
سهراب صفادار از نگاه دیگر

20    اسفند     1399         اطالعات هفتگی        98

سرزمین گل رز: کارگران گلخانه پرورش گل رز در حال برداشت گل های 
حاضر برای صادرات هستند. کنیا، بزرگترین پرورش دهنده و صادر کننده 
گل رز به کل اروپا است. بیش از 50 درصد از گل های رز صادر شده از این 
کشور در بازار های هلند به فروش می رسند! گل های معروفی که در مراسم 

بزرگ استفاده می شوند همگی از کنیا تامین می شوند.  

کوه آتش:آتشفشان آتنا در ایتالیا غرق در گدازه های آتشفشانی است. 
فوران بسیار شدید این کوه باعث تخلیه تمامی مناطق اطراف شد. گدازه هاي 
بلکه سنگ های  خاکستر،  فقط  نه  که  بود  به حدی  آتنا  کوه  آتشفشاني 

آتشفشانی نیز شهر های اطراف را پوشاندند. 

تابوت پالستیکی: تصویری از خرچنگ نگونبختی را می بینید که در یک 
لیوان پالستیکی)تابوت خرچنگ( دور انداخته شده در آب های سواحل 
فیلیپین، به دام افتاده است. طبق گزارشات به دست آمده، فیلیپین روزانه 
163 میلیون تکه زباله پالسیکی یکبار مصرف تولید می کند که متاسفانه 

تعداد زیادی از آنها سر از آب های اقیانوس در می آورند. 

کارناوال کمرنگ: شهر ریو در برزیل به کارناوال های رنگارنگ و پر زرق 
و برقش معروف است. در تصویر تعدادی از مردان برزیلی را می بینید که با 
لباس مخصوص جشن در حال دویدن در خیابان هستند. این درحالی است 
که مسئوالن شهر ریو برگزاری کارناوال را لغو کرده و حضور مردم برای 

جشن در خیابان را ممنوع کردند.  

آرایشگاه سیار: نگرانی از کرونا و همچنین تعطیل شدن محل کار این 
آرایشگر در لیتوانی سبب شد که کار خود را به طور سیار در شهر های 
مختلف انجام دهد. یکی از مشتریان او را میان زمینی پوشیده از برف می بیند. 

او توانسته با سفر به شهر های مختلف به کار خود ادامه دهد.  

مامور جدید:׳׳استقامت׳׳ نام کاوشگر جدید ناسا است که چندی پیش 
توانست با موفقیت روی سطح سیاره مریخ فرود بیاید. این کاوشگر که رباتی 
به اندازه یک اتومبیل است به دنبال نشانه های حیات میکروبی در سیاره 
سرخ می گردد و به جمع آوری اولین نمونه هایی از سنگ های مریخ می پردازد 

که به زمین فرستاده خواهد شد.  


