پیاده رو

جمشید خاوری

ساختسرایسالمندانپذیرفتهمیشود!

عضو کمیس���یون اجتماعی مجلس گفته "ایران در دو دهۀ آینده با س���ونامی سالمندی
مواجه میش���ود" عبدالرضا عزیزی پیش بینی کرده "در سال  ،1400حدود چهاردرصد
از جمعیت ایران سالمند خواهد بود .متوسط عمر جمعیت در ایران باالی  70سال است و
در قرن بیست و یکم با رشد جامعه سالمندی مواجه هستیم".
خوب ،هشدار داده شده ،اما راهکار چیست؟ آیا کسی هست که برای 20سال آینده برنامه
ریزی کند؟ آیا کسی هست که از تجربیات سایر کشورها (مثل ژاپن) که خیلی وقت است
جامعه ش���ان سالمند شده ،اس���تفاده کند؟ آیا کسی هست که زیرساختهای الزم را برای
پیشگیری از سونامی پیری فراهم کند؟
احتماالً طبق معمول ،همایش و سمینار می گذارند و فقط حرف می زنند .یا اگر بخواهند کاری
دلواپس فرصت طلب ،یک تعاونی تش���کیل داده و اقدام به ساخت مجتمعهای
کنند چهار نفر
ِ
ً
زنجیره ای به نام "سرای سالمندان" در سراسر کشور می کنند تا بعدا پول پارو کنند!!

بهترینراهبرایپرکردناوقاتفراغتبچهها

محققان به این نتیجه رسیدهاند که
تعطیالت تابستانی برای سالمت
کودکان زیانبار اس���ت؛ پژوهشها
نش���ان داده که کودکان در این
مدت ،بیش���تر وقتشان را مقابل
تلویزی���ون و مانیتور می گذرانند
و آمادگی جسمانی آنها80درصد
افت می کند.
در اینکه خیلی از دانش آموزان،
اوقات فراغت خود را بدون برنامه
می گذرانند ش���کی نیست اما
هم���ه چیز را ه���م نباید به پای
رشد سریع تکنولوژی و پیشرفت

جامعه گذاشت.
ها را به خود وابسته کرده و
درست است که تلویزیون و بازیهای کامپیوتری ،تبلت و موبایل ،بچه
ِ
فرصت جنب و جوش را از آنها می گیرد؛ اما نقش عوامل دیگر را نباید نادیده گرفت:
اند
بعضی از والدین آنقدر زیر فشار کار و زندگی ،دچار استرس ،ناراحتی و بی اعصابی شده
که فقط می خواهند "بچه" یک جا بنشیند و صدایش در نیاید .و چه چیزی بهتر از موبایل،
تبلت و تلویزیون می تواند ساعتها آنها را سرگرم کند؟!

گذاشتهاندزیرآفتابتاخشکشود!

یکی از مسئولین صدا و سیما گفته که "تلویزیون ایران  ۸۷درصد بیننده دارد"
ها باور نکردند و انتقادهای زیادی را در جامعه برانگیخت .ظاهرا ً این مقام
ادعایی که خیلی
مسئول هم مثل خیلیهای دیگر می خواهد گسترش استفاده از ماهواره در بین شهروندان
را منکر شود و ک ً
ال صورت مسأله را پاک کند .بهتر بود ایشان می گفتند "بین کسانی که
ماهواره ندارند؛ تلویزیون ایران  ۸۷درصد بیننده دارد!!"
و گرنه آنهایی که واقع بین هستند می دانند که اعتماد و اقبال عمومی نسبت به تشکیالت
صدا و سیما چقدر است و چرا آنهایی که ماهواره دارند؛ تماشای تلویزیونهای خارجی را به
شبکههای دولتی ایران ترجیح می دهند.
همکاران روزنامه
به قول یکی از
ِ
نگار " :کس���ی که مدعی شده
 ۸۷درص���د از مردم ،تلویزیون را
های روی
دوست دارند؛ یا دیش
پشتبامها را تا به حال ندیده ،یا
دیده ولی اص ً
داند که دیش
ال نمی
چه ش���کلی است وفکر میکند
درب دیگ نذریپزی اس���ت که
اند زیر
ملت شس���تهاند گذاشته
آفتاب تا خشکشود!!"
پ.ن :در همین زمینه توجه شما
را به دی���دن کاریکاتوری جلب
می کنم که خبرآنالین منتش���ر
کرده است.
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رقابتخیابانیوفردوسیپوربهبازارکتابکشید!
سه چهار سال پیش عادل فردوسی
پور ،مجری و گزارش���گر محبوب
فوتبال ،ب���ا ترجمۀ کتابهایی وارد
بازار کتاب هم شد و اتفاقا آثارش
بس���یار مورد استقبال قرار گرفت.
شاید حاال با مالحظه همین روند
اس���ت که جواد خیابانی ،کتابی به
ترجمه خود روانه بازار کتاب کرده
و همچون عرصه گزارش���گری ،به
عرصه رقابت با او در دنیای کتاب
نیز برآمده است.
سه گانه "پپ گواردیوال" اثر مارتی
پرارنائو با ترجمه جواد خیابانی در
انتش���ارات "افق دور" راهی بازار نش���ر شده است؛ این کتاب درواقع یک سه گانه است که
قرار بود جداگانه منتش���ر ش���ود ،اما درنهایت در یک کتاب  980صفحه ای به قیمت 75
هزار تومان منتشر شد.
فردوس���ی پور نیز تا کنون چند کتاب ترجمه کرده از جمله "هنر شفاف اندیشیدن" که به
چاپ سی و هشتم رسیده است.

چراتلویزیونفیلم"هیس"...راپخشنمیکند؟
فیل���م س���ینمایی"هیس ،دخترها
فری���اد نمی زنند" از جمله فیلمهای
تأثیرگذاری است که با موضوع آزار
جنسی کودکان ساخته شده است.
با توجه ب���ه رخدادهای غم انگیزی
که اخیرا ً برای دو دختر خردس���ال
(ستایش در ورامین و آتنا در پارس
آباد) اتفاق افتاده آیا زمانش نرسیده
تلویزیون -که به فرمودۀ امام راحل،
یک دانشگاه عمومی است  -اقدام به
هایی مشابه
پخش این فیلم و برنامه
برای بیداری م���ردم و آگاه کردن
جامعه در مقابل چنین خطرهایی بکند؟
تا کی آقایان باید سرشان را در برف فرو ببرند و وانمود کنند شهر در امن و امان است؟ تا
مال بالد کفر است نه یک کشور اسالمی!
کی باید سینه سپر کنند و بگویند این اتفاقها ِ
ش���ما که از تهاجم فرهنگی می ترسید و همۀ این فسادها و انحرافات جنسی را به ماهواره
دش���منان قس���م خورده ،ربط می دهید خودتان چه کار کرده اید؟ ریشه کنی پیشکش؛
و
ِ
هایی که دارید ،هشدار که می توانید بدهید.
الاقل برای پیش���گیری کاری کنید .با رس���انه
بگذارید مردم آگاه شوند و هر روز خبر تلخی از پر پر شدن دخترکان معصوم این سرزمین،
تیت ِر ِ
ها نشود...

یک رسانه

چگونهرقمقبضآبراکاهشدهیم؟
در میانۀ تابس���تان و به قولی گرمترین روزهای س���ال هستیم .این مطلب را به پای شعار
بازرگانی این صفحه نگذارید! هیچ کس از نصیحت ش���نیدن خوشش نمی آید
دادن و پیام
ِ
ولی اگر باور دارید که مس���الۀ کمبود آب جدی است این کارها را انجام دهید تا هم صرفه
جویی کرده باشید و هم مبلغ قبض آب را پایین بیاورید:
* به جای باز گذاشتن شیر آب برای خنک شدن ،یک پارچ آب در یخچال قرار دهید.
* آب برای جارو کردن نیست ،اشغال یا برگهای خشک را با جارو جمع کنید.
* در هر دقیقه دوش گرفتن  20تا  40لیتر آب مصرف می ش���ود ،تمرین کنید س���ریعتر
دوش بگیرید.
* حین مس���واک زدن ،وضو گرفتن و در فاصله شس���تن اعضای بدن در حمام ،شیر آب را
ببندید.
* میوه و سبزی را در یک کاسه بزرگ آب بشویید ،نه زیر شیر آب.
* قابلمه را زیر آب نسابید ،بگذارید کمی خیس بخورد.
* ماشین ظرف شویی و لباس شویی را فقط زمانی روشن کنید که پر شده باشند.
* مطمئن شوید شناور کولر آبی سالم است.

