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با فوروارد کردن جمالت قصار ،باسواد نمیشوید!
صفحات و کانالهای بیشماری وجود دارند که موضوع کارشان ،یا حداقل بخشی از
کارشان به اشتراک گذاشتن کوتاهنوشت یا تک جمالتی از فالسفه ،فضال ،علما،
شعرا و یا هنرمندانی از سراسر دنیا در طول تاریخ است .افراد زیادی هم خواننده
این جمالت بوده و با الیک کردن و به اشتراک گذاشتن آن به انتشار بیشتر
این جمالت کمک میکنند.اینکه محتوای اصلی این جمالت شامل چه نکاتی
است؛ گاهی در سایهی چنین روندی (انتشار گسترده) قرار میگیرد.
درواقع بسیاری از افرادی که این جمالت را پسند یا همرسانی میکنند؛
چندان با درستی یا نادرستی و معنای دقیق گزارههای آن کاری ندارند .صرفا
ار زیاد ،معروف و تبدیل به یک کلیشهی ذهنی شدهاند؛
از آن جهت که با تکر ِ
با تصور درستی این گزارهها ،گزینه پسند را فعال میکنند .گاهی حتی به ضد و
نقیض بودن الیکهایی که کردهاند توجهی ندارند .ایدهای که امروز الیکش کردهاند
کامال در جهت عکس ِ ایده و جملههایی است که هفته پیش در جایی دیگر پسند کرده

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
محمدعلي وکيلي

دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي نرسيده

بودند.
اما این تمام ماجرا نیست .صرف دیدن و پسندیدن جمالتی از اهل سخن ،بنظر میآید این روند گزینش ،پسند و
تکثیر این جمالت در نهایت به فرایندی منفعلساز برای مخاطبان ،بدل شدهاند .این ایدههای گسترده و حتی ضد
و نقیض ،اما کمعمق ،گاهی تبدیل به نقشه راهنمای زیست روزمره بسیاری از افراد شده و همین خطرناک است.
رفتن به چاه نزیستن با طناب پوسیدهی اطالعات کمعمق ،و ضد و نقیض و گاهی حتی نادرست .در این نوشتار سعی
میکنم این روند را تا حدودی روشن کنم.
در ابتدا میشود در نحوه گزینش این جمالت تامل کرد .انتخاب این کوتاه جمالت از میان دهها ،صدها و میلیونها
جمله از آن مولف و یا حتی انتخاب یک مولف خاص ،صرفا سلیقه و انتخاب یک فرد خاص (گرداننده یا گردانندگان
آن صفحه یا کانال) با یک زمینه فکری خاص و برای اهدافی خاص است .انتخابی که گاهی برای تایید اهداف ویژه آن
رسانه و یا تامین و تایید نظرشان در باب موضوعی ویژه است و یا در حالتی دیگر صرفا به جهت شهرت و جذابیت
آن جمله در تامین نظر و جذب مخاطب بیشتر صورت گرفته است .در گام بعدی باید به این فکر کرد که فهم معنای
اصلی این جمله فقط در کنار و یا در میان همان میلیونها جمله دیگر آن مولف تا حدودی ممکن میشود.
بریدن و گزینش یک قسمت کوتاه از یک کتاب یا فیلم و استفاده ابزاری از آن ،میتواند نوعی بازی زبانی یا حتی
فریب مخاطب باشد .چنانچه گاهی این انتخابها به گونهای است که منظور اصلی مولف ،با انتشار این تکجمالت
مقلوب میشود و تنها مخاطبینی متوجه چنین ترفندی میشوند که پیش تر در جریان تمام متن بودهاند و میدانند
که مثال این جمله مربوط به شخصیت منفی آن متن است و یا حتی این مثله و گزینشکردنها ،میتواند برای نوعی
همنوایی با روند حاکم بر جامعه و مهر تایید زدن بر بسیاری پیشفرضها در اذهان (بخوانید کلیشهها) و به امتناع
درآوردن امکان تفکر و عمل خالقانه باشد .اهدافی که گاه اندیشیده شده و گاه ناآگاهانه و پیشبینی نشده است.
ما تک جمالتی از مارکس ،نیچه ،فوکو ،دلوز ،فروید ،اشو ،فرانکل ،کریستوا ،دوبووار ،حافظ ،شمس و… میخوانیم
و در وهله اول خوشمان میآید و الیک میکنیم ،بیآنکه بدانیم این افراد در چه زمینه فکری و در چه شرایطی و
با چه پیشزمینههایی و برای چه مخاطبی در چه عصری ،چنین جملهای را گفتهاند .بیآنکه به عصر و زمانهای
زیست کانت و دکارت توجه کنیم؛ جمالتی از آنها  -مثال درباره زنان -را دست میگیریم و حمایت یا ردشان میکنیم.
بنابراین این فرایند گزینشگری و تکثیر جمالت قصار ،نه تنها روشنگر و آگاهیبخش (که ظاهرا رسالت کانالها و
صفحات مذکور است) نیستند؛ که اتفاقا به مهر تایید زننده بر افکار پیشین مخاطبان با نقابی روشنفکرانه میمانند.
نوعی به انفعال درآوردن مخاطب و گرفتن تفکر خالقانه و نقادانه از او در تحلیل و مواجهه با واقعیت زندگی.
کلیشههایی که پیش از این وجود داشته و اکنون به مدد همین جمالت زیبا ،مهر تاییدی از عالمان معروف هم
میگیرند.
البته که مواجه شدن با افکار و اندیشههای مختلف و کمک گرفتن از آنها برای تحلیل واقعیتهای روزمره از
ملزومات یک زندگی اندیشهورزانه است و هدف از به میان کشیدن چنین بحثی هم لزوما به معنای مخالفت با تکثیر
اندیشههای مختلف نیست؛ بلکه مقصود مورد غفلت واقعشدن ِ نوع مواجهه با هر متن ،ایده یا تفکری در این روند
گزینش و تکثیر (عامدانه/غیرعامدانه) جمالت است .هر فکر یا اندیشهای ،لزوما در یک یا دو جمله خالصه نمیشود.
اگر انتخاب و پسند و پایبندی به این جمالت حاصل تامل و غور کردن در مبانی و ریشههای فکری آن جمله باشد،
بسیار هم پسندیده است.
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تازههای علمی
درمان سرگیجه خوش خیم
با مصرف کلسیم و ویتامین D

طرح :محمد طحانی

کمک به سبک ماکرون

دانشمندان دانشگاه ملی سئول در مطالعه
اخیرشان اظهار کردهاند احتمال ابتال به
سرگیجه در افرادی که دو بار در روز ویتامین
دی و کلسیم مصرف میکنند بسیار پایین
است.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل،

سرگیجه وضعیتی حملهای خوشخیم یا
بیپیپیوی نوعی اختالل در گوش داخلی

است که در آن تغییر در موقعیت سر فرد

«اپ»
تکار

 17مرداد روز خبرنگار گرامی باد
گامی دیگر در راستای خدمت به کارگران و کارفرمایان

استان اصفهان

از ایــن پــس  ،کارفرمایــان کارگاههــای مشــمول قانــون تامیــن اجتماعــی
مــی تواننــد بــدون مراجعــه بــه شــعب  /کارگــزاری هــای رســمی ســازمان  ،از
طریــق درگاه eservices.tamin.irنســبت بــه درخواســت نامنویســی نیــروی
کار شــاغل درکارگاه یــا کارگاه هــای تحــت پوشــش خــود اقــدام نماینــد.
روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان
•

نوبت اول

عنوان پروژه ":عملیات حفظ و نگهدای فضای سبز منطقه دو"
کارفرما :شهرداری زاهدان

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه "عملیــات حفــظ و نگهــدای فضــای ســبز منطقــه دو" واقــع در شــهر
زاهــدان،را بــه شــرکت هــای دارای گواهینامــه صالحیــت گواهینامــه تاییــد صالحیــت معتبــر کار از اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــرای انجــام امــور خدمات شــهری
(در اساســنامه شــرکت حفــظ و نگهــدای فضــای ســبز وجــود داشــته باشــد) واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/05/19می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ازروز یــک شــنبه مــورخ  1399/05/19تــا روز یــک شــنبه مــورخ 1399/05/26بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد.
ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال از طریــق ســامانه تــدارکارت الکترونیکــی دولــت بــه حســاب شــماره  2500149941بانــک تجــارت
بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گزار:مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –
بلــوک اول-طبقــه ســوم-تلفن  054--33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
• مدت انجام خدمات یک سال شمسی می باشد.
ردیف

موضوع
(پروژه)

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار(ریال)

محل تامین
اعتبار

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان بازگشایی پاکات

1

عملیات حفظ
و نگهدای
فضای سبز
منطقه دو

 13/437//676/800ریال
سیزده میلیارد و چهارصد
و سی و هفت میلیون و
ششصد و هفتاد و هزار و
هشتصد ریال

 671883840ریال
ششصد و هفتاد و یک
میلیون و هشتصد و
هشتاد و سه هزار و
هشتصد و چهل ریال

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر ساعت 9
صبح روز دوشنبه
مورخ 99/06/10

ساعت  10:30روز دوشنبه
مورخ  99/06/10در محل سالن
کنفرانس شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –شهرداری
زاهدان

• مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار :بایــد بــه صــورت واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــهرداری بــه شــماره  2500150362نــزد بانــک
تجــارت شــعبه زاهــدان و یــا بــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ
 1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در
نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• مــکان تحویــل اســناد تکمیــل و الك و مهــر شــده :محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الک و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت پیشــنهادهای تکمیــل و الک و مهــر شــده شــامل پاکــت لفــاف ،پاکــت الــف ،ب ،و ج بــه دبیــر خانــه
شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737

شهرداری زاهدان

اینتل هک شد

هکرها فلدری حاوی دهها گیگابایت فایل محرمانه مربوط به بخش مهندسی
تراشه اینتل را در اینترنت منتشر کردند.
بر اساس گزارش  ،Tom’s Hardwareهکرها لینک دانلود فلدری
حاوی  ۲۰گیگابایت فایل متعلق به بخش مهندسی تراشه اینتل را منتشر
کردهاند .این فلدر که اوایل سال جاری میالدی از اینتل به سرقت رفته
اولین بار در تلگرام به اشتراک گذاشته شده است.
هکرها مدعی هستند که فایلهای سرقتی تاکنون در هیچ سایتی منتشر
نشده و محرمانه هستند .نکته بسیار عجیب اینکه فایلهای زیپ داخل فلدر
با پسوردهای  Intel123یا  intel123استخراج میشوند و آنطور که منبع گزارش میکند شرکت
اینتل احتماال ًاین پسوردها را روی فایلها گذاشته است.
اینتل میگوید فایلها ظاهرا ً از بخش  Resource and Design Centerاین شرکت لو رفتهاند
که اطالعات مورد نیاز مشتریان ،شرکتهای همکار و دیگر شرکتهای شخص ثالث را از طریق
ثبت نام در اختیار آنها قرار میدهد .به گفته اینتل فردی با دسترسی به این بخش فایلها را دانلود
و منتشر کرده است Tom’s Hardware .لیست عریض و طویل فایلهای درون این فلدر را
منتشر کرده که در آن انواع فایلهای مختلف از فایل ایندیزاین مربوط به بخش بازاریابی گرفته تا
فایلهای  Binaryدرایور دوربین که اینتل برای اسپیس اکس توسعه داده به چشم میخورند .به
گفته این سایت در این فلدر احتماال ًفایلهایی قرار گرفته که دارای درب پشتی هستند چراکه هکرها
از کاربران درخواست کردهاند تا آنها را پیدا کنند .اگر این فلدر آنطور که هکرها ادعا میکنند حاوی
اطالعات محرمانه باشد و به سرعت جلوی انتشار آن گرفته نشود ،اینتل به زودی به شرکتهایی
خواهد پیوست که بیشترین خسارت را به خاطر افشای فایلهای محرمانه در سال  ۲۰۲۰دیدهاند.
بدتر اینکه هکرها تهدید کردهاند به زودی فایلهای محرمانهتر را منتشر میکنند.
اینتل در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که در حال بررسی موضوع است.
منبع:دیجیاتو

ماشین
بازی

موتورهومی مجلل با پارکینگ داخلی برای خودرو!

شیوع ویروس کرونا در دنیا سفرهای جادهای را مختل کرده است اما در
همین شرایط هم با داشتن یک موتورهوم کامال ً مجهز مثل کنکورد الینر
میتوان سفر لذتبخشی را تجربه کرد .این موتورهوم مجلل که بر
اساس کامیون مرسدس بنز آتگو ساخته شده و در دو نسخه الینر ۹۹۰
و الینر  ۱۰۹۰ارائه میشود ،از تمام امکانات راحتی خانه و همینطور چند
شگفتی برخوردار است.
برجستهترین ویژگی این خانه متحرک برخورداری از پارکینگی برای
خودرو است که در عقب آن تعبیه شده است .مدل الینر  ۹۹۰در پارکینگ
خود میتواند یک اسمارت فورتو را جای دهد درحالیکه در پارکینگ مدل بزرگتر الینر  ۱۰۹۰میتوان
خودروهایی مثل مینی کوپر یا فیات  ۵۰۰را هم جای داد .این موتورهوم همچنین به سیستم تعلیق
بادی هم مجهز شده که به لطف این ویژگی میتواند با کاهش ارتفاع بخش عقبی خود ،در حالتی
مثل زانو زدن قرار گیرد تا ورود و خروج خودرو به پارکینگ راحتتر انجام گیرد.
این موتورهوم در داخل هم از فضای بسیار راحت و مجللی برخوردار است .هنگام ورود به
کابین ،در ابتدا سالنی بزرگ و جذاب با مبلمان مجلل جلبتوجه میکند .بعد از سالن ،کمی
جلوتر یک آشپزخانه شیک با اجاقگاز ،سینک فوالدی ضدزنگ ،یخچالفریزر و قهوهساز برقی به
همراه آپشنهایی مثل ماکروویو و ماشین ظرفشویی تعبیه شده است .کنکورد الینر همچنین به
تختخوابی بزرگ و راحت و حمامی شیک هم مجهز است که برای آن میتوان دوش موسوم به
جنگل بارانی را هم سفارش داد.
البته خریداران میتوانند موتورهوم را مطابق سلیقه خود سفارشیسازی کنند و نسخههای باالتر
که به چرم پریمیوم و تریم چوب گردو مجهز هستند را انتخاب کنند .کنکورد الینر به یک پیشرانه
شش سیلندر دیزلی  ۷.۷لیتری مجهز شده که  ۳۰۰اسب بخار قدرت دارد اما با توجه به اینکه خودرو
وزن بسیار زیادی دارد ،رانندگی با آن به گواهینامه خاصی نیاز دارد .عالوه بر این ،مشکل دیگر
قیمت بسیار باالی این موتورهوم است که از  ۳۵۰هزار یورو آغاز میشود.
منبع :پدال ()pedal.ir

منجر به احساس چرخش یا حرکت می شود.
سرگیجه وضعیتی حملهای خوشخیم یا
بیپیپیوی عارضهای است که در آن ،بیمار

پس از حرکات سر یا تغییرات سریع وضعیتی،

از سرگیجههای کوتاه مدت شکایت دارد.

عالیم بیپیپیوی ب ه ویژه هنگام جابجا شدن

به سمت دیگر در حین خواب یا خمیده شدن
سر به سمت عقب رخ میدهد .معموال ًپس از

برطرف شدن عالئم ،فرد میتواند فعالیتهای
روزمره خود را ادامه دهد و همراه با بیماری،

نشانه عصبی یا شنوایی دیگری وجود ندارد.
قابل ذکر است هر حمله نیز حدود یک دقیقه
به طول میانجامد و با حالت تهوع همراه

است.

برای معالجه بیپیپیوی ،پزشکان یک سری

حرکات سر را روی بیماران انجام میدهند تا
بتوانند ذرات داخل گوش را که باعث ایجاد این

حس میشوند ،تغییر دهند اما این عالمت

اغلب عود می کند .کارشناسان تخمین میزنند
که حدود  ۸۶درصد از افرادی که از بیپیپیوی

رنج میبرند ،حس می کنند که این عارضه
باعث اختاللی در زندگی آنها میشوند و سبب
بیماری آنها میشوند و بنابراین نمیتوانند چند
روز به سر کار بروند.

طی این مطالعه محققان کرهای بیش از ۹۵۰
بیمار مبتال به این عارضه را که قبال ً با تکنیک

حرکات سر تحت درمان قرار گرفته بودند ،مورد
آزمایش قرار دادند .محققان شرکت کنندگان
را به دو گروه تقسیم کردند .افراد یک گروه

از مکملهای داروهایی استفاده میکردند و
دیگر گروه داروهایی برای کنترل این عارضه.

سپس محققان به افراد گروه اول که مکمل
مصرف می کردند و  ۴۴۵نفر بودند ویتامین
دی و کلسیم دادند که میبایست روزانه دو

بار مصرف میکردند .در مقابل ۵۱۲ ،نفر

گروه دیگر هیچ یک از این موارد حتی مکمل
را مصرف نمیکردند .محققان دریافتند افرادی
که به آنها مکمل داده شده بودند ،بعد از

میانگین یک سال میزان سرگیجه آنها به طرز

چشمگیری کاهش یافته است.

محققان گفتند این مطالعه نشان میدهد

که برای مبتالیان به این سرگیجه مصرف مکمل
ویتامین دی و کلسیم یک روش ساده و کم

خطر برای جلوگیری از عود سرگیجه است.
اگر ابتدا مقدار مصرف ویتامین دی کم باشد،
بسیار مؤثر است .در حقیقت ،افرادی که با

ویتامین دی کمتر از  ۱۰نانوگرم در میلی متر

شروع کرده اند ۴۵ ،درصد کاهش در میزان

عود سرگیجه خود مشاهده کردهاند در حالی
که کسانی که با سطح ویتامین دی حدود ۲۰-۱۰

نانوگرم در میلی متر شروع کردهاند تنها شاهد

 ۱۴درصد کاهش بودهاند.

