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!!!...

صفحه 7

104

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
بزرگداشتعطارنیشابوریدر
لسآنجلس
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برنامه ریزی جدید جمهوری اسالمی
برای به باد دادن سرمایه های ایرانیان
خارج از کشور

نگاه کاردان از این پس در
تلویزیونایرانفردا
افتتاحنمایشگاهمعماریایرانی
در ژاپن
 400میلیارد دالر هزینه ساالنه
بیمهتکپرداختی
جمهوریخواهانودموکراتها
شانه به شانه در انتخابات
قتل دو زن در خانهای در
سندیگو
اتهامجدیددموکراتهابرعلیه
جمهوریخواهان
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

شهرام جزایری که به مدت  13سال
در زندان های جمهوری اسالمی به
جرم فساد اقتصادی و کالهبرداری
به سر برده است در چند هفته
گذشته به تیتر اخبار خبرگزاری ها و
روزنامه های کشور باز کشته است چرا
که او اعالم کرده است با انبانی از ایده
های بکر و تازه در اندیشه سفر به خارج
از ایران و سرمایه گذاری با سرمایه
های ایرانیان خارج از کشور است .در

ویکی پیدیا(دائره المعارف جهانی) از
او به جای کالهبردار و فاسد با عنوان
تاجر و آفرین نامبرده شده است
(باید یادآوری کرد که ویکی پیدیای
فارسی آنجا که پای مزد بگیران اش
در میان است بمانند بقیه محصوالت
فرهنگی جمهوری اسالمی با سانسور
و دروغ آغشته است برای نمونه در این
ویکی پیدیا به نقش رهبر این رژیم
در آتش سوزی سینما رکس و جزغاله

کردن قریب  400تماشاچی بی گناه
کوچکترین اشاره ای نشده است) او در
مصاحبه با خبرآنالین اعالم کرد که می
خواهد در کنار برج ترامپ در واشنگتن
برج شهرام را بسازد .برای آن که بدانیم
تا چه حدی می توان به این شخص
و پشتیبانان او برای جلب سرمایه های
ایرانیان خارج از کشور اعتماد کرد به
صفحه  8همین شماره ایرانشهر نگاه
کنید.

تایید بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی دیگر بعد از ورود به ایران

برخی منابع حقوق بشری از یک ایرانی دو تابعیتی
دیگر نام برده اند که از  ۱۴ماه پیش ،در بدو ورود به
تهران بازداشت شد و خبر بازداشت او تازه توسط
خانواده در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.
سایت «کمپین حقوق بشر ایران» خبر داد محمدرضا
هاشمی نبی  ۵۰ساله ایرانی مقیم بریتانیا بعد از ۱۳
سال برای دیدن پدر بیمارش به ایران بازگشت اما در
فرودگاه بازداشت شد.
«آمنه حیدری» مادر آقای هاشمی نبی تایید کرده که
او در سوم دیماه سال گذشته پس از ورود به ایران
به همراه ،توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و از آن
زمان در زندان اوین نگهداری می شود.
مادر این ایرانی دو تابعیتی گفته قاضی پرونده
فرزندش ابوالقاسم صلواتی است .این قاضی به
صدور احکام سنگین برای فعاالن سیاسی و مدنی
خانواده وی می گویند او به اقدام علیه امنیت ملی از گویند حکومت ایران از این زندانیان برای معامله و
شهرت دارد.
خانم حیدری با بیان اینکه فرزندش از «جانبازان طرق همکاری با گروه یا جمعیتهای خارج کشور فشار به کشورهای غربی استفاده می کند .در سال
دوران جنگ عراق و ایران است» ،گفته او برای دیدن است .مادر آقای هاشمی نبی می گوید این اتهام را  2015زمانی دست کم پنج آمریکایی ایرانی تبار از
زندان آزاد شدند که دولت پرزیدنت اوباما پذیرفت
پدرش به کشور بازگشت اما بازداشت شد و دو ماه تکذیب می کند.
حکومت جمهوری اسالمی به بازداشت ایرانیان دو میلیونها دالر از داراییهای بلوکه شدن ایران را به
بعد پدرش به خاطر بیماری سرطان درگذشت.
تابعیتی شهرت دارد و با توجه به سابقه ،برخی می جمهوری اسالمی پس بدهد.

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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بزرگداشت عطار نیشابوری در لس آنجلس

به پاس کوششهای فرهنگی و اجتماعی خستگیناپذیر :

مهدی ذکایی

نویسنده و ناشر مجله هفتگی جوانان اینترنشنال

چهارمين همايش «در بزم عارفان» در سالن
اجتماعات رستوران شعله و با حضور دوستداران
فرهنگ و عرفان ايراني برگزار شد .بنا بر گزارش
روابط عمومي مركز موالنا شناسي شهر لس انجلس،
اين همایش با همکاری شركت كتاب و كانون هنر
ايران براي چهارمین ماه پياپي برگزار شد.
در آغاز همایش،عزیز کهن در غیاب موسس شرکت
کتاب ،بیژن خلیلی از حنانه صفوت دعوت کرد تا
به همراهي مهتدي ميرك هنرمند خطاط اشعاري را
از عطار خوانده و دكلمه کنند و پس از آن مراسم با
نواي ويلن رامين يوسف زماني آغاز شد.
سپس بابك صفوت پژوهنده متون عرفاني ،با بیان
داستان تحول زندگی عطار ،به معرفی آثار نظم و نثر
وی پرداخت و با اشاره به کتاب منطق الطير ،وادی
های عرفانی او را برشمرد .او همچنین با توجه به
عزم مرغان براي انتخاب پادشاهي براي خود  ،آن
را نمونه بارز آزاد انديشي عطار دانست و آن را با
اصل جمهورأفالطون و انتخاب مردم براي تعيين
زمامداران خود مقايسه كرد.
همچنين این نویسنده متون عرفانی با بر شمردن آرا
و نظرات اين عارف ایرانی به نقش بنیادین ديوانگان
و عقالي مجانين در اشعار او اشاره كرد و با بيان
اين که عطار به خوبی می دانسته است که در قوانين
شرع ،ديوانگان از هرگونه مجازاتي در أمان َمي
باشند ،به بيان بسياري از ناعدالتي ها اجتماعي از
زبان اين شخصيت هاي به ظاهر ديوانه ،شوریده و
یا مجنون پرداخته است.

در ادامه نيز دقایقی به پرسش و پاسخ اختصاص
يافت كه صفوت به پرسش هاي دوستان و مشتاقان
پاسخ گفت.
در بخش مياني برنامه آقای مسعود صدر ،پژوهشگر
با اعالم خشنودی از این همایش مطالبی را در باره
عطار بیان کرد و همچنین آفای محمود افهمی برنامه
ساز رادیو ،قطعه شعری را که به مناسبت بزرگداشت
عطار سروده بود ،برای حاضرین قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی هفته نامه ایرانشهر،
یکی از ویژگی های این همایش ها جذب جوانان
خوش فکر و هنرمندان شهر لس انجلس و ترکیب
عرفان ،موسیقی ،خطاطی ،هنر دکلمه و همچنین
ارائه و فروش كتاب هاي مرتبط با مباني عرفانی
است كه عموما با استقبال مخاطبين مواجه می شود.
بانو جوادي نيز از جمله افرادي است كه سهم عمده
اي در برگزاري اين نشست دارد ،چه با اعالم ان در
برنامه «هواي تازه» از راديو ايرانيان موفق به جذب
شنوندگان عالقمند به اين برنامه گرديده است.
بنا به گزارش خبرنگار اعزامی هفته نامه ایرانشهر
و اطالع رساني نیلگون عسگری از واحد روابط
عمومي مركز جهاني موالناشناسی ،نشست بعدي در
تاريخ بيست و هشتم فوریه و با محوريت معرفي
«بایزید بسطامی» عارف نامدار ايراني در همان سالن
اجتماعات رستوران شعله برگزار خواهد شد که
مشتاقان می توانند از هم اکنون نسبت با خرید بلیط
آنالین از مرکز صفر هشت ایرانیان نسبت به رزرو
جای خود اقدام کنند.

افتتاح نمایشگاه معماری ایرانی در ژاپن

در ماه مارچ آینده ،نمایشگاه با موضوع معماری
دوران معاصر و مدرن ایران در توکیو ،پایتخت
ژاپن ،افتتاح خواهد شد.
مهندس «مهرداد زواره محمدی» آرشیتکت ایرانی
تبار در تاریخ ششم مارچ سال جاری در توکیو،
نمایشگاه معماری معاصر و مدرن ایران را برگزار
خواهد کرد .این رویداد از سوی یک انستیتو
آرشیتکت ژاپنی در نمایشگاه  Archi-Depotبا
ارایه حدود  ۸۰مدل معماری از ساختمان هایی که
پیش از این ساخته شده اند از قبیل خانه ،آپارتمان
و ویال به مخاطبان نمایش داده خواهد شد.
خواهد
دایر
این نمایشگاه به مدت دو ماه در ژاپن
فرش ،موزه هنرهای معاصر و مرکز فرهنگی نیاوران نمایشگاه به سازه های ساخته شده دوره معاصر
بود و شامل سه قسمت اصلی است .بخش نخست و ...؛ بخش دوم شامل پروژه های نیمه کاره است خواهد پرداخت.
معماری زمان پهلوی ( )۱۹۷۹-۱۹۴۱است ،سازه که عموما بدلیل وقوع انقالب اسالمی در ایران رها قرار است این نمایشگاه پس از توکیو ،در شهرهای
هایی مانند برج شهیاد (آزادی) ،تئاتر شهر ،موزه شد و هرگز به بهره برداری نرسید و بخش سوم تهران ،اصفهان ،شیراز و مشهد نیز دایر شود.
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مشکل کارفرمایان کالیفرنیا با پلیس دولت فدرال

مقامات کالیفرنیا اعالم کردند که در هفتهای که گذشت ،مأموران ادار ٔه
مهاجرت به  77کارفرما مراجعه کرده و  ۳روز به آنان فرصت دادهاند که
اطالعات و رکورد کارگران و کارمندان خود را ازنظر مهاجرت در اختیار
آنان قرار دهند ،زیرا ازنظر قوانین فدرال کارفرمایان باید این آگاهیها را به
مأموران ادار ٔه مهاجرت بدهند ،گرچه فردی را دستگیر نکردهاند ،لیکن گفتهاند
که باید این افراد در صورت غیرقانونی بودن از کشور خارج شوند و جا را
برای کارکنان آمریکایی باز کنند .از سوی دیگر این کارفرمایان که در شهرهای
سانفرانسیسکو ،سنخوزه ،ساکرامونتو بودهاند ،با تماس با دفتر حاویر بسرا،
دادستان کل کالیفرنیا ،تقاضای رسیدگی کردند ،زیرا او در هفت ٔه گذشته اعالم
کرده بود اگر کارفرمایان کالیفرنیا در این زمینه همکاری ننمایند تا 10000
دالر جریمه خواهند شد و کارفرمایان نمیخواهند در جدال بین دولت فدرال
و دولت ایالتی دستوپا بزنند.

 400میلیارد دالر هزینه ساالنه بیمه تکپرداختی در کالیفرنیا

جان چیانگ ،رئیس ادارهٔ دارایی و خزانهداری
کالیفرنیا ،که نامزد انتخابات  2018برای فرمانداری
کالیفرنیا شده است ،رقیب خود ،گوین نیوسام،
معاون فرماندار کالیفرنیا را متهم کرد که در موضوع
بیمهٔ درمانی تکپرداختی همواره در حال تغییر
نظرات خود است و ثبات الزم را ندارد.
جان چیانگ و دیگر نامزد دموکرات ،آنتونیو
ویراگوسا ،بر این باور هستند که طرح بیمهٔ
تکپرداختی در کالیفرنیا میتواند بین  330میلیارد

تا  400میلیارد هزینه برای ایالت داشته باشد .جان
چیانگ سخنان اعتراضی و انتقادی خود را علیه
گوین نیوسام و طرح بیمهٔ تکپرداختی او در
گردهمآیی انستیتوی سیاستهای عمومی کالیفرنیا
در شهر سانفرانسیسکو برای حاضران بیان کرد.
ناگفته نماند گه گوین نیوسام ویش از معاونت
فرمانداران کالیفرنیا ،مدتی بهعنوان شهردار
سانفرانسیسکو خدمت کرده است.

اجرای الیح ه ساخت خانههای ارزان قیمت در شهرهای کالیفرنیا

سناتور اسکات وینر ،سناتور ایالت کالیفرنیا از شهر
سانفرانسیسکو که در سال گذشته الیحهٔ  SB35را به
مجلس داد و این الیحه پس از تصویب به امضای جدی
براون فرماندار کالیفرنیا نیز رسید ،با انتشار ویدیویی
بهکارگیری این الیحه را در سال جاری در راستای
ساخت خانههای ارزانقیمت در شهرهای بزرگی چون
لوسآنجلس ،سندیهگو ،سنفرانسیسکو ،سنخوزه.
 148شهر دیگر کالیفرنیا اعالم نمود .بهموجب این الیحه
شهرها نیاز به توقف در ساخت برای به دست آوردن

پروانههای مورد نیاز نخواهند بود و شماری از این
مقررات تسریع خواهد شد .بنا بر بررسی ادارهٔ مسکن
ایالت کالیفرنیا  397شهر در کالیفرنیا از استانداردهای
الزم در جدول امکانات تولید خانه برای طبقهٔ کمدرآمد
عقب هستند که توسعه و خانهسازی را منوط به در
اختیار قرار دادن  10درصد خانهها به کمدرآمدها
مینماید .فرزنو ،النگبیچ ،ساکرامنتو و بخشهایی از
لوس آنجلی در میان این شهرها هستند.

جمهوریخواهانودموکراتهاشانهبهشانهدرانتخاباتارنجکانتی
با پایان یافتن ماه ژانویه و انتشار میزان کمکهای
مالی گردآوریشده برای نامزدهای انتخاباتی در
سال  2018به نظر میرسد که جمهوریخواهان در
ارنجکانتی از مشکالت بیشتری برخوردار باشند.
نخست اینکه با کنارهگیری دارل آسیا و اِد رویس،
دو نمایندهٔ جمهوریخواه کنگره از ارنجکانتی و
فاصل ٔه کم آنها با رقیبهایشان در انتخابات گذشته،
امکان پیروزی برای یک جمهوریخواه تازهوارد را در
برابر رقیب دموکرات مشکل مینماید .دارل آسیا پیش
از اعالم کنارهگیری  403792دالر گردآوری کرده که
باید به نامزد جمهوریخواه منتقل نماید .اِد رویس
نیز  482841دالر در صندوق دارد که او نیز باید به

نامزد جمهوریخواهان منتقل کند که کمک بزرگی به
نامزدهای جمهوریخواه خواهد بود.
در ارواین میمی والترز ،نمایندهٔ جمهوریخواه
کنگره 1/5 ،میلیون در صندوق انتخاباتی دارد و
مشکل مالی ندارد ،لیکن برایان خورده ،مشاور پیشین
اوباما ،تاکنون  403829دالر د نامزد دموکرات دیگر
پروفسور کتی پورتر که مورد حمایت سناتور الیزابت
وارن است 266669 ،دالر و پروفسور دیوید مین
 212575دالر گردآوری مالی کرده است .گرچه ازنظر
مالی میمی والترز پیشی دارد ،لیکن دموکراتها بر
سیاستهای ترامپ و مخالفت با آن سرمایهگذاری
کردهاند.

قتل دو زن در خانهای در چوالویستا سن دیگو
در ساعت  ۳و  ۷دقیقه بامداد آدینه مردی به نام دیوید پل
 38ساله به پلیس شهر چوالویتسا خبر میدهد که دو زن
را در خانهای به قتل رسانده است .پلیس باور دارد که این
مرد دوستپسر یکی از زنان و یا دوستپسر سابق آنها
بوده است و بدون اینکه نام این دو زن اعالم شود ،پلیس
گفته است که باهم خویشاوند هستند.

شماری از همسایهها نیز با تلفن به پلیس ،شنیدن صدای
 ۵تا  ۷گلوله را خبر داده بودند .پلیس در جستوجوی
دیوید پل به دنبال اتومبیل مزدای سفید با پالک اوکالهما
است.
جسد این دو زن در دو اتاقخواب خانه مسکونی در
تقاطع المپیک پارکوی و هانت پارکوی یافته شده است.

اتهام جدید دموکراتها بر علیه
جمهوریخواهان در کنگره آمریکا
آدم شیف ،نمایندهٔ دموکرات کنگرهٔ آمریکا از لوسآنجلس و از اعضای ارشد
کمیتهٔ اطالعات کنگره ،دِوین نونز ،نمایندهٔ جمهوریخواه کنگرهٔ آمریکا از توالر
کالیفرنیا و رئیس کمیتهٔ اطالعات کنگره را متهم کرد که در یادداشتها و مدارک
کنگره در مورد  FBIو کارزار انتخاباتی  ،2016مخفیانه دستکاری کرده و سپس
آنها را برای مرور به کاخ سفید فرستاده است.
سخنگوی دِوین نونز گفت که دستکاری نبوده ،بلکه کمی ویرایش شده است.
آدم شیف در نامهٔ خود نوشته است این مدارک  ۴صفحهای پیش از آنکه برای
رأیگیری به کمیته عرضه شود ،دستکاری شده و کمیتهٔ اطالعات با مالحظهٔ
نسخهٔ دستکاریشده به رأیگیری پرداخته و جمهوریخواهان رأی مثبت دادهاند
که مدارک برای مرور رئیسجمهور به کاخ سفید فرستاده شود.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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درکانون خبر:

درخواست نانسی پلوسی از پل رایان رهبر کنگره آمریکا

نانسی پلوسی ،رهبر اقلیت دموکرات در کنگره و نمایندهٔ سانفرانسیسکو ،پس
از اعالم دستکاری یادداشتهای کمیتهٔ اطالعات از سوی دِوین نونز ،و پس
از نامهٔ آدم شیف ،نمایندهٔ بربنک در کنگره ،در نامهای به پل رایان سخنگوی
کنگره از او درخواست کرد که دوین نونز از ریاست کمیتهٔ اطالعات به سبب
دستکاری یادداشتها بهرغم اعتراض  FBIو وزارت دادگستری آمریکا،
برکنار شود ،زیرا اینگونه فعالیتها اعتماد و اطمینان را از کمیتههای کنگره
محو میکند.
نانسی پلوسی ،دوین نونز و آدم شیف ،هر سه ،نمایندگان کالیفرنیا در کنگره
هستند و نانسی پلوسی و آدم شیف این رفتار دوین نونز را غیراخالقی و در
راستای سرپوش قرار دادن به عملکرد کاخ سفید ارزیابی کردهاند.

دو مجروح نتیجه حادثه تیراندازی در دبیرستانی در وستلیک

در تیراندازی ساعت  55/8در دبیرستان دوره راهنمایی در وست لیک ،دو
دانشآموز هدف گلوله قرار گرفتند .دبیرستان راهنمایی سالوادور کاسترو در بالک
 1500در تقاطع خیابان دوم و خیابان وست قرار دارد.
یکی از دانش آموزان مجروح پسر پانزدهسالهای است که گلوله به سر او اصابت
کرده و در شرایط وخیم در بیمارستان است و دانشآموز مجروح دیگر دختر 15
سالهای است که به مچ دست او گلوله اصابت کرده است 3 .نفر دیگر هم آسیب
جزئی دیدهاند که از  11سال تا  30سال هستند .از سوی پلیس اعالم شده فردی
که اقدام به تیراندازی کرده ،یک دختر دانشآموز است که دستگیر شده است.
این مدرسهٔ راهنمایی در کنار یک دبیرستان واقع است و  92درصد دانشآموزان
آن التینتبار هستند.

 91.50میلیارد دالر هزینه بیمه درمانی بازنشستگان کالیفرنیا

ادارهٔ حسابرسی کالیفرنیا که نظارت بر بودجه و هزینه کردن آن دارد ،در گزارش
امروز خود اعالم کرد با توجه به تغییرات در درآمدها و باال رفتن بدهیها ،میزان
پرداختی برای بیمهٔ درمانی بازنشستگان کارمندان دولت ،در سال جاری در کالیفرنیا
به  5/91میلیارد دالر خواهد رسید .درحالیکه این رقم در گزارش سال گذشته 77
میلیارد دالر بوده است و دالیل این افزایش را میتوان  10میلیارد دالر به افزایش
هزینههای درمان وابسته دانست و  8/4میلیارد دالر به سبب مقررات جدیدی است
که در سطح کشور وضع شده است و استانداردهای تازهای برای محاسبات به
وجود آورده است .بتی یی ،رئیس ادارهٔ حسابرسی کالیفرنیا گفت این تغییرات تا
 ۳سال آینده تأثیرگذار در شرایط مالی کالیفرنیا خواهد داشت.

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
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت هشتم

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.
هماگفت لباستو سعید از خشکشویی گرفته گذاشته
روی تختت هر کدوم و نخواستی ببری بزار توی کمد
و با این حرف احمد باتاقش رفت
ساعتی بعد سعید هم از راه رسید کمی از نون و کباب
خورد و درحالیکه به هما کمک میکرد تا باتاقش بره
هما برنامه ماموریت احمد و استخدام کارگر و بهش
گفت و ازش پرسید که فردا وقت داره تا کمی این
کارگر و توجیه کنه وجای وسایل و بهش نشون بده
سعید گفت صبح فردا دوسه ساعت میرم بیرون
وقتی برگشتم راهنمائیش میکنم
هما روی تخت دراز کشید و سعید برق وخاموش
کرد و باتاقش رفت احمد صدای سعید و شنید و
فهمید که برگشته تصمیم گرفت هم ازش خداحافظی
کنه و هم راجع به شیمی درمونی مادرش سفارش
کنه با همین نیت رفت جلو اتاق سعید و چند ضربه
بدرزد
سعید گفت بفرما
احمد وارد شد سعیدکتاب شعر رهی معیری رو که
در دست داشت روی میز کوچک کنار تخت گذا
شت و گفت چی شده بابا
احمد کتاب شعر و برداشت و نگاهی بهش انداخت
و گفت اهل شعر و شاعری هم هستی
سعید گفت بدم نمیاد ولی این کتاب و دوستم برای
تولدم کادو داده
احمدهمچنانکه کتاب و ورق میزد در همان صفحه
اول چشمش به نوشته تولدت مبارک و حرف
انگلیسی اف و دی افتاد احمد کتاب و سر جاش
گذاشت و گفت من فردا هنوز جمله رو تموم نکرده
بود که سعید توی حرفش پرید و گفت میدونم طبق
معمول فردا عازم ماموریتی
احمد گفت آره فقط میخواستم سفارش کنم که
برنامه پنجشنبه یادت نره
سعید گفت نه آقا یادم نمیره خیالت راحت باشه
احمد گفت پس من رفتم و از اتاق خارج شد و به
اتاقش برگشت
صبح فردا سعید وقتی از خواب بیدار شد کمی در
اتاقشو باز کرد مختصر صدایی از اتاق احمد بگوش
میرسید سعید فهمید که احمد در حال آماده شدنه
باتاقش برگشت و لباس پوشید و بانتظار نشست
لحظاتی بعد صدای پای احمد از راهرو بگوش رسید
احمد از اتاق خارج شده و به طبقه پائین میرفت سعید
هم از اتاق خارج شد و بدنبالش راه افتاد طوریکه
احمد متوجه نشه
احمد از خونه خارج و سوار ماشین شد و رفت
سعید فورا بطرف ماشینش رفت و روشن کرد و از
خونه خارج و بطرف خونه افسانه حرکت کرد اما
نتونست ردی از احمد بگیره خودشو شماتت میکرد
که چرا زودتر از خونه بیرون نیومده و تو خیابون
منتظرش نمونده سعید احتمال میداد برنامه ماموریت
فرمالیته باشه و احمد میخواد با افسانه بسفر بره واسه
همین جایی نزدیک خونه افسانه که در خونه در تیر
رسش باشه پارک کرد و بانتظار نشست بیشتر از یه
ساعت آنجا بود و کم کم حوصله ش داشت سر
میرفت تازه تصمیم گرفته بود که بخونه برگرده که یه
آمبوالنس از راه رسید راننده آمبوالنس بادیدن پالک
خونه افسانه تصمیم گرفت مقابل در خونه پارک کنه
کمی جلو رفت و دنده عقب گرفت تابین دو ماشین
پارک شده خودشو جا کنه که ناگهان چرخ عقب
ماشین توی جو افتاد راننده و پرستار مرد همراهش
پیاده شدن و به چرخ ماشین که توی جو جا خوش
کرده بود نگاه میکردن چند نفر رهگذر و اهالی محل
به کمک اومدن و یاعلی گویان ماشین و از جو بیرون
آوردن همزمان سعید هم از ماشین پیاده شد و بجمع
آنها پیوست و افسانه هم که از پشت پنجره حواسش
بخیابون بود و منتظر آمبوانس با دیدن این صحنه
چادر بسر کرد و خودشو براننده رسوند سعید در
فاصله دو قدمی آنها ایستاده و بحرفشون گوش میداد
افسانه گفت آقای راننده چی شده
راننده گفت شما آمبوالنس خواسته بودین
افسانه گفت آره حال مادرم خیلی خرابه
راننده گفت متاسفانه فنر ماشین شکسته بایدخبر
بدیم یه آمبوالنس دیگه بفرستن البته اگه شانس
بیارین و موجود باشه
ناگهان سعید دل و بدریا زد و گفت خانوم من
همسایه شمام ماشین من همینجاست اگه اینطور
که شما میگین اورژانسیه من شما رو به بیمارستان
میرسونم
افسانه که دیگه چارهای نداشت کمی فکر کرد و
گفت مزاحم شما نمیشم
سعید گفت چه مزاحمتی وقت و تلف نکنین
افسانه گفت پس من برم ببینم میتونم مادر و تاپائین
بیارم
سعید گفت بزارین منهم بیام وکمک کنم افسانه از
جلو و سعید هم بدنبالش وارد خونه شدن
افسانه به عالیه خانوم لباس پوشانده و آماده کرده بود
اما بنده خدا بیحال روی مبل ولو شده بود افسانه وارد
شد بسعید هم که دم در ایستاده بود گفت بفرمائین
سعید هم به عالیه خانوم نزدیک شد و دو نفری
هرکدام زیر بغل یکطرف اونو گرفته و به پائین آورده
و سوار ماشین سعید کردن
افسانه آدرس بیمارستان و بسعید داد و سعید بسرعت
خودشو به بیمارستان رسوند و جلو اورژانس پارک
کرد و باعجله پیاده شد و باتفاق افسانه و عالیه خانوم
بطرف ساختمان اورژانس براه افتادن هنوز مسافتی رو
طی نکرده بودن که یه کارگر بیمارستان اونا رو دید و
با ویلچر بطرف آنها آمد و عالیه خانوم و سوار کرد و

بداخل برد دکتر کشیک بهمراه یه پرستار کمک کردن
و اونو باتاقی بردن و افسانه همچنان راجع به سابقه
بیماری مادرش توضیح میداد
بعد از خواباندن عالیه خانوم دکتر فشارش و گرفت
و به پرستار گفت بهش سرم وصل کنین و دوتا آمپول
هم به سرم اضافه کردن
دکتر بافسانه گفت با این سرم التهابش کم میشه
بعد باید چند تا آزمایش ازش بگیریم فقط شما در
دسترس باشین
افسانه گفت من همینجام و از اتاق خارج شد و توی
راهرو روی یه نیمکت کنار سعید نشست
افسانه گفت خدا خیرت بده بموقع رسیدی خیلی
ازت ممنونم
سعید گفت مطمئنم که صبحونه نخوردی
افسانه گفت آنقدر استرس داشتم که به تنها چیزی
که فکر نمیکردم صبحونه بود
سعید گفت من برم از بوفه یه شیر و بیسکوئیت
بگیرم
افسانه گفت ترو خدا منو بیشتر ازین شرمنده نکن
باندازه کافی بهت زحمت دادم و ترو از کار و زندگی
انداختم
سعید گفت خودتو اذیت نکن من امروز کار مهمی
نداشتم یکساعت دیگه یه کار کوچولو دارم میرم انجام
میدم و برمیگردم فعال برم بوفه که از همه واجب تره
و با این حرف بطرف بوفه راه افتاد چیزی نگذشت
که سعید بادو تاشیر پاکتی و بیسکوئیت
برگشت و در کنار افسانه نشست و دلی از عزا در
آوردن
در این لحظه دوتا پرستار با ویلچر عالیه خانوم و
برای انجام آزمایش با آسانسور بزیر زمین بردن سعید
از فرصت استفاده کرد و به افسانه گفت تاجواب
آزمایش مادر آماده بشه من میرم یه کاری دارم انجام
میدم و زود برمیگردم
افسانه حس مبهمی داشت با اینکه دلش نمیخواست
که سعید بره ولی برای حفظ ظاهر گفت دیگه الزم
نیست زحمت بکشی از اینجا دیگه با یه وسیله
برمیگردیم
سعید گفت من اگه یه کاری رو شروع کنم تا بآخر
نرسونم ولش نمیکنم و ادامه داد چیزی نمیخواین
بگیرم
افسانه گفت نه دستت درد نکنه
سعید گفت پس من رفتم و با این حرف از بیمارستان
بیرون اومد و بخونه رفت
افسانه به فرزانه تلفن زد فرزانه گفت کجایی هرچه
بخونه زنگ زدم کسی جواب نداد تازه میخواستم به
گوشیت زنگ بزنم که تو تماس گرفتی
افسانه گفت حال مامان خیلی خراب بود آوردمش
اورژانس
فرزانه گفت من همین حاال میام و آدرسو گرفت و
گوشی رو قطع کرد
احمد بعد ازینکه هواپیما نشست از فرودگاه بیرون
اومد ماشین بنیاد جلو سایت خروجی پارک شده بود
راننده به هرطرف نگاه میکرد و چشمش دنبال احمد
بود بادیدن احمد گفت سالم آقای شفیعی خوش
اومدین
احمد تشکر کرد و توی ماشین نشست راننده بعد
ازینکه چمدان احمد و توی صندوق عقب گذاشت و
پشت رل قرار گرفت و گفت آقا اداره تشریف میبرین
یا مهمانسرا
احمد گفت اول یه سر بریم بیمارستان میخوام
حاجی رو ببینم و راننده بطرف بیمارستان حرکت کرد
سعید وقتی میخواست وارد خونه بشه باصدای بلند
گفت یااهلل
قبال یکی دو بار برخورد مشابه و از پدرش دیده بود
و درخاطرش مونده بود صغری خانوم یه زن حدود
سی و پنج ساله و خیلی مودب بود پس از اینکه هما
سعید و به صغری معرفی کرد
سعید گفت خوش اومدی مطمئنم که با اومدن شما
ازین به بعد خیال ما از بابت مامان راحت تره و بعد
گفت حاال بیاین جای یه سری وسایلو بهتون نشون
بدم
فرزانه با دستپاچگی خودشو به بیمارستان رسوند و
افسانه رو دید و گفت چی شده آبجی حالش چطوره
افسانه گفت نگران نباش خوشبختانه تونستم بموقع
برسونمش به بیمارستان ازش آزمایش گرفتن منتظرم
جواب آزمایش بیاد ببینم نظر دکتر چیه
فرزانه گفت احمد آقا شمارو آورد
افسانه گفت نه بابا احمد که ماموریته و بعد داستان

آمبوالنس و کمک همسایه رو که بدادش رسیده بود
براش تعریف کرد
دکتر از راه رسید و به افسانه گفت آزمایشات
چیز جدیدی رو نشون نمیده باید دارو هاشو سر
موقع بخوره و تقویت بشه در صورت امکان هفته
آینده بیارین تا دوباره معاینه ش کنم حاالم یه سرم
دیگه بهش وصل کردیم تا یه ساعت دیگه میتونین
مرخصش کنین
دکتر باتاقش رفت و افسانه و فرزانه با هم مشغول
صحبت بودن که سعید وارد راهرو بیمارستان شد
افسانه رو دید که با خانمی در حال صحبته بهمین
دلیل جلو نرفت و همونجاروی یه صندلی به انتظار
نشست افسانه هم سعید و دید به فرزانه گفت تو
دیگه با ما عالف نشو برو بکارت برس
فرزانه گفت بزار باهات کمک کنم و تا جلو ماشین
بیارم
افسانه گفت کارگر بیمارستان با ویلچر تاجلو ماشین
میاره از اونجابه بعد هم که دیگه کاری نداره تو برو
بهش میگم که اومده بودی
فرزانه گفت باشه و از جاش پا شد و گفت یادت
باشه دو سه روز دیگه میام و میبرمش خونه خودمون
تاچند روز پیش ما بمونه بعد رفت و از پشت شیشه
نگاهی بمادرش انداخت و دستی برای افسانه تکون
داد و رفت سعید هم منتظر ماند تا فرزانه از ساختمان
خارج شد بعد رفت پیش افسانه و گفت حالش
چطوره
افسانه گفت خوبه سرمش که تموم شد میتونیم
ببریمش خونه
سعید ساندویچ و نوشابهای رو که گرفته بود بدست
افسانه داد
افسانه گفت ای بابا این دیگه چیه خب یه ساعت
دیگه میرفتیم خونه یه چیزی درست میکردم
سعید گفت تا آن موقع ساعت میشه سه بعد از ظهر
ضعف میکنی
احمد وارد بیمارستان شد و با راهنمایی راننده باتاق
عبدالهی رفت همسر و دخترش هم تو اتاق بودن در
همان نگاه اول متوجه شد که حال عمومیش نسبتا
خوبه چون زنش سیب پوست میگرفت و بهش میداد
و او هم میل میکرد بادیدن احمد گفت شفیعی مگه
مابه مالقات عزرائیل بریم و شما اینطرفا پیداتون بشه
احمد گفت این حرفا چیه حاجی خدا نکنه
ماحاالحاالها باتو کار داریم بگو ببینم حالت چطوره
عبدالهی گفت فعال ازخطر جستیم و فکرمیکنم یه
هفت هشت روزی بایدجور مارو بکشی
احمد گفت نگران نباش همه چی درست میشه
راستی ببخش که دست خالی اومدم چون یه راست
از فرودگاه اومدم اینجا
عبدالهی گفت از دولتی شما همه چیز فراهمه راضی
بزحمت شمام نبودیم
احمد گفت من بیشتر ازین مزاحم استراحتت نمیشم
اگه کاری داشتی زنگ بزن راستی تو اداره کارخاصی
هست که بخوای من انجامش بدم
عبدالهی گفت معاونم باهات در میون میزاره و احمد
خداحافظی کرد و بمهمانسرا رفت
پرستار از اتاق عالیه خانوم در اومد و بافسانه گفت
سرمش داره تموم میشه شما میتونین برین حسابداری
و ترخیصیش کنین
افسانه گفت حسابداری کجاست
پرستار درحالیکه بادست نشون میداد گفت انتهای
راهرو دست چپ افسانه بطرف حسابداری راه افتاد
و سعید هم بدنبالش رفت
کارمند حسابداری اسم مریض و پرسید افسانه اسم
عالیه خانوم و گفت کارمندحسابداری از بین چند
تا پرونده یکی رو بیرون کشید و روی میز رئیسش
گذاشت و بعد از کمی ور رفتن باماشین حساب یه
فیش صادر کرد و بدست افسانه داد
افسانه گفت میتونم همینجانقدی پرداخت کنم
کارمند حسابداری گفت آره همینجا باید پرداخت
کنین
افسانه از توی کیفش مشغول در آوردن پول بود
که سعید نزدیک شد و گفت اگه چیزی الزم داری
همرام هست
افسانه گفت نه پول همرام دارم و هزینه رو پرداخت
کرد و برگه ترخیص و گرفت و باتاق عالیه خانوم
رفتن عالیه خانوم روی تخت نشسته بود و پاهاش و
آویزان کرده وچشمش بدر بود بادیدن افسانه گفت
کجایی دختر
افسانه گفت رفته بودم برگه ترخیص و بگیرم
عالیه خانوم گفت حاال میتونیم بریم
افسانه گفت آره بیا لباستو بپوش
پرستار وارد شد و گفت ترخیص شد
افسانه گفت آره و ورقه را بدستش داد
پرستار گفت بسالمت و از اتا ق خارج شد و افسانه
و عالیه خانوم هم پشت سرش از اتاق خارج شدن
سعید بادیدن آنها سریع ویلچر جلو پذیرش و راه
انداخت و جلوی پای عالیه خانوم ایستاد و گفت
سالم بفرمائین سوار شین
عالیه خانوم با تعجب به سعیدنگاه میکرد که افسانه
گفت مامان ایشون همسایه ماست و امروز خیلی بما
کمک کرد
عالیه خانوم در حالیکه با کمک افسانه و سعید
سوار ویلچر میشد گفت الهی خیر ببینی جوون سعید
ویلچرو بطرف بیرون ساختمان هدایت کرد و باکمک
افسانه عالیه خانوم و سوار ماشین و بطرف خونه
افسانه حرکت کردن در بین راه عالیه خانوم گفت
پسر جان اسمت چیه
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
9تا 15فوریه( 20تا  26بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
از زندانيان رژيم متوارى شدند وعدهاى از زندانيان مؤلف
جمعه  20بهمن 9/فوریه
توسط مردم بازداشت و به مدرسه رفاه اعزام شدند.
 1264خورشيدى (  1886ميالدى)
چهارشنبه  25بهمن 14 /فوریه
زادروز ابراهيم پورداوود  -اديب ،شاعر و پژوهشگر دستگيرشدگان عبارت بودند از ارتشبد نصيرى،
سپهبد صدرى ،غالمرضا نيكپى ،منصور روحانى 1332 ،خورشيدى (  1954ميالدى)
نامدار در رشت
زادروز قشنگ كامكار ،نوازنده و مدرس سه تار
دكتر شيخ االسالمزاده ،دكتر منوچهر آزمون و
 1308خورشيدى (  1930ميالدى)
آثار گروه كامكارها در شركت كتاب موجودند
ساالرجاف
درگذشت مهرداد اوستا ،شاعر و اديب معاصر
اميرعباس هويدا از زندان به مدرسه رفاه انتقال  1356خورشيدى (  1978ميالدى)
 1355خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت فخرالدين مزارعى  -شاعر و استاد
يافت..
انتصاب سپهبد ربيعى به فرماندهى نيروى هوايى
دانشگاه
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت تيمسار دكتر احمد مدنى دبيركل جبهه  1367خورشيدى (  1989ميالدى)
تظاهرات طرفداران بختيار در امجديه
ملى ايران ،اولين وزير دفاع دولت موقت انقالب ،صدور فتواى روحاهلل خمينى مبنى بر ارتداد سلمان
و يكى ازشيفتگان راه آزادى ايران به علت ابتالء به رشدى نويسنده كتاب آيات شيطانى
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
بيمارى سرطان در دنور امريكا.
اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها
 1387خورشيدى (  2009ميالدى)

پنجشنبه 26بهمن 15/فوریه

شنبه 21بهمن 10/فوریه

 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
زادروز فرامرز پايور ،موسيقيدان ،نوازند هى سنتور،
مدرس ،و مؤلف
آثار استاد پايور به صورت كتاب و سى دى در
شركت كتاب موجود است
 1315خورشيدى (  1937ميالدى)
خودكشى علی اكبر داور -وزير ماليه و يكى از
پايههاى اساسى سلطنت رضاشاه پهلوى
درگذشت منوچهر احترامى ،طنزنويس برجسته
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
فرماندار نظامى تهران و حومه عبور و مرور در ايرانى بر اثر عارضه قلبى در سن  67سالگى در تهران
تهران را از ساعت  4:30بعدازظهر تا  5بامداد ممنوع
دوشنبه 23بهمن 12/فوریه
اعالم كرد.
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
در تهران و اكثر شهرهاى ايران جنگ مسلحانه براى
درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى  -موسيقيدان و
ساقط كردن رژيم پهلوى آغاز شد.
آوازخوان
 1382خورشيدى (  2003ميالدى)
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
هواپيماى ايرانى به مقصد شارجه كه از كيش پرواز
انتصاب دكتر نصراهلل مقتدرمژدهى به رياست
میكرد در نزديكى فرودگاه شارجه سقوط كرد و 46
دانشكده پزشكى تهران
كشته به جاى گذاشت.
 1390خورشيدى (  2012ميالدى)
سه شنبه  24بهمن 13/فوریه
درگذشت پرويز رجبي تاريخدان ،مترجم و
نويسنده در سن  72سالگي در اثر بيماري سرطان  1345خورشيدى (  1967ميالدى)
در منزلش .وي در  27ارديبهشت  1318در روستاي درگذشت فروغ فرخزاد  -شاعر معاصر
مجموعه اشعار زنده ياد فروغ فرخزاد بدون سانسور
امامقلي ،حدود  40كيلومتري قوچان ،به دنيا آمد.
آثارايشانبويژهمجموعه 5جلدىكتابايشانباعنوان چاپ خارج از ايران در شركت كتاب موجود است.
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
« سدههای گمشده « در شركت كتاب موجود است

یکشنبه  22بهمن 11/فوریه

 1326خورشيدى (  1948ميالدى)
قتل محمد مسعود -مدير روزنامه مرد امروز
درخيابان اكباتان تهران
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تهران صحنه جنگى خونين شد
كالنتریها ،پاسگاههاى ژاندارمرى و قرارگا ههاى
پليس در تصرف افراد مسلح قرار گرفت.
ستاد ژاندارمرى در ميدان  24اسفند سقوط كرد و
بدست مردم افتاد.
ساعت  10:30شب شوراى عالى ارتش باشركت
رئيس ستاد ،وزير جنگ وغالب فرماندهان تشكيل
انتخاب دكتر مجتهدى به رياست دانشگاه ملى ايران
جلسه داد و بدنبال آن اعالم بیىطرفى كرد.
خاطرات دكتر مجتهدى (پروژه تاريخ شفاهى
شهربانى كل كشور سقوط كرد.
زندان قصر توسط نيروهاى مسلح گشوده شد و دانشگاه هاروارد به كوشش حبيب الجوردى) در
زندانيان فرار كردند .هژبريزدانى و محرمعلى خرم شركت كتاب موجود است
 1375خورشيدى (  1997ميالدى)
جزء زندانيانى بودند كه فرار كردند.
زندان و پادگان جمشيديه تصرف شد و عده اى درگذشت مهدى مفتاح ،موسيقيدان ،مدرس و

 1311خورشيدى (  1933ميالدى)
درگذشت حاج حسين آقا امين الضرب  -نماينده
مجلس و رييس اتاق تجارت
 1335خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز شهريار مندنى پور ،شاعر ،منتقد ادبى ،و
ِ
ادبى/هنرى « عصر پنجشنبه « در
سردبير نشري هى
تهران
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
درگذشت سيدعلى نصر  -بنيانگذار تئاتر در ايران،
در سن  66سالگى
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
تيرباران :سرلشكر منوچهر خسروداد ،فرمانده
هوانيروز ،سرلشكر رضا ناجى (سرلشكر) ،فرماندار
نظامى اصفهان ،ارتشبد نعم تاهلل نصيرى ،سومين
رئيس ساواك وسپهبد مهدى رحيمى ،فرماندار
نظامى تهران
 1358خورشيدى (  1980ميالدى)
سميرا مخملباف ،كارگردان ايرانى
 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
زادروز نسيم خسروى هنرمند ونويسنده در
كرمانشاه
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بيمارى در
بيمارستانى در لوس آنجلس .پروفسور نتصر استاد
ممتازدانشگاهعبرىاورشليم،مبتكرمركزايرانشناسى
دركشور اسرائيل ،بنيا نگذار بخش فارسى راديو
اسرائيل ،دارنده مدارك متعدد از دانشگاههاى آمريكا،
مؤلف كتب معتبر درباره ايران و يهوديان ايران و
مورد احترام در جوامع علمى جهان بوده اند.
كتا بهاى پادياوند  3جلدى  -اين كتا بها كه
به همت « بنياد جامعه دانشوران « و با سردبيري
شادروان امنون نتصر به دو زبان فارسى و انگليسى
در لو سآنجلس منتشر شده ،پژوهشهايى است در
تاريخ و فرهنگ يهوديان ايرانى ،كه به محدودهى
جغرافيايى كنونى كشور ايران منحصر نيست ،و
شامل تمام سرزمينهایي است كه در قلمرو فرهنگ
ايرانى بوده است – موجود در شركت كتاب
يادنامه پروفسور امنون نتصر(همراه با سى دى)-
موجود در شركت كتاب
كتاب انديشهها ،خاطرهها و نامهها (مجموع هاى از
مقاالت پروفسور امنون نتصر) جلد اول از انتشارات
شركت كتاب
کتابهای مجموعه مقاالت زندهیاد امنون نتصر از
مقاالت او در نشریات شوفار نیویورک و چشمانداز
لسآنجلس توسط مرکز امنون نتصر به سرپرستی
خانم دکتر ناهید پیرنظر و دکتر جمشید مداحی به
زودی توسط شرکت کتاب منتشر میشود

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :محسنی اژه ای ،معاون قوه قضاییه
ایران گروهی از معترضان به حجاب اجباری را به
مصرف مواد مخدر صنعتی متهم کرد!
شهروند ایرانشهر مونده که این بابا که دست به
سوت بلبلی زدنش خیلی خوبه ،داره جدی میگه
یا داره شوخی میکنه؟ اصن این جماعت جمهوری
اسالمی چی حرفاشون جوکه یا جدیه؟ آخه غالم
بلبل جون اوال تو و اون دار و دسته ات توهم زدین
و معلوم نیست چه کوفتی مصرف میکنین که میاین
این چرت و پرتا رو تحویل ملت میدین .دوما چرا
هر کی علیه شما و عقاید احمقانه تون اعتراض
میکنه باس یه مشکلی داشته باشه؟ همه مشکل دارن

غیر از تو و اون جماعت الشخورتون؟ سوما اینکه
داداش خب اگه با مواد مصنعتی مشکل داری ،برو
از رهبر مملکتتون تریاک زعفرونی درجه یک بگیر
و مشکلتو حل کن!
خبر دوم :علیرضا رحیمی ،یکی از نمایندگان
مجلس که هفته پیش از زندان اوین بازدید کرده
بود ،می گوید در فیلمی که مقام های زندان می
گفتند نشان دهنده خودکشی سینا قنبری است،
اثری از قربانی نیست و اساسا فیلمی از خودکشی
وجود ندارد.
بفرما! اینم دلیل محکم نظرات شهروند ایرانشهر
درباره حرفای غالم بلبل که در خبر اول گفته شد؛
بر اساس اخبار رسیده ،ستون بازار بین الخبرین
مقامات زندان اوین را به مصرف مواد مخدر صنعتی
متهم می کند زیرا آنها بارها از وجود فیلم خودکشی
سینا قنبری صحبت کرده اند در حالیکه هیچگونه
فیلمی از این حادثه در سینماها اکران نشده و نسخه
ای از آن به هیچ جشنواره ای ارسال نشده است.
اصوال مرحوم سینا قنبری هنرپیشه نبوده و در هیچ
فیلمی از سرویس بهداشتی زندان ایفای نقش نکرده
است .اعالم وجود فیلم خودکشی ایشان از سوی
قوه قضاییه و سازمان زندان ها ناشی از سو مصرف

مواد مخدر صنعتی توسط مقامات این نهادها بوده
است!
خبر سوم :علی مظفری ،رئیس کل دادگستری
خراسان رضوی ،در واکنش به انتقادها از قطع
دست یک شهروند متهم شده به دزدی گوسفند،
گفته است که نظریه قضایی تعدادی از قضات ما
این بود که این فرد محارب است و باید اعدام
شود که این نظریه به نتیجه نرسید.
اونوقت میگن چرا هی فحش میدی و اسم بازار
بین الخبرین رو می خوای بذاری بازار بین الفالنین!
مرتیکه فالن فالن شده به مرگ میگیره ،به تب راضی
بشیم .دیوثا خجالت نمیکشن از داعش ایراد میگیرن.
خودشون یه پا داعشین برا خودشون .این همه دزد
و مال مردمخور از جماعت خودشون با پرونده های
مفتوح و اسناد و مدارک کافی دزدیهاشون موجوده،
دارن راست راست راه میرن .اون سعید طوسی بچه
باز باس تبرئه بشه ،اونوقت این روستایی ننه مرده
برا دزدی چنتا گوسفند باید دستش قطع بشه .اصن
تقصیر همین روستاییه اس که رفته گوسفند دزدیده،
باهاس میرفت دکل نفتی و میلیاردها پول نفت و
سرمایه سپرده های مردم رو میدزدید که حکمش
اعدام و یا قطع دست نباشه!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

اتومبیل

Automobile 2100

لوازم یدکی

آموزش بدنسازی

کالیفرنیا آتو رکینگ
الدن کالب
California Auto wrcking
(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
(818) 768-7604
ladanshow@yahoo.com
آموزش رانندگی
(818) 996-2945
(213) 388-0989

AllAutoPartsFinders.com

اطالعیهها

Notifications 2500

امالک

Properties 2800

mfakoori7@gmail.com

آمورزشگاه ارت

Los Angeles Ort College

امالک

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

9100

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

حقوقی
مشاوره
 Extar Coنگران دریافت تیکت رانندگی نباشید
آقایی ،خسرو
 Justice Ticketمشاور شما برای
 (310) 315-9622خالصی از عواقب دریافت تیکت
ExtarCo.com
(818) 244-4447
امینی ،دانی
 (818) 986-3900فرشي ،دکتر آلن
 (818) 462-7700وکیل امور جنایی
(818) 342-9084
(818) 666-3183
www.casedismissed.us
خسروي ،علي
 (310) 274-3445شکوفه امین
 (310) 967-9530تنظیم وکالتنامه و انجام سایر

اجتماعی
آموزش زبان فارسی
مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و
فکوري ،مآوا
هم میهنان تازه وارد
 (818) 616-3091شیمی،نوشین
(310) 741-0085
آموزش کامپیوتر

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

آموزش Education 1100

پارس

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

Job

اطالعیهها

فرزان ،ژانت
Properties 2800

( امورحقوقي در ایران)

(310) 498-1090

(818) 642-7282

shokofeh.amin@gmail.com

 JanetFarzan.comپرده پارس
بهزاد ریحانی

صافکاری

David

3100

Sale

کاشاني همایونفر ،مهشید
(310) 666-6816

آدامز کولیژن کلینیک
اتاق و گست هاوس همیشه برای
(323) 936-3636
اجاره موجود است حتی بطور موقت کتاب حیف که زود بزرگ شدم
جرمن تک
( (310) 867-1770خاطرات حمام زنانه )
استخدام و جویای کار
)(818
625-8887
زیر قیمت بازار
 (818) 469-0999کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
(818) 264-0777
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
را جهت همکاری در وودلند هیلز
وودلند هیلز ،گست هاوس بسیار تمیز با
سي بي اس اتو بادي شاپ
رمان(فرهادفرناندو مرددوزنه)رابخوانید دعوت می کند
یک
به
شده،
ریمادل
وحمام
آشپزخانه
(424) 395-8293
(818) 765-5300
و در لذت غرق شوید  .عباس تهرانی
 CBSautobody.comنفراجاره داده می شود
 (310) 477-7477به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
اجاره شـــامل یوتیلیتی واینترنت
دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
مید ولي آتو کولیژن سنتر
Remodeling
sale
)(818
634-3463
(818) 996-1466
(310) 422-4692
فروش کلیه لوازم منزل نقره ،لوازم
آنتیک ،لباس و مبلمان
یوروپین کولیژن کلینیک
یک مرد جوان یا میانسال براي
 (310) 980-0330همراهی یک جوان  ٣5ساله به
(310) 445-5333
صورت شبانروزي نیازمند است.
 (310) 445-3999آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
متقاضیان باید داراي گواهینامه
 ١ (213) 216-8282خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
رانندگي کالیفرنیا باشند.
خرید ،اتوبوس ،متروشهرتارزانا ،قیمت خدمات Sevices 4100
(310) 990-9465
مناسب،شرایطعالی
خرید و فروش
برایکسانیکهتازهبهآمریکاآمدهاند
آناهایم مرسدس بنز
چاپخانه
کیوان
یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت
رامین آرین
(818) 481-1511
سازی استخدام می شود
مکس توحیدیان
Torbati Printing
ماش نوذری
(310) 968-3221
طراحیوچاپبهزبانهایفارسیوانگلیسی
(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
(310) 254-6258
 AnaheimMercedes.comوود لند هیلز،اتاق مستر،ریمادل
 (310) 806-0128استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
شده ،مبله با آشپزخانه مشترک و
دان تان ال ای موتورز
$
مجرد850
خانم
به
اجاره
پارکینگ
(818) 310-2503
نیک والدت
حسابدار
یا زوج $1150
(213) 748-8951
(818) 633-0369
فریدون
ناوی،
dtlamotors.com
به چند نفر مانیکوریست برای دو
)Accounting Services(Enrolled Agent
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی
تعمیرگاه
مشاور مالی و مالیاتی
هیلزنیازمندیم
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما
بخشی شوران
در امور آدیت Audit
(310) 990-2780
 (323) 651-0414آقاییمسنومجرددرآپارتمانیدوخوابه مشاور مالیاتی متخصص در امور
خرید و فروش امالک و مستغالت
دربورلیگلننیازمندزندگیباخـانومی
سي بي اس اتو
 (310) 207-6500نیازمند کار خدماتی با ساعتی ١٠دالر
 55سال به باال می باشد.
(818) 765-5300
 www.consultax.comمیباشد
(310) 938-3212
info@consultax.com
CBSautobody.com
(323) 994-9132
شخصی

کار

Job

استخدام و جویای کار

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

خانواده ای دراورنج کانتی جویای
استخدامپرستارکودکبصورتشبانه
روزی می باشد.
(949) 293-8824
جویای شریک در امور فرهنگی و
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477

ketab1@ketab.com

شرکت خدمات کاریابی Infinity
نگهداری از فرزندان ،سالمندان نظافت
منازل یا دفاترپاره وقت  ،تمام وقت و
 (818) 216-4210شبانه روزی

(323) 966-5444
کاکاوند (پورنگ) مینا
اجاره
(818) 382-6000
(949) 552-6060
www.laort.edu
مسافرتی
(949) 202-7484 Cell
یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
رنجبر ،امیر
آژانس مسافرتی شهرزاد
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
(310) 477-9400
 (818) 282-3918اجارهماهیانههزاردالر
اردوان
مفید،
shahrzadtours@yahoo.com
آموزش نقاشی
(818) 300-7226
(310) 948-6071
 (949) 223-7214با امید پرواز کنید
کالس های خصوصی طراحی و نقاشی
نماینده هواپیمایی ال عال
در لس آنجلس و اورنج کانتی
صادر کننده بلیطهای پروازهای
در هر سنی ( کودک و بزرگساالن)
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با منیفی ،ویدا
داخلی و خارجی
درهرسطحی(مبتدیتاپیشرفته)
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
(818) 705-7653
شمارهتماسجهتاطالعات بیشتر:
(800) 536-6666
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
VidaMonify.com
 (424) 333-4919پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
بهاران ،شبنم  -پارس
SophiaPezeshk.com
دوم
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقه
میکاییل،بهروز
(818) 774-1414
با قیمت استثنایي به شرط کردیت
(310) 617-6272
خوب  ٢ماه رایگان
(818) 201-0500
MichaelMikail@aol.com
اتومبیل Automobile 2100

حراج

کار

6100

خیاطی
 (310) 475-2122پرده ( دوخت  -فروش  -نصب)

www.parsdrapery.com

(818) 523-2600

7

6100

Job

خانم نیکی

(818) 745-1010

بهیکخیاطباتجربهویکReceiptionist

درخشکشوییاکسپرس
درمنطقه West LAنیازمندیم.

(310) 312-1277

مواد غذایی

Food 7100

عمده فروشی
آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
(818) 409-0117
اس جي اس

(213) 593-1200

سبالن

(480) 319-5411

چاپ چاپ

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

صدف ،شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666
سوپرمارکت
ایالت مارکت

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

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

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

هنر

9100

Art

خوشنویسی
حیدري ،مصطفي
(714) 871-8234
خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

8
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بخشهایی ازمصاحبه خبر آنالین با شهرام جزایری

خبرنگار خبرآنالین  ،نماینده شهرام جزایری در واشنگتن
و خود شهرام جزایری که می خواهند سرمایههای ایرانیان
خارج از کشور را برباد دهند نمیدانند که اصوال برج
ترامپ در نیویورک است نه در واشنگتن.

...از ساخت هتلی در کنار برج ترامپ در قلب اقتصادی دنیا ،واشنگتن
حرف می زند ،از معرفی ارز دیچیتالی شهرام کوین و شرکت سرمایه
گذاری شهرام در جهان .می گوید یا راهی پاناماست ،یا هنگ کنگ
یا ایسلند .از اعتبارش می گوید و مدعی است به دلیل شرایط ویژه
اش قصد فعالیت اقتصادی در داخل ایران را ندارد و بیشتر بر ایرانیان
خارج از کشور و دارایی هایشان حساب باز کرده است .داستان
بازگشت شهرام جزایری با عرصه اقتصاد داستان جالبی است که
گوشه هایی از آن را با حضور در کافه خبر خبرآنالین تشریح کرد.
...نماینده من در واشنگتن که خودش بانکدار با سابقهای است
مذاکرات اولیه را با چند فاینانسور داشت و فاینانسور سوئیسی
متقاعد شد که  ۱۰درصد آورده از ما باشد ،یعنی  ۱۰۰میلیون دالر
و  ۹۰۰میلیون دالرهزینه از طریق فاینانس تامین شود تا هتل ساخته
شود .هنر اصلی شرکت سرمایهگذاری ما یا همان بانک بین المللی
تامین همین سرمایه اولیه است که به روش "نتورک مارکتینگ" و ارز
دیجیتالی رمزگذاری شده شهرام کوین تامین می شود .طبق محاسبات
هم تا  24تا  36ماه آینده احداث این ساختمان به اتمام می رسد.
...اقتصادی های بزرگ دنیا برای خودشان یک شاخص اقتصادی
تعریف میکنند ،هرچند که من بحث شاخص عجیب غریب
ندارم .در دنیا فاینانسورها طرح را می گیرند بسته به میزان
موجه بودن آن بین  ۷۰تا  ۹۰درصد را تامین می کنند  .ما
برآورد کردیم حدود یک میلیارد دالر احداث این ساختمان در
واشنگتن به عنوان قلب تصمیم گیری اقتصاد جهان هزینه دارد.

Skyscraper in New York City, New York
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افقي:
-1آنجا را افالطون در سال  ۳۸۷پیش از میالد در آتن تأسیس
کرد -باوقار و متین -دمای غیر طبیعی بدن
-2بَرنوشته  -پیش غذا  -دستورها
 -3گوهر یکتا و بیمانند  -از ماههای سال میالدی  -دیوار بلند
 -4نوعی چاشنی غذا و افزودنی  -یأس و دلسردی
-5گالبی-موخشککنبرقی-فلجناشیازبیماریپارکینسون
 -6سوار بیتا  -سستی در کار  -رخسار
 -7منگ و کمحواس -فحش و دشنام  -تازه بهراه افتاده
 -8فراوانی  -فرزند نتیجه  -مرتاض
 -9کبوتر خانگی  -مجبور به کاری  -جوان و دلیر
 -10گوشت آذری  -خوبیها و نیکوییها  -غارت کردن
دارایی مسافران در جریان سفر با زور و تهدید
-11حرکتزیرحرفوعالمتآن-ازاعدادترتیبی-صدایتمسخر
-12یکیازدوسازمانانتظامیکشورفرانسه-عضوسفرهنوروزی
 -13موی گردن شیر  -بهره هوشی  -پایتخت زیمبابوه
 -14ظرف آبخوری  -دوازدهمین کشور ثروتمند جهان بر پایه
سرانهتولیدناخالصداخلی-فیلمیبهکارگردانیآرشمعیریان
 -15دهان کجی  -بین المللی  -بزرگراه
عمودی:
 -1میوه به  -ملخ دریایی  -روستایی با بناهای زیبا و مراتع
وسیع در سیاهکل
 -2مجموعه عملیاتی نظیر اندازهگیری یا آزمون که روی یک
محصول یا کاال انجام میشود تا مشخص شود آیا آن محصول
با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا خیر -صفحات
داخلیروزنامه
 -3کج  -یورش و حمله  -واحد وزن
 -4از مشتقات شیر  -نام11فرعون مصر  -برجستگی ته کفش
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-5شهری در استان زنجان  -سری
 -6برابر  -جمع وزن  -از شعرای شیرازی سده دهم
 -7این پادشاه نیز از خاندان هخامنشی و پسر اردشیر
درازدست است  -پوسته گندم یا برنج که سرشار از ویتامین
«ب» میباشد  -آحاد در ریاضی
 -8اندوه و ماتم  -گیاهی گلدار از تیره چتریان و بومی جنوب
غربی آسیا و جنوب اروپا  -مرد برفی کوه های هیمالیا
 -9یکی از امپراتوران روم بود که از سال  ۵۴تا  ۶۸میالدی
بر این سرزمین فرمان راند  -سخت انگلیسی  -گستاخ و دلیر
 -10تندرست  -همبازی لورل  -تصدیق ژرمنها
 -11به دو نیمدایره از جنس بوبیت گفته میشود که در موتور
خودروها نصب میشود  -فیلمی از مهدی صباغزاده
 -12جدید  -شاعر فیه ما فیه -شریک زندگی
 -13آینده  -میخ کوچک  -سوار
 -14یاغیگیری و سرپیچی  -غذای سنتی زنجان برای شب یلدا
 -15نتیجه عمل  -اسباب بازی قدیمی  -واژه آگاهی

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  9فوریه 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

104
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 104آدینه  9فوریه2018
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برنامه هفتگی «نگاه کاردان»
از تلویزیون ایران فردا پخش میشود

برنامه پر مخاطب نگاه کاردان که تا پبش از این از
تلویزیون اندیشه پخش میشد از این هفته هر یکشنبه
نیم روز به وقت غرب آمریکا ،از تلویزیون ایران فردا به
مدیریت علیرضا نوری زاده پخش میشود .پرویز کاردان
تا پایان سال  2017میالدی مدیریت تلویزیون اندیشه را به
عهده داشت که با تغییر مالکیت این شبکه ،از سمت خود
کناره گیری کرد.
«نگاه کاردان» عنوان برنامهای است که تهیه و اجرای آنرا
پرویز کاردان هنرمند پرسابقه ایرانیآمریکایی از قریب به
 22سال پیش عهده دار است و در آن که به صورت هفتگی
تهیه و اجرا میگردد ،با نگاهی آمیخته به طنز رویدادهای
روز و مسائل جاری در جامعه را فارغ از ملیت ،مذهب و
موضوع در هفت پرده به نمایش میگذارد .این برنامه مرکز
ملی زبانهای خارجی ایاالت متحده آمریکا) که در دانشگاه
مریلند مستقر است ،در سال  2015به عنوان منتخب
برنامههای تلویزیونی ساخته شده به زبان فارسی در ایاالت

متحده آمریکا برگزید و مجموعه برنامههای تولید شده از
سری «نگاه کاردان» حد فاصل سالهای  2010تا پایان سال
 2014میالدی برای کمک به توسعه آموزش زبان فارسی
در دانشگاه مریلند ،در اختیار دپارتمان زبانهای خارجی
این دانشگاه قرار گرفت.
پرویز کاردان ،زاده ۱۳۱۶خورشیدی در شهر شیراز و
فارغالتحصیل از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران
است .آقای کاردان دوره تخصصی کارگردانی تلویزیونی
را در انگلستان پشت سر گذاشتهاست .وی فعالیت هنری
خود را از سال  ۱۳۳۸با بازی در نمایشهای تلویزیونی
آغاز کرد و با کارگردانی سریال خانه به دوش و ایفای
نقش«مراد برقی» در خاطره جمعی ایرانیان ماندگار شد.
آقای کاردان پس انقالب مجبور به ترک ایران گردید و
سرانجام در لسآنجلس ساکن و فعالیت حرفهای خود را
از سر گرفت.
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