
سند برادری ما و ملت افغانستان
الهام عابدین��ی توئیت کرد: در جن��گ تحمیلی عراق علیه ای��ران، عزیزان 
افغانستانی کنار ما ایستادند و جنگیدند. تخمین زده میشه که حدود ۲ تا ۳ 
هزار شهید افغانستانی داریم. تیپ مستقل رزمندگان افغانستانی با نام » ابوذر « 
در دوران دفاع مقدس در قرارگاه رمضان فعال بود. اینها سند برادری ماست . 

شیائومی با کنار زدن اپل به دومین 
تولید کننده بزرگ موبایل جهان تبدیل شد

کانال های تلگرامی خبر داده اند: ش��یائومی در سه ماهه دوم سال جاری 
میالدی، با عبور از اپل و س��هم ب��ازار ۱۷ درصدی خود توانس��ت بعد از 
سامس��ونگ به دومین تولید کننده بزرگ موبایل در جهان تبدیل شود.  
به گزارش »کانالیس « سامسونگ با س��هم بازار ۱۹ درصدی در جایگاه 
نخست قرار دارد و شیائومی با رشد ۸۳ درصدی سهم بازار با پیشی گرفتن 
از اپل توانسته اس��ت رتبه دوم را از آن خود کند. براساس این گزارش در 
حال حاضر سهم بازار آیفون اپل ۱۴ درصد است که تنها رشد یک درصدی 
را نشان می دهد. بر اس��اس همین رتبه بندی اوپو و ویوو هر کدام با سهم 
بازار ۱۰ درصدی به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند.  تحریم های 
ایاالت متحده علیه هوآوی بر بازار بقیه تولید کنندگان تأثیرگذار بود و در 
این بین شیائومی توانست از این فرصت بیشترین بهره را ببرد و اکنون شانه 

به شانه سامسونگ در بازار موبایل حرکت می کند.  

محبوبیت بشار کتمان کردنی نیست
کانال تلگرامی »LIBANIRAN« با انتشار تصویر فوق نوشت:  بشار اسد 
امروز پس از مراسم تحلیف، به همراه خانواده اش به محله المیدان در دمشق 
رفت و بین مردم حاضر شد و یک شاورمای سوری خورد. خیلی  ها تحت 
تأثیر اخبار ماهواره  ها هنوز محبوبیت وی نزد مردم را باور نمی کنند. اگر 
محبوبیت مردمی وجود نداشت، این نظام ۱۰سال پیش سقوط کرده بود.

    محمد عنایتی:
خوزس��تان آب ندارد اما این شیوه برخورد 
می تواند به فرابح��ران آب در پاییز تبدیل 
ش��ود. دبی خروجی کرخه دو برابر ش��ده 
است و اگر بارشی نداش��ته باشیم، آبان ماه 
در خوزستان آب خوردن هم پیدا نمی شود. 
حقیقتاً مطالبه ای ک��ه تطبیقی با واقعیت 

نداشته باشد، بحران آفرین است. 
   عبداهلل گنجی:

خوزستان در حوزه آب سه مشکل اساسی 
مکم��ل دارد:  ۱- کم آب��ی طبیع��ی و عدم 
ن��زوالت،  ۲- مدیری��ت اقتضای��ی آب در 
بحران ها و نبود اراده پیگیری مس��تمر،  ۳- 
کاشت ۲5۰ هزار هکتار برنج در این شرایط 

آبی. این عدد بیشتر از دوران پر آبی است.
   ابوالفضل احمدی:

خوزستان جان ایران اس��ت. مشکل نبود آب 

که هیچ، حتی مش��کل رفتن برق، آن هم در 
خوزستان نباید باشد چون خوزستان هشت سال 
سختی هایش را برای این کشور کشیده. حقیقتاً 

بی انصافی است در قبال خوزستان!
   مرسده جوان:

کاش خوزستان استانداری فعال و مخلص 
داشت تا زیرس��اخت های استان را اصولی، 
سروسامان می داد. #خوزستان_آب_ندارد

   سید رامین موسوی:
این روز ه��ا کربالی ای��ران »تش��نه آب « 
نیست، تشنه »ناکارآمدی « ، »بی توجهی «، 
»فساد « و »تبعیض« است.  #خوزستان_

آب_ندارد 
   حبیب ترکاشوند:

خوزستان آب ندارد در عوض مسئول ناکارآمد 
دارد. #خوزستان_تشنه #خوزستان_آب_

ندارد #خوزستان_تنها_نیست

   آرش فهیم:
اگر قاس��م س��لیمانی بود، ام��روز حتماً به 
خوزستان می رفت و خودش را وقف مردم 
محاصره در تش��نگی می ک��رد. اگر آوینی 
بود، امروز قطعاً روایت فتح را در خوزستان ، 
بلوچستان و...  روایت می کرد. اگر متوسلیان 
بود، امروز یکی از س��یلی های معروفش را 
به گوش مس��ئول بی کفایت م��ی زد. اگر...  

#خوزستان_آب_ندارد
   محمدحسن پیرائی:

مردم خوزس��تان این روز ها به چوب شعار 
و ش��عور دولت آقای روحانی )حل ش��دن 
مشکالت مردم حتی آب ش��رب مردم در 
سایه مذاکرات برجامی( نواخته می شوند...  

#خوزستان_آب_ندارد
   نگین قجر:

دقت کنیم کسی که تشنه است تجزیه طلب 

نیست. آب به منطقه برس��انیم و نگذاریم 
دشمنان سوءاستفاده کنند.#خوزستان_

تشنه #خوزستان_آب_ندارد
   کاربری با نام »فرزانه«:

کاش درد مردم خوزس��تان فق��ط کم آبی 
بود، درد اصلی مردم ش��ریف خوزس��تان 
بی کفایتی مسئوالن و سوءمدیریت است. 

#خوزستان_آب_ندارد
   مهدی قائم زاده:

مشکل اصلی خوزستان مشکل آب نیست، 
مشکل آن مسئولی اس��ت که به آمار و ارقام 
سفره های زیرزمینی و ذخایر آبی آگاه نیست 
یا اگر است اولویت های استانش را تشخیص 
نمی دهد و می گ��ذارد کار به اینجا بکش��د. 
مشکل، آن آدم بی کفایتی است که یا می تواند 
و نمی کند که خائن است یا نمی تواند و ر ها 
نمی کند تا کس دیگری آن کار را انجام دهد. 
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خوزستان بیشتر از آب تشنه مسئوالن کارآمد است
تداوم اعتراضات کاربران شبکه های اجتماعی به بحران بی آبی در خوزستان

با تداوم مشکل آب در خوزستان و برخی از اعتراضات مردمی، کاربران شبکه های اجتماعی با 
توئیت های خود خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به مسئله مردم و حل مشکل آب خوزستان 
شدند. کاربران با هشتگ خوزستان آب ندارد، اعتراضات خود را در توئیتر بیان کردند و خواستار 

حل این مشکل شدند. آنها اصلی  ترین ریشه مسائل این استان را ناکارآمدی مسئوالن دانستند 
و باالخص با توجه به کمک سال گذشته رهبر معظم انقالب برای حل مشکل منطقه خواستار ورود 
دس�تگاه های نظارتی و قضایی ش�دند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران آمده است. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

استراتژی برتر موش  ها نسبت به اکثر انسان ها
کانال تلگرامی»مدیریت رفتار سازمانی« 
نوش��ت: دکتر اسپنس��ر جانس��ون، 
نویسنده  کتاب »چه کسی پنیر من را 
برداشت«، فرق بین آدم  ها و موش  ها را 

اینطور توصیف می کند:
وقتی ی��ک م��وش ح��س می کند 
تالش هایش به نتیجه نمی رسد روش 
خود را عوض می کند، اما وقتی آدم  ها 
حس می کنند کاری که انجام می دهند به نتیجه نمی رسد، عصبانی و خسته می شوند و دوست 
ندارند روش خود را عوض کنند. حتی گاهی اگر کسی راهکار تازه ای را به آنها نشان دهد حالت 
دفاعی به خود می گیرند و می گویند:» من همیشه این کار را همینطور انجام داده ام « یا »من 
آدمی این مدلی هس��تم.«  در اصل این آدم  ها از پذیرفتن راهکار تازه و انجام آن می ترسند و 
حس می کنند ترسشان به این معناست که دیگر روش  ها اشتباه هستند. اگر واقعاً می  خواهیم 
در زندگی خود نتایج متفاوتی به دس��ت آوریم، باید از حصاری که به منظور راحتی دور خود 

کشیده ایم، پا را فراتر بگذاریم و راهکارهای متفاوتی را امتحان کنیم. 

تجربه تدریس آموزه های تربیتی در قرآن
الهام صباحی در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: کالس ای��ن ترم بن��ده در 
دانشگاه دولتی بجنورد در گروه علوم 
تربیتی بود. درسی کاماًل نظری با ۳۲ 
ساعت آموزشی که هدف آن آشنایی 
دانش��جویان با ن��کات تربیتی آیات 
قرآن در زمینه موضوعات تربیتی و 
کسب توانایی درک و فهم استخراج 
آموزه های تربیتی آی��ات بود. اول از 
همه از دانش��جویان پرسیدم قرآنی که در دس��ترس دارند ترجمه چه کسی است و اکثریت 
ترجمه آقای قمش��ه ای را داش��تند. دومی��ن کار گروه بندی دانش��جویان به هش��ت تیم و 

تقسیم بندی آیات قرآنی به احزاب قرآنی بود. 
هدف اولیه ام آش��نایی با خود قرآن و خوانش معنای قرآن بود. وقتی سطح اول یادگیری را 
طی نکنیم پریدن به پله سوم و چهارم که کسب توانایی درک و فهم است، امکانپذیر نیست. 
با مشورتی که انجام دادم، س��رفصل کالس  ها را اینطور برنامه ریزی کردم: آشنایی با قرآن، 
ادیان در قرآن، خداشناسی و ارتباط آن با تربیت، بایدونبایدهای قرآن، شخصیت  ها در قرآن، 
انسان در قرآن، آموزه های اخالقی، عملی و اعتقادی در قرآن از مهم  ترین سرفصل  هایی بود 
که موردبحث و بررسی قرار گرفت. برای نوشتن این مباحث از کتاب های علی صفایی، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، سید صدرالدین شریعتی، علیرضا اعرافی، سعید بهشتی و...  استفاده و سعی 

شد در خالصه  ترین شکل ممکن شبهات و سؤاالت دانشجویان پاسخ داده شود. 
همچنین در پایان هر جلسه تکلیفی به دانش��جویان داده  می شد تا بر اساس ترجمه فارسی 
آیات قرآنی که بین گروه  ها تقسیم شده بود، به آن پاس��خ دهند. مراجعه به قرآن و خوانش 
معنای فارسی از اهداف انجام این تکالیف بود که اولین سطح در بحث تربیتی و آشنایی با خود 
قرآن خوانش آن است. تکالیفی مانند: چرا قرآن بخوانیم؟ خدا در قرآن خود را چگونه معرفی 
کرده است؟ بایدونباید قرآن را بنویسید، یکی از شخصیت های قرآنی ارسال شده را به صورت 
صوتی معرفی کنید و تکلیف پایانی بررسی آموزه های اخالقی، عملی و اعتقادی سوره های 

مشخص شده برای دانشجویان بود. 
نمره دهی بر اس��اس کیفیت تکالیف، مش��ارکت در کار گروهی و فعال بودن در طول دوره 
آموزشی بود. لذت بخش  ترین تکلیف، معرفی شخصیت های قرآنی به صورت صوتی توسط 
دانشجویان بود. بازخورد دانشجویان در ابتدایی  ترین سطح، آشتی دوباره با قرآن و دقت در 

معنای آیات قرآنی بود. و مرا همین بس. 

بخش مالی و بخش حقیقی
حامد قدوسی در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: یکی از کتاب های مش��هور 
»مبانی فاینانس« را که در دوره های 
کارشناسی و MBA تدریس می شود، 
نگاه می کردم. درست همان اول کار، به 
دانشجو می آموزد: ۱( بخش مالی فقط 
ی��ک ادع��ا )Claim( روی عملکرد 
بخش حقیقی اس��ت.  ۲(صرف رشد 
قیمت دارایی های مالی به معنی بهبود رفاه جامعه نیست چون بهره وری بخش حقیقی اقتصاد 
هنوز عوض نشده است. ۳( رفاه جامعه فقط از طریق رشد ظرفیت های تولیدی اقتصاد در بخش 
حقیقی افزایش می یابد. ۴( در بخش مالی ثروت مستقالً خلق یا نابود نمی شود. بخش مالی فقط 
آیینه اتفاقات بخش حقیقی است. 5( این مورد را من اضافه می کنم: انتظارات تورمی ممکن است 
قیمت های دارایی )خصوصاً سهام( را در یک اقتصاد تورمی رشد بدهد ولی این لزوماً به معنی خلق 

ثروت جدیدی در اقتصاد نیست و فقط یک تغییر اسمی است. 
دیدن این توضیحات در یک کتاب مالی برایم خیلی جالب بود. فکر می کنم کتاب های کاربردی 
مالی قبالً خیلی وارد این نوع توضیحات نمی شدند. شاید اثرات بحران مالی ۲۰۰۸ یا مالی سازی 
شدید و رشد بیش از حد بخش   هایی مثل مشتقات و رمزارز ها و مبادالت فرکانس باال )HFT( بوده 
که باعث شده کتاب های درسی مالی همان اول کار رابطه بخش حقیقی و مالی را اینقدر روشن بیان 

کنند و چارچوب منسجمی به دانشجویان بیاموزند. 
در یک سال گذشته دهها ساعت وقت صرف کردیم که همین نکته پایه را به برخی »متخصصان بازار 
مالی« منتقل کنیم. در بخش سؤاالت تمرینی کتاب مثالً پرسیده شده است:» اگر قیمت مسکن در 
یک جامعه دوبرابر شود )که خب یعنی قیمت سهام یکسری شرکت  ها زیاد می شود(، آیا رفاه جامعه 
زیاد شده است؟ « و جوابش این است که خیر! چون ظرفیت فیزیکی مسکن در جامعه همان است. 

شبیه این نوع مکالمات و آزمایش های ذهنی را در این یک سال گذشته زیاد داشتیم. 

کاغذ و چاپ و دیجیتالیسم
یونس ش��کرخواه در کانال تلگرامی 
»عرصه های ارتباطی« نوشت: مگر با 
آم��دن خ��ودکار و خودنوی��س و 
روان نویس و غیره، مداد رفت که شما 
فکر می کنید کتاب بای��د برود. من 
خیلی ب��ه رابطه جایگزین��ی اعتقاد 
ندارم، نگران محمل نباش��ید. وقتی 
باید نگران شد که بشر شوق خواندن 
نداشته باشد. نوع خواندن مهم نیست. نوع ثبت هم مهم نیست. به نظرم بین سنگ نوشته های 
گنجنامه همدان که نوشتار هایی از دوران داریوش و خشایار است با بیلبوردهای امروزی فرقی 
نیست؛ هر دو پیام رسان هستند و محتوا را با محمل اشتباه نگیریم. من شخصاً ای بوکز را در 
آی پدم ترجیح  می دهم چون واقعاً حس می کنم یک کتابخانه همراهم دارم اما به اتاقم که در 
دانشکده می رسم، سه قفسه پر از کتاب دارم. شاید آنجا حتی یادم هم نباشد آی پدم در کوله ام 
هست. راستش به این خط کشی بین عرصه چاپ و فضای مجازی باور ندارم. این را از چشم 
سرمایه گذاران بزرگ عرصه  رسانه ای تماشا کنید چون آنها شم اقتصادی دارند. اگر چاپ در 
فاز مرگ بود، آنها هرگز در عرصه چاپ سرمایه گذاری نمی کردند. وانگهی مگر جهان چاپ 
محدودیت های خودش را نمی شناسد؟ شما خودتان حاضرید یک روزنامه را دوباره در روز بعد 
از توزیع هم بخوانید، نمی خوانید. اما روزنامه  هم می داند این محدودیت خودش را. به همین 
خاطر است که در بازی باخته به رسانه های دیجیتال از نظر سرعت، حاال ابزار دیگری را رو کرده 
است. بیشتر از آنکه خبر بدهد، تحلیل می دهد یا به تعقیب خبر می پردازد و لذا باز هم نه تنها 
مشروعیت و ضرورت خودش را حفظ کرده بلکه خودش را هم به وب سایت و شبکه اجتماعی 

و از هم مهم تر به خبر رسانی موبایلی مسلح کرده است. 
بیایید مرور کنید؛ مگر تلویزیون های بین المللی مثل سی ان ان و فاکس و الجزیره که آمدند 
با پخش مستقیم خودشان بالی جان تلویزیون های ملی نشدند؟ آیا تلویزیون های ملی که 
بودجه ساالنه شان خرج یک هفته یک ش��بکه بین المللی مثل سی ان ان بود، حذف شدند؟ 
نه، نش��دند، راه پیدا کردند. جلوی تلسکوپ سی ان ان ها، میکروس��کوپ گذاشتند؛ زدند به 
خط خبرهای بومی و تولید محلی. آن هم به گونه ای که سی ان ان  ها برای اینکه نشان بدهند 
در عرصه خبری حضور دارند و عقب نمانده اند، مجبور به نقل خبر از همین شبکه های ملی 

تلویزیونی می شوند.

 دستور خدای متعال 
به ذکر در 10روز اول ذی الحجه

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:
این ایام، ایام دهه  ذی الحجه است. ش��ما جوانان عزیز، دل های 
نورانی، روحیه های شاداب، فرزندان عزیز من، توجه داشته باشید 
که یکی از بهترین روز ها و شب های دوره  سال از لحاظ فضیلت و 

امکان ارتباط دل  ها با خدا، همین روزهاست. 
مایه و قوام اصلی هم��ه  حرکت های بزرگ و پی��روز، ذکر الهی 
اس��ت، یاد خدا بودن، با خدا ارتباط داش��تن. خداوند در قرآن 
می فرماید: »و یذکروا اسم اهلل فی ایّام معلومات.« در حدیث دارد 
معلومات « که خدای متعال به ذکر در این ایام دستور  که »ایام 

داده است، همین ۱۰روز اول ذی الحجه است. 
منبع: سخنرانی معظم له در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۱

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

    کاریکاتوریسم: استاندار خوزستان: »کارهای بزرگی برای رفع تنش آبی 
انجام داده ایم. بفرمایید کدام روستا آب ندارد تا ما انجام دهیم.« واقعًا خسته 

نباشید! | طرح از عباس گودرزی

مری��م باج��الن در صفحه اینس��تاگرامی 
»اوج« با اشاره به دیوارنگاره میدان حضرت 
ولیعصر)عج( تهران نوشت: به نظر می رسد 
به تعویق افتادن س��ن ازدواج در جامعه ما 
بیش از آنکه ب��رای افزایش س��رمایه های 
انسانی باشد به »ایجاد سرمایه های مادی« 
معطوف شده اس��ت. اگر در گذشته جمله 
»ما از صفر شروع کرده ایم« را که حاکی از 
آغاز زندگی مش��ترک با کمترین امکانات 
و در س��اده  ترین ش��کل ممکن بود از پدر و 
مادر ها بسیار می شنیدیم، اکنون به واسطه 
موانع و مشکالتی که در مسیر ازدواج جوانان 
وجود دارد، آغاز زندگی مشترک از صفر هم 
برای عده ای غیرممکن ش��ده است.  بدون 
شک یکی از دالیل این وضعیت را می توان 
در بستر خانواده و جامعه یافت؛ از زمانی که 
ساده زیستی جای خود را به تجمالت داده و 
بسیاری از زندگی  ها در فضای مجازی با زرق 
و برق های فراوان به تصویر کشیده می شود، 
عده ای از جوان  ها نمی توانند آغاز زندگی را 
بدون بسیاری از امکانات تصور کنند.  در این 
بین، عده ای هم که می خواهند بی اعتنا به 
چشم و هم چشمی  ها و بسیاری از تجمالت، 
تن به ازدواجی ساده دهند، برای ابتدایی  ترین 
نیازهای شروع زندگی مانند تأمین مسکن با 

چالش رقم های نجومی مواجه هستند. 
اگرچه در این بین نقش رسانه  ها در ترویج 
این دیدگاه و کمک به کاهش چش��مگیر 

تجمالت را نمی توان نادیده گرفت اما آمار 
نش��ان می دهد ش��یوع کرونا باعث حذف 
برخی از مراسم  ها و اقدامات پرهزینه مرسوم 
در آغاز زندگی زوجین شده است، به معنای 
دیگر کرونا، ازدواج بدون تشریفات را به جوان 
نسل امروز تحمیل کرد و اس��تفاده از این 
شرایط نشان داد می توان زندگی مشترک را 
بدون بسیاری از رسوم رایج آغاز کرد.  در این 
بین حمایت مسئوالن نقش مهم، مکمل و 
گرهگش��ا در روند ازدواج جوانان به شمار 
می آید؛ قانونگذار و مجریان قانون می توانند 
با وضع قوانین و اجرای دقیق آنها به تسهیل 
این امر مهم کمک شایانی داشته باشند اما 
متأسفانه شاهد کوتاهی  هایی در این زمینه 
هستیم. به عنوان مثال بخت قانونی که ۱6 
سال پیش با عنوان »تسهیل ازدواج جوانان « 
تصویب شده و می تواند به سرو سامان دادن 

جوان  ها کمک کند، هنوز باز نشده است!
دیوارن��گاره کنون��ی می��دان حض��رت 
ولیعصر)عج( با پرداختن به موضوع ازدواج 
و موانع آن، سعی بر ایجاد تلنگری در ذهن 
مخاطبان خود دارد؛ امید است خانواده  ها و 
مسئوالن با عنایت به آیات الهی و آموزه های 
دینی که تأکید ویژه ای بر ام��ر ازدواج دارد 
و الگو ق��رار دادن ازدواج حضرت علی)ع( و 
حضرت فاطمه)س( که با کمترین امکانات 
و بیشترین عشق و محبت آغاز شد، نقطه 
عطفی در مسیر ازدواج جوان  ها ایجاد کنند. 

سلما هاشمی در توئیتی نوشت: ولی حواستون باشه وقتی هیئت انتخاب می کنید فقط به 
صدای مداح و شور دقت نکنید؛ هیئتی برید که آرمان های امام حسین)ع( رو داشته باشه . 

هیئت قلب تپنده جامعه مذهبی است، این قلب نباید دچار تضاد و اختالف باشه.

مسعود براتی در توئیتی نوشت: فاصله قابل 
توجه نتیجه مذاکرات وین با سیاست اصولی 
ایران و ناتوانی در تأمین منافع ملی، مذاکرات 
را به دولت آینده موکول کرد. دولت سیزدهم 

با دقت کار خود را در حوزه سیاست خارجی 
آغاز کرد و همانطور که رئیس��ی گفته بود 
برایش منافع مردم مهم است و اگر قراردادی 

آن را تأمین نکند، نمی پذیرد. 

علی صفایی توئیت کرد: تدبیر و امید یه مدل ناراضی سازی داره که همونو به فراخور منطقه 
تو کشور اجرا کرده! تو تهران صف مرغ و تو خوزستان صف آب! و این وسطم همیشه یه عده 

مسئول هستن که هیچ وقت خجالت نمی کشن... 

سیدمحمد حسینی در توئیتی نوشت: دشمنان بشاراسد یکی بعد از دیگری رفتند و بشار 
که به پشتوانه جمهوری اس��المی ایران مقاومت کرد، مراسم تحلیف دوره جدید ریاست 

جمهوری را انجام داد و بالفاصله وزیر خارجه چین به سوریه سفر کرد. 

چرا نسل امروز نباید از صفر شروع کند؟ در انتخاب هیئت صدای مداح مالک نیست

چرا مذاکرات به دولت آینده موکول شد؟

حاصل مقاومتفرمول ثابت دولت روحانی!
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