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ورزش

شـوراي تيــتر

قهرمان
سرعت

دوی س��ـرعـت،
همیش��ه جذابترین
بخش مسابقات دوومیدانی
اس��ت .جایی که قرار اس��ت
سریع ترین دوندههاي مسابقات
به تماش��اگران معرفی ش��وند .این
مسابقات هم میتواند مسابقات کشوری
باش��د یا آس��یایی یا جهانی .برای بسیاری
از کش��ورها کس��ب رتبه در این رشته حائز
اهمیت اس��ت .این که ورزش��کار کشوری
بتواند در دوی صد متر مقامیکس��ب کند،
یعنی جایگاه ویژهای در میان قهرمانان این

رشته برای خود و کشورش پیدا کرده است.
این گونه اس��ت که رنگ مدال در رشته صد
مت��ر ،حتی اگر برنزی باش��د ،باز هم ارزش
دارد .اگر این برنز نخس��تین م��دال تاریخ
دوومیدانی کش��ورمان در رشته  100متر

هر بار که پرسش��ی داشته باشد ،به آنی خود
را به اینترنت میرساند ،صفحه گوگل دم دست
که باش��د ،با یک جس��ت و جوی ساده خود را به
اطالعات مورد نیاز میرس��اند .کمیسطحی به
نظر میرس��د ،اما خودش معتقد است که کارش
را راه میاندازد .این داستان بسیاری از نوجوانانی
اس��ت که در دنیای اینترنت غرق ش��دهاند و بنا
ب��ه یافتههای تحقیق��ی تازه از هر پن��ج نفر آنها
چهار نفر و یا به عبارت��ی  84درصد از نوجوانان،
اطالعات سالمتی را از اینترنت کسب میکنند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری یونایتدپرس ،با این
ح��ال به رغم مراجعه زی��اد نوجوانان به اینترنت
و دس��تگاههای هوش��مند برای کسب اطالعات
س�لامتی ،ام��ا تحقیقی ک��ه توس��ط محققان
دانشگاه نورث وسترن در امریکا انجام شد ،نشان

میدهد که هنوز نوجوانان بیشترین اطالعات را
از والدین خود دریافت میکنند.
محقق��ان دانش��گاه ن��ورث وس��ترن در این
مطالع��ه ه��زار و  156نوج��وان آمریکایی را در
فاصله س��نی میان  13و  18سال بررسی کردند.
بر اس��اس نتایج این تحقیق ،با وجود اینکه از هر
پنج نوج��وان چهار نفر اطالعات س�لامتی را از
اینترنت کس��ب میکند اما تنه��ا  25درصد آنها
اطالعات زیادی را آن الین دریافت میکنند.
همچنی��ن  55درصد از نوجوانان بیش��ترین
اطالعات س�لامتی خود را از والدینش��ان کسب
میکنن��د 32 ،درصد به کالسهای بهداش��تی
تکی��ه میکنن��د و  29درصد نیز به پزش��کان و
پرستاران مراجعه میکنند.
این مطالعه نش��ان داد که نوجوانان در مورد

س��رعت باش��د که داس��تان حال و هوایی
دیگر پیدا میکند .این همان مدالی اس��ت
که رضا قاس��می ،دونده س��رعت ایران در
رقابتهای دوی 100متر آسیا به آن دست
یافته اس��ت .این مدال ،اولی��ن مدال تاریخ
دو و میدانی ایران در ماده ۱۰۰متر مسابقات
قهرمانی آسیاس��ت .قاسمی 100متر را در
زم��ان  10ثانیه و نوزدهم ص��دم ثانیه طی
کرد.او توانسته بود در دور مقدماتی و نیمه
نهایی زمانهای  10/46و  10/26را برجای
بگ��ذارد .ح��اال او س��رعتیترین هم میهن
ماست .پسری با سرعت باد.

جست و جوی
سالمتی

جامعه

برداشتن
کاله شما
با پیامک

اگــ��ر روزی
پیام��ک یک��ی از
مهجورتری��ن روشه��ای
ارتباطی بود ،امروزه با گسترش
فناوریه��ای نوین به امری پیچيده
تبدیل ش��ده اس��ت .این گونه است که
باید دائم به هم هش��دار بدهیم و اعالم کنیم
ک��ه باید مواظ��ب و مراقب بود و ب��ه این نکته و
آن نکته توجه کرد .امان از دس��ت این اختراع.
جدیدترین اتف��اق هم کالهبرداریهای نوینی
اس��ت که از طریق همین پيامکهاي ناقابل رخ
داده است .پیامکهایی که با متنی بسیار جذاب
و با ش��یوههای مختلف مهندسی اجتماعی به
صورت انبوه برای هموطنان ارسال میشود.
ب��ه گ��زارش خبرگزاریه��ا ،ب��ه تازگ��ی
پیامکهایی برای مشترکان تلفن همراه ارسال

ش��ده که آنها را ب��ه عنوان یک��ی از برندگان در
قرعهکشی وزارت ارتباطات معرفی کرده است.
مدیر رواب��ط عموم��یوزارت ارتباطات در
گفتوگوی��ی ،با بی��ان اینکه مش��ترکین باید
مراقب پیامک کالهبرداری با عنوان برنده شدن
در قرعه کشی و مش��ابه آن باشند گفت :وزارت
ارتباطات هیچ قرعهکشی برگزار نمیکند و این
ش��یوه جدید افراد س��ودجو برای کالهبرداری
اس��ت که پس از دریافت رم��ز کارت از کاربران

علم

همه چی��ز از بروز
درده��ای تصادف��ی
و روشه��ای فعالی��ت در
س��النهای ورزش��ی گرفته تا
افسردگی و اضطراب را در اینترنت
جست و جو میکنند.
با این حال بر اس��اس نتایج این مطالعه،
هنوز نوجوان��ان در مورد برخ��ی منابعی که به
صورت آن الین پی��دا میکنند ،اطمینان ندارند
و تنه��ا  24درص��د اب��راز میکنند ک��ه از نتایج
تحقیقات��ی خود راض��ی هس��تند .همچنین بر
اس��اس نتایج این مطالعه پدر و مادر ،پزش��کان
و پرس��تاران و کالسهای بهداشتی بسیار قابل
اعتمادتر از منابع آن الین بودند .از س��وی دیگر
ی از نوجوانان مورد بررس��ی اعالم کردند که
نیم 
در جس��تجوهای اینترنتی معموال اولین سایتی
که ظاهر میشد را کلیک میکردند.
در ای��ن رابطه الن وارتال اس��تاد ارتباطات در
دانشگاه نورث وسترن گفت :الزم است که محور
توجه خود را ب��ر مهارت های س��واد دیجیتالی
نوجوان��ان متمرکز کنی��م تا آنه��ا بتوانند انبوه
اطالعات��ی را که به ص��ورت آن الین با آن مواجه
میشوند ،طبقه بندی کنند.

فریب خورده حساب آنها را خالی میکنند.
پس از ارس��ال ،مش��خصات پیامکی مبنی
ب��ر صحت اطالعات ارس��الی و همس��ان بودن
با اطالعات فرد برنده برای او ارس��ال میش��ود
و از وی خواس��ته میش��ود جه��ت واریز مبلغ،
شماره حساب ،ش��ماره کارت ،رمز دوم و دیگر
مشخصات بانکی را برای آنها ارسال كند.
در ای��ن زمین��ه پلی��س فت��ا مکاتبات��ی با
اپراتورهای تلفن همراه انجام داده است که طی
آن مشخص شده این اپراتورها برندگان خود را
فقطازطریقسایتاعالمكنند.همچنیندراین
راستا اپراتورها پیامکهایی را در مورد چگونگی
و نحوه اعالم برندگان برای تمامیکاربران ارسال
کردهاند .لذا به تمام��یهموطنان عزیز متذکر
میش��ویم هرگز برای دریافت وج��ه نیازی به
ارسال اطالعات حساب بانکی نمیباشد.

پرسه
درشهر
ایمان صابر
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توصیف
عشق
و گذشت

بع��د از ظه��ر یک روز
گرم ب��ود .ت��ازه از س��ر کار
برگش��ته بودم خانه .ن��ه حال و
حوصل��ه کتاب خواندن داش��تم و نه
رمق کار دیگری.
یک لیوان آب جوش ریختم و یک
تی بگ انداختم داخلش .آمدم جلوی
تلویزیون ،لیوان را روی میز گذاشتم و
خودم را پرت کردم روی کاناپه .از روی
بیکاری کنترل تلویزیون را برداش��تم
تا کاناله��ا را باال و پایی��ن کنم .چند
تا س��یب غلتان روی زمی��ن نظرم را
جلب کرد.
دیگر کانال را عوض نکردم .آقایی از
ماشین پیاده شد و یک سیب برداشت.
نوج��وان دیگری هم آم��د جلو .او هم
چند تا برداشت.
دس��تها زیادتر شد و باالخره تمام
س��یبها جم��ع و در کیس��ه نایلونی
ریخته و تحویل خانم مسنی داده شد.
خانم مسن گفت « :پیر شید الهی! خدا
خیرت��ون بده! » خوش��حال بود ،نه به
خاطرمیوههایش،انگارامیدوارشدهبود
به مهربانی.
ی��اد دوران راهنمای��ی خ��ودم و
داستان پوریای ولی افتادم .فاصله غیر
قابل توجیه من از س��بک زندگی پدر
و مادرم و حرکت به س��مت مقصدی
نامعلوم خیلی آزار دهنده بود.
هویت��م زی��ر عالمتهای س��ؤال
مدفون شده بود .اینکه سعی کنم سرم
توی الک خودم باش��د و کاری به کار
دیگران نداش��ته باش��م ،نوعی فرار از
اخالقیات ساده بود.
ان��گار در بیراه��ه ب��ودم و خ��ودم
را از ای��ن اتف��اق ش��یرین دور
میدی��دم .با خ��ودم فکر ک��ردم که
من ن��ه ی��ک آدم س��نتیام و نه یک
انس��ان مدرن .ولی کاش بودم .کاش
یا در رکاب پوری��ای ولیها بودم یا در
کن��ار ژان وال ژانه��ا .کاش تکلیفم
با خودم روشن بود.
کناره گرفتن از یک فرهنگ درست
با هر اسمی من را سر در گم کرده بود.
فکر کردم که یعنی آنقدر دور شدم که
برای برگشت به اصل خودم ،دست به
دامن تیزرهای رنگ و وارنگ تبلیغاتی
شده اند؟ یعنی فقدان مهربانی آنقدر
بی��داد میکن��د ک��ه برای��ش بودجه
اختصاص میدهند؟
اساس��اً واژههای��ی مث��ل محب��ت
و مهربان��ی و در گوی��ش عامیان��ه تر
«مردانگ��ی» مختص به ی��ک جامعه
ی��ا ی��ک ش��خص نیس��ت و ماهیتی
فرات��ر از جنس��یت ،رن��گ و فرهنگ
دارند.
بسیار هستند مردانی که سهمشان
از این کردار تنها اسم آن است و زنانی
که ب��ا تمام وجود ای��ن واژه را در خود
معن��ا کردهان��د .مردانگ��ی توصیفی
از عش��ق و گذش��ت اس��ت که مرزها
را رد ک��رده و همه ج��ای دنیا همین
رنگ است.

