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تابلوی خیابان استاد شجریان 
ترمیم شد

خیابــان اســتاد 
محمدرضا شجریان، که 
در روزهای اخیر توسط 
عده ای به نام شــهید 
محســن فخری زاده 

تغییر یافته بود، ترمیم شد.  در همین راستا، خانواده 
محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای به تغییرنام 
خودسرانه خیابانی که در روزهای اخیر براساس مصوبه 
شورای شهر تهران نام استاد محمدرضا شجریان بر 
آن نهاده شده بود، واکنش نشــان دادند. در بخشی 
از بیانیه خانواده فخری زاده ضمن تقدیر و تشــکر از 
ابراز احساسات ارادتمندان به ساحت شهدای انقالب 
اسالمی آمده است: »با عنایت به عالقه مندی و احترام 
شهید عزیزمان به هنر و موسیقی اصیل ایرانی و زبان 
و ادبیات فاخر پارسی به عنوان ارکان جدایی ناپذیر 
فرهنگ غنی ایران اسالمی، هرگونه تغییر در نام ها و 
نمادهای این عرصه دور از اندیشه و سیره آن شهید راه 
علم و دانش و اقتدار میهن عزیزمان است«. در روزهای 
گذشــته در حالی تعداد معدودی از افراد در اقدامی 
خودسرانه نام استاد شجریان را از تابلوی خیابانی در 
تهران مخدوش و نام شهید فخری زاده را جایگزین آن 
کرده بودند که شورای شهر تهران در همان ساعات 
ابتدایی ترور محسن فخری زاده، نام خیابان »صنایع« 

را به اسم این شهید نامگذاری کرده بود. 
    

آمادگی ۲۷ هزار نفر برای تست 
واکسن کرونای ایرانی

مرکــز  ئیــس  ر
اطالع رســانی ستاد 
اجرایی فرمــان امام 
اعالم کرد که تاکنون 
۴۴ هــزار و ۹۴۱ نفر 

برای داوطلبی تست انسانی واکسن کرونای ستاد 
اجرایی فرمان امام با ۴۰۳۰ تماس گرفته اند و ۲۷هزار 
و ۷۹ نفر اعالم آمادگی کردند. حجت نیکی ملکی در 
صفحه توییترش نوشت: ایثارگر، نظامی، طلبه، معلم، 
استاد دانشگاه، آهنگساز، خبرنگار، مجری،کارگر، 
راننده کامیون، معدنکار و ... . دانشــمندان تولید 

واکسن روحیه مضاعف گرفتند.
    

 ۱۳۲ فوتی و ۶۰۲۱ ابتالی جدید 
به کرونا در کشور

سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، از ۴ تا 
۵ دی، ۶۰۲۱ بیمار جدید مبتــال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی و ۹۰۶ نفر از آنان بستری شدند. بر 
این اساس مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۲۰۳ نفر رسید. به گفته 
او در همین مدت ۱۳۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 

۵۴ هزار و ۴۴۰ نفر رسید.
    

 ایمن سازی سه بازار 
تهران، ری و تجریش

مدیرکل مدیریت 
بحران استان تهران از 
ایمن ســازی سه بازار 
تهران، ری و تجریش 
در حوزه های مختلف از 

جمله مقابله با زلزله خبر داد. منصور درجاتی افزود: 
ایمنی بازار از نظر شــبکه آبرسانی، فاضالب، برق، 
مخابرات، زیباسازی، میراث فرهنگی، اوقاف و ایمنی 
و آتش نشانی و شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و 
بنا شد شرکت توزیع نیروی برق طرح برق رسانی، 
بهسازی شبکه و رویکرد ایمن سازی را در بازار دنبال 
و اجرا کند. در حقیقت هریک از این دستگاه ها در 
حیطه وظایف خود باید در جهت ایمن سازی بازار 

تهران اقدام کنند.
    

ردیابی ویروس جهش یافته در ایران
مینو محــرز، عضو 
کمیته علمی ســتاد 
مقابله بــا کرونا گفت: 
هر چند فعال در ایران 
امکان توالی یابی دقیق 

ویــروس را نداریم، اما مدرکی هم بــرای ورود این 
ویروس جهش یافته به ایران در دســت نیست. او 
گفت: به تازگی در حال راه اندازی امکاناتی برای این 
منظور هستیم که در این صورت توالی یابی دقیق 
ویروس فراهم خواهد شد. محرز پیشتر گفته بود: 
از آنجایی که در پیک اخیر کرونا در کشورمان قدرت 
سرایت بســیار باال بود، این احتمال وجود دارد که 
همین ویروس جهش یافته از قبل وارد کشور شده 
باشد. گرچه سعید نمکی، وزیر بهداشت در اظهاراتی 
متفاوت تصریح کرد: تاکنون ردپایــی از ویروس 

انگلیسی در ایران دیده نشده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

از ۲۵۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون 
تومان. این تنهــا قیمت یک درخت 
کاج مصنوعی در اندازه های مختلف 
است؛ درختی که دیگر نماد سال نو 
میالدی شده. البته نه به تنهایی؛ بلکه 
با مقادیر زیادی تزئین که باید برای 
آن هم هزینه های جداگانه و گزافی 
پرداخت. اما ایــن هزینه های گزاف 
هم در میانه روزهای پرآشوب کرونا 
سبب نشده که حال و هوای برخی از 
خیابان ها در  تهران در روزهای آغاز 
زمستان چیزی کمتر از خیابان های 

یک شهر اروپایی داشته باشد.
خیابان میــرزای شــیرازی که 
بــه محل خریــد و فروش اســباب 
بازی معروف اســت، یکی از معدود 
خیابان هایی است که در ماه دسامبر 
بازار زیبای کریســمس می شــود. 
در قدیم االیام ایــن خیابان به دلیل 
سکونت بیشــتر هموطنان ارمنی، 
بازار اعیاد مســیحی هم بــود و به 
همین دلیــل ویترین مغازه های آن 
در کریسمس مملو از عروسک های 
بــزرگ بابانوئــل با ریش ســفید و 
لباس های زنگوله دار قرمز، کاج های 
تزئین شــده با ســتاره و گوی های 

رنگی قرمز است.
حال دیگر سال هاست این بازار به 
یک جاذبه گردشگری مرکز تهران 
تبدیل شده است و در ماه دسامبر نه 
تنها پذیرای مسیحی  ها که فرصت 
مناســبی برای گشــت وگذار همه 
خانواده های تهرانی شــده اســت. 

خانواده هایــی کــه گرچه جشــن 
کریسمس را در دین و مذهب و سنت 
خود نمی یابند، امــا آن را تصویری 
نشــاط آور و آشــنا می بینند و با آن 
احساس پیوند می کنند. حتی برخی 
حاضرند هر سال هزینه های زیادی را 
برای برگزاری آن بپردازند. گرچه به 
گفته فروشندگان لوازم کریسمس 
در خیابــان میــرزای شــیرازی، 
قیمت ها و البته شــیوع کرونا خیل 
رهگذران را کم کرده و فروش را هم 

کاهش داده است.
با این حال نگاهی به فروشگاه های 
اینترنتــی موید این موضوع اســت 
که مشــتاقان برپایی این جشــن از 
فرصت های اینترنتی برای تهیه لوازم 
کریســمس بهره جسته اند. هرچند 
این میل منتقدان زیادی هم دارد و 
برخی آن را نماد غربزدگی و تجمل و 

هویت ستیزی می دانند.
 جشن کریسمس و افسانه 

بابانوئل
مسیحیان هر ســاله ۲۵ دسامبر 
را به عنوان روز تولد مســیح، جشن 
می گیرند، و عید آن را کریســمس 
می نامند. ایام دوازده روز کریسمس 
با زادروز مسیح در ۲۵ دسامبر آغاز 
شده و تا جشن خاج شویان در روز ۶ 
ژانویه ادامه دارد. ۲۵ دســامبر فقط 
برای مســیحیان غربی بــه عنوان 
سالروز مسیح شناخته شده است و 
اغلب مســیحیان ارتدوکس شرق، 
۶ ژانویه را برای روز تولد مســیح به 

رسمیت می شناسند.
بابانوئل همیشــه یــک پیرمرد 
قرمزپوش ریش ســفید نبود. او در 
واقع اســقفی با نام نیکالس قدیس 
از قرن چهارم میالدی اســت که در 

شهر میرا در آســیای صغیر و ترکیه 
امروزی زندگی می کرده اســت. او 
در تاریخ ششم دســامبر سال ۳۴۳ 
میالدی درگذشــت و پس از مرگ 
بقایای مومیایی شده او ابتدا به ایتالیا 

و سپس به شرق فرانسه منتقل شد.
افسانه ســنت نیکالس در قرون 
وســطی به عنوان محافظ کودکان 
خوب و با ادب شــناخته می شد. او 
به بچه های خوب جایــزه می داد و 
با کمــک همکارش »بابا شــالقی« 

بچه های بد را ادب می کرد.
در قــرن نوزدهــم خانواده های 
مســیحی تصمیم گرفتند تا افسانه 
بابانوئل را با جشن کریسمس همراه 
کنند و از آن برای آرام و مودب کردن 
کودکان خود بهــره ببرند؛ بنابراین 
کاله اسقفی وصلیب نیکالس قدیس 
به لبــاس و کاله قرمز تبدیل شــد. 
بابانوئل وزن اضافه کرد و یک گونی 
هدیه برای بچه هــای خوب و با ادب 

روی دوشش گذاشت.
بازار بزرگ اقتصادی کریسمس

براساس آمار منتشر شده از سوی 
خبرگزاری فارس در زمستان سال 
گذشــته بیش از ۶ میلیــارد تومان 
درخت کاج کریسمس در تهران به 
فروش رفته بــود. همچنین در این 
گزارش ادعا شده بود  که ۹۰ درصد 
از خریــداران این کاج ها مســیحی 
نبوده انــد. در حالی کــه برخی این 
ادعــا را بزرگنمایــی می دانند، اما 
آن را چنــدان هــم دور از واقعیت 
نمی دانند، چرا که نگاهی به برگزاری 
مراسمی چون هالووین و ولنتاین هم 
که جشــن های غیر بومی هستند، 
در  ســال های اخیر از رونــق قابل 
توجهی برخوردار شــده و شاهد آن 

هم فراوانــی و تنــوع اقالمی مورد 
نیاز برای برگزاری این مراســم در 

بازار است.
یکــی از فروشــندگان خیابان 
میرزای شــیرازی می گوید: »شاید 
سال های گذشته تنوع عروسک های 
بابانوئل به انگشــتان یک دست هم 
نمی رسید. اما حاال می توان از میان 
اندازه ها و جنس های مختلف ده ها 

مدل انتخاب کرد«.
او ادامه می دهد: »عروسک های 
بابانوئل بســته به جنــس و اندازه، 
چیزی در حــدود ۱۷۰ تا ۳ میلیون 
تومان قیمت دارنــد. حتی خرید ها 
به درخت و عروسک ختم نمی شود و 
گوزن کریسمس، ست کفش و لباس 
کریسمس، شمع وماگ کریسمس 
و... اقالمی ست که به لیست وسایل 
خرید کریســمس اضافه کرده ایم و 
مورد استقبال هم قرار گرفته است«.

او معتقد اســت: »زیاد شدن این 
قبیل اقالم در بازار دو جنبه دارد. اول 
اینکه تقاضای این اقالم در بازار وجود 
دارد و از سوی دیگر با وفور آنها در بازار 
تقاضا هم به خریدار تحمیل می شود و 

به همین دلیل بازار رونق می گیرد«.

تب کریسمس در اینستاگرام
جســتجوی اخیــر هشــتگ 
کریسمس در اینســتاگرام، نشان 
می دهــد ایرانی هــا تاکنــون در 
اینســتاگرام نزدیک بــه ۵۰۰ هزار 
مطلب و عکس در مورد کریسمس 
منتشــر کرده اند که درصد باالیی 
از ایــن مطالب مربوط بــه چند روز 
گذشــته اســت. کاربران همچنین 
در این شــبکه اجتماعی نزدیک به 
۹۰هــزار مطلب و عکــس در مورد 

بابانوئل منتشر کرده اند.
امــان اهلل قرایی مقــدم، جامعه 
شناس و اســتاد دانشگاه در این باره 

می گوید:
»از سویی به دلیل کمبود شادی 
در کشــور، مردم تمایل به برگزاری 
مراسمی دارند که شادی و خوشحالی 
را به آن ها بازگرداند. اما این رفتار ها 
بهانه ای شده برای تبلیغات در فضای 
مجازی وچشــم و هم چشمی هایی 
که مردم بــا آن در فضــای مجازی 
داشته های خود را را به رخ همدیگر 

بکشند«.
حس تمایز

در حالی کــه قرایی مقــدم این 
موضوع را نشــات گرفتــه از کمبود 
شادی های جمعی و البته شبکه های 
اجتماعی می داند، عده بســیاری به 
ویژه در میان سیاســیون و صاحبان 
قدرت، این استقبال را به نفوذ خزنده 
فرهنگ غربی در میــان ایرانیان با 
هدف تاثیرگذاری و تخریب فرهنگ 

بومی می دانند.
 سید جواد میری، جامعه شناس و 
استاد دانشگاه معتقد است: »اقبال از 
آیین های غربی و هر آنچه مربوط به 
غرب است، به طیفی از ایرانیان حس 
نوعی تمایز و تفاوت می دهد. افرادی 
که اقدام به برگزاری جشن های غربی 
می کنند میل به نوعی فاصله گذاری 
اجتماعی دارند؛ بدین معنا که افراد 
با این کار حس می کننــد خود را از 
دیگران متمایــز کرده اند. این میل 
به نشان دادن تمایز خود از دیگران 
یکــی از پیامد هــای زندگی کالن 

شهری است. 
میل به تظاهر عمدتا در دو مساله 
پوشش و نســبتی که افراد با اشیاء 
برقرار می کنند، متجلی می شود، به 
این صورت که افراد مثال یک گوشی 
یا ماشــین گران یا هدیــه ولنتاین 
یا درخــت کریســمس می خرند و 
عکس هــای آن را در فضای مجازی 
به دیگران نشان می دهند تا به آن ها 

بگویند ما متمایز هستیم«.
کریسمس به فرهنگ ایرانی 

لطمه می زند؟
در این میــان در حالی که برخی 

نگــران عالقه مــردم به مراســم 
کریســمس و زوال فرهنگ وطنی 
هســتند، برخی دیگر نیــز نگاهی 
خوشــبینانه به این موضــوع دارند 
و معتقدنــد، فرهنگ هــا از همین 
مبادالت شــکل گرفته است و نباید 

نگران بود.
در این باره فرهاد ادیبی، جامعه 
شــناس با بیان اینکه ایرانی ها هم 
ردی در فرهنگ کریســمس دارند 
و حتی ســنت هدیه کریســمس، 
ریشــه ایرانی دارد می گویــد: »او 
لهراسب، جاماسب و گشتاسب سه 
مغ پارسی بودن ) کاســپر، ملیکور 
و بالتازار در متون مســیحی( که با 
مسیح تازه متولد شده دیدار کردند 
و به مــادر مســیح  زر، مــر و کندر 
هدیــه دادن و بــه تعبیــری مبدع 
 ســنت هدیه کریســمس شــدند. 
حتــی در متــون تاریخی بــه نقل 
از اُ. هنــری چنین آمده اســت که 
"همانطــور که می دانید، ســه مرد 
خردمنــد شــرقی کســانی بودند 
که هنــگام تولد عیســی مســیح، 
در محــل اختفای حضــرت مریم، 
برای او هدایای ارزشــمندی بردند.

آنها بودنــد که ســنت دادن هدیه  
کریســمس را آفریدنــد. از آنجا که 
آنان انســان های خردمندی بودند  
بدون شک هدایاشــان هم هدایای 
خردمندانهای بودند، شــاید یکی از 
امتیازات هدایای آنها این بود که در 
 صورت تکراری بودن، می شد آنها را 

عوض کرد"«.
ادیبی با بیــان اینکه این موضوع 
نشان می دهد فرهنگ های مختلف 
وام دار یکدیگــر هســتند، نتیجه 
می گیرد که نباید نگران نفوذ فرهنگ 
غربی در کشور بود و با آن مقابله کرد 
و در عوض باید به داشــته های خود 
ارج بیشتر نهاد و آن را به نسل جدید 

منتقل کرد.

امسال بابانوئل های خیابان میرزای شیرازی هم حال و حوصله سال های گذشته را ندارند؛

کریسمس در میانه محدودیت های کرونا و گرانی

گزارش

دیدن سگ های الغر و گرسنه در کنار جاده ها 
یا گربه هایی ریزجثه در میان سطل های زباله یا 
حتی پرندگان شهری کنار پنجره، گاهی هر عابر 
یا شهروندی را ترغیب می کند که از سر مهربانی، 
باقیمانده های غذای خود را برای این حیوانات 
کنار بگذارند یا حتی برای آنها غذای مخصوص 
خریداری کنند و در جای جای پیاده راه ها و کناره 

پنجره ها بریزند.
در حالی که بسیاری از ما این اعمال را از روی 
دلســوزی برای حیوانات انجام می دهیم، اما به 
اعتقاد کارشناسان، این عمل می تواند برای آنها 

صدمات جبران ناپذیری داشته باشد.
در این باره، محمد درویش، کارشناس محیط 
زیســت، با اشــاره به اینکه نگاه کارشناسی در 
این زمینه آن اســت که تالش کنیــم تا حیات 
وحش، حیات وحش باقی بماند، گفت: نباید با 
عملکردهایمان کاری کنیــم که حیات وحش 
بیش از حد به انســان ها اعتماد کنند و مطمئن 
شوند؛ کســی هســت که برای آنها غذا تامین 

کند، چون این موضوع باعث می شود تاب آوری 
حیوانات در برابر شرایط سخت کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه هم پرندگان و هم ســگ ها 
و گربه ها تحت تاثیر این رفتار شــهروندان قرار 
می گیرند، گفت: غــذا و آب دادن به حیوانات به 
تدریج باعث می شود آنها در معرض آسیب های 

جدی تری قرار بگیرند. 
به گفته او کاری که می تواند با اخالق محیط 
زیستی سازگارتر باشد آنست که در صورتی که 
افراد با حیوان مجروحی روبه رو می شوند اقدامی 
برای بهبود وضعیت آن انجام دهند یا در شرایط 
یخبندان و سرمای شدید که امکان پیدا کردن 
غذا وجود نداشــت و حیوانات نمی توانستند از 
پوشــش گیاهی و برگ ها تغذیه کنند و منابع 
آبی یــخ زده بود و حیوانات نمی توانســتند آب 
بخورند؛ شــهروندان یخ منابع آبی را بشکنند و 
آبشخورهای موقت ایجاد کنند یا علوفه دستی 

یا غذا بریزند.
او تاکید کرد: این اقدامات تنها باید در شرایط 

سخت آب و هوایی که حیوانات در آستانه شرایط 
بحرانی قرار دارند، اتفاق بیافتد، در غیر این صورت 
بهتر است اجازه دهند حیوانات به تدریج با شرایط 
سخت پیرامون خود سازگار شوند. نباید حیوانات 
را شــرطی بکنیم و کاری کنیم که آنها از تالش 

برای بهبود وضعیت خود فاصله بگیرند.
به گفته درویش، دلیل اینکه در شهر تهران 
موش ها در حال گسترش هستند آنست که ما 
برای گربه ها غذا فراهم می کنیم. از سوی دیگر 
زباله ها هم در دســترس این حیوانات قرار دارد. 
همه اینها باعث می شود که گربه ها انگیزه الزم 
برای گرفتن موش نداشته باشند که این موضوع 

می تواند خسارتی به اکوسیستم وارد کند. 
تغییر رژیم غذایی پرندگان

جمع شدن پرندگان در یک فضا شاید صحنه 
زیبایی باشد؛ اما به طور کلی با خطراتی نیز همراه 
است. به گفته این کارشناس محیط زیست حتی 
وقتی ما به یک پرنده غذا رسانی می کنیم، چند 
مشکل به وجود می آید. نخســت این که رژیم 
غذایی آن را تغییر می دهیم. به طور مثال اگر یک 
پرنده در طبیعت درصدی کربوهیدرات می خورد 
و بقیه را از حشــرات تغذیه می کرد، با خوردن 
برنج و نانی که ما به آنها می دهیم کربوهیدرات 

بدن شان باال می رود، در حالی که باید از پروتئین 
هم استفاده کنند.

به گفته این کارشــناس محیط زیست این 
تغییر رژیم غذایــی در دراز مدت برای پرندگان 
مشــکل ایجاد می کند؛ در حالــی که پرندگان 
نقش مهمی در دفع حشرات دارند؛ بنابراین برای 
طبیعت هم مشکل ایجاد می کنند. نکته دیگر 
این که وقتی ما به پرندگان غذا می دهیم، آنها را در 
یک نقطه جمع می کنیم و اگر یکی از آنها بیماری 
داشته باشــد، از این طریق به بقیه پرندگان هم 

انتقال داده می شود. 

 به پرنده ها تنها 
در شرایط یخبندان غذا بدهید

درویش گفــت: بــه پرنده ها بایــد تنها در 
شرایطی که هوا به شدت سرد و یخبندان است و 
غذایی در اختیار ندارند به اندازه محدود غذا داده 
شود یا آب در اختیار آنها قرار گیرد و این موضوع 
نباید به شکل یک رویه درآید. تا زمانیکه آب یخ 
نزده و حیوانات از جمله پرنده ها می توانند غذای 
خود را تامین کنند غذا دادن به آنها درست نیست 
و باید شرایطی باشــد که حیوانات، خود بتوانند 

این شرایط سخت را کنترل و مدیریت کنند. 

اخالقی به نظر نمی رسد، اما؛

به حیوانات غیرخانگی غذا ندهید!

گرچه به گفته فروشندگان 
لوازم کریسمس در 

خیابان میرزای شیرازی، 
قیمت ها و البته شیوع 

کرونا خیل رهگذران را 
کم کرده و فروش را هم 

کاهش داده است؛ نگاهی 
به فروشگاه های اینترنتی 
موید این موضوع است که 

مشتاقان برپایی این جشن 
از فرصت های اینترنتی 

برای تهیه لوازم کریسمس 
بهره جسته اند

جستجوی اخیر هشتگ 
کریسمس در اینستاگرام، 

نشان می دهد ایرانی ها 
تاکنون در اینستاگرام 

نزدیک به 5۰۰ هزار مطلب 
و عکس در مورد کریسمس 

منتشر کرده اند که درصد 
باالیی از این مطالب مربوط 

به چند روز گذشته است
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