه خانوم و عشقی که بافسانه پیدا کرده بود
و از طرفی مسئله مریضی مادرش همه دست بدست
هم داده بود و از او یه آدم نا امید و پریشان و عصبی
ساخته بود که حاال تنها روزنه امیدش بزندگی در
وجود افسانه خالصه میشد توی این دو سه روز
گذشته که ریشش و نتراشیده و لباس سیاهی که بتن
کرده بود قیافه عزاداران و پیدا کرده بود سعید بی
صبرانه منتظر افسانه بود که صدای زنگ در بگوش
رسید سعید در پائین و باز کرد و در میانه در باال
ایستاده بود با رسیدن افسانه در حالیکه درو میبست
اونو در آغوش گرفت و دو نفری زار زار گریه
میکردن دقایقی بعد از هم جدا شدن و روی مبل هال
کنار هم نشتن و با نگاهی که بین آنها رد و بدل شد
دوباره گریه افسانه شروع شد و خودشو پرت کرد تو
بغل سعید
لحظاتی در سکوت گذشت بعد افسانه گفت دیدی
چطور عزیزم از د ستم رفت دیگه تنهای تنها شدم
سعید گفت این حرفو نزن عزیزم من تا آخرین نفس
در کنار توام فکر نکن فقط این توئی که تنهایی منهم
تو این دنیا بجز تو و مادرم هیچکی رو ندارم پس باید
فقط روی همدیگه حساب کنیم بعد از ان سعید گفت
تاکی میتونی پیشم بمونی
افسانه گفت سعید جان شرایط خیلی سخت شده
فعال تا یه مدت زیر ذره بینم تا مطمئن بشن که حال
من خوبه و بشرایط عادی برگشتم پس اجازه بده من
تا یه ساعت دیگه برگردم تازه باید یه سری وسایل
هم بخرم
سعید گفت من میدونم که تو این دو سه روز گذشته
نتوستی یه وعده غذای درست و حسابی بخوری
اجازه بده سفارش غذا بدم بهش تاکید میکنم که زود
بیاره نهارو بخور و برو
افسانه سری بعالمت رضا تکون داد و سعید گوشی
رو برداشت و برستوران زنگ زد و بعد بآشپزخونه
رفت و مشغول اماده کردن قهوه شد افسانه هم
باشپزخونه رفت و گفت داری چیکار میکنی
سعید گفت تاغذا برسه یه قهوه جان بهت بدم که
خیلی برات خوبه در کمتر از پنج دقیقه قهوه آماده شد
و به هال برگشتن
افسانه همچنانکه قهوه رو تست میکرد گفت میبینم
که توخونه جدید داری تمرین آشپزی میکنی
سعید گفت این دو سه روزه بضرب و زور این
قهوه خودم و سر پا نگهداشتم هر وقت که بتوفکر
میکردم و اینکه حاال چه حال و روزی داری اعصابم
بهم میریخت
افسانه همانطور که با موهای سعید ور میرفت گفت
آی عزیزم
زنگ در بصدا در اومد سعید دم در رفت و غذا رو
گرفت و برگشت و با هم نشستن و غذا رو خوردن
بعد از غذا افسانه بلند شد
مانتوشو پوشید تا بره
سعید گفت الاقل بزار تا اون نزدیکیها ترو برسونم
افسانه با تردید گفت میترسم یکی ببینه و برام حرف
در بیاره و بگه هنوز سه روز از مرگ مادرش نگذشته
این رفته ولگردی
سعیدگفت زیاد باین حرفا اهمیت نده ترو جلو بازار
چه پیاده میکنم و میرم
افسانه گفت باشه و با هم از خونه خارج شدن
توی ماشین سعید گفت اگه تنها بودی چت اخرشب
یادت نره
افسانه گفت نه یادم نمیره و جلو بازارچه پیاده شد
احمد از منشی خواست تا معاون بدیدنش بیاد
لحظاتی بعد معاون اومد و باحمد خوش امد گفت
احمد گفت خبر حاجی رو داری
معاون گفت بی خبر هم نیستم شکر خدا حالش هر
روز بهتر میشه
احمد گفت پس برای فردا هماهنگ کن بدیدنش
بریم
معاون گفت باشه رئیس اگه کار دیگری ندارین من
برم
احمد گفت نه برو و شماره افسانه رو گرفت
افسانه تازه وارد بازار شده بود که زنگ کوشی رو
شنید
احمدگفت کجایی
افسانه گفت برگشتم خونه همسایهها اومده بودن
دیدنم و
چیزی تو خونه نداشتم اومدم خرید
احمد گفت تو با اینحالت رفتی خرید
افسانه توی حرفش دوید و گفت دیگه باید سعی
کنم بزندگی عادی برگردم و کارام و خودم انجام بدم
احمد گفت این که خیلی خوبه حاالم توخیابونی من
دیگه وقتت و نمیگیرم برو به کارات برس بعدا زنگ
میزنم در این لحظه همان زنی که در اولین روز ورود
به بنیاد جلو اتاق احمد دیده و بهش هشدار داده بود
جلوش ظاهر شد و سالم گفت افسانه جواب سالمش
و داد زن گفت ترو دیدم که تو ماشین شفیعی نشسته
بودی این نامرد منو که سر کار گذاشت و وقتی به
مرادش رسید دیگه پی کارمو نگرفت امیدوارم تو به
وام رسیده باشی
افسانه که از حرف زن جاخورده بود من و من کرد و
گفت نه منهم هنوز نگرفتم و باعجله خداحافظی کرد

و رفت و وقتی خریدش تموم شد و بخونه برگشت
جلو در خونه فرزا د و دید که داشت برمیگشت با
دیدن افسانه وسایل و از دستش گرفت و گفت کجا
بودی آبجی هر چه زنگ زدم کسی درو وا نکرد
نگران شدم و در حالیکه وارد خونه میشدن افسانه
گفت چیزی تو خونه نداشتم رفتم واسه خرید
فرزاد گفت خبر میدادی خودم برات میگرفتم
افسانه گفت هرکسی برای خودش گرفتاره درست
نیست که من بار خودم و رو دوش تو بزارم
فرزاد گفت من برادرتم اگه ما بداد هم نرسیم از
دیگران چه انتظاری میشه داشت
افسانه میخواست برای فرزاد میوه بیاره که فرزاد
گفت باید برم اومده بودم ببینم در چه حالی خوشحالم
که ترو خوب میبینم و خداحافظی کرد و رفت بعد از
رفتن فرزاد افسانه به هال برگشت و روی مبلی نست
و چهره و حرفای زن دوباره در ذهنش مرور شد و
آزارش میداد
معاون اومد و گفت رئیس ماشین جلو دره اگه آماده
ای بریم و باهم به بیمارستان رفتن دور و بر حاجی
شلوغ بود چند نفر دوست و آشنا اتاقش و پر کرده
بودن که با دیدن احمد کمی دور شدن
احمد گفت آقابخوره به تخته شکرخدا میبینم که
روبراهی
حاجی گفت آره گوش شیطون کرخیلی بهترم و
کمی از اوضاع و احوال اداره پرسید و احمد براش
توضیح داد و بعد از آن گفت
من دیگه مزاحمت نمیشم حرفم یادت نره هرکاری
داشتی زنگ بزن و از آنجا خارج شدن بین راه هتل
احمد پرسید هنوز نتونستن این یارو ریگی رو بگیرن
معاون گفت نه و راننده احمد و جلو هتل پیاده کرد
و با معان رفتن
احمد وارد اتاقش توی هتل شد تصمیم داشت
چرتی بزنه که صدای زنگ گوشیش در اومد عباسی
بود که میگفت کی برگشتی زنگ زدم بنیاد منشیت
گفت با معاون رفتی
احمد گفت دیروز برگشتم امروز هم رفته بودم
عیادت حاجی
عباسی گفت حالش چطوره
احمدگفت خوب خیلی خوب
عباسی گفت یعنی امکان مرخصیش باین زودیا میره
احمد گفت احتمالش هست ولی اینکه کی بتونه سر
کار برگرده یه بحث دیگه س
عباسی گفت از قدیم گفتن سالم روستائی بی طمع
نیست واسه این تلفن کردم که بگم این دکتر امان
منو بریده همش میگه ترو خدا یه کاری کن که روز
محضر شفیعیی تهران باشه
احمد گفت کی قرار محضر دارن
عباسی گفت پنجشنبهای که داره میاد
من فکر کردم حاال که مادر عیال تو فوت کرده بد
نیست پارتی بازی کنم و یه تیر و دو نشون بزنم
یه هفته برات مرخصی جور کنم تا خیال دکتر ماهم
راحت بشه
احمد گفت من چی بگم ریش و قیچی دست توئه
عباسی گفت تو فردا یه تقاضای مرخصی بمدت
یه هفته برام فاکس کن من فورا تائید میکنم و بر
میگردونم صبح بمالی بگو
بفکر بلیط باشه
احمد گفت دست دکتر درد نکنه
عباسی گفت حاال دیگه دست دکتر درد نکنه
احمد گفت شوخی کردم بابا بدل نگیر و با هم
خداحافظی کردن
افسانه دل و دماغ غذا پختن و نداشت یه سیب و
موز خورد و رفت سراغ تلفن و با سعید تماس گرفت
سعید گفت سالم حالت چطوره
افسانه گفت ای بد نیستم میسازیم
سعید گفت شام خوردی
افسانه گفت حال غذا درست کردن نبود یه سیب
خوردم
سعید گفت میخوای غذا بگیرم بیارم در خونه بهت
بدم
افسانه گفت عجب حالی داری اینهمه راه و بیای که
واسه من غذا بیاری
سعید گفت مگه چی میشه
افسانه گف نه بابا ظهر انقده خوردم که اگه تا فردا
هم چیزی نخورم گشنه م نمیشه
سعید گفت خودت متوجه نیستی این دو سه روزه
داغون شدی باید بخودت برسی
افسانه گفت کم کم همه چی درست میشه سعید

گفت واسه اینکه فکرت مشغول باشه و بچیز دیگه
فکر نکنی خودت و با فروغ و شاملوسرگرم کن
افسانه گفت چه خوب گفتی حتما اینکارو میکنم
سعید گفت همه ی فردا رو میخوای تو خونه بمونی
افسانه گفت حقیقتش اینه که لباس مشکی هام همه
درب و داغونه شاید برم یکی دو تا پیرهن مشکی
بخرم
سعید گفت یه جایی دور تر از خونه قرار بزاریم من
سوارت میکنم میریم لباس و میخریم میایم خونه مثل
امروز نهارت و میخوری و میری
افسانه انگار که از پیشنهاد سعید بدش نیومده گفت
کجا همدیگه رو ببینیم
سعید گفت همونجایی که امروز پیاده ت کردم حلو
بازارچه
افسانه گفت پس ساعت ده همونجا
احمد موقع ورود باتاقش جلو میز منشی ایستاد و
بهش گفت
به امور مالی خبر بدین برای روز چهارشنبه یه بلیط
بگیرن
منشی گفت تهران تشریف میبرین آقا
احمد گفت بله و باتاقش رفت یه تقاضای مرخصی
بمدت یه هفته و از روز شنبه نوشت و بمنشی داد تا
بدفتر عباسی فاکس کنه
سعید یه ربع مونده بساعت ده سر قرار حاصر بود و
پس از دقایقی افسانه هم از راه رسید و سوار شد ولی
قبل از اینکه سعید بتونه حرکت کنه یه ماشین گشت
ارشاد راهو بر او بست یکی از برادران پاسدار پیاده
شد و بسمت آنها اومد افسانه گفت ایوای چه خاکی
بسرم شد پاسدار جلو اومد و گفت سالم برادر خسته
نباشی ممکنه بگی این خانم چه نسبتی با شما دارن
سعید گفت نامزد منه
پاسدار گفت طبق معمول شما مدرکی نداری که
مارو متقاعد کنه
سعید گفت من نمیدونم در یک چنین شرایطی چه
مدرکی باید نشون بدم
پاسدار گفت من بشما میگویم تنهاراهش اینه که
بریم پاسگاه و حاج آقا از والدین شما استعالم کنه
بعد درعقب ماشینو باز کرد و نشست و گفت بریم
خیابون وزرا
دقایقی بعد سعید ماشینشو جلو در پاسگاه پارک
کرد همزمان ماشین گشت هم از راه رسید و وارد
محوطه پاسگاه شد پاسدار رو کرد بافسانه و گفت
خواهر حجابتو درست کن و افسانه که خیلی ترسیده
بود روسری رو تا روی پیشونی پائین کشید و وارد
ساختمان شدن پاسدار بآنها گفت روی این نیمکت
بشینین تا من برگردم و خودش وارد اتاق رئیس شد
افسانه گفت بیچاره شدم سعید آبروم پیش خانواده
م رفت در این لحظه پاسدار از اتاق رئیس بیرون
اومد و بسعید گفت حاج اقا میخواد ترو ببینه و در
اتاق و باز کرد و سعید و بداخل فرستاد سعید وارد
شد و سالم گفت و حاج آقا جواب سالمشو داد و
فرمی برداشت و بسعد گفت خانواده ت میدونن که
شما نامزد کردین سعید با آنکه فهمیده بود که این
سئوال جنبه تمسخر داره ولی بروش نیاورد و گفت
بله حاج آقا
حاجآقا بقصد پر کردن فرم پرسید اسم
سعید گفت اسمم سعیده حاج آقا
حاج آقا گفت اسم فامیل
سعید گفت شفیعی حاج آقا
حاج آقا گفت نگو که اسم پدرت احمده
سعید درحالیکه نفس عمیقی کشید گفت درسته
حاج آقا
حاج آقا گفت شغل بابات چیه
سعید گفت معاون بنیاد شهیده حاج آقا
حاج آقا از پشت میزش پاشد و بطرف سعید اومد
و دستشو رو شونه سعید گذاشت و گفت وقتی
شماهارو میبینیم تازه میفهمیم که عمری بر ما گذشته
مثل اینکه همین دیروز بود که من و بابات باهم
رفته بودیم خدمت سربازی بهش بگو سلیمی سالم
رسونده و گفته بی معرفت گاهی اوقات یه زنگی بما
بزن و بعد با صدای بلند داد زد غالمی و در اتاق باز
شد و پاسداری وارد شد و احترام نظامی گذاشت و
گفت بله سردار وحاج آقا در حالیکه باسعید دست
میداد گفت هر وقت جایی مشکلی پیدا کردی بمن
زنگ بزن و سالم منو خیلی به بابات برسون و بعد
بغالمی گفت بچه هارو تاجلو ماشینشون برسون و
بسعید گفت برو بسالمت
سعید باتفاق غالمی از اتاق خارج شد و بافسانه
گفت پاشو بریم
افسانه فکر کرد اشتباه شنیده گفت بریم کجا بریم
سعید گفت سئوال نداره خانم میریم خونه و
تازمانیکه توی ماشین نشستن و سعید دستی بنشانه
خداحافظی برای غالمی تکون داد و از آنجا دور شدن
افسانه خالصی رو باور نداشت لحظاتی بعد با حالتی
هیستریک قاه قاه خندید و گفت چه جالب به همه
چیز مثل بازداشت و دادگاه و خیلی چیزای دیگه فکر
میکردم بجز اینکه چند دقیقه دیگه آزاد بشیم و بریم
خونه راستی چی شد سعید
سعید گفت مارو دست کم نگیر خانوم
افسانه گفت ترو خدا بگو چی شد که مارو آزاد
کردن
سعید گفت از شانس ما حاج آقا یه آشنای فابریک
و قدیمی در اومد و کلی عذر خواهی کرد و گفت
تشریف ببرین و ادامه داد بریم بدنبال خرید
افسانه گفت دوباره مارو نگیرن
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 4می تا 10می ( 14اردیبهشت تا  20اردیبهشت)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  14اردیبهشت 4 /می
 901خورشیدی( 1522میالدی)
انتصاب کمالالدین بهزاد نگارگر نامدار به
ریاست کتابخانه شاه اسماعیل صفوی
 1295خورشیدی( 1916میالدی)
دستگیری و تبعید محمدتقی بهار (ملکالشعرا)
 1302خورشیدی (1923میالدی)
ارسال نامهای تشكرآمیز به همراه یك سكه
تاریخی برای میرزاده عشقی ،جهت سرودن
شعری به نام «كفن سیاه» ،از سوی مهرتاج
رخشان ،طراح «روپوش» به جای «چادر».
کلیات مصور میرزاده عشقی در شرکت
کتاب موجود است
 1304خورشیدی (1925میالدی)
نخستین بانك ایرانی (بانك سپه) گشایش
یافت
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
درگذشت احمد طاهری ،ادیب و پژوهشگر
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت اسماعیل داورفر ،بازیگر سینما و
تئاتر و تلویزیون

شنبه  15اردیبهشت 5/می

فارسی و مولویشناس نامدار بود.
وی از چهرههای بزرگ پژوهش ادبیات
فارسی و استاد گروهی از بزرگان ادبیات
معاصر بودهاست از جمله :دکتر عبدالحسین
زرینکوب ،دکتر محمدرضا شفیعیکدکنی،
دکتر ذبیحاهلل صفا ،دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی،
دکتر محمدجعفر محجوب ،دکتر سیمین
دانشور ،دکتر جلیل تجلیل ،دکتر محمدامین
ریاحی ،دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن ،دکتر
حسینعلی هروی و دکتر سیدجعفر شهیدی.
او خود شاگرد دهخدا بود .عالمه دهخدا
درسال  ۱۳۱۴مدرک دکترای وی را امضا و
او را به سمت استادی دانشگاه تهران منصوب
کرد.
فروزانفر بنیانگذار نهضت تحقیق در متون
کالسیک ادبیات فارسی و تصحیح آنها بود.
تصحیح کلیات شمس تبریزی از کارهای
برجسته فروزانفر به شمار میآید.
آثار استاد فروزانفر در شرکت کتاب موجود
هستند و یکی از آثار ایشان «دیوان شمس
کبیر» توسط انتشارات شرکت کتاب مجددا
منتشر شده است
 1356خورشیدی (1977میالدی)
درگذشت محمدعلی امیرجاهد – نویسنده و
موسیقیدان و تصنیف سرا
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسین منزوی ،شاعر غزلسرا در
 58سالگی در تهران  -از آثار او« :با سیاوش
از آتش»« ،عشق در حوالی فاجعه»« ،از ترمه و
تغزل»« ،ترجمهی حیدربابای شهریار» و...

 1330خورشیدی (1951میالدی)
درگذشت غالمرضا رشید یاسمی -ادیب و
شاعر و استاد دانشگاه
 1359خورشیدی (1980میالدی)
اعدام فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش
کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا ،به عنوان
مفسد فی االرض در بیدادگاه جمهوری
اسالمی با حکم صادق خلخالی
کتاب خانم وزیر از انتشارات مهر ایران در
مورد این زن فرهیخته منتشر شده ودر شرکت
کتاب برای خرید در این لینک موجود است

دوشنبه  17اردیبهشت 7/می

چهارشنبه  19اردیبهشت 9 /می

 1290خورشیدی
 1329خورشیدی (1950میالدی)
زادروز غالمحسین بنان خواننده ایرانی که از
انتقال جسد رضاشاه به تهران و دفن در مقبره
سالهای  ۱۳۲۱تا دهه  ۵۰در زمینه موسیقی ملی
شهر ری
ایران فعالیت داشت .او عضو شورای موسیقی
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
رادیو ،استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و
درگذشت مهرداد اوستا شاعر و ادیب معاصر
بنیانگذار انجمن موسیقی ایران بوده است.
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
آثار شادروان بنان در مرکز موسیقی و فیلم
درگذشت حسن شهباز پژوهشگر ،نویسنده،
ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است
مترجم و ناشر فصلنامه ره آورد بر اثر سكته
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
قلبی در بیمارستانی در لوس آنجلس.
انتشار روزنامهی «بانوان» به سردبیری شهناز آزاد
آثار حسن شهباز در شرکت کتاب در این
(دخت ِر حسن رشدیه ،بنیادگذار نخستین مدرسه
لینک موجود است
مدرن در ایران)
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
 1329خورشیدی ( 1950میالدی)
درگذشت باربد طاهری فیلمساز و نویسنده
زادروز گوگوش ،هنرپیشه سینما و آوازه خوان.
ایرانی ،در بیمارستانی واقع در سنحوزه بر اثر
یکشنبه  16اردیبهشت 6/می
بیماری .وی کارش را در سینما با فیلم «رگبار»
بهرام بیضایی به عنوان فیلمبردار و تهیه کننده
 1290خورشیدی ( 1911میالدی)
آغاز کرد و فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری،
زادروز ذبیحاهلل صفا ،مورخ و ادیب،مؤلف
زیر پوست شب ،سمک عیار و را ...تهیه
کتاب تاریخ ادبیات ایران
و فیلمبرداری کرد .وی از اعتراضات مردم
 1300خورشیدی (1921میالدی)
در انقالب با دوربین  35میلیمتری مجموعه
انتشار روزنام ه «قرن بیستم» به مدیریت
مستندی ساخت بنام سقوط .57
میرزاده عشقی
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
 1349خورشیدی (1970میالدی)
درگذشتبدیعالزمانفروزانفر-نویسندهوپژوهشگر درگذشت سمانه مرادیانی ،شاعر و مترجم بر
اثر خودکشی در سن  24سالگی .وی اولین
محمدحسین بشرویهای معروف به بدیعالزمان
مترجم ایرانی است که کتابی از ژرژباتای،
فروزانفر از اساتید برجسته زبان و ادبیات

متفکر فرانسوی را از طریق یک انتشارات
رسمی به زبان فارسی برگردانده است.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)

درگذشت ایرج قادری (زاده  ۱۳۱۴تهران)،
کارگردان ،فیلمنامهنویس و بازیگر سرشناس
و قدیمی سینمای ایران بود .ایرج قادری در
 ۴۱فیلم کارگردان ۴ ،فیلم نویسنده ۷۲ ،فیلم
بازیگر ۹ ،فیلم تهیهکننده و  ۱فیلم تدوینگر
بود .آخرین فیلم او شبکه ( )۱۳۸۹بود.

سه شنبه  18اردیبهشت 8/می

 1306خورشیدی ()1927
الغای كاپیتوالسیون در ایران
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
زادروز جمال میرصادقی ،قصه نویس
 1378خورشیدی( 1999میالدی)
درگذشت ذبیحاهلل صفا در شهر لوبک آلمان.
وی از استادان ایرانی ادبیات فارسی بود .از
تألیفات مشهور او میتوان به تاریخ ادبیات در
ایران اشاره کرد.

پنجشنبه  20اردیبهشت 10 /می
 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
تأسیس مدرس ه هنرپیشگیِ سینما ،توسط
اوانس اوگانیانس
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر ،فعال
محیط زیست ،روزنامهنگار و فعال صنفی ،و
معلم کرد ایرانی بود که به جرم عضویت و
همکاری با پژاک در بیدادگاههای جمهوری
اسالمی به اعدام محکوم شد و در زندان اوین
به دار آویخته شد

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :حسام الدین آشنا ،مشاور رییس جمهوری اسالمی با اشاره به
فیلترینگ تلگرام گفت ،موفقیت در فیلترینگ تلگرام از لحاظ فنی قطعی و
دایمی نیست.
هه هه هه ،آقایون از دست یه اپلیکیشن فزرتی ببین به چه روزی افتادن .کال
کار مملکتو تعطیل کردن و افتادن دنبال فیلترینگ تلگرام .آخه مگه شما از
روسیه گنده ترین که تلگرام به غلط کردن انداخته شون ،خب شما هم مثه
بچه آدم بگین *ه خوردین بره پی کارش .از همه با حالتر هم مقامات دولتی
هستن که نمیدونن جلوی مردم چه خاکی به سرشون بریزن؛ از یه طرف
میگن با فیلترینگ مخالفن و از یه طرف دیگه زودتر از همه تلگرامو خالی
کردن و وزیر ارتباطاتشون دستور فیلترینگ رو امضا کرده .حاالم مجبورن
یا بندازن گردن قوه قضاییه یا اینکه مثه بچه ها بشینن تا خود تلگرام ضد
فیلترش بیاد و همه هزینه های میلیاردی دوستان رو به باد بده.
خبر دوم :خبرنگاران بیبیسی در روز جهانی آزادی مطبوعات در حمایت
از همکارانشان در بخش فارسی بیبیسی از جمهوری اسالمی ایران
خواستند تا به اذیت و آزار آنها و خانواده هایشان خاتمه دهد .
از دست این همکارای عزیز در انگلیس ،قربون شکل ماهتون ،اون موقع که
چهل سال پیش خمینی رو تبلیغ میکردین واسه ملت ایران تا االن که مستقیم
و غیرمستقیم از نظام مقدس حمایت میکنین باس فکر اینجاشو میکردین.
چطور توی این چهل سالی که پوست از کله خبرنگارها و مطبوعاتی ها
تو جمهوری اسالمی میکندن و میکنن ،صدای بی بی سی در نیومد و حتی
یه بار اعالم همدردی و همبستگی باهاشون نکرد .آره داداش ،جمهوری
اسالمی هم خوب میدونه که چقدر شماها خطرناکین ولی از همه این
فیلما که بگذریم ،بی بی سی جون از اون پشت مشتا چه خبر؟ چه خواب
جدیدی واسه ملت ایران دیدین؟
خبر سوم :یک جنگنده سوخوی  ۳۰نیروی هوایی روسیه در سوریه سقوط
کرد .وزارت دفاع روسیه اعالم کرده که احتماال یک پرنده وارد موتور

هواپیما شده و دلیل سقوط هواپیما همین بوده است.
اصوال همه چیز این سوریه با همه جا فرق میکنه! اون از پرنده های هوشمندشون
که این همه سوالخ ،یه کاره بلند میشن میرن تو موتور هواپیماهای روسیه و
خودکشی میکنن .آدم یاد کامی کازای ژاپنی میوفته که تو جنگ جهانی دوم،
با هواپیماهاشون میزدن به کشتی های آمریکایی و خودکشی میکردن .شایدم
کفترای سوریه ای هم مثه تروریستاشون عملیات انتحاری میکنن .نمدونم،
خالصه هر بالیی که تو سوریه سر جمهوری اسالمی و روسیه و حکومت
بشار اسد میاد همش کار ابر و باد و مه و خورشید و فلک و  ...است و اصال
ربطی به آمریکا و اسراییل و بقیه قدرت های ضد دولت سوریه نداره!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

آموزش Education 1100

اتومبیل

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

Automobile 2100

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

امالک

Properties 2800

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

وود لند هیلز،اتاق مستر،ریمادل ناوی ،فریدون
شده ،مبله با آشپزخانه مشترک و
پارکینگ اجاره به خانم مجرد $ 850مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما
یا زوج $1150
 (818) 633-0369در امور آدیت Audit
مشاور مالیاتی متخصص در امور

)Accounting Services(Enrolled Agent

نیاز به هم خانه
در یک کمپلکس لوکس در داون تان
لوسآنجلس به خانمی محترم که به
فضای دوستانه عالقمند باشد
اجاره ماهانه  9٠٠دالر
آموزش بدنسازی

الدن کالب

(310) 962-7010

wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

پارس

دان تان ال ای موتورز
نیک والدت
(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

آموزش رانندگی
(818) 996-2945
(213) 388-0989
آموزش زبان فارسی

فکوري ،مآوا

بخشی شوران

سي بي اس اتو
(818) 765-5300

CBSautobody.com

(310) 741-0085

mfakoori7@gmail.com

آموزش کامپیوتر
آمورزشگاه ارت

Los Angeles Ort College

(323) 966-5444
(818) 382-6000

رنجبر ،امیر

www.laort.edu

SophiaPezeshk.com

اتومبیل

لوازم یدکی

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

اطالعیهها

(818) 282-3918

آموزش نقاشی
کالس های خصوصی طراحی و نقاشی
در لس آنجلس و اورنج کانتی
در هر سنی ( کودک و بزرگساالن)
درهرسطحی(مبتدیتاپیشرفته)
شمارهتماسجهتاطالعات بیشتر:
(424) 333-4919
Automobile 2100

صافکاری
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

(323) 651-0414

Notifications 2500

اجتماعی
مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و
هم میهنان تازه وارد
(818) 616-3091

امالک

Properties 2800
اجاره

یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
اجارهماهیانههزاردالر
(818) 300-7226
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم
با قیمت استثنایي به شرط کردیت
خوب  ٢ماه رایگان
David

(818) 523-2600

یوروپین کولیژن کلینیک
اتاق و گست هاوس همیشه برای
 (310) 445-5333اجاره موجود است حتی بطور موقت
(310) 445-3999
(310) 867-1770
(213) 216-8282
آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
خرید و فروش
 ١خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
آناهایم مرسدس بنز
خرید ،اتوبوس ،متروشهرتارزانا ،قیمت
رامین آرین
مناسب،شرایطعالی
مکس توحیدیان
برایکسانیکهتازهبهآمریکاآمدهاند
ماش نوذری
کیوان
(818) 481-1511
(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500

www.consultax.com
info@consultax.com

حقوقی

کار

6100

Job

نیازمند کار خدماتی با ساعتی ١٠دالر
میباشد
(323) 994-9132
به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان
اسپانیش و انگلیسی برای  5روز کار در
دفتر جواهر فروشی از 9صبح تا 5عصر
نیازمندیم.
کورش

(310) 648-2522

مژگان  (424) 666-4464نگران دریافت تیکت رانندگی نباشید
خانواده ای دراورنج کانتی جویای
 Justice Ticketمشاور شما برای
مشاوره
استخدامپرستارکودکبصورتشبانه
خالصی از عواقب دریافت تیکت
 (818) 244-4447روزی می باشد.
Extar Co
آقایی ،خسرو
(949) 293-8824
فرشي ،دکتر آلن
 (310) 315-9622وکیل امور جنایی
ExtarCo.com
(818) 666-3183
 www.casedismissed.usجویای شریک در امور فرهنگی و
امینی ،دانی
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
 (818) 986-3900شکوفه امین
(310) 477-7477
 (818) 462-7700تنظیم وکالتنامه و انجام سایر
ketab1@ketab.com
 ( (818) 342-9084امورحقوقي در ایران)
(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com
خسروي ،علي
(310) 274-3445
شرکت خدمات کاریابی Infinity
خیاطی
(310) 967-9530
(ملودی)نگهداریازفرزندان،سالمندان
پرده ( دوخت  -فروش  -نصب)
نظافت منازل یا دفاترپاره وقت  ،تمام
پرده پارس
شیمی،نوشین
وقت و شبانه روزی
 (310) 498-1090بهزاد ریحانی
(818) 216-4210
 www.parsdrapery.comخانم نیکی
(818) 745-1010
فرزان ،ژانت
مسافرتی
(310) 475-2122
 JanetFarzan.comآژانس مسافرتی شهرزاد
مواد غذایی Food 7100
(310) 477-9400
کاکاوند (پورنگ) مینا
shahrzadtours@yahoo.com
عمده فروشی
 (949) 552-6060با امید پرواز کنید
 (949) 202-7484 Cellنماینده هواپیمایی ال عال
صادر کننده بلیطهای پروازهای آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
(818) 409-0117
داخلی و خارجی
مفید ،اردوان
(800) 536-6666
(310) 948-6071
اس جي اس (213) 593-1200
 (949) 223-7214بهاران ،شبنم  -پارس
(818) 774-1414
منیفی ،ویدا
(480) 319-5411
 (818) 201-0500سبالن
 (818) 705-7653کاشاني همایونفر ،مهشید
VidaMonify.com
 (310) 666-6816چاپ چاپ
(818) 884-0054
میکاییل،بهروز
(818) 776-8833
Job
6100
 (310) 617-6272کار
MichaelMikail@aol.com

صدف ،شرکت مواد غذائي
استخدام و جویای کار
(323) 234-6666
Sale
3100
حراج
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
سوپرمارکت
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
شخصی
را جهت همکاری در وودلند هیلز ایالت مارکت
(310) 659-7070
دعوت می کند
(424) 395-8293
کتاب حیف که زود بزرگ شدم
)(310) 659-3528(Super
(خاطرات حمام زنانه )
)(310) 659-9253 (Fish
زیر قیمت بازار
)(310) 659-9250(Meat
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
 (818) 469-0999دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
کي یو مارکت و پرودوس
(310) 422-4692
(818) 345-4251
(818) 758-9995
رمان(فرهادفرناندو مرددوزنه)رابخوانید
shopQmarket.com
یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت
و در لذت غرق شوید  .عباس تهرانی
 (310) 477-7477سازی استخدام می شود
وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477
(310) 968-3221
خدمات Sevices 4100

استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
(818) 310-2503

هنر

9100

Art

خوشنویسی
چاپخانه
حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
 Torbati Printingبه چند نفر مانیکوریست برای دو
طراحیوچاپبهزبانهایفارسیوانگلیسی سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی
خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
 (310) 254-6258هیلزنیازمندیم
(310) 477-7477
(310) 990-2780
(310) 806-0128
(800) 367-4726
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گزینش رئیس پلیس آینده لوسآنجلس پشت درهای بسته

گزینش رئیس پلیس آینده لوسآنجلس از روز چهارشنبه  ،پشت درهای بسته
آغاز شد .کمیسیون پلیس لوس آنجلس پس از یافتن نامزدهای مناسب از
سراسر کشور و دعوت از آنها برای مصاحبه ،روند محرمانه گزینش را آغاز
کرده است تا جایگزین چارلی بک را که در مسیر بازنشستگی است ،پیدا کند.
منابعی که خواستند نامشان فاش شود این خبر را به بیرون رساندهاند که دستیار
رئیس پلیس لوسآنجلس میچل مور و کفیل رئیس پلیس رابرت آرگوس ،فیل

تینگریدس از افسران مسئول و سندی مک آرتور از دستیاران پیشین رئیس
پلیس از چهرههای دعوت شده برای مصاحبه هستند.
منبع دیگری نیز به خبرنگاران گفته است بیل اسکات ،رئیس پلیس سان
فرانسیسکو نیز یکی دیگر از مصاحبه شوندگان است .پس از این مصاحبه ،سه
نفر باالی لیست به اریک گارستی شهردار لوس آنجلس برای گزینش نهایی
معرفی خواهند شد.

شکایت کالیفرنیا و  16ایالت دیگر از اداره محیط زیست آمریکا

کالیفرنیا و  16ایالت دیگر با همکاری یکدیگر و رهبری کالیفرنیا،از اداره محیط
زیست آمریکا به دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن شکایت کردند.
این  17ایالت که بیش از  140میلیون نفر از جمعیت آمریکا در آنها ساکن هستند
میگویند که اسکات پروئیت رئیس اداره محیط زیست دولت دانالد ترامپ ،با
لغو شماری از مقررات حفظ محیط زیست و مقرراتی که اتوموبیلها را از آلوده

ساختن بیشتر هوا،دور میکرد ،هوا را آلوده میکند و این تغییر استانداردها که
سالها کالیفرنیا و  16ایالت دیگر در راستای دستیابی به آن گام برداشتهاند ،از
آلودگی هوا به کربن کاسته است و دولت فدرال در خالف آن گام برمیدارد.
جری براون فرماندار کالیفرنیا و خاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا به عنوان
پیشگام این شکایت را مطرح کردند و  16ایالت دیگر به آن پیوستهاند.

تغییر موضع سناتور دایان فاین استاین در کمتر از  5هفته به مصرف ماری وانا

سناتور دایان فاین استاین در کمتر از  5هفته به انتخابات  5جون ،در مورد کنندهها و فروشندگان را مورد حمله و دستگیری قرار دهد ،سناتور کوری بوکر
مصرف ماری وانا و برخورد قانونی دولت فدرال تغییر موضع داد و به پشتیبانان از نیوجرسی اعالم کرد که غیرقانونی بودن استفاده از ماری وانا باید از مقررات
پیشگیری از مداخله دولت فدرال علیه ایالتهای استفاده آزاد از ماری وانا فدرال بیرون کشیده شود و کوین د لئون که رقیب سناتور فاین استاین در
انتخابات برای سنای آمریکا است ،به پشتیبانی از دیدگاه کوری بوکر پرداخت
پیوست.
پس از آن که در ماه ژانویه جف سشن دادستان کل آمریکا اعالم کرد که وزارت و هم اکنون فایل استاین نیز میگوید او نیز به این کمپین میپیوندد زیرا تاثیر
دادگستری ،در ایالتهایی که ماری وانا را آزاد کردهاند ،میتواند هر لحظه تولید مصرف ماری وانان بر افرادی که دارای بیماری هستند را مشاهده کرده است.
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در لوس آنجلس بیش از  500کودک و نوجوان در صف انتظار برای
پذیرفته شدن در خانوادهها هستند

کانتی لوس آنجلس اعالم کرد در ماه می که در سطح کشور ماه یافتن خانواده

در حال حاضر بیش از  500کودک و نوجوان در صف انتظار برای پذیرفته

جایگزین برای کودکان و نوجوانان است در شهرهای پاسادنا و کارسون به

شدن در خانوادهها هستند این کودکان هیچ گونه نقشی در زیر و رو شدن روند

برگزاری برنامههایی خواهد پرداخت تا انگیزه بیشتری برای خانوادهها فراهم

زندگی نداشتهاند و باید کمک کرد تا خانوادهای آنها را برای سرپرستی بپذیرد.

سازد و آنان تشویق شوند تا به گروه خانوادههای جایگزین برای به عهده گرفتن

آگهیهای تشویقی این اداره در ماه جاری در فرودگاهها و دیگر مراکزی که

سرپرستی کودکان و نوجوانان به پیوندند.

مردم در رفت و آمد هستند بر صفحههای تلویزیونها به نمایش درخواهد آمد

نیل زانویل،سخنگوی اداره خدمات خانواده و کودکان،کانتی لوس آنجلس گفت

تا تقاضا کنندگان بیشتری یافته شوند.

KETAB.COM

افقي:

  -1یکی از معروف ترین پل قوسی در بوسنی و هرزگووین -کتابی
از سعدی شیرازی
 -2از کشورهای اروپایی به پایتختی ریگا -بزرگترین رود فرانسه-
درختسایهگستر
-3مشکآب-کشوریدرآمریکایشمالی-سپاسگزاری-باالیفرنگی
ف الفبای فارسی -نت ششم موسیقی -کاراته نمایشی-
 -4از حرو 
علتها
 -5اشاره به دور -بی نیازی -هر لحظه
 -6کتابی از محمدحجازی -رفت و آمد به شتاب
 -7خانم متعجب میگوید -پسوند شباهت -سایت جستجوگر
معروف -جسم و پیکر
 -8واحد شمارش کتاب -در دستور زبان ،کسی که خوانده شده
است -تظاهر به نیکی
 -9از جهات اصلی -بین پیچ و مهره -گهواره بچه -رنج و زحمت
 -10در شیرینی میریزند -مبحثی در ریاضیات
 -11از گازهای آلی -خشک مزاج -زین ساز
 -12باالی پا -از وسایل جنگی قدیم -عصارهکنجد -صندلی
سوارکاری
-13پنبهپاکنشده-گیاهییکسالهباگلهایآبییاسفیدوساقههای
بلند و باریک -کنجد کوبیده -از نشانههای جمعفارسی
 -14اهرم -از حیوانات دریایی -همیشه
-15پایتختدولتسلوکیان-موزههنرهایآسیاییواقعدرپاریسفرانسه

عمودی:
 -1از آثار تاریخی اصفهان که بر روی رودخانه زایندهرود در
شرق سی وسه پل قرار دارد -یکی از عجایب هفتگانه قدیم
جهان
 -2سدی در استانتهران -به جریان انداختن -پهلوان رویین
تنیونانی
 -3روییدنی سر  -پول نقد -کشوری آسیایی -میدهند تا
رسواکنند

 -4میدانی در شهر تهران -از رشتههای ورزش کشتی -عالمت
مصدرجعلی-یاری
 -5پایتخت کرهجنوبی -حرف نازیها -زمان تولد
 -6اثری از آرتور سی کالرک -هدف تیراندازی
 -7بهجز -گرداگرد لب و دهان -قلمه گیاه -مادربزرگ
 -8مایهپیشرفتبعضیها! -محلبرگزاریاپراهایشهرپاریس
از سال  ۱۸۷۵تا  ۱۹۸۹میالدی با  ۱۶۰۰صندلی بودهاست -پس
ندانیخسیس!
 -9پدر آذری -مدت زمان قانونی بازی فوتبال -حرارت باالی
 37درجه بدن -راه فاضالب
 -10کباب شده -به تبهکاران آمریکا گفته میشد
 -11ائتالف -یکی از دو جنس -خدمتکاران
 -12پرنده آش سردکن -صدمه و آسیب -کلهپز -دانه نهانزایان
 -13حرارت و گرمی -قرمز تیره -رعشه -ماه دهم سال
خورشیدی
 -14دریاچهای در آسیای میانه -زیر پای رانندهاست -به شک
انداختن
 -15جهانگشای معروف تاریخ فرانسه -از آثار تاریخی همدان

حل جدول شماره گذشته
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08.NET/EVENT
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  4می 2018

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

115
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 115آدینه  4می2018
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

حکم دادگاه هندی به نفع دانشجویان ایرانی تبار

یک دادگاه عالی در هندوستان در دعوی حقوقی بین جمعی
از دانشجویان ایرانی تبار و یک مرکز آموزشی هندی ،به نفع
شاکیان ایرانی رای داد.
روز آدینه  ۲۷اپریل  ،۲۰۱۸دادگاه عالی شهر مدرس
هندوستان ،حکم نهایی اش را درباره دعوی حقوقی بین
جمعی از دانشجویان ایرانی و بیمارستان – دانشکده
دندانپزشکی اسان ( )Asanمدرس اعالم کرد .کالج
خصوصی اسان متهم است که برخی از دانشجویان ایرانی
تبار را پس از ثبت نام و اخذ شهریه ازآنان ،بصورت
غیرقانونی و با بهانه نداشتن شرایط آزمون ( NEETآزمون
پذیرش شایستگی ملی) از ادامه تحصیل معلق کرده و هزینه
های پرداخت شده از سوی ایشان را عودت نداده است .این
در حالی است که بر اساس قوانین آموزش عالی هندوستان،

هر دانشجوی خارجی پیش از ثبت نام در دانشگاه ها و
مراکز آموزشی باید آزمون اجباری  NEETرا بگذراند و
در صورت قبولی در آن ،توسط دانشگاه ها جذب شود
اما کالج – بیمارستان دندانپزشکی اسان شهر مدرس بدون
احراز شرایط  NEETدر هنگام ثبت نام از دانشجویان
بیگانه بویژه ایرانیان ،شهریه دریافت کرده و از دادن خدمات
آموزشی به ایشان سر باز زده است.
«نصیر حمیداوی» بعنوان نماینده پانزده دانشجوی
دندانپزشکی ایرانی که این مشکل برای آنها پیش آمده ،با
تقدیم دادخواستی به دادگاه عالی شهر مدرس از دانشکده
اسان شکایت کرد؛ اکنون دادگاه به نفع او و  ۱۴دانشجوی
ایرانی دیگر رای صادر کرده و کالج را ملزم به بازپرداخت
کلیه وجوه اخذ شده از دانشجویان شاکی کرده است.
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