سال بیست و پنجم شماره 7066
سردبیر :جواد دلیری
تلفن 88761720 :نمابر88761254 :
ارتباط مردمی88769075 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره 208
صندوق پستی15875-5388 :
امور مشترکین88748800 :
چاپ :سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی
شرکت چاپ جام جم

چهارشنبه

 1خرداد 1398

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران:

دعــــــای
روز شانزدهم

دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT

تهران خیابان خرمشهر شماره 16
پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

اذان ظهر 13/01

اذان مغرب 20/28

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
88548892-5

26

27

21

41

36

31

29

27

تبریز

تهران

مشهد

اهواز

بندرعباس

یزد

شیراز

رشت

میثاقنامه اخــاق روزنامه نگاران ایران:

13

19

12

25

28

19

14

16

www.ion.ir/news/19949.html

نیمه شب شرعی 00/10

نــــگاره

علیرضا پاکدل

رشد ۴۵درصدی آمار بانوان کارآفرین

اللَّ ُهــم َوف ْ
ِّقنِــی فِیــ ِه ل ُ
ِمَو َاف َقــه الَْْبــ َر ِار َو َجِّنْبنِی فِیــ ِه ُم َر َاف َقه
َّ
َْ ْ
آونِی فِی ِه بَِر ْح َمتِک إِلَی [فِی ] َد ِار ْال َق َر ِار بِإِلَ ِهیتِک
الش َر ِار َو ِ
یا إِلَ َه ْال َعالَ ِم َ
ین

خدایــا مــرا در این مــاه به همراهی و همســویی با نیکان توفیق ده ،و از همنشــینی
بــا بدان دور بــدار و به حق رحمتت به خانه آرامش جایم ده ،و به پرســتیدگی ات
ای معبود جهانیان.

برکت بندگی با بخشش به بینوایان

گرچــه روزهداری دارای حکمتهای بســیاری
اســت امــا بیشــک یکــی از مهمتریــن ایــن
حکمتها کمک رسانیدن به فقرا و نیازمندان
اســت .در قــرآن کریم به انفاق و رســیدگی به
بینوایان و محرومان تأکید فراوانی شده است.
ضیافت
بهعنــوان مثال در وصــف مؤمنان میفرماید:
«و فــی اموالهــم حــق معلــوم للســائل و
المحروم» یعنی در اموال خود سهمی معین
بــرای ســائل و بینوا قــرار دادهانــد و در ابتدای
قــرآن در وصــف متقیان میخوانیــم« :و مما
منصور پهلوان
رزقناهــم ینفقون» یعنــی از رزق و روزی خود
استاد دانشگاه
که ما به ایشان عطا کردهایم انفاق میکنند.
اما بــه انفاق در ماه مبــارک رمضان تأکید
بیشــتری شــده اســت .پیامبــر اکــرم(ص) در خطبه شــعبانیه که در
اســتقبال ازمــاه مبــارک رمضــان و روزهداری ایــراد گردیــده اســت،
میفرمایدَ :
«وت َص َّدقوا َعلی ُف َقرائِکم و َمساکینِکم» یعنی در این ماه

اذان صبح فردا 4/13

طلوع آفتاب فردا 5/54

بــه بینوایان و مســاکین خودتان انفاق کنید.همچنیــن دراین خطبه
میخوانیــم« :ثــواب افطــاری دادن بــه یک فــرد مؤمــن در این ماه
برابر ثواب آزاد کردن یک برده است و تمام گناهان گذشته کسی که
افطاری دهد بخشــیده خواهد شد ».البته وقتی این افطاری دادنها
ثواب کامل تری دارد که فقرا را اطعام کرده باشیم و آنان را از رزق و
روزی خود که خدا به ما ارزانی داشــته ،بهرهمند کنیم ،اغنیا که خود
برخوردار و متنعم از نعمات الهی هستند.
علــی(ع) دراولویــت اطعام کردن فقرا به یکــی از کارگزاران خود
مینویســد« :و مــن گمان نمیکردم که تو بــه میهمانی قومی بروی
که به اغنیا وفا میکنند و به فقرا جفا» یعنی تا در جامعه فقیر وجود
دارد ،اطعام آنان در اولویت قرار دارد و چه خوب است که ما به این
دستورات حیاتبخش الهی که موجب رستگاری فرد و تحقق عدالت
و کمتر شدن اختالف و شکاف طبقاتی در جامعه است عمل کنیم.
در احــکام مربوط به روزهداری نیز میبینیم که به اطعام فقرا توجه
جدی شده است .بهعنوان مثال اگر کسی توانایی روزه گرفتن نداشته
باشــد باید به میزان یک م ّد طعام که برابر یک وعده غذا میباشــد

فقرا را اطعام کند .از این حکم میتوان استنباط کرد که در نظر شارع
وعده ناهار روزه داران به فقرا اختصاص دارد ،زیرا کسی که توان روزه
گرفتــن را ندارد ،الاقل باید معــادل ناهار خود را که همان م ّد طعام
است به فقرا برساند.
همچنین اگر کســی به عمد روزه خــواری کند باید بهعنوان کفاره
به شــصت نفر از فقــرا طعام دهد .در پایان مــاه مبارک رمضان نیز
هر روزه دار موظف اســت بهعنوان فطریه الاقل سه م ّد طعام یا سه
وعده غذای معمول خود را به فقرا برساند.
اینها همه نشــان از آن دارد که وقتی گفته میشــود ماه رمضان
ماه برکت اســت ،یعنی اغنیا با روزه گرفتن و افطاری دادن از برکت
ثواب الهی بهرهمند شده ،فقرا و بینوایان نیز ،هم از برکت روزهداری
و هم از برکت سفرههای اطعام بهرهمند میشوند.
آری در قــرآن کریــم به حکمت و نتایج برخی از احکام اشــاراتی
شــده اســت چنانکه میگوید« :با اقامه نماز ،بایســتی فحشــا و منکر
از جامعــه رخــت بربندد و با روزه داری ،فقر و تنگدســتی در جامعه
کاهش یابد و اینها فقط برخی از فواید نماز و روزه است».

شب میرزا حسن رشدیه در باغ موقوفات دکتر محمود افشار برگزار شد

سلوک در مسیر تجدد با چراغ آموزش

گزارش

به بهانه اول خرداد زادروز جلیل شهناز ،نوازنده فقید تار

قدر آن جلیل ردیف

جلیل شــهناز ( ۱خرداد  ۱۳۰۰اصفهان
  ۲۷خــرداد  ۱۳۹۲تهــران) یکــی ازنـــــت
سرشــناسترین نوازنــدگان تــار در
یک قــرن ســال  ۱۳۰۰در اصفهان بــه دنیا آمــد .تقریباً همه
اعضــای خانــواده او بــا موســیقی آشــنایی داشــتند و در
رشتههای مختلف هنر از جمله تار ،سهتار ،سنتور و کمانچه
به مقام اســتادی رســیدند .پدرش «شــعبانخان» عالقه
وافری به موســیقی اصیل ایرانی داشــت و عــاوه بر تار که
ســاز اختصاصی او بود ،ســهتار و ســنتور هــم مینواخت.
شــهناز ،نوازندگی در رادیــو اصفهان را از ســال  ۱۳۲۸آغاز
کــرد و در ســال  ۱۳۳۶به دعــوت ســازمان رادیو بــه تهران
آمــد و در برنامههــای گوناگونــی مثل برنامه گلها ،ارکســتر
حســین یاحقی و… بهعنوان تکنــواز و همنواز به فعالیت
پرداخــت .او همچنین در گــروه «یاران ثــاث» (همراه با
تاج اصفهانی و حســن کســایی) و گروه اســتادان موسیقی
ایران کنســرتهای بســیاری را در داخــل و خــارج از ایران
اجــرا کرد .محمدرضا شــجریان اســتاد آواز ایرانــی درباره
جلیل شــهناز میگویــد« :من تنهــا خوانندهای هســتم که
خودم را شــاگرد جلیل شــهناز میدانم .ســاز ایــن نوازنده
بیبدیل ،یک ســاز آوازی اســت؛ برخالف دیگر نوازندهها
که  ۸۰درصد ســازی میزنند و فقط  ۲۰درصد آوازی .جلیل
شــهناز به بیان واقعــی در نوازندگی تار رسیدهاســت؛ چرا
کــه در گیــرودار ردیــف و تقلیــد از دیگــران نمانــد و ســاز او
مانند آبشاری خروشــان در جریان است ».با محمد سریر،
آهنگساز و موسیقیدان ایرانی درباره جلیل شهناز و دیدار
با او در خانه موســیقی گپی کوتاه زدهایم که ماحصل آن در
ادامه میآید.
مکتوبــات ،نواختههــا و آموزههایی که
محمد سریر اســتادان بــزرگ موســیقی برای نســل
آهنگساز خــود و نســلهای بعــدی بــه یــادگار
و موسیقیدان
گذاشــتهاند در واقــع بخشــی از میراث
فرهنگی موســیقی ایرانی اســت که نقطه اتکای موســیقی
برای نســلهای آینده محسوب میشود و گنجینهای است
بسیار بزرگ و باارزش .این آموزهها و یادگارها تنها به حوزه
موســیقی مختص نمیشــوند بلکه در آن بخش بزرگی از
سرنوشــت ملــت بزرگ ایــران نهفتــه که سینهبهســینه به
آینــدگان منتقــل خواهــد شــد و بــرای ایــن مهــم بزرگانی
چــون اســتاد جلیــل شــهناز نقشــی یگانــه و بیهمتــا ایفا
کردهانــد تا خطوط اصلی این ردیفهای موســیقی اصیل
ایرانی انعکاس داده شــود و مهجــور و میرا نماند .گنجینه
ردیفهای موســیقی ایرانی میراث شــفاهی و ملی ماست

محمدرضا شجریان ،داود گنجهای و محمد سریر در دیدار با جلیل شهناز

که کسی مثل شهناز نیز بیشک میراث دار آن لقب خواهد
گرفت .این ردیفهای موسیقی یک سرچشمه و ماده اولیه
هستند که وقتی در اختیار استادان قرار میگیرند ملودیها
و نغمههایــی از آنها اســتخراج میشــود که باعــث بارورتر
شــدن آن میشــود و در نهایت این نغمهها و نواختهها به
گوش و جان زمان و زبان مینشــیند .جلیل شــهناز در این
حوزه ،بخشهای بســیار مهم و ارزشمندی را به موسیقی
ی اش
اصیــل ایرانــی اضافــه کرد و بــا توانمنــدی مثالزدن 
خالقیتهــای خود را به این ردیفها افزود که باعث شــد
ل گذار و گذر زمان رنگ جمود
این ردیفهــای اصیل در د 
بــه خود نگیرد .چند نام دیگر هم در این زمینه تالشهای
وافر کردند اما شــهناز نگاه دیگری به ردیف داشــت و نگاه
وسیع و سرانگشتهای هنرمندانه و خالقش کار او را یگانه
و ممتــاز مینمــود .اســتاد شــهناز در چارچوب گوشــهها و
دستگاههای موســیقی ایرانی توانست پایههایی تازه برای
نــوآوری در اجــرا و نواخت ردیفهای آوازی بــه کار گیرد و
حق اســت که این دســتاوردهای عظیم و باشــکوه همگی
مکتوب شــوند و این همت و دلســوزی هنرمندان امروزی
را میطلبد تا این میراث گرانمایه که ایشــان از خود به جا
گذاشته تقویت شود و ب ه گوش نسلهای بعدی هم برسد.
میراثی که اگر نبود کســی مثل شــهناز بیشک یا فراموش
میشد یا در مهجوری ،سینه میسوزاند .نواختههای شهناز
عالوه بر کیفیت و ریشــه در موســیقی اصیل ایرانی ،دارای
تکنیکــی قوی در نوازندگی اســت و من فکــر میکنم هرگز
کســی مانند ایشــان در این حــد متبحر و هنرمنــد نخواهد
آمد .پیش از درگذشــت ایشــان ،قرار بود بنای جدیدی در
خانه موســیقی افتتاح شود و از ایشــان دعوت کردیم تا به
مراســم افتتــاح بیاینــد .ایشــان هم خوشــبختانه بــا وجود
کســالت تشــریف آوردند و مدتی طوالنی کنار ما ماندند و
صحبتهای ارزشمندی کردند که فیلم آن موجود است و
م میتواند یادگاری برای نســلهای آینده باشد
همین فیل 
که جویای سرنوشت و سرگذشت موسیقی ایرانی هستند.

«پایتخت  »۶برای نوروز  ۹۹نهایی شد

تهیهکننده مجموعههای «پایتخت» از
توافق نهایی و انعقاد قرار داد یک ساله
خبر آخر
بــرای ســاخت «پایتخت  »۶خبــر داد و
گفت نگارش سری جدید ســریال را که قرار است برای نوروز
 ۹۹آماده شــود ،محســن تنابنده بر عهده گرفته است .الهام
غفــوری ضمــن اعالم ایــن خبر به ایســنا گفت :این قــرارداد
بسته شد تا هم آقای تنابنده تمرکز بیشتری روی متن داشته
باشند و هم اینکه بتوانیم تمامی بازیگران را در اختیار داشته
باشــیم .چــون امســال این قــرارداد از اول ســال بســته شــده

اســت و ما زمان یک ســاله برای این قــرارداد در نظر گرفتیم
توانستیم با کلیه عوامل «پایتخت» هم قرارداد ببندیم.این
تهیهکننده تأکید کرد :انعقاد این قرارداد در آغاز ســال کمک
کرد که بتوانیم تیم سریال را جمع کرده و با بازیگران قرارداد
ببندیــم .خیالم از ایــن جهت که بتوانم عوامــل اصلی کار را
داشته باشم راحت شده است چون اعتقاد دارم اگر تلویزیون
بخواهــد کار «پایتخــت» را برای نــوروز تولید کند بــا توجه به
اینکــه بازیگرانش پر کار هســتند و در پروژههای دیگر حضور
دارند باید از ابتدای سال این قرارداد بسته شود.

مهسا رمضانی
خبرنگار

میرزا حســن تبریزی ( ۱۳تیر  ۱۲۳۰تبریز  ۱۸ -آذر  ۱۳۲۳قم) مشــهور به
ُرشــدیه از پیشــقدمان نهضت فرهنگی ایران در یک قــرن پیش بود و
نخســتین مؤســس مدارس جدید در تبریز و دومین مدرســه در تهران
(بعــد از دارالفنون) .به رشــدیه لقب پدر فرهنگ جدید ایــران را داده
و از او بــه عنوان پیشــگام اصــاح نظام تعلیــم و تربیت در ایــران یاد
ن یادگارهای
ن نهادندبستانبهشیوهجدیدازمهمتری 
میکنندکهبنیا 
او بــرای فرزنــدان امــروز و دیروز ایــران اســت .کتابهایی که رشــدیه
برای تدریس در دبســتانهای خود تألیف کــرده ،گنجینهای باارزش از
اطالعــات و مهارتهای آموزشــی در قلمرو «کتاب درسینویســی» را
پیشروی پژوهشگران قرار میدهد که بیشک در فرایند توسعه پایدار
آموزش و پرورش ایران ،بسیار مفید خواهد بود .عصر دیروز و به بهانه
تجلیل ،بزرگداشــت و مرور فعالیتهای بنیادین این چهره فرهنگی
نشســت «شــب رشــدیه» در کانون زبان پارســی باغ موقوفــات دکتر
محمود افشار برگزار شد و چهرههایی چون مقصود فراستخواه ،ناصر
تکمیل همایون ،محمد بقایی شــیره جینی ،بهدخت رشــدیه ،رحیم
روحبخش و احمد عزتیپرور درباره نقش و جایگاه میرزا حسن رشدیه
سخنرانیکردند.
در این مراســم ســید مصطفی محقق داماد در ابتدای ســخنرانی
خــود درباره میرزاحســن خان رشــدیه گفت :مردم ایران باســتان به
پیــروی از پیامبر خود زرتشــت ،اخــاق و مهارتهای ســودمند را به
فرزندان خود در آتشــکدهها آمــوزش میدادند و موبــدان به عنوان
معلــم ،علــوم دینــی را بــه آنهــا تدریس میکردنــد امــا گرایش به
آموزش در ایران ،با ورود اســام شــکوفا شــد .چرا کــه پیامبر اکرم به
آموزش ،تأکید بســیاری داشتند .محقق داماد تأکید کرد پیامبر اکرم
در جنــگ بــدر ،آندســته از اســیران جنگــی را کــه از ســواد برخوردار
بودند برای آموزش مسلمانان بهکار گرفتند که در واقع این کار مزد
آزادیشــان بود .اواخر قرن پنجم یک مدرسه در بغداد تأسیس شد
و همزمــان در نیشــابور نیز مدرســهای به نام نظامیه توســط خواجه
نظام الملک تأســیس میشود که غزالی ،خیام ،انوری ،عطار در آن
تدریس میکردند .آنچه در این مراکز آموزش داده میشــد آموزش
عالــی بود و نه ابتدایی و آمــوزش ابتدایی به همان مکتبخانههای
قدیــم واگذار شــده بــود .در واقع تــا دوره قاجار مدرســه جدید وجود
نداشــت .محقق داماد در ادامه افزود :در دوره قاجار دو شــخصیت
بــزرگ در آموزش و پرورش حق بســیاری بر گردن ایرانها داشــتند.
یکی امیرکبیر بود که بسیار دغدغه تعلیم و تربیت داشت و دردمند
جهل مردم بود و دیگری میرزا حســن خان رشــدیه بود .اولین کسی
که بچهها را از مکتبخانه بیرون آورد میرزاحسن خان رشدیه بود که
سال  1254هجری در ارومیه نخستین مدرسه را تأسیس و سال بعد
در تبریز هم مدرســه دیگری را بنیان نهــاد اما جریان جهل مقدس
علیــه او قیام کرد و باعث شــد تمــام این مدارس ویران شــوند .او به
قــم میآید و آیــتاهلل عبدالکریم حایری یزدی پذیرای او میشــود
و مدرســهای در ایــن شــهر تأســیس میکنــد .امروز همچنان شــاهد
هستیم که در کشور ما ،که دانشگاههای بسیاری را در خود جای داده
و فارغالتحصیلهای بسیاری دارد ،همچنان به نظام آموزش عالی
اهمیت داده میشود تا آموزش و پرورش.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم بهدخت رشــدیه ،نوه حســن
رشــدیه ،که خود از پژوهشــگران تاریخ اجتماعی ایران اســت ،گفت:
دغدغه من نه فقط رشــدیه ،که رشدیهها هستند .کسانی که ریشهها
را ســاختند اما ما از آنها غافل هســتیم و عمالً آنها را نمیشناســیم.
ی اســت .او در ادامه ســخنرانی خود
قصد من در این حوزه الگوســاز 

افزود :بســیاری از اسناد در خانهها نگهداری میشوند و پژوهشگران
مــا ،معموالً در پژوهشهای خود بــه کتابخانهها مراجعه میکنند و
این در حالی اســت که کتابخانههای ما از بســیاری اسناد بیبهرهاند
و همیــن باعــث تکــرار در پژوهشها میشــوند .از این رو در تالشــی
پانزده ســاله کوشــیدهام تا اســناد مربوط به میرزا حسن خان رشدیه
را از خانهها و از میان مردم جمعآوری کنم و در این راســتا به نکات
شــایان توجهی برخوردهام .نخست آنکه رشــدیه عالوه بر آموزش،
در آمــوزش دختــران نیــز تأکیــد داشــت تــا آنجا کــه دو دختــر خود
مهینبانو و شــهناز را با لباس پســرانه ،به مدرسه میفرستاد .به این
دلیــل کــه در آن دوران آمــوزش به دختران مرســوم نبود .همچنین
اســنادی موجود است که نشان میدهد کسانی که نخستین مدارس
دخترانه را تأســیس کردهاند با رشــدیه رابطه نزدیکی داشتهاند و به
نظر میرســد به تشــویق او به این کار همت گماردهاند .او میکوشید
تا آموزش را در ســطح جامعه ایجاد کند و در این راســتا ،در مدارس
مهارتها را آموزش میداد.
ناصــر تکمیــل همایــون که بــه تازگــی کتــاب «مکتبخانههــا در
ایران» را منتشــر کرده طی ســخنرانی خود کوشید تا بر نقش رشدیه
در تأســیس مدارس نوین در ایران ،متمرکز شــود .او گفت :در درس
تاریخ فرهنگ ایران با رشــدیه آشــنا شــدم .بعد از ســقوط صفویه ،و
پس از درگذشت شاه عباس ،نهاد آموزش و پرورش در ایران به زوال
رفت و ما چیزی حدود صد سال نهادی به این نام نداشتیم .در دوره
قاجاریه نیز به هیچ عنوان مدرنیزاسیون و مدرنیته در ایران نجوشید
و تالشها بیشــتر بر ظواهر تأکید داشــت .به همیــن دلیل علیرغم
تالشهای بســیاری همچــون امیرکبیر که دارالفنون را تأســیس کرد
عمیقاً به شــکلگیری مدرنیته در آن دوران منجر نشد .وقتی رشدیه
در ایروان مدرسه تأسیس کرده بود و توسط ناصرالدین شاه به ایران
دعوت شــد هم وقتی به ایران رســید پشــت دروازه شهرها ماند .چرا
که جهل مقدس پیوســته ناصرالدین شــاه را نسبت به آگاهی مردم
و آمــوزش بــه آنها بدبین کــرده بود و همین باعث میشــد رشــدیه
علیرغم تالشهایش با ممانعتهای بسیار روبهرو شود.

اهدای استوارنامه به نرگس آبیار و بازیگران
«شبی که ماه کامل شد»

نرگــس آبیــار کارگــردان ،هوتــن
شــکیبا ،النــاز شاکردوســت و فرشــته
سینــما
صدرعرفایــی بازیگــران فیلم «شــبی
که ماه کامل شد» ،استوارنامه سفیر آرشیو هنر کتابخانه ملی
را دریافــت کردنــد .طبق اعــام روابط عمومی فیلم «شــبی
کــه مــاه کامل شــد» ،عصــر روز دوشــنبه  30اردیبهشــت ماه
فیلــم ســینمایی «شــبی که ماه کامل شــد» با حضــور نرگس
آبیار کارگردان و محمد حســین قاســمی تهیهکننده و عوامل
فیلــم برای جمعــی از چهرههای فرهنگــی ،ادبی و هنری در
کتابخانه ملی ایران نمایش داده شــد .پــس از نمایش فیلم
اشــرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
استوارنامه سفیر آرشیو هنر را به نرگس آبیار کارگردان ،هوتن
شــکیبا ،الناز شاکردوست و فرشته صدرعرفایی بازیگران این
فیلــم تقدیم کــرد .با اهــدای این اســتوارنامه آبیــار و عوامل
فیلــم «شــبی کــه ماه کامــل شــد» اولیــن هنرمندانــی بودند

که عنوان ســفیر ملی آرشــیو هنر کتابخانه ملــی را از آن خود
کردنــد .در این مراســم برخی از اعضای کمیســیون فرهنگی
مجلس ،حجتاهلل ایوبی دبیر کل کمیســیون ملی یونسکو و
جمعی از چهرههای فرهنگی حضور داشتند.
آرشیو هنری ملی عنوان طرحی است که از سوی سازمان
اســناد و کتابخانــه ملی ایــران به منظــور ثبــت حافظه ملی
ایــران در عرصه هنــر در حوزههای تئاتر ،موســیقی ،شــعر و
ســینما اجرایی شده است و نرگس آبیار نخستین کارگردانی
است که عنوان سفیر هنر ایران را از آن خود کرده است.
فیلــم ســینمایی «شــبی کــه مــاه کامــل شــد» در ســی و
هفتمین جشنواره فیلم فجر در  13بخش کاندیدای دریافت
سیمرغ شــد و توانســت ســیمرغ «بهترین فیلم»« ،بهترین
کارگردانــی»« ،بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد»« ،بهترین
بازیگــر نقش اول زن»« ،بهتریــن بازیگر نقش مکمل زن» و
«بهترین چهره پردازی» را از آن خود کند.

پایان عابر بانک

اعــام حکم حســین هدایتــی .این
شهروند تیتــر کافــی بــود تــا توییــت پشــت
مجــازی توییــت دربــارهاش زده شــود20 .
یگانهخدامی ســال حبس ،رد مــال معادل ۴۸۸
میلیــارد و  ۷۴ضربه شــاق بازتاب
زیادی داشــت و با توجــه به اینکه
خبر روز هدایتــی در فوتبــال و حتی ســینما
هم نقشهایی داشته کاربران زیاد
به آن پرداختند که البته رابطهاش با تیم پرسپولیس
بیشتر از هر نکتهای مورد توجه قرار گرفت.
ایــن واکنشهــا بــه خبــر اعــام حکــم هدایتــی را
بخوانیــد :مهــرداد صادقی 20« :ســال حبس ،حدود
 500میلیارد تومن رد مال و  74ضربه شالق مجازاتی
اســت که دادگاه برای حســین هدایتــی تعیین کرده ـ
این فقط یک طرف ماجرا اســت ـ طرف دیگر ،فســاد
پیچیــده و البیرنــت واری اســت کــه سیســتم اداری-
مالی کشــور را احاطه کرده است» ،بهادر نظری فرد:
«از شــادامادا کــه بگذریم ،حســین هدایتی به بیشــتر
از  ٤٨٨میلیارد رد مال ٢٠ ،ســال حبس و  ٧٤شــاق
محکوم شده .به عبارتی میشود هر  ٢میلیارد تومن،
 ١مــاه حبــس و هــر  6/5میلیارد  ١شــاق .ضرر نکنن
بیچاره ها» ،یک او منفی« :تکلیف پولهایی که خرج
پرســپولیس کــرد چی میشــه؟ پولهایی کــه از جیب
مــردم محتــاج ایــران زد بــرای پرداخــت مالیــات».
توشیشــان« :وقتــش رســیده پولهایــی کــه بازیکنان
پرســپولیس بهعنــوان هبه از حســین هدایتی گرفتند
بــه صاحبان اصلیــش یعنی بازنشســتگان و کارگران
برگردونــن ،».پژمــان« :بابا حســین هدایتی  20ســال
رفت زندان ،».کاســب« :هــواداران تیم قهرمان بیان
نفری هزار تومن بدن به حســین هدایتی بدهیش رو
بــده ،اون تعصبیها و دو آتیشــهها هم برن نفری یه
شــاق به جــاش بخورن بگــن فدای عابــر بانک تیم
مون».

بد تمام شد یا خوب؟

پــس از نزدیــک به  10ســال
سوژه روز انتظار باالخره قســمت آخر
سریال محبوب گیم آو ترونز
پخــش شــد و به پایان رســید .اما این قســمت
آخــر چنگی به دل هوادارانش نــزد و خیلیها
از آن ناراضــی بودند .در شــبکههای اجتماعی
معموالً تا هر قســمت سریال میآمد حرفها
دربارهاش شــروع میشــد و این بــار دیگر این
مسأله به اوج رســید .نظرات کاربران را درباره
قســمت آخر بخوانید .البتــه خیال تان راحت.
خبــری از اســپویل نیســت .بــدون اســترس
بخوانیــد :صدف فاطمی« :قســمت آخر گات
رو واقعــاً از ایــن بدتــر نمیتونســتن بســازن...
حیف ۸ســال انتظار برای این پایان!» ،مهدی
ِ
یزدی« :خب خداروشکر فهمیدیم گند زدن و
سر هم کردن داستان تو قسمت آخر سریالها
فقــط مختــص ایــران نیســت و یــک معضــل
جهانیــه»« :Nses ،غیر از  ۲اپیــزود اول ،تقریباً
در مــورد تمــام اپیزودهــای بعــدی گات اینجا
غــر زدم ،ولــی با توجه بــه روند فصــل آخر به
نظرم اپیــزود آخر پایان خوبی بر ســریال بود!
واقعــاً توقع داشــتید تو یــه اپیــزود ضعف کل
قســمتهای قبلــی برطرف بشــه و اوکی بشــه
داســتان؟» ،پــورکا« :باورکنید آخــرش معلوم
می شــه کــه گیــم آو ترونــز یه نســخه بــا پایان
خفن داشــته که فقط اونور آب پخش شــده»،
آری ســارا« :اپیزود پایانی گیــم آو ترونز چیزی
جــز توهیــن بــه شــعور و زمــان و احساســات
مخاطب نیســت ،».رمزی« :بشدت از قسمت
آخــر گات راضی بودم! خــوب و منطقی تموم
شــد ،».نــوری« :پایان ســریال فضیلــت خانم
و دخترانــش از قســمت آخــر گات دیدنیتــر
بــود» ،الی« :به نظر این حقیر گات پایان قابل
قبولــی داشــت.این بــه معنــی انــکار ایرادها و
ســوتیهای فاحش نیســت.ولی خب شما چی
میخواســتید مگــه؟» ،آهــو« :گیــم آو ترونــز
خیلی به ســبک ســریاالی ماه رمضونی تموم
شد».

