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!!!...

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

صفحه 7

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
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دكتر فرهنگ مهر
رييس سابق دانشگاه پهلوي شيراز درگذشت

عملکرد جری براون ،فرماندار
کالیفرنیا در مورد بیخانمانها
افزایش میزان فارغالتحصیلی در
دبیرستانهایکالیفرنیا
کالیفرنیا بدترین ایالت از نظر
احساس شهروندی و محیطزیست
نسلجدیدموتورسیکلتهایهارلی
باهمکاریشرکتآلتا
استیونمنوچینوزیراقتصادودارایی
آمریکاازانتشارویدئوخودپیشگیریکرد
فرهنگ مهر متولد سال ١٩٢٣
ميالدي در سن  ٩٤سالگي در
شکایت شهرهای کرانه اقیانوس جنوب كاليفرنيا دور از ميهن مالوف
ديده از جهان فروبست.
آرام از دولت فدرال
دكتر فرهنگ مهر تنها ايراني
زرتشتي بود كه در دوران تاريخ
چگونهساختمش!
معاصر به باالترين مقام دولتي
دربارهانوشهاسکوییانمدیرعاملایرانی يعني معاونت نخست وزيري (
در دوران نخست وزيري اميرعباس
تبار یک شرکت حافظ محیط زیست
هويدا) منصوب شد .او استادي
حقوق بين الملل دانشگاه بوستون
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید امريكا را نيز در كارنامه داشت.

دكتر مهر از سال  ١٣٥٠خورشيدي
پس از دكتر هوشنگ نهاوندي
به رياست دانشگاه پهلوي شيراز
منصوب شد و تا آستانه انقالب
اسالمي در اين مقام انجام وظيفه
كرد.
از تاليفات او كتاب ديدي نو از
ديني كهن هم در ايران و هم در
لس انجلس منتشر شد .سردبيري
كتاب «يادنامه منوچهر فرهنگي
« را كه در سال  ٢٠٠٩منتشر شد
به عهده داشت .در تنظيم و تدوين

چگونه ساختمش!

اين يادنامه نوشتارهايي از دكتر
منوچهر تهراني ،دكتر علي اكبر
جعفري،دكتر تورج دريايي ،دكتر
شجاع الدين شفا ،دكتر محمد
عاصمي ،مهندس مازيار قويدل،
دكتر مسعود ميرشاهي و علي
ميرفطروس توسط شركت كتاب
چاپ و منتشر شد.
در واپسين سالهاي عمر كتاب
خاطرات او با عنوان «همزيانان من
( كارنامك فرهنگ مهر ) در امريكا
منتشر شد.

درباره انوشه اسکوییان مدیرعامل ایرانی تبار یک شرکت حافظ محیط زیست
ترجمه و بازنویسی :امیر رنجبر

ایرانی تباران بسیاری هستند
که از استعداد خود و امکانات
موجود در ایاالت متحده بهره برده
اند و در شمار اشخاص موفق در
زمینه های گوناگون سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی وهنری قرار
می گیرند .سرکار خانم «انوشه
اسکوییان» یکی از آنهاست.
خانم اسکوییان مدیرعامل شرکت
ساخت تجهیزات و طراح پروژه
های حفظ محیط زیست به نام
«شیپ اند شور» در سیگنال هیل

کالیفرنیاست .نشریه لس آنجلس
تایمز در یادداشت بلندی با
عنوان «بدنبال سودآوری در
جنگ آلودگی» درباره فعالیت ها،
چالش ها ،موفقیت ها و از همه
مهمتر پولسازی انوشه اسکوییان
از کمپانی حافظ محیط زیستش،
نوشته است .خبرگزاری ایرانشهر
چکیده ای از مطلب و مصاحبه
انوشه اسکوییان در لس آنجلس
تایمز را برای خوانندگان گرامی
منتشر می کند:
ادامه درصفحه 2

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

www.iranshahrnewsagency.com
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...انوشه اسکوییان  ۵۴ساله مدیر اجرایی شرکت  Ship & Shoreکه
یک کمپانی چند میلیون دالری حافظ محیط زیست است ،در سن  ۱۴سالگی
به تنهایی از ایران به ایاالت متحده مهاجرت کرد .هدف والدین انوشه ،دور
نگهداشتن او از خشونت ها و خطرات احتمالی موجود در ایران در اوایل
وقوع انقالب اسالمی و ادامه تحصیل وی در محیطی آرام و آزاد بود .رویای
اسکوییان نوجوان ،مهندس شدن بود.
پژوهشگرتاریخمعاصرایرانواستاددانشگاهاستنفورد
اما امروز خانم اسکوییان مدیرعامل شرکتی است که نه تنها حافظ محیط
نویسندهکتاب«نگاهیبهشاه«و«معمایهویدا«وکتابهایمتعدددیگربهفارسیوانگلیسی
زیست است بلکه از فعالیت های مهندسی محیط زیست همچون ساخت
تجهیرات کاهش آلودگی محیط ،پروژه های کاهش انرژی مصرفی و توسعه
انرژی های پاک بهره می برد.
انوشه نوجوان برای اینکه بتواند در کالس اول دبیرستان های آمریکا
تحصیل کند باید حداقل  ۱۴سال می داشت اما او  ۱۶ساله بود بنابراین
پدرش با تعویض سن او در شناسنامه ،دخترش را به دبیرستان فرستاد.
آخرین توصیه مادر خانم اسکوییان پیش از عزیمت به ایاالت متحده خیلی
کوتاه بود« :هرگز به کسی اجازه نده تا به تو بگوید ،چون دختر هستی ،نمی
توانی فالن کار را انجام دهی!»
دخترک نوجوان پس از ورود به خاک آمریکا در کلرادو مسکن گزید
زیرا آنجا کنار تنی چند از بستگانش قرار می گرفت .شیمی دانشی بود که
انوشه جوان را هیجان زده و جذب می کرد بنابراین فارغ التحصیل شدن
از مهندسی شیمی را هدف گرفت و باالخره با کسب مدرک این رشته از
دانشگاه کلرادو ،نیتش را عملی کرد.
پس از دوران دانشگاه ،خانم مهندس اسکوییان به کالیفرنیا نقل مکان کرد.
او در سه کمپانی کار کرد تا اینکه در سال  ۱۹۹۶جذب یک شرکت حمل
و نقل دریایی با نام  Ship & Shore Sheet Metalشد .این همان
زمانیست که مهندس انوشه با آلودگی های ترسناک نابودگر محیط زیست
آشنا شد و به کسب تجربه در ارتباط با آالینده ها و روش های مقابله با

دکتر عباس میالنی

آنها پرداخت .بارگیری ،انتقال و تخلیه بار در صنعت حمل و نقل دریایی،
پروسه ای است که در آن آسیب رسانی به محیط زیست به وفور مشاهده
می شود .در سال  ۲۰۰۰مالک کمپانی بطور ناگهانی اعالم ورشکستگی کرد
و همه کارکنانش را آزاد کرد و همانجا به کارمندانش اعالم کرد که هرکس
بخواهد ،می تواند مالکیت شرکت را از وی بخرد؛ او برای تصمیم گیری
فقط یک شب فرصت داد.
انوشه اسکوییان پس از تفکر و مشورت با همسرش ،آلن ،تصمیم می گیرد
تا با کل پس اندازی که از کارهای گذشته اندوخته ،پیشنهاد خرید کمپانی را
از مالک آن مطرح کند؛ پس موفق می شود تا شرکت را به مبلغ هشتادهزار
دالر خریداری کند و در نخستین گام نام کمپانی را کوتاهتر کرده و اسم آن
را به Ship & Shore Environmentalتغییر می دهد .او به تدریج
شرکت را به سمتی که می خواست سوق داد و شروع به ارایه راه حل های
موثر برای نگهداری محیط زیست در حمل و نقل دریایی داد .روش حل
مسایل آالینده ها و پاکسازی محیط توسط مهندس انوشه اسکوییان منحصر
بفرد است .راه حل ها تک مرحله ای ،ساده و قابل اجرا ،مقرون به صرفه و
گاه سفارشی است.
روش مدیریت خانم اسکوییان نیز بسیار مورد پسند است؛ وی با اعضای
شرکت رابطه دوستانه دارد و سعی می کند تا به افراد با دادن مسئولیت
های فراوان ،فرصت پیشرفت و بالندگی دهد .انوشه اسکوییان مدت ۲۰
سال است که ازدواج کرده و مادر پسربچه  ۱۳ساله است و هم اکنون در
نیوپورت بیچ زندگی می کند.
سرکار خانم مهندس عالوه بر اداره کمپانی خود ،به فعالیت های مدنی
مانند شرکت در مراسم خیریه ،خواندن شعر و لذت بردن از کنسرت های
سمفونیک می پردازد .انوشه اسکوییان حتی برای گسترش و حفظ فرهنگ
ایرانی نیز گام هایی برداشته است.
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عملکرد جری براون ،فرماندار کالیفرنیا در مورد بیخانمانها
اریک گارستی ،شهردار لوسآنجلس ،در مراسم ناهار دیدار فوروم روابط
لوسآنجلس که در دانتاون لوسآنجلس برگزار شد ،پس از ستایش و
قدردانی از عملکرد جری براون ،فرماندار کالیفرنیا ،او را درزمینهٔ مسکن برای
بیخانمانها و اختصاص بودجه موردانتقاد قرار داد و گفت در سخنرانی
ساالنهٔ جری براون حتی یک جمله در مورد بیخانمانها و مسکن برای آنها
نبود ،انتظار ما این است که دولت ایالتی کالیفرنیا پیشگام حل این مشکل شود.
در همایش سهروزه حزب دموکرات کالیفرنیا نیز که در پایان هفتهٔ گذشته در
سندیهگو برگزار شد ،گوین نیوسام ،معاون فرماندار کالیفرنیا و نامزد انتخابات
 ،2018در سخنرانی خود گفت :فقر مهمترین موضوع زمان ماست و بهعنوان
دموکرات ما وظیفه و مسئولیت یگانهای داریم تا به این موضوع بپردازیم و با
احترام به همه ،این مشکل در دوران ما رخ داده است و ما مالک آن هستیم.

افزایش میزان فارغالتحصیلی در دبیرستانهای کالیفرنیا
گروه پژوهشی و کنشگری
California
Competes
آخرین گزارش خود را منتشر کرد و
در آن به میزان پایین فارغالتحصیالن
در کالجهای آمریکا اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است گرچه
میزانفارغالتحصیلیدردبیرستانهای
کالیفرنیا باال رفته ،و رو به رشد است،
لیکن در کالجها دچار کاستی هستیم

و در سال  2025با کمبود بیش از
دو میلیون دانشآموخت ٔه دانشگاهها و
کالجها برای بازار کار خواهیم بود.
بنابراین گزارش افزایش پایان دوره
دبیرستان که در سال  77 ،2010درصد
بود ،در سال  2016را  84درصد
نشان داده است ،ودرحالیکه تنها
 55درصد کسانی که به دورهٔ  ۲ساله
کالج رفتهاند ،آن را به پایان رساندهاند

وبقیه دورهٔ کالج خود را به  ۳سال
رساندهاند و دانشجویان دورهٔ ۴
سالهٔ لیسانس ،آن را در  ۶سال به
پایان بردهاند 47 .درصد التینتبارها
و  38درصد آفریقاییتبارها و 68
درصد آسیاییتبارها و  60درصد
سفیدپوستها به پایان دورهٔ کالج
رسیدهاند.

کالیفرنیا بدترین ایالت از نظر
احساس شهروندی و محیطزیست
انتشار آخرین گزارش رتبهبندی ایالتها برای زندگی  45برای آلودگی کم هوا و خطر سالمتی بود و رتبهٔ
ازنظر طبیعت و شیوهٔ زندگی ،ایالت کالیفرنیا را در  13را برای کیفیت آب آشامیدنی داشت و رتبهٔ 44
رتبهٔ  50قرار داده است .این گزارش که ایالتها را بر برای مشارکت مدنی و رتبهٔ  48را برای مشارکت در
اساس محیطزیست سالم ،احساس شهروندی نسبت ثبتنام برای انتخابات و حمایت اجتماعی نشان داده
به یکدیگر ارزیابی کرده است ،با در نظر گرفتن میزان شده بود.
آلودگی هوا ،مشارکت مردم در ثبتنام برای انتخابات ایالتهای تگزاس ،ایلینوی ،ایندیانا و نیوجرسی
و دیگر موارد مشارکت مدنی را مالک قرار داده است .امسال در ردههای  45تا  49قرار گرفتهاند و کالیفرنیا
این در حالیست که در سال گذشته کالیفرنیا در رتبهٔ در انتهای جدول و ردهٔ  50است.

نسل جدید موتورسیکلتهای هارلی
با همکاری شرکت آلتا
شرکت سازندهٔ موتورسیکلتهای قدرتمند
هارلی دیویدسون در میلواکی اعالم کرد که با
همکاری شرکت آلتا موتورز در شمال کالیفرنیا
نسل نوینی از موتورسیکلتهای گازالکترونیکی
را در کالیفرنیا تولید میکند.
با آغاز سال  2018همکاری این دو شرکت در

استراتژی  10ساله به پایان رفته است و اکنون اینگونه همکاریها در سال  2010تولید مشترک
موتورهای  Red Shift MXRدر مورد
مشارکت تازهای شکل میگیرد.
مدیرعامل شرکت هارلی دیویدسون در بیانیهای موتورهای تپهنورد با قدرت  ۶۰مایل برای باتری
خبری اعالم کرد برای کمک به محیطزیست و  90دقیقه شارژشده ساخته شده است.
گسترش تکنولوژی موتورهای الکترونیک دست
به همکاری و تولید میزنند .در گذشته نیز در اثر

استیونمنوچینوزیراقتصادوداراییآمریکا
ازانتشارویدئوخودپیشگیریکرد
توشنود خود در دانشگاه
استیون منوچین وزیر اقتصاد و دارایی آمریکا از انتشار ویدئوی گف 
 UCLAبهسببانتقادهایمطرحشدهازسوییکدانشآموز،پیشگیریکرد.
در این گفت و شنود که در دانشکده مدیریت UCLAبا حضور 400نفر انجام شد و کای
ریسدال مجری برنامههای رادیویی  NPRآن را گردانندگی میکرد ،یک دانشآموز کالس
ششمدبستانایستادوپرسید:شماکمککردیدتامالیاتثروتمندانکمشودوآنهاثروتمندتر
شوند .برای طبقه متوسط کاهش مالیاتی کمی را اختصاص دادید ،آن هم برای 8سال خواهد
بود،درحالیکهکاهشمالیاتیثروتمنداندائمیخواهدبود.
ایندانشآموزباتشویقحاضرانروبروشد،شماردیگرینیزازحاضرانپرسشهایانتقادی
در مورد مالیات داشتند و به همین سبب استیون منوچین به سبب قرار دادی که با UCLA
داشتازپخشاینویدئوپیشگیریکرد.لیکنصدایسخنرانیضبطشدهدربینمردمپخش
شدهاست.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com
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شکایت شهرهای کرانه اقیانوس آرام از دولت فدرال
شهرهای کرانه اقیانوس آرام در جنوب کالیفرنیا از دولت فدرال برای پیشگیری
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درکانون خبر:

محاکمه پدر و مادری که فرزندانشان را درمیان
زبالههاگذاشتهبودند

پدر و مادر ،سه کودکی که در یک اتاقک جعبه مانند
ساخته شده در بیابانهای پیرامون جاشواتیری زندگی
میکردند در برابر قاضی قرار گرفتند تا به سبب رها کردن
فرزنداندرشرایطنامساعدوغیرانسانیموردمحاکمهقرار
بگیرند.
این کودکان  13 ،11و  14ساله مدت  3سال است که در
یکمکعبچوبیساختهشده،بدوندستیابیبهنخستین
نیازهای انسانی ،بدون برق و آب روان در میان زبالهها

زندگیمیکردند.
در حال حاضر کودکان در اختیار سازمان اجتماعی
کودکان و خانواده قرار دارند تا از نظر بهداشتی و
سالمتی به آنها کمک شود .مونا کیرک  51ساله مادر و
دانیل پانیکو  71ساله که پدر این کودکان هستند از روز
چهارشنبهدربازداشتگاهمورانگوزندانیهستندوبرایشان
 100000دالر وثیقه تعیین شده بود و روز جمعه تفهیم
اتهامبرایمحاکمهآیندهشدند.

ترامپ ،استیضاح یا محکومیت
دانشگاه  UCسندیهگو ،اعالم کرد که نام دانالد
ترامپ را از واحد درسی به نام «ترامپ ،استیضاح یا
محکومیت» را عوض می کند و تنها این واحد درسی
را با نام بررسی استیضاح  19رئيسجمهور در تاریخ
سیاسی آمریکا دنبال می کند .این واحد درسی به روند
استیضاح ریاست جمهوری ،مقررات موجود در قانون

اساسی آمریکا برای برکناری ریاست جمهوری
میپردازد.
دانشگاه اعالم نمود این یک واحد درسی آزاد
است و نه تنها هزینه آن از سوی ایالت کالیفرنیا
پرداخت نمیشود ،حتی از واحدهای اجباری
برای فارغالتحصیل شدن نیز نیست.

شکایتدستگیریمهاجرانغیرقانونیبهقانوناساسیآمریکا
جف سشن دادستان کل آمریکا از ایالت کالیفرنیا و مسئوالن آن به سبب همکاری نکردن
بامأمورانادارهٔ مهاجرتبرایدستگیریمهاجرانغیرقانونیبهطوررسمیشکایتیتسلیم
دادگاه کرد و آنها را به تخلف از قانون اساسی متهم کرد که آنها با اعالم ایالت پناهگاه
مهاجران ،خود را فراقانونی دانستهاند و اقدام فراقانونی کردهاند .جف سشن از دادگاه فدرال
تقاضای لغو سه قانون ایالتی را نمود.
جف سشن در سخنانی در ساکرامنتو اعالم نمود که هدف دانالد ترامپ و وزارت
دادگستری تأمین امنیت و عدالت برای همه است و با سیاستگذاریهای خالف قانون
اساسی از سوی ایالتها خواهد جنگید .این سخنان در نامهای از سوی او نیز چهارشنبه
منتشر شد .او در بخشی از نامهاش به مأموران دولت فدرال برای مهاجرت تأکید میکند
که ما برای تأمین امنیت شغلی شما مبارزه میکنیم تا بتوانیم با همکاری یکدیگر جرم در
آمریکا را کاهش دهیم و من باور دارم که ما پیروز خواهیم شد .بیش از  100مأمور انتظامی
از سخنان جف سشن استقبال کردند.

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:
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افسانه

پاورقی			:

			

		

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت دوازدهم

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.
احمد گفت خیلی باید مواظب باشی افسانه برای
اطمینان خاطر و از ترس غافلگیر شدن پرسید پس
فعال معلوم نیست کی بیای
احمد گفت منکه چشم آب نمیخوره تا یه هفته دیگه
برگردم و از هم خداحافظی کردن
سعید همچنانکه درحال رانندگی بود باتفاقات دیروز
و دیشب فکر میکرد همه صحنهها فرم به فرم از جلو
چمشمش رژه میرفت مخصوصا وقتی به صحنههای
آخر شب میرسید از اینکه در نهایت سر خوشی
تونسته بود خودشو کنترل کنه و از یک حدی فراتر
نره احساس غرور میکرد ولی وقتی باومدن احمد از
سفر و فاصله اجتمالی که بین او و افسانه ایجاد میشد
و اینکه ارتباط آنها برچه اساسی استواره رنج میبرد
از یکطرف میدید که در تمام روز و شب گذشته
هیچ تماسی بین آنها صورت نگرفته و این یه عالمت
سئوال پیش روش میزاشت و اینکه در این دوئل
نابرابر برنده نهایی کیست همه این موارد سعید و
خیلی آشفته میکرد
در این زمان بخونه رسید و رشته افکارش از هم
گسست
سعید وقتی وارد خونه شد هما توی هال بود و
صغری اصرار داشت تاچیزی بخوره سعیدگفت مادر
من چرا لجبازی میکنی باالخره این بدنت سوخت
میخواد صغری گفت آقا سعید دیشب هر چی رو که
خورده بود باال آورد سعید پهلوش نشست و لقمهای
گرفت و با من بمیرم و جان من بهش داد و به اتاقش
رفت لباس عوض کرد و دو تا کتاب برداشت و پائین
اومد و به هما گفت خریدی ندارین از بیرون چیزی
نمیخواین
هما گفت صغری تاحدی راه و چاه و یاد گرفته و
یه سری مواد اولیه رو از همین مغازههای سر کوچه
میخره سرفرصت باید لیست کنی و مرغ و گوشت و
ماهی رو از سوپر خودمون بگیری
سعید گفت باشه و رو کرد بصغری و گفت دواهاشو
بموقع میخوره
صغری گفت مارو دق مرگ میکنه تا بخوره و بعد
پرسید شما برای نهار میاین
سعید گفت خودم هم نمیدونم بهر حال اگه اومدم
هرچی بود میخورم و هما رو بوسید و از خونه خارج
شد
افسانه غذای ظهر رو آماده کرد و لباس پوشید و
پشت پنجره بانتظار ایستاد او از کارهای چند روز
گذشته خودش دچار تعجب شده بود از اینکه با این
سرعت مهر سعید در دلش افتاده بود و تاجایی پیش
رفته بود که اگه سعید اراده میکرد شب قبل آن اتفاقی
که نباید میافتاد و در دل به قدرت کنترل سعید آفرین
میگفت و از حاال ماتم گرفته بود که با اومدن احمد
اوضاع بچه سمت و سوئی خواهد رفت و عاقبت این
رابطه بکجا خواهد انجامید
ماشین سعید جلوخونه ایستاد و افسانه بادیدن او
پائین رفت
سعید با صدای بلند گفت عجله نکن و در ماشین و
براش باز کرد
قبل از اینکه راه بیفته دوتاکتاب شاملو و رهی رو
بدستش داد و گفت تمرین کن تابدون تپق برام بخونی
افسانه گفت بغیر از اینکه بگم اطاعت میشود سرور
من چی میتونم بگم
سعید گفت همین جوریشم مارو کشتی دیگه انقده
لفظ قلم صحبت نکن
افسانه گفت این تکه رو جدی گفتی
سعید گفت میخوای برای اینکه ثابت کنم همینجا
ترمز کنم و برم رو سقف ماشین هوار بکشم تاهمه
بشنفن
افسانه گفت تروخدا جوگیر نشو براهت ادامه بده
سعید گفت از شوخی گذشته نمیدونم چکار کردی
که منو باین روز انداختی
افسان گفت کم کم دارم بخودم امیدوار میشم
سعید گفت افسانه بجان تو دارم جدی میگم یه
چیزی در وجودته که من نه میتونم انکارت کنم و
نه توصیف
حاال صفا و صداقته عشقه مهر و محبته نمیدونم
افسانه گفت حاال از کجا پی بردی که من صادقم
شاید اشتباه میکنی
سعید نگاهی توی چشای افسانه کرد و دیگه چیزی
نگفت جلو در بنگاه پارک کرد و پیاده شد و افسانه
کتاب شعر و باز کرد و شروع کرد بخوندن سعید
برگشت و گفت تاکید کردم که سه روزه تموم کنه
افسانه گفت حاال اینهمه عجله واسه چی
سعید گفت میخوام از وجود جنابعالی نهایت استفاده
رو بکنم
افسانه گفت درچه مورد
سعید گفت پات که خوب شد یعنی همین دو سه
روز آینده کمک کنی برای خونه یه سری وسایل
بخرم میخوام از حسن سلیقه تو استفاده کنم
افسانه با لحن شیطنت آمیزی گفت خجالتمون میدی
آقا سعید و ادامه داد میخوای خونه محردی راه بندازی
سعید گفت چیه بمن نمیاد
افسانه گفت چرا نیاد آقا خوبم میاد
سعید گفت ازین لحظه من در خدمت شمام کجا
میخوای بری چی میخوای بخری
افسانه راهنماییش کرد و به بازار رفتن و بعد از خرید
سعید بجای مسیر خونه راه آبعلی رو در پیش گرفت
افسانه گفت کجا میری دیوونه
سعید گفت کفر نعمت نتوان کرد بخطا همین امروز
و فرداست که مامانت برگرده معلوم نیست دیگه کی
یه همچین موقعیتی گیرمون بیاد بزار تا اونجایی که

میتونیم استفاده کنیم خالف که نمیگم
افسانه گفت حاال کجا داری میری
سعید گفت میریم جاده آبعلی یه چلو ماهی دبش و
میزنیم تو رگ شارژ میشیم و برمیگردیم چطوره
افسانه گفت معلومه که تو از قبل نقشه رو کشیدی
منهم که بدم نمیاد برو بریم یه آهنگ باحال هم بزار
سعید گفت خیلی باحال باشه
افسانه گفت آره خیلی و بعد سعید آهنگی رو پخش
کرد که افسانه تابحال نشنیده بود وخیلی خوشش
اومد خواننده میخوند
بدعادت کردی چشمامو از آن لحظه که اینجایی
تو با آرامش چشمات با این لبخند رویایی
همه حرفام همه شعرام بی تو تصویری از دردن
چشات معیار زیبائی رو تو قلبم عوض کردن
کسی مثل من عاشق به احساس تو مومن نیست
میخوام افسانه شم باتو میدونم غیر ممکن نیست
ترو از وقتی که دیدم چشام و رو همه بستم
همه عالم میدونن که به چشمای تو وا بسته م
دیگه قلبم به آهنگ نفسهای تو مانوسه
توکه میخندی انگاری منو خوشبختی میبوسه
منودرک کردی چشمامو ته این قصه پیدا نیست
تو انقدخوبی که جز تو تو چشمم هیچی زیبا نیست
واسه تو من کمم آره توحقت بیشتر از اینهاست
ولی زیبائی مهتاب توی نگاه تو پیداست
آره تو از چشام خوندی چقد از دلهره خسته م
اگر آرامشی دارم اونو مدیون تو هستم
دیگه قلبم به آهنگ نفسهای تو مانوسه
توکه میخندی انگاری خوشبختی منو میبوسه
موقع پخش آهنگ سعید هم با خواننده همراهی
میکرد وقتی آهنگ تموم شد افسانه بوسهای از لپ
سعید گرفت و گفت به به عالی بود تابحال نشنیده
بودم اونا به یه فاست فودی رفتن که تعدادی از
بچههای پسر و دختر جوون هم بودن در بین آنها
چند نفر از همکالسیهای سعید هم بودن و از جمله
آنها سروش و دوست دخترش بودن که با دیدن سعید
جلو اومدن و سعید افسانه رو بآنها معرفی کرد
سروش گفت اقا ما فکر میکردیم تو تارک دنیا شدی
نگو آقا سعیدآب زیر کاهه تنها میپره بعدهمه باهم
دور یه میز نشستن و نهار خوردن و سفارش قلیان
دادن که سعید و افسانه از کشیدن طفره رفتن
سروش گفت بیا نگفتم آقا تارک دنیاس و تومحله
بهداشت سیر میکنه ساعت دیواری توی رستوران
ساعت پنج و نشون میداد سعید با اشاره از افسانه
پرسید که بارفتن موافقه و افسانه هم عالمت مثبت داد
سروش خیلی اصرار کرد تا سعید و افسانه رو برای
برنامههای بعدی همراه کنه ولی سعید گفت که کار
داره و عذرخواهی کرد و از هم چدا شدن
وقتی بخونه رسیدن سعید وسایل خریداری شده رو
برداشت و باهم وارد خونه شدن سعید بافسانه کمک
کرد و وسایل و توی آشپزخونه سر و سامون دادن
و افسانه چای دم کرد و توی هال کنار هم نشستن
سعید تلویزیون و روشن کرد اما بی توجه بآن مشغول
نوازش افسانه شد
افسانه گفت ادامه کار و بزار برای پایان شب و بعد
از خاموشی
سعیدگفت یعنی من امشب هم درخدمت شمام
افسانه گفت البته اگه دوست داشته باشی
سعید گفت از خدامه ولی یه چیزی رو باید برات
روشن کنم بقول شاعر دگر از من طلب عقل ودل و
هوش مدار کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
من دیشب تاصبح باور کن پنجاه درجه تب داشتم
تنم در آتش تمنا میسوخت دو تا دستم و توقیف
کردم تاشبگردی نکنه و توی اون تاریکی به مناطق
خطرناک سرک نکشه و برام دردسر درست نکنه
چون نمیخواستم انگ سو استفاده رو من بخوره اما
امشب حسابش جداست پیشاپیش دارم اعالم خطر
میکنم
افسانه گفت همون شاعر میگه
هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد حاال
که دارم برای پایان شب دعوتت میکنم باید جورشو
بکشم و سعید لباشو با بوسه بست و نزاشت دیگه
ادامه بده
افسانه غذایی رو که برای ظهر تدارک دیده بود
گرم کرد و باکمک سعید بساط سفره پهن شد و مثل
عروس دومادای جوون شام و با بگو و بخند خوردن
و باتاق خواب ر فتن
بدن هر دو تا گر گرفته بود سعید و افسانه یک
هماغوشی عاشقانه رو تجربه میکردن اونا انقدر شور

و شوق داشتن و غرق تمنا بودن که گذر زمان و حس
نکردن تا اینکه افسانه گفت ساعت چنده
سعیدگوشی رو روشن کرد و گفت چهار و بیست
دقیقه
افسانه گفت فکر کنم برای امشب دیگه بس باشه
سعید گفت هرچند که من سیرمونی ندارم ولی باشه
بخوابیم و برق و خاموش و همدیگه رو بغل کرده و
خوابیدن
صبح وقتی سعید چشماش و باز کرد افسانه رو دید
که بیدار شده و باالی سرش نشسته و باموهای سعید
بازی میکرد
سعیدگفت صبح بخیر سحرخیز شدی
افسانه گفت برخالف تو که دیشب خیلی زود
خوابیدی من تا یه ساعت بعدهم خوابم نبرد آن شعر
تاریخی فروغ تو ذهنم بود و شاید ده بار خوندم
سعید گفت حاال یه بار هم واسه دل ما بخون
افسانه گفت قربون دلت برم البته که میخونم و
شروع کرد بخوندن
گنه کردم گناهی پر ز لذت
کنار پیکری لرزان و مدهوش
خداوندا چه میدانم چه کردم
در آن خلوتگه تاریک و خاموش
نگه کردم بچشم پر ز رازش
دلم در سینه بی تابانه لرزید
زخواهشهای چشم پر نیازش
در آن خلوتگه تاریک و خاموش
پریشان در کنار او نشستم
لبش بر روی لبهایم هوس ریخت
ز اندوه دل دیوانه رستم
فرو خواندم بگوشش قصه عشق
ترا میخواهم ای جانانه من
ترا میخواهم ای آغوش جانبخش
ترا ای عاشق دیوانه من
هوس در دیدگانش شعله افروخت
شراب سرخ در پیمانه رقصید
تن من در میان بستر نرم
بروی سینه اش مستانه لرزید
گنه کردم گناهی پر ز لذت
در آغوشی که گرم و آتشین بود
گنه کردم میان بازوانی
که داغ و کینه جوی و آ هنین بود
سعید با اینکه متوحه منظور افسانه شده بود ولی
خودشو بکوچه علی چپ زد و گفت آفرین واقعا
استعداد شعریت خوبه منکه کیف کردم الزم شد
در اولین فرصت کتابهای فروغ و برات بگیرم بعد
از صبحونه سعید تصمیم گرفت سری بخونه بزنه
بافسانه گفت امروز آمادگی شو داری برای خرید
وسایل خونه بریم
افسانه گفت من کاری ندارم جز اینکه برای ظهر غذا
درست کنم و یه تلفن به مامان بزنم ولی رنگ خونه
که تموم نشده وسایل و میخوای کجا بزاری
سعید گفت تا مامان نیومده همه جوره باید از
موقعیت استفاده کنیم وقتیکه این جمله رو میگفت
لبخند موذیانهای زد و ادامه داد به فروشنده میگم دو
روز دیگه برامون بفرسته
افسانه گفت این جوریم میشه
سعیدگفت پس من یه سر میرم خونه و برمیگردم
افسانه گفت برو
سعیدگفت میخوای نهار و بیرون بخوریم یا غذا رو
از بیرون بگیریم
افسانه گفت چه کاریه همه چی تو خونه داریم
خوشت میاد همش پول خرج کنی
سعید گفت باشه من تسلیمم و لباس پوشید و افسانه
رو بوسید و از خونه خارج شد و تا زمانیکه ماشینش
در انتهای کوچه محو نشد افسانه پشت پنجره بود
بعد از آن بسراغ تلفن رفت اول به احمد و بعد به
فرزانه تلفن زد
فرزانه گفت سایه ت سنگین شده خانوم حاال ماهیچ
سراغ مامان و هم نمیگیری و ادامه داد اگه دلت براش
تنگ شده راه بیفت بیا همینجا و گرنه دوسه روز دیگه
این فرصت و از دست میدی
افسانه جاخورد و گفت یعنی چی
فرزانه گفت واسه اینکه فرزاد تو نوبته و فردا میاد
دنبال مامان
افسانه گفت میشه گوشی رو بدی مامان و فرزانه
گوشی رو به عالیه خانوم داد
عالیه خانوم گفت هیچ معلومه کجایی دختر دیروز
یکی دو بار تلفن زدیم خونه نبودی
افسانه گفت رفته بودم خرید خب به گوشیم زنگ
میزدی حاال بگو ببینم بهت که خوش میگذره
عالیه خانوم گفت جات خالیه کاش میومدی
افسانه گفت این دو سه روز هم میگذره و باز هم با
همیم بعد خداحافظی کرد و گوشی رو گذاشت
فرزانه گفت مامان میشه بمن بگی افسانه تک و تنها
تو اون خونه چیکار میکنه احمد هم که ماموریته
عالیه خانوم گفت میخوای چکار کنه دختر همین
کاری که تو میکنی غذا میپزه خونه رو تمیز میکنه
فرزانه نگاهی بمادرش کرد و دیگه چیزی نگفت
سعید سر راه نون داغ و پنیر و خامه گرفت و بخونه
رفت
صغری داشت از خونه خارج میشد
سعید گفت کجا میری
صغری گفت میرم نون و پنیر بگیرم
سعید گفت زحمت نکش من گرفتم
صغری گفت خدا خیرت بده منو راحت کردی و
بخونه برگشت
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
 ۹مارچ تا  ۱۵مارچ( ۱۸اسفند تا  ۲۴اسفند)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

آدینه  18اسفند 9/مارچ
 1275خورشيدى (  1897ميالدى)
درگذشت سيد جمال الدين اسدآبادى،
انديشمند و فعال سياسى اسالمى
 1358خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت نصرت اهلل محتشم  -كارگردان و
بازيگر تئاتر و سينما
 1371خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشتاستاداحمدعبادى-نوازندهوموسيقيدان
آثار موسيقى استاد عبادى در مركز موسيقى و
فيلم ايران شركت كتاب موجود است
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت دكتر عباس رياضى كرمانى  -استاد
نجوم و هيئت دانشگاه
 1390خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشتايرجافشارايرانشناسبرجستهكشورپس
از طى يك دوره بيمارى در بيمارستان جم تهران.
ايرج افشار محقق ،ايرانشناس و كتابشناس
درتاريخ  16مهر  1304در تهران متولد شد .او
فرزند دكتر محمود افشار بنيادگذار موقوفات
دكتر محمود افشار يزدى و يكى از استادان
مدرسه دارالفنون است .اسكندرنامه ،پرونده
صالح ،گاهشمارى درايران قديم ،رياضالفردوس
و جستارها درباره نسخه خطى از جمله نزديك
به  300عنوان كتاب منتشرشده او در زمينه هاى
تصحيح ،تأليف و ترجمه هستند.
آثار بیبديل اين پژوهشگر يگانه در شركت
كتاب موجود است.

ديگر روانشاد كسروى نيز در شركت كتاب
موجود است.
 1379خورشيدى (  2001ميالدى)
تخريب تنديسهاى بودا در باميان توسط رژيم
طالبان – راديكال هاى اسالمى در افغانستان
 1385خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت خسرو شايگان( ،زادروز 4
شهريورماه  1317خورشيدى)  ،پيشكسوت دوبله
در ايران بر اثر بيمارى سرطان روده.
از مجموعههايى كه وى مديريت آن را بر عهده
داشته است میتوان به مجوعههای « دريک «« ،
گروه ويژه « و کارتون فوتباليستها اشاره کرد.

دوشنبه  21اسفند 12/مارچ

 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
زادروزفرهادفخرالدينى،موسيقيدانورهبراركستر
 1369خورشيدى (  1991ميالدى)
درگذشت دكترهوشنگ طاهرى  -مترجم و منتقد
سينما(براثرسانحهرانندگى)

سه شنبه  22اسفند 13/مارچ

سرود « اي ايران «
كامپكت ديسك سرود اى ايران كه آهنگ آن
توسط روح اهلل خالقى تهيه و تنظيم شده است
در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب
موجود است.

چهارشنبه  23اسفند 14 /مارچ
 1299خورشيدى (  1921ميالدى)
زادروز حسن شهباز  -نويسنده ،مترجم،
روزنامهنگار و ناشر و سردبير فصلنامه « ره آورد
« .نشريه رهآورد كه از زمان درگذشت حسن
شهباز (در سال  ) 2006توسط همسر او شعله
شهباز اداره میشود
همچنين ديگر آثار او در شركت كتاب موجود است
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت علی اكبر تجويدى آهنگساز،
نوازنده ويلون و از رهبران برجسته برنامه گلهاى
جاويدان در طول سا لها.
آثار اين هنرمند بزرگ در مركز موسيقى و فيلم
ايران در شركت كتاب موجود است

پنجشنبه  24اسفند 15/مارچ

 1304خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت ايرج ميرزا – شاعر
شنبه  19اسفند 10/مارچ
ديوانكاملايرجميرزابهتصحيحدكترمحمدجعفر
محجوبتوسطشركتكتابچاپومنتشرشده
است( چاپ سوم – جلد لوكس) اين كتاب با اجازه
یکشنبه 20اسفند 11/مارچ
شادروان محجوب و پس از آن با اجازه خانم
زرى اقبال و در قبال پرداخت حق التاليف در هر
 1316خورشيدى (  1938ميالدى)
سه بار چاپ و منتشر شده است
زادروز نوذر پرنگ ،شاعر و ترانه سرا نوذر
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
پرنگ به پيشنهاد زنده ياد منوچهر سخايى براى
 1256خورشيدى (  1878ميالدى)
تقديماليحهتأسيسدانشگاهتهرانبهمجلسشوراىملى
مدت حدود يك سال  1985-1984در شرکت
زادروز رضا شاه ،بنيانگذار دودمان پهلوى
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
کتاب استخدام شد كه منشاء كارهاى فرهنگى
 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
درگذشت آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشانى
بسيارى شد .اين شاعر بزرگ معاصر بدليل
 1342خورشيدى (  1964ميالدى)
گشايش دانشگاه تهران شامل شش دانشكده
افسردگى مجبور به بازگشت به ايران و پيوستن
به خانواده شد.
زادروز فرحناز پهلوى ،سومين فرزند محمدرضا  1332خورشيدى(  1954ميالدى)
شاه پهلوى ،آخرين شاه ايران
كتاب شعر او با عنوان آن سوى باد در شركت
قتل كريم پور شيرازى – روزنامه نگار
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
كتاب موجود است
 1370خورشيدى(  1992ميالدى)
قتل سپهبد نادر جهانبانى ،فرزند اماناهلل معاون
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
فرماندهى نيروى زمينى -به حكم صادق خلخالى درگذشت حسين اميرفضلى ،بازيگر ،كارگردان،
ترور احمد كسروى  -پژوهشگر ونويسنده
حاكم شرع وقت (مامور از طرف خمينى) بر
نويسنده و تهيه كننده ايرانى
كتابشيعیگرىكسروىبابازبينىوويرايشهمراه
روى پشت بام مدرسه علوى تيرباران شد
با يادداشتها و افزود هها ،به ويراستارى محمد امينى
 1374خورشيدى (  1996ميالدى)
 1363خورشيدى (  1985ميالدى)
نويسنده و پژوهشگر تاريخ ايران در آمريكا
درگذشت تقى بينش ،مورخ و رسالهشناس موسيقى
درگذشت حسين گل گالب  -شاعر و سراينده
توسط شركت كتاب منتشر شده است .آثار

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :عباس جعفری دولت آبادی ،دادستان تهران میگوید دادستانی تهران دستور
توقف اتومبیل رانندگان فاقد حجاب شرعی را صادر کرده است.
نه اینکه قبال ماشینای ملتو چه باحجاب و چه بی حجاب متوقف نمیکردن ،حاال این
آقادادستان دستور فرمودن! البت این فرمان مهم عباس آقا در راستای سخنان آقایان
مسئول در مجلس و جاهای دیگه ست که گفتن ما اجباری تو حجاب نداریم و بانوان
ایرانی خودشان حجاب شرعی را انتخاب کردن فقط گاهی ماشینای مردمو متوقف
میکنیم و جریمه و تنبیه شون میکنیم و بعضی وقتا هل شون میدیم و دست و پاشونو
خورد میکنیم و یه وقتی هم میندازیمشون زندان تا دیگه یاد بگیرن حجابی که اجباری
نیسترو انتخابکنن!
خبر دوم :ساعاتی بعد از انتشار فیل م رقص در مراسم روز زن که از سوی شهرداری
تهران برگزار شده بود ،دادستان کل ایران دستور برخورد با هنجارشکنان و متخلفین این
مراسم را داده است .محمدجعفر منتظری ،دادستان کل ایران با ابراز تأسف از برگزاری
این مراسم به عباس جعفری دولتآبادی ،دادستان تهران دستور داده است تا با رسیدگی
به موضوع مرتکبین و مسببین را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
اصن یه وضعی! بزن و برقصی راه انداختن این هنجارشکنای خالفکار قرتی .حاالمکه
عباس آقا حواسش نبوده ،ممجعفر یادش انداخت بره به شهرداری گیر بده! البته همش
بخاطر اینه که قوه قضاییه اشتغال زایی میکنه و واسه همدیگه پرونده سازی و پرونده
بازی میکنن!درموردمرتکبینکهکامالمشخصه ولیمسببین احتماالآمریکا و اسراییل
و عربستان بودن که گروه های نفوذی رقاص و خواننده زن به درون سازمان شهرداری
تهرانفرستادن!

خبر سوم :بر اساس یک نظرسنجی ،دانمارک با سبقت از سوئد ،بهترین کشور دنیا
برای زندگی زنان در سال  ۲۰۱۸میالدی معرفی شده است.
درست مثه ایران! اینم باز توطئه امپریالیسم جهانخواره که به جای نظام اسالمی ما
همش این چشم آبی ها رو انتخاب میکنن .اصن مگه زنای دانمارک و سوئد و اینا
حجاب دارن که این انتخابو کردن؟ حجاب مصونیت است پس زنای اونا مصون
نیستن و همه درب و داغونن .زن اگه تو گونی نپیچیده باشه تاریخش اکسپایر میشه و
دیگه به درد نمیخوره مثه این زن بورای اسکاندیناوی ،اه ،اه.
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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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تقاضای لغو سه قانون ایالتی برای
حمایت از مهاجران

در شکایت جف سشن به دادگاه فدرال آمریکا تقاضای لغو سه قانون ایالتی
برای حمایت از مهاجران  AB103, AB450, SB54شده است و از
جری براون ،فرماندار کالیفرنیا ،و حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،بهعنوان
متخلفان قانون اساسی نام برده شده و گفته شده است که آنها آگاهانه
برخالف قانون عمل کردهاند و رفتار آنان فراقانونی بوده است.
جری براون فرماندار کالیفرنیا در واکنش نسبت به این شکایت گفت جف
سشن به کالیفرنیا میآید و بهجای متحد کردن آمریکا ،مردم را دوقطبی
مینماید .این سیاست در واشنگتن است و در کالیفرنیا کار نمیکند.
حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا ،اعالم کرد که من در دادگاه حاضر خواهم
شد و با شکست دادن این درخواست ،از کالیفرنیا حمایت خواهم کرد.
کوین دِ لئون ،رئیس سنای کالیفرنیا ،نیز گفت :سیاستهای جف سشن بر
مبنای باورهای ناسیونالیسم سفیدپوستان و برتری نژادی سفیدهاست .گوین
نیوسام ،معاون فرماندار کالیفرنیا ،و آنتونی رندون ،رئیس مجلس ایالتی
کالیفرنیا ،و شماری از قانونگذاران دموکرات نیز واکنش و مخالفت خود
را بیان کردهاند.

استفانی کلیفورد از دفتر حقوقی ترامپ ،شکایت کرد
پس از آنکه در هفته گذشته مایکل کوهِن ،وکیل دانالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،از دادگاه لوسآنجلس تقاضای داوری و حکمیت در مورد رفتار
و گفتوگوهای هنرپیشه فیلمهای پورنوگرافی ،استورمی دانیل ،را مطرح
نمود که مبلغ پرداختی توافقی  130000دالری برای دعوت به سکوت او
بوده است و او نمیتواند این موضوع را با مطبوعات مطرح کند .استورمی
دانیل که نام واقعی او استفانی کلیفورد است ،از دانالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا و دفتر مشاورهٔ حقوقی  Essential Consultant LLCکه
از سوی مایکل کوهن بههمین منظور ثبت و بنیاد شده است ،برای لغو
درخواست خود به دادگاه شکایت کرد.
این دفتر حقوقی مشاوره تنها برای پرداخت همان  130000دالر به استورمی
دانیل پیش از انتخابات در نوامبر  0162تشکیل شده و هدفش پرداخت این
مبلغ برای سکوت بوده است.
استورمی دانیل در مصاحبهای در سال  2011به روابط جنسی خود با دانالد
ترامپ اشاره کرده است.

پنهانکاریادارهگازجنوبکالیفرنیابرایبهرهبرداریازمنابعگازآلیسیو
سناتور هنری استرن ،سناتور دموکرات کانوگاپارک در سنای کالیفرنیا در
نامهای کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا را متهم به دادن اجازه پنهانی به
اداره گاز جنوب کالیفرنیا را برای بهرهبرداری از منابع گاز آلیسیو َکنیون
کرد و اشاره نمود که صدور این اجازه بدون آگاهی عمومی در جامعه
بوده است و مراحل قانونی را طی نکرده و حتی شواهد و مدارک الزم
را برای ایمن بودن استفاده از منابع گازی را گردآوری و تسلیم کمیسیون
نکرده است و قانون حکم میکند که این کمیسیون در ارتباط بین مردم و
شرکتهای گازرسانی شفافیت داشته باشد.
کمیسیون نیز پاسخ داده است که به سبب تقاضای اداره گاز به سبب زمستان
سرد به این کار سرعت بخشیده است و بهمحض آغاز بهرهبرداری ،یادداشتی
برای شهر لوسآنجلس و کانتی لوسآنجلس فرستاده است.
منابع ذخیرهٔ گاز از سال  2015آلیسیو کنیون بهسبب نشت گاز مورد دقت
قانونگذاری بوده است.

لوسآنجلس برای جمعکردن بیخانمانها و پاکسازی خیابانها نیاز به
بودجهٔ بیشتری دارد

شهر لوسآنجلس برای جمعکردن بیخانمانها و اسکان آنان و سپس
پاکسازی خیابانها نیاز به بودجهٔ بیشتری دارد و ازآنجاییکه شمار تقاضاهای
ماهانه از  2016تاکنون رو به افزایش است و به سه برابر رسیده و اکنون
افزون بر بودجهٔ  7/13میلیون دالری برای پاکسازی مناطق آلوده بهویژه در
شهر لوسآنجلس ،هماکنون به  814637دالر بیشتر برای پرداخت به کارکنان

نظافت شهرداری برای ساعتهای کار اضافه دارند که کمک خواهد کرد تا
مأموران پاکسازی و نظافت به بیش از  2000درخواست در ماه پاسخ دهند.
در سال  2016تنها با  700درخواست در ماه روبهرو بودهاند و اکنون از
مرز  1900گذشته است .زیرا پس از اسکان ،موضوع پاکسازی خیابان از
آلودگیها بسیار مهمتر است.

رئیسپیشینحزبجمهوریخواه
ارنجکانتیوارد رقابتانتخاباتیشد
اسکات با ،رئیس پیشین حزب جمهوریخواه ارنجکانتی با پرداخت 1745
دالر در آخرین روزهای هفته و پیش از پایان مهلت قانونی ثبت نام نمود و
برای رقابت با همحزبی خود ،دیناروره راباکر ،وارد رقابت انتخاباتی شد.
با باال گرفتن حمالت دموکراتها به دیناروره راباکر بهسبب رابطه با
روسیه و حمایت از سیاستهای دانالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،حزب
جمهوریخواه ارنجکانتی این خطر را احساس میکرد که کرسی نمایندگی
منطقهٔ  48را در کنگره آمریکا از دست دهد .بااینکه اسکات با ،هیچگونه پولی میتواند برای انتخابات هزینه شود و اگر او بتواند در انتخابات مقدماتی پیروز
در سال  2017برای انتخابات گردآوری نکرده است ،لیکن گزارش کرده است شود ،شانس دموکراتها برای ماه نوامبر کمرنگ میشود و حتی ممکن است
که برای شروع  550000پول نقد تا پایان  31دسامبر  2017در دست داشته که به آن مرحله دست نیابند.
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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  9مارچ 2018

افقي:
 - 1فراموشی سالخوردگی -از گیاهان آپارتمانی زیبا
 - 2بی موقع  -آوازی در دستگاه همایون  -برگ برنده
 - 3حکاک آلمانی دوره نوزائی  -نرمافزاری برای تلفنهای
هوشمند  -رمانی از ژوزه ساراماگو
 - 4تعجب زنانه  -کاغذ اسید  -تملیک منفعت است بدون
بدل و عوض
 - 5آفرینش زیبایی  -خرمی و پاكی  -جنگ و جدال
 - 6خود شخص  -ارمغان ساوه  -نسبت دو زن یک مرد به هم
 - 7دالور و شجاع  -بریده و جدا شده  -ریشه
 - 8از مرکبات که محصولی معجزه آسا و پر ویتامین است -
جانوری درختزی  -شهری در استان آذربایجان شرقی
 - 9محلی خوش آب و هوا در اطراف تهران  -عملی در
بیمارانکلیوی-سقزجویدنی
- 10فیلماستیوناسپیلبرگ-شهریحومهالریجاننزدیکآمل
بیهوده- 11قطبجمعیتیاستانمرکزیایران-رهاوردزلزله-بلدرچین
 - 12شهر گرمابه پهنه  -ارسطو به مدت بیست سال در آنجا
به تحصیل علم مشغول بود  -یار شلوار
 - 13آینده  -خانه دوم کارمند  -کشوری آفریقایی
 - 14نشان مفعولی -انهدام  -هجا و اصطالحی در زبان شناسی
 - 15ناحیهای در استان مازندران و ۴۸کیلومتری شهر چالوس
است -اثری بسیار خواندنی از ناصر خسرو
عمودی:
-1غموغصه-امپراتورمونث-بزرگترینسازمانمنطقهایدرجهان
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کسانی که بدون پروانه در کالیفرنیا به فروش ماری جوانا
میپردازند،تعقیبقانونیخواهندشد

اداره نظارت بر مقررات فروش ماری وانا در کالیفرنیا
به  900فروشگاه ماری جوانا و فرآوردههای آن هشدار
داد که بدون پروانه کار از ایالت کالیفرنیا به فروش
ادامه ندهند و برای فروش نیز به انتشار آگهی ادامه
ندهند .زیرا از روز نخست ژانویه  2018فروشگاههای
عرضهکننده ماری وانا باید دارای مجوز باشند و در
آگهیهای تجارتی خود به داشتن پروانه کار خود اشاره
کنند.

لوری اِجکس ،مسئول اداره نظارت بر فروش ماری وانا
در کالیفرنیا گفت کسانی که بدون پروانه کار بهطور
مستقیم و یا از راه اینترنت در کالیفرنیا به فروش ماری
جوانا میپردازند ،تعقیب قانونی خواهند شد .او نامهای
برای همه فروشندگان در این زمینه فرستاده است که
تخلف از قوانین ایالتی میتواند جرم جنایی و مدنی
تلقی شود.
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