دلنوشته

رابطه با فضاییها
یا سوپر دیپلماسی
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

اخیــرا محققان فضایی مجــددا ادعا کردند:
موجــودات فرازمینــی در ســیارات دیگــر
وجود دارند .عالئم حیات در برخی ســیارات
مشاهده شده .یکی از دوستان به این بهانه در
یادداشتی نوشــت :به عنوان یکی از نخبگان
پیشنهاد میدهم :با بیگانگان فضایی ارتباط
برقرار کنیــم .ارتباط با این بیگانگان فضایی
سودمندتر از غربی هاست .چه بسا بتوانیم با
آنها تجارت کنیم .آنها درتجارت با ما ترسی
از تحریم ندارند .چون مســتقل و بینیاز از
جهان دیگر هســتند .فقــط کاش فضاییها
به نفت احتیاج داشــته باشند تا ازما نفت و
کاالهای دیگربخرند .تــا آنجایی که میدانم
آدمهای خوش حســابی هم هستند .با آنها
معالمله کنیم پول بلوکه شــده در کارشون
نیســت چون تــرس از تحریم تو کارشــون
نیســت .اصــا واژه تحریم بــرای بیگانگان
بیمعنیســت آنها اهل تکریــم اند .احتمال
میدهم پول فضایی ارزشــش بیشتر از دالر
حتی یورو باشــد .اصال شــاید بتوانیم برای
دورزدن تحریمها یک کانال مالی با فضاییها
ایجاد کنیم.ارزهای فضایی زنجیره وار به بازار
تزریق شوند .وای که اگر ارز فضایی وارد شود
مشــکالت ارزی حل شود ارز الزم هم تامین
شود بانک مرکزی و آقای همتی و بازار نفس
راحتی میکشند اما داللهای مخل بازار ارز
بدون اینکه کرونا گرفته باشند به تنگی نفس
میافتند.
بــا ارز فضایــی تو دهــن ارز زمینی (دالر)
میزنیم.ای کــه ارزش دالر افت کند خاک
برسر شــود.فریاد «دالر آمریکایی -چقدر تو
بیبهایی» ســر دهیم .آنوقــت رویای مدتها
بــه گل مانده و خواب آلود ما شــاید محقق
شــود یعنی پول ما هم دوبــاره جان بگیرد.
چنان که با یک اســکناس تراول یک وانت
بار خریــد کنیم .این یعنی تحول ،این یعنی
رنساســی اقتصادی و تحول معیشتی .شاید
مردم بتوانند با این تحول و رنساس اقتصادی
گذر از بینوائیسم به رفاهیسم یا گذر از طبقه
مفلس به طبقه منعم را تجربه کنند.
آری زندگــی را طوردیگــر بایــد دیــد.
روابــط دیپلماتیــک بــا فضاییهــا یــک
سوپردیپلماسیســت .من شک ندارم مقامات
فضایی به کشــور بیایند حتما همه جناحها
از آنها اســتقبال میکنند قــرارداد با آنها را
ترکمنچای نمیدانند .با فرازمینیها شــاید
بتوان مشــکالت زمینیها را حل کرد .قبال
هم گفتم اگر بیایند بنده زیر پایشــان فرش
قرمز پهن میکنم البته به ســبب یک رسم
دیپلماتیک نه وادادگی به بیگانگان .هر چند
اینهــا که گفتم تخیل و رویاســت .ولی من
عاشق رویام.
دیالوگ

حافظ نامه

ســاقی به نور باده برافــروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
تفســیر :حافظ امید دارد برجام احیا شــود کار جهان هم به کام
مردمانش شود .خود حافظ این شــعر خصوصا مصرع دوم را خیلی
دوست دارد.

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :پاداش عمل و کار تو ،بهتر از خود عمل است.

تاریک  -باران بو اودار
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بازتاب برگزاری مراسم در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد با سخنرانی رائفی پور در روزهایی که کرونا اوج گرفته

آفتاب یزد -گروه شبکه :روزانه  300نفر بر اثر کرونا
می میرند اما باز هم شاهد رویدادهایی هستیم که
نشان از جدی نگرفتن کرونا آنهم از سوی برخی از
مسئوالن بی مباالت است .عصر دوشنبه از ساعت
 ۱۴تا  ۱۷مراسم جشــنی با حضور تعداد زیادی از
مردم در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد.
اگرچه گفته می شود شــرکت کنندگان از ماسک
بهداشتی استفاده کرده و فاصله گذاری اجتماعی را
در صندلی های ورزشگاه امام رضا (ع) رعایت کرده
بودند اما همه به خوبی می دانند که این روزها کرونا
خطرناک تر شده و تنها راه برون رفت از این بحران
خانه نشــینی و عدم برگزاری چنین مراسم هایی
است .به نظر می رسد که از نظر این عده از مسئوالن،
کرونا فقط برای دیگران خطر دارد و برای آنها کامال
بی خطر است که هشدارها در خصوص این ویروس
را جدی نمی گیرند .جالب اینجاست که پیش از این
برخی از مردم ،مســئوالن بهداشتی و سیاسی از
بازگشایی مجدد نمایشگاه بین المللی مشهد ،اجرای
مراسم خاکسپاری مرحوم محمد رضا شجریان در
توس مشهد  ،تداوم سفرها به این شهر و برگزاری
برخی آئینهای مذهبی محرم و صفر بدون رعایت
کامل شیوه نامه های بهداشتی انتقاد کرده بودند.

لجبازی با چه کسی؟

> جشن با هماهنگی مرکز بهداشت مشهد برگزار شد

دراینراستارئیسادارهتبلیغاتاسالمیشهرستانمشهدگفت:
« این جشن باشکوه در فضای باز و با رعایت کامل فاصلهگذاری
اجتماعی انجام شد و طی هماهنگی با مرکز بهداشت مشهد و به
صورتشفاهیمجوزبرگزاریآناخذشدهاست».حجتاالسالم
علی کریم پور افزود« :تالش ما در مراسم اینچنینی بر  ۲اصل
برگزاریباشکوهمراسمورعایتپروتکلهایبهداشتیدرجهت
مقابلهباشیوعکرونااستواراست».
> آیا این جشن مجوز داشت؟

در حالی که مسئوالن برگزارکننده این جشن می گویند برای
این مراسم موافقت و «مجوز شفاهی» از مرکز بهداشت مشهد
گرفته بودند که رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت در
توئیتی در واکنش به این اتفاق نوشته است« :هیچ مجوزی از
ناحیه وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای
برپایی تجمع و مراسم عمومی تحت عنوان بیعت یا ...برای
هیچ فرد یا گروهی صادر نشده است» همچنین مسئوالن
فرمانداری مشــهد اعالم کردند برای برگزاری این جشن
مجوزی از این نهاد دریافت نشده است و سازمان تبلیغات
اسالمی به عنوان متولی و شورای هیئتهای مذهبی مشهد
به عنوان برگزار کننده ،مجوزهای الزم را از مراجع بهداشتی
مشهد دریافت کردهاند .مســئول کارگروه اطالع رسانی
بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به ایرنا گفت:
«برای برگزاری تجمع در دوره کرونا باید مجوز بهداشــتی
دریافت نمــود ».دکتر حمیدرضا رحیمی افزود« :من اطالع
ندارم برای این جشن مجوزی دریافت شده است یا خیر اما
ممکن است ســتاد کرونای استان مجوز الزم را صادر کرده
باشد بطوریکه بازگشایی نمایشگاه بینالمللی مشهد نیز با
مجوز این ستاد استانی انجام شد».
> شهرداری مشهد نقشی نداشتهاست

تفکر ما با دوگانه گرایی شــکل گرفته :ورود و
خروج .سیاه و ســفید ،خوب و بد .هر چیزی
به صورت دو جفت متضاد هم ظاهر میشــه
اما این اشتباهه.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

از سوی دیگر در پی انتشار تصاویر و کلیپهایی از مراسم
جشــن بیعت در ورزشــگاه امام رضا (ع) مشهد و انتشار
پوستر برنامه با لوگوی شهرداری این شهر در فضای مجازی،
شهرداری مشهد در اطالعیهای اعالم کرد« :همزمان با آغاز
ایام فرخنده ماه ربیعاالول پوستر برنامهای با عنوان «جشن
مردمی عید بیعت» با لوگوی شــهرداری مشهد در فضای

مجازی منتشر شده است .این نهاد در برگزاری جشن مردمی
عید بیعت در ورزشگاه امام رضا (ع) هیچ نقشی نداشته و
از لوگوی شهرداری سوء استفاده شــد ه است .از آنجا که
این شــهرداری در جریان برگزاری چنین مراسمی نبوده
و نیست و برای اســتفاده از لوگوی سازمانی نیز هیچگونه
ی صورت نپذیرفته اســت ،حق پیگــرد قانونی
هماهنگ 
سوءاستفادهکنندگان برای شهرداری مشهد محفوظ است».
> رعایت پروتکل های بهداشتی کاهش پیدا کرده

آنچه که مشخص است اینکه این جشن در روزهایی که نباید
برگزار می شد ،متاسفانه برگزار شد .در این خصوص رئیس
سازمان نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه متاسفانه آمارها
نشان میدهد که رعایت پروتکلهای بهداشتی کاهش پیدا
کرده است ،گفت« :باید اعمال محدودیتها به صورت جدی
ی بیرجندینژاد در گفتوگو با
در مشــهد صورت گیرد .عل 
ایسنا ،درخصوص اعمال محدودیت در مشهد ،اظهار کرد:
«به نظر من ،باتوجه به شــرایط فعلی قطعــا باید اقدامات
سختگیرانهتری برای مقابله با ویروس کرونا در شهر مشهد
درنظر گرفت ».وی با بیان اینکه درحال حاضر ،زمانی است
که بایــد اعمال محدودیتها به صورت جدی در مشــهد
صورت گیرد ،افزود« :به نظر میآید حداقل در شــهرهایی
که شرایط بحرانی و قرمز هستند ،باید محدودیتها اعمال
شود .همچنین باتوجه به رشد پیشرونده در تعداد مبتالیان
و مرگومیرها ،باید محدودیتهای جدی برای شــهرهای
قرمز و بحرانی درنظرگرفته شــود ».رئیس ســازمان نظام
پزشکی مشهد خاطرنشان کرد« :دورکاری کارمندان ،کاهش
رفتوآمد مردم و تعطیلی برخی اماکن بیشــک در کاهش
شیوع ویروس کرونا در سطح کشور موثر است .بیماری کرونا
با دوفاکتور مهم به نامهای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و
رعایت پروتکلهای بهداشتی مهار میشود».
> «عید بیعت» در مشهد ،مسافرت در چالوس؛
ما کرونا را شکست میدهیم!

گفته می شود که سخنران این مراسم علی اکبر رائفی پور بود
و برخی مداحان و ذاکران سرشناس اهل بیت(ع) نیز در این
جشن به اجرای برنامه پرداختند .همچنین این برنامه فرهنگی
مذهبی در فضای مجازی و بر بســتر شبکههای اجتماعی

اینستاگرام و آپارات به صورت زنده پخش شد که
انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
در این راســتا عصرایران طی یادداشتی به قلم
مصطفی داننده می نویســد «:در روزهایی که
همگان به مــردم توصیه میکنند از اجتماعات
دوری کنند ،شاهد برگزاری یک همایش بزرگ
به نــام «عید بیعت» با ســخنرانی رائفیپور و
با مداحــی محمدرضا طاهری(پدر) ،حســین
طاهری(پسر) و احمد واعظی بودیم .واقعا فکر
میکنید ما میتوانیم با ایــن وضعیت کرونا را
شکســت دهیم؟ من میگویم نه! به آن یکی
میگویی سفر نرو؛ میگوید :فقط سفر ما باعث
کرونا میشــود و مراسم آنها ضد کروناست؟ به
این یکی میگویی مراسم نگیر؛ میگوید :فقط
ما کرونا داریم و در جاده چالوس خبری از کرونا
نیســت؟ تا وقتی مملکت به این و آن تقسیم
شده اســت ،خیالتان جمع باید با کرونا بسازیم
و بســوزیم .به خدا که هم سفر رفتن خطرناک
است و هم عید بیعت گرفتن .طبق آمار وزارت
بهداشــت ،هر روز شاهد پرپر شدن حدود 300
انسان به خاطر کرونا هستیم .این همه لجبازی
برای چیست؟ واقعا االن مراسمی که در مشهد
برگزار شد ،در راستای کمک به مهدویت بود؟
االن که میبینیم یک ضد تبلیغ به تمام معنا بوده است .در
همین هفته مقام معظم رهبری تاکید کردند که همه باید از
قوانین وضع شده توسط ستاد ملی کرونا تبعیت کنند .بعد
ما شاهد برگزاری جشنی با این حجم آدم هستیم .سخنران
مراسم که برای عالم و آدم نسخه میپیچد ،فکر نکرده است
که ممکن است در این مراسم یک نفر کرونا داشته باشد و
آن را به دیگران انتقال دهد و بعد این زنجیره ادامه پیدا کند
و بخشی از مشهدیها درگیر کرونا شوند .شما و طاهریهای
پدر و پسر که به روی ســکوی خلوت سخنرانی و مداحی
کردید و بعد به تهران برگشتید و ماندند مردمی که در آن
مراســم بودند.االن دختری که با هزار آرزو ،عروسیاش را
لغو کرده ،از خود نمیپرسد جشن من فقط عامل کرونا بود
و مراسمهایی این چنین گسترش دهنده کرونا نیست؟ ستاد
ملی مقابله با کرونا باید پیگیر این مراسم باشد تا دیگر شاهد
برگزاری چنین اجتماع خطرناکی نباشیم .جان مردم نباید
بازیچه قدرتنمایی سیاسی یک عده باشد .اگر با این رفتارها
برخورد نشود ،بازهم شاهد تکرار اینگونه مراسمها هستیم.
بازهم شاهد لجبازی مردم با یکدیگر هستیم .باید داستان
سفر رفتن و مراسم مذهبی گرفتن برای همیشه تمام شود.
هرکســی در هر جایگاهی در جریان مبارزه با کرونا خللی
ایجاد کرد باید با او برخورد شود .در زمان جنگ با خائنها
چگونه برخورد میشــد؟ در عصر کرونا هم کسانی که جان
مردم را به خطر میاندازند باید هزینه رفتار خود را پرداخت
کنند.درد آور است که برخی از دست رفتگان به خاطر کرونا،
افرادی هستند که به خاطر بیمباالتی دیگران ،جان خود را
از دست دادهاند .بیایید در زمانه کرونا قاتل نباشیم».
> واکنش کاربران

این موضوع نیز با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی نیز
روبه رو شد.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است«:بخدا رحمتون به
خودتون نمیاد رحمتون به این دکترها و پرستارها بیاد که
روزی چند نفر دارن پرپر میشــن  .بخدا اینها گناه دارن».
یکی دیگر از کاربران اینطور می نویســد«:اون دنیا پرونده
اعمالمــون رو میارن میبینیم ».دیگری نوشــت«:تاوان
برگزاری پرشور مراسم سخنرانی رائفیپور را ما مردم مشهد
خواهیم پرداخت».

دختری که از نگاه کردن به آینه
وحشت داشت!

دختر شش سالهای که با یک تومور خوشخیم
در صورتش بــه دنیا آمده بــود زمانی از نگاه
کردن به آینه وحشت داشت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،مادری کــه دخترش با یک تومور
خوش خیم (همانژیــوم) در صورت بدنیا آمده
بود از وحشت این دختر در نگاه کردن به آینه
و راهکار او و همسرش برای افزایش اعتماد به
«رز واس ُکنسِ ُلز»
نفس دخترشان سخن گفتُ .
 ۳۶ســاله و همســرش لئونان  ۳۸ساله اهل
ریودوژانیرو برزیل گفت که دختر  ۶ســالهاش
«ویتوریــا» هنگامی که متوجه شــد صورتش
با خواهر  ۴ســالهاش «آلیس» و سایر اعضای
خانواده متفاوت است از اینکه کسی بخواهد به
صورتش نگاه کند ،خجالت میکشید .رز که یک
فیزیوتراپیست اســت در این باره گفت اگرچه
این تومور در روند رشد جسمی ویتوریا اثرگذار
نبود ،اما او برای تقویت اعتماد به نفس دخترش

ناامید شــده بود .رز وقتی به عالقه ویتوریا به
عکاســی پی برد تصمیم گرفت به دخترش در
تهیه عکسهای جالب برای باالبردن اعتماد به
نفس او کمک کند .پوشیدن لباسهای مختلف
و مدلهای متنوع مو از راهکارهای مادر ویتوریا
برای باالبــردن روحیه دخترش بود ،تا جاییکه
رز به همراه ویتوریا از نوامبر سال  ۲۰۱۹اقدام
به انتشــار این تصاویر در اینستاگرام کردند تا
بتوانــد اعتماد به نفس ایــن دختر را باال ببرد.
دریافت کامنتهای مثبت از سراســر جهان از
سوی کاربران تاثیر بسزایی در باالبردن روحیه و
اعتماد به نفس این دختر  ۶ساله داشت .بنا به
گفته رز سازندهترین نظرات از سوی بزرگسالی
بود که آنها خود نیز مبتال به همانژیوم بودند .با
این حال رز تایید کرد که او و همسرش از سوی
برخی کاربران متهم به کسب درآمد از این راه
در اینستاگرام شدند .بااین حال او و خانوادهاش
هرگز از هدفی که در ســر داشتند
دست نکشیدند و به راه خود ادامه
دادند .رز در این باره میگوید« :تنها
چیزی که برای دخترم آرزو میکنم
شادی و ســامتی است .همه چیز
بعد از این دو قرار میگیرند( .بقیه
چیزها در اولویت نیستند) .بهترین
اتفــاق در اینکه من مــادر ویتوریا
شدم این اســت که حاال تبدیل به
فرد بهتر شــدهام ،چیزی که هرگز
تصور نمیکردم .این اتفاق موجب
رشــد و تعالــی مــن در زندگیام
شده است».
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عمارتیبینظیرپنهانشده
در کاخ زیبای پایتخت

تهران شهر جاذبههای ایران است که به سبب
آنکه در ادوار گذشــته به عنوان پایتخت ایران
بوده اســت بســیار مورد توجه حکام زمانها
بوده است .به گزارش خبرآنالین ،کاخ گلستان
را خیلی از شــماها میشناســید که در بین
ســالهای  ۱۲۲۰و  ۱۲۲۴هجــری قمری به
دستور فتحعلی شاه ساخته شده است .عمارت
بادگیر در واقع تاالر شاهنشــین بزرگی اســت
که از دو گوشــوار ،دو هشتی و یک حوضخانه
تشــکیل شــده اما اکنون به موزه عکسخانه
تبدیل شده اســت .این تاالر از نه ارسی و دو
ســتون گچی مارپیچ نقاشیشــده به سبک
دوره زندیه ،کفپوش معرق هفت رنگ با طرح
بته جقه و رنگآمیزی زرد و دیوارها و ســقف
آن تماما از نقاشــی ،زرنگاری و غیره تشکیل
شده است این عمارت از زیباترین و جالبترین
عمارت سلطنتی قدیم بهشمار میرود.عمارت
بادگیر بخشــی از کاخ گلســتان است که در
فهرست میراث ملی قرار دارد ،آخرین بازسازی
ایــن عمارت به پاییــز  1383باز میگردد که
پــس از آن عموم مردم به راحتی از آن بازدید
داشــتهاند .عمارت بادگیر بــا وجود کوچک
بودن نسبت به سایر ساختمانهای مجموعه
گلستان ،طرفداران زیادی دارد و تصاویر زیادی
از تزیینات آن ثبت شده است.

تغییراتوحشتناک
شهروندآلمانی
او را به مرد شیطان معروف کرد!

مرد آلمانی به خاطر
تغییــرات عجیبی
کــه روی صورتش
ایجاد کرده به سوژه
رسانهها تبدیل شده
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،مرد آلمانی
بــه خاطر تغییرات زیادی که روی بدنش انجام
داده نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت
کرده است« .رولف بوچ هولز» که به مرد شیطان
معروف شده تاکنون بیش از  ۵۱۶تغییر در بدنش
ایجاد کرده است .او میگوید این تغییرات هنوز
تغییراتی نیست که او در نظر دارد روی بدنش
انجام دهد .رولف که در زمینه فناوری اطالعات
برای یک شرکت مخابراتی در آلمان کار میکند
در سن ۴۰سالگی خالکوبی و پرسینگ (سوراخ
کاری بدن) را آغاز کرد .طی بیش از ۲۰سال او
پرسینگهای مختلفی را روی لب ،ابرو و بینی
خود انجام داده و حتی دو شاخ کوچک نیز روی
سرش ایجاد کرده است .رولف در این باره گفت:
«تغییرات فقط در بخش بیرونی بدن من انجام
شده ،اما اینها باعث تغییر خود من نشده است.
من همان آدم ســابق هســتم ».رولف تاکنون
 ۴۵۳پرسینگ ،تاتو و ایمپلنت انجام داده است.
در ســال  ۲۰۱۰او رکــورد مردی که در جهان
بیشترین پرسینگ را انجام داده به نام خود ثبت
کرد .او در سال  ۲۰۱۴و در بازگشت از فرودگاه
دبی امارات به هتل محل اقامتش بخاطر ظاهر
عجیبش به سوژه رسانهها تبدیل شد .سخنگوی
هتلــی که قرار بود رولف در آن اقامت داشــته
باشــد به رولف گفت که مدیریت هتل علیرغم
همه تالش هایش برای کسب اجازه ورود وی به
امارات موفق نبوده است۵ .سال پس از آن اتفاق،
رولف با انجام تغییرات دیگری در بدنش دو شاخ
در باالی پیشانیاش ایجاد کرد .گفتنی است؛ او
اخیرا با اشتراک گذاشتن فیلمهای خود در ثبت
رکورد گینس در صفحات اجتماعی خودش ،بار
دیگر مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.

بلندترینآتشنشانجهان

یــک آتشنشــان
آمریکایــی موفق
شــد نام خود را به
عنوان بلندقدترین
آتشنشان جهان در
کتاب رکوردهای گینس ثبت کند .بهگزارش
برنا؛ برندون بریج ،آتشنشــان ۲۸ســاله اهل
وینچستر ایالت تنســی آمریکا موفق شد بار
دیگر رکورد بلندقدترین آتشنشــان جهان را
بــا  ۲۱۱متر در کتاب رکوردهای گینس ثبت
کند .برنــدون در خانــوادهای قدبلند به دنیا
آمده اســت .قد پدر او  ۱۸۵ســانتی متر ،قد
مادرش  ۱۸۰ســانتی متر و قد برادرش ۱۹۰
سانتی متر اســت .او در سال  ۲۰۱۵به شغل
آتشنشانی جذب شــد و پس از آن با کمک
خانواده و همکارانش موفق شد در سال ۲۰۱۶
این عنوان را در کتاب رکوردهای گینس ثبت
کند .نهاد گینس در سال  ۲۰۲۰در بروزرسانی
رکوردهای خود اعــام کرد برندون همچنان
بلندقدترین آتشنشــان جهان است و نام او را
در نسخه سال  ۲۰۲۰کتاب رکوردهای گینس
ثبت کرد.

