دلنوشته

گفتگو کنید
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

مذاکره خوب است باید حرف زد گفتگو کرد.
مذاکره از مجادله بهتر است .دیپلماسی کالمی
در مذاکــره بــا لطافت خاص خــود میتواند
عاملی شــود بر پایان ناسزاها و اختالف ها .لذا
دیپلماسی کالمی با استفاده از فرمول":کالم تو
عصای معجزه گرتوست" میتواند معجزه کند.
میتوانــد قهر را به آشــتی تبدیل کند .آدمها
را بــا هم مهربان کند لبخندهــا را احیا کند.
باور کنید احیــای لبخند برای برخی مقامات
و خصوصا برای مردم همیشــه در صحنه غم
حتی از احیای برجام مهمتر و ضروریتر است
اما تا مدیر روزنامه مطلبم را به واسطه دخالت
در کار وزارت خارجــه حذف نکرده اعالم کنم
منظورم از مذاکره ،مذاکره بین دولت و مجلس
است .ظاهرا طبق قواعد و شواهد و ادله بسیار
مذاکرات آشــکار بین دولت و مجلس چندان
نتیجــه بخش نبوده و دامــن اختالفات اینها
بسیار بلند است لذا پیشنهاد میدهم مذاکراتی
پنهانی بین دولت و مجلس شــکل گیرد .یک
کدخدایی هم میانجیگری کند خالصه به آنها
خودمونی و در خفــا بگوید :آخه دردتان چیه
چرا آنقدر بــه جون هم میافتین ،بس کنید؟
این جملــهای بود که ننه جونــم خدا بیامرز
همیشــه در موقع میانجیگری بین دو طرف
که اختالف داشــتند بکار میبرد .کســی که
میگفت :ننه زبونت باید آب رو آتیش باشه!
حتــی ،همین دیشــب اقدس خانــم پیرزن
همســایه مون مرا دید و گفت :ننه رفتم دکتر
آخه کبدم خوب کار نمیکنه .گفتم چرا؟ گفت
آخه جیگرم له شده .از دست روزگار ،از دست
دولتیها و مجلسیها ،حتی چپیها و راستیها،
ننه متلکهایی که اینا به هم میاندازن منو یاد
متلکهای خواهرای شوهرم میندازه که یهعمر
از دستشون چهها نکشــیدم! بهشون بگو این
نزاع را پایان دهید فکری به حال ما کنید.
خیلــی حرف اقــدس خانم روی مــن تاثیر
گذاشت لذا بنده به عنوان پیام رسان یک پیام
مهم و اساسی از سوی اقدس خانم به دو طرف
درگیریها اعالم میکنم :متلک گویی به سبک
خواهر شوهرهای اقدس خانم را کنار بگذارید.
آتش بس اعــام کنید با هــم گفتگو کنید.
فکری به حال ما کنید .حقوق ماهیانه ما کفاف
زندگیمان را نمیدهد حقوق شهروندی هم که
مثل برجام مرد .بوی گندش هم بلند شد شما
به جان هم افتادید؟

حافظ نامه

رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است
از آن زمان که بر این آستان نهادم روی
تفســیر :حافظ به برخــی جریانهای حزبی که تمایــل ندارند در
انتخابات مشــارکت کنند توصیه میکند از حضور در دولت ناامید و
رمیده نشوند.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

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

امام علی (ع) :پند گرفتن  ،آدمی را به رشد و راه راست می کشاند.
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شوخیوحشتناک

آفتاب یزد -گروه شبکه :دریافت الیک و شهوت دیدهشدن
در فضای مجازی باز هم باعث شد فردی انساننما ،کودکی
را آزار دهد .ماجرا از این قرار اســت که به تازگی تصویر
آزار دهندهای در شــبکههای اجتماعی در حال انتشــار
اســت که نشــان میدهد فردی ،کودکــی را از گردن با
تسبیح آویزان کرده است .قسمت تلخ و تاسف بار ماجرا
اینجاست که در حالی که کودک متحمل درد و رنج بسیار
اســت و گریه میکند ،با ژستی چون فاتحان جنگ،اقدام
وقیحانهاش را برای اثبــات بیوجدانیاش به یادگار ثبت
کرده است .خوشبختانه فرد کودک آزار توسط پلیس فتا
مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شده اما این اولینبار
نیست که بهای دیده شدن در فضای مجازی ،کودکآزاری
اســت .همین چند روز پیش بود که کلیــپ دیگری در
شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد که کودک
شیرخواری زنجیر بزرگی به دور گردنش زده شده و پدرش
در داخل خانه او را به این طرف و آن طرف میکشــد و در
این میان افرادی که در خانه حضور دارند بهرغم شــنیدن
نالههای کودک ،به این ماجرا میخندند یا پیشــتر فردی
کودک مبتال با سندروم داون را شکنجه میداد .به هرحال
اینها اتفاقات ناگواری اســت که در حال رخ دادن اســت
و باید هرچه ســریعتر در این خصــوص اقدامات عاجلی
صورت بگیرد.
> تفریح و سرگرمی علت کودک آزاری

در این راستا حسین بشری معاون اجتماعی پلیس همدان
گفت« :فردی که در شهرســتان مالیر اقدام به یک فقره
کودک آزاری کرده بود،شناســایی و دســتگیر شد ».به
گزارش برنا؛ حسین بشری معاون اجتماعی پلیس همدان
گفت« :فرد مذکور در اعترافات اولیه هدف از این کار خود
را شــوخی و مزاح با برادرزاده خود عنوان و اعالم داشته
از نتیجه کار خود اطالع نداشــته و این کار را برای تفریح
و ســرگرمی انجام داده است ».بشری در پایان تاکید کرد:
«انگیزه دقیق و واقعی فرد مذکور در دست بررسی است

هرکسی این صحنه را ببینه این رفتار را تایید نخواهد کرد.
واین کودک آزاری است و این آدم نما بایستی در محکمه
پاسخگو باشد.برای مطرح شدن و دیده شدن و قدرتنمایی
راههای دیگری هم وجود دارد واقعا این حرکت غیرانسانی
است ...البته شاید هم این عکس یک فوتوشاپ باشد ولی
بازهم انتشار چنین عکسی غیر اخالقی است».
> باید به سزای عملش برسد

و پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع محترم
قضائی شــده و متهم بازداشت شد ضمنا پلیس با اینگونه
اقدامات که باعث تشویش اذهان عمومی و ناراحتی مردم
شریف میشود با قاطعیت برخورد خواهد کرد».
> واکنش پرویز پرستویی

اکنون این کودک آزاری با واکنش پرویز پرستویی و دیگر
هنرمندان کشورمان روبه رو شده است .پرویز پرستویی
در این خصوص در صفحه اینســتاگرامیاش مینویسد:
«نمیدونم این آدم نما ،پدر این طفل معصومه یا نیســت.
شاید خواسته در دنیای مجازی و پیج اینستاگرامش قدرت
خودش رو نشون بده که ببینید،این منم و شاید هم خواسته
بگه قدرت وتاب توان بچهام رو ببینید در هر دوصورت کاری
بس غیر انسانی است .اگر همین بازی رو با خود این آدم نما
بکنند قطعا تاب نخواهد آورد ضمن اینکه شاید با انتشار
این مطلب ایشان معترض شوند که به کسی مربوط نیست
من هرکاری دلم بخــواد میتونم انجام بدم که کامال حق با
این است اما وقتی کســی این تصویر را در دنیای مجازی
پخش میکنه هم مشکل داره وهم بد آموزی است .وقطعا

علیرغم انتشار فیلم راهور از صحنه درگیری

نماینده سبزوار طلبکار هم شد

مادر سرباز وظیفه :وقتی شنیدم پسرم از نماینده مجلس سیلی خورده تا صبح خوابم نبرد

ابد و یک روز  -سعید روستایی

مسافری که  ۳ماه
در سالن فرودگاه زندگی میکرد!

آفتاب یزد -گروه شــبکه :اظهارات ضــد و نقیض علی اصغر
عنابستانی نماینده سبزوار در خصوص برخورد فیزیکیاش با سرباز
پلیــس راهور تمامی ندارد .او در اولین واکنشاش به حادثه عنوان
کرده بود که به هیچ عنوان ســیلی به صورت سرباز نزده است اما
پلیس میگوید مســتنداتی را مبنی بر اینکه این نماینده برخورد
فیزیکی با ســرباز داشته ،دارد که تحویل مراجع قضائی داده است.
بعد از این موضوع عنابســتانی قرار بود بیانیهای را صادر کند و در
آن ماجرا را شــرح دهد .حاال بیانیه منتشــر شده و نشان میدهد
کــه اظهارات او بــار دیگر با ضد و نقیض همراه اســت چرا که او
پیشتر گفته بود«:ما حتی از ماشین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه گفته
میشود؛ عنابستانی بر صورت سرباز پلیس راهور سیلی زده است،
اص ً
ال صحت ندارد» امــا در این بیانیه میگوید «:من که از توهین
بیدلیل سرباز ناراحت شدهام پیاده میشوم و به او میگویم که شما
حق نداری توهین کنی؟»
> باید از حیثیت من دفاع شود

مسافری که بدون آنکه جلب توجه کند به مدت
 ۳ماه در داخل ســالن انتظار یک فرودگاه در
آمریکا زندگی میکرد به سوژه رسانهها تبدیل
شــد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران« ،آدیتیا
سینگ»  ۳۶ساله اهل کالیفرنیا که به شیکاگو
ســفر کرده بود پس از آنکه به خاطر نگرانی از
ابتال به کرونا از بازگشــت به خانهاش منصرف
شد تصمیم گرفت تا در فرودگاه شیکاگو بماند.
این مرد جوان به مدت  ۳ماه در حالی در سالن
انتظار فرودگاه زندگی میکرد که هیچ یک از
مسئوالن فرودگاه متوجه حضور طوالنی او در
این مکان نشدند .هنوز انگیزه سفر آقای سینگ
که گفته میشود بیکار است به شیکاگو مشخص
نشده ،اما او هفته گذشته پس از گذشت  ۳ماه
توسط پلیس فرودگاه بازداشت شد .سینگ که
از اواسط ماه اکتبر در فرودگاه شیکاگو اقامت
داشــت هفته گذشته توسط یکی از کارمندان
فرودگاه مورد بازخواســت قــرار گرفت .بنا به
گزارش رســانههای محلی این مــرد پس از
روبهرو شدن با کارمند فرودگاه ماسک خود را
پایین کشید و کارت شناسایی را که از گردنش
آویزان بود به او نشان داد .این کارت متعلق به
یکی از کارمندان فرودگاه بود که یک هفته پس
از فرود هواپیمای سینگ در اوهر مفقود شده
بود .این کارمند فرودگاه که به سینگ مشکوک
شده بود بالفاصله با پلیس تماس گرفت و وی
به بازداشتگاه منتقل شــد .در حین بازجویی
ســینگ به پلیس گفت به علت ترس از ابتال
به کرونا تصمیم گرفت تا در فرودگاه شیکاگو
بماند .او گفت با تامین غذا از مسافران فرودگاه
توانســت این مدت را در فرودگاه سپری کند.
پلیس محلی آمریکا پس از بررسی سوابق این
مرد اعالم کرد او فاقد ســوابق کیفری است .با
این حال ســینگ به دادگاه اعزام و طبق حکم
دادگاه وی به دلیل استفاده از کارت شناسایی
تقلبی و همچنیــن تخطی از مقررات فرودگاه
محکوم شد.

به گزارش عصرایــران ،در بیانیه علی اصغر عنابســتانی ،نماینده
مردم ســبزوار در مجلس آمده اســت«:راننده جوان و تازهکار من
وقتی مطمئن میشود به برنامه سفر نمیرسیم و در حالی که من
مشغول مصاحبه تلفنی هستم به راهبند ورودی خط ویژه نزدیک
میشــود .سربازی جلویش را گرفته و چون کارت تردد ندارد مانع
میشود .راننده میگوید ماشین مجلس است و نماینده عجله دارد.
لذا سرباز برای اطمینان از نماینده بودن بنده از من کارت میخواهد
که نشــان میدهم .اما سرباز دیگری از راه میرسد و از سرباز اولی
میپرسد این فرد کیســت؟ میگوید نماینده مجلس است .سرباز
دومی بیمقدمه به راننده ما میگوید برو کنار بچهخوشگل!!! راننده
ما با اشاره به بنده تاکید میکند که ایشان نماینده مجلس است ولی
سرباز دوم یکی دو بار میگوید هر خری هست برای خودش هست،
من راه نمیدهم .من که از توهین بیدلیل ســرباز ناراحت شــدهام
پیاده میشوم و به او میگویم که شما حق نداری توهین کنی؟ راه
نمیدهی اشکال ندارد اما حق نداری به هیچ شهروندی ولو نماینده
مــردم توهین کنی و او دوباره باتومش را به شــکم من میکوبد و
میگوید گفتم هر خری هستی برای خودت هستی! دستم را روی
شانهاش میگذارم و هلش میدهم ،یکی دو قدم به عقب میرود و
دوباره باتومش را به سمت من پرت میکند! برمیگردم و در صندلی
عقب ماشین مینشینم و به راننده میگویم بشین برویم .سرباز که
جلو راه ما را ســد کرده بــه راننده اتوبوس عقبی میگوید از عقب
سپر به سپر این ماشین بچسبان تا نتواند تکان بخورد! خواهشهای
راننده ما برای باز شــدن راه به جایی نمیرسد! بخاطر قفل کردن
خودرو ما از عقب و جلو توسط سرباز مزبور ،ترافیک شدیدی ایجاد
میشود .سرباز مرتبا با موبایل خود صحبت میکند .موتورسیکلتی
از راهور میرسد ،افسری پیاده میشود و با سرباز صحبت میکند
و اصال به ماشــین ما نزدیک نمیشود .افسر ناشناس ناگهان وسط
خیابان میایستد و شــروع به فریاد زدن میکند و علیه مجلس و
نمایندگان داد میزند و توهین میکند و تماشاگران این صحنه را
ک میکند و سپس با گوشی موبایل خود از صحنه
علیه بنده تحری 
تشنجی که ایجاد کرده فیلمبرداری میکند و برخی از افراد حاضر
در صحنه که تحت تاثیر جنجال ایجادشده علیه بنده قرار گرفتهاند
به سمت ماشین آمده و مشت و لگد میزنند و شیشه عقب ماشین
روی سر من خرد میشود! افسر دوم بعد از این همه جنجال راه را
باز میکند و ما از صحنه خارج میشویم! معاون عملیات راهور از راه
میرسد و عذرخواهی مختصری از ما میکند و قول میدهد که با
سرباز و افسر خاطی برخورد کند و ما هم چون برای سفر به حوزه
انتخابیه عجله داریم میرویم .با وجود قول سردار اشتری به اینجانب
مبنی بر حل مســئله و برخورد با متخلفین ،ســه روز بعد فیلمی
که افسر انتظامی از جنجالآفرینی خودش گرفته بود ،با محوریت

ادعــای کامال دروغ و کذب «ســیلی زدن» بنده به «صورت» یک
سرباز در حال انجام وظیفه در فضای مجازی پخش میشود و سر
از رسانههای خارجی در میآورد! و حمله بیسابقه و همهجانبه به
این حقیر ،مجلس و نظام شروع میشود و باقی ماجرا که میدانید!
> چند نکته پایانی؛

 -۱بنده به هیچوجه به خودم اجازه سیلی زدن به صورت هیچکس
را نمیدهم چه برســد به صورت یک سرباز وظیفه و صرفا بعد از
چندین بار توهین زشت و بکار بردن الفاظ ناپسند توسط سرباز دوم
که قاعدتا بایســتی حتی با مردم عادی چه برسد نماینده مردم در
چارچوب قانون و ادب برخورد نماید ،فقط او را هل دادهام و اساسا
سیلی در کار نبوده است!
 -۲افسری که وظیفه حفظ نظم و رعایت قانون را دارد خود عامل
تشنج عمومی در خیابان و جنجالآفرینی شده و با ایجاد ناامنی و
تهییج ســایرین برای هجوم به سمت نماینده ملت با خیال راحت
از صحنه سازیش با دوربین شخصی فیلم گرفته و آن را در فضای
مجازی پخش میکند و هیچکس سراغی از نیت او نمیگیرد.
 -۳اگر از حیثیت این همکار کوچکتان که همچون شما شأنیتی در
این کشور جز خادمی و نمایندگی از مردم ندارد دفاع نشود تردید
نکنید که این آخرین مورد نیست و بعد از این نمایندگی مردم جز
اسباب تمسخر و هتک حرمت توسط سایرین و چه اصحاب قدرت
و ثــروت و ...نخواهد بود و قاعدتا تکلیف رفتار این اصحاب با مردم
عادی نیز کامال واضح خواهد بود» .
گفتنی است در فیلمی که دوربینهای راهنمایی و رانندگی از فاصله
دور ثبت کرده اند ،لحظه سیلی زدن این نماینده به صورت سرباز،
به طور ناواضحی دیده میشــود .همچنین در فیلم اولیه نیز چند
شهروند به صراحت میگویند که شاهد صحنه سیلی زدن بوده اند.
> ترسی از نماینده مجلس نداشتم

از سوی دیگر عابد اکبری ،سرباز وظیفه که به خاطر اجرای قانون از
طرف یک نماینده مجلس سیلی خورده بود ،درباره روز حادثه گفت:
«من یک جوان ۲۲ساله هستم که باید  ۲سال از بهترین سالهای
زندگیام را در خدمت مقدس ســربازی بگذرانم .از شــمال ایران،
مازندران و شهر آمل راهی تهران شدهام ،از همان روز اول با خودم
گفتم در این  ۲سال که باید در خدمت سربازی بگذرانم بدون هیچ
ترسی حافظ قانون باشم .تالشم را هم برای این هدف انجام دادهام و
نه آن لحظه و از یک نماینده مجلس ،که در مقابل هیچ فرد دیگری
هم تا زمانی که حق و قانون با من باشــد ،ابایی ندارم ».به گزارش
اعتماد آنالین ،سرباز وظیفه ،عابد اکبری ،این روزها سخت درگیر
کارهای مرتبط با پرونده است .پروندهای که یک سر آن شکایت از
یک نماینده مجلس است .این روزها ،به اشتباه اسم او حامد نوشته
شــده اما عابد نام این سرباز ۲۲ساله اســت که تازه  ۶ماه از زمان
خدمتش گذشته است.
> از مجلس تماسی با من نگرفتند

او درباره ماجرایی که روز  ۴بهمن رخ داد گفت« :نمیتوانم از تمام
اتفاقاتی که در آن ویدئو رخ داد بگویم ،اما به هر حال مردم دیدند
که چه حرفهایی رد و بدل شد .من میدانستم که قانون چیست
و آنجا بودم تا وظیفهام را انجام دهم .برای اجرای قانون هم از هیچ
کســی نمیترسیدم .تقدیر و تشکر میکنم از مسئوالنی که از من
حمایت میکنند .از مجلس کسی با من تماس نگرفت ،اما نیروی
انتظامی لحظه به لحظه همراه کارهای من است .شاید بعد از دادگاه
از مجلس هم با من تماس بگیرند .این چند روز ،صبح و بعدازظهر،
درگیر کارهای این پرونده هســتم و به همین دلیل نتوانستهام سر
شیفت حاضر بشــوم ،اما به محض تمام شدن این ماجراها مجددا ً
سر خدمت حاضر میشوم ».وی افزود «:من میدانم که همه چیز
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مراسم و عقاید عجیبی که
تنها در ژاپن وجود دارد!

عمویی که برادرزاده خود را از گردن با تسبیح آویزان کرده بود بازداشت شد .او مدعی شده قصد شوخی داشته و فکر نمیکرده اقدام وی کودک آزاری است

دیالوگ

اینجا چند ساله شــبها تصمیم میگیرن این
زندگی رو عوض کنند صبحها از یادشون میره،
اینجا کسی عوض بشو نیست اینجا همه چیز
ادامه داره.

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 :

داریوش فرضیایی ،مجری قدیمی و مشهور بخش کودک و
نوجوان تلویزیون که به «عمو پورنگ» معروف است نیز با
انتشار پستی در فضای مجازی نوشت«:باورم نمیشه یک
انسان تا این حد بیرحم و سنگدل باشه! این مردک رو باید
شناســایی و تحویل مراجع قضائی داد تا به اشد مجازات
محکوم بشه .کودک آزاری که میکنه در کنارش عکس هم
گرفته و به اشتراک گذاشته و این بدترین صدمه روحی رو
به افراد جامعه میزنه ،هر کسی با نگاه کردن به این تصویر
روح و روانش بهم میریزه .از ماموران انتظامی و پلیس فتا
خواهش میکنم هر چه سریعتر این فرد روانی رو دستگیر
کنن تا بسزای عملش برسه اون باید در مقابل قانون و مردم
جوابگوی این کار غیرانسانی ( کودک آزاری ) باشه»...
> واکنش کاربران

از ســوی دیگر از آنجا که این تصویر احساسات کاربران
شــبکههای اجتماعی را جریحه دار کرده است با واکنش
آنها روبه رو شده است .برخی از کاربران نوشته اند «:وقتی
بهتون میگیم قبل از ازدواج تســت و مشاوره روانپزشکی
بگیرین! برای این روزاست»« ،بی شعوری همینه دیگه آخه
بچهای به این کوچیکی رو چطور دلتون میاد اینکارو باهاش
بکنید»« ،مشکل اصلی اینجاست که برای اون بچه و پدر
بچه این کار کودک آزاری محسوب نشده و اصال از نظرش
مشکلی نداره»« ،کودک آزاری به هر نحوی کثیفترین کار
دنیاســت و فرد کودک آزار رو باید به شدیدترین (تاکید
میکنم شدیدترین) صورت ممکن مجازات کرد»
سلســلهمراتب دارد .رئیس من هم یک رئیس دارد و همه چیز در
قانون روشن است .همین قانون گفته هر خودرویی بخواهد از الین
ویژه تردد کند باید مجوز داشته باشد .من هم ترسی از انجام کاری
که رئیس باالدستی و مهمتر از آن قانون به من سپرده ندارم .همه
آنها هم گفتهاند در این ماجرا از من حمایت میکنند که تا به اینجا
هم حمایتشان را دیدهام».
> پدر سرباز وظیفه :به خاطر نگرانی مادرش راهی تهران شدم

ژاپن از آن دســت کشورهایی است که به دلیل
فرهنگ منحصر به فردش ،بسیاری را مجذوب
خود کرده اســت و بســیاری هم عالقه دارند
که دســت کم یکبار به این کشــور سفر کنند
تــا حضوری و ملوستر افســانههایی که از دل
این کشــور بیرون آماده است را مشاهده کنند.
همچنین از آنجایی که ژاپن در نظرسنجی سال
 2020پس از کانادا به عنوان محبوبترین کشور
و مقصد مهاجرتی جهان شناخته شد ،تصمیم
گرفتیم کمی بیشتر پیرامون این کشور صحبت
کنیم و به طور دقیقتر در این مطلب نگاهی به
عجیبترین و جالبترین آداب و رسومی که تنها
در ژاپن وجود دارد بیندازیم.
> فستیوال ناکیزومو؛ گریه کن بچه!

ناکی سومو یا ناکیزومو نام فستیوالی مذهبی -
فرهنگی در ژاپن است که هر ساله در اواخر آوریل
برگزار میشود .ناکی زومو روزی است که نوزادان
باید اشک بریزند و بزرگساالن بخندند .چرا که در
این فستیوال کشتی گیرانی که لباس سومو بر تن
دارند همانند یک مسابقه دو نوزاد را بغل میکنند
و داور مســابقه با گذاشــتن ماسکی ترسناک
(معموال ماســک اونی) به صــورت کودکان زل
میزند! نوزادی که بتواند با صدای بلندتر و مدت
زمان بیشتری گریه کند برنده مسابقه میشود.
فستیوال ناکیزومو قدمت 400ساله داشته و گفته
میشود برگزاری این مراسم سبب حفظ سالمتی
کودکان در زندگی میشود.
> مراسم شوکاتسو؛ آماده مرگ باش

در حالی که اکثر آدمهــا از مرگ هراس دارند و
تمایلــی ندارند که درباره آن فکر کنند ،ژاپنیها
هرساله مراسمی به نام شوکاتسو ( )Shukatsuرا
برگزار میکنند که همه چی آن درباره مرگ است.
در این مراسم افرادی پیرامون مرگ صحبت کرده
و به دیگران آموزش میدهند که چگونه برای آن
ش شامل آمادگی روانی
روز آماده شوند .این آموز 
و حتی امتحان کردن تابوتها میشــود ،به این
صورت که داوطلبان میتوانند با انتخاب مدل مو
و آرایش دلخواهشان در تابوت قرار گرفته و مدتی
را در مکانی که قرار است روزی به خانه ابدیشان
تبدیل شود سپری کنند.

اما این روزها خانواده این ســرباز وظیفه هم نگرانی کم نداشــتند.
به خصوص مادر عابد که ضمن افتخار کردن به پســرش ،از اتفاق
رخداده ناراحــت بود .علــی اکبری ،پدر عابــد ،در این باره گفت:
«شــنیدن ماجرا خیلی ناراحتکننده بود .اینکه فرزندت را بزرگ
کنی .سعی کنی درست تربیت شود .درس بخواند و برای کشورش
به سربازی برود .در تمام این سالها کنارش باشی و برخورد فیزیکی
> فستیوال پانتو؛ شهر ارواح
با او نکنی ،آن وقت یک نماینده مجلس که قرار اســت وکیل من
و بقیه مردم در آن مجلس باشــد ،به جای حمایت ،دست روی او
بلند کند .اتفاق ناراحتکنندهای است .به ویژه خیلی نگران مادرش
بودم .او وقتی از ماجرا مطلع شــد خیلی ناراحت شد و مدام به این
فکر میکرد که یک نفر به پسرش سیلی زده است .به همین دلیل،
مرخصی گرفتم و به تهران آمدم تا ماجرا را از همانجا پیگیری کنم،
پسرم را ببینم و خیال مادرش را بابت سالمت عابد راحت کنم ».او
ادامه داد« :در این روزها چندین نفر از دوستان و آشنایان ما تماس
گویی ترساندن کودکان در مراس م ژاپنی تمامی
گرفتهاند و به خاطر تربیت چنین پســری از ما تقدیر کردهاند .در
ندارد! پانتو ( )Paantuیکی دیگر از فستیوالهای
فضای مجازی هم متنهای زیادی دیدم که از پســر ما تقدیر شده
عجیب و مشهور ژاپنی اســت که در آن مردها
بود و از او به عنوان یک انسان آزاده نام بردند .چه افتخاری برای یک
بدن خود را با گل و الی آغشته میکنند ،با برگ
پدر و مادر بزرگتر از اینکه ببیند فرزندی که سالها برایش زحمت
درختان آن را میپوشانند ،یک ماسک چوبی ویژه
کشیده به چنین انسان درستی تبدیل شده است.نیروی انتظامی
روی صورتشــان میگذارند و در شهر شروع به
تنها نهادی بوده که در این مدت پیگیری پرونده را بر عهده گرفته
راهرفتنمیکنند.هدفازاینکارهمانندفستیوال
اســت .نیروی انتظامی و سردار اشتری به ما قول دادهاند که پیگیر
شوکاتســو دور کردن ارواح خبیثــه و به ارمغان
کارها باشند و شکایت را انجام دهند .خودمان هم دیگر قصد نداریم
آوردن خوشبختی عنوان شده است .البته در این
حقوقی
که به این مســئله ورود کنیم و شکایت تنظیم کنیم .اداره
فستیوال که در جزیره بزرگ میاکو جیما برگزار
نیــروی انتظامی این کار را انجام داده و قول هم داده که تا آخرین
میشود کارهای دیگری هم انجام میشود که یکی
لحظه این ماجرا کنار ما بماند و از عابد حمایت کند .برخی گفتند
از آنها دنبال کردن کودکان و افرادی اســت که
پیگیر ماجرا نشوید ،شاید مشکلی برایتان رخ بدهد ،اما من کاری به
خود را به شکل پانتو درنیاوردهاند /.خبرآنالین
این حرفها نداشتم .تا زمانی که بدانم
حق بــا من و فرزندانم اســت و بدانم
که اشــتباه و ناحقی مرتکب نشدهاند،
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام
شرکت خدمات فنی فوالد یزد (تعاونی سهامی عام)
همواره کنارشان خواهم بود .به همین
به شماره ثبت  136و شناسه ملی 10862053093
دلیل هم از ابتدا وقتی فهمیدم حق با
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی ایشان میرساند جلسه مجمع
پسرم بوده اســت به داشتن او افتخار
عمومی فوقالعاده این شرکت راس ساعت  15روز یکشنبه مورخ  1399/11/19در محل قانونی
کردم .هیچ ترســی در وجودم نبود به
شرکت واقع در یزد :بلوار آزادگان -بلوار شهید دهقان منشادی -کیلومتر  24جاده فوالد آلیاژی-
نیست».
خاطر اینکه میدانستم مقصر
جنب شــرکت فوالد آلیاژی ایران ،تشــکیل میگردد .شــایان ذکر است حسب ابالغیه شماره
او در آخر گفت «:من هیچ حرفی با این
 104/31مورخ  1398/12/20دبیر محترم ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابالغیه شماره
/440/050ب 98/مورخ  98/12/26ســازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری
آقای نماینده مجلس ندارم .کسی که
مجامع با توجه به شــیوع بیماری کرونا ،مجمع با حضور حداکثر  15نفر برگزار خواهد شــد.
دست به چنین کاری میزند اص ً
نباید
ال
از این رو ضمن تشــکر از ســهامداران محترم درخواست میشود با مشاهده پخش زنده جلسه
با او حرفی زد .فقط متاســف هستم و
مذکور از طریق آدرس  https://b2n.ir/khfulaو یا از شــبکه اجتماعی اینستاگرام شرکت به
نشانی  khfulaما را در حفظ سالمت سهامداران و برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری فرمایند.
بداند که با ایــن کاری که انجام داده
ســهامداران محترم میتوانند سواالت خود را از طریق این سامانه و در زمان پرسش و پاسخ در
لباس نظام را زیر ســوال برده است .از
مجمع مطرح کنند تا نسبت به پاسخ به سواالت آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.
ما
مجلس هم در این روزها کســی با
ضمنا از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی این مجمع را دنبال میکنند کمال
تشکر را داریم .دستور جلسه -1 :قرائت و استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس
تماسی نگرفته اســت و قول پیگیری
قانونی در خصوص پیشــنهاد افزایش ســرمایه  -2اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و
هم ندادهاند .فقط نیروی انتظامی بود
اصالح ماده  5اساسنامه شرکت
هم
کــه همراهی کرد .اتفاقاً از مجلس
ضمنا به موجب ماده  99الیحه اصالحی قانون تجارت و ماده  19اساسنامه ،سهامداران محترم یا
درخواست دارم که به این مسئله ورود
وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور مییابند ،با در دست داشتن اصل کارت ملی
و حســب مورد معرفینامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالتنامه رسمی ،برای دریافت برگ
کند و ســاکت نماند».همچنین مادر
ورود در محل مجمع حضور یابند .سهامداران محترم و نمایندگان آنها که عالئم سرماخوردگی
سرباز عابد اکبری که از نماینده مجلس
یا شبه آنفلوآنزا دارند ،برای حفظ سالمت سایر سهامداران و عوامل اجرایی مجمع ،از حضور در
سیلی خورد با بیان اینکه شبی که این
جلسه مجمع خودداری فرمایند و همچنین سهامداران و نمایندگان محترمی که در مجمع حاضر
خواهند شد ملزم به رعایت موارد ذیل میباشند:
خبر را شنیدم از غصه نتوانستم بخوابم،
 -1همراه داشتن ماسک و دستکش
گفت« :اگــر یک ملت هم از پســرم
 -2همراه داشتن خودکار شخصی
حمایت کنند ،باز کسی باید مادر باشد
 -3خودداری از دست دادن و روبوسی
 -4حفظ فاصله اجتماعی از دیگر شرکتکنندگان در طول برگزاری مجمع
تا بتواند درد کتک خوردن فرزندش را
در شهر غریب درک کند».
هیئت مدیره شرکت خدمات فنی فوالد یزد (تعاونی سهامی عام)

