
هــفته نامـه ســیاسی، اجــتماعی، فــرهنگی و ورزشــی  . دوشنبه 8 دی 1399  . 13 جمادی االول 1442 . 28  دسامبر . شــماره 188 . 8 صفحه . قیمت 3000

چرا ماسک برای سالمت 
چشم ها مضر است؟

صفحه 8

کوویدکووید1919 در تالش  در تالش 
 برای کسب نمره  برای کسب نمره 2020

صفحه1صفحه 3

از جور آدما ؛ پلنگ بشکردی  ساکن تهران شد

َامثال و َحَکم در فرهنگ 

هرمزگانی وجنوب کرمان
صفحه 4

ِپِرغ  _آتش زنه

برخی آدماچه دنیایی دارن!
صفحه 4

عکسی که اردوگاه مخالفان رئیس 

جمهور را بهم ریخت
صفحه 6

کمپینی برای ثبت روز محیط بان 

در تقویم رسمی ایران
صفحه 7

صفحه 2

ندای جوان - گروه اجتماعی
کوه های بشکرد)بشــاگرد( در اصل ادامه ی کوه های 
ذاگرس ایران به ســمت جنوب شرقی و پس از برخورد 
با هســته مقاوم عربســتان با یک قوس معنا داری در 
شــمال تنگه ی هرمز )کوه های گنو( به ســمت شرق 
بــا برخورد با هســته ی مقاوم کوچــک داخلی لوت و 
جازموریان،جهت آن غربی – شــرقی شــده به سمت 
پاکســتان کشــیده می شود و ســرانجام به کوه های 

سلیمان پاکستان می پیوندد.
 این مجموعه از رشته کوه ها از چهل چشمه کردستان 
گرفته تا سیاه کوه و سفید کوه سلیمان ، از اعجاب انگیز 

ترین مکان های زیستی هستند. 
 آخرین نشــان از شیر ایرانی در ســال 1340 در کوه 
های بشــکرد داده شــده اســت.  کوه های بشکرد با 
پیوست سیاه و سفید کوه پاکســتان، در هم پیچیدگی  
و زیســتگاه های متنوعی را به وجود آورده اند. منطقه 
کوه های شه بابک تا در پهن بشکرد، هنوز این ویژگی 
را به لطف شــرایط آب و هوایی موجود دارد که با وجود 
شــکار بی رویه ی شــکارچیان محلی و غیر محلی و 
اهالی روستا های همجوار زیست آنها، هنوزخرس سیاه 
آســیایی و پلنگ ایرانی در این منطقه دیده می شود و 
بنابر شواهدی روبه افزایش اســت. در بشکرد به یمن 
نظارت بیشتر و بارندگی های پی در پی سالیانه، حتی در 
تابستان، شرایط ادامه زیست و تکثیر  گربه سان )پلنگ(

را بیشتر از پیش فراهم کرده است. به نحوی که اهالی 
روســتاهای دامنه های همجوار زیست گربه سانان، از 
حضور پلنگ در حوالی روستای خود  ابراز نگرانی کرده 
اند وگرازش هایی را برخی از شوراهای روستایی مبنی 
بر حضور پلنگ در حوالی روســتا و وارد آمدن خساراتی 

به دام های روستاییان گزارش کرده اند .
پلنگ ایرانی یا پلنگ پارسی به لحاظ جثه، بزرگ ترین 
زیرگونه پلنگ اســت که بومی غرب آســیا است و در 
فهرســت جانــوران »در معرض خطــر انقراض« آی  
یو ســی  ان قرار دارد، طبق برآوردی در ســال 200۵ 
کمتر از هزار و 300 پلنگ در گســتره ای شامل قفقاز، 
ترکمنستان، جنوب روسیه، پاکستان، افغانستان و ایران 
زیســت می کنند. حداقل 60 تا 70 درصد این جمعیت 
در داخل مرزهای ایران به ســر می برند به این ترتیب 
ایران مهم ترین زیســتگاه پلنگ ایرانی در غرب آسیا به 
شمار می رود.اخیرا یک قالده پلنگ ایرانی که در منطقه 
»چهارده روستا« در شرق هرمزگان به دلیل گیر افتادن 
در تله فلزی مجروح شــده بود، خیلی خبر ســاز شد و 
از زمان گرفتار شــدن آن در تله تا آزاد ســازی اولیه و 
آوردنــش به  بندرعباس و ســپس انتقال به تهران ، تا 
پایان ماجــری آن در تهران، افکار عمومی قدم به قدم 
خبرها را دنبال می کرد که خود گویای رشــد فرهنگ 
محیط زیستی و اهمیت دادن مردم به طبیعت و محیط 

زیست آن است.
براساس اطالعاتی که مدیرکل حفاظت از محیط زیست 
هرمزگان در این ارتباط ارایه داد،این اتفاق برای پلنگ 
در معرض انقراض ایرانی گرفتارشده در  تله شکارچیان 
در ر  وز ســه شنبه منتهی به پایان آذرماه افتاد و به علت 
نبود امکانات و تجربه این گونه آزادســازی در استان، 
سرانجام از  متخصصان استان فارس کمک گرفته شد 
و بــا همکاری آنها، پــس از 3روز ذجر و تقال ی پلنگ 
گرفتار، پس از بیهو ش ســازی آن و آزاد کردن تله، از 

بشکرد‹برای درمان به بندرعباس منتقل می شود.
در بندرعباس، بررســی های اولیه نشــان می دهد که 

چند  پنجه دســت پلنگ دچارشکستگی شده است. اما 
معاینات  تکمیلی و تشــخیصی، گویای آن اســت که 
کارشناسان محیط زیست هرمزگان نمی توانند در باره 
بازگشت این گربه ســان به طبیعت اظهار نظر قاطعی 
ارایــه دهند، از همین رو تصمیم گیری  در این باره، بر 

عهده متخصصان کشوری گذاشته می شود.
اما سرنوشت پلنگ زخمی در تهران به گونه ی دیگری 

رقم می خورد. 
در تهران بابررســی های دقیق در تالش به سازکاری 
که بتواننــد پلنگ صدمه دیده را بــه زادگاهش و دل 
طبیعــت بازگرداننــد، همه بی نتیجه ماند و ســرانجام 
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
محیط زیســت کشــور اعالم کرد که   پس از بررسی 
رادیوگرافی و سی تی اسکن، متاسفانه علی رغم تالش 
تمام نیروهای محیط زیست و دامپزشکان کشور بر اثر 
نکروز استخوان های دســت چپ که به دلیل فشار تله 
باعث عفونت و از بین رفتن بافت های دســت شده بود 
و قابلیت جراحی و ترمیم نداشــت، در اتاق عمل، دست 
حیوان به دلیل از بین رفتن بافت عصبی و استخوان ها 

قطع شد.
 کانــال تلگرامی ســازمان محیط زیســت هم،از قول  
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیســت نوشــت: پس از ریکاوری و به 
هوش آمدن حیوان، اقدامات بــرای انتقال به کلینیک 
حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیست انجام شد 
و ایــن ماده پلنگ چهارســاله در کلینیک حیات وحش 

پردیسان تحت مراقبت قرار گرفت.
حادثه اخیر نشــان داد که اگر بخواهیم محیط زیســت 
ایــن گونه های در حال انقراض را در راســتای زندگی 
مسالمت آمیز روستاهایی که زندگی آنها با  حوزه زیست 
پلنگان یا هر جانور دیگــری تداخل پیدا می کند،حفظ 
کنیم باید راهکاری ســنجیده، توام با آموزش اصولی و 
آگاه سازی ساکنان روستاهای دامنه کوههای بشکرد را 

در دستور کار خود قرار دهیم. 
زیــرا گونه های در حال انقراض  مانند خرس ســیاه و 
قهوه ای و پلنگ که از نوادر حیوانات زیســت اســتان 
و کشور هســتند باید مورد توجه بیشــتر قرار گیرند تا 
روستا نشینان هم احساس امنیت کنند و خود برای رها 
شدن از آســیب های احتمالی حیوانات درنده، دست به 
تله گذاری و دیگر روش های کشــنده و آسیب رسان 
به محیط زیســت نزنند، از همیــن رو گفته مدیر کل 
محیط زیســت هرمزگان برای جلوگیری از تکرار این 
نوع خسارات قابل توجه است، به شرطی که بسته های 
اجرایی آن توســط کارشناسان محیط زیست تهیه و به 
اجرا در آید و از مرحله  حــرف درمانی بگذرد.»«برای 
پیشــگیری از چنیــن اتفاق هایی بایــد چندین کار به 
صورت مجموعه در دســتور کار قرار گیرد که شــامل 
آموزش روســتاییان و حمایت مالی و امکاناتی از آنان 
می شود.به گفته این مسئول زیست محیطی، دامداران 
روستاهای شرقی اســتان در سندرک و بشکرد به طور 
معمول دام های خود را برای چرا در کوهســتان های 
منطقه رها می مــی کنند و آزاد می گذارند که با توجه 
به مجاورت زیســتگاه پلنگ ایرانی با ســکونتگاه های 
روســتایی ، دام های اهلی  آســان ترین و نزدیکترین 

شکار غذایی برای این گونه است.
مســیحی تازیانی استانداردسازی و ایمن سازی آغل ها، 
تغییر شــیوه تغذیه دام های اهلی و پرداخت درست وبه 
موقع و کافی خسارت به روســتاییانی که دام هایشان 
در حملــه پلنگ از بین مــی رود ، چگونگی رویا رویی 
روســتاییان با ایــن گونه در معرض خطــر انقراض را 
تغییر خواهــد داد و حتی می تواند به نگهبانی و محیط 
بانــی خودجوش آنان از محیط زیســت و حیات وحش 
منجر شــود.««به امید آنکه این درخواســت مدیرکل 
محیط زیســت هرمزگان به زودی جامه عمل بپوشــد 
و  دوستداران محیط زیست دیگر شاهد چنین صدمات 

جبران ناپدیری به محیط زیست جانوران نباشند.

این روزها که جهان درگیر کرونا شده است، اما محیط زیست نیز در امان نبوده 
و گویا  نخواهد بود. اگرچه کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای؛ یکی از پیامدهای 
مثبت همه گیری ویروس کرونا است که با کم شدن فعالیت های صنعتی باعث 
شــده تا جانداران و گیاهان و... ســاکن کره زمین نفس دوباره بکشند، اما رفتار 
ما، تاثیرات منفی آن بر محیط زیســت  گســترده تر و مخرب تر کرده اســت. 
مصرف بیش از اندازه آب، شــوینده ها و مواد شیمیایی آلوده  کننده محیط زیست 
با ترکیبات پایدار و اســتفاده وسیع از پالســتیک های یک بار مصرف، دستکش 
های پالســتیکی ، استفاده بیشــتر از مواد خوراکی  بسته بندی شده با روکش 
های پالســتیکی و ایجاد مشکالت در تفکیک پسماندها، به دلیل خطرات ناشی 
از همه گیری کرونا، ازتاثیرات منفی این ویروس منحوس بر محیط زیست است.

دستکش ها و ماسک های پالستیکی در طبیعت به راحتی قابل تجزیه نخواهند 
بود و از ســویی عامل اصلی تهدید حیات وحش نیز خواهد بود. از راه هایی که 
می توانیم ما  در این شرایط  به جلوگیری از  این تخریب کمک کنیم تا آیند گان 
و دیگرموجودات زمین  نیز بتوانند از طبیعت خدادادی استفاده بهتر وبیشتر ببرند، 
اشاعه فرنگ صحیح استفاده ازآب، استفاده افراد عادی از ماسک های پارچه ای، 
 بغیر از کادر درمان، اســتفاده از کیســه های پارچه ایی برای خرید و...  اســت.

واال با روندی که کرونا پیش می رود و استفاده از ماسک و دستکش را اجباری 
کرده است، تمام طبیعت پر از پسماندهای کرونایی خواهد شد که چرخه تجزیه 
آنان بسیار طوالنی است. بهتر است از ماسک و دستکش های پارچه ای استفاده 
کنیم که برای اســتفاده مجدد آن فقط نیاز به شستن دارند نه بیرون انداختن و 

آلوده کردن محیط زیست.

راه اندازی بازارچه محلی در محله آیتاهلل 
غفاری بندرعباس

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
بندرعباس از راهاندازی بازارچه محلی در محله آیتاهلل غفاری خبر داد.

احمد مالیی نســب در این ارتباط اظهار کرد: این بازارچه با هدف اشتغالزایی، 
خرید آسان و دسترسی مردم محله به مایحتاج روزانه در حال راهاندازی است.
وی افزود: کاهش ســفرهای درونشــهری نیز یکی دیگــر از اهداف مهم در 
راهاندازی این بازارچه محله ای اســت.رئیس ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری بندرعباس ادامه داد: بازارهای 
دوره ای و محله ای از قدیم دارای نقشی عمده و اساسی در افزایش رضایت 
تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان بوده اســت، به همیــن منظور، بازارهای 
محلی می توانند به عنوان مناســب ترین مــکان برای فروش محصوالت و 
تولیدات محصوالت بومی مورد استفاده عموم قرار بگیرد.وی با اشاره به طرح 
ساماندهی و توانمند ســازی بازارچه های محلی شهر بندرعباس خاطرنشان 
کرد: در همین راســتا، 13 غرفه با همکاری و هماهنگی شهرداری منطقه دو 
و دفتر قرارگاه طرح تحول محالت بســیج ایحاد شــده است.رئیس سازمان 
ســاماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس از 
اشــتغالزایی برای 20 نفر به صورت مســتقیم در این بازارچه خبر داد و گفت: 
در صورت استقبال شهروندان، این سازمان آمادگی دارد این طرح را، در سایر 
محالت نیز اجرا کند.مالیی نســب با تاکید بر اینکه حمایت از اشــتغال خرد 
یکی از اهداف مهم این ســازمان است، گفت: در این بازارچه به غیر از ارزاق 

عمومی، صنایع دستی تولید شده توسط ساکنین محله نیز عرضه می شود.

از جور آدما ؛ پلنگ بشکردی راه حلی برای آلوده نکردن محیط زیست
 ساکن تهران شد 

سخن سردبیر

ساحل عطایی 
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دوره جدید 
شماره 188

دوشنبه 8 دی 
نود و نه 

مدیر شهرداری منطقه سه بندرعباس گفت: ایجاد 
نوآوری در شــهر با انگیزه زیباسازی به طور جدی 
در تصمیمات شــهرداری منطقه ســه قرار گرفته 

است.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ســه 
بندرعباس، علی پاســار زاده گفــت: پروژه های 
عمرانی نقش اساســی در توســعه و گســترش 
شــهر دارد.وي ادامه داد: پس از بررســی بودجه 
های استفاده شــده در تمامی پروژه های عمرانی 
که به شــهر و شــهروندان ارائه داده ایم، تصمیم 
بر این اســت که بودجه بیشــتری را به باال بردن 
ظرفیت سیمای شــهر و زیبایی بصری اختصاص 
دهیم.پاســارزاده با بیان اینکه در زمینه مبلمان 
شــهری، ترمیم آســفالت معابر، ترمیم جداول و 
کلیه خدماتــی که موجب زیبایی منظر شــهری 

می شــود اعتبار بیشــتری اختصاص مي دهیم، 
اضافه کرد: خدمات رســانی در راستای زیباسازی 
شــهر از اولویت های شــهرداری منطقه سه قرار 
می گیــرد و اختصاص بودجه بیشــتر به عملکرد 
خدمات شهری شــهرداری منطقه سه با رویکرد 
نوآوری در شهر و رفع نیازهای عمومی شهروندان، 
 موجــب گســترش در عملکــرد نظام شــهری 
می شــود.مدیر منطقه سه با اشــاره به اینکه در 
کنار کلیه فعالیت های عمرانی، بحث زیباســازی 
با افزایش المان ها و نورپردازی شهری که جزئی 
از مبلمان شــهری محســوب می شــوند، عنوان 
کرد: امــروزه اهمیت و نقش مبلمان شــهری در 
خدمات رسانی و زیباســازی شهر بیشتر به چشم 
 مــی آید و از اجزای ضروری شــهرها محســوب

 می شود.
 عاوه بــر آن نورپــردازی و روشــنایی معابر و 
پــارک ها از درخواســت های مکرر شــهروندان 
اســت که در ارتقاء امنیت بســیار مؤثر اســت و 
 بزودی اقداماتی در دستور کار این شهرداری قرار 

می گیرد.

مدیر شهرداری منطقه سه بندرعباس مطرح كرد؛

افزایش بودجه زیباسازی شهری در اولویت 
شهرداری منطقه سه بندرعباس

گروه فرهنگی _ مرضیه دشتی  

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی هرمزگان به پیشینه و اهمیت زبان 
فارســی اشــاره کرد و گفت: اعتبار ایران به زبان و ادب فارسی و به 
عنوان مهمترین شــاخصه فرهنگی کشور برای همه جهانیان شناخته 
شده است که حفاظت و صیانت از مرزهای زبانی و فرهنگی ضرورت 

دارد.
بــه گزارش خبرنــگار ندای هرمــزگان، رضا کمالــی زرکانی افزود: 
همانگونــه که درتاریخ بســیاری از قهرمانــان و پهلوانان از مرزهای 
فیزیکی ایران حفاظت کردند کسانی هم بودند که از مرزهای زبانی و 

فرهنگی محافظت کنند.
وی بیان داشــت: آوازه گســتره مرزهــای زبانی ایــران از مرزهای 
فیزیکــی بیشــتر اســت و تــا مرزهــای چیــن، آســیای صغیر و 
 مدیترانــه را در بر می گیرد و اصطاحات واژگان فارســی اســتفاده

 می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی هرمزگان تصریح کرد: با توجه به 
گســترش رقابت فرهنگی در جهان امروز و افزایش ســطح مبادالت 
کاالهــای فرهنگی و ورود واژگان بیگانه به طرق مختلف، حفاظت و 
صیانت از زبان فارسی یک وظیفه همگانی است و باید از مزیت زبان 
فارسی و گستره بزرگ آن به عنوان یک عنصر وحدت بخش در میان 

ملت های مختلف استفاده کرد.
کمالی زرکانی در این رابطه از مدیران دستگاه های فرهنگی و اصناف 
مرتبط خواســت که با نظارت بیشترهمکاری الزم را نسبت به اصاح 
تابلوهای شهری که از واژگان بیگانه استفاده شده ست را انجام دهند.

وی عنوان کرد: بر اســاس دســتور العمل جدید، اســتفاده از واژگان 
و اســامی بیگانه در تابلوهای کســب و کار، نام ســاختمان ها و نام 
 شــرکت ها ممنوع اســت و همه اسامی می بایســت به زبان فارسی

 نوشته شود.

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:

حفاظت و صیانت از مرزهای زبانی و 
فرهنگی ضرورت دارد

ندای جوان _ گروه اجتماعی
گاهــی اتفاقات پیرامونمان را به ســادگی، بی توجهی یا عدم 
اطاع از سر می گذرانیم، اما داستان برسر اساس توسعه است .

چیزی که کمترنصیبمان شده و دم نزدیم.
اســتان هایی کمتر توســعه یافتــه، در زمینه هــای مختلف 
زیرساختی، دچار آسیب پذیری هستند و از همه مهمتر توسعه 
نیافتگی به  اغتشاش فرهنگی، رفتاری، منتهی می شود. هفته 
اواخر آذر ماه استان هرمزگان دچار حوادث مختلف شد که جان 

14 نفر از شــهروندان هرمزگانی را دراثر این حوادث گرفت و 
این هفته را ندای هرمزگان هفته ی سیاه برای هرمزگان اعام 
کرد. مروری بر این رویداد، زوایای مختلف توســعه نیافتگی را 

در ابعاد مختلف به رخ مدعیان آمایش سرزمینی می کشاند.
 اولین بارشــهاي پاییزي با احتمال سیابي بودن آنها، اگر چه  
از ســوي کارشناسان هواشناسي استان اعام شده بود، ولي با 
وجود همه هشدارها،ســیل جان 6 تن از شهروندان هرمزگاني 
را در شــرق و غرب استان گرفت. به گزارش خبرنگاران نداي 
جوان، اولین بارش نچندان شــدید باران در غرب هرمزگان با 
حادثه همراه شــد و جان 5 تن از هم استاني مارا در شهرستان 
پارســیان گرفت. این اتفاق زماني رخ داد که  سرنشــینان دو 
خودرو پارس و وانت پراید در محور کوهســتاني پارســیان به 
المرد در حالل عبور بودند کــه بناگاه کوه در اثر باران ریزش 
مي کند و هــر دو خودرو در زیرآواري از کــوه مي مانند و تا 
رســیدن کمک مردمي و نیروهاي امداد، متاســفانه جان خود 

را از دست دادند.
سرنشــینان هر دو خودرو همه  عضو یــک خانواده بودند. در 

پژوپارس پدر، مادر و یک کودک همراهشــان، جان باختند و 
در وانت پراید نیز راننده و همسرش در این حادثه جان خود را 
از دســت دادند.  فرماندار پارسیان نیز علت این حادثه بارندگي 
شدید و جاري شدن سیل در محور کوهستاني یاد شده، اعام 

کرد.
در شــرق هرمزگان هم یک نفر دســتخوش امواج خروشان 
رودخانــه »گزي« شــد و جان خود را از دســت داد.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتان هرمزگان در این ارتباط گفت:از همه 
هم اســتانیهاي عزیز تفاضــا داریم، اخطارها و هشــدارهاي 
هواشناســي را جــدي بگیرند و در چنیــن مواقعي اگر مجبور 
به مســافرت هســتند، حتما نکات ایمني را بجد رعایت کنند 
 و از حریــح رودخانه هاوحواشــي مناطق کوهســتاني  دوري

 گزینند.عــاوه برســیل، در بندرعباس هم بــي احتیاتي در 
رانندگــي، 4جوان را به کام مرگ فرســتاد. ســاعت از نیمه 
هاي شــب گذشــته و حوالي 1 بامداد سه شــنبه گذشته نیز 
 ســرعت بیش از حد پژو پارس، 4 سرنشین آن را به کام مرگ

 فرســتاد. در همین رابطه سرهنگ تقي حیدري رئیس پلیس 
راهنمایي و رانندگي شهرســتان بندرعباس گفت: انحراف یک 
دستگاه خودرو پژو پارس از جاده و برخورد آن با درختان نخل 
در بلوار امام خمیني )ره( بندرعباس، 4 کشــته و 1 مجروح بر 
جاي گذاشت. وي علت این حادثه را سرعت غیر مجاز و ناتواني 

راننده در کنترل خودرو  دانســت که پس از انحراف خودرو از 
جاده ،بشدت با نخل هاي وسط بلوار برخورد مي کند و حادثه مي 
 آفریند و 4تن از سرنشینان آن در دم جان به جان آفرین تسلیم

 مي کنند.
ماموران امداد آتش نشــاني بندرعباس نیز پس از یک ساعت 
تاش سرانجام توانستند راننده نیمه جان خودرو را از بین الشه 
هاي مچاله شده آن بیرون کشیده ووي را که حالش وخیم بود 

به بیمارستان منتقل کنند.
 گویا ســناریوي مرگ در اســتان در روزســه شــنبه  پایاني 
نداشــت زیرا در همین روز خبر ســیاه دیگري ازشرق استان، 
جاســک رســید که  باز پژوپارس دیگري در شرق جاسک به 
علت ســرعت زیاد با یــک خودروي که حامــل بنزین بوده، 
روبرو مي شــود و در اثــر برخورد با آن، دچار آتش ســوزي 
 شــدید مي گــردد و 5سرنشــین آن جان خود را از دســت 

مي دهند. 
در همین رابطه  رادمهر فرماندار جاســک گفت: این تصادف 
مرگبــار که جــان 5 نفر از اهالي روســتاي کاشــي از توابع 
بخش لیردف جاســک را گرفت، در پي شــاخ به شــاخ شدن 
خودروي ســواري با خودروي حامل بنزیــن رخ داد که منجر 
 به آتش ســوزي شدید شد و سرنشینان پژو 405 جان خود را از

 دست دادند.

هفته اي سیاه براي هرمزگان

مدعیان آمایش سرزمینی چه می گویند؟

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی هرمزگان گفت: »طی 
 9 ماهه ســال جاری 765 نفر در رشــته های مختلف صنایع دســتی آموزش

 دیده اند.«
گردشگری و صنایع دســتی هرمزگان، رضا برومند، امروز چهارشنبه 3 دی ماه 
بابیــان این مطلب افزود: »از ایــن تعداد 437 نفر در شــهرهای بندرعباس، 
بندرخمیــر، بســتک و میناب در رشــته های گابتــون دوزی، خوس دوزی، 

قاب بافی، سراجی سنتی، حصیربافی، تراش صدف آموزش دیده اند.«
او با اشــاره به اینکه در روستاهای حســن  لنگی، دهتل، دهنو و هنگوئیه نیز 
242 نفر آموزش صنایع دستی دیده اند، افزود: »این افراد در رشته های گابتون 

دوزی، حصیربافی، رودوزی های سنتی و ... آموزش دیده اند.«
هرمــزگان  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
ادامــه داد: »همچنیــن 86 نفــر در دوره هــای تخصصــی صنایع دســتی 
بندرعبــاس شــرکت و  مینــاب   در شهرســتان های جاســک، جاســک، 

 کرده اند.«برومنــد در خصوص استانداردســازی رشــته های صنایع دســتی 
هرمزگان گفت: »استانداردســازی دو رشــته گابتــون دوزی و حصیربافی 
 مینــاب تکمیل شــده و در مرحلــه اظهارنظــر اعضــای کمیتــه تدویــن

 است.«

آموزش 765  نفر در رشته های 
صنایع دستی در هرمزگان

ندای جوان – مرضیه دشتی
معاون متوســطه آموزش و پــرورش هرمزگان 

گفت: به همت بنیاد آموزشــی قلم چی، بیش از 
9هزار و 430 جلد کتب کمک آموزشــی در بین 
دانش آموزان مقطع متوســطه دوم نظری استان 

توزیع شد.
به گزارش خبرنگار ندای جــوان، محمد قویدل 
در مراســم توزیع کتاب های کمک آموزشی به 
دانش آموزان افزود: درراســتای کیفیت بخشی 
به آموزش مدارس و آشنایی بیشتردانش آموزان 
دوره متوســطه دوم با نمونه ســوال های نهایی 
و کنکور و همچنین آشــنایی آن ها با چگونگی 
خواندن کتاب های درسی و کمک آموزشی بین 

دانش آموزان متوسطه توزیع شده است.
وی اظهارداشــت: اهداف دیگر این طرح شامل، 
ارتقاء میانگین و درصد قبولی، فراغت از تحصیل 
 و افزایــش ســطح علمــی و عدالت آموزشــی

 است.
معــاون آموزش متوســطه آمــوزش و پرورش 
هرمــزگان تصریح کرد: ایــن کتاب های کمک 
آموزشــی بین دانــش آموزان پایــه های دهم، 
یازدهم و دوازدهم رشــته های علوم انســانی، 
ریاضی وعلوم تجربــی به همت بنیاد علمی قلم 

چی بوده است.
قویدل بیــان داشــت: توزیع ایــن کتاب های 
درســی بین دانش آمــوزان 18منطقه آموزش و 
 پرورش و 304واحد آموزشــی استان هرمزگان

 انجام شد.

توزیع 9هزار و 430جلد كتاب كمک آموزشی در بین 
دانش آموزان هرمزگان

   مدیر منطقه یک شــهرداری بندرعباس گفت: با توجه به فرا رســیدن فصل 
زمستان، الیروبی خورها در محدوده منطقه آغاز شده است.مهدی رنجبری از 
آغاز الیروبی خور هــای محدوده منطقه یک خبر داد و گفت: با توجه به آغاز 
فصــل بارندگی و احتمال آبگرفتگی محات همــه خورها الیروبی تا از بروز 
هرگونه حادثــه در زمان بارندگی جلوگیری شــود.وی ادامه داد: کار الیروبی 
بزرگترین خور در محدوده منطقه یک که ابتدای آن شــهرک ســجادیه و در 
نهایت پس از عبور از شــیات به دریا متصل میشــود، آغاز و بعد از اتمام این 

خور سایر خورها از جمله سنگ کن نیز الیروبی خواهند شد.
مدیر منطقه یک شــهرداری با بیان اینکــه همزمان با الیروبی، حمل خاک و 
نخاله های جمع شــده از داخل خور به خارج از شــهر نیز انجام می شود خاطر 
نشــان کرد: با توجه به اینکه بیشترین وسعت خورها را گیاهان و درختان هرز 
پوشــش داده اند در صورت عدم الیروبی، در زمان بارندگی مشکات زیادی 
را برای ســاکنین محات ایجاد خواهد کرد.رنجبری اظهار کرد: کار الیروبی 
با حضور دو اکیپ در حال انجام اســت که مســیر شهرک سجادیه، آزادشهر، 
نایبند و در نهایت شیات را در بر خواهد گرفت.وی با تاکید بر اینکه رفع نقاط 
آبگیر نیز از دیگر اقدامات در دســت انجام می باشــد تصریح کرد: ساماندهی 
حدفاصــل چهارراه طلوع تا پارک صفا که در زمان بارندگی باعث آبگرفتگی و 
ایجاد مشکات عدیده ای برای شهروندان می شد مراحل پایانی اصاح آن در 
حال انجام است تا از این به بعد این مسیر کمترین مشکلی را در حین بارندگی 
ایجاد کند.مدیر منطقه یک شهرداری در پایان یادآور شد: بعد از پایان الیروبی 
خور نایبند، خور ســنگ کن نیز به زودی و پیش از بروز مشکات احتمالی در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:

آغاز الیروبی خورها در محدوده منطقه 
یک شهرداری بندرعباس

ندای جوان - گروه اجتماعی
در اواخر ســال 2019 بود که نــام ویروس کرونا 
تمام جهان را فراگرفت و زندگی انســانها مختل 
و اقتصــاد آنها را فلج نمــود و جان هزاران نفر را 
در دنیا گرفت این ویروس را ســازمان بهداشــت 
جهانی  »کووید 2019« نامید. در اســتانه سالگرد 
شــیوع کرونا،در روزهای اخیــرو لحظات پایانی 
ســال 2020 جهش  جدیدی از کرونا در انگلیس 
خبرساز شــده  که گفته می شــود سرعت شیوع 
 آن ده هــا برابر بیشــتر از کرونای کنونی اســت.
در پی شــیوع گســترده این نوع کرونا، بسیاری 
از کشــورهای جهان تمام پروازها و رفت وآمدها 
خــود را بــه کشــور انگلیس  متوقــف و ممنوع 
اعــام کردنــد.در همین پیوند، عمــان مرزهای 
خشــکی، مرزهای دریایــی خود را بــرای یک 
هفته بســت و پروازهــا را به مــدت یک هفته 
متوقف کرد. رســانه های عمــان از ابتای 4 نفر 
 به نــوع جدید کرونا در این کشــور خبــر دادند.
این تصمیم توسط کمیته عالی مقابله با کووید-19 
اتخاذ شد. این کمیته تصمیم گرفت ورود و خروج 
را موقتــًا از مرزهــای زمینی، دریایــی و هوایی 
 خود به مــدت یک هفته در کشــور ممنوع کند.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که گزارش 
هایی در مورد شیوع ویروس جهش یافته و سریع 
 تر کرونا در تعدادی از کشورها منتشر شده است.
این تصمیم در جلســه اضطراری به ریاست حمود 
بن فیصل بوســعیدی، وزیر کشور و رئیس کمیته 
مقابله با کوویــد-19 در تاش برای جلوگیری از 
شــیوع ویروس جهش یافته و محافظت از مردم 
گرفته شــد.اما هواپیماهای باری، کشــتی های 
 باری و کامیون ها از این ممنوعیت معاف هستند.
شــیوع این ویروس در عمان، نگرانــی ها را در 
هرمزگان افزایش داده اســت. این نگرانی ناشی 
از ارتباطــات نزدیک هرمزگان و کشــور عمان 
اســت. بســیاری از فعاالن اقتصــادی هرمزگان 
بنا به اقتضای فعالیت شــان در عمان ســرمایه 
 گذاری کــرده و ارتباطات نزدیکــی با هم دارند.
اگرچه محدودیت هایی در این زمینه اعمال شده 
اســت، اما تجربه شیوع کووید 19 نشان می دهد 
که روند شیوع این ویروس اگر گسترده شود ناگزیر 
از ابتای بسیاری از افراد به این ویروس است که 
می تواند از طریق شهرهای ساحلی و جزایر استان، 
 وضعیت اســتان را به حالت آمــاده باش در آورد.
تاکنون واکنشی از سوی دست اندرکاران استانی 
نسبت به شــیوع این ویروس صورت نگرفته، اما 
به نظر می رســد در صورت جدی تر شدن اوضاع 
 ممکن اســت اقدامات گسترده تری صورت گیرد.
براســاس پژوهش هــای اخیــر، گونــه جدیــد 
اســت. واگیردارتــر  واقعــا  کرونــا   ویــروس 

 پژوهشــگران هشــدار می دهنــد کــه گونه ی 
بریتانیایــی ویــروس کرونــا چنــان مســری 
بــه  آن  شــیوع  کنتــرل  بــرای  کــه  اســت 
 اقدامــات کنترلی شــدیدتری نیــاز خواهد بود.
اخیــرا  بریتانیایــی  دانشــمندان  از  گروهــی 
پژوهــش نگران کننــده ای را دربــاره ی گونه ی 
 جدیــد ویــروس کرونــا منتشــر کــرده انــد.

 این ویروس هم اکنون در بریتانیا درحال گسترش 

اســت. آن ها درباره ی شدت مسری بودن ویروس 
جدید هشــدار می دهنــد و می گویند شــاید به 
اقدامات کنترلی بیشــتری مانند تعطیلی مدارس 
و  دانشــگاه ها نیاز باشد. دانشــمندان خاطرنشان 
کردند که حتی این اقدامات نیز شاید کافی نباشد 
 و الزم باشــد تا در عرضه ی واکسن عجله کنیم.

به گزارش ندای جوان به نقل از زومیت مطالعه ی 
جدید که به وســیله ی مرکز مدل ســازی ریاضی 
بیماری هــای عفونی در دانشــکده ی بهداشــت 
و پزشکی گرمســیری لندن منتشــر شده، هنوز 
برای انتشــار آن در مجله ی علمی مورد بازبینی 
قرار نگرفته اســت. این مطالعــه مجموعه ای از 
داده های  پیش بینی کننده های  به عنوان  را  مدل ها 
مرتبط با عفونت ها، بستری شــدن در بیمارستان 
و متغیرهای دیگر مقایســه می کند. پژوهشگران 
دیگــری درحال مطالعــه ی گونــه ی بریتانیایی 
در آزمایشــگاه هستند تا مشــخص کنند که آیا 
 ازنظــر بیولوژیکی تفاوتی با ویــروس کرونا دارد.

در پژوهش جدید هیچ مدرکی داِل بر کشــنده تر 
بودن گونه ی جدید درمقایســه با نسخه های دیگر 
یافت نشد؛ اما پژوهشــگران تخمین می زنند که 
ویروس جدید 56 درصد مســری تر باشــد. دولت 
 بریتانیا تخمین ابتدایی 70 درصدی را ارائه کرده بود.

بیل هانج، اپیدمیولوژیســت دانشکده ی بهداشت 
عمومــی دانشــگاه هــاروارد کــه در مطالعه ی 
جدید مشــارکتی نداشــت، گفت مطالعه توضیح 

قانع کننــده ای را از گذشــته و آینــده ی احتمالی 
گونــه ی جدید ارائــه می کنــد. او در مصاحبه ای 
گفت: »پیام کلی مطالعه محکم و مطابق با چیزی 
اســت که از منابع اطاعات دیگری دیده ایم. آیا 
این اهمیــت دارد؟ بله. آیا شــواهدی از افزایش 
انتقــال وجود دارد؟ بله. آیــا ظهور گونه ی جدید، 
 ماه های آینده را تحت تأثیر قــرار می دهد؟ بله.«

ویــروس  بریتانیایــی  واریانــت 
 British variant  /  کرونــا 
مجموعــه ای از جهش هــای کوچــک کــه در 
بســیاری از نمونه های ویــروس کرونا در بریتانیا 
دیده می شــود، ممکن اســت به ویروس کمک 
کنــد تا راحت تر منتشــر شــود. واریانــت جدید 
 ویــروس کرونــا B.1.1.7 نــام گرفتــه اســت

گونــه ی جدیــد ویروس کرونــا کــه اوایل ماه 
جاری توجه پژوهشــگران بریتانیایــی را به خود 
جلب کرد، به ســرعت در لندن و شــرق انگلیس 
گســترش یافت. این نســخه حامــل 23 جهش 
اســت که برخی از آن ها شــاید موجب مسری تر 
شــدن ویروس شوند. نویســندگان پژوهش اخیر 
شواهد بیشــتری را پیدا کردند که نشان می دهد 
نسخه های  در مقایســه با  واقعا  موردبحث  گونه ی 

دیگر، ســریع تر منتشر می شــود. به عنوان مثال، 
پژوهشــگران این احتمــال را رد کردند که علت 
فراوانــی بســیار زیاد ویــروس جدیــد کرونا به 
شــیوع آن در مکان هایی با تعامل بیشــتر مردم 
بازمی گردد. داده های ثبت شده از سوی گوگل که 
افراد  نشــان دهنده ی جا به جایی تلفن های همراه 
 در طــول زمان بود، چنین تفاوتی را نشــان نداد.

پژوهشــگران مدل های ریاضی مختلفی را ایجاد 
کردنــد و هر یــک را به عنــوان توضیحی برای 
شــیوع ویروس جدیــد کرونا مورد بررســی قرار 
دادند. آن ها بررســی کردند که کدام مدِل شیوع، 
بــه بهترین نحو تعــداد موارد جدیــد و نیز تعداد 
بستری شدن و مرگ و میر اتفاق افتاده را پیش بینی 
می کند. ســپس پژوهشگران پیش بینی کردند که 
گونــه ی جدید طی 6 ماه آینــده چه کاری انجام 
می دهد و مدل هایــی را ایجاد کردند که در آن ها 
ســطوح متفاوتی از محدودیت ها اعمال می شــد. 
پژوهشــگران هشــدار دادند که بدون عرضه ی 
گســترده ی واکســن، نرخ موارد بستری شــدن، 
پذیرش در بخش مراقبت های ویژه و مرگ و میر در 
 سال 2021 می تواند از ارقام سال 2020 فراتر رود.
پژوهشــگران دریافتند که تعطیلی مدارس تا ماه 
فوریه می تواند برای بریتانیــا قدری زمان بخرد؛ 
اما لغــو این محدودیت ها موجب افزایش شــدید 
موارد ابتا می شــود. به علت نــرخ انتقال باالتر، 
کشور برای رســیدن به ایمنی جمعی باید درصد 
بیشــتری از مردم را واکســینه کند. پژوهشگران 
دریافتند کــه برای کاهش فشــار بر بخش های 
مراقبت های ویژه باید نرخ واکسیناســیون از 200 
 هزار نفر در هفته به دو میلیون نفر در هفته برسد.

پژوهشگران هشدار دادند که مدل آن ها مانند هر 
مدل دیگری براســاس مجموعــه ای از فرضیات 
اســتوار اســت که برخی از آن ها شــاید درست 
نباشد. عدم قطعیت هایی در این زمینه وجود دارد 
کــه آیا گونه ی جدید ویــروس کرونا در کودکان 
 مســری تر اســت و اگر چنین باشــد، تا چه حد.

الســاندرو وسپیگنانی از دانشــگاه نورت ایسترن 
آمریکا که در پژوهش اخیر مشــارکتی نداشــته، 
درمــورد برآوردهای جدید گفت: »متاســفانه این 
پایان غافلگیرکننده ی دیگری اســت. درحالی که 
همه به خاطر واکسن خوشــحال بودیم، احتمال 
ایجاد تغییــر اپیدمیولوژیکی وجود دارد که موجب 
می شــود چند ماه آینده پیچیده تــر و خطرناک تر 
شــود. شــواهدی وجود دارد که نشــان می دهد 
گونه ی جدید قابلیت انتقال بیشتری دارد و احتماال 
 برای کنترل شیوع به تاش بیشتری نیاز داریم.«

دکتــر هانج هشــدار داد که مــدل به کار رفته در 
مطالعه کاســتی هایی دارد. پژوهشــگران فرض 
کردند که همه ی افراد دارای سن کمتر از 20 سال 
هســتند و احتمال انتقال بیماری 50 درصد است. 
دکتر هانج گفت اگرچه این موضوع شــاید برای 
کودکان خردســال درست باشــد، برای نوجوانان 
درســت نیســت. او گفــت: »ایــن ضعیف ترین 
بخش مدل آن ها اســت.« با این حال، او گفت که 
مطالعه تصویری کلی از آینده ی احتمالی کشــور 
را نشــان می دهد و اگر جدی گرفته نشود، چنین 

رویدادهایی به راحتی رخ خواهد داد.
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طبــق نتایج یک تحقیق جدید، باالرفتن از چهار 
ردیف پلــه در کمتر از یک دقیقه نشــان دهنده 

سالمت قلب است.
 دکتر »خزوس پتیرو«، سرپرست تیم تحقیق از 
بیمارســتان کوریونا اسپانیا، در این باره می گوید: 
»تست پله راهی آسان برای برآورد سالمت قلب 
است. اگر برای باال رفتن از چهار پله بیش از یک 
و نیم دقیقه زمان الزم دارید، بهتر اســت برای 

بررسی سالمت خود با پزشک مشورت کنید.«
این مطالعه شــامل ۱۶۵ بیمار بــود که به دلیل 
بیمــاری عروق کرونر تشــخیص داده شــده یا 
مشــکوک به این بیماری، برای تســت ورزش 
مراجعه کرده بودند. عالئم این افراد شــامل درد 

قفسه سینه یا تنگی نفس در هنگام ورزش بود.
پله نوردی ســریع ترین راه کاهش وزن و حفظ 
ســالمت قلب و عروق شــرکت کنندگان روی 
تردمیــل راه می رفتند یا می دویدند، درحالیکه به 
تدریج شــدت آن را افزایش می دادند و تا زمان 
خســته شــدن، ادامه می دادند. پس از ۱۵ تا ۲۰ 
دقیقه استراحت، از افراد خواسته شد بدون توقف 
و همچنیــن بدون دویدن، چهــار ردیف پله )در 
مجمــوع ۶۰ پله( را طی کنند و زمان برایشــان 

ثبت شد.
محققان نتایج تست ورزش را با زمان باالرفتن از 
پله ها مقایسه کردند. آنها دریافتند بیمارانی که در 
مــدت کمتر از ۴۰ تا ۴۵ ثانیه از پله ها باال رفتند، 
عملکرد بهتری هم در تســت ورزش و بر روی 

تردمیل داشتند.
آزمایــش تردمیل، محققــان عملکرد  در طول 
قلب را هم در حیــن ورزش ارزیابی کردند. اگر 
قلب در هنگام ورزش بــه طور طبیعی کار کند، 
 نشــاندهنده احتمال پایین بیماری قلبی عروقی

 است.
ســپس آنها ایــن یافته ها را با نتایــج باال رفتن 
از پلــه مقایســه کردند. در حــدود ۵۸ درصد از 
بیمارانــی که در بیــش از ۱.۵ دقیقه پله نوردی 
را به پایان رســاندند، در معاینه تردمیل عملکرد 
قلب غیرطبیعی داشتند. در مقابل، فقط ۳۲ درصد 
از کســانی که در کمتر از یک دقیقه از پله ها باال 
رفتند، در تست تردمیل عملکرد قلب غیرطبیعی 

داشتند.

تست سالمت قلب با باال 
رفتن از پله ها

براساس پژوهشــی جدید، توانایی شنیدن کارآمد صدا تا حدودی تحت تأثیر 
موقعیت چشمان ما قرار می گیرد.

مطالعه ای به سرپرســتی دانشمندان دانشــگاه بوستون نشان می دهد توجه 
شــنیداری و دیداری فضایــی ارتباط نزدیکی با هم دارنــد. به عبارت دیگر، 

نگاه کردن به منبع صدا به شما کمک می کند تا صدا را بهتر بشنوید.
در اوایل دهه ی ۱۹۵۰، کولین چری، دانشــمند علوم شــناختی بریتانیایی، 
سؤال ســاده ، ولی گمراه کننده ای مطرح کرد: چگونه درک می کنیم که فرد 
چه می گوید؛ درحالی که دیگران نیــز در همان زمان در حال صحبت کردن 
هســتند؟ چری این پدیده را »اثر مهمانی شبانه« خواند و با گذشت بیش از 

نیم قرن، پژوهشگران همچنان  برای یافتن پاسخ در حال تالش هستند.
چندین مدل فرضی که در طول ســال ها ارائه شده  اســت، چنین پیشنهاد 
 می کننــد که بینایــی نقش مهمــی در هدایــت توجه شــنیداری ما ایفا 

می کند. 
مشخص شــده اســت که حرکات لب و صورت، خصوصا برای افراد دچار 
مشــکل شــنوایی، موجب تقویت توانایی های پردازش شنوایی می شود؛ اما 
هنوز این ســؤال مهم باقی اســت: آیا نگاه کردن به جهتــی خاص، توجه 

شنیداری ما را نیز به همان سو هدایت می کند؟
مطالعه ی جذابی از دانشــمندان علوم اعصاب دانشــگاه دوک که در سال 
۲۰۱۸ منتشر شــد، نشــان دهنده ی رابطه ی عجیب میان حرکات چشم و 
ارتعاشات پرده گوش بود. حتی در نبود صدا، پژوهشگران هماهنگی آشکاری 
میان چشــم و گوش  را شاهد بودند که نشــان می داد پرده ی گوش به طور 
فیزیولوژیکی به اطالعات مکانی مرتبط با چیزی پاســخ می دهد که در هر 

لحظه به سوی آن می نگریم.
مطالعه ی جدیدی با سرپرســتی ویرجینیا بِســت از دانشگاه بوستون شواهد 
واضحــی در این زمینــه ارائه می د هد که چگونه توجه شــنیداری می تواند 
تحت تأثیر چشــم های مــا قرار گیرد. هدف از مطالعه ی بســت این بود که 
اثر مهمانی شــبانه را با شبیه سازی سناریویی بازبینی کند که در آن فرد در 

گروهی چندنفره قرار دارد و چندین سخنران در حال صحبت هستند.
در ایــن پژوهــش، شــرکت کنندگان مقابل پنــج بلندگو قــرار گرفتند و 
ســپس ترتیبی از اعــداد از بلندگوهای مختلف پخش شــد. گاهی اوقات، 
شــرکت کنندگان به بلندگویی نگاه می کردند که صدا را پخش می کرد و در 

مواقع دیگر، به بلندگوی خاموش نگاه می کردند. وقتی از افراد خواســته شد 
توالــی اعداد را تکرار کنند، نتایجی بهتر بود که زمانی حاصل شــده بود که 
افراد مستقیما به بلندگوی پخش کننده ی صداها نگاه می کردند. وقتی چشم 
شــرکت کنندگان روی بلندگوی خاموش خیره بود، عملکرد آن ها در تکرار 

اعداد ضعیف می شد. پژوهشگران در مطالعه ی خود می نویسند:
ایــن نتایج نشــانه دهنده ی تأثیر موقعیت چشــم در شــرایطی اســت که 
چنــد نفر هم زمــان صحبــت می کنند؛ حتــی در نبود اطالعــات بصری 
)لب خوانــی و...(. همچنیــن، حاکــی از آن اســت که عملکــرد مطلوب 
 بــه هم راســتایی فضایی میــان اطالعات شــنیداری و دیداری بســتگی

 دارد.
پژوهش جدید نشان می دهد توجه شنیداری و دیداری ارتباط نزدیکی باهم 
دارند و بست پیشــنهاد می کند که پردازش شــنیداری بهینه نیازمند کمی 

هم راستایی فضایی میان گوش و چشم است. او توضیح می دهد:
فراینــدی که تشــریح کرده ایــم، ازنظر تئــوری در هر موقعیتــی که در 
آن صداهــای رقیب وجود داشــته باشــد، مانند مهمانی ها و رســتوران ها 
و اتــاق جلســات کاربــردی اســت. دلیــل اینکــه وقت زیــادی صرف 
مطالعــه ی این شــرایط می کنیم، آن اســت کــه آن ها برای افــراد دچار 
 مشــکل شــنوایی و اســتفاده کنندگان از ســمعک موقعیت های دشواری

 هستند.

شنوایی چگونه تحت تأثیر چشم قرار می گیرد؟

شیر غنی شــده از ترکیب شیرگاو با ویتامین ها و مواد معدنی 
به دســت می آید که به طور طبیعی در مقدار مشخصی از شیر 
وجود ندارد. معموال شــیرهای غنی شده موجود در بازار حاوی 
ویتامین آ و ویتامین دی هستند. اگرچه ترکیبات دیگری مانند 
زینک، آهن و فولیک اسید نیز در این گونه شیرها یافت میشود.

مواد معدنی که به شیرهای غنی شده افزوده میشوند، بر اساس 
مکان زندگی و رژیم غذایی روزانه شــما انتخاب میشــود. به 
عنوان مثال در کشــوری مانند آمریکا، بــا توجه به نوع تغذیه 
مردم آن، به اکثر ویتامین های یاد شــده نیاز اســت به همین 
خاطر در این کشــور شیرهای غنی شده، از محبوبیت بیشتری 

برخوردارند.
شیرهای غنی شده نیز مانند شیرهای معمول و غنی نشده، هم 
برای نوشیدن و هم برای پخت و پز به کار میروند. برای غنی 
کردن شیر، اسید ویتامین آ و ویتامین دی به آن افزوده میشود. 

این دو یکی از قابل جذب ترین انواع ویتامین هستند.
به دلیل مقاومت باالی ویتامین آ و دی در برابر گرما، میتوانند 
هنگام فرآیند پاستوریزاســیون و هموژنیزاسیون به شیر افزوده 
شوند تا باکتری های مضر از بین برود و مدت زمان نگهداری 
افزایش پیدا کند.ســایر ویتامین ها، مانند ویتامین ب، نیز باید 
پس از این فرآیند به شــیر اضافه شود زیرا ممکن است در اثر 

حرارت از بین برود.
کدام بهتر است؟ شیر غنی شده یا شیر معمولی؟

شیر غنی شــده منبعی مناســب برای تامین ویتامین آ و دی 
مورد نیاز بدن اســت، عالوه بر این شیر به طور طبیعی سرشار 
از انواع ویتامین ها و مواد معدنی ســت.جدول زیر به مقایسه 
مواد تشــکیل دهنده ۲۴۰ میلی لیتر شیر غنی شده و معمولی 

میپردازد:
هر دو نوع شــیرهای غنی شــده و معمولی سرشار از ویتامین 
ها و مواد مغذی هســتند. به عنوان مثال وجود کلسیم و فسفر 
– دو ماده اصلی تشــکیل دهنده استخوان ها - در هر دو نوع 
شیر، استحکام اســتخوان ها را موجب میشود. همچنین وجود 

ویتامین دی در شیرهای غنی شده باعث باال بدن سطح جذب 
کلسیم میشود.

عالوه بر این تقریبا 30% کالری شــیر از پروتئین موجود در 
آن تامین میشــود که این پروتئین برای ساختن ماهیچه هایی 
ســالم و ایجاد ترکیباتی که به هدایت فرآیندهای بدنی کمک 

میکند، بسیار مفید است.
فواید شیرهای غنی شده

در مقایسه با شیرهای معمول و غنی نشده، انواع غنی شده ی 

آن از فواید مختلفی برخوردارند:
فقدان مواد مغذی در رژیم غذایی شما را جبران میکند

فرآیند غنی ســازی )اضافه کردن مواد مغذی که در غذا وجود 
ندارند یا در فرآیندهای حــرارت دهی از بین رفته اند( در ابتدا 
برای درمان بیمــاری هایی که بر اثر کمبود مواد مغذی ایجاد 
میشوند، آغاز شد. راشیتیسم یا نرمی استخوان از دسته بیماری 
هایی ســت که بر اثر کمبود ویتامین دی ایجاد میشود. بر این 
اســاس، غنی سازی آرد و شیر در کشــورهای پیشرفته باعث 
شده تا بیماری های کمبود مئاد غذایی تقریبا ریشه کن شوند.
عالوه براین، غنی ســازی یک اســتراتژی مفید برای اصالح 
کمبود ریزمغذی های دیگر اســت که شاید مانند ویتامین دی 

مهم نباشند، اما فقدان آنها در مواد غذایی مضر خواهد بود.
بر اســاس مطالعات انجام شده، مردم ذکشورهایی که به طور 
گسترده از شیرهای غنی شده استفاده میکنند، از سطح ویتامین 

دی باالتری نسبت به مردم کشورهای دیگر برخوردارند.
فرآیند رشد سالم در کودکان را تقویت میکند

شیرغنی شده در جلوگیری از فقرآهن یا کم خونی در کودکان 
بسیار موثر است، این بیماری در کشورهای در حال توسعه رایج 
تر اســت. در این مناطق شیر ها معموال با آهن، ویتامین بی و 

سایر مواد معدنی غنی میشوند.
بر اســاس مطالعه مــوردی تقریبا ۵۰۰۰ کــودک، میزان کم 
خونــی در کودکانی که از شــیر و غالت غنی شــده با آهن، 
 زینک و ویتامین آ اســتفاده میکردنــد، تا 50% کاهش یافته

 است.
همچنین بر اســاس پژوهــش دیگر بر کودکان پاکســتانی، 
کودکان نوپایی که از شــیرغنی شــده با فولیک اســید تغذیه 

میکردند نســبت به کودکانی که از شــیرگاو تغدیه میکردند، 
سطح آهن باالتری داشتند.

عالوه بر این نوشــیدن شیر غنی شده در کودکان باعث بهبود 
عملکرد فرآیندهای مغذی میشود. بر اساس مطالعه انجام شده 
بر ۲۹۶ کودک چینی، کودکانی که شــیر غنی شده مینوشند، 
نســبت به دیگران عملکرد تحصیلی بهتر و انگیزه بیشــتری 

دارند.
اگرچه باید این نکته را به خاطر داشــته باشید که غنی سازی 
شیر در هر منطقه براســاس مواد و رژیم غدایی همان منطقه 
صــورت میگرد. به عنوان مثال در شــیرهای غنی شــده در 
 آمریــکا، آهــن، فولیک اســید، زینک یــا ریبوفالوین یافت

 نمیشود.
بهبود سالمت استخوان ها

مصرف شیرغنی شده باعث بهبود سالمت استخوان ها میشود. 
مصرف شــیر یا ســایر مواد لبنی غنی شده باعث تراکم بیشتر 
مواد مغذی در استخوان ها، یا استخوان های قوی تر و محکم 

تر میشود.
شیر به طور طبیعی سرشار از کلسیم و فسفر است و استخوان 
ها از ترکیب این دو ماده ساخته میشوند. بنابراین، حتی مصرف 
شــیرهای معمول و غنی نشده نیز باعث میشود مواد خام برای 

استخوان سازی در بدن شما تامین شود.
الزم به ذکر است که شــیرهای غنی شده با ویتامین دی نیز 
یکی از منابع بسیار کامل برای استخوان سازی محسوب شده 
زیرا باعث جذب بیشــتر کلسیم میشــوند.مصرف روزانه دوز 
مناسبی از کلسیم برای جلوگیری از پوکی استخوان – بیماری 
که باعث ضعف و شــکنندگی استخوان ها میشود – ضروری 
اســت. مصرف شیرهای غنی شــده راهی کم هزینه و آسان 
برای جذب کلســیم و ســایر مواد مورد نیاز بدن و ارتقا سطح 
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ســازمان غــذا و داروی آمریکا )FDA( در گزارشــی که روز 
سه شنبه منتشر شد هیچ نگرانی جدیدی درباره داده های مربوط 
به واکســن کرونای شــرکت مدرنا ابراز نکرد و به این ترتیب 
دومین واکسن کرونا در این کشور در مسیر تایید قرار می گیرد. 
به گــزارش گاردین در حال حاضر واکســن فایزر/بیونتک که 
مجوز مصرف اضطراری گرفته اســت، در آمریکا در حال توزیع 
اســت، اما این واکســن باید در دماهای بسیار سرد )منهای ۷۰ 
درجه( نگهداری شود، اما واکســن شرکت مدرنا را می توان در 
دمای منهای ۲۰ درجه در فریزرهای معمولی نگهداری کرد.در 
گزارشــی که برای جلسه روز پنجشــنبه هیات کارشناسان این 
ســازمان تهیه شده است، می گوید واکسن مدرنا در بزرگساالن 
باالی ۱۸ ســاله موثر اســت و نگرانی خاصی از لحاظ بی خطر 

بودن آن وجود ندارد.
هیات کارشناســان مستقل در این جلسه درباره توصیه به دادن 
مجــوز مصرف اضطــراری )EUA(  به واکســن مدرنا بحث 
می کنند.ارزیابی اولیه این شــرکت این اســت که واکسنش در 
کارآزمایی شــامل ۳۰۰۰۰ نفر اثربخشی ۹۴.۱ درصدی داشته 
است. بر اســاس گزارش FDA عوارض جانبی واکسن شامل 
تب، ســردرد و خســتگی آزارنده بودند، اما خطــری را متوجه 
شــرکت کنندگان نکردند.اگر FDA روز جمعه پس از جلســه 
کارشناســان این واکسن را تایید کند، توزیع حدود شش میلیون 
دوز واکسن کرونای شرکت مدرنا می تواند هفته آینده آغار شود.

شیر غنی شده چگونه تهیه میشود؟

شیر غنی شده بهتر است یا شیر معمولی؟

ندای جوان _ گروه سالمت
برای اینکه روزمان را با ســالمتی و شادی  
آغاز کنیم الزم اســت بعــض از عادت های 
نادرســتمان را که هنگام بلند شدن از خواب 
انجام می دهیم ترک کنیم. برخی این عادت 
هــا را اغلب همگــی انجام مــی دهیم که 
نادرست است و کم کم تاثیر آن بر سالمتی 

مشخص می شود. 
در ادامــه عادت هایی کــه نباید هنگام بلند 

شدن ازخواب انجام دهیم اشاره می کنیم:
1- روشن کردن تلفن همراه

بیشــتر ما عادت داریم ، بــه محض این که 
صبح از خواب بیدار می شویم، به شبکه های 
اجتماعی سر بزنیم. غافل از این که ذهن ما 
تحت تاثیر خبرهایی که در اول صبح دریافت 
کرده ایم قرار می گیرد. بنابراین بهتر اســت 
شــب به هنگام خواب تلفن همراه را دور از 

خود نگه دارید.
2- تعویق انداختن زنگ ساعت

ما افرادی را ســراغ داریم کــه هنگام زنگ 
ســاعت تلفن همراه، فــوری آن را به حالت 
تعویق درمی آورند تا بیشتر بخوابند و این کار 
را چندین بار تکرار می کنند.بدن بعد از بیدار 
شــدن وارد مرحله جدیدی از خواب می شود 
و پس از چندین بار بیدار شــدن و خوابیدن، 
احساس خستگی بیشــتری خواهید کرد. از 

زنگ ساعت برای بیدار شدن استفاده کنید.
3- مرتب نکردن تختخواب

چارلز دوگ، نویسنده کتاب »قدرت عادت« 
)The Power of Habit( می گویــد، 
بیدار شدن از خواب و مرتب کردن تختخواب 
هنگام صبح، عادتی اســت که شما را برای 
بقیه کار های روزمره تان آماده می کند و برای 
انجام کار ها انرژی و قدرت بیشتری به دست 

خواهید آورد.
4- حمام آب گرم صبحگاه

یمردم دوست دارند با آب گرم حمام کنند، اما 

کارشناسان می گویند، دوش آب گرم روشی 
عالی برای رفع خســتگی هنگام عصر است 
اما هنگام صبح حمام آب گرم باعث آرامش 

و تنبلی بیش از حد می شود.
5- آماده شدن در در تاریکی

وقتی صبح از خواب بیدار می شوید و زیر نور 
شدید آماده می شــوید و صبحانه می خورید، 
سیستم بیداری بدن تان کاماًل فعال می شود 
و برای فعالیت در دانشــگاه یا دفتر کار، خود 
را از نظر روحی و جســمی چابــک و آماده 

احساس می کنید.
6- انتخاب لباس و کفش اول صبح

بهتر است شــب ها لباس تان را انتخاب کنید 
تا مجبور نباشــید صبح ها ذهن خود را درگیر 
کنیــد و در طــول روز توانایی تصمیم گیری 

خود را تحت تأثیر قرار دهید.
7- نوشیدن قهوه و چای تیره

صبح ها، بــدن هورمونی به نــام کورتیزول 
ترشح می کند.

 این هورمون به بدن نشاط و انرژی می دهد، 
اما چای تیره و قهوه که حاوی مقادیر زیادی 
کافئین اســت، باعث ایجاد اختالل در ترشح 
کورتیزول می شــود. امــا کارهایی هم می 
توانید انجام دهید که صبح ها ســرحال تر از 
رختخواب جدا شوید و انرژی بیشتری برای 

فعالیت روزانه داشته باشید
۱- صبــح بعد از بیــدار شــدن از خواب از 

رختخواب جدا شوید.
۲- اول صبح با اعضای خانواده یا همکارانتان 

دعوا نکنید و با آرامش رفتار کنید.
۳- صبح را در سکوت نگذرانید ، موسیقی یا 

رادیو گوش کنید یا آواز بخوانید.
۴- صبح به هیچ موضوع منفی فکر نکنید و 
حتما چند لقمه صبحانه در آرامش میل کنید.

۵- ورزش سبک انجام دهید.
 چند قدم پیاده روی مناسب است.

بایدها و نبایدهای صبحگاهی

دومین واکسن کرونای آمریکا 
در آستانه تایید

مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری ها ماســک را برای کمک 
بــه جلوگیری از گســترش کرونا ویــروس توصیه می کند؛ 
اما به مشــکالت تنفسی, سوزش پوســت و عوامل پیچیده 
 دیگری را که با زدن ماســک  به وجود می آید اشاره ای نکرده

 است.
زندگی، در ادامه ما با مشــکالتی که ماســک برای چشمان 
 ما به وجود می آورد آشــنا می شــویم و راه حل های آن را نیز 

می خوانیم.
 کســانی که هم عینک و هم ماســک می زنند از شیشه های 
بخــار کرده  عینک  و دید تار خود شــکایت می کنند. در واقع 
این یک مشکل آزاردهنده است که می تواند در موقعیت های 
خاصی مانند تعمیر ماشین آالت صنعتی و کارهای تخصصی 
دیگر خطر آفرین باشــد و موجب عفونت های پلک باکتریایی 

شود که مشکالتی مانند:
۱. خشکی چشم

۲. آسیب قرنیه )سایش، خراش)
۳. تحریک ایجاد آلرژی به مواد سازنده ماسک

۴. مسدود شدن مجرای اشکی
جاناتان ولف، اپتومتریســت در آردزلی نیویــورک می گوید: 
»هوای گرمی که از تنفس در ماســک می آید، عامل بسیاری 
از این مســائل اســت. افزایش جریان هوا در اطراف چشم ها 
باعث تســریع طبیعی تبخیر و خشک شــدن سریع تر از حد 
معمول چشم ها می شود که آسیب دیدن قرنیه و بافت ملتحمه 

را در پی دارد. مقاله ای که در ســپتامبر ۲۰۲۰ در مجله چشم 
پزشکی و درمان منتشر شد به اثرات بالقوه بهداشت ماسک ها 
نگاهــی کرد و گزارش داد که پزشــکان چشــم، از افزایش 
ســوزش و خشــکی چشــمی در میان کاربران ماسک های 

معمولی خبر دادند.
 اما کدام مشکل را می توانیم تحمل کنیم؟ مشکالت تنفسی 
و دیگر موارد ناشــی از ویروس کرونا یا خشــکی چشــم؟ با 
رعایت مورد زیر، می توانیم از ماسک بدون آسیب به چشم ها 

استفاده کنیم.
ماسک را در جای درست خود قرار دهید

دلیل اینکه هوای گرم باز دم، چشــمان شــما را آزار می دهد 
این است که ماسک شما به درستی بر روی بینی نمی نشیند. 
بعضی ها با خم کردن سیم ماسک )بزرگ تر از بینی خود( راه 
رفت و آمد هوا برای خود می گذارند که این کار اشتباه است. 
این شکاف بین ماسک و بینی شما، موجب خشکی چشم ها و 

ابتال به ویروس کرونا می شود.
اطمینان از پارچه مناسب ماسک

ماسک هیچ گاه نباید با چشمان ما تماسی داشته باشد. خراش 
قرنیه مربوط به ماســک و تحریک آن می تواند بر اثر تماس 
چشم با ماســک اتفاق بیفتد. بر اساس مطالعه ای از دانشگاه 
 Science Advances دوک کــه در ســال ۲۰۲۰ در
منتشر شد، پارچه های پنبه ای دو الیه از بهترین ها برای تولید 

ماسک ها هستند.

به چشم های خود استراحت دهید
اگر احســاس می کنید که اجسام خارجی در چشم تان هستند 
یا خشــکی چشــم دارید می توانید روزی یک بار از اشــک 
چشــم مصنوعی اســتفاده کنید. قطره های روان کننده مانند 
قطره اشــک آور، یک درمان محبوب برای انواع مســائل و 
مشکالت بالقوه چشــمی اســت. دکتر لیو می گوید: »برای 
کاهش خشــکی چشم ها مرتبط با ماســک، عالوه بر نصب 
 درســت ماســک می توانید از اشــک مصنوعی نیز استفاده

 کنید.
 اشک مصنوعی، چشم ها را مانند اشک های طبیعی مرطوب 
می کند و در نتیجه از خشــکی چشــم و عــوارض آن مانند 

قرمزی و حتی تاری دید را برطرف کند.«/ایرنا

با خشکی چشم  مرتبط با ماسک چه کنیم؟

چرا ماسک برای سالمت چشم ها مضر است؟
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باد کاغدی را با خود می برد که در پشت پِِرغی گیر کرد. پرغ آن 
را برداشــت و چیزی را که روی آن نوشته بود، شروع به خواندن 
کرد:«با اســتعانت از ذات اقدس خداوند منــان و نظر به تعهد و 
تجربیات ارزنده ای که ازشــما در حمایــت از ما و جناح و گروه 
مربوط،بخصوص در انتخابات اخیر ســراغ اســت، به موجب این 
حکم و پست ردیف ۱۳، جنابعالی را به سمت مدیرکل دفتر ویژه 
جذب سرمایه های ســرگردان و نگهداری از سرمایه های جذب 
شــده در نزد خود تا زمانی که ما هدایت مصرف آنها را تشخیص 

دهیم » منصوب می نماییم.
امیداست در پرتو عنایات الهی که امیدواریم هیچ وقت از شما دریغ 
نشود و هر روز بیشتر از پیش مددکارتان باشد،به محض دریافت 
حکم، لحظه ای فرصت از دســت نداده،با جدیت و پشتکاری که 

پیش از این در زمینه های مخلتف اموال خصوصی و  عمومی،از 
خود  نشــان داده اید، در راستای منویات ما طوری برنامه ریزی 
مطلوب نمایید که در بهره گیــری از تمام امکانات،ذخایر،صنایع 
و موجــودات ارضی و بحری،خدمات کشــاوری و جهانگردی و 
چیزهــای دیگری که در این حکم نیامده و بخاطرم نیســت و...
ظرفیت های پیدا و پنهان اســتان، همه در جهت تحقق اهداف 
عالیــه ما ذره ای کوتاه نبایید و درنــگ نورزید. خداوند توفیق و 
تحقق همه موارد ذکر شده و نشده در این حکم را برای شما وما 

فراهم آورد. آمین
امضاء

ماچشمای پرغ ازمتن حکم چارتا شده بود با خود گفت این یعنی 
چه؟!؟برخی آدما چه دنیایی دارن!!

ِپِرغ  _آتش زنه

برخی آدماچه دنیایی دارن!
»گلشن توحیدی« که شــرحی منظوم بر مثنوی معنوی مولوی 
اســت، به کوشش توفیق ســبحانی تصحیح و از سوی نشر گویا 

روانه کتابفروشی ها شد.
کتاب »گلشــن توحیدی«، اثر ابراهیم شــاهدی مغلوی، شــرح 
منظومی اســت بر برخی از ابیات مثنوی معنوی. شاهدی مغلوی 

که از شــاعران قرن نهم هجری است، در 
این اثر برخی از ابیات مثنوی، اثر ســترگ 
موالنــا، را که با دیگر ابیــات پیوند معنایی 
ندارد، انتخاب کرده و ســپس به شــرح آن 

پرداخته است.
شــاهدی در ایــن اثر حــدود 600 بیت از 
مثنــوی را انتخاب کرد و ســپس، پنج بیت 
شرح بر آن افزود و در نهایت کتاب »گلشن 
 توحیدی« را در ســال 9۳7 قمری به پایان

 برد.
»گلشــن توحیدی« اخیراً به کوشش توفیق 
ســبحانی که نامش بــا مثنوی پژوهی گره 
خورده، توســط نشر گویا منتشر شده است. 

ســبحانی در ابتدای این اثر به ســابقه آشنایی شاهدی با مثنوی 
اشاره می کند و می نویسد:

مادر شــاهدی زنی بود که به موالنا عالقه داشــت. پدر شاهدی 
در حال مرگ، دست پســرش را به دست دوست ابریشم فروش 
خود می گذارد و پســر خود را به او می ســپارد. پسر چون شیفتۀ 
تحصیل بود، تن به ابریشم فروشــی نمی دهد. 
 مدتــی در مدرســۀ فاتــح اســتانبول طلبگی

 می کند.
 به ســبب غــروری کــه در مدرســان خود 
از  بــه درویشــی روی مــی آورد.  می بینــد، 
 ســالوس و ریای مشــایخ هم رضایتی نداشته

 است.
در مغلــه به توصیۀ مادرش به شــیخ بدرالدین 
که صاحــب مرید و خانقاه بود، پیوســت و او 
می خواســت به بدرالدین مثنــوی تعلیم دهد؛ 
اما شــاهدی زبان فارســی را بیش از استادش 
 می دانســت؛ از ایــن رو نزد بدرالدین تفســیر 

خواند.

گلشن توحیدی گلچینی از مثنوی معنوی

حامی
المثل ها،درکنــار کنایات،اصطالحات،زبانزدها و  ضرب 
واژگان،ازجملــه مواردومصالح زبانی به شــمار می روند 
کــه غنای هرزبانی بــه کمیت و کیفیــت همین موارد 
بستگی دارد.َمَثل نگاری وَمَثل شناسان وعلمای بالغت 
ایرانی وغیرایرانی تاکنون بیش از بیســت تعریف ازَمَثل 
ارائه داده اند که هریک به بُعدی ازابعاد َمَثل اشــاره دارد 
وهیچ یــک به تنهایی معرف خصایص وکارکردهای آن 
نیســت.درکتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثلهای فارسی، 
مثل چنین تعریف شــده است:َمَثل جمله ای است کوتاه 
،آهنگین،مشــتمل برتشــبیه با مضمون حکیمانه که به 
واســطه روانی وســادگی الفاظ،وروشــنی معنا ولطافت 
ترکیب، بین عامه مشهورشــده وآن رابــدون تغییر یا با 

تغییرجزئی در گفتار خود به کار برند.
مردم درهرمنطقه ای ازکشــورکه زندگی می کنند ،آیین 
ها، مراســم و باورهایی دارند که متاثر از محیط زندگی 

آن هاســت. از همین رو مثال، آیین ها و باورهای مردم 
کویرنشــین بامردمی که در دامنــه ی کوه زندگی می 

کنند، متفاوت است.

ساحل نشینان هرمزگان نیزچون درکنار دریا زندگی می 
کننــد و هرروز با آن ســر و کار دارند،با این آب پهناور، 
انس و الفتی دیرینه دارند.دریای بخشنده روزی آن ها را 
فراهم می کند وآن ها ســخت کوشی و بخشندگی را از 
دریا آموختــه اند.بنابراین آیین ها، باورها و ضرب المثل 

های رایج در این ناحیه متاثر از دریاست.
مردم ســاحل نشــین هرمزگان و مردم جنوب کرمان 
نیزهمچون دیگر مردم ایران در حین گفت و گو و ارتباط 
بادیگران در گفته های خود از ضرب المثل استفاده می 
کنند.مردم ســخت کوش جنوب استان کرمان معروف 
به پنج گنج بخاطر کارکشــاورزی کــه انجام میدهند و 
بیشترمشــاغل آنان کشــاورزی و باغداری و دامپروری 
اســت، ضرب المثل های معروف خــود را دارند که از 
مشــاغل آنان چندان دور نیست و عالوه بر ضرب المثل 
های فارسی که بکار می برند، از این ضرب المثل ها هم 
بیشتر استفاده می کنند.همچنین ضرب المثل های رایج 
در گویش بندری نیزمتاثر از دریاســت.دراین نوع ضرب 
المثل ها، از دریا و یا اصطالحاتی اســتفاده می شودکه 
به دریا ارتباط دارد. گاه دیده شــده است که یک ضرب 
المثل فارســی با همان شــکلی که درزبان دیگر مردم 
جاری اســت به کار می رود.برای مثال ،اگر ثروتمندی 
ضررکند،به جای این که بگویند از مال اوچیزی کم نمی 

شود،می گویند:از دریا کم نگردد کوزه ی آب.
امابــه طور کلی ضــرب المثل هایی را که در اســتان 
هرمزگان  وجنوب کرمان  به کار می رود،می توان به دو 
گروه تقسیم کرد:گروه اول ضرب المثل هایی که فارسی 
هستند ودرجای جای این خاک پهناور برزبان ها جاری 
است و تنها دراســتان هرمزگان و جنوب کرمان  رنگ 
وبوی محلی به خودگرفته، بومی شــده اند که باگویش 
محلی ادامی شــوندکه این دســته از آنها  را در))امثال 
وحکِم((عالمه دهخدا می تــوان یافت. به عنوان مثال 
:دریــا با لو َســغ نجس نابو.که ترجمه فارســی آن این 
اســت:دریا با دهان سگ نجس نمی شود.)کی شود دریا 

به پوز سگ نجس( این ضرب المثل درهمه جای ایران 
به کار می رود و در کتاب های امثال نیز دیده می شود.

گــروه دوم ضرب المثل هایی اســت کــه خاص این 
نواحی اســت و کم وبیش از زبان ســالخوردگان شنیده 
می شــود.دراین ضرب المثل ها از لغات و اصطالحاتی 
مانند:انکاس،بوم،تیوو...اســتفاده می شود که خاص دریا 

ومردم این خطه است. به عنوان مثال:
هرمزگان-))اَبو تِه ِدریا بَِری،پات تر نَبوت؟((

فارسی:آیا می شود ته دریا بروی وپایت خیس نشود؟
کنایه ازانســانی اســت که درمیان افرادی قرارمی گیرد 
که فاسدندوبه گناه آلوده هستند وممکن است که کمال 
همنشــینی دراواثرکندواونیزبه گناه آلوده شودوچنان که 

آلوده هم نشود.درمعرض تهمت قرارمی گیرد.
جنوب کرمان-))ُمرُگن همه خرابی اَُکنِن نُوم کوری بَِدن 

یا نُوم کوری بد در رفتن((
فارســی:مرغ ها خراب کاری می کنند، اسم کوری)اسم 

مرغ در قدیم(بد در رفته!
کنایه از این اســت که  کســی که به خرابکاری  در نزد 
مردم شهره است، اگه دیگران هم خراب کاری کنند به 

حساب او میزارن! 
هرمزگان-.))اُمُبگوی ناخدا َمدی،بُگوبَخُشم َمِدی.((

فارســی :به من بگوییدناخدامحمد،اگرسهمم هم ندادی 
اشکالی ندارد.

درگذشته جاشوها وملوانانی بودندکه برروی کشتی های 
بادبانی کارمیکردندوازآن جایی که ناخدا همیشه رهبری 
کشــتی رابرعهده داشــت،همه آرزو داشتند یک روزی 
ناخدا شوند و دوست داشتند که آن ها را ناخدا صدا بزنند.

به طور کلی همیشــه افرادی هســتند که دوست دارند 
القاب بزرگی داشته باشندولو که از نظر مادی چیزی هم 
گیرشان نیاید. برای مثال بعضی دوست دارند که آن ها 
را رئیس،مهندس و...صدا بزنند،حتی اگر منافع مالی هم 
به دنبال نداشته باشــد.مثال:دلم خوش است که خودم 

ناخداوزنم،زن ناخداست.

))شکســته بال تر از من میان مرغان نیست دلم خوش 
است که نامم کبوتر حرم است(()دهخدا(

جنوب کرمان-))َگلک خونه ارو،َمهُگلک ای خو ارو((
فارســی:غالم عروســی می کنه! محمدغالم ازخود بی 

خودمیشه!
کنایه از این است زمانی که یکی در کار و کشاورزی خود 

موفق میشه، ولی کس دیگه ای خوشحا
لی میکنه و سور و سات میگیره.

هرمزگان-))اَنکاس َهم به َسر اََریت هم بَه پا.((
فارسی:ماهی مرکب،هم به طرف سرحرکت می کند هم 

به طرف دم.
کنایه ازکســی است که بســیار مکار وباتدبیر است وبه 
خوبی مــی داند که خــودش را چطــور ازخطربرهاند.

ماهی مرکب کیسه ای پرازماده غلیظ وسیاه رنگ دارد. 
هرزمان که توسط ماهی های شکارچی موردتعرض قرار 
می گیرد،مقــداری از آن مــاده رادرآب دریا پخش می 
کندوهمین که آب اطراف اوکدرشد،ازســمت دم خودش 
حرکت می کندوخودراازخطردورمی سازد.به همین علت 
افرادمکارکه باحیلــه وتدبیرخودراازمهلکه می رهانند،به 

انکاس تشبیه می کنند.
جنوب کرمان-))یا ُدز َب یا ُدزبِِگر((

فارسی:یا دزد باش یا دزد را بگیر.
کنایه از انســانهای مشــکوک که کارهای مشــکوک 

میکنند.
هرمزگان-))بوم نَه ُهونَِکرِدن.((

فارســی:بوم)لنج (رابــه آب می اندازند ))بــوم(( ،نوعی 
موتورلنج بزرگ باظرفیت باالست)تا۲00 تن( ودرگذشته 
بــرای آب انداختــن آن نیازبه افرادزیــادی بودوهمین 
طورنیازبه وقت زیادی هم داشت.ممکن بودچندروز طول 
بکشــدتاآن را به آب بیندازند وایــن ضرب المثل کنایه 
ازفردی اســت که برای انجام یک کار کوچک،فرصت 
زیــادی را طلب کند وبــه تنهایی ازپــس آن برنیاید.

))دربندرخمیر این ضرب المثل زمانی به کار می رود که 
پسر ویادختر مسنی در تدارک عروسی باشد.((

جنوب کرمان-))َیه ال ناَرسه دوالش اََکنه((
فارسی:یه ال نمیرسه دوالش میکه

وقتی که کاری چندنفری نمی توانند آن را انجام دهند، 
یک نفره به تنهای میخواهد آن کار را انجام دهد. از این 

ضرب المثل استفاده می کنند.

َامثال و َحَکم در فرهنگ هرمزگانی وجنوب کرمان

 نهاد کتابخانه هــای عمومی مکلف به اعمال افزایش ۵0 درصدی فصل 
دهم برای کتابداران است

رئیس کمیســیون اصل نود مجلس از پیگیری موضــوع اعمال افزایش 
۵0 درصــدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری برای 

کتابداران خبر داد.
حجت االســالم پژمانفر با بیان اینکه از روزهــای پایانی مجلس دهم تا 
کنون شــکایات متعددی از ســوی کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی 
بــرای پیگیری افزایش ۵0 درصدی امتیــازات فصل دهم قانون مدیریت 
خدمات کشــوری دریافت گردیده، به تشریح پیگیری های صورت گرفته 

در خصوص افزایش حقوق کتابداران پرداخت.
رئیس فراکســیون قرآن و عترت مجلس شورای اســالمی گفت: کتاب 
همواره یکــی از دغدغه های رهبر معظم انقالب بوده اســت و به تعبیر 
معظم له »نفس کتابداری، یک کار انســانی فرهنگی برجسته ای است«؛ 
از این جهت معتقد هســتم کتابداران کتابخانه های عمومی پاشنه آشیل 
خدمات کتابخانه ای و فرهنگی هستند و به واسطه ارتباط با اقشار مختلف 
مردم تاثیرگذاری بســزایی در حوزه هــای مختلف فرهنگی و اجتماعی و 
ســایر حوزه ها دارند، بنابراین معیشــت کتابداران باید مورد توجه جدی 

متولیان امر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی تشریح کرد: در روزهای 
پایانی مجلس دهم تا کنون پیام ها و درخواســت های زیادی از ســوی 
کتابداران سراسرکشــور در خصوص افزایش ۵0 درصدی امتیازات فصل 
دهم برای کتابداران دریافت گردیده اســت و در همین رابطه هم به وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی چندین تذکر کتبی داده شد و هم در مجلس 
دهم در این خصوص از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طرح سوال گردید.

پژمانفــر ادامه داد: در مجلس یازدهم نیز پس از دریافت شــکایات متعدد 
در کمیســیون اصل 90 اقداماتی را شروع کردیم و براساس بررسی های 
بــه عمل آمده نشــان می دهد نهاد کتابخانه هــای عمومی از محل نیم 
درصد، برداشت ماده 6۴ و کمک های دولتی، منابع الزم برای افزایش ۵0 
درصدی حقوق کتابداران را دارد. لذا هرچه ســریعتر باید این افزایش که 

حق مسلم کتابداران است صورت پذیرد.
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس با بیان اینکه مکاتباتی برای روشــن 
شــدن درآمدهای اختصاصی نهاد کتابخانه هــای عمومی و نحوه هزینه 
کــرد آن و برخی موضوعات مرتبط دیگر با ایــن نهاد به وزارت فرهنگ 
و  ارشــاد اســالمی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور ارسال گردیده و 
در انتظار پاســخ مناســب از سوی آنها هســتیم، تصریح کرد: در صورت 
عــدم افزایش حقوق کتابداران و عدم ارائه پاســخ قانع کننده و عدم رفع 
ابهامات کمیســیون اصل نود مجلس شــورای اسالمی و سایر نمایندگان 
مجلس درباره عملکرد نهاد کتابخانه های عمومی در بخش های مختلف؛ 
اقدامات الزم بعدی انجام خواهد شــد. البته در جلســه آتی مجلس نیز در 
این خصوص تذکر کتبی دیگری به وزیرفرهنگ و ارشــاد اسالمی خواهم 
داد.رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس گفت: کتابداران عزیز مطمئن 
باشــند پیگیری بهبود وضعیت معیشت کتابداران را تا حصول نتیجه ادامه 
خواهیــم داد و نهاد کتابخانه هــای عمومی را مکلف خواهیم کرد، تا قبل 
از پایان ســال ۱۳99،  افزایش ۵0 درصدی امتیــازات فصل دهم قانون 

مدیریت کشوری را برای کتابداران اعمال کند.

رئیس کمیسیون اصل نود:

نهاد کتابخانه های عمومی مکلف به اعمال 
افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم برای 

کتابداران است

هشتمین دوســاالنه ملی مجسمه سازی تهران عصر 
دوشــنبه ۲۴ آذر با نمایش بیــش از 90 اثر در تاالر 

وحدت و پهنه رودکی آغاز به کار کرد.
 به گزارش واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای 
تجســمی، در این افتتاحیه که به دلیل رعایت کردن 
موارد بهداشتی با حضور محدود تعدادی از هنرمندان 
همراه بود، سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در جمع خبرنگاران درباره 
برگزاری این دوســاالنه گفت: یکی از سیاست های 
اصلی اداره کل هنرهای تجسمی این بوده که فرصت 
را برای فعالیــت انجمن های تخصصی هنری فراهم 
کند و یکی از مهم ترین رویدادهایی که این انجمن ها 

برگزار می کردند دوساالنه های تخصصی بود.
•اعــالم زمــان برگــزاری هشــتمین دوســاالنه 

مجسمه سازی
در ایــن دوره رایزنی هــای زیادی توســط مدیرکل 
تجسمی صورت گرفت و جلسات متعددی با انجمن ها 
برگزار شد و در نهایت می بینید که دوساالنه ها یکی 

پس از دیگری در حال برگزاری است.
او درباره امکان منظم برگزار شــدن دوساالنه ها در 
ســال های آتی گفت: ما برگزارکننده دوســاالنه ها 
نیستیم، اما تســهیلگر و همراه هنرمندان هستیم تا 
بتوانند رویدادهای تخصصی خود را برگزار کنند. این 
تمایل بیش از این که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی دنبال شود، وابســته به اهتمام هنرمندان و 
انجمن های تخصصی هنرهای تجســمی است. فکر 
می کنم در تمام ادوار همکاران من در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی بی میل به کمک و همیاری برای 
برگزاری این رویدادهــا نبوده اند. اما در این دوره ما 

اهتمام ویژه ای داشــتیم که با گفتگــو با هنرمندان 
امکانی فراهم کنیم که این دوســاالنه ها برگزار شود. 

وزارت ارشاد با دوساالنه ها مخالفتی ندارد
در ادامه این مراســم هادی مظفری، مدیرکل مرکز 
هنرهای تجسمی نیز درباره هشتمین دوساالنه ملی 
مجسمه ســازی تهران گفت: تا امروز گفته می شــد 

وزارت ارشــاد مخالف برگزاری دوســاالنه ها است، 
درحالی کــه برگــزاری این دوســاالنه و پیش از آن 
دوساالنه سرامیک نشان می دهد که نه تنها مخالفتی 
نیســت، بلکه هر شرایطی هم که به وجود آمد تا این 
دوساالنه ها برگزار نشود، تالش کردیم که آن موانع 

را برطرف کنیم.
مظفــری ادامــه داد: مــا تســهیل کننده برگزاری 
دوســاالنه ها هســتیم، اما بعضی وقت هــا حتی این 
ترغیب و انگیزه بیشــتر دادن به جامعه هنری را نیز 

جزو وظایف خود می دانیم، زیرا دوساالنه ها مهم ترین 
رویداد تخصصی هر حوزه اســت. بعضی از بینال ها 
۱0 ســال برگزار نشده بودند و یک علت آن است که 
هیئت مدیره انجمن ها دو سال یک بار عوض می شود 
و تا گروهی بخواهند تصمیم بگیرند و برای برگزاری 
بینال آماده شــوند فرصــت آنها به پایان می رســد 

و باید کار را به گروه دیگری بســپارند. این مســئله 
برای برگزاری دوســاالنه ها باعث ایجاد چالش هایی 

می شود.
تنها از لحاظ مالی حمایت گر برگزاری بینال بودیم

مدیرکل مرکز هنرهای تجســمی افــزود: تغییراتی 
در این دوره دوســاالنه وجود دارد و همه پیشنهادها 
درباره مســائل شــکلی و محتوایی توســط انجمن 
مجسمه ســازان ایران ارائه شد. یعنی ما یک ساختار 
داریــم کــه آن را در اختیــار انجمن های تخصصی 

قــرار می دهیم و به لحاظ مالــی حمایت می کنیم تا 
دوساالنه برگزار شود. اما نوع برگزاری، شکل، محتوا، 
تعداد آثار، داوری ها و کارهایی که انتخاب می شــود 
همگــی در اختیار انجمن های تخصصی اســت و ما 
تالش می کنیم که در آن دخالت نکنیم. در این بینال 
نیز چنین اتفاقی افتــاد و ما نظرات انجمن و دبیران 
محترم را صائب دانستیم و به آنها احترام گذاشتیم و 
اجازه دادیم کاری را که فکر می کنند درســت است 

انجام دهند.
او ادامــه داد: از همــان ابتــدا که انجمن پیشــنهاد 
برگزاری این دوســاالنه را داد، دو تغییر در فراخوان 
آن مشــهود بود. یکی اینکه وجه رقابتی دوســاالنه 
برداشته شده بود و تالش شده بود به سمت نمایشگاه 
گردانی و کیوریتوری حرکــت کنند تا فرایند تولید و 
خلق ایده تا اجرای اثر به نمایش گذاشــته شود. باور 
آنها این بود که معمواًل افرادی که در بینال شــرکت 
می کنند، هم در میان جوانان و هم در میان اســاتید، 
جزو بهترین ها هســتند و بنابراین داوری و قضاوت 
را نباید گروه کوچکی در دوســاالنه انجام دهد، بلکه 
باید اجازه دهند افکار عمومی و جامعه این قضاوت را 
انجام دهد. این پیشنهاد به خودی خود درست بود، کما 
اینکه در بینال هــا و جایزه های بزرگ جهانی همین 
رویکرد را می بینید که افرادی دارای رزومه و ســابقه 
کار اجازه ورود در آن فضا را دارند، اما نهایتًا کار آنها 

قضاوت نمی شود.
هشتمین دوساالنه ملی مجسمه سازی تهران تا ۲۱ 
بهمن ماه در تاالر وحدت و پهنه رودکی برپاســت و 
عالقمندان می توانند هر روز با رعایت بهداشت و به 

تعداد محدود از این آثار دیدن کنند.

آغاز دوساالنه مجسمه سازی با ۹۰ اثر



طبق مصوبه 

کمیسیون 

اتزه اهی  مجازی

شرکت مایکروسافت درباره بدافزار جدیدی هشدار 
داد که دســتگاه کاربران را آلوده کرده و ســپس 
مرورگــر و تنظیمات آنها را دســتکاری می کند تا 
تبلیغات را به صفحات نتایج جست و جو وارد کند. 
به گــزارش ایســنا، این بدافــزار کــه ادروِزک 
)Adrozek( نــام گرفته اســت، حداقل از ماه 
مه ســال ۲۰۲۰ فعال بوده و اوت امســال به اوج 
فعالیتش رسید و روزانه بیش از ۳۰ هزار مرورگر را 

تحت کنترل داشت.
تیم تحقیقاتی ۳۶۵ دفندر مایکروسافت معتقد است 
شــمار کاربرانی که به این بدافزار آلوده شــده اند، 
بســیار باالتر اســت. محققان مایکروسافت اعالم 
کرده اند که در فاصله مه تا ســپتامبر ۲۰۲۰ صدها 
هزار آلودگی به ادروِزک در سراسر جهان شناسایی 
کرده اند. به نظر می رسد باالترین تمرکز قربانیان 
این بدافزار در اروپا و پس از آن در جنوب و جنوب 

شرقی آسیا قرار دارد.
مایکروســافت اعالم کرده که این بدافزار از طریق 
شــیوه های قدیمی پخش می شود که تحت آن 
کاربران از ســایتهای معتبر به دامنــه های آلوده 
هدایت شــده و برای نصب نرم افزار مخرب فریب 

می خورند.
 Edge ادروِزک پس از نصب شدن، مرورگرهای
مایکروســافت، کروم گوگل، فایرفاکس موزیال یا 
یاندکس را هــدف می گیرد و اگر در رایانه قربانی 
این مرورگرها را پیدا کند، تالش می کند با نصب 
یک افزونه، فولدرهــای AppData مرورگر را 
دســتکاری کند. این بدافزار برای این که مطمئن 
شــود توســط قابلیتهای امنیتی مرورگر شناسایی 
نمی شــود، برخی از فایلهای DLL مرورگرها را 
دستکاری می کند تا تنظیمات مرورگر را تغییر داده 

و قابلیتهای امنیتی را غیرفعال کند.
تمامی این موارد به ادروِزک اجازه می دهد تبلیغات 
را در صفحــات نتایج جســت و جــو وارد کرده و 
اجازه دهد خالفکاران با هدایت ترافیک به ســوی 
تبلیغات، درآمد نامشــروع کســب کنند. اما ماجرا 
فقط به همین اقدام محدود نمی شــود و ادروِزک 
در مرورگر فایرفاکــس قابلیت دیگری دارد که به 
استخراج اطالعات شخصی ارزشمند از این مرورگر 
و ارسال آنها به سرورهای مهاجمان سایبری اقدام 

می کند.
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بدافزار جدید در کمین کاربران 
مرورگرهای محبوب

 براساس اطالعات منتشرشــده، سامسونگ به زودی 
ردیاب گلسی اســمارت تگ را با پشتیبانی از بلوتوث 
۵.۱ و قیمــت ۱۵ تا ۲۰ یورو عرضه خواهد کرد. مدتی 
است که اپل مشــغول ســاخت ردیاب هوشمندی با 

نام احتمالی ایرتگ )AirTag( اســت و شــایعات و 
اطالعات افشاشــده در کد منبع iOS این موضوع را 
تأیید می کند. حال گفته می شــود که سامســونگ نیز 
مدتی اســت که کار روی ردیاب هوشــمندش را آغاز 
کرده است و احتماال آن را با نام گلکسی اسمارت تگ 
)Galaxy Smart Tag( راهــی بازار خواهد کرد. 
هفته ی گذشته، اطالعاتی از تگ هوشمند سامسونگ 
با شــماره مدل EI-T۵۳۰۰ در فضای مجازی منتشر 
شــد؛ اما باتوجه به طیف گسترده ای از اخبار و حواشی 
پرچم دار جدید کهکشــانی ها )گلکسی اس ۲۱(، اخبار 
مرتبط با ردیاب یادشــده به نوعــی آن چنان که باید و 
شــاید دیده نشــد. اکنون اطالعات جدیدی از مرجع 

صدور گواهینامه ی دیجیتال کره جنوبی منتشــر شده 
است که شماتیک کلی EI-T۵۳۰۰ و اطالعات جامعی 
از آن را نشان می دهد. به نظر می رسد گلکسی اسمارت 
تگ دســتگاهی نازک اســت که با باتــری دکمه ای 
تعویض پذیر سه وات ســاعتی تغذیه می شود. براساس 
اخبار منتشرشــده، ردیاب یادشــده که سامسونگ آن 
را »برچسب هوشــمند دارای دکمه ای برای پیداکردن 
تلفــن و بلندگــو« توصیف می کند، بــا ویژگی جدید 
SmartThings Find، ســازگار خواهد بود. از 
 LE دستگاهی مبتنی بر بلوتوث EI-T۵۳۰۰ قرار معلوم
اســت؛ بنابراین، برخی از ویژگی های پیشرفته، ازجمله 
اتصــال LTE و باند فوق پهــن )به اختصار UWB( و 

GPS را پشتیبانی نخواهد کرد. البته باید به این نکته 
اشاره کرد که اســمارت تگ از استاندارد بلوتوث ۵.۱  
پشــتیبانی می کند و به طورخــاص قابلیت جهت یابی 
سیگنال با هدف تأمین ناوبری و ردیابی داخلی را ارائه 
می دهد.باتوجه به قابلیت یادشده، گفته می شود ردیاب 
هوشمند سامسونگ با مصرف حداقل انرژی، تجربه ی 
موقعیت یابی نســل بعدی را حداکثر ۴۰۰ متر در داخل 
و ۱،۰۰۰ متر در خارج از خانه ارائه می دهد. براســاس 
اطالعات منتشرشــده، انتظار می رود گلکسی اسمارت 
تگ ۱۴ ژانویه )۲۵ دی( در دو گزینه ی رنگی مشکی 
و گندومی با برچســت قیمتی ۱۵ تــا ۲۰ یورو درکنار 

خانواده ی گلکسی اس ۲۱ رونمایی شود.

مشخصات ردیاب هوشمند سامسونگ فاش شد

 طبــق گفته های تیم کوک، کارمندان اپــل به دلیل همه گیری 
ویــروس کرونا، حداقــل تا ماه ژوئن ۲۰۲۱ بــه دورکاری ادامه 
خواهنــد داد. با همه گیری ویروس کرونــا )Covid-۱9( اکثر 
شــرکت های بزرگ فناوری شــرایط کاری خود را از مراجعه ی 
حضوری به کار در خانه یا به اصطالح »دورکاری« سوق داده اند. 
اپل از این قاعده مســتثنا نیســت و چندین ماه اکثر فروشگاه و 
مراکــز خود را تعطیل و کارمندان را به دورکاری تشــویق کرد. 
حال گفته می شود این روند حداقل تا ژوئن ۲۰۲۱ )خرداد ۱۴۰۰( 
ادامه خواهد داشــت. تیم کوک، مدیرعامل اپل، هفته ی گذشته 
طی جلســه ی مجازی شورای شهر کوپرتینو، جزئیات جدیدی از 
برنامه ی این شرکت برای بازگشت کارمندان به اشتراک گذاشت. 
غول فناوری کوپرتینــو از نظر تاریخی، فرهنگ دفتر محور دارد؛ 
اما مدیرعامل اپل قصد دارد برای موفقیت در شرایط همه گیری 
انعطاف پذیری بیشتری برای کار از راه دور ایجاد کند؛ البته کوک 
در جلســه ی یادشــده در تمایل خود برای بازگشت کارمندان به 

دفتر مصمم بود. او می گوید:
هیچ جایگزینی برای کار در شــرایط حضوری وجود ندارد؛ اما ما 
چیزهــای زیادی آموخته ایم که چگونه می توانیم کارهای خود را 
در خارج از اداره بدون آســیب به بهره وری و نتایج انجام دهیم. 
تمامی این یادگیری ها مهم هستند؛ زیرا به لطف آن ها در شرایط 
همه گیری و بیشــترین تحوالت، تمامی خصوصیات اپل را حفظ 

خواهیم کرد.
به  گفته ی تیم کوک، اپل در بســیاری از مناطق به کارمندانش، 
۴ ژوئن )۱۴ خرداد( مرخصی داده است. شرکت های دیگر مانند 

گوگل همین رویه را در پیش گرفته اند.
 کوک همچنین خاطرنشــان کرد که برنامه ی کمک های مالی 
کارمنــدان اپل قوی ترین ســال خود را ســپری کرده اســت و 
تاکنون بیش از ۵9۱ میلیون دالر به مؤسســات خیریه اهدا شده 
و کارمندان درمجموع بیش از ۱٫۶ میلیون ساعت داوطلبانه کار 
کرده انــد. عالوه بر این، گفته می شــود اپل ۵ میلیون دالر دیگر 
به سازمان های مقابله با ویروس کرونا اهدا خواهد کرد. جدای از 

تیم کوک، چندین مدیر دیگر اپل از جمله روســای خرده فروشی 
و مدیران حقوقی، مهندسی ســخت افزار، توسعه نرم افزار و... در 

جلسه ی شورای شهر صحبت کردند.
دن ریچیو، معاون ارشد مهندسی ســخت افزار، کار از راه دور را 
چالشــی بزرگ برای طراحی دســتگاه عنوان کرد؛ زیرا معموال 
فرایند  طراحی در شرایط آزمایشگاهی انجام می شود و به حضور 

فیزیکی در آن مکان متکی است. وی گفت:
محدودیت های ســفر در ماه مارس )اسفند( بسیار سخت است؛ 
زیرا این زمانی اســت که معموال مهندسان برای کمک به تولید 
محصوالت معرفی شده در پاییز به چین سفر می کنند. اکنون اپل 
در این زمینه متفاوت از گذشــته کار می کند، مهندسان ربات ها 
را از خانه کنترل می کنند و با اســتفاده از آیپد و نرم افزار واقعیت 
افزوده، تکنســین ها را در کارخانه های خارج از کشور راهنمایی 
می کنند. کارکنان همچنین ســاعت های زیــادی برای برقراری 
ارتباط بهتر با کارکنان مستقر در چین صرف کرده اند و بهترین ها 

هنوز در راه هستند )اشاره به محصوالت جدید(.
بر اســاس اخبار منتشرشــده از بلومبرگ، اپل تمرکز خود را بر 
تولید محصوالت سخت افزاری مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت 
مجازی معطوف کرده اســت و صحبت های دن ریچیو به نوعی 
اشــاره به اهمیت واقعیت افــزوده و معرفی محصوالت جدید در 

آینده ای نزدیک دارد.
یکی دیگر از مســائل مهم این جلسه مربوط به سخنرانی جانی 

سروجی، رئیس بخش تولید تراشه ی سفارشی اپل بود.
 او اذعــان داشــت که اپل توســعه ی مــودم اختصاصی مورد 
اســتفاده در گوشی هوشمند را شــروع کرده است و تراشه های 
جدیــد کامپیوترهای مک در دســت توســعه هســتند. در آخر 
مدیر ارشــد عملیاتی، جف ویلیامز، به این نکته اشــاره کرد که 
تیــم طراحی اپل راهکارهای جدید برای تســریع کار از راه دور 
دســت یافته اند. او همچنین از صبیح خان، معاون اجرایی ارشد 
 اپل، برای تولید محصوالت امســال با حداقــل تأخیر قدردانی

 کرد.

کارکنان اپل حداقل تا ژوئن ۲۰۲۱ به دورکاری ادامه 
خواهند داد

 از این پس کاربران می توانند بدون دانلود ، فایل های مایکروسافت آفیس ضمیمه شده 
در جیمیل را ویرایش و ارسال کنند. گوگل امکان ویرایش فایل های مایکروسافت 
آفیس ضمیمه  شده در جیمیل را با یک کلیک برای کاربران فراهم می کند. قابلیت 
 )Sheets( و شــتیس )Docs( جدید همانند ویرایش فایل های گوگل داکس
ســاده است و با توجه به اینکه به دانلود و بارگذاری مجدد فایل ویرایش شده نیازی 

نیست، در زمان صرفه جویی می کند.
 چنــد مــاه پیــش، گــوگل ســرویس G Suite را بــه گوگل ورکســپیس

 )Google Workspace( تغییرنام داد. گوگل ورکســپیس اپلیکیشن های 
داکس، شــیتس، اســالیدز، میت و تقویم گوگل را دربر می گیرد و پشــتیبانی از 
فایل های ورد و پاورپوینت و اکســل به آن اضافه شــده است. پیش از این، اسناد 
آفیــس برای ویرایش باید به گوگل درایو منتقل می شــدند و فقط امکان نمایش 
فایل های ضمیمه  شــده در ایمیل ها وجود داشت.حال با افزودن قابلیت جدید این 
محدودیت برداشته می شود. کاربران اکنون می توانند به طورمستقیم فایل آفیس را 
با اســتفاده از ویرایشگر گوگل داکس ویرایش کنند. در این ویرایش، فرمت فایل 
به داکس تغییر پیدا نمی کند و با فرمت اصلی آن ذخیره می شــود. کاربران جیمیل 
می توانند فایل ویرایش شــده را در پاسخ ایمیل اصلی ارســال کنند و به دانلود و 
بارگذاری مجدد فایل ویرایش شــده نیازی نیست. همچنین، گوگل تالش می کند 
کار با فایل های آفیس را در گوگل داکس بهبود بخشد؛ ازاین رو، به تازگی افزونه ی 
جدید Macro Converter را برای گوگل ورکسپیس عرضه کرده تا امکان 

انتقال پرونده های اکسل به شیتس برای کاربران و سازمان ها آسان تر شود.
 افزودن واترمارک و پشتیبانی از صفحات عمودی و افقی به گوگل داکس

عالوه بــر این، گوگل روی افزودن پشــتیبانی بهتر از اســناد با صفحه چینی های 
عمودی و افقــی و امکان اضافه کردن تصویر به پس زمینــه ی متن و واترمارک 
بــه گوگل داکس کار می کند؛ البته قابلیت افزودن تصویر تا ســال میالدی آینده 

دردسترس قرار نمی گیرد.

امکان ویرایش مستقیم فایل های آفیس در 
ضمیمه جیمیل فراهم شد

 براســاس پژوهشــی جدید، توانایی شــنیدن کارآمد صدا تا حدودی تحت تأثیر 
موقعیت چشــمان ما قرار می گیرد. مطالعه ای به سرپرســتی دانشمندان دانشگاه 
بوســتون نشان می دهد توجه شــنیداری و دیداری فضایی ارتباط نزدیکی با هم 
دارند. به عبارت دیگر، نگاه کردن به منبع صدا به شما کمک می کند تا صدا را بهتر 
بشــنوید.در اوایل دهه ی ۱9۵۰، کولین چری، دانشمند علوم شناختی بریتانیایی، 
ســؤال ســاده ، ولی گمراه کننده ای مطرح کرد: چگونه درک می کنیم که فرد چه 
می گویــد؛ درحالی که دیگران نیز در همان زمان در حال صحبت کردن هســتند؟ 
چــری این پدیده را »اثر مهمانی شــبانه« خواند و با گذشــت بیش از نیم قرن، 
پژوهشگران همچنان  برای یافتن پاسخ در حال تالش هستند.چندین مدل فرضی 
که در طول سال ها ارائه شده  است، چنین پیشنهاد می کنند که بینایی نقش مهمی 
در هدایت توجه شــنیداری ما ایفا می کند. مشــخص شــده است که حرکات لب 
و صورت، خصوصا برای افراد دچار مشــکل شــنوایی، موجب تقویت توانایی های 
پردازش شــنوایی می شود؛ اما هنوز این ســؤال مهم باقی است: آیا نگاه کردن به 

جهتی خاص، توجه شنیداری ما را نیز به همان سو هدایت می کند؟
مطالعه ی جذابی از دانشــمندان علوم اعصاب دانشــگاه دوک که در سال ۲۰۱۸ 
منتشر شد، نشــان دهنده ی رابطه ی عجیب میان حرکات چشم و ارتعاشات پرده 
گوش بود. حتی در نبود صدا، پژوهشگران هماهنگی آشکاری میان چشم و گوش  
را شــاهد بودند که نشــان می داد پرده ی گوش به طور فیزیولوژیکی به اطالعات 

مکانی مرتبط با چیزی پاسخ می دهد که در هر لحظه به سوی آن می نگریم.
 چندین مطالعه ی صوتی نشان داده اند که موقعیت چشم شما تعیین می کند توجه 
دیداری فضایی شــما به کجا معطوف شود و این امر روی توجه شنیداری فضایی 

شما اثر می گذارد
مطالعه ی جدیدی با سرپرستی ویرجینیا بِست از دانشگاه بوستون شواهد واضحی 
در این زمینه ارائه می د هد که چگونه توجه شنیداری می تواند تحت تأثیر چشم های 
ما قرار گیرد. هدف از مطالعه ی بست این بود که اثر مهمانی شبانه را با شبیه سازی 
ســناریویی بازبینی کند کــه در آن فرد در گروهی چندنفره قــرار دارد و چندین 

سخنران در حال صحبت هستند.
در این پژوهش، شرکت کنندگان مقابل پنج بلندگو قرار گرفتند و سپس ترتیبی از 
اعداد از بلندگوهای مختلف پخش شد. گاهی اوقات، شرکت کنندگان به بلندگویی 
نــگاه می کردند که صدا را پخش می کــرد و در مواقع دیگر، به بلندگوی خاموش 
نگاه می کردند. وقتی از افراد خواســته شــد توالی اعداد را تکــرار کنند، نتایجی 
بهتر بود که زمانی حاصل شــده بود که افراد مستقیما به بلندگوی پخش کننده ی 
صداها نگاه می کردند. وقتی چشــم شرکت کنندگان روی بلندگوی خاموش خیره 
بود، عملکرد آن ها در تکرار اعداد ضعیف می شــد. پژوهشگران در مطالعه ی خود 
می نویسند:این نتایج نشانه دهنده ی تأثیر موقعیت چشم در شرایطی است که چند 
نفر هم زمان صحبــت می کنند؛ حتی در نبود اطالعات بصــری )لب خوانی و...(. 
همچنیــن، حاکی از آن اســت که عملکرد مطلوب به هم راســتایی فضایی میان 
اطالعات شــنیداری و دیداری بســتگی دارد.پژوهش جدید نشان می دهد توجه 
شنیداری و دیداری ارتباط نزدیکی باهم دارند و بست پیشنهاد می کند که پردازش 
شــنیداری بهینه نیازمند کمی هم راســتایی فضایی میان گوش و چشم است. او 
توضیح می دهد:فرایندی که تشــریح کرده ایم، ازنظر تئوری در هر موقعیتی که در 
آن صداهای رقیب وجود داشته باشد، مانند مهمانی ها و رستوران ها و اتاق جلسات 
کاربردی اســت. دلیل اینکه وقت زیادی صرف مطالعه ی این شــرایط می کنیم، 
آن اســت که آن ها برای افراد دچار مشکل شنوایی و استفاده کنندگان از سمعک 

موقعیت های دشواری هستند.

شنوایی چگونه تحت تأثیر چشم قرار می گیرد؟

 یوتیوب با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کرد 
تمامی ویدئوهایی را حــذف می کندکه مدعِی 
تقلب در انتخابات آمریکا هســتند. این موضوع 
نشــان می دهد یوتیوب جو بایــدن را به عنوان 
رئیس جمهور جدید آمریکا شــناخته است. چند 
روز پیش، یوتیوب با انتشار بیانیه ای رسما اعالم 
کرد قصــد دارد تمامی محتواهایــی را حذف 
می کند که ادعا می کنند انجام تقلب گسترده در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایاالت متحده 

روی نتیجه ی انتخابات تأثیرگذار بوده است.
به دنبــال آغاز رأی گیــری  در آمریــکا در ماه 
گذشــته ی میــالدی، یوتیوب به دلیل انتشــار 
درباره ی  نادرســت  ادعاهای  حاوی  ویدئوهای 
نتیجه ی انتخابات با انتقادات شــدیدی مواجه 
شد. برای مثال، یکی از کانال های تأیید شده ی 
 One America News یوتیوب با نــام
Network ویدئویی منتشر کرد و مدعی شد 

دونالد ترامپ برنده ی انتخابات شده است. 
در آن زمــان، یوتیــوب از تصمیــم خود برای 
اجــازه دادن به انتشــار این دســت از ویدئوها 
دفاع کــرد و در بیانیه ای گفت: »همچون دیگر 

شــرکت ها، ما اجازه ی انتشــار این ویدئوها را 
می دهیم؛ زیرا بحث درباره ی نتایج انتخابات و 
فرایند شمارش رأی ها در یوتیوب مجاز است.« 
یوتیوب همچنین گفت محتواهای منتشرشده ی 
نهادهای خبرِی معتبر به محبوب ترین ویدئوها 
دربــاره ی انتخابات تبدیل  شــده اند. حال پس 
از گذشــت حدودا یک ماه، یوتیــوب بیانیه ی 
جدیدی روی وبالگ رســمی اش منتشر کرده 
پایــان ضرب األجل  به دنبــال  و گفته اســت 
تعیین شده ی ایاالت متحده با محوریت اقدامات 
برطرف کننده ی مسئولیت، تصمیم گرفته است 
فرایند حذف ویدئوهایــی را آغاز کند که باعث 

ایجاد گمراهی درباره ی انتخابات می شوند.
یوتیوب اعالم کرد در حال حاضر، تعداد کافی از 
ایالت هــا نتایج انتخابات خود را تأیید کرده اند و 
رئیس جمهور  باعث مشخص شدن  تعداد  همین 
منتخب می شود. از چهارشنبه ی گذشته، حذف 
ویدئوهایی آغاز شــده است که اطالعاتی غلط 

درباره ی انتخابات آمریکا ارائه می دهند. 
بیانیــه ی یوتیوب در حالی منتشــر می شــود 
که دولــت ترامپ در هفته هــای اخیر تعدادی 

شکواییه در دادگاه برای ردکردن نتایج انتخابات 
ثبت کرده اســت. هفته ی گذشته، دادگاه عالی 
ایاالت متحده درخواســت کمپین دونالد ترامپ 
بــرای مسدودســازی صدور تأییدیــه ی نتایج 
انتخابــات ایالت پنســیلوانیا را رد کرد و همین 
موضوع باعث شد باطل کردن پیروزی جو بایدن 
در دادگاه تقریبــا غیرممکن شــود.یوتیوب در 
بیانیه  اش گفــت پنل های اطالعاتی این پلتفرم 
بــا محوریت انتخابات نشــان می دهند بیش از 
۲۰۰ هــزار ویدئو در این زمینه بارگذاری و این 
ویدئوها ۴٫۵ میلیارد بار دیده شــده اند. یوتیوب 
گفت به زودی پنل های خــود را به روز می کند 
تا طبق نتایج اعالم شــده ی دفتــر ثبت فدرال 
از رأی گیری آمریکا، جــو بایدن رئیس جمهور 

منتخب نشان داده شود.

یوتیوب ویدئوهایی را حذف می کند که به تقلب در انتخابات 
آمریکا اشاره کنند
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 پس از شهادت فخری زاده، تندروها شروع به اتهام زنی به روحانی نمودند و 
تا مرز این پیش رفتند که  اطالعات کشته شدن شهید، توسط او به دشمنان 
داده شده است. در میان یه عالم هیاهو و شاخ و شانه کشی ها علیرضا معزی، 
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری در توییتر خود با انتشار 
تصویری نوشت: » ۱۹ بهمن ۹۴ در بی نشانی و گمنامی ناگزیر، نشان خدمت 

بر ســینه  فخر ایران نشست، اما حاال که  ترور و نفرت دژخیمان، سرمایه ای 
بی بدیل را از ایران ســتانده، وقتش رسیده است که بیشتر از او بشنویم. این 
تصاویر یکی از صدها ناگفته برجام است که برای نخستین بار فرصت انتشار 

می یابد.«
این نوشته که از چله کمان معزی در رفت،گویی نفتی بود برآتش مخالفت، 
مخالفان دولت روحانی که آن را شــعله ورتر ســاخت و آتش بیاران معرکه 
آنها، توپ خانه شان علیه پاستور شروع به آتش باری در کاهش  اثرگذاری  
عکس انتشــار یافته  در اذهــان عمومی کرد تا جایی که عباســی رییس 
کمیســیون  انرژی مجلس گفت: امروز تالش می کننــد فخری زاده را به 
عنوان یک فرد برجامی معرفی می کنند، وتاکید کرد که من تهدید می کنم 
اگر این طایفه و قبیله برجامی، بخواهند این شــهید بزرگوار را برای مطامع 

خود مصادره کنند من اقدام شدیدی خواهم کرد.
از آن ســوجواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسالمی 

نیز با انتشــار توییتی مدعی شد که دیدار محســن فخری زاده با یوکیا آمانو، 
مدیر کل پیشــین آژانس بین المللی انرژی اتمی زمینه را برای ترور او فراهم 
کرده اســت. این نماینده مجلس در توییتر خود نوشــت: »جناب روحانی در 
زمان ریاست شــما بر قوه مجریه و با اصرار دشمن و تاکید شخص جنابعالی 
دانشمند هسته ای کشــورمان دکتر محسن فخری زاده با یوکیا آمانو مدیرکل 
سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی ترتیب مالقات داده شد، قطعا روزی باید 

در محکمه عدالت پاسخگو باشــید که اینچنین راحت سرمایه های کشور را 
در دسترس جاسوسان و قاتالن موســاد قرار دادید.« این ادعا آنقدر عجیب 
بود که رجانیوز، یکی از رسانه های تندرو منتسب به اصولگرایان  هم ادعای 
کریمی قدوســی را تکذیب کرد و نوشت که دیداری میان فخری زاده و آمانو 
صورت نگرفته اســت.از ســوی دولتیان هم  بهروز کمالوندی، ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی نیز طــی بیانیه ای اظهارات کریمی قدوســی رد کرد 
و گفت که فخــری زاده »هیچگاه در هیچ مالقاتی چــه با مدیر کل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی و با هیچ بازرس و مقامــی از آژانس دیدار، مصاحبه 
و مالقات و مذاکره نداشــته اســت.« پس از آن نیــز علیرضا معزی، معاون 
ارتباطات و اطالع رسانی نهاد ریاست جمهوری نیز اظهارات کریمی قدوسی را 
»بی شــرمانه« خواند و گفت که چنین ادعایی »حتی اگر خیانتی آگاهانه هم 

نباشد، نیازمند پیگیری دقیق تر انگیزه هاست.
 اصــرار چند ســاله بــر دروغگویی، اصال عــادی نیســت.« اگرچه ادعای 
کریمی قدوســی در فضای مجازی از ســوی مخالفان تندرو دولت به انحای 

مختلف مطرح شد اما دولت مصرانه آن را تکذیب کرد.
حال نشــان می دهد که انتشــار این عکس با زبان بــی زبانی چه اثراتی در 
افکار عمومی داشــته اســت که تندروهــا اقدام بی محابــای تهمت زنی را 
علیــه دولت در دســتور کار خود قرار داده اند. اتهاماتــی که نمی تواند هیچ 
 رابطــه ی خصمانه ای بین عکس انتشــار یافته با اتهامات  تندروها داشــته

 باشد.
همه این رفتارها، ســناریوی تکراری هر دوره هشــت ساله است که رییس 
جمهورهای منتخب گذشــته  بــه نحوی از انحا گرفتار آن شــدند و بجای 
استفاده از تجربیات آنها در ساختار مملکت،گوشه عزلت نصیبشان شده است. 
باید منتظر ماند و با این شیوه رفتار تندروها، چه بر سر روحانی خواهند آورد.

عکسی که اردوگاه مخالفان رئیس جمهور را بهم ریخت
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لوایح FATF همواره خبر ســاز بوده است و اصرار دولت به 
تصویب آن، گامی در جهت تنش زدایی با بانکهای جهانی و 
یک گام به پیش برای حل دیگر مناقشات خود  با بین الملل 
می داند. اما سابقه نشــان می دهد که در گذشته ،تندروها 
با جنجال ســازی و طرح موضوعات جنجالی سرانجام این 
الیحــه را به محاق بردند و هم اکنــون در بایگانی مجمع 
تشخیص مصلحت قرار گرفته است. اخیرا روحانی سعی در 
از محاق بیرون کشــیدن این لوایح دارد و براســاس شنیده 
های خبرگزاریها ، رییس جمهور از رهبر انقالب تقاضا کرده 
است که دســتور فرمایند تا مجمع به بررسی خود روی این 

لوایح ادامه بدهد.
 FATF دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره لوایح
صحبت هــای جدیدی مطــرح کرده اســت. صحبت هایی 
هرچند کوتاه، اما شــاید نشــانه برخی اتفاقات تازه در این 

خصوص باشد. 
 محســن رضایی  در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی 
 FATF درباره درخواســت دولت برای بررسی مجدد لوایح
در مجمع تشــخیص گفت: »این مسأله بستگی به مجلس 
شــورای اســالمی دارد، چون مجلس این لوایح را فرستاده 
اســت. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقالب تقاضا 
کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. 
اهمیت این ســخنان از آنجاســت که یک مسئول بلندپایه 
دولتــی در گفت وگو با یک مقام خارجــی نمی تواند درباره 
موضوعــی با این درجه از اهمیت، ســخنی بــدون پایه و 

دقیــق را مطرح کند. با وجود این هیچــگاه درباره جزئیات 
این موضوع و خصوصًا اینکه منظور از »کارگروه مشترک با 
نهادهای ذی ربط« چه بود توضیح داده نشده است. بنابراین 
بحث هــا در این رابطه در دولــت ادامه دارد و مجمع منتظر 
پاسخ سؤاالت و ابهامات خود از سوی دولت است.« تا پیش 
از این طیف مخالفان و منتقدان FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از منتفی بودن هرگونه بررســی مجدد سخن 
می گفتند. آخرین بار در اواســط مردادمــاه بود که غالمرضا 
مصباحی مقدم تأکید کرد که بررسی مجدد دو الیحه پالرمو 
و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام »کاماًل منتفی« 

است و این دو الیحه »برای همیشه بایگانی« شده اند. 
در ســخنان محسن رضایی اما اکنون ســه نکته نسبتًا تازه 
مشــاهده می شــود؛ تقاضای دولت از رهبری برای بررسی 
مجدد این لوایح در مجمع، ادامه بررســی موضوع در دولت 
و مهمتر از همه انتظار مجمع برای دریافت پاســخ سؤاالت 
خود از طرف دولت. البته روز ۷ آذرماه معاون حقوقی رئیس 
جمهور خبر داده بود که »رســیدگی به لوایح چهارگانه رها 
نشــده اســت؛ یک کارگروه مشــترک با نهادهای ذی ربط 

تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم«
لعیــا جنیدی  در همان مقطع یکــی دو بار دیگر هم درباره 
ادامه بررســی ها صحبت کرده بود، خصوصًا صحبت های او 
در دیدار با سفیر نروژ می توانست دارای اهمیت باشد. جایی 
که وی تأکید کرده بود بررســی این موضوع همچنان ادامه 

دارد. 
حاال اما شــاید بتوان از ســخنان محســن رضایی اینگونه 

برداشت کرد که احتمااًل تحرکات جدیدی در این زمینه آغاز 
شده و احتمااًل بحث آن کارگروه و فعال شدن دوباره دولت 
در این موضوع جدی تر از آن است که در هفته های قبل به 
نظر می رسید. این را می شود از جمله پایانی سخنان رضایی 
برداشــت کرد، جایی که او تأکید کرده »مجمع منتظر پاسخ 

سؤاالت و ابهامات خود از سوی دولت است.« 
چــه اینکه یک ســال از پایــان مهلت بررســی این لوایح 
در مجمــع گذشــته و حتــی موافقــان آن در ترکیــب 
اعضــای مجمــع هــم در این رابطــه چنــدان امیدوارانه 
صحبــت نمی کردند و موضوع بررســی مجدد را بیشــتر 
 در حــد توصیه پیش می کشــیدند نه اتفاقی کــه عملیاتی
 خواهد شــد. اکنون در حالی محســن رضایی از کســب 
اجازه دولت از رهبر معظم انقالب برای بررســی مجدد این 
لوایــح خبر داده که مجید انصاری عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام روز ۵ آبــان به  روزنامه »اعتماد« گفته بود: 
»با توجه به آنکه لوایــح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام مســکوت باقی ماند و 
مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که 
همــان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم اســت، بنابراین 
اگــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام بخواهــد مجدداً به 
 موضوع این لوایــح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری
 اســت« با کنار هم گذاشــتن ایــن دو اظهارنظر می توان 
حــدس زد که بحث گرفتن اجازه دولــت از رهبری اتفاقی 
 اســت که در همین بــازه زمانی چند هفتــه اخیر رخ داده 

باشد. 

حاال با این تفاســیر ســؤالی که مطرح می شــود این است 
کــه آیا دولت در این مدت توانســته نظــر برخی از نهادها 
و شــخصیت های مخالــف این لوایح را هم برای بررســی 
مجــدد آنهــا جلب کند؟ پاســخ این ســؤال به روشــنی 
مشــخص نیســت اما در چنین فضایی برخی اظهارنظرها 
 نیز چیزی نیســتند که بتوان آنها را اتفاقــی و بدون زمینه 

دانست. 
مثاًل ماه قبل فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس گفته بود که »اگر شاهد بودیم 
که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری های 
اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شــده است، این 
احتمال وجــود دارد که این موضوعات را با همان شــروط 
ثابت تحت بررســی مجدد قرار بدهیم تا بتوانیم این موانع 

را برطرف کنیم.« 
در همان مقطــع زمانی، محمدرضــا میرتاج الدینی نماینده 
دیگر مجلــس هم از احتمال تأیید لوایــح FATF، البته با 

لحاظ کردن شرایطی سخن گفته بود. 
حاال اینکه مجموع این موضعگیری ها نشــانه چیست و چه 
تغییری در مسأله FATF رخ داده، موضعی است که احتمااًل 

زوایای دیگر آن در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد.

 منبع: پایگاه اطالع رسانی حزب تدبیر و توسعه

درخواست مهم رئیس جمهور از رهبر انقالب

و  مدارا، همزیســتی  ســخنگوی دولت، 
احتــرام به هــم را از خصوصیات و نقاط 
قوت جامعه ایرانی برشــمرد و تاکید کرد 
که همه ادیان در ایران از شــرایط برابر از 

نظر احترام برخوردارند.
 به گزارش ندای جوان نقل از ایسنا، علی 
ربیعی دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس 
جمهور در بازدیدی که به مناسبت میالد 
حضرت مســیح)ع( از مدرسه ساهاکیان و 
خانه سالمندان چیلولیان انجام داد، گفت: 
من به نمایندگــی از دولت این روز را به 
هموطنان مســیحی و همه مســیحیان 
جهان تبریک عرض مــی کنم. امروز در 
این مرکــز  که کار خیریه بــرای ارامنه 
تهران انجام می دهد و به معیشــت افراد 
نیازمند مســیحی کمــک می کنند حاضر 
شدم کاری که از چند جهت کشور ما بی 

نظیر بوده است.
او افــزود: از تبریز تا اصفهــان  و ارومیه 
خیابان هایی داریم کــه در یک خیابان، 
مســجد، کنیســه و حتی مرکــز عبادت 
زرتشتیان داریم. شهرها  و خیابان های ما 
به نوعی شــاهد همزیستی هستند و همه 

در کنار هم در ایران زندگی می کنیم.
ربیعی با اشــاره به میالد حضرت مسیح 
)ع( خاطرنشــان کرد: الگوی در کنار هم 
بــودن در چنین روزها و مناســب هایی 
بیشــتر تجلی پیدا می کند، ما در عیدها و 
جشــن های مختلف در کنار هم هستیم. 
در دنیایی که با گزینه های جنگ، خشونت 
و افراطی گری مواجه هســتیم، جهان به 

الگوی همزیستی که ما داریم، نیاز دارد.
ســخنگوی دولت با بیــان اینکه مدارا، 

همزیستی و احترام به هم از خصوصیات و 
نقاط قوت جامعه ایرانی است، اضافه کرد: 
همه ادیان در ایران از شرایط برابر از نظر 

احترام برخوردارند.
ربیعی بیان کرد: مسایلی که ادیان مختلف 
در کشــور دارند مانند دیگر هموطنان ما 
باید به آنها رســیدگی شــود؛ ما مثل هم 
هســتیم . نظام و دولت معتقد است، همه 
مسایلی که شامل ایرانیان می شود شامل 

اقلیت های مقیم ایران هم می شود.
ربیعی خاطر نشــان کرد: ما برای کمک 
از ظرفیت اجتماعی تشــکل های  گرفتن 
دینــی و خیریه هــا و رفــع بخشــی از 
مشکالت معیشتی و اجتماعی، آنها را باید 
قوی کنیم.وی با اشاره به مرکز سالمندان 
چیلویان، گفت: این مرکز، قبال مدرســه 
بوده و امروز به محل و آسایشگاهی برای 
نگهداری سالمندان تبدیل شده است، باید 
کمک کنیم که مراکز خاص و بیشــتری 
برای نگهداری از ســالمندان ارامنه داشته 

باشیم.
ربیعی اطهار کرد: از طریق وزارت کشور، 
شــهرداری ها و ســازمان برنامه  و بودجه 
کمــک خواهیم کرد کــه نیازمندی های 
مراکز خیریه ارامنه رفع شود، به خصوص 
مراکز نگهداری افراد ســالمند هموطنان 

مسیحی که عمدتا از ارامنه هستند.
وی افزود: بیشــتر مراکز و سازمان های 
خیریه ارامنه نیز مثل دیگر ســازمان های 
خیریه از طریق سازمان بهزیستی یارانه ها 
و خدمات خود را دریافــت می کنند، ولی 
مرکــزی که اکنون در آن هســتیم هنوز 
نتوانسته کمک هزینه بگیرد؛ ما باید برای 

بازسازی این مرکز، اقداماتی انجام دهیم.
ســخنگوی دولت گفت: با مسئوالن این 
مجموعه مشورت می کنیم و بررسی های 
الزم را انجــام می دهیم تا پس از صحبت 
با رییــس جمهوری کمک و مســاعدت 

بیشتری انجام پذیرد.
ربیعی همچنین در حاشیه بازدید از مرکز 
ســالمندان چیلویان در منطقه یوسف آباد 
تهران، گفت: در خیابان های کشــورمان 
هم کلیسه، هم کنیسه و هم مسجد داریم 
و حتــی برخی محله های مــا مناطقی را 
برای عبادت رزشــتیان و ادیان ابراهیمی 

دارند.
سخنگوی دولت با اشاره به بازدید خود از 
مراکز ساهاکیان و چپلویان گفت: در این 
بازدیدها شاهد مشکالت مراکز نگهداری 
سالمندان هموطن ارامنه بودیم که بخشی 
از این مشــکالت را باید از وزارت کشور، 
شــهرداری ها و آموزش و پرورش دنبال 

کنیم.
وی در ادامه افزود: با دوســتان شــورای 
خلیفه گری صحبت هایی داشــتیم برای 
اینکه لیستی را تهیه کنند تا در این دولت 
بتوانیم برخی مشــکالت آنها را حل کنیم 
یعنی براساس لیستی که داده می شود به 

افراد نیازمند وام های کوچک اعطا کنیم.
ربیعی ادامه داد: مقرر شــده اســت برای 
افرادی که می توانند شــغل ایجاد کنند، 
وام پرداخت کنیم. همچنین قرار شــد در 
بخش ساخت و ســاز و جاهایی که برای 
خیریه و مدرسه می خواهند، کمک های 
 دیگر را با دســتور رییس جمهوری ارایه

 دهیم.

همه ادیان در ایران از شرایط برابر برخوردارند

محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی و سید کاظم 
خاوازی وزیر جهاد کشاورزی این هفته برای پاسخ 
به ســواالت نمایندگان در جلســه علنی مجلس 

حضور می یابند.
به گــزارش اداره کل اخبار و رســانه های گروهی 
مجلس شورای اســالمی، »محمد اسالمی« وزیر 
راه و شهرســازی و »کاظم خــاوازی« وزیر جهاد 
کشــاورزی به ترتیب برای پاســخ به سوال »احد 
آزادی خواه« نماینده مالیر  و  »سیدسلمان ذاکر« 
نماینده ارومیه روز سه شــنبه ۹ دی ماه در جلســه 

علنی مجلس حاضر خواهند شد.
نماینــدگان این هفتــه همچنین ادامه رســیدگی 
به گزارش شور دوم کمیســیون امور داخلی کشور 
و شــوراها در مورد طرح اصالح مــوادی از قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی ایران، بررسی 
گزارش کمیســیون صنایع و معادن در مورد طرح 
توســعه و تولید پایــدار زنجیره فــوالد با رویکرد 
اصالح سیاست های تنظیم بازار و بررسی گزارش 
کمیســیون قضائی و حقوقی در مورد الیحه یک 
فوریتی الحــاق یک تبصره به مــاده )۱۴( قانون 
صدور چک  را در دستور کار دارند.بررسی گزارش 
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح 
اصالح موادی از قانون تشکیالت وظایف و انتخابات 
شــوراهای اســالمی کشــور، گزارش کمیسیون 
آمــوزش، تحقیقات و فناوری در مورد الیحه نحوه 
کمک های اشــخاص حقیقی و حقوقی به سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور و گزارش کمیسیون 
اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
در دســتور کار هفتگی اســت.گزارش کمیسیون 
قضایی و حقوقی در مورد الیحه موافقتنامه انتقال 
محکومین بین دولت جمهوری اســالمی ایران و 
دولت فدراسیون روســیه،   گزارش این کمیسیون 
در مورد الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در 
امور مدنی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
فدرال برزیل و گزارش این کمیسیون درباره الیحه 
معاهده اســترداد مجرمین بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری فدرال برزیل نیز در دستور جلسه 
این هفته مجلس پیش بینی شــده است.همچنین 
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الیحه 
پروتــکل اصالح موافقتنامه بیــن دولت جمهوری 
اســالمی ایران و دولت فدراســیون روسیه جهت 
معاضدت در پرونده هــای مدنی و جزایی، گزارش 
کمیســیون انرژی در مورد الیحــه نحوه واگذاری 
اموال، تأسیسات، ماشین آالت و هر گونه مالکیت 
مربــوط به تأسیســات آب و فاضــالب و گزارش 
کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح 
شفافیت آرای نمایندگان نیز در دستور کار این هفته 

نمایندگان است.

این هفته؛

وزرای راه و شهرسازی و جهاد 
کشاورزی به مجلس می روند

 معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه بر اساس 
گفتمان مقام معظم رهبری، هدف نهایی، »خنثی 
ســازی تحریم ها« و هدف عملیاتی »رفع تحریم 
ها« است، افزود: این گفتمان و هدف گذاری کاماًل 
واقعی اســت، اما برخی تالش می کنند با دوگانه 
سازی های کاذب، از این دو مساله اهداف دیگری 

را دنبال کنند.
به گزارش نــدای جوان به نقــل از پایگاه اطالع 
رسانی وزارت کشــور؛ جمال عرف معاون سیاسی 

وزیــر کشــور و رییس ســتاد 
انتخابات کشــور در ششــمین 
سیاســی،  معاونان  همایــش 
اجتماعی و امنیتی اســتانداری 
هــای سراســر کشــور که به 
در  ویدئوکنفرانــس  صــورت 
محل وزارت کشور برگزار شد، 
با یادآوری این که مقام معظم 
رهبــری تأکید کردنــد که اگر 
شــرایط رفع تحریم ها فراهم 

شــود، حتی یک ساعت هم نباید برای رفع تحریم 
ها تأخیر کرد، ادامــه داد: این یک گفتمان به هم 
پیوسته اســت که ابتدا یک هدف دورنما و سپس 
یک هدف عملیاتی کوتاه مدت را به ما نشــان می 
دهد. بر اســاس این گفتمان، هدف نهایی، »خنثی 
ســازی تحریم ها« و هدف عملیاتی »رفع تحریم 
ها« اســت. وی توضیح داد که طبیعی است ذیل 
این گفتمان، هر دو هدف باید پیگیری شــود. این 
گفتمان و هدف گذاری کاماًل واقعی اســت و هیچ 
نوع دوگانه ای هم وجــود ندارد؛ اما برخی تالش 
می کنند با دوگانه ســازی هــای کاذب، اهداف 
دیگری را دنبال کنند اما ما باید حواسمان باشد که 
درگیری این حواشــی نشویم.عرف با تأکید بر این 

که مصادیق این نوع دوگانه ســازی ها را در حوزه 
های مختلف مشــاهده می کنیــم، گفت که مثاًل 
مدتی درباره کرونا به دوگانه »ســالمت- مذهب« 
دامن زدند. بعد که با هوشیاری مردم نتیجه ای از 
این دوگانه نگرفتند، دوگانه »سالمت – معیشت« 
را درست کردند و اآلن هم مدتی است که دوگانه 
های دیگری درباره واکســن کرونا تولید و پخش 
می شــود. به عنوان مثال، دوگانه »خرید – تولید 
واکسن کرونا« از این نمونه دوگانه سازی ها است.
وی تأکیــد کــرد: عقل 
ســلیم حکم مــی کند 
کــه در فراینــد مقابله 
بــا کرونا هــر دو هدف 
همزمان پیگیری شــود 
که طبعًا در دولت انجام 
موازات  به  و  می شــود 
تــالش بــرای تولیــد 
کرونا،  ایرانی  واکســن 
الزم  هــای  اقدام  همه 
بــرای تهیه و خرید واکســن کرونا هــم در حال 
انجــام اســت. بنابراین دوگانــه ای در این زمینه 
وجود ندارد. البتــه در زمینه ها و حوزه های دیگر 
هم این نوع دوگانه ســازی های کاذب وجود دارد 
که چشــم انداز و نقطــه غایی آن هــا در اصل، 
 هدف قــرار دادن یکپارچگی کشــور و انســجام 
ملی اســت.در ششــمین همایش ویدئو کنفرانس 
معاونان سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
های سراسر کشور، ضمن ارزیابی آخرین وضعیت 
آمادگــی اســتان ها بــرای برگــزاری انتخاباتی 
قانونمند، ســالم، امن و با مشارکت فراگیر، توصیه 
هــا و راهبردهای الزم در این زمینه به روســای 

ستادهای انتخاباتی استان ها ارائه شد.

معاون سیاسی وزیر کشور: هدف 
نهایی خنثی سازی تحریم ها است
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 بر اساس پژوهشــی جدید، جرم محصوالت ساخته ی  انسان 
روی زمین، در ســال ۲۰۲۰ با زیســت توده برابر شده است و 
به زودی از آن فراتر خواهد رفت. تمام پوشش گیاهی باشکوه 
آمازون، تمام ماهی های اقیانوس آرام، همه ی میکروب هایی 
کــه زیر خاک قرار دارند، همه ی حیواناتی که روی خشــکی 
زندگــی می کنند، تمام گل ها، قارچ ها و مگس های موجود در 
مزارع، دیگر از مقدار مواد ساخته شــده به دست انسان بیشتر 

نیستند.
طبق گفته ی گروه کوچکی از پژوهشــگران محیط زیست از 
مؤسسه علوم وایزمن، توده مواد ساخته شده به وسیله ی انسان  
بســیار رشــد کرده است و امســال در نقطه ای قرار می گیرد 
که در آن، جرم زیســت توده و تولید انبوه با هم برابر اســت. 
پژوهشــگران توجه ما را بــه این نقطه ی دلگیــر در تاریخ 

به عنوان نمادی از تســلط روزافزون انسان بر سیاره ی زمین 
جلب می کنند. آن ها در گزارش خود می نویســند: »همان طور 
که تأثیر جهانی بشریت تشدید پیدا می کند، ارزیابی و نظارت 
کمی بر جریان مواد در سیســتم اجتماعــی اقتصادی ما که 
متابولیسم اجتماعی- اقتصادی نیز نامیده می شود، بیش ازپیش 

اهمیت پیدا می کند.«
این واقعا تعجب آور نیست. از تخریب جنگل ها برای کشاورزی 
گرفته تا غــارت ذخایر ماهی اقیانوس ها، اشــتهای ما برای 
اســتیک  و ظرف های راحت کنســرو ماهی در آب چشــمه، 

هزینه های اکولوژیکی زیادی به همراه دارد.
پژوهش جدید نشان می دهد تأثیر انسان روی زمین در سراسر 
جهان در ســال ۲۰۲۰ بیشــتر از تأثیر کل موجودات زنده ای 
است که روی زمین زندگی می کنند. طبق برآورد این مطالعه، 

مقدار پالســتیک به تنهایی از توده تمام موجودات خشکی و 
دریایی بیشتر است. فعالیت های انســانی از جمله تولید بتن، 
فلز، پالســتیک، آجر و آســفالت جهان را به نقطه ای رسانده 
است که در آن توده انسان ساخت )که عمدتا ناشی  از افزایش 
مصرف و توســعه شهری اســت( از کل زیست توده  )همه ی 

موجودات زنده ی زمین( فراتر رفته است.
تأثیر بشــر از آغاز قرن ۲۰ با سرعت زیادی در حال افزایش 
بوده اســت و هر ۲۰ سال دو برابر می شــود. پژوهشگران از 
پیشــنهاد نام گذاری عصر حاضر به عنوان آنتروپوسن حمایت 
می کننــد که نشــان دهنده ی تأثیــر ناگهانــی و قابل  توجه 
فعالیت های انسانی است.پژوهشگران تغییرات در زیست توده 
جهانی و توده ی انسان ســاخت را از ۱۹۰۰ تا به امروز بررسی 
کردند. توده ناشی از انسان ها )آنتروپوژنیک یا انسان زاد( جرم 

اشیاء بی جان انسان ساخت است و شامل زباله ها نمی شود.
 گروه هــای غالــب در تجزیه و تحلیــل شــامل توده هــای 
انسان ساخت به صورت ســاختمان ها و زیرساخت ها متشکل 
از بتن، ســنگ دانه ها، آجر و آســفالت می شد. بخش عمده ی 
زیست توده ی جهانی مربوط به گیاهان است. در آغاز قرن ۲۰، 
توده اشیاء انسان ساخت برابر حدود ۳ درصد از کل زیست توده 
جهان بود. اما در سال ۲۰۲۰، توده موارد انسان ساخت به حدود 
 ۱٫۱ تریلیون تن رسیده و از کل زیست توده جهان فراتر رفته

 است.
افزایش توده انسان ســاخت روی زیســت توده گیاهی نیز اثر 
داشته اســت. محققان می نویســند: »از زمان اولین انقالب 
کشــاورزی، بشر زیست توده گیاهان را تقریبا به نصف رسانده 
است. درحالی که کشــاورزی مدرن از سطح رو به افزایشی از 
زمین برای کشت محصوالت کشاورزی استفاده می کند، کل 
توده محصوالت کشــاورزی از کاهش توده گیاهی ناشــی از 
جنگل زدایی، مدیریت جنگل و ســایر تغییرات کاربری زمین 
بسیار بیشــتر است. این روندها در زیســت توده جهانی روی 

چرخه کربن و سالمت انسان ها اثر گذاشته است.«
درحالی که باید بخش های ســبزتر محیط زیســت را در نظر 
داشــته باشیم، مطالعه نشان می دهد که اشتهای سیری ناپذیر 
ما برای شن و ماسه، بتن و آســفالت نباید نادیده گرفته شود؛ 
چراکه زیرســاخت ها ســهم قابل  توجهی در مصرف کلی ما 

دارند.
در طول دهه ها، فراز و نشــیب هایی از تأثیرات انسانی وجود 
داشــته است، از جمله افزایش شــدید تأثیر انسانی در دهه ی 
۱۹۵۰ بــه  علت روی آوردن به بتن و اســتفاده از آســفالت 
بــرای خیابان هــا در دهــه ی ۱۹۶۰. در مقاله آمده اســت: 
»تغییر در کل توده انسان ســاخت با رویدادهای جهانی مانند 
 جنگ هــای جهانی و بحران های بــزرگ اقتصاد گره خورده

 است.«
مخصوصا افزایش مداوم در توده انسان ســاخت که بالفاصله 
پــس از جنگ جهانــی دوم اتفاق افتاد و به عنوان »شــتاب 
بزرگ« شــناخته می شود و مشــخصه ی آن افزایش مصرف 
و توسعه ی شــهری اســت. برعکس، در جریان رکود، وزن 
تأثیرات انســانی کاهش پیدا می کند. در جریان دوره ی رکود 
 بزرگ و بحران انرژی سال ۱۹۷۹ کاهش های عمده ای دیده

 می شود.
از ســال ۱۹۰۰، زیســت توده کلی اندکی کاهش یافته است 
درحالی کــه توده حاصل از انســان به ســرعت افزایش یافته 
اســت و به نرخ تولید بیش از ۳۰ گیگاتن در ســال رســیده 
اســت. اگر تولید انسان همچنان در این سرعت افزایش یابد، 
 میــزان اثر ما تا ســال ۲۰۴۰ از ۳ تریلیون تــن فراتر خواهد

 رفت.
پیش بینی آینــده ای که به جای جنگل، از جنس بتن باشــد، 
عجیب نیســت؛ اما با توجه به سال ۲۰۲۰ به عنوان مرحله ی 
نمادینــی برای ورود به دوره ی جدید مصرف انســان، اکنون 

زمان مناسبی برای اقدام است.

جرم محصوالت انسان ساخت به جرم زیست توده زمین رسیده است

نتایج یک مطالعه نشــان می دهد کیســه پالستیکی و 
بســته بندی، بزرگ ترین عامل تلف شــدن موجودات 

دریایی هستند.
اقیانوس هــا در اولویت  کاهش زباله های پالســتیکِی 
نشســت گــروه ۲۰ روز جهانــی اقیانوس هــا آلودگی 
پالستیک  ژاپن در نظر دارد تا موضوع کاهش زباله های 
پالستیکی در اقیانوس ها را در اولویت نشست گروه ۲۰ 

قرار دهد که ق
بررســی صدهــا مطالعه نشــان می دهد کیســه های 
پالستیکی و بســته بندی های انعطاف پذیر، کشنده ترین 
مواد پالستیکی موجود در اقیانوس ها هستند که باعث از 
بین رفتن موجودات دریایی از جمله نهنگ ها، دلفین ها، 
الک پشــت ها و پرندگان دریایی در سراســر کره زمین 

می شوند.
تورهــای ماهیگیــری دورریختــه شــده و همچنین 
دستکش های پزشــکی و پالستیکی در مقایسه با سایر 
زباله هایی که روانه اقیانوس ها شده و حیوانات به اشتباه 

آنها را می بلعند، بسیار کشنده اند.
محققان استرالیایی اظهار داشــتند بلع مواد پالستیکی 
عامل تلف شــدن حیوانات در ۸۰ گونه جانوری مختلف 

است.
نهنگ ها، دلفین ها و الک پشــت ها به دلیل بلع رشته ها 
و الیاف پالســتیکی در معرض خطر هســتند و مرگ و 
میر پرندگان دریایی بیشــتر مربــوط به بلعیدن قطعات 
پالســتیکی ســخت و بالن اســت. همچنین تورهای 
ماهیگیری بیشــترین خطر را برای فک ها و شــیرهای 

دریایی دارند.
به گزارش روزنامه گاردین، به گفته محققان، تلف شدن 
بر اثر بلعیدن هر یک از این مواد پالســتیکی با سرعت 
اتفاق نمی افتــد و احتماال بدون درد نیســت. این یک 

روش بسیار وحشتناک مردن است.

  کیسه پالستیکی و بسته بندی بزرگ ترین 
عامل تلف شدن جانداران دریایی

نپال  مشترک  و  جدید  محاسبات  براساس   
متر  تقریبا یک  اورست  کوه  ارتفاع  چین،  و 
برآورد  قبلی  موردتوافق  ارتفاع  از  بیشتر 
و چین،  نپال  شد. طبق محاسبات مشترک 
قله ی  مرتفع ترین  اورست،  کوه  ارتفاع 
 ۸۶/۰ قبلی  محاسبه ی  درمقایسه با  جهان 
متر   ۸۶/۸،۸۴۸ به  و  یافته  افزایش  متر 
قبلی چین  اندازه گیری رسمی  رسیده است. 
را  کوه  این  ارتفاع  که  بود  متر   ۴۳/۸،۸۴۴
ارزیابی  نپالی  محاسبات  از  کمتر  متر  چهار 
نپال  و  بین چین  اورست در مرز  بود.  کرده 
دو طرف  از  معموال  کوه نوردان  و  دارد  قرار 
رسمی  مقام های  می روند.  باال  قله  به سمت 
نقشه برداری  نپال و بخش  وزارت خارجه ی 
می گویند نقشه برداران هر دو کشور با ارتفاع 
اعالم  سر  بر  توافق  هستند.  موافق  جدید 
مرتفع ترین  جدید  اندازه گیری  مشترک 
چین  رئیس جمهور  بازدید  در  زمین  نقطه ی 
گذشته  سال  در  نپال،  پایتخت  کاتماندو،  از 

انجام گرفت.
دلیل اختالف در ارتفاع رسمی چیست؟

اورست  ارتفاع  چینی،  مقام های  به گفته ی 
محاسبه  آن  سنگِی  ارتفاع  بر اساس  باید 
معتقدند  نپالی  مقام های  درحالی که  شود؛ 
است.  ارتفاع  از  بخشی  هم  برفی  پوشش 
اندازه گیری  از  پس  چینی  نقشه بردارهای 
محاسبات  به   ،۲۰۰۵ سال  در  کوه  ارتفاع 
ادامه دادند. در سال ۲۰۱۲، چین مقام های 
چینی  ارتفاع  تا  داد  قرار  زیرفشار  را  نپالی 
و  جامع  اندازه گیری  به  در نتیجه  بپذیرند؛  را 
متری   ۸،۸۴۸ ارتفاع  داشتند.  نیاز  جدیدی 
نقشه ی  براساس  اورست،  کوه  برای  نپال 

هندی در سال ۱۹۵۴ به دست آمد؛ اما حاال 
قله  از  خود  اندازه گیری  اولین بار  کشور  این 
نپالی  نقشه بردار  چهار  است.  داده  انجام  را 
به مدت دو سال برای این مأموریت آموزش 
بخش  سخن گوی  داکال،  دامادو  دیدند. 

نقشه برداری نپال، دراین باره می گوید:
مستقلی  اندازه گیری  مأموریت،  این  از  قبل 
نداشتیم. حاال تیمی متخصص و جوان داریم 
را  اندازه گیری  و  رفتند  اورست  قله ی  به  که 

انجام دادند.
خیمالل گواتام، نقشه بردار ارشد نپالی، سال 
اندازه گیری  تجهیزات  نصب  حین  گذشته 
بر اثر  را  خود  پای  انگشت  قله،  روی  ارتفاع 

سرمازدگی از دست داد. گاوتام می افزاید:
برای  جهان  قله ی  بلندترین  اندازه گیری 
در  تازه  ما  و  است  بزرگی  دستاورد  فاتحان 
آغاز راه هستیم. برخالف دیگر نقشه برداران 
برای  را  بامداد  سه  ساعت  ما  اورست، 
طول  در  نورخورشید  خطاهای  حداقل سازی 

روز انتخاب کردیم.
چرا ارتفاع زیر سؤال می رود؟

زلزله ی  دادند  نشان  زمین شناسان  برخی 
اورست  کوه  ارتفاع  بر   ۲۰۱۵ سال  بزرگ 
با دامنه ی ۸/۷  تأثیر گذاشته است. زلزله ای 
به ۹،۰۰۰  نزدیک  باعث کشته  شدن  ریشتر، 
شد  بهمنی  توده ی  سقوط  و  نپال  در  نفر 
را  کوهستانی  کمپ های  از  بخش هایی  که 
کوه نورد   ۱۸ کشته شدن  به  و  کرد  مدفون 
منجر شد. به عقیده ی برخی از زمین شناسان، 
ممکن است این زلزله باعث کاهش پوشش 
متوجه  دانشمندان  باشد.  شده  اورست  برفی 
شدند ارتفاع برخی از دیگر قله های هیمالیا، 

از جمله النگ تانگ هیمال در قسمت شمال 
کاتماندو و نزدیک به نقطه ی زمین لرزه، پس 

از زلزله تقریبا یک متر کاهش یافتند.
برخی دیگر معتقدند کوه اورست ممکن است 
و  به مرور زمان  هیمالیا  قله های  دیگر  مانند 
رشد  تکتونیکی  صفحات  حرکت  به دلیل 
کرده باشد؛ اما به  باور کارشناسان، زلزله های 
بزرگ می توانند این فرایند را معکوس کنند. 
داکال می گوید: »زلزله ی سال ۲۰۱۵، یکی 
از نگرانی ها و دالیل اصلی برای اندازه گیری 

مجدد اورست بود.«
اندازه گیری مجدد اورست

سطح  براساس  معموال  کوهستان ها  ارتفاع 
می شود؛  محاسبه  پایه  سطح  به عنوان  دریا 
پایه  نقطه ی  اندازه گیری  بیشتر  بنابراین، 
را  بنگال  خلیج  نپال  قله.  تا  دارد  اهمیت 
اما هند  نظر گرفت؛  در  دریا  به عنوان سطح 
مرز  در  اورست  به  نزدیک  نقطه ای  از  قبال 
بود.  داده  انجام  را  اندازه گیری  نپال  و  هند 
از  نقطه شبکه ای  این  از  نپالی  نقشه برداران 
ایستگاه های خط دید را درست کردند که تا 
۲۵۰ کیلومتر نزدیک اورست کشیده می شود 
را  اندازه گیری شدنی  نقاط  از  زنجیره ای  و 
بسته  جمع  یکدیگر  با  که  دادند  تشکیل 
دریای  از  هم  چینی  می شوند.نقشه برداران 
به عنوان  شاندونگ  شرقی  استان  در  زرد 
استفاده  اندازه گیری  برای  پایه  دریای  سطح 
از  طرف  دو  هر  در  نقشه برداران  کردند. 
ارتفاع  محاسبه ی  برای  مثلثاتی  فرمول های 
فرمول ها،  این  بر اساس  کردند.  استفاده  قله 
ارتفاع مثلث ازطریق ضرب پایه و زاویه های 
کار،  دقت  افزایش  می آید.برای  به دست  آن 

نقشه برداران  باشد.  قله  باالی  شخصی  باید 
کردند؛  صعود  قله  به  گذشته  سال  نپالی 
به  می  ماه  چینی  نقشه برداران  درحالی که 
اورست صعود کردند. آن ها تنها تیمی بودند 
که در سال ۲۰۲۰ به اورست صعود کردند؛ 
زیرا کشور نپال به دلیل شیوع ویروس کرونا 
چین  و  بسته  را  اورست  به  صعود  راه های 
کرده  ممنوع  را  خارجی  مسافران  ورود   هم 

بود.
مقام های نپالی از ۱۲ قله ی پایین تر از اورست 
دستیابی  و  خود  مثلثاتی  محاسبات  برای 
براساس  کردند.  استفاده  دقیق  نتیجه ای  به 
گزارش رسانه های چینی، نقشه برداران چینی 
جیانگ  کردند.  استفاده  روش  همین  از  هم 
نقشه برداری،  چینی  آکادمی  پژوهشگر  تائو، 

دراین باره می گوید:
پس از قراردادن راهنما روی قله، نقشه برداران 
در ایستگاه های اطراف قله فاصله را از شش 
کردند؛  اندازه گیری  راهنما  نقطه ی  تا  نقطه 
در نتیجه حداقل شش مثلث برای اندازه گیری 

ارتفاع کوه محاسبه شدند.
سیستم های  از  نپالی  و  چینی  طرف  دو  هر 

دستیابی  برای  سراسری  هدایت  ماهواره ای 
در  مختلف  گیرنده های  ارتفاع  داده های  به 
محاسبات خود استفاده کردند. چین قبال دو 
اندازه  گیری  را  اورست  کوهستان  ارتفاع  بار 
کرده بود: یک بار در سال ۱۹۷۵ و بار دیگر 
در سال ۲۰۰۵. اعضای تیم نقشه برداری دوم 
هم نسخه ی چینی دستگاه GPS را روی قله 
نصب کردند. این بار نقشه بردارهای چینی از 
 BeiDou هدایت  ماهواره ای  سیستم 
استفاده کردند که رقیب نمونه ی آمریکایی، 
یعنی سیستم موقعیت یابی سراسری یا همان 
بیان  شینهوا  خبری  سازمان  است.   GPS

می کند:
عمق  ماهواره ای،  سیستم  از  استفاده  با 
اندازه گیری  آب  سرعت  و  آب و هوا  و  برف 
می شوند. این داده ها به نظارت بر یخچال ها 

و محافظت از زیست بوم کمک می کنند. 
برای   GPS سیستم  از  نپالی  نقشه برداران 
محاسبات خود استفاده کردند. داکال افزود: 
با استفاده از روش بین المللی  »ما داده ها را 
اورست  کوه  اندازه گیری  برای  پذیرفته شده 

پردازش کردیم.«

ارتفاع جدید اورست تقریبا یک متر بیشتر از محاسبات 
قبلی است

گروهی از فعاالن و دوستداران محیط زیست با راه اندازی 
در  محیط بانان  ملی  روز  ثبت  خواستار  مجازی  کارزاری 

تقویم رسمی کشور شده اند.
هزار   ۴ از  بیش  که  کارزار  این  متن  در  مهر،  گزارش  به 
یگان  مأمورین  است:  آمده  کرده اند  امضا  را  آن  نفر   ۲۴۳
مقدم  خط  در  )محیط بانان(  ایران  زیست  محیط  حفاظت 
خدادادی  ارزشمند  منابع  و  طبیعی  عرصه های  از  حفاظت 
هستند اما هیچ  یک از روزهای سال به صورت رسمی به 
نام این زحمتکشان خدوم در تقویم ملی کشور ثبت نشده 
ارج  جهت  محیط بانان  ما  اصلی  مطالبات  از  یکی  است. 
محیطبانی  به شهدای  احترام  و  محیط بان  مقام  به  نهادن 
از دست داده اند  راه  این  را در  تاکنون جان خود  است که 
اساس  همین  جانباز شده اند.بر  راه  این  در  عده ای  حتی  و 

امضاکنندگان این نامه از رئیس جمهور خواسته اند یک روز 
و  کنند  ثبت  کشور  رسمی  تقویم  در  محیط بان  نام  به  را 
امام هشتم  تولد  این روز می تواند روز  پیشنهاد داده اند که 
شود. نامیده  محیط بان  روز  آهو  ضامن  عنوان  به  شیعیان 

برای ثبت روز محیط بان در تقویم  پیشتر هم تالش هایی 
رسمی کشور شده بود که به سرانجام نرسید. سازمان محیط 
خواستار  ارشاد  وزارت  به  نامه ای  در  پیش  چندی  زیست 
این  به  که  بود  شده  محیط بان  نام  به  روز  یک  نامگذاری 
نامه پاسخی داده نشده است.در حال حاضر به ازای هر ۱۲ 
هزار هکتار از عرصه های طبیعی در ایران یک محیط بان در 
حال انجام وظیفه است. در حالی که بر اساس استانداردهای 
 جهانی باید در هر هزار هکتار یک محیط بان وجود داشته

محیط بان ها  از  حمایت کننده  قوانین  نبود  همچنین  باشد.   
باعث شده کار محیط بانی در ایران به شدت سخت و دشوار 
باشد.حاال فعاالن محیط زیست امیدوارند با حمایت مردمی 
بتوانند  کمپین  این  امضاهای  زیاد  تعداد  و  کارزار  این  از 
در  محیط بان  نام  به  را  روزی  که  کنند  قانع  را  مسئوالن 
از  کوچکی  قسمت  از  تا  دهند  جای  کشور  رسمی  تقویم 
زحمات این پاسداران محیط زیست قدردانی شود.این کارزار 
https://www.karzar.net/ همچنان در آدرس

forester-day در حال جمع آوری امضا است.

دولت ژاپن اعالم کرد که قصد دارد در ۱۵ سال آینده در 
قالب طرحی برای رسیدن به انتشار صفر گازهای کربنی، 

خودروهای بنزینی را حذف کند.
ژاپن  ایرنا،  از  نقل  به  آنالین  همشهری  گزارش  به 
 ۲۰۵۰ سال  تا  دارد  قصد  طرح  این  قالب  در  همچنین 
ساالنه به رشد اقتصادی سبز )غیرآالینده( نزدیک به ۲ 
تریلیون دالری برسد. »راهبرد رشد سبز« به عنوان یک 
طرح اقدام به منظور تحقق تعهد اعالم شده یوشیهیده 
میان  از  برای  اکتبر  ماه  در  ژاپن  وزیر  نخست  سوگا 
جاری  قرن  اواسط  تا  آالینده  گازهای  انتشار  برداشتن 

مطرح شده است.
سوگا سرمایه گذاری های سبز به منظور کمک به احیای 
اقتصاد ضربه خورده از شیوع کرونا و هماهنگ ساختن 
که  اقتصادهایی  سایر  و  چین  اروپا،  اتحادیه  با  ژاپن 

انتشار  کاهش  خصوص  در  بلندپروازانه ای  هدف های 
گازهای آالینده تعیین کرده اند را به یکی از اولویت های 

مهم دولت خود تبدیل کرده است.
تا  مالیاتی و سایر حمایت های مالی  دولت ژاپن مشوق 
در  سال  در  دالر(  میلیارد   ۸۷۰( ین  تریلیون   ۹۰ سقف 
قالب رشد اقتصادی بیشتر از طریق سرمایه گذاری های 
تریلیون   ۱.۸( ین  تریلیون   ۱۹۰ و   ۲۰۳۰ سال  تا  سبز 
دالر( تا سال ۲۰۵۰ در اختیار شرکت ها قرار خواهد داد. 
از سرمایه گذاری  نیز  ینی  تریلیون  یک صندوق سبز ۲ 

شرکت ها در فناوری های سبز حمایت خواهد کرد.
 ۲۰۳۰ دهه  اواسط  تا  که  است  آن  دنبال  به  طرح  این 
برقی  خودروهای  با  را  بنزین  سوخت  با  خودروهای 
مصرف  است  قرار  طرح  این  مطابق  کند.  جایگزین 
هیدروژن از ۲۰۰ تن در سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۳۰ به ۳ 
میلیون تن و تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۰ میلیون تن در 
حوزه هایی مانند تولید برق و حمل  و نقل افزایش یابد. 
از  برق  گیگاوات   ۴۵ سقف  تا  تولید  ظرفیت  راه اندازی 
نیروگاهای بادی دریایی هم در این طرح پیش بینی شده 
است. سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن در 
حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد است که قرار است تا سال 

۲۰۵۰ به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

کمپینی برای ثبت روز محیط بان در تقویم رسمی ایرانخودروهای بنزینی از خیابان های ژاپن حذف می شوند
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چون هست درد ِ اول ِ دنیا محیط زیست
ما عهد بسته ایم فقط با محیط زیست

با دست های سبز و مسیحایی اش مدام
هر درد را نموده مداوا محیط زیست

باید به جای واژه نان در کتاب درس
می ساختند جمله ی »بابا...محیط زیست«

از بس به شاخه های تناور تبر زدیم 
از دست رفته است خدایا محیط زیست

چشم انتظار صبر و کمی مهربانی است
کی داشته توقع بی جا محیط زیست!

بار ِ  زباله های بشر را َطبق َطبق
بر دوش می کشد تک و تنها، محیط زیست

افتاده گیر ِ جمعیتی بی مالحظه
در دشت و کوه و دره و دریا محیط زیست

با صید ِ بی رویه ی آنان تهی شده ست
از کبک و یوز و اُردک و ُدرنا ، محیط زیست

زیر سئوال رفته، ولی مانده بی جواب
در پیش چشم مردم ِ دنیا محیط زیست

رقص غزال و کل کل خرس و پلنگ را
با دوربین بَرد به تماشا محیط زیست

قلب ِ زمین پیر تو را تیغ سارقان
با حیله می کنند مجزا، محیط زیست

آیا به دشت و کوه ِتو در روزگار ما
دارا دویده در پی ِ سارا ، محیط زیست؟!

گفتند شاعران همه شعری برای تو
از حافظ و نظامی و نیما، محیط زیست

برخیز تا اقامه ی خیرالعمل کنیم
با یک شعار کی شود احیا محیط زیست؟!

محیط زیست

ســازمان ملــل در گزارشــی اعــالم کرد: 
صخره های مرجانی جهان ممکن اســت تا 

پایان قرن از بین بروند.
سفیدشدگی مرجان

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا، 
ســازمان ملل در گزارشی هشــدار داد که 
ممکن اســت صخره های مرجانی جهان تا 
پایان قرن به دلیل پدیده سفیدشدگی ناشی 

از انتشار کربن از بین بروند.
در گــزارش ســازمان ملــل آمده اســت: 
صخره های مرجانی تنــوع حیات دریایی را 
حفظ و از خطوط ســاحلی در برابر فرسایش 
ناشی از امواج و طوفان ها محافظت می کنند 
و بنابر این از بیــن رفتن آنها می تواند برای 

یک میلیارد نفر از مــردم جهان که به طور 
مســتقیم یا غیرمســتقیم از آنهــا بهره مند 
کاروالیو«،  باشد.»لتیســیا  مخرب  می شوند، 
رئیس برنامه محیط زیســت ســازمان ملل 
متحد در بخش دریایی و آب شــیرین گفت: 
در صورتــی که اقدامی نشــود صخره های 
مرجانی به زودی ناپدید می شــوند. بشر باید 

پیش از اینکه دیر شود مسیر این اکوسیستم 
را تغییر دهد.محققــان در مطالعه ای تازه به 
بررســی سفیدشــدگی مرجان ها پرداختند، 
پدیده ای که از گرم شــدن دمای آب ناشی 
می شــود. هنگامی که دمای آب خیلی گرم 
باشد، مرجان ها جلبک های موجود در بافت 
را بیرون می کشــند که باعث ســفید شدن 
مرجان هایی  می شــود.اگرچه  مرجان  کامل 
که دچار پدیده سفیدشــدگی شــده اند هنوز 
زنــده هســتند و در صورت بهبود شــرایط 
می توانند جلبک های خــود را بازیابی کنند، 
اما در صــورت تداوم پدیده سفیدشــدگی، 
تحت استرس بیشــتری قرار می گیرند و از 

بین می روند.

احتمال از بین رفتن صخره های مرجانی جهان تا پایان قرن

پویش پاک سازي، آلودگي آدم هاي بي توجه را در گنو پاک کردند

 
تنها پــس از بریدن آخرین درخت ؛تنها پس از آلودن آخرین 
رودخانــه ؛تنها پس از صید آخریــن ماهی ؛تنها پس از پرواز 
آخرین پرنده ؛ تنها آن هنگام ســوداگران درمی یابند : پول را 
نمی توان خورد ؛ پول را نمی توان بخشید ؛ پول را نمی توان 

نفس کشید ؛ پول را نمی توان زندگی کرد . . .

 طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم 

_ رزبــان خبرنگار افتخاری  ندای جوان  

محیط زیست

تصور کنیم که کوه گنو  به جاي بندرعباس 
در یکي از کشورهاي حاشیه ي خلیج فارس 
قرار داشت ،از این نعمت خدادادي به بهترین 
شکل ممکن بهره برداري مي شد و امکانات 
کم نظیري در اختیار گردشــگران داخلي و 
خارجــي قرار مي گرفــت و در حفظ محیط 
زیســت بي نظیر آن از هیچ سرمایه گذاري 

دریغ نمي شد.
. وقتي که بــه ارتفاعات میاني کوه گنو مي 
رسیم تغییر محسوس هوا را احساس میکنیم  
و لحظه اي فراموش مي کنیم که در شــهر 

گرما خیز بندرعباس هستیم.
. در هر یــک از پیچ هاي جاده ي کوه گنو، 
خانواده ي را مي بیني که نشسته اند و بدون 
کمترین امنیت و امکانات، ساعتي را به دور 
از هواي گرم و طاقت فرســاي شهر اوقات 

مي گذرانند.
اما همیــن اجتماعات، بــراي چگونه بهره 
وري از هواي ســالم گنو، فرهنگ ســازي 
نشــده اســت. بعد از تمتع از هواي سالم و 
گذران یک روز ســالم و شــاد،در بازگشت 
همــه اشــغالهاي خــود را در طبیعت گنو 

رها مي ســازد و بدون کوچکترین احساس 
مسئولیتي، آشغالهایي را که خود تولید کرده 
اســت در طبعت پاک گنو رها کرده  به خانه 
باز مي گردد. رها ســازي پسماندها یي نظیر 
نایلون،ظــرف نوشــابه و...همــه باعث درد 
 ســري بزرگ به محیط زیست گنو گردیده 

است.
 مناظــر ناراحت کنند نایلونهــاي که چون 
طناب دار برگردن محکومي اســت که قادر 
به نفس کشــیدن نیســت و شاخ و برگهاي 
درختان آخرین تالش براي ادامه حیات خود 
دارنــد ، روح آدمي و دوســت داران محیط 
زیســت را مي آزارد..در رها ســاختن گنو از 
ایــن مصیبت تقریبا هیچ یک از مســئولین 
ادوار بعد از انقالب در استان هرمزگان نمي 
توانند مدعي کوچکترین خدمتي به حوزه ي 

گردشگري کوه گنو شوند. 
.فقط از سازمان حفاظت محیط زیست بابت 
خدمت رســاني به حیات وحش منطقه باید 
قدرداني کــرد که در این راه نیز شــهداي 
گرانقدري را به این منطقه تقدیم نموده است..  
از آن طــرف روز جمعه 28 آذر 99 جمعي از 
دوستداران محیط زیست با همکاري شوراي 
اسالمي و دهیاري  روستاي تنگ باغ و گنو  

و کهنوج به جمع آوري زباله و پاکسازي 
محیط روســتاي کهنوج گنو)کوه گنو ( اقدام 
کردند. باید به ایــن روحیه و دفاع از محیط 
زیست که با دســتان خود تکه تکه اشغالها 
را از دامــن طبیعت زیبــاي گنو جمع آوري 
کردند و به اشــاعه فرهنگ زیست محیطي 
در جامعــه کمک مي کننــد آفرین گفت و 
خسته نباشــید. بایدخودمان به حفظ محیط 
زیســت خود اهمیت دهیم و آرزو کنیم تا در 
جمع ما، مســئوالني باشند که اوقات فراغت 
 خود را به اشــاعه فرهنگ محیط زیســت 
بگذزانند.این متن را شورا و دهیار کهنوج گنو 
در ارج گذاشــتن به همراهــي آنان در جمع 

آوري زباله از کوه ارسال کرده است: 
.الزم به  تقدیر و تشــکر ویژه اي ازعزیزان 
وهمراهاني اســت که در پویش پاکســازي 
طبیعت، منطقه کهنــوج گنو خدمت گذاران 
خودشــون را در شــورا و دهیــاري تنگ و 
بــاغ و گنو یاري کردنــد و فرهنگ طبیعت 
دوســتي خــود برهمــگان ثابــت نمودند. 
امیدواریم که این ســفیران سالمت ودوست 
داران محیــط زیســت همــواره در کنــار 
 خانواده باعزت وســربلندي زندگي راسپري

 نمایند.
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