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مهسا کسنوی| خبرنگار

این روزها که دوباره برای حفظ سالمت خود و خانوادهمان ،مجبور به خانهنشینی شدهایم باید هرطوری
شده سر خودمان را گرم کنیم و چه چیز بهتر از پختن پیتزا؟ بله تعجب نکنید ،ستون را درست آمدهاید؛
امروز میخواهم شــما را به خوردن پیتزا تشــویق کنم .درســت اســت که پیتزا یک غــذای پرکالری
محسوب میشود اما اگر آن را ســالم و در خانه درست کنیم ،نهتنها برای ســامت مضر نیست بلکه
مفید هم هســت .هربرش پیتزا بهطور متوســط ۲۶۰کالری دارد کــه اگر خمیر آن را با اســتفاده از
آرد ،خودتان در خانه درســت کنید ،میتوانید مقدار الزم فیبر و ویتامینها و مواد معدنی موجود در
آن را افزایش دهید و میزان کالریاش را کم کنید .همچنین بهتر اســت بهجای سوسیس و کالباس
از گوشت قرمز کمچرب و مرغ استفاده کنید؛ با اضافه کردن قارچ ،پیتزای خود را به منبع پروتئین
که برای ساخت عضله در این ســن به آن احتیاج دارید ،تبدیل کردهاید .یک برش پیتزا
حاوی فسفر ،ســلنیوم و کلسیم است که به رشــد شــما کمک میکند .تنها چیزی که
در پیتزا ممکن است ســامتی شما را تهدید کند ،پنیر اســت .برای مطمئن شدن از
ســالم بودن پیتزای خانگیتان ،میتوانید بهمیزان کم از پنیرهایی با چربی پایین و
کنترلشده استفاده کنید.

خبعزیزم!دوستداریدرادامهسفرمونروی زمین،بریمکجا؟

ازDennis Goris :

پیشنهاد

سیگنال

غول بازیهای سونی به میدان آمد

سفر به سرزمین رازها

به بهانه رونمایی از پلیاستیشن 5نگاهی انداختیم به همه ویژگی هایی که نسل جدید
کنسول بازی سونی را منحصربهفرد می کند
پس از ماههــا انتظار ،باالخــره پلیاستیشــن 5رونمایی
شــد .مدتی پیــش شــرکت ســونی از ظاهر کنســول بازی
نســل جدیدش پــرده برداشــت .ایــن فقط یــک رونمایی
خشــکوخالی نبــود ،کلــی اطالعــات ســختافزاری و

شــما گفتیــن :در صفحــه نوجــوان ،دربــاره
دنیای فناوری مثل گوشــی و گیم هم مطالبی
بنویســید .خیلــی جالــب هســتن و خیلی هم
طرفدار دارن.

بازیهای مخصوص کنسول هم مشــخص شد .میدانید
 PS5چــه ویژگیها و چه تفاوتی با رفیــق قدیمیاش دارد و
قیمتش چقدر اســت؟ در این مطلب به بررســی اطالعات
رسمی منتشرشده از کنسول پلیاستیشن 5پرداختیم.

پرقدرتتر از همیشه
قدرت پــردازش گرافیکی این کنســول برابر با  10.28ترافالپس اســت .اگر بــا واژه ترافالپس
آشناییندارید،الزمنیستخودتانرادرگیرکنید؛همینقدربدانیدکهپلیاستیشن 5درمقایسه
با کنســول قبلی ســونی یعنی پلیاستیشــن 4حدود  5.5برابر قدرتمندتر اســت .این کنسول
قابلیت اجرای بازیها باکیفیت  8kرا دارد که البته برای بهرهمندی از این ویژگی ،باید تلویزیون
پیشرفتهای داشتهباشید .نســل جدید کنســول در بخش صوتی هم پیشرفتهای چشمگیری
داشتهاست و با کمک پردازنده AMDمیتواند صدایی کامال سهبعدی ارائه دهد PS5.همچنین
دارای هارددیسک  SSDاســت که باعث میشود سرعت لودشــدن بازیها بسیار بیشتر شود.
بهعنوان مثال اگر بازی مرد عنکبوتی روی PS4بعد از گذشت15ثانیه لود میشد ،این زمان روی
پلیاستیشن 5تنها  0.8ثانیه است!
واقعی ابزی کن
یکی از قابلیتهای  PS5افزایش احساس درگیرشدن بازیکن
هنگام بازی کردن است .در نســل قبلی کنسولهای بازی
برای هر اتفاقی ،یک شوک ثابت را تجربه میکردید اما با
کنسول جدید موقع تصادف با یک دیوار ،حس متفاوتی
نسبت به تکل زدن در زمین فوتبال خواهیدداشت .با
قدرت المسه خارقالعاده  PS5حتی میتوانید بافتی
مثل چمن یــا زمین گلــی را کــه در بــازی روی آن راه
میروید ،احساس کنید .این کنسول بازی از قابلیت
ســازگاری معکوس هم پشــتیبانی میکند .تا قبل از

این ،اجرای بازیهای پلیاستیشن 1و پلیاستیشن 3روی کنسول  PS4کار پیچیدهای بود اما
حاال بازیهای کالسیک سونی از طریق شبیهسازی روی کنسول  PS5هم اجرا میشود .البته
هنوز مشخص نیست که این سازگاری به چه شکلی خواهدبود.
600دالر انقابل!
درخصوص قیمت کنسول پلیاستیشن 5اطالعات زیادی دردسترس نیست .چندوقت پیش
وبسایت فروشگاه زنجیرهای  Best Buyصفحهای برای  PS5ساخته و قیمت در این فروشگاه
 ۵۳۹دالر ثبت شدهاست و امکان پیشخرید هم ندارد .یعنی به احتمال قوی این قیمت تغییر
خواهدکرد اما مطمئنا قیمتی بیشــتر از  ۶۰۰دالر نخواهدداشــت .البته ما در کشورمان باید
پول بیشتری برای خرید  PS5بپردازیم .تعرفههای گمرکی و اختصاص ندادن ارز دولتی برای
واردکــردن ایــن محصــول ،اصلیترین دلیل افزایــش قیمت
خواهدبود .حاال فرض کنید که  PS5بــا قیمت  600دالر به
دست ما برسد .اگر هر دالر را 22هزار تومان حساب کنیم
یعنی برای خرید کنســول جدید بیشــتر از 13میلیون
تومــان بایــد بپردازیــد درحالیکــه همیــن حــاال
پلیاستیشن 4با ظرفیت یک ترابایت به قیمت هفت
میلیونو700هزارتومــان و ایکسباکــس one s
به قیمت پنــج میلیونو900هزار تومــان فروخته
میشود.
برای نوشتن این مطلب از این منابع استفاده کردیم:
زومجی ،دیجیکاال ،زومیت

کالس زبان
فاطمهقاسمی|مترجم

یکشنبههااینجاباهمزبانتمرین
می کنیم.به مــا بگویید یاد گرفتن
چهچیزهاییدرزبانانگلیسیبرای
تان ســخت اســت تــا راه آســان تر
کردنشراباهمپیداکنیم.

except
مثال:

بهجز،بهاستثنای

Accept

We work every day except Fridays.

ما هر روز بهجز جمعهها کار میکنیم.

پذیرفتن

We have to accept online learning during The Coronavirus
Pandemic .

ما باید در دوران همهگیری ویروس کرونا ،یادگیری آنالین
را بپذیریم.

کمیک

متن و اجرا:
محمدپور  -مرادی

اگر زرافه ها شهرنشین بودند

میگماینغذاتامیرسه
بهمعدهمونتاریخشنگذره؟

یهکم تندتر بخوری
حله .من االن صبحونه دیروز
رسید به معدهام

حاال شما آدمها
شاکی هستین سیم
هندزفریتون گره میخوره
ما چی بگیم که گردنمون
هر روز گره میخوره!
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مامان چرا
اینقدر تختم رو
دراز خریدین؟

این تخت رو
گرفتیم واسه سه،
چهار سال بعد هم که
گردنت دراز میشه
بهدردت بخوره

تو چرا
اینقدر ماسک
زدی به گردنت؟
دیدم آدمها ماسک ها
رو روی گردن میذارن فکر کردم
ویروس از گردن وارد میشه

ماسک برای
بینی و دهانه ،این
صدبار!

فهیمه فرهادی | خبرنگار افتخاری جوانه

عنوان کتاب :بردیا و ملکه سرزمین عاج
نویسنده :سیامک گلشیری
ناشر :کانون پرورش فکری کودکانونوجوانان
کنجکاویهای ما نوجوانان گاهــی اوقات منجر بــه اتفاقات جالب ،گاهی شــیرین و گاهی
تلخ میشــود اما خب این هم یکی از ویژگیهای نوجوانی اســت؛ خصلتی کــه در این کتاب
جذاب و خواندنی بهشکلی ملموس احساس می شود« .بردیا و ملکه سرزمین عاج» ماجرای
دو نوجوان بــه نامهــای بردیا و بهزاد اســت که بــه اتــاق مرموزی پــا میگذارنــد .پدربزرگ
بردیا ورود به ایــن اتاق را ممنــوع کرده و بههیــچ عنوان اجــازه ورود به آنجــا را به هیچکس
نمیدادهاســت .بعــد از فــوت پدربــزرگ ،بردیا بــا همراهی دوســت کنجکاوتــر از خودش،
مصممترازقبل،راهیبرایورودبهایناتاقپیدامیکنند.اصلداستاناززمانیآغازمیشود
که این دو دوست کتابی در آن اتاق پررمزوراز پیدا میکنند .این کتاب که ازنظر عجیبوغریب
بودن چیــزی از اتــاق کم نــدارد و اصال
هیچچیــزش شــبیه کتابهــای دیگــر
نیست ،یکی از نســخههای «هزارویک
شب» است .خواندن این کتاب ،بردیا و
بهزاد را به جهانی دیگر میبرد .جهانی
پر از اتفاقات خیالــی ،فانتــزی و دور از
اتفاقات روزمره این دنیا که هرکسی را
با هر سلیقهای به خواندن ادامه داستان
تشویقمیکند.

رفقــای جوانه! شــما هــم اگر
کتاب،پادکست،فیلمیاپویانمایی
خوبیسراغداریدکــهمیخواهید
بــه دوســــتانتان معرفــی کنید،
ازطریق شــمارههای باالی صفحه
برایمان بفرستید.
بگو نگو

جوانه پول داری؟
شــاید فکر کنید پیام های ارســالی شــما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان،
خوانده نمی شــود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شــود ،آن هم به طور
کامل اما در کمــال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســاح اســت ،تکه و پاره
می شــود .مــا چــون خیلــی طرفــدار صلحیــم ،ایــن ســتون را راه انداختیــم که با
شــما دوســت باشــیم و اختالط کنیم  .نویســنده این ســتون می داند که چطور به
پیام هایتان جواب بدهد چون بین خودمان بماند به شــکل شگفت انگیزی خودش
هم یک روز نوجوان بوده .
زهرا فرنیا| طنزپرداز

جوانه میشه به مامانم بگی اینقدر بهم نگه کامپیوتر بازی نکن؟ بگو که همهجای
دنیا هشت ساعت بازی طبیعیه! توی روزنامه بنویسی و بخونه باور میکنه.
اوال که ما را قاطی بحثهای خانوادگیتان نکنید .دیگر بزرگ شــدید ،مشکالتتان را
خودتان حل کنید .ثانیا کجای دنیا هشت ساعت بازی کامپیوتری طبیعیاست؟ کدام دنیا؟
واال در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم و این روزنامه در آن منتشــر میشود ،از این خبرها
نیست.کسیکههشتساعتراطبیعیمیداند،البدیکموقعهاییبرایشیطنتده،دوازده
ساعت پای گیم مینشیند و چشمانش هم میشود کاس ه خون .اگر چنین چیزی عادی شود
قطعادردنیایزامبیهایگیمنتیزندگیمیکنیم.ثالثاچطوراینهمهگفتیمدرسبخوانیدو
حرفمادرتانراگوشکنید،اهمیتندادید؟حاالاگربگوییمبازیکردنعینزامبیهادرست
است ،گوش میدهید؟ خجالت نمیکشید؟
جوانه300تومن بزن به کارتم .شمارهاش×××××× :
میدانیم که شــما به ما عالقه داریــد اما بهنظرم دیگر بهتر اســت یکســری حرمتها
حفظ شــود .همینجوری که یکدفعه شــماره کارت نمیدهند .اول کمی از مطالب مفید
و ســرگرمکنندهمان تعریف میکردی ،دفعه بعدی از روزنامه خوبمان تشــکر میکردی،
یکبار هم برای خودشیرینی بیشتر یک بسته شیرینی میفرستادی دفتر روزنامه و بعد از ده
پیام الاقل ،با کمی خواهش و لطفا و اینها ،درخواستت را میگفتی .االن که پیام را خواندم
حس کردم بدهکارم و دســتی از فرســتنده این پیام پول قرض گرفتم ،منتهــا یادم نمیآید.
دفعه بعدی اگر مراحلی را که گفتم ،ســپری کــردی ،پیام بده .دربــارهاش فکر میکنیم اما
قول نمیدهیم.

