
مهدیقاسمزاده:
کاش اکن��ون که داعش مس��ئولیت انفجار 
قندوز را پذیرفته، الاقل یک لگد هم به قبله 
آمالشان)به عنوان خالقش( می زدند؛ البته 
اگر انصاف داش��تند می فهمیدند که هدف، 
ممانعت از تشکیل یک دولت مقتدر فراگیر 
و حتی مشروعیت بخشی به حضور مجدد 
امریکایی ها و تطهیر عملکرد فاجعه بار قبلی 

آنها با ایجاد ناامنی  است!
عبداهللگنجی:

داعش مس��ئولیت انفجار مسجد شیعیان 
قندوز را رس��ماً به عهده گرف��ت. تضعیف 
اقتدار طالبان از یک سو و ایجاد زمینه برای 
مطالبه عمومی بازگش��ت امریکا از س��وی 
دیگر جزو اهداف است. امریکا به دنبال اثبات 
مفید بودن دوران حضور خود در افغانستان 

است، طالبان باید دولت فراگیر شکل دهد تا 
گرفتار جنگ داخلی نشود. 

نجاحمحمدعلی:
60 شهید و 200 مجروح؛ آمار جدید تلفات 
انفجار در مس��جد ش��یعیان قندوز. داعش 
مسئولیت حمله بر مسجد قندوز را پذیرفت. 
چش��مان بس��ته دنیا به روی نسل کش��ی 
ش��یعیان...  می ُکش��ند، هرکجا که صدای 
»یاعل��ی « می رس��د...  در غمتان ش��ریک 
هس��تم برادران و خواهران بی دفاع قندوز...  

#افغانستان #شهدای_قندوز
کیانمهزاد:

توئیت  ها دیگر کلم��ه ای ت��ازه ندارند برای 
درد مردم افغانستان. خبر ها تکراری شده و 
»آه« های مکرر؛ لعنت ابدی به شیطان بزرگ 
که ریختن خون مردم خاورمیانه را در ردیف 

اخبار عادی کرده اس��ت. انگار ن��ه انگار که 
امروز جای 60 نفر در این ش��هر خالیست...  

#مسجد_قندوز 
محسنرایجی:

در زلف چون کمندش،  ای دل مپیچ کانجا/ 
س��ر ها بریده بینی بی ج��رم و بی جنایت. 
اینج��ا قندوز، دهه��ا تن از برادران ش��یعه  
هزاره  ما را در مس��جد به شهادت رساندند. 

#عند_ربهم_یرزقون
الهامعابدینی:

آه از غمی که تازه شود با غمی دگر/ جز همدلی 
نباشدمان مرهمی دگر...  انفجار تروریستی در 
مسجد سیدآباد در قندوز و شهادت 200 نفر...  

آه...  #افغانستان_تسلیت
امیرفروغی:

لََمه؟ کجاست آن مهیا  أَیَن الُْمَعُدّ لَِقْطِع دابِِر الَظّ

گشته برای ریشه کن کردن ستمکاران؟ #قندوز
رسولشکرینیا:

جنایت انفج��ار مرگبار در نم��از جمعه در 
مس��جد جامع س��یدآباد ش��یعیان قندوز 
که منجر به ش��هادت بی��ش از ۱00 نفر از 
نمازگزاران ش��د، مقدمه ای ب��رای حمالت 
تروریستی در افغانستان است. طالبان تعهد 
داده امنیت همه مردم ازجمله ش��یعیان را 
تأمین کند. محکومیت ای��ن جنایت کافی 

نیست. #شیعیان_افغانستان
کاربریبانام»مهدی.م«:

قهرمان مبارزه با داعش در ف��رودگاه بغداد 
توسط س��نتکام نیروهای تروریست امریکا 
به شهادت می رسد و هنوز ملت های مظلوم 
جهان قربانی تروریسم خودساخته مستکبران 

و ظالمان جهان...  #شیعیان_قندوز
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سرهابریدهبینیبیجرموبیجنایت
واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهانفجاردرمسجدشیعیانقندوز

انفجاردرمسجدشیعیانقندوزدرافغانستانموجبشهادت6٠نفرازشیعیانافغانوزخمی
شدن۲٠٠نفرشد.داعشمسئولیتاینحملهرابرعهدهگرفتهاست.کاربرانشبکههای
اجتماعیدرتوئیتهاییضمنسوگواریبرایشیعیانمظلومافغانستانکهسالهاست

ریختنخونشانگویاطبیعیشدهاس�ت،عملیاتتروریستیداعشراباهدفتضعیف
اقتدارطالبانوایجادمطالبهعمومیبازگشتامریکابهاینکشورتحلیلکردند.درادامه
بخشهاییازواکنشهاوتحلیلهایکاربرانرادرخصوصاینانفجارتروریستیمیخوانید.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

عظمت کار امام حسن)ع(
آیتاهللحائریشیرازی:

این را نمی خواهم بگویم ک��ه حس��ین بن علی)ع( کاری بزرگ تر از 
حسن بن علی)ع( کرده. دهانش خرد بشود کسی که اینطوری بگوید! 
امام حسن)ع(، امام امام حسین)ع( اس��ت...  امام حسن مجتبی)ع( 

خیلی کار عظیمی کرده، اما از ادراک ما بیرون است. 
چون بزرگ است نمی توانیم درکش کنیم. شما می گویید مگر می شود؟ 
در مسئله نور، طول موجی که پایین تر از نور قرمز باشد، شما نمی بینید 
که به آن می گویند مادون قرمز. اشعه ای هم که طول موجش بیشتر از 
بنفش باشد نمی توانید ببینید که می شود ماوراء بنفش. ما بین مادون 
قرمز و ماوراء بنفش قدرت ادراک نور توسط چشمان ماست.  عظمت 
شجاعت حسن بن علی)ع( از این نوع است که خارج از ادراک ماست. 
امام حسن مجتبی)ع( »نترسید « از اینکه بگویند »ترسید.« علی)ع( 
که مصداق بارز صبر و استقامت است، کارش به جایی رسیده است که 
خواب پیغمبر)ص( را دیده و شکایت کرده و پیغمبر)ص( هم فرموده 
که نفرین آنها کن. حاال امتی با این ویژگی  ه��ا را تحویل داده به امام 
حسن)ع( و ایشان از حاال باید شروع کند. وقتی با معاویه صلح می کند، 

چه زجری در درون خودش می کشد. 
منبع: کانال تلگرامی »نکات ناب و حکمت های آیت اهلل حائری شیرازی«

   آیينه نفس

دانشگاههادقیقاًبهچهدردیمیخورند؟

سیدعلی موسوی توئیت کرد:  ظریف در کالب هاوس گفته که اشتباه از من بود. چهار بار 
کلمه  » تعلیق « در برجام وجود دارد ولی مذاکره کننده  ما به من اطالع نداده بود. س��ؤال 

اینجاست مذاکره کننده چه کسی بوده؟

مهدی محمدی در توئیتی نوش��ت:  طراح��ان پروپاگاندای پل��ن B در دولت های بنت و 
بایدن، خوب اس��ت توجه کنند که دولت ترامپ خودش نوعی پلن Z حساب  می شد! کار 

مدت هاست از این بازی ها گذشته. 

مجتبی لش��کربلوکی در کان��ال تلگرامی 
خود نوش��ت: فکرش را بکنید شما رئیس 
یک دپارتمان در دانشگاه MIT )مؤسسه 
فناوری ماساچوست( یکی از سه دانشگاه 
برتر جهان باشی ولی آن را ر ها کنی. چرا؟ 
چون فکر می کنی که این مدل از دانشگاه 
به درد نمی خورد! کریس��تین ارتیز وقتی 
دانش��گاه آرمانی خود را تصوی��ر می کند، 
جایی بدون سخنرانی، بدون کالس و بدون 
رش��ته را تصویر می کند. دانش��جویان در 
فضایی بزرگ و باز روی مش��کالتی سخت 
و عمل��ی کار می کنند. اگر ب��ه مطالعه ای 
نیاز باشد به اینترنت مراجعه می کنند و نه 
استاد. این تصور، با الگوی سنتی تحصیالت 
عالی فاصله زی��ادی دارد اما ب��ه زودی به 
یک واقعیت تبدیل خواهد ش��د: او کارش 
در بهترین دانش��گاه جهان را ر ها کرده تا 

دانشگاهی جدید ایجاد کند. 
در 20سال گذشته دهها نمونه از این گونه  
مؤسسات در شیلی تا چین افتتاح شده است. 
اگرچه حوزه های کاری آنها متفاوت است، اما 
یک حرف مشترک دارند: مخالفت با روش 
سنتی آموزش. دانشجویان به صورت تیمی 
روی پروژه  ها کار می کنند و تالش می کنند 
مسائل واقعی را حل کنند. شرکت  ها اغلب 

حامیان مالی این پروژه  ها هستند. 
شعار دانشگاه زپلین که در سال 200۳ در 
آلمان تأسیس  ش��د، این است: »مشکالت 

جامعه ما هیچ نظم و انضباطی ندارند، ما هم 
همین طور.« دانشکده  الگوی جدید فناوری 
و مهندسی در س��ال 20۱۷ در انگلستان 
افتتاح ش��د. این دانشگاه، اس��تادان را بر 
اساس مهارت استخدام می کند و نه تعداد 
آثار چاپ  شده. دانشجویان باید با موفقیت 
دوره را به پایان برسانند اما ضروری نیست 
که ریاضی یا فیزیک بخوانند. آنها باید هنر و 
علوم اجتماعی را مطالعه کنند. )برگرفته از 

هفته نامه وزین تجارت فردا(
تحلیلوتجویزراهبردی:

۱( بهترین دانش��گاه های دنیا زیر س��ؤال 
هس��تند و به مراتب دانش��گاه های ایرانی 
بیش��تر. به عنوان کس��ی که ۱2 س��ال در 
دانش��گاه درس خواندم و ۱2 س��ال هم در 
دانشگاه  ها تدریس کرده ام، صادقانه می گویم 
نمی توانم از عملکرد دانشگاه های ایرانی دفاع 
کنم. به نظرم بیشتر )و نه همه( دانشگاه  ها 
شده اند، کارخانه تولید انبوه »مدرک داران 
بی ادراک!« و جالب اینجاس��ت که اراده ای 
هم برای تغییر وضعیت موجود نمی بینیم. 
به ویژه آنکه بس��یاری نی��ز از طریق همین 
دانش��گاه ها، به عناوین مهن��دس و دکتر و 

حتی برخی به کرسی استادی رسیده اند!
2( 20س��ال پیش در رش��ته مهندس��ی 
فارغ التحصیل ش��دم. ام��روز رفتم مجدد 
دروس دوره کارشناس��ی را م��رور کردم و 
تأسف خوردم انگار زمان در دانشگاه های ما 

متوقف  شده. برخی دروس که مطمئنم که 
به درد هیچ کس نمی خورد باز هم تدریس 
می شود. یعنی در طول این 20سال امکان 
نداشت که یک نظرس��نجی انجام شود که 
واقعاً در دنیای واقع��ی کدام دروس به درد 
شما خورده و کدام نخورده؟ وقتی درسی 
در طول 20سال به درد کسی نمی خورد، 

چرا نباید حذف شود؟ عجیب نیست؟ 
۳( آیا می شود کاری کرد؟ بله. یک تصویر 
ارائه می کنم که نش��ان دهم می شود جور 
دیگری به هم به مسئله نگاه کرد: این جهان 
را تصور کنی��د: من نه کارشناس��ی دارم و 
نه در جس��ت وجوی کارشناس��ی ارشد و 
دکترا هس��تم. می گردم متناس��ب با نیاز 
ش��غلی و آینده ام از بین تمام مؤسس��ات 
و دانش��گاه  های دنی��ا دروس��ی را انتخاب 
می کنم و در آنها شرکت می کنم و به جای 
مدرک کارشناسی، گواهینامه علمی یا فنی 
)Certificate( دریاف��ت می کن��م. مثاًل 
امروز با تکنولوژی واقعیت مجازی در کالس 
استراتژی پروفسور مایکل پورتر در دانشگاه 
هاروارد حاضر می ش��وم. ف��ردا صبح برای 
یک درس کاماًل بوم��ی در کالس »اقتصاد 
ایران « دکتر مسعود نیلی و پس فردا هم در 
یک پلتفرم آموزش مجازی مبتنی بر بازی 
)بدون استاد مش��خص( در زمینه مذاکره 
شرکت می کنم و از همه اینها هم گواهینامه 
می گیرم. همچنین از همه مهم تر ۵0درصد 

اطالعات مورد نیازم را از اینترنت به دست 
می آورم. 

در این جهان دیگر ما ب��ا دکترهای قالبی 
بی سواد س��روکار نداریم! مجبور نیستیم 
چهار سال وقتمان را صرف دروسی کنیم 
که ۳0 س��ال پیش دیگران ب��ه  غلط برای 
ما تش��خیص داده ان��د. الزم نیس��ت برای 
تحصیالت به یک کشور یا شهر دیگر برویم. 
دیگر کنکور بی معنا خواهد شد. تحصیالت 
من مسئله محور اس��ت و نه مدرک محور. 
مؤسس��ات ارائه دهن��ده آم��وزش در یک 
محیط رقابتی مجبورند هر روز بهتر شوند 
و دانشگاه های مزخرف، ورشکسته و حذف 

خواهند شد. 
این تنها راه است؟ نه. یک مثال بود برای باز 

شدن باب گفت وگو. 
امکانپذیر است؟ بله. ولی نه یک شبه. 

برای همه رش��ته  ها این کار الزم اس��ت؟ 
در مورد برخی رش��ته  ها مث��اًل علوم پایه و 

پزشکی باید مسیر دیگری رفت. 
دانشگاه  ها هیچ فایده ای نداشته اند؟ قطعاً 

فایده داشته اند. 
دانش��گاه های ما حاصل کپی هستند. یک 
کپی قدیمی و ناقص! آنچه ما می خواهیم 
دانش��گاه  هایی است که مس��ائل واقعی از 
دنیای واقعی را حل کنند. نه اینکه کارخانه 
تولید مدرک باش��ند. جهان و به ویژه ایران 
نیاز به دانشگاه های واقعی به دردبخور دارد. 

آقای ظریف! مذاکره کننده چه کسی بوده؟ کار مدت هاست که از این بازی  ها گذشته

 انحصارگران مانع ایجاد یک میلیون شغل 
در نظام سالمت و حقوق

سیدمحس��ن دهن��وی، نماینده مردم 
تهران در مجلس ش��ورای اسالمی در 
رشته توئیتی نوش��ت: طبق آمار های 
بین المللی، س��رانه وکی��ل در دنیا به 
صورت میانگین 2۴0 وکیل به ازای هر 
۱00 هزار نفر است. این رقم در کشوری 
مثل امری��کا ب��ه ۴0۸ و ایتالیا به ۳۸۸ 
می رس��د اما در ایران، این نس��بت ۷6 

است که حتی نسبت به کشورهای همسایه مثل عراق و ترکیه نیز کمتر است. 
کارشناس��ان تخمین زده اند با رفع انحصار فقط از مش��اغل مرتبط با حقوق و نظام سالمت 
می توان حدود یک میلیون شغل مستقیم در کشور ایجاد کرد. این در حالی است که ایجاد هر 
شغل مستقیم جدید برای دولت حدود ۴00 میلیون تومان هزینه دارد.  با همین اقدام ساده، در 
هزینه های دولت تا حدود زیادی صرفه جویی می شود. یکی از راه های رفع انحصار، اجرای ماده 
۷ اصل ۴۴ قانون اساسی است. این گونه، ظرفیت های شغلی به بهانه اشباع، محدود نمی شوند و 

هر فرد با داشتن تخصص مورد تأیید و ارائه مدرک معتبر، می تواند شروع به کار کند. 
دهنوی این توئیت را در واکنش به توئیت سید امیر سیاح نوشته است، سیاح در توئیت خود 
آورده است: »هرس��ال فقط ۵درصد داوطلبان وکالت، آزمون وکالت قبول می شوند و مجوز 
می گیرند. انحصارگران می گویند ۹۵درصد بقیه که آزمون قبول نمی ش��وند، سواد ندارند و 
اشتغال آنها به وکالت برای جامعه خطرناک است. س��ؤالی از انحصارگران: وکالیی که بدون 

آزمون، پروانه وکالت گرفته اند، برای جامعه خطری ندارند؟!«

»عشق و وفا« یا »عشق و حال«
علی میری، نقاش و تصویرگر برجسته با انتشار 
نقاشی فوق در صفحه اینس��تاگرامش نوشت: 
گاهی که فرصتی پیش میاد و خونه های قدیمی 
رو می بینم، این تصور فانت��زی در فکرم نقش 
می بنده که انگار قدیمی  ها عاشق تر بودن! انگار 
زندگی رو بهتر می فهمیدن. فکر می کنی همه 
خشت ها و کاش��ی ها، همه آجرها، گچ بری ها، 
همه و همه تو رو ُهل می دادن وسط شور زندگی 
و دس��ته جمعی تو و تالش های هر روزه ت رو 
تش��ویق می کردن.  وقتی اتاق های تو در تو با 
پنجره های بزرگ چوبی رو می بینی، احساس می کنی جون دارن… مهربونن! با تو و زندگیت 
همسازن. انگار منتظرن تو اراده کنی تا اونها همراهیت کنن و به زندگیت طراوت بدن. از خشت 
خش��ت خونه  ها بوی وفاداری حس می کن��ی. و تصور می کنی… آدم هایی که وس��ط این 
آشیونه  ها زندگی کردن. تلخی و شیرینی دیدن، خندیدن، گریه کردن، امید داشتن، تالش 
کردن، انتظار کشیدن... و عاشقی کردن.  توی اون زمان و وسط این خونه  ها بود که شاعرها، 

در ابیاتشون واژه عشق رو با وفا ترکیب می کردن؛ با من بگو از عشق و وفا...
و ما امروز میون آپارتمان های شیک ولی س��رد و بی روح، »عشق« رو با دنباله »حال « جمع 
می کنیم و محبت، حمایت و تعهد رو فدای »عش��ق و حال « می کنیم.  خونه های قدیمی رو 

ببینید و روح حیات درونش رو حس کنید...خونه های هر زمان شبیه آدم هاشن...

 باید آخرین عکس های یادگاری را 
در کنار عالی قاپو بگیریم؟

محمد درویش در رشته توئیتی نوشت: نقش جهان 
نه فقط س��رمایه ای ملی که میراثی جهانی و س��بب 
مباهات هر ایرانی است. اگر حقابه گاوخونی پرداخت 
نشود و زاینده رود جاری نشود، باید آخرین عکس های 
یادگاری را در کنار عالی قاپو بگیریم! ۸0هزار هکتار 
توسعه اراضی کشاورزی در باالدست سد زاینده رود، 
متهم شماره ۱ این بحران است!  بخش عمده این تغییر 
کارب��ری وحش��تناک پ��س از اح��داث تونل های 
خدنگس��تان و چش��مه لنگان در قلمرو فریدونشهر 
اصفهان رخ داده! آبی که قرار بوده در زاینده رود جاری شود و به گاوخونی برسد، عمالً صرف تبدیل 
اراضی دیم به فاریاب شد!  بخش دیگر ماجرا تغییر کاربری اراضی مرتعی در مناطق پرشیب استان 
چهارمحال و بختیاری در قلمروی حوضه آبخیز زاینده رود است. حدود 20هزار هکتار از این باغ  ها 

باید دوباره به وضعیت مرتعی قبلی بازگردد و دولت به باغداران خسارت بپردازد.

چه چیزی به شما زندگی می بخشد؟
کانال تلگرامی »یادداشت های یک کارمند« بخشی از کتاب »شش اثر« اثر »کریستین بوبن« را 
به اشتراک گذاشت. در این بخش آمده است: از من مقاله ای برای نشریه  خود خواسته اید. مقاله ای 
یا حداقل چندجمله ای. جمالتی که با این پرسش هدایت شوند: »چه چیز به زندگی شما معنا 
می دهد؟ « در نامه  شما کلمه ای، این کلمه  معنا، مرا اذیت می کند.  اجازه بدهید آن را پاک کنم. 
ببینید پرسش شما در این صورت چه ضرباهنگ خوبی پیدا می کند، ضرباهنگی هواگونه، فّرار: 
»چه چیزی به شما زندگی می بخشد؟ « این بار پاسخ راحت تر است: همه چیز. هر آنچه من نیست 
و مرا روشن می کند. تمام آن چیز هایی که نمی دانم و منتظرشان هستم...  انتظار هیچ چیز را غیر از 
آنچه غیرمنتظره است نکشیدن.   این دانش من از دوردست می آید. دانشی که دانش نیست، بلکه 
یک اعتماد است، زمزمه است و ترانه. این دانش را از تنها استادی که داشته ام فراگرفته ام: از یک 
درخت! از تمامی درختان در شِب ذوق زده. آن طور که آنها هر لحظه را طالعی سعد می انگارند، خود 
به من آموزش می دهد. تلخی باران، جنون خورشید، همه چیز آنها را سیراب می کند. دغدغه ای 

ندارند و خصوصاً دغدغه  معنا را. با انتظاری نورانی و لرزان، انتظار می کشند. تا بی نهایت    .

اسناد رسمی ثبت جهانی
علی دارابی در صفحه اینس��تاگرام خود 
نوشت: از کش��ور عزیزمان ایران »26 اثر 
غیرمنقول « در فهرس��ت میراث جهانی 
یونسکو به ثبت رسیده است. اهمیت ثبت 
جهانی میراث ملموس و ناملموس آن است 
که این آثار فارغ از نژاد، ملیت، مذهب و...  به 
همه آحاد جامعه بشری اختصاص می یابد 
و همه دولت  ها و ملت  ها وظیفه مشترک در 
حفظ و نگهداری آن دارند. حتی در زمان جنگ این آثار از تعرض مصون باید بمانند. بی شک افزایش 
آثار یک کش��ور در ثبت جهانی نقش مهمی در رشد صنعت گردش��گری، افزایش توریسم، رونق 
کسب وکار و از همه مهم تر در معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن یک کشور در عرصه جهانی دارد.  ایتالیا، 
چین، اسپانیا، فرانسه، آلمان، هندوستان، مکزیک، انگلستان، ایران و روسیه ۱0کشور برتر دنیا در 
تعداد آثار ثبت شده جهانی هستند. ایران با 26 اثر غیرمنقول ثبت شده جهانی در آسیا رتبه سوم و در 
دنیا رتبه نهم را داراست و در حوزه ثبت میراث ناملموس جهانی با ثبت ۱6 اثر در دنیا در رتبه هفتم 
قرار دارد.  در دیداری که با دکتر احمد پاکتچی، سفیر ایران در یونسکو داشتم ایشان الواح ثبت جهانی 
»راه آهن سراسری ایران « و »منظر فرهنگی هورامان/اورامانات « که در فهرست میراث جهانی ملموس 
ثبت گردیده اند و همچنین الواح ثبت جهانی، »هنر نگارگری )مینیاتور(« و »زیارت تادئوس مقدس« 
که از جمله پرونده های چند ملیتی میراث فرهنگی ایران محسوب می گردند و به صورت مشترک با 
کشورهای همسایه تدوین و در فهرست میراث جهانی ناملموس ثبت شده اند را برای ثبت و نگهداری 
در اسناد میراث فرهنگی تحویل دادند.  الزم به ذکر است راه آهن سراس��ری ایران با طول ۱۴00 
کیلومتر »طوالنی  ترین راه آهنی است که در فهرست میراث جهانی قرار گرفته « و منظر فرهنگی 
هورامان/اورامانات با پهنه ای بالغ  بر ۴00 هزار هکتار از استان های کردستان و کرمانشاه از جمله آثار 
بسیار شاخص ثبت شده یونسکو محسوب می گردند و به لحاظ پیچیدگی های فنی و مطالعاتی حائز 
اهمیت باالیی هستند.  در اینجا الزم است از تالش های تمامی همکارانم در معاونت میراث فرهنگی 
تشکر و قدردانی نمایم. معاونت میراث دو پرونده جدید را برای ثبت در فهرست میراث جهانی دارد، 
یکی »۵6 کاروانسرا« و دیگری »الحاق منطقه دیزمار « به پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی را 
در دستور بعدی دارد که هم اکنون کارشناسان جهانی در حال بازدید از آنها در ایران هستند.  در عصر 
ارتباطات، ثبت آثار در عرصه جهانی نقش بزرگی در معرفی ایران به عنوان یک کشور با فرهنگ و تمدن 

کهن دارد و از لوازم مهم برای دیپلماسی عمومی است.

ملجأ درماندگان
دانیال معمار در توئیتی نوش��ت: بس��یاری بزرگان، مکاشفات آیت اهلل 
بهجت را تعریف کرده اند. یکبار ایشان گفته بودند:  خدمت امام رضا)ع( 
مشرف ش��دم؛ امام ۱0 مطلب را به من فرمود که یکی از آنها را به شما 
عرض می کنم. امام رضا)ع( فرمودند که مگر امکان دارد که شخصی به 

ما پناه بیاورد و ما او را پناه ندهیم. #ملجأ_درماندگان . 

خودرویی همه جوره مناسب شهر
مهران محمدی در توئیتی نوشت: خیلی دوس��ت دارم این خودرو که 
تکنولوژی داخلی هم داره و به راحتی قابل تولید، در ایران تولید بشه. 
برای همین تصمیم گرفتم در توئیتر پیام بدم شاید اتفاقی بیفته. این 
خودرو از صفر تا ص��دش رو روش مطالعه کردیم، خودروی ش��هری 
ارزان قیمت ، زیبا و قابل تغییر پلتفرم با هزینه اندک. خودروی شهری ، 
ظرفیت یک تا چهار نف��ر ، برقی و حتی بنزینی ، حداکثر س��رعت ۵0 
کیلومتر در ساعت. سه خودروساز جهانی قصد تولید انبوه این رو دارن با 

قیمت فروش ۳هزاردالر؛ میدونید حداقل قیمت خودرو ۵هزاردالر.

۶۵۰ ظرفیت خالی مانده تخصص پزشکی!
علی جعفریان،   استاد دانش��گاه علوم پزش��کی تهران و جراح کبد در 
توئیتی نوش��ت: خالی ماندن بیش از 6۵0 ظرفیت تخصصی پزشکی 
حتی در رش��ته  هایی مثل قلب و اورولوژی، بیش از گروه پزشکی باید 
برای مسئوالن زنگ خطر را به صدا درآورد. این همان آزمونی است که 

برای قبولی در هر رشته ای سؤال خرید و فروش  می شد.

    تصویر منتخب


