
فاطمه فردوس با انتش��ار تصوير فوق نوش��ت: تو هر ش��غل و جايگاهي كه هس��تي اگه 
بخواي ميتوني باعث حال خوب ديگران بشي. فقط كافيه دلت صاف باشه و خالق باشي. 

#نانواي_مهربون

عاقبتمالخوبهاست
علي مهديان در توئيتي نوشت: جايي دعوتم كرده بودند، هر چي استدالل 
بلد بودم گفتم. پيرمردي بود تو جمع، احساس كردم حرفي ميخواد بگه. بعد 
از جلسه اومد گفت حاج آقا! ببين درست ميگم؟ خدا ميگه العاقبه للمتقين. 
عاقبت مال خوب هاس��ت. مردم ايران مردم خوبين پس عاقبت كارشون 

درست ميشه. اين رو كه گفت احساس كردم دل من هم آروم شد. 

رشد۱۰درصدي
حملهبهمسلماناندركانادا

ستاد حقوق بش��ر جمهوري اس��المي ايران در توئيتي نوشت: حمله 
تروريس��تي به خانواده مس��لمان در انتاريو نتيجه قواني��ن و رويكرد 
اسالم ستيزانه دولت كانادا در محروم كردن مسلمانان از خدمات حمل 
و نقل عمومي و سالمت و انفعال دولت نسبت به قتل و كشتار مسلمانان 
در مسجد كبك و تورنتو در س��ال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ و بي توجهي به 

رشد ۱۰درصدي حمله به مسلمانان است. 

جهاد»يكبهيك«برايافزايشمشاركت
يكي از راه هاي افزايش مشاركت در انتخابات، نهضت دعوت از آشنايان 
اس��ت. هركس خود را موظف بداند كه حداقل يكي از اقوام يا دوستان 
خود  را كه قصد شركت در انتخابات ندارد به هر طريق ممكن براي رأي 

دادن همراه كند. اين يك جهاد همگاني  است؛ يك با يك.

احمدنظامزاده:
جناب آشنا گفته: آيا موافق مناظره روحاني 
با كانديداهاي فعلي هستيد؟ آقاي آشنا وقت 
مناظره براي ايشان گذشته است. امروز، روز 
پاسخگويي است نه مناظره. منتظريم به خاطر 
وضعيت بورس و قيمت دالر، تورم 45درصدي، 
فقر، بيكاري و. . . كه نتيجه عملكرد ايشان است 

پاسخگوي ملت و نهادهاي ذيصالح باشند. 
رضاآذر:

اگر رئيس جمهور فعلي خود كانديدا نباش��د 
عرف نيست در دنيا چنين چيزي صورت گيرد 

بلكه صددرصد اغتشاش در آرام و بي دغدغه 
نگه داشتن فضاي انتخابات در جامعه ايجاد 

خواهد كرد. شديداً مخالفم. 
كيانمهزاد:

وقت مناظره براي آقاي روحاني گذشته است. 
اين مناظره جز تشنج و زدن حرف هاي بي پايه 
مثل مناظ��رات ۹۲ و ۹۶ چ��ه دارد؟ اگر آقاي 
روحاني دوست دارند يا بين مردم بيايند و بگذارند 
مردم آزادانه حرف دلشان را بزنند يا به صورت 
زنده در تلويزيون در جمع كارشناسان حاضر و 

اجازه نقد و بررسي عملكردشان را بدهند. 

كاربريبانام»آرش«:
رئيس جمهوري كه ش��ب بخوابه صبح ببينه 
قيمت بنزين باال رفته درباره چي ميخواد مناظره 
كنه؟ آهان! در مورد آب و صابون كه مي خواست 
روي عده اي رو بشوره، در مورد چطور ما از ركود 
گذش��تيم، چطور صد روزه اقتصاد كش��ور رو 
درست كرد، كاري كرد كه مردم به يارانه 45هزار 

توماني نياز نداشته باشند و. . . 
حبيبازغدي:

مناظ��ره نامزده��اي رياس��ت جمهوري ب��ا 
رئيس جمه��ور، ايده اي بود كه ۲ ارديبهش��ت 

۱4۰۰ در گفت وگو با برنامه جدال پيش��نهاد 
كردم. روزنه اميدي است كه عضو شوراي نظارت 
بر صداوسيما، پژواك اين صدا شده است. بايد 

هم صدا شد تا به بسط جمهوريت رسيد. 
محمدمهديشيرمحمدي:

با مناظ��ره همزم��ان و س��ه گانه ه��ر داوطل��ب  با  
رئيس جمهور مس��تقر و رئيس جمهور سابق موافق 
هستم.  سعي كنيد كه محقق شود. البته بايد زمينه 
فرهنگي، اجتماعي و مالحظات امنيتي آن را هم درنظر 
بگيريد.  مثل ماجراي بنزين نشود كه آقاي روحاني 

صبح جمعه  بيدار شود و ببيند مناظره كرده بود!

ش��نبه 22 خ��رداد 1400 | اول ذی القع��ده 1442 | 6| روزنامه جوان |  شماره 6228

مناظره 92و96روحانی را دیدیم، بس است!
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهپيشنهادحسامالدينآشنا

برايمناظرهرئيسجمهورمستقربانامزدهاي۱۴۰۰

حسامالدينآشنا،رئيسس�ابقمركزبررس�يهاياس�تراتژيكرياستجمهوري
كهدرهشتسالگذش�تهبهعنوانمشاوررسانهايحس�نروحاني،رئيسجمهور
شناختهميشد،درتوئيتينظرس�نجيايرابهاشتراكگذاش�تهاست.اوپرسيده
اس�ت:»آيابامناظ�رهرئيسجمهورفعليب�انامزدهايرياس�تجمه�وريموافق
هستيد؟«درايننظرس�نجيبيشاز۱5هزارنفرش�ركتكردهاندكه83/5درصد

اعالمموافقتو۱6/5درصداعالممخالفتكردهاند.وجهاشتراكموافقانومخالفان
لزومپاسخگوييدولتروحانيبهعملكردهشتس�الگذشتهخوداست.موافقان
ميگوين�داينفرص�تخوبيبرايپاس�خگويياس�تومخالف�انميگويندامروز
ديگربرايرئيسجمهورمس�تقرفرصتمناظرهگذش�تهووقتپاس�خگويياست.
درادامهبخشهاييازواكنشهايموافق�انومخالفانرادراينخصوصميخوانيد.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

پويان ناظ��ران در كانال تلگرام��ي »وقايع 
اقتصاديه« از تحوالت اقتصادي در سال ۹۹ 
نوشت. بخشي از يادداشت او را مي خوانيد: 
كاه��ش ارزش پول يا همون ت��ورم، به طور 
مستقيم قابل مشاهده نيست. پس با تحليل 
نرخ ارز، طال و قيمت سبد كاالهاي مختلف 
سعي مي كنيم ميزان كاهش ارزش پول رو 

تخمين بزنيم. 
طالودالردرسال۱3۹۹

سكه امامي با ۸۶درصد رشد از ۰۳/۶ ميليون 
تومن رسيد به ۲4/۱۱ ميليون تومان. طالي 
۱۸ عيار با ۸۱درصد رشد از ۶۰۰ تومن رسيد 
به ۱۰۸5 تومان. طالي ۲4 عيار هم ۸۱درصد 
رشد داشت. اما همه رشد طال انعكاس تورم 
نيست، بلكه بخش��ي به خاطر رشد قيمت 
جهاني طالست. يك اونس طال با ۱۸درصد 
رشد از ۱4۷۶ دالر رسيد به ۱۷45 دالر. پس 
طالي ۱۸ و ۲4 عيار ۶۳درصد و سكه امامي 
۶۸درصد بيشتر از رشد قيمت جهاني طال 
رشد كردند. اين انعكاس��ي از كاهش ارزش 
رياله. دالر هم با ۶۱درصد رش��د از ۱4۹۰۰ 
تومن رس��يد به ۲۳۹۶۰ تومن كه انعكاس 

ديگه اي از كاهش ارزش رياله. 
در مقايسه رش��د طال و دالر مي بينيم كه قيمت 
طالي ۱۸ و ۲4 عيار ۲درصد بيشتر از دالر رشد 
كرد و سكه ۷درصد بيشتر از دالر رشد كرد. از اونجا 
كه خريد سكه براي پس انداز كننده خرد آسون تر 
و كم ريس��ك تره، در گذش��ته هر زمان ريسك 
سياسي- اقتصادي در كشور رو به افزايش بوده، 
رشد سكه سريع تر از ساير اشكال طال بوده. يعني 
5درصد اختالف س��كه و طال رو ميشه به اندكي 

افزايش ريسك سياسي- اقتصادي تعبير كرد. 
اين پديده همواره در مورد نيم س��كه و ربع 
سكه شديدتر بوده، چون براي پس اندازهاي 

خرد در دسترس تر هستند. در سال ۹۹ نيم 
س��كه ۱۲۰درصد رش��د كرد كه ۳۹درصد 
بيشتر از طالست و ربع سكه ۱44درصد رشد 
كرد كه ۶۳درصد بيشتر از طالست. اين يعني 
پس انداز كننده اي كه به اندازه خريدن سكه 
تمام پول نداره، به طور وحشتناكي از سقوط 

اقتصادي كشور مي ترسه. 
پايهپوليدرسال۹۹

پاي��ه پول��ي ۲۹درص��د رش��د ك��رد، پول 
)اسكناس+  س��پرده هاي جاري( ۶۲درصد 
رش��د كرد و نقدينگ��ي )اس��كناس+  همه 
سپرده هاي بانكي( 4۱درصد رشد كرد. روند 
بلندمدت تورم حدود »نقدينگي منهاي رشد 
اقتصادي« است. هنوز رشد اقتصادي زمستان 
منتشر نش��ده اما با توجه به رشد ۹ماهه اول 
سال، رشد اقتصاد سال ۹۹ رو منفي يك درصد 
تخمين مي زنم. لذا تخمينم از سهم سال ۹۹ 

در تورم بلندمدت 4۲درصد است. 
روند كوتاه مدت تورم، بيشتر تابع رفتار »پول« 
است. بي دليل نيست كه مي بينيم در سالي 
كه دولت توان سركوب ارزي نداشت، رشد 

۶۱ درص��دي دالر، رش��د ۶۳ درصدي طال 
و رش��د ۶۲ درصدي پ��ول اينچنين به هم 
نزديك بودند.  در اقتصاد س��الم آنچه مهمه 
تورم بلندمدته، اما در اقتصادي با س��اختار 
شكننده، تورم كوتاه مدت باال آژير خطر براي 

چالش هاي بلندمدته. 
تورمسبدمصرفخانوار

مركز آمار 4۹درصد رش��د در قيمت س��بد 
مصرف خانوار گزارش كرده. غذاهاي درون 
سبد ۶۷درصد رشد قيمت داشته و بقيه سبد 
4۱درصد رشد داشته. اين اختالف طبيعيه، 
چراكه معموالً رش��د قيمت قابل تجارت ها  
)مثل غذا( نزديك رشد نرخ ارزه و رشد قيمت 
غيرقابل تجارت ها )خدمات و غيرمنقول ها( 

متناسب با تورم بلندمدت. 
س��ال ۹۹ تورم غذا و تورم »مبلم��ان و لوازم 
منزل« بيشتر از تورم كل سبد مصرفي بوده 
و بين گروه هاي غذايي، تورم گوشت و روغن 
بيش��تر از بقيه و حدود ۸۰درصد بوده. از اون 
طرف تورم محصوالت خدماتي كمتر از تورم 
كل سبد بوده. اين اختالف به اين معني نيست 

كه اين محصوالت كاهش ارزش ريال متفاوتي 
تجربه كرده اند. ريال به ي��ك ميزان كاهش 
ارزش داره، منتها قيمت هاي نسبي هم تغيير 
كردن. سياس��ت هاي مداخل��ه اي دولت در 
كاالهاي اساسي از سويي و افزايش ريسك هاي 
سياسي و اجتماعي از سوي ديگه باعث شدند 
قيمت غذا و لوازم منزل نسبت به دستمزد و 
قيمت خدمات افزايش بيشتري داشته باشه. 

احتماالً خواهيد شنيد كه در دولت روحاني 
بيش از ۳۰۰۰ هزار ميليون تومان نقدينگي 
خلق شده، در حالي كه در دولت قبلي كمتر 
از 4۰۰ هزار ميلي��ون تومان نقدينگي خلق 
شده بود. اين حرف اگرچه درست، اما گمراه 

كننده است! چرا؟
نقدينگي اسفند ۹۹، ۳4۷۶ هزار تومان بود، 
اسفند ۹۱، ۶/4۶۰ هزار تومان بود، اسفند ۸۳، 
5۸/۶۸ هزار تومان بود، اس��فند ۷5، ۶5/۱۱ 
هزار تومان بود و اسفند ۶۷، 5۶۹/۱ هزار تومان 
بود. يعني در هشت سال اخير )روحاني( رشد 
ساالنه نقدينگي ۷/۲۸درصد بوده، در هشت 
سال قبلش )احمدي نژاد( ۸/۲۶درصد بوده، در 
هشت سال قبل تر )خاتمي( ۶/۲4درصد بوده و 
در هشت سال پيشتر )رفسنجاني( 4/۲۸درصد 
بوده. پس در حالي كه رشد نقدينگي در هشت 
سال اخير بيشترين و در هشت سال خاتمي 

كمترين بوده، اما تفاوت اندك بوده است. 
خالصه:

۱( سهم سال ۹۹ از تورم بلندمدت قدري بيش 
از 4۰درصد بوده. ۲( منتها به خاطر چالش هاي 
سياسي- اقتصادي كش��ور، تورمي كه عموم 
خانواده ها تجربه كردند نزديك تر به ۶۰درصد 
بوده است. ۳( برخي به جاي تأكيد بر سرعت و 
درصد رشد نقدينگي، بر ميزان رشدش تأكيد 

مي كنند كه تحليلي گمراه كننده است.

در طول سال ۱۳۹۹ ارزش ريال چقدر افت كرد؟

حسين دليريان در توئيتي نوشت: اوضاع امنيتي در سرزمين هاي اشغالي دوباره به هم ريخته 
است و در چند شهر، درگيري گزارش شده، اما مهم تر از همه، كرانه باختري است كه اين 

روزها بيشتر از قبل مسلح شدنش را خواهيم ديد.

درهرشغليميتوانحالديگرانراخوبكردمسلحشدنكرانهباختريرابيشترميبينيم

مأموريتويژهرأياوليها
محسن مهديان در كانال تلگرامي خود نوشت: 
گذش��ت دوراني كه برخ��ي رأي اول را رأي 
مجاني مي دانستند. امروز رأي اولي ها، رأي 
پرقدرتند. رأي پرقدرت فراتر از يك رأي است 

چون هم متعصب است و هم رأي ساز.
 - واقعيت اين است كه به سه دليل رأي اولي ها، 
رأي پرقدرتند و اگر موتورش��ان روش��ن شود 
قدرت اثرگذاري و موج آفريني بيشتري دارند. 

دليل اول( آراي آرماني: رأي اولي ها كمتر وارد ماديات ش��دند و آرماني ترند. آرمان خواهان 
بيشتر قدرت تحريك اجتماعي دارند تا واقع گراهاي رخوت زده. 

دليل دوم( آراي اميدوار: رأي اولي ها به دليل سنين نوجواني و جواني آينده را روشن تر مي بينند 
و اميدوارترند. انسان اميدوار هميش��ه و همه جا موتور محركه است نه مثل چريك هاي پير و 

افسرده به گل نشسته و خسته. 
دليل سوم( آراي تغيير: نوجوان و جوان اهل تغيير است. اهل متوقف نشدن. اهل اصالح و تحول. 

آراي تغيير، آراي نه به وضع موجود است. آراي معترض و بسنده نكردن به آنچه هست. 
رأي اول، بروز دوران اعتمادبه نفس سياسي و اجتماعي است. اگر به ظرفيت رأي اولي ها واقف باشيم 

و اين استعدادهاي دروني را زنده كنيم، قدرت برانگيختگي اجتماعي شان شورانگيز است. 
رأي اول، جشن تكليف سياسي است و يوم اهلل. بايد قدر دانست. 

مأموريت ويژه اين اعتمادبه نفس جمعي و جشن تكليف اجتماعي- سياسي، فراتر از رأي دادن، 
رأي ساختن است. با اين سه ويژگي كليدي در رأي اولي ها، مي توان انتظار شگفتي داشت. 

اين چند روز باقيمانده با لشكر رأي اولي ها مي توان نهضت توزيع و انتشار محتواي انتخاباتي مجازي و 
گفت وگوهاي چهره به چهره و خياباني راه انداخت. اين مأموريت را به دست رأي اولي ها برسانيد. 

آياغربالكردنراجايگزينانباركردنميكنيم؟
شهرام حالج در كانال تلگرامي خود نوشت: 

۱( در آموزش دانش و فناوري، آن الگوي ارتباطي كه بر نگرش ما سايه انداخته و بلكه چيره  شده  است، 
قالب »پرسش و پاسخ« است. يعني چنين گمان يا عادت كرده  ايم كه راه همين است: »كسي نمي داند 

و مي پرسد و دربرابر، كس ديگري مي داند و پاسخ مي دهد.«
۲( در دانش ورزي و هم انديشي، الگو يا روش هاي حل مسئله، براي بيشتر ما ناشناخته  و ناآشناست. 
شايد از نامش استفاده كنيم اما در ميدان عمل با آن غريبه ايم. به تجربه ديده ام كه الگوي حل مسئله 
در آموزش، بسياري از ما را گيج مي كند، حوصله مان را سر مي برد و كالفه مان مي كند. تحملش 
نمي كنيم. اين تجارب عملي نشان مي دهد: الگوي يافتن يا فراهم ساختن راه در چالش ها، براي ما 
الگوي آشنايي نيست. اينكه كساني با گردآوري داده ها و نيز دقت در آنها و با روش سنجشگرانه، با 
مهارت رفت وبرگشت ميان اجزا و مهارت »آزمون  و تصحيح« داده ها، راه حلي را طراحي و تدوين 

كنند، براي بيشتر ما رفتاري ناآشناست. 
۳(  در »مدارس« آموزش و پرورش عمومي ما و حتي در بس��ياري س��اختمان هاي موسوم به 
»دانشگاه« ما، هميشه يك دانا را نش��انمان داده اند كه پاسخ نادانان را در حافظه داشته  است 
يا كتابي مجلد نشانمان داده اند كه پاسخ ها در آن چاپ شده است،  تا جايي كه بسياري گمان 

مي كنند هر سخن چاپي برابر است با دانش. 
4( اكثر ما خو كرده ايم به اينكه كسي بپرسد و كس ديگري پاسخ گويد. ما تمرين نكرده ايم كه كساني 

با يكديگر راهي فراهم  سازند. به پرسش يا سؤال خو كرده ايم. با چالش يا مسئله غريبه هستيم. 
5(  اغلب اگر سراغ ديگري مي رويم، براي آن است كه ما بپرسيم و او پاسخ  بدهد. گويا اساساً هيچ 

رابطه  مؤثر ديگري را نمي شناسيم اما روش هاي ديگري نيز وجود دارند كه بسيار مؤثرترند. 
۶( در ارتباط هاي دانشي و پژوهشي خود با ديگران، گويا نياز، خواست و كوششمان اين نيست 
كه در فرصت همكاري با ديگري، شيوه هاي پيشين خود در فراهم سازي راه ها را بهبود دهيم. 
۷ ( در بسيار از كارگروه هاي س��ازماني، هنگامي كه كس��ي به كارگروه ما مي پيوندد، گمان 
مي كنيم بايد پاسخ ها را آورده    باشد. بسياري از ما اصاًل نمي توانيم تصور يا فهم كنيم كه روشي 
جز اينكه كسي انباني از پاسخ ها را بياورد نيز وجود دارد. روشي كه مي توانيم آن را همكاري و 

هم افزايي براي حل مسئله بناميم. 

4اثرمثبتسكوت
كانال تلگرامي »هدهد« نوشت: سكوت موجب كاهش استرس و تنش مي شود: براساس نتايج 
تحقيقات، آلودگي صوتي عامل فشار خون باال و حمله قلبي است و موجب كاهش شنوايي و 
افت سالمت عمومي بدن مي شود. صداهاي بلند با تحريك بخش آميگدال مغز كه وظيفه درك 
احساسات را برعهده دارد، باعث افزايش استرس و توليد هورمون كورتيزول مي شوند، در حالي 
كه سكوت داراي آثار مخالف آلودگي صوتي است و تنش را از مغز و بدن دور مي كند. براساس 
تحقيقاتي كه در سال ۲۰۰4 در نشريه Heart منتشر شد، ۲ دقيقه سكوت موجب از بين رفتن 

تنش مي شود و به آرامش فرد كمك مي كند. 
سكوت توان ذهني را بازيابي مي كند: در زندگي روزمره، دائماً اطالعات حسي به مغز ارسال 
مي شوند و فرآيند تصميم گيري، حل مشكل و كنترل امور روزمره، بخش عمده اي از مغز را 
درگير مي كند. با اجراي مكرر اين فرآيندها، توجه و توان مغزي كاهش مي يابد و احتماالً  هنگام 
تمركز، حل مسئله و ارائه ايده هاي جديد با مشكل مواجه مي شويم. زماني كه از محرك هاي 

صوتي رهايي مي يابيم، مغز براي بازسازي و بازيابي توان خود فرصتي به دست مي آورد. 
در سكوت شبكه پيش فرض مغز فعال مي شود: هنگامي كه به تمركز يا مديتيشن مي پردازيم، 
شبكه پيش فرض مغز فعال مي شود. ش��بكه پيش فرض مغز در واقع شبكه اي از بخش هاي 
مختلف مغز است كه با يكديگر تعامل دارند و فعاليت آنها به شدت با يكديگر ارتباط دارد. اين 
شبكه زماني بيشترين فعاليت را دارد كه ش��خص به دنياي خارج توجهي نداشته باشد. اين 
حالت مغزي امكان درك كامل تجارب، همدردي با سايرين، خالقيت بيشتر و بهبود وضعيت 
روحي و رواني را فراهم مي كند.  س��كوت امكان بازسازي س��لول هاي مغز را فراهم مي كند: 
 Brain براساس تحقيقاتي كه در سال ۲۰۱۳ روي موش ها انجام گرفت و نتايج آن در نشريه
منتشر شد، دو ساعت سكوت روزانه به شكل گيري س��لول هاي جديد در هيپوكامپ منجر 

مي شود. اين بخش از مغز مسئوليت يادگيري، حافظه و كنترل احساسات را برعهده دارد.

درمانبيماريباقصهگويي
دربيمارستانجنديشاپور

مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي »حواس پرت« 
با اشاره به كتاب »قصه و قصه گويي« اثر »زهرا 
مهاجري« نوشت: از آنجا كه امراض  روحي و 
جس�مي ب�ا  يك�ديگر  در  ارتب�اط اس�ت از اي�ن 
جهت قصه گويي مي تواند حت��ي بر امراض 
جس��مي نيز مؤثر واقع ش���ود و م�رهم�ي 
ب�اش���د، مرهمي كه در طول تاريخ بسياري 
بدان آويخته  و سالمت خود را بازيافته اند.  بر 
اساس آن�چه   ت�اريخ   مدون  در اختيار ما مي نهد از قصه گويي به صورت هنري درمانگر در بيمارستان  
جندي شاپور  از  س��وي پرس�تاران ب�راي بي خوابي بيماران و پريشاني و رنج و ناراحتي آنان خبر 
داريم. اين مهم در كتب  قديمي مربوط به طب نيز ذك��ر شده است. چنانكه در تقويم الصحه ابن  
بطالن آمده است.  در  اين  اثر، قصه گ�ويي فني است ك�ه به وس�يله ف��ردي »خ�وش س�خن و 
نوادرگوي« پي گرفته مي شود و قصه گوي در لحن و »قطع و وصل و اختصار و بسط« قصه بايد دقت 
كند تا در شنونده نش�اط پديد  آورد و هضم غذا را آسان گرداند و خون را صاف و دل را آسوده كند.

چراگاردينهنوززندهاست؟
»دنياي اقتصاد« نوشت: ماندگاري »گاردين« وقتي ماه پيش جشن ۲۰۰سالگي اين رسانه 
برگزار ش��د، براي كاركنانش اتفاق عجيبي نبود... سردبير گاردين راز س��رزندگي روزنامه 
۲۰۰ساله را »رعايت پنج اصل حرفه اي« مي داند.  روزنامه گاردين قدمتي بيش از كشور آلمان 
دارد. روزي كه گاردين نخستين شماره خود را منتشر كرد، چارلز ديكنز ۹ساله بود و هنوز نيم 
قرن تا برگزاري نخستين فينال جام حذفي بريتانيا زمان باقي مانده بود.  تحريريه اين روزنامه، 
دو جنگ جهاني، يك ركود بزرگ، ظهور و سقوط بريتانيا به عنوان موطن صنعت و عصر سفر 
به فضا را به چشم ديده است. گاردين شاهد زنده انقالب صنعتي چهارم و پيشرفت هاي حوزه 
هوش مصنوعي و بيوتكنولوژي است.  گاردين همواره به پنج اصل وفادار مانده و آن را سرلوحه 

»روزنامه نگاري در دوران پرآشوب« قرار داده است:
۱ -توسعه ايده ها نه تنها براي نقد وضع موجود بلكه براي كمك به بهبود جهان

۲- همكاري با خوانندگان براي اثرگذاري بيشتر
۳ -تنوع بخشي براي ارائه گزارشي غني تر و پربارتر
4-  معنادار بودن هر آن چيزي كه انجام مي شود.

5- گزارش منصفانه از مردم و اهالي قدرت و كشف حقايق

پساينهمهنماز،عمره،روزه
وزيارتچهشد؟!

آيتاهللفاطمينيا:
فرد وارد قيامت مي ش��ود، فك��ر مي كند خبري اس��ت! تعجب 
مي كند! مي گويد خدايا پس اين همه نماز، عمره،  روزه و زيارت 
چه شد؟! مي گويند تو دل شكستي! ريا كردي! زهر زبان ريختي 

و بنده هاي خدا را تحقير كردي!
 جواناني داري��م كه به ظاهر هم متدين هس��تند، ام��ا وقتي در 
مورد او س��ؤال مي كني، هيچ كس از او راضي نيست! به راحتي 
دل مي شكند! به راحتي ديگري را تمسخر و تحقير مي كند! در 
خانه بداخالقي مي كند! عزيز من پس چرا جلس��ه رفته بودي؟! 
چرا درس اخالق رفته بودي؟! وقتي اخالقت را اصالح نمي كني، 

استاد ديگر چه فايده دارد؟!
منبع:كانال تلگرامي »در محضر استاد فاطمي نيا«

   آينه نفس

    تصوير منتخب
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