دلنوشته

خر داغ میکنند؟
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

رئیس جمهورمحترم گفتند :بعضی از دوستان
گفتند که باید ابتدا آمریکا خســارت مستقیم
 ۲۰۰میلیارد دالری را جبران کند و بعد به فکر
مذاکره باشد ،ولی ما گفتیم که این باشد برای
بعد آمریکا ابتدا باید تمامی تحریمها را لغو کند.
فعال از آمریکا خسارت نمیگیریم.
خدمت ایشان عرض میکنیم :بله فرمایش شما
درست است .خسارت فعال پیشکش .هرچند
پرداخت خســارت حق مســلم ماست چون
ما قوم خســارت دیده ایم .اما فعال بازگشــت
به برجام اولویت دارد بعدا ســروقت شــاید با
دیپلماسی و فشار حداکثری دیپلماسی ،البته
اینبار از ســوی ما آنها مجبور شوند خسارت
هــم به ما پرداخت کنند .وگرنه هنوز طرف به
برجام بازنگشــته چنین توقعی روا نیست .در
داستانی از طنز الحکایات نقل میکند :شاگرد
میرزا عطارچی قصد ازدواج کرده بود و از قضا
عاشــق دختری شده بود .روزی به اتفاق میرزا
به خواستگاری آن دختر رفتند و صحبتهایی
بین آنها رد و بدل شد قرار شد خانواده دختر
بعدا جــواب دهند .هنگام بازگشــت از خانه
دختر ،شــاگرد به میرزا گفت :کاش میشــد
امشــب این دختر خانم یک شام دلانگیزی
برای من میپخت چون بسیار تعریف و تمجید
دستپخت وی را شنیدهام .میرزا گفت صبوری
کن امشــب که نمیآید برای تو آشپزی کند؟
عروس هنوز بلــه نگفته به خانــه تو میآید
آشپزی کند؟
حاال کسانی که میگویند آمریکا اول خسارت
بدهد ،صبر کنند به سالمتی و میمنت طرف
بله بگوید به خانه بخت (برجام) بازگردد .طرف
«بله لغو تحریم ها» را هنور نگفته «بله پرداخت
خسارت» میدهد؟ فعال هم که این عروس در
بله گفتن ناز میکند و رفته گل بچیند!
نکته دیگر :رئیس جمهور فرمودند« :بعضیها
فکــر نکنند بــوی کبــاب میآید ،خــر داغ
میکننــد» .من کــه خودم تا ایــن خبر را از
صفحه مانیتور خواندم گوشــهایم دراز شد .اما
در این مورد هم خواستم یک روایت نقل کنم
که متاسفانه ستون دلنوشــته جا ندارد اما به
این بسنده میکنم حاال که مثال سیگنالهای
مثبتــی دیده میشــود مثل لغــو قطعنامه
ضدانسانی شورای حکام (که به گفته سخنگوی
وزارت خارجــه آمریکا با تاییــد آمریکا بوده)
بــا توجه بــه اینکــه خر یــا االغ ســمبل
دموکراتهاســت آیا بــا بکار بــردن عبارت
«خــر داغ کــردن» به هر نیتی که باشــد به
دموکراتهای آمریکا برنمی خورد؟ هر چند به
جهنم .ولی چرا رئیس جمهور در کالم خود از
لفظ «بالنسبت» استفاده نکرد؟
دیالوگ

ماتیلدا :زندگی همیشه به این سختیه یا فقط
وقتی بچهای اینطوره؟
لئون :همیشه اینطوره!
لئون حرفهای  -لوک بسون

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

بیا که قصر امل سخت؛ سست بنیاد است
بیار باده که بنیاد عمر بر باد اســت
تفســیر :رئیس جمهور درباره برجام با اشــاره به طرفهای غربی
فرمودند :میتوان همین هفته کار را تمام کرد .حافظ نیز به غربیها
توصیه میکند عجله کنید!

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 :

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

امام علی (ع) :به وسیله صبر به جایگاه واالی کارها میرسی.
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کسب ثروت با سم عقرب

علیرغم اظهارات مسئوالن مرتبط کماکان کشور با مشکل کمبود روغن نباتی مواجه است

این صف کرونا است نه روغن

آفتاب یزد -گروه شبکه :هنوز مشکل کمبود روغن خوراکی
در کشور پابرجاست .آنقدر که در گوشهای از کشورمان مردم
برای به دست آوردن روغن نباتی حاضر شدهاند از جانشان
بگذرند .در واقع وقتی که غم نان دارند کرونا بیاهمیتترین
مسئله برایشان میشود و برای تهیه نیازشان ولو آنکه ناچیز
باشد حاضرند یک دیگر را بزنند وشان و منزلتشان را زیر پا
بگذارند .این اتفاقی است که به تازگی به خاطر کمبود روغن
نباتی که ناشی از ناتوانی مسئوالن در حل آن است در ارومیه
رخ داده و ویدئوی آن فضای مجازی را تحت سیطره خود در
آورده است .این ویدئو نشان میدهد که مرد و زن برای آنکه به
روغن نباتی دست یابند ضمن داد و بیداد به طرز وحشتناک
و اسفباری همدیگر را کنار میزنند .اکنون این اتفاق واکنش
کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است« :تا این لحظه هیچ
کدام از شومنهای ارومیه ،سر قضیه دعوا و صف تهیه روغن
در ارومیه دست به گوشی نشده تا حداقل برای حفظ ظاهر هم
که شده با مدیری صحبت کنند .آقایان شومن برای شما هیچ
چیزی واجبتر از نمایش نیست».

کاربر دیگری گفته اســت« :من آخرین بار حدودا  ۱۵سال
پیش روغن جامد خریــدم و بعد از آن به گفته اطبا دیگر از
آن استفاده نکردم .جالب است نمیدانستم انقدر استراتژیک
است .ولی روغن سرخ کردنی مایع راحت در فروشگاههای
اینترنتیهست».
دیگری نوشت« :این صف توزیع کروناست نه روغن نباتی».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد« :درباره اتفاقات صف
خرید روغن در ارومیه؛ متاسفانه مقصر اصلی دولت نیست،
مقصر فرهنگ ضعیفشده و جامعه نامترقی ماست .هرگز در
هیچ صفی و به هر دلیلی ،نباید پا روی عزت نفسمون بزاریم،
اینجا دولت مقصر نیســت که مثل انسان متشخص و مومن
مغرور عمل نمیکنیم!»
کاربران دیگر نوشته اند« :نمیدونم اون فیلم که مردم تو ارومیه
برای روغن هجوم آوردند پخش کردنش درست هست یا نه.
یک لحظه احساس بدی بهم دست داد که داریم با آبروی هم
بازی میکنیم»« ،به نظرمن مشکالت امروزه کشور تو دوبخش
خالصه میشن .۱ :توزیع ناعادالنه  .۲عدم نظارت .مسئولین
محترم انقدر سخته این دوتا کار :استعفا بدین لطفا« ،»!...پخش

تصاویری ناراحتکننده از درگیری در صف روغن در ارومیه
احساسات عمومی را جریحه دار کرده است معلوم نیست که
چرا با گذشت قریب به یک ماه و حتی بیشتر از آغاز بحران،
هنوز چارهای برای این مشکل از سوی مسئولین اندیشیده
نشده است؟»

حسین دهقان :برای فدا شدن آمدهام

آقای کاندیدا! مردم متخصص میخواهند نه فدایی

آفتاب یزد-گروه شبکه :یکی از افرادی که برای انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰اعالم کاندیداتوری کرده؛ ســردار حسین دهقان،
وزیر سابق دفاع دولت روحانی اســت .از همین رو به تازگی او در
این راستا توئیتی را منتشرکرده که مورد توجه کاربران شبکههای
اجتماعی قرار گرفته است .سردار حسین دهقان نوشته است« :برای
فدا شدن آمده ام ...به هیچ جریان سیاسی وابستگی ندارم ،با هیچ
فردی ائتالف نخواهم کرد و به نفع هیچ کسی کنار نخواهم کشید».
یکی از کاربران در این مورد نوشته است« :کشور فدایی نمیخواهد
کشور ایران یک مدیر توانا ،باسواد ،باشعور ،کارآمد و آشنا به سیاست
بینالملل میخواهد».
کاربر دیگری گفته است« :حرف که باد هواست .اوال :برنامه خود را با
جزییات و طرح اجرایی بفرمایید .دوما :فکر کنم نیاز نباشد یادآوری
کنم گاهی شرایط اقتضا میکند به نفع کسی کنار بروید که صالح
مملکت در آن اســت .ســوما :به عنوان یک رجل سیاسی این که

به قطع از االن میگویید به نفع کســی کنار نمیرود هوشمندانه
نیست».
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دیگری نوشــت« :چه فدا شــدنی؟! احتماال چند صــد هزار رای
میآورید و تمام .اتفاق خاصی هم نخواهد افتاد!».
کاربران دیگر نوشــته اند« :حاج حسین ،حتما باید رئیس جمهور
بشــی که فدا بشی؟! نمیشه برای فدا شدن چند روزی بری کارگر
شهرداری بشی و خیابونها را جارو بکشی ببینی چه حالی دارن»،
«ما رئیس جمهور متخصص ،با ســواد و بلدکار میخوایم نه نوکر
و فدایی»« ،جناب ســردار دکتر دهقان وضعیت کشور پر شده از
متملقین و انســانهای کم توان و کم سواد منفعت طلب ،هروقت
انقدر برنامه داشــتید که این چنین انســانها رو از مدیریت ها ،از
هیئتهای علمی مراکز فرهنگی و صنعت دور کنید میشــود به
این کشور امیدوار شد»« ،منظورتون دقیقا از فدا شدن چیه سردار؟
فدا شدن با کنار نکشیدن به نفع هیچکس یه پارادوکس نیست به
نظرت؟ بیخیال»« ،حاال ببین تایید میشی اصال .جدا کسی اطراف
شما نیست بگه این جمالت قدیمی شده؟».

یک شــهروند مصری از ســم عقــرب درآمد
خوبی کســب میکند .به گزارش فرارو ،احمد
ابوالســعود که یک مهندس مکانیک بود و دو
دهه در بخش نفت کار میکرد در سال ۲۰۱۸
تصمیم گرفت راهی متفاوت را طی کند و در
بخش تولید سم عقرب برای اهداف تحقیقات
دارویی کار کند .این مرد ۴۴ساله میگوید که
من در اینترنت جســتجو میکردم و دیدم که
ســم عقرب یکی از گرانترین مواد موجود در
بازار اســت؛ بنابراین با خود فکر کردم که چرا
از محیــط کویری که عقربها در آن پرســه
میزنند اســتفاده نکنم؟ او میگوید که برای
بدســت آوردن یک گرم از سم عقرب ۳۰۰۰
تا  ۳۵۰۰عقرب نیاز است .این مایع در یخچال
نگهداری میشود و پس از آن به قاهره منتقل
میشــود و در آنجا خشــک و به صورت پودر
بســتهبندی میشــود .عقرب صحرای نقب
یکــی از باارزشتریــن عقرب هاســت که به
گفته احمد ســم آن تا  ۷۵۰۰دالر در هر گرم
فروخته میشود.

زندگی عجیب و غریب
کشوریناشناختهدراسترالیا!

همراهان عجیب مرد استرالیایی در خیابان!

پیاده روی مرد استرالیایی با مار و طوطی در خیابانهای این کشور
به ســوژه رسانهها تبدیل شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در این
ویدئو این مرد در حالی که یک مار را در دست گرفته و طوطیای را
روی شانه خود سوار کرده در حال قدم زدن در خیابان دیده میشود.
او سپس پس از رسیدن به چراغ قرمز در حالی که مار را به دورگردن
خود انداخته منتظر سبزشــدن چراغ راهنما میماند .این ویدئو که
توسط کاربری با نام «هِیلی روب ِن» تهیه شده در تیک توک منتشر
شد .این زن در شرح این ویدئو که در یکی از خیابانهای سیدنی آن

را تهیه کرد نوشت« :شوخی میکنید؟ به این مرد نگاه کنید .ظاهرا
خوش میگذراند ».این ویدئو پس از انتشــار در تیک توک تاکنون
بیش از  ۴۰هزار الیک دریافت کرده است .انتشار این ویدئو با واکنش
کاربــران همراه بود .برخی از کاربران حیرت خود را از اقدام این مرد
جوان ابراز کردند .گفتنی اســت؛ این نخستین بار نیست که آوردن
حیواناتی مانند مار در خیابان خبرساز میشود .چندی پیش نیز اقدام
عجیب یک مرد انگلیسی که با مار پیتون خود در حال هواخوری در
خیابان بود به سوژه رسانهها تبدیل شده بود.

بلند قدترین مرد جهان کیست؟

رابرت والــدو ،بلند قدترین
مرد جهان است که به سوژه
رســانهها در فضای مجازی
تبدیل شده است .به گزارش
باشگاهخبرنگاران،رابرتوالدو
آمریکایی در سال  ۱۹۱۸در
ایالت ایلینوی آمریکا متولد
شد .او در کودکی از نظر قد،
فردی عادی به نظر میرسید،
اما پــس از مدت کوتاهی به
دلیل نقص در غده هیپوفیز
به ســرعت تبدیــل به یک
غول شــد .در سن ۵سالگی،
طول قد والدو به  ۱.۶۳متر رســید و رشد آن تا
ســالها بعد همین گونه ادامه یافت تا اینکه در
۱۸ســالگی با رســیدن به قد ۲.۵متر به عنوان
بلندترین مرد جوان جهان شــناخته شد .جوان
آمریکایی در سن ۲۲سالگی نیز با رسیدن به قد

۲.۷۲متر و وزن ۱۹۹کیلوگرم
بار دیگر به عنوان بلندقدترین
و بزرگترین مــرد تاریخ وارد
کتاب رکوردهای گینس شد.
رابرت والدو در سال ،۱۹۴۰
در سن ۲۲سالگی ،در ایالت
میشیگان ایاالت متحده ،در
اثر بیماریهایی رنجآوری که
به علت بزرگ شدن بیش از
حد برخی ارگانهای حیاتی
بدنش به وجــود آمده بود،
جــان خود را از دســت داد.
شایان ذکر اســت که موزه
تاریخ و هنر آلتــون در آمریکا یک اتاق کامل را
به شــخص رابرت والدو اختصاص داده اســت.
از جملــه این مــوارد میتوان به یک مدرســه،
کتابخانه در کالس سوم و یک مجسمه به رسم
یادگار از او در زادگاهش اشاره کرد.

محبوبترینفوتبالیستهایایرانی
در اینستاگرامچه کسانی هستند؟

مهاجــم زنیــت ســن پترزبورگ روســیه در
صدر محبوبتریــن فوتبالیســتهای ایرانی
در اینســتاگرام قرار گرفت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران این روزها شــاهد آن هســتیم که
بسیاری از هموطنان پیگیر اخبار و فعالیتهای
بازیکنهای فوتبــال از طریق صفحات فضای
مجازی آنها هســتند و در این گزارش قصد
داریــم محبوبتریــن فوتبالیســت ایرانی در
اینســتاگرام را به شــما کاربران معرفی کنیم.
این روزها سردار آزمون مهاجم تیم زنیت سن
پترزبورگ روسیه با  ۳٫۵میلیون دنبالکننده در
صفحه فضای مجازی خود ،در صدر فهرســت
محبوبترین فوتبالیستهای ایرانی قرار دارد و
پس از آن علیرضا بیرانوند دروازه بان اسبق تیم
فوتبال پرسپولیس توانسته که  ۳٫۱نفر کاربر را
در صفحه فضای مجازی خود داشته باشد که او

را دنبال میکنند .مهدی طارمی با  ،۲٫۹رامین
رضاییان ،کمال کامیابی نیا و شجاع خلیل زاده
با  ۲٫۱در ردههای ســوم تا ششــم این لیست
قرار دارند .وریا غفوری ،جالل حســینی و امید
عالیشاه نیز در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.

شــیوه عجیب زندگی مردم کشور ناشناخته
میکرونزی واقع در اقیانوس آرام سوژه رسانهها
شــد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،کشــور
میکرونزی ،کشوری است که اطالعات زیادی از
آن در دسترس نیست ،این کشور وابسته ،واقع
در اقیانوس آرام در شمال شرقی استرالیا است
و شامل تعداد زیادی جزیره و سرزمین کوچک
است که تمدن آنها تا چهار هزار سال تخمین
زده شده است .کشور میکرونزی در سال ۱۹۷۹
میالدی قانون اساســی جدیدی را تصویب و
استقالل خود به دست آورده است .کاوشگران
اروپایی ،به ویژه پرتغالیها اولین کسانی بودند
کــه جزایر میکرونزی را کشــف کردند و این
کشور تازه کشف شــده هنگام جنگ جهانی
اول به اشــغال امپراتوری ژاپن درآمد ،سپس
بعد از جنگ جهانی دوم با قطعنامه  ۲۱شورای
امنیت مدیریت ،این منطقه با نام قلمرو تراست
جزایر اقیانوس آرام به آمریکا واگذار شد .ایاالت
فدرال میکرونــزی توافق نامه انجمن آزاد را با
ایاالت متحده امریکا امضا کردند که با اجرایی
شدن این توافق نامه در تاریخ  ۳نوامبر ۱۹۸۶
از قلمرو امانی به یک کشــور مستقل تبدیل
شد .این توافق نامه در سال  ۲۰۰۴تمدید شد
و تضمین کرد که ایــاالت میکرون به عنوان
یک کشــور بدون ارتش باقی خواهد ماند و در
صورت خطر به ارتش ایاالت متحده متوســل
میشوند .ریاست این ایالت را رپیتر کریستین
بر عهده دارد .این کشــور دارای یک سیستم
اداری و سیاسی خاص است که از سیستمهای
آمریکایی پیروی میکند .پایتخت آن پالیکیر
و زبان رســمی انگلیســی اســت .جمعیت
میکرونزی متشکل از آمریکاییها ،اروپاییها،
اســترالیاییها ،چینیها و فیلیپینیها است و
بسیاری از آنها مسیحی هستند .پس از یک
سلســله مطالعات در مورد تنبلی که توســط
مجله  The Lancetمنتشر شد ،میکرونزی
به فهرست کشــورهای تنبل وارد شد .میزان
تنبلی در ایالتهای فدرال میکرونزی ٪۶۶.۳
از جمعیت است و این یک شیوه زندگی بسیار
بدوی اســت که در آن مردم محلی برای همه
چیز به خودشان وابسته هستند و عموم مردم
امکان اســتفاده از اینترنت را ندارند بلکه فقط
به دولــت و رئیسجمهور محدود میشــود.
خانــه کاهگلــی ،خانه خانوادگی اســت و در
داخل آن یــک اتاق مهمان وجود داردFalo .
نام آشپزخانه و سازههای جداگانهای است که
در خارج از خانــه کاهگلی وجود دارد .در این
خانه زنــان و کودکان آنها زندگی میکنند و
 Bibyیک خانه مردانه است که محلی برای
همکاری عموم مردم برای مدرسه ،جشنوارهها
یا جلسههاســت .البته شــایان ذکر است که
پیشاز ورود به این خانهها مجوز الزم است.

