
جای خالی دختری با گوشواره 
مروارید را با پیاز پر کردند!

یک موزه در الهه قصد دارد پس از امانت دادن 
نقاشی مشهور »دختری با گوشواره مروارید« 
جای خالی آن را با آثار بازآفرینی شده مردم پر 
کند. به گزارش ایسنا، وقتی موزه ملی آمستردام 
بزرگترین نمایشگاه »یوهانس ورمیر« در تاریخ 
را در ماه میالدی آینده برگزار کند، یعنی موزه 
»مائریتشویس« در الهه به مدت هشت هفته 
بدون نقاشی »دختری با گوشــواره مروارید« 
خواهد ماند. اما دیــواری که این تابلو معموال 
 بر روی آن نصب می شــود، خالی نخواهد بود؛

چراکــه مســئوالن این مــوزه مــردم را به 
بازآفرینی این تابلو نقاشی مشهور رنگ روغن 
 دعوت کرده اند. انتقال تابلو نقاشــی »دختری 
با گوشــواره مروارید« اغلب ممنوع اســت و 
نمایشگاه بزرگ »ورمیر« فرصتی را فراهم کرده 
اســت تا اقدام خالقانه ای درباره شاهکار عصر 
طالیی هلند انجام شــود. شرکت در کمپین 
جدید »دختری با گوشواره مروارید من« برای 
عموم مردم امکان پذیر و استفاده از هر نوع مواد 
اولیــه و بازآفرینی آن در شــاخه های مختلف 
هنر آزاد است. مسئوالن موزه »مائریتشویس« 
قصــد دارند، برترین آثار بازآفرینی شــده را به 
صورت چرخشــی در یک قاب دیجیتالی و در 
محل نصب نقاشی اصلی برای مردم به نمایش 
بگذارند. سایر آثار منتخب نیز به صورت فیزیکی 
در نقاط مختلف اتاق محل نمایش نقاشی اصلی 
نصب خواهند شد. اگر اثر هنری بازآفرینی شده 
فردی توســط موزه انتخاب شــود به او بلیت 
رایگان نیز برای تماشای اثر هنری اش از نزدیک 
ارائه خواهد شد. این موزه همزمان با اعالم این 
فراخوان، منتخبی از آثار بازآفرینی شده ای که 
طی چند سال اخیر ارسال شده اند را نیز منتشر 

کرده است.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: به تازگی راغفر کارشــناس مسائل 
اقتصــادی در گفتگویی اظهــارات عجیبی را مطــرح کرده که با 
واکنش هایی از سوی کاربران شــبکه های اجتماعی روبه رو شده 
اســت. او با بیان اینکه سرکوب دستمزدها و افزایش هزینه ها، دو 
توصیه نئولیبرال ها در سی سال گذشــته بوده است، گفته است: 
»این توصیه ها به نام کنترل تورم مطرح می شوند درحالیکه عوامل 
تورم متعدد و فراتر از نقش دستمزد است. سهم دستمزد در تولید 
ناخالــص داخلی کمتر از ده درصد اســت درحالیکــه این نرخ در 
کشورهای پیشرفته حدود 70 درصد است بنابراین نقش دستمزد 
در ایجاد تورم ناچیز است. ساختارهای کژکارکرد اقتصاد در کشور 
ما که بر داللی، سفته بازی و ســوداگری استوار شده، اصلی ترین 
عامل های به وجــود آورنده ناترازی های مختلف در مقوله عرضه و 
تقاضا اســت. این ساختار کژکارکرد است که سود اصلی و بازدهی 
اصلــی را در فعالیت های نامولد، فروش منابــع طبیعی، صادرات 
هندوانه و آب مجازی قرار داده که با تولید، تولید صنعتی و نیروی 

کار نسبت و تناسبی ندارد. مادامی که در این رویه ها تغییر صورت 
نگیرد، اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی به فاجعه سقوط خواهد کرد. 
در نتیجه به صراحت می توان گفت بهانه های مطرح شــده درباره 

تورم زا بودن افزایش دستمزدها یک دروغ فاحش است.
یکی از کاربران دراین باره نوشته است:»40 سال کشور درگیر تورم 
بوده اما حاال که یک سال افزایش حداقل دستمزد نزدیک به تورم 
بوده، همه نگران تورم زا بودن این تصمیم شــدند. افزایش حداقل 

حقوق بیشتر تورم ایجاد میکند یا حذف دالر 4200 تومنی؟«
کاربر دیگری گفته است:»دولت نیز قبل از ارائه الیحه بارها تاکید 
کرده بود با توجه به تورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان این امکان 
را ندارد که بیش از حد حقوق ها را افزایش دهد بله مشخص شده 
که تنها مســئله تورم زای کشــور حقوق کارمندان است که باید 

جلوش گرفته بشه«.
دیگری نوشــت:»دلیل توجیهی تورم زا بودن افزایش ده درصدی 
حقــوق کارمندان و تورم زا نبــودن افزایش پنجاه درصدی حقوق 

کارگران را از چه کسی بپرسیم؟«
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد:» ســالها به ما می گفتن 
افزایش حقوق ها تورم زاست اما حاال کارشناس اقتصادی خودتون 

می گه تورم زا نیست«.
کاربران دیگر نوشته اند:» یعنی این تورم زا بودن افزایش حقوق ها 
ما رو ســالها از حقوق واقعی مون دور کرده«، » چه توجیهی برای 
این مســئله دارین. مگر ندیدین مردم تو بدبختی و فالکتن. گران 

می کنید و به بهانه تورم زا بودن حقوق ها را افزایش نمی دین«.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: صنعت سیمان 
یکی از صنایعی محسوب می شود که همواره 
از آن به عنوان آالینده محیط زیســت یاد 
می شود. به طوری که یکی از متهمان ردیف 
اول آلودگی هوا محسوب می شود. به ویژه 
در روزهایی که آلودگی هوای پایتخت نیز در 
وضعیت هشدار قرار گرفته است از همین رو 
یکی از درخواست هایی که به هنگام روزهای 
آلوده از صنعت ســیمان می شود، تعطیلی 
کارخانه هایش است که نه تنها این اتفاق رخ 
نمی دهد بلکه مدیرعامل کارخانه سیمان با 
صراحت یا بهتر است بگوییم با وقاحت تمام 
می گوید که نباید هر فعالیت مخرب محیط 
زیست را تعطیل کرد. این یعنی آنکه قبول 
دارند مقصر آلودگــی هوا و مخرب محیط 
زیست هستند اما نمی خواهند فعالیت شان 
را حداقــل در روزهایی کــه وضعیت هوا 
ناجور است تعطیل کنند. بدتر آنکه یکی از 
مهم ترین دالیل افزایش بیماری های تنفسی 
و انواع سرطان آلودگی هواست که باعث و 
بانی اصلی آن همین کارخانه سیمان است 
اما مدیر عامل کارخانه ســیمان می گوید 
سرطان مردم ربطی به ما ندارد. سوالی که 
از آقای مدیرعامل می شود این است که پس 
به چه کسی ربط دارد؟ انتشار شبانه غبار 
سیمان، لرزه های ناشی از انفجارهای متعدد، 
از  تردد خودروهای حامل سیمان و سنگ 
گذرگاه ها، انتشــار غبار ناشی از برداشت 
تنفسی  و  پوستی  بیماری های  ازدیاد  کوه، 
و آلودگی شــدید هوا. کاش سالمتی مردم 

که در این هوای خفه کننده به خطر افتاده 
است بر مباحث مالی که شما را این چنین 

بی تفاوت کرده، ذره ای اهمیت داشت.
با این حال علی اصغر گرشاسبی، مدیرعامل 
کارخانه سیمان تهران به تسنیم گفته است: 
هر فعالیتی، تأثیری مخرب بر محیط زیست 
دارد و نمی تــوان به خاطــر این مضرات، 
فعالیــت کارخانه ای مثل ســیمان تهران 
را تعطیل کرد. طبــق گزارش های محیط 
بیشترین عامل آالیندگی در شهر  زیست 
تهران ناشی از حمل ونقل است و حاال اگر 
به اصرار شــما این کارخانه تعطیل شود، 
سیمان مصرفی باید از نزدیک ترین کارخانه 
که در ۴۰ کیلومتری تهران قرار دارد تأمین 

شــود که در نهایت موجب تردد بیشتر و 
آلودگی بیشتر خواهد شد. همه فعالیت ها 
در بروز بیماری مؤثر اســت اما این ادعا که 
صنعت سیمان در افزایش بیماری تنفسی 
و ســرطان ریه می شود را تکذیب می کنم 
زیرا مستنداتی در این زمینه وجود ندارد. 
اگر اصراری بر این موضوع وجود دارد، شما 
بروید و کار تحقیقاتی انجام دهید. براساس 
 گــزارش وزارت بهداشــت، آلودگی هوا 
تنفس تمام انسان ها را تحت تاثیر قرار داده 
اما به اندازه کافی به آن توجه نشده است و 
همچنین حمل ونقل عمومی نیز در سال های 
اخیر توسعه و پیشرفتی نداشته و البته این 

موضوع اصل قضیه آالیندگی است.

< واکنش کاربران
حاال این اظهارات با واکنش هایی از ســوی 
کاربران شبکه های اجتماعی روبه رو شده 

است.
یکی از کاربران در این باره نوشــته است: 
»همینه دیگه. به کسی چه ما داریم چکار 

میکنیم«.
کاربر دیگری گفته است: »چقدر قانع کننده 
و منطقی بود مرسی از این همه روشنفکری«.
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: 
»این کارخانه بیشتر شب ها مشغول تولید 
دود است تا از دید مردم به دور باشد اما با 
روشن شدن هوا تا چندین کیلومتر هوا را 
تحت تاثیر خود قرار می دهد بعد میگه به 

من ربطی نداره«.
»کارخانه  انــد:  نوشــته  دیگر  کاربران 
کننده های  مصرف  از  یکی  تهران  سیمان 
چجوری  اســت  تهران  در  مازوت  جدی 
میگه آلودگی کارخانه ســیمان کمتره«، 
کارخانه های ســیمان کشور  »۸۰ درصد 
مازوت می ســوزانند. به طور کلی از بین 
۷۶ کارخانه فعال سیمان سازی کشور ۱۵ 
کارخانه با گاز کار می کنند و مابقی مازوت 
می ســوزانند«، »آلودگــی کارخانه های 
سیمان دولتی که کسی هم کاری بهشون 
نداره... مشکل آلودگی هوا فقط مربوط به 
کارخانه ها و شرکتهای خصوصیه«، »واقعا 
خدا رو خوش نمی یاد که اینجوری سالمت 
مردم و به بازی می گیرید بعد می گید به ما 

ربطی نداره«.

مدیر عامل کارخانه سیمان می گوید سرطان مردم ربطی به آن ها ندارد

بازی با سالمت مردم
تصویر قدیمی ترین 

سنگ قبر جهان منتشر شد

قدیمی ترین  تصاویر  نروژی  باستان شناســان 
سنگ قبر حکاکی شده به خط رونیک جهان 
را منتشــر کردند. قدیمی ترین »سنگ رونی« 
جهان بــا حکاکی هایی که قدمــت روی آن 
به حدود دو هزارســال قبل بــر می گردد، روز 
سه شنبه به صورت رســمی در نروژ رونمایی 
شــد. قدمت دو هزار ســالۀ این سنگ رونی 
نشان می دهد که این کتیبه در اوایل پیدایش 
خط رونیک ساخته شده است. سنگ رونیک 
به کتیبه یا ســنگ هایی گفته می شــود که 
گذشــتگان در کنار قبرهای عزیزان خود قرار 
می دادنــد و روی آن با خط رونیک نوشــته 
می شد. براســاس گزارش یورونیوز موزه تاریخ 
فرهنگی اسلو در نروژ اعالم کرده است که این 
ســنگ »قدیمی ترین« ســنگ رونی جهان و 
»یکی از قدیمی ترین حکاکی های خط رونیک« 
محسوب می شــود. »کشف آن به ما اطالعات 
زیادی درباره استفاده از خط رونیک در ابتدای 
عصر آهن می دهد. این سنگ می تواندیکی از 
اولین تالش ها برای استفاده از خط رونیک بر 
روی سنگ در اسکاندیناوری و نروژ باشد.« این 
صحبت های کریســتل زیلمر، استاد دانشگاه 
اسلو دربارۀ کشف جدید باستان شناسان نروژی 
است. کشف جدید البته قدیمی ترین حکاکی 
موجود به خط رونیک نیست، پیش تر شانه ای 
از جنس استخوان در دانمارک کشف شده بود 
که روی آن با خط رونیک نوشــته شــده بود 
اما باید آن را قدیمی ترین ســنگی دانست که 
روی آن با خط رونیک حکاکی شده است. این 
کشف در پائیز سال 202۱ در اطراف پایتخت 
نروژ انجام شــد اما باستان شناســان به دلیل 
آنچه تعیین دقیق قدمت آن می نامند از اعالم 
عمومی کشف مذکور تا سه روز قبل خودداری 
کردند! ابعاد ســنگ کشف شــده ۳۱ در ۳2 
سانتی متر است، البته همۀ نوشته های روی آن 
معنادار نیست و هنوز راه درازی تا کشف همۀ 
رمزهای موجود در سنگ رونی تازه کشف شده 

باقی است.

هسته زمین 
برعکس می چرخد!

طبق گزارشــی جدید هسته داخلی زمین که 
یک گلوله داغ آهنی به اندازه سیاره پلوتو است، 
دیگر در جهت چرخش بقیه بخش های سیاره 
حرکت نمی کند و حتی ممکن است در جهت 
 معکــوس بچرخد. به گزارش مهــر به نقل از 
ای اف پی، در حقیقت در حدود ۵ هزار کیلومتری 
 زیر سطح زمین »ســیاره ای در دل سیاره ای« 
دیگر قرار دارد که به طور مســتقل می چرخد 
زیرا در فلز مذاب هســته خارجی شناور است. 
فرایند دقیق چرخش هسته داخلی از مدت ها 
قبل مورد بحث محققان بوده و اکنون تحقیق 
جدید نیز به نظر می رسد نتایج جنجال برانگیزی 
دارد. اطالعاتی که هم اکنون در مورد هســته 
داخلــی وجــود دارد مربوط بــه اندازه گیری 
تفاوت های کوچک در ارتعاشــات اســت که 
هنگام عبور از وســط زمین رصد می شــود. 
ارتعاشــات مذکور در اثر زلزله یا گاهی اوقات 
انفجارهای هسته ای به وجود می آیند. تحقیق 
 جدید در حقیقت جســتجویی بــرای ردیابی 
حرکات هسته داخلی زمین است که در ژورنال 
»نیچر ژئوساینس« منتشر شده است. در این 
تحقیق امواج ارتعاشی ناشی از زلزله های تکرار 
شــونده در طی ۶ دهه گذشــته تحلیل شده 
است. شیائو دانگ ســانگ و یی یانگ مولفان 
این تحقیق از دانشــگاه پکن هســتند. آن ها 
متوجه شدند جهت چرخش هسته داخلی در 
حدود ســال 200۹ میالدی موقتا متوقف شد 
و ســپس در جهت مخالف آغاز شد. آن ها در 
این باره می گویند: ما معتقدیم هســته داخلی 
با توجه به چرخش ســطح، مانند یک تاب به 
عقــب و جلو می چرخد یــک چرخه گردش 
حدود 7 دهه است. این بدان معنا است که هر 
۳۵ سال یکبار جهت چرخش تغییر می کند. 
به گفته محققان جهت چرخش هسته داخلی 
زمین در اوایل دهه ۱۹70 میالدی تغییر کرده 
اســت. آن ها پیش بینی کردند در اواسط دهه 
2040 میالدی این جهت دوباره تغییر می کند. 
محققان معتقدند چنین چرخشی با تغییراتی 
که »مدت زمان روز« نامیده می شود همراستا 
اســت. این موارد تغییراتــی کوچک در زمان 

دقیق چرخش زمین بر محور آن است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری روزنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
سردبیر:  سید علیرضا کریمی
ارتباط با روزنامه )واتس اپ(: ۰92۱3۵۵3۱93
تهران: خیابان شهید مطهری،  ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر( 
کوچه 2۶ پالك۱۰ طبقه اول واحد یک
                     امور اجرایی و آگهی ها: ۷۷۸2 ۸۱9 ۰9۱2
   تلفن: ۸ -۸۸32۱39۷ نمابر: ۸۸32۱399  
چاپ:  صمیم- تلفن: ۴۴۵۸2۸۱۴
توزیع: موسسه نشرگستر امروز نوین- تلفن: ۶۱933۰۰۰ 
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نازپرورده تنعم نبرد راه به دوســت حافظ نامه 
عاشقی شــیوه رندان بالکش باشد

تفسیر: در خبرها آمده: »واریز پول شرط قرعه کشی برای خودرو.« 
حافظ به متقاضیان خودرو می گوید باید ناز خودروسازان را بکشید و 

رنج و بالی مراحل ثبت نام را به جان بخرید!

تلســکوپ فضایی جیمز وب )JWST( متعلق به ناسا، 
بلوک های ســازنده حیات را در عمیق ترین و سردترین 
یخ های اندازه گیری شده در یک ابر مولکولی منجمد یافته 
است. به گزارش دیلی میل، عناصر متان، گوگرد، نیتروژن 
 و اتانــول در یک ابر مولکولی موســوم به »کملیون ۱«

)Chameleon ۱( در فاصلــه ۵00 ســال نــوری از 
 زمین شناسایی شــدند که نشان می دهد این مولکول ها 
یک نتیجه عادی و رایج از تشــکیل ستارگان هستند و 
یک ویژگی منحصر به فرد در منظومه شمســی نیستند. 
جیمز وب تصویری از این ابر یخی را که تا به حال دیده 
نشده بود، ارسال کرده است که سردترین یخ اندازه گیری 
شــده با دمای منفی ۵0۵ درجه فارنهایت )منفی 2۹۸ 
درجه سانتیگراد( اســت. از آنجایی که این عناصر برای 
تشکیل حیات ضروری هســتند، این داده های جدید به 

دانشــمندان اجازه می دهد تا ببینند که چــه مقدار از هر کدام 
برای تشــکیل سیارات جدید صرف می شود و همچنین به آن ها 
امکان می دهد تا ببینند جهان چقدر قابل ســکونت خواهد بود. 
این ابر مولکولی به قدری ســرد و تاریک اســت که مولکول های 
مختلــف روی دانه های گرد و غبار درون آن یخ زده اند. اطالعات 
جیمز وب برای اولین بار ثابت می کند که مولکول های پیچیده تر 
از متانول می توانند قبل از تولد ســتاره ها در اعماق یخی چنین 
ابرهایی تشــکیل شوند. پژوهشگران با اســتفاده از توانایی های 
فروســرخ جیمز وب، چگونگی جــذب مولکول های یخی درون 
نور ســتارگان را از آن ســوی ابر مولکولی مطالعــه کردند. این 
فرآیند موجب شــد آن ها به »رد شــیمیایی« یا خطوط جذبی 
برســند که با داده های آزمایشــگاهی برای شناسایی مولکول ها 
قابل مقایسه اســت. پژوهشگران در این مطالعه، یخ های مدفون 

شده در ناحیه ای به شدت ســرد، متراکم و دشوار برای بررسی 
ابر مولکولــی Chamaeleon ۱ را که در حال حاضر در حال 
تشــکیل ده ها ستاره جوان است، مورد هدف قرار دادند. کالوس 
پونتوپیدان، دانشمند پروژه جیمز وب در مؤسسه علمی تلسکوپ 
فضایی در بالتیمور در بیانیه ای گفت: ما قطعا نمی توانستیم این 
یخ ها را بدون جیمز وب مشــاهده کنیم. ایــن یخ ها به صورت 
فرورفتگی در برابر زنجیره ای از نور ستارگان در پس زمینه ظاهر 
می شــوند. در مناطقی که این قدر سرد و متراکم هستند، بیشتر 
نور ســتاره پس زمینه مسدود می شــود و حساسیت فوق العاده 
جیمز وب برای تشخیص نور ستاره و بنابراین شناسایی یخ های 
ابر مولکولی ضروری بود. در زمین، متان از تاالب ها و اقیانوس ها 
و از فرآیندهای گوارشــی موریانه ها ایجاد می شود و اتانول نیز از 
تخمیر نشاســته و قند بدست می آید. ناسا و آژانس فضایی اروپا 

می گوینــد این عناصر، موادی ضروری در جو ســیارات 
قابل سکونت هســتند و پایه قندها، الکل ها و اسیدهای 
آمینه ی ساده هستند. ویل روشا، ستاره شناس رصدخانه 
لیدن می گوید: شناسایی مولکول های آلی پیچیده، مانند 
متانول و اتانول بالقوه همچنین نشان می دهد که بسیاری 
از منظومه های ســتاره ای و سیاره ای در حال توسعه در 
این ابر خاص، مولکول ها را در یک حالت شیمیایی نسبتاً 
پیشــرفته به ارث خواهند برد. این می تواند به این معنا 
باشد که وجود پیش ســازهای مولکول های پری بیوتیک 
در منظومه های ســیاره ای، به جای یک ویژگی که برای 
منظومه شمســی منحصر به فرد باشــد، نتیجه ای رایج 
حاصل از تشــکیل ستارگان اســت. این پژوهش بخشی 
از پــروژه »عصــر یخبندان«، یکــی از ۱۳ برنامه علمی 
جیمز وب اســت. این مشاهدات قابلیت های رصد جیمز 
وب را نشــان می دهند و به جامعــه نجومی اجازه می دهد تا یاد 
بگیرند که چگونه از ابزارهای خود بهترین استفاده را ببرند. گروه 
»عصر یخبندان« قباًل مشاهدات بیشــتری را برنامه ریزی کرده 
اســت و امیدوار است که ســفر این یخ ها را از زمان شکل گیری 
تا تشــکیل مجموعــه دنباله دارهای یخی ردیابی کند. ملیســا 
مک کلور، ستاره شــناس رصدخانه لیدن در هلند می گوید: این 
اولین مــورد از یک مجموعه عکس های طیفی اســت که ما به 
دســت خواهیم آورد تا ببینیم چگونه یخ ها از ســنتز اولیه خود 
به مناطق تشکیل دهنده دنباله دار در دیسک های پیش سیاره ای 
تکامل می یابند. این تصاویر به ما خواهند گفت که کدام مخلوط 
از یخ ها و در نتیجه کدام عناصر می توانند در نهایت به ســطوح 
سیارات فراخورشیدی منتقل شوند یا در اتمسفر سیارات گازی 

یا یخی غول پیکر گنجانده شوند.

آذری جهرمی وزیر پیشــین ارتباطات گفت: در دیدگاه کسانی که 
همواره مخالف اکوسیستم استارت آپی کشور بودند؛ مهاجرت این 
جوانها به خارج کشــور نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت است. به 
گزارش جماران، محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات 
در پاسخ به سوالی در خصوص مهاجرت نخبگان استارت آپی کشور 
به خارج گفت: آماری رســمی یا غیر رســمی از مهاجرت نخبگان 

اســتارت آپی ندارم اما برنامه های کشــورهای همسایه برای جذب 
نوآوری و توسعه استارت آپ ها قابل توجه است. آذری جهرمی گفت: 
در دیدگاه کسانی که همواره مخالف اکوسیستم استارت آپی کشور 
بودند؛ مهاجرت این جوانها به خارج کشــور نه تنها تهدید نیست، 
بلکه فرصت است. صاحبان این نوع دیدگاه ها ضربه های بزرگی به 

پیشرفت کشور زده اند.

اخیرا همایش بین المللــی به نام »زنان تاثیرگذار« 
در پایتخت برگزار شــد. بنابر گزارش ها، همســر 
رئیس جمهور اســبق گینه، یا نیجر، فرستاده ویژه 
بانوی اول جمهوری فدرال نیجریه، بانوی اول سابق 
سریالنکا، همســران روسای جمهور و نخست وزیر 

بورکینافاسو و... هم بوده اند.
حال چند نکته:

* چه کسانی زحمت پیدا کردن این بانوان تاثیرگذار 
را کشــیدند؟ چند تن از این بانــوان مبتکرین و 

دانشمندانی چون مادام کوری و... بودند؟
*چرا همســران مقامات خودمان )به جز همســر 
رئیس جمهور که خودش میزبان این کنگره بوده( 
در این کنگره دعوت نداشتند؟ آیا همسران مقامات 

تاثیرگذار نبودند؟!
*ظاهرا اسم برخی از بانوان تاثیرگذار دعوت شده 
حتی با سرچ در اینترنت هم پیدا نشده! حتما این 
ادعا طنز بوده. اما بر فرض بانویی گمنام باشند مهم 
نیست اما باید دید چه کارهایی کردند؟ ضمن اینکه 
به همت مسئولین ما بعد از این کنگره با عکس ها 

و خبرهایی که از آنان رسانه ای شد مشهور شدند.
*در این کنگره به برخی آقا زاد گان هم جایزه دادند 

که طبیعی بود!
*در همین بخش به فردی به نام »کازان سوا النا« 
از کشور روســیه هم جایزه داده شد. در حالی که 

مشخص نیست اصال وی چکاره است؟
* در مورد خانم »النا« ظاهرا این موزیســین روس 
در رزومه اش به مواردی همچون »رقصیدن بوگی، 
ووگی، سالســا و لزگی« اشاره کرده است. خب آیا 
این رقصیدن بوگی و لزگی نشانه تاثیرگذاری است؟!

* یــا »ماریا بئاتریس یونس« که به عنوان »بانوی 
تاثیرگذار آرژانتین« معرفی شده و جایزه هم دریافت 
کرده و هیچ اطالعاتی در اینترنت پیدا نشده! شاید 

بخاطر اختالل اینترنت بوده!
*واقعا این بانوان و مدعوین چه افتخار آفرینی هنری 
علمی اجتماعی داشــتند؟ صاحب کتاب و مقاله 
علمی جهانی بودند؟ سیاســتمداران زن و پیام آور 
صلح و دوستی بودند؟ مثال همسر رئیس جمهور 

بورکینافاسو چه تاثیرگذاری جهانی داشته؟
* اگر بانوان نخبه گمنام گوشه نشــین خودمان را 

دعوت می کردند بهتر نبود؟
* آیا با برخی از عکس هایی که از بعضی بانوان این 
کنگره رسانه ای شد دل هیچ دلواپسی دلواپس نشد؟

*به هر صورت کنگره بانوان تاثیرگذار هم برگزار شد. 
اما چه تاثیر و فایده ای داشت؟ بعدا صدای فوائد آن 

درمی آید.
*هزینه برگزاری این کنگره چقدر بوده؟

* البته شنیدیم سفیر مالی با چند تن از بانوان یه قل 
دو قل بازی کرده که این کار انصافا خیلی تاثیرگذار 

بود!
در کل احتماال این کنگره چشم جهانیان را خیره 

کرد و حتی چشم دشمنان را کور!

خبرچین

کنگره ای 
چشم کور کن

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 

 

 دیالوگ 

وقتی یه شــرایط بحرانی پیــش بیاد همین 
آدمهای متمدن یه جور دیگه رفتار می کنن.

شوالیه تاریکی - کریستوفر نوالن 

یک مناقشه قدیمی

افزایش دستمزد یعنی افزایش تورم؟

جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

آذری جهرمی: 

برای برخی مهاجرت جوانان تهدید نیست، فرصت است


