دلنوشته

کی قهرمانه؟
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

دکتر روحانی رئیس جمهور خطاب به بعضیها
گفته اند :به هــر حال تحریمها امروز یا فردا یا
هر زمانی کنار زده خواهد شــد ،بعضیها تنش
ایجــاد میکنند که مثال قهرمــان رفع تحریم
چه کسی باشد .اصال شــما قهرمان باشید .ما
بهدنبال قهرمانســازی نیستیم؛ اما ملت ایران
قهرمان است.
یکی از دوستان بخاطراین خبر شروع به حرکات
ریتمیک و سخیف اما روحیه بخش کرد و این
ترانه را خواند ":امروز و فردا کردم -تا تو را پیدا
کردم ".....-سپس گفت :این شعر تقدیم به امروز
و فردایی که نمیدونم کی میاد؟ همه خندیدند.
جناب پرفسور گفت :اگر مقامات باعث کامیابی
مردم و احیای روحیه و امیدهای از دست رفته
مردم شوند آنان را "آدونیس" مینامم .آدونیس
در ادبیات یونان باســتان قهرمانیست که نماد
طبیعت و احیای حیات و شادمانیســت .البته
تجدید حیــات را با احیای برجام قاطی نکنید!
همهخندیدند.
یکی از دوســتان گفت :خودمونی بگم :قهرمان
مردمیاند که مرغ و پلو و حتی اشکنه نخوردند
اما نمردند.
اجنبی ستیز با شور و حال خاصی گفت :قهرمان
منم که قهرمانانه راه نفرت که درستترین راه
است برگزیدم ودر مقابل "بیگانه دوست ها" و
"برجام دوست ها" ایستادگی کردم .نفرتهای
من نشانه قهرمانی من! سپس خودش خندید و
همهخندیدند.
دیگری با چهــرهای عبوس و نومیدانه گفت :از
نظر مــن اصال قهرمان وجود ندارد .حتی مردم
هم قهرمان نیستند هندونه الکی زیر بغل مردم
نزارند ..همه خندیدند.
جناب نفسکش گفت قهرمان منم که همیشه
در سختترین شرایط به عنوان یک روزنامه چی
دردهای مردم را فریاد زدم .اما فریاد هایم فریاد
زیر آب بود قابل شنیدن نبود؟
جناب "مفلس چی" گفت :قهرمان مردمیاند
که بخاطر گرانی پوشــک بچه از پارچه کهنه
استفاده کردند و کودکانشــان را از همان ایام
کودکی به ساده زیستی عادت دادند .مثل من!
همهخندیدند.
جناب دولتمــرام به طنز گفت :بنده دســتور
میدهم تحریما در همین دولت رفع شود .آقای
روحانــی خودش باید کارو تمــوم کنه ،رئیس
جمهور مردم را خوشبخت نکرده حق خروج از
کاخ ریاست جمهوری یعنی پاستور را ندارد.او
باید قهرمان از پاستور خارج شود دسته گل به
گردن او باید انداخته شود!
جناب نفس کش گفت :بنده هر چند از قهرمان
پروری هیچ خوشم نمیاد چون بوی پوپولیستی
میده اما اگه دولت به مردم یه حال اساسی بده
که زندگی شــون روبراه بشــه به دولت میگم:
"دمت گرم قهرمان"!
دیالوگ

اینکه میگویند به مشکالت لبخند بزن چرت و
پرته .اگه دنیا بفهمه تونستی خودتو با مشکالت
بیشــتر وفق بدی ضربههای محکمتری بهت
وارد میکنه!
جوخه  -اولیور استون

دکور عجیب یک رستوران
مشتریها را فراری داد

حافظ نامه

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
بداستدراینمکتبخودبینیوخودرایی
رئیس جمهــور فرمودند« :بعضیها تنش ایجــاد میکنند که مثال
قهرمان رفع تحریم چه کسی باشد حافظ هم به این بعضیها تاکید
میکند خودبینی خوب نیست!

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

امام علی (ع) :میوه خودبینی  ،خشم و دشمنی مردم است.
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علیرغم ایجاد محدودیتها اما کماکان توصیهها و مقررات چندان رعایت نمیشود

یک مقدار وجدان الزم است

آفتاب یزد -گروه شبکه :امان از مردم ،مردمی
که انگار دســت از جان هایشان شستهاند
و علــی رغم وضعیت خطرنــاک کرونایی و
محدودیتهایی که ســتاد مقابله با کرونا به
خاطر سالمتی آنها به تازگی وضع کرده ،بازهم،
همه چیــز را نادیده گرفتند .به طوری که در
آغاز محدودیتها که روز شنبه بود ،خیابانها
و وسایل حمل ونقل عمومی مملو از آدمهایی
بود که انــگار میخواهند باعث و بانی انتقال
هرچه بیشتر کرونا باشند .از همه بدتر کسانی
بودند که دو روز مانده به اجرای محدودیتها
فرصت را غنیمت شمردند و متاسفانه راهی
سفر شــدند آنهم در حالی که میدانند که
سفر رفتنشان به قیمت جان بسیاری ،تمام
میشــود .همین چند روز پیــش بود دکتر
مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله
با کرونا گفته بود«:مردم در ســفر به شمال
حماسه آفریدند ،تصور نمیکردیم تا این اندازه برای رفتن
به سفر قبل از آغاز محدودیتها برنامهریزی داشته باشند».
این یعنی فاجعه ،یعنی با مردمی مواجه هستیم که دچار عدم
مســئولیت پذیری اجتماعی هستند .قطعا در این تعطیلی
دو هفتهای شاهد برگزاری گعدههای خانوادگی هم خواهیم بود
اما نکته اینجاســت که حتی اگر مردم ترسشــان از کرونا
ریخته و یا از وضعیت موجود خستهاند باید در برابر یکدیگر
مسئولیت پذیر باشند و با رفتارهایشان کاری نکنند که وضع
از این هم بدتر شــود .اما اگر مردم بخواهند به خودخواهی
و بیفکری شان همچنان ادامه دهند بیهوده نیست که آنها
را از مقصــران اصلی این آمار بــاالی مرگ و میر مبتالیان
به کرونا بدانیم.
> جانباختگان به  ۱۲۰۰نفر هم خواهند رسید اگر...

در این خصوص رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
گفت «:اگر نتوانیم زنجیره فعلی کرونا را قطع کنیم در ماههای
آذر و دی تعداد جان باختگان ما از این بیماری به هزار تا ۱۲۰۰
نفر خواهد رسید ».حسینعلی شهریاری در گفتوگو با ایلنا،
درباره تعطیلی دو هفتهای کشور برای کنترل و قطع زنجیره
کرونا و رعایت این سبک زندگی تا پیدایش درمان قطعی این
بیماری گفت« :سبک زندگی که این روزها با توجه به کرونا باید
رعایت شود خیلی هم سخت نیست و اگر مردم به این موارد
توجه جدی داشته باشــند میتوانیم از پس بیماری برآییم.
مشــکل امروز این است که مردم ما علیرغم وجود بیماران
بسیار ،جان باختن تعداد زیادی از هموطنان و شهادت کادر
درمان و پزشکی ،باز هم خیلی باور ندارند که باید پروتکلها را
رعایت کنند و یا به نوعی میخواهند یک مبارزه منفی با این
جریان داشــته باشند ».وی تاکید کرد« :اگر واقع ًا همه مردم
پروتکلها را رعایت کنند ،ماسک بزنند ،فاصله اجتماعی را
رعایت کنند ،افرادی که بیمار میشوند خودشان را قرنطینه
کنند و به آنهایی که در تماس بودند اطالعرســانی کنند و
بگویند که دچار این بیماری شــدند تا آن افراد هم اقدامات
الزم را انجــام دهند ،میتوانیم این بیماری را کنترل کنیم».
نماینده مردم زاهدان خاطرنشان کرد« :با توجه به وضعیت
دولت و ستاد کرونا ،هر چقدر پروتکل بنویسند اما اجرا نشود
موفقیتی به دست نمیآید و معتقدم مشکل ما اینجاست که
نمیخواهیم از قوه قهریه استفاده کنیم چون فکر میکنیم
مردم ما مردم فهمیده و فرهنگی هستند که وقتی خبرگان
جامعه ،مسئولین و پزشــکان توصیه میکنند که پروتکلها
رعایت شود ،رعایت میکنند در صورتی که متاسفانه اینطور
نیست چرا که تا  ۲الی  ۳روز تعطیل میشود ما شاهد ترافیک
سنگین در جادههای شمال کشور هستیم».
> الزم باشد از قوه قهریه استفاده میکنیم

رستورانی در آمریکا که مدیر آن در تالش برای
استفاده از اشیای عتیقه و قدیمی در دکور بود
دچار اشــتباهی شد که مشــتریهای خود را
فراری میداد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،یکی
از مجموعه رستورانهای زنجیرهای در آمریکا با
اشتباهی که در دکوراسیون خود مرتکب شده
بود ،مجبور شــد برای بازگرداندن مشتریها با
رستوران خود از آنها عذرخواهی کند .ماجرا از
آنجا آغاز شد که زنی به نام «تامرا هاوکینز» در
صفحه فیسبوک خود تصویری از دکور سقفی
یکی از شــعبههای رســتوران در شمال شرق
آمریکا منتشر کرد که یک بشکه ،ابزار قدیمی
آشپزی و یک طنابدار از آن آویزان بود .او در این
تصویر متوجه طناب دار در میان اشیای عتیقه
و قدیمی نشــده بود ،اما دوستانش با دیدن این
عکس متوجه این موضوع شــده و با بازنشر آن
موجب شــد تا این تصویر به سرعت در فضای
مجازی دســت به دست شود .بسیاری از وجود
طناب دار آویخته در سقف رستوران ابراز تاسف
کردند ،زیرا قرار است جایی برای مهمان نوازی
و استقبال از مشــتریان نه ایجاد ترس در قلب
آنها باشد.یکی از مسئوالن شرکت زنجیرهای
رستوران « »Cracker Barrelدر این خصوص
گفت :این فقط یک سیم الکتریکی قدیمی است
که ســالها در رستوران بوده است .این شرکت
در پستی الکترونیکی افزود :باید به این قسمت
از دکوراتور در رســتوران توجه و قبل از افتتاح
اصالح میشد .پس از انتشار تصویر ،این طناب از
آن قسمت برداشته شد .این شرکت توضیح داد
که از مهمانی که متوجه وجود چوبه دار آویزان از
سقف رستوران شده بود ،عذرخواهی کرد و از او
به خاطر این تذکر تشکر کرد.

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)
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وی ادامه داد« :علیرغم همه توصیهها اما باز گوش کســی
بدهکار نیست و باید گفت اگر این عدم همکاری مردم ادامه
پیدا کند شاید الزم باشد ما هم مانند بسیاری از کشورهای
غربی از قوه قهریه اســتفاده کنیم ».وی با اشــاره به عدم

رعایت پروتکلها از سوی مردم بیان کرد«:متاسفانه تعدادی
از تهرانیها به شمال کشور رفتند و این واقع ًا درست نیست
که با مسافرت ،عزیزان ما در استانهای شمالی دچار بیماری
شوند .با روسای دانشگاههای علوم پزشکی مازندران ،گیالن
و گلستان صحبت میکردم میگفتند درصد قابل توجهی
که در این استانها فوت میکنند مسافرین از تهران و سایر
شهرهای دیگر هســتند که میآیند هم برای ما گرفتاری
میشــود هم برای خودشان ».شهریاری با بیان اینکه برای
روزهای بعد از قرنطینه باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم،
گفت« :اینکه دو یا ســه هفته ما قرنطینه کنیم و بعد از آن
دوباره اتفاقات قبل تکرار شــود ،فایده ندارد .در این زمان
ما باید یک بازنگری در پروتکلها داشــته باشیم تا راهکار
جدیدی را به دســت بیاوریم تا بعد از برداشــتن قرنطینه
اجرایــی و آن را ادامه دهیم ».وی با تاکید بر اینکه چنانچه
 ۲الی  ۳هفته مشاغل و صنوف تعطیل شود تا افراد در خانه
بمانند اما آنها بیرون بروند ،کاری از پیش نخواهیم برد ،اظهار
کرد «:با یک برنامه دقیقتر میتوانیم زنجیره بیماری کرونا را
قطع کنیم.باید طرح معلم محور هر خانه یک پایگاه بهداشت
را جدی بگیریم چرا که میتواند بسیار مثمر ثمر در کنترل
بیماری باشد».
> ابتالی  ۸۳درصد بیماران کرونایی از طریق دورهمیها

از سوی دیگر معاون برنامهریزی و نظارت ستاد فرماندهی
مقابلــه با کرونا تهــران با بیان اینکه بر اســاس آخرین
گزارش سازمان جهانی بهداشت همه استانهای کشور در
وضعیت قرمز قرار دارند ،بر پرهیز از ســفر و دورهمیهای
خانوادگی به عنوان اصلیترین عامل شیوع بیماری تاکید
کرد .دکتر علی ماهر در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه هر
تماس و ارتباطی در این شــرایط میتواند بر حجم بیماری
و گسترش بیش از پیش اپیدمی تاثیرگذار باشد ،بر پرهیز
از ســفر و دورهمیهای هر چند محدود و خانوادگی تاکید

|

> واکنش کاربران

در این میان کاربرانی از شبکههای اجتماعی هستند که رفتار
برخی از مردم در این شرایط کرونایی و آغاز محدودیتها را
مورد نقد قرار داده اند.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است «:میخواید حاال
یکمم محدودیتهــای کرونایی رو رعایت کنید شــاید
خوشتون اومد»
کاربر دیگری گفته است «:طرف از  ۲۳آبان رفته مسافرت
تهران ،استداللش هم اینه که تا قبل شروع محدودیتهای
کرونایی برمیگردم زاهدان! آخه برادر من شما دیگه چرا؟
شما که خودت تحصیل کرده ای ،از زاهدان میری تهرانی که
یه ماهه محدودیت داره! مسافرت رفتن هم حدی داره دیگه،
چندبار در سال آخه؟ »
دیگری نوشــت «:در آغاز محدودیتهای شدید کرونایی
تهران نه مترو جای ســوزن انداختن هست نه تو خیابون با
اون ترافیک جای ماشین بردن!»
کاربران دیگر نوشــته اند «:به درجهای از خستگی رسیدم
که دیگه به هفتاد درصد بیمارای کرونایی حق نمیدم .پیک
اول رو خبر نداشــتین پیک دوم از مشکل بیکاری سر کار
برگشتین این حجم از مسافرت و عروسی و عزا و مهمونی
رو کجای دلمون بذاریم واسه این یکی پیک؟ » « ،به نظرتون
اینایی که تو این اوضاع کرونایی میرن مسافرت ،وجدانشون
خفته است؟»« ،تعطیل میکنن و محدودیت میذارن که توی
خونه بمونیم؛ نه اینکه بزنیم به جاده! انگار کمر همت بستیم
تا کادر درمان رو شکست بدیم!»

واکنش مترو تهران به تصاویر ازدحام جمعیت

تصاویر منتشــر شده در رسانهها نشان میدهد که مترو تهران در اولین روز اجرای محدودیتهای شدید کرونایی با ازدحام
جمعیت روبه رو شده است .با این حال مقامات مترو میگویند از تعداد مسافران کاسته شده است .به گزارش فرارو ،این انتظار
وجود دارد که با اجرای محدودیتهای شــدید کرونا ،حداقل در رفت و آمدها در کالنشهرها به ویژه تهران کاسته شود ،اما
تصاویری که رسانهها منتشر کردهاند خالف این انتظار است و همچنان وسایل نقلیه عمومی در تهران مملو از جمعیت هستند.
ل شدند و روزانه یک سوم کارمندان
این در حالی است که براساس محدودیتها بسیاری از کسب و کارها از روز شنبه تعطی 
به سر کار میروند .با این حال مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران با اشاره به اینکه سرفاصله حرکت قطارها همزمان با
اجرای محدودیتهای مربوط به کرونا کاهش نیافته است،گفت« :به غیر از ایستگاههای تقاطعی تقریبا آمار مسافران در سایر
ایستگاهها کاهش یافته است» فرنوش نوبخت افزود« :بر اساس بررسیهای اولیه به نظر میرسد تا حدودی از آمار مسافران
کاسته شده باشد ».او افزود« :سرفاصله حرکت قطارها همزمان با اجرای محدودیتهای مربوط به کرونا نسبت به قبل هیچ
تغییری نکرده و سرفاصله حرکت قطارها در خط سه مترو  2دقیقه و در خط یک و  4سه و نیم دقیقه است ».مدیرعامل شرکت
بهرهبرداری مترو تهران ادامه داد« :همچنین خط  5دارای قطار اکسپرس است که مشابه روزهای قبل خدمترسانی در مترو به
مسافران در حال انجام است ».نوبخت گفت« :در ایستگاههای تقاطعی احتمال افزایش مسافر وجود دارد و تصاویر منتشر شده
در فضای مجازی ممکن است مربوط به ایستگاههای تقاطعی باشد».

خوش شانسی محض گردشگران
حین ریزش صخره!

گردشگران محلی در جزیرهای در اسپانیا از حادثه
ریزش ناگهانی صخره با خوش شانسی جان سالم
بدر بردند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،ریزش
ناگهانی صخره در جزیرهای در اســپانیا موجب
وحشت گردشگران شــد .در این حادثه که روز
شــنبه رخ داد بخشــی از یک صخره در جزیره
«ال گومِــرا» فرو ریخــت .در لحظه وقوع حادثه
تعدادی از گردشــگران در نزدیکی محل ریزش
حضور داشــتند .در ویدئوی منتشر شده چند
خودرو که نزدیک به محــل وقوع حادثه پارک
شدهاند دیده میشود .ویدئویی که توسط یکی از
شهروندان و با تلفن همراه تهیه شده است لحظه
ریزش صخره را به تصویر میکشد .در این ویدئو

کرد و گفت« :براساس آخرین مطالعات انجام
شــده۸۳ ،درصد بیمــاران از طریق همین
گردهماییهای خانوادگی مبتال شــدهاند،
چراکه طی آن افــراد در یک فضای کوچک
و سربســته به صورت گروهی دور هم جمع
میشوند که این مسئله به شدت میزان ابتال
را افزایــش میدهد و عالوه بر آن با توجه به
عدم تهویه مناسب هوا در فصل سرد سال،
احتمال ســرایت و انتقال بیماری نسبت به
گذشته چندبرابر شــده است ».معاون ستاد
کرونای تهران تاکیــد کرد« :خواهش ما این
اســت که حتیاالمکان از رفــت و آمدها و
دید و بازدیدهــای غیرضروری به هر نحوی
اجتناب شود ،چراکه بر اساس مطالعات پرهیز
از دورهمیهای کوچک خانوادگی بر کاهش
شــیوع بیماری و در نتیجه کنترل اپیدمی
بســیار تاثیر بســزایی دارد ».دکتر ماهر با
تاکید بر اینکه رعایت محدودیتهای دوهفتهای میتواند
به کاهش بار بیماری بر جامعه و سیستم بهداشت و درمان
کشور منجر شود ،اظهار کرد :بنابراین بهترین کار در این دو
هفته تعطیلی ،ماندن و استراحت در منزل و انجام کارها از
راه دور است».

پس از فروریختن چندین تن ســنگ به پایین،
تودهای از گرد و غبار به آسمان بلند میشود .در
این ویدئو مشاهده میشود که با وقوع این حادثه
تعدادی از گردشگران که در نزدیکی محل ریزش
حضور دارند به علت ترس و وحشت اقدام به فرار
میکنند.پس از وقوع این حادثه مسئوالن محلی
اقــدام به اعالم حالت اضطــراری در این جزیره
کردند .عملیات جستجو برای یافتن افراد گرفتار
شده در زیر آوار ادامه دارد .بنا به اعالم کارشناسان
محلی چندین خودرو در زیر آوار دفن شــدند.
مســئوالن محلی از افرادی کــه در لحظه وقوع
حادثه در این مکان حضور داشتند خواستهاند تا
آمار دقیق خانواده خود را اعالم کنند.
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تغییرمحسوسقیافهدخترویتنامی
پس از جراحی زیبایی!

دختر ویتنامی که به خاطر قیافهاش از سوی
نامزد خود طرد شده بود ،با تغییری محسوس
در چهرهاش به سوژه رسانهها تبدیل شد .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،تغییر محسوس
قیافــه یک دختر  ۲۱ســاله ویتنامی پس از
انجام عمل جراحی زیبایی او را سوژه رسانهها
تبدیل کرد« .نگوی ِن تئونگ» که در سن ۱۹
ســالگی بخاطر قیافهاش از سوی نامزد خود
طرد شده بود دو سال بعد صورتش را به تیغ
جراحان سپرد.تصاویری که این دختر پس از
انجام عمل جراحی در شــبکههای اجتماعی
منتشر کرده یکشــبه او را به سوژه رسانهها
تبدیل کــرد .این دختر  ۲۱ســاله که اهل
اســتان «داک الک» ویتنام است گفت که با
وجــود آنکه در اوایــل او و نامزدش همدیگر
را بسیار دوست داشــتند ،اما نامزدش رفتار
ســردی با او داشت .این دختر بعدها متوجه
شــد که رفتارهای ســرد نامزدش به خاطر
قیافهاش است و بعد از مدتی آنها از هم جدا
شــدند.تئونگ پس از جداشــدن از نامزدش
شــوک دیگری را دریافت کرد .او باخبر شد
که نامزدش با دختری کــه به مراتب دارای
قیافــهای بهتر از او بوده نامزد کرده اســت.
تئونگ بسیار افسرده و غمگین شده بود و تنها
فردی که به دردودلهــای او گوش میکرد
مادرش بود .او بــرای مادرش از آرزویش که
داشــتن صورتی بهتر بود ســخن میگفت و
یــک روز با هدیهای از طرف مادرش غافلگیر
شد .مادر تئونگ قبول کرد که هزینه جراحی
زیبایــی صورت او را پرداخــت کند .او حتی
تئونگ را به یک کلینیــک برای انجام عمل
جراحــی برد .تئونگ در ایــن باره به یکی از
رسانههای محلی ویتنام گفت« :من با مادرم
درباره صورتم که چطور اعتماد به نفسم را از
من گرفته صحبت کردم و بطرزی غافلگیرانه
او قبول کرد که هزینــه جراحی زیبایی مرا
پرداخت کند .واقعا از مادرم که بهترین مادر
دنیاســت ممنونم».انتشــار ماجرای زندگی
تئونگ بحثهــای داغی را در فضای مجازی
ویتنام رقم زد .در حالی که برخی از کاربران
جاه طلبی و تمایل به پیشــرفت این دختر را
مورد تمجید قرار دادند ،اما برخی از اعتماد به
نفس پایین و نداشــتن عزت نفس این دختر
انتقاد کردند.

اولینگوشی
آنتی باکتریال جهان ساخته شد

تنگهزرانگوش
تنگهای تاریخی و زیبا

یکی از اســتانهای غربی ایران که جاذبههای
طبیعی بســیار در خود نهان کرده ،استان ایالم
اســت .تنگه زرانگوش یکــی از این جاذبههای
طبیعی استان میباشد که آثار کشف شده در آن
میتواند ،اهمیت تنگه را به لحاظ تاریخی نیز ثبت
کند .به گزارش خبرآنالین ،روستای زرانگوش در
بخش مرکزی شهرستان دره شهر ،استان ایالم
قرار گرفته اســت .این روســتا جزو روستاهای
بزرگ شهرستان دره شهر نیز به حساب میآید.
مردم این روســتا به زبان لری صحبت میکنند
و شــغل اکثر روستاییان کشاورزی و دامپروری
میباشد .نام قدیم روستا
زراموش و پشته بوده که
امروزه تنها مردان و زنان
مســنتر آنهــا را به یاد
دارند .اصلیت مردم روستا
مورد بحث میباشد اما دو
نظر بسیار مورد توجه بود
و نشانههای بسیاری برای
تایید آنها وجــود دارد.
گروهــی از کارشناســان
اعتقاد دارنــد که اصلیت
مردم روســتا بــه ایوان و

طایفه کلهر میرسد و دیگر گروه معتقد هستند
که اصالت مردم زرانگوش به طایفه متش (یکی
از طوایف معروف بیرانوند) باز میگردد .در مورد
نظر گروه دوم شــواهدی وجــود دارد از جمله
گوش مردم روستا که با گوش مردم طایفه متش
نزدیکی بسیاری دارد .یکی از جاذبههای دیدنی
روستای زرانگوش ،تنگه زرانگوش میباشد .تنگه
زرانگوش در غرب روســتای زرانگوش قرار دارد.
این تنگه حدودا در  21کیلومتری شهرســتان
بدره و  19کیلومتری شهرســتان دره شهر در
استان ایالم واقع شده است.

شرکت  Bullittاعالم کرد موفق به طراحی
اولین گوشــی آنتــی باکترالو جهان شــده
است .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،شرکت
Bullitt Cell Phones & Electronics
به تازگی اعالم کرد اولین تلفن هوشمند آنتی
باکتریال در جهان را طراحی کرده است؛ این
گوشــی توانایی از بین بردن  ۹۹.۹ویروسها
و میکروبهای موجود در ســطح گوشی را تا
 ۲۴ساعت دارد .گوشی مذکور  Cat S42نام
دارد و از سخت افزاری نسبتا پایین رده بهره
میبــرد اما از مقاومت بســیار باالیی در برابر
ضربه و نفوذ آب برخوردار است.در تولید این
گوشی از یونهای نقره استفاده شده است که
باعث نابودی بسیاری از میکروبها میشود،
اما باید گفت ایــن یونها توانایی ازبین بردن
ویروسهــای جهــش یافتهای ماننــد کرونا
را ندارنــد .در مقابل میتــوان از آنها برای
جلوگیری از شــیوع این نوع ویروس استفاده
کرد .شــرکت ســازنده این گوشی همچنین
اعالم کرد ســال آینده قابلیت آنتی باکتریال
خود را توسعه میدهد و از آن در گوشیهای
بیشتری بهره خواهد برد.

