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جوانی با بیش از 2 متر قد و رکورد "گینس" 
روایتی از زندگی پس���ری قد بلند را می خوانید که بر خالف افراد متفاوت و جویای نام هیچ 

آشنایی با کتاب رکورد گینس ندارد.
پسری 25 ساله به نام "حضرت اهلل خاکس���ار "که با 2 متر و 33 سانت، بلندقدترین جوان 
افغانستان است، برخالف افرادی که دارای تفاوت های چشمگیری با دیگران و به دنبال ثبت 
نام خود در کتاب رکوردهای گینس برای رس���یدن به شهرت هستند، حتی نام این کتاب 
هم به گوش���ش نخورده و به خاطر 
مشکالت اقتصادی هنوز به تلویزیون 
و گوشی همراه دسترسی ندارد برای 

همین از خیلی چیزها بی خبر است.
 حضرت اهلل ک���ه اهل والیت ننگرهار 
بوده 4 ماه اس���ت که ازدواج کرده، 3 
خواهر و 4 برادر دارد  و تنها قد او در 
خانواده تا این حد رش���د کرده و علی 
رغم مش���کالت فراوان خدا را برای 
سالمتی جس���مانی اش بسیار شاکر 

است.
جالب اس���ت بدانید که طی 10 سال 
گذش���ته یا به عبارتی از 15 سالگی 
یکباره قد او شروع به رشد چشمگیر 
کرده  و طبق گفته های خودش، مردم برخورد بسیار مناسبی با او دارند،همچنین مدام وی 

را به خاطر قد و  قامتش مورد تحسین قرار می دهند.
نکته جالب دیگر اینکه،جوان قد بلند افغانی،یک آروزی بزرگ اما بس���یار ساده دارد که در 
رویای محقق شدنش به سر می برد و آن پوشیدن یک "پتلون:شلوار" و پیراهن است زیرا او به 
خاطر وضعیت جسمانی اش همیشه مجبور به استفاده از لباس های یکسره محلی است و در 
پایان مشکل دیگر این جوان پیداکردن کفشی با اندازه مناسب و باب میلش بوده زیرا سایز 
پای او میان 48 و 49 بوده است.در نهایت اینکه حضرت اهلل خاکسار که در رشته کشاورزی 
تحصیل کرده از وضعیت اقتصادی نا به س���امانش بسیار گله مند بوده و دنبال یک شغل با 

دشواری کم  با درآمدی مناسب می گردد تا از کارگری دست بکشد. 

حقیقت پنهانی که سالها در یک تابلو یادگاری نهفته بود!  
زن سالخورده سالها بی توجه به یادگاری که مادر بزرگش برایش به جا گذاشته بود آن را در 
خانه خود نگهداری می کرد اما سرانجام با 

حقیقتی عجیب مواجه شد.
زن سالخورده فرانس���وی که در هفتاد 
س���الگی به س���ر می برد با یک کشف 
عجی���ب، تحولی حیرت انگیز در زندگی 
اش بوجود آمد. او که در خانه س���اده و 
قدمی اش زندگی بس���یار ساده را می 
گذراند تصمیم به فروش تابلویی قدیمی 
که روی دیوار خانه اش جا خوش کرده 

بود می گیرد.
تابلویی که در سال 1950 از مادربزرگش 
به ارث رس���یده بود و سالها بدون آنکه 
ارزش حقیقی آن را بداند به این اثر هنری 
بی توجه بود. در حالی که تابلوی مذکور 
اثر دس���ت برادران لنایل مشهورترین نقاشان این کشور در بین سالهای 1642- 1648 بود. 
این حقیقت زمانی فاش ش���د که پیرزن با فیلیپ رویاک یک متخصص تابلوشناسی  تماس 
گرفت تا از قیمت آن باخبر شود.گفتنی است  برای فروش این تابلو 3 میلیون و ششصد هزار 
یورو در نظر گرفته ش���د و پس از اینکه به فروش رفت پیرزن بدون احساس پشیمانی از این 

معامله بسیار راضی بود. 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 واکنش وزیر ارتباطات به احتمال کاندیداتوری اش در 
انتخابات ریاست جمهوری!

وزیر ارتباطات و فن آوری در خصوص این که عده ای مطرح می کنند ش���فاف سازیها از سوی 
وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است، توضیحاتی ارائه داد.

محمدجواد آذری جهرمی درباره شفاف س���ازی که از سوی وی در وزارت ارتباطات صورت 
گرفت، گفت: 

مردم س���واالتی دارند و ذهنیتشان این 
است که شفاف س���ازی صورت گیرد،  این 
کار بسیار درست است و ما باید به اقتضای 

ذهنیت مردم پاسخ دهیم.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات یادآور 
ش���د: زمانی که معاون وزیر در زیرساخت 
بودم؛ یک ش���بهه جدی به کیفیت وجود 
داشت، در آن زمان من تمامی شاخصه های 
کیفیت را به صورت آنالین منتشر کردم.

وی با بیان این که اگر امروز در بحث ارز و یا 
سایر حوزه ها سوالی پرسیده می شود باید 
شفاف سازی صورت گیرد،  عنوان کرد: در 

دنیای امروز اگر می خواهیم مدیریت کنیم، چاره ای جز شفاف س���ازی و پاسخگویی به مردم 
نداریم.

آذری جهرمی خاطر نش���ان کرد: در دوره کنونی که عصر فن آوری و تبادل اطالعات است و 
موضوعات مختلف مطرح می شود، نمی توان چیزی را از جامعه و افکار عمومی پنهان کرد.

وی تاکید کرد: یکی از انتقاداتی که همواره به دولت بوده ، این است که در حوزه اطالع رسانی 
ضعیف عمل می کند، خب چارچوب اطالع رسانی همین شفاف سازی ها است.

وزیر ارتباطات و فن  آوری اطالعات با اش���اره به اظهار نظر افراد در حوزه های مختلف اشاره و 
بیان کرد: عده ای در حوزه های مختلف مطالب و دیدگاه های خود را بیان می کنند که ممکن 
است در برخی از مواقع اطالعات غلط به آنها داده شده باشد که تعدادی از آنها جایگاه دارند 
و حرفشان به نوعی مرجع خبری مردم محسوب می شود. مسئولیت ما در این زمینه چیست؟ 
آیا باید سکوت کنیم؟ وی افزود: اصاًل چنین چیزی نیست، امکان دارد به این افراد اطالعات 

و بولتن های غلط داده باشند ما باید شفاف سازی کنیم.
آذری جهرمی در پاس���خ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از جریانهای سیاسی مطرح می کنند 
که این شفاف سازی از سوی شما به نوعی برای آینده و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
است،  گفت: به آنهایی که نگرانی این مطلب را دارند بگویید خیالشان راحت باشد، کاندیدای 

ریاست جمهوری نمی شوم.
 

منبع:ایلنا

مسدود شدن ۳۰ هزار سیم کارت به دلیل مزاحمت پیامکی
رئیس س���ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودسازی 30 هزار سیم کارت به 
دلیل مزاحمت پیامکی خبر داد و گفت: طی س���ه ماه گذشته با 30 هزار سیم کارت شخصی 

ارسال کننده پیامک تبلیغاتی برخورد شد.
حس���ین فالح جوش���قانی با اشاره به 
راهکاره���ای حل مش���کل پیامک های 
تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داش���ت: 
مدتهاست که در حوزه پیامک های تبلیغاتی 
در حال تعریف راهکار برای ساماندهی به 
این بخش هستیم و هم اکنون با ایجاد پنل 
کاربری، مشترکان می توانند پیامک های 

دلخواه تبلیغاتی را انتخاب کنند.
 وی گفت: از این رو سامانه ای برای اعالم 
شکایت برای کاربران در نظر گرفته شده 
و ما نیز بررس���ی شکایت و مسدودسازی 
پیامک های ارسال شده را در دستور کار 

داریم.
فالح جوش���قانی ادامه داد: به اپراتورها اجازه دادیم برای آنکه مردم ترغیب ش���وند از پنل 

کاربری استفاده کنند و بسته های تشویقی پیامکی ارزش افزوده را ارائه دهند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: در حوزه حل مشکل مزاحمت  
پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده تا حد بس���یار زیادی این حوزه مدیریت و کنترل شده، 

اما هنوز به ایده آل نرسیده است.
فالح جوشقانی با تأکید بر اینکه ارسال پیامک های تبلیغاتی از سوی اپراتورها و با سرشماره  
آنها غیرقانونی اس���ت و مورد تائید ما نیس���ت، اضافه کرد: در این زمینه به اپراتورها تذکر 
داده ای���م؛ اگر اپراتوری خالف این موضوع کار کند و با سرش���ماره  خ���ود و غیر از پیامک 
اطالع رس���انی حساب مشترک، پیامک دیگری به کاربران ارسال کند، تخلف بوده و ما آن را 

رسیدگی می کنیم.
وی در مورد ارسال پیامک تبلیغاتی از سیم کارت شخصی نیز گفت: 

یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از این مش���کل انجام دادیم، محدودیت در فعال سازی 
بیش از 10 س���یم کارت به نام یک نفر است؛ به این ترتیب که خریدن سیم کارت محدودیت 
دارد و هیچ کس نمی تواند بیش از 10 سیم کارت به نام خود بزند. در این زمینه اگر با شکایت 
مردم در مورد سیم کارت شخصی ارس���ال کننده پیامک تبلیغاتی مواجه شویم، این خط را 

مسدود می کنیم.

وبگردي 
هانيه فالح شجاعي


