
جنجال 
»دختری با گوشواره مروارید« 

نســخه ای از نقاشــی »دختری با گوشــواره 
 مروارید« اثر هنرمند هلندی یوهانس فرمیر که 
یکی از مشهورترین آثار هنری در تاریخ نقاشی 
است توسط هوش مصنوعی ساخته شده است. 
به گزارش فرارو در نگاه اول به نظر می رسد فقط 
برداشتی مدرن از شاهکار یوهانس فرمیر باشد، 
اما با دقت بیشتری که نگاه کنید همه چیز کمی 
عجیب می شود. اوالً، دو گوشواره درخشان در 
تصویر دیده می شود و کک و مک های به رنگ 
قرمز غیرطبیعی در دو طرف صورت دختر وجود 
دارد. تصمیم برای نمایش این تابلوی نوآورانه 
جنجال هایی را در هلند و شبکه های اجتماعی 
برانگیخت، با این سؤال که آیا هوش مصنوعی 
در موزه ای مانند مائریتشویس که به ویژه آثار 
کالســیک فرمیر و رامبرانت را در بر می گیرد، 
جایگاهی دارد یا خیر. جولیان ون دیکن، طراح 
دیجیتال مســتقر در برلین، تصویر خود را از 
دختری با گوشواره مروارید به عنوان بخشی از 
مسابقه ای که توسط موزه مائریتشویس برگزار 
شــده بود، آماده کرد. وندیکن گفت که از ابزار 
هوش مصنوعــی میدجورنی - کــه می تواند 
تصاویر پیچیده را بر اســاس یــک اعالن و با 
اســتفاده از میلیون ها تصویر از اینترنت تولید 
کند - و فتوشاپ اســتفاده کرده است نسخه 
او به عنوان یکی از پنــج اثر )از بین۳۴۸۲ اثر 
ارسال شده به مسابقه( انتخاب شد تا در اتاقی 
که معموالً دختر واقعی با گوشواره مروارید در 
آن نمایش داده می شود نصب شود. جولین ون 
دکن در اینستاگرام نوشت: دیدن او در یک موزه 
سورئال است. انتخاب تصویر ایجاد شده توسط 
هوش مصنوعــی در هلند بحث برانگیز شــد. 
یکی از هنرمندان در صفحه اینستاگرام گالری 
نوشــت: این یک افتضاح و توهین باورنکردنی 
بــود. دیدگاهی که ده ها نفر دیگر از کاربران به 
اشتراک گذاشتند. هنرمند دیگری که در هوش 
مصنوعی فعال اســت، گفت که این فناوری با 
اخالق در تضاد اســت. بوریــس دی مونیک، 
مسئول مطبوعاتی موریتشوئیس به خبرگزاری 
فرانســه گفــت: ایــن موضــوع بحث برانگیز 
اســت، بنابراین مــردم موافق یــا مخالف آن 
هســتند. افرادی کــه این را انتخــاب کردند، 
آن را دوست داشــتند، می دانستند که هوش 
 مصنوعی است؛ بنابراین آن را انتخاب کردیم و 

آویزانش کردیم.

آفتاب یزد - گروه شبکه: بدون هیچ دلیل مشخصی همچنان 
دانش آموزان مســموم می شــوند. تازه ترین آن مربوط می شود به 
مدارســی در آبــادان و باغملک در اهواز. درخصوص مســمومیت 
دانش آموزان در آبادان، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی آبادان گفت: 
 درپی اعالم مدرسه دخترانه دکتر معین به مرکز فوریت های پزشکی 
آبادان، کارشناسان فوریت های پزشــکی شماری از دانش آموزان را 
به بیمارستان های آیت اهلل طالقانی و شهید بهشتی منتقل کردند.  
سید محمد محمدی افزود: ۱۶ نفر از این دانش آموزان در بیمارستان 
شهید بهشتی و آیت اهلل طالقانی تحت درمان قرار گرفتند که تعدادی 
از آنان مرخص شــدند، دیگر دانش آموزان با توجه به حال عمومی 
مناسب بزودی مرخص می شوند. وی بیان کرد: یکی از دانش آموزان 
به دلیل بیماری زمینه ای همچنان در بیمارستان تحت مراقبت است. 
اما در خصوص مســمومیت دانش آموزان در باغملک، دکتر حبیب 
حی برمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفت: موردی 
از مسمومیت دانش آموزان از باغملک گزارش شده است. وی ادامه 
داد: تعدادی از دانش آموزان یک دبیرستان در باغملک بدحال شده اند 
که خوشبختانه پس از مراجعه به بیمارستان، کنترل عالئم و دریافت 

درمان های حمایتی در حال ترخیص از بیمارستان هستند. 

< مسمومیتی در کار نیست! 
اما ایرنا، خبرگزاری رســمی دولت از قول »غالمعلی افروز اســتاد 
دانشــگاه تهران« در خصوص مســمومیت ســریالی دانش آموزان 
نوشــت: »اتفاق رخ داده در برخی مدارس دخترانه کشور در واقع، 
مسمومیت نیست بلکه متاثر از یک حساسیت روانشناختی و زیستی 
اســت.« به گزارش ایرنا، غالمعلی افروز درباره مســئله مسمومیت 
دانش آمــوزان دختر و جو ایجاد شــده از این موضــوع، گفت: در 
وهله اول این موضوع مســمومیت نیســت و این واژه را نباید برای 
این مســئله مطرح کنیم چراکه باید از آن به عنوان یک حساسیت 
یاد کرد. وی افزود: در واقع یک حساســیت روانشناختی و زیستی 
ایجاد شده است و مسئله پیش آمده در برخی مدارس دخترانه نیز 
ناظر به همین موضوع اســت؛ ضمن اینکه تحقیقات نشان داده که 
ماده سمی در مدارس منتشر نشده اســت تا دانش آموزان را دچار 
مســمومیت کرده باشد زیرا مســمومیت با شست و شوی معده و 
روده درمان می شــود درحالی که این اتفاق برای این دانش آموزان 
 رخ نداده اســت، بنابراین مســمومیت واژه مناســبی بــرای این 
موضوع نیســت. رئیس فدراســیون آسیایی شــورای جهانی روان 
درمانی با تاکید براینکه دانش آموزان ما دچار یک نوع حساســیت 
شــده اند، ادامه داد: منشاء این حساسیت های خاص که گاه باعث 
حالت تهوع می شود هم خیلی پیچیده نیســت و در واقع با نوعی 
آزار و اذیت در میان دانش آموزان روبه رو هســتیم. وی یادآورشــد: 

دانش آموزان سرمایه های معنوی کشور هستند؛ از این رو افراد معاند 
و زاویه دار با نظام جمهوری اســالمی، دختران را برای این موضوع 
انتخاب کرده اند که حساسیت بیشتری نسبت به پسران دارند. افروز 
تصریح کرد: دختران روحیه حساسی دارند و با این اقدامات فضای 
حساســیت هم در مدرسه حاکم شده که موجب پریشانی، نگرانی 
و دلهره دانش آموزان می شــود. این مســئله نگرش ها را منفی و در 
میان دانش آموزان مــا بازدارندگی ایجاد می کند. وی یادآوری کرد: 
قبــال هم در یک مجمع تخصصی درباره ایــن موضوع اعالم کردم 
که همین اسپری های خوشبو کننده که اطراف مدرسه ها به فروش 

می رسد، می تواند حاوی گاز هایی مانند فلفل باشند که بوی نامناسبی 
را در محیط منتشــر و دانش آموزان را دچار حساسیت، سوزش گلو 
و سرگیجه کند اما باز هم موضوع مسمومیت در میان نیست و آثار 
این موضوعات به صورت محدود و چندساعته است. اما ممکن است 
برای دانش آموزان این موضوع اضطراب ایجاد کند و بترسند از اینکه 
شــاید واگیردار باشد یا اینکه اثرات آن در آینده نیز ادامه پیدا کند 
که در این راســتا به طور علمی ثابت شده که این ترس ها واقعیت 
ندارد. استاد ممتاز دانشگاه تهران، گفت: این اقدامات بی شک توسط 
معاندین به نظام و کشور در راستای دشمنی های شان انجام می شود 
و قصــد دارند که دختران را از تحصیل باز دارند و مدارس دخترانه 
را خالی کنند و در نهایت بگویند که دولت ایران این کار را می کند، 
سپس به ســراغ مدارس پسران هم می روند. افروز گفت: استشمام 
یک بوی نامناســب در وهله اول موجب دلهره و ترس دانش آموزان 
می شود و پس از آن نگرانی معلمان و خانواده ها هم اضافه می شود و 
یک استرس در سطح جامعه حاکم ایجاد می کند، البته در برنامه های 
تلویزیونی صدا و سیما باید با شــفافیت موضوع برای مردم روشن 

می شد تا واقعیت این موضوع به درستی مشخص شود.

آفتاب یزد - گروه شــبکه: پس از شایعات 
فــراوان درباره اســتخدام ســرمربی و 
درحالیکه گفته می شد سانچز اولین گزینه 
ایران برای هدایت تیم ملی است، در نهایت 
مذاکرات با این مربی در قطر بی نتیجه باقی 
ماند و این مربی اسپانیایی به احتمال بسیار 
زیاد سرمربی تیم ملی اکوادور خواهد شد. 
ســانچز که عالقه مند بود به فوتبال ایران 
ملحق بشود، به دلیل مسائل مربوط به مدت 
زمان قــرارداد و همچنین اختالف دیدگاه 
در رقم قرارداد، با فدراسیون فوتبال ایران 
به توافق نرســید. اما یکی از دالیل تمایل 
فدراســیون برای امضای قرارداد تا پایان 
جام ملت های ۲۰۲۳ با سانچز، جلوگیری از 
تکرار اتفاق تلخ قرارداد با مارک ویلموتس 
است. مشــکالت مالی و نقص های انتقال 
پول به حساب یک ســرمربی خارجی که 
فدراسیون فوتبال با آن مواجه است، قدرت 
از تاج و همکارانش برای  ریسک پذیری را 
امضای قراردادی طوالنی مدت تا حد زیادی 
گرفته است. مدیران فدراسیون با توجه به 
تجربه قرارداد ویلموتس خوب می دانند اگر 
نتوانند ۲ ماه از قرارداد سانچز یا هر مربی 
خارجی دیگری را پرداخت کنند، این مربی 
می تواند با ارسال اظهارنامه به فیفا مدعی 

دریافت کل مبلغ قراردادش شود. به همین 
به  قرارداد  ترجیح می دهنــد  آن ها  دلیل 
شکلی بسته شود که در صورت ایجاد شدن 
شرایط فســخ یک طرفه قرارداد، خسارت 
کمتری پرداخت کنند و دیگر مجبور نشوند 
مانند قــرارداد ویلموتس کــه فقط ۴ماه 
در ایران فعال بود، خســارت سنگینی را 

پرداخت کنند.
این در حالی اســت که تیــم ملی فوتبال 

ایران در حالی در سید یک جام ملت های 
آسیاست که هنوز سرمربی ندارد. به گزارش 
ایسنا، جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ به میزبانی 
قطر از پنجشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۲ شروع خواهد 
شد. این دوره نیز مانند سال قبل با حضور 
۲۴ تیم برتر قاره کهن برگزار می شود. بعداز 
انصراف چین از میزبانی جام ملت های آسیا 
۲۰۲۳ این قطر بود که بــه عنوان میزبان 
این رقابت ها انتخاب شــد. بازی های جام 

ملت های آسیا در ۶ گروه چهار تیمی برگزار 
خواهد شد. دوره قبل این رقابت ها در امارات 
برگزار شد که در نهایت تیم ملی فوتبال قطر 
توانست با برتری برابر ژاپن عنوان نخست 
را به خود اختصاص دهد و تیم ملی فوتبال 
ایران در دیدار نیمه نهایی با قبول شکست 
۳ بر صفر برابر ژاپن از رســیدن به دیدار 
بازماند. طبق اعالم کنفدراســیون  نهایی 
فوتبال آسیا مراسم قرعه کشی این رقابت ها 
۱۱ می )۲ ماه دیگر( برگزار خواهد شد تا همه 
تیم های راه یافته به مرحله گروهی حریفان 

خود را شناسایی کنند.
از طرف دیگر نکته ای که بسیار حائز اهمیت 
است اینکه شــاید بزرگترین ضربه ای که 
تیم ملی در جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر خورد 
همین انتخاب سرمربی آنهم در لحظه آخر 
بود که حــاال دارد این ماجرا برای تیم ملی 
در جام ملت های آســیا تکرار می شود. در 
حالی که تیم ملی باید با یک برنامه ریزی 
دقیق خود را برای رقابت های جام ملت های 
آســیا آماده کند اما حاال دغدغه سرمربی 
دارد. فدراســیون فوتبال هم این موضوع 
را می داند اما با اتــالف وقت دارد فرصت 
آمادگی را از تیم ملــی برای این رقابت ها 

می گیرد.

شکست مذاکرات با سانچز اسپانیایی

ایران تنها تیم بدون سرمربی
کشف گنجینه۱۰۰۰ساله 

با دستگاه فلزیاب

یک مــورخ هلندی با اســتفاده از دســتگاه 
فلزیــاب، گنجینه ای تاریخــی از جنس طال 
و ده ها سکه را کشــف کرد. به گزارش ایسنا، 
موزه ملی آثار تاریخی هلند از کشف گنجینه 
بی نظیریک هزارساله متشکل از چهار گوشواره 
طــال، دو تکــه ورقه طــال و ۳۹ ســکه نقره 
توســط یک مورخ هلندی خبر داد. »لورنزو« 
)Lorenzo Ruijter( که ۲۷ســاله اســت 
در گفت وگو با رویترز بیان کرد: از ۱۰ســالگی 
جویندگی گنج را آغاز کرده و این گنجینه طال 
را در سال ۲۰۲۱ با استفاده از دستگاه فلزیاب 
در شــهر کوچک »هوخ واد« واقع در شــمال 
هلند کشف کرده اســت. »لورنزو« با اشاره به 
این که مخفی نگه داشتن کشف این گنجینه 
به مدت دو ســال کار بســیار دشواری بود، به 
رویترز گفت: کشف چنین آثار با ارزشی بسیار 
خاص بود، واقعا نمی توانم آن را توصیف کنم. 
هرگز انتظار نداشــتم چنین چیزی را کشف 
کنم. هرچند این گنجینه دو سال پیش کشف 
شده، اما کارشناســان موزه ملی آثار تاریخی 
هلند برای پاکســازی، تحقیق و تعیین قدمت 
این گنجینــه به زمان نیاز داشــتند و اکنون 
دریافته اند که کم قدمت ترین این ســکه ها به 
حوالی۱۲۵۰ میالدی تعلــق دارد. جواهراتی 
که به همراه این سکه ها دفن شده اند، دو قرن 
قدمت دارند که در همان مقطع نیز اشــیائی 
گران قیمت و ارزشــمند محسوب می شدند. با 
این که هنوز علت دقیق دفن شدن این گنجینه 
مشخص نیست، اما کارشناســان موزه هلند 
به این نکته اشــاره کرده اند که در اواسط قرن 
سیزدهم میالدی جنگی بین دو منطقه هلند 
شــکل گرفت و »هوخ واد« در کانون این نزاع 
بود. به گفته »لورنزو«، مورخ هلندی و کاشف 
این گنجینه، این احتمال وجود دارد که فردی 
قدرتمند این اشــیاء را برای حفاظت از آن ها 
و به امید به دســت آوردن دوباره آن ها پس از 
پایان جنگ، دفن کرده باشد. با توجه به اهمیت 
تاریخی ایــن گنجینه، این مجموعه اشــیاء 
بــه عنوان امانت در موزه به نمایش گذاشــته 
خواهند شد، اما همچنان به طور رسمی جزوی 
از اموال »لورنزو« خواهند بود که آن ها را کشف 

کرده است. 

خانۀ مدرنی که مثل مار 
زیر صخره پنهان شده!

مکانی که خانۀ چوژی در آن ســاخته شده، 
حالتی صخره ای و نســبتا پر شیب دارد و به 
همین خاطر قبال هیچ کس آن جا را مناســب 
ســاخت خانه نمی دانســت. اما اســتودیوی 
ســازنده نگاه متفاوتی داشــت و می خواست 
اقامتگاهــی بســازد که با چالش هــای این 
مکان ناهموار مطابقت داشــته باشــد. آن ها 
بی اســتفاده  مکانی ظاهرا  از  می خواســتند 
بهترین استفاده را بکنند. به گزارش فرادید؛ 
به همین خاطر بود که آن ها تصمیم گرفتند 
خانــه را دقیقا مطابق با جای گیری درخت ها 
و صخره های محیط بســازند؛ انگار که خانه 
نیز دقیقا بخشــی از همیــن محیط طبیعی 
اســت. آن ها این خانه را یک جور »معماری 
اســتتار کرده« توصیف می کنند که به جای 
»غلبه« بر محیط، خودش را با آن »ترکیب« 
کرده اســت. وینــو دانیل، مدیر اســتودیو 
می گویــد: »مــردم اغلب دوســت دارند که 
بتوانند منظره های زیبا را از درون خانه شــان 
ببینند، اما به این فکر نمی کنند که خود خانه 
ممکن اســت به تصویری آزاردهنده در دل 
منظره تبدیل شــود. ما اولین کسانی بودیم 
که می خواستیم در این منظرۀ بکر ساختمان 
بســازیم و بنابراین می خواستیم آن را تا حد 

امکان از چشم پنهان کنیم.
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کسی که ُحسن و َخِط دوست در نظر دارد حافظ نامه 
محقق اســت که او حاصــِل بصر دارد

تفسیر: یک نماینده مجلس گفتند: مگر وضع معیشتی مردم چگونه 
است؟!  حافظ در مورد وی می گوید: واقعا چه حسن و محسناتی دارد 

معلوم است به وضع مردم آگاه است!

طبیعت در مصر باســتان بسیار دست و دلباز بود. از این رو غذاهای 
متنوع در این سرزمین به وفور یافت می شد تا جایی که می توانستند 
مواد غذایی شان را صادر کنند.  به گزارش خبرآنالین، مصر باستان به 
تمدنی در شمال شرقی آفریقا در دره رود نیل گفته می شود. تمدن 
مصر باستان نمونه ای از تمدن های بنا شده بر مبنای آبیاری بود. در 
میان تمدن های باستانی، مصری ها از غذاهای بهتری بهره می بردند 
که این موضوع به رود نیل که منبع آبی مهمی برای آبیاری زمین های 
کشاورزی دارد مرتبط است. نزدیکی مصر به خاورمیانه، کار تجارت 
را آسان می کرد. از این رو مصریان عالوه بر اینکه می توانستند مازاد 
مصرف خود را صادر کنند، از غذاهای خارجی، سایر سرزمین ها نیز 
بهره می بردند که ســبب تنوع عادات غذایی آن ها می شد. در واقع 
مقادیر برداشت شده دانه در هر فصل به مراتب از نیازهای این کشور 
فراتر بود؛ بنابراین بسیاری از آن ها به کشورهای همسایه صادر می شد 
که منبع درآمد مهمی برای خزانه مصر بود. رژیم مصری های باستان 
به موقعیت اجتماعی و ثروت آن ها بستگی داشت. نقاشی های موجود 
در مقبره ها، رساله های پزشکی و باستان شناسی انواع غذاها را برای 
نجیب زادگان و اشراف و فراعنه مصر نشان می دهد. انتخاب غذا برای 
ثروتمندان همان اندازه وسیع بود که برای بسیاری از مردم در دنیای 

مدرن کنونی گسترده است. در حالی که دهقانان و بردگان تنها یک 
رژیم محدود داشتند؛ شــامل نخودچی و آبجو با خرما، سبزیجات 
و ماهــی. از محصوالت غذایی اصلی این ســرزمین، جو و برنج بود 
که برای درســت کردن آبجو و نان استفاده می شد. انواع متنوعی از 
سبزیجات از جمله: پیاز، سیر، تره فرنگی، لوبیا، عدس، نخود، تربچه، 
کلم، خیار و کاهو در مصر باســتان پرورش داده می شد. میوه هایی 
مانند خرما، انجیر، انار، خربزه و انگور نیز وجود داشــت. عســل نیز 
برای شیرین کردن شیرینی بود. سیالب ساالنه دشت ها در کنار نیل 
و سایر رودخانه ها، خاک را برای رشد محصوالت غالت نیز حاصلخیز 

می کرد. در دوران باســتان، دره رود نیــل، به ویژه منطقه دلتا باال، 
به هیچ وجه چشــم انداز بیابانی نداشت.  رژیم غذایی مصر با ماهی، 
پرندگان و گوشت تکمیل می شد؛ اما کشاورزان تنها در مناسبت های 
خاص گوشــت مصرف می کردند. حیوانات اهلی شــده ای که برای 
غذا پرورش می یافت شامل گوســفند، بز و خوک بود.  فرعون ها و 
نجیب زادگان و اشراف به شکاری می رفتند که هم تفریح و سرگرمی 
بود و هم توجه به آیین ها و مذهب. صحنه های شکار اغلب بر دیوار 
معابد و مقبره ها به عنوان یادآور نبوغ پادشــاهان و نجیب زادگان به 
تصویر کشیده می شد. در حالی که افراد عادی جامعه آن روز کمتر از 
گوشت حیوانات استفاده می کردند. خرگوش، گوزن، گاو، آهو، اسب 
آبی، فیل و شــیر از جمله حیوانات وحشی بودند که برای گوشت و 
پوست شان شکار می شدند. ماهی گیری به طبقه کارگر اجازه می داد 
تا تنــوع را به رژیم غذایی خود اضافه کند. از این رو فقرا گوشــت 
ماهی را جایگزین سایر گوشت هایی می کردند که نمی توانستند آن 
را تهیه کنند. گونه های متعــدد دریایی در رود نیل، منطقه دلتا و 
دریای مدیترانه به وفور یافت می شد. ماهی هایی که در رود نیل گیر 
کرده بودند، منبع مهمی از پروتئین برای مردم فقیر بودند. روش های 

ماهیگیری شامل استفاده از قالب و نخ و یا تله و تور بود.

یک نماینده مجلس اخیرا گفتند: مگر وضعیت 
معیشتی چگونه اســت؟ / دالر هر چند وقت 
یک بار به واسطه توطئه ها گران می شود و بعد 

از مدتی مسئله حل می شود.
*در ایــن مورد یکی از اعضای خبرچین گفت 
بله وضعیت معیشــت چگونه است؟ طوریش 
نیست. مسئولین محترم هم بد به دلشان راه 
ندهند ما که راضی نیستیم به خاطر ما و مردم 
استرس به خودشــان راه دهند. برای راحتی 
خیال آنان هم شده می گوییم: سفره مون هم 
کوچک نشــده. اما چون آپارتمان مان نقلی تر 
شــده فضای خانه مان کوچکتر شده سفره را 
»تا« زدیم نصفش کردیم! دالر هم هر از چند 
وقتی صعودی می شود که چیز مهمی نیست 
و پای دالالن در میان است اما بعد یک مدت 
کوتاه هم این مسئله خود به خود یا خودجوش 
حل می شــود فقط نیاز به زمان دارد که شاید 
به عمر بنده دور از جون قد نده! اما از آنجا که 
این نماینده گفته: »دالر هر چند وقت یک بار 
به واسطه توطئه ها گران می شود« باید نمادین 
روی دیوار اقتصاد نوشــت: لعنــت بر هرچه 

مردم آزار.
*یکی از اســاتید گفتند: مشکالت اقتصادی 
وجود دارد اما مردم باید با توطئه های دشمنان 

مقابله کنند.
در این مورد یکی از دوســتان گفت: اگر با این 
گرانی ها ما در حال مبارزه با دشمنان هستیم 
که مدتهای مدیدی است ما در حال مبارزه ایم. 
از زمانــی که آقــای روحانی اعــالن »جنگ 
اقتصادی« کرد ما در حال جنگ و مبارزه ایم. 
فقط در راه این مبارزه به جان هر که دوســت 
دارید از نای مبارزه افتاده ایم. با شکم گرسنه 
نایی برای مبارزه نیست! فردا که جنازه من از 
گرسنگی افتاد غش کرد در بوق و کرنا نکنند 
و نگویید: فالنی از جنگ و مبارزه عقب کشید؟ 

نخیر. عقب نکشیدم از پای افتادم!
* خبر دیگــر که بی ربط بــه خبرهای دیگر 
نیست این است که در خبری عنوان شد: با فقر 

آفریقایی فاصله چندانی نداریم.
در مورد این خبر که بی شــک چیزی جز یک 
طنز مبالغه آمیز نیست، یکی از همکاران گفت: 
ما چند ســال پیش درهمــان دولت روحانی 
کــه خبر جنگ اقتصــادی را اعالم کرد خطر 
همچو گرســنگان آفریقا شدن را حس کردیم 
از وقتی هم که گوشــت کیلو ۵۰۰ شد بیشتر 
با گرسنگان آفریقا احســاس مشترک داریم! 
ولی آن نماینده مجلس که گفت: مگر وضعیت 
معیشــتی چگونه است؟ شاید در پاسخ وی به 
طنز باید گفت: هیچیش نیست فقط دچار فقر 

آفریقایی شدیم که مهم نیست!

خبرچین

فقر آفریقایی ما
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

 

 دیالوگ 

 بــه زور می خوان یــک آدم غیر قجری یعنی 
این مردک آصــف الدوله را بــزارن رو تخت 

پادشاهی قجر.
گیلدخت - مجید اسماعیلی 

موج مسمومیت دانش آموزان به آبادان رسید

غذای متفاوت نجیب زادگان و فراعنه مصر

وزارت کشور روز شنبه در بیانیه شماره ۴، جزئیات جدیدی از نتایج بررسی ها درباره برخی مسائل پیش آمده در مدارس منتشر 
کرد. به گزارش ایرنا در این بیانیه آمده است: در پی اطالع رسانی های قبلی با موضوع وقوع رخدادهایی در بعضی از مدارس و 
ایجاد عوارضی در تعدادی از دانش آموزان کشور الزم است به اطالع مردم شریف برسانیم که با تالش ها و همکاری دستگاه های 
اطالعاتی، انتظامی و تخصصی به نتایج دیگری دست یافته ایم که جهت تنویر افکار عمومی اهم آن به اطالع رسانده می شود. 
وزارت کشور خاطرنشان کرد: طبق آخرین گزارشات دریافتی در استان های تهران، قم، زنجان، خوزستان، همدان، فارس، 
گیالن، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و خراسان رضوی بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل موثر در حوادث اخیر مدارس 
شناسایی، دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفتند. این بیانیه افزود: بررسی اولیه نشان می دهد که الف، تعدادی از این موارد، 
مشتمل بر افرادی است که از روی شیطنت یا ماجراجویی و با هدف تعطیلی کالس درس و تحت تاثیر فضای روانی ایجادشده 
دست به اقداماتی نظیر استفاده از مواد بدبو و بی خطر و... زده اند که ضمن تذکر الزم، تحقیقات قانونی از این دسته از افراد تا 
حصول اطمینان و کسب نتیجه نهایی ادامه دارد. ب، در بین دستگیر شدگان افرادی با انگیزه های معاندانه و با هدف ایجاد رعب 
و وحشت درمردم و دانش آموزان و برای تعطیلی مدارس و ایجاد بدبینی نسبت به نظام وجود دارند که تحقیقات از این افراد 
جنایتکار از جمله کشف ارتباط احتمالی آنان با سازمان های تروریستی منافقین و... مورد تحقیق و بررسی است. وزارت کشور 
ادامه داد: الزم است تاکید شود به دلیل سوء استفاده معاندین از این قبیل اقدامات که متفاوت با گذشته است، دانش آموزان از 
انجام آن اکیدا خودداری کنند زیرا ابالغ شده است برابر قوانین توسط مراجع ذیربط با فرد خاطی برخورد شود. این بیانیه تاکید 
کرد: خوشبختانه از اواسط هفته گذشته تا امروز تعداد رخدادهای مدارس روند کاهشی چشمگیری را داشته است و گزارشی 
از وجود دانش آموزان بدحال گزارش نشده است. وزارت کشور یادآور شد: همان گونه که وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده 
است، فعالیت آموزشی به طور متعارف و مستمر در حال انجام است. به اولیای محترم توصیه می شود که به منظور جلوگیری از 
افت تحصیلی فرزندان خود با متولیان امر آموزشی و تربیتی در برپایی کالسهای درسی، همکاری کامل داشته باشند. بدیهی 
اســت مدیران و معلمان محترم با دانش آموزان غایب برابر مقررات آموزشی رفتار خواهند کرد. مراکز فوریت های اورژانس 

دانش آموزی به شماره ۱57۰ جهت مشاوره به والدین محترم و دانش آموزان عزیز آماده پاسخگویی است.

وزارت کشور: دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل موثر در حوادث اخیر مدارس |


