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گرینویچ

اولین پرواز مادربزرگ مهربان 

 

آدم ها معموال در تنگناها و شرایط بحرانی و اضطراری 
بر ترس های خود غلبه می کنند. هر چه ســن باالتر 
می رود، این کار سخت تر می شود. اما وقتی که پای 
عشق و عالقه در ميان باشد، هر چيزی شدنی است. 
یک مادربزرگ در هند در 83سالگی بر ترس خود بر 
پرواز غلبه کرده و برای نخستين بار در عمرش سوار 
هواپيما شده است. او هدف بزرگی از این کار داشته 
و آن، خوشــحال کردن نوه اش بوده اســت. مراسم 
عروسی نوه این خانم مهربان، در یک شهر دیگر بوده 
و این مادربزرگ، بر ترسش از پرواز غلبه کرده و خود 
را به این مراسم رسانده تا عروس جوان را خوشحال 
کند. نوه های این مادربزرگ، فيلمی از او در هواپيما 
در اینستاگرام منتشــر کرده  و داستان او را توضيح 
داده اند و کاربران فضای مجازی هم عاشق این پيرزن 

و ميزان عالقه او به بچه هایش شده اند.

تهران 24ساعته

سال خوِش کرگدن ها
کرگدن ها، از سخت جان ترین حيوانات طبيعت هستند اما 
سختی چرمشان و شاخ منحصر به فردشان، آنها را در برابر 
طمع انسان ها به شدت آســيب پذیر کرده و دهه هاست که 
شکار غيرقانونی این حيوان ها، آینده آنها را به خطر انداخته 
است. اما به نظر می رسد  اوضاع دست کم در هند، کمی تغيير 
کرده است. مقامات در ایاالت آســام در این کشور گفته اند 
که برای نخســتين بار در چند دهه اخير، هيچ کرگدنی در 
یک سال گذشته شکار نشده است. شکار این حيوان در این 
منطقه چنان زیاد بوده که دولت در سال2021 یک کارگروه 
ویژه بــرای حمایت از کرگدن ها تشــکيل داد. تالش ها در 
این باره نتيجه داده و در سال2022، حتی یک مورد شکار 
غيرقانونی هم ثبت نشده است. کرگدن ها، چرم بی نظيری 
دارند که در سراسر دنيا هوادار بسياری دارد. برخی از اجزای 
بدن این حيوان هم به عنوان دارو در شرق آسيا، طرفدار دارد. 
ایالت آسام، نيروهای پليس و حفظ محيط زیست را مأمور 
کرده است تا جلوی شکار غيرقانونی این حيوان را بگيرند. 
سال گذشته حدود 60نفر در همين رابطه دستگير شده اند. 
مقامات چندین برج بلند در محل سکونت کرگدن ها نصب 
کرده اند تا مراقب این حيوانات باشــند. آسام، بزرگ ترین 

سکونتگاه کرگدن ها در آسياست.

کلیه در برابر کلیه 
 

پدرها، هرگز لطفی کــه دیگران در حق بچه هایشــان 
کرده اند را فرامــوش نمی کنند. در ولــز، یک پدر برای 
نشان دادن قدردانی خود از چنين لطفی،  کليه اش را به 
یک فرد غریبه هدیه داده است. آفرون جونز، یک دختر 
19ساله به نام ســرنا دارد که دچار بيماری شدید بوده و 
در نهایت هر 2کليه اش را از دســت داد. با این حال یک 
اهدا کننده در فصل بهار به ایــن دختر جوان یک کليه 
هدیه کرد و زندگی او را نجــات داد. آفرون، خودش در 
ابتدا داوطلب بود که کليــه اش را به دخترش بدهد ولی 
به بدن او نمی خورد. اما این پــدر، لطفی که یک غریبه 
در حق دخترش کرده بود را فراموش نکرد و وارد ليست 
اهداکنندگان اعضای بدن شد و در نهایت،   پایيز کليه اش 
را به یک غریبه هدیه داد. او گفته است که از این کار بسيار 
خشنود و راضی است و احســاس می کند همانطور که 
دخترش یک هدیه بی نظيــر گرفته، او هم به یک غریبه 

یک هدیه بی نظير داده است.

انزلی؟ نه، همین تهران خودمان. کاکايی ها در مسیل...   عكس/ همشهری: محمد عباس نژاد اول آخر

تصمیم  خوبعدد خبر

  من میلیونرم
 از من مالیات بگیرید

ابرپولدارهای دنیا، ژست های زيادی درباره اينكه 
می خواهند پولشان را در امور خیريه مصرف کنند تا 
دنیا به تعادل برسد و فقر ريشه کن شود می گیرند و 
چند نفری هم واقعا کارهای چشمگیری در اين باره 

کرده اند، اما اين کار ها، قطره در برابر درياست.
دنیا به کام ابرپولدارها و ثروتمندان اســت و آنها 
آنطور که دلشان بخواهد آينده را، طبیعتا به نفع 
خودشان،  شكل می دهند. در اين میان اما برخی 
هســتند که می خواهند، واقعا آينده به نفع مردم 
شكل داده شود. بن وايت، يک ثروتمند بريتانیايی، 
به همراه چند نفر ديگر مثــل خودش، به داووس 
رفته تا در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد، از دولت  ها 
بخواهد تا از او و ديگر پولداران دنیا، مالیات بگیرند. 
او عضو انجمن میلیونر های وطن دوســت است و 
همچون ثروتمندان ديگــری مثل خودش، بر اين 
عقیده است که شكاف بین پولدارها و فقرا، در حال 
چند پاره کردن دنیاســت و آينده تاريكی را رقم 
خواهد زد. او گفته است که بسیار خشنود و راضی 
خواهد بود که دولت، مالیات بیشتری از او بگیرد. 
انجمن میلیونر های وطن دوست حدود 200عضو از 
13کشور دنیا دارد و همگی مثل وايت فكر می کنند 
که دولت ها، بايد از آنها مالیات بیشتری بگیرند. او در 
حاشیه اجالس داووس، در سرمای شديد کوه های 
آلپ سوئیس، پالکاردی را در دست گرفته بود که 
روی آن نوشته بود دولت بايد از ثروتمندان مالیات 
بیشتری بگیرد. او درباره اين ايده گفته است: »ما 
بايد سطح ثروت را کاهش بدهیم. و دولت ها بايد 
مالیات ثروت را اعمال کنند تا نابرابری ها را کاهش 
دهند.« برخی از اعضای سرشناس گروهی که وايت 
در آن عضو است، مارك رافلو بازيگر نقش هالک در 
فیلم های کمپانی مارول و همینطور ابیگیل ديزنی، 
وارث کمپانی ديزنی هســتند. ابرثروتمندان دنیا 
معموال با ســر و صدای زيادی، در کارهای خیريه 
مشارکت می کنند اما اعضای اين گروه معتقدند 
 که فعالیت هــای بشردوســتانه، نمی تواند مانع
 بیشتر شدن شكاف شــود و تنها با مالیات های 
سنگین بر ثروتمندان است که می توان از چند پاره 

شدن جامعه بشری جلوگیری کرد. 

حافظ

کنون که بر کِف گل جاِم باده صاف است

به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

شاید برای شــما هم که 
ســاکن تهران هســتيد 
اتفاق افتاده باشد که ساعت های پایانی شب از سر و 
صدای بعضی از مشاغل اطراف منزل تان، کالفه شده 
و نتوانسته باشيد بخوابيد. مشاغلی مثل آهنگری ها، 
صافکاری ها یا به اصطالح اسپرتی های خودرو که چه 
بخواهند و چه نخواهند، کارشان با سر و صدا همراه 
است و می تواند برای دیگران آزاردهنده باشد، آن هم 
در ساعتی که دیگر همه جا تعطيل است. همانطور که 
می دانيد برخی از اصناف مثل طالفروشی یا صرافی ها 
ساعات کاری مشــخصی دارند و برای امنيت شان 
همان اوایل شب، تعطيل می کنند اما سوپرمارکت ها، 
فروشگاه ها و اغذیه فروشی ها گاهی تا پاسی از شب 
مشغول به کارند و تا وقتی مشــتری باشد، آنها هم 
تعطيل نمی کنند. اما هر فصل پليــس تهران برای 
همه صنوف ساعت کاری مشخصی را تعيين می کند 
تا هم امنيت اصناف حفظ شــود و هم آرامش مردم. 
در 3 ماه پایانی امســال هم پليس اماکن، ســاعات 
جدید پایــان کار صنوف در تهــران را اعالم کرده و 
اصناف باید تا ساعت 24 به فعاليت خود خاتمه دهند. 
ضمن اینکه برای رفاه حال شهروندان و تامين امنيت 

اصناف، ميزان گشــت های پليس هم در شب های 
زمســتان افزایش پيدا کرده و اصنافی که کارشان 
شبانه روزی بوده و قصد فعاليت شبانه دارند، باید حتما 
درخواست شان را از طریق صنف مربوطه ثبت کرده 
و در ادامه نيز پليس اماکن با انجام بررسی های الزم، 
مجوزهای مربوطه را برای فعاليت شبانه روزی آنان 
صادر خواهد کرد. مشاغلی هم که این مجوز را ندارند، 
باید همان ساعت 12شب تعطيل کنند و اجازه کار 
شبانه ندارند. فعال هم فقط 4صنف تعویض روغنی، 
سوپر مارکت، خواربار فروشی و پنچرگيری می توانند 
در ساعات پس از 24 نيز فعاليت کنند. این 4صنف با 
توجه به اینکه جزو صنوف خدماتی محسوب می شوند 
و در تمام ساعات شبانه  روز به خدمات آنان نياز است، 
می توانند به شرط دریافت مجوز پليس اماکن، به طور 
24ساعته فعاليت کنند. نحوه دریافت مجوز از پليس 
اماکن نيز به این صورت است که مالکان این صنوف، 
باید درخواســت خود را به صنف مربوطه ارائه دهند 
و از آنجا این درخواســت به پليس اماکن صادر شده 
و کارشناسان پليس پس از بررسی جوانب مختلف، 
مجوز فعاليت این صنوف را صادر خواهند کرد. فعاليت 
داروخانه ها هم با توجه به مجوزی است که از وزارت 

بهداشــت دریافت می کنند و براســاس آن مجاز به 
فعاليت خواهند بود.

پليس بــه آن دســته از کســانی که بــا توجه به 
اطالع رسانی های بســيار در مورد ساعات خاموشی 
صنوف در شــهر تهران، به ایــن اخطارها بی توجه و 
بی تفاوت بوده و فعاليت های خود را تا پاسی از شب 
ادامه می دهند، هم هشدار داده که جهت رفاه حال 
شــهروندان، این واحدهای صنفی را پلمب خواهند 
کرد. مثال برخی از واحدهای صنفی مانند رستوران ها 
اقدام به پذیرش مشــتری تا قبل از ساعت 24 کرده 
و سپس با بســتن درها به پذیرایی از مشتریان خود 
ادامه می دهند که پليس اماکن، چندین مورد از این 
واحدهای صنفی را شناسایی کرده و با آنان برخورد 

شده است. 

شهر خوب

خانهکبوترهایبیترس
اینجا پناهگاه کبوتر ها است. در وسط بوستانی که پناهگاه 
آدم های خسته از شلوغی شهر دود گرفته است. در وسط 
شهری که پناهگاه انسان ها از طبيعت خشک و فرسوده است.  طبقه پایين پایين، 
کبوتر ها از استامبولی فلزی؛ دانه دانه گندم می چينند و خوشحال هستند. طبقه 
باالی باال، کبوتر ها روی تير های چوبی نشسته اند و به افق نگاه می کنند. بعضی از 
عابر ها با احتياط به کبوترخانه اراضی عباس آباد نزدیک می شــوند و همانطور که 
مراقب سرشان هستند؛ از الی نرده ، دانه خوردن پرنده ها را می بينند. اینجا با بقيه 

شهر فرق دارد، کبوتر ها به آدم ها اعتنایی نمی کنند و ترسی از آنها ندارند.

مجید سرابی

فاطمه عباسی

آخر مصور

تفكیک زباله  - مجید صالحی

»پرویز ناتل خانلری« شــاعر بود، 
مترجم بود، مصحح بود، مؤلف بود، 
اســتاد دانشــگاه بود، مدیر فرهنگی بود، روزنامه نگار بود، 
نمایشــنامه نویس بود، سياســتمدار بود و البته افزون بر 
همه اینها، زبان شــناس هم بود که اگر نبود »زبان شناسی 
و زبان فارســی«، »تاریخ زبان فارســی«، »دســتور زبان 
فارسی« و »فرهنگ تاریخی زبان فارسی« را طی سال های 
1343تا1357 به رشــته تحریر درنمی آورد. در این ميان، 
»دســتور زبان فارســی« که در زمســتان1351 از سوی 
انتشارات بنياد فرهنگ ایران به طبع رسيد و امسال، درست 

نيم قرن از انتشارش گذشت، یکی از مهم ترین آثار اوست؛ 
اثری که البته 10سال پيش تر ابتدا برای »آموختن قواعد 
زبان فارسی در دبيرستان ها« نوشت تا آموزش ساده و روانی 
باشد از دستور زبان فارسی که »به کلی با آنچه از سال ها پيش 
در آموزشــگاه های ایران معمول بود، تفاوت داشت.« این 
شبه درسنامه اما بعدتر گسترش یافت و جامه اثری مستقل 
بر تن کرد. او کوشــيد تا منادی نوآوری باشد و آن آموزش 
سخت و ستبر را نرم کند و تحول بخشد. پس کتاب خود را 
بر مبنای نظریه ساخت گرا در زبان شناسی مدرن نگاشت که 
به قول مولوی؛ »هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود / 
وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود« او که هنگام تأليف 
این کتاب، به انتشار مجله سخن همت می گمارد و ریاست 
بنياد فرهنگ ایران را بر عهده داشت، در پيش گفتارش بر 
این نوشتار یادآور شــد که »اینجا کوچک ترین واحدی از 
گفتار که منظور گوینده، یعنی رساندن پيامی به شنونده 
را برمی آورد و »جمله« خوانده می شــود، مبنای بحث قرار 

می گيرد.« با این هدف که »نکته های دســتوری نسبت به 
یکدیگر ترتيب و توالی علمی و منطقی داشته باشند، چنان که 
آموختن هر نکته مکمل نکته پيشين و مقدمه مطلب بعدی 
باشد.« با آغاز تالش برای ترویج این سياق نوین، آن طورکه 
خود روایت کرده »کسانی که با شيوه دیرین آشنایی داشتند 
و نمی خواســتند چيز تازه ای بياموزند... به ایراد و اعتراض 
پرداختند.«  برای مثال »معترضان پيش از آنکه به تعریف 
هر اصطالح تازه توجه کنند و تفاوت آن را با اصطالح مأنوِس 
دیگر بشناسند زبان به ایراد می گشودند که چرا »مسنٌداليه 
و مسند« نگفته و »نهاد و گزاره« گفته است.«  اما راه تازه ای 
که خانلری گشود و کوشيد تا آموزش دستور زبان فارسی را 
نو کند، »جای خود را باز کرد و معلمان زیرک و دانا دریافتند 
که به این طریق خيلی زودتر به نتيجه مطلوب می رسند.« 
ابداعی که سبب شــد »جوانان ایران در آموزشگاه ها بهتر 
و آســان تر با قواعد زبان مادری خود آشنا شــوند و درباره 

ساختمان آن به تعقل و تفکر بپردازند.« 

حمیدرضا محمدی
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خوش خرب

600کالس درس، به ياد مدافعان امنیت
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، امسال 
عالوه بر اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان 
بازمانده از تحصيل را شناســایی کرده و 
به سيســتم آموزشــی بازگردانده اند، در 
راستای طرح مدرسه ســازی  که هر سال 
انجام می شود و برای ارتقای سرانه فضاهای 
آموزشی کشور، قرار است 600کالس درس را با مشارکت بنياد علوی و 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمی و سازمان نوسازی مدارس در کشور 
کلنگ زنی و احداث کنند که این کالس ها به یاد مقام گرانقدر شهدای 
مدافع امنيت ســاخته خواهند شد. خوشــبختانه این طرح در حال 
اجراســت و در مرحله اول هم کلنگ زنی 2پروژه آموزشی 12کالسه 
در استان البرز برگزار شد. اســتان البرز جزو استان های کم برخوردار 
از فضاهای آموزشــی اســت؛ به طوری که دانش آموزان این استان در 
ليست ســرانه فضاهای آموزشی آخرین اســتان به لحاظ بهره مندی 
از تراکم فضای آموزشــی هســتند. این 2پروژه در زمينی به مساحت 
3400مترمربع با زیربنای آموزشی2550مترمربع در2مدرسه با تعداد 
24کالس درس )2مدرسه 12کالســه( دارای فضاهای آزمایشگاهی 
و کارگاهی فضاهای نمازخانه و تجميعــی، فضاهای اداری و خدماتی، 
محوطه و فضای بازی، سرویس بهداشتی و سرایداری، مجموع زیربنای 
آموزشی 2550مترمربع )هر مدرسه 1225مترمربع( با تأمين اعتبار، 
با مشارکت 50درصدی بنياد علوی و سازمان نوسازی مدارس کشور 
در منطقه پر تراکم دانش آموزی شهرستان فردیس احداث خواهد شد.

شناسايی ناايمن های پايتخت
همه ما حادثه تلخ پالسکو را به یاد داریم و 
دیگر کسی نيست که نداند ساختمان های 
ناایمــن در شــهری مثل تهــران، چقدر 
می تواند خطرآفرین باشد. اما خبر خوب این 
است که بعد از این حادثه، مدیران شهری 
برای ایمن سازی  ساختمان ها، چه در تهران 
و چه در کالنشهرهای دیگر، مصمم تر شده اند و این رویکرد بعد از حادثه 
پالسکو به یک نهضت تبدیل شده اســت. حاال هم رئيس کميسيون 
شهرسازی و معماری و مدیرعامل سازمان آتش نشانی اعالم کرده اند که 
در شهر تهران، بيش از 30هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است. از 
این تعداد ساختمان ناایمن در پایتخت، 129 ساختمان خطر آنی دارند 
و قرار است امروز )شنبه(، ليست این ساختمان ها در اختيار رسانه ها قرار 
گيرد. عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم در این باره 
گفته است: صاحبان این ساختمان ها در حضور نمایندگان سازمان های 
ذیربط دعوت و به آنها اخطار و مهلت داده شده تا ساختمان های خود را 
ایمن سازی  کنند. اکنون از زمان آخرین مهلتی که سازمان آتش نشانی 
اعالم کرده، مدت ها گذشته است و ما باید سریع به مردم اطالع رسانی 
کرده و با نصب تابلویی اعالم کنيم که این مجموعه اصول ایمنی را رعایت 
نکرده اســت تا مردم با اطالع وارد این ساختمان ها شوند. این کار باید 

انجام شود تا ما شاهد از دست دادن عزیزان آتش نشان نباشيم.

کاشت حیرت انگیز درخت
درختکاری برای مقابله با آلودگی هوا و 
همچنين از بين بردن ضرری که افراد با 
بریدن درختان و از بين بردن پوشــش 
جنگلی به محيط زیســت می زنند، امر 
واجبی است که هر ســاله توسط وزارت 
جهادکشاورزی انجام می شود. امسال هم 
این نهاد، طرحی را با عنوان »کاشت یک ميليارد درخت« در دست 
اجرا دارد که هم  اکنون کميته علمی ستاد مردمی این طرح تشکيل 
شده و قرار است با بهره گيری از علم و دانش استادان دانشگاه و بخش 
تحقيقات، به منظور همراهی در اجرا و نظارت بر این طرح، این تعداد 
درخت با اســتفاده از ظرفيت های مردمی، صنایع و دســتگاه های 

مختلف از جمله شهرداری ها، ظرف 4سال کاشته شود.
وزیر جهادکشاورزی در این باره گفته اســت: باید فعاليت بيشتری 
در زمينه کاهش توليد کربن و افزایش ترسيب و ذخيره کربن انجام 
دهيم تا بتوانيم در آینده پاسخ و عملکرد مناسبی برای داخل کشور و 
دنيا داشته باشيم. مهم ترین راهکار برای ترسيب کربن، درختکاری و 
جنگل کاری است؛ ضمن آنکه مزایای زیادی از این اقدام عاید کشور 
می شود. بنابراین در فاز نخســت و با توجه به ظرفيت های موجود 
نهالســتان ها و حمایت های مردمی، کاشت یک ميليارد درخت در 
نظر گرفته شده است. این طرح متناسب با شرایط، بستر اقليمی و 
مکان یابی باید درست انجام شود و در این طرح، صيانت از جنگل های 

موجود، بذرکاری و سایر موارد به عنوان زیر پروژه مطرح است. 

برويد به گذر نام آوران
روزگاری - بخوانيد تا قبل از دهه70 
- مجموعه مدیریت شــهری فقط در 
حوزه ارائه خدمات شــهری مختلف 
فعاليت داشــت ولی ایــن حکایت، 
سال هاســت که رنگ دیگری به خود 
گرفته اســت. حاال آنها در عرصه های 
اجتماعی، فرهنگی و ورزشــی هم حضور پــر رنگی دارند. این 
روزها بسياری از ورزشــگاه ها و امکانات ورزشی به شهرداری 
تعلــق دارد و این امکانــات روزبه روز در حال افزایش اســت. 
نمونه اش نصب وسایل ورزشــی در پارک های مختلف ازجمله 
فعاليت های مجموعه مدیریت شــهری اســت که با استقبال 
چشــمگير اهالی محله ها به ویژه بانوان، مواجه شده است. در 
همين راستا، شــهرداری منطقه7 تهران قرار است طرحی را با 
عنوان »گذر ورزش و نام آوران« در خيابان های اطراف مجموعه 
فرهنگی و ورزشی شهيد شيرودی اجرا کند. آنطور که شهرداری 
این منطقه بيان کرده، مجموعه شهرداری قصد دارد در جهت 
هویت بخشــی به محله های اطراف این ورزشگاه و با همکاری 
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، طرح مفهومی »گذر ورزش 
و نام آوران« را در خيابان های همجــوار با مجموعه فرهنگی و 
ورزشی شهيد شــيرودی، خيابان ورکش و خيابان ورزنده، با 
محوریت و همکاری این مجموعه ورزشی اجرا کند. این طرح در 
جهت افزایش کيفيت زندگی شهروندان و ورزشکاران خواهد 
بود و خيابان های اطراف این ورزشگاه را نيز برای ورزش کردن 

مناسب می کند.
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