
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  شنبه 8 بهمن 1401    سال ســی ویکم     شماره  8701 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 سردبير: دانیال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
 ناتوان ترین مردم کسی است که توان 

به دست آوردن دوست را ندارد.

  اذان ظهــر:  12:17   غــروب آفتــاب: 17:27 
  اذان مغرب: 17:46   نیمه  شــب  شــرعي: 23:34 

  اذان صبح فردا: 5:41    طلوع آفتاب فردا: 7:07 

گرینویچ

خرس گريزلی در مريخ 

 

مدت هاست که دانشمندان، با دقت فراوان به دنبال 
حيات فرازمينی در مریخ می گردند اما چيزی پيدا 
نمی کنند. با این حال، مریخ آنهــا را غافلگير کرده 
است؛ تصویری از صورت یک خرس گریزلی بر سطح 
این سياره، آنها را شوکه کرده است. این تصویر البته 
در واقع ربطی به خــرس و هيچ گونه جانور دیگری 
ندارد و ترکيبی از صخره ها در ســطح این ســياره  
است که شــباهت غافلگيرکننده ای به صورت یک 
خرس دارد. این تصویر توسط یک مدارگرد از فاصله 
251کيلومتری سطح سياره گرفته شده است. این 
مدارَگرد، با استفاده از یک دوربين بسيار پيشرفته 
این عکس را گرفته است. ناسا در توضيح این عکس 
گفته که در واقع، یک تپه اســت کــه یک صخره 
V شکل در راس آن اســت که به نظر دماغ خرس 
می رسد. بقيه اجزا هم پراکندگی صخره ها در همان 

محدوده هستند.

پند پیرترين انسان دنیا!
 

آدم هایی که سن و سالی ازشــان گذشته، تجربيات زیادی 
دارند که  قطعا به کار جوان ترها می آید. در ميان همه آنها، 
توصيه پيرترین انسان دنيا،  می تواند یک عمر برای ما راهگشا 
باشــد. خانم ماریا برانياس موررای اســپانيایی که در بهار 
ســال1907 به دنيا آمده، یعنی 7سال قبل از شروع جنگ 
جهانی اول، اخيرا در پی درگذشت یک خانم فرانسوی، به 
پيرترین انسان دنيا تبدیل شده اســت. او تا حدود یک ماه 
دیگر، 116ساله خواهد شــد. او یک حساب تویيتری دارد 
که به کمک دخترش، به روز می شود و در آن، از خودش و 
تجربيات زندگی اش می نویسند. او ارتباط سالم با خانواده 
و طبيعت، ثبات روحی و دوری از اســترس و ناراحتی های 
روانی را رمز عمر طوالنی اش دانســته. یک توصيه مهم او 
البته این است که تا می شــود از افراد مریض و به اصطالح 
خودش سمی، دوری کنيم. و البته این خانم، بخت و اقبال 
را هم یکی از عوامل طوالنی شــدن عمرش می داند: »فکر 
می کنم طول عمر به شــانس هم ربط دارد. شانس و البته 
ژنتيک خوب« این خانم، 3فرزند، 11نوه و 13نتيجه دارد. 
او، چنان سخت جان اســت که در سال2020، کمی بعد از 
تولد 113سالگی اش، به کرونا مبتال شد اما موفق شد از آن 

جان سالم به در ببرد.

تحويل غذا در وسط بازی بسکتبال
 

این یک سنت جهانی اســت که هميشه از پيکی که 
قرار است ســفارش غذای ما را برساند، ناراحت هستيم. 
هميشه یک ایرادی پيدا می کنيم و غر می زنيم. اما یک 
پيک در آمریکا، چنان در کارش جدی بوده که می تواند 
به الگویی تاریخی تبدیل شود. این پيک، برخالف همه 
پيک های جهان، خيلی سریع، خود را به سفارش دهنده 
رســانده، و در کارش چنان جدی بوده، که وســط یک 
بازی رسمی بسکتبال، وارد زمين شــده تا غذا را زودتر 
تحویل دهد. فيلم قدم زدن این مرد در سالن بسکتبال، 
درحالی که بازیکنان دانشــگاهی در حــال بازی کردن 
هستند، در سراسر جهان بازتاب پيدا  و این مرد را به یک 
قهرمان تبدیل کرده است. او حدود 10دقيقه همينطور 
در اطراف و داخل زمين قدم می زند و در ميان جمعيت 
دنبال سفارش دهنده می گردد تا در نهایت او را، که یک 
داور بوده، پيدا می کند و ساندویچش را تحویل می دهد.

ســتاره های تيم هــای 
انجمن ملی بســکتبال 
آمریکا )ان بــی ای(، عموما قدبلنــد،  تنومند 
و در زمين کامال بی رحم هســتند. اما پشــت 
این هيبت ترســناک، گاهی قلبــی مهربان و 
جوانمرد وجود دارد. جيمی باتلر، ســتاره تيم 
ميامی هيت، با رفتار جوانمردانه و سرشــار از 
مهربانی اش، نه تنها یک خانواده آرژانتينی را 
غافلگير کرده، که بار دیگر بــه دنيا یادآوری 
کرده کــه بســکتبال و در کل ورزش، برای 
نزدیک تر کردن انسان ها به هم است نه دامن 
زدن به دشــمنی و خصومت. ایــن خانواده، 
7هزارو250کيلومتر از آرژانتين به فلوریدای 

جنوبی سفر کرده بود تا بازی جيمی باتلر 
در تيم ميامی هيت را ببيند اما از بخت 
بد آنها، باتلر در بازی با بوســتون به 
ميدان نرفت. این شــوک، پسر این 
خانواده را عمال بــه گریه انداخت و 

وقتی کارگــردان تلویزیونی، 
پالکاردی که او در دست 
گرفتــه بــود  را دیــد، 
دوربيــن را روی ایــن 
پسر و خانواده اش برد. 

او روی ایــن پالکارد 
نوشــته بــود کــه از 

آرژانتين آمده تا باتلر را ببيند. بين نيمه، همه 
این خانواده را تشویق کردند اما این پایان کار 
نبود؛   باشگاه روز بعد از بازی، آنها را به ورزشگاه 
اختصاصی اش دعوت کرد، تا باتلر، بازیکن 
محبوبشان، شــخصا ميزبان آنها باشد. 
باتلر نه تنها یک لباسش را برای پسر و 
دختر این خانواده امضا کرد، که آنها را 
به گوشه کنار استادیوم برد و یک تور 
برایشــان برگزار کرد. این کار باتلر، 
نه تنها سفری فراموش نشدنی 
برای این خانواده رقم زده، 
که توجه زیــادی را به 
این رفتار جوانمردانه 
او جلــب کــرده 

است.

ستاره خوب

جواد نصرتی

قهرمان مهربان 

حافظ

َسِر پیوند تو تنها نه دِل حافظ راست
کیست آن کش َسِر پیوند تو در خاطر نیست

از عکس ها نمی ترسی؟ 

بارت بر دوشم

ديدن کارهای جالب و خالقانه برای کمک به مردم دل هرکسی را شاد می کند. نمونه اش نوشته پشت يک 
وانت که راننده آن اعالم کرده؛ حمل بار برای افراد نیازمند رايگان است. اينکه يک نفر در اين روزهای سخت 
با  انواع فشارهای اقتصادی و تنگناهای مالی با چه انگیزه ای چنین کاری را می کند، چیزی است بین آن فرد و 
خدايش، اما اينکه بدانیم قرار نیست حتما وضعیت مالی خوبی داشته باشیم يا پولمان از پارو باال برود يا شرايط 
ايده آلی داشته باشیم که به فکر کمک کردن و کار خیر بیفتیم، همین که در اين روزها هر کسی بتواند در حد 
توانش به مردم کمک کند، خودش کلی چاره ساز است. شايد کاری که از دست ما برمی آيد و برايمان مقدور 
و ساده است، برای کسی ديگر سخت و هزينه بر باشد. خیلی از کارهای خیر، پول نمی خواهد، دل دريايی 

می خواهد و نیت خالصانه.

دی اکسید کربن، مسئله ای متاخر در حیات بشر اســت، اما می تواند، در بدبینانه ترين سناريوها، آخرين 
مسئله بزرگ ما هم باشد. اين ترکیب ساده، حیات ما را به خطر انداخته است. البته خودش تقصیری ندارد، 
ماکه خودمان تولیدکننده بزرگ آن هستیم مقصريم. اين مسئله، چنان مهم است که سازمان ملل، 28ژانويه 
که امروز باشد را روز جهانی کاهش انتشار دی اکسید کربن نامیده است. يک يادآوری برای همه ما که بدانیم، 
اين گاز می تواند آينده مان را تباه کند. خوشبختانه، کلید نجات در دست خودمان است، کافی است تا کمتر از 
اين گاز به اتمسفر بفرستیم. يکی از بزرگ ترين منابع تولید اين گاز، سوزاندن سوخت های فسیلی است. در 
مقابل صنايع و نیروگاه ها، ما می توانیم خودمان را بی گناه نشان بدهیم اما طبیعتا اينطور نیست و همه مقصريم. 
ما با بعضی کارها، می توانیم به سهم خودمان، از انتشار اين گاز جلوگیری کنیم. ازجمله اينکه: آب بسته بندی 
نخريم، کمتر برق مصرف کنیم، باد تايرهای ماشین را تنظیم کنیم، غذاهای صادراتی نخوريم و کمتر گوشت 
مصرف کنیم، از آب سرد برای شستن لباس استفاده کنیم، دمای خانه را در تابستان و زمستان تنظیم کنیم، با 
سرعت زياد رانندگی نکنیم، در چرخه بازيافت زباله ها مؤثر باشیم و به جای استفاده از خودروی شخصی برای 
رفتن به مقاصد نزديک و کار، از وسائل حمل ونقل عمومی و دوچرخه و يا پای خودمان استفاده کنیم. نبايد 

فراموش کنیم که ما فقط يک زمین برای زندگی داريم.

 چطور در نجات زمین
 مشاركت کنیم؟

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
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خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

حکمت سربازی
کســی نمی داند چه حکایتی است که 
پدرها هميشــه اصرار دارنــد بگویند 
ســربازی آدم را مرد می کند. شــاید 
می خواهند همان چيزی که خودشان 
تجربه کردند، پسرشان هم تجربه کند 
تا بفهمد دنيا دســت کيست. ولی این 
جادوگر مردســاز که برای پســرها مثل زهرچشــم شده، یک 
خاطره ساز درست و حســابی هم هســت. این را دیگر همه مان 
قبول داریم که خاطره اش از خودش شيرین تر است. می شود چند 
ساعت با رفقا نشســت آنها را تعریف کرد، خندید و لذت برد. این 
را هم همه مان قبول داریم که این جادوگر بوی شير دهان آدم را 
می گيرد، نظمی را که به هيچ زوری تا آن موقع نتوانســتند به ما 
بدهند، می گذارد کف دستمان و یکهو به خودت می آیی و می بينی 
واقعا یک چيزهایی یاد گرفته ای. این روزها قوانين و راهکارهای 
مختلف، شکل خدمت سربازی را بسيار متنوع کرده، به تازگی هم 
قرار است به سربازان نمونه متاهل و مجرد، یارانه کاالیی بدهند 
که در قالب حکمت کارت است. یک کارت اعتباری ویژه نيروهای 
مسلح، که دارندگان آن می توانند با مراجعه به فروشگاه های اتکا 
کاالی با تخفيف دریافت کنند. باور می  کنيد یا نه، سربازی آنقدرها 
هم که فکر می کنيد سخت نيست و با این راهکارها کمی ساده تر 

هم می شود.

بیمارستان آبادانی
ســاخت بيمارســتان و مراکز درمانی 
در شــهرهای مختلف به ویژه در دو سه 
ســالی که با کرونا دســت و پنجه نرم 
می کردیم، حسابی رونق داشت و خيلی 
از شــهرهای کوچک که بيمارســتان 
 نداشــتند و مردم مجبــور بودند برای 
دوا و درمان به شــهرهای دیگر بروند، حاال به لطف مســئوالن و 
خيران، صاحب مرکز درمانی و بيمارســتان شده اند. در چند روز 
گذشته هم بنياد مستضعفان دست به دست وزارت بهداشت داده تا 
با نيتی خداپسندانه دل هایی را شاد کند. آن هم دل های مردمانی 
از خطه آبادان. هيچ کسی نيست که نداند مردم شریف شهر آبادان 
چه حق بزرگی بر گــردن همه ایران دارند و در ســال های جنگ 
 و حماســه چه روزهای سختی را گذراندند. شــهری که هنوز هم

 هرازگاهی، طعم سختی و ابتال را می چشد و با فراز و نشيب ها دست 
و پنجه نرم می کند. حاال بهره برداری از بيمارستان 242تختخوابی 
علوی آبادان بــا ارزش 800ميليارد تومان توانســته بخشــی از 
مشــکالت درمانی این مردم را رفع کند. بيمارستانی که به همت 
وزارت بهداشت و در تراز بين المللی تجهيز شده است. رئيس بنياد 
مستضعفان، آبادان، خرمشهر و کل اســتان خوزستان را شایسته 
خدمت می داند و می گوید:»ما منت دار مردم این استان هستيم.« 

کردستان سرسبزتر شد
بر کســی پوشيده نيســت که برخی از 
مناطق ایران از طبيعت شگفت انگيزی 
برخوردار اســت که نيازمند نگهداری و 
حفاظت درست و حســابی است. یکی 
از این مناطق، اســتان زیبای کردستان 
است که خوشبختانه با مراقبت مطلوب 
اداره منابع طبيعی و محيط زیســت استان، نه تنها پوشش جنگلی 
این منطقه کم نشــده و از بين نرفته، بلکه امسال 15هزار هکتار به 
ذخيره گاه های ژنتيک جنگلی استان اضافه شده و تعداد این ذخایر 
را به 56منطقه افزایش داده است. ذخيره گاه به منطقه یا مناطقی 
از عرصه خشکی و یا دریا می گویند که از زیست بوم ها یا گونه های 
نمونه یا استثنایی برخوردار هستند. گونه های بنه، تنگرس، گالبی 
جنگلی، نارون، سماق، شيرخت و بلوط از مهم ترین گونه های موجود 
در ذخيره گاه های ژنتيک در بخش جنگلی استان کردستان است 
که به گفته مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان، وضعيت 
زادآوری طبيعی در ســطح این ذخيره گاه ها در حد مطلوب است 
و با تداوم روند کنونی شــاهد ایجاد ميزان قابل توجهی ذخيره در 
گونه های کمياب کردستان خواهيم بود. حفاظت از منابع آب های 
زیرزمينی، جلوگيری از وقوع سيالب و مهار سيل و حفظ گونه های 
مهم ژنتيک در بخش جنگل از مهم ترین مزایای این طرح است. این 
مسئول همچنين گفته که درصورت توجه و توسعه این طرح در کنار 
نياز به ذخيره گاه های ژنتيک، می توان به درآمد خوبی برای استان 

و منطقه دست یافت.

چند قدم باالتــر از خانه ام یک 
مغازه تعميراتی وســایل برقی 
قرار دارد. سشوارم طبق معمول خراب بود. وارد مغازه اش شدم. 
مغازه ای آنقدر کوچک که جز خودش، فقط یک مشتری به زور 
می توانست آنجا بایستد. پرسيدم: »هزینه تعمير چقدره؟« بدون 
هيچ لبخندی گفت: »اول مریضتون رو ببينم.« شسوار بدعنقم را 
که داشت ویزیت می کرد چيزی توجهم را جلب کرد. عکس های 
پشــت ســرش. عکس های تک نفره، عکس های بــا کراوات، 
عکس هایی روبه روی حرم نمی دانم کجا. آنقدر جذب تناقض 
عکس ها شدم که متوجه نشدم گفت: »حال مریضتون خوبه.« 
از مغازه بيرون آمدم. اما مســير تکراری هرروزه من از جلوی 
همان مغازه می گذشت. به عکس ها فکر می کردم. چند نفرشان 
زنده بودند؟ چند نفرشان می دانستند که عکس هایشان ته این 
مغازه به دیوار آویزان است. اصال چند نفرشان می دانستند که 

هر روز در زندگی پيرمرد با همين عکس ها تکرار می شوند.
عکس ماهيت ترســناکی دارد. تصویر 20ســال پيش را نگاه 
می کنــی می بينی جور دیگــری لباس می پوشــيدی و مدل 
موهایت را باب ميل مد، کوتــاه می کردی. اما عکس را که کنار 
می گذاری انگار زل زده ای به تصویــری بيگانه با دنيای درون 

عکس.
حاال که گوشی های هوشمند آمده، ترس دیگری به ترس های 
من اضافــه کرده: ســلفی گرفتن. دوربيــن را جلوی صورتت 
می گيری و »کليک«. انگار صدای تنهایی اســت. اینکه کسی 
نيست تصویر تو را ثبت کند. حتی از سلفی نمی شود به عنوان 
عکس آگهی ترحيم استفاده کرد: ژستی که انگار حواست نيست 

و یک تصویر شفاف از تمام اجزای صورت.
با این همه، به نظرم دوربين های عکاســی غيردیجيتال قدیم، 
 شأن و منزلت بيشتری داشــتند. نه ادیتی بود نه ژست »مثال 
همين االن یهویی«. ته تهش در دهه60 می توانستی یک گوشی 

تلفن دستت بگيری که مثال حواست نيست.
ماجرای عکس برای من پيچيده تر از این حرف هاست. اما کاش 
سشوارم خراب شود تا مریض بدحالم را یک روز اورژانسی ببرم 

پيش پيرمرد و از او بپرسم: از عکس ها نمی ترسی؟

صدف سرداری

خيابان خوب

او همچنان به افکار خود ادامه داد: »  اصال به چه می خندند؟ آن قدر گستاخند که 
انگار بویی از احساس نبرده اند… بله، من از مدت ها پيش ظنين شده بودم که 
نسل جوان بی احساس است! باید به هر قيمتی شده بمانم و پایداری کنم!… حاال که همه شان دور یک ميز 
جمع شده اند، می توانم شروع به حرف زدن کنم و از مسائل روز بگویم. هنوز هم می توانم آنها را مجذوب خود 
کنم!  باید چه شيوه ای در پيش بگيرم؟ پاک سردرگم شده ام، کامال سردرگم… و آنها دنبال چه هستند؟ 
آنها چه می خواهند؟ آن طرف دارند غش غش به چيزی می خندند… خدایا، نکند دارند به من می خندند؟! 

اما من واقعا چه می خواهم؟ برای چه این جا هستم؟ چرا نمی روم؟ اینجا مانده ام که به چه چيزی برسم؟« 
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