تعطیلی برج میالد در روز اربعین حسینی (ع)

صف انتظار برای دریافت پروتز حلزون شنوایی به صفر رسید

ایرنا :مجموعه فرهنگی و گردشـگری بـرج میالد همزمـان با عـزاداری اربعین حسـینی تعطیل اسـت .مجموعـه فرهنگی و
گردشـگری برج میالد شـنبه  ۲۶شـهریور ماه همزمان با عزاداری اربعین حسـینی تعطیل بـوده و امکان بازدید شـهروندان از
این برج امکانپذیر نیسـت .همچنیـن بازدید از طبقات بـرج میالد برای روز جمعه  ۲۵شـهریور مـاه نیز تا سـاعت  ۳۰ :۱۹بوده
و عالقه مندان بـه بازدید از ایـن مجموعه میتواننـد بلیتهای بازدیـد را تا سـاعت  ۳۰ :۱۸تهیـه کنند .برج میلاد تهران برج
مخابراتی  ۴۳۵متری در شـمال غربی تهران اسـت که بلندترین برج ایران ،ششـمین بـرج بلند مخابراتی جهـان و نوزدهمین
سـازه بلند نامتکـی جهان اسـت .ایـن برج بـا  ۱۳هـزار متـر زیربنـا از نظر وسـعت کاربـری سـازه رأس بـرج در میـان تمامی
برجهـای مخابراتی دنیـا ،مقام نخسـت را دارد.

مهر :رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ضمن اعالم اینکه صف انتظار برای دریافت پروتز به صفر رسیده
است ،از تحویل فوری  ۶۸۸پروتز حلزون شنوایی به مراکز کاشت خبرداد.
سید حسین صفوی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای کودکان نیازمند کاشت حلزون افزود :با توجه به دستور وزیر بهداشت
در خصوص اجرای طرح ملی تحول کاشت حلزون شنوایی جهت تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به مشکالت بیماران ناشنوای
کاندید عمل کاشت حلزون شنوایی و به حداقل رساندن صف انتظار و پیرو مذاکرات و مصوبات جلسات کمیسیون کشوری کاشت
حلزون بالفاصله مراحل تأمین و تخصیص پروتز به همه بیماران در نوبت انتظار عمل کاشت حلزون در دستور کار هیات امنای
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران قرار گرفت.
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دو قدم مانده به مهر کسی حریف یک کولهپشتی نیست!

ایرانی فصل مدارس ایران
آغاز غیر
ِ

باشــند که از آن لذت برده و چشمنوازتر
است.
مشتریان این لوازم معتقدند جذابیت ،تنوع،
کیفیت و قیمت این اجناس در مقایسه با
لوازمالتحریر ایرانی کــه کیفیت و کمیت
کمتری دارند باعــث روی آوردن به آنها
شده است.
بماند که ما مردم را برای خرید کاالی غیر
ایرانی سرزنش میکنیم و میگوییم دارا و
سارا بخرید تا باارزشها و فرهنگ ما منطق
باشد اما برای جلب مشتری کاری نکردهایم.
گویی خون لوازمالتحریرهای کشــورهای
غربی یا همین سرزمین چشمبادامیها به
دلیل رنگارنگ و متنوع بــودن و به دلیل
اینکه با نازلترین قیمت به دست مشتری
میرسد ،میتواند پررنگتر باشد.
محمود حسینی تولیدکننده نوشتافزار در
این مورد اعتقاد دارد؛ جذابیت و رنگارنگی و
تنوع حرف اول را میزند وقتیکه کاالهای
ایرانی خریدار ندارد او هم ترجیح میدهد
چیزی را بیاورد که بچهها دوســت داشته
باشند و عکس شرک یا مرد عنکبوتی داشته
باشد :حتی خانمی آمده بود که ست کامل
از لوازمالتحریری میخواست که عکس مرد
عنکبوتی داشته باشد و من مجبور شدم از
جاهای مختلف تهیه کنــم برای آن خانم
فرقی نداشت قیمتش کم شود یا زیاد فقط
میخواست همه ست آنها را داشته باشد تا

عکس:تسنیم

اص ً
ال انگار مرغ همســایه همیشــه برای
ما غاز بوده چون حتی اگر برای مقایســه
هم باشــد همین بچهها وقتیکه بزرگتر
میشوند و قدرت انتخاب هم پیدا میکنند
هرگز کیف خود را بــا لوازمالتحریر دارا و
ســارا پر نمیکنند و دنبال همان تصاویر
فانتزی هستند ،همان هیجانهای کاذب
کــه از ابرقهرمانهایی کــه روی کیف و
لوازمالتحریرشــان مانور میدهد به ارث
میبرند.
البته این را میتوانی در ویترین فروشگاهها
هم مشــاهده کنی صاحبان فروشگاهها
چه کوچک و چه بزرگ ترجیح میدهند
که لوازمالتحریری توی ویترینهایشــان
بدرخشد که فروش بیشتری داشته باشد.
آن موقع اســت که وقتی ایــن کاراکترها
به بچههــا لبخنــد میزنند؛ میشــوند
جایگزیــن دارا و ســارایی کــه حتی اگر
بخندند کمرنگتر از آن اســت که بچهها
را به وجد آورد .جای شــکایت هم نیست
وقتی نتوانستهایم برای کودکانمان دارا و
سارایی بسازیم که دوستش داشته باشند
و به داشتههایمان افتخار کنیم مجبوریم
به کیفها جامدادی و قلمهایی دلخوش
کنیم که عکس جومونگ روی آن است.
حــاال از آنهمــه تبلیغــی کــه بــرای
عروسکهای وطنی شــده جز تاروپودی
پوســیده باقی نمانده اســت حــاال بازار
لوازمالتحریر آنقدر از باربیهای رنگارنگ
پرشــده که یکهتاز میدان رقابت شدهاند.
بعید هم به نظر نمیرسد چون خیلی عادی
اســت که بچهها چیزی را دوست داشته
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بچهاش را برای رفتن به مدرسه تشویق کند
خیلیها میآیند و این نوع لوازمالتحریر را
از من میخواهند من هم چیزی را میآورم
که برایم سود داشته باشد وگرنه بیخیال
کاسبی باید بشوم.
به گفته او شــاید تنها  20الــی  30درصد
واردات کاالهای خارجی بهصورت قانونی
وارد کشور شــود و در حدود  80درصد آن
غیرقانونی یا قاچاق است.
ایــن در حالــی اســت کــه بــازار در
دستچینیهاســت از لوازمالتحریر باربی
یا شــرک یــا هرکــدام از عکسهایی که
بچهها در خیالشان با آن زندگی میکنند.
انگار چشــمبادامیها بهتر از خــود ما یاد

گرفتهاند که ذائقه دانش آموزان ما به چه
شکل اســت .این را میتوانی در گفتههای
فروشــنده دیگری هم بهخوبــی متوجه
شــوی به قول او وقتی چیــن میتواند به
بهترین شکل دل بچهها و خانوادهها را در
اول مهر به دســت بیاورد ما کجای کاریم.
تمام لوازمی که در فروشگاه محسن است
چینی است حتی یکقلم جنس ایرانی هم
ندارد .طرز چیدمان مغازهاش به شــکلی
اســت که میتوانی بهراحتــی روی جلد
رنگارنگ لوازمالتحریرها را ببینی انگار کف
فروشگاهش را با کاشیهای کاغذی رنگی
پوشاندهاند و شــاید همین جذابیت باعث
شده شلوغ باشــد .اکثر لوازمی را که تهیه

میکند از دبی میآورد .با خنده میگوید:
باالخره یکجوری ردشان میکنیم .به گفته
این جوان بازاری تنها کشورهایی مثل عراق،
افغانستان و پاکستان هستند که مهمترین
واردکنندگان لوازمالتحریر ایرانی هستند:
خود ایرانیها لوازمالتحریــری را انتخاب
میکنند که رنگ و لعاب مشتریپسندتری
دارند.
درعینحال به گفته نصر که خودش معلم
است و همواره به بچهها هم توصیه میکند
لوازمالتحریرهایی را انتخاب کنند که هم
ازلحاظ بهداشــتی و هم ازلحاظ فرهنگی
به ما بخورد اما به گفته او باید در خصوص
اســتفاده از کاالی ایرانی فرهنگســازی
بیشتر شود.
از طرفی مردم کاالیی را میخرند که ارزان،
متنوع و جذاب باشــد و به غیــر آن کاری
ندارند .آنها دالیل خود را برای اســتقبال
از کاالهای ارزانتر کمک به اقتصاد ،همراه
با زیبایی آنها عنوان کــرده و میگویند:
این مسئله همخوانی بیشــتری با ذائقه و
میل بچهها به درس خواندن داشته و شکل
جذاب و متنوع آن رغبت دانش آموزان را
برای درس خواندن افزایش میدهد.
از ســویی دیگر مردم رغبتی بــرای تهیه
لوازمالتحریر گران که تنوعــی هم ندارد.
ندارند .در این میان برگزاری نمایشگاههای
عرضه مســتقیم کاال هم گویی نتوانسته

با کاالهایی که معموالً رنگ ایرانیتری به
خود گرفتهاند دل شــهروندان را به دست
آورد و بازار را قبضه کند .اما تنها چیزی که
حاال حرف اول را میزند تا دل مشتریها
را قاپ بزند چشم آنهاســت که به هری
پاترهای روی جلدهای صدبرگ و  50برگ
مات میشود .سردی شهروندان برای خرید
و عدم اســتقبال آنان از نمایشــگاههایی
که هرســاله در تمام نقاط کشور گذاشته
میشود هم دیگر نه بوی مشمائی نو را دارد
و نه نرمی پاککنهای سفید و تراشهای
براق را .شاید باید آنهمه نوستالژی را کنار
گذاشت چون باگذشــت روزهایی که مهر
بود و همه لوازمالتحریر از تجربه مشترکی
سخن میگفتند دیگر خبری نیست.
روزهایــی که بچههــا با یــک جامدادی
پارچهای که پر بود از گلدوزیهای نامنظم
هم شاد میشدند .در آن روز از خودکارهای
چند هزارتومانی و دفترچههای  200برگ
سیمی و خودکار اســتدلر خبری نبود در
عوض میتوانســتی با چند تا اســکناس
دفترهای کاهی بخری که از بوی آن سالها
نوستالژی داشته باشــی و با همان چند تا
اسکناس چند خانواده برای اول مهر نونوار
میشدند.
اما حــاال خانوادههــا برای شــکل دادن
به خاطــرات شــیرین روزهای مدرســه
فرزندانشان با دشــواری روبهرو هستند.
حاال برای نوستالژیهای کودکانمان باید
دفترچه جومونگ و هری پاتر بخرند.
این روزها با روزهای کودکی ما خیلی فرق
میکند وقتیکه بوی مهر دیگر مثل گذشته
نیســتانگار مهر دیگر بــوی کاغذ کاهی
نمیدهد.

یادداشت
عصر زورگیری ،با اعدام تمام
میشود؟

جوان زورگیر اتوبان نیایش تهران به اعدام محکوم
شــد؛ درســت مثل دو جوانی که درسال  91بعد
ازانتشار فیلم دزدیشان از شهروندی در خیابان
ایرانشهرپایتخت ،اعدام شدند .هردو این حکمها
وقتی صادرشــد که فیلم دزدی ایــن زورگیرها
رســانهای و افکارعمومی از پلیس و قوه قضاییه،
امنیت اجتماعی را مطالبــه کرد .ازجنبه حقوقی
که آیا حکم متناسب با جرمی که به وقوع پیوسته
است یا خیر ،حرفی نمیزنم چون سواد آن را ندارم
اما میتوانم یک سؤال ســاده را مطرح کنم که آیا
این اعدامها به زورگیری درایران خاتمه میدهد
یا خیر؟ پاسخ به شدت روشن است .اگراعدام تأثیر
گذار بود که همان سال  91باید داستان سرقتهای
این چنین به پایان میرســید .قطعاً بعد از اعدام
این جوان هم داســتان زورگیــری ادامه مییابد.
مسئله ،دردی است که به جان کشور افتاده و باید
راهحلی برای آن پیدا کرد .اینکه این روزها تعداد
زورگیری بیشتر شده اســت و هرلحظه دوست یا
آشنایی خبر از سرقت تلفن همراهش را در خیابان
میدهد یا رسانهها پرشــده از اخبار زورگیری در
مکانهای خلوت و البته اتوبانهای شلوغ ،نشان از
وضعیت بد اقتصادی کشوردارد .فقر باعث نمیشود
صورت همه آدمها برای حفظ آبرو به سرخی بزند،
برخی از سر ناچاری برای تأمین معیشت زندگی
خود به زندگی دیگران میزنند .شاید اگر شرایط
کشورعادی باشد ،شــاید آنها هیچ وقت دزدی را
تجربه نکنند .همانگونه که دراین مدت تعداد سارق
اولیها رشد پیدا کردهاست .نکته بعدی این است
که آنقدر فاصله طبقاتی در کشــور زیاد شده که
برخی ازجوانان برای رسیدن به آنچه ندارند ،دست
به دزدی میزنند .وقتــی میبینند نمیتوانند به
گونهای عادی به خواستههای خود برسند ،مسیر
را دور میزننــد وفکر میکنند بــا دزدی به آنچه
میخواهند میرسند .این هم به خاطرسبک زندگی
غلطی است که طی این سالها درکشوررواج پیدا
کرده است .درسالهای نه چندان دور ،مردم برای
رســیدن به موقیعت و جایــگاه اجتماعی مرارت
میکشیدند و بعد از عبور از پستی و بلندیها به سر
منزل مقصود میرسیدند .همین االن وقتی جوانان
وارد بازار کار میشوند دوست دارند در همان سال
اول ،به اندازه فردی که سالهاســت کار میکند
درآمد داشته باشند .اعدام زورگیران مثل ُمسکنی
است که برای یک ســاعت درد دندان کرم خورده
را ساکت میکند ولی بعد ازیک ساعت آش همان
آش است وکاسه همان کاسه.
منبع :عصرایران

