
قهرماني كه براي انسانيت حرف دارد
رضا رمضان نژاد در توئيتي نوشت: فتحي نورين، جودوكار الجزايري باخت 
تا به ورزشكار اسرائيل نخوره. از المپيك حذف شد. از طرف كميته المپيك 
تنبيه ش��د اما هيچ عذر يا بهانه پزش��كي نياورد! مردانه ايستاد و گفت: 
»مسئله فلسطين مقدسه!« فتحي نورين حتماً حرف هاي افتخارآميزي 

براي تعريف كردن براي بچه هاش داره! درود به شرفت مرد! 

به پاس اولين بوسه پدر
طاهره رئيسي با انتشار تصوير فوق نوشت: به پاس اولين بوسه اي كه پدرم 
به رسم مهر در اولين ساعات تولد به گونه ام زد و من نفهميدم... و به ياد 
سوزنده ترين بوسه  آخر كه من به رسم وداع به صورتش زدم و او نفهميد... 

يادش را گرامي مي دارم. شادي روح شهيد ضرغام پرست صلوات.

 صنايع پايين دستي 
راه حل مشكالت ماهشهر

عباس كالهدوز در توئيتي با انتشار تصوير فوق نوشت: از صبح اومديم 
بين مردم ماهش��هر كه ماهن��د و نجيب و زندگي طبيع��ي در جريان 
است. نه مش��كل برق دارند و نه آب و كش��اورزي؛ بحث سر بيكاري و 
تبعيض  هاست كه مگس تجزيه طلب روي اين زخم نشسته. با وجود ۲۴ 
پتروشيمي در اين شهر بندري اگر صنايع پايين  دستي باشد مشكالت 

حل شدني است. #روايت_خوزستان

   محمدباقر قاليباف:
كسب مدال طال در رش��ته تيراندازي براي 
اولين بار در تاريخ حضور ايران در مسابقات 
المپيك و شكس��تن ركورد اين مسابقات، 
مس��رت بخش و ش��ادي آفرين ب��ود. اين 
موفقيت را به ورزشكار قهرمان، پرتالش و 
تاريخ ساز جناب آقاي جواد فروغي، مربيان 
و اعضاي محترم خانواده ايشان و تمام مردم 

عزيز ايران تبريك مي گويم. 
   عليرضا زاكاني:

افتخار كس��ب نخس��تين مدال طالي تاريخ 
تيراندازي ايران در المپيك توكيو، توسط جواد 

فروغي، جوان پرتالش ايراني را به ايشان، جامعه 
ورزش كشور و ملت ايران تبريك و تهنيت عرض 
مي كنم. همچنين براي كاروان ورزشي ايران در 

توكيو آرزوي موفقيت بيشتر دارم. 
   عبداهلل گنجي:

جواد فروغي در اين روزهاي نسبتاً تلخ آب 
و برق حالمان را عوض كرد. اين پيروزي را 
به ايشان، جامعه ورزش و جامعه پرستاري 

كشور تبريك عرض مي كنم. 
   كاربري با نام »حانون«:

ضمن تبري��ك به آقا ج��واد فروغي از چند 
جهت اين ط��الي المپي��ك ب��رام جالبه: 

۱. ميش��ه در كنار ش��غل اصلي »پرس��تار 
بيمارستان بقيه اهلل« ورزش رو حرفه اي ادامه 
داد و قهرمان المپيك شد؛ ۲. نشون داد كه 
توي ۴۲ سالگي هم براي رسيدن به هدف 
دير نيست؛ ۳. خودش بود، يه آدم  معمولي، 

فارغ از اداهاي ورزشكاراي حرفه اي.  
   سلمان معمار:

س��ؤال س��اده: كل هزينه اي كه براي جواد 
فروغي شده اندازه يه دفاع چپ ليگ برتري 

فوتبال ميشه؟! 
   هيوا يوسفي:

يه خبر خوب وسط اين روزهاي تلخ: جواد 

فروغ��ي در تپانچه بادي ط��الي المپيك 
گرفت. اولين ب��اره روز اول المپيك، مدال 

ميگيريم. بيش باد!
   كاربري با نام »سيرغ«:

به نظر مرثيه هاي زي��ادي وجود داره براي 
ورزش ه��اي غيرفوتبال��ي در داخل ايران 
كه اميدوارم بيان و رس��يدگي بشه. اينكه 
اولين م��دال جمهوري اس��المي ايران تو 
تيراندازي طاليي ش��د نش��ون از يه عزم 
راس��خ و انقالبيه و چقدر محتاج اين عزم 
تو همه عرصه هاييم براي برگشتن به اوج؛ 

دمت گرم قهرمان.
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قهرمان ملی
با هزینه کمتر از یک دفاع چپ لیگ برتر!

شور قهرماني جواد فروغي در شبكه هاي اجتماعي

كسب مدال طال در رشته تيراندازي مسابقات المپيك ۲۰۲۰ آن هم براي اولين بار در اين رشته از 
سوي قهرمان جواد فروغي موجب موجي از شور و نشاط در ميان كاربران شبكه هاي اجتماعي 
شد. كاربران به خصوص با اطالع از شغل فروغي در بيمارستان بقيه اهلل در كسوت پرستاري بيش 

از پيش از او تقدير كردند و خداوند را براي داشتن چنين قهرماناني سپاس گفتند. در كنار كاربران 
بسياري از مسئوالن نيز با انتشار توئيت هايي به فروغي تبريك گفته و از او براي شاد كردن دل 
مردم تشكر كردند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي مطرح شده در توئيتر 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.

گوشه اي از سنگالخ هاي جاده اخذ مجوز!
مه��دي غالم��ي در يادداش��تي از 
سختي هاي فرآيند مجازي اخذ مجوز 
نوشت: براي اخذ مجوز يه محصول از 
يه سازمان دولتي چند روزه كه داريم 
سعي مي كنيم ثبت نام اينترنتي انجام 
بدي��م. مراح��ل ورود ب��ه س��ايت و 
پيامك هاي تأييد ك��ه مياد هيچي، 
وارد ك��ه ميش��ي چندي��ن صفحه 
اطالعات ريز و درشت شركت و اعضا و سريال شناسنامه و سابقه و ديشب شام چي خوردي 

و... ميپرسه كه ديگه خودت خسته بشي و ادامه ندي و براي آقايون زحمت درست نكني. 
حاال اين بين اگه بعد تكميل چند صفحه از سامانه خارج بشي و دوباره وارد بشي همه چند 

ساعت رو بايد از اول طي كني. يعني هيچي ذخيره نميشه!
دوستان چند بار سعي كردن تكميلش كنن و هر بار به داليلي پريده بيرون و همه چي از دست 
رفته... بعد دو روز االن خبر دادن كه باالخره تونستيم »ثبت نام اينترنتي« رو تكميل كنيم و 

ما اشك شوق تو چشامون جمع شده!
نميدونم توي اين سازمان ها هيچ كس يه ذره فكر نميكنه براي ارباب رجوع؟ بليت قطار ميخاي 
بگيري با كد ملي، اسم و فاميل و همه چي رو سايت ميزنه برات، بعد يه مجموعه دولتي از روي 
كد ملي فرد و شركت نميتونه اطالعات رو خودش تكميل كنه؟ اصاًل اين هم هيچي، حداقل 

نميتونه اطالعات هر صفحه رو كه ثبت ميزني ذخيره كنه؟

نام بازي PES به eFootball تغيير كرد
كانال تلگرامي »click« خبر داد: اين شركت نسبت به بازي فوتبالي خود تغيير رويه اي جدي داده 
است. پيش از اين، كونامي بي سر و صدا اقدام به انتشار دموي قابل بازي و محدود  PES 2022 كرد. 
اين دمو نويد تغييرات بزرگ اين سري را مي داد. حاال در جديدترين اخبار بازي منتشر شده، كونامي 
به صورت رسمي نام بازي شبيه ساز فوتبال خود را به بازي eFootballتغيير داد.  با اين اوصاف، نام 
Pro Evolution Soccer به گنجينه خاطرات فوتبال دوستان خواهد رفت. روند تغيير نام اين 
  eFootball را با پيشوند PES 2020 مجموعه از دو سال پيش شروع شد. كونامي نسخه سال
منتشر كرد. آنها دليل اين كار را تمركز بيشتر روي بازي هاي ورزش الكترونيك اعالم كرده بودند.

تأثير جنسيت بر مطالعه و ترجمه
كانال تلگرامي »ايبنا« بخشي از گزارش 
گاردين درب��اره تأثير جنس��يت بر 
مطالع��ه و ترجمه آن را به اش��تراك 
گذاش��ت. در اين گزارش آمده است: 
مردان كمتر كتابي را كه توسط يك 
زن نوشته ش��ده، مي خوانند. از ميان 
خوانندگان ۱۰ نويسنده زن پرفروش 
كه شامل جين آستن، مارگارت آتوود 
و همچنين دانيل استيل و جوجو مويز مي شود، تنها ۱۹درصد مردها و ۸۱ درصد زن ها هستند. 
اما براي ۱۰ نويسنده مرد پرفروش شامل چارلز ديكنز، جي آرآر تالكين، لي چايلد و استيفن 
كينگ ۵۵درصد از خوانندگان را مردان و ۴۵ درصد را زنان تشكيل مي دهند.   مارگارت آتوود، 
نويسنده اي كه آثارش بايد در قفسه كتاب هاي هر كسي كه به داستان اهميت مي دهد باشد، 
تنها ۲۱ درصد از خوانندگانش را مردان تشكيل مي دهند. جولين بارنز و يان مارتل، برندگان 
جايزه بوكر تقريباً دو برابر اين مقدار )۳۹ درصد و ۴۰درصد( خواننده مرد دارند. اين طور نيست 
كه زنان در نوشتن داستان هاي ادبي مهارت كمتري داشته باشند. هر پنج رمان برتر پرفروش 
سال ۲۰۱۷ توسط زنان نوشته شده اند و اين طور هم نيست كه مردان وقتي كتاب يك نويسنده 
زن را باز مي كنن��د، از خواندن آن لذت نبرند؛ در واقع مي توان گف��ت كمي آنها را ترجيح هم 
مي دهند. ميانگين امتيازاتي كه مردان در شبكه اجتماعي گودريدز به كتابي كه توسط يك زن 

نوشته  شده مي دهند، ۹/۳ از ۵ و اين رقم براي كتاب هاي نويسندگان مرد ۸/۳ است. 

بدافزار جاسوسي »پگاسوس« چيست؟
كانال تلگرامي »ژئوپلوتيك رسانه « به 
نق��ل از منابع خارج��ي در خصوص 
بدافزار تازه اي كه مش��خص شده از 
سوي صهيونيست ها براي جاسوسي 
از سران كشورها اس��تفاده مي شده 
است، نوشت: پگاس��وس، بدافزاري 
جاسوس��ي اس��ت كه مي توان آن را 
قوي ترين نرم افزار جاسوسي موجود 
كه تاكنون توسط يك شركت خصوصي توسعه يافته، قلمداد كرد. اين نرم افزار به محض ورود 
به گوشي تلفن همراه قرباني، بي آنكه هيچ ردي از خود بر جاي بگذارد مي تواند تلفن همراه 
فرد را ۲۴ ساعته رصد كرده و از پيام هاي ارس��الي و دريافتي او كپي بگيرد، عكس هايش را 
بدزدد يا مكالماتش را ضبط كند.  پگاسوس همچنين قادر است از طريق دوربين گوشي، از 
شما مخفيانه فيلم بگيرد يا حتي ميكروفن گوشي شما را فعال و صحبت هايتان را ضبط كند. 
اين بدافزار مي تواند بفهمد شما كجاييد، كجا بوده ايد و با چه كساني مالقات داشته ايد. مكرون 
از بيم جاسوس افزار صهيونيس��تي موبايل و خطش را عوض كرد. طبق گزارش ها، عالوه بر 
مكرون، رئيس جمهور عراق، نخست وزير پاكستان، نخست وزير مصر، رئيس شوراي اروپا و 

بسياري ديگر از چهره هاي سياسي جهان مورد حمله اين جاسوس افزار قرار گرفته اند. 

تمديد يا عدم تمديد قرارداد اجاره در ايام كرونا؟!
رحيم مالحسيني در صفحه اينستاگرام 
خود نوشت: ستاد ملي مقابله كرونا در 
هفت��اد و دومين جلس��ه خ��ود براي 
حماي��ت از خانوارهاي مس��تأجر در 
زمينه اج��اره امالك مس��كوني طي 
مصوبه اي اعالم كرد تمامي قراردادهاي 
اج��اره مربوط ب��ه امالك مس��كوني 
استيجاري كه از تاريخ ابالغ اين مصوبه 
تا پايان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار 
آنها به اتمام مي رسد به مدت يك سال به صورت خودكار تمديد مي شود. همانطور كه مستحضر 
هستيد مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در حكم قانون بوده والزم االجراست.  بنابراين مطابق 
مصوبه ستاد ملي كرونا اصل بر تمديد قرارداد است و قراردادهاي اجاره در شهر تهران با افزايش 
تا سقف ۲۵ درصد و ساير كالنشهرها تا سقف ۲۰ درصد و ساير شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز 
است.  در صورت اتمام قرارداد اجاره در سال ۱۴۰۰ و اصرار موجر مبني بر تخليه و عدم هرگونه 
همكاري در دريافت مبلغ اجاره، مستأجر مي تواند با مراجعه به شوراي حل اختالف و ارائه قرارداد 
اتمام يافته و درخواست كتبي تمديد و واريز ۲۵ درصد وديعه يا اجاره بها در شهر تهران و ساير 
درصدها طبق بند قبلي به حساب قوه قضائيه و توديع آن قرارداد اجاره را خودكار تمديد نمايد. 

شروع اين روند قانوني از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي صورت مي گيرد. 
 استثنائات مصوبه:

در صورت احراز و اثبات موارد ذيل توسط موجر در شوراي حل اختالف، مفاد مصوبه مذكور 
كان لم يكن و دستور تخليه توسط شوراي حل اختالف صادر خواهد گرديد:

۱( اگر صاحبخانه يا همان موجر نياز ش��خصي به خانه داشته باش��د، يعني مثاًل خودش يا 
فرزندان ذكورش نياز به اسكان داشته باشند و اين نياز شخصي هم توسط شوراي حل اختالف 

احراز شده باشد، مستأجر بايد خانه را تخليه كند. 
 ۲( مستأجر براي تمديد نبايد در طول مدت اجاره مرتكب تخلف قراردادي شده باشد. تخلفاتي 
مثل اينكه مستأجر اجاره بهاي خودش را پرداخت نكرده باشد يا موجب اذيت و آزار موجر شده 
باشد يا شارژ ساختمان را پرداخت نكرده باشد يا همسايگان از او شاكي باشند. در اين موارد 
پس از شكايت از مستأجر و احراز اين تخلفات توسط شوراي حل اختالف امكان تمديد وجود 

ندارد و مستأجر بايد خانه را تخليه كند. 
۳( اگر مستأجر در طول قرارداد از ش��رايطي كه در قرارداد به صورت توافقي ذكر شده است 
تخطي كرده باشد، اين موضوع در صورت احراز و اثبات در شوراي حل اختالف از موارد الزام 

به تخليه محسوب مي شود و امكان تمديد قرارداد وجود نخواهد داشت. 
 در پايان فارغ از بحث هاي ماهيتي و ش��كلي قانوني كه بايد بدانيد، در اين روزهاي س��خت 
كرونايي هواي همديگر را بيشتر داشته و مهربان تر باش��يم. تو كز محنت ديگران بي غمي / 

نشايد كه نامت نهند آدمي

خودمان را عبادت مي كنيم يا خدا را؟!
عالمه طهراني)رضوان اهلل تعالي عليه(:

هزار سال انسان برود عبادت كند ولي اميرالمؤمنين)ع( را نشناسد، 
خودش را عبادت كرده، خدا را عب��ادت نكرده؛ خودش و منويات 
خودش و خواهش خودش و آرزوي خودش را عبادت كرده است، آن 
خدايي كه خودش در دل خودش ساخته، او را عبادت كرده است. لذا 
مي بينيم كه آثار عبوديت در آنها پيدا نمي شود، حرف هايشان جامد 
و خشك اس��ت، نماز مي خواند اما قلب جامد است، رحم و مروت 
نيست، انصاف نيست، عطوفت و رقت قلب نيست، حميت نيست. 

منبع: كتاب »سالك آگاه« جلد يك، صفحه ۱۶۲

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

الهام عابديني توئيت كرد: تيم ژيمناستيك زنان آلمان در مسابقات المپيك توكيو با لباسي 
تقريباً پوشيده شركت ميكنه. به گفته فدراسيون ژيمناستيك آلمان اين اقدام ورزشكاران 
به منزله مخالفت با جاذبه جنسي در ژيمناستيك است. از طرف ديگه اين اقدام اعتراض 

عليه نگاه جنسيت زده در تعيين پوشش ورزشكاران در اين رشته  است. 

احمد دس��تاران در توئيتي نوش��ت:  زلزله 
كرمانشاه، سيل گلستان، لرستان و خوزستان 
رو از ساعات ابتدايي در حادثه بودم و با مردم 
حرف مي زدم. مردم مصيبت زده در يه چيز 

با هم مش��ترك بودن: دلخوري از احساس 
رها ش��دن توس��ط مس��ئوالن. چيزي كه 
عصبانيشون كرده بود اين بود. مطمئنم در 
بي آبي خوزستان هم همين عامل وجود داره.

عبدالرحيم انصاري در توئيتي نوشت:  رهبر انقالب اسالمي ُدز دوم واكسن ايراني كرونا را دريافت 
كردند تا ُدز هزار و يكم غيرت را به جامعه ايراني تزريق كرده باشند! درود به شرفت ابرمرد پارسي. 

حامد قدوس��ي، مدرس اقتص��اد مالي در 
دانشگاه استيونس نيوجرس��ي، در كانال 
تلگرامي »ي��ك ليوان چاي داغ« نوش��ت: 
چندي پيش در شبكه هاي اجتماعي اين 
متن را نوشتم: به نظرم يكي از حرف مفت ها 
يا به قول فرنگي ها Cheap Talk  محبوب 
ولي تو خالي در مورد اقتصاد ايران ژس��ت 
انتقاد از »خلق پول و تورم« است كه بسيار 
هم فراگير است. نه اين كه تورم معضل مهمي 
نباشه ولي اين ژست ها بيشتر شبيه نصيحت 
كردن معتادي - كه س��ال ها اعتياد عميق 

دارد - به اين است كه پك آخر را نزند. 
دوستاني برداش��تي عكس منظور متن از 
آن داش��تند و اين نقد را داش��تند كه متن 
كوتاه بنده اثرات منفي و مخرب تورم را نفي 
مي كند يا حداقل تخفيف مي دهد. در حالي 
كه منظور اصاًل اين نبود، اثرات منفي تورم 
را - حتي اگر فرد اقتصاد هم نخوانده باشد و 
ادبيات غني موجود در مورد آن را مطالعه 
نكرده باشد - هر كس��ي به صورت روزمره 
در زندگي و كسب و كار و شرايط اجتماعي 
اطراف خود حس مي كند و نيازي به تكرار و 

اثبات آن نيست. 
حرف��م در واق��ع اين اس��ت ك��ه جامعه 
اقتصاددانان اگر مي خواهد روي موضوعي 
نقد داشته باش��د بايد در س��از و كارها و 
مكانيسم هايي كه از ريشه منجر به چنين 
مشكالتي مي شود دقيق شود و دستكاري 
برخ��ي متغيره��اي »مياني ي��ا معلول يا 
درون زا« را ب��ه عن��وان راه ح��ل و توصيه 
كارشناسي معرفي نكند! و اگر مي خواهد 
توصيه اي كند، در مورد پويايي ها و الزامات 
اصالحات ريش��ه اي و پايدار در آن مسئله 

صحبت كند. 
مثاًل در مورد همين تورم، امروزه كمابيش 
مي دانيم كه علت العلل و ريشه نهايي مسئله 
»كسري بودجه پايدار و دائمي دولت« است. 
به زبان ادبيات مدرن، تورم همه  جا پديده اي 
بودجه اي )Fiscal( است! شهود اقتصادي 
موضوع هم ساده اس��ت: اگر يك عامل در 
اقتصاد )مثاًل دولت( مرتب��اً بيش از درآمد 

دائمي خود مصرف كند، بقيه عامل ها بايد از 
مصرف بلندمدت خود بكاهند تا قيد بودجه و 
محدوديت منابع كالن اقتصاد برقرار بماند. 
حاال اين وسط ما يك متغير مياني يا معلول 
داريم به اسم »چاپ پول يا استقراض از بانك 
مركزي«. شايد شهود قديمي مي گفت كه 
علت العلل تورم، چاپ پول است ولي امروزه 
مي دانيم كه چاپ پول در واقع يك انتخاب 
در پاسخ به ريش��ه اصلي و حقيقي مسئله 
)كسري بودجه و قدرت دولت براي اعمال 
ماليات تورمي( اس��ت. به اين خاطر، چاپ 
پول توسط يك دولت داراي كسري بودجه 
آش��كار و پنهان را به پُ��ك زدن يك معتاد 

تشبيه كرده بودم. 
با همي��ن منطق، نق��د بنده اي��ن بود كه 
اقتصادداني كه مثاًل در ميانه سال به دولت 
توصيه مي كند از چاپ پول خودداري كند 
تا تورم خلق نش��ود، هر چند حرف شيك 
و مردم پس��ندي مي زند ولي در واقع حرف 
خاص و عمل��ي نمي زند! حت��ي اگر فرض 
كنيم كه آن دولت ناگهان سرعقل بيايد و 
به حرف اين اقتصاددان گوش بدهد و در آن 
لحظه پول چاپ نكند - ولي كسري بودجه  
دائمي اش سرجايش باشد-  نهايتاً تورم به 

جامعه تحميل خواهد شد! 
با اين لنز، شايد به برخي توصيه هاي ديگر 
هم بتوانيم انتقادي نگاه كنيم يا ش��ايد به 
خودم��ان تذكر بدهيم كه گاهي س��اكت 
بودن و اجب��اراً دم فروبس��تن، مفيدتر از 
ژست كارشناسي و تخصصي گرفتن ولي 
آدرس غل��ط يا غيرعمل��ي دادن در مورد 
شيوه حل مسائل باشد. حتماً خوانندگان 
گرامي خودش��ان مثال ه��اي متعددي از 
چنين توصيه هاي »معط��وف به معلول« 
را در ذهن دارند.  البته براي رعايت انصاف، 
پاسخ دوس��تان ديگري را هم بشنويم كه 
مي گويند همين نقدها به معلول ها و عوامل 
مياني هم نهايتاً س��طح آگاهي و مطالبه 
جامعه را بيشتر  و فشار براي اصالح رفتارها 
و س��اختارهاي معيوب را قوي تر مي كند. 

ممكن است كه اينطور هم باشد. 

پوشش اعتراضي آلماني ها در المپيك ۲۰۲۰

دلخوري اصلي مردم در حادثه ها

تزريق ُدز هزار و يكم غيرت به جامعه ايراني

انتقاد از معلول ها چندان سازنده نيست!
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