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گرینویچ

جريمه کمربند برای نخست وزير 

 

نخســت وزیر جنجالی انگليس، به خاطر انتشار یک 
ویدئوی عجيب در یک خودرو، نه تنها حسابی خبرساز 
شده، که جریمه هم شــده است. ریشی سوناک که 
نخستين نخست وزیر هندی تبار انگليس است، یکی 
از جنجالی ترین سياســتمداران انگليس است و از 
وقتی که نخست وزیر شده، هفته به هفته به رسانه ها 
سوژه می دهد. در آخرین جنجال، او به خاطر اینکه در 
یک خودروی در حــال حرکت، یک فيلم از خودش 
گرفته و کمربند نبسته است، توسط پليس جریمه 
شده است.  سوناک در یک سفرجاده ای در خودرو 
فيلم گرفته و در شــبکه های اجتماعی منتشر کرد. 
دفتر نخست وزیری انگليس هم قبول کرده است که 
این کار کامال اشتباه بوده و عذرخواهی کرده است. 
ســوناک اخيرا به خاطر اینکه از یک بی خانمان در 
یک گرمخانه پرسيده بود که شغلش چيست،سوژه 

رسانه ها شده بود.

دو یو الیک ایران؟

قبل از خواب،غذا بخور و پول بگیر
 

خيلی از ما شب ها قبل از خواب یواشــکی کمی ریزه خواری 
می کنيم و با عذاب وجدان به خــواب می رویم. حاال فکرش 
را بکنيد که به شما پول بدهند تا قبل از خواب، غذا بخورید و 
تازه در نهایت از شما به خاطر کمک به پيشرفت علم قدردانی 
هم بکنند. حتی تفکرش هم آدم را گرسنه تر می کند. اما یک 
شرکت سوئيســی  که تخصصش توليد کاالهای خواب است، 
تحقيقی علمی را شــروع کرده تا یکی از افســانه های محلی 
در اروپا را راســتی آزمایی کند. بر این اساس، افرادی که قبل 
از خواب پنير بخورند، خواب راحتی نخواهند داشــت چون تا 
خود صبح، کابوس خواهند دید. حاال این شرکت به داوطلبان 
1000دالر می دهد تا دقيقا قبل از خواب پنير بخورند و فردا که 
از خواب بيدار می شوند، در یادداشت های روزانه بنویسند که 
آیا شب قبل کابوس دیده اند و یا کيفيت خوابشان عوض شده 
است یا نه. عالوه بر 1000دالر دســتمزد، این شرکت هزینه 
پنيرها را هم متقبل می شود. اما داوطلبان نمی توانند هر پنيری 
که دلشان می خواهد بخورند و باید دقيقا براساس ليستی که به 
آنها داده می شود، انواع پنير را امتحان کنند؛ از پنيرهای آبی و 
کپک زده گرفته تا پنيرهای سفت و سخت و همينطور پنيرهای 
گياهی و بدون الکتوز. شرط داوطلبان هم این است که باالی 

21سال  و البته، خوش خواب باشند.

رکوردشکنی برای بزرگ ترين پیتزا   
 

آنها که از خوردن پيتزا ســير نمی شــوند، هميشه وقتی 
خوردن تمام می شود می گویند ای کاش پيتزایشان بزرگ تر 
بــود. پيتزای بزرگ تر، یک عقده جهانی اســت اما شــاید 
بزرگ ترین پيتزای جهان که اخيرا در آمریکا پخته شــده، 
بتواند آرزوی عاشــقان پيتزا را برآورده کند. این پيتزا، که 
توسط یک آشپز یوتيوبر و یک رستوران زنجيره ای معروف 
آمریکایی پخته شده، بعد از بازرسی های تخصصی، از کتاب 
رکوردهای جهانی گينــس، گواهــی بزرگ ترین پيتزای 
جهان را گرفته اســت. این پيتزا، که در ســالن مخصوصی 
در لس آنجلس پخته شــده، 4 هزار و 267مترمربع وسعت 
دارد! برای تهيه این پيتزا حدود 7هــزار کيلو آرد، 2هزار و 
500 کيلو سس شيرین و بيش از 4هزار کيلو پنير استفاده 
 شده اســت. این پيتزا، تقریبا 631هزار برش داشته است و
  با توجه به اندازه و حجمش، به یکباره پخته نشده و تکه های

پخته شده آن، در کنار هم قرار گرفته تا رکورد بزرگ ترین 
پيتزای جهان به نامش ثبت شود.

نزدیک به 2ميليارد نفر، که بيشــتر آنها 
ساکن شرق آسيا هستند، سال نوی چينی 
را که نماد آن امسال خرگوش است جشن 
می گيرند و با سفرهای داخلی و خارجی 
برای دست بوسی بزرگ ترهای خانواده، 
یکی از بزرگ ترین فصل های سفر دنيا را 

شروع می کنند.
ســال چينی، که براســاس حرکت ماه 
تنظيم می شود، راهکاری باستانی برای 
کشــاورزان چينی بوده که با آن، شروع 
فصل کشــاورزی را تعيين می کردند. در 
طول هزاران سال، سرآغاز فصل کشاورزی 
به عنوان ســال نوی چينی، به یک جشن 
ملی و منطقه ای در شــرق آسيا و فراتر از 
آن تبدیل شده و سنت های خاصی برای 
آن شکل گرفته اســت. آغاز سال نو، در 
کشورهای چين، کره شــمالی و جنوبی، 
مالزی، فيليپين،  اندونزی، سنگاپور، برونی 
و ویتنام، تعطيلی رسمی به حساب می آید 
و در دیگر کشورها، ازجمله ژاپن هم جشن 
گرفته می شــود. این جشن، وقتی کامل 
برگزار می شــود که به صورت خانوادگی 
گرفته شــود. اصــرار به گردهــم آمدن 
خانواده ها، یکی از بزرگ ترین فصل های 
سفر در دنيا را ایجاد می کند و ده ها ميليون  
نفر جا به جا می شوند تا حتما این جشن 
را در کنار خانواده هایشان باشند. از دیگر 
ســنت های این جشــن پختن غذاهای 
مخصوص است. همچون نوروز خودمان، 
در این جشن بزرگ ترها به کوچک ترها، 

اسکناس عيدی می دهند.

یکی از جهانی ترین ابعاد جشن سال نوی 
چينی، نامگذاری آن است؛ نام ها، همگی 
از روی حيوانات گرفته می شوند و منجمان 
براســاس خصوصيات این حيوانات، به 
متولدان هر ســال شــخصيت و کاراکتر 
خاصی می دهنــد. اســامی 12حيوان، 
به صورت چرخشی روی هر سال گذاشته 
می شود و امسال، ســال خرگوش است. 
اسامی این حيوانات، براساس یک افسانه 
انتخاب شــده اند؛ براســاس این افسانه، 
حيوانات در این مسابقه، از یک رودخانه با 
جریان تند آب عبور کردند و به این ترتيب 
به آن طرف رود رسيدند: موش، گاو، ببر، 
خرگوش، اژدها، مار، اســب، بز، ميمون، 

خروس، سگ و خوک.
براساس توصيف های باستانی، افرادی که 
در سال خرگوش متولد می شوند، لطيف 
و مالیم، زودباور و نه چندان ســختگير 
هستند و البته گفته می شود هميشه در 

تردید و کمی هم ترسو هستند.
ماجرا اما برای کسانی که در ویتنام متولد 
می شوند کمی متفاوت است؛ ویتنامی ها 
هم سال نو چينی را جشن می گيرند اما 
به خاطر برخی اتفاقات تاریخی که دقيقا 
کسی نمی داند چيســت، آنها خرگوش 
ندارند و به جــای آن، گربه دارند و از نظر 

آنها، امسال سال گربه است.
برخی می گویند چــون تلفظ خرگوش 
و گربه در زبان باســتانی یکــی بوده، به 
 مــرور زمان،گربــه جای خرگــوش را 

گرفته است.

روز خوب

فاطمه عباسی

زهرا کریمی

سال نوی چینی؛ غوغای خرگوش  و کمی هم گربه 

ايده خوبعدد خبر

 نسخه پیچی با پهپاد

تصور کنید بیماری 
در منــزل داريد که 
نمی توانید او را برای 
يک لحظه در منزل تنها بگذاريد؛ اما همان بیمار 
به دارو نیاز دارد. چه کار می کنید؟ اينجاست که 
ســرويس »تحويل در محل« معجزه می کند. از 
اين پس قرار است هواپیماهای بدون سرنشین 
در سراسر بريتانیا و فراتر از آن، خدمات درمانی، 
به ويژه انواع سريع و نجات بخش را به نیازمندان 
ارائه کنند. اگرچه استفاده از اين پهپادها با مخالفت 
ارتش و نیروهای امنیتی روبه رو بوده است اما بخش 
بهداشــت و درمان بريتانیا برای راه اندازی اين 

سرويس مصمم است.
سرويس بهداشت ملی انگلیس )NHS( در مرحله 
نخســت، داروها به بیماران خاص مانند بیماران 
سرطانی ساکن جزيره وايت در انگلیس به صورت 
آزمايشی ارائه خواهد شد. داروهای شیمی درمانی 
معموال ماندگاری کوتاهــی دارند به همین دلیل 
امکان خريد و نگهداری آن توســط بیماران يا 
مراقبان آنها دشوار است. برای مثال تحويل دارو 
به ساکنان جزيره وايت با خودرو يا کشتی حداقل 
به 4ســاعت زمان نیاز دارد اما اين هواپیماهای 
بدون سرنشین، دارو را ظرف مدت 30دقیقه به 
مقصد می رسانند. آماندا بريچارد، مدير اجرايی 
NHS، می گويد:»ارائه داروی شــیمی درمانی با 
هواپیماهای بدون سرنشین، پیشرفتی خارق العاده 
است. به اين دلیل که داروها با کیفیت مناسب، در 
کوتاه ترين زمان ممکن به دست بیماران به ويژه 
افرادی که به تنهايی زندگــی می کنند، خواهد 
رسید. از سوی ديگر اين کار گام مؤثری در راستای 
کمک به حفظ سالمت محیط زيست است؛ عاملی 
که خود دلیلی بر ابتال به بسیاری از بیماری هاست«  
اين خدمات فقط به ارائه دارو محدود نخواهد شد. 
در بسیاری از خدمات امدادی مانند کمک رسانی 
به افراد دچار ايست قلبی، تصادف ها و... که صدم 
ثانیه از اهمیت بااليی برخوردار است، استفاده از 
پهپادهای امدادرسان بسیار مهم هستند. آمارها 
نشان می دهد، ســاالنه 275هزار نفر در سراسر 
اروپا دچار ايست قلبی می شوند که فقط 10درصد 
آنها شانس زنده ماندن دارند. بنابراين راه اندازی 
اين پهپادها، گام بزرگی در راستای امدادرسانی 

به موقع به بیماران نیازمند و تنها خواهد داشت.
در مرحله نخست و پس از نتیجه گیری  استفاده 
از اين پهپادها در جزيــره وايت، اين خدمات در 
سراسر انگلیس به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

حافظ

گفته ای لعِل لبم هم درد بخشد هم دوا

گاه پیش درد و َگه پیش مداوا میرمت

محتــوای کتاب های 
درسی هر چند سال 
يک بار تغییر می کند و متناسب با شرايط 
و اتفاقــات، به روز می شــود. اما يکی از 
کتاب هايی که همواره منتقدانی داشته و 
هنوز هم دارد، کتاب های زبان انگلیسی 
اســت. معموال محتوای کتاب های زبان، 
شبیه به کتاب های خارجی است و گاهی 
وقت ها ســنخیتی با زندگــی و آداب و 
رســوم ما ندارد و هر چقدر فکر کنید تا 
موضوعات کتاب زبانتان را به ياد بیاوريد، 
آخرش به آمبرال )چتــر( و کت )گربه( و 

بلک بورد )تخته سیاه( می رسید. يا نهايتا 
مکالمه آدم هايی را بــه ياد می آوريد که 
کريسمس را جشن گرفته اند يا قرار است 
عید پاك بروند يک ايالت ديگر برای ديدن 
دوستانشان. خالصه اش اينکه خیلی ربطی 

به ما و زندگی ما ندارند.
به همین دلیل هم مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش به اين فکر افتادند که محتوای 
اين کتاب ها را تغییــر بدهند. آنطور که 
معاون وزيــر آموزش و پــرورش گفته، 
مطالعات زيادی در اين زمینه انجام شده 
و قرار است که با انتشــار يک فراخوان 

از صاحب نظران و انديشــمندان در اين 
حوزه خواســته شــود که الگويی ارائه 
کنند تا تصاوير و داستان های متناسب با 
فرهنگ ما در کتاب ها منتشر شود. يکی از 
موضوعاتی که اين روزها مديران آموزشی 
درصددند تا به محتــوای کتاب های زبان 
اضافه کنند، موضوعات زيســت محیطی 
و محتوای متناســب با زيست بوم کشور 
اســت. به اين ترتیب می تــوان عالوه 
بر فرهنگســازی، کتاب های زبان را هم 
بومی کرد تا بچه ها با آداب و رسوم کشور 

خودشان بیشتر آشنا شوند. 

صدای بلندگو: ایستگاه شوش، مسافران محترم 
هنگام پياده شدن مراقب فاصله لبه سکو باشند. 
اول صدای بوق آمد و بعد همه درهای مترو بسته شد. هوای تازه ای 
وارد شد و یک آقای جوان که پوست روشنی داشت چرخ دستی  پر از 

 کتابش را به ميانه واگن هل داد. با صدایی آرام به خانم ها گفت:
قابل توجه خانم های محترم، پرفروش  ترین کتاب های 

بازار را آوردم با 30درصد تخفيف.
چند برگه که روی هر کدام ليست پرطرفدارترین 
کتاب ها نوشته شــده بود را به دست تعدادی از 

خانم ها داد و کناری ایستاد.
بعضی که هندزفری به گوش داشتند یا آنهایی 
که چشم هاشــون بســته بود، هيچ واکنشی 
نداشــتند، اما در این ميــان بعضی هم جور 

خاصی نگاهش می کردنــد تا اینکه... تا اینکه بين همه مســافران، 
دخترجوانی که برگه ليست کتاب ها دستش بود به بغل دستی اش 
گفت: طی این یکی، دو ماه هر روز آقــا مصطفی رو تو مترو می بينم 
و بيشــتر کتاب ها رو هم خریدم و جوری به کتاب معتادم کرده که 
اگر فقط یه روز کتاب نخونم، انگار هم صحبتم رو گم کردم. عينکش 
را به چشمش می زند و نگاهی به چرخ دستی می اندازد و می پرسد: 

کتاب جدید نياوردی؟
مرد جوان گفت: شــماره من رو که داری زنگ بزن و سفارش 
بده. بار دیگر اما کمی آروم تر از قبل پرسيد: حسابم 

چقدره؟
مرد جوان دفترچه رنگ و رو رفته  قرمزی رو از 
بين کتاب ها برداشــت و گفت: خانم شفيعی 
حســابتون 200هــزار تومن اســت. برای 
پرداختش اصال عجله نکن هروقت داشــتی 
بده. اگر کتابی هم خواســتی کافيه زنگ 
بزنی. اگر آنتن نداشتم تو متروام، پيام بده.

مهتاب خسروشاهی
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کمک به تغذيه مادران باردار
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با 
همکاری بنياد 15خرداد قرار است طرحی 
را به اجرا در بياورند با عنوان »طرح ارتقای 
امنيت تغذیه ای مادران باردار، شيرخواران 
و کودکان مناطق محــروم« که با اجرای 
این طرح، مکمل های توليد شده به تغذیه 
روزانه مادران باردار و نوزادان شــيرخوار و کودکان 2 تا 5 سال اضافه 
می شــود و بنياد 15خرداد باید کاری کند کــه در مناطق محروم اگر 
مادرانی هستند که پول خرید این مکمل ها را ندارند، با قيمت پایين تر 
به دست آنها برساند. توليد این مکمل های غذایی که با همکاری گروه 
دارویی برکت، شرکت ایران دارو، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و 
انستيتو تحقيقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در حال انجام است، 
توسط بنياد 15خرداد، هم در مرحله تحقيقات و هم در مرحله توليد 
حمایت می شود و این بنياد پس از توليد محصول، در مرحله توسعه و 
توزیع نيز نظارت خواهد داشت. مدیرعامل بنياد 15خرداد در این باره 
گفته است: ما در بنياد 15خرداد در تالش هستيم تا با رفع دغدغه هایی 
که به لحاظ امنيت تغذیه ای در مناطق کم برخوردار وجود دارد، کمک 
کنيم تا نسلی سالم، چابک، باهوش و عالقه مند به توسعه و آبادانی کشور 
تربيت شود. در مناطق کم برخوردار می توان نخست با حمایت تغذیه ای 
و سپس با حمایت آموزشی، کودکان سالم پرورش داد و آینده درخشانی 
را برایشان مهيا کرد. اميدواریم بتوانيم در آینده نزدیک، آمار سوءتغذیه 

را در کشور به صفر برسانيم.

طرحی به نفع مستأجران
آن طــور که نماینــدگان مجلــس قول 
داده اند، بررســی طرح کنترل اجاره بهای 
امالک مســکونی تا چند هفتــه  دیگر به 
اتمام می رسد و تا قبل از تابستان و فصل 
جابه جایی مستأجران در سال آینده وارد 
فاز اجرایی می شــود. خرداد امســال بود 
که به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ســران قوا تعيين سقف مجاز 
افزایش اجاره بها در تهران به ميزان 25 درصد و سایر شهرها به ميزان 
20 درصد را به تصویب رساندند. بعد از آن هيأت دولت در روز 22 تيرماه 
جزئيات بسته پيشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را تصویب 
کرد که شامل پرداخت تسهيالت کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق 
برای موجرانی که مصوبه دولت را رعایت می کنند، نرخ گذاری خدمات 
مشاورین امالک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکميل و 
تحویل پروژه های نيمه تمام مسکن )خصوصی و حمایتی( بود. حاال هم 
قرار است طرح ساماندهی بازار اجاره بها تا چندهفته دیگر به اتمام برسد 
و به صحن مجلس ارسال شود تا پيش از آغاز تابستان و فصل جابه جایی 
مستأجران در سال 1402، طرح اجاره داری تکميل و در مرحله  اجرا 
قرار بگيرد. یکی از مفاد طرح اجاره داری حرفه ای، ســاخت مســکن 
استيجاری است. مطابق طرحی که مجلس و دولت در دستور کار خود 
قرار داده اند، شرکت هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها 
یا ساخت واحدهای مسکونی با 2 شــيوه استفاده از اراضی شخصی و 

اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعاليت خواهند کرد.

افزايش شهرهای آبی کرونايی
درحالی که همه منتظر موج جدید کرونا 
و ســویه جدید اميکرون بودیم، مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
از افزایــش شــهرهای آبــی کرونایی 
 در کشــور خبر داد. براســاس آخرین 
به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعيت قرمز مانند هفته های 
گذشته صفر بوده و تعداد شــهرهای با وضعيت نارنجی از 12 به 
6 شهر کاهش یافته اســت. همچنين تعداد شهرهای با وضعيت 
زرد از 143 به 122 شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعيت آبی 
از 293 به 320 شهر افزایش داشته اســت. این کنترل وضعيت 
کرونا در کشــور به همت وزارت بهداشــت و درمان و خود مردم 
بوده و خوشــبختانه فعال ایــن ویروس منحــوس تحت کنترل 
اســت. مهم ترین چيزی که توانســته تاکنون تعداد مبتالیان و 
مرگ وميرهای ناشــی از کرونا را کاهش دهد، واکسيناســيون 
سراسری بوده که از 22 بهمن سال 1399 در کشور آغاز شده و 
همچنان هم ادامه دارد. آنطــور که آمارها می گویند، تاکنون 65 
ميليون و 179 هزار و 644 نفر ُدز اول، 58 ميليون و 578 هزار و 
198 نفر ُدز دوم و 31 ميليون و 563 هزار و 731 نفر، ُدز ســوم و 
باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به 155 ميليون و 320 هزار و 573 ُدز رسيده است. 

آغاز پرداخت وام به روستايیان و عشاير
مدیرعامل صندوق بيمــه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتایيان و عشــایر 
 گفتــه کــه بــرای نخســتين بــار

22 هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه 
به مســتمری بگيران صنــدوق بيمه 
اجتماعی کشــاورزان، روستائيان و 
عشایر پرداخت خواهد شــد. در واقع از زمان تأسيس صندوق، 
این برای نخستين بار است که این تعداد تسهيالت با این ميزان 
اعتبار به مســتمری بگيران پرداخت می شــود. این تسهيالت 
بدون نياز به هرگونــه مراجعه حضوری به بانــک عامل، ارائه 
ضامن و یا هر اقدامی که در فرایندهای بانکی مرســوم است به 
مستمری بگيران صندوق اعطا خواهد شد. هدف از پرداخت این 
تسهيالت هم توجه ویژه به معيشت روستایيان و عشایر، افزایش 
ســطح کمی و کيفی خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان تحت 
پوشش و جلب رضایتمندی آنان است. عالوه بر این، مدیرکل 
تعهدات قانونی صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستایيان 
و عشایر از افزایش 40 درصدی مستمری و واریز حقوق ماهانه 
کليه مستمری بگيران خبر داده و گفته: مبلغ مستمری دی ماه 
مستمری بگيران صندوق پس از اعمال افزایش 40 درصدی به 
همراه معوقات مربوطه از ابتدای ســال 1401، به حساب کليه 
مســتمری بگيران واریز  و برای نخســتين بار در روز گذشته 
بالغ بر 4 هزار و 370 ميليارد ریال به حســاب 151.482 نفر از 

مستمری بگيران صندوق پرداخت شده است.

آخر مصور

فیک نیوز  - کاری کاريون

مرتضا! نگاش کن ببين چجوری دور خودش 
می چرخه. سرنيزه تو بده… به خدا اگه بذارم 
از این دایره بری بيرون… ما هم یه جورهایی سرگردونيم توی این بيابون با یه 
تفنگ و چندتا فشنگ و همين سرنيزه لعنتی مون. انگاری منتظریم یکی بياد تا 

بزنيمش… آخه چرا… نگاش کن… به خدا اگه بذارم.

 خــدا خيلــی بزرگ تــر از اونه که بشــه با 
گناه کردن، ازش دور شد.

حسین مرتضائیان آبکنار

رضا میرکریمی

عقرب روی پله های راه آهن انديمشک

زير نور ماه

بوک  مارک

دیالوگ

کتابفروش سیار مترو


