دلنوشته

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

مذاکره ما
ختم به خیر شد

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

یکی از دوســتان طنزپرداز گفت چندی پیش برای
گرفتن وام به بانک مراجعه کردم که وامی بگیرم و به
قول معروف به یه جایی به یه زخمی بزنم هر چند من
همه جام زخمیه .واقعا اگر وام هم به دستم برسد گیج
میشوم که به کدام زخم بزنم؟ در انتخاب گزینههایی
که به کدام زخم بزنم گیج میشوم .مثل موقعی که در
یدانیم به کدام گزینه رای
انتخابات گیج میزنیم و نم 
بدهیم؟ (از بس همه خوبند)!
به هر صورت مــدارک الزم را تهیه و به اتفاق ضامن
بــه بانک رفتیم .ضامن اخوی بنده بود فیش حقوق و
گواهی کسر از حقوق هم به بانک به عنوان ضمانت ارائه
داد .اما رئیس بانک دبه درآورد که باید یک فتوکپی از
یک سند که به نام خودت باشد هم بیاوری .مثل سند
ماشین ،خانه ،زمین ،کارخانه و ...اخوی گفت :شرمنده
که من هیچی ندارم .منم به رئیس بانک گفتم قربونت
طرف فیش حقوقی و گواهی کســرحقوق داره دیگه
چرا سر راه گرفتن وام سنگاندازی میکنی؟ درود بر
دموکراسی اما مرگ براین بروکراسی و کاغذ بازی .چرا
لجبازی میکنی شما هم عین نمایندههای مجلس که
ســر لجبازی با دولت دارند با ما باز لجبازی میکنی؟
وی گفت :آقا آمدی وام بگیری یا بحث سیاسی بکنی؟
این قانون دســتور از باالست .اخوی هم ناراحت شد
گفت آقا جان من هیچ چیزی به نامم نیســت بنده
یک محکوم مالیام .رئیس بانک روبه من کرد و با غیظ
گفت :مرد حسابی محکوم آوردی که ضامنت بشه؟ منو
االف کردید؟ زودتر سند رو کنید وگرنه کار دارم باید
از بانک برم بیرون؟ گفتم :رئیس ،اخوی محکوم مالیه
اما مفسد مالی نیست محکوم مهریه است در ثانی کجا
بیرون بری؟ مگر از پروتکل الحاقی میخوای خارج بشی
که راحت بزنی بیرون؟ رئیس بانک تا این را شنید گفت
تو چرا هر چیــزی را ربط به دولت و مجلس میدی؟
گفتم شما فرض کن روانم مشکل داره .اخوی گفت
آقای رئیس« ،من بیهمه چیز» به عنوان محکوم مهریه
چیزی به نامم نیست هر چی داشتم فقط دارم سکه
میدم این سکههای زرینی که به زنم پرداخت میکنم
اگر حاتم طایی االن زنده بود میگفت :حاتم بخشــی
نکن که بدبخت شدی ،آنقدر سکه نده! من تنها چیزی
که به نامم هست شناسنامه ،کارت ملی ،دفترچه بیمه
و اینجور چیزاست .رئیس بانک تلخندی زد و گفت:
بههرصورت تا یک سند ارائه نکنید نمیتوانم پرونده وام
را باز کنم .به شوخی گفتم «سند چشمانداز توسعه»
را بیارم قبوله؟ رئیس نیم لبخندی زد .اما با لبخند که
مشکل حل نمیشود؟ شاید هم بشود! خالصه کار وام
ما داشت به مشکل و بن بست میخورد چیزی نمانده
بود از شــدت عصبانیت میز مذاکره با رئیس بانک را
ترک کنیم که ناگهان رئیس بانک گفت :حتی سند
خط موبایل ندارید؟ اخوی گفت :آها آها یادم آمد بنده
همچی«بیهمهچیز»همنیستمیکسندخطموبایل
دارم که به نام خودم هست .قبوله؟ رئیس بانک لبخند
زد و سری به عالمت تایید تکان داد .لبخند او باعث شد
میز مذاکره را ترک نکنیم و کار وام ختم به خیر شد.

درختدوستیبنشانکهکامدلبهبارآرد
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
تفســیر :حافظ این شعر را خطاب به کشورهایی سروده که پولهای
بلوکه شده در کشورشان داریم!

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

امام علی (ع) :طمع نکن در آنچه شایسته آن نیستی.
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اظهارات غیرمتعارف وزیر بهداشت با عث دلخوری کارکنان بهشت زهرا (س) شد

آقای نمکی! عذرخواهی کنید

آفتاب یزد -گروه شبکه :دو روز پیش سعید
نمکی وزیر بهداشت از کسانی که کرونا را
جدی نمیگیرند و پروتکلهای بهداشتی
را رعایت نمیکنند با عصبانیت انتقاد کرد
و خطاب به آنها گفت« :مــا داریم فریاد
میزنیم که اپیدمــی گرفتارمان میکند،
چرا گوش نمیکنید؟ اینطور که نمیشــود
مملکت اداره کرد .چقدر باید فریاد بزنم و
بگویم .خدا شاهد است که داغ این شهدای
ســامت دارد مرا نابود میکند .نابترین
بچههای نظام ســامت را از دست دادم.
داغی برای هیچ فرماندهــی باالتر از این
نیست که افسران ارشــد و سربازانش را
ازدست بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری و
سهل انگاری دیگران .من وزیر خبر ندارم
چه کســی میآید و بیرون میرود .فقط
شــدم ته رودخانه ،زخمی و جنازه جمع
کن .بجای وزیر بهداشــت بگوئید مدیرکل
مردهشورخانه .این درد بزرگی است».
اما بخشــی از این اظهارات وزیر بهداشت
موجب ناراحتی قشــری از جامعه شد که
از زمــان ورود کرونا تا بــه االن پا به پای
نیرویهای ســامت زحمت کشیدند و با
تمام خطراتی که برایشــان داشت ،افرادی
راکه کرونا جانشان را میگرفت به دل خاک
میســپردند .همانها که وزیر بهداشت با
عصبانیت میگوید از این به بعد مدیر کل
مرده شور خانه خطابش کنند .حاال کارکنان
بهشــت زهرا (س) ناراحتنــد از این نوع
حرفزدن وزیر بهداشت و آن را توهین به
این زحمتکشان جامعه میدانند.
وزیر بهداشت عذرخواهی کند

در این راســتا نایب رئیس شورای اسالمی
شــهر تهران گفته اســت« .جــا دارد
بهنمایندگی از اعضای شورای اسالمی شهر
تهران ،مجموعه مدیریت شهری و پرسنل
خدوم بهشــت زهرا (س) ،مراتب گالیه و

عزیزان شاغل در سازمان بهشت زهرا(س)
به ویژه تطهیرکنندگان سخت کوش و فداکار
هستم دست تک تک آنها را میبوسم و از
جانب خودم اگر موجب دلگیری آنها شده
عذرخواهی میکنم ».به گزارش ایلنا ،ناهید
خداکرمی افزود« :ادامه مبارزه با شــرایط
اپیدمی نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و
درازمدت اســت و تامین واکسن به عنوان
یک اصل پیشــگیری مطرح است و وزیر
بهداشــت نیز در زمینه تامین واکسن با
مشکالتی مواجه هستند ،معلوم است که
ممکن است در شــرایط فشار ،بیخوابی و
سختی کار این مشکل پیش بیاید».
واکنش کاربران

ابراز ناخرسندی خود را از سخنان نسنجیده
وزیر بهداشت که موجب گالیه همکارانمان
در ســازمان بهشــت زهرا(س) به ویژه
نیروهای معزز و گرانقدر بخش تطهیر این
سازمان گردید ،ابراز کنم ».به گزارش ایسنا،
ســید ابراهیم امینی ادامه داد« :عزیزان
مــا در بخش تطهیر بهشــت زهرا(س) و
آرامستانهای سراسر کشور در یک سال
اخیر بدون هیچ چشمداشــتی و در نهایت
گمنامی با کمترین امکانات ممکن و علیرغم
تمامی مخاطرات اجازه ندادند حتی لحظهای
امور مرتبــط با کفن و دفن اموات با رعایت
مسائل شرعی و دینی بر زمین بماند این در
حالیست که در سایر کشورهای اسالمی و
غیر اسالمی با کندن گورهای دسته جمعی
و بدون رعایت آداب دینی فوت شــدگان
ناشــی از کرونا را مدفون میسازند ».نایب
رئیس شورای شــهر تهران افزود« :حال
پس از یک ســال و در شرایطی که انتظار
بهحق این عزیزان از وزیر بهداشــت اعالم
خبر خوش در اولویت قراردادن شــاغالن
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بخش تطهیر سازمان بهشت زهرا(س) برای
دریافت واکسن ضدکرونا بود ،این سخنان
همچون ریختن آب ســردی بر پیکر این
نیروهای زحمتکش بود و باعث رنجش خاطر
ایشان شــد .امیدوارم وزیر محترم ضمن
عذرخواهی از سخنان خود که نه در شأن
همکاران بهشت زهرایی و نه در شأن کادر
درمان بود ،اقدامــات الزم جهت دلجویی
از ایــن عزیزان را با اعــام جدول زمانی
واکسیناســیون اولویتدار این بزرگواران
که روزانه و در برخی روزها بهصورت ســه
شیفت کار میکنند و از نزدیک با متوفیان
کرونایی و مشکوک به کرونا سر و کار دارند،
انجام دهد».
عذرخواهیمیکنم

از سوی دیگر رئیس کمیته سالمت شورای
شــهر تهران در واکنش بــه صحبتهای
وزیر بهداشت و تذکر امینی مبنی بر لزوم
عذرخواهی وزیر گفت« :به عنوان عضوی از
جامعه پزشکی کشور که شاهد سختیهای

اما نوع حرف زدن وزیر بهداشــت در مورد
کارکنان بهشت زهرا (س) نیز با واکنشهایی
از سوی کاربران شبکههای اجتماعی روبه رو
شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«دلم بــرای کارکنان بهشــت زهرا(س)
هم کبابــه .اون بندگان خــدا هم تو خط
مقدماند ،ولی مثل دکتر-پرســتارا کسی
ّ
حلوا حلواشون نمیکنه که هیچ ،تازه وزیر
بهداشت اینطور بهشون توهین میکنه»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«جناب آقای وزیر مدت هاست به خاطرشان
باال و کار بزرگ کارکنان بهشت زهرا(س) از
آنها با عنوان تطهیرگر یاد میشود .از لفظ
مرده شــور برای تحقیر ایثارگران فعال در
بهشت زهرا (س) استفاده نکنید!»
کاربر دیگری گفته است« :یکی از گروههایی
که در بحث کرونا زحمت میکشند و خیلی
هم کم دیده میشــوند کارکنان بهشــت
زهرا(س) هستند .حفاظت ازسالمت اونها
یکی از مهمترین اولویت هاست و از طرفی
هم حقشون نیست که وزیربهداشت بخواهد
در موردشان اینطور سخن بگوید»
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توقف برنامه نامزد ریاست فدراسیون فوتبال
در اینترنت از سوی صدا وسیما

پاسختلویزیون
به «نه» علی کریمی

بعدازآنکهعلیکریمیازحضوردرمناظرهتلویزیونی
نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال انصراف داد،
صدا و ســیما نیز مقابله به مثل کرد و برنامه علی
کریمی در اینترنت را متوقف نمود .داستان از این
قرار است که علی کریمی برنامه اینترنتی را برای
ارائه حرفهایش در خصوص فدراســیون فوتبال
انتخاب کرده بود اما سازمان تنظیم مقررات صوت
و تصویر فراگیر در فضای مجازی موسوم به ساترا،
اجازه پخش برنامه ویژه علی کریمی درباره انتخابات
فدراسیون فوتبال در شبکه نمایش خانگی را نداد
و محتوای آن را مناسب برای پخش عمومی ندید.
در این برنامه مهدی مهدویکیا ،خداداد عزیزی و
علیرضا منصوریان در کنــار علی کریمی حضور
داشتند .به گزارش ایلنا ،ســاترا پیش از این مانع
پخش برنامه جدید عادل فردوســیپور در شبکه
نمایش خانگی و اینترنتی نیز شده بود .اکنون این
اقدامساتراباواکنشهاییازسویکاربرانشبکههای
اجتماعی روبهرو شده است .آنها نوشتهاند« :ساترا
جلوی پخش مصاحبه علی کریمی رو در خصوص
انتخابات گرفت و مجوزش رو صادر نکرد! هزینه و
تاوان یک ثبتنام برای بهم زدن معادالت انتخابات»،
«به هر دلیل درســت یا غلطــی که علی کریمی
نخواســته در شبکه سه حضور یابد ،عدم اجازه به
او برای حضور در یک برنامه اینترنتی از سوی نهاد
دیگر سازمان صداوسیما ،به تبدیل اختالف او با یک
شبکه به اختالف با کلیت سازمان کمک میکند.
میشد به این اختالف دامن زده نشود ،کاش ساترا
تصمیم بهتری میگرفت»« ،حاال علی کریمی هم
مثل عادل فردوسیپور میره تو الیو اینستاگرامیشبا
طرفداراش حرف میزنه»« ،با این ممنوعیت ،هرچه
گفتنی بود گفته شد .حتی بیشتر از آنکه میشد در
یک برنامه گفت».

