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۲۰۰۷ صلح نوبل جایزه
آل فراوان و جنجال های جار از بعد باالخره
نوبل برندهجایزه گور،معاونسابقبیلکلینتون،
با  مشترک طور به را جایزه این او ۲۰۰۷ گردید.
محیط بهبود برای متعهد دولت های سازمان
داخلی ادارات از که (آی.پی.سی.سی) زیست

میکند. دریافت است، ملل سازمان
جمهوریاسالمیکهاززماندریافتاین جایزه
زنان، و بشر عبادی، فعال حقوق شیرین توسط
مثلماربهخودشمیپیچد،دررسانه هایدولتی
پیروزی آل و نداد خبر این به زیادی خود اهمیت
بین اخبار در هشتم، و هفتم صفحات را در گور

کرد. مدفون جادههای شمال، تصادفات
اعتراض دفتر احمدینژاد ضمن سخنگوی
که شد متذکر کمیته انتخاب قضاوت نحوه به

بوده احمدینژاد محمود حق واقعا جایزه این
را نتیجه خود نفوذ اسراییلی با البیستهای و
رییسجمهور دادهاند! او گفت که شخص تغییر
تاکید نوبل ضمن جایزه سازمان نامهای به طی
نوبلصلححقمسلمماست»، «جایزه اینکه بر
را برشمارده ایران خود در سیاستهای مهرورزی

است. کرده نظر تجدید تقاضای و
نامه جواب در سازمان این که شده شایع
وجود سیاستهای با احمدینژاد عنوانکرده که
مهرورزیمتذکرشده،اعداموسنگساروشکنجه
زنانوهمچنینحمایت ویژه به وسرکوبمردمو
در تخم نفاق پراکندن دنیا و در و کشتار جنگ از
میاناقلیتهای مذهبیعراق،وی راواجدشرایط

نمی کند. صلح جایزه دریافت برای
در اصرار نامه مجددی احمدینژاد در گویا
بسیار گفته: و کرده سازمان این نظر تجدید
کارهای منفی مرا که خوب اگر راست میگویید
جمع بودهاند، از مثبت هم خیلی حساب ما به
به را نفر دوم جایزه حداقل و کم کنید کل نمره

منبدهید!

در به اون این
رییس که این  بحث هم  هنوز ایران  در
را احمدینژاد نداشت حق «کلمبیا» دانشگاه
«جوجه را یک او و کند مسخره مناظره خود در
دارد. ادامه نماید، قلمداد سنگدل» دیکتاتور
برخیمیگویند یکمرجععلمیو تحقیقینباید
وجانبداریازمکتبوایدئولوژیخاص قضاوتها
کند. عنوان مجالسی و محافل چنین در را خود
پس چرا جمهوری باشد این حرف درست اگر
انقالبی «چهگوارا» پسر و دختر اسالمی
که این خاطر به صرفا را کمونیست مارکسیست
هستند آمریکا امپریالیسم و کاپیتالیسم مخالف
و میکند دعوت ایران به کنفرانسی تشکیل برای
و خدا اهل پدرشان خاطر این که به را آن ها بعد
میدهد؟ قرار انتقاد و تمسخر مورد مذهبنبوده

بابا! برو همسایه؟ برای است خوب مرگ

دوم نوع از بدنه بیمه
جنیفر که خواندم روزنامه اخبار در دیشب
یک سکسی، و هنرپیشه معروف خواننده لوپز،
معروف منحنیهای را (که خود باسن دیگر سال
به مبلغ بزرگ بیمه، شرکت در یک جهانی دارد)

است. دالر بیمه کرده میلیون یک
من اگر میشد خوب چه گفتم: زنم به رو
کارمنداینشرکتبودم و درصورتبروزخسارت،
اتومبیل بیمه شرکت مامور یک مثل الل، زبانم
اینخانمرا ازنزدیک میرفتمو بدنهوگلگیروسپر

می دادم! خسارت تخمین و می کردم معاینه
همانطور کهداشتمشقهایبچه ها رامرتب
یکهو منگنه میزد، هم به چند کاغذ و میکرد
آتش دهانش مثلاژدها از چشمانشگشادشد و
یک سرعت با منگنه را بدون اختیار زد. بیرون
توپ بیسبال به طرفم پرتاب کرد. تا روزنامه را
طول ثانیه ای چند گذاشتم فرار به پا و کردم تا
به تیز منگنه درد فرو رفتن کمال در و کشید

باسنم را حس کردم.
داد اتاق ته از میخندید که همان طور
دوی هر اسم تو به باسن امیدوارم بیمه کشید:

باشد! ما

بیزنس های موفق  
ایران در

پوستمنکه زیر رفقایمنرفتهاند از بعضی
است ایران درآوردن برای پول دنیا در جا بهترین
بود اینجوری اگر میگویم بهشان چه هر بس. و
هستند  زیرخطفقر ۱۲ یا ۱۴ میلیوننفر پسچرا
جوابدرستیبهمننمیدهند.میگوینددرسایه
این که است» خر «اقتصاد مال قدیمی سیاست
گاو است» مال «اقتصاد به و کرده روزها ترقی
چند فروشآندر خرید یکخانه و با تبدیلشده
۱۰ سال  اندازه به میتوانی قیمت برابر دو به روز

بیاوری! در پول آمریکا در کار
ارسالدالراز آمریکا وقتیکهمیپرسمپسچرا

به ریال ارسال برابر میلیون یک ایران به اروپا و
درآمد در ایرانبا آمریکاستوهنوز بیستخانواده
به سال یک میتوانند ایرانی مهاجر یک ماه یک
با رفاه زندگی کنند؟ جوابی ندارند. و خوشی
این نتیجه به وهمفکریدوستانباالخره مشاوره
قول به یا و کارها و کسب از بعضی که رسیدهام
بد ایران در هم آنقدرها «بیزنس» آمریکاییها

درآورد. خوبی پول آنها از میتوان و نیست
این بیزنسهای لیست همفکری دوستان با

کردهام: خالصه زیر شرح را به موفق
اخذ  شرکتهای در سرمایهگذاری ـ  ۱۰
و آمریکا گرینکارت قرعهکشی در شرکت ویزا،
سرمایهگذاری هواپیمایی. همچنین آژانسهای
دوبی مخصوص تورهای آژانسهای مسافرتی در

ترکیه. و
فروشقاچاقیتکنولوژیومصالح  خریدو ۹ـ 

اتم. و بمب هستهای به انرژی مربوط
تولید  شرکتهای در  سرمایهگذاری  ـ  ۸

اصل. شده از کپی و نوار سیدی
ساخت و  شرکتهای در ۷ ـ سرمایهگذاری

نماز. مهر و گالب شمع، تسبیح، واردات
سکوریتی  شرکتهای در سرمایهگذاری ۶ ـ
لشگری و از مقامهای دولتی حفاظت مخصوص
و کردستان  در ویژه به  ایران  نقاط اکثر در 

بلوچستان.
سازنده  شرکتهای در سرمایهگذاری ـ  ۵
برای قالبی هوشمند کارت های تولیدکننده و

خریدبنزین.
شرکت هایتولیدکننده  سرمایهگذاریدر ۴ـ 
برای استفاده مورد کلفت و سیاه پارچه های

زنان. حجاب
آمریکا  در سرمایهگذاریدرشرکت هاییکه ۳ـ 
این  ایران در و Bond Company مینامند را آنها
با وثیقه سیاسی زندانیان آزادی برای شرکتها
می دهند. زندانیان خانوادههای به بهره احتساب

جذب  شرکتهای در سرمایهگذاری ـ  ۲
پا و دست و کلیه نظیر بدن اعضای

به ایران در سرمایهگذاری موفقترین اما و
دوستانمن: گفته

فیلترشکنهای  نرمافزار تهیه شرکتهای ۱ـ 
ماهوارههای کانالهای کردن باز و دولتی ضد

و آمریکایی. اروپایی

هشدار وزارت ارشاد
خدا رحمت ماه رمضان درهای شدن تمام با
خواهران کلیه موقتبسته خواهدشد. از طور به
بسته از قبل میکنیم استدعا عزیز برادران و
درها در بیرون تا آمده ما به جمع درها شدن

نخورند! سرما

تبریک و تسلیت
فرارسیدنعیدمبارکفطررابههمهمحرومان
و معتادان خیابانخوابها، فشار، زیر طبقات و
و عدم گفته تبریک فقر خط زیر کلیه هموطنان
آنها آخرینافطار بر سفره وجودبشکههاینفترا
بنزینمیسر کارتهایهوشمند صدور کهحتیبا

نگردیده، تسلیتعرض میکنیم.
روابط عمومیسازمانبیت المالمسلمین ایران

حوا و آدم تلفنی مکالمه
رینگ... رینگ... ـ

حوا؟ الو؟ ـ
بفرمایید،شما؟ بله ـ

تشخیص صدای مرا دیگه حال آدمم. من ـ
نمیدهی؟

کردم. قاطی لحظه یک ـ
تو به دیگری هم جنگل کس توی این مگر ـ

کردی؟ قاطی چی یعنی میزند؟ تلفن
کلفت و درشت عوض شده. صدات ولی نه ـ

شده.
ـاحتماالمال دیشبه که داشتم ادایجیغزدن

را در می آوردم. تارزان
داشتی؟ چکار خب ـ
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عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

هست اسمش چی که هر یا یا حقه جعبه این رو ولش! تقدیر نژاد: لوح احمدی
آقا برای شما میبرم اجازه با را

میگرفتمجواب داشتمموبایلترا دوساعته ـ
نمیداد.

خط بودم. روی اون ـ
کی؟ با ـ

طرف این که میدونی خودت کردم. شوخی ـ
نیامد. تلفن زنگ صدای نمیده. آنتن جنگل

موندند؟ کجا هستند؟ خونه بچهها ـ
میوه بچینه، قابیلهمداشتبا هابیلرفته ـ

میکرد. بازی فوتبال سیاهه گوریل اون
دادم خوشش آمد؟ بهش از توپی که ـ

به جای دیگه بگو دفعه بابا به  گفت نه زیاد. ـ
کردن شوت چون بیاره نارگیل یک برام هندوانه

هندوانهخیلیسخته.
می چینه، دست به هابیلگفتیکه اگر میوه ـ

نزنه؟ سیب درخت به
بگذار بیاری؟ را عقدهای بار بچه میخواهی ـ

بخوره. میخواد چی هر
نزنیم. سیب به دست گفتهاند که ما به آخه ـ
چسبیدهاندمن اینهمهمیوه چرا سیب را از ـ
پرتقال و موز که نمی شه همش نمی آورم. در سر

شدم. خسته خورد.
نمیشه؟ چرا ـ

بیشتره ویتامینش میگه سیب ماره آقا این ـ
ما مفیده. برای دندانهای و

و حقه باز این مار حرف دفعه به یک نکنه ـ
شیطانگوشکنی.

خیلی را بچهها نیست. بدی آدم هم زیاد ـ
داره. دوست

بر و این یارو دور که من اصال خوشم نمیاد ـ
بپلکه. ما خونه

زنها اون از من باشه. راحت خیالت ـ
نیستم.

زنها؟ کدوم از ـ
تمامیخواه نباش. اینقدر بابا! ولش کن ـ

و برات کندم انجیر درخت از که اون برگی ـ
پوشیدهای؟ آوردم

میافته. همش نمیچسبه. بدنم به درست ـ
خطا به مادر مار این بپوشانی. را خودت باید ـ

حریص است. و خیلی هیز
در را این حرفها چرا حوصله داری. هم تو ـ

نمی زنی؟ سیاهه گوریل مورد
میکنم نکن وگرنه مجبورت بحث دیگه ـ

هم را مویت و  سرت بگذاری نارگیل  پوست
بپوشانی.

را؟ موهایم چی برای ـ
به ماهی استخوان داشتی که دفعه اون ـ
فالن مار شوند، تا صاف میکشیدی موهایت
و بود بیرون دو متر درآورده را شده زبانش فالن

بود. زل زده تو به
مگر احتماالگشنهاشبوده، ولمونکن. بابا ـ

میکند؟ تحریک را کسی هم مو
برمیاد. چیز همه بدجنس مار این از ـ

کردی؟ پیدا امروز برام چی راستی ـ
ولی درخت. الیاف مقداری و استخوان فقط ـ

خیلیقشنگهستند.
از باش. مخصوصا دنبال فلز گفتم که بهت ـ

داره. طالیی رنگ که اونهایی
داریم؟ چی شام راستی ـ

نصفش آوردی، دیشب که شکاری از ـ
مونده.

نزده؟ کرم هنوز ـ
اونها نداشتند. دوست  بچهها  ولی نه، ـ

دارند. دوست بیشتر را سبزیجات
یک چیزینداریم؟منخیلیگشنمه. دیگه ـ

بخوریم. خوشمزه جور کن چیز
کنم؟ درست پیتزا برات داشتی انتظار ـ

شده؟ وصل گاز مگر ـ
شد خاموش آتشفشان وقتی پیش شب دو ـ

نیست؟ یادت مگه شده. قطع هم گازمون
پرت کرده. را حواسم زیاد این مشغله ـ

ـکدوممشغله؟یکدقیقهگوشیدستتیکی
آمد روی خط.

دقیقهسکوت... چند
اونجایی؟ هنوز الو؟ ـ

بود؟ کی آره. ـ
قراره برای ـخدا بود.حالبچهها را میپرسید.

بفرسته. کوتوله کره خر یک قابیل تولد
عصبانیش کردی؟ صحبت مودب باهاش ـ

نکردی؟
دستش از که  میدونه خودش ولی  نه ـ

نداده. دختر بچه من به که عصبانیم
کنی. باهاش بحث نباید که نگفتی؟ بهش ـ

دمق هم خیلی میدونه. خودش ولی نه. ـ
بود.

چی؟ برای ـ
یک خلقتش توی میگفت من. ناف این سر ـ
من شکم ناف روی وجود با و کوچک کرده اشتباه

پیش بیاد. بحث قراره خیلی
که بیارم قشنگ یک برگ برات میخواهی ـ

نشود؟ ناراحت خدا تا بپوشانی هم را نافت
باتری موبایلم حلنمی کنه. اینکه مشکلرا ـ

خونه. زود بیا تموم میشه. داره
الو... قطع وصل میشه... صدات الو؟ ـ

چیگفتی؟
خونه... بیا... زود... ـ

مادران بر صندلی
چرخدار

باطلنشود پیرم گرینکارتمادر برایاینکه
اقامت آمریکا از در خارج قانونی حد از بیش و
را سالی ضعیفش بدن نحیف و نکند، مجبورم
را بیاورم تا زمانی اینجا به دنیا از آن سوی بار یک

بگذراند. ما کنار در
روی را مجبور کردهایمکه اینکه او سالاز هر
خود و معلولها بنشیند و چرخدار پیرها صندلی
چارهای شکایت دارد. بزند جسمی جا ناتوان را
نیست.اگربهعنوانیکمسافرمعمولیپروازکند
فرودگاه هایمیانراه وجود در امکان گمشدناو
پلههایبرقیفرودگاه از امسالهموقتیکه دارد.
به حقارتش احساس معمول از طبق آمد پایین
عنوانپیرزنیکه افلیجنیستو بایدرویصندلی
کرد. فراوان شکایتهای  بماند باقی  چرخدار
کار جان، این مادر گفتم: و را بوسیدم صورتش
بستهای کن فرض میکنیم. تو راحتی برای را
و تو نوشتهاند آدرس آمریکا را روی که هستی
را گارانتی شهر ما فرودگاه در ایران تحویل آن از
تمبرهایی انگار اینصندلی چرخدار هم میکنند.

چسباندهاند. بسته روی که است
آههایمخصوصخودشرا کشید. از آن  یکی
ایران اوضاع آوردن خاطر به زمان که آههایی آن از

میدهد. دست آدم به از انقالب قبل
زمزمه کرد: زیر گوشم و آرام بوسید صورتم را

است! زده اسالمی جمهوری هم را تمبرها تف

جدید آشپزی دستور چند
این خوانندگان بیسابقه استقبال دنبال به
از بیشتر گویا که آشپزی قسمت از صفحه
احمدینژاد آشی که حتی سیاسی و قسمتهای
گرفته چند قرار توجه مورد است پخته برای دنیا
این شماره برای در دیگر را دستور آشپزی مدرن

درجمیکنیم: شما

مرغ تهچین
میدهیم قرار قابلمه کف در را درسته مرغ یک
و فنجان ماست شده که در آن یک برنجی آبکش و
شده زعفران ساییده با زدهایم و تخم مرغ عدد پنج
محکم فشار و روی آن میریزیم بر چاشنی کرده ایم
قابلمه بگیردو درضمن حالت قالبیدر میدهیم تا
قد قد دیگر نیست و زنده که مرغ شویم مطمئن
پخت مطلوبو نمیکند. میتوانبرایاطمیناناز
دادو مرغ درکفقرار برنجرا مقداریاز بهتر اینغذا
برای شود. و پرس تخت کامال تا بگذاریم وسط را
(لزوما آب مرغ را مقداری شدن این غذا خوشمزه
قابلمه کف پخت حال در مرغ همان آب از نباید

یا روغن قاشق و چند برنج ریخته سر روی باشد)
اضافه میکنیم. کره

اگربهجایآبمرغازآبخروس تذکروتوضیح:
در نمیاید. خوشمزه غذا این استفاده کنیم

جان! نوش

پیتزا نوع چند
(۱)

پیتزای یونانی
نان قرص و یا شده پهن خمیر نان یک روی
با تافتون)مقداری رب گوجهبمالیدوآنرا (یا پیتا
با را ورقههایبریدهکبابترکیپرکنید.رویپیتزا
حرارتتثبیت شده۳۵۰ درجه  در و پنیر پوشانده

جان! نوش بپزید. دقیقه هشت برای فر
دوستان را با این پیتزا سعی کنید توضیح:
کباب ترکخود نخوریدچونبحثکبابترکی و

کند. کوفتتان است غذا را ممکن یونانی
(۲)

پیتزایچینی
زده و زمین بر را چینی بشقاب با یک قوری
و ترکی کباب جای ورقههای به را آن خردههای

 بقیه در صفحه ۳۴   
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کرده اند؛ اتکا «برنابا» انجیلدروغین به سپس و
کاریکهسبب مجعولوآشفتهبودن فیلمشدهو
تماشاگر را با عیسیمسیحتازهایرو در رو میکند
کهازدیدگاهسازندگانفیلمکاردیگریجزبشارت

نداشته است! محمد آمدن حضرت
فیلم کارگردان  و  نویس فیلمنامه  البته 
ومشترک روایتهایمعتبر ارجاعبه با میکوشد
از استفاده قرآن با و انجیلهای چهارگانه میان
میاننویسـساده ترینتمهیدسینماییکهشاید
منابع ذكر با ـ بود! تازه صامت فیلمهای دوره در

کند. تاکید خود کار سندیت بر
انجیلهای با ذكر «به روایت اول میاننویس
كه میدهد آخر ارائه شام از روایتی را چهارگانه»
باخیانتیهوداسربازانرومیبهخانهآن هاهجوم
شكنجه مسیح میبرند. خود با را مسیح آورده و
او روایت آویختن صلیب به نهایتا و مأل عام در
بر روایت مسیح بنا دین كه پیروان آشنایی است

آنسختمعتقدند. انجیلهایچهارگانه به
«به ذكر همین مقطعمیاننویسدوم با در اما
روایتی به میپردازد بارنابا» و كتب اسالمی روایت
به مسیح پس از كه شبی آخر؛ متفاوت از شام
نازل او ازخداوندبه وحی كه خوابرفتنحواریونبا
مطلع قریب الوقوع خود شدن از دستگیر میشود

میكند. آسمان عروج به امر خداوند به و شده
درچنینروایتی استكهبه خواستخداوند،
ـ بهظاهر مسیحدرمیآید یهودا  حواریخیانتكارـ 
وقتیسربازانرومیبرایدستگیریمسیحمی و
آن واقع در و... و میبرند كرده دستگیر را او آیند
كهبهصلیبآویختهوموردشكنجهقرارمیگیرد،

نه مسیح. یهودا است
میکند، را مطرح این داستانها تنها فیلم
امکانات از تا نمیدهد خرج به هیچ تالشی اما
زبان یک ارائه فیلم از بهره جوید. آنها تصویری
هفت آش به است. بنابراین قاصر نیز مستند
نه و است قصهگو نه که میشود ختم جوشی

ارجاع. و استناد قابل
فیلم فضای در که شخصیت تعدد از فیلم
برای کارگردان میبرد.  رنج نیز  سرگردانند،
به را آنها صحنه چند برای خود مقاصد بیان
به کنار استفادهای ناقص از بعد میدان می آورد و
دراماتیکی کارکرد آنها از یک هیچ میگذارد.
نشات از همیننقطه فیلم رنجوری دیگر و ندارند
نتوانسته فیلم گفت باید میگیرد. بطور خالصه
داستانگوییچنین فیلمیاست الزمه که آنگونه

یابد. دست داستانپردازی معیارهای به
رحیمی کامبیز نوشته:
«روز» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

«مسیـح» ایران: سینمای روز فیلم به نگاهی
۲۶ صفحه از بقیه

دالر،  هزار پیرهاشمی۱۲ تا ۱۸ افشین دالر، هزار
ناصر عصار  دالر، هزار ۱۵ تا ۲۰ درخشانی رضا
گلنار ختمی ۲۰ تا ۳۰ هزار  دالر، هزار ۱۰ تا ۱۵
فرهاد  هزار دالر، امدادیان۲۵ تا ۳۰ یعقوب دالر،
پیالرام ۲۰ تا  فرامرز دالر، هزار ۶۰ تا ۸۰ مشیری
دالر،  هزار جاللی ۷ تا ۱۰ بهمن هزار دالر، ۳۰
تبریزیان  میترا و دال ر هزار قدیریان۶ تا ۱۰ شادی

هزار دالر. ۸ تا ۱۲
برای معموال دنیا هنری کارشناسان
قیمتگذاریرویآثارهنریفاکتورهایمشخصی
اثر و کیفیت هنرمند، اهمیت دارند. نظر را در
که هستند فاکتور مهمی اثر سه ساخت تاریخ
قیمتگذاری برای کارشناسان مال ک معموال
امر این البته میشود. محسوب اثر یک روی
در دارد امکان که چرا دارد؛ هم استثناهایی
اما نباشد، هنرمند چندان مطرح یک مواردی

این از باشد. دارا را الزم جذابیت های او اثر
برای پیشنهادی گفت قیمتهای  می توان رو
چنین کریستی، بر مبنای ایرانی در حراج آثار

مالحظاتیتعیینشدهاند.
کریستی آینده حراج اثر گرانترین هرچند
معاصر مصری هنرمند مصطفی احمد مربوط به
 ۲۰۰ معادل قیمتی با اثر وی است قرار و است
این  اما چکش حراج بخورد، دالر هزار ۲۵۰ تا
حراج این در را ایران هنر جایگاه نمیتواند امر

نفیکند.
این در هنری، کارشناس سمیعآذر، علیرضا
سال پیش دو که حراج اولین «در باره میگوید:
از باالتر عرب هنرمندان آثار قیمت شد، برپا
باال بود،ولیبهتدریجایرانی هاخودشانرا ایرانیها
جاییکهدرحراجامسالشاهدفروش تا کشیدند

هستیم.» زندهرودی حسین از اثری باالی
در که نقدی است حقیقت دیگر در مساله
میشود، کریستی حراجی چون به ایران داخل
رفتن کهبرخیمنتقدانداخلیمعتقدندباال  چرا

خود  کریستی چون حراجی در ایرانی آثار قیمت
داخل در آثار این قیمت رفتن خود باعث باال  به
با توانخریدمشتریان این مساله و ایرانمی شود

درنمیآید. جور داخلی
معتقدند دیگر دیدگاه، برخی این رغم به
خود مثبت تاثیرات ایران در قیمتها رفتن باال 
«در میافزاید: در این باره سمیعآذر دارد. را
حاکم است، یعنی این تمام دنیا چنین رویه ای
باالست. همواره هنری شاهکارهای قیمت که
این از و هستند ما ملی نشانههای ما هنرمندان
چیز هر از بیش آنها آثار قیمت بودن باال  رو

را گوشزد میکند.» هنر ما اهمیت
در حراج ایرانی هنرمندان آثار به کاتالوگ او
از اثری زمان که آن اشاره می کند قبل سال دو
فروش به تومان میلیون دو ایرانی هنرمند یک
تومان  ۲۰ میلیون همان اثر اکنون هم رفته اما

قیمتگذاریمیشود.
براتی پرویز نوشته:
اینترنتی «روزنا» پایگاه برگرفته از

کریستی ... چکش حراج
۲۰ صفحه از بقیه

انجمن دعوت از نیز در پاسخ مختار تقی بدهد.
مجلس بینهایت «این گفت: و سپاسگزاری کرد
مجالس این گونه تاثیر گذاشت. من کم به من بر
نمیروم. ولیچقدرخوشحالمکهامشب توانستم
را محبت واقعی و صفا و مهر و جا بیایم این به
بعضیلحظات نزدیک دیدم. اگر بگویم در از اینجا
چقدر اغراق نگفتهام. جمع شد چشمم در اشک
و دختر ایرانی از جوانان دیدم شدم که خوشحال
را می شناسند اینجا هستند وشعر وادب ما پسر
قرائت را فلسفی دشوار شعرهای خوبی این به و

میکنند.»
تبریک میگویم. شما «به مختار افزود: تقی
آگاه شما فرهنگی انجمن فعالیتهای از دورادور

واقعا لذت خدمتتانبودم در بودم ولیامشبکه
که امیدوارم و می گویم تبریک شما به و بردم
بتواند«خانه اولینانجمنیباشدکه انجمنشما
کند. در ویرجینیا آمریکا بنیاد را در شرق ایران»
ولی میشود کوشش راه این در است سال سی
نرسیده به نتیجه کوششها هنوز این متاسفانه

است.»
و پذیرایی گرم با مهرگان که شعر برنامه شب
و خوشمزه ایرانی غذاهای و شراب شیراز عرضه
مهربان کارکنانمودبو سرویسمرتبمدیرانو
دوازده ساعت حوالی بود همراه کباب» «خانه
برگزاری خوش از خاطره ای و پایان رسید به شب
باقی کنندگان مهرگان در شرکت ماندگار جشن

گذاشت.

شد برگزار موسیقی و شراب و شعر با مهرگان جشن
۲۳ صفحه از بقیه

استفاده آورده شده باال قسمت در که یونانی یا
کنید.براینرم ترشدنموادرویاینپیتزاتکههای
چند ساعت در سس سویا بخوابانید. را چینی

جان! نوش
پیتزا این  شدن خوشمزه برای توضیح: 
بزرگتانو می توانیدازچینیهایگرانقیمتمادر

کنید. مادرتاناستفاده چینیهایجهیزیه یا

(۳)
پیتزایایتالیایی

به چون میتوانید را این پیتزا پخت دستور
به را آن بزنید و زنگ کوچه فروشی سر پیتزا
دریافت رایگان تحویل یا و «دلیوری» صورت

حذف کردهایم. کنید،
جان! نوش

(۴)
پیتزایاسالمی

دستورپختاینپیتزامثلپیتزاییونانیاست
مطمئن شوید باید یکی این که عمده. دو فرق با
اسالمی ذبح شده استفاده گوشتهای کلیه که

استفاده پنیر و میباشند «کاشر» حداقل یا و
بوده حالل مادرش که شیر باشد گاوی از شده
آن ابتدا این پیتزا پخت که هنگام این دوم است.
در سپس و پوشانده کلفت سیاه پارچه یک با را

دهید! قرار فر
جان! نوش

شرکت جدید اطالعیه
ایران مخابرات

رییسجمهور مهرورزی سیاست راستای در
کلیه اطالع به احمدینژاد محمود دکتر محترم،
اخیرا مشاهده که میرساند برادران خواهران و
ارسال سیستم با محترم مشترکان از برخی شده
مورد مقاماتارشد پیغام،جوکو لطیفههاییدر
دولتی، روحانیونمرجعتقلیدوائمهاطهار ساخته
صورت در میدارند. ارسال مشترکان سایر به و
چارهای سازمان این تخلفاتی  چنین مشاهده
مشترکان همان دستی تلفنهای از ندارد که
از سابق و رژیم که ساواک را بکند استفادهای
دوغ مواردی در و پپسی و کوکاکوال بطریهای

آبعلی،میکرد.
ازبذلتوجهشما بهاینمورد ورعایتشئونات

میکنیم. اسالمیقبالتشکر
شرکت عمومی روابط و مشترکان امور

مخابراتایران

نده! فحش آقا
و بددهنی حسود آدمهای چقدر این ایرانیان آقا
و تعجب آن ها که کردهاید دقت وقت هیچ هستند.
حسادت خودراحتیاگربهصورتتحسینهم باشد

و بیراه نشان میدهند؟ و بد فحش با
گنده خونه میگویند: مادر به خطا، عجب مثال

گرانی خریده!؟ و
فالن پدر قشنگیگفته، مادرفالنچهشعر یا: و

عجبسنتوریمیزنه؟
ملوسی شده... پدر تیکه خطا عجب مادر به

داره! چشم و ابرویی عجب فالن
نوشته توی خوانندگان این خیلی از االن مثال
این سوژهای هیچ بدون فالن میگویند: پدر دلشان
ما انداخت. به و کرد هم سر را همینجوری مطلب

نیست... خوبی اصال کار دادن فحش

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

تسلیت

سیفی سیروس سیفی و محمد سیفی، محمود آرمان سیفی، آقایان
سیفی افشار نوشین و سیفی میترا سیفی، ریتا خامنها و

میگوییم تسلیت را عبدالکریم سیفی، آقای پدر ارجمندتان، درگذشت تاسف نهایت با
داریم. شما همگی برای شکیبایی و صبر تقاضای بزرگ خداوند از و

افشار، کیانوش امیر و افشار، لیلی رضا و افشار، مهوش محمد و افشار، طیبه بیژن و خانواده های

بصیری گالره بصیری، امیرهوشنگ افشار، امسع و اردشیر


