
    آرش فهيم:
11سال قبل در گزارش��ي به تالش دشمن 
براي آلوده سازي و انحراف در عزاداري و ورود 
موسيقي پاپ و عرفان هاي كاذب و... به برخي 
از هيئت هاي عزاداري براي معصومين پرداخته 
بودم. بيانات امروز رهبر انقالب نشان داد كه 
مس��ئله انحراف و نفوذ به فرهنگ سوگواري 

براي اهل بيت، يك مسئله حياتي است. 
    حسين الهي:

به مناس��بت ديدار رهبر انقالب با مداحان 
و نكاتش��ون در مورد تبديل نشدن مداحي 
به موسيقي پاپ سؤالي از مداحان محترم 
دارم: احساس نمي كنيد ذكر حسين گفتن 
در بسياري از ش��ورخواني ها تنها به جهت 
تنظيم ريتم است و از لحاظ محتوايي كاماًل 
بي ارتباط؟ به نظرتون اين كار در شأن اسم 

حضرت ارباب است؟
    سيدعلي عابدي:

از آنجا كه حوزه علمي��ه نهادهاي فرهنگي 
هيئت ها و مداحان محترم هيچ تالشي براي 
فرهنگسازي و اس��توديويي نشدن فضاي 
هيئت ها نكردن��د، بار ديگ��ر رهبر انقالب 
تذكر دادند مداحي، موس��يقي پاپ نيست 
كه براي جذب جوانان از هر آهنگ و نوايي 

استفاده شود. 
    محمدصادق عبداللهي:

جمله آقا كه فرمودند مداحي موسيقي پاپ 
نيست، يك دنيا حرف دارد. فقط هم شامل 
شعر، لحن و موس��يقي مداح نيست، همه 
كارهايي كه امروز در هيئت ها مد شده مثل 
نورپردازي هاي غيرمتداول، دكور آنچناني، 
كليپ ها، عكس هاي منتشر شده، اكوها و... 

را هم در برمي گيرد. 
     فائزه طاليي:

رهبر انقالب: »برخي مواقع يك حرف سست 
يا يك بيان نارسا و غلط، دستاويز زير سؤال 
بردن اسالم و تشيع و حمله به علماي بزرگ 
و معارف ديني مي شود« مراقب بار كلمات و 

حرفامون تو اين فضا خيلي بايد باشيم. 
    محمد سيستاني:

رهبري در ديدار با مداحان: »بايد مراقبت 
شود تا تركيب مداحي و حقيقت و هويت آن 
از بين نرود. برخي مواقع يك حرف سست 
يا يك بيان نارسا و غلط، دستاويز زيرسؤال 
بردن اسالم و تشيع و حمله به علماي بزرگ 
و معارف ديني مي شود، بنابراين استفاده از 
مطالب مستند و مقتن حتماً در برنامه كاري 

مداحان باشد.«

    محسن مهديان:
در اربعين فرمودند: »كار امام سجاد تبيين 
مجاهدانه ب��ود.« در مي��الد حضرت زينب 
فرمودن��د: »اين بزرگ��وار جه��اد روايت راه 
انداخت« در ميالد حضرت زهرا نيز از جايگاه 
آن حضرت در روشنگري گفتند. در انتها نيز 
دعا كردند: »پروردگارا ما را از سربازان جهاد 
عظيم روزگار كه جهاد تبيين است قرار بده« 

حرف تمام است. 
    محمد كرماني:

اينكه رهبر انقالب فرمودند به هر كار خوبي 
جهاد نمي گويند، يك آسيب شناسي جدي 
در مفاهيم انقالب اس��المي اس��ت. جهاد 
يعني ي��ك كار نقطه زني ج��دي، نه اينكه 
كارهاي روتين و متداول خود را به اسم جهاد 

نسخه پيچي كنيم. 
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یک دنیا حرف با »مداحی موسیقی پاپ  نیست«
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سخنان رهبر معظم انقالب در ديدار مداحان

سخنان رهبر معظم انقالب در ديدار مداحان اهل بيت با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي 
اجتماعي همراه بود. كاربران بخش هاي مختلفي از اين س�خنان را به اشتراك گذاشتند. 
تذكرات رهبر معظم انقالب درخصوص مداحي و همچنين كارهاي جهادي و جهاد روشنگري 
و تبيين از پربازخوردترين بخش هاي سخنراني معظم  له در شبكه هاي اجتماعي بود. كاربران 

اين سخنان را آسيب شناس�ي اي جدي در حوزه مداحي و فعاليت هاي جهادي دانستند. 
همچنين برخي از كاربران از مصاديق فرمايش رهبر انقالب نوش�تند. برخي نيز عيناً متن 
بخش هايي از فرمايشات حضرت آيت اهلل خامنه اي)حفظه اهلل( را به اشتراك گذاشتند. در 
ادامه بخش هايي از توئيت هاي كاربران در خصوص فرمايشات رهبر انقالب را مرور كرده ايم. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

پاسخ سؤاالت زندگي ما در انس با قرآن
حضرت آيت اهلل خامنه اي)حفظه اهلل(:

اگر با قرآن انس گرفتيم، آن  وقت اين فرصت و اين مجال پيدا خواهد 
شد كه صاحبان فكر از قشرهاي مختلف روي نكات قرآني تدبر كنند، 
چيزهايي را از قرآن استفاده كنند، استنباط كنند، بفهمند و به سؤاالت 

گوناگون جواب بدهند. 
منظورم از سؤاالت، شبهه ها نيست؛ منظور سؤاالت درباره  زندگي 
است، زندگي كردن. االن ميليون ها س��ؤال در مقابل ماست. وقتي  
يك جامعه اي با يك حكومتي، زندگي را به سمت آرمان هايي كه دارد 
حركت مي دهد و حركت مي كند، اين ]جامعه[ با هزاران هزار سؤال 
مواجه است؛ در نوع ارتباطات، در نوع رفتار، در نوع موضع گيري ها، در 
نوع دشمني و دوستي ها، در نوع برخورد با مال، در نوع برخورد با امور 
دنيا، اينها همه سؤاالتي است كه مطرح است؛ همه  اين سؤال ها جواب 
دارد... اگر با قرآن انس گرفتيم، اگر قرآن را درست فهميديم، اگر در 
قرآن تدبر كرديم، آن وقت پاسخ درست به سؤاالت زندگي به ما داده 

خواهد شد؛ بايد برويم دنبال اين، اين چيز مهمي است. 
جوانان عزيز، حاال ان شاءاهلل هرچه با قرآن بيشتر انس بگيريد، اين حقايق 
بيشتر براي شما آشكار خواهد شد، هرچه از اين شربت گوارا بنوشيد، بيشتر 

مشتاق خواهيد شد، بيشتر تشنه خواهيد شد؛ قرآن اين جوري است. 
منبع: صفحه اينستاگرامي »Khamenei. ir« به استناد سخنراني 

رهبر معظم انقالب در تاريخ  1396/03/06

   آیينه نفس

دنگال و الهام

جواد اوجي، وزير نفت در توئيتر نوش��ت:  طي ۲۴ساعت گذش��ته  ركورد تاريخي مصرف 
69۲ميليون مترمكعب گاز در بخش هاي خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده ثبت شد، گرچه 
با لطف خداوند متعال و تالش  كاركنان صنعت نفت شبكه گاز پايدار است، ولي استمرار اين 

شرايط مستلزم همكاري هموطنان عزيز و  مديريت مصرف است. 

محمد مهدي اسماعيلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در توئيتر نوشت:  سوم تا دهم بهمن  دومين 
نمايشگاه مجازي كتاب تهران افزون بر ۲00هزار عنوان كتاب از ۲ هزار و 100 ناشر داخلي و خارجي 
را در دسترس همه ايرانيان در تمام  شهرها و روستاهاي كشور قرار مي دهد. استقبال از اين رويداد ملي، 
رشد صنعت نشر و پيشرفت فرهنگي را به دنبال خواهد داشت. #عدالت_فرهنگي #دولت_مردمي

كميل خجسته در كانال تلگرامي خود نوشت: 
دنگال داس��تاني هاليوودي به تهيه كنندگي 
والت ديزن��ي اس��ت. اي��ن فيل��م ب��ه ركورد 
پرفروش ترين فيلم در هندوس��تان رسيد و 
داستان كشتي گير سابق تيم ملي هندوستان 
را روايت مي كند كه به دليل مش��كالت مالي 
مجبور مي ش��ود از تش��ك خداحافظي كند. 
آرزويش اين اس��ت كه بتواند پس��رانش را به 
كش��تي گيراني قهار تبديل كند ت��ا آنها راه 
نرفته پدر را ادامه دهند و پرچم ملي شان را در 
استاديوم برافراشته كنند، اما مصيبت آنجا بر او 
وارد مي شود كه همسرش فقط دختر مي زايد. 
او كه به كل اميدش را از دست داده بود، ناگهان 
تصميم مي گي��رد دخترانش را ب��ا تمرينات 
سخت كش��تي گير كند. پدر همه  حرف هاي 
روس��تايي ها، حتي دختران و همسرش را به 
 جان مي خرد تا اينكه در مسيري پرپيچ و خم، 
دخترانش نمادهاي زنانه را كنار مي گذارند؛ 
موي سرشان را قيچي  مي كنند، شبيه پسرها 
مي شوند تا اينكه در نهايت رؤياي پدر را محقق 

مي كنند و قهرمان كشتي مي شوند. 
واقعيت اين اس��ت كه غرب عليه انزواطلبي 
كليساي كاتوليك در قرن 18م شورش كرد 
و با انقالب فرانسه و استقالل امريكا در حوالي 
سال هاي 1780م شكل جديدي به عالم داد. 
جنگ شاهان به پايان رسيد و جنگ مليت ها 
آغاز شد. اين الگوي حكمراني، در قرن بيستم 
اثر خودش را نش��ان داد و جنگ هاي جهاني 
با 100ميليون نفر كشته تجربه اي تلخ براي 

بشريت به جا گذاشت. نتيجه  جنگ اين بود 
كه زن در پستو جنس دوم به حساب مي آمد، 
جدا از اينكه در بعضي كشورها حق رأي پيدا 
كرده بود، اما به عنوان ي��ك نيروي كار ارزان 
وارد كارخانه هاي صنعتي شد، اما آن سرنوشت 
تلخ مليت گرايي جهان را به دنبال فرار از اين 
مصيبت به فكر انداخت و اين فرصت را براي 
فاتحان جنگ فراهم كرد تا جهان را در دامن 
خود جاي دهند. اينگونه ب��ود كه از 1950م 
عالم نه به مليت بلكه ب��ه دوقطب ايدئولوژي 

ليبراليسم و كمونيسم تقسيم شد. 
بعدتر هم آن كمونيسم فروپاشيد و غرب با 
ايدئولوژي ليبرال دموكراس��ي اش شروع به 
تسخير عالم كرد. به قول هانتينگتون، موج 
سوم ليبرال دموكراسي از 1970م آغاز شد، 
جهان را درنورديد و همچنان زن مظلوم كه 

در قرون وسطي عامل گمراهي مرد و جنس 
پست محسوب مي شد در دوران ملي گرايي 
و صنعتي نيروي كار ارزان كارخانه ها ش��د 
و در دوران جنگ س��رد و بع��د از آن تبديل 
به كااليي ارزشمند ش��د. ليبراليسم زنان را 
چنان خواس��ت كه هرچقدر برهنه تر بهتر، 
هرچقدر بدون اتصال به خانواده با فضيلت تر. 
جديدترين س��ند زندگي غرب، يعني سند 
۲030 و همان س��ينماي پرقدرت هاليوود 
زن را بدون خانواده و بدون نقش هاي فطري 

مادري و همسري تعريف مي كند. 
حاال هم��ان غ��رب ب��ه جايي رس��يده كه 
هانتينگتون قبل مرگش از ضعيف ش��دن 
قدرت هويت س��از امريكايي حرف مي زند، 
جوزف ناي آينده قدرت را براي امريكا در خطر 
مي بيند و همين دو سه هفته پيش، فوكوياما 

ديگر استراتژيست امريكايي در نيوريوك تايمز 
مي نويسد كه الگوي امريكايي مدتي است رو 
به انحطاط. وضعيت فرانسه هم كم از امريكا 
نيست. اين كشور در آمار خشونت عليه زنان 
در اروپا جزو پيشتازهاست. پيش بيني خود 
آنها اين است كه تا ۲030م فرانسه در اروپا 
پيشتاز زندگي مجردي و بدون خانواده خواهد 
بود، يعني سلول سازنده جامعه در حال از بين 

رفتن است. 
چنين جهاني كه به غرب دلبسته بود در بعد 
ژئوپلتيك گرفتار و س��ردرگم شده است. آن 
الگوي ليبرال  دموكراس��ي كه قرار بود پايان 
تاريخ بشود و بر بش��ريت حاكم بشود خود از 
درون دچار گرفتاري شده است. از ماجراهاي 
#مي تو همان زنان هاليوودي تا داستان ششم 

ژانويه ترامپ و تسخير كنگره و... . 
در چنين جهاني، قاب عك��س خانم »الهام 
فرهمند« يك عكس ژئوپلتيك محس��وب 
مي شود. تصويري عليه كليشه هايي كه هاليوود 
ساخته است. يك مادر، يك ورزشكار موفق كه 
با پوشش اسالمي در وسط ميدان استاديوم 
براي پرچم كشورش مي جنگد نه مثل دنگال 

با كنار گذاشتن ويژگي هاي زنانگي اش. 
در كنار همه  اين ويژگي ه��ا، اين عكس يك 
پاس��خ به جهاني س��ردرگم اس��ت و عامل 
محبوب ساز ايران در بين ملت ها. كثرت اين 
تصاوير و توزيع بين المللي آن است كه مي تواند 
ابزار ديپلماسي عمومي ايران براي شكستن 

فشار بدخواهان عليه ملت ايران بشود. 

هشدار وزير نفت درباره مصرف گاز توئيت وزير ارشاد درباره دومين نمايشگاه مجازي كتاب

 بررسي وضعيت سالمت دهان و دندان 
با هوش مصنوعي

كانال تلگرامي »مجله هوش مصنوعي« 
نوشت: در سال هاي اخير مسواك هايي 
مجهز به دوربين توليد ش��ده اند كه به 
كاربران امكان مي دهد، ببينند چقدر به 
درستي دندان هاي خود را تميز مي كنند، 
اما اين ابزار جديد بسيار فراتر رفته است و 
از هوش مصنوعي براي تجزيه و تحليل 

عكس هايي كه مي گيرد، استفاده مي كند تا سالمت دندان ها و لثه هاي كاربر را زير نظر بگيرد. 
اين دستگاه كه حاال در شركتي در زوريخ با نام »زاميگو« به مرحله تجاري سازي رسيده است، 
شكل يك مسواك برقي را دارد، اما براي مس��واك زدن دندان ها استفاده نمي شود. به جاي 
بخش گرد پرزهاي چرخان مس��واك، در اين ابزار يك دوربين ديجيتال ضد آب كوچك كه 
از سوی حلقه اي از هشت LED احاطه شده است، اس��تفاده مي شود.  پس از مسواك زدن 
دندان هاي خود با يك مسواك معمولي، كاربران سر زاميگو را به دهان خود مي چسبانند و از 
آن براي گرفتن شش عكس از دندان هاي باال و پايين استفاده مي كنند.  اين تصاوير به  صورت 
بي س��يم به يك برنامه تحت سيس��تم عامل آي اواس در آيفون يا آيپد آنها منتقل مي شوند؛ 
جايي كه الگوريتم هاي مبتني بر هوش مصنوعي وجود لكه ها، لثه هاي ملتهب و جرم انباشته 
شده )معروف به تارتار( را بررس��ي مي كنند. اين الگوريتم ها با كمك گروهي از متخصصان 
دندانپزشكي توسعه داده شدند كه پايگاه داده اي از هزاران تصوير گرفته  شده توسط اين ابزار 

را تجزيه و تحليل كرده و مشكالت موجود در هر يك را شناسايي مي كنند. 

تنها پرنده ای كه عقاب را  نوك مي زند
كانال تلگرامي »مديريت رفتار سازماني« 
نوشت: تنها پرنده اي كه جرئت مي كند 
عقاب را نوك بزند، دورنگوي سياه است. 
به پشت عقاب مي نشيند و گردنش را 
گاز مي گيرد. با اين ح��ال، عقاب هيچ 
واكنش��ي نش��ان نمي دهد و با دورنگو 
نمي جنگد. او وقت و انرژي خود را تلف 
نمي كن��د. فق��ط بال هاي خ��ود را باز 
مي كند و شروع به پرواز باالتر در آسمان  مي كند. هر چه پرواز باالتر باشد نفس كشيدن براي 
دورنگو سخت تر است و سرانجام به دليل كمبود اكسيژن دورنگو سقوط مي كند.  نيازي نيست 
كه به همه نبردها واكنش نشان دهيد. الزم نيست به همه استدالل ها يا منتقدان پاسخ داده 

شود. شما فقط استاندارد را باال ببريد، همه مخالفان از بين مي روند.

 اين چه غمي است كه فقط آتش و دود سيگار 
بايد خاموشش كند؟

احسان محمدي در صفحه اينستاگرام خود 
نوش��ت: نه اهل س��يگارم و نه از خلقي كه 
مي گويند »به جاي س��يگار پول بده پسته 
بخر بخور!« )بر همگان واضح و مبرهن است 
كه قيمت پس��ته جوري باال رفته كه آدم از 
غصه اش ممكن است، برود شيشه بكشد!« 
زمان ما هم جوان ها س��يگار مي كشيدند. 
خيلي ها دزدانه. بعد هم آدامس مي جويدند 
يا آنقدر ادكلن مي زدند كه تابلوتر مي شد! اما 
اين روزه��ا سيگاركش��يدن دختربچه ها و 

پسربچه ها دارد مرزهاي دود را رد مي كند!
خيلي دوست دارم، خيلي خيلي روشنفكر بودم و مي گفتم: »از نگاه هگل اين كنشي غماآلود 
است كه آدمي در مواجهه با پساساختارگرايي...« ولمون كن عاااااامو! دختر بچه 13 ساله چه 
غمي دارد كه فقط آتش و دود سيگار بايد خاموش��ش كند؟ نهايتاً برايش پاستيل نوشابه اي 
نخريده اند! يا پسر بچه اي كه خشتكش تا روي زانويش آمده چرا بايد مثل مرد مستأجر و بيكاري 

كه زنش او را به سه بچه رها كرده، به سيگار پك بزند!
يعني شما غم رو در نوجوونا ناديده مي گيري؟ اي سگ توي مدركت! خاك بر سر ما كه دكترش تو هستي!

اگر خدا قبول كند من هم زماني نوجوان بوده ام و اين نوسانات هورموني را داشته ام. غم طبيعي 
است، اما توجيه ساختن براي غم با سيگار دودكردن طبيعي نيست. با اين توجيه فردا كه 15سالگي 
را رد كرد و غم هاي بزرگ تري ديد »حاال چه ايرادي داره يه دو بست هرويين؟«، »به كجا برمي خوره 

دو خط كوكائين؟«، »سخت مي گيرياااااا، يه ذره كراك كشيده!«
من مي فهمم كه بخشي از ماجرا به زيست نمايشي اين روزها برمي گردد. اينكه »نگاه كنيد ببينيد 
من چقدر بزرگ شدم و چقدر غم دارم.« خيلي از اين س��يگار از شيشه ماشين بيرون آوردن و 

دودكردن هاي كافه اي خردساالن، ريشه در همين تمناي ديده شدن دارد، اما غلط است. 
كافه داري كه اين بساط را مي بيند، خيلي نگراني اش حرمت غم نوجوانان يا آزادي سليقه نيست، به 
فكر كاسبي اش است وگرنه سيگار دست پسر و دختر 1۲ ساله خودش ببيند با پشت دست مي خواباند 
توي دهانش! مي دانم راه حل كتك زدن و رفتارهاي اينچنيني نيست، ولي اين جور توجيه ساختن براي 
نوجوان ها-  تكرار مي كنم نوجوان ها-  غلط است. در همان كشور خارج! كه شما مدرك روشنفكريتان 
را گرفته ايد هم دودكي، آبكي، عرق و ورق و زرورق سن و سال دارد. محدوديت دارد. بعضي غلط ها را 

بگذاريد براي سن غلط كردن! اعصاب براي آدم نمي ذاريد به خدا! اين سيگار من كووو؟!

چند نكته براي خريد از نمايشگاه كتاب مجازي
دكتر احس��ان رضايي، منتق��د ادبي و 
نويسنده در كانال تلگرامي خود نوشت: 
نمايشگاه كتاب مجازي از امروز شروع 
شد و تا 10 بهمن هم ادامه دارد. در اين 
نمايش��گاه هم��ه كتاب ه��ا ۲0درصد 
تخفيف دارند، سفارش و خريد كتاب 
۲۴ س��اعته قابل انجام اس��ت و ارسال 
كتاب ها به صورت رايگان انجام مي شود. 

براي استفاده بهتر از اين نمايشگاه حواستان به اين چند تا نكته باشد:
تجربه پارسال نشان داد كه ممكن است سايت نمايشگاه )book. icfi. ir( گنجايش حجم 

زيادي از مراجعات را نداشته باشد، پس بهتر است ساعت هاي خلوت مراجعه كنيد. 
اين نمايشگاه ويترين ندارد، خودتان بايد با امكانات جست وجوي سايت )به خصوص بخش 
جست وجوي پيشرفته( در بين كتاب هاي موجود بچرخيد و انتخاب كنيد. موقع جست وجو 
حواستان باشد كه هرچقدر دقيق تر عبارت را بنويس��يد، جواب هاي بهتري خواهيد گرفت. 
مثاًل اگر دنبال كتابي درباره سنت نقالي هستيد، هم بايد دنبال نقال بگرديد، هم نقالي و هم 

نقاالن )چون با جست وجوي يك كدام، بقيه نمايش داده نمي شود.(
حواستان به ترجمه هاي متعدد و چاپ هاي مكرر يك اثر باشد. مثاًل اگر اسم شاهكار ويكتور 
هوگو، يعني »بينوايان« را جست وجو كنيد، 13 جواب برايتان مي آيد. به جز آنها كه خالصه يا 
بازنويسي يا درباره »بينوايان« هستند )كتاب يوسا(، از بين باقي ترجمه هاي متن اصلي، فقط 

دو ترجمه حسينقلي مستعان يا محمدرضا پارسايار معتبر و مهم هستند. 
ظاهراً همۀ ناشرها در اين نمايشگاه حاضر نيستند، اما در عوض فرصت خوبي است تا ناشرهاي 
كوچك و كمتر شناخته  ش��ده شهرس��تاني را پيدا و از آنها خريد كنيد. براي اين كار، وقت 
بگذاريد و خوب بگرديد. سال گذشته دوتا ناشر را پيدا كردم كه تا به حال كارهايشان را نديده 
بودم، اما آثار قابل توجهي داشتند.  در اين نمايشگاه، كتاب هاي منتشر شده از سال 139۲ 
به بعد عرضه شده است. حواستان باشد كه كتاب هاي قديمي تر قيمت شان خيلي متفاوت با 

امروزي هاست. حتي كتاب هاي خوب چندهزار توماني هم مي شود پيدا كرد. 
از اغلب كتاب ها pdf چند صفحه ابتدايي در سايت هست. معموالً فهرست و يكي دو صفحه 
مقدمه است، اما خب، باز بهتر از هيچي است.  موقع خريد به مشخصات كتاب )مثل مؤلف، 
مترجم، ناشر و...( دقت كنيد چون كه بعد از پرداخت ديگر امكان تغيير يا لغو سفارش وجود 
ندارد.  حواستان باشد ارسال كتاب هايي كه مي خريد )چه از طريق پست يا به روش هاي ديگر( 

رايگان است. نبايد هيچ مبلغ ديگري بعد از خريد كتاب پرداخت كنيد. 
باالخره اينكه همزمان با نمايش��گاه كتاب مجازي، س��ايت هاي فروش كتاب و ناش��رها هم 
تخفيف هايي دارن��د. هم موقع خريد آنها را چ��ك كنيد و ببينيد كه خري��د از كداميكي )با 
مالحظه هرينه پرداخت در آن يكي ها( به صرفه تر درمي آيد و هم اينكه كتاب هاي چاپ قبل 

از 139۲ را آنجاها مي توانيد سفارش بدهيد.

مشكل روايت مهاجرت
هومن زندي زاده در توئيتي نوشت: مشكل من با روايت مهاجرت اين است 
كه اغلب افراد فقط از دستاوردهاي خود مي گويند، نه از از-دست-رفته ها. 
اين تصوير تصنعي در بهترين حالت با جمالتي نظير »دلتنگ مي شوم، 
ولي نه آنقدر كه بخواهم برگردم« همراه اس��ت. جمالتي كه مي تواند 

برآمده از عميق ترين تنهايي ها و شديدترين افسردگي ها باشد.  

خبري مهم كه نبايد گم شود
مهدي قاسم زاده در توئيتي نوشت: يك خبر مهم كه نبايد البه الي اخبار 
حاشيه اي گم شود... ونزوئال به رغم تحريم هاي امريكا و به كمك فني 
ايران، توليد نفت خود را دو برابر كرده؛ اين يعني ايران، نه  تنها در جهت 
خنثي سازي تحريم هاي خودش گام بر مي دارد، بلكه در حال معرفي 
خود به عنوان يك شريك راهبردي، مطمئن و نترس به ديگران است! 

داستان برنج هاشمي
صفحه اينستاگرامي برنامه راديويي راديوم طي پستي با انتشار تصوير فوق 
نوشت: اين آقا كه در كنار همسرشون نشستند، يوسف هاشمى هستند. 
كشاورز گيالنى كه در س��ال 136۴ متوجه چند ش��اخه برنج جديد در 
شاليزارش شد كه بلند تر از بقيه خوشه ها و ساقه باريك تری داشتند.ايشان 
اين چند خوشه رو جدا كرد و نگه داشت تا سال بعد بهار در يك خزانه جدا 
كاشت و آنها رو نشا و بعد آنهارو درو كرد، به طوری كه سال پنجم يك مشت 
خوشه ای كه پيدا كرده بود، به يك تن مي رسيد و شلتوك ها رو به شاليكوبى 
برد و مدير كارخانه با ديدن برنج ها متوجه شد، با برنج های باكيفيت تری 
مواجه است. وقتى مدير كارخانه نام برنج را از آقای هاشمى پرسيد، ايشان 
گفت نامى ندارد پس مدير كارخانه اسم اين برنج رو هاشمى گذاشت و بدين 

ترتيب برنج هاشمى توسط ايشان كشف شد.

    تصویر منتخب
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