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خالی از شوخی
موهای میـرحسین موسوی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

ف برانگیـز
آمار تاس 

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم
آمار انتقال و جذب دانشجویان مقیم خارج به
دانشگاههای داخل را اعالم کرد.
دکتر محمد حسن یوسفی به خبرگزاری
«ایسنا» گفت« :سامانه انتقال خارج به داخل»
از ماه تیر سال گذشته فعال شده و در سال ۹۲
حدود هفتصد نفر در این سامانه ثبتنام کر دهاند.
وی گفت :متاسفانه دانشجویان ایرانی
کشورهای عقب افتاده و فقیر و کشورهایی که
شرایط اقلیمی و محیطی و اجتماعی خوبی ندارند
رتبه بیشتری داشتهاند و مالزی ،هند ،ویتنام،
کوبا ،اندونزی و غیره در ردههای باال بودهاند!
ایرانیان مالزی از غذای آنجا شکایت داشتند و
میخواستند برگردند.
وی گفت :جذب دانشجو از اروپا یک نفر و از
آمریکا صفر بوده است!
خبرنگاران پرسیدند :درباره این دانشجوی مقیم
اروپا بگویید که چرا به ایران آمده؟
دکتر یوسفی جواب داد :ایشان از کشور محل
اقامتشان به علت جرمی که مرتکب شده بود
دیپورت شده بود و مشکل مهاجرتی داشت .فعال
در ایران دارد فیزیک اتمیمیخواند.
دکتر یوسفی در خاتمه گفت :در سال  ۹۲حدود
هفت هزار دانشجوی ایرانی از کشور خارج شدهاند
و این هفتصد نفری که ما جذب کردهایم حدود ده
درصد میشود که زیاد هم بد نیست! امید داریم
کشورهای غربی همچنان شرایط پذیرش دانشجوی
ایرانی را سخت نگه دارند!

دختر میرحسین موسوی به خبرنگاران گفت:
پدرم در شرایط خوبی نیست و تمام موهای سرش
سفید شده .وی گفت :خیلی تالش کردیم که
مسئولین کشور حصر خانگی پدرم را پایان دهند و
دستور آقا مبنی بر این که پدرم اجازه داشته باشد
برای خرید رنگ مو از خانه بیرون بیاید بیشتر به
یک جوک شبیه است و دردی را دوا نمیکند!

قانون ازدواج با
فرزندخوانده

حجتاالسالم روحاهلل بیگی نماینده مردم
میاندوآب در مجلس شورای اسالمی از طرح قانون
ازدواج سرپرست با فرزندخوانده دفاع کرد.
وی گفت :این قانون با همکاری و همفکری و
مشارکت نخبگان حقوقی و فنی به تصویب رسیده
است( .این کلمه «فنی» مرا کشته است!)
او در گفت و گو با خبرنگار «ایسنا» به وی
گفت :در شرع مقدس به جز ازدواج با محارم و کفار
ازدواج با هر زنی جایز دانسته شده و مرد آزاد است
که با زن یا دختر مورد عالقهاش پیوند زناشویی و
همبستری ببندد!
وی در جواب خبرنگار که پرسید :به غیر از
محارم و کفار مثال مرد میتواند با یک مرد دیگر
ازدواج کند؟
حجتاالسالم پاسخ داد :البته که نه!
خبرنگار پرسید :اگر بخواهد شرع را محترم
بشمارد و نتواند با محارم و کفار ازدواج کند آیا
میتواند با یک حیوان ازدواج کند؟ مثال مرغش یا
االغش؟ یا شترش؛ اگر محرم باشند؟
حجتاالسالم گفت :نه آقا ،نمیشه!
خبرنگار پرسید :مردی در سن  ۳۰سالگی دختر
پنج سالهای را به دخترخواندگی قبول میکند.
وقتی که این دختر به سن  ۲۵سالگی رسید و نظر
مرد به او جلب شد آیا درست است که مجبور باشد
زن یک مرد  ۵۰ساله بشود؟

تورم در ایران

روزنامه «تهران امروز» ،چاپ تهران ،نوشته
که طبق آمار صحیح جمعآوری شده قیمتها در
ایران در عرض هشت سال اخیر ده برابر شدهاند.
این روزنامه نوشته آیا بهتر نبود دولت قبلی و فعلی
کاری میکردند که قیمتها در عرض هشت سال
اخیر بجای ده برابر فقط هشت برابر شوند تا سر و
صدای ملت کمتر در آید؟

زندانیان سیاسی

رفسنجانی در جمع خبرنگاران گفت :اگر من
رییس جمهور بودم همه زندانیان سیاسی را آزاد
میکردم.
بعد او در زیر گوش یکی از خبرنگاران گفت:
بین خودمون باشه ،چقدر شانس آوردم که رییس
جمهور نیستم!

 ۲۰هزار میلیارد تومان!

روزنامه «شهروند» ،چاپ تهران ،گزارش داد که
بابک زنجانی که درجه کارشناسی ارشد در اختالس
دارد با گذاشتن  ۲۰هزار میلیارد تومان از زندان اوین
(که جدیدا برای قشنگی اسم آن را ندامتگاه اوین
گذاشتهاند) آزاد شده است.
این روزنامه تنها نشریهای است که این خبر
را چاپ کرده و روزنامههای دیگر چون «کیهان»
از خجالت خفه خون گرفتهاند و صدایش را در
نیاوردهاند.
من نمیدانم  ۲۰هزار میلیارد تومان چقدر است
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حجتاالسالم جواب داد :چرا که نه؟
خبرنگار پرسید :چرا این قانون را به جلو هل
میدهید ،فکر نمیکنید قبیلهای و وحشیانه است؟
حجتاالسالم جواب داد :شما آمدهاید مصاحبه
بکنید یا حال ما را بگیرید؟ شما خودت زن جوان
دوست نداری؟
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ت سین ،صدای اعتراض
این عکس فتو شاپ شده باراک اوباما و خانوادهاش در پای سفره هف 
بسیاری از ایرانیان را در آورده است .حاال چرا ،کسی نمیداند؟
در جواب یکی از این معترضین که از کابران «فیس بوک» است نوشتم :برادر ،اوال که کمی
طبع شوخی داشته باش .دوما این اوباماست که باید اعتراض کند نه تو .سوما اگر مردی برو همین
فتو شاپ را با عکس رهبر فقیه درست کن تا دو سه روزه سر و کارت به زندان اوین بیفتد تا دیگه
از این غلطها نکنی!
ولی با قیمت تخم مرغ هر عدد  ۳۰۰تومان هم که
حساب کردم دیدم میتوان تمام کشور ایران را
املت داد و حتی به ملل همسایه مثل افغانستان
هم تعارف کرد!

مرغ و خروس!

آیا میدانستید که قیمت یک مرغ در زمان شاه
به اندازه یک آدامس خروس نشان امروز ایران بود؟
حاال به فرض این که بدانید ،چکار میتوانید
بکنید؟ بشینید و آدامس بجوید؟

افکار عمیق سیاسی

من هنوز نمیدانم چرا «کیهان» تهران که
مرتب درباره عید نورز و چهارشنبه سوری و سیزده
بدر فحش و بد و بیراه مینویسد یکهو هفت روز
بخاطر تعطیالت ایام نوروز تعطیل میکند و چاپ
نمیشود؟ عید نوروز به شما چه ربطی دارد؟ فقط
تعطیالتش خوب است؟ جالب اینجاست که نشریه
اینترنتی «پیک نت» که مرتب در تمام سال ضد
«کیهان» ایران مقاله و مطلب مینویسد درست در
همین ایام از روی اینترنت برای هفت روز غیبش
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میزند! آیا «کیهان» تهران و «پیک نت» اپوزیسیون
با هم به مسافرت و تعطیالت نوروزی میروند؟

میان ماه ما تا ماه گردون

دنیا را نگاه کن! ما نگران وارد شدن کلمه
«داف» به ادبیات فارسی هستیم و بعد این رفقای
سوپرناسیونالیست و یا آریاییالهی نگران این هستند
که عربها اصطالح «پارس کردن» سگ را به خاطر
تحقیر ایرانیان ساختهاند!
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است!

انفجار یک توریست
(نه تروریست)

گزارش شد که در استان کرمان یک توریست
خارجی ضمن گردش در نواحی کویری تصادفا روی
یک مین پا میگذارد و مین منفجر میشود .حال
این توریست بسیار خراب است و در بیمارستان
بسر میبرد.
وی گفت و گویی تلفنی با همسرش داشت و
همسرش از او پرسید:
ـ تعطیالت چطور بود؟
مرد جواب دادI Had a Blast! :

اضافه بار

یکجوردی باید با این خشونتهایی که
اسالمیستها برای گسترش به قول خودشان اسالم
واقعی انجام میدهند پایان داد .نباید گذاشت این
خشونتها امری عادی و قابل قبول باشد .مثال
دیروز به این شرکت هواپیمایی که میگویند بیشتر
طالبان قدیم در آن سرمایهگذاری کردهاند و از تهران
به کابل و کراچی پرواز دارد اعتراض کردم که چرا
نوشتهاند که برای این بمبهای جلیقهای اضافه بار
میگیرند و نمیگذارند محلولههای ساخت بمب را با
ساک دستی داخل هواپیما ببری و گفتم این نشان
ن کارها بسیار عادی و معمولی شده
میدهد که ای 
و شما اهمیتی نمیدهید.
اعتراض من بینتیجه هم نبود چون نامهای
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فرستادند با چند کوپن تخفیف برای حمل موشک
اتمی و اسلحههای سنگین مثل توپ و تانک و
«آر پی جی»...

میزند .پرسیدم :منظورت از گسترش روابط چیه؟
گفت :فکر میکنم وقت آن رسیده که من توی
چرت بعد از ظهر تو هم بیام!

هفت سین کاخ سفید

بخش ادبیات

خواندن این مطلب برای ایرانیانی که کمتر
از پنج سال در آمریکا هستند اتالف وقت است.
راست یا دروغ ،میگویند باراک اوباما و
همسرش میشل امسال سفره هفت سین ایرانی
در کاخ سفید به راه انداختند و عکس آن را اول به
صورت فتوشاپ و بعد بصورت واقعی به رسانهها
دادند .این جای خوشحالی دارد که رهبر کشور
اول ما اهل سفره هفت سین نیست و بیشتر اهل
سفره نذر است و رهبر کشور دوم ما ،یعنی آمریکا،
به سنت سفره هفت سین ما احترام میگذارد.
البته با توجه به شرایط سفره هفت سین رییس
جمهور سیاه پوست آمریکا تعدیالت مخصوص به
خود را داشت که با سفره سنتی ایرانی ما تفاوتهای
زیادی دارد.
سفره هفت سین کاخ سفید باراک اوباما شامل
اقالم زیر بود:
ـ بجای سیبsweet potato :
ـ بجای سمنوgravy sauce :
ـ بجای سنجدpinuts :
ـ بجای تخم مرغ رنگیeaster eggs :
ـ بجای سرکهcalifornia wine :
ـ بجای سبزهweed pot :
ـ بجای سکهdebit card :
ـ بجای سیرsweet onion :
ـ بجای سماقchili powder :

خواب جنیفر لوپز

دیشب باز هم جنیفر لوپز آمد به خوابم .بعد از
سالم و احوالپرسی و چاق سالمتی و ماچ و بوسه
یکهو خیلی جدی برگشت و پرسید :میدونی االن
چند ساله که من به خواب تو میآیم؟
گفتم :نه! ولی خیلی زیاد؛ چطور مگه؟
گفت :االن ده ساله که مرتب به خواب تو میام
و فکر میکنم که وقت آن رسیده که رابطه ما کمی
گسترش پیدا کنه.
ترسیدم و فکر کردم دارد حرف از رابطه جدی

شوخی عکسی
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شعر غمگین بهاری

ای غنچه باز نشو ،اینجا بهاری نیست
صدای سرنا و دهل و زخمه تاری نیست
خانهها خالی ،چراغها خاموش
بسیاری کوچیدهاند و دیگر یاری نیست
همه سر در گریبان ،دل خرابان
بیهدف ،به هر سویی شتابان
ای گل پر پر شو ،پاییز است
همه جا سرد و هنوز غمانگیز است
بلبالن از ترس نمیخوانند
چاقوی سالخان نامردانه تیز است
قهرمانها را لب دوختهاند
بال مرغ عشق را سوختهاند
بذر دشمنی کاشتهاند
آتش جنگ و خشم افروختهاند
بهار این نیست که سبز رنگ نباشد
آشتی و عشق بیجنگ نباشد
آنچه که زمستان آورد کتمان کنیم
از غم خفقان گلویمان تنگ نباشد
گر کوری چه سود آفتاب تابان؟
از سحر تا غروب در جمع دزدان و خرابان
آفتاب فروردین یا ماه آبان
اهل کتابی و لیک در محفل بیکتابان...

نسلهای سوخته و نسوخته...

دیشب بیکار بودم گفتم بروم نسلهای ایرانی
را طبقهبندی کنم.
دیدم یک نسل سوخته داریم که همین جوانان
متولد سالهای اول انقالب هستند که حسابی
سرشان کاله رفته .بعد دیدم یک نسل قبل از
آنها بوده که با هجوم انقالب روبرو شدند و ایران
را ترک کردند .این نسل را میتوان نسل خانه
فروخته نامید چون هم ه چیزشان را فروختند و
به غرب پناه بردند.
بعد نسل برافروخته داشتیم که همه آنها در

ALTER EGO

روحانی :حامد جان ،داری میفتی یا داری یوگا کار میکنی؟

سالهای  ۸۸توسط ماموران سرکوب شدند و به
خانه برگشتند تا در کنار نسل سوخته بمانند و اخبار
تظاهرات خودشان را به نسل خانه فروخته بفرستند
تا آنها برای امید برگشت هیجان زده شوند.
بعد نسل خودفروخته داشتیم که آنهایی
بودند که با دو سه میلیون تومان و دو سه تا
آبمیوه ساندیس به نسل سوخته و برافروخته
بیالخ فرستادند و بعنوان جایزه خانه مهاجران
خانه فروخته را غصب کردند .کمی بعد نسل
نیمهسوخته داشتیم .این نسل آنهایی بودند که
مغزشان را برداشتند و فرار کردند ولی هر روز دلشان
برای مملکتشان تنگ میشود.
نسل بعدی نسل اندوخته بود .آنهایی بودند
که بدون توجه به شرایط پول جمع کردند و پول

خارج کردند و سر دولت و مردم کاله گذاشتند.
همانطور که میبینید از هیچ کدام این نسلها
منفعتی نصیب کشور ایران در آینده نخواهد داشت؛
حتی نسل جدید و مدرن «چشم به در دوخته»...

حاجی فیـروز در ثبت احوال
نمایشنامه در یک پرده

پرده باال میرود .صحنه یک دفتر اداره ثبت
احوال ،قسمت صدور شناسنامه ،است .شخصی
میانسال با ریش نتراشیده پشت میزی نشسته
است .مرد کاغذهایش را که روی میز هستند باال

بقیه در صفحه 41

8486-I Tyco Road
Vienna, VA 22182
Phone: (703) 893 1199

ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﮐﺶ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪﻩﻓﺮﻭﺷ

Showroom Hours:
Monday: by appointment only
Tuesday - Friday:
11:00 am - 5:00 pm
Saturday:
10:00 am - 6:00 pm
Sunday:
12:00 pm - 6:00 pm
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سال فرهنﮓ »آقا«...

بقیه اﺯ صفحه 1۷

قواعد مذهب تازهشان پایبند میشوند
و قواعد قبلی را رها میکنند .اما پس از
این تغییر ،آنها از فرهنگ غیرمذهبی و
مردم ساخت خود جدا نمیشوند .عید
قربان را فقط مسلمانان جشن میگیرند
و بس؛ عید غدیر را هم فقط شیعیان.
اما نوروز و یلدا و سده و مهرگان و دهها
جشن دیگر جشن همگان است؛ مسلمان
و غیرمسلمان ،و مذهبی یا بیمذهب.
آقایان حواسشان نیست که اکنون
دوره چهارده قرن پیش نیست که بتوان
ارزشهای فرهنگی مردم را با خاک
یکسان ،یا ممنوع و ﻳا حذف کرد ،و

اسیـرکﺸی جیﺶالعدل...

بقیه اﺯ صفحه 1۳

دولت روحانی از وعدههایی که به ساکنان
مناطق قومیتنشین در ایام انتخابات داده
شد وی را در معرض ریسک ریزش یک
چهارم رایهایش قرار میدهد.
در مجموع کشته شدن داناییفر
هشداری جدی است که تبعات و
یپامدهای مخرب آن باید جدی گرفته
شود .گروه جیشالعدل مرتکب قتل
انسانی بیگناه شده است و باید عدالت
درباره آنها اجرا شود .اما نسبت به
مسئولیت حکومت در اهمال ،بیتدبیری

خالی از شوخی

بقیه اﺯ صفحه ۳1

و پایین میکند و فریاد میکشد:
ـ نفر بعدی!
از کنار صحنه یک حاجی فیروز نمایان
میشود .لباس قرمز گشادی پوشیده با
گیوه سفید و صورت سیاه .همانطور که
دایره زنگیاش را آرام آرام میکوبد به میز
نزدیک میشود.
ـ سالم حاج آقا.
ـ سالمالعلیکم ،کارتو چیه؟
ـ حاج آقا ،اومدم اسمم رو عوض کنم،
شناسنامه جدید بگیرم.
ـ اسمت چیه؟
ـ حاجی فیروز.
ـ چرا میخواهی عوض کنی؟
ـ اوال که بنده به حج نرفتهام دوما سر
به سر من میگذارند که «ف» توی اسم
ما را عربها از «پ» که نمیتوانند تلفﻆ
کنند دستکاری کردهاند.
ـ چه اسمی میخواهی بگذاری؟
ـ پیروز نوروزنﮋاد.
ـ چرا؟ این هم شد اسم؟
ـ هم «پ» داره که عربها نمیتوانند
تلفﻆ کنند و هم «ﮊ» داره که کارشون را
سختتر میکنه.
ـ دادخواست داری؟
ـ دادخواست چیه؟
ـ تقاضا کردی که دادگاه قبول کنه؟
اونا باید حکم صادر کنن.
ـ نه حاج آقا ،دادگاه چیه؟
ـ باید دادخواست بدهی و دادگاه
تعیین کند و بعد ما سجل صادر میکنیم.
ـ سجل چیه؟
ـ همون شناسنامه است.
ـ حاال این دادخواست را چطوری
تهیه کنم؟
ـ باید  ۱0نفر شاهد پیدا کنی که قبول
کنند اسم تو پیروز نوروزینﮋاد باشد .تایید
محﻀری هم باشد.
ـ نوروزنﮋاد!
ـ فرقی نمیکنه! چون فارسی قدیم
است باید تعیین صالحیت بشه.
ـ شاهد برای چه؟
ـ که اسم پدرت چیه ،بچه کجایی و
غیره ...مملکت قانون داره...
ـ اسم پدرم یادم نیست ولی اسم
عمویم یادمه.
ـ اسمش چیه؟
ـ عمو نوروز...
ـ مگر شناسنامه نداری؟
ـ نه حاج آقا!
ـ چرا؟ من چطوری شناسنامه صادر
کنم اگر مشخصات نداری؟
ـ زمان رضا شاه که شناسنامه

مردمان را به ناچار به فراموشی کشاند.
امروز با قدرت عظیم رسانهای ،با این همه
موزه و کتابخانه و دانشگاه ،هیچ چیز را
نمیتوان نابود کرد؛ آن هم فرهنگهایی
را که ریشه در عشق به طبیعت ،عشق به
شادمانی ،و عشق به مردم دارند و طبعا به
باورهای حقوق بشری نزدیکترند.
آقایان حواسشان نیست که فرهنگ
ما ،میراﺙ فرهنگی فیزیکی و غیرفیزیکی
ما ،از آنجا که بر مهر و خرد تکیه دادهاند،
به سان خورشید بر همه یکسان میتابند
و با دست نمیتوان جلوی انوار این
خورشید را گرفت؛ هر چقدر که دستهای
تارﻳکاندﻳشان بزرﮒ باشد ،و هر چقدر که
بر تانک و توپ و مسلسل و ترس و زندان
تکیه داده باشند.
و تحریک و زمینهسازی برای خشونت نیز
نباید بیتفاوتی پیشه کرد.
حل مشکل ترور ،گروگانگیری و
ناامنی در سیستان و بلوچستان نیازمند
برخورد جامع و ﮊرفبینانه با موضوع
است و با بگیر و ببند و اعدام و پلیسی
کردن فﻀا و قدرتنمایی حل نمیشود.
همچنین برخورد یک بعدی ،محدود
کردن مشکالت به گروههای تروریستی و
حامیان آنها و بیتوجهی به سرکوب مردم
سیستان و بلوچستان و مشکالت متعدد
آنها نیز کارساز نیست.
برگرﻓته اﺯ پایﮕاه اینترنتی »رادیو ﺯمانه«

میدادند پدرم که خیلی مذهبی بود
نخواست شناسنامه بگیرد و فقط اسم و
تولد مرا توی صفحه اول قرآن خونهمان
نوشت.
ـ اون قرآن چی شد؟
ـ پدرم فروخت که دوچرخه بخرد.
قرآن دست خط بود حاج آقا .کلی
میارزید.
ـ به هر حال باید دادخواست بیاری با
 ۱۲قطعه عکس.
ـ چرا  ۱۲تا؟
ـ دو تا برای شناسنامه و بایگانی ما و
ده تای دیگه هم توی بخشنامه آمده ولی
نمیدانم برای چیست .بخشنامه مال
زمان شاه سابقه!
ـ حاج آقا من دو تا عکس آوردم ،جان
بچههات قبول کن و کار مرا راه بینداز
ـ نمیشه آقا!
ـ عید نوروزه ...خدا را خوش نمیاد
منو اﺫیت کنی .ارباب خودم بز بز قندی،
ارباب خودم چرا نمیخندی؟
ـ نمیشه آقا...
ـ حاج آقا امروز فقط  ۵0هزار تومن
کاسبی کردم ،نصفش اصال پول چایی
شما ،بقیهاش هم عیدی من ،قبوله؟
چاکرم( ...دایره زنگیاش را به صدا در
میآورد)
مرد دور و برش را نگاه میکند و دستی
به ریشش میکشد.
ـ  ۴0تومن بده کار تو راه بیندازم۱0 ،
تومن بقیه هم برای این که دلم بحالت
سوخت...
حاجی فیروز از جیب شلوار گشاد
قرمزش چند اسکناس درمیآورد و
یواشکی زیر منگنه روی میز میگذارد و
لبخند زنان به مرد نگاه میکند.
مسئول مشغول پر کردن شناسنامه
میشود.
ـ اسم مادر؟
ـ نمیدونم...
ـ یک چیزی بگو بنویسم.
ـ بنویس شهربانو یا شهرزاد یا
فرنگیس ،از این اسمهای خوشگل ایرانی
باشه بهتره.
مسئول تند و تند شناسنامه پر
میکند ،عکس را با منگنه محکم روی
شناسنامه میچسباند و با یک مهر کار را
تمام میکند .شناسنامه را بطرف حاجی
فیروز دراز میکند...
حاجی فیروز شناسنامه را میقاپد و با
دایره زنگی مشغول رقصیدان و خواندن
میشود.
ـ ارباب خودم ،بز بز قندی ،ارباب
خودم ...پیروز نوروزنﮋادم ،از نوروز خودم
شاد شادم.
صدای فریاد مسئول :نفر بعدی...
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پاسﺦ به ﭼهار پرسﺶ درباره معامﻼﺕ امﻼﮎ

جنﮓ سرد جدید

بقیه اﺯ صفحه 1۵

اروپا واکنش نشان دهد ،شاید این اقدام
را انجام دهد».
ریابکوف که نماینده روسیه در
مذاکرات هستهای با ایران است میگوید
از نظر مسکو الحاق دوباره کریمه به
روسیه موضوعی به مراتب مهمتر از
تحوالت پیرامون مذاکرات هستهای با
ایران است.
به این ترتیب در حالی که اندک
گفت و گوهای مستقیم ایران و آمریکا
برای اولین بار پس از انقالب اسالمی
آغاز شده ،هوشیاری تهران نیاز است که
آیا مایل است ابزاری برای فشار مسکو بر
غرب باشد یا نه.
برگرﻓته اﺯ پایﮕاه اینترنتی »روﺯ«

سفرها و زیبایی...

بقیه اﺯ صفحه ۳۶

لذت میبرند میراثی است که از نیاکان
ما بیادگار مانده است که تصور میرود
بقایایی از آن آتشکدههای کهن ایران فقط
در شهر یزد باقیمانده و همانطور که قبال
اشاره شد با وجود دو بار ماموریت به این
شهر تاریخی از دیدار بازار مثالزدنی آن از
نظر زیبایی و امنیت و آن آتشکده معروف
محروم ماندم.
به هر حال آخرین دیدار از یک شفق
باشکوه در شهر مانتری میسر شد .امید
آن که تجربهای باشد برای تمام دوستان
و عالقمندان به سفر با هر وسیلهای چه
شخصی ،تور ،کروز و ...که از دیدار از کلیه
اماکن تاریخی و زیبا غفلت نورزند.

بقیه اﺯ صفحه ۳۷

موجود و نامه دریافتی را به یک وکیل
نشان داده و نظرخواهی کنید .در برخی
مناطق مالکان مجموعه آپارتمانها بنا به
توصیه مشاورین اقتصادی خود آنها را
به کاندومینیوم تبدیل میکنند که پس
از طی مراحل قانونی و تصویب برای هر
آپارتمان که حال به یک کاندومینیوم
تبدیل شده است یک سند مجزا صادر
می شود .مستاجرین واجد شرایط
نیز میتوانند آنها را خریداری کنند.
به احتمال زیاد محاسبات مشاورین
اقتصادی مالکان نشان میدهد که اگر
هر واحد جداگانه به فروش برسد از
نظر اقتصادی بیشتر به سود مالکان
آن خواهد بود .مورد عکس این نیز رخ
میدهد اگر حداقل  7۵درصد از مالکان
کاندومینیوم رای موافق بدهند مجموعه
کاندوها به یک مجموعه آپارتمانی تبدیل
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افﻘی
 ۱ـ زن نافرمان و سرکش ـ کتابی است از عطار
نیشابوری.
 ۲ـ کی گذاشت که ما بندگی کنیم! ـ عقاب سیاه ـ
خطی فرضی به دور کره زمین.
 ۳ـ دیگ سنگی ـ خدمتکار پیر ـ آهو.
 ۴ـ عقیده و نظر ـ کنجد کوبیده ـ طاقت و توان ـ
استخوان باالی ران.
 ۵ـ نکوهش ـ از آن همان تراود که در اوست ـ
دریافتن ،فهمیدن.
 6ـ هر فصل از قرآن مجید ـ نترس و شجاع ـ سر
آن جان بازند.
 7ـ ماهی از سال ـ هلن قهرمانش بود ـ بنیانگذار
حکومت سوسیالیستی در روسیه.
 8ـ زباندار بیزبان ـ پیامبر ـ از اسامی فرنگی ـ زمانی
که نهایت ندارد.
 ۹ـ جناح لشگر ـ طرف راست ـ حیوان مرده.
 ۱0ـ تلخ ـ دریﻎ و حسرت ـ با اندیشه و فکر.
 ۱۱ـ ورقه بزرﮒ تبلیغاتی برای نصب به در و دیوار ـ
از پرندگان شکاری ـ گرفتنی از راه هوا.
 ۱۲ـ لوس و از خودراضی ـ ضمیر ـ سوم شخﺺ مفرد
ـ از میوههای درختی ـ سقف دهان.
 ۱۳ـ فتنهبرانگیز تراﮊدی اتللو ـ پدر بزرﮒ ـ کار مفت
و مجانی و زورکی.
 ۱۴ـ توجه و کنترل کردن ـ دستور الزماالجرا ـ از
تقسیمات کشوری.
 ۱۵ـ رمانی از ارنست همینگوی ـ موریانه.

عمودی
 ۱ـ موسس یکی از سلسلههایی که به مدت  ۵۳سال
در بخشی از ایران حکومت کردند.
 ۲ـ اصرار و پافشاری ـ نی قلم خطاطی ـ همکار
مدیر مدرسه.
 ۳ـ از انواع گیوه سنتی ـ پستتر و پایینتر ـ دست
افزار نقشهکش.
 ۴ـ شرم و آزرم ـ عالم هستی و وجود ـ چاپلوسی
ـ دعای زیر لب.
 ۵ـ به پایان رساندن ـ از شهرهای استان فارس ـ
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ﻫرگونه پرﺳشی درباره ﺧرید و ﻓروﺵ امﻼﮎ
دارید و ﻓﮑر میکنید که نیاﺯ به پاﺳﺦ حقوﻗی
و یا ماﻟیاﺗی ندارد ،اﺯ ﻃریﻖ ایمیﻞ یا ﺷماره
ﻓﮑﺲ ﺯیر برای مﻦ ارﺳاﻝ کنید و یا اﺯ ﻃریﻖ
ﺗﻠفﻦ با مﻦ ﺗماﺱ بﮕیرید ﺗا در ﺷمارهﻫای
بعدی »ایرانیان« پاﺳﺦ مشروﺡ ﺁن را بدﻫﻢ.
robertsoltani@gmail.com
Fax: (630) 491 - 2151
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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در محاسبات پرداخت مالیات بر درآمد
بسود شما خواهد بود بلکه رشد ساالنه
ملک نیز اندوختهای محسوب میشود.

میشود.
بیاد داشته باشید مادامی که مستاجر
هستید از مزایای مالک بودن محروم
خواهید بود .با جمعآوری اطالعات
بیشتر در مورد قیمت کاندومینیومها
به سود شما خواهد بود که یکی از
واحدها را خریداری کنید که عمال مبلﻎ
اجاره ماهانه بابت اقساﻁ بانک پرداخت
میشود که نه تنها میزان بهره پرداختی

حل سودکو شماره قبل
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جدول این شماره
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«جر» بدهید سوداگر شود!
 6ـ بیهوده و بیکاره ـ آن را عشق کند ولی شهرتش
فرهاد برد!
 7ـ کوچکترین عدد سه رقمی ـ عدد روستا ـ
فرمانروای لنگ تاتارها ـ ضایع و به کار نیامدنی.
 8ـ قوه حافظه ـ میوه ـ تصدیق عمو سام ـ نوعی
غذای سنتی.
 ۹ـ راهنما ـ صفه و پیشگاه اتاق ـ عرب گوید بگو
ـ درخت انگور.
 ۱0ـ از ورزشهای تیمی ـ خدعه و نیرنگ.
 ۱۱ـ پیشاوند نفی کلمه ـ عقاید و نظریهها ـ
کربنات دوسدیم.
 ۱۲ـ هر کس و هر چیز دارد ـ خوردن ـ فلز
چهره! ـ از شکستن بخشی از پوسته جامد زمین
تشکیل میشود.
 ۱۳ـ به جا مانده و رها شده ـ پسر شمشیر لقب
داشت ـ نویسنده.
 ۱۴ـ فریادی با تمام نیرو ـ کتابی است از

مطیعالدوله حجازی ـ در لطافت طبعش خالف نیست.
 ۱۵ـ دانشمند انگلیسی کاشف پنیسیلین.

حل جدول شماره قبل
5 4 3 2 1

 1ف
 2ا
 3ت
 4ح
 5ه
 6ا
 7ل
 8ک
 9ت
 10ا
 11ب
 12چ
 13ب
 14ا
 15ب

ر
ق
ا
ب
ت
چ
ه
ا
و
ن
چ
ه
ا
ر
ی

د
ر
ک
ه

م
ا
ک
ت
چ
ق
ا
ر
و
ن

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

ر ی ک
ر
ب
ی د
ل ا
ر ه ی
ن
ا
س ا چ
و ت ی
چ ف ی
خ ا ل
ا ق ا
ن چ ق
ق ه چ
ا ر ه
ه چ و

ن
ف
ر
چ
د
و
ک
چ
ن
ی
چ
ن
م
چ
ا

چ
ر
گ
چ
ر
و
د
ا
ن
چ
ا
ا
م

ی چ ه
م
و
م ل
ی ا س
ه چ پ
ق ه
ا ل ب
ت چ د
ا ل چ
چ ی م
م ر د
د چ ل
ا چ چ
خ یش
ل ت ر ا

پ ر
ا و
ل ن
و ا
ن س
ه چ
چ ف
ر و
ا ر
ک ی
د چ
س
س م
د ا
سک

ا
د
ا
م
چ
ب
ر
غ
و
چ
ی
ه
و
د
ا

گ
ه
ر
چ
ا
ش
ع
ه
ا
ل
ل
م
ع
ا
ت

