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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

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

www.iranshahrnewsagency.com

در صفحات دیگر:

مجسمهٔ معروف »روزهای پیشین« 
و در سان فرانسیسکو برداشته شد

Left out پژوهشی برای برابری 
نژادها در کالج  و دانشگاه

 عادت بد سناتور کالیفرنیا به 
بغل کردن و نوازش

باراک اوباما، در حال گفتگو و قرارداد 
با شبکه نت فلیکس

عملیات شبکه بزرگ مواد مخدر و 
پولشویی درهم شکسته شد!

یک هنرپیشه و چهره تلویزیونی 
جمهوری خواه آفریقایی وارد عرصه 

انتخابات شد

دو عضو گروه متال توسط ماموران 
سازمان اطالعات 

سپاه پاسداران بازداشت شدند
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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

رایگان
FREE
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اعالم جرم دادستانی امریکا علیه 
3 ایرانی در ایالت واشنگتن

3 ایرانی به  قاچاق مواد صنعتی به ایران و تخلف در 
قوانین تحریم دولت فدرال به حکم هیات منصفه عالی 
در ایالت واشنگتن متهم شدند. دادستانی دولت فدرال 
ادعا کرد که مهران قانونی ، پدر او بهرام قانونی که 
هم چنین او را به نام بن اندرسون می شناسند و پیمان 
بصیری لوازم صنعتی که بیشتر کاربرد آنها در صنعت 
نفت  می باشد و قیمت آنها معادل 3/2 میلیون دالر 
بوده است را به ایران صادر کرده اند. مهران قانونی 
که شهروند کانادا است روز 5 شنبه 15 مارچ در برابر 
پدر  قرار گرفت.  بازداشت  در  و  دادگاه حاضر شد 
نیز شهروند کانادا و بصیری  او بهرام قانونی که او 
که گمان می روز شهروند ایران است هنوز بازداشت 
نشده اند. ان چنان که گارآگاهان توضیح می دهند 
توطئه قاچاق در شرکتهایی که با قانونی ها کار می 
کردند صورت گرفته است. بصیری آن طور که همین 

کارآگاهان می گویند پیمان بصیری مدیریت شرکت 
یاور صنایع اصفهان است که توسط بهرام قانونی در 
سال 1997 در ایران به عنوان یک شرکت پتروشیمی 
لوازم  قاچاقچیان  بقیه  و  قانونی  است.  تاسیس شده 
صنعتی معادل 3/2 میلیون دالر را به ایران صادر کرده 
اند ولی به دروغ اعالم کرده اند که این تجهیزات به 
کویت، امارات متحده عربی و اقلیم کردستان ارسال 
شده اند. باید یادآوری کرد که جمهوری اسالمی پس 
از انقالب اسالمی 1979 به دلیل نقش تروریستی این 
رژیم در منطقه و جهان توسط امریکا و متحدانش از 
دسترسی به تجهیزات صنعتی نفت و فراورده های نفتی 
تحریم شده است. در ادعانامه دولت فدرال از کمپانی 
"کاال نفت " نام برده شده که یکی از شرکتهای زیر 
مجموعه "شرکت ملی نفت ایران" است که هر دو 

توسط اتحادیه اروپا تحریم شده اند. 

لحظه سال تحویل در غرب امریکا سه شنبه 20 مارچ  ساعت:    9   و  15  دقیقه  و  28 ثانیه  بامداد

مازیار مافی نخستین کاندیدای ایرانی تبارحزب دموکرات 
برای کنگره آمریکا درگذشت

مازیار مافی کوشنده سیاسی و از  فعاالن برای 
اورنج  در  که  ایران  در  بشر  حقوق  رعایت 
کانتی کالیفرنیا زندگی می کرد به سبب ابتال 
به بیماری سرطان روز آدینه 16 مارچ 2018 

چشم از جهان فرو بست.
مازیار مافی در سال 1961 در تهران به دنیا 
اتفاق خانواده  به  انقالب  از  ، پس  بود  آمده 
به امریکا آمد و دوره دبیرستان را گذراند و 
به دانشگاه ارواین راه یافت و دررشته حقوق 
در  و  التحصیل شد  فارغ  ارواین  دانشگاه  از 
سال  1988,و زمانی که 27 سال داشت پروانه 
وکالت رسمی در ایالت کالیفرنیا را دریافت 
جنایی،  مهاجرت،  های  رشته  در  او  کرد. 
خواهی  فرجام  چنین  هم  و  قضایی  دعاوی 

فعالیت داشت.
مازیار مافی شخصیتی دوست داشتنی و از هر 
نظر شایسته بود. او یک هنرمند موسیقیدان نیز 
بود او  با سازهای موسیقی غربی و شرقی آشنا 
بود و آن ها را می نواخت. او گیتار، سکسیفون 

و بیس و از سوی دیگر سنتور و تنبک را می 
نواخت. از کارهای اثرگذار او تبدیل ملودی 
های ایرانی سبک قدیمی به سبک الکترونیک 
و جدید بوده است تا  جوانان  زاده آمریکا را 
به موسیقی و ملودی های ایرانی عالقمند کند. 
معروف  آهنگ  و  ترانه  مافی  مازیار  یاد  زنده 
"الهه ناز " را بازخوانی کرده است که بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و در یوتیوب موجود 

است.
برای  که  است  ایرانی  نخستین  مافی  مازیار 
کنگره امریکا از حزب دموکرات کاندید شد 
، هر چند او موفق نشد که به کنگره راه پیدا 
کند ولی راه کاندیدا شدن و در امور سیاسی 
ایرانیان  دیگر  برای  را   کردن  دخالت  امریکا 

هموار کرد.
از سوی جامعه ایرانی ، به پدر و مادرش ، و 
همسرش تریسی و دخترش مدیسون و پسرش 

برنان تسلیت میگوییم

http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.loan-america.com/
http://www.iranshahrnewsagency.com/
www.Highscore850.com
http://citycapitalrealty.com/
http://www.parsyab.com/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

نوامبر 2015 توسط ماموران سازمان اطالعات سپاه  Confessدر   متاِل “کانفس"  ایلخانی 21 ساله، دو عضو گروه  نیکان خسروی 23ساله و آرش 
پاسداران بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین که تحت نظر این سازمان اداره می شود، منتقل شدند.

 آن ها  با اتهاماتی چون “توهین به مقدسات”، “تبلیغ علیه نظام”، “تشکیل گروه زیرزمینی و غیرقانونی و ضبط موسیقی شیطانی در سبک راک و متال”، 
“نوشتن ترانه  های ضد دین، خداناباورانه، آنارشیستی، و سیاسی”، و نیز “مصاحبه با ایستگاه هاي رادیویی ممنوع در خارج از کشور” روبه رو بوده اند.

در اوائل سال 2016 گروه موسیقي کانفس با گذاشتن وثیقه اي معادل 30 هزار دالر براي هریک از این هنرمندان موفق شد آنها را از زندان به صورت 
موقت آزاد کند.

بر اساس گزارش سایت metal injection اکنون نیکان خسروي بدون داشتن پاسپورت از مرز ایران و ترکیه به صورت غیر قانوني ! از ایران خارج و 
وارد ترکیه شده و بالفاصله پس از رسیدن به آنکارا خود را به دفتر پناه جویان سازمان ملل معرفي کرده است. او در حال حاضر از ترس ماموران امنیتي 
جمهوري اسالمي در مخفي گاهي در استانبول است. او به این سایت متال مي گوید" "همکار دیگرش آرش ایلخاني هم چنان در ایران است و هم چنان 

در تالش است که از طریق سیستم قضایي جمهوري اسالمي آزادي خود را به دست آورد."
این موزیسین متال به این سایت اظهار داشته که گروه کانفس هم چنان به کار خود ادامه مي دهد و یک آلبوم جدید نیز از این گروه در راه است. او اضافه 
مي کند که من شاهد زنده اي هستم که نشان دهم مي توان از شکست به پیروزي رسید من براي موسیقي ام خون داده ام و تا پاي جان  براي آن جنگیده 

The Iranian metal duo Confess, N . ام. من هم چنان این قطاررا به حرکت در مي اورم چه با مسافر چه بي مسافر

دو عضو گروه متال توسط ماموران سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران بازداشت شدند

www.cbsautobody.com
http://www.ketab.com
http://persianrugspas.com/
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 عادت بد سناتور کالیفرنیا به بغل کردن و نوازش

باراک اوباما، در حال گفتگو و قرارداد 
با شبکه نت فلیکس

Left out پژوهشی برای برابری نژادها در کالج  و دانشگاه

در کانون خبر:

پیشگامان  مجسمه   5 مجموعهٔ  از  که  پیشین«  روزهای  معروف«  مجسمهٔ 
آمریکاست و در سان فرانسیسکو از سال 1894 نصب شده است، برداشته شده 
و برای نگه داری به انبار سپرده شده است. کمیسیون هنر سان فرانسیسکو با 
رأی همهٔ اعضا این دستور را صادر کرده است، زیرا این مجسمه ها نشان دهنده 

برتری سفیدپوستان بر سرخ پوستان در آن دوران است.
در این مجسمه مردی سفیدپوست با قامتی بلند ایستاده و مردی سرخ پوست 
و  دیگر  فردی  و  نشسته  زمین  روی  بدن  روی  پارچه ای  با  برهنه  بدنی  با 
سفیدپوست دست خود را به سوی او دراز کرده است. در سال های گذشته 
همواره سرخ پوستان برای نمایش این مجسمه ها اعتراض داشتند و اکنون با 

گردآوری و انبار کردن آن، تااندازه ای این مشکل کم رنگ خواهد شد.
به جای مجسمه یک تابلو نصب می شود و علت برداشتن آن را شرح می دهد.

انتشار پژوهشی با نام Left out که از سوی 
یک گروه از کنشگران که برای فرصت برابر در 
کالج ها و دانشگاه ها تالش می کنند، منتشر شده 
استادان  غالب  اکثریت  که  می دهد  نشان  است 
رسمی و موقت و درنهایت کادر علمی و آموزشی 
را سفیدپوستان  کالیفرنیا  دانشگاه های  کالج ها و 
تشکیل می دهند و این دربرگیرندهٔ ترکیب جمعیتی 
و نژادی کالیفرنیا نیست و حتی ترکیب دانشجویان 
را ازنظر ترکیب نژادی و تباری نمایندگی نمی کند.
برای  غیرسفیدپوست  دانشجویان  درحالی که 

 69 میزان  به   2016-2017 تحصیلی  سال 
درصد بوده است، لیکن کادر علمی و آموزشی 
 32 دانشگاه ها  و  کالج ها  در  غیرسفیدپوست 
تنها در رهبری دانشگاه ها  بوده است و  درصد 
غیرسفیدپوست ها 38 درصد را تشکیل داده اند و 
درحالی که 54 درصد دانشجویان را زنان در سال 
2017 تشکیل می دادند، تنها 47 درصد استادان را 
زنان و 43 درصد مدیران را زنان تشکیل می دادند.

انتشار گزارش تحقیقی سنای کالیفرنیا در مورد رفتار 
سناتور باب هرتزبرگ از شهر َون نایز کالیفرنیا برای در 
آغوش کشیدن و بغل کردن زنان نشان می دهد که گرچه 
این رفتار او از سوی شماری از زنان ناشایست تلقی شده 
و اظهار ناراحتی کرده اند، لیکن به سبب بهره وری جنسی 
نبوده و تنها به سبب عادت بد این سناتور بستگی داشته 

که عالقه زیادی به بغل کردن و نوازش داشته است.

باب هرتزبرگ از سال 1996 تا 2002 نماینده مجلس و 
از سال 2014 تاکنون به عنوان سناتور ایالتی در ساکرامنتو 

مردم ون نایز را نمایندگی می کند.
پس از انتشار گزارش، باب هرتزبرگ از همه کسانی 
که احساس ناراحتی کرده اند، پوزش خواست و گفت تا 
سال 2016 نمی دانسته است که همکاران او از این رفتار 

احساس ناراحتی می کنند و آن را نمی پسندند.

اَدَم برورمن )Adam Braverman( دادستان فدرال در سن دیه گو اعالم کرد که در یک 
عملیات بسیار بزرگ، شبکه بزرگ مواد مخدر و پولشویی درهم شکسته شده و برای 75 نفر نیز 
حکم دستگیری صادر شده بود که 40 نفر آن از سن دیه گو بوده اند که هنوز 19 نفر آن ها فراری 

هستند.
درآمد این پولشویی که از سوی کارتل سینالوآ  و از راه فروش مواد مخدر بوده ، در سه سال 

گذشته بیشتر از ده ها میلیون دالر بوده است.
کارآگاهان نه تنها 6 میلیون دالر پول نقد از این گروه کشف و ضبط کرده اند بلکه رهبر این گروه 
که 32 ساله است و حوزه روبرتو لوپز آلباران نام دارد را در 9 فوریه در سن دیه گو دستگیر کرده 
اند و در زندان فدرال است و روز گذشته 21 نفردر رابطه با عملیات گوناگون دستگیر شده اند و 
19 نفر دیگر نیز حکم بازداشت دارند و هنوز فراری هستند و 32 نفر دیگر در ایالت های دیگر 

حکم بازداشت دارند که 25 نفرشان دستگیر شده اند.
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نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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مجسمهٔ معروف »روزهای پیشین« در سان فرانسیسکو برداشته شد

عملیات شبکه بزرگ مواد مخدر و 
پولشویی درهم شکسته شد!

نشریه نیویورک تایمز اعالم کرد که باراک اوباما، 
و  گفتگو  حال  در  آمریکا  پیشین  رئیس جمهور 
مجموعه ای  که  است  نت فلیکس  شبکه  با  قرارداد 
داستانی در مورد دوران زندگی سیاسی باراک اوباما 
و همسرش ساخته شود. گرچه بیان نشده است که 
دریافت خواهد  پولی  این همکاری  برای  اوباما  آیا 
کرد یا نه، لیکن به نظر می رسد که ممکن است تهیه 

این مجموعه به رایان مورفی سپرده شود.
اوباما  باراک  ارشد  مشاوران  از  شولتز  اریک 

در  آن ها  که  است  گفته  تایمز  نیویورک  به 
دشواری ها،  از  گذر  با  خود  زندگی  دوران 
وجود  به  جهان  و  آمریکا  در  دگرگونی هایی 
آن  مورد  در  دنیا  مردم  است  بهتر  که  آورده اند 

بیشتر بدانند.
شرکت نت فلیکس که مرکز آن در لوس گاتوس 
برای  دالر  میلیارد   8 ساالنه  دارد  قرار  کالیفرنیا 

پروژه های گوناگون خود هزینه می کند.

در آخرین روز هفته و پایان مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات کنگره برای سال 
2018، یک هنرپیشه و چهره تلویزیونی جمهوری خواه که آفریقایی تبار نیز هست 

وارد عرصه انتخابات شد.
اِستِی سی َدش )Stacey Dash( که از بازیگران سینما و آفریقایی تبار است و 
چهره ای محافظه کار در رسانه ای چون فاکس نیوز است، همان کسی است که در 
سال 1995 فیلم Clue Less را بازی کرده است  و می خواهد در لوس انجلس به 

رقابت با نمانیده دموکرات نانت باراگان برای کنگره به مبارزه بپردازد. در همین میان، 
شهردار کامپتون، اِی ِجی براون که چهره ای جوان و محبوب و آفریقایی تبار است 
و از سال 2013با گزینش به مقام شهرداری این شهر ،توانسته است از میزان جرم 
در کامپتون بکاهد و شهر را ارتقاء ببخشد. او می گوید حال که استی سی دش وارد 
مبارزات انتخاباتی برای کنگره شده، من نیز ثبت نام می کنم تا او نتواند انتخاب شود 

من مردم کامپتون و هنرمندان را پشت سر خود دارم و پیروز خواهد شد.

یک هنرپیشه و چهره تلویزیونی جمهوری خواه آفریقایی وارد عرصه انتخابات شد

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


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:109  - MARCH,16 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره 109  - آدینه  16 مارچ  2018

حمایت جمهوری خواهان کالیفرنیا از رقیبان دموکرات

طرح تازه ثبت نام زود هنگام برای انتخابات
برای افراد زیر 18 سال

درکانون خبر:

دیوید باءِ من، رهبر حزب دموکرات کالیفرنیا، از نام نویسی 
سناتور پیشین تونی مندوزا برای انتخابات 2018 انتقاد کرد و 

تقاضای باز بینی از کمیته نام نویسی نامزد ها را مطرح نمود.
تونی مندوزا که او نیز از همین حزب دموکرات کالیفرنیا 
است، سال گذشته در پی اوج گیری جنبش Me too و 
شکایت 6 زن به اتهام مزاحمت جنسی و دست درازی به 
آن ها، ناگزیر شد زیر فشار مجلس سنای ایالتی ، تونی مندوزا 

نخست به مرخصی بدون حقوق اجبار برود و سپس 
استعفا دهد. لیکن در ماه گذشته اعالم کرد که بار 
دیگر خود را نامزد می کند تا درماه جون در انتخابات 
مقدماتی، برای 6 ماه باقی مانده دوره 4 ساله خود، به 
قضاوت رای مردم بنشیند و کار خود را در صورت 

گزینش به عنوان سناتور منطقه 32 ادامه دهد.

الکس پادییا در ساکرامنتو امروز از میزان 88700 نفر از 
ـ16  سال که بنابر طرح تازه کالیفرنیا برای  نوجوانان سن 17

انتخابات نام نویسی کرده اند. سخن گفت.
گرچه در آمریکا شما باید به سن 18 سال برسید تا بتوانید 
در انتخابات شرکت کنید لیکن کالیفرنیا طرح ثبت نام زود 
هنگام را در 18 ماه گذشته برای نوجوانان به اجرا گذاشته 
ـ16 سالگی می توانند ثبت نام  است که نوجوانان درسن  17

کنند و در 18 سالگی در انتخابات شرکت نمایند .او در 
این مورد سخن نگفت که نسبت  شمار دموکرات ها 
و جمهوری خواهان به چه میزانی بوده است لیکن از 
افزایش شمار نوجوانان برای ثبت نام زود هنگام اظهار 
شادمانی کرد و اشاره کرد که 44 درصد نوجوانان خود را 

مستقل و یا بدون حزب معرفی نموده اند. 

انتقاد رهبر حزب دموکرات کالیفرنیا
از نام نویسی سناتور پیشین تونی مندوزا

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

جمهوری خواهان کالیفرنیا، به جای رقابت با دایان فاین استاین، تالش می کنند با پشتیبانی از 
رقبای دموکرات او، رای ماه جون را به پراکندگی بکشانند و از به دست آوردن رای مطلق 

پیشگیری نمایند و در ماه نوامبر از رقیب او حمایت کنند.
این روش را در انتخابات 2016، بین کاماال هریس و لورتا سانچز که هر دو دموکرات 
بودند، انجام دادند و لورتا سانچز را مورد حمایت قرار دادند تا از انتخاب کاماال هریس 

پیشگیری نکنند که البته موفق نشدند.
در این دوره 31 دموکرات برای رقابت با دایان فاین استاین 84 ساله آمده اند که می خواهد 
برای یک دوره 6 ساله دیگر انتخاب شود دایان فاین استاین و بیش از ده میلیون دالر 
در صندوق خود دارد. مهم ترین رقیب او، کوین دِ لئون، رئیس سنای کالیفرنیا است که 
360000 دالر گردآوری مالی کرده، ولی موجب شده است که دایان فاین استاین نتواند 

پشتیبانی حزب دموکرات را به دست بیاورد.

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
https://www.08tickets.com/tickets/bazme-arefan-117857#buy
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پاورقی:                                       

مامان  گفت  و  شد  وارد  از صغری  بعد  هم  سعید 
خوابه

بیدارم  شبگرد  آقای  نه  گفت  پله  باالی  از  هما 
پائین  پله ها  از  نرمک  نرم  و  احتیاط  با  و همچنانکه 
میاومد گفت هیچ معلومه داری چیکار میکنی نه روزا 

خونه ای نه شب چه خبره
سعید گفت همین روزا امتحانا تموم میشه اون وقت 

انقده تو خونه ور دلت میشینم تا دلتو بزنه
هما گفت تا ببینیم و تعریف کنیم

آقا سعید حاال دیگه مرد  صغری گفت خانم جان 
خونه س ببینین برامون نون داغ و وسایل صبحونه 

خریده
هما گفت هنر کرده

سعید گفت مامان تو ذوقم نزن دیگه
هما گفت خودت و لوس نکن بیا صبحونه

سعید گفت میام اما به یه شرط
هما گفت چه شرطی

 سعید گفت بعد از صبحونه اجازه مرخصی بدی 
چون بچه ها منتظرن

اجازه  من  از  همیشه  بحال  تا  اینکه  نه  گفت  هما 
میگرفتی

سعید گفت راستی مامان برای خونه نقاش گذاشتم 
یه سری خرج و مخارج دیگه هم داره

هما گفت چرا انقد حاشیه میری بگو پول میخوام 
کیف منو بیار کارت و بهت بدم ولی یه دفعه همه 

شو خالی نکنی
سعید ایندفعه دیگه واقعا خودشو لوس کرد و رفت 
مامان  یه ماچ گرفت و گفت قربون  از لپ مادرش 
خونه  از  و  گرفت  ازش  و  کارت  و  برم  خوشگلم 

خارج شد
زنگ در آپارتمان بصدا در اومد افسانه درو باز کرد 
و با تعجب سعید و پشت در دید و گفت در پائین 

باز بود
سعید گفت آره حاضری

افسانه گفت تازه دستم خالی شد همین االن آماده 
از  هم  و سعید  بپوشه  لباس  تا  رفت  باتاق  و  میشم 

پشت سرش وارد شد
افسانه با سخاوت مشغول در آوردن لباس بود که 

سعید از اتاق خارج شد افسانه گفت کجا میری
شده  جت  موتور  مثل  قلبم  ضربان  گفت  سعید 
ترسیدم پس بیفتم یا بهت حمله کنم واسه همین زدم 

بیرون 
افسانه گفت واقعا که دیوونه ای و چون لباسش و 
پوشیده بود از اتاق خارج شد سعید توی آشپزخونه 
داشت به غذا ناخونک میزد وقتی افسانه رو دید گفت 
بطرف  و  کارت درسته خیلی خوشمزه شده  بابا  نه 

افسانه رفت و گفت خودتم خیلی خوشمزه ایی
تر  که زود  بریم  بیفت  راه  نده  لفتش  افسانه گفت 

برگردیم .
احمد از منشی خواست تاشماره رئیس بیمارستان 
و براش بگیره لحظاتی بعد ارتباط برقرار شد احمد 

پرسید دکتر تازه چه خبر
دکتر گفت مگه خبر ندارین حاجی از کما در اومد

احمد گفت جدی میگی دکتر 
دکتر گفت آره آقای شفیعی ساعت شش صبح امروز 
از بیمارستان خبر دادن که حاجی از کما در اومده من 
فورا خودم و رسوندم و دیدم درسته داریم یه برنامه 
تقویتی براش میزاریم تا هر چه زود تر بتونیم جبران 

مافات کنیم
 احمد گفت من در اولین فرصت خدمت میرسم و 

باهاش خداحافظی کرد
سعید گفت اول کجا بریم

افسانه گفت کاشکی قبل از اینکه راه بیفتیم یه لیست 
آماده میکردیم که چی میخوایم و بودجه خرید چقدره
سعید گفت مشکل مالی نداریم اگه کم آوردیم بانک 
میزنیم و با خنده ادامه داد بنظر من اول بریم سراغ 

چیزهای خیلی ضروری 
افسانه گفت مثال

سعید گفت مثال یه تختخواب دو نفره با مخلفات
افسانه گفت الس نزن بریم اول سراغ یخجال فریزر 
یا  مبل  یه سری  بود  باقی  وقتی  اگه  و  گاز  اجاق  و 

راحتی
سعید تو حرفش پرید و گفت یا حداقل یه کا ناپه 

تختخوابشو
افسانه گفت اصال فکرت منحرفه

سعید گفت پس اول بریم مرکز بازار برخالف انتظار 
اونا موفق شدن عالوه بر اینها چند تکه وسایل دیگه 

رو هم بخرن
ریزو  و  خورد  وسایل  ظهر  از  بعد  گفت  افسانه 

صورت میکنیم تا فردا اونا رو هم بگیریم
سعید گفت یه چیزی میگم جون من نگو نه

افسانه گفت تو بگو ولی قول نمیدم
سعید گفت بهترین چلو کباب تهرون و اینجا واسه 
این حاجی های بازاری میپزن بیا برای یه دفعه هم که 

شده مثل اونا غذای لردی بخوریم
افسانه گفت جنس ترو فقط خدا میشناسه یه چیزی 

رو بخوای با هر کلکی شده اونو بدست میاری
باشه وحرفت  فال حافظ راست  الهی  سعید گفت 
درست در بیاد و بچیزی که میخوام برسم راستی اینهم 
اون چلوکبابی که تعریفشو میکردم بعد از نهار سعید 
گفت حالشو داری قبل از اینکه بریم خونه یه سری 

به نقاش بزنیم
و  سیر  رنگا  ممکنه  خوبیه  فکر  آره  گفت  افسانه 
روشن بشه قبل ازینکه کارو تموم کنه راه چاره داره 
سعید پول غذا رو داد و آنها پیش نقاش رفتن نقاش 
که از هموطنای آذری بود صدای آوازش از پشت در 

بگوش میرسید که میخوند
بی وفا بی وفا گتیم که گتیم سعید چند ضربه بدر زد
نقاش درو باز کرد و بعد از سالم گفت شما باید آقا 

سعید باشین
سعید گفت درست حدس زدی و رو کرد بافسانه 
برامون  اوستا  ببینم  داد خب  ادامه  و  تو  بیا  و گفت 

چیکار کرده
افسانه گفت ا ین رنگ کرم هال تاحدی قابل قبوله 

ولی رنگ اتاق خواب باید روشنتر بشه خیلی سیره 
نقاش گفت خدا رو شکر بموقع اومدین چون این 
بعد کمی  میکنم  برای رنگ رو روشن ترش  آستره 
رنگ سفید قاطیش کرد و هم زد و رو دیوار کشید و 

نظر خواست 
افسانه تائید کرد و سعید گفت اوستا کارت کی تموم 

میشه
نقاش گفت فردا کارمون تمومه فقط یکی دو روز 

طول میکشه تاخشک بشه و بوی رنگ بره
سعید ازش تشکرکرد و از آنجا خارج شدن

احمد و معاون پیش حاجی بودن حاجی بیدار بود 
نمیتونست  بود  دهنش  رو  که  ماسکی  بخاطر  ولی 
حرف بزنه زن حاجی میگفت شکر خدا از کما در 
اومده دکتر امیدواره تا دو سه روز دیگه بشرایط قبل 

از کما برگرده
سعید نگاهی بساعت کرد از پنج گذشته بود وقتی 

سوار ماشین شدن سعید پرسید خب کجا بریم
افسانه گفت باز هم نقشه ای تو سرته

آشنائیمون  زمان  اینکه  با  خودمونیما  گفت  سعید 
خیلی کوتاهه ولی شناختت از من خیلی زیاده دست 

منو فورا میخونی
افسانه گفت نگفتی نقشه ت چیه 

سعید گفت آخرین باری که سینما رفتی کی بود
افسانه گفت باور کن یادم نمیاد

دوست  حاال  پیش  دوسال  یادمه  من  گفت  سعید 
داری امشب بریم سینما

افسانه گفت فیلمی هم در نظر گرفتی
سعید گفت ای بابا دیگه اونجوری هم که تو فکر 
برنامه  این  نیست  کتاب  و  رو حساب  کارام  میکنی 
همین حاال بذهنم رسید حاال میرم تو اینترنت فیلما 
رو چک میکنم و اله بختکی یکیشو انتخاب میکنیم و 
بعد گوشی رو در آورد و با همفکری افسانه یه فیلم 
انتخاب کردن و بسینما رفتن بعد از سینما سعید دوتا 

پیتزا گرفت و بخونه رفتن
فرزانه درو باز کرد فرزاد بود با هم روبوسی کردن

 فرزاد گفت حالش چطوره
فرزانه گفت روحیه اش بهتر شده حاال که ترو ببینه 

بهترم میشه
عالیه خانوم گفت کیه فرزاده و فرزاد ظاهر شد و 
گفت آره عزیزم منم که اومدم کولت کنم و ببرم و 
بعد روبروش نشست و کمی با هم اختالط کردن و 
عالیه خانوم خبر گرفتن سند خونه افسانه رو بهش 
فرزانه  از  بعد  و  فرو رفت  بفکر  لحظه ای  فرزاد  داد 
خواست تا اونم باهاشون بره ولی فرزانه گفت چون 

قبال با حمید هماهنگ نکرده عذر خواهی کرد
بریم  ما  که  بپوشون  مامانو  لباس  پس  گفت  فرزاد 
موقع رفتن فرزانه پاکت دارو رو بدست فرزاد داد و 

گفت لطفا سر ساعت بهش بده
شرم وحیا بین افسانه و سعید خیلی کمرنگ شده 
بود که انگاری سالهاست زندگی زناشوئی رو با هم 

تجربه میکنن
بعد از شام سعید افسانه رو تو بغلش گرفت و باتاق 
خواب برد و در لخت شدن بهمدیگه کمک کردن و 
همچون شب قبل و باهمان اشتیاق ناله های شبانه آغاز 

و تا ساعتها ادامه داشت
صرف  و  دونفره  دوش  یه  از  پس  بعد  روز  صبح 
افسانه  رفتن  بازار  به  خرید  ادامه  برای  صبحونه 
هرچیزی رو که برای شروع کار واجب بود خرید و 
یه بار اونا رو بردن تو ا نباری خونه سعیدخالی کردن 
و بار دوم سراغ فرش و موکت رفتن تلویزیون تنها 
چیزی بود که خریدش بعهده سعید گذاشته شد تا بعد 

در یه فرصتی بخره
به  افسانه  بودن  ماشین  توی  وقتی  برگشت  موقع 

فرزانه زنگ زد و سراغ مادر و گرفت
فرزانه گفت رفته خونه فرزاد 

تازه مکالمه افسانه تموم شده بود که صدای زنگ 
بازارمون  امروز  گفت  سعید  اومد  در  سعید  موبایل 
داغه و بعد با دیدن شماره گفت مامانه و گوشی رو 
برداشت هما گفت تو دیگه شورشو در آوردی این 
چه زندگیه که واسه خودت ساختی حتی حیوونا هم 

روزا میرن چرا شب بر میگردن توی طویله شون تو 
از اونا هم کمتری و بعد با گریه ادامه داد آخه نادون 
معلوم نیست من چند روز دیگه مهمون تو باشم الاقل 
این روزای آخر بزار ترو یه دل سیر ببینم و بو بکشم 

تا حسرت بدل ازین دنیا نرم
سعید که باشیدن حرفای مادرش بغض کرده و خیلی 
سعی کرد تا اشکش در نیاد گفت روی چشم مامان 

گلم حتما امروز میام قربونت برم
افسانه گفت مامانت و نگران کردیم خدا منو ببخشه
سعید گفت تو چه گناهی داری این من بودم که دو 
سه روزه واسه خرید وسایل ترو دنبالم کشوندم بعد 

از اینکه ترو رسوندم میرم و از دلش در میارم
افسانه گفت کار خوبی میکنی فقط اگه تونستی شب 

یه زنگی بزن 
سعید گفت حتما و افسانه رو در خونه پیاده کرد و 

باسرعت خودشو بخونه رسوند
افسانه بعد از اینکه کمی خستگی رو از تن بدر کرد 

باحمد زنگ زد 
احمد گفت پات بهتر شد

افسانه گفت آره بهتره حداقل به کارای خونه میرسم 
تو چطوری وضع همکارت بکجا رسید

تا  ولی  اومده  در  کما  از  خوشبختانه  گفت  احمد 
طول  خیلی  سرکار  بیاد  بتونه  و  بشه  عادی  حالش 
برای  تا  میگیرم  تماس  باعباسی  فردا  ولی  میکشه 

تعطیالت آخر هفته آینده سه چهار روز بیام تهرون
افسانه گفت انشااهلل جور میشه خبرشو بمنهم بده و 

از هم خداحافظی کردن
اینکه وارد هال شد و هما رو دید  سعید بمحض 
میکرد  گریه  زار  زار  و  کرد  بغلش  و  رفت  بطرفش 
هماهم باهاش همراهی میکرد فقط مونده بود صغری 
بیرون  از آشپزخونه  با شنیدن صدای گریه  آنهم  که 
اومد و با دیدن اونا بغضش ترکید و گریه رو سر داد 
در همین اثنا صدای زنگ تلفن خونه در اومد صغری 
با همان حالت گریه گوشی رو برداشت وقتی احمد 
گریه  صدای  همزمان  و  صغری  آلود  بغض  صدای 
سعید و شنید دلش هری پائین ریخت فکر کرد اتفاقی 

برای هما افتاده گفت صغری خانم اونجاچه خبره
صغری کمی خودشوجمع وجور کرد و گفت نه آقا 
همه چی خوبه فقط از آقا سعید چند ساعت بیخبر 

بودیم خانوم نگران شده بودن
احمد گفت گوشی رو بده به هما و بعد از احوالپرسی 
بهش توصیه کرد که انقدر خودشو اذیت نکنه باالخره 

جوونا مشغله خودشونو دارن
هماگفت معلوم نشد کی بر میگردی

احمد گفت ممکنه برای تعطیالت یه سر بیام و باز 
هم برای شیمی درمانی سفارش و خداحافظی کرد

سعید قلم و کاغذ برداشت و بصغری گفت من مرغ 
و ماهی و گوشت و نوشتم بجز اینا چی الزم داری 
بگو تا بگیرم و صغری چند تا رو نام برد سعید به هما 
گفت خوشگلم میخوای با من بیای تو ماشین بشینی 

و یه هوایی عوض کنی
هما گفت نه حالشو ندارم تو برو 

سعید عالوه بر لیست مقداری میوه و شیرینی هم 
خرید و بخونه برگشت اول در جعبه شیرینی رو باز 
کرد و جلو هما گذاشت بعد سراغ صغری رفت و 
تا وسایل خریداری شده رو جا  باهاش کمک کرد 
بجاکنن بعد از آن بساط شام پهن شد و بعد ازینکه 
شام خوردن هما رو کرد بسعید و گفت عرضه نداشتی 
یکی رو پیدا کنی تاما عروسیتو ببینیم سعید گفت اوال 
طبق گفته خودتون من هنوز دهنم بوی شیر میده در 
ثانی هنوز که دیر نشده همین روزا ترو با یه خانوم 

خوشگل آشنا میکنم تا به سلیقه م آفرین بگی
راست  مامان  جون  گفت  و  زد  برقی  هما  چشای 

میگی
سعید گفت از قدیم گفتن مرغ آمین در راهه

هما گفت خیلی بی مزه ای آثار خستگی و خواب 
در چهره هما پیدا بود ولی زور میزد تابیدار بمونه و 

بیشتر باسعید باشه
سعید گفت مامانی میخوای ببرمت اتاق خواب

هما بعالمت تائید سری تکون داد و سعید کمک کرد 
و باتاق خواب رفتن وقتی هما پتو رو روی خودش 
کشید سعید شب بخیر گفت و برق و خاموش کرد 

و باتاق خودش رفت و فورا با افسانه تماس گرفت
افسانه گفت اوضاع چطوره مامانت بادیدن تو حالش 

بهتر شده
سعید گفت آره خیلی بهتره تازه یه چند تا کار از من 
خواسته بود که انجام بدم و من پشت گوش انداخته 

بودم ولی امروز فرصتی بود تا اونارو ردیف کنم 
افسانه گفت توکه تنبل نبودی

و  توغل  پام  که  رفته  یادت  اینکه  مثل  گفت  سعد 
زنجیر جنابعالی گیر کرده بود

افسانه گفت بسه دیگه بیشتر ازین چاخان نکن
دور  ازت  وقتی  میگم  توجدی  جون  گفت  سعید 
میشم مثل گربه ای که یه طرف سبیلشو چینده باشن 

تعادلمو از دست میدم و یه وری راه میرم
این زبون چیز دیگه ای  افسانه گفت خدا اگه بجز 
بهت نداده بود باز هم لطفشو درحق تو تموم کرده 
بود راستی یه دفعه پیش مامانت کاسه کوزه رو سر 

من نشکونی ما رو نفرین کنه
سعید گفت مطمئن باش من خودم سپر بالی توام 

افسانه گفت فردا ممکنه بتونیم همدیگه رو ببینیم
سعید گفت شک نکن چون فردا هم باید خونه رو 
از نقاش تحویل بگیرم هم خبر بدم وسایل و بیارن و 
اضافه کرد حاال برو بخواب دعامیکنم تاصبح خواب 

منو ببینی
افسانه گفت چه از خود راضی و خداحافظی کردن

افسانه
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

ادامه در شماره آینده

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت سیزدهم

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

     آدینه 25 اسفند/16 مارچ
1285 خورشیدی ) 1907 میالدی(

زادروز پروین اعتصامی - شاعر
دیوان پروین اعتصامی به زبان فارسی وانگلیسی 

در شرکت کتاب موجود است

1316 خورشیدی ) 1999 میالدی(
زادروز هوشنگ گلشیری، قصه نویس و منتقد

آثار هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب موجود است
1318 خورشیدی ) 1940 میالدی(

ازدواج محمدرضاشاه پهلوی با فوزیه پهلوی
)خواهر ملک فاروق- پادشاه مصر(
1328 خورشیدی ) 1950 میالدی(

زاد روز پریسا، خواننده و آوازه خوان
آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران 

موجود است.
1354 خورشیدی ) 1976 میالدی(

در پی مصوبه مجلس شورای ملی و مجلس سنا 
مبداء تاریخ رسمی کشور از هجرت پیامبر به سال 

تاجگذاری کوروش کبیر تغییر یافت و از آن پس تا 
11 شهریور 1357 ، تاریخ شاهنشاهی تاریخ رسمی 

کشور بود.
1377 خورشیدی) 1999 میالدی(

درگذشت سیروس طاهباز، روزنامه نگار، نویسنده 
و وکیل ادبی نیما یوشیج.

شنبه 26 اسفند/17 مارچ

1363 خورشیدی ) 1985 میالدی(
درگذشت علی اکبر شهنازی - نوازنده و موسیقیدان

یکشنبه 27 اسفند/18 مارچ

1300 خورشیدی ) 1922 میالدی(
زادروز مهدی آذریزدی، نویسنده کودکان و نوجوانان
آثار شادروان یزدی با عنوان قصه های خوب برای 

بچه های خوب در شرکت کتاب موجود است
1301 خورشیدی ) 1923 میالدی(

زادروز عبدالحسین زرین کوب، نویسنده 
وبرجسته ترین مولوی پژوه معاصر در شهرستان 

بروجرد )مرگ 24 شهریور 1378 (
آثار تالیف و ترجمه او به شرح زیر می باشند:

فلسفه شعر، نقد ادبی، با کاروان حله مجموعه های از 
نقد ادبی، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، از کوچه رندان، 
بحث و بررسی و نقد اشعار حافظ شیراز و تشریح 

شرایط سیاسی و اجتماعی شیراز در زمان شاه مسعود، 
سیری در شعر فارسی- بحثی انتقادی در شعر فارسی 

و تحّول آن با نمونه هایی ازشعر شاعران

دوشنبه 28 اسفند/19 مارچ

1390 خورشیدی ) 2012 میالدی(
درگذشت جالل ذوالفنون، آهنگساز و نوازنده سه تار 
عصر روز یکشنبه 28 اسفند 1390 در سن 74 سالگی 
در بیمارستان البرز کرج. گزارش شده که وی به دلیل 

سکته قلبی و نارسایی تنفسی، جان سپرد.

سه شنبه 29 اسفند/20 مارچ

1303 خورشیدی ) 1925 میالدی(
زاد روز اسماعیل نواب صفا، شاعر و ترانه سرا

1329 خورشیدی ) 1951 میالدی(
ملی شدن صنعت نفت ایران

کتا بهای بیشماری در مورد ملی شدن صنعت نفت، 
عواقب و پیامدهای آن در شرکت کتاب موجود است.

1360 خورشیدی ) 1982 میالدی(
درگذشت ابراهیم سرخوش- نوازنده و موسیقیدان

1386 خورشیدی ) 2008 میالدی(
درگذشت ثمین باغچه بان

1386 خورشیدی ) 2008 میالدی(
ترور و درگذشت منوچهر فرهنگی در شهر مادرید 
توسط عوامل جمهوری اسالمی. کالج بین المللی 

اسپانیا به همت وی بنیان گذاشته شد.
یادنامه منوچهر فرهنگی به همت دکتر فرهنگ 
مهر و با نوشتارهایی از از دکتر منوچهر تهرانی، 
دکتر علی اکبر جعفری، دکتر تورج دریایی، دکتر 
شجا عالدین شفا، دکتر محمد عاصمی، مهندس 
مازیار قویدل پروفسور فرهنگ مهر، دکتر مسعود 
میرشاهی، دکتر علی میرفطروس توسط شرکت 

کتاب منتشر شده است

چهارشنبه 1 فروردین/ 21 مارچ

1287 خورشیدی ) 1908میالدی(
زادروز دکتر فروغ شهاب - نویسنده و نقاش

    شرکت کتاب در دهه 80 میالدی کتاب های 
این بانوی فرهیخته را چاپ و منتشر کرد و با 

همیاری زنده یاد ایرج گرگین مجلس بزرگداشتی 
برای ایشان در دانشگاه یوسی ال ای برگزار کرد. 

1303 خورشیدی )1924 میالدی(
زادروز مـرضیـه، هنرمند آوازه خوان 

    مجموعه آثار مرضیه در مرکز موسیقی و فیلم 
ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است 

1303خورشیدی )1924 میالدی(
زادروز عباس بلوکی فر، نقاش قهوه خانه ای )وفات 

7 مهر 1379( 
1308 خورشیدی )1929 میالدی(
زادروز  خاطره  پروانه، خواننده  آواز
1299 خورشیدی )1920 میالدی(

خودکشی کلنل فضل اهلل آقاولی، افسر ژاندارمری 
در اعتراض به قرارداد 1919

1310 خورشیدی )1931 میالدی(
زادروز پرویز کالنتری، قصه نویس

    شرکت کتاب ویژه نامه ای در دوران اولیه 
انتشار خود برای این هنرمند گرامی منتشر کرد 

)سال اول – شماره 11- 4 خرداد 1375(
آغاز انتشار روزنامه الیک، قدیمی ترین روزنامه 

ارمنی در ایران
1311 خورشیدی )1932 میالدی(

تبدیل واحد پول ایران از »قران« به »ریال«
1314 خورشیدی)1935(

تغییر نام پرس و پرشیا به ایران و معرفی کشور با 

این نام به سراسر جهان
1322 خورشیدی)1943(

زادروز کتایون مزداپور، زبانشناس ایرانی و 
پژوهشگر زبانهای باستانی 

1334 خورشیدی )1955 میالدی(
زادروز  سیدعلی صالحی، شاعر و قصه نویس

1334 خورشیدی )1955 میالدی(
محمد حجازی، ذبیح اهلل صفا، و شجاع الدین شفا 

جایزه  بهترین کتاب های سال را دریافت کردند.
1335 خورشیدی )1956 میالدی(

زادروز ابوتراب خسروی، قصه نویس
1337 خورشیدی )1958 میالدی(
زادروزعلی دهباشی، ژورنالیست

    دو ماهنامه بخارا به سردبیری علی دهباشی 
بالفاصله پس از انتشار در تهران در شرکت کتاب در 
لس آنجلس نیز بر سر سفره مطبوعات قرار می گیرد

1339 خورشیدی )1960 میالدی(
زادروز  حسین سناپور، قصه نویس
1344 خورشیدی )1965 میالدی(

درگذشت مرتضی محجوبی استاد بزرگ 
پیانو)تولد: 1279 خورشیدی(  

1348 خورشیدی )1969 میالدی(
زادروز علی دایی، بازیکن و مربی تیم ملی فوتبال ایران

1356 خورشیدی )1977 میالدی(
زادروز محمدرضا گلزار، بازیگر سینما

1373خورشیدی )1994میالدی(
درگذشت یزدانبخش قهرمان - شاعر

1375خورشیدی )1996میالدی(
درگذشت کالرا آبکار، نقاش و مینیاتوریست 

معاصر ایران. وی در سال 1294 بدنیا آمد و 400 
اثر ارزشمند از خود بجای گذاشت. بر اساس 

روزنمای »زنان«چاپ 1380، سازمان یونسکو او را 
برجسته ترین نگارگر معاصر جهان معرفی کرده بود.

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت شمسی عصار )شوشا گاپی( نویسنده، 
خواننده، آهنگساز ایرانی- بریتانیایی، در روز اول 

فروردین، در سن 72 سالگی در منزل مسکونی اش 
در لندن. 

پنجشنبه 2  فروردین/ 22 مارچ

1078 خورشیدی)1699میالدی(
و  اسالمی  فقیه  مجلسی،  محمدباقر  درگذشت 

نویسنده کتاب بحاراالنوار
    کتاب درد اهل ذمه به قلم یوسف شریفی در 
مورد شرایط زندگی رقت بار اقلیت های ایران بدلیل 
فتاوی و دستورات علمای شیعه از جمله محمد باقر 

مجلسی درشرکت کتاب موجود است.
1232خورشیدی)11853میالدی(

زادروز مظفرالدین شاه قاجار 
1303 خورشیدی ) 1924میالدی(

تشکیل جلسه  مجلس شورای ملی، برای تصویب 
و اعالم »جمهوریت« که در اثر اعتراض مردم در 

میدان بهارستان، بدون اخذ نتیجه تعطیل شد
1307 خورشیدی )1928 میالدی(

زادروز محمد بهارلو، نوازنده و استاد ویُُلن
1325 خورشیدی )1946 میالدی(

زادروز  عطاءاهلل امیدوار، خواننده  آواز، کارشناس 
آثار هنری و دکتر در معماری و شهرسازی

1359 خورشیدی )1980 میالدی(
آخرین سفر محمدرضا شاه پهلوی در زندگی و 

ورود به کشور مصر
1364 خورشیدی )2015 میالدی(

درگذشت محمود آخوندی، حقوقدان ایرانی در 
سن 81 سالگی. 

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
16 مارچ تا 22 مارچ  )25 اسفند تا 2 فروردین(

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

خبر اول: نماینده خامنه ای در سپاه کارت عضویت بسیج به مراجع تقلید قم داد!
یکی از دوستان میگفت چرا رهبری به مراجع خ***مالش، گیفت کارت )این 
رفیقمون خیلی خارجی شده، همون کارت هدیه( نداده شب عیدی، اون که مایه داره 
و رو پول نفت خوابیده. خدمتشون عرض کردم که داداش من، کارت عضویت بسیج 
خیلی بهتر از گیفت کارته چون اوال خود مراجع معظم کاسبی خیلی پر درآمدی از 
خریت مردم، قاچاق و کارچاق کنی دارن و پول آغا رو الزم ندارن، ثانیا اینجوری 
بسیجی میشن و فردایی که ملت سیفون رو کشیدن، همراه با مقام رهبری راه چاه خالی 
تاریخ رو طی میکنن، ثالثا وقتی کارت عضویت بسیج داشته باشی یعنی از همه جور 
رانت دولتی و امتیاز برخوردار میشی و رابعا با خیال راحت میتونی به هر کس خواستی 
گیر بدی و خامسا شاید این مراجع فسیل شده فکر کردن کارت بسیج یه جور کارت 

هدیه است که هر جا خواستی بکشی و واست پول بندازه.
خبر دوم: تلفظ واژه موزه »لوور« از سوی »اکبر رنجبرزاده« نماینده مجلس شورای 

اسالمی خبرساز شد!
خب اینکه آدمای بی سواد و کم سواد کال نظام جمهوری اسالمی رو تشکیل دادن که 
همه میدونیم اما بدترین قسمتش اینه که بعد از انقالب یواش یواش آقایون غیر آخوند به 
این نتیجه رسیدن که به جای حاجی و سید و اینجور چیزا برن مدرک بگیرن و بشن دکتر 
و مهندس و اونجور چیزا. آخرش وقتی می خوان حرف بزنن گندش درمیاد که آقای 
دکتر و مهندس فعلی همون سید و حاجی بی سواد خودمون بودن. به قول حضرت 

اجل، سعدی شیرین سخن، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد!
خبر سوم: »مسعود نیلی« دستیار اقتصادی رییس جمهور اسالمی درباره اعتراضات 
مردم در دی ماه هشدار داد و گفت، »تظاهرات مردم هشداری است که ممکن است 
اعتراضات بیشتر و بزرگتر شود و ابعاد وسیعتری به خود بگیرد. مسائلی که در مقیاس 
کوچک می بینیم، به ما عالمت آماده باش می دهند. ممکن است دفعه بعد فرصت در 

اختیار شما نباشد!«

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

خب این آقای دستیار درست میگه اما کو گوش شنوا؟ یارو ریش و پشم آدمکش 
اومده میگه نیروی انتظامی و بسیج زدن همه رو زدن ترکوندن و نیازی به ورود سپاه به 
اعتراضات دی ماه نبود و ما موفق شدیم همه رو سرکوب کنیم. خب وقتی این همه 
به خودشون مغرور شدن و فکر میکنن هر سری به راحتی با زدن و گرفتن و زندانی 
کردن و کشتن میتونن صدای مردم رو خفه کنن، کی به حرف درست این دستیارا و 
مشاورا گوش میکنه؟ زیادی حرف بزنن هم بهشون میگن اینا از خارجیا خط میگیرن 
و میخوان نظام مقدس رو تضعیف کنن، بعدشم میبرنش همونجا که صادق زیباکالمو 

بردن یعنی زندان اوین!

http://www.08.net/08bus/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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 Education  1100   آموزش 

CLASSIFIEDنیازمندی های ایرانشهر
 Education   1100    آموزش

 Automobile   2100  اتومبیل

 Notifications  2500  اطالعیه ها

 Properties     2800     امالک

 Sale           3100           حراج

 Sevices        4100        خدمات

رقص، موسیقی، نقاشی ...

تعمیر، صافکاری، فروش، ...

اجتماعی، حقوقی، خصوصی، ...

اجاره، خرید، فروش، ...

دولتی، شخصی، وام ...

پزشکی، حقوقی، مسافرتی...

 Job         6100          کار

   Goods      6500          کاال

 Business   6700   کسب و کار

 Food           7100      مواد غذایی

 Equipments 8100 وسایل ارتباط

 Art              9100                هنر

استخدام و جویای کار، آژانس های کاریابی ...

خرید، فروش،  ...

عمده فروشی، سوپرمارکت، ، ...

پیجر، تلفن، ...

خوشنویسی، نقاشی، رقص...

خرید، فروش،  ...

اتاق و گست هاوس همیشه برای 
اجاره موجود است حتی بطور موقت

 (310) 867-1770

مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و 

هم میهنان تازه وارد 
بهاران، شبنم - پارس616-3091 (818)

(818) 774-1414
 (818) 201-0500

به یک نفر راننده، یک نفر گرفیک 
نیازمندیم برق  مهندس  و  دیزاینر 
(310) 422-4692

آبعلي، ماست و دوغ و لبنیات
     (818) 409-0117  

حیدري، مصطفي
 (714) 871-8234

 Automobile  2100  اتومبیل

 Notifications 2500   اطالعیه ها

Properties   2800   امالک

 Sevices   4100   خدمات

 Sale        3100         حراج

کتاب حیف که زود بزرگ شدم 
)خاطرات حمام زنانه (

زیر قیمت بازار
(818) 469-0999

 Job        6100        کار

 Art         9100          هنر

اجتماعی

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

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

ناوی، فریدون   
Accounting Services(Enrolled Agent)

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما

  Audit در امور آدیت
مشاور مالیاتی متخصص در امور

خرید و فروش امالک و مستغالت
(310) 207-6500
www.consultax.com
info@consultax.com

نیازمندی های ایرانشهر گره گشای نیاز هر ایرانی

818-9 08 08 08
بخش جویای کار و هم اتاقی
 برای متقاضیان رایگان است

 آموزش زبان فارسی

فکوري، مآوا
(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com

آموزش بدنسازی
الدن کالب

(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

آموزش رانندگی
پارس

(818) 996-2945
(213) 388-0989

آموزش کامپیوتر

رنجبر، امیر
(818) 282-3918

صافکاری

خرید و فروش

یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999

 (213) 216-8282

دان تان ال ای موتورز 
نیک والدت 

(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

سي بي اس اتو 
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مشاوره

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با 
فوت  تا ٦٠٠٠  فوت  از ١٠٠٠  مساحت 
در بهترین منطقه نورت  هالیوود با 
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس 
مشترک ١٨ نفرهطبقه اول و طبقه دوم 
با قیمت استثنایي به شرط کردیت 

خوب ٢ ماه رایگان

(818) 523-2600        David

آمورزشگاه ارت 
   Los Angeles Ort College
(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

آدامز کولیژن کلینیک 
 (323) 936-3636

جرمن تک 
 (818) 625-8887 
(818) 264-0777

سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین

مکس توحیدیان
ماش نوذری

(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

بخشی شوران 
(323) 651-0414

Extar Co                       آقایی، خسرو

(310) 315-9622
ExtarCo.com

امینی، دانی
(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 خسروي، علي
(310) 274-3445
(310) 967-9530

شیمی، نوشین
(310) 498-1090

فرزان، ژانت
 (310) 475-2122
JanetFarzan.com

کاکاوند )پورنگ( مینا
(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell

یک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در 
یک در یک منزل زیبای 5 خوابه برای 

اجاره ماهیانه هزاردالر
(818) 300-7226

حقوقی

فرشي، دکتر آلن
وکیل امور جنایی

(818) 666-3183
www.casedismissed.us

مسافرتی
آژانس مسافرتی شهرزاد

(310) 477-9400
shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر، مهشید
(310) 666-6816

عمده فروشی

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

صدف، شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666 

سبالن              319-5411 (480)

سوپرمارکت

اس جي اس     593-1200 (213)  

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

خوشنویسی

خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

شخصی

استخدام و جویای کار

کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود، 
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه 
هیلز  وودلند  در  همکاری  جهت  را 

دعوت می کند
(424) 395-8293

استخدام َهندی من برای کارهای ساختمانی 
(818) 310-2503

دو  برای  مانیکوریست  نفر  چند  به 
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی 

هیلز نیازمندیم 
(310) 990-2780

و  فرهنگی  امور  در  شریک  جویای 
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477
ketab1@ketab.com

 Job        6100        کار

 Infinity کاریابی  خدمات  شرکت 
)ملودی(نگهداری از فرزندان، سالمندان 
نظافت منازل یا دفاترپاره وقت ، تمام 

وقت و شبانه روزی
خانم نیکی           745-1010 (818)  

 Food   7100    مواد غذایی

میکاییل، بهروز
(310) 617-6272
MichaelMikail@aol.com

مفید، اردوان
(310) 948-6071
(949) 223-7214

منیفی، ویدا
(818) 705-7653
VidaMonify.com

Properties   2800   امالک  Automobile  2100  اتومبیل

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

لوازم یدکی

سینگل،  شده  ریمادل  آپارتمانهای 
١ خوابه، ٢ خوابه بزرگ نزدیک مراکز 
خرید، اتوبوس، متروشهرتارزانا، قیمت 

مناسب، شرایط عالی
برای کسانی که تازه به آمریکا آمده اند 

کیوان           481-1511 (818)

مستر،ریمادل  هیلز،اتاق  لند  وود 
و  مشترک  آشپزخانه  با  مبله  شده، 
پارکینگ اجاره به خانم مجرد850 $ 

یا زوج $1150 
(818) 633-0369

جویای  کانتی  دراورنج  ای  خانواده 
استخدام پرستار کودک بصورت شبانه 

روزی می باشد.  
(949) 293-8824

به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان 
اسپانیش و انگلیسی برای 5 روز کار در 
دفتر جواهر فروشی  از 9 صبح تا 5 عصر 

نیازمندیم.  
کورش        648-2522 (310)  

با امید پرواز کنید
نماینده هواپیمایی ال عال

پروازهای  بلیطهای  کننده  صادر 
و خارجی داخلی 

(800) 536-6666

رمان)فرهاد فرناندو  مرد دوزنه( را بخوانید 
و در لذت غرق شوید . عباس تهرانی

(310) 477-7477
 
           

اجاره

کالس های خصوصی طراحی و نقاشی 
در لس آنجلس و اورنج کانتی
 در هر سنی ) کودک و بزرگساالن(
در هر سطحی ) مبتدی تا پیشرفته(

شماره تماس جهت اطالعات  بیشتر:
(424) 333-4919
SophiaPezeshk.com

آموزش نقاشی

 Sevices   4100   خدمات

چاپخانه
Torbati Printing 
طراحی و چاپ به زبانهای فارسی و انگلیسی 
(310) 254-6258
(310) 806-0128

شکوفه امین
تنظیم وکالتنامه و انجام سایر

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

خیاطی
پرده ) دوخت - فروش - نصب(

پرده پارس
4210-216 (818)بهزاد ریحانی

www.parsdrapery.com

یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت 
سازی استخدام می شود

(310) 968-3221

نیازمند کار خدماتی با ساعتی ١٠ دالر 
می باشد 

(323) 994-9132

نگران دریافت تیکت رانندگی نباشید 
Justice Ticket مشاور شما برای 
خالصی از عواقب دریافت تیکت

(818) 244-4447

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

فضای دوستانه عالقمند باشد
اجاره ماهانه 9٠٠ دالر

 مژگان 666-4464 (424)
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هزینه  برای  تأییدی  نامه  نگارش  در  کرد  دیر  با  لوس انجلس  قانون گذاران 
کردن بودجه برای خانه سازی برای بی خانمان ها، تالش پروژه های شهرداری 

را بی قدرت می سازد.
شورای شهر لوس انجلس با این که مسئوالن شهر لوس انجلس را برای حل 
مشکل بی خانمان ها تشویق کرده و درخواست پاکسازی دان تاون را داشته 
است لیکن نامه مورد نیاز برای هزینه کردن 1/2 میلیارد دالر اوراق قرضه 
تصویب شده به موجب الیحه HHH در نوامبر 2016 را با گونه ای از توقف 

روبرو کرده است.
اداره مسکن منطقه لوس انجلس در ماه فوریه اعالم کرد که پروژه خانه سازی 
در دو پروژه را در جنوب لوس انجلس به سبب کمبود پاره ای از مدارک و 

اسناد متوقف کرده اند.
کفیل ارشد اریک گارستی شهردار لوس انجلس می گوید: این نامه ها و اسناد 

نقش مهمی را به قدرت شورای شهر در این پروژه می دهد.

دیرکرد نامه تأییدی برای هزینه 
کردن بودجه برای بی خانمان ها

 17 نوجوان  مادر  و  پدر  به  نسبت  لوس انجلس  کل  دادستان  فوئر،  مایک 
به شیوه  به کشتن  ساله ای که در 17 فوریه همکالسی های خود را تهدید 
کشتار مدرسه پارکلند در فلوریدا کرده بود را به دادگاه برای محاکمه فرا 
خواند. زیرا این خانواده اسلحه های خود را در اتاق خواب و در دسترس 

قرار داده بودند.
دادستان در بیانیه ای که امروز منتشر کرده است، می گوید اسلحه های خود 
را در جایی قفل کنید، هیچ عذر و بهانه ای وجود ندارد. محافظت از اسلحه 

در جای مطمئن، جان و زندگی مردم را نجات می دهد و یک قانون است.
 2 نگهداری  به سبب  اِسگوئرا،  دازو  و همسرش  ساله   59 کریستی  رابرت 
اسلحه نیمه خودکار و با 90 فشنگ و دو اسلحه کمری در کیسه ای که درون 
کمد اتاق خواب بدون قفل و بست و قابل دسترسی برای فرزندشان، افزون 
بر 1000 دالر جریمه برای هر یک از اسلحه ها، ممکن است با 6 ماه زندان 
نیز روبرو شوند. فرزند 16 ساله آن ها در دبیرستان چتس ورت در ولی گفته 

بود که می خواهد همه را به رگبار ببندد.

محاکمه ی خانوادگی در چتس ورت به علت داشتن اسلحه در خانه

آخرین ارزیابی در گزارش پلیس راه برای دوره جون 2016 تا جون 2017 
نمایانگر ناامنی در شیوه رانندگی های مردم در جاده های لوس انجلس به ویژه 
در شب ها می باشد و همگی بستگی به فرهنگ سرعت و هراس دارد که در 
فیلم های هالیوودی نیز به نمایش درآمده است. این رانندگان جاده ها را به 
مسابقه اتوموبیل رانی نامتعارف و سرعت باال بدل کرده اند، سال 2017، با 
18 نفر کشته، مرگبارترین سال بوده  است. در حالی که در سال 2016 12 

نفر و در سال 2015، 11 نفر کشته در جاده های لوس انجلس بوده اند.
نیمی از کشته شدگان جاده ها، زیر سن 21 سال بوده اند و یک مادر با فرزند 
4 و 8 ساله اش در دلهره آورترین قربانیان سرعت را به نمایش گذاشته است. 
شگفت این که 47 درصد افرادی که جان خود را از دست داده اند، راننده 
اتوموبیل سرعت بوده اند و دیگران راهی منزل و محل کار بوده اند. پیاده ها 

6 درصد قربانیان بوده اند.

 ناامنی در شیوه رانندگی های 
مردم در جاده های لوس انجلس

در مقابله  سیاسی با دیدگاه های دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، کوین 
لیزبت مته ئو، یکی از کنشگران مهاجرت  لئون ، رییس سنای کالیفرنیا،  د 
را که خود از مهاجران غیرقانونی بوده و اکنون وکیل مهاجرت نیز هست، 
راستای  در  کالیفرنیا،  سنای  مقررات  کمیته  مشاور  عنوان  به  تا  برگزید 
در  آمریکا  به  غیرقانونی  دانشجویانی که  به  هزینه تحصیلی  اهدای کمک 
و  کودکان  تا  کند  یاری  را  کمیته  و  دهد  نظر  شده اند،  آورده  کودکی 
ایالتی  دولت  از کمک های  بتوانند  شده  رانده  حاشیه  به  مهاجر  نوجوانان 

برخوردار شوند.
لیزبت مته ئو که به قهرمان مهاجران غیرقانونی معروف است در 14 سالگی 
اکنون دفتر  به آمریکا آمده است و  به طور غیرقانونی  همراه پدر و مادر 
وکالت دارد. ناگفته نماند که او برای این شغل، هیچگونه حقوقی از ایالت 
اَلن  تراویس  کرد.  خواهد  کار  داوطلب  طور  به  و  کرد  نخواهد  دریافت 

نامزد جمهوری خواهان برای فرمانداری از این گزینش انتقاد کرد.

مقابله سیاسی رئیس سنای کالیفرنیا با دیدگاه های دانالد ترامپ درباره 
مهاجران غیر قانونی 

کالیفرنیا  ایالتی  مجلس  در  سان فرانسیسکو  دموکرات  نمانیده  چیو  دیوید 
الیحه AS 3037 را به مجلس ارائه نمود که در صورت تصویب، می تواند 
منبع مالی مهمی برای خانه سازی ارزان قیمت و حتی راه ها و جاده ها  شود.

این الیحه، به باز آفرینی قانونی می پردازد که به موجب آن، میلیاردها دالر 
ارزان  توسعه خانه سازی  تا صرف  کنار گذاشته می شود  امالک  مالیات  از 
قیمت در مناطق مورد نیاز شود و ابزاری خواهد بود برای رشد اقتصادی 

محلی. 
لغو کردند زیرا  قانون را در سال 2011،  این  قانون گذاران  براون و  جری 
در آن هنگام با بحران مالی و بودجه کالیفرنیا روبرو بودند و نمی خواستند 
لیکن  زمین های گلف شود.  و  لوکس  پول ها صرف ساختن خانه های  این 
امروزه بار دیگر نیاز به دوباره نویسی این قانون و اصالح آن مورد توجه 

قرار گرفته است.

توسعه خانه سازی ارزان 
قیمت در مناطق مورد نیاز

http://www.ketab.com
http://alikrealtor.com/
http://alikrealtor.com/
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 16 مارچ  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1 - عروس هزار داماد- آرام - مهم ترین پیست اسکی ایران و 

منطقه خاورمیانه 
 2 - جاویدان - مخالف و ناسازگار - مورد نیاز محتکر

 3 - نوار ضبط صوت - این تنگه دارای زیبایی های منحصر به 
فردی است که می تواند چشم هر بیننده و عالقمند به طبیعت و 

میراث فرهنگی را بنوازد - ارغنون
 4 - کارگردان فیلم »چگونه می توان یک میلیون دالر دزدید؟« 

- گذشتن و رد شدن - آشنا
 5 - خم بزرگ - پسر فریدون در شاهنامه - منفرد - مخفف« نه از«
 6 - همانندی - پارچه ابریشمی رنگین - کوبیدن و نرم کردن

 7 - زمان و وقت - نامرتب - نام کمال ادیب ترکیه
 8 - منطقه ای در شهرستان تالش دارای مناطق دیدنی و جذاب

 9 - پیر و مرشد قماربازان - دیرنشین - کبوتر صحرایی
 10 - مواد زائد خون - عنوان امپراطوران روسیه - قیمت

 11 - حرف هشتم فارسی - روش های پسندیده - آیین ها- 
کسی که دستش معیوب و از کار افتاده باشد
 12 - آرایش و زیور - بی جنبش - گلخانه

 13 - آزاد - تابع - تهی و پوچ
 14 - آمریکایی - شرکت صنایع سنگین سوئدی - بوی خوش

 15 - فهرست راهنما - گرمابخش زمستان - هافبک اسبق تیم 
ملی فوتبال آرژانتین

عمودی:
1 - شهر« تپه باستانی قلعه کش« که  از شهرهای استان مازندران است - 

یکی از جوایز جشنواره فیلم فجر 
 2 - تکبر و غرور - محل نگهداری اجناس اضافه در خانه - صنعت شعری

 3 - زاپاس خودرو - موجود مهیب خیالی - اثر امیل زوال
 4 - محدوده ای شامل چند شهر - برابری - لقب سالطین پیشدادی

 5 - آهنگ - نداشتن همسر - چربی حیوان
 6 - مشکل - کرگدن - بیماری سگی

 7 - خاندان - قلعه ضحاک و روستای دیزج حسن بیگ از آثار زیبای 
این شهر می باشد - نقاشی سبک درباری

 8 - نویسنده - زمان ها - سرما آفرین تابستانی
 9 - فرق و اختالف - دسر ایرانی - همان کافی است

 10 - شاهزاده - نام پسرانه-مزار شمس تبریزی و برج شمس تبریز از 
آثار دیدنی و تاریخی این شهر است

 11 - نوبت بازی - وسیله  ذوب لحیم - کشتی گیر آماده
 12 - پول رایج در ژاپن - طراوت - راه قابل عبور برای چارپایان

 13 - عضو ناطق - از اتاق های خانه - کشکینه
 14 - رفقا و دوستان - بی نظمی و آشوب - باریک تر از آن نیست!

 15 - از آثار دیدنی و باستانی استان فارس در کازرون - دستگاهی 
برقی در آشپزخانه

www.AXS.com
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=998c1753-6366-438b-8a1f-bcceb19ab2ea
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=57e384c5-4708-4d3f-86b7-490aef3bdbf5
https://www.08tickets.com/tickets/bazme-arefan-117857#buy
https://www.08tickets.com/tickets/balcony-117939#buy
https://www.08tickets.com/tickets/i-love-tv-119269#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

109

با افزایش روند فروش ماری  جوانا به صورت بازار سیاه و باال رفتن بهای آن برای مصرف کننده، گروهی از 
 15 از  مالیاتی فروش  اجازه فروش رسمی و کاهش  برای ساده کردن دریافت  را  قانون گذاران الیحه جدیدی 
درصد به 11 درصد و متوقف کردن مالیات ویژه 148 دالر برای هرپاند، جلوی فعالیت افراد مجرم را در روند 
ماه  اول  از  بود  قرار شده  بنماید که  دارای مجوز  فروشگاه های  را روانه  بگیرند و خریداران  فروش غیرقانونی 

ژانویه به کار خود بپردازند.
در الیحه 64 که در نوامبر 2016 با رای مردم در کالیفرنیا برای فروش ماری جوانا به افراد باالی 21 سال برای 
اوقات فراغت تصویب شد، 15 درصد مالیات فروش افزون بر مالیات فروش رایج در کانتی های ارائه و اجرایی 

شد.

افزایش روند فروش ماری  جوانا به صورت بازار 
سیاه و باال رفتن بهای آن

http://www.shanainsurance.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/party/party.html
http://repairs.arioantique.com/
https://www.facebook.com/iraniankhadamat

