دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

شبکه

خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با «زمرد گرانقیمت»

مهاجم ملیپ��وش ایرانی تیم المپیاکوس تصمیم خود را برای
ازدواج با دختر متمول یونانی – آمریکایی قطعی کرده اس��ت.
رس��انههای مطرح یونانی با انتش��ار تصاویری از رابطه عاطفی
ملیپوش ایرانی باش��گاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی -
آمریکایی پرده برداش��تند و مدعی شدند این دو ،تصمیم خود
را برای ازدواج قطعی کردهاند .بر اس��اس گزارش رس��انههای
یونان��ی ،کریم انصاریفرد که برای تعطیالت س��ال نو میالدی
به اتریش س��فر کرده با یک زمرد گرانقیمت از نامزد ۲۴ساله
خود الکس��اندر صوفیا کالولی خواس��تگاری کرده و از او پاسخ
مثبت دریافت کرده اس��ت .در این مراس��م که در حضور پدر
و مادر الکس��اندر برگزار ش��د برای برگزاری مراسم ازدواج نیز
تصمیماتی گرفته شد .به ادعای رسانههای یونانی همسر کریم
انصاریفرد از خانوادههای ثروتمند یونانی محسوب میشود و
مدیریت ش��رکت  IMEQ - CENTERرا که یک ش��رکت
معتبر حمل و نقل دریایی است برعهده دارد.
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روز جهانی مترو بدون شلوار!!

روز دوشنبه روز جهانی متروسواری بدون شلوار بود و بههمین خاطر جمعی
از فعاالن اجتماعی در سراسر جهان بدون پوشیدن شلوار وارد ایستگاههای
مترو ش��ده و سوار بر قطار ش��دند .این روز از سال  2002و با اقدام گروهی
از فعاالن اجتماعی آمریکایی در مترو نیویورک ابداع ش��د و سپس به دیگر
ش��هرهای جهان نیز س��رایت کرد و در  15سال گذشته همهساله در هفت
ژانویه برگزار میش��ود .برخی از متروسواران شهر نیویورک آمریکا در حالی
بدون ش��لوار بودند که دمای هوا در این شهر واقع در ساحل شرقی آمریکا
به  10درجه زیر صفر رسیده است« .متروسواری بدون شلوار» را اولین بار
در س��ال 2002یک گروه هنری و طنزپ��رداز در نیویورک به راه انداختند.
ای��ن گروه موس��وم به «بداههپ��ردازی در هر کجا» را چارلی تاد در س��ال
 2001بهوج��ود آورد .کار این گروه بیش��تر خل��ق صحنههای جنجالی در
اماکن عمومی است .شعارشان این است «اوضاع را به هم میریزیم ،معرکه
میگیریم ،جنجال بهپا میکنیم ».گروه «بداههپردازی در همهجا» میگوید
ک��ه این رخداد با هدف خاصی جز این برگزار نمیش��ود که باعث خنده یا
لبخند دیگران شود.

وزیر ارتباطات:

امکان اعمال مقررات
برشبکههایاجتماعیبینالمللینیست

آفتابیزد – گرو ه ش�بکه :روزی که پای تلگرام به کشورمان
باز ش�د هی�چگاه تصور نمیش�د با چن�د روز فیلترش همه
چی�ز بههم بریزد .اما از وقتی ک�ه بهخاطر ناآرامیهای پیش
آمده در کشورمان مسئوالن مجبور به فیلتر این پیامرسان
ش�دند بس�یاری ناراضی و عدهای دیگر هم متضرر ش�دند،
چراک�ه از ای�ن طریق کس�ب درآم�د میکردن�د و حاال در
آستانه ورشکستگی قرار دارند .در این میان به کرات شاهد
اظهارنظرهای مختلفی چه از سوی کارشناسان و چه از سوی
مسئوالن در خصوص این پیامرسان بودهایم .یک روز خبر از
جایگزین ویچت بهجای تلگرام دادند و روز دیگر خبرهای
ضدونقیض در خص�وص رفع فیلتر آن .آنه�م در حالی که
مسئوالن معتقدند تلگرام برای رفع فیلتر باید تضمینهایی
را ب�ه ای�ران بدهد .به هر ح�ال این پیامرس�ان هنوز هم بر
س�ر زبانهاست و در این راس�تا محمدجواد آذری جهرمی،
وزیر ارتباطات پس�ت جدید اینس�تاگرام خود را به موضوع
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی اختصاص داده است.
آذری جهرمی در صفحه اینس�تاگرام خود نوش�ت«:زمانی
نهچندان دور ،صنعت وبالگ در ایران همگام با دنیا در حال
رش�د و رقابت بود و ش�بکه اجتماعی بومی ایرانی پابهپای
نمونههای بینالملل�ی رقابت میکرد ،اما امروز دیگر نامی از
صنعت وبالگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب
آن زمان اعالم کرده بهزودی سرویس خود را خاموش خواهد
کرد .در مصاف آزادی و امنیت ،داخلیها صحنه رقابت را به
اس�ت .بهعنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین
برخ�ی نگاهه�ای تنگنظرانه واگ�ذار کردن�د و در کنارش
دارم همانگونه ک�ه رهبر معظم انقالب بارها بر کلیدواژه «ما
صحبت از پروژههایی با پسوند ملی آغاز
میتوانیم» تاکید فرمودهاند ،نخبگان ما
ش�د که بیش�تر آنها با تصدی دولتها به
توان توس�عه این بخ�ش از تکنولوژی را
یک کارشناس:
س�رانجامی نرس�ید و جز ضرر اقتصادی
هم دارند ،مش�روط بر آنکه همه شرایط،
چندی�ن اپلیکیش�ن در ح�ال
است.
برخی مجموعهها ،نامی به جا نمانده
تاکید میکنم همه شرایط فراهم باشد و
چکدام
حاضر وجود دارد ،اما هی 
از
خبر
در ای�ن می�ان آمارهای س�ال ۹۲
البته این مهم به عزمی همهجانبه و زمان
توانایی جایگزینش�دن بهجای
آن میداد که بیش از  ۲۵درصد اس�تفاده
نیاز دارد».
تلگرام را ندارن�د ،زیرا اگر قرار
مردم از اینترنت با فیلترش�کن است ،اما
باشد تا حجم س�نگین کاربران
استارتآپهای جوانان آسیب ندید
ب�ا رویکرد حمایت�ی دولت از دسترس�ی
تلگرام به یک پیا مرسان داخلی
مردم به ش�بکههای اجتماعی ،کمکم این
از س�وی دیگر ،معاون س�اماندهی امور
دیگر کوچ کنند ،بعید اس�ت که
س�رویسها در زندگی مردم نقش خود را
جوانان با اظهار امی�دواری در خصوص
آن برنام�ه توانایی کش�ش این
های
پی�دا کردند ،اما در ای�ن میان ظرفیت
رف�ع محدودیت ایجاد ش�ده در فضای
حجم از کاربران را داشته باشد
دول�ت تا آنج�ا نبود که بتوان�د همه موانع
مجازی گفت :فیلترینگ انجام شده در
پیشروی ش�بکههای اجتماعی داخلی را
روزهای اخیر آسیبی به استارتآپهای
رفع کند .بدون شک هر زمان صحبت از توسعه سرویسهای
جوانان وارد نکرده اس�ت .محمدمهدی تندگویان با اش�اره
ایرانی میش�ود ،همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این
ب�ه محدودیتهای�ی که طی چن�د روز اخی�ر در اینترنت و
س�رویسها توجه میش�ود و در این میان فراموش میشود
فضای مجازی کشور بهوجود آمده اس�ت ،افزود :امیدواریم
که سرویسهای بومی برای توسعه عالوه بر پشتیبانی مالی،
فیلترین�گ بهس�رعت
نیازمند اماننامهای هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به
رف�ع ش�ود و جوان�ان
ارائه چنین تضامینی نیست .بالطبع در نبود شرایط مناسب
بتوانن�د ب�ا محدودیت
برای رش�د محص�والت ایرانی ،مردم منتظر حل مش�کالت
کمت�ری در فض�ای
داخل�ی نماندن�د و با اس�تفاده از س�رویسهای بینالمللی
مجازی فعالی�ت کنند.
به اس�تفاده از ش�بکههای اجتماع�ی ادامه دادن�د و عالوه
وی با بیان اینکه بخشی
بر رفع نیازه�ای روزمره مثل اخب�ار و ...بخش قابلتوجهی
از کارآفرین�ی جوانان
از ظرفیته�ای اقتص�ادی را نیز در این فضا ش�کوفا کردند
در فض�ای مج�ازی در
و معیش�ت بخش�ی از مردم به این فضا گره خ�ورد .حاال در
حال اجرا و برنامهریزی
ش�رایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کش�ورهای دنیا
اس�ت ،تاکیدکرد :باید
ام�کان اعمال مقررات بر ش�بکههای اجتماع�ی بینالمللی
فضای مج�ازی مطمئن
را ندارن�د و البت�ه س�ادهترین راهحل(!) برای غلب�ه بر این
و پای�دار برای کس�ب و کار اینترنتی جوانان ش�کل بگیرد،
تهدیدات نوین بستن فضا و بهدنبال آن ،سردادن آواز لزوم
زی�را معتقدیم آینده اش�تغالزایی و کارآفرینی برای جوانان
توس�عه شبکههای داخلی ،آن هم از جنس صرفا تکنولوژی
در فض�ای مج�ازی اتفاق میافت�د .معاون س�اماندهی امور
و ب�دون توجه به س�ایر پارامترها از جمل�ه حریمخصوصی
جوانان وزارت ورزش و جوانان ،اضافهکرد :در حال حاضر هم
و س�هولت ابراز بیان مش�روع اس�ت ،غاف�ل از آنکه عقب
جوانان بسیاری در استارتآپها مشغول فعالیت هستند ،اما
نگاهداشتن کش�ور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر
خوشبختانه محدودیتهای ایجاد شده در فضای مجازی طی
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روزهای اخیر آسیبی به این کسب و کارها وارد نکرده است.
تندگویان خاطرنش�ان کرد :هیچکدام از اپلیکیشنهایی که
جوانان از آن بهعنوان کس�ب و کار استفاده میکنند فیلتر
نشده و همانند قبل در حال فعالیت است.

دنی�ل یه عکاس آل
مانی عکسهای�ی از پرندهها گرفته که باور نم 
یکنید
واقعی است .دسته
ای
پ
رنده که یک پرنده غولآسا رو تو آسمون ساختن
خارقالعاده هست.

فعال هیچ پیامرسانی نمیتواند جایگزین تلگرام شود!

همچنین یک کارش�ناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
گفت :در ح�ال حاضر هیچ پیامرس�انی نمیتواند جایگزین
تلگ�رام ش�ود و حتی اگر بخواهد بهجایی برس�د که مانند و
در سطح تلگرام فعالیت کند ،بسیار زمانبر خواهد بود .بهزاد
رزمگیر اظهارکرد :دولت زیرساختی مانند شبکه پیامرسان
سروش را برای جایگزینی تلگرام ایجاد کرده است ،اما قطعا
این چنین زیرساختهایی پاسخگو نخواهند بود .وی افزود:
این شبکه پیامرسان کاربر را به دالیل مختلف از برنامه خارج
میکند و خیلی نمیتوان به این اپلیکیشن اطمینان کرد .وی
تصریح کرد :بسیار زمانبر خواهد بود تا شاهد باشیم که این
پیامرسان میان مردم و افرادی که دارای کسب و کارهای نوپا
بودند ،جا بیفتد .وی با بیان اینکه پیامرسان تلگرام هر زمان
که بهروزرسانی میش�د ،امکانات بسیار
خوب�ی را در اختی�ار
کارب�ران قرار م�یداد،
ادام�ه داد :تلگ�رام
بهدلی�ل اینک�ه ی�ک
نرمافزار open source
بود ،فضای نسبتا امنی
را ب�رای کارب�ران مهیا
کرده بود و به آنها اجازه
میداد تا بهراحتی در آن
فعالی�ت کنند و بهنوعی
اعتم�اد کارب�ران را بهخوبی جلب کرده بود .این کارش�ناس
خاطرنشان کرد :چندین اپلیکیشن در حال حاضر وجود دارد،
اما هیچکدام توانایی جایگزینشدن به جای تلگرام را ندارند،
زیرا اگر قرار باش�د تا حجم س�نگین کاربران تلگرام به یک
پیامرس�ان داخلی دیگر کوچ کنند ،بعید است که آن برنامه
توانایی کشش این حجم از کاربران را داشته باشد.

دیدار عمو پورنگ با شاهرخخان در هند

کامنت امروز

چرا علی دایی
دوستداشتنی است؟!
محمدماکویی

موض��وع فقط به عملک��رد علی دای��ی در زلزله
کرمانش��اه ربط ندارد ،زیرا اگر بخواهیم انصاف را
رعای��ت کنیم باید بپذیریم که قبل از آنکه دایی
در عرصههای اجتماعی حرفی برای گفتن داشته
باشد ،قابلیتها و تواناییهای خود را بهخوبی در
مس��تطیل سبز به معرض نمایش گذاشته است.
فوتبالیه��ا لیونل مس��ی را خوب میشناس��ند.
توپ
این بازیک��ن اعجوبه از نادر بازیکنان دنیای ِ
گرد اس��ت ک��ه ج��رات دارد خود را ب��ا مارادونا
قی��اس کرده و لق��ب «مس��یدونا» را برای خود
کم ببیند .طرف��داران فوتبال خوب میدانند که
مقایسه مسی با مارادونا خیلی هم بیجا نیست،
زی��را هر دو بازیکن هم س��ابقه گلزنی با دس��ت

را در کارنام��ه دارن��د و هم در پیش��ینه خویش
«دریبلزنی» نیمی از بازیکنانی که میخواستند
مانع از گلزنی ایش��ان ش��وند را میبینند .با این
وجود فرق اساسی مارادونا با مسی این است که
مسی هرگز به اندازه مارادونا در تیم ملی آرژانتین
خوش ندرخشیده اس��ت .در این باب باید گفت
که بسیاری از طرفداران دو آتشه آرژانتین اعتقاد
دارند که چون مسی پول خوبی از بارسا میگیرد
در بازی برای تیم ملی کم گذاشته و در بازیهای
آرژانتین بیش از نتیجه هوای ساق پاهای طالیی
خ��ود را دارد .به این دلی��ل اعجوبه حال حاضر
بارس��ا بارها و بارها در بازیهای ملی هو شده و
مصمم گردی��ده که پیراهن تیم ملی آرژانتین را
برای همیشه «آویزان بر جا رختی» ببیند .وصله
یاد ش��ده هرگز به علی دایی ما نچسبیده است.
طرفداران تیمهای باش��گاهی و ملی ایران خوب
میدانند ک��ه علی دایی هم��واره تعصب و عِرق
ملی فراتر از انتظاری داش��ته و همیش��ه برای او

تیم ملی یک چیز دیگر بهحساب میآمده است.
عِ��رق ملی دایی تا آن اندازه باال بوده که وقتی از
تیم معتبری به نام بایرن مونیخ س��ر در میآورد
هم به فکر اینکه حاال که نانش حسابی در روغن
افتاده ،میتواند خیلی هم به تیم ملی فکر نکند،
نمیافتد .صراحت لهجه دایی هرچند بارها و بارها
برای او گران تمام شده است ،اما موجبات اینکه
برای مردم کامال دوستداشتنی باشد را نیز فراهم
آورده اس��ت .دایی در طول سالیان بازی در تیم
ملی ،با سلبریتیهای فوتبالی َدر افتاده و معموال
در این وادی دست خالی از میدان مسابقه بیرون
نیامده است .قطعا استعداد بازیگری علی کریمی
ک��ه بحق جادوگر فوتبال ایران ش��ناخته ش��ده
باالتر از علی دایی اس��ت ،ام��ا تنبلی ذاتی و گاه
منحصربفرد کریمی باعث شده که موفقیتهای
مل��ی و باش��گاهی دایی قابل قیاس ب��ا جادوگر
نباش��د .با همه اینها علی دایی نیز انس��ان کامل
نیس��ت .بهعنوان نمونه عل��ی دایی یکبار با بیان

«خجالت نمیکش��ی به کاپیتان تیم ملی کارت
نشان میدهی» که نثار داور مسابقه کرد موجی
از شادی و خنده زایدالوصف را در میان هواداران
و طرف��داران خویش ایجاد ک��رد .دایی از اولین
ورزشکارانی است که در مجامع رسمی ظاهر شد.
«دایی با سلیقه خود لباس میپوشد و وفق سلیقه
خود حرف میزند» که میتواند برای ما ایرانیها
وجهه و اعتبار بینالمللی خوبی به ارمغان بیاورد.
میگویند برای پول درآوردنباید دستکم یکی
از سهگانه سختکوش��ی ،باهوشی و زیرکی را در
ید ق��درت خویش درآورد .از آنطرف ادیس��ون
نب��وغ را مجموع��های از یک درصد اس��تعداد و
 99درصد اراده میداند .با این حساب باید گفت
که دایی واقعا نابغه فوتبال ایرانی است که توانسته
جهان را در براب��ر اراده پوالدین خویش وادار به
تعظیم کند .دایی انس��ان خوشاخالقی است و
این امر خیال م��ا را جمع میکند که میتوانیم
سفیر خوبی در آنسوی آبها داشته باشیم .دایی

خوب بلد اس��ت که هنگام عقد قرارداد حرفهای
موضع گرفته و حقالزحمه خود را به میزانی که
ارزش زحماتی که کش��یده است را داشته باشد
تعیی��ن کند .با وجودی که دایی دس��ت در کار
خیر دارد ،ترجیح میدهد که کمکهای مردمی
خویش را بیس��ر و صدا تقدی��م کند .نمونه بارز
ماجرا را در زلزله کرمانشاه شاهد بودیم و به عینه
دیدیم که در کنار جمعآوری کمکهای پرس��ر
و ص��دای خیابانی ،علی دایی همان کار خیابانی
را در س��کوت تقریبا کامل خبری پیش میبرد.
دایی از مس��ائل حقوقی مربوط ب��ه عقد قرارداد
آگاهی دارد .بهگونهای که مدیران باشگاهها خوب
میدانند که اگر خدای ناکرده آبشان با آب آقای
گل جهان توی یک جوی نرود و کار به ش��کایت
و شکایتکشی برسد ،دایی خوبی که در معامله
تقصی��ر میکند نخواهد ب��ود .با همه آنچه بیان
شد دایی انس��ان متواضعی اس��ت .نگارنده این
اقب��ال خوش را داش��ته که در داروخانه س��تاره

ب��ا وی از نزدیک روبهرو ش��ود .به مج��رد ورود
دایی س��اکنان داروخانه به وی خوشامد گفته و
احوالش را پرسیدند .دایی خوش و بش فارسها
را بهخوبی جواب گف��ت و خوش و بش آذریها
را کمی بیش��تر تحویل گرفت .بعد هم که برای
تحویل دارو پشتسر من واقع شد پیشنهاد «اول
ش��ما بفرمایید» مرا صمیمانه رد کرده و نش��ان
داد ک��ه همانند زمین مس��ابقه ،در داروخانه هم
احترام اینکه سر جایش قرار بگیرد را دارد .شاید
تنها نقطهضعف دایی در کارنامه مربیگریاش که
به اندازه پیش��ینه بازیگری پر بار نیست باشد .با
این وجود آنهایی که دایی را خوب میشناس��ند
و دوستدارش هس��تند خوب میدانند که نباید
در ای��ن باب غم به دل راه دهند .دایی همیش��ه
میدانسته که چگونه باید قدم به قدم جلو برود.
ل��ذا اگر در جامجهانی قطر کس��ی جز کیروش
اس��باب صعود ایران را به جامجهانی مهیا سازد
نباید خیلی هم تعجب کرد!

