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3.1 M views

3.9 M views

قطعی اینترنت تا کی ادامه دارد؟

تاثیر اغتشاشات در ترانزیت بین الملل

این روزها بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی
به دلیل محدودیت هــای اعمال شــده روی
اینترنت با مشکل رو به رو هستند و شاید
یکی از سواالتی که این روزها حتی در جمع
هــای خانوادگی هم پرسیده می شــود این
اســت که ایــن قطعی اینترنت و محدودیت
های اعمال شده روی برخی پلتفرم ها تا کی
ادامه دارد؟ باشگاه خبرنگاران جوان به نقل
از احمد وحیدی وزیر کشور نوشته« :تا پایان
یافتن اغتشاشات محدودیت های اینترنتی
ادامه دارد .اغتشاشگران موجب اعمال چنین
محدودیتهایی میشوند و هر گاه دستگاه
امنیتی و اطالعاتی مطمئن شود که دیگر چنین
موضوعیتی نیست این محدودیتها برداشته
میشود ».کاربری نوشت« :اغتشاشات در کنار
اون همه تخریب اموال عمومی یک ضربه دیگه
هم به مردم زد و اونم سردرگمی خیلی از کسب
و کارها بعد از قطع شدن اینترنت بود».

روز گذشته به نقل از شرکت های ترانزیتی
اعالم شد که در پی ناآرامی های اخیر و تصویر
مخابره شــده از ایــران به جهان ،ترانزیت
عبوری از کشور هم کاهش پیدا کرده است.
اندیشکده حمل و نقل ایران که خود را مرجع
پژوهش های تخصصی در حوزه ترانزیت بین
المللی از خاک ایران معرفی می کند ،نوشته:
«برخی از شرکت های ترانزیتی تا  40درصد
افت ترانزیت را گــزارش کــرده انــد .امنیت
از جمله مهم ترین عوامل انتخاب راهگذر
ترانزیتی از سوی تجار و فورواردرهای بین
المللی اســت ».کاربری در واکنش به این
گــزارش نوشت« :کال بازنده اصلی اعتراض
های خشن و تخریب اموال عمومی کسی به جز
مردم نیست».





3.4 M views

2.8 M views

جنجال لباس دیپلماتیک!
روز گذشته تصویری از معاون بین الملل وزارت
نفت در یک جلسه رسمی منتشر شد که نشان
می داد آقــای اســدزاده که در سمت راست
تصویر او را می بینید با پیراهن چهارخانه،
پوشش کت تک و کفش اسپورت در گفت و
گویی با طرف خارجی حضور پیدا کرده که واکنش
های متفاوتی داشته است .کاربری در این باره
نوشت« :پوششی که معاون بین الملل وزارت
نفت بر تن دارد ،شبیه هر چیزی هست جز یک
دیپلمات!» کاربر دیگری نوشت« :درسته که
کارایی مهم تر از نوع پوشش این آقای دیپلماته
ولی یادمون نره که این افراد نماینده کشور ما
هستن پس بهتره سلیقه شخصی شون در نوع
پوشش رو کنار بذارن ».کاربر دیگری نوشت:
«زیاد سخت نگیرید .ایشان که قرار نبوده با
مورا مذاکره هسته ای بکنه».



زندگی در مریخ با تولید اکسیژن
دانشمندان میگویند برای نخستینبار روی
سیاره مریخ اکسیژن تولید شده است ،کاری
که انسان را یکقدم به امکان زندگی روی
سیار های دیگر نزدیکتر می کند .در حالی
که پرواز بالگرد (اینجیونیتی) ناسا بر فراز
سطح کره مریخ ،توجه زیادی را جلب کرده اما
آزمایش شگفت آور تازه دیگری یعنی تولید
مقدار اندکی گاز اکسیژن با دستگاه نصب
شده بر خودروی مریخ نورد (پرزویرنس) ،مورد
توجه قرار گرفته است .با این که این مقدار
اندک اکسیژن به دست آمده از جو مملو از
دی اکسید کربن مریخ ،برای زنده نگه داشتن
یک فضانورد تنها به مدت حدود  5دقیقه کافی
است اما اصل آزمایش و تجربه این فناوری از
اهمیت بسیاری برخوردار است ،زیرا نشان
دهنده امکان پذیر بودن تولید اکسیژن روی
سطح مریخ است که برای فعالیت همیشگی
روی سیاره سرخ و استفاده از آن به عنوان
پایگاهی برای سفر به نقاط دیگر فضا ،بسیار
الزم و ضروری است.

2.4 M views

هــوش مصنوعی تصویری خیالی از مایکل
جکسون بــدون جراحی پالستیک خلق کرده
که در فضای مجازی هم بازنشر زیادی داشته
است .مایکل جکسون ،ستاره سرشناس دنیای
موسیقی با افراط در جراحیهای زیبایی ،زمانی
که از دنیا رفت ،چهرهای بسیار متفاوت از دوران
کودکی و جوانی پیدا کرده بود .شاید بپرسید که
این ستاره موسیقی اگر تا امروز زنده میماند و
جراحی زیبایی هم نمیکرد ،چه قیافه ای داشت؟
آلپر یشیلتاش عکاس ترکیهای در پروژ های
با عنوان «انگار اتفاقی نیفتاده» با استفاده از
هوش مصنوعی ،تصویری عجیب از چهره مایکل
جکسون منتشر کرده که اگر ستاره موسیقی
عمل جراحی نمی کرد و اکنون زنده بود چنین
چهره ای داشت .کاربری نوشته« :به نظرم چهره
واقعی مایکل جکسون بیشتر دیدنی بوده و اصال
الزم نبوده که این قدر صورتشو تغییر بده!»

مدتی است متخصصان حوزه جمعیتشناسی هشدار میدهند
کهنرخرشدجمعیتدرایرانسیرنزولیداردواینکشوربهسوی
پیری جمعیت میرود ،با این حال آمارهای سازمان ثبت احوال
کشور نشان میدهد که در بهار امسال ،آمار تولد بیش از 2.5برابر
آمار مرگ و میر بوده است.
▪تعداد تولدها در  3ماه اول امسال
بر پایه آمار ثبت احــوال کشور ،نرخ والدت در سه ماه نخست
امسال ۲۵۷هزار و ۶۴۷مورد در کشور ثبت شده است که نسبت
به سه ماه اول سال گذشته ،شاهد کاهش والدت ها به میزان 22
هزار و  900مورد بوده ایم .با این حال به گزارش ایسنا ،از مجموع
 ۲۵۷هزار و  ۶۴۷والدت ثبت شده در بهار امسال در کشور
 ۹۱هزار و  ۳۸۹والدت در فروردین ۸۲ ،هزار و  ۳۶۲والدت در
اردیبهشت و  ۸۳هزار و  ۸۹۶والدت در خرداد به ثبت رسیده
است.
▪استان های رکورددار تولد
از مجموع والدتهای ثبت شده در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱
در کشور به ترتیب استان تهران با  ۳۲هزار و  ۸۷۰نفر ،خراسان
رضوی با  ۲۵هزار و  ۱۱۰نفر و سیستان و بلوچستان با  ۲۱هزار و
 ۲۲۶نفر در رتبههای اول تا سوم بیشترین تعداد والدت در بین
استان ها قرار گرفتهاند.
همچنیناستانهایسمنانباهزارو ۶۵۳نفر،ایالمباهزارو۷۸۶
نفر و کهگیلویه و بویراحمد با دو هزار و ۴۵۵تولد به ترتیب در کل
والدتهای بهار امسال رتبه کمترین والدت در کشور را به خود
اختصاص داد هاند.
▪تعداد فوتی ها در  3ماه اول امسال
تعداد فوتی ها در بهار امسال هم  101هزار و  393مورد به ثبت
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت هزار
و  550مورد کاهش داشته است که این یعنی به طور متوسط
روزانه  92فوتی نسبت به سال گذشته کمتر داشته ایم که مهم
ترین دلیل آن می تواند واکسیناسیون کرونا باشد .به هر حال
از کل  ۱۰۱هزار و  ۳۹۳فوت ثبت شده در بهار امسال در کشور
 ۳۶هزار و  ۳۸فوتی در فروردین ۳۱ ،هزار و  ۱۷۲فوتی در
اردیبهشت و  ۳۴هزار و  ۱۸۳فوتی در خرداد به ثبت رسیده
است.
▪استان هایی با بیشترین و کمترین فوتی



مایکلجکسوناگرجراحیزیبایینمیکرد!

تولد هباری ها
 2/5برابر فویت ها

2.4 M views

مارمولکخشکشده؛غذایپرطرفدارچینی
تصویری که می بینید مربوط به مارمولک های
خشک شد ه ای است که در چین طرفداران
ی ها معتقدند مارمولک خواص
زیادی دارد .چین 
درمانی زیادی دارد ،مثل کاهش وزن ،تب بر
بودن و افزایش قوای جسمانی .با این حال
کاربران به این غذای محبوب چینی واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :جمعیت زیاد و
منابع کم ،باعث می شه هر چیزی رو به شکل
غذا استفاده کنی ».کاربر دیگری نوشت« :خدا
کنه این بار با مارمولک خوردنشون یک پاندمی
دیگه مثل کرونا توی جهان راه نندازن که واقعا
حوصله شو ندارم ».کاربر دیگری هم نوشت:
«همین کله پاچه خوردن خودمون برای خیلی از
کشورها قفله و خوردنش رو چندش می دونن با
این که به نظر خودم کله پاچه یکی از لذیذترین
غذاهای دنیاست».

بر پایه مرگ و میرهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال
کشور ،از مجموع فوتهای ثبت شده در فصل بهار امسال در
کشور ،استان تهران با  ۱۵هزار و  ۵۱۲فوت ،خراسان رضوی
با هشت هزار و  ۲۹۰فوت و اصفهان با شش هزار و  ۴۵۱فوت
به ترتیب بیشترین میزان فوت در کشور را به خود اختصاص
داده اند.
همچنین در ســه اســتــان ایــام بــا  ۶۶۷فــوت ،کهگیلویه و
بویراحمد با  ۷۷۰فوت و سمنان با  ۸۷۳فوت به ترتیب کمترین
میزان میزان فوتی در کشور به ثبت رسیده است.

تعداد تولدها و فوتی ها در  3ماه اول امسال
ماه

فروردین

اردیبهشت
خرداد

تعداد والدت

تعداد فوتی

82.362

31.172

91.389
83.896

36.038
34.183

دیدن برای روزهای انبینایی!

تصمیم جالب یک خانواده  6نفره برای دیدن دنیا و ایجاد یک گنجینه بصری
در حالی که  3فرزند این خانواده در آستانه نابینایی قرار دارند
رعیت نواز -شاید خیلی از ما با شنیدن یک خبر تلخ یا
بیماری که ممکن است در آینده برای ما یا دیگر اعضای
خانواده مشکالتی را به وجود بیاورد ،حسابی شوکه شویم
و قبل از وقوع مشکل ،با گرفتن زانوی غم به بغل مشکل
دیگری به مشکالت مان بیفزاییم .بد نیست امروز ماجرای
زندگی یک خانواده شش نفره کانادایی را مرور کنیم که سه
فرزند این خانواده به دلیل یک بیماری نادر ژنتیکی قرار
است بینایی شان را از دست بدهند .خواندن این گزارش
که از مطالب منتشر شده در ترجمه پیج شخصی آن ها و
چند گزارش خارجی به دست آمده خالی از لطف نخواهد
بود و می تواند برای بهتر زندگی کردن همه مان بسیار امید
بخش باشد .پس با ما همراه باشید.

▪آشنایی با این خانواده  6نفره

پدر و مادر یک خانواده شش نفره کانادایی در سال  2019در
حالی که  12سال از شروع زندگی مشترک شان می گذشت
متوجهاختاللژنتیکینادربیناییسهفرزندازچهارفرزندشان
می شوند .آن ها متوجه می شوند سه فرزندشان به بیماری
رتینیت پیگمنتوزا دچار هستند .این یک بیماری ژنتیکی نادر
است که به مرور زمان باعث از دست دادن یا کاهش بینایی
میشود؛ در طول بیماری ،شبکیه چشم به آرامــی تخریب
و قدرت بینایی از فرد سلب میشود .ادیت لمی ،مادر این
خانواده ،به  CNNگفته« :ما نمیدانیم روند این بیماری به چه
صورت و با چه سرعتی طی میشود اما طبق شواهد علمی،
فرزندان ما در اواسط زندگی کام ً
ال بینایی خود را از دست
میدهند .در این شرایط ،کاری از کسی ساخته نیست؛ در
واقع هیچ درمان مؤثر و حتی درمان موقتی برای جلوگیری
از پیشرفت بیماری رتینیت پیگمنتوزا وجود نــدارد» .با این
حال این پدر و مادر سعی کردند بر خود مسلط باشند و واقعیت
را بپذیرند؛ این دو با کمک یکدیگر توجهشان را بر کمک به
فرزندان خود متمرکز کردند تا بچههایشان تمام مهارتهای
الزم برای طی کردن مسیر خود در زندگی را کسب کنند.
▪ساخت خاطرات بصری برای روزهای نابینایی      

هنگامی که آن ها با این خبر کنار آمدند ،این زوج توجه شان را بر
کمک به فرزندان خود متمرکز کردند تا مهارت های الزم برای
هدایت زندگی را توسعه دهند .این خانواده به پیشنهاد پزشک
معالج بچه ها تصمیم گرفتند که ذهن و حافظه کودکانشان
را پر از خــاطــرات بصری کنند .لمی در ایـنبــاره در صفحه
اینستاگرامش نوشته« :فکر کردم بهتر باشد بهجای این که
عکس یک فیل را در کتاب داستان به بچهها نشان دهم ،آن
ها را به دیدن یک فیل واقعی ببرم .تمام سعی من این است که
حافظه بصری فرزندانم را با بهترین و زیباترین تصاویر ممکن پر
کنم ».همین اتفاق باعث شد آن ها تصمیم بگیرند به دور دنیا
سفر کنند تا برای روز مبادای فرزندانشان گنجینه ای بصری
بسازند و از ماه مارس امسال یعنی اوایل بهار ،سفرشان را شروع
کردند و در این مدت بر اساس آن چه در صفحه اینستاگرام
این خانواده منتشر شده آن ها تا به حال از نامیبیا ،زامبیا،
تانزانیا ،ترکیه و مغولستان بازدید کردهاند و اکنون در جزیره
بالی در اندونزی هستند .این والدین پیش از آغاز سفرشان،
فهرستی از آرزوهای فرزندانشان را برای سفر تهیه کردند تا
در صورت امکان آرزوهایشان را به واقعیت تبدیل کنند؛ به طور
مثال میا دوست داشت اسبسواری را تجربه کند ،لوران هم
میخواست در حین شترسواری،
آب میوه بنوشد!
▪تجربه هایی فراموش نشدنی

«سفر چیزی اســت که می توانید
یاد بگیرید .جالب و سرگرم کننده
است اما همچنین می تواند بسیار
دشوار باشد .ممکن است احساس
ناراحتی کنید .شاید خسته باشید
و ناامید شوید .بنابراین چیزهای
زیــادی وجــود دارد که می توانید
از خود یک سفر یاد بگیرید ».این
یکی از متن هــایــی اســت کــه می
توانید در پیج شخصی این خانواده
ببینید .مــادر این خانواده دربــاره
بچه هایش هم در صفحه شخصی
شــان نوشته« :آن ها فــوق العاده
کنجکاو هستند .آن ها به راحتی با
کشورهای جدید و غذاهای جدید
سازگار می شوند .من بسیار تحت
تأثیر آن ها قرار گرفتم ».در حالی
که تجربههای بصری در اولویت
باقی میمانند ،لمی مینویسد این
سفرها بیشتر به نشان دادن «نگاه

متفاوت» به بچهها و ارائه تجربیات فراموشنشدنی تبدیل شده
است .پدر و مادر این بچه ها یکی از نکات برجسته این سفرها را
تقویت پیوند بین بچه ها اعالم کرده اند.
▪برای پر شدن چشمان شان

مادر این خانواده در صفحه اینستاگرامی که برای خانواده به
اسم«برایپرشدنچشمانشان»ایجادکردهازخاطراتشاناز
سفرهاییکهشروعکردندوحالوهوایبچههایشمینویسد.
البته به گفته خودش بعد از گفت و گویش با رسانه ها ،تعداد
مخاطبان شان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است و
حاال  100هزار دنبال کننده دارند .او در یکی از پست هایش
که تصویری از بچه هایش را نشان می دهد ،نوشته« :روز قبل،
وقتی از قایق برگشتیم ،بچه ها غافلگیر شدند .پدربزرگشان
که برای مالقات غافلگیرانه آمده بود ،به صورت ناشناس در
یک کافه منتظر آن ها بود .دیدن واکنش آن ها ،بی اعتمادی،
گیجی ،شک و سپس انفجارهای شادی ،بسیار خنده دار بود.
او یک هفته پیش ما می ماند تا زمانی که ترکیه را ترک کنیم».

