
هشدار طوفان برای جنوب 
کالیفرنیا

فروش پرچم جمهوری اسالمی 
به عنوان پادری در سایت آمازون

گفتگوی اختصاصی دویچه وله 
با شهبانو درباره موزه هنرهای 

معاصر تهران

 Palm Springs اوباما در
استراحت می کند

لغو »Obamacare« و تبعات 
آن برای اهالی کالیفرنیا

 پارچه های مخمل
 مد تازه سال 2017
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رایگان
FREE

شهروندان ایالت کالیفرنیا که از سال 
2003 تا کنون از خریداران و مصرف 
کنندگان شیر و یا سایر محصوالت تهیه 
شده لبنی از پایه شیر طبیعی بوده اند  ، 
می توانند برای دریافت بخشی از توافق 
با  آمده  عمل  به  دالری  میلیون   52
تولید کنندگان محصوالت لبنی ایاالت 

متحده اقدام کنند.
بر پایه شکایتی که توسط یک گروه 
حمایت از حیوانات گردآوری و تسلیم 
دادگاه شد و سر انجام به توافق پیش 
است  ،  شده  منجر  دادرسی  جلسه  از 
حدود 70 درصد از تولیدکنندگان و 
فروشندگان لبنیات در ایااالت متحده 
اجرای  دلیل  به  که  شده اند  متهم 
پروسه ای خاص در عرضه محصوالت 

لبنی، باعث کشتار صدها هزار راس 
گاو و همچنین سبب افزایش قیمت 

غیر طبیعی شیر شده اند.
شکایت مزبور در ماه سپتامبر سال 
شرکت های  و  گردید  نهایی   2016
مورد نظر توافق کردند با پرداخت 52 
میلیون دالر غرامت، این پرونده را حل 

و فصل کنند.
یک  هیچ  نهادها  این  می شود  گفته 

اتهامات وارده را تکذیب نکرده اند.
وجوه  پرداخت  برنامه  است  گفتنی 
غرامت شیر به شهروندان در 14 ایالت 
دیگر به جز کالیفرنیا نیز اعمال شده است.
شهروندان  خبر  ،  این  اعالم  بر  بنا 
 31 تاریخ  تا  می توانند  کالیفرنیایی 
ژانویه با توجه به نحوه و میزان مصرف 

شیر روزانه و سرانه خانواده خود به 
  Boughtmilk.com سایت   وب 
مراجعه کرده و با وارد کردن اطالعات 
خود برای دریافت بخشی از وجوهی 
که در طول سال 2003 تا اکنون برای 
کالیفرنیا  در  لبنی  محصوالت  خرید 

پرداخته اند ثبت نام کنند.
این  که  وکالیی  تخمین  اساس  بر 
پرونده را به انجام رسانده اند، احتماال 
بین 10 تا 560  دالر غرامت در اختیار 
افراد و موسساتی قرار خواهد گرفت 
که در زمان مقرر درخواست خود را 
ثبت کرده باشند. این وب سایت به 
رسید و یا دیگر مدارک خرید نیازی 
ندارد و بر اساس اظهارات شهروندان 

معترض اقدام خواهد کرد.

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

درکالیفرنیاشیرولبنیاتخریدهاید؟
میتوانیدپولخودراپسبگیرید

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...!!!

مازیار جبرانی بازیگر و کمدین مشهور ایرانی آمریکایی 
پس از مدتی دوری از تلویزیون با سریال جدیدی به 
تلویزیون باز می گردد، این مجموعه کمدی »سوپریور 
دوناتس« نام دارد و پخش آن از ماه فوریه در شبکه 

»سی.بی.اس« آغاز می شود.
»سوپریور دوناتس« داستان »آرتور« صاحب یک کافی 
شاپ و شاگردش »فرانکو«در شهر شیکاگو است که 
درگیر ماجراهای جالب و خنده داری می شوند، آرتور 

سفید پوست و فرانکو آفریقایی تبار است.
این مجموعه تلویزیونی از نمایشنامه مشهور »سوپریور 
اثری  گرفته شده،  الهام  لتز«  »تریسی  نوشته  دوناتس« 

تحسین برانگیز که جایزه پولیتزر را هم برد.
جدیدی  شخصیت های  سریال  این  کنندگان  تهیه 
با استفاده از چاشنی طنز  به داستان اضافه کرده اند و 
و  اجتماعی  های  ناهنجاری  برخی  بیان  به  و شوخی 

تابوهای فرهنگی در آمریکا می پردازند.
مازیار جبرانی یکی از شخصیت های اصلی »سوپریور 
دوناتس« است و نقش یک تاجر عراقی را بازی می 
کند، او در تمامی قسمت های این مجموعه تلویزیونی 
حضور دارد و تصویر مثبتی از خاورمیانه و مردمانش 

ارائه می دهد.

بازیگر  عنوان  به  اخیر  های  سال  در  جبرانی  مازیار 
میهمان در سریال های تلویزیونی بسیاری حضور داشته 
ولی در »سوپریور دوناتس« جزو بازیگران اصلی است 

و در صحنه های مختلفی دیده می شود.
به گفته »گرت داناوان« یکی از تهیه کنندگان، »سوپریور 
دوناتس«، یک سریال کمدی است و با هدف سرگرمی 
تماشاگران ساخته می شود، با این حال آنها به برخی 
از موضوعات داغ روز نیز می پردازند، مسائلی چون 

نژاد پرستی، اسالم هراسی، تبعیض های جنسیتی و یا 
کنترل اسلحه.

تلویزیونی  سریال  این  از  قسمت  یک  سال گذشته 
از   »CBS« شبکه  ولی  تولید شد  آزمایشی  بصورت 
نتیجه کار راضی نبود و آن را تأیید نکرد. بر اساس 
برنامه اعالم شده، پخش این مجموعه تلویزیونی از 
دوشنبه دوم فوریه 2017 از این شبکه آغاز خواهد 

شد.

CBSسریالکمدیتازهبابازیمازجبرانیدرشبکه

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

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

ماموریت آزیتا راجی نخستین سفیر زن آمریکا در سوئد 
بیستم ژانویه به پایان خواهد رسید. از همین رو جمعه 
سیزدهم ژانویه میهمانی خداحافظی سفارت آمریکا با 

استقبال و بازتاب مطبوعاتی بی نظیری روبرو شد.
از میهمانان ویژه سفارت آمریکا می توان از اردالن 
شکرآبی وزیر امور مدنی سوئد که به  همراه همسر 
آقای  برد.  نام  داشت  میهمانی حضور  این  در  خود 
همراه  بشر،  حقوق  فعال  و  حقوقدان  شکرآبی، 
شده  پناهنده  سوئد  به  سالگی   11 در  اش  خانواده 
است. وی پیش از وزیر شدن، از نمایندگان پارلمان 

این کشور بود.
به سخنرانی خانم  اشاره  با  پرتیراژ داگنس  روزنامه 
راجی نوشت: در زمان کوتاه اقامتم دوستانی همیشگی 
یافتم دستاوردهای اقامت من بیش از انتظار من بود. از 
هر روز کاری خودم لذت بردم. روابط سوئد و آمریکا 
به خاطر ارزش های دموکراتیک مشترک دو کشوربه 

اوج خود رسید.
آزیتا راجی در کارزار انتخاباتی باراک اوباما در سال 
2012 معاون رئیس بودجه ملی ا و بود. خانم راجی 
از سال 2008 تا کنون عضو هیئت مشورتی کمیته ملی 

حزب دموکرات است.
یک  عنوان  به  فعالیت  سال ها  سابقه  راجی  آزیتا 
ایاالت متحده آمریکا را در  بانکدار در سیستم مالی 
کارنامه حرفه ای خود دارد. او پیش از این و در جریان 

مبارزات انتخاباتی پرزیدنت اوباما در سال 2012 به 
باراک  انتخابات  مالی ستاد ملی  عنوان معاون رییس 
اوباما فعالیت کرده است و بیش از 500،000 دالر برای 
کمپین مبارزات انتخاباتی اوباما جمع آوری کرده بود.

چون  سمت هایی  راجی  خانم  شغلی  سابقه  در 
دانشگاه  بارنارد  کالج  تخصصی  کمیته  در  عضویت 
برنامه های  مشورتی  هیئت  در  عضویت  کلمبیا، 
برنامه  مدیر  کلمبیا،  بازرگانی  دانشکده  اجتماعی 
مشارکت ملی امور زنان و خانواده، عضویت در کمیته 
برتون وودز، عضو مشاور شورای کارشناسان اقتصادی 

در مرکز پیشرفت آمریکا و نیز خدمت در مقام کمیسر 
موزه  های اسمیت سونیون، چشمگیر است.

دارد  زیادی  بشردوستانه  فعالیت های  راجی  خانم 
غیرانتفاعی  سازمان های  در  مدیریتی  نقش  جمله  از 
فعال در زمینه آموزش، زنان و خانواده داشته است. 
او در 17 سالگی به آمریکا رفته و در رشته معماری 
و زبان فرانسه در مقطع کارشناسی و بودجه در مقطع 
کرده  تحصیل  کلمبیا  دانشگاه  در  ارشد  کارشناسی 
است. خانم راجی عالوه بر فارسی و انگلیسی به زبا ن 

فرانسه هم مسلط است.

فروشگاه اینترنتی آمازون که اخیرا اقدام به فروش 
نوعی پا دری با طرح پرچم جمهوری اسالمی کرده 
فعال  غیر  را  محصول  این  فروش  لینک  موقتا  بود، 
معرفی  این محصول  فروشنده  اینکه  با  است.  کرده 
یا  اسالمی  مخالفان جمهوری  از  می تواند  اما  نشده 
منتقدان بی احترامی دولت اسالمی به پرچم آمریکا 

باشد.
پا دری  فروش پرچم جمهوری اسالمی به عنوان 
با قیمت های مختلفی از  اینترنتی آمازون  در سایت 
جمله 17، 19 و 22 دالر و قابل تحویل در ایاالت 
متحده آمریکا تا نیم روز دو شنبه 19 ژانویه 2017 
با  انگیخت.  بر  را  مختلفی  واکنش های  و  بود  فعال 
اینکه برخی منابع خبری در داخل ایران این اقدام را 
توهین آمیز تلقی کرده و خواستار پیگیری موضوع 
هستند،  خارجه  وزارت  رسمی  مقامات  سوی  از 
ایران  حکومت  منتقدان  و  اسالمی  دولت  مخالفان 
خود  که  است  رفتاری  به  مشابه  رفتار  گویند  می 
رژیم اسالمی در سی و هشت سال گذشته با لگد 

کوب کردن و به آتش کشیدن پرچم سایر کشورها 
خصوصا آمریکا و اسرائیل، انجام داده است . 

هندی،  یک  این  از  پیش  نیز   مشابه  موردی  در 

پادری با طرحی از پرچم کشورش تولید و در سایت 
آمازون برای فروش عرضه کرد که به جنجالی ملی 

در هند انجامید.

نخستینسفیرایرانیتبارآمریکادراستکهلمبهکارخودپایانداد

فروشپرچمجمهوریاسالمیبهعنوانپادریدرسایتآمازون

دکتر صدرالدین الهی - روزنامه نگار و نویسنده شهیر ایرانی
به پاس بیش ازنیم قرن حضور مستمر و پر اثر 

در عرصه های مطبوعاتی و فرهنگی ایران زمین

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
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اوبامادرآخرینروزکارش209زندانیراعفوکرد

در کانون خبر:

توسط  زندانیان  برخی  بخشش  از  بعد  حالیکه  در 
منینگ«  »چلسی  بخشش  به  خیلی ها  اوباما،  باراک 
توجه  افشاگری هایش  در  ویکی لیکس  خبررسان 
روز  بخشش  مورد  که  کسانی  از  یکی  اما  کرده اند، 
سه شنبه رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت، یک 
ژنرال آمریکایی است که به خاطر درز اسرار حمله 
قرار  بخشش  مورد  ایران  به  نت  استاکس  سایبری 

گرفته است.
کاخ  اوباما   رییس جمهور  کاری  روز  آخرین  در 
سفید در اطالعیه ای اعالم کرد که وی با استفاده از 
 209 محکومیت  خود  جمهوری  ریاست  اختیارات 

زندانی را تخفیف داد.
که  کسانی  از  یکی  نوشت  گزارشی  در  رویترز 
ژنرال  کارترایت  جیمز  گرفت،  قرار  بخشش  مورد 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  بازنشسته 
معاون سابق رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا است.
معاون   ،2011 تا   2007 سال  از  کارترایت  آقای 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود و گفته شده 
او از عوامل اصلی طراحی عملیاتی با نام بازی های 

ویروسی  حمله  عملیات،  این  است.  بوده  المپیک 
استاکس نت به برنامه هسته ای ایران بود که در سال 

2010 صورت گرفت.
درباره  خود  کتاب  در  سنگر  دیوید  این  از  پیش 
چگونگی حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران 
به وسیله ویروس »استاکس نت« پرداخته بود و بعد 
این  از  بازجویی  آمریکا  دادگستری  که  بود  آن  از 
منبع دیوید  او گفته که  ژنرال را آغاز کرد. هرچند 
و  کذب  اظهارات  اتهام  ژنرال  این  اما  نبود،  سنگر 
را  پرونده  یک  در  آنها  کردن  گمراه  برای  تالش 

پذیرفته است.
برای  که  پذیرفت  گذشته  سال  اواخر  کارترایت 
گمراه کردن مأموران پلیس فدرال آمریکا تالش کرده 
است. این ماموران در خصوص درز اطالعات مرتبط 

با حمالت سایبری علیه ایران تحقیق می کردند.
زندان  خواستار  او  وکالی  اعتراف،  این  از  بعد 
نرفتن کارترایت شده بودند و پیشنهاد 600 ساعت 
خدمات عمومی داده بودند اما دادستان خواستار دو 

سال زندان برای او شده بود.

زندانی  دیگر  کارترایت  اوباما،  آقای  بخشش  با 
نمی شود.

کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا صالحیت ژنرال 
آمریکا و ریاست  برای وزارت دفاع  جیمز متیس را 

پنتاگون تایید کرد.
سناتور جان مک کین رئیس کمیته نیروهای مسلح 
این  اعالم  ای در وبسایت خود ضمن  بیانیه  در  سنا 
خبر گرفت که این کمیته با 26 رای موافق و یک رای 
مخالف نامزدی آقای متیس را تایید کرد. به این ترتیب 
نامزدی رسمی ژنرال متیس مستقیما به سنا ارجاع داده 

می شود.
برای  ترامپ  دونالد  پیشنهادی  گزینه  متیس،  ژنرال 
وزارت دفاع، روز پنجشنبه در کمیته فوق به پرسش 
و  جمهوریخواه  حزب  دو  هر  از  سناتورها  های 

دموکرات پاسخ داد.
با  آن  اکثریت  که  آمریکا  سنای  روز  همان 
جمهوریخواهان است، به اتفاق آرا معافیتی را تصویب 
به  بازنشسته جیمز متیس  برای ژنرال  کرد که راه را 

سوی تصدی وزارت دفاع هموار کرد.
طبق قانون وزیر دفاع آمریکا باید هفت سال از خدمت 
نظامی به دور باشد. آقای متیس سه سال و نیم پیش در 
سال 2013 بازنشسته شد و برای معافیت از این قانون 

به رای سنا نیاز داشت.
را  فوق  معافیت  جمعه  روز  نیز  نمایندگان  مجلس 

تصویب کرد. طبق قانون وزیر دفاع آمریکا باید هفت 
سال از خدمت نظامی به دور باشد. آقای متیس سه سال 
و نیم پیش در سال 2013 بازنشسته شد و برای معافیت 
از این قانون به رای سنا نیاز داشت. با رای فوق ژنرال 

متیس یک گام به دفتر ریاست پنتاگون نزدیک شد.
واکنش های خبری به تایید صالحیت وزیر دفاع تنها 
جمهور  رییس  سوگند  ادای  مراسم  از  قبل  ساعاتی 
ترامپ نشانگر آن بود که رسانه های آمریکا کوشیده اند 

تا نگاه ویژه ای به قدرت نظامی ایاالت متحده در دوره 
رهبری آقای ترامپ داشته باشند.

از سوی دیگر برخی مواضع اصولی تر کاندیداهای 
وزارت در دولت آقای ترامپ در مواجهه با روسیه برای 
بسیاری از آمریکایی ها که نگران آینده رابطه آمریکا و 

روسیه هستند دلگرم کننده توصیف شده است.
ژنرال متیس پیشتر گفته بود در مقام وزارت دفاع هیچ 

هراسی از رویارویی با روسیه ندارد. 

آلمان  دویچه وله  تلویزیون  مجری  زربخش«  »یلدا 
در گفتگویی اختصاصی با »شهبانو فرح دیبا پهلوی« 
نمایش گنجینه هنری  اجازه  لغو  دلیل  به  تا  کوشیده 
تهران در برلین، روایت تاسیس مجموعه هنری مدرن 
مشهور تهران )موزه هنرهای معاصر( را از بنیانگذار آن 

بپرسد.
شهبانو فرح پهلوی در این مصاحبه اختصاصی که به 
زبان انگلیسی انجام شده و 13 ژانویه 2017 منتشر شده 

است می گوید: 
»در کل زندگی ام، هنر برایم بسیار مهم بوده است. 
همه  برای  پیام هایی  باید  هنرمند  یک  می کنم  فکر 
آثارش همیشه  او کسی است که  باشد و  دنیا داشته 
ماندگار خواهد بود.  مردم ممکن است نام یک رهبر، 
شاه یا رییس جمهور را فراموش کنند اما هرگز نام یک 
موسیقی دان، خواننده یا هر هنرمند دیگری را از یاد 

نخواهند برد.«
یاد  به  تصاویر  از  خاطره انگیز  آلبومی  فرح  شهبانو 
ماندنی را به یلدا زربخش نشان می دهد. عکس هایی 
از خود و همسرش شاهنشاه محمدرضا پهلوی، اندی 
وارهول نقاش آمریکایی که در 1977 پرتره ملکه ایران 
معاصر  هنرهای  موزه  به  مربوط  تصاویر  و  را کشید 
)مدرن( تهران که در سال 1356 خورشیدی به دستور 
و ابتکار خودش ساخته شد. این موزه دارای بزرگترین 
کلکسیون هنرهای مدرن در خارج از آمریکای شمالی 

و اروپاست. 
فرح پهلوی در ادامه مصاحبه از میراث فرهنگی ایران 
و تاثیر آن بر جهانیان سخن می گوید: »ایران یکی از 
نقاط جهان است که مردمانش باید به پیشینه تاریخی و 
میراث فرهنگی خود از گذشته تا به امروز افتخار کنند.«
اما درباره وضعیت امروز ایران، شهبانو فرح با اظهار 
نگرانی گفت: »فکر نمی کنم کشوری همانند ایران با 
مستحق  فهیم،  مردمی  و  واال  فرهنگی  کهن،  تمدنی 

همچون  مسایلی  باشد،  آن  درگیر  امروزی  وضعیت 
حقوق زنان، آزادی و دیگر موضوعات تهدیدکننده و 

آزاردهنده.«
پس از انقالب اسالمی سال 1979 که به پایان نظام 
شاهنشاهی و خروج خانواده سلطنتی پهلوی از ایران 
هنرهای  موزه  برجسته  آثار  از  تعدادی  شد،  منتهی 
معاصر توسط شهبانو فرح از کشور خارج شد تا از 
اما  بماند  امان  در  اسالمگرا  افراطیون  تخریب  گزند 
بسیاری از این آثار در ایران باقی ماند. بخش هایی از 
این مجموعه قرار بود تا در ماه دسامبر گذشته در برلین 
به نمایش در آید که به دالیل نامعلومی این نمایشگاه 

لغو شد.
شهبانو فرح درباره آثاری که در زمان وقوع انقالب 
موفق به خارج کردن شان شد، گفت: »این آثار هنری 
متعلق به ایران و ایرانیان است«؛ در پایان ملکه سابق 
ایران اظهار امیدواری کرد تا روزی این آثار به کشور 
قرار  ایرانی  هنردوستان  دید  معرض  در  و  بازگشته 

گیرد.    
هنردوست  و  هنرمند  شهبانوی  است  ذکر  شایان 
ایران، معمار، نقاش، نویسنده و مترجم بوده است و 
یادمان های متعددی برای اعتالی فرهنگ و هنر ایرانیان 
از خود بر جای گذاشته که می توان از تئاترشهر، موزه 
هنرهای معاصر، تاالر رودکی، موزه فرش ایران، موزه 
رضا عباسی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

کتابخانه و فرهنگ سرای نیاوران نام برد. 
گنجینه تهران عنوانی است که روزنامه های اروپایی 
به مجموعه ارزشمندی از تابلوهای نقاشی نامداران هنر 
اکنون در موزه هنرهای  نقاشی غرب داده اند که هم 
اما در معرض دید  معاصر تهران نگهداری می شود 
ندارد. برخی شایعات درباره فروش غیر  قرار  عموم 
قانونی این آثار ارزشمند به مجموعه داران خصوصی 
طفره  دیگر  بار  که  بوده  مطرح  گذشته  دهه  دو  در 
حکومت اسالمی از به نمایش گذاشتن اصل این آثار 

در آلمان به آن دامن زده است.

کردستان  دمکرات  حزب  نماینده   حسینی،  شاهو 
ایران در اروپا می گوید با مرگ علی اکبر رفسنجانی 
پرونده میکونوس مختومه نخواهد بود و دیگر عوامل 
ترور رستوران میکونوس همچنان تحت تعقیب قرار 

خواهند داشت.
دمکرات  حزب  نماینده   حسینی  شاهو  گفته  به 
کردستان ایران در اروپا، »پرونده ترور میکونوس از 
نظر تاریخی و وجدان بیدار مردمی هیچوقت با مرگ 

رفسنجانی فراموش نخواهد شد«.
آقای حسینی ضمن تاکید بر استمرار روند قضایی 
رسیدگی به پرونده میکونوس می گوید: »رفسنجانی 
جزئی از سیستمی بود که تصمیم گرفته بود مخالفان 
خودش را چه در اروپا و چه در داخل کشور حذف 

فیزیکی کند.«
اکنون  برلین،  در  ایرانی  کرد  رهبران  قتل  محل  در 

فقط لوح یادبودی قرار دارد که شهرداری برلین آن را 
نصب کرده است. بر روی این لوح آمده است: »در 
این مکان، رستوران میکونوس سابق، در 17 سپتامبر 
1992 رهبران پیشین حزب دمکرات کردستان ایران، 
دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردالن 
و نیز سیاستمدار ساکن برلین، نوری دهکردی، توسط 

حاکمان وقت در ایران به قتل رسیدند.«
دادگاه عالی برلین در ارتباط با صدور دستور ترور 
جمهوری  سران  برلین،  در  میکونوس  رستوران  در 
از جمله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور  اسالمی 

وقت ایران را مقصر شناخت.
فروردین   21 تاریخ  در  برلین  عالی  دادگاه  حکم 
1376 بعد از 4 سال تحقیق و بررسی صادر شد. این 
دادگاه به طور رسمی از علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
جمهور  رئیس  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر  اسالمی، 

و  خارجه  امور  وقت  وزیر  والیتی،  علی اکبر  وقت، 
علی فالحیان وزیر وقت اطالعات نام برد. 
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نامزدهای جدید انتخابات شهرداری و شورای شهر 
 لس آنجلس که در برابر شهردار کنونی اریک گارستی 
 7 روز  در  رقابت  به  شهر  شورای  اعضای  دیگر  و 
مارچ خواهند پرداخت  ، از دریافت کمک های اهدایی 
پیمانکاران ساختمانی خودداری می کنند تا بتوانند رقبای 
خود را که از دریافت کنندگان این گونه کمک هزینه ها 

هستند  ، مورد حمله قرار دهند.
در این راستا  ، میچل شوارتز که یکی از مشاوران امور 
روابط عمومی است  ، اریک گارستی را مورد هجمه قرار 
داده و گفته است که از شرکت های پیمانکاری و توسعه 

دهندگان شهری و خانه سازی در جهت پیروزی خود 
استفاده نخواهد کرد.

اریک گارستی اما به تازگی در تکذیب این اتهام گفته 
است« در میان کسانی که به من کمک مالی کرده اند  ، 
پیشنهادها و  تر  نیز وجود دارند که من پیش  افرادی 
طرح های پیمانکاری آنها در فضای شهری  لس آنجلس 

را رد کرده ام.«
گفته می شود دیگر اعضای شورای شهر از جمله مایک 
بونین  ، میچ افارل و پال گورتز نیز از سوی رقبای خود به 

موارد مشابهی متهم شده اند.

بدنه محرک و پرتاب کننده راکت فضاپیمای فالکون 
در  پدرو  سن  بندر  در  زمین  به  بازگشت  از  پس   9
بر  آرام  اقیانوس  های  آب  کرانه  در  و   لس آنجلس 
روی باالبری قدرتمند قرار گرفت و سپس در پایگاه 

مخصوص پرتاب خود به نمایش گذاشته شد.
یک  بازگشت  و  پرتاب  که  است  بار  نخستین  این 
فضاپیما در بندر سن پدرو موفقیت آمیز صورت گرفته 

است.
به گفته سازمان ملی هوا و فضای امریکا )ناسا  (، این 
فضاپیما به زودی به مرکز اصلی تولید کننده خود یعنی 
از  پس  تا  منتقل خواهد شد  آلتاسی  پژوهشی  مرکز 
بررسی و بازرسی قطعات گوناگون آن  ، برای پروازهای 

آینده پژوهشی مرکز آماده شود.
بسیاری از عالقه مندان برای دیدار از این فضاپیما 
از شب دوشنبه شانزدهم ژانویه  در منطقه سن پدرو 
حضور یافتند تا به تماشای این فضاپیما در شفق روز 

سه شنبه بنشینند.

شهر   34 منطقه  از  امریکا  کنگره  نماینده  سرا  به  خاویر  نهایی  تایید  دنبال  به 
 لس آنجلس به عنوان دادستان کالیفرنیا در هفته گذشته  ، 16 نفر از هر دو حزب 

جمهوریخواه و دموکرات برای جایگزینی او نام نویسی کرده اند. 
حزب  از  واالس  تنایا  و  جمهوریخواه  حزب  از  موریسون  رودریگز  ویلیام 

دموکرات آخرین نفراتی هستند که به اسامی این لیست اضافه شده اند.
الزم به ذکر است برای نام نویسی و شرکت در رقابت برای گزینش نمایندگی در 

کنگره آمریکا هر فرد می بایست 5000 دالر هزینه بپردازد.
گفتنی است خاویر به سرا با گرایشات مرتبط به حزب دموکرات جایگزین کامال 
هریس هم حزبی خود شد و این در حالی است که کامال هریس نیز جای خالی 

باربارا باکسر سناتور دموکرات در سنای امریکا را پر کرده است. 

 اگر می خواهید خودتان را کمی درگیر مد این فصل 
کنید، استفاده از مخمل یکی از آنهاست.

الیسون لوین، یکی از چهره های مطرح طراحی داخلی 
در لس آنجلس می گوید این پارچه که مظهر سالهای 
90 میالدی بود، االن دوباره به صحنه مد بازگشته است.
تا  گرفته  دیور«  »کریستین  دار  نگین  های  کفش  از 

پیراهن و کیف؛ سخت است که در لس آنجلس به 
بوتیک یا فروشگاهی بروید و پارچه مخمل در آنها 

نبینید.
و  مبل  از  منزل  اسباب  در  مخمل  از  استفاده  حتی 
صندلی و کاناپه گرفته تا حتی میز قهوه یکی از تم های 

اصلی است.

مخمل دوباره مد شده است. از صحنه مد پاریس از 
رانِوی لباسها شروع و به نیویورک آمده است. صحنه 
رانوی یکی از الهام بخش های ما است. شما این پارچه 

اشرافی و لوکس را همه جا می بینید. 
شایان ذکر است سابقه استفاده از پارچه های مخمل به 

چین و به قرن 13 میالدی باز می گردد.

مراسم  در  ترامپ  دونالد  ویژه  سخنرانی  نویسنده 
 20 جمعه  روز  برای  جمهوری  ریاست  سوگند 
سانتا  دبیرستان  آموختگان  دانش  از  یکی  ژانویه  ، 

مونیکا در جنوب کالیفرنیا بود.
ترامپ  مشاوران  از  یکی  اکنون  که  میلر  استفان 
تحلیف  معروف  سخنرانی  نگارش  وظیفه  و  است 
و  ترین  راستی  دست  از  یکی  داشته  ،  عهده  بر  را 
بنیادگراترین کنشگران سیاسی است که در دبیرستان 
چپ  اکثرا  آموختگان  دانش  با  مونیکا  سانتا  لیبرال 

گرا  ، تحصیل کرده است.
دانش  از  بسیاری  که   2003 سال  همان  از  میلر 
آموزان مخالف حمله جورج بوش  ، رئیس حمهور 
و  محلی  روزنامه های  در  بوده اند  ،  عراق  به  وقت 
نشریات مدرسه با نگارش مقاالتی گرایش خود را 
 2000 سال  از  پس  نوین  عرصه  کاران  محافظه  به 

نشان داد.
وی که اکنون 31 سال سن دارد  ، پس از اتمام دوره 
به  نیز  آنجا  در  و  رفته  دوک  دانشگاه  به  دبیرستان  ، 
دست راستی ترین بخش حزب جمهوریخواه پیوست.

میلر همچنین همزمان در دوره دانشجویی خود  ، به 
سناتور میشل بک من از مینه سوتا و سناتور جف 
سشنز از آالباما در نگارش طرح مخالفت با الیحه 

گسترش مهاجرت یاری رساند.

بارت  بریت  رسانه  به  خود  مسیر  ادامه  در  میلر 
پیوست. به جز میلر  ، استفان بنر که یکی از مسئوالن 
تیم  در  اکنون  نیز  است  کار  محافظه  رسانه  این 

مشاوران دونالد ترامپ حضور دارد.

و  تحلیف  مراسم  غوغای  از  پس  روز  یک  اوباما  باراک  جمهور  رئیس 
پالم  گرمای  در  ژانویه   22 شنبه  روز  تازه  ،  میهمان  به  سفید  کاخ  تحویل 

اسپرینگ از خواب برمی خیزند.
اوباما در حضور یکباره و چند دقیقه ای خود در مراسم خداحافظی جاش 
به یکی  پاسخ  این سفر خود در  از  ارنست ، سخنگوی کاخ سفید ، در حالی 

از خبرنگاران خبر داد که لبخندی از رضایت بر لب داشت.
این روزهای واپسین مشغول  باربری در  تراک های  این در حالی است که 
بارگیری و جابه جاکردن اموال شخصی خانواده اوباما به خانه اجاره ای آنها 

در شمال شرقی واشنگتن هستند.
دقیقه   2:45 ساعت  جمعه  روز  اش  خانواده  و  اوباما  خبر  ،  این  طبق  بر 
فرودگاه  از  اسپرینگ  پالم  گرمای  سوی  به  را  واشنگتن  سرمای  بعدازظهر  ، 
پس  بار  نخستین  برای  و  می کنند  ترک  واشنگتن  در  اندرو  هوایی  نیروی 
استفاده   1) )ایرفورس  جمهوری  ریاست  ویژه  هواپیمای  از  سال  هشت  از 

نمی کنند.
چرا که در آن هنگام ساعاتی از سوگند دونالد ترامپ گذشته و او دوران 

چهار ساله ریاست جمهوری خود رآ آغاز کرده است.
گفتنی است خانواده اوباما به مدت دو سال تا زمان پایان دوران تحصیلی 
او  مدرسه  به  نزدیک  اجاره  خانه  در  خانواده  کوچک  دختر  ساشا  دبیرستان 

در واشنگتن زندگی خواهند کرد.

کمکهایمالیپیمانکارانساختمانیرانمیپذیریم

SpaceXدربندرSan Pedroبهنمایشگذاشتهشد

16داوطلببراینمایندگیکنگرهازمنطقه34لسآنجلس

پارچههایمخملمدتازهسال2017

ازکالجSanta Monicaتاسخنرانینویسیبرایترامپ

اوبامادرPalm Springsاستراحتمیکند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34797&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42187&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=20283&Status=2
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خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند

با رای مجلس سنا و خانه نمایندگان آمریکا مبنی 
و  اوباما کر  به  درمانی همگانی موسوم  بیمه  لغو  بر 
آینده  دولت  در  ترامپ  دونالد  که  نکته  این  عنوان 
به بازنگری طرح بیمه درمانی برای افراد کم درآمد 
خواهد پرداخت  ، شهروندان ساکن کالیفرنیا متحمل 

بیشترین آسیب خواهند شد.
بنا بر آخرین آمار  ، در کالیفرنیا از هر 3 نفر  ، یک نفر از بیمه 
سالمتی ارزان قیمت برخوردار است و پس از اجرای طرح 
اوباماکر  ، 13.5 میلیون نفر در کالیفرنیا به سرویس مدیکل 
پیوسته اند که با قطع کمک های فدرال در ایالت کالیفرنیا  ، 

بیمه درمانی خود را از دست خواهند داد.
کالیفرنیا یکی از 31 ایالتی است که در آن طرح بیمه 
همگانی اوباما در سه سال گذشته امکان پیوستن و 
حوزه  به  درآمد  کم  و  بضاعت  بی  افراد  وری  بهره 

سالمت را فراهم نموده است.
در مقطع کنونی در کالیفرنیا افراد با درآمد سالیانه 
با درآمد  از 16395 دالر در سال و زوج های  کمتر 
سالیانه کمتر از 22108 دالر از بیمه رایگان مدیکل 

برخوردار هستند.

طرح بیمه رایگان مدیکل در سال 90 میلیارد دالر 
بر  مبلغ  این  از  درصد   65 پرداخت  که  دارد  هزینه 
این  قطع  صورت  در  و  است  فدرال  دولت  عهده 
کمک هزینه  ، طبیعتا بیش از 60 درصد از افراد تحت 

پوشش  ، بدون بیمه خواهند ماند.

گفتنی است در راستای اعتراض عمومی به مصوبه 
جدید لغو اوباماکر  ، صدها تن از اهالی  لس آنجلس روز 
یکشنبه پانزدهم ژانویه با در دست داشتن پالکاردهای 
اعتراضی و شعارهایی مبنی بر بازگرداندن مدیکل و 

مدیکر در بلوار هالیوود دست به تجمع زدند.

نزدیک  مقاطع  در  بارش زای سهمگین  طوفان  سه 
زمانی در پایان هفته منتهی به آغاز دولت جدید در 
امریکا  ، اکثر مناطق شهر  لس آنجلس را با بارش پنج 

اینچی باران مواجه کرده است.
این طوفان ها که روزهای جمعه و یکشنبه به اوج 
است  فشاری  کم  سامانه  از  بخشی  رسید،  خواهند 
امریکا  شرقی  سواحل  به  آرام  اقیانوس  فراز  از  که 

رسیده است.
می تواند  بارش ها  این  می گویند  هواشناسی  منابع 
بد  سناریوی  یک  هم  و  خوب  سناریوی  یک  هم 
باشد چرا که خشکسالی فزاینده کالیفرنیا را سیراب 
می کند اما در عین حال به محصوالت ضعیف برخی 
کالیفرنیا  مرکزی  مناطق  در  خصوصا  کشاورزان 
آسیب خواهد رساند و خانه های آسیب دیده بر اثر 
آتش سوزی های اخیر در شمال و جنوب این ایالت 

را نیز در معرض رانش زمین قرار خواهد داد.
در سال گذشته وقوع آتش سوزی های گسترده در 
گیاهی  پوشش  از  مالحظه ای  قابل  بخش  کالیفرنیا 
پایدار کننده خاک در این ایالت را از ین برده است.

با  همراه  راه  در  بارش های  گفته اند  هواشناسان 
احتمال  که  بود  خواهد  خشک  و  شدید  بادهای 
جان  کم  درختان  برخی  سقوط  و  شدن  شکسته 

 لس آنجلس را افزایش می دهد.
و  از شهروندان  لس آنجلس  ادامه  در  گزارش  این 

االمکان  حتی  تا  است  خواسته  کانتی  اورنج 
خودروهای خود را در زیر درختان قدیمی و سست 
پارک نکنند و در زمان وقوع بارش های سهمگین  
و  سالمندان  مورد  در  خصوص  به  ایمنی  مراتب 

کودکان را رعایت کنند.

یک کارگر ساختمانی روز سه شنبه 17 ژانویه  ، پس از 
سقوط از ارتفاع 20 فوت در سایت ساخت و ساز یک 
کارگاه ساختمانی در مرکز شهر لس آنجلس  ، به طور 

معجزه آسایی توسط خدمه ساختمان نجات یافت.
این  دریافت  از  پس  پلیس  و  نشانی  آتش  مقامات 

گزارش خود را سریعا به محل سانحه رساندند.

کارگر مذکور مردی 33 ساله گزارش شده که پس 
از عملیات نجات با هشیاری کامل قادر به پاسخگویی 

سواالت پلیس بوده است.
کارکنان و ماموران اداره آتش نشانی که به این محل 
اعزام شده بودند در مصاحبه با خبرنگار شبکه ای بی 
سی گفته اند که سالمت کامل کارگر نجات یافته یک 
معجزه باورنکردنی است چراکه او پس از سقوط از 

ارتفاع 20 فوتی حتی مضروب نیز نشده است.
آنها اظهار داشته اند با توجه به تجربیات گذشته و 
ماموریت های پیشین این ماموران ، مواردی از این دست 
حداقل به جراحات و آسیب های سطحی و یا شوک 

پس از نجات منجر می شده است.
دنبال کشف  به  منطقه همچنان  پلیس  گفتنی است 
علت سقوط مرد کارگر و دالیل ناشناخته مربوط به 

این پرونده است. 

فیلم »بنیانگذار« روایتی است از اینکه چطور »روی 
کراک« بعد از آشنایی با دو برادر به نام های »مک« و 
»نیک مک دونالد« با تحول رستوران آنها، عمال به یکی 

از قهرمانان سرمایه داری تبدیل شد.
»روی کراک« رویای آمریکایی خود درباره گسترش 
یک رستوران همبرگر فروشی به سراسر آمریکا را زمانی 
یافت که به یک رستوران جدید در جنوب کالیفرنیا 
رفت. رستوران حاصل ابتکار دو برادر به نام های »مک« 

و »نیک مک دونالد« بود.
برخالف برادران »مک دونالد« که قصدشان فروش 
سریع همبرگر و سایر ساندویچ های سالم بود، هدف 
برای صاحبان سرمایه بود  بیشتر  تولید سود  »کراک« 
که بعد از مخالفت های بسیار و حتی تحقیر، سرانجام 
کراک ایده خود را عملی کرد. یک رستوران زنجیره ای 
فروش همبرگر که به جای نیم ساعت، غذا را در نیم 

دقیقه به مشتری تحویل می داد.

آقای »کراک« که در فیلم »بنیانگذار«، »مایکل کیتون« 
بازی  را  او  نقش  اسکار  صاحب  و  برجسته  بازیگر 
می کند، به یکی از قهرمانان سرمایه داری با میلیاردها 

دالر ثروت تبدیل شد.
در یکی از صحنه های کلیدی فیلم »بنیانگذار« ، »کراک« 
برای برادران »مک دونالد« تصویر ذهنی خود از آینده 
رستوران زنجیره ای را تشریح می دهد. او می گوید در 
هر شهرک، یک کلیسا هست و یک دادگاه، و جا دارد 
که یک رستوران »مک دونالد« هم با آرم مخصوص 

دوطاق طالئی، در کنار آنها باشد.
از دید او، »مک دونالدز«، فراتر از یک رستوران است، 
نماینده ارزش های بنیادین آمریکائی، از جمله خانواده و 
جامعه است، و می تواند کلیسای جدید آمریکائی باشد.
که  است  نزدیک  فیلم هائی  دسته  به  »بنیانگذار« 
کار  و  کسب  در  مبتکر  و  برجسته  رویاباف های  به 
می پردازند، شخصیت هائی که فقط در کشوری مثل 

آمریکا امکان رشد پیدا می کنند، والبته، گاهی هم امکان 
رشد پیدا نمی کنند، مثل قهرمان فیلم »فرانسیس فورد 
کاپوال« »تاکر: مرد و رویایش« که فکرش برای تولید 
ماشین هائی بهتر از محصوالت دیترویت، با شکست 

روبرو شد.
موفقیت این فیلم ها در این است که به تبلیغ تاریخچه 

یک شرکت عظیم، تبدیل نشوند.
لحن  ماهرانه  دوگانگی  در  »بنیانگذار«  فیلم  ظرافت 
آن است. این دوگانگی ظریف در لحن را »جان لی 
هنکاک« در فیلم  دیگرش »نجات آقای بنکس« در باره 
»والت دیزنی« و نزاع او با نویسنده »پی ال تراورس« بر 

سر روح فیلم »مری پاپینز« هم نشان داد.
از نمونه های دیگر این جور فیلم ها، که تماشاگران ما 
حتما دیده اند، فیلم »شبکه اجتماعی« در باره »زاکربرگ« 
خالق »فیسبوک«، یا فیلم »استیو جابز« مدیر شرکت اپل، 

)هر دو با دیالوگ های چکشی آرون سورکین(.

فرهنگ  زمینه  در  طوالنی  دهه های  که  مشهوری  مجله    »High Times«
سازی و مبادالت تجاری ماری جوآنا فعالیت می کند از انتقال محل فعالیت 

خود از نیویورک به  لس آنجلس خبر داد.
آرای  اکثریت  نصاب  حد  و   64 الیحه  تصویب  دنبال  به  اساس  ،  این  بر 
در  ماری جوآنا  تفریحی  قانونی شدن مصرف  بر  مبنی  این الیحه  بر  مردمی 
فعالیت های  و  کنش ها  مقر  است  گرفته  تصمیم  پرکار  نشریه  این  کالیفرنیا  ، 

مطبوعاتی خود را به شهر فرشتگان منتقل کند. 
تنها در جهت مصارف  ماری جوآنا  نیویورک مصرف  در  شایان ذکر است 
ایالتی می کوشند در حد توان  پزشکی و درمانی مجاز است و حتی مقامات 

محدودیت های بیشتری را نیز برای استفاده از آن اعمال کنند.
منطقه  در  گذشته  سال  پائیز  مجله  این  مرکزی  دفتر  نخستین  می شود  گفته 

افتتاح گردید.  مایل  میراکل 
ماه  طی  محل  این  است  کرده  اعالم  نشریه  این  تدارکاتی  و  اجرایی  مدیر 

های آینده مقر اصلی فعالیت های این مجله خواهد بود. 

لغو»Obamacare«وتبعاتآنبرایاهالیکالیفرنیا

هشدارطوفانبرایجنوبکالیفرنیا

Downtown L Aنجاتمعجزهآساییککارگردر

مکدونالدهمسینماییشد

مجلهعالقمندانبهماریجوانابهلسآنجلسآمد

کامپيوتربرنامه آموزشی علوم کاربردی 
 شرکت کتاب

 نام دوره ساعت و تعداد جلسات آموزش شهريه دوره

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  ی آشنايی با رايانهمبان

دالر٥٤۰ )جلسههجده(ساعت ۳٦  و مکينتاشسيستم عامل ويندوز   

دالر۳۰۰ )ده جلسه(ساعت ۲۰   اينترنت 

دالر٤٥۰ )پانزده جلسه(ساعت ۳۰   
نرم افزار اداری

Microsoft World 
و تايپ فارسی و التين

دالر۳۰۰ )ده جلسه(ساعت ۲۰   
نرم افزار اداری

Microsoft Excel 

دالر۲۱۰ )هفت جلسه(ساعت ۱٤   
نرم افزار اداری

Microsoft PowerPoint 

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰   
نرم افزار اداری

Microsoft Access 

دالر۳٦۰ )دوازده جلسه(ساعت ۲٤   
مبانی طراحی گرافيک

و
Photoshop 

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  کابردیآشنايی با برنامه های 
کامپيوتر، موبايل و تبلت

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  آشنايی با تعمير و نگهداری از 
و جمع آوری سيستمسخت افزار کامپيوتر  

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  آشنايی با رزومه نويسی، 
 کاريابی اينترنتی و مصاحبه کاری

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  های اينترنتیها و برنامهآشنايی با سايت 
 ضروری و خريد آنالين

دالر۱٥۰ )پنج جلسه(ساعت ۱۰  آشنايی با سيستم عامل اندرويد 
 برای موبايل و تبلت

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه1بهمن/20ژانویه

1324 خورشیدی ) 1946 میالدی(
زادروز کیومرث منشی زاده، شاعر

1343 خورشیدی ) 1965 میالدی(
درگذشت نظام وفا - شاعر

1347 خورشیدی ) 1969 میالدی(
سفر محمدرضا شاه به اتریش

1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(
اتهام  به  در عراق  ایران  عاملی سفیر  اهلل  عزت 

شرکت در کودتای عراق از بغداد خارج شد
1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(

نقض  بخاطر  را  بختیار، محمدرضا شاه  شاپور 
بشدت  خود،  حکومت  طول  در  اساسی  قانون 

مورد انتقاد قرار داد
سیدجالل الدین تهرانی رییس شورای سلطنت، 

در پاریس از مقام خود کناره گیری کرد
بختیار  علیه  رادیوتلویزیون  سازمان  کارکنان 

اعالم جرم کردند
بختیار  دولت  کرد  اعالم  خمینی  اهلل  آیت 
خیانتکار است و از مردم خواست قدرت قانونی 

او را واژگون کنند
1365 خورشیدی ) 1987 میالدی(

و  خوشنویس   - بوذری  ابراهیم  درگذشت 
موسیقیدان

شنبه2بهمن21ژانویه

1312 خورشیدی ) 1934 میالدی(
درگذشت عارف قزوینی - شاعر ملی ایران

کتاب مجموعه کامل آثار عارف قزوینی چاپ 
پیش از انقالب و باز تکثیر در خارج از ایران و 

بدون سانسوردر شرکت کتاب

1328 خورشیدی ) 1950 میالدی(
تاسیس اولین بانک خصوصي ایران به نام  بانک 
میلیون ریال در  پنجاه  با سرمایه  ایران  بازرگاني 

تهران
1337 خورشیدی ) 1959 میالدی(

درگذشت داریوش رفیعی - خواننده
1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(

بسوی  را  مصر  پهلوی  فرح  و  شاه  محمدرضا 
مراکش ترک کردند

و  تاریک  را  ایران  آینده  جم  فریدون  ارتشبد 
خونین خواند

1393 خورشیدی )2015 میالدی(
و  مترجم  جهانداری،  کیکاووس  درگذشت   
پژوهشگر پیشکسوت به دلیل مشکالت ریوی در 
بیمارستان »جم« تهران. وی متولد 1302 بود. از 
او دهها اثر ترجمه به فارسی منتشر شده است. از 
نوشته هرمان  بیابان«  او »گرگ  جمله کتاب های 
هسه، »جهان های گمشده« نوشته آن تری وایت، 
و »قطار به موقع رسید« نوشته هاینریش بل اشاره 

کرد. 
1394 خورشیدی )2016 میالدی(

و  شناس  زبان  نجفی،  ابوالحسن  درگذشت 
مترجم  در سن 86 سالگی در بیمارستان مهر در 
تهران. از آثار او می توان به »غلط ننویسم«، ترجمه  
»شازده کوچولو«، »خانواده تیبو«، »فرهنگ فارسی 
او  بود   1308 سال  متولد  وی  برد.  نام  عامیانه« 
پیوسته  عضو  عمرش  پایان  تا   1369 سال  از 

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود.
1394 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت همایون بهزادی ستاره تیم ملی  فوتبال 
ایران در دهه چهل خورشیدی در سن 73 سالگی.

یکشنبه3بهمن22ژانویه

1321 خورشیدی ) 1943 میالدی(
زادروز دکتر اسماعیل نوری عالء )پیام(، شاعر، 

روزنامه نگار، و پژوهشگر
کتاب پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران 
انتشارات  عالءاز  نوری  اسماعیل  دکتر  نوشته 

شرکت کتاب
1345 خورشیدی ) 1967 میالدی(

نام  به  شاه  محمدرضا  کتاب  دومین  انتشار 
»انقالب سفید »

کتاب  شرکت  توسط  سفید«  »انقالب  کتاب 
تجدید چاپ شده است 

1346 خورشیدی ) 1968 میالدی(
سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوی به بانکوک

1352 خورشیدی ) 1974 میالدی(
دادگاه تجدیدنظر نظامی، طیفور بطحایی، خسرو 
گلسرخی، کرامت اهلل دانشیان، عباسعلی سماکار 

و محمدرضا عالمه زاده را به اعدام محکوم کرد
1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(

استعفای محمدرضا جاللی نایینی از سناتوری
1366 خورشیدی ) 1988 میالدی(
درگذشت شریف لنکرانی - مترجم
1384 خورشیدی ) 2006 میالدی(

بهرامیان، مجسمه ساز  درگذشت محمدحسین 
ایرانی به علت خودکشی در مجتمع لوور پاریس.

دوشنبه4بهمن23ژانویه

1285 خورشیدی  ) 1907 میالدی(
و  پیشگامان  از  بیرشک،  احمد  دکتر  زادروز 

محققان معاصر علوم ریاضی و تجربی
1307 خورشیدی ) 1929 میالدی(

مولف،  »نصیرالدوله«  بدر  احمد  درگذشت 
سیاستمدار و موسس مدرسه فیزیک
1341 خورشیدی ) 1963 میالدی(

مهدی  مهندس  طالقانی،  سیدمحمود  اهلل  آیت 
دیگراعضای  و  سحابی  یداهلل  دکتر  بازرگان، 
نهضت آزادی در رابطه با تظاهرات مخالفت آمیز 
زندانی  و  دستگیر  بهمن   6 رفراندوم  به  مربوط 

شدند
1354 خورشیدی ) 1976 میالدی(

9 تن از محکومان دادگاه نظامی تیرباران شدند
1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(

را  پاریس  در  ایران  سفارت  خلق  مجاهدین 
اشغال کردند

شاپور بختیار الیحه انحالل سازمان اطالعات و 
امنیت کشور را تسلیم مجلس کرد

سهشنبه05بهمن24ژانویه

1357 خورشیدی ) 1979 میالدی(
توسط  حیدرآباد  در  ایران  کنسولگری  اشغال 

دانشجویان ایرانی

چهارشنبه06بهمن25ژانویه

1338 خورشیدی ) 1960 میالدی(
و  فیلسوف   - فروغی  ابوالحسن  درگذشت 

دانشمند معاصر و مدیر روزنامه » تربیت »
1341 خورشیدی ) 1963 میالدی(

توسط  سفید  انقالب  ی  ششگانه  اصول 
محمدرضاشاه پهلوی به مردم ابالغ شد

1343 خورشیدی ) 1965 میالدی(
اثر  در  وزیر-  نخست  منصور-  حسنعلی 
جراحت های وارده از تیراندازی محمد بخارایی 

در بیمارستان پارس در تهران درگذشت
امیرعباس هویدا -وزیر دارایی- فرمان نخست 

وزیری گرفت
1355 خورشیدی ) 1977 میالدی(

درگذشت مجتبی مینوی - ادیب و پژوهشگر

پنجشنبه07بهمن26ژانویه
1340 خورشیدی ) 1962 میالدی(

از طرف شهربانی، دکتر شاپور بختیار، مهندس 
خنجی و مسعود حجازی بازداشت شدند

1348 خورشیدی ) 1970 میالدی(
درگذشت ابراهیم قوام شیرازی )قوام الملک( - 

سیاستمدار
1382 خورشیدی ) 2004 میالدی(

تئاتر و سینما،  ایرانی  آغداشلو هنرپیشه   شهره 
برای بازی در فیلم آمریکایی » خانه اي از ماسه و 
مه » نامزد دریافت جایزه معتبر سینمای اسکار شد. 

روزشمارتاریخ،فرهنگوهنرایران
20تا26ژانویه)1تا7بهمن(

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

نسخهفارسیکتاب»ناانسانیت«
دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعه ای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که 
با ورق زدن آن، نه فقط قربانیان را می بینیم، نه فقط ناله های دلخراش شان را می شنویم، نه فقط باقیمانده های آن ها را لمس می کنیم، نه فقط می توانیم غذاهایی را که آن 

مفلوکان می خورده اند بچشیم، بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس می کنیم.  
ایرانشهر  هر هفته یک صفحه از این »نا انسانیت« هولناک را برای آن که نه فراموش شود و نه تکرار به چاپ می رساند.

به چه تدبیر و چرا؟
خواب می دیدم،

کابوسی بس سهمناک،
جهان زمردم من تهی شده بودند.

با فریاد برجستم از خواب:
آه!

آه، خوابی که دیده ام اینک
به حقیقت تعبیر می شود!

های ، خدای نهان در کهکشانها!
لرزان و هراسان شیون می کنم:

چرا، و به چه تدبیر
مردمان من همه مردند؟

به کدامین تعبیر، چرا به عبث همه نابود شدند؟
نه در میدان جنگ،
نه در صحنه نبرد...
سالخورده و جوان،

زنان و نوباوگان خردسال
نیست شدند، جملگی همه معدوم شدند:

دستانتان را به اضطراب به هم بفشرید!
من، شباروز

در اندوهی گران فریاد بر می کشم:
چرا، و به چه تدبیر، خدای من

خداوند مهربان من؟
آیزک کتزنلسون 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
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آنچهانقالباسالمیبااقتصادایرانکرد

ارزش ریال سقوط کرد
ارزش ریال یکی از نخستین دارایی های ملی ایران بود که پس از انقالب از 
بین رفت. اسکناس هزار تومانی )10 هزار ریالی( در سال 1357 خورشیدی با 
142 دالر برابری می کرد. در حالی که هم اینک همین میزان ریال ایرانی در 

مقابل دالر تنها 25 سنت ارزش دارد. 

مرگ کارخانه "آزمایش"
کارخانه "آزمایش" با عمری بیش از 60 سال پیش از انقالب سال 57 به دست 
انقالب اسالمی اموال محسن آزمایش  با وقوع  بنا نهاده شد.  محسن آزمایش 
مصادره شد. اما این کارخانه به کار خود ادامه داد تا اینکه در سال گذشته، این 

کارخانه تعطیل و کارگران آن بی کار شدند.

پارس الکتریک النه کبوتران شده است
 "پارس الکتریک" که پیش از انقالب نامی آشنا برای ایرانیان بود در سال های 
اخیر تا یک قدمی تعطیلی پیش رفته است. به عنوان نمونه این برند معروف 
این حسن  از  پیش  بود.  کرده  تولید  تلویزیون   33 تنها   1390 سال  در  ایرانی 

روحانی گفته بود کارخانه پارس الکتریک به النه کبوتران تبدیل شده است.

کفش ملی و فیل مغروری که حاال نوستالژی است
پیش از انقالب کفش ملی یکی از معروف ترین برندهای ایران بود. روزگاری کفش 

ملی حدود 11 هزار کارگر داشت.
حاال اما با فروش ماشین آالت آن، بخشی از کارخانه به شرکت "سایپا" واگذار و 

بخش دیگر آن هم به انبار کفش تبدیل شده است.

قطعه قطعه کردن خط تولید کفش بال
بود. وقوع  ایران  برند معروف تولید کفش  انقالب کفش بال دومین  از  پیش 
انقالب و مصادره کارخانه کفش بال به دست انقالبیون آغاز مرگ کفش بال را 
کلید زد. سرانجام خط تولید این کارخانه قطعه قطعه شد و از برند کفش بال 

تنها نام و نشانی باقی مانده است.

نساجی مازندران
پیش از انقالب 1357 کارخانه های نساجی مازندران رونق داشت. از اعتراضات 
و اعتصابات کارگران نساجی مازندران که بگذریم، این عکس برای نشان دادن 

بالیی که بر سر نساجی مازندران آمده کافی است.
الزم به یادآوری است که صنعت نساجی ایران به کل امروز مرده است.

هما عروس آسمان ها بود
»گفت وگو از این دو عروسک نیست. بحث از عروس آسمان هاست. همه جا صحبت 
از هماست«. این تبلیغ هما، هواپیمایی ملی ایران پیش از انقالب است. هما اگرچه به 
حیات خود اکنون ادامه می دهد اما تحت بدترین شرایط تحریمی ومدیریتی قرار دارد 

و حاصل خدماتش نیز جز نارضایتی مردم ایران نیست.

بلوای هواپیمای ایرباس تازه
روزگاری "هما" جزو معتبرترین ایرالین های جهان بود. حاال اما به دلیل ناوگان 
فرسوده همین اواخر پس از مدت ها موفق شد از لیست سیاه امنیت پرواز اتحادیه اروپا 
خود را بیرون بکشد. ایرباس تازه که ایران خریداری کرده در مقابل ده ها فروند بوینگ 

و ایرباس هما در قبل از انقالب به سان یک شوخی تلخ است.

فروشگاه کوروش
فروشگاه های کورش توسط آقای حمید کاشانی اخوان در سال 1349 تاسیس 
گردیدند و سپس آقای احمد خیامی با ایشان شریک شد . ساختار این فروشگاه شبیه 
فروشگاه های مارکس اند اسپنسر بود. بعد انقالب مصادره شد به قدس تغییر نام داده 

شود و اکنون عموم ساختمان های آن متروکه است.

پیکان از خیامی ها تا سرداران سپاه
ایران ناسیونال مهمترین خط تولید خودرو در ایران، که در سال 1341 توسط برادران 
خیامی با سرمایه مالی 100 میلیون ریال بنیانگذاری شد و پس از انقالب توسط 
انقالبیون مصادره گردید. در زمان شاه قیمت یک دستگاه پیکان تنها 17 هزار تومان بود 
ولی حاال سال هاست جانشین پیکان )پراید( با قیمت 17 میلیون تومان فروخته می شود.

"ارج" هم بی ارج شد
این شرکت از سال 1316 مشغول به تولید شد و با قدمتی 79 ساله قدیمی ترین 
تولیدکننده لوازم خانگی ایران است و بنیان آن را خلیل ارجمند نهاده است. در 
روز 24 خرداد 1395 با پلمپ قضایی انبار ارج، این کارخانه 79 ساله رسمًا 

تعطیل شد.

اختالسی که کمر ارج را شکست
سوی  به  شدن  دولتی  از  پس  و  شد  دولتی  ارج،  کارخانه  انقالب  از  پس 
ورشکستگی قدم ها را به سرعت برداشت. این شرکت که روزگاری بزرگترین 
صادر کننده لوازم خانگی بود، در دهه 1370 با یک اختالس 20 میلیارد تومانی 

هم مواجه شد و میان سهام داران متعدد دست به دست گشت.

خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند

از نگاه دوربین:                                         

خمینی می گفت: »اقتصاد مال خر است«. این شوخی نیست حقیقتی است که تاریخ روایت می کند. اما مردم ایران در بهمن 1357 مملکتشان را سپردند دست او 
و جانشینش و این بخشی از آن فاجعه  ایست که انقالب اسالمی به اقتصاد ایران تحمیل کرد:
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دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

خبرگزاریایرانشهر

شماهممیتوانیدرویدادهایمحلی
خودراباهموطنانتاندرمیانبگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

مامتحدیم!!!مثالوقتیکاپیتانتیمملیفوتبال
میخواهدپنالتیبزند!

کسیهستکههنوزچالشسطلآبیخیادشباشد؟

باز می گویند : فردای دگر
صبر کن تا دیگری پیدا شود

کاوه ای پیدا نخواهد شد ، امید
کاشکی اسکندری پیدا شود

*
و دروغ اسکندر که :

به  خود  انجمن  سرسلسله  و  اویم  قاصد  من  »نه 
پیغام رسی نمی آید«:

کجا خود پیام آرد از خویشتن ؟ 
چنان شهریاری سر انجمن

)آخرشاهنامه(
با شعر زمستان و به  مهدی اخوان ثالث را بیشتر 
عنوان زبان حماسی اما تلخ و ناامیدانه روشنفکران 
دهه60 می شناسند اما اگر قرار باشد الگویی عملی 
از ناامیدی و یاس اجتماعی از میان اشعارش انتخاب 
شود بی تردید اشعار فوق، تصویری واضح تر از تنها 
راهکار این نوع از تفکر بدست می دهد، راهکاری 
که در وهله نخست تنها راه برون رفت از بحران ها 
و  بیند  هامی  توده  خیزش  و  انقالبی  اقدام  در  را 
برمی گیرد،  کاوه  خیزش  از  امید  وقتی  اینکه،  دیگر 
درحسرت کسي از بالد دگر است که از آن سوی 

مرزها بیاید و داد او بستاند.
شاید ه توان گفت که این الگوی صریح در شعر 
تنها  و  نیست  شاعر  دیدگاه  لزوما  اشاره،  مورد 
تصویری از یک شیوه طرف تفکر اجتماعی- سیاسی 
در ایران است اما شگفت آنکه در دوره مهدی اخوان 
ثالث اگرچه هنوز  درکی دقیق و روشن از نتایج یک 
انقالب ظفرمند مردمی!!! وجود نداشت اما دست کم 
و  پوشیده  امری  »اسکندر«  به  بستن  امید  منفی  آثار 

پنهان نبوده است. 
***

باری، ایران امروز، هم فرجام دل بستن به انقالب 
و حرکات توده وار و از سر خشم و هیجان را دیده 
است و هم عاقبت دل بستن به نیروهاي غیر ایراني، 
حاصل  گذشته  تاریخ  درک  با  اگر  اخیر  مورد  این 
نیامده امروز و با درک تاریخ معاصر و آنچه در عراق 

و سوریه روی داد قابل درک است.

برای  تالش  اگر  که  می دانیم  خوبی  به  امروز   
فردی  آگاهی  رشد  مدنی،  باورهای  تثبیت  با  تغییر 
و  سازنده  اجتماعی  ارتباطات  افزایش  جمعی،  و 
نه  خارجی  نیروی  نباشد، حضور  تدریجی  اصالح 
تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه منجر به  ترکیدن 
و  نژادی  و  قومی  فروخورده  عقده  قرن ها  تاول 
آن  برای  پایانی  حد  هیچ  که  می شود  ایدئولوژیکی 

قابل تصور نیست. 
نکته طنز ماجرا اینجاست که این شرایط دهشت بار 
که در خاورمیانه امروز می بینیم حاصل دردهای مزمن 
این منطقه و بی تدبیری زمامداران جهاني  است که 
دست کم در سیاست اعالمی، خود را به معیارهای 
بدیهی دنیای آزاد و دموکراسی مقید می دانستند چه 
از  ترکیبی  و  ترامپ  دولت  چون  دولتی  به  برسد 
چهره های نظامی و سرمایه داري که در داخل آمریکا 
قلمداد  خردگریزی  و  افراط  از  نمادی  را  آن ها  نیز 

می کنند.
که  گفت  صراحت  به  توان  می  مقدمه  این  با 
مدنی  فعالین  به  مشهور  ایرانیان  از  چند  تنی  اقدام 
دعوت  و  استمداد  نامه  نگارش  در  دموکراسی  و 
دونالد  به  خطاب  ایران  تهدید  دفع  و  دخالت  به 
ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا،  چه آن دسته 
که سعي در حفظ برجام دارند و چه آنان که قصد 
بر تحریم هاي مضاعف دارند، نه تنها ناشی از یک 
غفلت عمیق تاریخی است بلکه درتعارض جدی با 
از  راهگشاست.  و  خواهانه  دموکراسی  های  آرمان 
این رو هیچ منطق اقناعی در پس این اقدام نادرست 
پاسخگویی  به فرض ضعیف،  و  نیست  قابل رصد 
عملی ترامپ به این نامه ها، فرجام چنین اقدامی را 
چیزی جز تداوم سیر بی خردی در تشخیص درست 
جمهوری  بست  بن  از  رفت  برو  و  بهبود  مسیر 

اسالمی نمی توان دانست.
به  نامه اي  نگارش  امر  باید  نخست  ایرانی ها  ما 
خودمان را آغاز کنیم، نامه که نه، طوماري بنویسیم 
یادآور  هم  به  را  یکدیگر  آینه وار  که  خودمان  به 
و  کنیم  فصل  و  حل  را  دسته بندي هایمان  شویم؛ 
کمي نگاهي به خودي بندازیم، به مذهب و خدا و 

پیغمبر که می رسیم ده دوازده دسته می شویم، حال 
از مسلمان و مسیحی و زردشتی و بهایی که بگذریم 
به چند دسته  باز  داریم که  افراد سکوالر  یک عده 
بی تفاوت و منتقد و دین ستیز و گاهی دین-فرندلی 
تقسیم می شوند و این تازه همه ماجرا نیست. اینها 

را بگیر کمِ کم ده دسته.
ایرانی که    بعد می رسیم به موضوع ناسیونالیسم 
باز اقال چهار پنج دسته می شویم، بسته به اینکه مثال 
به تمامیت ارضی بیشتر بها بدهیم یا به دموکراسی 
و یا مثال به حقوق  بشر. اینها را فرض کن کمِ کم 

چهار دسته. 
دیگر  که  برویم  که  سیاسی  گروه های  سراغ   
از مجاهد  داریم  پانزده دسته  ده  واویالست، کم کم 
خلق و سلطنت طلب تا بسیجی جان بر کف و این 
وسط هم ملی و ملی مذهبی و چپ و راست سنتی 
و مدرن و اصالح طلب و مبهوت و بي طرف و البته 
می دانند.   کرباس  یک  وته  سر  را  همه  که  گروهی 

اینها را هم فرض کن صد دسته. 
فرهنگ و هنر و سینما و مسایل اجتماعی هم باز 
ما را چند دسته می کند. شما فرض کن پنج دسته. 
و  سیاسی  فرعی  موضوعات  و  ورزشی  سلیقه های 
اجتماعی و فرهنگی را هم که زمان و قلم و عقل و 

دهان مجال نمي دهد که گشوده شود. 
حاال شما تصور کن به تعداد ترکیب ها و حاالت 
ریاضی ممکن فقط در همین مقوالت مذکور ما فقط 

دو هزار دسته داریم. حقیقتا، دو هزار.
البته گاهي در یک بزنگاه استثنایي در تاریخ هر دو 
هزار دسته یک چیز می خواهند: مثال وقتی کاپیتان 
این  از  فارغ  بزند.  پنالتی  بخواهد  فوتبال  ملی  تیم 

استثناهاي مقطعي ، به حقیقت دو هزار دسته ایم.   
پس این بار که خواستیم به ترامپ یا هر حکمران پیش 
قراولي در جهان نامه بزنیم این مهم را یادآور شویم 
که یکی یا دو تا و حتی سي تا از جانب این جمعیت 
بالتکلیف نفاق زده، سنمي گم در یاسمن هستند و 
هزار دستان ما در هزار داالنمان گم شده است.  در 
ضمن ترامپ هم چکي بکند اگر کاپیتان تیم ملی ایران 

پشت توپ نبود، اتحاد ما را کال جدي نگیرد.

جریانی  ناگهان 
زودگذر  و  بزرگ 
در  را  جهان 
بر  می نوردد، 
ی  نه ها سا ر
مسلط  اجتماعی 
می شود و طوفانی 
از نظرات مختلف 
می اندازد،  راه  به 
تقریبًا  که  نظراتی 
بالفاصله به شدت 
مورد حمله قرار می گیرند. منتقدان نیز دربارۀ عواقب 
مصیبت بارِ جریان هشدار می دهند. درنهایت حوصلۀ 
بازی  پِی چیز جدیدی می روند.  مردم سر می رود و 

پوکمون گو نمونه ای از این جریان های همه گیر است.
 چالش سطل آب یخ در سال 2014 نمونۀ دیگری 
از این جریان ها بود. میلیون ها نفر به منظور مبارزه با 
خالی کردن  حال  در   )MND( گهریگ  لو  بیماری 
سطل آب یخ روی سرشان از خود فیلم گرفتند. کاربران 
فیسبوک بیش از هفت میلیون ویدئو ارسال کردند و 
شخصیت های مشهورِ بی شماری همچون بیل گیتس، 
جاستین تیمبرلیک و لئوناردو دی کاپریو در این کارزار 
همین  تا  که  بیماری ای  به این ترتیب  کردند.  شرکت 
اواخر کمتر شناخته شده بود و مبارزه با آن با کمبود 
بودجه مواجه بود، برای چند هفته بر افکار عمومی 

حکم فرما شد.
مردم  از  عده ای  شد  باعث  داستاِن خودش  این  اما 
از  شکلی  به عنوان  چالش  کنند.  ناراحتی  احساِس 
قرار  تمسخر  مورد   )Slacktivism( اسلکتیویزم 
بدون  آن،  طریق  از  مردم،  که  راهی  یعنی  گرفت، 
انجام دادن کار خاصی احساس فضیلت مندی می کنند. 

 بعضی استدالل کردند که این چالش باعث می شود 
به سمت  بیماری های همه گیرتر  از  کمک های مردمی 
ای.ال.اس منحرف شود که ساالنه تنها شش هزار نفر به 
آن مبتال می شوند. مردم حتی به خاطر هدردادن آب هم 

به چالش سطل آب یخ حمله کردند.
همۀ این انتقادها یک مضمون اصلِی یکسان داشتند: 
همه گیرشدن چالش ارزش آن را از بین برد. این مدعا 

از لحاظ شهودی پذیرفتنی است، اما آیا حقیقت دارد؟ 
درواقع، نه!

درحال حاضر  است  ممکن  یخ  آب  سطل  چالش 
احمقانه به نظر برسد، اما در واقع تأثیرات گسترده ای 
داشت. طبق گزارش ها در سراسر جهان 220میلیون 
شد؛  جمع آوری  آی.ال.اس  سازمان های  برای  دالر 
سازمان ای.ال.اس آمریکا تنها در هشت هفته سیزده 
برابِر کل کمک دریافت شده در سال پیش را دریافت 
کرده بود. آگاهی عمومی باال رفت: این چالش پنجمین 

جست وجوی محبوب گوگل در سال 2014 بود. 
شد  باعث  جمع آوری شده  پول  واضح تر،  به بیان 
بیماران  انجام شود و رسیدگی به  تحقیقات بیشتری 
افزایش پیدا کند. بنیاد ای.ال.اس بودجه ساالنه خود 

برای تحقیقات را سه برابر افزایش داد. 
سال گذشته تیمی از دانشگاه جانز هاپکینز مقاله ای در 
مجله ساینس منتشر کرد که به عنوان موفقیتی چشمگیر 
گرفت؛  قرار  تجلیل  مورد  ای.ال.اس  تحقیقات  در 
اعضای تیم گفتند وجوه حاصل از چالش سطل آب 

یخ روند کار آن ها را سرعت بخشیده است.
حین  در  که  کسانی  بیشترِ  که  است  درست  این 
برگزاری چالش به درمان ای.ال.اس کمک مالی کردند، 
بعدازآن، دوباره کمک های خود را تکرار نکردند. اما 
کمک های مالی به بنیاد ای.ال.اس نسبت به ساِل پیش 
از چالش، 25درصد افزایش داشته و این میزان افزایش 
متوسط سن  است. همچنین  کرده  امروز حفظ  تا  را 
اهداکنندگان از 50 به 35 سال کاهش یافته است. این 
کارزار در بین نسل هزاره با موفقیتی عظیم همراه بود، 
جمعیتی که بیشترِ خیریه ها دوران سختی را برای جلب 
حمایت آن ها گذرانده و می گذرانند. معموالً جمعیت 
جوان کمتر از قشرهای دیگرِ جامعه در کمک های مالی 

خیرخواهانه شرکت می کند. 
اگر پیروزی این چالش به قیمت شکست خیریه های 
دیگر به دست آمده باشد، می توان این دوگانگی در 
رویکردها را موجه دانست. اما تقریباً هیچ مدرکی دال 
بر این موضوع وجود ندارد. طبق آمارهای منتشرشده 
 ،)Giving U.S.A(آمریکا بخشش  بنیاد  سوی  از 
افراد به سازمان های خیریه در  در سال 2014 کمک 
ایاالت متحده تقریباً شش درصد افزایش داشته است، 

آماری که نشانی از اثرات مخرب در آن دیده نمی شود. 
البته ممکن است صرفاً ذات این چالش، که متعلق به 
دسته ای است که انسان شناسان آن را »مناسک افراطی« 

می نامند، باعث شده باشد افراد بخشنده تر شوند. 
خیریه  سازمان های  به  نه تنها  یخ  آب  چالش سطل 
دیگر ضرری نزده، بلکه تقریباً بدون شک میزان کلی 

کمک ها را نیز افزایش داده است.
درواقع این دستاورد حقیقی چالش بود:

ِسلفی،  ابزارهایی همچون  از  یخ  چالش سطل آب 
منافع  یا  برای سرگرمی  هشتگ و الیک، که معموال 
ارتقای  به منظور  می شود،  استفاده  آن ها  از  سازمانی 
خیر عمومی بهره برد. منتقدین کارزار گفتند اگر مردم 
برروی سرشان آب یخ نمی ریختند احتماال می توانستند 
برای ریشه کن کردن ماالریا فعالیت کنند. اما به نظر من 
اگر در این چالش شرکت نمی کردند، به احتمال زیاد 
به جای آن، تصاویر گربه ها را تماشا می کردند یا مثل 

امروز پوکمون گو بازی می کردند.
مسئله این نیست که چالش سطل آب یخ جریانی 
که  است  این  مسئله  بود.  خیریه  امور  در  زودگذر 
هیچ کس نفهمید چطور می توان چنین کارزارهایی را 

تکرار کرد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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متن طنز: محمد محب علی )خودنویس( - کارتون: مانا نیستانی روی میز تحریریه:      

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- زندان ماندال -  نادر

2- عدد حمام - خداي هندوان - رنگ موي فوري - حرارت
3- عضو صورت - پرش انگلیسي - عاجز و درمانده - مایع 

حیات 
4- سحاب - اثر جین اوستین - بذله گو

5- کمیاب - کتابي از بزرگ علوي - پایتخت چک
6- چهارمن تبریز - مخترع رادیو - حق و ناحق

7- راغب - قیچي مطبوعاتي
8- حرفي انگلیسي - ذرت - دوا - شهر رازي

9- پیشرو و طالیه - حقه
10- درخت تسبیح - ماده برگ توتون - یار سوزن

11- فدراسیون شنا - ودیعه - غذایي ایراني
12- چین  و  چروک - زنبور عسل - پول خارجي

13- پایتخت ایتالیا - داخل - چاقو - جنس به ظاهر قوي!
14- قرض - مخفف اگر - هویدا - غم و غصه

15- صفرا - از شهرهاي استان فارس

عمودي:
1- دوانیدن اسب - از نمادهاي سنتي

2- چشمه - واحد سطح - تیم انگلیسي - خزنده گزنده
3- پول آسیایي - سفره چرمي - چرم براق - باب روز

4- درس زوري - زمان بي پایان - نام اشک سیزدهم
5- اسهال - تیم ایتالیایي - اعضاء

6- اهلي - تب نوبه - سخن یاوه
7- خفاش خون آشام - سالح آرش

8- آش - جوهر - سفره - او
9- جایگاه زور - از اثرهاي معروف صادق چوبک
10- ضمیر جمع - خوي و خلق آدمي - میوه تنبل

11- انگور خشک - دوستان - نسیم دریا
12- آش فرنگي - شهري مازني - صد سال

13- دست عرب - اثر آنتوان چخوف - شهر آبي اروپا - 
کباب بي اب!

14- اثر جین اوستین - رب النوع دریا - ظرف رنگرزي - 
حصار

15- اثر انوره دوبالزاک - پیشواي زرتشتي

خاطراترفسنجانی:یکشنبه19دی1395
ساعت ۷:۰۰

حالش  می کنم.  عفت شوخی  با  نماز  از  بعد  صبح 
من  از  و  کرده  را  مهدی  هوای  دلش  نیست.  خوش 
میز  بازگرداندم.  ایران  به  را  مهدی  چرا  که  می نالد 
صبحانه را می چیند. دارد نذر می کند که اگر آقا قبل از 
عید بمیرد، 100 گوسفند نذر می کند. بحث مان می شود، 
همان بحث همیشگی که چرا فالنی را رهبر کردی، 
مگر قحط الرجال بود؟ یواشکی می گویم ممکن است 
»پیر  می گوید:  و  می شود  عصبانی  باشد.  شنود  خانه 
خرفت در هشتاد سالگی ات هم ترسویی!« هوای تهران 
آلوده است. عفت مدام سرفه می کند و باعث و بانی اش 
را لعنت می کند. کارم به کجا رسیده است که روزم را 

اینگونه آغاز می کنم.
 

ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
بلند  تلفن زنگ می زند. عفت گوشی را برمی دارد. 
فریاد  کیه؟  می پرسم  دارند.  کار  تو  با  اکبر  می گوید 
می زند »دائم الکاندید نظام« فکر کنم حاج محسن هم 
شنید. رضایی برنامه روزانه مجمع را می گوید و قرار 

جلسه داریم.  

ساعت ۱۲:۰۰
به راننده می گویم که ماشین را آماده کند تا به مجمع 
بروم. عفت غر می زند. می گوید خودم را معطل کرده ام. 
آمد و شد تهران سنگین و کند است. در دلم به قالی باف 
فحش می دهم. به مجمع رسیدم. جلسه آغاز شده است. 
همه با آی فون های شان ور می روند. سالم و علیک که 
تمام شد وقت نماز است. نماز را اقامه می کنم، ویبره 
موبایل تمرکزم را بر هم می زند نفهمیدم چه خواندم. 
یکی از افراد با موبایلش سر نماز از من سلفی می گیرد. 
نمی دانم باطل کننده نماز است یا نه؟ بعد از نماز ناهار 
می خوریم و برای چای به سالن مجمع بازمی گردیم.  
مدیریت  و  استراتژیک  عمق  بار  رضایی 50  محسن 
بنیادی استراتژیک انقالبی را تکرار کرد. جوانی اش به 

این خامی نبود. 

ساعت ۱۳:۰۰
چای را که خوردیم. احساس سرگیجه داشتم. گویا 
باالی سرم  بوده است. محسن رضایی  ناهار سنگین 
است و تقاضای آب می کنم. به محافظ می سپارم توی 

گوشم بزند اگر خوابم برد.
 

ساعت ۱۴:۰۰
به راننده می گویم مرا به استخر کوشک ببرد. چون 

مایو ندارم، می سپارم دوربین ها را خاموش کنند. می روم 
توی سونا...یاد سونای ولنجک و زعفرانیه بخیر! یاد 
آن سال ها می افتم وقتی از دست عفت دلگیر می شدم 
آن  که  مهدی  و  یاسر  آهو!  شکار  زعفرانیه  می رفتیم 
زمان پاک شکارچی شده بودند. یکی از آهوها گمانم 
مهماندار بود که بعدها فالحیان یا سعید امامی جلوی 

بیمارستان لبافی نژاد خالصش کردند.

ساعت ۱۵:۰۰
زیر آب، خوب شنا می کنم. چون زیرآبی رفتنم از 
قدیم خوب بود، به من می گفتند اکبر ماهی، اما چون 

ریشم درنیامد، ضدانقالب اسم کوسه را گذاشت.

ساعت ۱۶:۰۰
نمی دانم چه شد؟ توی آب چشمانم سیاهی رفت. مرا 
به بیمارستان تجریش می برند. دکتر ها تالش می کنند 
اما  و من به دکتری می گویم که من حالم بهتر شده 
گویا گوشش سنگین است. نمی دانم چرا هر چه حرف 
حاج  می گوید  بقیه  به  محسن  نمی شنوند؟  می زنم 
را  داد می زنم جوابم  آقا خوب می شود ولی هر چه 
نمی دهد! عجیب است. همه را دارم از باال می بینم. پس 
از نیم ساعت دکتر رو به یاسر می گوید متاسفم. عفت 
جیغ و داد می کند و به معظم له بد و بیراه می گوید: 
»کشتیش آخر علی گدا! وای اکبرم!« از جمله آخری 

را خوشم آمد.

ساعت ۱۸:۰۰
عزراییل آمده و پیله می کند که مامور است و معذور. 

با التماس از او می خواهم که سری به خانه بزنم. ترافیک 
سنگین است و از روی سر ماشین ها حرکت می کند. به 
خانه می رسیم. بعد از مدتی جسدم را می آورند. مهدی 
از ماشین پلیس پیاده می شود و گریه کنان فریاد می زند 
پدر  می اندازد.  سلفی  جسدم  با  بعد  کشتن!  رو  بابام 
سگ دارد جوش های گردنم را می ترکاند. ولی تا کسی 

می خواهد از او عکس بیاندازد، مثل خر عر می زند.

ساعت ۲۱:۰۰
در پل صراط نگهم داشته اند. می گویند از باد مردد 
افراد کوسه دچارش  بادی است که  باد مردد  مرده ام. 
به خاطر شباهت  می شوند. نفخی است که نمی داند 

دهان با ماتحت از کدام بخش بیرون بزند.
 

ساعت ۲۲:۰۰
چرتی می زنم. توی خواب می بینم که وارد بهشت 
شده ام. جوان هستم و ریش هم درآورده ام. چه هوایی. 
پسته  همراه  فرشته  جویبار هایی.  چه  درختانی،  چه 
می خواهد  ندارد.  نمک   می خورم.  و  می کند  تعارف 
کاخم را نشانم دهد. به او می گویم صبر کن من تازه 
واردم. قدم زنان از کوچه های بهشت رد می شویم تا 
این  فرشته می پرسم  از  بزرگی می رسیم.  به حوض  

چیست؟ می گویند حوض کوثر است.
قدمی عقب می کشم. نکند نوارهای جدید مهدی را 
فامیل های آن جوانک کاریکاتورکش اینجا هم آورده 
باشند. فرشته فکرم را می خواند و می گوید اینجا نوار و 
ضبط و این چیزها نداریم. نفس راحتی می کشم. همه 
انبیاء و اوصیا از جای شان بلند شده سالم و روبوسی 
نور.  سرعت  با  همه اش  می گویند.  آمد  خوش  کرده 
از دور چهره آشنایی میبینم، امام راحل است. بدو به 
اما تحویل نمی گیرد. سالم و علیک  طرفش می روم، 
مختصری می کند. بابت خاطرات اخیر از دوران امام و 

ماجرای سید احمد آقا گلگی می کند.
 

ساعت ۲۳:۰۰
از خواب می پرم. چقدر گرم است! به نگهبان برزخ 
می گویم که در عالم رویا دیدم که به بهشت رفته ام. 
را  اعمالم  کتاب  باشه!«  خیر  دیدی  »خواب  می گوید 
اعمال  ریشت  نخ های  اندازه  »به  می گویند  می آورند. 
یادم  بعد  می شوم،  خوشحال  اولش  کرده ای«.  خوب 

می آید که... 
چیزهایی به من می گویند که نمی توانم بنویسم. یادم 
باشد وقتی مهدی خواست کتاب بعدی را درآورد به او 

بسپارم چه بنویسد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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در دنیای علوم و فنون:

پرفروشترینخودروهایآمریکادرسال2016
دنیا  تمام  تقریبا  بازار  با  گذشته  از  آمریکا  بازار 
این  فروش  پر  خودرو های  و  است  بوده  متفاوت 
در  اگر  دارند.  تفاوت  جهان  نقاط  باقی  با  هم  بازار 
و  کوچک  خودروهای  دنبال  به  مردم  آسیا  و  اروپا 
کم مصرف شهری هستند آمریکایی ها عاشق وانت 
و خودرو SUV هستند به همین دلیل است که در 
میان پرفروش ترین خودرو های سال 2016 میالدی 
بزرگ  وانت های  اول  ، سه خودرو  آمریکا  بازار  در 

آمریکایی هستند.
 F در میان خودروهای پر فروش آمریکا فورد سری
از همه خودرو ها پر فروش تر است. فورد F 150 یک 
وانت غول پیکر است که قیمت آن از 26 هزار دالر 
شروع می شود و قیمت گران ترین مدل آن 56 هزار 

دالر است.
این وانت از چندین پیشرانه مختلف استفاده می کند 
که کوچک ترین آن یک موتور 2700 سی سی شش 
سیلندر خورجینی با تکنولوژی اکو بوست است. این 
موتور میتواند 325 اسب بخار قدرت تولید کند. موتور 
3500 سی سی این وانت 375 اسب بخار و موتور پنج 
لیتری با تکنولوژی اکو بوست 450 اسب بخار قدرت 
دارد. F 150 جزئی از وانت های سری F فورد است. 
این سری برای 37 سال متوالی پرفروش ترین وانت 
آمریکا و 32 سال پرفروش ترین خودروی این شرکت 

بوده است.
در ساخت F 150 مهندسان فورد آخرین تکنیک های 
خود را برای کاهش وزن و افزایش قدرت بدنه به کار 
گرفته اند. مهندسان فورد این خودرو را از دمای منفی 
سی درجه تا دمای 125 درجه فارنهایت مورد مطالعه 

و آزمایش قرار داده اند.
دومین خودروی پر فروش آمریکا در سال 2016 
رقیب  خودرو  این  است.  سیلورادو  شورلت  وانت 
نتوانسته  همچنان  همه  این  با  است  فورد   F سری 
حریف رقیب دیرین خود یعنی شرکت فورد شود. 
است و  تولید  در حال  از سال 1987  این محصول 

چندین بار تا کنون به کلی متحول شده است.
استفاده  مختلف  پیشرانه  سه  از  محصول  این 

می کند نمونه استاندارد 4300 سی سی شش سیلندر 
نمونه   . است  قدرت  بخار  اسب  با 285  خورجینی 
5300 سی سی خورجینی هشت سیلندر با خروجی 
355 اسب بخار است و قوی ترین موتور یک پیشرانه 
با قدرت  6200 سی سی خورجینی هشت سیلندر 
420 اسب بخار است. این خودرو از جعبه دنده هشت 

سرعته اتوماتیک استفاده می کند.
یک  هم  آمریکا  بازار  فروش  پر  خودرو  سومین 
فورد  و  رقیب شورولت  دقیقا  و  دیگر  بزرگ  وانت 
است. این محصول وانت دوج رم است. البته شرکت 
دوج،کرایسلر و جیپ چند سالی است که به تملک 
را  خودرو  این  و  است  آمده  در  ایتالیا  فیات  گروه 

می توان یکی خودرو ایتالیایی آمریکایی دانست.
تویوتا  آمریکا  بازار  فروش  پر  خودرو  چهارمین 
است  سال  چندین  که  خودرویی  است.  کمری 
چالش  به  آمریکا  بازار  در  را  آمریکایی  سدان های 
کشیده است. بر خالف وانت که همچنان شرکت های 
سواری،  خودرو های  در  هستند  پیشتاز  آمریکایی 
چنگ  از  را  بازار  که  هستند  ژاپنی  شرکت های  این 

شرکت های آمریکایی در آورده اند.

در مکان پنچمین خودرو پر فروش آمریکا باز هم 
تویوتا با محصول کروال قرار دارد. کروال یک سدان 
خانوادگی در کالس C است و یک کالس از خودرو 
تویوتا کمری کوچک تر است. هوندا سیویک رقیب 
تویوتا کروال هم در مکان ششمین خودرو پر فروش 
در  ژاپنی  خودرو  این  البته  دارد.  قرار  آمریکا  بازار 
آمریکا تولید می شود و بیشتر قطعات آن هم توسط 

قطه سازان آمریکایی ساخته می شود.
 CRV در مکان هفتمین خودرو پر فروش، هوندا
و  ایمنی  نظر  از  که  متوسط   SUV یک  دارد.  قرار 
 SUV بهترین خودروهای از  مصرف سوخت یکی 
جهان است. تویوتا RAV4 رقیب هوندا CRV در 
مکان هشتمین خودرو پر فروش بازار آمریکا قرار دارد.
هوندا آکورد رقیب تویوتا کمری نهمین خودرو پر 
فروش در آمریکا است. و باالخره دهمین خودرو پر 
فروش در بازار آمریکا نیسان روگ است این خودرو 
از  خودرو  این  است.  جادار  و  بزرگ   SUV یک 
امن ترین خودرو ها در بازار آمریکا محسوب می شود. 
بازار  در  خودرو  بهترین  را  خودرو  این  کارشناسان 

آمریکا از نظر قیمت به کیفیت معرفی کرده اند.

بخار،  اسب  قدرت 1050  با   FF91 از  رونمایی  با 
پرشتاب ترین خودرو برقی جهان با شتاب صفر تا صد 

2.39 ثانیه معرفی شد.
در  تکنولوژی  مرزهای  دهد  می  نشان  اتفاق  این 
صنعت خودرو جهان در حال تغییر است و این تغییر 
در شرکت های نوظهور در این صنعت در حال شکل 

گیری است.
شرکت  تحقیقات  و  مهندسی  مدیر  سمسون  نیک 
فارادی فیوچر در مراسم رونمایی از FF91 در نمایشگاه 
سی ای اس 2017 در الس وگاس گفت: »می خواهیم 
و  کنیم  بگیریم خرابش  در دست  را  صنعت خودرو 
آنطوری که می خواستیم دوباره آن را بسازیم خودرویی 
که ما می سازیم بدون نیاز به سوخت فسیلی چیزی فراتر 

از یک خودرو است.
خودرویی که شما را می راند، خودرویی که خودش را 
پارک می کند. خودرو هوشمندی که درها را برای شما باز 
می کند و دما را تنظیم می کند. برایتان موزیک می گذارد 
ایمیل را برای شما مرور می کند و فیلم های مورد دلخواه 
شما را برایتان نمایش می دهد .برای این تحول ما اولین 

مدل از این نسل را FF91 نام گذاری کرده ایم.«
حذف  با  است  کرده  اعالم  فیوچر  فارادی  شرکت 
بسیاری از قطعات مکانیکی و مخزن سوخت که در 
خودروهای بنزینی متداول است فضای داخلی خودرو 
افزایش یافته است و سنسورهای تشخیص چهره به 
صاحب خودرو اجازه می دهد بدون کلید وارد خودرو 

شود.
هونگ بایی مدیر بخش خودران این شرکت گفت 
یکی از مواردی که روی آن کار کردیم قابلیت پارک 
هوشمند است فکر کنید باید به یک جلسه کاری بروید 
و دیرتان شده است شما به سمت پارکینگ می روید و 
پارکینگ پر شده است برای پیدا کردن جای پارک به 
15 دقیقه زمان نیاز دارید فکر کنید چقدر خوب می شود 
اگر از خودرو خود پیاده شوید و از طریق گوشی تلفن 
قابلیت پارک خودکار را فعال کنید و خودرو خودش به 

دنبال جای پارک بگردد.«
او همزمان از طریق صفحه های نمایش بزرگ با افرادش 
در پارکینگی در شمال الس وگاس و در برابر دیدگان 

خبرنگاران ارتباط برقرار کرد.
در این زمان یکی از جایگاه ها پارکینگ خالی شد و 
پس از آن یک دستگاه FF91 وارد پاریکینگ شد راننده 
آن پیاده شد و از طریق موبالش به خودرو دستور داد تا 

در جایگاهی مناسب پارک شود.
البته چنین قابلیتی در دیگر خودروهای خودران هم 
وجود دارد چیزی که شاید سبب شود FF91 انقالبی را 
در صنعت خودرو ایجاد کند و برای رقیبش تسال مشکل 

ساز شود تکنولوژی باطری خودرو است.
پیتر ساویجن قائم مقام فارادی فیوچر درباره قابلیت 
باطری های این شرکت گفت : » ما از چگال ترین باتری 
سلولی انرژی دنیا استفاده کرده ایم این باعث شده خودرو 
با یک بار شارژ 400 مایل را بتواند طی کند آن هم با توان 

1050 اسب بخار. «
البته یک نکته در این مراسم رونمایی برای رسانه ها 
مبهم باقی ماند چرا که مدیران شرکت فارادی فیوچر 
اعالم کرده اند این خودرو سریع ترین خودرو برقی جهان 
است و این خودرو را با برخی از سریع ترین خودروهای 
بنزینی مثل فراری یا بنتلی در مراسم مقایسه کردند اما 
حداکثر سرعت این خودرو اعالم نشد و تنها شتاب این 

خودرو اعالم شد.
با شتاب 2.39 ثانیه ای فعال این خودرو پر شتاب ترین 
خودرو برقی جهان است اما آیا سریع ترین هم هست ؟ 

این نکته هنوز مشخص نیست.
از یک  با رونمایی  پیش یک شرکت چینی  چندی 
خودرو برقی سریع ترین خودرو برقی جهان را معرفی 

کرده بود.
اندازه یک  به  که  با یک مگاوات قدرت  خودرویی 
نیروگاه برقی کوچک ،25 خودرو فورد فکوس، بیشتر از 
یک بوگاتی ویرون و یک هزارم نیروگاه اتمی دنا پوینت 
قدرت دارد و توانسته است 313 کیلومتر در ساعت 

سرعت داشته باشد.
شرکت چینی ان ای ایکس خودرو ای P9 را معرفی 
کرده بود که 1340 اسب بخار قدرت تولید می کند یعنی 

. FF91 حدود 300 اسب بخار بیشتر از خودرو
با اینکه این خودرو سریعترین خودرو برقی جهان شده 
است اما در شتاب صفر تا صد این خودرو همچنان 
پشت سر تسال اس قرار دارد در حالی که شتاب صفر تا 

صد کیلومتر تسال اس 2.4 ثانیه است این خودرو شتاب 
صفر تا صد 2.7 ثانیه ای دارد.

حاال FF91 با شتاب صفر تا صد 2.39 ثانیه از هر دو 
خودرو جلوتر است.

البته مشخص نبودن سرعت FF91 تنها نکته مبهم 
از  رونمایی  زمان  در  نبود.  خودرو  این  از  رونمایی 
خودرو در یک جا خودرو درست به فرامین اعالم شده 
به آن عمل نکرد که این موضوع نشان می دهد هنوز 
توسعه هوش مصنوعی در خودروها  زیادی در  راه 
ورود  موضوع  این  از  گذشته  است.  مانده  باقی 
شرکت های تازه وارد به حوزه تکنولوژی خودرو با 
نگاه جدید می تواند شرکت های کنونی حوزه خودرو 
که بسیار محافظه کار هستند را به چالش بکشد اگر 
قیمت تمام شده خودروهای برقی کاهش یابد و به 
زیر 20 هزار دالر برسد و از طرفی مشکل پیمایش 
انقالبی در صنعت  احتماال  این خودروها حل شود 
خودرو رخ خواهد داد انقالبی که توسط شرکت های 

تازه تاسیس شکل خواهد گرفت.
شرکت هایی مانند تسال، ان ای ایکس و فارادی فیوچر 

می توانند مسیر آینده صنعت خودرو را شکل دهند.
شرکت فارادی فیوچر در سال 2016 و در نمایشگاه 
سی ای اس 2016 خودش را به عموم معرفی کرد . این 
شرکت به یک میلیاردر چینی به نام »جیا یوتینگ« تعلق 
دارد و اداره مرکزی آن هم در لس آنجلس واقع شده 
است. این شرکت 760 کارمند در ایالت متحده و 200 

کارمند در نقاط جهان دیگر دارد.
به   2018 سال  در   FF91 کرده  اعالم  شرکت  این 
این  کس  هر  و  شد  خواهد  داده  تحویل  مشتریانش 
خودرو را می خواهد از هم اکنون می تواند با مبلغ پنچ 

هزار دالر این خودرو را پیش خرید کند.

نوکیا شش دارای صفحه نمایش 5.5 اینچی است. این 
گوشی اندروید جدید نوکیا مجهز به 4 گیگابایت حافظه 
رم و 64 گیگابایت حافظه ذخیره سازی داخلی است 

که از کارت حافظه میکرو اس دی نیز پشتیبانی می کند.
این گوشی یک مدل میان رده در محصوالت نوکیا 
محسوب می شود برای همین نوکیا از پردازنده ای متوسط 

در آن استفاده کرده است.
پردازنده نوکیا شش اسنپدراگون 430 است. اسنپدراگون 
430 یک تراشه هشت هستهای با فرکانس 1.4 گیگاهرتز 

است.

اسنپدراگون 430 به راحتی قادر است از پس وظایف 
از  شماری  اجرای  کنار  در  گوشی  معمول  پردازشی 
بازی ها برآید، حال آنکه اجرای بازی هایی با گرافیک 
تراشه کمی  این  برای  بعدی  بازی های سه  سنگین و 

سخت خواهد بود.
نوکیا 6 تلفن هوشمندی است که از سخت افزار میانرده 

و سیستم عامل اندروید نوقا بهره می برد.
دوربین استفاده شده در محصول جدید نوکیا، دارای 
سنسور 16 مگاپیکسلی مجهز به فالش معمولی است 
و برای دوربین سلفی، سنسور هشت مگاپیکسلی در 

نظر گرفته شده است. باتری این گوشی 3000 میلی آمپر 
ساعتی است که برای یک گوشی میان رده مناسب به 

نظر می رسد.

پرشتابترینخودروبرقیجهان

رونماییازگوشیجدیدنوکیا

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2


11 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:50  - JAN, 20 , 2017 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و دوم- شماره 50  - جمعه  20  ژانویه  2017

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

event@08.net رویدادهایهفته:

ازجمعه20ژانویه2017
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.

event@08.net

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.08tickets.com/tickets/fared-shafinury-into-the-night-34071#buy
http://www.08tickets.com/tickets/razor-s-edge-the-legacy-of-iranian-actresses-33017#buy
http://www.08tickets.com/tickets/farima-shahraz-concert-35193#buy
http://www.08tickets.com/tickets/radio-hamrah-28886#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

اینستاگرام  در  یزدی  ابراهیم  به  متعلق  کاربری  حساب 
از  عکس  انتشار  با  می شود  اداره  او  نزدیکان  توسط  که 
با  ترکیه  در  آمریکا  متحده  ایاالت  سفارت  می گوید:  وی 
کرده  مخالفت  آمریکا  به  وی  سفر  برای  ویزا  درخواست 
است. آقای یزدی بیمار است و می خواست برای درمان به 

آمریکا سفر کند.
ادمین حساب کاربری آقای یزدی در اینستاگرام با انتشار 
لبخند زدن  از وی که در حالت خوابیده در حال  عکسی 
است و زیر تیتر »ابراهیم یزدی در ترکیه تحت عمل جراحی 

قرار می گیرد« نوشته است:
»به دنبال امتناع دولت آمریکا از صدور ویزا، حتی برای معالجه، 
روز یکشنبه آقای دکتر یزدی در بیمارستانی در ازمیر ترکیه 

بستری شدند تا فردا صبح تحت عمل جراحی قرار بگیرند.«
ایران وزیر  در  آمریکا  اشغال سفارت  زمان  در  یزدی  آقای 
خارجه وقت دولت موقت بود. یزدی از حلقه نزدیکان روح اهلل 
خمینی در فرانسه بود و سابقه همگرایی او با انقالبیون به تاسیس 
نهادی به نام انجمن دانشجویان مسلمان در آمریکا باز می گشت. 

از وی به همراه ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده به عنوان 
اصلی ترین مشاوران خمینی در پاریس یاد می شود.

آقای یزدی از سال 1961 به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت 
شهر  در  فرزندش   6 و  همسر  همراه  به   1978 تا  و  کرد 
هوستون، ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در 
سال 1971 شهروند ایاالت متحده شدند که رسانه ای شدن 
این امر در بحبوحه وقوع انقالب و اشغال سفارت آمریکا در 
تهران، در نشریات آمریکایی خبرساز شد. ولی پس از اشغال 
سفارت احتماال وی این تابعیت دوم را ترک کرده است و 
یا از وی به دلیل نقش داشتن در بروز آن حوادث، تابعیت 

آمریکا از وی سلب شده است.
به دلیل  ابراهیم یزدی  در حالی شایعه رد تقاضای ویزای 
عواقب بحران گروگانگیری پس از اشغال سفارت آمریکا در 
تهران مطرح شده است که دست کم عیسی هاشمی زاده فرزند 
معصومه ابتکار )سخنگوی اشغال کنندگان سفارت آمریکا و 
معاون فعلی رییس جمهور در ایران( هم اکنون در دانشگاهی 

در جنوب کالیفرنیا مشغول تحصیل و فعالیت است.

سفارتآمریکادرترکیه
بهابراهیمیزدیویزانداد

50

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37344&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38752&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43055&Status=2

