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ما در دوره ای به دنیا آمده ایم که زمین درگیر تغییرات اقلیمی است. راستش ما در کشوری زندگی می کنیم 
که تقریباً 93درصد آن خشك و نیمه خشك است. ما رودخانه ها و دریاچه هایی داشتیم که دارند یکی یکی 
خشك می شوند. از  ماه مهر، نوک پاهایمان را که بگذاریم این طرف، به خاطر آلودگی هوا و وارونگی آن، تقریباً 
هوایی برای تنفس نداریم. ما کودکان و نوجوانان بی هوازی هســتیم! زنگ ورزش درست و حسابی نداریم. 

اگر بخواهیم فوتبال بازی کنیم، حتماً به بدن خود آسیب زده ایم. ورزش های هوازی برای ما ممنوع است. 
حتماً در کتاب های علوم و زیست شناسی خوانده اید که بی هوازی ها چه  موجوداتی هستند؟!  آن ها بدون 
نیاز به اکســیژن مولکول های غذایی  را مي شکنند و پس از آزادســازی انرژی از آن ها، به زندگی خود ادامه 
می دهند. موجودات زنده ای که برای بقا نیاز به اکسیژن ندارند، آن ها برای کسب انرژی از تنفس بی هوازی 
استفاده می کنند. موجودات بی هوازی، جزء میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، مخمرها و... هستند  و  در 
جاهایی زندگي مي کنند که اکسیژن فراوان نیســت. حاال هی به ما گیر ندهید که چرا اضافه وزن داریم! چرا 

سوخت و ساز بدنمان خوب نیست!
 این ربطی به نشستن پای رایانه و بازی  های رایانه ای و صرف کردن وقت در فضای مجازی ندارد. ربطی به 
فست فود ها هم ندارد. این به تغییرات اقلیمی و کمبود اکسیژن و هوای پاک ربط دارد. مهم نیست این آمار 
در کله ی ما فرو نمی رود که شیوع اضافه وزن در دختران زیر ۲0 ســال از 6/4درصد به 10/3درصد و شیوع 
اضافه وزن در پسران زیر ۲0 ســال از 4/1درصد به 8/9درصد رسیده اســت. اگر می توانید کاری کنید که 

محیط زیست حالش خوب شود و هوا حالش خوب شود و ما نفس بکشیم.
 اگر می توانید کاری کنید که بنزین با کیفیت تولید شود؛ اگر می توانید برنامه ریزی کنید که کالن شهرها 
از این همه ماشین رها شوند  و خودروسازها را متعهد کنید که خودروي درست و حسابي بسازند. بعد خواهید 
دید که ما نوجوانان بی هوازی، چه قدر وزنمان متعادل خواهد شد. چه قدر حالمان خوب خواهد شد. چه قدر 

از این حالت بي هوازي در خواهیم آمد. 
شما کاري کنید که ما پاییز و زمستان در خانه، پشت پنجره هاي دود زده نمانیم و به دنیاي خاکستري خیره 

نشویم و مدرسه ها به خاطر برف تعطیل شود نه ذرات آالینده،  نه به خاطر سرب و نه چیز دیگر...

ما نوجوانان
 بی   هوازی!

  طوبا ويسه

با اسباب بازی می توان زندگی را تمرین کرد؛ شعار 
پنجمین جشــنواره ی ملی اســباب بازی هم همین 

است: »تمرین زندگی!« 
ایــن جشــنواره، هفتــه  ی اول دی در مرکــز 
آفرینش های فرهنگی هنری کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان تهران برگزار می شــود. در این 
جشــنواره، تولیدکنندگان و طراحان اســباب بازی 
فرصت دارند تا تولیدات خــود را به نمایش بگذارند و 
برای کودکان و نوجوانان فرصتی است تا با جدیدترین 

اسباب بازی ها آشنا شوند. 
»محســن حموله«، دبیر پنجمین جشــنواره  ي 
ملي اســباب بازي به  خبرنگار  هفته نامه ی دوچرخه 
مي گوید: »امســال کمیته ی طرح و برنامه به دیگر 
کمیته هاي جشنواره اضافه شده که یکي از برنامه هاي 
این کمیته، برگزاري رویدادهــاي مرتبط با صنعت 
اسباب بازي اســت. هم چنین در جشنواره ي امسال 
توجه به طراحان اسباب بازي و طراحان عروسك ساز 
ایراني در اولویت قرار گرفته، چرا که طبق بررســي 
انجام شده یکي از چالش هاي اسباب بازي ایران، نبود 

طراح ایراني است.«
 او به برنامه های دیگر اشــاره می کند و می گوید: 
»رونمایــي از کتاب هــای مرتبط در ایــن حوزه و 
شناسایي و تقدیر از پیشکسوتان عرصه ي اسباب بازي 
ایراني از دیگر برنامه هاي جشــنواره ی پنجم است. 
برپایي نمایشگاه آثار طراحان عروسك ساز ایراني در 
یك فضاي مجزا، از دیگر برنامه هاي جشنواره است.«

بازي هاي روميزي بخش جذاب جشنواره
عالقه مندان به بازی های رومیــزی می توانند در 
روزهای جشنواره در بخش نمایشــگاه ترویجی، از 
نزدیك شاهد بازی های رومیزی باشند. حموله به این 
بخش از جشنواره اشاره می کند و مي گوید: »اجراي 
برنامه هاي ویژه ی بازي هاي گروهــي و رومیزي در 
محل جشــنواره از برنامه هاي جنبي این نمایشگاه 
اســت. البته هماهنگي هایي با برخي ســازمان هاي 
متولي در سطح شهر تهران شده که اگر امکانش باشد؛ 
مثاًل در مترو میزهاي معرفــي بُردگیم هاي ایراني را 
دایر کنیم. ما اعالم می کنیم این جشــنواره  آمادگی 
این را دارد که در فضاهاي دیگر شهر این بازی ها را  به 

پنجمين جشنواره ی اسباب بازی، دی ماه برگزار می شود

زندگي را تمرين كنيم!
مردم و کودکان و نوجوانان معرفی کنیم.« 

دبیــر پنجمین جشــنواره  ي ملي اســباب بازي 
مي گویــد: »هم چنین امســال در اولین نشســت 
هم اندیشي شوراي برنامه ریزي دبیرخانه ي جشنواره 
از سازمان هاي دولتي و غیردولتي و از فعاالن حوزه ي 
کودک دعوت کرده بودیم تا این سازما ن ها توان کاري 
خودشان را در مراکزشــان احیا کنند و فعالیت هاي 
بازي محور را با توجه به اسباب بازي براي خانواده ها 
و عالقه مندان در نظر بگیرند. مثاًل سازمان بهزیستي 
شــرایطي را ایجاد کند که فضاي مهدکودک ها روي 
محور بازي هــاي گروهي و اســباب بازي باشــند یا 

آموزش و پرورش، روي بازي محوري تمرکز کنند!«

بازي براي همه است
حموله درخصوص حضــور تولیدکنندگان ایراني 
در جشــنواره ي اســباب بازي مي گوید: »امســال 
در مقایسه با ســال قبل اســتقبال تولیدکنندگان 

اسباب بازي و طراحان عروســك هاي ایراني بیش از 
حد انتظار بود. طوري که پس از انتشار فراخوان بیش 
از ۲10 تولیدکننده و طراح عروسك ساز ایراني براي 
شرکت در نمایشگاه تخصصي دستاوردهاي صنعت 

اسباب بازي در سایت جشنواره ثبت نام کردند.«
حموله مي گوید: »ما براي عموم مردم نمایشگاه 
ترویج بازي و اســباب بازي را در نظــر گرفتیم که 
شــعار این بخش، بازي براي همه اســت. بازي ها، 
مخاطب خــاص ندارند و متعلق بــه همه ي گروه ها 
اعم از کــودکان، نوجوانان و بزرگ ســاالن و افراد با 
نیازهاي ویژه است. براي نوجوانان بیش تر بازي هاي 
رومیزي بُردگیم اســت که امیدواریم مورد استقبال 

قرار بگیرد.« 
پنجمین جشنواره ي ملي اســباب بازي ٧ تا 13 
دي در مرکــز آفرینش هــاي فرهنگي هنري کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان )خیابان حجاب( 

برگزار می شود.

  اصغر بادپر

عكس: محمود اعتمادي/ دوچرخه

يادمان باشد
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بطري بدهيد 
كارت قرعه كشي 

18بگيريد!

 یادمــان باشــد خبرها نشــان مي دهد 
این روزها تب آنفلوآنزا باال گرفتــه؛ آنفلوآنزاي 
فصلي این بار خیلي جدي و خطرناک وارد عمل 
شده است.  در سایت  مدرسه هاي کشور مدام به 
دانش آموزان توصیه مي شود که مراقب باشند. 
توصیه ي کارشناســان به دانش آموزان شستن 
دســت ها و رعایت بهداشــت،  خوردن مایعات 
فراوان، پرهیز از زدن دست هاي آلوده  به چشم، 
بیني و دهان،  غافل نشدن از میوه و سبزي هاي 
تازه و گرفتن جلوي دهان هنگام عطسه و سرفه 

است.
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 یادمان باشــد از 1۲ تا 19 آذر، هم زمان 
با هفته ی تهران هوشــمند، امــکان بازدید از 
رصدخانه ی شهری و موزه ی نقشه رایگان است. 
شما می توانید جهت ثبت نام و کسب اطالعات 
بیش تر به نشــانی smart.tehran.ir مراجعه 

کنید.
 یادمان باشد، نمایشگاه هفته ی پژوهش در 
مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان  از 10 تا 1۵ آذر 1398 
در نگارخانه ی فیروزه  در خیابان حجاب از ساعت 

9 تا 1٧ برپاست.
 یادمان باشــد که فقط تا فــردا 1۵ آذر، 
فرصت هســت تا در اولین جشنواره ی گرافیك 
مدرسه شرکت کنید. برای اطالعات بیش تر به 

نشاني madresefestival.ir مراجعه کنید.
 یادمــان باشــد نمایــش »ســارا و ماه« 
به نویســندگی  میترا بیات و کارگردانی ســید 
محمد طاهری راد از 10 تا 30 آذر و از ســاعت 
1٧ در خانه موزه ي اســتاد انتظامی روی صحنه 
رفته اســت. این نمایش، برگرفته از داستان ماه 
 پیشانی اســت. براي اطالعا ت بیش تر به سایت

tiwall.com مراجعه کنید.



بطری ۴۵ گرم است، دستگاه متوجه می شود بطري خالي نیست.«کرده بطری های آب معدنی، ۲۰ گرم هستند و وقتی که حسگر اعالم می کند اين ُخرد می کند. اين فرايند به اين صورت اســت که برنامه نويس از قبل مشخص بیرون بفرستد و اعالم  کند قابل پذيرش نیست. چون دستگاه در ادامه بطری را پسماند واردشده، دستگاه متوجه شود داخل بطری، آب باقی مانده و بطری را می گويــد: »حســگر وزن برای اين تعبیه شــده کــه پس از مشخص شــدن نوع ايــن کارشــناس محیط زيســت، دربــاره ي علــت تعبیــه ي حســگرهای وزن دستگاه متوجه می شود که چه نوع پسماندی وارد دستگاه شده است.«او ادامه می دهد: »در روش دوم با استفاده از امواج و بازخورد طول موج ها، می شود که فلز، پالستیک يا شیشه وارد دستگاه شده است.« بارکــد را در معرض دوربین قــرار می دهد؛ اطالعات اســکن و تشــخیص داده می شود، با تســمه هايی که داخل آن تعبیه شــده، بطری ۳۶۰درجه می چرخد و درج شده تا جنس بدنه تشخیص داده شود. زمانی که اين بطری وارد دستگاه کرده انــد که در بارکدی که روی بســته بندی ها چاپ شــده، مشــخصات بدنه يا منطقه ای که اين دســتگاه نصب شــده، قوانین و اســتانداردهايی مشخص دستگاه يک ورودی دارد که در آن سنسور وزن و بدنه وجود دارد. در آن کشور دســتگاه  به چند روش متفــاوت کار مي کند، اما دو روش متداول اســت. اين اين دستگاه ها هوش و حواس خوبی دارند! مرادی کیا توضیح می دهد: »اين 

هوش دستگاه  خودبازیافت
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از دور فولکــس قورباغه ا ی قرمز و 
پژوی سفید قدیمی که در صف بنزین 
ایستاده اند، توجه عابران را به خودشان 
جلب می کنند؛ ماشین هایی که به نظرم 
از ماشین های امروز، بهتر و محکم تر 

ساخته شده اند. 
یاد بابابزرگم و ماشــین فوردش 
می افتــم. بابابزرگم متولــد 1301 
خورشــیدي بود. حیف که نیست تا 
از او بپرســم »وقتی این پمپ بنزین 

کار می کرد، چندبار با ماشینش رفته 
این جا و بنزیــن زده؟ یاحاال اگر بود و 
از این جا بازدید مي کرد، چه قدر به آن 

موقع شبیه است؟« 
روی ورودی پمپ بنزین نوشته اند، 
شــروع کار، دهه ي 1310؛ پس وقتی 
بابابزرگ تصدیقــش )گواهینامه( را 

گرفته، این جا فعال بوده است.
حتمًا کنجکاو شدي ببیني این هفته 
کجا رفته ام؟ راستش پمپ بنزینی که در 
تقاطع خیابان انقالب با خیابان سعدی 
و در کنار متــروی دروازه دولت قرار 
دارد، حاال به موزه ای تبدیل شــده که 
عالقه مندان به تاریخ می توانند از آن 

بازدید کنند. 

راهنمای موزه می گوید: »این جا سومین 
پمپ بنزین تهران بوده؛ اولــی در چهارراه 
گمرک- امیریه قرار داشت و دومی در تقاطع 
خیابان انقالب و خیابان وصال است که هنوز 

هم کار می کند.«
 داخل ساختمان کوچک و آجری موزه، 
با بخشی از جغرافیای تهران در زمان قاجار 
آشنا می شوم؛ تهران به شکل دایره ای بوده که 
دروازه دولت در شمال آن قرار داشته است. 
شهر گسترش پیدا می کند و مظفرالدین شاه 
دو دســتگاه خودرو را به تهران وارد می کند 
و به دنبال آن اولیــن پمپ بنزین ها به وجود 
می آینــد. تصاویری که در مــوزه قرار دارد، 
کمک می کند تا اطالعات بیش تری بگیرم. 
تصویری از بناي دروازه  دولت می بینم که به 
دستور رضاشاه تخریب می شود. ابتدا اعیان 

خودرودار برای رفتن به ییالق های شــمال 
شهر، سری به پمپ بنزین می زدند و کم کم 
طبقه ی متوسط هم صاحب خودرو می شوند 
و پمپ بنزین هــا از قبــل رونــق بیش تری 

می گیرند.
مالکیت این بنا برای شــرکت ســهامی 
نفت ایــران و انگلیــس بوده اســت. ارباب 
کیخسروخان در ســال 1316 خورشیدي، 
بخشی از این زمین و در سال 1319 بخش 
دیگری از آن را می خرد. نفت در سال 1329، 
ملی می شــود و مردم ایران یک ســال پس 
از آن، پرچم شرکت ســهامی نفت ایران و 
انگلیس را پایین می آورند و به جای آن، پرچم 
ایران را جایگزین می کنند. این پمپ بنزین 
که مخــازن آن در زیر زمین قــرار دارد، در 
سال 1372 به علت احداث ایستگاه متروی 

دروازه دولت و احتمال خطر احتراق، تعطیل 
می شود و مالکیت آن به شــرکت راه آهن 
شهری تهران و حومه )مترو( داده می شود. 
آخرین سوخت باقی مانده در لوله های زیرین 
جایگاه پمپ بنزیــن در موزه قــرار دارد و 
در بخشي دیگر، ســکه ا ی یک قرانی! باورم 
نمی شود در آن زمان با یک سکه ي یک قراني 
می شد بنزین خرید، اما حاال برای یک باک 

بنزین چه قدر باید خرج کرد! 
طــرز کار پمــپ بنزیــن دروازه دولت 
و فرایند جا به جایی انواع ســوخت، شامل 
بنزین معمولی، بنزین سوپر، نفت و گازوئیل 
را مي توانــم در ماکتي به همــراه پویانمایي 
)انیمیشــن( و به شــکل اســالید ببینم. 
نمونه ای از کوپن های وابســته به سوخت و 
فرآورده های نفتی در زمان دفاع مقدس در 
دهه ی 60 بر روی دیوار مــوزه وجود دارد. 
کوپن ها به دالیلی ماننــد کنترل مصرف و 
جلوگیری از قاچــاق کاال در مواقع بحرانی 

استفاده می شد. 
داخل موزه پر از جزئیات اســت و راهنما 
باحوصله توضیح می دهــد. فضای بیرونی 

ايستگاه

موزه، جان می دهد بــرای عکس انداختن. 
این جا تنها پمپ بنزینی اســت که بوی بد 
بنزین نمی آید و صف ماشین ها آزاردهنده 
نیست! می توانم دســتگاه های متنوع پمپ 
بنزین قدیمي را ببینم. بخش سوخت رسانی 
به جایگاه هم با حضور یک تانکر، حس و حال 
پمپ بنزین های قدیمــی را منتقل می کند. 
در بخشی از محوطه ی موزه، ماکت مردمی 
را می بینم که در صف نفت ایستاده اند، صفی 

که به دهه ی 60 برمی گردد.
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بطري بدهيد، كارت قرعه كشي بگيريد!

در اين دستگاه هاي خوددريافت پسماند خشك

اگر این روزها به فروشگاه شهروند منطقه ي دو تهران )شعبه ي بهرود( سری بزنید، با دو 

دستگاه جدید  عجیب و غریب آشنا می شوید، دستگاه هایی که بطری هاي پالستیکي 

یا قوطي هاي فلزي می گیرند و کارت قرعه کشي تحویل مي دهند! نسل اول دستگاه  

خوددریافت پسماند خشك )RVM( در سال 1۹۲1 میالدی در آمریکا اختراع و

 در سال 1۹۵0 در سوئد به کار گرفته شد. 

فکر کنید پســماند هايتان را تحويل دهید و پول دريافت کنید. »سعید 

مرادی کیا«، کارشــناس محیط زيســت می گويــد: »در مکان هايی مانند 

فرودگاه يا مترو، دســتگاه هايی وجود دارند که در قبال پولی که پرداخت 

می شــود، خوراکی يا وســايل ديگر داده می شــود، اما در دســتگاه های 

خوددريافت پســماند خشــک، شــما پســماند می دهید و پــول دريافت 
می کنید.« 

او مي گويد: »البته پسماندهای خشکی که برايش تعريف شده باشد. 

در اکثــر مواقــع قوطي های فلــزی مانند قوطي هــاي نوشــابه  و بطری های 

پالســتیکی ماننــد آب معدنی بــرای اين دســتگاه ها تعريف می شــود. در 

برخی کشورها به جای پسماندهای خشک، پسماندهای خطرناک تعريف 

می شود؛ مثل المپ کم مصرف، مهتابی يا باتری.« 

مرادی کیا درباره ی اين که دستگاه در عوض پسماند، چه چیزی به فرد 

می دهد، اضافه می کند: »اين فرايند کاماًل قابل برنامه ريزي است. اين 

دستگاه ها در برخی از کشورها پول نقد می دهد ، کارت اعتباری يا کارت 

وســايل حمل ونقل شــهري را شــارژ می کند. هم چنین برگه ي تخفیف را 

نمي شود فراموش کرد.«

پول  در قبال پسماند

  طاهره نمرودي

بر اســاس گفته هــای مرادی کیــا »در بعضــی از دســتگاه ها که در 

فروشگاه های بزرگ نصب شده اند، جلوی دســتگاه ظاهر کار است 

و پشت دســتگاه اتاقکی وجود دارد. زمانی که پسماند وارد دستگاه 

می شود، به اين اتاق منتقل و بر اساس جنس پسماند، به چند  قسمت 

تقسیم می شــود. قوطي های فلزی يا بطري هاي پالســتیکی فشرده و 

هرکدام وارد محفظه ي مخصوص خود می شوند. 

اپراتوری که در اين اتاق است، پس از مدتی محفظه ي بطري های 

پالســتیکی يا قوطی هــای فلــزی را تخلیــه می کنــد. اما دســتگاه های 

کوچکی که مثل دستگاه عابربانک هستند، زيرشان مخزنی 

جای گذاری شــده که پســماند را فشــرده و بــه محفظه 

منتقــل می کند و وقتــی پر می شــود به اپراتور هشــدار 

می دهد و اپراتور محفظه ي پسماند های فشرده شده 
را تخلیه می کند.«

چگونه کار می کنند؟
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هومن غالم پور، کارشــناس مديريت پسماند شــهری می گويد: »در فروشگاه شهروند 
منطقه ي دو، دو دستگاه خوددريافت پســماند خشک وجود دارد، يکی جلوی فروشگاه که 
بزرگ تر اســت و اپراتور دارد و ديگری داخل فروشــگاه که کوچک تر است و شبیه دستگاه 
خودپرداز است. اين دستگاه ها، بطری های آلومینیومی و پالستیکی مثل آب معدنی يا دوغ 

را تحويل می گیرند و در عوض پسماند گرفته شده به فرد، کارت قرعه کشی می  دهند.« 
مرادی کیا درباره ي فرهنگ ســازی و اســتفاده از دســتگاه های خودبازيافت می گويد: 
»اين ها اولین دستگاه هاي موجود در ايران نیستند. به نظر من دستگاه بايد همراه با بحث 
آموزش و فرهنگ سازی وارد شــود. تنها حضور يک دســتگاه يا فناوری آن، نمی تواند تأثیر 

داشته باشد.«

این دستگاه های  جدید 

هومن غالم پور مي گويد: »بهتر اســت قبل از قراردادن پســماندهاي پالستیکي در 

دستگاه، آن را بشــويیم. با اين کار، هم به نکات بهداشــتي توجه بیش تري کرديم و هم 

باعث مي شويم فرآيند بازيافت پسماند، بهتر انجام شود.«

نکته ديگر اين که به دلیل متفاوت بودن جنس دِر بطري های پالستیکی با بدنه ي آن ها 

و عدم اخالل در فرآيند فشرده ســازي، بهتر اســت ابتدا در بطری های پالستیکی را از 

بدنه جدا کنیم و سپس آن ها را در دستگاه قرار دهیم.

بطرى شير و روغن ممنوع!
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بین همه ی موزه هایی کــه رفته ام، این 
موزه برایم واقعی تر بود، شاید چون دقیقاً در 
جایی است که قباًل پمپ بنزین بوده و بخشی 
از سوخت گیری ماشین ها در تاریخ معاصر را 
نشان می دهد. جای بابابزرگ را خالی کردم، 
اگر بود حتماً از این جا خوشش می آمد و به 

یاد خاطراتش می افتاد.
موزه ی پمــپ بنزین همــه روزه به جز 
شــنبه ها از ســاعت 9 تــا 17،  میزبــان 

عالقه مندان است.



پاييز كوچك من

دنيای سازش همه ي رنگ هاست
با يك ديگر

تا من نگاه شيفته ام را

در خوش  ترين زمينه به گردش برم

و از درخت های باغ بپرسم

خواب كدام رنگ

يا بی رنگی را می بينند

در طيف عارفانه ی پاييز؟

بخشی از شعر »پاییز کوچک من«، اثر حسین منزوی
پاییز کوچک من

گاهي هم پاییزهای زمستانی یا تابستانی و... زمستان های بهاری یا پاییزی داشته باشیم و تغییرات اقلیمی باعث شده که بعضی سال ها، 
چیزی در مایه های تداخل فصلی!

دو درجه ي سانتي گراد  افزایش داشته ایم.«داشتیم که یعني به صورت میانگین حدود هردهه، 4/. درجه ي سانتی گراد، افزایش دما باشد. او می گوید: »از 50 سال گذشته در همان پاییز تابستانی شاید درست ترین عبارت بنا به توضیحات احد وظیفه، متوجه می شویم که 

افزایش دما

آلودگی هوا بیش تر و رطوبت کم می شود.«باشیم و توده ي هوا پایدار باشد، پاییز گرم است، فرکانس یک هفته تا 10 روز است. وقتی این را نداشته را داریم و بارش. پس از بارش هم باد را داریم. این مربوط به جبهه ي گرم را داریم، بعد نفوذ جبهه ي سرد گرمایی داریم که از جنوب نفوذ می کند، بعد بارندگی یک موج هواشناسی را مي بینیم؛ یعنی ابتدا امواج وظیفه مي گوید: »در چنین پاییزي، تقریباً هرهفته، گذر هوایي است؟یک هواي پاییزي مناسب براي شهر تهران چه طور باران بوزد و باران بیش تر از برف و آلودگی باشد.  اصاًل پاییز رؤیایی من، پاییزی است که در آن، باد بیش تر از 

هوای مناسب پاییز 
چیست؟

نه این که فکر کنید علت این افزایش دما، گرم شدن کره ی زمین است. نه؛ علتش ما 

هستیم! 20میلیون بخاری که روی زمین راه می رویم! 

وظیفه می گوید: »علتش اثرات افزایش شهرنشینی است. معیارمان هم دمایی است 

که قباًل در ایستگاه های سنجش هواشناسی خارج از تهران بودند و حاال داخل شهرند؛ 

داخل شهر گرم تر است و جزیره ي گرمایی تشکیل و باعث می شود دما را بیش تر 

نشان بدهد. بیش تر فعالیت های شهرنشینی روی افزایش دما تأثیرگذارند. سطح 

پوست هرآدم حدود دومتر مربع است و مثل بخاری عمل می کند! 

ما در تهران حدود 10میلیون جمعیت داریم، پس یعنی 20 میلیون منبع حرارتی داریم. 

این ها باعث می شود دمای کمینه ، چنددرجه افزایش پیدا کند.«

 20 میلیون بخاری!

اما انگار این که پاییز امسال، زمستانی بوده است 

فقط نظر ماست و واقعیت چیز دیگری مي گوید. 

»احد وظیفه«، رئیس مرکز ملی خشک سالی و 

مدیریت بحران سازمان هواشناسی به هفته نامه ي 

دوچرخه می گوید: »از ابتدای پاییز تا اآلن، ناهنجاری 

دمایي قابل مالحظه اي نداشتیم. فقط در هفته ي آخر 

آبان و اول آذر، دما از میانگین سردتر بوده است.«

پاییز زمستانی نبود!
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آن هايي هستم كه كم تر به چشــم مي آيند. حتي 
از بين همــه ي گربه هايي كه اطراف مدرســه مان 
مي چرخند، مــن آن گربه ي الغر خاكســتري را 
دوســت دارم؛ همــان كه هميشــه يك گوشــه 
 مي نشــيند و مثل گربه هاي ديگر جلوي آدم ها رژه 

نمي رود.
در زندگي ما، آدم هايي وجود دارند كه مصداق 
همان ســاده ها و بي صداها هستند. شــايد كم تر 
يادشان بيفتيم اما بايد باشــند تا زندگي مان كامل 
شود و اتفاق هاي بزرگ رقم بخورند. يك بار همه ي 
اين ها را به دالرام گفتم. بعد چشم هايش را گرداند 
و گفت: »آدم هــا را با خنده هــا و ميوه ها و گربه ها 

مقايسه مي كني؟« 
من هم خنديدم و گفتم: »نه، مي دانم آدم بسيار 
باالتر از اين هاست. فقط مي خواستم متوجه منظورم 
شوي.« و گفتم شــايد اگر حواســت به خنده ها و 
گربه ها نباشد اتفاق خاصي نيفتد؛ اما اگر حواست به 
آدم ها نباشد اتفاق خاصي مي افتد. دالرام پرسيده 
بود: »چه اتفاقي؟« و من گفتم: »تكه تكه هاي قلبت 
را گم مي كني.« حتمــاً دالرام فكر كرده بود دوباره 
طبع شاعري ام گل كرده اســت؛ اما حرفي كه زدم 
حقيقت محض بود. يك بار از خودم پرسيدم چه طور 
مي شود آدم هاي ساده و بي صداي زندگي ام را گم 
نكنم؟ بعد بــه خودم جواب دادم بايــد يك يادآور 
بگذارم. چيزي شــبيه به زنگ گوشي همراهم كه 
صبح ها از خواب بيدارم مي كند. بايد يك يادآور در 
قلبم تنظيم كنم كه هرچنــد وقت يك بار آدم هاي 
مهم زندگــي ام را كه بي ســر و صدا يك گوشــه 
ايستاده اند به يادم بياورد. اما چه يادآوري مي تواند 

اين كار را انجام بدهد؟
وقتي كــه كوچك بودم و به دبســتان مي رفتم 
هميشه نگران بودم كه صبح ها خواب بمانم. يك بار 
مادربزرگ گفت: »قبــل از خواب به بالشــت بگو 
مرا صبــح زود بيدار كن تا به مدرســه بروم. او اين 
كار را انجــام خواهد داد.« من نمي دانســتم بالش 
چه طور مي تواند مرا از خواب بيــدار كند اما واقعاً 
ايــن كار را كرد! امــا توجه به آدم هــاي زندگي ام 
مهم تر از صبح زود بيدار شــدن است. براي آن نياز 
به نيرويي برتر دارم كه اين يادآور را در قلبم به صدا 
در آورد. پس خودم و قلبم را دســت تو ســپردم تا 
 خيالم راحت باشد كه هميشه آدم هاي زندگي ام را 

به يادم مي آوري.

آدم هاي 
مهم زندگي مان

 ياسمن رضائيان

يك بار جايــي خواندم، ما هميشــه پررنگ ها را 
مي بينيم و حواســمان از كم رنگ ها پرت مي شود. 
ما هميشه پرصداها را مي شنويم و از ساكت ها غافل 
مي شــويم. در زندگي همه ي ما برخي از اتفاق ها، 
برخي از اشــيا و برخي از آدم ها نقش مهمي دارند. 
اما به هزار و يك دليل در حاشيه ي آرامي مي مانند. 
راستش فكر مي كنم هرشخص و هرشئ و هر اتفاق 
در زندگي جاي خــودش را دارد. فكر مي كنم بايد 

حواسمان به همه ي آن ها باشــد. هركدام از آن ها 
تكه هايي از زندگي مان هســتند. بــا همه ي تكه ها 
زندگي كامل مي شــود و اگر يكي از آن ها نباشــند 

مسير زندگي تغيير مي كند.
* * *

يك بار به دالرام گفتــم از بين همه ي لحظه هاي 
زنگ تفريح، عاشــق خنده هايش هســتم. دالرام 
خنديد و گفت: »اين همه اتفاق باحال در زنگ تفريح 

مي افتد. تو چسبيده اي به خنده هايش؟«
يك بار هم كه در مدرسه جشنواره ي غذا داشتيم، 
سراغ ساالد ميوه رفتم. آن روز هم دالرام درحالي كه 
لقمه ي بزرگي از ســاالد الويــه را مي خورد گفت: 
»اين همه خوراكي خوش مزه هست، رفته اي سراغ 

ميوه ها؟« 
البتــه دالرام مرا خوب مي شناســد. مي داند كه 
عاشــق چيزهايي هســتم كه كم رنگ ترند. عاشق 
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خيابان های شهر، راه مي رويم و هوا را گرم می كنيم و با تقصيري هم ندارد؛ وقتی ما مثل 20 ميليون بخاری در رنگين يا بدون رنگ باشد.گرم، سرد، بهاری، آلوده، بارانی، برفی، پاييز منطق ندارد؛ می تواند 
راستش امسال اصاًل پاييز را نديديم، پاييزگردی نکرديم، نِت داشته باشيم.اين همه تغييرات اقليمی، ديگر نبايد انتظار پاييزي شاعرانه را 
آيا اين پاييزي، زمستانی بود؟برفی، بارانی، آلوده، سرد، گرم... خدانگه دار. اشتراک بگذاريم؛ حاال هم پاييز 98 دارد می رود. پاييِز هم نداشتيم، انگيزه هم نبود كه عکسی از آن بگيريم و به 

وظیفه می گوید: »بارش ها در اغلب نقاط کشور مطلوب بوده و در چند استان مثل تهران، البرز، با برف و باران آمد و حتماً زمستان پربارشی داریم؛ اما واقعیت...خوشحالیم و با خیال راحت آب مصرف می کنیم. ابتدای سال که باران آمده و پاییز هم که 
قزوین و زنجان، مقداری بیش از نرمال بوده است. البته تازه دوماه و نیم از سال آبی گذشته و 

سه ماه از زمستان و دو ماه از بهار مانده است. اگر ماه های آینده بارش ها طبیعی باشند، سال 
نرمالی خواهیم داشت. اما متأسفانه عددها نشان می دهد در دو ماه اول زمستان، در بخش 
در حالی که این ها مناطق پربارش در فصل سرد سال بودند.«چهارمحال و بختیاری، گرایش به کم تر از نرمال است عمده اي از کشورمان بارش ها کم تر از نرمال هستند. مثاًل در لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و 

هنوز کم بارشیم

پاییز که سرد شد، خودمان را برای زمستاني سردتر 

آماده کردیم؛ چه قدر چکمه های بلندمان را از کمدها 

بیرون آوردیم و شال گردن برایمان بافتند و...

 اما ظاهراً زمستان سرد نیست! 

وظیفه مي گوید: »متأسفانه مدل های عددی نشان 

می دهد، دمای هوا در نیمه ي دوم دی و بهمن، 

گرایش به بیش از نرمال گرم شدن دارند. «

زمستان گرم
 در راه است!

  نفيسه مجيدي زاده
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از خودم می پرسم در دنيا چند انسان وجود دارد؟ نه، بايد سؤالم را طور ديگری بگويم. تا به حال چند انسان 
به دنيا آمده است؟ بی نهايت. واقعاً بی نهايت. كسی هست كه بگويد تعداد آدم هايی را كه از زمان خلقت به دنيا 
آمده اند می داند؟ بعد از ما چه تعداد آدم به دنيا خواهد آمد؟ هيچ كس نمی داند. اما می توانم تصور كنم تعداد 
آدم ها بی نهايت است. در دنيا هيچ آدمی شبيه به ديگری نيست. هرخلقتی منحصر به فرد است. دنيا بی نهايت 

خلقت منحصر به فرد را ديده و خواهد ديد. چه طور اين همه آدم با هم تفاوت دارند؟ فرق آن ها در چيست؟
آدم ها می توانند در لباس پوشيدن ، در خنديدن  و در راه رفتن شبيه به هم باشند. در ظاهر بسيارند آن هايی 
كه شبيه به هم هستند. تفاوت در قلب هاســت. قلب ها قصه ی هر فردی را می نويســند و جهانش را شكل 
می دهند. قلب ها حتی روی ذهن ها هم تأثير می گذارند. گاهی انتخاب هايمان را مشــخص می كنند، گاهی 
مسير را نشانمان می دهند و در نهايت ما را می سازند. آدم های مهربان، آدم های پرانرژی و با انگيزه، آدم هايی 
كه دركمان می كنند و آدم هايی كه به رؤياهای بزرگ می رســند، همه، قلب هايی وسيع دارند كه زندگی و 

مسيرهايشان را برايشان رقم زده است.
تو بايد بی نهايت توانا باشی. نه اين كه اين را نمی دانستم، هميشه می دانستم؛ اما هربار كه به مخلوقاتت فكر 
می كنم بيش تر از قبل به بزرگی تو و بی نهايت بودن توانايی هايت ايمان می آروم. چه كسی جز تو می توانست 
قلب هايی اين چنين شگفت را خلق كند؟ قلب هايی كه شبيه به ديگری نيستند. فقط تو می توانستی. تويی 

كه خودت هم منحصر به فردی و شبيه هيچ كسی نيستی.

گفت وگو با رئيس مركز ملي خشك سالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي

شبیه  هیچ کسی نیستی
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  علي مولوي

و مكـافات!نــان 

مكافاتنامه!

تصويرگري: محمدرضا اكبري/ آرشيو عكس روزنامه ي همشهري

احتمــاالً وقتي امــروز و بعــد از ماه ها 
چشمتان به سركليشــه ي »مكافات نامه« 
افتاده، حالتان از دو حالــت خارج نبوده؛ يا 
داريد در دلتان فحــش می دهيد كه باز هم 
مكافات نامــه؟! مــردك ................؟! و ايضاً 
.......... با ////////// و \\\\\\\\\! )لطفاً رعايت 

كنيد و فحش هاي خيلي ركيك ندهيد! (
حالت دوم هم اين است كه اساساً  ندانيد 
مكافات نامه چيســت و چه كاركردي دارد. 
البته حق هم داريد. دقيقاً از تابســتان سال 
گذشــته كه تصميم گرفتيم از مكافات هاي 
زندگي مان برايتان بنويســيم، مكافات هاي 

دوچرخه هم شروع شد. 
اول كه چند شماره ي دوچرخه به خاطر 
كمبود كاغذ چاپ نشــد. بعد هــم پس از 

18سال ركاب زدن، دوچرخه كاًل شد هشت 
صفحه  ي ناقابل و حســابي آب رفت كه تازه 
چاپ آن هم اما و اگر داشت. از نوروز 98 هم 
كه ديگر كاًل چاپ نشــد و شد دوچرخه ي 
الكترونيك! تا اين كه باألخره تابستان امسال 
قرار شــد دوچرخه با قطعي متفاوت در دل 
صفحه هاي پنج شنبه ي روزنامه ي همشهري 
چاپ شــود. از آن زمان تا حاال هم كه هزار و 
يك اتفاق ريز و درشــت افتاده و صفحه ها 
و هم كاران ديگر، امــان ندادند ما هم رخي 

بنماييم و كمي مكافات بازي كنيم! 
اساســاً اهالي دوچرخه با ما سر لج دارند 
كه اين هم خــودش مكافاتي اســت. آخر، 
برخي شــان معتقدند تمــام مكافات هاي 
دوچرخه زير ســر سِق  ســياه ما بوده و اگر 
ما ايــن مكافات نامه ي كذايــي و فضايي را 
شروع نكرده بوديم، دوچرخه هنوز هم مثل 
قبل داشــت ركابش را مي زد و پنچر نشده 
بود. برخي شان هم برايمان ضرب المثل رو 
مي كننــد و مي گويند: »دنيــا دار مكافاته! 

يه روز چوب اين كار بدت رو مي خوري!«
حاال انگار ما گفته ايم دنيا دار قالي است! ما 
كه از روز اول گفتيم مكافات، همه ي زندگي 
ما را گرفته و شــبيه ويروس هــای ويرانگر 
كامپيوتری نه رايانه اي بــه جانمان افتاده. 
ديگر چوب خوردنش چيست؟ مگر ما دلمان 
مي خواست مكافات نامه يك هفته درميان، 
بعد دوهفته درميان، بعــد يك ماه درميان، 
بعد دومــاه درميــان و حاال هــم هفت ماه 
درميان چاپ نشــود! يعني فكر مي كنيد ما 
خيلي خوشــحاليم كه از نــوروز98 تا حاال 
ايــن مكافات هاي زندگي مان تلنبار شــده 
روي كولمان و دارد كمرمان را مي شــكند. 
تازه بگذريم كه با ايــن وضعيت قيمت ها از 
نان خوردن هم افتاده ايم و هشــتمان گرِو 

هشتاد و هشتمان شده. 
آها راستي گفتيم »نان«! تازه يادمان افتاد 
اصالً  قرار بود امروز ماجــراي نان و مكافات 
را برايتــان تعريــف كنيم!  البتــه احتماالً 
برايتان اظهرمن الشــمس اســت مكافات 

نــان در كجايش قرار دارد. چــون خود نان 
كه هم خوش مزه اســت، هم گرم و مطبوع. 
مكافات آن جايش است كه بايد در اين هواي 
ســرد و آلوده، خروس خوان بــروي نانوايي 
حسن ميرزاخان جان كه براي صبحانه ي كل 
خانواده نان بربري تازه بخري. حاال اين كه نان 
بربري تازه ي اول صبح، براي مامان جانمان 
و باباجانمان و برادرجانمان و خواهرجانمان 
و مامان بزرگ جانمان و پدربزرگ جانمان و 
عموجانمان و همسرجانشان حكم اكسيژن را 
دارد و از نان شب هم واجب تر است، قبول! اما 
ديگر به ما چه كه هم سايه جانمان هم جانش 
به بربــري و بربري به جانش گــره خورده! 
ممكن اســت قوت غالب نيمي از مردم اين 
شــهر يا بعضاً كل مردم اين شهر نان بربري 
كنجدي باشد. مگر من بربري فروشم كه نان 
بربري كنجدي همه ي مردم شهر را تأمين 
كنم؟ امــا مامان جانمان نــه مي گذارد و نه 
برمي دارد و سريع از مرگ ما مايه مي گذارد 
و مي گويد: »حاال مي ميــري به جاي پنج تا 
نون بربري، شــيش تا بخــري؟ نمي دوني 

شمســي خانم چه قدر بربري دوست داره؟ 
تازه اينايي كه تو مي خري كه ميني بربريه! 
اگه قرار بود از اون بربري هاي متري دهه ي 

شصت بخري چه قدر ناله مي كردي؟«
بله واقعاً پنج تا نان بربري با شــش تا فرق 
چنداني نــدارد، اما مكافــات بربري، وقتي 
به اوج مي رسد كه شمســي خانم سرش را 
از پنجره شــان بيرون مــي آورد و مي گويد: 
»قربون دستت پسرم، امروز پدرشوهرجونم 
و مادرشــوهرجونم و برادرشــوهرجونم و 
خواهرشوهرجون هام و شوهرجون هاشون 
و بچه جون هاشــون دارن مي آن خونه ي ما. 
بي زحمت امروز برامون هشت تا بربري بخر!«  
يعني اگر روزي برســد كه شمسي خانم 
و همه ي قوم شــوهرش از اين محل بروند، 
من حاضــرم كل محل را بربــري بدهم! اما 
به قول استاد بنايي »نون اين جا،آب اين جا، 
كجا برم بــه از اين جا؟!« معلوم اســت كه 
وقتي پيك بربري رسانشــان دست به سينه 
تحت فرمانشــان اســت، خانه كه هيچي، 

د مپايي شان را هم عوض نمي كنند!
اما ما هم از آن بيدها نيســتيم كه با اين 
بادها مشعوف شــويم! هرچه نباشد ما نسل 
تكنولوژي هستيم و قوت غالبمان اينترنت 
اســت. خدا عمر بدهد اين استارت آپ هاي 
تهيه ي غــذا و نــان اينترنتــي را. از وقتي 
يكي شــان را نصــب كرديم، هــرروز صبح 
مي رويم توي حياط و به اينســتاگراممان 
سركشــي مي كنيــم، از آن طــرف پيــك 
 موتوري جانمان، بربري هاي داغ را دودستي 
مــي آورد و تقديم ما مي كنــد؛ بدون صف، 
بــدون درد و بدون خون ريــزي! هيچ كس 
هــم نمي فهمد كه مــا ديگر نــان آور خانه 
نيســتيم و اين آقاي پيك است كه نان ما و 

شمسي خانم اين ها را تأمين مي كند!
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شب ها نمی ترسيدم
از اتاق بی پنجره ای

كه فكر به ماه
روشنش می كرد

بچه سوسك ها
زير پتويم آرام می گرفتند

و من رؤياهايم را به سقف می چسباندم
كاش می دانستم 

اين دختر را كجا جا گذاشته ام
ميان كدام حرف ها گم شد

ليال قرمزچشمه، 17ساله از تهران

دختریکه
گمشد

خواب به چشمانم نمی آيد
شايد كسی

در دوردست ها
در سرزمين قصه و خيال

خواب مرا می بيند...
زينب خدابنده لو، 17ساله از شهرري

خواب
خوش

منتظر مطالب، عكس  ها يا تصويرگري هاي شما 
با موضوع »شب يلدا« هستيم.

موبايل دوچرخه:09334121489
 docharkheh@hamshahri.org

من در كوچه پس كوچه های كتاب خانه ی كوچــك كنج اتاقم زندگی می كنم؛ تنها جای 
رؤيايی  زندگي ام همين جاست. آن جا پرواز می كنم، می خندم و رهايی عجيبی دارم كه كسی 
غير خودم آن را نمی فهمد. گاهی ســاعت ها در اتاق می مانم و می خوانم و می خوانم تا هم از 

دنيا فاصله بگيرم، هم دنيا را بيش تر بفهمم! 
در اين ســرزمين، احواالت مختلفی را تجربه می كنم؛ خوشحالی، غم، افسردگی و گريه. 
بله، هميشه داستان ها به خوشی ختم نمی شوند، گاهی تلخی شان چند روز همراه آدم است. 
به نظرم درك تك تك اين حس ها، انسان را بزرگ می كند. اين كه بتوانی نبود مادر و گرسنگی 
و فقر را در يك كتــاب تجربه كنی، يا بودن در جنگ و هرلحظه زجركشــيدن را. گاهی هم 
زندگی در يك مزرعه ی بزرگ و زيبا در يك جای ديگر دنيا. شايد گاهی قدرت جادويی هم 
داشته باشی. من برای چندبار زندگی كردن به سرزمين كتاب ها پناه می برم. هركتاب برايم 
تجربه ی يك زندگی جديد است. لحظه به لحظه آن ها را زندگی می كنم، با آن ها می ميرم و 

دوباره زنده می شوم و دوباره... شما را به سرزمين كتاب ها دعوت می كنم.
بهاره شاهمرادی، 14ساله از زنجان

سرزمین کتاب   ها

من هنوز به سال های دور و دراز ميان سالی نرسيده ام. حتی مدرسه ام هم تمام نشده، ولی 
اگر به گذشته نگاه كنم ، مثل روز نمايان است كه در يكی از بهترين دوره های زندگی هايمان 
هستيم. خودتان فكرش را بكنيد! تمام ديوانه بازی های سر كالس، رد و بدل كردن  برگه ها و 
صميمی شدن ها با دبير! حضور سر كالس دبيری كه دوســتش داری، خنده ها و گريه ها و 

بدخلقی های اول صبح و از دست امتحان ناليدن ها، اردوها و قهرها و آشتی ها...
می دانيد، نظام آموزشــی ما بدجور كج و كوله اســت. كنكور محكم يقه مان را گرفته و 
درس ها در جذاب نبودن مــدال گرفته اند. همه ي اين ها را می دانم، ولــی زندگی دنبال ما 
نمی آيد. خودمان بايد برويم دنبال زندگی. بخنديم، بخوانيم و تجربه كنيم؛ حاال چه كنكور 

بر روح و روانمان فشار بياورد، چه نياورد!
نگار مطيع، 16ساله از اهواز

به دنبال زندگي

دور گردون دست ماست

تهران در طهران
آب در كوزه و ما تشنه لبان می گرديم.

بعضي ضرب المثل هــای ايرانی خيلي 
درســت اند؛ مثل اين ضرب المثل. دقيقاً 
هم به كسانی اشاره دارد كه تمام هفته ي 
كسالت بارشان را با اين انگيزه مي گذرانند 
كه باألخره بعدازظهر چهارشنبه فرامی رسد 
و با خانواده راهی شمال می شوند! اما وقتي 
به ابتدای جاده ي تهران كرج می رســند و 
تراكم ترافيك را می بينند، دست از پا دراز تر 

به خانه برمی گردند. اما نرسيده به ترافيك 
جاده ي مخصوص كرج، شهرك زيبايي وجود 
دارد كه ديدنش نوعي ســفر در زمان است؛ 

شهرك سينمايی غزالی.
خيابــان اللــه زار قديم، گرانــد هتل و 
ســينماتابان، ميدان ژاله )شــهدا(،  ميدان 
بهارستان و مجلس شــورای اسالمی، ما را 
به ياد زمان حكومــت پهلوی و دوران جنگ 
می انــدازد و خاطرات ســريال هايی مانند 

»معمای شاه«، »شهرزاد« و »هزاردستان« 
را زنده می كند. چيزی كه اين سفر يك روزه 
را شــگفت انگيزتر می كند، اين است كه 
می توانــی در گراندهتل بنشــينی و مثل 

مردم آن زمان در البی هتل غذا بخوری! 
خانه ها و كوچه بازارهای كاه گلی، زمانی 
مكان مناسبی برای فيلم برداری فيلم های 
تاريخی مانند »مختارنامه« بوده است. برای 
فيلم برداری سريال هاي »مريم مقدس« و 
»يوسف پيامبر«، نماهايی از شهر اورشليم 
و قاهره و معابد بت پرستی بازسازی شده 

است.
يكی ديگر از جذابيت های اين شهرك 
اين است كه می توانی در آن ماجراجويی 
كنی. وارد ساختمان ها و خانه های قديمی 
بشوی، از راهرو ها و راه پله های باريك باال 
بروی و از باالی ساختمان ها، تهران قديم 

را ببينی.
بســياری از وســايل صحنه های فيلم 
همان جا رها شده اند؛ لباس های قديمي، 
ماشين های قديمی و اتوبوس های دوطبقه 
و ماشين های ژاندارمری و آمبوالنس های 

دوران جنگ و وسايل ديگر.
از ديگر خوبی های اين جا دنج بودن آن 
است و البته جای شــكرش باقی است كه 
 آدم  های كمی به اين جا ســر می زنند، زيرا 
كســانی كه قبل از ما به آن جا رفته بودند، 
ديوارها را دفتر يادگاری خــود و زمين را 

سطل زباله خود كرده بودند.
مكانی كه حدود 40سال پيش به همت 
»علــی حاتمی« ســاخته شــده، نياز به 
بازسازی و نگه داری بيش تر دارد. قرار است 
بعضی نوجوان های امروز و كارگردان های 
آينده در اين شهرك، فيلم های درخشان 

خود را بسازند.
نويد صالحی، 16ساله از تهران
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تصويرگري:  نرگس زارعي
14ساله از تهران

نيازمندي هاي 
دوخرچه

چرا بنزين سه هزار توماني؟!
ماشين شما را با همان نرخ قبلي  

بنزين تا هركجا كه بخواهيد 
هل مي دهيم.

هرليتر عرق جبين، هزار تومان!

www.holmidim.com

به تعدادي خودرو و كارخانه 
با آاليندگي بسيار باال نيازمنديم

انجمن دانش آموزان جوياي 
تداوم تعطيلي مدارس به علت آلودگي هوا

www.Alayandegi.bala

ويژه ي امتحانات ميان سال اول

آمپول هاي 
ميني ميكرو حنايي

ديگر نگران امتحانات نباشيد! 
با آمپول هاي ميني ميكرو حنايي 
همه ي امتحانات را قبول شويد. 
همراه با يك بسته كتيرا و يك بسته قرص الغري رايگان

www.hanaaee-talaaee.ee

ماشين از شما
هل دادن از ما

ديگر نگران 
قيمت باالي 
بنزين نباشيد!
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