دلنوشته

برجام منشا بوی بد
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

یکی از اتفاقات جالب در دنیای رســانه اغراقها
و مبالغههایی اســت که البته گاهی با درونمایه
طنز هــم در آمیختــه و طنز نویســان از این
اغراقها سوءاســتفادههای زیــادی میکنند،
شاید هم "حسن اســتفاده" میکنند .از نمونه
این اغراقگوییها مثال آقای مســیح مهاجری
گفته است :به شــدت در حال تکثیر آدمهایی
با ویژگیهای احمدینژاد هستیم .ایشان چنان
با تــرس و دلهره از تکثیر احمدینژاد ســخن
میگوید انگار دور از جان در حال مشاهده تکثیر
ویروس جهش یافته کرونا هستیم! ضمن اینکه
منظورشان از اینکه در حال تکثیر هستیم کدام
تکثیرکنندگان اســت؟ آزمایشگاههای تولید و
تکثیر احمدینژادها را رسانهای کنند؟
*این اغراق گوییها را در اصطالح بینالمللی
روزنامهنــگاری media Exaggeration
میگوینــد و باید اعتراف کنیم طنز نویســان
هم نــان همین اغراق گوییهــا را میخورند.
آنهــا مواجب بگیــر و مزدور ایــن اغراقهای
رسانهایاند .همین جملهای که برخی مسئولین
در رسانهها بارها گفته اند" :ما خادم مردمیم،
نوکر مردمیم" نمونهای از اغراقهای کالمی و
رسانهای است.این خادمیت خیلی اغراق است.
شــاید بیش از حد شکســته نفسی و یا حتی
اغراق در شکسته نفسیست!
*حتی وقتی شــنیدیم وزیر خارجه در مجلس
دوبار کارت هدیه ببخشید کارت زرد گرفت حس
کردیم یک اغراق رسانهای صورت گرفته چون دو
کارت زرد یعنی کارت قرمز! پس دو کارته شدن
آقای ظریف در مجلس اغراق رسانهای است! ما
هم به طنز گفتیم :چه شــتابی برای دو کارته
کردن ظریف داشــتند؟ آدم را یاد شتاب برخی
داوران در پنالتی گرفتن میاندازند.
* وقتی در خبرها خواندیم سخنگوی محترم
وزارت خارجــه گفتند :ترامپ ،پمپئو و ســایر
مقامات ارشد آمریکایی در فهرست تحریمهای
ایران قرار گرفتهاند ،ما خیلی حیرت کردیم .مدیر
روزنامه کیهان هم حیرت کرد و به طنز و جدی
نوشت :حاال که دوران مسئولیتشان تمام شده
تحریمشان کردند؟! این هم یک اغراق از سوی
دولت محترم بود .وگرنه این تحریمها نوشداروی
بعد مرگ برجام بود!
* یا یکی از نمایندگان به آقای ظریف گفته بود:
برجام مرد ،دفن شــد .بوی گندش هم به مشام
همه میرسد .این هم یک اغراقگویی بود وگرنه
برجام هنوز نمرده .البته ما هم به طنز اغراق آمیز
نوشتیم :پس منشا بوی بد تهران همین جنازه
متعفن برجام بوده؟!
دیالوگ

گاهی وقتا اونایی که قایم میشن بیشتر از همه
دوست دارن یکی پیداشون کنه.
کشتار  -وینا سود

اشتباهعجیبخوردن
مواد آتشزا به جای آب نبات!

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دلخوری برکن که رنج بیشمار آرد
تفسیر :حافظ وقتی شنید مجلس دو کارت زرد به آقای ظریف وزیر
امور خارجه داده این شعر را خطاب به مجلسیان سرود!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :بهشت بهترین سرانجام است.

استانداردهایدوگانهدرموردکالهگیس!

در شرایطی که جواد شمقدری مجاز است بازیگران زن را با کاله گیس مقابل دوربین ببرد ،سایر فیلم سازان چنین اجازهای ندارند از جمله کیانوش عیاری.
این موضوع با واکنشهای بسیاری مواجه شده است
آفتاب یزد -گروه شبکه :پوشش بازیگران
زن ایرانــی بــرای بــازی در فیلمهای
سینمایی و تلویزیونی ،تابع قوانینی است
که ملزم به رعایت آن هســتند .در واقع
باید حجابشــان به صورت کامل رعایت
شــود .البته این موضوع در سریالهای
تلویزیونی از اهمیت به سزایی برخوردار
اســت .یعنی بازیگران زن خارجی هم که
برای بازی در سریالهای تلویزیونی ایران
حاضر میشوند حتما باید از پوشش کامل
برخوردار باشــند حتی نمیتوانند از کاله
گیس اســتفاده کنند .بعضا دیده شــده
اســت که برخی از کارگردانان ایرانی در
فیلم هایشان ،بازیگران زن خارجی را با
کاله گیس مقابل دوربین فرستادهاند که
سبب توقیف فیلم شــان شده است .اما
گویا این قانون در مورد همه کارگردانان
و فیلم ســازان ایرانی صــدق نمیکند.
جالب اینجاســت که این افراد فیلم شان
بدون آنکــه مورد اعتراض کســی قرار
بگیرد از تلویزیون پخش میشود .ماجرا
از این قرار اســت که این روزها سریال
«روزهای ابدی» ســاخته جواد شمقدری
(رئیس سازمان ســینمایی دوره محمود
احمدینژاد) از آنتن شبکه یک سیما در
حال پخش است .اما نمایش تصویر برخی
از زنان بدون حجاب که از کالهگیس برای
آنها استفاده شده جالب توجه و جنجالی
شده است.
> واکنش پسر شمقدری

بعد از دیده شــدن این ماجرا،حســین
شمقدری پسر جواد شمقدری در توئیتی
در این مــورد نوشــت«:بعد از انقالب
کارگردانان باید زنان رو با روسری نشون
مــیدادن ،حتی در خانــه .همون موقع
مســئله رو با امام مطرح میکنن ،شنیده
شده پیشــنهادی میاد که از کالهگیس
اســتفاده کنین .حاال جواد شــمقدری
(پدرم) در ســریال روزهای ابدی از این
راهکار استفاده میکنن .نظرتون راجع به
این کار چیه؟» امــا بعد از این توئیت بود
که بحثها داغتر شد .مثال در زیر همین
توئیت امید رئیس دانا (آهنگساز) نوشت:
«برای شما آزاده ،ما همین کاررو توی فیلم
کاناپه کردیم ولی فیلممون توقیف شد» یا
مهدی خرم دل (خبرنگار حوزه فرهنگ و

هنر) هم اضافه کرد« :دقیق ًا همین اقدام
را کیانوش عیاری در فیلم«کاناپه»انجام
داده و فیلمش توقیف شده است .یا مث ً
ال
م چ تک خوانی
ابراهیم حاتمی کیا در فیل 
زن گذاشت و از تلویزیون هم پخش شد؛
چیزی که نزدیک شــدن به آن اساســ ًا
برای دیگران قابل تصور نیســت .به اینها
میگویند :رانت».
> بازیگران ارمنی بودند

از سوی دیگر تهیهکننده سریال «روزهای
ابدی» در واکنش به حاشیههای بهوجود
آمــده درباره اســتفاده از کالهگیس در
برخی صحنههای این سریال توضیحاتی
را ارائه کرد .به گزارش مهر ،محسن علی
اکبری تهیهکننده سریال «روزهای ابدی»
بیان کرد« :پرداختن بــه کاله گیس در
فیلم و سریالها بحثی کلی است که بنا به
داستان و اقتضای قصه باید در نظر گرفته
شود .به طور مثال وقتی میخواهید یک
دختر خارجی را نشــان دهید نمیتواند
حجاب داشته باشــد و باید المانهایی از
بیحجابی در او ببینیــد ».وی ادامه داد:
«باید هدف از اســتفاده از کاله گیس را
هم در نظر گرفت که ممکن اســت نوعی
اســتفاده ابزاری و یا زیبایی باشــد و یا
برعکس نیاز فیلمنامه آن را ایجاب کند که
از آن استفاده کنید مخصوص ًا که «روزهای
ابدی» کاری سیاســی است و قصه آن در
برخی از ســکانسها کــه بازیگران کاله
گیس دارند ،درباره موضــوع تظاهرات
ضدحجــاب در یک مقطع تاریخی روایت

میشود ».علی اکبری درباره مقایسههایی
که بین این ســریال و فیلم ســینمایی
«کاناپه» به کارگردانــی کیانوش عیاری
صورت گرفته است ،عنوان کرد« :کیانوش
عیاری برای ما کارگردانی محترم اســت
و ما هم دوســت داریم فیلمهای او اکران
شــود .با این حال خود سریال ما هم در
تلویزیون با سانسورهای زیادی مواجه شد
و دو سوم سکانسهای ما که از کالهگیس
استفاده شــده بود حذف شــد و فقط
یک سوم با خواهش و اصرار ما پخش شد،
آن هم به این دلیل بود که برای کاراکتری
که باید تصویر میشد نیاز بود کاله گیس
استفاده شــود .به طور مثال یکی از این
شــخصیتها کاراکتر «کیت میلت» یک
فرد واقعی است که در مقطعی در ایران در
تظاهرات ضد حجاب حضور داشته و ما هم
در این سریال ،حضور او را روایت کردیم .او
از آمریکا آمده و در ایران در این تظاهرات
شــرکت میکند و ما نمیتوانیم برســر
چنین فردی حجاب یــا چادر بگذاریم».
تهیهکننده سریال «روزهای ابدی» اضافه
کرد« :اســتفاده از کاله گیس برای چنین
کاراکتر و صحنــهای واقع ًا نیاز بود؛ فردی
که اص ً
ال آمده اســت تا حجاب را از زنان
بگیرد ،ضمن اینکه تلویزیون خیلی از این
صحنهها را سانسور کرد ولی کاش این کار
را انجام نمیداد ».وی به دیگر تجربههای
خود اشاره و عنوان کرد« :من فیلمهایی
مثل «کتاب قانون» و «اســترداد» را هم
داشــتهام که با بازیگران خارجی کار را
ضبــط و فیلمبرداری کردهایــم ،اما در

همزمان با پایان ترامپ روزنامه اصولگرایان ،وزیرخارجه کشورمان را تخریب کرد
زنی حواس پرت به جای آب نبات مشتی مواد
آتشزا را به دهانش انداخت و دچار حادثه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،یک مادر میانسال
که اشــتباها به جای آب نبــات ،مقداری مواد
آتشزا را به داخل دهان خود انداخته بود دچار
سوختگی شیمیایی شد« .لیزا بوثروید»  ۴۸ساله
و اهل شهر راگبی در منطقه وارویک شِ ر انگلیس
مدعی شد که این بسته مواد آتشزا را از قفس
تنقالت فروشگاه زنجیرهای کوستکاتر خریداری
کرده بود.اما به گفته این زن زمانی که او مشتی
از این آب نباتها را به داخل دهان خود انداخت
و شروع به گاز زدن آن کرد متوجه شد که اصال
طعمی شبیه به آب نبات ندارند .بنا به ادعای این
زن این مواد آتشزا در داخل دهانش منفجر شد
و لثه و لب وی دچار ســوختگی شیمیایی شد.
همچنین این اتفاق موجب شکســتگی یکی از
دندانهای وی شد که برای مقابله با درد آن وی
مجبور به مصرف مسکنهای قوی شد .لیزا گفت
چند هفته احســاس میکرد که دهانش آتش
گرفته است و از شدت درد تقریبا قادر به خوردن
و خوابیــدن نبود .حدود یک مــاه بعد درد وی
آرام گرفــت ،اما او دنبال فرصتی بود تا دندانش
را ترمیم کند .لیزا که مادر یک فرزند اســت در
این باره گفت« :من آن لحظه را به خاطر میآورم
ت را به داخل دهانم انداختم و
که مشتی آب نبا 
بالفاصله احســاس کردم در دهانم انفجاری رخ
داده است .احساس سوختگی داشتم .من هنوز
هم درد میکشم و متاسفانه یکی از دندان هایم
را از دست دادم .بدتر از هر چیزی این بود که این
بسته مواد آتشزا در میان قفسه تنقالت کودکان
قرار داده شده بود .واقعا اگر یک کودک اشتباهی
مشــابه اشــتباه من را انجام میداد چه اتفاقی
میافتاد؟» یک ســخنگوی فروشگاه کوسکاتر
کــه لیزا از آن خرید کرده بود در این باره گفت:
«امنیت و سالمتی مشتریان ،در اولویت است و
ما واقعا از شنیدن چنین اتفاقی نگران شدیم .با
مسئول این فروشگاه زنجیرهای تماس گرفتیم
و او بــه ما اطمینان داد که ایــن مواد آتشزا از
فروشگاه جمعآوری شده است».

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 :

ترس از احیای ظریف و برجام

آفتاب یزد -گروه شبکه :روز سه شنبه محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجه کشورمان برای ارائه توضیحاتی در مجلس حاضر شد.
اما برخی از نمایندگان از توضیحات او قانع نشــده و به او دو کارت
زرد دادند اما برخی دیگر چون کریمی قدوســی پا را فراتر گذاشته
و بــه محمد جواد ظریف تاختند .او خطــاب به ظریف گفته بود:
«برجام ُمرد و بوی گند آن مردم را آزرده کرده است و این مجلس
انقالبی با قانــون انقالبی خود برجام را دفــن کرد .پس خواهش
میکنم کــه دیگر چنین حرفهایی را تکرار نکنید ».در این میان
روزنامــه اصولگرای وطن امروز نیــز از آب گل آلود ماهی گرفته و
با گزارشــی با تیتر«ظریف ترامپید» به وزیر خارجه حمله کرد.به
عقیده ناظران این حمالت به ظریف دو نکته را نشان میدهد؛اول
اینکه برجام هنوز زنده است برخالف ادعای دلواپسان و دوم اینکه
ظریف همچنان دارای پایگاه قابل اعتنایی است که اینگونه به وی
بیحرمتی میشود.
> واکنش معاون دفتر رئیسجمهوری

اکنون تیتر وطن امروز با واکنشهای بســیاری همراه شده است.
مثال علیرضا معزی ،معاون ارتباطات و اطالعرســانی دفتر رئیس
جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر با انتشار صفحه نخست
وطن امروز نوشــت«:دیروز همزمان با حضــور ظریف درمجلس،
کریمی قدوسی با ادبیات مألوف این روزهای پارلمان گفت":مجلس
انقالبی،بوی گند برجام را دفع کرد" اما واقعیت این است که آنچه
باید دفع شود ،بوی نامطبوع نفرتپراکنی مدام ودروغهای پیدرپی
است؛ و البته تیترهای شرمآوری که مرزی برای نمایش کینهجویی
نمیشناسند».

> واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه نیز درباره اظهارات یکی از نمایندگان
مجلس و همچنین ارائه دو کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس
به وزیر امور خارجه تصریح کرد« :اتفاق روزســه شنبه در مجلس
ن نماینده محترم ،اتفاقات تلخــی بود ».به گزارش
و اظهــارات آ 
ایسنا ،سعید خطیب زاده با بیان اینکه مجلس عصاره فضائل ملت
است ،گفت« :انتظار از نمایندگان محترم مجلس همانند همیشه
بهرهبردن از ادبیات و لحن متناسب با این جایگاه است .متاسفانه با
ادبیاتی نامناسب ،اتهامهای بیپایهای به وزیر و وزارت خارجه زده
شد ».خطیب زاده با بیان اینکه پرسیدن سوال و فراخواندن وزیر
به مجلس حق نمایندگان مجلس است ،خاطرنشان کرد« :کارکرد
ســوال از وزرا در آییننامه مجلس روشــن اســت ولی اتهامات و
مســائلی که توســط نماینده محترم در مجلس شورای اسالمی

ســریال «روزهای ابدی» بازیگران ارمنی
بودند و من و آقای شــمقدری به شدت
مخالف بودیــم که بازیگران مســلمان
کاله گیس داشته باشــند .این بازیگران
در تهران و ارمنی هســتند و بیشتر هم
در چنیــن نقشهایی بــازی میکنند».
تهیهکننده ســراال «مردان آنجلس» در
پایان بیان کرد« :امیدواریم این مشکالت
برای همه فیلمســازان حل شود و همه
بتوانند بنا به نیاز درام و تراژدی فیلمنامه
و برای اینکه میخواهنــد اتفاقی را رقم
بزنند اثر خود را با کاله گیس تولید کنند.
شاید این کار همچنان جای بحث داشته
باشد و الزم باشد علما و مراجع استفتای
جدیدی داشته باشند».
> واکنش کیانوش عیاری

همانطور که عنوان شــد این اتفاق سبب
شد بسیاری بحث فیلم سینمایی «کاناپه»
کیانــوش عیاری را پیش بکشــند که به
دلیل اســتفاده بازیگران زن از کالهگیس
سالهاست که توقیف است .اکنون کیانوش
عیاری کارگردان فیلــم «کاناپه» که به
دلیل استفاده بازیگران زن از کاله گیس
توقیف اســت نســبت به پخش سریال
«روزهــای ابدی» و حضــور زنان با کاله
گیس واکنش نشان داد .به گزارش ایلنا،
کیانوش عیاری از پخش سریال «روزهای
ابدی» با همین شــرایط استقبال کرد و
گفــت« :این روزها صحبتهایی اســت
درباره ســریال «روزهای ابــدی» آقای
شــمقدری و مقایسه با فیلم من که من از
این فضا به اینجا رســیدم که خوشحالم
که آقای شمقدری این کار را کرد و با هر
تعریفی ،کاری که آقای شمقدری کرد یک
گام رو به جلوست ».عیاری درباره آخرین
وضعیت فیلم «کاناپه» هم گفت«« :کاناپه»
در یک خواب زمســتانی است .به واسطه
یک سوءتفاهم چهار پنجساله که مسئله
حجاب هســت .در این فیلــم ما موهای
بازیگران زن را با نمره  ۴زدیم و کالهگیس
گذاشتم که فقط در کنار محارم و خلوت
خودشان در خانه کاله گیس داشته باشند
و وقتی به بیرون از خانه و خیابان و اداره
میروند بر اساس عرف و قانون جمهوری
اســامی حجاب دارند .اتفاقاتی که برای
این فیلم افتاد عجیب است»

مطرح شــد ،ضمن آنکه واقعیت نداشــت از چارچوب و کارویژه
مشخص شــده در ســوال نمایندگان نیز خارج بود ».سخنگوی
وزارت امور خارجه در مورد پاســخ وزارت خارجه به تیتر یکی از
روزنامهها با عنوان "ظریف ترامپید " هم با اشاره به آیه  ۶۳سوره
ض َه ْون ًا َوإ ِ َذا خَ َ
اط َب ُه ُم
ون َعلَی ال ْْر ِ
الر ْح َم ِن ال َّذ َ
ِین یَ ْمشُ َ
فرقان ( َوع َِبا ُد َّ
ون َقالُوا َس َ
ــا ًما﴾ گفت« :قالوا ســاما ».خطیب زاده گفت:
ال ْ َجا ِه ُل َ
«البته باید از اهالی رســانه پرســید و آنها بهترین افرادی هستند
که بگویند این چه سبک روزنامه نگاری است که از چنین ادبیات
ت و آیا حتی پایینترین
سخیف و مهملی در آن استفاده شده اس 
اســتانداردهای رسانهای در این تیتر هتاکانه رعایت شده است؟»
وی افزود :بســیاری از اهالی رســانه با من تماس گرفتهاند و ابراز
ناراحتی میکنند و از این سبک سوءاستفاده از رسانه به لمپنیسم
یاد میکنند ».این دیپلمات ارشــد کشورمان در انتها گفت« :قلم
جایگاه ســوگند پروردگار است که متاســفانه برخی اینچنین در
خدمت مقاصد دون سیاســی خود استفاده میکنند .این اقدامات
تفرقه افکنانه و وحدت شکنانه است».

سریعترین،بزرگترین
و سمیترین حیوانات جهان

در ایــن مطلب قرار اســت اطالعاتی پیرامون
حیات وحش داده شــود و «ترینهای» دنیای
حیوانات را به شما معرفی کنیم .از سمیترین و
عظیمالجثهترین حیوانات گرفته تا کوچکترین
و کــم عمرترین حیوانات جهــان .با ما همراه
باشید تا نگاهی مختصر بر قلمرو وسیع حیوانات
داشته باشیم.
> شاهین پرگرین :سریعترین حیوان جهان
ِِ

احتماال زمانی که نام ســریعترین حیوان جهان
میآید ذهنمان به سمت یوزپلنگها سوق پیدا
میکند که خیلی هم اشــتباه نیســت .چرا که
یــک چیتای بالغ نر میتواند تا  130کیلومتر بر
ساعت سرعت داشــته باشد .اما به طور دقیقتر
 10گونه پرنده وجود دارند که سرعت بیشتری
از چیتاهــا دارنــد و در صدر آن هم شــاهین
پرگرین ( )peregrineیا همان شاهین معمولی
قرارمیگیرد.بیشترینسرعتثبتشدهازشاهین
پرگرین  320کیلومتر بر ساعت است که هنگام
شیرجه رفتن به سمت طعمه به وجود میآید.
> مار تایپان بومی :سمیترین حیوان جهان

برای عنــوان کردن ســمیترین حیوان جهان
چندین روش مختلف وجود دارد .در این مطلب
ســمیترین حیوان جهان بر این اساس انتخاب
شده است که سم کدام حیوان این قدرت را دارد
تا انسانهای بیشــتری را به کام مرگ بفرستد.
اینگونه بود که مار بومی تایپان اســترالیایی در
این مطلب به این لقب دست یافت .سم یک مار
تایپان استرالیایی ،جان  100انسان را میگیرد.
نیش یک مار تایپان بومی  50بار از سم مار کبری
خطرناکتر اســت و اگر فردی به آن آلوده شود
طی  30تا  45دقیقه قادر به تنفس نخواهد بود و
جان خواهد داد .همچنین اگر دوست دارید بدانید
ســم کدام حیوان از همه سریعتر موجب مرگ
انسانها میشــود ،باید شما را با عروس دریایی
جعبهای آشنا کنیم .جانوری که سمش در عرض
2تا 5دقیقه میتواند جان یک انسان را بگیرد.
> سمندر چینی :بزرگترین دوزیست جهان

با طول  1.8متر و وزنی بین  30تا  60کیلوگرم،
سمندر چینی عظیم الجثهترین دوزیست حال
حاضر کره زمین محســوب میشود .این جاندار
که در شرق چین زندگی میکند ،همانند سایر
دوزیستانی مانند قورباغه از حیوانات ریزتری مثل
کرم و هزارپایان تغذیه کرده و حدود  20سال عمر
میکند.متاسفانهسمندرچینیدرمعرضانقراض
قرار گرفته و به گفته نشنال جئوگرافیک در آینده
نزدیک دیگر شاهد این دوزیست نخواهیم بود.
> شترمرغ :بزرگترین پرنده جهان

> واکنش کاربران

اما این اقدام وطن امروز واکنش کاربران شــبکههای اجتماعی را
درپی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته اســت« :جای تاسف داره که
برخیها اینقدر افسار گسیخته و فراقانون شدهاند که هر حرف و هر
تهمتی را بدون واهمه به هر کسی که بخواهند نسبت میدهند».
دیگری نوشــت «:این موضوع فرهنگ پایین این روزنامه رانشــان
میدهد».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد« :واقعا باعث تاسفه که در
وضعیت حال حاضر مردم ایران با این همه مشکالت که تماما ریشه
داخلی دارد و نه خارجی عدهای به خاطر منافع شخصی و جناحی
خودشون به شخصیتی مثل آقای ظریف توهین میکنند».

جزییات احضار وزیر ارتباطات

پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به شعبه
نهم دادســرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرها در مورد علت احضار
آذری جهرمی ،روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم
کرد :پرونده قضائی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص
حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره
اغلب این موارد اتهامی حذف شده است .به گزارش دادستانی تهران
برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضائی
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تشــکیل شــده برای وی ،نتیجه گزارشهای نهادهای مردم نهاد،
ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون
به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعالم جزییات
آن معذور اســت .دادستانی تهران ،با رد کردن برخی گمانهزنیها و
شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعالم کرده است ،طی دو سال
گذشته و در دور جدید دادستانی تهران ،هیچ حکم قضائی مبنی بر
فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعیای صادر نشده است.

شتر مرغ را از دیدگاههای مختلفی میتوان یک
«ترین» محسوب کرد .شترمرغ عالوه بر این که
با  2.7متر بلنــدی و وزن حدود 156کیلوگرم
بزرگترین پرنده جهان محســوب میشود ،با
سرعتی بالغ بر 70کیلومتر بر ساعت سریعترین
پرنده و حتی ســریعترین جانــدار دوپای کره
زمین نیز میتوان به شــمار آورد .پاهای بلند
شترمرغ این امکان را به وجود میآورد تا با هر
گام ،مسافتی معادل 5متری را طی کند .اما جا
دارد تا به بزرگترین پرنده در تاریخ هم اشارهای
داشته باشیم که متاسفانه بخاطر عوامل انسانی
حدود 1000سال پیش منقرض شد .فسیل و
تحقیقات پژوهشگران نشان میدهد فیل پرنده
( )Elephant birdکه حدود  9.8متر بلندی
و 730کیلوگرم وزن داشــته است بزرگترین
پرنده در تاریخ کره زمین بوده که روزگاری در
ماداگاسکار زندگی میکرده است.

