
   امير حسين موسوي:
همون روزنامه اي كه گرون كردن بنزين با اون 
شيوه اجرا رو #هزينه_جراحي مي دونست؛ 
اين روزها انگار از ش��روع رون��د اصالح نظام 

مالياتي بدجوري دردش اومده!
  سيد ميالد ناظمي:

گرون كردن بنزين و شكس��تن كمر مردم 
تهيدس��ت تصميم درس��تيه و براش تيتر 
هزينه جراح��ي مي زنند، ام��ا اصالح نظام 
مالياتي تصميم غلط و تورم زاس��ت. چقدر 
سوءاستفاده چي هستيد ! چقدر سياسي كار 

و غيرقابل اعتماديد!
  حسن صادقي نژاد:

از نظ��ر ليبرال ه��ا خل��ق پول و ت��ورم كه 
طبقات پايين جامعه را غارت مي كند »تيغ 
بي دريغ« نيست، ولي مالياتي كه تنها منبع 
پايدار بودجه است، تيغ بي دريغ است! ضمن 
تشكر از خاندوزي اميدوارم تيغ بي دريغ بر 

پيكر رانتخوارها و دالل ها بيشتر شود. 
  ميالد گودرزي:

ليبرترين ه��ا )آزادي خواه��اي راديكال( 
سال هاس��ت مهم ترين دش��من ماليات و 
مشخصاً ماليات ستاني از ثروتمندانند. از نظر 
چهره هايي مثل »نوزيك«، ماليات گيري از 
ثروتمن��دان، به بردگي  گرفت��ن اونا نوعي 
تجاوز دولتيه. تو دنيا ديگه حناشون رنگي 
نداره، اما در اي��ران۱۴۰۰ صفحه يك هاي 

رنگي و خاصي درميارن!
  سيدعلي اكبر مطهري:

در ش��رايطي كه ماليات بر عايدي سرمايه 
در كش��ور وجود ندارد و طي فقط دو سال 
قيمت ملك تا ۱۰ برابر رش��د مي كند و در 
يك ش��بيخون اقتصادي نص��ف جمعيت 

كشور فقيرتر مي شود و مالكين محترم به 
دنبال چند برابر كردن نرخ اجاره هستند. 
آن وقت كمترين ورود به اين حوزه را كه در 
برخي كشورهاي پيشرفته قانون مشخص 
ب��راي آن وج��ود دارد، جم��ود كمونيزم 

مي خوانند؟
  علي اصغر محرم زاده:

روزنامه سازندگي طرف كيه؟ وقتي حرف 
از فشار به اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه 
است با تيتر »هزينه جراحي« از اقدام دولت 
روحاني حماي��ت مي كن��ه و وقتي دولت 
رئيسي مي خواد از ثروتمندان ماليات بگيره، 

صداشون درمياد!
  محسن پورپير:

روزنامه سازندگي گرون كردن يك دفعه 
و بي خبر بنزي��ن از س��وی روحاني كه به 
ضرر مردم بوده رو تصميم درس��ت دولت 
مي دونه، ام��ا مالي��ات گرفت��ن از گردن 
كلفت ها و س��رمايه دارها از سوی رئيسي 

رو تيغ زني دولت. 
  محمدجواد محمدزاده:

در مورد اين تيتر س��ازندگي زياد نوشتند. 
تذكري كه به ذهن خ��ودم آمد اينكه در راه 
مطالبه گري و اصالح گري دلس��ردي معنا 

ندارد؛ يعني اينطور نيست كه اگر در مسير 
عدالتخواهي گاهي از اصالح امور نااميد بشويم 
و گوشه گير شويم، سرمايه داري هم دست از 

سر ما و ملت بردارد. بايد بود و مبارزه كرد. 
   حمزه غالبي:

البته هم كم كردن سوبس��يد به پنج دهك 
باال كار درس��تيه )افزايش قيمت بنزين( و 
هم تأمي��ن هزينه هاي عموم��ي از ماليات 
از دهك هاي باال ) افزاي��ش ماليات( و هم 
افزايش يارانه مس��تقيم )كمك واقعي به 
دهك هاي پايين( به جاي چاپ اسكناس 

كه يك جور ماليات از فقراست. 
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اعتراض كاربران شبكه هاي اجتماعي به تيتر روزنامه سازندگي در نقد ماليات بر عايدي سرمايه

روزنامه سازندگي در صفحه اول روز دوشنبه ۴بهمن ماه كاريكاتوري از احسان خاندوزي، وزير 
اقتصاد  كشيد  و از ماليات بر عايدي سرمايه انتقاد كرد، كاربران شبكه هاي اجتماعي با بازخواني تيتر 
اين روزنامه درخصوص حوادث آبان ۹۸ و افزايش قيمت بنزين به رويكردهاي اين روزنامه اعتراض 

كردند. سازندگي افزايش قيمت بنزين در آبان ماه و حوادث پس از آن را »هزينه جراحي« خوانده بود. 
كاربران معتقدند اين دو تيتر در روزنامه رسمي حزب كارگزاران به خوبي نشان از مباني اقتصادي 
كارگزاران دارد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران به تيتر روزنامه سازندگي مرور شده است. 

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.

 عدالت اجتماعی
بر پایه ایمان استوار است

امام موسي صدر:
صد ها دستور اسالمي كه  عدالت  اجتماعي  و اقتصادي  را در عمق 
عبادات  وارد مي سازد و آن  را از جمله  ش��رايط  صحيح  بودن  آنها 
مي شمارد، به  روشني  نشان مي دهد كه  عدالت  اجتماعي  و عدالت 
 اقتصادي  نه تنها دو حكم  فرعي  و دو واجب  عادي  و معمولي  نيستند، 
بلكه  بر پايه  عقيده  و ايمان  اس��توارند و از آنها جداشدني  نيستند.  
اسالم ، ايماني  را كه  نتيجه  آن  عدالت  در زندگي  فرد و جامعه  نباشد، 
برنمي تابد. از اين  رو عدالت  اقتصادي  و اجتماعي  در اسالم  ريشه دار، 
دائمي  و فراگير است؛ زيرا با طبيعت  و هستي  مؤ من  درآميخته  و از 

درون  فرد و جامعه  مسلمان  سرچشمه  گرفته  است. 
منبع: كانال تلگرامي »كلبه انديشه و فرهنگ« به استناد كتاب 

رهيافت هاي اقتصادي اسالم اثر امام موسي صدر

   آیينه نفس

سن قديمي ترين جمجمه انسان ۲۳۳ هزار سال تعيين  شد

صفحه توئيتري منتسب به عالمه مصباح)ره( جمله اي از ايشان را به اشتراك گذاشت: همت اينكه 
كتابى را باز كنيم و مطالعه نماييم هم در وجود ما نيست. تن به هزاران بيگاری مي دهيم، اما كتابى 
را كه در طاقچه داريم، مطالعه نمى كنيم. در اين ميان ما مسلمانان از همه خسران بيشتری را 

متحمل مي شويم؛ بايد از علوم قرآن و دانش اهل بيت )ع( استفاده كنيم، ولى قدر نمى دانيم. 

سيدياسر جبرائيلي توئيت كرد: كم اهميت ترين شكل نفوذ، جاسوسي است. گاهي نفوذي كارش 
باالتر از خبركشي و خبردهي است. تصميم شما را عوض مي كند. شما يك مسئولي هستيد كه 
مي توانيد حركت بزرگ يا مؤثري انجام دهيد. نفوذي كاري مي كند كه شما آن حركت را جوري 

انجام دهيد كه به نفع دشمن تمام شود؛ يعني تصميم سازي| رهبر حكيم انقالب

مريم صفدري در »زوميت« نوش��ت: براس��اس مطالعه اي 
جديد، قديمي ترين فسيل شناخته  ش��ده انسان خردمند 
حدود ۳۶هزار سال قديمي تر از چيزي است كه قباًل تصور 
مي ش��د. قديمي ترين جمجمه  انس��ان خردمند در جنوب 
اتيوپي پيدا ش��ده و ويژگي هايي دارد كه به  وضوح مختص 

انسان هاي خردمند است. 
يافتن قديمي ترين عضو گونه ما براي ديرينه  انسان شناسان 
آسان نبوده است. تعداد معدودي محوطه  باستان شناسي 
در آفريقا وج��ود دارد كه در آن فس��يل هاي انس��ان هاي 
خردمند اوليه )نمونه هايي با قدمت بيش از حدود ۱۰۰ هزار 
سال( پيدا شده و تعيين سن دقيق برخي از نمونه ها تقريباً 

غيرممكن بوده است. 
در محوطه هاي ديگر، فس��يل ها كاماًل تمام ويژگي هايي را 
ندارند كه جمجمه هاي ما را از جمجمه هاي خويشاوندان 
انسان تبار منقرض شده  ما متمايز  كنند: ويژگي هايي مانند 
كرانيوم گرد و بلند )بخ��ش گرد جمجمه ك��ه مغز را نگه 

مي دارد( و چانه. 
يكي از فسيل ها كه »اومو ۱« نام گرفته، جمجمه اي است كه 
نزديك رودخانه اومو در جنوب اتيوپي پيدا شده، اين جمجمه 
همه ويژگي هاي انسان هاي مدرن اوليه را دارد؛ از جمله چانه 
و كرانيوم كشيده ، اين جمجمه )احتماالً به طور غيرعمد( در 
اليه اي از رسوبات دفن شده بود كه بعداً با خاكستر حاصل از 

حداقل يك فوران آتشفشاني پوشانده شد. 
از لحاظ تئوري، خاكستر مذكور بايد اندازه گيري حداقل سن 
فسيل را آسان كند. سلين ويدال، آتشفشان شناس دانشگاه 
كمبريج گفت: »سن اومو ۱ بس��يار نامعلوم بود. در دو دهه 
گذشته، دانشمندان سعي كرده اند قدمت اليه خاكستري 
پيداشده در باالي فسيل را تعيين كنند و اين مسئله مباحث 

زيادي را به دنبال داشته است.«
ايزوتوپ راديواكتيو آرگون ۴۰ با نرخ ثابتي به ايزوتوپ پايدار 
آرگون ۳۹ تجزيه مي شود، بنابراين دانشمندان با مقايسه  
نس��بت هاي اين دو ايزوتوپ، مي توانند قدمت سنگ هاي 
آتشفشاني را مشخص كنند. با وجود اين، اليه خاكستري 
كه در محوطه  اومو كيبيش يافته ش��ده است، بافت بسيار 
ريزدانه اي دارد، بنابراين اس��تفاده از آن براي تاريخ گذاري 
ايزوتوپ ارگون دش��وار و اين مس��ئله به بحث درباره سن 

اومو۱ دامن زده است. 
ويدال و همكارانش مقادير نس��بي چند عنصر ش��يميايي 
كمياب را در اليه ضخيمي از خاكس��تر آتشفشاني واقع در 
باالي فس��يل اومو۱ اندازه گيري كردند. تركيب شيميايي 
دانه هاي خاكستر در محوطه اومو كيبيش با بقاياي سنگي 
پيدا شده نزديك آتشفشان شاال، بزرگ ترين كاسه آتشفشاني 

اين ناحيه مطابقت دارد. 
برخالف خاكس��تر  ريزي كه در اومو كيبيش ديده مي شود، 
پوكه هاي يافت  شده در شاال از تكه هاي سنگي تشكيل شده 
است كه به دليل جريان هاي آذرآواري به ضخامت ۲۰ متر روي 
هم جمع شده اند و تعيين سن آنها به  خوبي امكان پذير است. 
پژوهش جديد نشان مي دهد آتشفشان شاال حدود ۲۳۳هزار 
س��ال پيش به ش��دت فوران كرد و درون كاس��ه آتشفشاني 
فروريخت و پوششي به ضخامت دو متر از خاكستر را در سطح 
وسيعي از شرق آفريقا پراكنده كرد. وقتي خاكستر آتشفشاني 
از آسمان در محل فعلي دره رودخانه اومو در جنوب اتيوپي 
فروريخت، روي زميني نشس��ت كه قباًل بقاياي حداقل يك 
انسان مرده در آن مدفون شده بود. به عبارت  ديگر، اومو ۱ بايد 

قبل از فوران ۲۳۳ هزار سال پيش مرده باشد. 
ويدال گفت: »اين تأييد مي كند كه گونه ما پيش از فوران ۲۳۳ 
هزار سال پيش در كافت اتيوپي وجود داشته است.« كافت يا 

ريفت در زمين شناسي به محدوده اي خطي گفته مي شود كه 
در آن پوسته زمين و سنگ كره از هم دور مي شوند. 

يافته هاي ژنتيكي و باستان شناس��ي اخير نش��ان داده اند 
احتماالً بين ۳۰۰ تا ۲۰۰ هزار سال پيش به طرز چشمگيري 
به انسان خردمند تبديل شديم، بنابراين منطقي است كه 

قديمي ترين فسيل گونه ما مربوط به آن بازه زماني باشد. 
مرتبط كردن اليه خاكس��تر محوطه اومو كيبيش با فوران 
آتشفش��ان ش��اال موجب مي ش��ود، قديمي ترين جمجمه 
شناخته  شده از انسان خردمند حدود ۳۶ هزار سال قديمي تر 
از چيزي باشد كه در مطالعه قبلي پيشنهاد شده بود. مطالعه  
مذكور براس��اس تاريخ هاي ايزوتوپ آرگون از اليه خاكستر 
ديگري، به اين نتيجه رس��يد ك��ه اومو نمي توان��د بيش از 
۱۹۸هزار سال قدمت داشته باش��د. ناگفته نماند ۱۹۸هزار 
سال نيز قدمت زيادي است كه با فسيل هاي ديگر يافت شده 

از انسان خردمند تاكنون مقايسه كردني نيست. 
اليه خاكستري كه ابتدا براي تعيين قدمت اومو استفاده شد، 
برخالف اليه اي كه در مطالعه اخير بررسي شد مستقيماً زير 
جمجمه قرار نداش��ت. در عوض، زمين شناس��ان آن اليه را 
در بخش ديگري از محوطه پي��دا كردند، اما موقعيت آن در 
مقايسه  با اليه هاي رسوبي و سنگي ديگر باعث شده قديمي تر 

از اليه اي به نظر برسد كه اومو ۱ در آن قرار دارد. 

خسران مسلمانان از نبود همت مطالعه كار نفوذي فقط خبركشي نيست

ورود مجلس به تاریكخانه بودجه شركت هاي دولتي
محمد سعيد احديان، مشاور رسانه اي 
رئي��س مجل��س در توئيتي نوش��ت: 
سال هاس��ت كس��ي نتوانس��ته ب��ه 
#تاريكخانه_شركت هاي_دولتي وارد 
شود، مجلس يازدهم مصمم است اين 
ناممكن را ممك��ن كن��د. در گام اول 
كميس��يون تلفيق بخش��ي از درآمد 
ش��ركت گاز ك��ه كس��ي از چگونگي 
هزينه كردش اطالع نداشت را وارد بودجه كرد، مجلس براي شفاف سازي بودجه شركت هاي 
دولتي نيازمند حمايت رس��انه اي جريان انقالب است.  احسان عسكري، ديگر مشاور رئيس 
مجلس نيز در همين خصوص نوش��ت: مجلس مصمم اس��ت تا با ورود به تاريكخانه بودجه 
شركت هاي دولتي به سال ها عدم ش��فافيت رديف هاي بودجه پايان دهد. كميسيون تلفيق 
عصر امروز ۲۶ همت از درآمدهاي شركت ملي گاز كه در اليحه بودجه به آن اشاره اي نشده 

بود به رديف هاي درآمدي اضافه كرد و محل مصرف آن را به نفع مردم تعيين خواهد كرد.

از هيجانات خود نترسيد، كنترلشان كنيد
پرستو اميري در كانال تلگرامي خود نوشت: 
در شرايط سهمگين زندگي دو مشكل 
داريد كه بايد حل كنيد. مس��ئله اي كه 
پيش آمده و نيازمند حل ش��دن است و 
هيجانات آشفته كننده  همراه آن. براي 
حل مس��ئله  كارآمد ني��از داري��د ابتدا 

هيجانات شديد خود را مديريت كنيد.
براي شروع، هيجانات خود را بشناسيد و 
تجربه كنيد. از آنها نترسيد و فرار نكنيد. هيچ اشكالي ندارد كه در شرايط سخت شما احساس 
غم، اضطراب، خش��م، وحشت زدگي و غيره داش��ته باش��يد. بعد با افراد قابل اعتماد، ايمن و 
همدل اطرافتان راجع به هيجاناتتان صحبت كنيد. انسان ها هيجانات ناخوشايند را به صورت 
جمعي راحت تر تحمل مي كنند. درد دل كردن، كمك و مراقبت دريافت كردن از مهارت هاي 
انسان هاي رشد يافته  است. در كنار اين آدم هاي امن، هيجاناتتان را برون ريزي كنيد و اجازه 
دهيد آنها به شما حمايت عاطفي، رواني و فكري بدهند.  شلوغ  كاري نكنيد؛ چند آدم نزديك و 
امن كافي  است از افرادي كه خودشان به سرعت آشفته مي شوند، يا ايمن، قابل اعتماد و همدل 
نيستند در اين شرايط دوري كنيد.  از نوشتن غافل نشويد، هم در مورد هيجاناتتان هم در مورد 
مسئله اي كه بايد حل شود. نوشتن ذهن شما را نظم مي بخشد و باعث تخليه هيجاني مي شود.  
از روش هاي آرام بخش��ي خاص خودتان اس��تفاده كنيد. قدم زدن، دعاخواندن، بازي كردن، 

شعرخواندن، گوش دادن به موسيقي، نواختن ساز، نقاشي، دوخت و دوز، درد دل و... 
سعي نكنيد تمام امور را خودتان كنترل و مديريت كنيد. بخشي از كارها را به ديگران بسپاريد 
و به آنها اعتماد كنيد. فقط كافي است به قدر كافي درايت داشته باشيد كه چه كاري را به چه 
كسي بس��پاريد.  به  طور موقت وظايف ديگرتان را كاهش دهيد و تمركز تان را بگذاريد روي 
مسئله  بزرگ و مهم فعلي. كمال گرايي و خودسرزنشي را كنار بگذاريد. قرار نيست در هر شرايط 

تمام وظايفتان را به بهترين نحو انجام دهيد.

 بازي غرب در وین
 از خرید زمان تا امتيازدهي سوخته

كانال تلگرامي »نورنيوز« نوشت: مذاكرات 
ايران و گروه ۱+۴در وين در حالي ادامه 
دارد كه طرف  غربي همراه با حضور در 
مذاكرات بر تداوم نمايش هاي تكراري و 
غيرسازنده خود اصرار دارد. اين رويكرد 

غربي ها چند هدف را دنبال مي كند:
نخست، تقال براي كارآمد نشان دادن 

سياست »فشار و مذاكره.«
دوم، شرطي سازي جامعه و اقتصاد ايران نسبت به مذاكره با غرب براي افزايش فشار داخلي بر 

دولت و تيم مذاكره كننده. 
سوم، اختالف افكني ميان ايران و ضلع شرقي مذاكرات با توجه به حمايت روسيه و چين از لغو 

تحريم ها، راستي آزمايي و موضوع تضامين. به ويژه پس از سفر آيت اهلل رئيسي به مسكو. 
چهارم، تقال براي فروش امتيازات سوخته به ايران در مذاكرات مانند بدهي كره جنوبي به ايران، حال 
آنكه بدهي كره جنوبي بيش از۷ ميليارد دالر است و موظف به پرداخت تمام بدهي خويش است. 
بر اين اساس مي توان گفت غرب هر چند همچنان مدعي جدي بودن در مذاكرات و پايبندي به تعهدات 

برجامي اش است، اما همچنان در برخي توهمات زياده خواهانه و غيراصولي گذشته باقيمانده است.

جدي بودن، مصيبت زمان است
هما همت در كانال تلگرامي خود نوشت: هاري 
شخصيت اصلي كتاب »گرگ بيابان« از هرمان 
هرسه كه به فكر خودكشي است، نويسنده مورد 
عالقه اش گوته را در خواب مي بيند و بر او مي تازد 
كه ش��ما به اصط��الح فناناپذيران و تش��نگان 
جاودانگي كي دست از اميد و جلوه بخشيدن به 
زندگي برمي داريد! شما س��اعت ها نشستيد و 

نوشتيد تا لحظات را موميايي كنيد.  
گوته تمام اعتراض هاي او را با حالتي سرخوشانه 
و طنزآميز جواب مي دهد و در آخر به او مي گويد: 
»پسر جان جدي بودن، مصيبت زمان است. هيچ مانعي ندارد كه محرمانه به تو بگويم! ارزش 
بيش از حد براي وقت قائل شدن سبب اين مصيبت است. من هم  زماني ارزشي بي حد و حصر 
براي وقت قائل بودم. به خاطر همان آرزو مي كردم ۱۰۰ س��ال عمر كنم.« گاهي براي انسان 
درمانده استعاره شوخي گرفتن زندگي چاره ساز است. ميالن كوندرا گفته است: »ما از مدت ها 
پيش فهميده ايم كه ديگر ممكن نيست اين جهان را واژگون كرد. نه حتي شكل آن  را تغيير داد! 
يا بدبختي پيش رونده  آن را متوقف ساخت. يك راه مقاومت بيشتر نمانده است: جدي نگرفتن 
جهان.« براي تاب آوري زندگي مي توان از استعاره اي به استعاره اي ديگر پناه برد. اجباري نيست 

هميشه به يك ايماژ از زندگي چشم بدوزيم.

 پيام جدایي ریچارد نفيو 
از تيم مذاكره كننده امریكایي

كانال تلگرامي »انديش��كده راهبردي 
تبيي��ن« در تحليلي كوتاه نوش��ت: به 
گزارش رسانه ها ريچارد نفيو از اعضاي 
تيم مذاكره كننده امريكا در مذاكرات 
وي��ن، به دليل اختالف ب��ا رابرت مالي 
مذاكره كننده ارش��د و نماين��ده ويژه 
امريكا در امور ايران، از اين تيم جدا شد. 
نفيو مسئول ميز ايران در شوراي امنيت 
ملي دولت دوم اوباما و عضو تي��م مذاكره كننده امريكا در فرآيند انعق��اد برجام بود.  به نظر 
مي رس��د روند كند مذاكرات و عدم پيش��رفت آن مطابق انتظار دولت امري��كا، موجب بروز 
اختالفاتي در تيم مذاكره كننده اين كشور شده است. كناره گيري نفيو، با وجود اشتراك نظر 
وي با بلينكن و س��اليوان، نش��ان از آن دارد كه يكپارچگي تيم مذاكره كننده براي دستگاه 
سياست خارجي امريكا اولويت بااليي دارد.  نفيو و مالي هر دو بر چندجانبه گرايي و ضرورت 
همراهي امريكا و اروپا و اقناع چين و روسيه در مواجهه با ايران تأكيد دارند، ولي رابرت مالي 
عالوه بر تهديد و فشار، اهميت ارائه مشوق هاي قابل قبول براي ايران را بيش از نفيو در نظر 
مي گيرد.  خروج نفيو از تيم مذاكره كننده را مي توان پيامي براي ديگر بازيگران برجام به ويژه 
ايران قلمداد كرد كه امريكا جايگزيني براي مسير ديپلماتيك در دست ندارد، بلكه خواستار 
سازش و توافق است و حاضر اس��ت رويكرد معتدل تري را براي تسريع در مذاكرات و احياي 
برجام در پيش بگيرد.  به نظر مي رسد برآورد كاخ سفيد آن باشد كه مذاكرات با رويكرد رابرت 
مالي در نهايت به توافق ختم خواهد شد. پس با خروج افراد ناسازگار با آن، فرصت الزم براي 

پيشبرد اين مسير را در اختيار اين تيم قرار مي دهد.

 خداحافظ امریكا! حواست باشد 
موقع خروج به در نخوري!

محمدحسين آزادي با اشاره به گزارشي از نيويورك تايمز نوشته است: 
نيويورك تايمز در يادداشتي به هوش باالي سياسي پوتين اعتراف كرده 
و گفته او امريكا را در يك بازي تاكتيكي بي پايان درگير كرده و هدف 
نهايي اش در قائله اوكراين اخراج امريكا از اروپاس��ت. پوتين آخر سر 
مي گويد »خداحافظ امريكا! حواست باشد موقع خروج به در نخوري!«

آزادي همچنين در ادامه اين توئيت نوشته است: از هم گسيختگي و تزلزل 
دروني امريكا طي سال هاي گذشته، خروج تحقيرآميز از افغانستان، اخراج 
رسمي از عراق، شكست اقتصادي در برابر چين و حاال هم ناتواني در مواجهه 

با روسيه، اين كشور را در شكننده ترين حالت خود قرار داده است. 

به شيشه شير وابسته اش نكنيم
كانال تلگرامي تبيان نوشت: شيشه ش��ير ابزار بدي براي تغذيه نوزاد 
و ش��يرخوار نيس��ت، ولي بايد آدابي را رعايت كنيم كه كودكمان به 
اين ابزار وابس��ته نش��ود و به موقع بتواند از ليوان يا فنجان اس��تفاده 
كند.  شيشه شير را دست كودك ندهيم، خودمان برايش نگه داريم. 
تا جاي ممكن از شيشه براي آرام كردنش اس��تفاده نكنيم. از حدود 
شش ماهگي، كنارش فنجان بگذاريم تا آشنا شود. فنجان هاي رنگي 
و طرح دار انتخاب كنيم. به مرور، محتويات شيشه را با آب رقيق كنيم 
تا جذاب نباشد. در مقابل، نوشيدني هاي خوشمزه و سالم را در فنجان 
بريزيم. قسمت سري شيشه را با يك سر ناآشنا عوض كنيم، وقتي از 

فنجان استفاده مي كند، حسابي تشويقش كنيم. 

    تصویر منتخب

   مظفرالدين  ميرزا وليعهد با هيبتي كمتر ديده شده | 
از صفحه توئيتري »گيوراد«


