فناوری

خبر
جلیقه ماموران پلیس به دوربین مجهز میشود

شــرکت فناوری «آکسون» ،دوربینی ارائه داده که روی جلیقه ضدگلوله ماموران
پلیس نصب میشود و قابلیت فیلمبرداری دارد .به گزارش ایسنا و به نقل از فس 
ت
کمپانی ،با کمک دوربین جدید آکســون موســوم به «آکسون بادی  »3ماموران
پلیس میتوانند از مکانهای مورد نظر خود فیلمبرداری کنند و آنها را به صورت
زنده برای همکاران خود بفرســتند .این کار ،آگاهــی و امنیت ماموران پلیس را
افزایش میدهد و به گســترش حوزه نظارت آنها کمک میکند .ریک اســمیت،
بنیانگذار و مدیرعامل آکسون گفت :پخش زنده فیلمهای مورد نظر پلیس ،میتواند
ایمنی عموم مردم و مامورانی که به موقعیتهای ضروری اعزام میشوند ،تضمین
کند .هنگام ضبط فیلمهای مورد نظر ،یک آنتن داخلی ،آنها را با کیفیت « »HDبه شبکه ارسال میکند؛ در نتیجه پرسنل
فرماندهی متوجه میشــوند که مامور مورد نظر با اســلحه خود شلیک کرده اســت .پخش زنده دوربین آکسون ،میتواند
قابلیتهایی مانند تشخیص چهره را نیز در آینده فراهمکند و روش کارآمد و کمهزینهای برای تحلیل پیشرفته ویدئوها به
ســرور مرکزی ارائه دهد .گفتنی است که این فناوری ،کامال هم جدید نیست .سال گذشته شرکت آکسون ،از یک حسگر
رونمایی کرد که هنگام بیرون آمدن اسلحه از غالف ،فعال میشد.

نخستین موشک توریستی به فضا میرود
موسس شرکت «ویرجین گاالکتیک» اعالم کرده تا چند هفته دیگر برای نخستین
بار موشکی به فضا میفرستد و مدت کوتاهی پس از آن سفرهای تجاری به مدار
زمین را انجام خواهد داد .به گزارش مهر به نقل از دیلی میل ،ریچارد برانســون
مدیر «ویرجین گاالکتیک» اعالم کرده شرکت توریسم فضایی پس از مدتی کوتاه
از این پرتاب ،مســافران را به مدار زمین میبرد .برانســون که موسس ویرجین
گاالکتیک نیز است با الون ماسک (موسس اسپیس ایکس) و جف بزوس(موسس
آمازون) رقابت میکند تا نخستین سفر توریستی فضایی را انجام دهد .قیمت سفر
توریستی شرکت ویرجین گاالکتیک برای یک نفر  ۲۵۰هزار دالر است .این شرکت قبال اعالم کرده بود مسافران را در۲۰۱۹
میالدی به فضا میبرد .برانسون دراین باره گفت :مدت کوتاهی پس از پرتاب موشک ،ما مسافران تجاری را به فضا میبریم.
ماههای آینده برای ما بسیار هیجان انگیز است .شرکت ویرجین گاالکتیک در سال  ۲۰۰۴میالدی تاسیس شد و هدف آن
فراهم کردن سفرهای تجاری کوتاه مدت به فضا برای تمام افراد است .توریستهایی که با این شرکت به فضا سفر میکنند
میتوانند چند دقیقه در گرانش صفر سپری کنند .فضاپیمای حامل آنها از خط  Karmanمیگذرد .این خط مرز اتمسفر
زمین و فضا است.

فیلم بازی
ویلهانتینگ خوب
«ویلهانتینــگ خــوب» فیلم درامــیاز کارگردان
آمریکایی گاس ون ســنت است که در سال ۱۹۹۷
ساخته شــد .فیلمنامه فیلم نوشــته مشترک مت
دیمون ،بن افلک اســت که به همراه رابین ویلیامز،
استالن اسکارشگورد و مینی درایور از بازیگران اصلی
آن هم بودهاند.
داستان فیلم در مورد ویلهانتینگ جوان  ۲۰سالهای
اســت که در دانشگاه امآیتی سریدار است و نبوغی
ذاتــی در زمینه ریاضیات دارد اما اســتعداد خود را
باور ندارد .اســتال اشکارســگورد بازیگر سوئدی در
نقش جرالد لمبیو پروفســور ریاضی دانشگاه امآیتی که اســتعداد ویلهانتینگ را کشف میکند ،رابین ویلیامز در نقش
روانشناســی که با ویلهانتینگ گفتگو میکند و بن افلک هم در نقش چاکی ســالیوان دوست صمیمیویلهانتینگ در
این فیلم بازی میکنند .لورنس بندر تهیهکننده و ســو آرمســترانگ ،جاناتان گوردون ،باب وینشتین وهاروی وینشتین
تهیهکنندگان اجرایی فیلم ویلهانتینگ نابغه بودهاند .ژان یوس اســکافیر مدیر فیلمبرداری ،ملیسا استوارت طراح تولید،
جیمز مکآتیر کارگردان هنری ،یارو دیک طراح صحنه و بئاتریکس آرونا پاستور طراح لباس و کری باردن ،بیلیهاپکینز
و سوزان اسمیت انتخاب کننده بازیگران و تعیین نقشهای فیلم بودهاند.

روزنامهبازی
روزنامه مردم ساالری  19مهر 1391
«نه تمجيد ديروزتان اعتدال داشت و نه انتقاد
امروزتان»؛ تیتر اول مردمســاالری به سخنان
سيد مهدي طباطبايي اختصاص داشت که به
رفتار دو گانه و پر افراط و تفریط اصولگرایان
در قبال احمدینژاد اشاره داشت.
وی همچنیــن گفت :آدم وقتي در جايگاهي
قرار مي گيرد که اليق نيست ،متوهم ميشود
و اين شروع همه گرفتاريهاست.
این روزنامه همچنیــن گفتگویی با نماینده
مردم اهر و هریــس در مجلس انجام داد که
وی دو مــاه پس از زلزله آذربایجان اعالم کرد
گه علیرغم وعدهها و شــعارهای بسیار دولت
احمــدی نژاد و با وجود ســرمای شــدید در
مناطق زلزله زده  ،خانه خهای زلزله زدگان ساخته یا تعمیر نشد.

چهرهها
محمدرضا شفیعی کدکنی ؛ شاعر و نویسنده ایرانی
محمدرضا شفیعی کدکنی در نوزدهم مهرماه  ۱۳۱۸در کدکن ،از توابع تربت حیدریه
امروزی در خراســان به دنیا آمد .شفیعی کدکنی هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت
و از آغــاز کودکی نزد پدر خود (که آخوند بود) و محمدتقی ادیب نیشــابوری (ادیب
نیشــابوری دوم) به فراگیری زبان و ادبیات عرب پرداخت (در هفتسالگی تمام الفیه
ابن مالک را از حفظ بود) و فقه ،کالم و اصول را نزد شیخهاشــم قزوینی (معروف به
«فقیه آزادگان») فراگرفت .اما پس از مرگ شیخهاشم ،تا آخرین مراحل درس خارج
فقه را نزد ســید محمدهادی میالنی خواند  .او به پیشــنهاد دکتر علیاکبر فیاض در
دانشگاه فردوسی مشهد نامنویسی کرد و در کنکور آن سال نفر اول شد و به دانشکده
ادبیات رفت و مدرک کارشناســی خود را در رشــته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه
فردوسی ،و مدرک دکتری را نیز در همین رشته ازدانشگاه تهران گرفت.
شفیعی کدکنی از ســال  ، ۱۳۴۸استاد دانشگاه تهران است .بدیعالزمان فروزانفر زیر
برگه پیشنهاد استخدام وی نوشته بود «احترامیاست به فضیلت او» .شفیعی از جمله
دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث ،شاعر خراسانی ،به شمار میرود و دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمیکرد.
محمدرضا شفیعی کدکنی روز پنجشنبه  ۵شهریور  ۱۳۸۸تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد .این سفر بازتاب وسیعی در
مطبوعات ایران داشــت .او برای اســتفاده از یک فرصت مطالعاتی به مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون رفت تا در باب
تاریخ و تطور فرقه َکرامیه تحقیق کند ،و پس از  ۹ماه دوری از وطن ،به ایران بازگشــت و پس از بازگشــت به ایران بر سر
کرسی تدریس خود در دانشگاه تهران حاضر شد .شفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی به شیوه قدمایی آغاز کرد و پس
از چندی به سبک نو مشهور به نیما یوشیج روی آورد .با انتشار دفتر شعر در کوچه باغهای نشابور نامآور شد .آثار شفیعی
را میتوان به ســه گروه انتقادی و نظری و مجموعه اشعار خود وی تقسیم کرد .آثار انتقادی این نویسنده ،شامل تصحیح
آثار کالسیک فارسی و نگارش مقاالتی در حوزه نظریه ادبی میشود ،که بخشی از آنها در زیر آورده شدهاند .در میان آثار
نظری شفیعی کدکنی کتاب موسیقی شعر جایگاهی ویژه دارد و در میان مجموعه اشعارش در کوچه باغهای نشابور آوازه
بیشتری دارد .زمزمهها ،شبخوانی ،از زبان برگ ،بوی جوی مولیان ،از بودن و سرودن ،مثل درخت در شب باران ،هزاره دوم
آهوی کوهی ،صور خیال در شعر فارسی ،موسیقی شعر ،با چراغ و آینه (در جستجوی ریشههای تحول شعر معاصر ایران)،
تصحیح اســرارالتوحید نوشته محمدبن منور ،تصحیح تاریخ نیشابور نوشته حاکم نیشابوری ،تصحیح آثار عطار نیشابوری،
تصحیح مختارنامه ،تصحیح مصیبتنامه ،تصحیح منطقالطیر ،تصحیح اسرارنامه ،تصحیح دیوان عطار و ترجمه آفرینش و
تاریخ نیز از جمله آثار محمدرضا شفیعی کدکنی است.

شفافیت مهمترین ابزار مقابله با فساد
باید درآمدهای نفتی به صندوق توســعه ملی واریز شــود .اما چه
ادامه از صفحه 2
مســئولی که پایش به فساد کشیده میشود و ما با عذرخواهیاش فایده بعدا میرویم و از این صندوق برای آب و فاضالب روستایی یا
هم راضی میشویم ولی او حتی حاضر به عذرخواهی هم نمیشود ،زلزله یا تقویت بنیه دفاعی برمیداریم و آن را از فلسفه وجودیاش
چه برســد به استعفا ،چه برسد به خودکشی .متوسطش این است میاندازیم .البته تعبیر فساد سیستماتیک را که یک بار مقام معظم
که اگر خودکشی هم نکند ،خودش استعفا بدهد و کنار برود و در رهبری هم گفتند نباید این گونه مطرح شــود ،مطرح نمیکنم و
منظر عمومی نباشــد اما متاســفانه در وضعیت فعلی ما این گونه نمیخواهم بگویم خدایی نکرده االن کل سیستم فاسد است و کل
نیست .این نورافکن در بسیاری از تاریکیها باید روشن شود حتی سیستم فساد برانگیز است اما میخواهم بگویم زمینههایی که در
این ساختار چیدمان شده است این بحث را برای ما پیش میآورد.
در درون خود مجلس.
مجلس هم بیتقصیر نیست
تعارف نکنیم ،دولت ما یک دولت نفتی است ،خدا بیامرزد پدر آن
او در جواب مجری -کارشناس این برنامه که گفت من اگر نماینده کسی را که اولین بار در مسجدسلیمان نفت را پیدا کرد و واقعیتش
مجلس بودم صرفا به اینکه فســادی را شناســی و افشا کنم اکتفا این اســت که این طور اداره کشور هم سخت نیست ،پول نفت را
نمیکردم و این برایم قانعکننــده نبود ،مانند صرف مطرح کردن بردارید و توزیع کنید و این وســط هم یک عده بیشــتر بخورند و
بحث حقوقهــای نجومی و آنقدر تالش میکردم و آنقدر ســر و یک عده کمتر ،واقعا دولت پاسخگو نمیشود وقتی که این سیستم
صــدا میکردم و آنقدر مطالبه میکــردم تا نهادهای نظارتی مثل باشد .حاال همان شفافیتی هم که میگویند ،همانها راههایی را پیدا
قوه قضاییه مجبور به اظهارنظر شوند و همچنین به شاخص ادراک میکنند که این بحث شفافیت جواب ندهد .واقعا اگر قرار باشد این
فساد به عنوان یک شاخص بینالمللی اشاره کرد و گفت با توجه به دولت این گونه جلو برود باید بگوییم که مقتضای دولتهای نفتی،
اینکه در این شــاخص وضعیت مناسبی نداریم به نظر میرسد که رانتی بودن است .این را باید فکری برایش کرد .اگر بحث درآمدها را
مجلس باید بیشتر تالش کند ،توضیح داد :شما درست میگویید .از پستان نفت قطع نکنیم ،در نهایت جوابی نمیگیریم.
سازمان شفافیت بینالمللی سال  2017در مورد شاخص فساد در او ادامه داد :نکته سوم دولتی بودن اقتصاد ما است .ما باید هر چه
ایران ما را در رتبه  130در بین  180کشور قرار داد ،سال قبلش در بیشــتر دولت را الغر کنیم و بدون رودربایستی بگویم دولت فعلی
بین  176کشور در جایگاه  131ایستاده بودیم و در طول یک سال چاقتر هم شده است .بحث من ساختاری است .ما چیزهای خیلی
یک رتبه بهتر شــدیم .به عنوان مثال یکی از ثمرات مطرح شدن خوب و مهمی را در برنامه ششــم مینویسیم ،در سند چشمانداز
بحث حقوقهای نجومی این بود که حقوقها به صورت شفاف در مینویســیم اما باید تحقق عملیاش را هم ببینیم .در مجموع این
سامانهای اعالم شود .این اتفاق نیفتاد و فقط بحث حقوقها نیست ،فرمایش آقای دکتر درســت اســت که کل سیستم باید همکاری
حســابها ،امالک ،خیلی چیزهای نجومی بود و هســت ولی این بکنند که این وضعیت به وجود بیاید.
اتفاق نمیافتد ،مثال در بحث امالک نجومی شهرداری تهران ،طرح او تصریح کرد :فقرای ما فقیرتر شدهاند و گاهی اوقات کسانی به دفتر
تحقیق و تفحص دو بار ،رای نیاورد که خیلی عجیب بود و این نشان ما مراجعه میکنند که آدم میماند و میگوید خدایا ما میخواستیم
میدهد مجلس هم بیتقصیر نیست و حرف شما درست است.
این روز را ببینیم؟! بد است که خبرنگاری بیاید بگوید فالن جا فساد
توکلی خطاب به مسئوالن بانک مرکزی:دالر تا چند تومان
اســت و قوه قضاییه به جای آن که فســاد را حل کند ،خبرنگار را
برود ،میپذیرید که روشتان غلط است؟!
دستگیر کند! پنج یا  10سال زندانی برای رئیس ثامنالحجج ،حکم
برای
توان
ی
در ادامــه بحث به رانت ارزی رســید و راهکاری که م
بود؟! چقدر خانوادهها بدبخت شــدند! خالصه عرض من این است
آن
به
االن
که
آن ارائــه داد .توکلی در این مورد گفت :سیســتمی
که نورافکن شفافسازی را باید به همه جا بتابانیم و طبق فرمایش
بانک
مسئولین
عمل میشــود از نظر من قابل دفاع نیســت و به
رهبری جایی را با دستمال آلوده تمیز نکنیم و خود دستهایمان
مرکزی هم گفتهام که شما باید رابطه
هم پاک باشد .وی افزود :نکته چهارم
ریال را با ارزهــای خارجی ثابت نگه
هم همان بحث شفافیت است .ما نباید
دارید .حاال ثابت نشــده است و همین
کواکبیان :به عنــوان مثال یکی از از شفافیت بترســیم شفافیت چه در
طور در حال باال رفتن است و تا چند ثمرات مطرح شــدن بحث حقوقهای سیستم بانکی داخلی و چه در سیستم
برســد میپذیرید کــه روشتان غلط
بینالمللی باشــد کسی ضرر نمیکند
است؟! سکوت کردهاند .ما االن نسبت نجومــی این بــود کــه حقوقها به
یعنی اینکه مشــخص شود این مبلغ
به سال گذشــته به جای ارز سه هزار صورت شــفاف در ســامانهای اعالم واریزی از کدام حســاب برداشته شده
و هشــتصد تومان ،ارزمان شده است شــود .این اتفاق نیفتــاد و فقط بحث و به کدام حساب منتقل شده و چگونه
ســیزده ،چهارده تومان و به جای دو حقوقها نیســت ،حســابها ،امالک ،هزینه میشــود .لذا شــفافیت باید از
نرخ ،ســه نرخ داریم این روش بیشتر خیلی چیزهای نجومی بود و هســت خود مجلس شروع شود .بنده همواره
از اینکــه به داخل کشــور نگاه کند و ولی این اتفاق نمیافتد ،مثال در بحث طرفدار شفافیت بوده و در فراکسیون
اقتضائات آن را بسنجد به توصیههای
شفافسازی مجلس نیز فعال هستم.
صندوق بینالمللی پول عمل میکند .امالک نجومی شــهرداری تهران ،طرح
و بر این باورم نباید از شــفافیت آرای
من بعد از اینکه با هفت ،هشت ،ده نفر تحقیــق و تفحص دو بار ،رای نیاورد نماینــدگان نیز واهمه داشــت البته
از اقتصاددانان مشورت کردم ،بستهای کــه خیلی عجیــب بود و این نشــان عدهای از مردم و یــا نهادهای قدرت
اقتصادی نوشتم که این چیزها درش میدهد مجلس هم بیتقصیر نیست و مثل شــورای نگهبان ممکن اســت
مالحظاتی داشــته باشــند و لذا بنده
هســت و بازهم میگویــم همین جا حرف شما درست است.
هم شفافیت معجزه میکند .اطالعات
در جریــان رای دادن به  CFTعمدا
شــفاف جلوی بســیاری از مفاسد را
دســتانمان را باال برده و گفتم چهار و
را
دزدها
دســت
کند.
ی
م
ایجاد
میگیرد و اطمینان خاطر و اعتماد
این به مفهوم اعالم موافقت با این موضوع بود .حتی من معتقدم از
فسادزا
تواند
ی
م
سیستم
هم
بنابراین
رو و تخلفات را آشکار میکند.
مجلس نیز تحقیق و تفحص باید صورت بگیرد و ببینیم که ســال
کند.
بدتر
را
کار
تواند
باشد و هم عدم شفافیت می
 97بودجه مجلس چه میزانی بوده اســت و چگونه هزینه کردیم
خودم نیز هزینه دفتر را از مجلس میگیرم اما حقوقم را از دانشگاه
مقتضای دولتهای نفتی ،رانتی بودن است
امیدوارم روزی بیاید که درآمدها از پستان نفت قطع شود
دریافت میکنم و لذا معتقدم حقوق نمایندگان نیز باید به صورت
کواکبیان در جواب اینکه معموال اقتصاددانان دولت را عامل اصلی شفاف اعالم شود.
شــکلگیری رانت میدانند و پیشنهاد او چیست که بشود رانت را کواکبیان در مورد ارقام اختالسها هم گفت :اوایل انقالب آن فاضل
در بدنه دولت به حداقل رساند ،گفت :من  4نکته را یادآور میشوم :خداداد بود با  123میلیارد ،بعد ســه هزار میلیارد دیدیم و بعد ده
نکته اول اینکه مــا باید یک فرهنگ عمومی و یک باور ملی برای هزار میلیارد ،آن سه هزار میلیارد را زود اعدام کردیم ولی هنوز که
مقابله با فســاد بریزیم و افکار عمومی چنان فضا را ســنگین کند هنوز است در مورد بابک زنجانی کاری نکردهایم و مردم برخوردی
تا کســی جرات هیچگونه دســتاندازی به بیتالمال را نداشــته جدی نمیبینند .وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش
باشــد و اگر کســی هم خطا کرد فورا برکنار شود .اگر خودکشی از مشاور رئیسجمهور شدن رئیس سابق بانک مرکزی انتقاد کرد.
هم نمیکنند حداقل دیگر در آن مقام نماند در برخی از کشــورها توکلی نیز با جمعبندی صحبتهایش ،گفت :برای پیشــگیری به
گاهی برای  5هزار دالر سوءاستفاده میبینیم آن مقام حکومتی یا شــفافیت تکیه کنیم و برای عبرتانگیزی به عدالت .من هم مثل
دولتــی از ترس افکار عمومی جرات بیرون آمدن از خانه را ندارد و ایشان این مجازاتها را کم میدانم و معتقدم اثر بازدارندگی ندارد.
خودکشی میکند .اما متاسفانه در کشور ما حتی خطاکاران فرهنگ طــرف میرود دوران محکومیتش را در هتــل میگذراند و بعد از
عذرخواهی هم ندارند.
چند سال هم برایش تخفیف میگیرند و تمام میشود .آقا فرمودند
نکته دوم :به دلیل نفتی بودن دولت شــاهد رانتییر بودن دولتها چرا سراغ آن که سکهها را داده است نمیروید و فقط به سراغ آن
در ایران است .ما در سیاستهای کلی میگوییم باید اداره کشور از میروید که گرفته است؟! امیدواریم قوه قضاییه با صاحبان قدرت
درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و میگوییم از  20درصد تا  30درصد مماشات نکند که نمونههای خوبی هم نشان داده است.

دانستنیها
درمان نوعی نابینایی نادر با ژن درمانی
پژوهش دانشمندان «دانشگاه آکسفورد» در درمان یک نابینایی نادر با روش ژن درمانی نتایج امیدوارکنندهای داشته است .به گزارش
ایسنا و به نقل از مدیکالاکسپرس ،این مطالعه سال  ۲۰۱۱و در بیمارستان چشم آکسفورد انجام گرفت و  ۱۴بیمار نیز در آن شرکت
کرده بودند و طی مطالعه به پشــت چشــم آنها یک ویروس که فاقد یک ژن خاص بود ،تزریق شد .این درمان بر روی  ۱۲بیمار نتایج
مثبتی داشت و طی این درمان تنها  ۲۵درصد از بیماران مبتال به بیماری چشمیدرمان نشدند و تنها پزشکان توانستند از نابینایی آنها
جلوگیری کنند .پروفسور «رابرت مک الرن» چشم پزشک و پژوهشگر ارشد این مطالعه گفت :اکنون پس از گذشت بیش از پنج سال از
آزمایش ،همچنان ما شاهد بهبودی بینایی بیماران هستیم .موفقیت مطالعه دانشمندان آکسفورد منجر به توسعه یک آزمایش گسترده
ژنتیک در سطح بینالمللی شد که در آن بیش از  ۱۰۰بیمار از  ۹کشور اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی شرکت کرده بودند .این درمان
توسط شرکت  Nightstar Therapeuticsدانشگاه آکسفورد و شرکت  Synconaتوسعه داده شده است .ژن درمانی به طور کلی
یک درمان جدید اســت که در حال حاضر در چندین آزمایش برای انواع بیماریها توسعه یافته است .مفهوم ژن درمانی این است که
پزشکان سطح دی.ان.ای را در بیماریهای ارثی تغییر میدهند یا اصالح میکنند .نتایج اولیه این آزمایش نیز نشان میدهد که اصالح
یک ژن میتواند اثرات طوالنی مدت بر روی سلولهای عصبی شبکیه برای جلوگیری از کوری داشته باشد .ورم رنگیزهای شبکیه یک
بیماری ارثی است ،که باعث اختالل شدید بینایی میشود.

قاب

انتخاب

حسن گلنراقی؛ خواننده
حســن گلنراقی در ســال  1300به دنیا آمد .این خواننده ایرانی بیشــتر بهخاطر
ترانه «مرا ببوس» معروف اســت .او بعد از تحصیالت متوســطه ،بهکار پدری خود که
خریدوفــروش بلور و چینی عتیقه بود پرداخت .ترانه «مرا ببوس» ،یکی از دو ترانهای
اســت که وی خواندهاســت .این ترانه از خاطرهانگیزترین و پرشنوندهترین ترانههای
ایرانی بودهاســت .یکی از علتهای شــهرت این ترانه تقــارن آن با وقوع کودتای ۲۸
مرداد  ۱۳۳۲است که شعر غمانگیز آن را بر سر زبان میلیونهای ایرانی آزرده از کودتا
انداخت .موسیقی ترانه «مرا ببوس» را مجید وفادار ساخته و اجرای آن با ویولون پرویز
یاحقی همراه بودهاســت .این ترانه ابتدا در فیلمیبا هنرمندی ژاله علواستفاده شده و
ســپس به رادیو راه یافت .گلنراقی در پایان عمر خود ،گرفتار بیماری آلزایمر و تومور
مغزی شــد ،و در  19مهر ماه ســال  ۱۳۷۲در تهران درگذشــت .حسن گلنراقی در
گورستان قدیمیامامزاده طاهر واقع در مهرشهر کرج به خاک سپرده شد.
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حدیث روز
حضرت محمد(ص):

خوشا آنان که زودتر از همه به سایه خدا روند آنها که
وقتی با حق روبرو شوند آن را بپذیرند کسانی که برای مردم
همان حکم کنند که برای خویش کنند.
(نهجالفصاحه)

طنز
نگاه به اخبار با عینک من ()15
همایون طیاری آشتیانی

امروز خیلی خودجــوش و بدون برنامهریزی میخوام مطلب
بنویسم شاید فرجی بشه و کامال خودجوش همه چی خوب
اشتباهاتم
پیش بره ولی چون دفعه اوله که خودجوش شدم
ُ
به خودجوشــی خودتون ببخشید ،باالخره این هم از تبعات
تی» که همه رو درگیر خودش
«اف ای تی اف» و «سی اف ِ
کرده:
 -1اولین موضوع امروز واکاوی یه تجمع کامال خودجوشــه.
اینکــه یه عده کامال خودجوش و برنامه ریزی نشــده ســر
یه ســاعت خاص تو یه مکان خاص و بــا یه دغدغه خاص
حاضر میشــن و کامال خودجوش و برنامه ریزی نشده شعار
میدن ،فحش میدن ،تهدید میکنن ،نفرین میکنن و کامال
قانونمند و بدون مجوز همــه کار میکنن و آخرش مصوبه
کشــور خیانت میدونن و شــعار عزا عزا
نمایندههای قانونی
ُ
سرمیدن و وقتی از بعضیهاشون میپرسی موضوع چیه؟
خیلی صادقانه میگه نمیدونم ،آدم به این همه خودجوشی
غبطــه میخوره! آخه یکی نیســت بگه شــما که به صورت
تهدید حفظ
خودجــوش دو صفحــه پشــت و رو شــعار و
ُ
کردین ،حداقل تو اتوبوس خودجوشــتون یه خط هم درباره
علت جوشیدنتون مطلب بخونین ،زشته تو دنیا ،مردم دارن
نگاهتون میکنن ،یه کم هم به صورت خودجوش حفظ آبرو
کنید بد نیست!
 -2مطلب فوق العاده هفته هم مربوط به جناب ضرغامیبود
که بعد از تصویب «ســی اف تی» گفتــه بازی رفت به نفع
مجلس تموم شد و منتظر بازی برگشت تو شورای نگهبانیم،
خدا کنه به ضربات پنالتی تو مجمع تشــخیص نکشــه که
حالشــو نداریم .اینکه ایشــون هنوز تو حال و هوای رسانه
میلی و استودیوی برنامه نود مونده و نتونسته از جام جم دل
بکنه نشــونه دلبستگی به دنیاست که از ایشون بعیده ،نکته
بعدی اینکه ما نگران حال ایشون شدیم .اوال اینکه فقط آقای
ضرغامیحالشو ندارن یا افراد دیگه ای هم هستن که حالشو
ندارن چون ایشون جمع بسته؟
دوما جناب ضرغامیبا این حالش چه جوری قراره مصلحت
کشــور و مرد ُم تشخیص بده؟ سوما با وجود احمدی نژاد تو
مجمع مگه میشــه بی حال بود؟ اینه که من فکر کنم آقای
ضرغامــیآرزو داره اف ای تی اف به طور کامل تو شــورای
نگهبان تصویب بشــه ولی روش نشده شفاف بگه که گرفتار
تجمعات خودجوش نشه.
 -3چند ماهی بود که رســانه کامال ملی با پخش آرایشگاه
زیبا ،ســندباد ،محله بروبیا ،خانه سبز و زی زی گولو خیلی
هوشــمندانه زمینه رو برای رجوع به دهههای گذشته آماده
میکرد که خبر بازگشــت قهرمانانه کوپن و ســهمیهبندی
ســوخت ،کال برامون شفافســازی کرد که قــراره با همت
مسئولین محترم پیشرفت کنیم به سی چهل سال قبل که
البته خیلی هــم خوبه فقط دو تا نکته باید قبلش روشــن
بشــه .اوال با این پسرهای زیر ابرو قشنگ و شلوارهای پاره و
ساپورتهای کوتاه و مشکل دکمه مانتوها قراره چکار کنیم؟
و نکته دوم اینکه آیا فقط زندگی مردم قراره برگرده به دهه
شــصت و اوقات فراغت برن توی صف یا اینکه مسئولین ریز
و درشــت هم به همون ساده زیســتی و صداقت و پرکاری
قدیمها برمیگردن؟ اگر جواب مثبته که زنگ بزنید آقازاهها
نیان و همون جا تو دل استکبار به نفوذ در قلب دشمن ادامه
بدن تا ببینیم خدا چی میخواد و برامون چه خوابی دیدن.
 -4یکی از اخبار روزهای گذشــته کشــف چندین کامیون
محموله قاچاق گوجه فرنگی وسط یه تپه فلفل دلمهای بود
ایران
که داشت به کشورهای دوست و برادری که دارن بازار ُ
میبلعن یواشکی صادر میشد.
انصافــا باید به این اقتصــاد و مدیریت اقتصادی افتخار کرد
تومن به درجهای رســونده
که گوجه فرنگی کیلویی هفتصد
ُ
کــه ارزش قاچاق کردن پیدا کرده و نکته دیگه اینکه با این
تعریف جدید اکثر خانمهای ایرانی با عرض شرمندگی اقدام
بــه قاچاق تو ابعاد کوچیک میکنــن چون حداقل هفتهای
یکبار گوجه رو میذارن وســط فلفل دلمه ای و تازه یه سری
سبزی و لپه و گوشت و ادویه هم باهاش قاچاق میکنن.
ایشون با
 -5آقای قاضی زادههاشمینماینده مجلس که نباید
ُ
عزیزی که مقایسه تخصصی بین فیزیوتراپی و مالیدن توسط
خود بیمار انجام داده بود اشــتباه گرفت ،گفته که خیلیها
بــه دنبال دور زدن قانــون منع به کارگیری بازنشســتهها
هستن .باید به ایشون عرض کرد که برادر من شما که بهتر
میدونی قانون وضع میشه برای دور زدن ،البته این موضوع
از زمان رئیس جمهوری که عاشق ساخت دوربرگردون بود
قانون قبول نداشت اوج گرفت .فرق ما با خارجیهای
و اصال
ُ
استکباری فالن فالن شده اینه که اونها دور قانون میگردن
قانون دور میزنیم تا الزم نباشه
و بهش عمل میکنن ولی ما
ُ
بهش عمل کنیم تازه احساس زرنگی هم میکنیم.
 -6حتما شنیدین که احتمال داره بنزین گرون بشه و یکی
از دالیــل خیلی مهمش هم اینه کــه فاصله بین قیمت در
داخل ایران با کشورهای همسایه کم بشه تا دیگه جذابیتی
برای قاچاقچی وجود نداشته باشه و قاچاق سوخت کم بشه.
خداوکیلی این استدالل تو دنیا بی نظیره .این تحلیل یعنی
به جای ریشــه کن کردن قاچاق قــراره قاچاقچی برای ما
تصمیــم بگیره که چه تصمیمیبگیریم .اگر این عزیزان فردا
از جذابیت یه کاالی دیگه خوششــون اومد این بازی بازهم
ادامه داره .به این میگن اقتصاد که هم حباب داره ،هم دالل
توش جوالن میده و هم قاچاقچی دنبال جذابیتش میگرده،
اقتصاددانها هم که خدارو شکر دارن نظریه میدن.
 -7یه عزیز عضو مجمع تشــخیص هم گفتن که ریال قوی
ترین پول منطقه میشه .فقط جهت اطالع خودم عرض کنم
کــه با کاهش قیمت ارز هنوز هــم دینار کویت حدود 490
هزار ریال ایرانه .من که دیگه حرفی ندارم.

