
شروع کالس چند دبیرستان
از ساعت ۵:۳۰ صبح جنجالی شد!

دولت محلی یکی از استان های اندونزی به دلیل ارائه 
آزمایش جدیدی که دانش آمــوزان را ملزم می کند 
کالس ها را در سحرگاه شروع کنند، مورد انتقاد قرار 
گرفته است. این پروژه آزمایشی در ۱۰ دبیرستان در 
کوپانگ، مرکز استان نوسا تنگگارا در حال انجام است. 
به گزارش فرارو، سحرگاه هر روز در شهر کوپانگ واقع 
در شرق اندونزی، نوجوانان خواب آلود را می توان دید که 
شبیه به زامبی ها در خیابان ها به سمت مدرسه حرکت 
می کنند. این صحنه یک آزمایش بحث برانگیز برای 
شروع روز بسیار زودتر برای نوجوانان کم خواب است. 
پروژه آزمایشی در کوپانگ دارای دانش آموزان کالس 
دوازدهم در ۱۰ دبیرستان درحال است که کالس ها را 
از ساعت ۵:۳۰ صبح شروع می کنند. مقامات می گویند 
که این طرح که ماه گذشته توسط ویکتور الیسکودات 
فرماندار کوپانگ اعالم شد، برای تقویت نظم و انضباط 
دانش آموزان درنظر گرفته شده است. به گفته والدین، 
با این حال، فرزندان آن ها تا زمانی که به خانه می رسند 
فرسوده می شــوند. مدارس در اندونزی معموال بین 
ساعت ۷:۰۰ تا ۸:۰۰ صبح شروع می شود، اما اکنون 
نوجوانان با لباس مدرسه در خیابان های تاریک قدم 
می زنند یا منتظر تاکسی ها هســتند تا به موقع به 
مدرســه برســند. رامبو آتا، مادر یک دختر ۱۶ساله 
گفت: بسیار دشوار است، آن ها در حالی که هنوز هوا 
تاریک است باید خانه را ترک کنند. من نمی توانم این 
را بپذیرم... امنیت آن ها در تاریکی و خلوت تضمین 
نمی شود. دخترش یورکا اکنون باید ساعت ۴ صبح از 
خواب بیدار شود تا آماده شود و با موتور به مدرسه برود. 
رامبو آتا گفت: اکنون هر بار که به خانه می رسد، خسته 
است و بالفاصله به خواب می رود، زیرا بسیار خواب آلود 
است. مارسل ربات، کارشناس آموزشی از دانشگاه نوسا 
سنتانا، به خبرگزاری فرانسه گفت: این هیچ ارتباطی با 
تالش برای بهبود کیفیت آموزش ندارد. وی گفت که 
در درازمدت، کم خوابی می تواند سالمت دانش آموزان 
را به خطر بیندازد و باعث تغییر رفتار شود. آن ها فقط 
چند ســاعت می خوابند و این یک خطر جدی برای 
ســالمتی آن ها اســت. این نیز باعث ایجاد استرس 
در دانش آموزان می شــود و آن ها استرس خود را با 
رفتارهای بیرونی تخلیه می کنند. یک مطالعه در سال 
۲۰۱۴ که توسط آکادمی پزشکی اطفال آمریکا منتشر 
شد، توصیه کرد که دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان 
کالس های خود را از ساعت ۸:۳۰ صبح یا دیرتر شروع 
کنند تا زمان کافی برای خواب داشــته باشند. تغییر 
قاعده مقامات در شهر کوپانگ نیز توسط قانونگذاران 
محلی به چالش کشــیده شد و از دولت خواستند تا 
آنچه را که سیاســت بی اساس می خواندند لغو کند. 
دولت محلی علیرغــم انتقادها به آزمایش خود ادامه 
داد و حتی آن را به سازمان آموزش محلی نیز تعمیم 
داد، جایی که کارمندان دولت نیز اکنون روز خود را از 
ســاعت ۵:۳۰ صبح آغاز می کنند. با این حال همه از 
این سیاست ناراضی نیستند. رنسی سیسیلیا پلوکیال، 
کارمند دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت که شروع 
زودتر کار او را سالم تر می کند. وی گفت: به عنوان یک 
کارمند دولتی آماده هستم تا از مقررات پیروی کنم و 

تمام تالشم را انجام خواهم داد.

آفتاب یزد-گروه شبکه: برنامه اعالمی صدا و سیما برای نوروز 
۱۴۰۲ گواه این اســت که دســتان این سازمان خالی تر از همیشه 
شــده اســت و می توان گفت که چیزی برای سرگرم کردن مردم 
ندارد. اگر نگاهی به ســریال ها و برنامه هایی کــه برای این ایام در 
نظر گرفته اند، بیندازیم پی به این موضوع می بریم که صدا و سیما 
نتوانسته برنامه هایی درخور مخاطب بسازد. البته سالهای پیش هم 
همینگونه بوده است اما امسال صدا و سیما به طرز عجیبی هیچی 
بــرای مخاطب ندارد. وقتی که این ســازمان راه را بر هنرمندان و 
مجریان کاربلد می بندد و کار را به افرادی می سپارد که مورد قبول 
مردم نیســتند و یا در برنامه هایشان مردم و کسانی که دوستشان 
دارند را به باد توهین می گیرند وضع از این بهتر نخواهد شــد. این 
سازمان هیچ وقت نخواسته با تغییرات کوچک، در جذب مخاطب 
گام بردارد در واقع مخاطب برای این سازمان هیچ جایگاهی ندارد 
 وگرنه حداقــل برای نوروز ۱۴۰۲ برنامه هــای بهتر و باکیفیتی را 
در نظر می گرفت. به خصوص آنکه سال ۱۴۰۱ برای مردم و کشور 
پر از تلخی بود. تلخی ای که شاید صدا و سیما میتوانست با بهترین 
برنامه ها برای نوروز کمــی از آن بکاهد. نه اینکه با این برنامه های 

غیرجذاب و تکراری شعور مخاطب را به سخره بگیرد.

< سریال های نوروز و رمضان را بشناسید
اما پنج ســریال ایرانی و شش ســریال خارجی در گونه های طنز، 
تاریخی، درام، جاسوسی و... در جدول پخش شبکه های سیما برای 
ایام نوروز و ماه مبارک رمضان قرار گرفته است که در آستانه آغاز این 
مناسبت ها، حاال به تایید معاونت سیما هم رسیده است. در میان 
سریال های ایرانی »نون خ ۴« با توجه به سابقه موفقی که در جذب 
مخاطب داشته است از شــانس های دریافت عنوان پربیننده ترین 
ســریال نوروز و رمضان ۱۴۰۲ است. هرچند باید منتظر بود و دید 
که آیا ساخته سعید آقاخانی می تواند در فصل چهارم هم موفقیت 
گذشته را تکرار کند یا مانند اغلب سریال های دنباله دار تلویزیون، 
در وادی تکرار و کلیشه ها می افتد. همچنین سریال تاریخی »جشن 
ســربرون« مجتبی راعی که در آخرین روزها با نام »آتش و باد« به 
بیننده تلویزیونی معرفی شــد، پس از پشت سر گذاشتن روزهای 
پرحاشیه به لحاظ ساخت در دوران کرونا و مرگ بازیگر این سریال 
بر اثر ابتالء به ویروس، حاال به نوبت پخش رســیده و اگر از سوی 
مخاطب مناســب پخش در این مناسبت تشــخیص داده شود، از 
شانس های تلویزیون برای جذب بیننده محسوب می شود. از دیگر 
نکات قابل توجه در میان سریال های نوروز و رمضان ۱۴۰۲ نگاه ویژه 
به تولیدات آسیایی در میان مجموعه های خارجی است؛ چیدمانی 
که به گفته خود تلویزیون تالش شده در انتخاب فیلم های نوروزی 
هم رعایت شود. بر این اساس، پخش سریال هایی از کشورهای مصر، 
ســوریه و کره جنوبی را در روزهای پیش رو شاهد هستیم. دیگر 
ســریال خارجی تلویزیون همزمان با آغاز ســال جدید، »راه آهن 

زیرزمینی« است که بر اســاس رمانی از نویسنده مشهور »کلسن 
وایتهد« ساخته شده است. خیلی از آمریکایی ها و انگلیسی زبان ها 
وایتهد را زمانی شــناختند که »بــاراک اوباما« نام کتابی از او را در 
فهرست پنج کتاب برگزیده اش برای خواندن در یک فصل انتخاب 
کرد. کتاب »راه آهن زیرزمینی« این نویسنده سال ۲۰۱۷ پولیتزر 
و جایــزه ملی آمریکا را از آن خود کرده بود. ضمن اینکه ســریال 
»جانشینی« یا وراثت هم در چیدمان نوروزی صداوسیما قرار گرفته 
است که مجموعه ای آمریکایی است و موفقیت های بسیاری را از آن 
سازندگان خود کرده است. جانشینی در سال ۲۰۱۸یکی از برندگان 
جایزه۱۰ برنامه تلویزیونی برتر بنیاد فیلم آمریکا شد. این مجموعه ی 
تلویزیونی در ســال ۲۰۱۹ برنده جوایز بهترین برنامه ی بین المللی 
بفتا، بهترین فیلمنامه ســریال درام در هفتاد و یکمین جوایز امی 
ساعات پربیننده و جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی - 
درام شد. برایان کاکس نیز در سال ۲۰۱۹ برای بازی در نقش لوگان 
روی در ایــن مجموعه، جایزه ی بهترین بازیگر مرد گلدن گلوب را 
دریافت کرد. شبکه دو سیما قسمت های برگزیده »آقای قاضی« را 
در روزهای نخست نوروز ساعت ۲۱ پخش خواهد کرد. پس از پخش 
این مجموعه، فصل دوم »بچه زرنگ« جایگزین آن می شود. فصل 
دوم مجموعه تلویزیونی »بچه زرنگ« به نویسندگی عباس هادیان 
و طاهره ولی پور در ادامه فصل اول به زندگی پنج شهید مدافع حرم 
لشگر فاطمیون و پنج شهید مدافع حرم مشهدی می پردازد. سریال 
»آتش و باد« محصول مرکز ســیما فیلم به تهیه کنندگی حســن 
نجاریان و کارگردانی مجتبی راعی است که از جمعه، ۲۶ اسفند ماه 
ساعت ۱۹ به روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت. بازپخش این 
مجموعه ساعت ۲۳ و ۴۵ و ۱۰ و ۴۵ دقیقه است. »آتش و باد« به 
روایت دوران قبل از مشروطه می پردازد و بازیگرانی از جمله حسین 
محجوب، محمود پاک نیت، الله اسکندری، فرخ نعمتی، قاسم زارع، 
داریوش کاردان، میرطاهر مظلومی، رامین ناصر نصیر، مهدی فقیه 
و زنده یاد کریم اکبری مبارکه در این سریال تاریخی نقش آفرینی 
می کنند. این ســریال پیش تر با نام »جشن سربرون« معرفی شده 
بود. شبکه چهار سیما سریال »جانشینی« را در ۲۰ قسمت در ایام 
نوروز پخش می کند. این ســریال هر شب ساعت ۲۴ به روی آنتن 
خواهد رفت و در ساعت های۱۱ و ۱۶ و ۳۰ دقیقه همان روز تکرار 
خواهد شد. داستان این ســریال بر خانواده متمرکز است. »لوگان 
روی« بزرگ خاندان روی و صاحب یک امپراطوری رسانه ای بزرگ 

در آمریکا به دلیل بیمــاری برای مدتی از کار کناره گیری می کند 
و پســر بزرگش برای مدتی جانشین او می شود. فصل نخست این 
سریال در ۱۰ قسمت محصول ۲۰۱۸ و فصل دوم نیز در ۱۰ قسمت 

محصول سال ۲۰۱۹ است.
سریال دیگر شبکه چهار ســیما »راه آهن زیرزمینی« است که از 
۲۰ فروردین ســاعت ۲۴ پخش می شود. قصه ســریال »راه آهن 
زیرزمینی« درباره تالش و کوشــش عده ای از بردگان سیاهپوست 
ایالت های جنوبی آمریکاست که در زمان برده داری تالش می کنند 
برای رهایی از اســتبداد سفیدپوســتان از طریق ایجــاد راه آهن 
زیرزمینی به آزادی برســند. شــبکه پنج سیما سریالی خارجی با 
 موضوع امنیتی با نــام »ضد حمله« پخش می کند. کارگردان این 
مجموعه احمد عال الدیب اســت و هند صبــری، احمد عز، صالح 
عبداهلل و مایان السید بازیگرانی هستند که در این مجموعه تلویزیون 
به ایفای نقش پرداخته اند. این سریال درباره »سیف العربی« مامور 
مخفی اطالعات مصر اســت که ماموریــت دارد در عراق در مورد 
نفوذی هــای صهیونیســت و اهداف پیش روی آن هــا در منطقه 
اطالعات جمع آوری کند. »ضد حمله« ســاعت ۲۰ از شبکه پنج 
پخش و تکرار آن ساعت ۲۴ خواهد بود. شبکه افق سریال »غربت 
فلسطین« محصول سوریه در سال ۲۰۰۵ به کارگردانی حاتم علی 
در جدول پخش برنامه های نوروزی خود قرار داده است. در خالصه 
داستان این سریال آمده است: علی شیخ یونس پس از گرفتن مدرک 
دکتری از دانشــگاه های آمریکا به روستای زادگاهش در فلسطین 
بازمی گردد. این ســریال در ایام نوروز هر شب ساعت ۲۳ به روی 
آنتن می رود. تکرار این ســریال هم روز بعد ساعت ۱۱ خواهد بود. 
شبکه امید دو مجموعه نمایشی با عناوین »فضانوردان« و »آخرین 
اتوبوس« را برای پخش نوروزی آماده کرده است. »فضانوردان« در 
۱۰ قسمت از اول تا دهم فروردین ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه از شبکه 
امید پخش می شود. پس از آن سریال »آخرین اتوبوس« در همین 
ساعت روانه آنتن می شود. بازپخش این سریال ها ساعت ۹ و ۱۵ روز 
بعد خواهد بود. داستان سریال »فضانوردان« از جایی شروع می شود 
که تعدادی نوجوان کنجکاو به واســطه مسئولیت های فضایی پدر 
و مادر و اقوام شــان وارد ســفینه فضایی ای می شوند که لحظاتی 
بعد آماده پرتاب اســت و... »آخرین اتوبوس« هم درباره دانشمند 
دیوانه ای اســت که تصمیم می گیرد برای نجات زمین از آلودگی 
و زیاد شــدن دی اکسید کربن همه مردم زمین را به کمک هوش 
مصنوعی و ربات هایش به خواب مصنوعی بفرستد. به گزارش ایسنا، 
همچنین شبکه تماشا همزمان با نوروز ۱۴۰۲ کنداکتور روتین خود 
را تغییر داده و پخش ســریال های ایرانی و خارجی را برای این ایام 
در نظر گرفته است. »آوای باران« هر روز ساعت ۱۸، سریال کره ای 
»سایمدانگ« هر روز ساعت ۱۹، »چار دیواری« هر شب ساعت ۲۰، 
فصل سوم سریال »زیر خاکی« ساعت ۲۱ و »مندلورین« ساعت ۲۲ 

روی آنتن شبکه تماشا می روند. 

آفتــاب یزد - گروه شــبکه: از زمانی که 
علیرضا زاکانی شهردار تهران شد، به جرات 
می توان گفت که تهران یکی از عجیب ترین 
شهردارها را به خود دیده است. عجیب ترین 
به این جهت که زاکانی کاری انجام داده یا 
حرفی زده که همیشه جنجال برانگیز بوده 
است. او در نهادی کار می کند که سیاسی 
نیست اما خودش سیاسی ترین فرد است. 
معموال هم در حوزه هایی اظهار نظر می کند 
که هیچ ارتباطی به حیطه کاری اش ندارد. 
صحبت های چندی پیش اش در مورد دالر 
نمونه بارز آن است یا جنجالی که در جلسه 
دانشجویان دانشگاه شریف به مناسبت روز 
دانشجو به پا کرد. بدتر از همه اینها زمانی 
بود که تهران در برف مدفون بود اما ایشان 
در شــهرهای مختلف مشغول سخنرانی 
بودند. اما اگر هــم بخواهد در حوزه کاری 
اش، کاری را انجام بدهد حرف و عملش با 
زاکانی شهردار  اخیرا  ندارد.  هم همخوانی 
تهران بیان کرده: »به دنبال »ارزان کردن« 
تهران هستیم. اینکه مردم بیش از ۶۰سال 
باید منتظر خریدن خانــه بمانند، ظلم به 
آن هاست. قرارگاه جهادی مسکن با همین 
هدف تاسیس شد که مسیر خانه دار شدن 
مــردم را هموار کند. ایــن کار را به چند 
طریق پی گرفته ایم؛ هم با تسهیل در روند 
»صدور پروانه«، هم شناسایی موقعیت های 
نوسازی در بافت فرســوده، تالش کردیم 
به رونق صنعت ســاختمان بپردازیم. برای 
ســاخت بیش از ۴۰۰هزار واحد تفاهم نامه 

امضا شده است. «
این درحالی است که همین روز سه شنبه 
بود که میزان افزایش قیمت بلیت حمل و 

اعضای شورای شهر  از سوی  نقل عمومی 
اعالم شد و بر اساس آن بلیت اتوبوس ۴۰ 
درصد و مترو ۳۱ درصد برای ســال جدید 
افزایش پیدا کرد. جالب اینجاست که آنطور 
که تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای اسالمی گفته گویا برای 
شــهرداری تهران این میزان افزایش قابل 
قبول نبوده و انتظار افزایش بیشتر از این 
را از شورا داشتند. حال سوال اینجاست که 
چطور شهردار تهران به دنبال ارزان کردن 
تهران اســت وقتی حمل و نقل عمومی را 
این چنین گران کرده و تازه بیشتر از این را 
هم می خواسته؟ اساسا وقتی درآمد مردم 
با هزینه هــا همخوانی ندارد و گرانی بیداد 
می کند چطور می خواهد مســیر خانه دار 
شدن مردم را هموار کند؟ به نظر می رسد 
که آقای زاکانی با ایــن تناقض گویی ها و 

رفتارها بیشتر به دنبال دیده شدن باشد تا 
اینکه بخواهد قدمی را برای مردم بردارد. 
آقای زاکانی! ظلم این اســت که به مردم 
درمانده و مستاصل وعده بی عمل بدهید. 
از ســوی دیگر کارهای واجب تری هست 
 که شما بخواهید به عنوان شهردار تهران 

انجام دهید. 

< واکنش کاربران
حاال این وعده آقــای زاکانی مورد توجه 
کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته و 

واکنش های آن ها را در پی داشته است. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته است: 
»هر وقــت کاری رو کردید در بوق کنید از 

بس شعار شنیدیم خسته شدیم«. 
کاربر دیگری گفته اســت: »حرفای قلمبه 
و ســلمبه زیاد زده میشــه. در روزنامه 

فرهیختــگان خواندم کــه اخیرا مجلس 
مصوبــه ای رو انجام داده که شــهرداران 

تشویق میشن به شهرفروشی«. 
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد: 
»بجای ارزان کــردن دنبال توزیع عادالنه 
زیرساخت در تمامی شــهرها باشید تا از 
مهاجرت به تهران جلوگیری شــود دیگر 

تهران کشش ندارد جناب زاکانی«. 
دیگری نوشــت: »مگه میشــه تهران به 
تنهایی ارزون بشــه؟ فرض کنیم این کار 
رو کردید. ســیل مهاجر از سایر شهرها و 
اســتان ها به تهران سرازیر میشه و باعث 

رشد مجدد قیمت میشه«. 
کاربران دیگر نوشته اند: »یکی از راههای 
ارزان ســازی تهران همین هر سال ٪۱۰۰ 
اضافه کردن به مبلغ عوارض نوســازی و 
همین ۳-۴سال  در  پسماند ســاختمانها 
اخیر بوده که انجام دادید. ممنون«، »فکر 
کنــم منظورشــون از ارزان کردن همان 
باشد«،  کردن  ارزش  کم  و  کردن  کم مقدار 
»حرفهای غیر کارشناسی زیاد زده میشه، 
چنــد وقت بعدش هم فراموش میشــه و 
کســی هم پیگیری نمیکنه چی شد مثل 
زمستان سخت اروپا«، »به جای ارزان سازی 
در همین تهران امکانات رو عادالنه توزیع 
کنید. در همه ســالهای گذشته بیشترین 
فروش تراکم در منطقه ۱۳ تهران بوده ولی 
کمترین حجم پروژه های شــهری و ایجاد 
فضای ســبز به این منطقه تعلق داشته. 
عوارض تراکم فروشی رو مردم این مناطق 
تحمل میکنند و عواید اون صرف زیباسازی 
و ایجاد امکانات در مناطق غربی و شمالی 

تهران میشه«. 

شهردار پایتخت: به دنبال »ارزان کردن« تهران هستیم

شعار ارزان کردن تهران را باور کنیم 
یا گران کردن حمل و نقل عمومی را؟ 

هشدارها بی اثر بود؛ 
افزایش ۱۴ درصدی مصدومان

چهارشنبه آخرسال

آفتاب یزد- گروه شــبکه: امسال هم به 
رسم هرســال مراسم چهارشــنبه سوری با 
اتفاقات تلخی همراه بود. به طوری که رئیس 
سازمان اورژانس کشور، از افزایش ۱۴درصدی 
مصدومــان حوادث چهارشنبه ســوری خبر 
می دهد. جعفــر میعادفر، با اشــاره به فوت 
۲۷ نفر در حوادث چهارشنبه سوری، گفت: 
۴۰۹۵ نفر از هموطنــان در حوادث مربوط 
به چهارشنبه ســوری مصدوم شدند. رئیس 
سازمان اورژانس کشــور ادامه داد: در حال 
حاضــر ۲۸۷ نفــر در مراکز درمانی کشــور 
بســتری هستند که از این تعداد، ۲۵ نفر در 

بخش مراقبت های ویژه هستند. 
امــا رئیس مرکز اورژانس تهران با اشــاره به 
مصدوم شــدن ۱۰۲۱ نفر و فوت ۱۲ تن در 
حوادث »چهارشنبه سوری« تهران گفت: ۶۱ 
درصد مصدومان استفاده کننده مواد محترقه 
و ۳۸ درصد مصدومان رهگذر بوده اند. یحیی 
صالح طبری دربــاره آخرین آمار مصدومان 
حوادث چهارشــنبه آخر ســال تهران اظهار 
کرد: از ابتدای اسفند تا پایان شب سه شنبه، 
۱۰۲۱ نفــر در حــوادث چهارشنبه ســوری 
مصدوم شــده اند و از این تعداد ۱۲ نفر فوت 
کرده اند که ۱۰ نفر مرد و دو نفر زن بوده اند. 
وی افــزود: ۵۴ نفر از مصدومــان در محل 
حادثه درمان شدند و مابقی به مراکز درمانی 
انتقــال یافتنــد. در حال حاضــر ۷۱نفر در 
بیمارستان های استان تهران بستری هستند 
که هفت نفــر در بخــش مراقبت های ویژه 
بســتری هســتند. وی ادامه داد: ۷۸۱نفر از 
مصدومان مرد و بقیه زن بودند. صالح طبری 
با بیان این که ۸۸ نفر از مصدومان دچار قطع 
عضو شــده اند، گفت: ۳۴۲نفر دچار آســیب 
چشــمی و ۲۰۸نفر دچار ســوختگی شدند. 
رئیس مرکز اورژانس تهــران با بیان این که 
میانگین ســنی مصدومان از ۲۹ تا ۶۰سال 
بوده است، تصریح کرد: ۶۱درصد مصدومان 
اســتفاده کننده مواد محترقــه و ۳۸درصد 
مصدومان عابر )رهگذر( و یک درصد پرسنل 

امدادی بودند. 

وزیر ارتباطات: 
سرعت اینترنت را ۴۰ برابر می کنیم

عیســی زارع پور وزیر ارتباطات گفت: ما به 
دنبال این هستیم تا ســرعت اینترنت را در 
اســتان های مختلف ۳۰ تا ۴۰ برابر بیشــتر 
کنیم. به گزارش عصرایران، عیســی زارع پور 
وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت 
گفت: سرعت متوسط اینترنت موبایل حدود 
۱۵ مگابایت بر ثانیه اســت. سرعت اینترنت 
خانگــی هم کمتر اســت. وی افــزود: ما به 
دنبال این هستیم تا ســرعت اینترنت را در 
اســتان های مختلف ۳۰ تا ۴۰ برابر بیشــتر 
کنیــم. زارع پور گفت: از زمانی که طرح فیبر 
نوری برای کســب و کارها آغاز شده، سرعت 
۸۰۰ تــا ۹۰۰ مگابایتی به مشــتریان داده 
شده اســت. امیدواریم سرعت های چند صد 

مگابایت بر ثانیه ارائه کنیم.

استقبال ربات انسان نما 
از شاهزاده سعودی

یک ربات از شــاهزاده مقرن بــن عبدالعزیز 
در جریان بازدید وی از دانشــگاه شــاهزاده 
مقرن در مدینه اســتقبال کــرد. به گزارش 
فرارو ویدئویی از این ربات خودکار در هنگام 
پذیرایی از شــاهزاده ســعودی منتشر شده 
که او می گوید: امیر به دانشــگاه خود خوش 
آمدید. من خود را به شــما معرفی می کنم. 
من ربات هســتم که توســط دانشــجویان 

دانشگاه ساخته شده ام.
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پیرانه َسَرم عشِق جوانی به سر افتاد حافظ نامه 
وان راز که در دل بَِنهفتم به درافتاد 

تفسیر: رئیس جمهور گفتند: مردم بیش از همیشه امیدوارترند. حافظ 
نیز می گوید: رازی را بگویم و آن این است که منم چنان امیدوار شدم 

که عشق جوانی به سرم افتاده!
علی مطهری نماینده ادوار مجلس در گفتگویی 
با شــبکه اینترنتی دانشگاه تهران گفته: مردم 
احســاس می کنند هر چه تــالش می کنند 
به جایی نمی رسند؛ امیدی هم به آینده نیست.

در این زمینه اعضای خبرچین هر کدام چنین 
گفتند:

*بنده سالهاســت احســاس می کنم هر چه 
تالش که هیچ، هر چه جان می کنم به جایی 
نمی رسم. در مودبانه ترین حالت آن باید عرض 
کنم بنده بعد از ســال ها تــالش وافر هیچ... 
نشدم، هیچ »نقطه چینی« نشدم، به جایی هم 
نرسیدم جز به خط پایان! بنده فقط عمر بر باد 
دادم. متاسفانه مسئولین هم نتوانستند جلوی 
سرعت این بر باد رفتن قافله عمر یا قطار عمر را 
بگیرند چون سرعت قطار عمر از قطار پیشرفت 

سریعتر است!
*بنده بچه هایــم را فراخواندم و عرض کردم: 
فکر آینده خود باشــید چیزی از جیب باباتون 
به شما نمی ماسه. لذا آینده تان را هرگز به ارث 
پدری گره نزنید همانطور که مســئولین عزیز 
معیشت مردم را به دالر گره نزدند! از آدم زیر 
خط فقری توقع ارث نداشــته باشید. طفلی ها 
چه حالی شدند؟ عرق سرد روی پیشانی شان 
نشســت. یکی از بچه ها با ناراحتی گفت: آخه 
بابا من کلی بدهی دارم امید به شــما بســته 
بودم؟ از کجــا بیارم بدهــی ام را بدم؟ گفتم: 
»از ســر قبر بابات« آه که گناه یک پدر فقیر 
چیســت که آقازاده اش مفلس زاده است و به 

مفلس زادگی اش معترض؟!
*برای آدم ســالخورده ای کــه لقب زیر خط 
فقری بودن را هم بنا به جبر زمانه و بد اقبالی 
به دوش می کشــد چه امیدی به آینده وجود 
دارد؟ بنده االن در راس آینده قرار دارم. عمری 
سرکردم تا به امروز برسم به زیر خط فقر بروم. 
این بود آینده من؟ مــرا چه امیدی به چنین 

آینده؟
بنده خیلی از دســت اوضاع نابســامان خود 
ناراحتم اما در کل بایــد به آینده امیدوار بود. 
مثال »مدل چینــی برجام« رونمایی شــده، 
خبــرش هم تیتر یــک آفتاب شــده. برخی 
تولیدات چینی کیفیت خوبی دارند یعنی باید 

امیدوار بود!
*بنده هر چه در زندگی شخصی تالش وافر و 
مزید کردم به جایی نرسیدم و دائم لنگ میزنم 
لذا با توجه به اینکه اسم کوچکم تیمور است بر 

خود نام منفور »تیمور لنگ« می گذارم.
جناب شعار باشی هم بســیار عصبانی شد و 

خطاب به وی گفت:
تیمور لنگ را گویند که پایش بود لنگ

تو روزگارت لنگ است و کجایت نیست لنگ؟!

خبرچین

من شدم 
تیمور لنگ

 امیر حسین ذاکری 
طنزنویس 

برنامه های سرگرم کننده تلویزیون برای نوروز: تقریبا هیچ!


