
      

                                        

 

 
 

 
 

 آی کالغک چه خبر آوردی؟
 به قلمِ: بهار

 
از  ییتا ماجراها میشروع شد که دور هم جمع شد ییقصه از جا

. و میکن تیروا تانیاطرافمان را از منظر خودمان برا یدادهایرو
ها، ناشناخته یبه سو یاگشودن پنجره یبود برا یسرآغاز  نیا

ما  رامونیتازه به آنچه پ یو نگاه عتیکشف رموز طب یبرا
 . گذردیم

تازه برداشته  یتا پرده از راز اتفاقات و ماجراها نجاستیا کالغک
داغ و  یکه خبرها یشرح دهد.کالغ تانیو داستان آنها را برا

  .گفتن دارد یبرا یادیز  نیر یش یحرف ها
 

 

 
 بخشی از عناوین این شماره:

 قتل عام در فرودگاه ترانزیتی میانکاله 

 !این سوسک کشتنی نیست 

  ماجراها به راه انداخت!یک سیلی که سیلی از 

 ای نیست که پستچی بیاوردخوشبختی نامه. 

 هادعوابر سر دستکاری عقربه 

 

 ـــَـــکالغــــک
 رایگان برای همۀ اهالی سروک  |  1401بهار   | شماره صفر  | مجله خبری



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای بود از دلِ یکی از کارگاههای تجربۀ سروک درآمده و در ابتدا بارقه« کالغک»مجله 
که در گروه ما تبدیل به داستانی به یادماندنی شد. ما )یعنی امیرحسین، بهار، رادین، 

دورهم جمع شدیم تا در کنار هم « کارگاه تجربه مجله خبری»سوگل، و ماجد( در 
سازی یک مجله خبری را تجربه کنیم. در شروع راهمان تصمیم گرفتیم که مراحل آماده

هایمان را تیز که شاخکرا تر شویم و هر خبری نسبت به دنیای پیرامونمان حساس
 در میانِ اینوگو کنیم. به اشتراک بگذاریم و در مورد آن باهم گفت، در گروهمان کرد

ای های متفاوتی نسبت به اخبار دارد. دستهمان دیدگاهکه گروه گفتگوها متوجه شدیم
معتقد بودند که خبر را باید آن طور که هست، بدون هیچ دخل و تصرفی منتشر کنیم 

ولی  و گروهی دیگر بر آن بودند که باید تحلیل خودمان را هم در خبر اعمال کنیم.
" خودمان کنیم یعنی طوری آن را بنویسیم که ر را " از آنِ اخباتوافق داشتیم که ما باید 

 بگنجانیم. در خبر ردپای خودمان را هم 

بعد از آن که خبرهایمان نهایی شد، برای آن که کارمان را به سرانجام برسانیم، هر یک 
تا همه چیز سرِ جای خودش  سردبیری مجله را پذیرفت سوگل نقشی به عهده گرفتیم:

برای لوگوی مجله را پیشنهاد داد و  ،ای برای مجله نوشتمقدمه بهار قرار بگیرد؛
تعریف کرد تا مخاطبان کنجکاو به سراغ اطالعات   QR-Codeها بعضی از خبر

 ماجدو در آخر  ؛ها کمک کرددر ویرایش خبر امیرحسین ؛بیشتری از آن خبر بروند
 بندی کرد. مجله را صفحه

تا جلسه آخری که کنار هم برگزار  ؟مان گذاشتیمی مجلهچرا اسم "کالغک" را روو اما 
ی ما نامی نداشت. مادر سوگل که جریان مجله را از زبان دخترش شنیده کردیم، مجله

وزنی با سروک و نماد خبررسانی بودن، به ما پیشنهاد داد. بود، کالغک را به علت هم
همۀ پیشنهادها را کردیم و  گذاری برگزاربعد از شنیدن اسم کالغک شورایی برای نام

 همگی روی اسم "کالغک" اتفاق نظر داشتیم. بررسی کردیم و در نهایت، 

ای برای است؛ بهانه« تجربه»همۀ اینها را گفتیم که بگوییم این مجله صرفا یک 
 شدن باهم. امیدواریم از آن لذت ببرید. همراه
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 چه شد که بهار اشک مرا درآورد؟
 : سوگلنویسنده

 
 

 یکه خطر  یدر صورت رندیگیبدن قرار م یمنیا ستمیدارد به اشتباه مورد دفاع س تیکه حساس یها با ورود به بدن فردگرده نیا
 ییایمیش یادر بدن، ماده ندیفرا نیشدن ازا مقابله کند. با انجامتیتا با مواد حساس کندیم دیتول ییهایبادیبدن فرد آنت یندارند ول
شود. یم… خارش چسم، عطسه و  ،ینیب زشیاست که موجب آبر  نیستامیه نیشود و ایدر خون ترشح م نیستامیبه نام ه

 ( خوشحال بشهتا  نینظر بدو  دینپس کامل بخو سهینویبراتون مداره م ئعال نیاز هم یبیبا ترک سندهی)نو
فقط به  تیحساس نیا .میکنیاستفاده م نیستامیهیآنت یم از داروئعال نیرفع و کمتر شدن ا یاکثرا برا دیداشته باش ادیاگر به 

 نیکنند تا به فرد برسند و همچن یط ها راهمتر لویک وانندتیها مگرده نیا بلکه شودیهستند مربوط نم کیکه نزد یاهانیدرختان و گ
 یهاو ممکن است در فصل ستیفقط در فصل بهار ن یآلرژ  نی. اابدییم شیافزا یوزد احتمال بروز آلرژ یم شتریکه باد ب ییدر روزها

 .فتدیهم اتفاق ب گرید
شدن را تمال مبتالحا تواندیزا متیحساس یهاوجود ندارد فقط دور بودن از عامل یفصل یها تیو حساس یآلرژ  یبرا یقطع درمان

 .کم کند
 :بروز داده شوند توانندیکه م یمئعال
 یخستگ •  جهیسردرد و سرگ • چشم ریز  یرگیت•  ینیب ایخارش چشم  • سرفه • عطسه • اشک از چشم زشیر  • ینیب زشیآبر •
 :شوند تیحساس جادیباعث ا توانندیکه م یاهانیگ
 تون،یافرا، توت، بلوط، ز  ،یسرو کوه ،یر یگرمس یسدر، سرو، نارون، گردو ،یاجعبه یتوسکا، زبان گنجشک، صنوبر، راش، افرا •

 یموتیبرمودا، جانسون، چاودار چند ساله و تید، نخل، کاج و ب
 
 

 یدر بعض یمدن آلرژ آممکن است باعث بوجود  یداشتنو دوست یدنید یهاییبایفصل بهار با تمام ز 
 یژ آلر  نیا جادیحاال علت ا و .همراه است ینیب زشیعطسه و آبر  حالت با نیتر مافراد شود که در ک

در  گرید اهانیتا به گ کنندیدر هوا آزاد م ییهااز خود گرده یبازه زمان نیها در او علف درختان ست؟یچ
 کنند.شدن کمک بارور 

 

 زشیاست که موجب آبر  نیستامیه نیا
شود.  یم… خارش چسم، عطسه و  ،ینیب

عالعم  نیاز هم یبیبا ترک سندهی)نو
نظر  دینپس کامل بخو سهینویبراتون م

 (:-خوشحال بشه  نیبد
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !رودیآوار م ریز  یانسان ها یبه شکل حشره که به جستجو یروبات
تر و کوچک یقبل ابیزنده  یهانسبت به ربات، یارباتِ حشره نیا

 .باشدیم متریحدود دو سانت
ند زنبور و مان ییهاحشره یاتیح یهایژگی، از وربات نیساخت ا یبرا

سوسک  یو شبکه عصب هاچهیماه یکربندی؛ پگرفته شدهسوسک الهام
 . هستند هایژگیو نیا یزنده از جمله

شده تا در هنگام زلزله و خراب شدن ساختمان به کمک ربات ساخته نیا
 .دیایانسان ب

را  یگذشتن از کنار هر نوع مانع ییتوانا ،داشتن ابعاد کوچک لیدل به
شده  دیکربن تولدیاکسی، گرما و دهر گونه حرکت دنتوایو م رددا

 اند را رصد کنند.آوار مانده ریکه ز  ییهاتوسط بازدم انسان
مهم  اری، بسافراد زنده یمکان تیکردن موقع دای، پنجات اتیعمل در
 کنندیم دیمانده از بدنشان گرما تولافراد زنده کهییو ازآنجا باشدیم

نصب بشه و  ییگر گرمادستگاه حس یکه رو ستیپس فقط کاف
 .ندیآیهستند که به نجات ما م یحشرات موذ نی، همنگونهیا

  نیا

  سوسک

 !ستین یکشتن
 سوسک؟ ماندن توسطزنده ای دیدهیم حیآوار را ترج ریز  مردن

 
 نویسنده: بهار

در ارتباط با این ویدیوی جذاب را 
 این خبر تماشا کنید:

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرندگان مهاجر  ریومکشور از کاهش مرگ یسازمان دامپزشک سییر 
خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده از  یدر سال جار  انکالهیم

کشور  یو سازمان دامپزشک ستیز  طیسازمان حفاظت مح یسو
 سمیبر اثر سم بوتول انکالهیپرندگان مهاجر در م ریومامسال مرگ

 کرده است. دایکاهش پ
 ریوممرگ تیدر خصوص وضع یر یمحمد آقام دیس منا،یگزارش ا به

حفاظت  یبرا یاظهار کرد: طرح انکاله،یپرندگان مهاجر تاالب م
از  زیارائه شده که ما ن ستیز  طیسازمان مح یپرندگان مهاجر از سو

 نیتلفات در ا زانیم نیتا ساالنه شاهد کمتر  میکنیم تیآن حما
 .میبخش باش

و  رینقطه آبگ ۶۲۰قطعه پرنده به  ونیلیاز چهار م شیب ساالنه
 ۳۵۰ نیتعداد ساالنه ب نیکه از ا کنند،یمهاجرت م رانیا یهاتاالب

از  ی. بخشندیآیم انکالهیهزار پرنده مهاجر به تاالب م ۴۵۰تا 
 نیدر اواسط و اواخر فرود گرید یپرندگان مهاجر در اسفندماه و بخش

کشورها مهاجرت  گریبه مقصد د یالملل نیب بتاال نیماه از ا
 . یتیفرودگاه ترانز  کیدرست مثل  کنند،یم

هزار هکتار واقع در شهر بهشهر  ۶۸ یدارا انکالهیم یالملل نیب تاالب
و  یخشک ستمیهزار هکتار آن اکوس ۲۵استان مازندران است که 

خزر  یایتاالب از در  نیا ازیدرصد آب مورد ن ۸۰است که  یآب یمابق
 .شودیم نیتأم نیر یدرصد از آب ش ۲۰و 

هزار پرنده مهاجر در تاالب  ۵۰از  شیب ۱۳۹۸آمارها در سال  طبق
رفتند و در سال  نیاز ب سمیسم بوتول تیمسموم لیبه دل انکالهیم

گونه منحصر به فرد تلف  ۲۲هزار پرنده مهاجر از  ۱۱از  شیب ۱۳۹۹
هزار کاهش  ۴۰ کینزد( ۹۸شدند که نسبت به سال ماقبل )سال 

 ۳.۵درصد مرغ چنگر،  ۹۴ انیم نیو از ا دهدیرا نشان م ریمرگ و م
 پرندگان بودند. ریدرصد سا ۱.۵و  نگویدرصد فالم

نشان داده  هایکشور، بررس یگفته مسئوالن سازمان دامپزشک به
 سمیسم بوتول لیرا به دل ریمرگ و م نیشتر یکه پرندگان غواص ب

 قهیدق ۲۰ نیکف تاالب ب یدارند، پرندگان پس از مصرف نرمتنان سم
 . روندیم نیاز ب یفلج لیتا حداکثر سه ساعت به دل

 قتل عام 
 در فرودگاه ترانزیتیِ میانکاله

 نویسنده: رادین
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال جدید اولین سال قرن نیست!
 

 انگیز برای یادآوری بحران کمبود آبیادداشتی خیال

 نویسنده: امیرحسین
 

 

آفتاب باال آمده است. امروز آخرین روز سال است و هوا 
کنم. رادیو از بفهمی نفهمی گرم است. پیچ رادیو را باز می

هنگام ها زد و من صبحدنیایی دیگر با من حرف می
 دهم.الطبیعیش گوش میصبحانه خوردن به آوای ماور

 
سالم شنوندگان گرامی صبح شما بخیر من میرزایی -

های نخستین بخش از خبرهای امروز که مروریست بر خبر
 رسانم.دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی می

 " سال جدید اولین سال قرن نیست"
 

آبی به مدت یک سال، صدور پیامی اعالم کرد که برای پایان دادن به بحران بیرییس جمهور با 
رود و این سال دوباره تکرار خواهد بشر به خواب مصنوعی می 1401بشر از یکم فروردین سال 

بایست تا ساعت ده نیمه شب خود وطنان گرامی میشد تا قرن آغاز خوشی داشته باشد. هم
 های مخصوص معرفی کنند.ی رفتن به محفظهرا به مراکز ذکر شده برا

کنم. صدای آید رادیو را خاموش میام روی گاز گذاشته بودم به جوش میشیری که برای قهوه
شنونم. همه در تکاپوی آن هستند که قبل از خواب مصنوعی های آپارتمان را میبسته شدن در

شب وقتی زیادی ندارم. به خیابان آیم تا . به خودم میشان برسندهای عقب افتادهبه کار
روند. آسمان های پالوده میهایم به استقبال اکسیژنگذارم بیرون، ریهزنم. پا که از خانه میمی

خواهد به آسمان بروم تا در آن شنا بکنم اما انگار دیگر آب ست طوری که دل میآبی آبی
مروز خیابان غلغله است. نیست و یک سالی از دیدن طبیعت و هوای خوب محروم هستم. ا

ها در اند. بچهها مثل خرما بهم چسبیدهای پر از خرما است که ماشینخیابان مانند جعبه
ها  با همه وجودشان مشغول بازی هستند زیرا انگار با توجه به آن خبر، یک سالی خبر از پارک

 ن بحران بودیم.کنم که ای کاش همه زودتر به فکر ایخوش گذرانی نیست! به این فکر می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد قبل از شروع  نیبار. ا 262 :دیکند. درست خواندیخود نگاه م یبار به صفحه گوش 262روزانه  یفرد عاد کی
 یگوش م،یداشته باش یخاص امیپ نکهیبدون ا یگونه، حتما به طور وسواس یعنیبار بوده است.  80 ،کرونا یر یگهمه

که چند بار در روز سراغ  دهدیآمده که به ما گزارش م ییهاشنیکی. حاال اپلمیکنیو نگاهش م میکنیخودمان را باز م
االن که  نیرا دارم و هم هاشنیکیاپل نیاز هم یکی. من میاباز کرده شتریرا ب ییافزارهاو چه نرم میاخود رفته یگوش

 روزید یول امخودم را باز کرده  یبار صفحه گوش 89من در طول امروز  دمینوشتم، نگاه کردم د یخبر را م نیداشتم ا
 .بوده 101عدد  نیا

ما  بایتقر  ،یدار یما در تمام ساعات ب مینیب یم م،یهم انجام ده میضرب و تقس کیو  میساعات خواب را کم کن اگر
 ست؟ین بی. عجمیکن یخود را نگاه م یگوش کباری قهیهر سه دق

از ما  یار یپاسخ داده نشده دارد. بس امیپ 47 یفرد عاد کیکه  دهدینشان م گرید ۀکنندآمار جالب و البته نگران کی
 یبرا یکه زمان کاف میکنیاما همچنان احساس م میکنیم یرا در تلفن هوشمند خود سپر  یادیزمان ز  نکهیبا ا

 انیو کارها را در پا میپاسخگو باش مانیامهایبه همه پ میتوانینم نکهیو ا میندار  مانیافتیدر  یامهایدادن به پپاسخ
 text anxiety اضطراب را نیو اضطراب ما شده. روانشناسان نام ا یباعث نگران م،یکنیرها م کارهمهیشب ن

 یوعمتعدد، دچار ن یامهایپ افتیبا در  شوند،یمبتال م یژگیو نیکه به ا یافراد .یامکیاضطراب پ یعنیاند گذاشته
 .کنندیجواب بدهند و همه را رها م توانندیرا نم کدامچیو ه شوندیم یفکر  یقرار یب

 مخفف FOMO است به نام یتیوضع میخود را چک کن یگوش لیدلیما مرتب و ب شودیکه باعث م یگر ید مشکل
fear of missing out ترس از دست دادن اطالعات و اخبار است  ی. فومو نوعشودیشدت باعث اضطراب مکه به

اپ که در واتس نمیبعد از بازگشت بب ونباشم  نیساعت آنال کیاتفاقات. مثال اگر من  انیحسِ جاماندن از جر  یعنی
. من شخصا اعتراف شومیام و مضطرب مداده را از دست یز یحتما چ کنمیرد و بدل شده، حس م امیپ 300من 

 .میآیاست بهتر با آن کنار م ریاضطراب فراگ کی نیکه ا امدهیفهم یاز وقت یام. ولکه به فومو مبتال شده کنمیم

آن  یِ کیتکن یِ ر یادگیفقط  ی. استفاده از تکنولوژ میباالتر ببر  هانهیزم نیدانش خودمان را در ا دیما با رسدینظرم م به
 واریبه د میرا بکوب مانیگوش خوادیکه دلمان م میرسیم ییالزم است و اال به جا یلیهم خ هایآگاه نی. بلکه استین

 ا بکوبیم به جنابِ دیوار...سرمان ر  میهفردا بخوا دیشا مینکن شیبرا یو اگر کار 

 الکی الکی 

معتاد شدیم 

 انگار!
 

 نویسنده: ماجد
 



 

  

 

 

 یلی از ماجراها به راه انداختیک سیلی که سِ
 سخنرانی خود را با چشمانی اشکی به پایان رساند [ ۲۰۲۲] ویل اسمیت بازیگر محبوب آمریکایی که در مراسم اسکار 

 

 سوگلنویسنده: 
 

در روز هشتم فروردین در نود چهارمین مراسم 
اسکار اتفاقی افتاد. کریس راک کمدین آمریکایی 
که در آن شب سومین اجرایش به عنوان مجری 

، جمله ای به جیندا پینکت در مراسم اسکار بود
همسر ویل اسمیت گفت که برای ، اسمیت
ش خوشایند نبود. این جمله )جیدا اهخانواد

* j.i.joe* ۲منتظرم تا درفیلم جی آی جو 
با بازی یک سرباز زن  فیلمی اینببینمت( بود که 

است که موهایش را از ته تراشیده. دلیل این 
حرف و تیکه کریس راک مبتال بودن جیدا به 
بیماری الوپسیا که باعث ریختن قسمتی از 
موهای سر او بود و مجبور به تراشیدن موهایش 
شده بود. درآن لحظه بود که ویل اسمیت کنترل 

صحنه رفت و سیلی خود را از دست داد و بر روی 
به صورت کریس راک زد و زمانی که به صندلی 

دیگر اسم همسر من »: خودش برگشت فریاد زد
 «را از دهانت در نیار

پس از این ویل اسمیت درحالی که اسکار بهترین 
بازیکر نقش اول مرد برای بازی در فیلم شاه 
ریچارد رو در دست داشت از آکادمی اسکار و 

اهی کرد اما نه از کریس راک؛ خوها عذر تماشاچی
و رفتار خود را خشونت آمیز و نامناسب عنوان 
کرد. چندی بعد آکادمی اسکار توییتی نوشت که 

و همچنین  «پذیردهیچ نوعی از خشونت را نمی»
سال از این مراسم محروم  ۱۰این بازیگر به مدت 

ها شد. در این بین نتفلیکس و سونی و کاگردان
همکاری با ویل اسمیت را متوقف های پروژه

 کردند.

در یک شو  ۱۹۹۱و همینطور مهم است بدانید ویل اسمیت در سال 
تلوزیونی سر طاس موزیسینی را که همان بیماری همسرش را دارد نشان 

 «او باید هر روز صبح به سرش یک دور واکس بزند»: گویددهد و میمی
 «خب که چی بابا؟ شوخی کردم!!!»: گویدو همه خندیدند و در پایان می

ن یکند. با ایهای اینترنت این است که هرگز فراموش نمیکی از خوبی
ای عده :شنودکنندگان این ماجرا به چند گروه تقسیم میتفاصیل نقد

کرده. و اش دفاع میار درست بوده و باید از خانوادهگویند این رفتمی
اخالقی بوده و به عنوان یک گویند که این کار بشدت غیر ای هم میعده

بازیگر باید کنترلی روی رفتارش داشته باشد. گروهی هم ادعا دارند این 
 زرسازی فایبود تا تبلیغی برای کمپانی دارو ریزی شدهاتفاق از قبل برنامه

با موفقیت تمام کرده و گروهی مخالف  ااشد که درمان این بیماری ر بوده ب
اتفاق در یک لحظه و بدون  آناین بحث هستند و نظرشان بر این است 

 ریزی بوده.برنامه

 نظر شما آیا رفتار او درست بوده یا خیر؟ تئوری توطئه یا واقعیت؟هحاال ب

 
 

اسکن کنید و ویدیوی 

 این ماجرا را تماشا کنید:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، رقصی که منجر به برخورد نی در کهکشان همسایه مشاهده شدهرقص مارپیچی مرگبار دو ستاره نوترو 2017بار در سال برای اولین
 ت. اسدورانی جدید در دانش نجوم شدهگیری همزمان امواج گرانشی و نوری و آغاز زمان و شکل-دو ستاره، ایجاد تالطم در فضا

رات آید و جریانی قدرتمند از ذهای نوترونی با یکدیگر به وجود میکیلونوا در حقیقت انفجار بزرگی است که در نتیجه برخورد ستاره
 شده ستارگان بزرگ هستند که شعاعی کوچکهای متالشیهای نوترونی در واقع هستهستاره. کندانرژی را در فضا ارسال میپر 

هایی هستند که با فاصله نزدیک کنار یکدیگر قرار ( و تراکم بسیار زیادی دارند و در اصل متشکل از نوترونکیلومتر ۳۰)حدود 
کند که مقادیر انبوهی از عناصر مهم مانند نقره، طال، پالتینیوم های درخشانی از نور رادیواکتیو ایجاد میاین رویداد پرتو. اندگرفته

 .و اورانیوم را در بردارند

را ردیابی کردند که منجر به یک جریان باریک از  NGC۴۹۹۳ میالدی محققان ، ادغام دو ستاره نوترونی در کهکشان ۲۰۱۷در سال 
سال ونیم از این ادغام، جریان ذرات پر قدرت محو شده و منبع جدیدی از اشعه چهار  اکنون پس از گذشته .ال بودذرات با انرژی با

به عقیده اخترشناسان توضیح اصلی وجود منبع جدید اشعه ایکس آن است که گسترش زباله های ناشی .ایکس آشکار شده است
کنند را گرم کرد. به عقیده آنها دیگر اطراف موادی که اشعه ایکس منتشر میاین شوک هوای .از ادغام یک شوک به وجود می آورد

ریزند، توضیح این رویداد آن است که موادی که درنتیجه ادغام ستاره های نوترونی به وجود آمده اند و به سمت سیاهچاله فرو می
 .اندهای ایکس را به وجود آوردهاشعه

 یناری مهر ، همشهری آنالز منابع : خبرگ

غوغای 

های ستاره

 نوترونی
 

 نویسنده: بهار
 

اسکن کنید و 

 بیشتر بدانید:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021بهترین گوشیهای 
 رادین از نگاه  

  
 اولترا  11 یم یائومیشXiaomi Mi 11  Ultra 
 یگلکس سامسونگ S21 Ultra 
 یهوآو P50 
 11 یم یائومیش (Xiaomi Mi 11) 
 4 کسیم یم یائومیش (Xiaomi Mi mix 4) 
 پرو  9، 9پالس  وانOnePlus  
 7.3 اینوکNokia 7.3 5G 
 هوآوی Mate X2 

 

 سامسونگ گلکسی S21 
 ال جی ولوت (LG Velvet) 
 سامسونگ گلکسی زد فلیپ 

(Samsung Galaxy Z Flip 2) 
  2سامسونگ گلکسی زد فولد (Z Fold2) 
  پالس 2آیفون اس ای (SE 2 Plus) 
  13آیفون 
 شیائومی می میکس فولد (Xiaomi Mi Mix 4) 
 

  تر با رادین تماس بگیریدجهت کسب اطالعات تخصصی
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای نیست که بختی نامهخوش
چی آن را به دست پُست

 منتظرانش بسپارد!

 نویسنده: امیرحسین

 
 | 116ها بر اساس میزان سعادت: فنالند اول، ایران بندی کشوررتبهدرباره | 

تر. در جهانی که شعارهایش خوشبختی یک امر مبهم است. شاید درک آن سخت باشد و حتی نگه داشتن آن سخت
سعادت چه معنایی پیدا  خیال بقیه،این است که: خودت را دوست داشته باش، خودت باش، تو کافی هستی بی

ی از سالمتی، ثروت، همدلی و امنیت کند؟  دانشمندان، اقتصاددانان و فیلسوفان در طول تاریخ، آن را ترکیبمی
 اند.تعریف کرده

را تصویب کرد، « شادی، به سمت  توسعه»ای تحت عنوان ، زمانی که سازمان ملل متحد قطعنامه2011از سال 
اند که به شادی و رفاه اهمیت بیشتری بدهند. به این ترتیب، شاخص های مختلفی وجود دارند ها تالش کردهدولت

های سراسر جهان ابراز تمایل کشورهای جهان را به صورت ساالنه رتبه بندی کنند.  یک دهه پیش، دولتتا شادترین 
کردند که شادی را در مرکز برنامه توسعه جهانی قرار دهند و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را برای این منظور 

فتن راهی برای رفاه جهانی بیشتر است. اکنون، به تصویب رساندند. گزارش جهانی شادی ناشی از عزم جهانی برای یا
 گیری بیماری کرونا و جنگ، ما بیش از هر زمان دیگری به چنین تالشی نیاز داریم. در زمان همه

ها این است: حمایت اجتماعی، سخاوت به یکدیگر و صداقت در دولت های سعادت جهانی طی سالبرخی شاخص
 کنند که سیاست را باید برای سعادت مردم هدایت کنند و نه برای قدرت حاکمان!  برای رفاه . رهبران جهان باید توجه

SDSN روانشناسان و آماردانان را استخدام می کند تا از شهروندان در داناناست که اقتصاد یک گروه بین المللی ،
 جهان تهیه کنند.مورد رفاه ذهنی آنها نظرسنجی کنند تا فهرست ساالنه جامعی از شادترین کشورهای 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعادتهای معیار
نفر در هر کشور متکی است. یکی از سواالت این  1000اساس این گزارش بر طرح یک سؤال ساده و ذهنی از بیش 

 است: 
 .در باالترین مکان شماره گذاری شده است 10ترین مکان تا در پایین 0های آن از نردبانی را تصور کنید که پله"

و پایین نردبان نشان دهنده بدترین زندگی ممکن برای شماست. باالی نردبان بهترین زندگی ممکن را برای شما 
 "شما حاال در کدام پله هستید؟

این سوال به  معنا نیست که این گزارش بدون مبنای علمی است. عوامل اقتصادی و اجتماعی همراه با نظرسنجی 
، حمایت اجتماعی، امید به در نظر گرفته شده است. شش معیار این آمار این است: تولید ناخالص داخلی سرانه

زندگی سالم ، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوت مردم و شناسایی فساد داخلی و خارجی. تمرکز این آمار بر میزان 
 .خوشحالی شهروندان است

 
 ای دست ماست؟این سعادت تا چه اندازه

کاری کنیم که خودمان و اطرافیانمان توانیم جاستآیا ما میحاال که ما جز قعرنشینان این جدول هستیم، سوال این
فاق فقط بستگی به عوامل بیرونی مانند سیاست و آن شش مندی بیشتری کنند یا این که این اتاحساس رضایت

ای نیست که بختی نامهآید خوشعامل دیگر دارد؟  شاید جواب این سوال برای هر کسی متفاوت باشد. به نظر می
نش بسپارد! سعادت مانند رودی است که  ما آن گوشه و کنار باید به آن چشم چی آن را به دست منتظراپُست

کند. باید به آن خوب چشم ها را با خودش همراه میبدوزیم. رود با خودش سنگ دارد. آن آب زالل و روان، آشغال
یکی بودن خودش ای که در هیاهوی تار دهند یا به آن پاکیهایی که در دل روشنی جوالن میدوخت. به آن سیاهی

دهد و ما در سیاهی و سفیدی باید شنا کنیم. اگر در دام سیاهی گیر کردیم باید از ماهیت رود را به ما نشان می
ای امان را بگیرند. شاید از فرط ناراحتی اشک بریزیم اما این اشک فقط قطرهیاد بگیریم که گذر کنیم. حتی اگر یقه

 .شویمبرد و غرق میتن هستیم و گرنه رود ما را با خود میها. مجبور به گذشاست از انبوه آب
 
 

 

سعادت مانند رودی است که  ما آن گوشه 
و کنار باید به آن چشم بدوزیم. رود با 

خودش سنگ دارد. آن آب زالل و روان، 
کند اگر در ها را با خودش همراه میآشغال

دام سیاهی گیر کردیم باید از ماهیت رود 
 یاد بگیریم که گذر کنیم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من اوایل دبستان بودم که برای اولین بار شنیدم که قرار است ساعتها یک ساعت به جلو کشیده 
رسید. از آن زمان تا حاال، چندبار بر سر فهم میشوند. این کار، به نظرم خیلی عجیب و غیرقابل

ببینم  این قانون، دعواها باال گرفته. من هم هر بار دوست داشتم درباره این ماجرا تحقیق کنم و
 ایران( مجلس  1400ریشه این اختالفها بر سر تغییر ساعت چیست. تا اینکه اسفندماه گذشته) 

دوباره این قانون را لغو کرد. گرچه شورای نگهبان مصوبه لغو تغییر ساعت رسمی را فعال به عقب 
این تغییر  انداخته ولی این ماجرا باعث شد تصمیم  بگیرم باالخره بعد از سالها، ببینم ماجرای

 ساعت چیست. 

شود. این تغییر تر شدن آن در صبح میتر شدن روز در عصر و کوتاهتغییر ساعت موجب طوالنی
خوانی داشته باشد و در ساعات کمتری شود ساعات بیشتری از روز با ساعات کاری همباعث می

 از روز، نیاز به مصرف انرژی برای تأمین روشنایی وجود داشته باشد.

ای در سایت بی.بی.سی. نوشته که: استفاده بیشتر از نور خورشید در یپدیا به نقل از مقالهویک
در فرانسه مطرح شد. در این سال، بنجامین فرانکلین،  ۱۷۸۴بار در سال طول روز، برای نخستین

 ای که در یکی از مجالت فرانسه چاپ شد از مردم خواستوزیر مختار آمریکا در فرانسه طی مقاله
ها یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوند. فرانکلین معتقد بود که به این ترتیب، مردم که صبح

ها شمع کمتری مصرف نمایند. توانند روزها از روشنایی خورشید استفاده بیشتری کنند و شبمی
البته فرانکلین پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور ارائه نکرد. این پیشنهاد، برای 

در انگلستان توسط فردی به نام ویلیام ویلِت پیشنهاد شد؛ هرچند که  ۱۹۰۷ بار در سالستیننخ
مند بود و چون به خاطر غروب آفتاب در آن مقطع زمانی عملی نشد. ویلیام به ورزش گلف عالقه

 شد بازی را ناتمام رها کند، به فکر تغییر ساعت افتاد.و تاریک شدن هوا مجبور می

میالدی، ساعت تابستانی به صورت گسترده مورد استفاده قرار  ۱۹۷۰ن انرژی در دهه پس از بحرا
 شود.استفاده می بسیاری کشورهاگرفت و تا امروزه نیز در 

 

دعوا بر سر دستکاری 
 ها ادامه داردعقربه

 
 

 نویسنده: ماجد
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از کشورهای جهان ساعت خود  68گویند که آورند. مثال میمخالفین تغییر ساعت دالیل مختلفی می
سازی مصرف انرژی و محدودشدنِ کنند که با توجه به بهینهدهند. یا به این نکته اشاره میرا تغییر نمی

یافته و دیگر دلیلی برای این  استفاده از المپهای پرمصرف، عمال مصرف انرژی برای تولید نور بسیار کاهش
کنند که تغییر زمان در کشورهای مختلف و در روزهای گوناگون با توجه به توسعه کار نیست. یا استدالل می

حساب، حسابرسی، تجهیزات پزشکی، روابط بین المللی، موجب اختالل در دیدارها، پرداخت صورت
 . شودتجهیزات سنگین و همچنین الگوی خواب افراد می

شود پیک مصرف انرژی در عصرهای تابستان اما موافقین تغییر ساعت معتقدند که این کار باعث می
شکسته شود. چون طول زمان فعالیتهای عصرگاهی مردم، از زمانی که از کار فراغت پیدا می کنند تا زمانی 

 4تابستانی که در طول یابد. به این ترتیب فعالیتهای عصرگاهی  که می خوابند، حدود یک ساعت کش می
ساعت پخش می شود و این باعث کاهش پیک مصرف شبانه  6تا  5ساعت انجام می شود، در طول  5تا 

 برق می شود. 

اینکه تغییر ساعت در تابستان چقدر در مدیریت انرژی موثر است، پاسخ 
اقلیم و  دقیق  جهانشمول ندارد و در هر نقطه از دنیا به عرض جغرافیایی،

سبک زندگی مربوط است. برای همین، نتیجه این سوال برای جوامع مختلف 
 یا حتی برای یک جامعه در زمانهای متفاوت ممکن است بسیار متفاوت باشد. 

جدای از این دالیل علمی، این ماجرای تغییر ساعت برای من حس خوبِ 
همین حس  کند و به خاطرشبهای خیلی کوتاه تابستان  را یادآوری می

نوستالژیک دوستش دارم؛ اما مادرم برعکسِ من است. شاید چون یک بار 
ها، ساعت موقع پایین آوردنِ ساعت از روی دیوار برای جلوکشیدن عقربه

 افتاد و خورد شد. 

حاال باید منتظر بمانیم ببینیم چه سرنوشتی در انتظار این قانون در ایران 
 چرخد یا مادرم! است و حرکت ساعت به سودِ من می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اما...
برای همراهمون بودین و در این شماره،  از اینکه

خوندن حرفهای ما وقت گذاشتین، از شما 
ماِل  ،جای سروکممنونیم. کالغک هم مثل همه 

کنیم که حاال شمارا هم دعوت میهمه است پس 
منتظرتون به جمع نویسندگان کالغک بپیوندید. 

 هستیم! 
 

 تحریریه کالغک
 امیرحسین، بهار، رادین، سوگل، ماجد


