دلنوشته

گالدیاتورها
در صف روغن و مرغ
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

برای تهیه گــزارش میدانی از صفهای مرغ و
روغن به چند منطقه در شهر رفتم .متاسفانه
در برخی صفها درگیریهای جدی بین مردم
ایجاد شد .مردم بین هم میلولیدند کرونا هم
بین آنهــا میلولید این پــدر نامرد ویروس
منحوس مرموز در هر جا تجمعی باشد صفی
باشــد حضور خودجوش دارد .اما حیرت زده
بودم از این حضور پرشور مردم از این حماسه
حضــور بخاطر مرغ و روغن .اذحامها به حدی
بود ســوزن که هیچ یک میله بزرگ هم بین
جمعیت میانداختی به زمین نمیرسید ،نقطه
تراژیکتر موضوع درگیری شهروندان بر علیه
هم در صفها بود .برخی چنان مشتهایی بهم
میزدند که انگار مشــت به بیگانگان میزنند.
فریاد مــرغ خواهی و روغــن خواهی در فضا
طنینانداز بود.
شدت کتک کاریها به حدی بود که از آن به
عنوان یک «فیلم مســتند اکشن یا بزن بزن»
نام میبرم .صحنههایی دیدم که باعث حیرتم
شــد حتی حیرت انگیزتــر از بر خی حرفها
و وعدههای انتخاباتی آقای محســن رضایی.
انصافا برخی مردم وقتی قاط بزنند بدجور قاط
میزنند .برخی چنان به جان هم افتاده بودند
که آدم را یاد نبرد «گالدیاتورها» میانداخت.
(گالدیاتورها برای زنده مانــدن باید رقیب را
از پــا در میآوردند) .آنجــا هم در این صفها
برخی طوری میجنگیدند انــگار دور از جان
میخواستند طرف مقابل را از پای در بیاورند تا
خودشان زنده بمانند.
باور کنید شــاید اغراق و گزافه گویی کردم و
پیازداغش را زیاد کــردم اما همینطور جنازه
نیمــه جان بود که از بین جمعیت رو دســت
میبردند! خوشبختانه سریع چند تیم به محل
اعزام شدند یعنی چند تیم پزشکی وآمبوالنس
به محل اعزام شــدند تا مجروحین این جنگ
شهروندی را مداوای سرپایی و یا به بیمارستان
منتقل کنند.
حاال چند نفر هــم دور از جان در این صفها
و درگیریهــا به کرونا مبتال شــدند صداش
بعدا درمیآیــد ،یا رســمیتر «متعاقبا اعالم
خواهد شد».
به هر صورت آنچه دیدم حضور پرشــور ولی
بدجور بود .مناظر زیبایی نبود .خیلی بد است
کــه بخاطرعدم مدیریت درســت و نظارت و
یا دستهای همیشــه پنهان داللها مردم در
صفها به جان هم افتند .تاسف آورتر اینکه از
حقوق شهروندی به جنگ شهروندی رسیدیم.
این گزارش را میفرســتم برای شبکه خوب...
بله شبکه دو یا اخبار ۲۰/۳۰
دیالوگ

فقط وقتی همه چیز را از دست دادیم آزادیم
تا هر کاری بکنیم.

باشگاه مشت زنی  -دیوید فینچر

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

جمالــت آفتاب هــر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
تفسیر :چون شورای حکام از صدور قطعنامه ضد ایرانی عقب نشینی
کرد حافظ در اســتقبال از این تصمیم آنها را به خوبیهای بیشــتر
تشویق میکند!

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) :همه اندوه و تالش خود را برای آخرت خود قرار ده.
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اینجا هیچ کس جای خود نیست

اخبارگویتلویزیونرئیسفدراسیوناتومبیلرانیشد!

آفتاب یزد -گروه شبکه :مهمترین مشکلی
که کشــور ما با آن روبه روست ،این است
که گاهی پست و مســئولیتهایی را به
کســانی میدهند که هیچ گونه ســابقه
علمی و تخصصی و حتی تجربی را در آن
حوزه ندارند .در واقع در جای اشــتباهی
قرار میگیرند و این یعنی بزرگترین ضربه
به آن حوزه و مردمی که با آن ســرو کار
دارند .نمونه بارز این موضوع مازیار ناظمی
است .بیشــتریها او را به عنوان مجری
خبری که ســالها در صداو سیما فعالیت
میکرد میشناسند حاال او بدون هیچ گونه
تخصصی رئیس فدراسیون موتورسواری
و اتومبیلرانی شده است! اتفاقی که قطعا
این فدراسیون را در آینده با چالشهایی
روبه رو خواهد کرد .ماجرا از این قرار است
که مازیار ناظمی در  ۶.۷ماه اخیر سرپرستی
فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری
را برعهده داشــت اما بعد از نامنویسی در
انتخابات این فدراسیون از سمت خود کنار
رفــت و در نهایت در جریان انتخابات این
فدراسیون که روز شنبه برگزار شد مازیار
ناظمی در دور اول با ۲۰رای و در دور دوم با
 ۲۵رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون
اتومبیلرانی و موتورسواری برگزیده شد.
> ناراحتی برخی افراد را جدی نمیگیریم

در این راســتا معــاون وزارت ورزش و
جوانان گفت« :تالش ما این بود که مجمع
انتخاباتی فدراسیون فوتبال بدون حاشیه
و کام ً
ال آزاد برگزار شود و اگر کسی هم به
خاطر تعداد آرا ناراحت شــد ،آن را جدی
نمیگیریم ».به گزارش تســنیم ،مهدی
علینژاد اظهار داشــت« :به مازیار ناظمی
و از ســایر نامزدها که با رعایت اخالق در
مجمع شرکت کردند ،تبریک گفته و تشکر
میکنم .فدراسیون اتومبیلرانی  ۱۳ماه با
سرپرست اداره شد .من در مجمع سالیانه
این فدراسیون گفتم که در بخش همگانی
و قهرمانی نیاز به کار بیشتر وجود دارد و
ظرفیت این فدراسیون بیشتر از حد فعلی
اســت و معتقدم روزهای خوبی را در این
فدراسیون شاهد خواهیم بود ».معاون وزیر
ورزش گفت« :آموزش یکی از مسائل مهم
در کارهای فدراسیون است که باید با نگاه
علمی به آن پرداخته شود .همچنین باید
از ظرفیتهای بینالمللی اســتفاده کنیم
و برگزاری تورهای مختلــف یکی از این

وزارت ورزش و جوانان انتخاب شــد پس
از مدتی بــه مدت کوتاهی سرپرســتی
فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری را
برعهده گرفت .جالب اینجاست که ناظمی
بارها در انتخابات مختلف کاندیدا شــده
تا درصورت کســب رای مجامع ،راهش را
از روابطعمومــی وزارت جدا کند .جامعه
بســکتبال و جودو اما به او اعتماد نکردند
تا ناظمی شــانس خود را برای حضور در
شورایاری محلشــان محک بزند ،نتیجه
امــا همانی بود کــه در ورزش رخ داد .او
نتوانست راهی شورایاری شود و رایاعتماد
مردم محلشــان را هم به دست نیاورد.
اما در آخر جنجالها و تالشــش در این
راســتا جواب داد و او رئیس فدراسیون
اتومبیلرانی شد.

روشهاست .موتور فدراسیون اتومبیلرانی
باید با ســرعت و قدرت بیشتری کار کند.
علینژاد تصریح کــرد« :اتومبیلرانی و
موتورســواری ظرفیتهای مغفول زیادی
دارد که هنوز از بالقــوه به بالفعل تبدیل
نشده اســت .اتومبیلرانی و موتورسواری
رشــتههای بســیار جذابی هستند که با
آحاد مردم ســرکار دارنــد .عالوه بر این
میتوانند در بخشهای قهرمانی و حرفهای
فعال باشــند و درآمدزایــی کنند ».وی
گفــت« :وزارت ورزش در ایــن انتخابات
هیچ کاندیدایی نداشــت و رقابت کام ً
ال
آزاد برگزار شــد .برخی از کاندیداها بحث
منتســب بودن به وزارت ورزش را مطرح
کردند ،ولی مــا تصریح کردیم که تنها به
دنبال سالمت انتخابات هستیم».
> گزینه وزارت ورزش نبودم

رئیس جدید فدراســیون اتومبیلرانی و
موتورســواری هم گفت« :گزینه وزارت
ورزش نبــودم چرا که اگــر این طور بود
در همان دور نخســت رای میآوردم ».به
گزارش ایسنا ،مازیار ناظمی گفت« :امروز
خانواده بزرگ اتومبیلرانی و موتورسواری
این افتخار را به من داد تا بهعنوان رئیس
فدراســیون و یک همــکار انجام وظیفه
کنم .این فدراسیون همگانی و ملی است
که در ابعــاد اجتماعی ،همگانی ،قهرمانی
و ...فعالیت دارد .در بخش کاهش ســوانح
رانندگی و گردشگری نیز این فدراسیون
فعالیت دارد و ما عالقــه داریم با وزارت

میراث فرهنگی و کانــون جهانگردی نیز
همگرایی داشته باشــیم ».او افزود« :نیاز
به زیرســاخت داریم .دستور  ۱۰پیست را
از وزیر ورزش گرفتهایم .عقبماندگیهای
جدی در این فدراســیون حس میشود
که نیاز به همــکاری دارد .نگاهی به حوزه
بینالمللی نیز داریــم و دورههای آنالین
در گزارههــای اهداف ماســت ».ناظمی
خاطرنشــان کرد« :اگر بتوانیم برنامههای
خود را اجرایی کنیم ،کار بزرگی کردهایم.
حوزه رسانهای این رشته نیز بسیار جذاب
اســت و تفاهمنامههایی نیز برای جذب
اسپانسرینگ با شبکههای صداوسیما انجام
دادهایم ».وی در پایــان درباره اظهارات
برخی از نامزدها مبنی بر این که وی گزینه
وزارت ورزش بوده و با البی به این ســمت
انتخاب شده است ،گفت« :همه نامزدها را
دعوت به همکاری کردهام .البی و گفتوگو
بخشی از انتخابات است .از آنها در آینده
فدراسیون استفاده میکنیم .هر فردی که
پیروز میشود میگویند گزینه وزارت بوده
اســت .من گزینه مجمع بودم ،اگر گزینه
وزارت ورزش بودم ،همان دور اول انتخابات
تمام میشد».
> نکته

گفتنی اســت که مازیار ناظمی در ســال
 ۹۲از اخبارگویی به مجریگری در برنامه
«تهران  »۲۰رسید و در دانشکده خبر نیز
تدریس میکرد و سپس با حکم سیدرضا
صالحیامیری بهعنوان مدیر روابطعمومی

> واکنش کاربران

حاال بسیاری در شبکههای اجتماعی به این
انتخاب انتقاد دارند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است:
«سرانجام پس از کاندیداتوری در انتخابات
فدراســیونهای مختلف ،مدیران ورزش
کشــور تصمیم گرفتند سهم فدراسیون
اتومبیلرانــی را به او بدهنــد این یعنی
فاجعه».
کاربر دیگــری گفته اســت« :بحثعدم
تخصص به فدراســیون اتومبیلرانی هم
رسید! مازیار ناظمی که فرد همیشه بازنده
در انتخاباتهــای مختلف بــوده این بار
هم در انتخابات فدراسیون موتورسواری
و اتومبیلرانی کاندیدا شــده .ابهامهای
زیادی است که پاســخ داده نشد و البته
سوال اینکه چه سودی داره جایی باشی که
تخصص نداری!»
دیگری نوشــت« :حضور مازیار ناظمی تو
وزارتخونه ،تابع قانون پایستگیه از وزارت
ورزش بیرون نمیره تنها از یک فدراسیون
به فدراسیون دیگه منتقل میشه».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«مازیار ناظمی که اولــش اخبار میگفت
بعدش میخواســت زیدان و مورینیو رو
بکنــه مربی تیم ملی ،االن شــده رئیس
فدراسیون اتومبیلرانی .واقعا احسنت به
این انتخاب!»
کاربر دیگری گفته اســت« :مازیار ناظمی
چون اخبار همه رشتهها رو میگفته حس
میکنه از همشون سررشته داره».
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زمین گلف۱۰۰ساله آفریقا
در کنار اهرام ثالثه مصر

نخستین زمین گلف در قاره آفریقا در کشور
مصــر و نزدیکی اهرام ثالثــه وجود دارد که
قدمت آن به  ۱۰۰سال میرسد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،با شــنیدن
کلمه «زمین گلف» ذهن ما به دوران زیبایی
در روزهای ســیاه و سفید برمیگردد ،جایی
که مهــارت و ظرافت در تعامالت دخیل بود
و گلف به عنوان یــک ورزش گران قیمت و
ویژه طبقه مرفه شــناخته میشــد ،اما این
ورزش از  ۱۰۰ســال پیش در مصر شناخته
شده بود.
براساس وب ســایت ســازمان گردشگری،
نخستین زمین گلف در آفریقا در هتل «منا
هاوس» مقابل اهرام ثالثه در ســال ،۱۸۹۹
یعنی نزدیک به  ۱۰۰سال پیش ساخته شد.
«طارق لطفــی» مدیر ارتباطات بازاریابی در
هتل مینا هاوس در مصاحبه با «ســیانان»
گفــت :زمین گلــف هتل در ابتدا در ســال
 ۱۸۹۹به عنوان زمین شــن و ماسه تاسیس
شد ســپس به دســت «روی ویلسون» در
ســال  ۱۹۱۷به زمین چمن تبدیل شــد و
اخیرا ً از ســوی «رابرت ترنت جونز جونیور»
مهندس زمین گلف آمریکایی معروف دوباره
طراحی شد.
لطفی افزود :زمین گلف MENA House
با موقعیت استثنایی در نزدیکی اهرام جیزه،
نخستین زمین گلف در آفریقاست و به دست
«بارون ارنست روداکوفسکی» اهل اتریش و
نخســتین مدیر هتــل منا هاوس ســاخته
شده است.
قدمت هتل مینا هاوس به دوران پادشــاهی
خدیو اســماعیل ،حاکم مصر و ســودان در
آن زمان باز میگردد ،زیرا پس از بازگشــت
خدیو از سفرهای شــکار در ابتدا یک توقف
شکارگاهی سلطنتی بود .یک زوج انگلیسی
بــه نامهای «ایتل و هیو لــوک کینگ» آن
را تغییر شــکل دادند و در ســال  ۱۸۸۶به
هتلی تبدیل شــد .نــام «مینا» کــه بر آن
اطالق شــده به پادشاه فرعونی که دو کشور
مصــر علیا و ســفلی را متحد کرد ،نســبت
داده میشود.

قوانین عجیب کارکنان کاخ سلطنتی برای اخراج نشدن

با اینکه خیلیها کار کردن در کاخ سلطنتی را یک
افتخار میدانند ،ولی سختی کار و قوانین عجیبی
برای آنها وجود دارد که برای ما حتی غیرواقعی به
نظر میرسد .بهگزارش باشگاه خبرنگاران ،ممکن
اســت زندگی کردن با اعضای خانواده سلطنتی
برای خیلیها یک رویا باشد .با این حال کارکنان
فعلی خانواده سلطنتی ممکن است خیلی با آنها
موافق نباشند.
= تمیز کردن زمین
قبل از ســاعت  ۱۰صبح ،کارکنــان حق ندارند
برای تمیزی فرشها از جاروبرقی استفاده کنند.
پس به جای آن معموال از تی کشــیدن استفاده
میکنند .این قانون برای این گذاشته شده است
که کارکنان ،اعضای خانواده سلطنتی را زودهنگام
از خواب بیدار نکنند.
= راه رفتن روی فرشها
جالب است بدانید راه رفتن از وسط فرش ممنوع
اســت و تنها اعضای خانواده میتوانند این کار
را انجام دهند .کارکنان نیز باید از قســمتهای
کنــاری حرکت کنند .این کار فرش را تمیز نگه
داشته و رد پای غیرضروری به جا نمیگذارد.
= تهیه قهوه
یکــی دیگر از قوانین عجیب کــه کارکنان باید
رعایت کنند سرو و تحویل قهوه به اعضای خانواده
در یک پارچ نقرهای است .یکی از خدمتکاران باید
قهــوه را از ظرف داغ در ایــن پارچ نقرهای رنگ
بریزد ،سپس پارچ توسط خدمتکار دیگری درون

ســینی قرار داده شده و به ملکه که در نزدیکی
آنهاست تحویل میشود.
= برنامه ریزی برای فعالیتها
پرستار بچه در کاخ ســلطنتی فقط مسئولیت
نگــهداری از بچههــا را نــدارد و بایــد درباره
پیشنهادهایی که میخواهد به خانواده سلطنتی
بدهد هم فکر کنــد .از او انتظار میرود به آنها
بگوید که چگونه وقتشان را با هم بگذرانند.
= استایل موها
اعضای خانواده ســلطنتی بایــد در همه حال
فوقالعاده به نظر برسند .پس یک آرایشگر باید
همیشه و در  ۲۴ساعت روز و هر روز هفته موجود
باشد .این موضوع اینقدر برای آنها حیاتی است
که حتی بعد از به دنیا آمدن نوزادانشان نیز یک
آرایشگر وجود تا به موهای وی سر و سامان دهد!
= کارکنان باید نامرئی باشند
یکــی از قوانینی که هر خدمتــکار در کاخ باید
حواســش به آن باشد این است که نباید دیده یا
شنیده شود .آنها باید مطمئن باشند که مزاحم
اعضای خانواده نمیشوند و باید به گوشه و کنارها

بروند و نامرئی باشند.
= کارکنان پرنس چارلز
پرنس چارلز کارهای زیــادی برای خودش انجام
نمیدهد .خدمتکاران لباس و جورابهای او را حاضر
میکنند .آنها حوله او را نیز پهن میکنند تا بتواند
روی آن بشیند و آن را دور خود بپیچد .کارمندان
حتی خمیردندان او را نیز روی مسواک میریزند.
= تهیه غالت برای ملکه
خدمتکاران حتمــا باید غذای ملکه را در ظروف
پالستیکی برند تاپرور ( )Tupperwareحاضر
کنند .چون ملکه معتقد اســت این نوع ظروف
میتواند غذا را تازهتر نگه دارد.
= تا کردن پوشک بچه
این هم یکی از قوانینی اســت پرستار بچه باید
تابعیت کند ،آنها باید پوشــک بچه را تا کنند.
حتی با اینکه غیرضروری تلقی میشود ،آنها باید
بدانند که این کار را چطور انجام دهند.
= پرستاران بچه لباس متفاوتی میپوشند
پرستارانبچههابایدمراسمهایمختلفمثلمراسم
تعمید و عروسیها لباسهای مناسبی بپوشند .باید
لباسهای قدیمی و از مد افتاده که آنها را شبیه
به مری پاپینز میکند به تن کنند .برای مثال این
لباس یک کاله لبهدار و عینک ســفیدی دارد .در
هر صورت پرســتاران نباید هر روز این لباسها را
بپوشــند ،چون این لباسها توجه مردم را جلب
میکند .آنها در روزهای معمولی همان لباسی را
میپوشند که بقیه اعضای کارکنان میپوشند.

زنی که رکورد ازدواج در جهان است

ازدواجهای عجیب از ایاالت مختلف نام زن دورگه
جوان را ســر زبانها انداخت ،این زن  ۵۴شوهر
دارد و بــرای واکنش به اجبار والدینش دســت
به چنیــن اقدام عجیبی زده اســت .به گزارش
عصرایــران رکــورد عجیب و غریــب زن جوان
دو رگه کرهای  -آمریکایی برای همه زنان دنیا جالب
است ،خانمی که در عرض  ۹سال  ۵۴بار ازدواج
کرده است« .ماریا یوآن» بعد از فشارهای پدر و
مادرش برای ازدواج با مردی اهل کره دســت به
کاری عجیب زد و طی  ۹ســال با  ۵۴نفر ازدواج
کرد ،ازدواجهایی که در  ۵۰ایالت امریکا انجام شد

و او عالوه بــر ازدواج با مردان با ارواح نیز پیمان
زناشویی بســت تا به این رکورد خاص برسد .او
بعد از ازدواج با یک پیشخدمت رستوران تصمیم
گرفت این راه را ادامه دهد و از یکی از دوستانش
درخواســت کرد تا از تمامی مراســم ازدواج او
عکســبرداری و فیلمبرداری کند تا بتوانم سند
تصویری آن را داشته باشم .پدرم مخالف چنین
رفتار من بود اما مــادرم به طنز میگفت ازدواج
تو مثل یک رنگین کمان اســت چــرا که از هر
ایالت مردی با رنگ و شکل متفاوت برای ازدواج
انتخاب کرده ای .او در تمامی مراســم ازدواجش

لباسلباس سنتی کرهای برتن دارد و با یک شکل
به عنوان عروس حضور دارد در حالیکه دامادهای
مراســم کامال با هم متفاوت هستند .نخستین
همسر او پیشخدمت یک رستوران بود که ماریا
از او خواســتگاری کرد .او در هر ایالت براساس
قوانین آنجا ازدواج میکرد و هر ازدواج با مراسم
متفاوتی برگزار میشد.

