طرح روز

فناوری

تسنیم

تولید اولینهارد تجاری  ۴ترابایتی
بیش از یک دهه قبل شرکت سامسونگ برای اولین بار لپ تاپی با حافظههای
فلــش ناند  ۳۲گیگابایتی عرضه کرد و حــاال این موفقیت را به گونه دیگری
تکرار کرده است .به گزارش مهر به نقل از نیواطلس ،این شرکت از تولید انبوه
اولینهارد دیسک حالت جامد ساتای  ۴ترابایتی برای استفاده عموم مصرف
کنندگان خبر داده اســت .مدیران این شرکت معتقدند اختراع یادشده راه را
برای تولید حافظههای پرظرفیت به منظور اســتفاده خانگی هموار میسازد.
برای تولید این حافظههای جدید از فناوری موســوم به کیو اس سی استفاده
شده که ظرفیت ذخیره سازی اطالعات بر روی هر سلول حافظه را از سه بیت به چهار بیت افزایش میدهد .سامسونگ
امیدوار است که با عرضه این حافظههای جدید صنعت تولید سخت افزارهای ذخیره سازی اطالعات را متحول کند .نکته
مهم این اســت که ذخیره چهار بیت اطالعات به جای سه بیت اطالعات بر روی هر سلول حافظه تاثیر منفی بر عملکرد
و ســرعت حافظههای یادشده ندارد و بدین منظور از فناوری توربورایت و همین طور تراشههای  V-NANDشصت و
چهار الیه اســتفاده شده است .سرعت خواندن اطالعات در این حافظهها برابر با  ۵۴۰مگابایت در ثانیه و سرعت نگارش
آنها  ۵۲۰مگابایت در ثانیه است .البته به نظر میرسد هنوز تا تولید انبوه این نوع حافظهها راه درازی در پیش باشد .زیرا
قیمت آنها هنوز باالست و بعید به نظر میرسد عموم از خرید چنین حافظههایی استقبال کنند .البته هنوز قیمت دقیق
و زمان عرضه حافظه مذکور در بازار اعالم نشده است.
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حضرت محمد(ص):

فیلم بازی
جانگوی آزاد شده
«جانگــوی آزاد شــده» فیلمیوســترن
آمریکایی بــه نویســندگی و کارگردانی
کوئنتیــن تارانتینــو اســت .در این فیلم
بازیگرانی همچون جیمیفاکس ،کریستف
والتس و لئونــاردو دیکاپریو ایفای نقش
کردهاند .نخســتین اکران این فیلم در ۱۱
دســامبر  ،۲۰۱۲در تئاتر زیگفلد واقع در
نیویورک بود و سپس از تاریخ  ۲۵دسامبر
 ۲۰۱۲در ایاالت متحده به نمایش درآمد.
فیلم دراین باره اســت که در تگزاس سال
 ،۱۸۵۸برادران اســپک ،ایــس و دیکی،
گروهــی از بردگان سیاهپوســت پیاده را میرانند .یکی از بردگان در زنجیر جنگو نــام دارد که او را از زنش برومیلدا جدا
کرده و فروختهاند .دکتر کینگز شــولتس یک دندانپزشک-تبدیل به-شکارچی جایزهبگیر شدهٔ اهل دوسلدورف برادران
اســپک را متوقف کرده خواهان خرید یکی از بردگان میشــود .وقتی او از جنگو در خصوص اطالعش از برادران بریتل،
گروهی از خالفکاران که دکتر شولتس مجوز بازداشتشان را دارد ،سؤال میکند ،ایس ناراحت شده و بهطور تهدیدآمیزی
تفنگش را به سوی شولتس نشانه میگیرد .شولتس که هفتتیرکش قهاری است ،در مقابل فورا ً ایس را میکشد و دیکی
را زخمیمیکند ،بردگان آزاد شده او را میکشند و به سوی آزادی و ستاره شمالی میروند.

روزنامهبازی
روزنامه هرالد تریبون  9 -اوت 1974
«نیکســون رفت» ،تیتر اول هرالد تریبون به اتفاقی
منحصر به فرد در سیاست خارجی آمریکا اختصاص
داشت؛ نیکسون که دو سال قبل در یکی از قاطعانه
ترین پیروزیهای انتخاباتی آمریکا برای دومین بار
به ریاست جمهوری رسیده بود با رسوایی واترگیت
روبرو شد و مجبور به استعفا شد.
ماجــرای واترگیت از این قرار بود کــه در جریان
انتخابات ریاســت جمهوری ایــاالت متحده آمریکا
تعدادی از ماموران افبیآی وارد ســاختمان هتل
واترگیــت محل اســتقرار ســتاد انتخاباتی حزب
دموکرات ایاالت متحده آمریکا شدند و دستگاههای
شنود کار گذاشتند و سپس اسناد و مدارکی را برای
اهداف مختلف به سرقت بردند .بعدها مشخص شد که چنین اقداماتی قبال مکررا انجام گرفته بودهاست و تحقیقات بعدی
نشان داد که عمق اینگونه فعالیتهای جاسوسی بسیار گسترده بودهاست .به این ترتیب پس از آنکه مشخص شد کنگره
به استیضاح نیکسون رای خواهد داد ،وی در شب  ۸اوت  ۱۹۷۴از سمت خود کنارهگیری کرد.

اخالق خوب ده چیز است که در مرد است و در پسرش نیست
در پسرش است و در پدرش نیست .در بنده است و در آقای او
نیست .خدا هر که را سعادتمند خواهد ،قسمت او کند:
راستی گفتار ،پایمردی در جنگ ،عطای سائل ،نیکی در عوض
نیکی ،حفظ امانت ،پیوند خویشان ،حمایت همسایه ،حمایت
دوست ،مهمانداری و سرسلسله آن حیاست.
(نهجالفصاحه)

روز نقادیگری و پرسشگری

پیشنهاد

جواد لگزیان

فروش به شرکتها و سازمانها
فروش به شركتها و سازمانها  -كه نام اصلي آن  Spin sellingاست ،كتابي است يكميليون دالري!
كتابي حيرتانگيز از آن رو كه فروشــندگان برتر دنيا را از خواب خرگوشي بيرون آورد ،و قرار است بر
«خود فريبي» ســاليان سال «فروشندگان برتر دنيا» پايان دهد! شگفتزده ميشويد وقتي بدانيد اين
كتاب ،شما را از مطالعه  1000كتاب ديگر در حوزه فروش رهايي ميبخشد؛ كتابي كه حاصل پژوهش
تحقيقاتي گروهي از زبدگان اســت كه به مدت  12ســال 35 ،هزار مذاكره فروش را در  27كشور دنيا
ارزيابي كرده است! به همين دليل است كه ميگوييم هزينه تحقيقات آن در  12سال ،يكميليون دالر
اســت!همين اعداد و ارقام كافي است كه نفس در ســينه «فروشندگان برتر دنيا» را حبس كند و سر
تعظيم فرود آورند براي پردازش جسورانه اين پژوهش كه خط بطالن ميكشد براي بسياري از آنچه اين
فروشندگان برتر دنيا ،در سمينارها ،كارگاهها ،و كالسها تاكنون تدريس كردهاند! نتايج اين پژوهش به
نحو حيرتآوري شــوكبرانگيز بود تا جايي كه خود پژوهشگران 7 ،سال درباره يافتههاي خود سكوت
كردند؛ چون 180درجه مغاير بود با اصول ،تكنيكها ،و مهارتهايي كه بهعنوان «كليدهاي طاليي فروش»
از آن ياد ميشد! اين پژوهش نشان ميداد كه همين «كليدهاي طاليي فروش» نه تنها فروش را افزايش نميدهند بلكه ،موانع اصلي
فروش هستند ،و فروشندگان برتر دنيا با ارائه همين كليدهاي طاليي فروش ،اصليترين مروجان خرافه هستند!
در كوتاهتريــن عبارت ميتوان گفت كه كليدواژههاي اصلي يا پايه بنيادين كتاب ركهم بر اين عبارت اســتوار اســت كه «فروش به
شركتها و سازمانهاي بزرگ» از نوع فروشهاي بزرگ است .از اين رو ،از آنچه در «فروشهاي كوچك» آموختهايد ،يكسره دست بشوييد.
به گفته مولف اين كتاب نیل ركهم ،آنچه در يك فروش كوچك كار ميكند ،با بزرگ شدن اندازه فروش به موقعيت شما آسيب ميزند.
آنچه ممكن اســت در يك فروش كوچك كار كند ،چه بســا در يك فروش بزرگ ،عليه شــما كار كند! اين عبارت و عبارتهاي فراواني
را مولــف از آغاز تا پايان كتاب ،جابهجا ،و در قالبهاي متعدد و متنوع تكرار ميكند؛ چرا كه ميداند همواره فروشــندگان ،به آنچه در
فروشهاي كوچك آموختهاند ،وفادار ميمانند و نتيجه نيز چيزي نيست بجز آنكه فروش را از دست ميدهند.
اگر دوســت داريد بدانيد كه چگونه نیل ركهم ،پنبه بســياري از تكنيكها و اصول طاليي فروش را  -آنگونه كه فروشندگان برتر دنيا
تدريس ميكنند  -زده اســت ،همچنين عالقهمنديد از «خودفريبي» برهيد ،بهتر اســت از آغاز تا پايان كتاب را با حوصله و شكيبايي
بخوانيد .اجازه ميخواهم بگويم كه براي يادگيري بيشتر و بهتر ،پس از مطالعه نخست ،بار ديگر كتاب را از آغاز بخوانيد و در عمل به
آنچه گفته شده ،آن را اجرا كنيد.
شايســته اســت از مترجم كتاب  -آقاي بابك مرواني  -تشــكر كنيم كه با ترجمه اين كتاب ،اين فرصت استثنايي را براي خوانندگان
فارسيزبان بويژه فروشندگان حرفهاي پديد آوردندكه:
-1بدانند بخش عظيمي از آنچه بهعنوان تكنيكهاي فروش آموختهاند ،عمدتا در فروشهاي كوچك سودمند است.
 -2با«صداقت» و «صميميت» ،فعاليتهاي حرفهاي فروش خود را ارزيابي كنند.
 -3نهراسند و بدانند كه قرار نيست همواره درخشان باشند.
 -4خود خطا مهم نيست بلكه ،واكنش مطلوب افراد به خطا است كه ارزشمند است.
کتاب «فروش به شــرکتها و ســازمانها» تالیف نیل َرکهم و ترجم ه بابک مروانی ،از سوی انتشارات بازاریابی در  247صفحه چاپ و
منتشر شد.

دانستنیها

چهرهها
رضا سیروس صبری؛ معمار ایرانی
پروفسور رضا سیروس صبری در  ۱۸مرداد  ۱۳۳۳در تهران چشم به جهان گشود .او
در سال  ۱۳۵۷با درجه کارشناسی ارشد معماری ازدانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی)
با رتبه ی اول فارغ التحصیل و موفق به کسب بورس تحصیلی جهت ادامه ی تحصیل
در کشور آمریکا شد .به دلیل عالقه اش به رشته ی طراحی شهری به تحصیل در این
رشته در دانشگاه پنسیلوانیا پرداخت و موفق به کسب دومین مدرک کارشناسی ارشد
از آن دانشگاه در سال  )۱۹۸۰( ۱۳۶۰شد .پروفسور صبری در مدت تحصیل خود در
کشــور آمریکا زیر نظر استادان بزرگی چون ادموند بیکن ،جان لنگ و ایان مکهارگ
تحصیالت خود را به پایان رساند و درجه دکترای معماری با گرایش معماری منظر را
از دانشگاه پنسیلوانیا در سال  )۱۹۹۴( ۱۳۷۴اخذ کرد .اندیشههای مکهارگ او را به
معماری منظر با رویکرد بوم شناسانه بسیار عالقه مند کرد ،به صورتی که این موضوع
به یکی از زمینههای تحقیقاتی اصلی در پژوهشها و سخنرانیهای ایشان بدل شد.
او در طــول فعالیت حرفه ای خود مقاالت ،ســخنرانیها و پژوهشهای بســیاری در
زمینههای طراحی شــهری ،معماری منظر ،روانشناسی محیط ،معماری و فلسفه و بوم شناسی در طراحی منظر داشته و
شاگردان فراوانی چه در ایران و چه در خارج از کشور تربیت نمود .دکتر سیروس صبری علی رغم داشتن موقعیت جهت
اقامت دائم در کشور آمریکا ،به دلیل عالقه فراوان به کشورش ،شش ماه از سال به ایران سفر میکرد تا در ترمهای فرد در
دانشگاههای ایران به تدریس بپردازد .از جمله کتابهای منتشر شده توسط ایشان« ،هنرمحیطی :تاملی در عناصر معنی
دهنده به منظر» « ،تحول در طراحی :فرآیند طراحی با اسطوره ،تصور و ذهن طراحانه» و ترجمه سری کتابها با عنوان
«سرشت نظم» نوشته ی کریستوفر الکساندر است .از جمله فعالیتهای حرفه ای او در ایران میتوان به طراحی شهری و
معماری منظر محوطه برج میالد ،مشاور و طراح معماري منظر محوطه دانشگاه علم و صنعت ایران (مسیر ورودي جنوبی
تا خوابگاهها) ،طراحی شهري و منظر شهري بلوار کشاورز و مشاورعلمیکارگاههاي طراحی شهر بم (یونیسف) برای بازسازی
این شهر اشاره کرد .دکتر سیروس صبری تا واپسین روز زندگی خود مشغول به تدریس و پژوهش بود و در حالی که قرار
بود در روز یکشنبه  ۱۳بهمن  ۱۳۹۲کارگاهی با عنوان پرتفولیو از طرف انجمن علمیمعماری دانشگاه شهید رجایی برگزار
کند ،در عصر همان روز در بیمارســتان شــهدای تهران ،در سن  ۵۹سالگی ،بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت .دکتر
صبری در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.

عبدالحسین نوایی؛ تاریخنگار و چهره ماندگار
دکتر عبدالحسین نوایی در  18مرداد  ۱۳۰۲به دنیا آمد .این استاد دانشگاه ،نویسنده،
تاریخنگار و نسخهشناس  ،از چهرههای ماندگار ایران بود .از او آثار تحقیقی تاریخی،
بهویژه درباره دوره قاجار ،به یادگار ماندهاست .همچنین وی به تصحیح متون تاریخی
قدیمینیز اشتغال داشتهاست .نوایی تحصیالت مقدماتی را در مدارس «تمدن»« ،ابن
سینا» و «شــرف مظفری» گذراند .سپس به دانشسرای عالی رفت و در رشته زبان و
ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت و لیسانس گرفت .آنگاه تحصیالت خود را در رشته
تاریخ ادامه داد و از دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ درجه دکترا شد .دکتر نوایی از
سال  ۱۳۲۳هجری شمسی به معلمیپرداخت .همچنین در دانشگاههای شهید بهشتی
و تهران نیز مشغول تدریس شد .از جمله استادان وی میتوان به عباس اقبال آشتیانی،
ملکالشــعراء بهار و بدیعالزمان فروزانفر اشاره کرد .این تاریخ شناس ایرانی  ،در 18
مهر  1383دار فانی را وداع گفت.

غذا بخورید تا باهوشتر شوید!
یک محقق و کارافرین حوزه فناوری پس از انجام مطالعاتی
اعالم کرد که غذا خوردن با گذشــت زمــان باعث افزایش
هوش میشود.
به گزارش فارس ،آســپری با مطالعه  ۱۵ساله بیولوژی خود
توانســت  ۱۰۰پوند وزن کم کند و هوش خود را  ۲۰درجه
افزایش دهد.
وی پس از موفقیت در این زمینه یک رژیم غذایی تهیه کرد
که براســاس آن اگر شما با خوردن غذا به مغز خود سوخت
برسانید با گذشت زمان باهوشتر میشوید.
آســپری میگوید کافی است ســه ماده غذایی زیر را برای
افزایش هوش خود بخورید.
 -۱چربی بدن را تکمیل کنید
این جمله بدان معنا نیســت که غذاهای پرچرب را مصرف
کنید بلکه باید کمیمیزان چربی سالم را افزایش دهید زیرا
مغز به چربی نیاز دارد .بدن معموال به اندازه کافی کربوهیدرات دارد .در نتیجه آنچه که باید به بدن خود بدهید ،انرژی بیشتری است
که از چربی به دست آمده است.
 -۲پروتئین بیشتری مصرف کنید
ماده دیگری که برای مغز مفید اســت پروتئین سالم اســت .پروتئینها حاوی آمینواسیدها هستند و بدن به آمینواسیدها نیاز دارد تا
ن عصبی مانند ســروتینین و دوپامین را در مغز بسازد .در حالت کلی ،هرچه مواد فرارسان عصبی بیشتری داشته باشید،
مواد فرارســا 
باهوشتر هستید.
بنابراین میزان مناســبی از پروتئین حیوانی باکیفیت و زرده تخممرغ مصرف کنید .مغز عالقه زیادی به کولین (همان ماده زردرنگ)
تخممرغ دارد .در نتیجه قبل از این که املت خود را با سفیده تخممرغ درست کنید ،به این موضوع توجه داشته باشید.
 -۳مصرف غالت ،گیاهان دسته لوبیا و کافئین را کاهش دهید
به گفته آســپری علت کاهش مصرف این مواد غذایی این اســت که این مواد میزان زیادی قارچ دارند .قارچ حاوی یک ســری مواد
سمیاســت که به اعصاب آســیب میرساند و مغز شما را کند میکند .در نتیجه اگر مصرف این مواد را کاهش دهید ،ذهن سریعتری
خواهید داشت.

قاب

عصرایران

رضا رشیدپور؛ مجری و بازیگر
رضا رشــیدپور ( ١٨مرداد  ۱۳٥٤تبریز) مجــری ،تهیهکننده ،کارگردان و بازیگر اهل
ایران اســت .او اکنون به عنوان مجری برنامه «حاال خورشــید» در تلویزیون مشغول
فعالیت اســت .رشیدپور تنها یک خواهر کوچکتر از خودش دارد که مهندس معمار
اســت .مادرش خانهدار و پدرش مهنــدس برق و الکترونیک بــوده و زمانیکه برای
جمعآوری تجهیزات لشــکر عاشورا به دزفول اعزام شده بود ،حین انجام وظیفه قطع
نخاع شد و در سال  ۷۶شهید شد .در دوران مدرسه درسخوان بوده بهطوریکه دیپلم
ریاضی-فیزیک خود را با معدل عالی  ۱۹٫۸۶گرفته و همزمان در دو دانشــگاه ،در دو
رشته عمران و کارگردانی فارغالتحصیل شدهاست.
رشــیدپور عالوه بر مجریگری به کارگردانی و ساخت و ساز نیز اشتغال دارد .وی در
فیلمهای سوپر استار ،بیپولی ،شیش و بش ،در امتداد شهر و قاتل اهلی نقشآفرینی
کردهاســت .او ســابقه مجریگری در چند برنامه تلویزیونی در شبکه پنج را بر عهده
داشت که بعضی از آنها به نوعی توقیف شدند.

خشک شدن بخشهایی از رودخانه راین در آلمان

طنز
نگاه به اخبار با عینک من ()7
همایون طیاری آشتیانی

هفت عدد خوش یُمنیه و همینکه این ستون رسید به شماره
هفت یعنی یا آســتانه تحمل مســئولین رفته باال که باورش
سخته ،یا دیگه این حرفها روشــون اثر نداره که احتمالش
زیــاده و یا اینکه هیچکس این ســتون روزنامــه رو نگاه هم
نمیکنه .خالصه دلیلش هرچی که باشه برعکس خیلیها ،ما
آرزو میکنیم که به خیلیها بَربخوره و دردشون بگیره تا درد
مرد ُم متوجه بشن.
 -1مهمترین خبر هفته گفتگــوی تلویزیونی رئیس جمهور
بود که به قول تابش نماینــده مجلس ،خیلی آرامش بخش
و امیدآفرین بود .انصافا هــم روحانی یه جوری صحبت کرد
که من فکر کردم یه ریال شــده  100هزار دالر و ما آمریکارو
تحریم کردیم و شــب هم با آرامش کامل تا صبح خوابیدم تا
اینکه صبح مجبور شــدم برم یک کیلو گوشــت بخرم و تازه
فهمیدم دنیا دســت کیه و تورم تک رقمییعنی چی؟ البته
یه نسخه از فرمایشات ایشــون تهیه کردم و هر شب قبل از
سوئیس میبینم یعنی یه
خواب گوش میدم و شــب خواب
ُ
جورایــی منهم مثل اکثر آقازادهها دو تابعیتی شــدم البته با
اجازه دلواپسهای محترم مجلس.
 -2عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته
که مردم از وعده مسئوالن خسته شدن .اوال کی به شما گفته
از طــرف مردم فتوا صادر کنی؟ دوما ما چند دهه اســت که
عادت کردیم که تو چشــممون نگاه کنن و بهمون وعده بدن
و ما هم باور کنیم .ســوما من مطمئنم که مسئوالن محترم
صحبتهای این نماینده محتر ُم مثل همیشه جدی نمیگیرن
و با همت مضاعف و تا ســالهای سال به مردم وعده میدن و
منهم از طرف مردم قول میدم که همه وعدههای مســئوالن
مدلی
اعم از چپ ،راست ،پاکدست  ،با کلید و بدون کلید و هر
ُ
چشم و گوش بسته گوش کنیم و در صحنه حاضر باشیم.
 -3خبــر دیگه این هفته برگزاری جلســه احیــای دریاچه
ارومیه تو وزارت کشــور بود .تا حاال فکــر میکردیم که این
جلســات کنار دریاچه قدیم و شــوره زار جدید برگزار میشه
که اینقدر پیشــرفت حاصل شده و آب دریاچه باال اومده ولی
نگو تو میدون فاطمیو زیرگــوش خودمون دارن دریاچه رو
احیا میکنن .انصافا باید خــدا قوت گفت به این همه همت
و پشتکار ،از تهران تنفس دهن به دهن میدن ،تو آذربایجان
دریاچه احیا میشه ،ای کاش این کارگروه میتونست از تهران
فوت کنه تا هورالعظیم هم تو خوزســتان خاموش بشه ،اگه
بشه چی میشه!
 -4جناب ضرغامیرئیس ســابق صدا و ســیما هم گفتهکه
منتظر عذرخواهی آقای روحانی بودیم ،البته باید به ایشــون
یادآور شد که انتظار شما در مورد عذرخواهی مسئولین کشور
شبیه انتظار ابدی مردم در مورد اصالح رسانه ملیه که شدنی
نیست که نیست ،دوما تو صف عذرخواهی ،روحانی آخر صف
قرار داره ولی شما و دوستان حامیهاله نور نفرات اولین ،پس
صف نگاه کنی ،ســروته ُ
بهتره برگردی جلوی ُ
صف اشــتباه
گرفتی اخوی ،برگرد اونطرف.
 -5جناب چمران که ریاست شورای شهرداری سابقُ به عهده
داشت گفته که نباید مشکالت یک اداره را به گردن کل نظام
انداخت .به ایشــون هم باید یادآور شــد که دقیقا مردم هم
همین کارو کردن چون اگر قرار بود عملکرد شما و دوستانتون
شــهرداری پای نظام بنویسن که دیگه
تو شــوراهای قبلی و
ُ
واویال بود ،شما خیالت راحت راحت باشه و خودتو ناراحت نکن
چون مردم عملکرد شما و امثال شمارو فقط به پای خودتون
نوشتن وگرنه شما االن تو آرزوی خیابون بهشت نبودی.
 -6دبیــرکل حــزب موتلفه هم گفته کــه روحانی بگم بگم
احمــدی نژا ُد تکرار نکنه .البته جناب حبیبی بیش از یه دهه
دیر یادشــون افتاد که بگم بگم کار زشتیه وگرنه باید همون
سالهای قبل تو دهن اون بچه ای که بزرگش کردن و فاجعه
آفرید فلفل میریختن .برادر من! مردم که آلزایمر نگرفتن که
گذشــته رو فراموش کرده باشن ،حافظه ما خیلی قویه حتی
زمانی به یاد داریم که همین تهران یه شــهردار داشت که هر
ُ
روزی که یه نم بارون میزد میومد تو برنامه سالم صبح بخیر و
میگفت غافلگیر شدیم و کال هفته ای چند بار غافلگیر میشد.
شما یادتون هست؟
 -7وزیر امور خارجه هم به ترامپ گفته که روابط بینالملل،
مســابقه ملکه زیبایی نیست .به جناب ظریف که دیگه کمتر
میخنده باید گفت که مگه شما مسابقه انتخاب ملکه زیبایی
هم نگاه میکنی؟ یعنی ماهواره هم داری؟ یه دفعه ســینما
هم برو تا خیال همه راحت بشــه دیگه .این صحبتها نتیجه
کثیرالســفر بودن جناب وزیر به بالد کف ِر که داره کار دستش
میده و همین روزهاســت که دلواپسها گونی گونی سوال و
کلمــات آب دار بیارن تو صحن مجلس و طومار پهن کنن و
تهدید کنن که باید تو حیاط وزارتخونه روش سیمان بریزن،
باور ندارین صبر کنین چون صدای سوت قطار مشهد به تهران
بلند شده.
 -8مطلب آخر اینکه بعد از تعطیلی روزنامه همبســتگی ،در
آستانه روز خبرنگار ،مجله دنیای ورزش هم به دلیل مشکالت
مالی انتشــارش متوقف شــد و بقیه روزنامهها هم یا در حال
احتضار هســتن یا تو بخش مراقبتهای ویژه بال بال میزنن،
ولی خدارو شــکر بازار تبریــک روز خبرنگار خیلی داغ بود و
همه مسئولین ریز و درشــت بهمون تبریک گفتن و تو این
کم آبی کاشــت هندونه زیربغلی حســابی رفت باال .حقیقتا
مــا تا این اندازه هم راضی به زحمت مســئوالن به ویژه وزیر
ارشاد و معاون مطبوعاتی ایشون نبودیم .یه کم هم استراحت
کنید شماها ،اینهمه دغدغه اصحاب رسانه رو داشتن اذیتتون
میکنه ،یه کم هم به خودتون برسین آخه! حاال یه عده بیکار
شــدن که شدن ،فوقش میرن پیش میلیونها بیکار دیگه ،به
جایی برنمیخوره که ،شما راحت باشین ،راحت راحت.

