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زنان عربستان به آرزوی خود رسیدند؛ ورود به استادیوم فوتبال

برای اولین بار زنان در عربس�تان س�عودی توانستند
وارد ورزش�گاه شوند .بهگزارش عصر ایران ،روز جمعه
زنان توانستند وارد استادیوم بزرگ ملک فهد در شهر
جده ش�وند و مسابقه فوتبال تیمهای االهلی و الباطن
را از نزدیک تماشا کنند .دولت عربستان سعودی قبل
از ای�ن گفته بود که این مس�ابقه را برای حضور زنان و
خانوادهها آماده کرده اس�ت .در این ورزشگاه ،جایگاه
تماشاچیان به دو بخش مردان و خانواده تقسیم شده
اس�ت .خانمها به تنهایی یا آقایانی به همراه خانمها میتوانس�تند

وارد بخش خانواده ش�وند .شرکت هواپیمایی عربستان
سعودی نیز تخفیفهایی را برای پرواز از سایر شهرها به
مقصد جده و حضور در ورزش�گاهها برای مسافران خانم
اختصاص داد .براساس برنامه فعلی ،زنان میتوانند وارد
س�ه ورزشگاه در سه شهر ریاض ،جده و دمام شوند .این
یک روز تاریخی برای تالشهای مدنی زنان در عربستان
س�عودی بهش�مار میرود .در همین راس�تا ،صفحه اول
روزنام�ه س�عودی «عربنیوز» ب�ه اولی�ن ورود زنان به
ورزشگاهها اختصاص داشت.

حادثهنفتکشمهمنیست
چون نمیشه باهاش سلفی گرفت!

آفتابیزد -گروه ش�بکه :میگویند انتظار کشیدن سخت است،
ولی آنها یک هفته است که چشم انتظار عزیزانشان هستند .کارشان
ش��ده گریه و با نگاهشان حرف میزنند آنهم به وسعت یک هفته
نگران��ی و اضط��راب و دوری ،اما جز دعاکردن کاری از دستش��ان
برنمیآید .آنها بدترین روزهای زندگیش��ان را آنهم در بیخبری
سپری میکنند ،اما با این حال امیدوارند و منتظر معجزه .خانواده آن
32نفری را میگویم که یک هفته پیش کشتیشان در آبهای چین
با یک کشتی باری چینی برخورد کرد و کسی از سرنوشت آنها خبر
ندارد .حاال همه ایران نگران این 32نفر هستند و امیدوارند که خبر
خوبی از آنها به گوش برس��د .شبکههای اجتماعی هم از این قاعده
مستثنی نیستند و کاربران بسیاری ضمن ابراز همدردی با خانواده
این عزیزان ،واکنشهایی را به این اتفاق داشتند.
یکی از کاربران نوشته است« :اینکه از سرنوشت عزیزترینت بیخبر
باشی بدترین اتفاق ممکن و دردناک است».
فردی نیز گفته است«:چین ،جاده ابریشم میزنه کسی رو آدم حساب
نمیکنه ،حس��اب تاجرها رو به اتهام پولشویی میبنده ،بنجلترین
تولیداتش رو به ما میندازه ،نفتكش س��انچى میسوزه و میسوزه و
چین تکون به خودش نمیده ،چرا؟»
ش��خصی نیز عنوان داشته است«:حادثه کش��تی نفتکش سانچی
حادث ه کمی نیس��ت ،ولی اصال بهش توجه نمیش��ه ،چون کس��ی
نمیتونه باهاش سلفی بگیره!!»
دیگری نوشت«:حقیقتا برای اون عزیزانی که سرنوشتشون نامعلومه
نگران و ناراحتم ...برای خانوادههاشون بیشتر».
کاربران دیگر نوش��تهاند«:دريانوردان در آتش نفتكش میسوزند و
خانوادههاش��ون در آتش س��كوت خبری«،»...انتظار واسه رسیدن
خب ر کش��ته ش��دن یا زندهبودن عزیزت س��خته ،وقتی مطمئنی
خب��ر بدی می��اد ،ولی به هر چی��زی چنگ میزنی ک��ه باور کنی
ش��اید معجزهای اتفاق افتاده و نجات پیدا ک��رده .آرزوی صبوری
و طاقت برای خونوادههاش��ون دارم»«،الهی بمیرم واس��ه همس��ر
این دریانورد ...بهخدا در حقش��ون کوتاهی ک��ردن«،» ...چرا جان
انس��انها اینقدر بیارزش شده؟ چرا سیاست تو زندگیمون سبقت
گرفته؟ چرا پالس��کو یه ماه طول کش��ید جمع بش��ه؟ چرا بعد از
7روز نفتک��ش خاموش نش��ده؟»«،دردناکه این انتظ��ار .امیدوارم
بهزودی خبره��ای خوب
برسه و خانوادهها از تهدل
خوشحال بشن«،».نفتكش
س��انچى با بیخبری چند
روزه از 30خدم��هاش
خ��ود پالس��کویی دیگ��ه
اس��ت»«،از صب��ح کن��ار
خانواده دریانوردان نفتکش
ایران��ی ب��ودم و بیاغ��راق
قلب��م مچاله ش��ده؛ وقتی
دختر سرملوان با گریه داد
میزد :این ۳۰نفر سالها برای یک ملت کار کردن؛ االن وقتشه که
این ملت دینش��ون رو ادا کنن نمیدونستم چی باید بگم»«،انتظار

میرفت دولت در اولین دقایق با درخواست کمک از تمام کشورهای
صاحب فناوری و امکانات برای نجات جان کارکنان نفتکش ایرانی
در آبهای چین اقدام کند .اما بعد از یک هفته هنوز کاسه چه کنم
چه کنم در دستمان اس��ت!»۳۰«،نفر از هموطنانمون در نفتکش
ایرانی هستند ،دستگاه دیپلماسی و افراد دولتی که موظف هستند
پیگیری کنند هنوز کار م��ورد قبولی انجام ندادند»«،خدایا!!! برای
نجات ج��ان 32خدمه کش��تی نفتکش به
معج��زه نيازمنديم»«،خانوادهه��ای ملوانان
و دريان��وردان ايران��ى کش��تی آتش گرفته
سانچی امیدوارانه در انتظار شنیدن خبری
از زندهبودن عزیزانش��ان در کشتی نفتکش
هس��تند ک��ه امیدواری��م این خب��ر خوب
بهزودی برس��ه»«،در آب میسوزند .کاش
دردها تمومی داش��ت»«،یعنی میش��ه یه
خبر خوب از س�لامت ملوانهای نفتکش
ایران��ی بیاد؟»«،آنگاه که ناامیدی بر جانت
پنج��ه افکنده و ره��ا نمیش��وی ،بر من
امی��دوار باش»«،فاجعهای که برای دریان��وردان ایرانی در محاصره
آتش و آب بهوجود آمده به هولناکی پالس��کو اس��ت .فراموششان
نکنی��م و از تالش برای باز ماندن روزنههای امید به نجات دس��ت

افتادن روسری عضو گروه چینی در
جش�نواره فجر؛ بهس�رعت روسری
برگردانده شد.

جلد مجله نیویورکر در واکنش به توهین
ترامپ به کشورهای آفریقایی
ترام�پ ضمن انتقاد ش�دید
از
سیا
س�ت
مهاجرتی دولت آمریکا گفته بود :چرا باید
مردم کشورهای چاله مستراح را به آمریکا
راه بدهیم؟

برنداریم««،زمان پالسكو يک جامعهشناس گفت دليل اينكه حادثه
پالسكو آنقدر رسانهای شد اين بود كه اكثر مردم فيلم صحنه ريزش
رو از نزديك ديدن و باهاش همزادپنداری كردن .االن ميفهمم كه
چقدر راس��ت ميگفت .فقط ميتونيم براشون دعا كنيم»«،آنقدر
عزا بر س��ر ما ریختهاند که فرصت زاریکردن نداریم ...و این جمله
هیچوقت بیمعنی نمیش��ه برای مردم کش��ورم ه��ر روز درد تازه،
ه��ر روز غم تازه ،زخم روی زخم دلـ��م میزند»«،دلهاى همه ما
نگران جان و سرنوشت 30هموطن دريانورد نفتكش سانچى است.
برايشان دعا مىكنيم و با خانوادههايشان همدليم»«،کاش پایان این
قصه خوب باشد»«،س��وختن در آتش در میان امواج دریا ،هزاران
کیلومتر دور از خاک وطن ،یک تراژدی واقعی اس��ت .برای تسالی
خانوادههای دریانوردان ایرانی واژهای پیدا نمیکنم».

پس از موجی که صفحه «بچه پولدارها» در ش��بکههای مجازی به
راه انداخ��ت ،بار دیگر نوبت به طراحی نرمافزاری ویژه برای قش��ر
ثروتمند و مرفه جامعه رسیده است .نام این شبکه اجتماعی «لوکسا
پالس» است و اپلیکیشنی برای قشر مرفه است که میخواهد ضمن
ایجاد ارتباط بین این افراد خدمات  VIPخاص خود را به آنان ارائه
کند و محفلی خصوصی برای میلیونرها باشد .یک آسیبشناس و
متخصص علومرفتاری با اشاره به فعالیت
اپلیکیشن جدید «لوکسا» معتقد است
که هدف ای��ن نرمافزار ایج��اد اختالف
طبقاتی میان اقش��ار جامع��ه و ترویج
سبک زندگی تجمالتی در کشور است.
بهگ��زارش پانا ،یک��ی از تفاوتهایی که
این شبکه اجتماعی دارد ،پرداخت رقم
چشمگیری برای عضویت در این نرمافزار
است و افرادی که میخواهند از خدمات
این شبکه اجتماعی استفاده کنند ،باید
ی��ک میلیون و هفتاد هزار تومان هزینه
ثبتنام بدهن��د .هرچند هنوز اطالعات
زیادی از این شبکه اجتماعی در دست
نیست ،اما محدودیتهایی که برای این
نرمافزار در نظر گرفته ش��ده قابل توجه
اس��ت .افراد در «لوکس��ا پالس» فقط
میتوانند هر  24س��اعت یک بار پست
ارسال کنند و راه برداشتن این محدودیت
هم این است که افراد پولدار بیشتری به
اپلیکیشن دعوت شوند که بهازای دعوت
هر نفر ،یک ساعت از محدودیت زمانی
پس��تها کم میش��ود .اعضای میلیونر
این ش��بکه اجتماعی جدول ردهبندی
مخص��وص به خود را ه��م دارند .کاربرانی که بیش��ترین الیک را
دریافت کرده و افراد بیشتری را به اپلیکیشن دعوت کردهاند دارای
موقعیت باالتری در جدول هستند .درواقع باید گفت ،این اپلیکیشن
هیچ قابلیت خاصی به مخاطبان خ��ود نمیدهد و تنها هدفی که
دنبال میکند نمایشگاه اختالف طبقاتی میان اقشار جامعه و ترویج

سبک زندگی تجمالتی در کشور است .مجید ابهری ،آسیبشناس
و متخصص علومرفتاری درباره آسیبهای اجتماعی ناشی از فعالیت
این ش��بکههای مجازی گفت :ورود فناوریهای نوین به هر جامعه
باید بسترسازی فرهنگی و کاربردی را همراه داشته باشد یا قبل از
ورود به این فضا باید اقداماتی برای فرهنگس��ازی انجام شود و در
غیر این صورت فرصتها به تهدید و محاس��ن به عوارض و آسیب

اجتماعی تبدیل میش��وند .آسیبشناس و متخصص علومرفتاری
ب��ا بیان اینکه فضای مجازی و ش��بکههای اجتماعی بدون آگاهی
و آموزش وارد جامعه ما ش��ده است ،گفت :بعضی از افراد نوکیسه
و تازه به دوران رس��یده ،فضای مج��ازی را عرصهای برای تاخت و
تاز خود قرار دادهاند و تالش گس��تردهای در جهت اثرگذاری روی

سبک زندگی و روش اندیشیدن جوانان میکنند .بهعنوان مثال ،با
ایجاد اپلیکیش��نهایی همچون «لوکسا» که برای ورود به آن باید
ورودی پرداخ��ت کرد و محدودیتهایی برای عضویت دارد که این
نمایش��ی برای ترویج اشرافیگری و زندگی تجمالتی و خودنمایی
در کشور است .ابهری افزود :دنبالکنندههای شبکههایی همچون
«لوکسا» با گذاشتن عکسهای لوازم و اقالم مصرفی خود از جمله
خودرو ،ساعتهای مارک ،کفش و گوشی
تلفنهمراه سعی میکنند فالوئرها و الیک
بیشتری دریافت کنند که شاهدیم برخی
از فرزندان خانوادههای پولدار که دغدغهای
جز نمایش خود و ملزوماتش��ان ندارند ،در
این فضا به جنگ با سادهزیس��تی رفتهاند
و تالش گس��تردهای در زمینه رقابتهای
ناس��الم ایج��اد کردهان��د .وی ادام��ه داد:
همچنی��ن بس��یاری از افرادی ک��ه از این
ش��بکهها پیروی میکنند ،اس��ب ،سگ و
گرب��ه خ��ود را با اعالم قیم��ت در معرض
تماش��ا قرار میدهند و خدماتی نیز مانند
معرفی ماس��اژور در منزل و آرایشگر برای
خود و حیواناتش��ان درخواست میکنند.
باید گفت وجود چنین ش��بکههایی اعالم
خطری برای خانوادهها و مسئوالن فرهنگی
کشور است که باید هر چه سریعتر نسبت
به آسیبشناسی و راهکارهای برونرفت از
این بحران اقدام کنند .این آسیبش��ناس
و متخص��ص علومرفتاری درباره برخورد با
ش��بکههایی همچون «لوکسا» نیز گفت:
فیلتر یک��ی از اقدام��ات کوتاهمدت برای
برخورد با این نرمافزارهای پولداری اس��ت
ک��ه البته چندان هم موثر نیس��ت ،زیرا فیلترش��کنهای رایگان و
قدرتمند بهوفور در اختیار افراد قرار میگیرد و بهراحتی میتوانند
وارد این شبکهها شوند .بهترین روش مقابله ایجاد شبکههای رقیب
برای سرگرمی جوانان در فضای مجازی و آموزش و توضیح اهداف
اینگونه شبکههاست.

مراسم کلیسای ارامنه  -شیراز
کلیس�ای تاریخی ارامنه ش
�یراز
روز جمعه شاهد مراس�م دینی با حضور
کشیش گلستانیان ،عضو ه
یئت
م
ذهبی
خلیفهگری جنوب کشور بود.

رونمایی از ت
والت هوشمند؛ تنها کافی است به آن دستور دهید
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ش�دن خودکار ،گر مکردن نش�یمنگاه ،پخش
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ککردن و ...دارد.

عکس از عصر ایران

شبکه اجتماعی برای بچه پولدارهای ایران!

