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سال نو میالدی را تبریک بگوییم؟
آفتابیزد – گروه ش�بکه :با آغاز س�ال  ۲۰۱۸میالدی ،مردم
در نقاط مختلف جهان فرارسیدن سال جدید را به شیوههای
مختلف جش�ن گرفتند ،اما گویا تمایل ایرانیها به برگزاری
جشن سال نو میالدی بسیار است ،چراکه قبل از فرارسیدن
آن ،با خریدن نمادهای کریسمس همچون درخت کریسمس
و بابانوئ�ل خ�ود را برای س�ال نو میالدی آم�اده میکنند و
شبکههای اجتماعی پر میشود از عکسهایشان با نمادهای
کریسمس .این در حالی است که عید رسمی ما نوروز است و
نه سال نو میالدی .اما آنها بر این باورند که باید از هر فرصتی
برای ش�ادبودن اس�تفاده کرد .حال کاربرانی در شبکههای
اجتماع�ی آغاز س�ال  2018را تبریک گفتن�د و عدهای هم
برخی از افرادی که این روز را جشن گرفتهاند را مورد انتقاد
قرار دادهاند.
یکی از کاربران در این مورد نوش�ته است«:س�ال نو میالدی
مبارک .از هر بهانهای برای شاد بودن استفاده کنیم».
فردی طی یک پیام انتقادی گفته است«:آقا تو ایران جماعت

طوری درخت کریسمس تزئین میکنند و به یکدیگر تبریک
س�ال نو میالدی میگن که آدم ش�ک میکنه آیا اونها خارج
زندگی میکنن�د؟ مابقی مردم دنیا فارس�یزبان هس�تند؟
کیا منتظرند عید نوروز برس�ه که سفره هفتسین بچینن؟
پیچیده شد اَه اَه».
دیگری نوش�ت«:علیرغم چندین س�ال زندگی در خارج از
ایران ،هنوز لحظه تحویل س�ال نومیالدی برام هیچ حس�ی
ن�داره .وقتی مل�ت تبریک میگن تحویل س�ال رو نمیتونم
درکش کنم .سال نو فقط نوروز».
شخصی نیز عنوان داشته است«:اینکه شب سال نو میالدی
ما تو خونه بشینیم و حوصلهمون سر بره رو توی نوروز تالفی
میکنیم».
کاربران دیگر نوشتهاند«:چه ایرادی داره هم سال نو میالدی
را جشن بگیریم هم نوروز خودمونرو آدم باید شاد باشه»«،یه
جوری پیامهای تبریک سال نو میالدی و عکسهای الکچری
در اینستاگرام بود که انگار عید نوروز خودمونه».

سال نو میالدی در کشورهای مختلف

آلمان

برزیل

هلند

مردم در سال  ۲۰۱۷چه چیزی را بیشتر گوگل کردند؟

در انتهای س��ال  ۲۰۱۷نگاهی شده به اسامی یا عباراتی که مردم
در س��ال  ۲۰۱۷بیش از هر چیز دیگر دربارهشان کنجکاو بودند و
بهسراغ گوگل رفتند تا بیشتر بدانند .نتایج این بررسی تنوع جالب
توجهی داشت ،از پولدارشدن ناگهانی برخی افراد تا جنگ هستهای
تا چهره شدن هنرپیشهای نه به خاطر ایفای نقش.

شکس��ت ،سیل اتهام جاری ش��د ،مردان قدرتمند در هالیوود ،در
سیاس��ت و در ش��رکتهای بزرگ به سوءاستفاده از جایگاه و نفوذ
خود برای آزار و سوءاس��تفاده جنسی از زنان متهم شدند ،نامهایی
مثل کوین اسپیس��ی ،س��ناتور ال فرانکن ،برت رتن��ر کارگردان و
چارلی رز مجری تلویزیون.

مگان مارکل ،هنرپیشهای که در گوگل جستوجو شد

کرهشمالی از دیگر موارد جستوجو در گوگل

تا چندی پیش م��گان مارکل ،ریچل زین ب��ود ،کارمند جاهطلب
یک دفتر حقوقی در س��ریال تلویزیونی «س��وتس» .او مدتی بعد
با ش��اهزاده هری ،نوه ملکه بریتانیا دوس��ت ش��د و ماه پیش ،این
دو نام��زدی خود را اعالم کردند .از این نامزدی اس��تقبال ش��د ،از
جمله خود ملکه الیزابت و همس��رش شاهزاده فیلیپ و همینطور
باراک اوباما ،رئیسجمهور س��ابق آمریکا .این نامزدی از بس��یاری
جهات بیسابقه است و نشانه تغییری قابلتوجه در رویکرد خانواده
سلطنتی بریتانیاس��ت .مگان مرکل آمریکایی است نه بریتانیایی،
دورگه اس��ت -از پدری سفیدپوس��ت و م��ادری آفریقاییتبار -از
خانوادههای اش��راف و نجبا نبوده اس��ت و یک بار هم ازدواج کرده
و جدا شده بود.

کی��م جونگ اون ،رهبر کرهش��مالی واژهای را ک��ه دیگر در زبان
انگلیس��ی امروزی بهکار نمیرفت به انگلیس��ی روزمره برگرداند،
وقت��ی این واژه ب��رای توصیف دونالد ترامپ ب��هکار رفت عدهای
مجبور ش��دند به سراغ فرهنگ لغت بروند تا معنای آن را بدانند.
« »dotardک��ه به معنای «پیرخرفت» اس��ت پاس��خی بود به
نخستین سخنرانی رئیسجمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان
ملل که کیم جونگ اون را «مرد موشکی» خواند و کرهشمالی را
تهدید به نابودی کامل کرد .وقتی کرهش��مالی بهشکلی بیسابقه
آزمایشهای موشکی و هستهای خود را افزایش داد ،جنگ لفظی
دو کش��ور ش��دت گرفت .در آخرین مورد کرهشمالی شش هفته
پیش یک موش��ک بالستیک بینقارهای هواسونگ  ۱۵را آزمایش
کرد و مدعی ش��د که موش��ک به ارتفاع هزارکیلومتری رس��یده
اس��ت .این ادعا ثابت نشده و کارشناس��ان ابراز تردید کردند که
کرهشمالی هنوز به حدی از فناوری رسیده باشد که برد موشکش
ب��ه ۴۴۷۵کیلومتر برس��د .موش��ک در آبهای ژاپ��ن فرود آمد
و ارتفاع پروازش بیش از هر موش��ک دیگر کرهش��مالی بود .این
آزمایش را جامعه بینالمللی محکوم و ش��ورای امنیت س��ازمان
ملل نشست اضطراری برگزار کرد .آمریکا از تمام کشورها خواست
روابط دیپلماتیک خود را با کرهش��مالی قط��ع کنند .از جمله از
چین که نفت کرهشمالی را تامین میکند.

هاروی واینستین ،نفر چهارم جستوجو در گوگل

س��یزدهم مهر (پنجم اکتبر) روزنامه نیوی��ورک تایمز با جزئیات،
ش��رحی از آزار و سوءاستفادههای جنسی هاروی واینستین ،یکی
از قدرتمندترین مردان صنعت س��ینما و هالیوود را منتش��ر و او را
متهم کرد که از چند دهه پیش حداقل 15زن قربانی او ش��دهاند،
از جمله اش��لی جاد و رز مکگوان .انتشار این افشاگری باعث شد
زنان دیگری هم مهر سکوت را بشکنند و واینستین را به این آزارها
متهم کنند .فهرست کسانی که خود را قربانی رفتارهای واینستین
از جمل��ه تجاوز میدانس��تند طوالنیتر و نامه��ای آن معروفتر و
سرشناستر شد؛ گویینت پالترو ،میرا سوروینو ،آنجلینا جولی ،سلما
هایک و نامهای دیگر .سه روز بعد شرکت هاروی واینستین او را از
هیئت مدیره اخراج کرد همینطور شرکتی که مسئول مراسم اسکار
اس��ت .سقوط هاروی واینستین از اوج ثروت و نفوذ ،انگار سدی را

دسپاسیتو ،ترانهای با بیشترین جستوجو

ژانویه  ،۲۰۱۷ترانهای منتش��ر شد از دو خواننده پورتوریکویی که
در دنیای اس��پانیاییزبان بسیار محبوب شد و در برخی از کشورها
به صدر جدول محبوبترینها رس��ید .ترانهای به نام دسپاسیتو به
معنی یواش یواش .اما سه ماه بعد که جاستین بیبر وارد ماجرا شد
و میکس جدیدی از این ترانه را منتش��ر کرد ،ناگهان دسپاسیتو را
مثل موشک در دنیا منفجر کرد .از جاستین بیبر هم انتقاد شد هم
تمجید ،اما او باعث ش��د این ترانه که تمام آن به اس��پانیایی است
راه خود را به کش��ورهای انگلیس��یزبان هم باز کند و بعد عالم را
درنوردد .ویدئوی این ترانه در یوتیوب بیش از  4/5میلیارد بار دیده
شده ،باالترین رکورد تاریخ یوتیوب .این ترانه همچنین در Vevo
هم پربینندهترین بود و بهگزارش سایت بیلبورد ،شعر این ترانه در
سال  ۲۰۱۷محبوبترین بوده است.

بیت کوین

بیت کوین که آغاز سال  ۲۰۱۷تقریبا هزار دالر میارزید اواخر سال
ناگهان ترقی عظیمی کرد و قیمتش تا  ۱۹هزار دالر افزایش یافت.
ب��ا اینکه ارزش بیت کوین اکن��ون مقداری پایین آمده ،اما به یکی
از اجزای مهم اقتصاد جهانی بدل ش��ده است .امسال سالی بود که
ارز دیجیتال ( )cryptocurrenciesوارد حوزه آگاهی عمومی و
سوژه اخبار ش��د .این رشد نجومی قیمت باعث هجوم عده زیادی
برای خرید بیت کوین ش��د ،از جمله ع��روس و دامادی در هند از
میهمانان خواستند بهجای هدایای مرسوم به آنها بیتکوین بدهند.
بیشتر بیتکوین در فضای مجازی در گردش است و میتوان آن را
ژتون مجازی دانست .چون بیتکوین را دولتها یا بانکها منتشر
نمیکنند ،بنابراین نمیتوان با آن مالیات پرداخت یا تسویهحساب
حقوقی کرد ،اما بازارهایی هستند که بیتکوین را قبول میکنند.
آیفون 10

وقتی
همه خوابیم؟!
محمدماکویی

ای��ن روزها م��ردم حاضر در صحنه ش��بکههای
اجتماعی ب��ه هواخواهی دیگر اعض��ای تلگرامی
برخاس��ته و به هر نحو ممکن سعی دارند«مراقب
خودتان باشید» را حالی ایشان کنند.

این تصویر را همه جا پخش کنید

رهب��ر کاتولیکهای جهان دس��تور
داد کارتهای��ی که تصوی��ر دردناک
و دلخراش یک��ی از قربانیان بمباران
اتمی ناگازاکی را به تصویر میکش��د
تح��ت عنوان «ثمره جن��گ» چاپ و
توزی��ع ش��ود .بهگزارش می��زان ،این
تصوی��ر دلخ��راش و ناراحتکنن��ده
پس��ری را نش��ان میدهد که در صف
مردهسوزخانه ایستاده و برادر فوت شده
خود را روی شانههایش حمل میکند.
این تصویر توس��ط جو او دونل ،عکاس
تفنگداران دریایی آمریکا پس از بمباران
اتمی ناگازاک��ی در پایان جنگ جهانی
دوم ثبت شده اس��ت .پاپ فرانسیس،
رهبر کاتولیکهای جهان دستور داد که
این کارتها تحت عنوان «ثمره جنگ»
به هم��راه امضای وی منتش��ر و توزیع
ش��ود .در عنوان منتشر ش��ده زیر این
کارت آمده است :غم و ناراحتی این پسر
جوان تنها از چه��ره و حالتش که لبان
خود را گاز میگیرد و خون از لبهایش
جاری است ،مشخص میشود .پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در سال  ،۱۹۴۵تسلیمشدن
متعاقب ،ژاپن به جنگ جهانی دوم پایان داد .پاپ فرانس��یس پیشتر ضمن محکومکردن تسلیحات
اتمی ،بر توجه به رنج و ناراحتی کودکان در مناطق جنگی تاکید کرده بود .حمالت اتمی آمریکا علیه
ناگازاکی در تاریخ  ۹آگوست سال  ۱۹۴۵سه روز پس از حمله مشابهش در هیروشیما صورت گرفت.
این حمالت منجر به مرگ حدود  ۱۲۰هزار تن شد و ژاپن شش روز بعد تسلیم شد.

دخترسرطانی
به آخرین آرزوی زندگیاش رسید

در برخی نقاط دنیا ،ماه گذشته ،بعضیها چند روز مقابل فروشگاههای
اپل صف کش��یدند که اولین نفراتی باش��ند که گوشی هزار دالری
آیفون  10را در دس��ت میگیرند .در سراسر دنیا طرفداران آیفون
با اشتیاق منتظر این محصول جدید بودند و سهام شرکت اپل هم
بهدنبال این استقبال بهحدی بیسابقه باال رفت .بیبیسی گزارش
داد :فروش اپل دو درصد باال رفته و س��هامش 12درصد .ارزش این
شرکت که مقر اصلی آن در کالیفرنیای آمریکاست به  900میلیارد
دالر رسیده و تا رسیدن به رکورد اولین شرکت یک تریلیون دالری
راه زیادی ندارد .ویژگی جدید آیفون  10توان تشخیص چهره است،
یعنی اینکه قفل تلفن با اسکنکردن چهره صاحبش باز میشود و
عالوه بر این دکمه خانه ،دکمهای که همیشه جزئی از آیفون بوده
حذف ش��ده است .مدیرعامل اپل تیم کوک ،گفت به برکت فروش
خوب در چین ،همچنین تقاضای زیاد در آپاس��تور و استقبال از
محصوالت ،ش��رکت اپل «چهار نعل میتازد» البته شاید فعال این
تاخت و تاز کمی فروکش کرده باش��د ،پس از آنکه معلوم شد این
ش��رکت عمدا گوش��یهای قدیم خود را ُکند میکن��د .با افزایش
انتقادها اپل از مشتریان خود عذرخواهی کرد.

کامنت امروز
معموال پیشدرآمد ای��ن پیام ایمنی ،بیان اتفاقی
اس��ت که برای خود فرس��تنده افت��اده یا یکی از
نزدیکان وی از نزدیک شاهد آن بوده است.
نکته جالب توجه این اس��ت ک��ه انصافا دولتیها
هم دس��ت روی دست نگذاشته و تا آنجا که توان
داشتهاند کوشیدهاند مردم معمولی را متوجه «نکات
ایمنی را جدی بگیرید» کنند .به عنوان مثال ،وقتی
شما میخواهید از عابربانک پول بگیرید در بدو امر
با پیامی روبهرو میش��وید که شما را متوجه این

استرالیا

که «اگر مراقب نباش��ید کالهی عابربانکی سرتان
خواهد رفت» میکند .هنگام سوارشدن در مترو و
اتوبوس هم بیشتر کسانی که عادت به مطالعه دارند
متوجه این موضوع میشوند که بیشتر کیفزنیها
و کفزنیه��ا هنگام ازدحام و ش��لوغی بهویژه در
موقع سوار و پیادهش��دن از وسایط نقلیهعمومی
اتفاق میافتد .میگویند در زمان کریمخان زند مال
و اموال کس��ی را میبرند و او برای شکایت سراغ
«وکیلالرعایا» م��یرود .کریمخان میگوید«:چه

میکردی ،هنگامی که اموالت را میبردند؟» مرد
در پاس��خ «خواب بودم» گفته و جواب میشنود:
«چرا خوابیدی که اموالت را ببرند»
پاسخ مرد چیزی است که در تاریخ کهن ایرانزمین
جاودانه میشود«:چون فکر میکردم شما بیدارید و
هوای اموال مرا دارید خوابیده بودم».
لذا امید اس��ت این روزها مس��ئوالن و دولتمردان
محترم به دالیل مختلف در حال بیداری  ،به رتق
و فتق امور بپردازند.

یک دختر س��رطانی که تنها س��اعاتی ب��ه پایان زندگیاش باق��ی مانده بود ب��ا ازدواج با مرد مورد
عالقهاش به مهمترین آرزوی زندگیاش دس��ت یافت .بهگزارش میزان« ،هیس��ر موشر» 31ساله در
تاریخ 23دس��امبر در بیمارس��تان سنت دیوید فرانسیس در شهر «هارتفورد» ایالت کنتیکت با مرد
موردعالقهاش «دیوید» ازدواج کرد و 18ساعت بعد در اثر سرطان سینه درگذشت .در اواخر امسال
و در تاریخ 23دس��امبر بود که پزشکان س��رطان سینه را در این زن تشخیص دادند و دیوید نیز در
همان روز به وی پیشنهاد ازدواج داد .ابتدا قرار بود ازدواج این دو در تاریخ 30دسامبر انجام شود ،اما با
پیشنهاد پزشکان و احتمال مرگ وی این مراسم دو روز زودتر انجام شد .این زوج در می سال2015
در یک کالس رقص باله با یکدیگر آشنا شده بودند .در روز جشن ازدواج ،هیسر در حالی که با لباس
عروس روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود ،عهد زناشوییاش را با دیوید بر زبان جاری ساخت .وی
ساعاتی بعد و پس از برآوردهشدن مهمترین آرزوی زندگیاش ،چشم از جهان فروبست.

