
    سيدمهرداد سيدمهدي:
جناي��ت قندهار يك هفته بع��د از جنايت 
قندوز. طراحي كثيف امريكايي ها با استفاده 
از داعش و بقاياي عناصر اطالعاتي س��ابق 
براي ايجاد جن��گ داخل��ي و خونريزي و 
ناامني در افغانستان و كشورهاي همجوار. 
خون ش��يعيان مظلوم وج��ه المعامله اين 

توطئه پليد. 
    عبداهلل گنجي:

الحق كه نام شهداي محراب زيبنده مردمي 
اس��ت كه محروميت در چه��ره آنان موج 
مي زند اما با خدايند. روز حس��اب فقط از 
دختران زنده به گور ش��ده سؤال نخواهد 
كرد كه بَِأِيّ َذنْ��ٍب ُقِتلَْت؟ مردمان ديگري 
نيز هس��تند كه به جرم حضور در محراب 
كشته ش��دند و جرم آنان س��ر دادن آواي 

توحيد است. #شهداي_قندهار

    زينب حسني:
بيش از ۵۰ نفر تا االن بر اثر حمله تروريستي 
داعش به مس��جد قندهار ش��هيد ش��دند. 
خيلي ها ميگن اينگونه حمالت نشئت گرفته 
از همكاري امراهلل صالح )دست راست احمد 
مسعود( با داعش صورت ميگيره! افغانستان 

چرا روي آرامش نمي بينه واقعاً؟!
    رضا زنگنه:

ديدم كه بر نداشت كسي نعشم از زمين/ خود 
نعِش خود به شانه گرفتم گريستم #قندهار 

#افغانستان_تسليت
    سيدمحمد حسيني:

مظلوميت پيروان اهل بيت )ع( همچنان ادامه 
دارد. شهداي حزب اهلل )راه عدالت( در لبنان و 
دومين جمعه  خونين افغانستان گواه اين ظلم 
و جنايت، در مرئي و منظر مدعيان حقوق بشر 
و مخالفان تروريسم است! به بيان قرآن، جرم 

شيعيان چيزي نيست جز »ايمان به خدا!« و 
ما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهلل. 

    سعيد خلخالي:
ببينيد جمع »نماز جمعه« و »شيعه« چه به 
سرش��ون آورده كه از برگزار شدنش اينقدر 

هراس دارند. #قندهار
    امير اميدنژاد:

قطعاً تيپ فاطميون بايد براي امنيت شيعيان 
در افغانستان سريعاً منسجم و چتر امنيتي اش 
را باز كند. اين بمب گذاري هاي پي در پي جز 
ش��عله ور كردن آتش فتنه، جنگ و كشتار 

حاصلي ندارد. #قندهار # قندوز
    رؤيا راعي:

هي��چ ك��دوم از كش��ورها و س��ازمان هاي 
بين المللي نس��بت به شيعه كشي هايي كه 
در افغانس��تان اتفاق ميفته واكنشي ندارند! 
چرا؟! چون موهاشون بور و چشماشون رنگي 

نيس��ت؛ هفت روز بعد از حادثه تروريستي 
مسجد قندوز، مسجد شيعيان در قندهار به 

خاك و خون كشيده شد. 
    سعيد باقري:

بگذار عده اي نادان به تمسخر بگويند عوضش 
امنيت داريم اما ما مي دانيم كه امنيت اتفاقي 

نيست. #قندهار
    عليرضا علياني نژاد:

كج��ان دلباخت��گان پنجش��ير؟! چ��را براي 
جنايت هاي قندوز و قندهار الل موني گرفتند؟! 
خون پنجش��يري ها رنگين تر بود يا براش��ون 
نمي صرفه كه از مظلومان واقعي حمايت كنند؟!

    مهدي پارسا:
فقط بايد در قندهار باشي تا اوج فاجعه را با 
گوشت و خونت حس كني، شيعيان قندهار 
همه فاميلند، اين شعار نيست بلكه حقيقت 

جامعه قندهار است. #قندهار
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قتل عام شیعیان افغانستان به جرم حضور در محراب
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به انفجار تروريستي در مسجد شيعيان قندهار

يك هفته پس از انفجار بمب در مسجد قندوز افغانستان بار ديگر انفجار در نماز جمعه مسجد شيعيان 
قندهار موجب شهادت و مجروحيت بيش از ۴۸ نفر از شيعيان افغانستانی شد. گروه تروريستي داعش 
مسئوليت اين انفجار را هم بر عهده گرفته است. كاربران شبكه هاي اجتماعي طي توئيت هايي ضمن 

ابراز تأسف از اين انفجار و مظلوميت پايان ناپذير مردم افغانستان مسئوليت اصلي اين حادثه را متوجه 
امريكايي ها دانستند و در مرحله بعد طالبان را مسئول تأمين امنيت مردم معرفی كردند  و سهل انگاري 
آنان را به نقد كش�يدند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران در اين خصوص آمده اس�ت. 

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.

عادت به گناه، مانع كمال انسان
آيت اهلل خوشوقت)ره(:

بايد حواسمان جمع باش��د مخالفت فرمان خدا را نكنيم، و ااّل اگر 
گناه را انجام بدهيم كم كم عادت مي شود، عادتي كه خودش آدم را 
به سوي گناه حركت مي دهد، لذا يكي از موانع كمال انسان، عادت 
اس��ت. آدمي كه زياد گناه كرد گناه براي او عادت مي شود، معتاد 
مي شود. ديگر راحت و خودكار دنبال گناه مي رود، ديگر الزم نيست 
فكر كند، عاقبت انديشي كند، گناه برايش عادي شده است، مثل 
معتادها مي شود، شما هر چه به او بگويي اين كار را نكن آن اعتياد 
باعث مي شود كه گوش ندهد، لذا امام حسن عسكري)ع( فرمودند: 
ترك عادت كالُمعجز است، اين قدر سخت است. براي خيلي ها گناه 
عادي شده است، بدون هيچ مشكلي انجام مي دهند و چون عادي 
شده است فكر عاقبتش را هم نمي كنند، بنابراين اگر عملي مثل گناه 
تكرار پيدا كرد اين كم كم عادي مي شود و ديگر آدم بدون زحمت 
انجام مي دهد، اين هم جلوي آن ورود به صراط مستقيم را مي گيرد، 

آدم را مي كشد به طرف آنچه عادت شده است، ولو مضر است. 
اينهايي كه معتاد هستند چه كار مي كنند؟! ديگران را مي بينند به 
چه بال و روزگاري افتاده اند، مي بينند كه گدايي مي كنند و بدبخت 
مي شوند باز هم دنبال آن مي روند، گناه نبايد براي اشخاص عادت 
شود، اگر عادت شود به اين زودي ها نمي توانند توبه كنند تا روحيه 
گناه در انسان متمكن نشده است بايد توبه كند و ااّل به هيچ وجه 

نمي تواند برگردد ااّل موارد استثنائي. 
منبع: كانال »عزيز خدا« در پيام رسان ايتا

   آیينه نفس

بياييد از اين به بعد به دكترها نگوييم »دكتر«

كاربري با نام »مينو« در توئيتي نوشت:  يكي از قشنگ ترين ديوارنگاره هاي شهر تهران، تصوير 
شهيد سپهبد قرني هستش. از نزديك اثر بسيار تميز و شيكيه. اون پايين سمت راست اسم 

هنرمندان اين كارو نوشته. هنرمند: حميد ساالري؛ اجرا: فيروز ابوالفتحي

فاطمه لواساني در توئيتي نوشت:  مازندران قطب توليد آنتي بيوتيك هاست! ساخت آنتي بيوتيك و مواد 
اوليه آن با تالش محققان جوان كشورمان حاال بومي شده است و ساالنه 1۵ميليون دالر صرفه جويي ارزي 

براي كشور دارد! باور كنيم كه پيشرفت در گروی حمايت از فناوري  و بها دادن به اين جوانان است!

كانال تلگرامي ترجمان يادداشتي از تايلر كاوِن، 
اس��تاد اقتصاد را كه در بلومبرگ منتشر شده 
است با ترجمه س��هراب جعفري به اشتراك 
گذاشت. تلخيصي از اين يادداشت در ادامه آمده 
است: بعضي از انسان ها عالقه عجيبي به عناوين 
و القابش��ان دارند. نمونه بارزش پزشك هايي 
هستند كه وقتي مي خواهند خودشان را معرفي 
كنند، مي گويند دكتر فالني هستم و اگر با اسم 
خودشان خطاب شوند و لقب دكتر را نشنوند، 
عصباني مي شوند. مهندس و استاد و پروفسور 
هم از اين قاعده مستثني نيستند. عالقه ما به 
لقب ها از كجا مي آيد؟ آي��ا در جوامع امروزي، 

اصرار بر استفاده از آنها اخالقي است؟
همانطور كه فرهنگ »ووك« باعث بازنگري در 
زبان و زندگي امريكايي شده است )از كاربرد 
ضمير ش��خصي براي بردگان، ت��ا بردگان را 
»به بردگي گرفته شده« خواندن( شايد اكنون 
نيز وقت آن رسيده باشد كه به عناوين شغلي 
نگاهي بيندازيم. مثاًل چرا همگان بايد من را 
»پروفس��ور كاِون« صدا بزنند، اما هيچ كس 
تعميركار سرويس دستش��ويي خانه اش را 
»لوله كش جونز« خطاب نمي كند؟ اين طور 
نيست كه ناخودآگاه شأن بسيار وااليي براي 
برخي مشاغل قائل مي شويم؟ آيا برخي افراد 
را با اجماعي كه قادر به شكستن آن نيستند 

به خاطر مشاغلشان تحقير نكرده ايم؟
مدت هاس��ت اص��رار دارم كه دانش��جويان 
كارشناس��ي ام مرا »تايلر« صدا كنند. هدفم 
ترغيب آنها بوده اس��ت به اينكه خودشان را 
محققاني همتراز با من بدانند كه شايد روزي 
خطايم را نش��ان دهند، به جاي اينكه من را 
شخصيتي موثق ببينند كه قرار است حقيقت 
را كف دستشان بگذارم. من القاب دنياي توئيتر 

را بيشتر دوست دارم چون آنجا اسم حساب 
كارب��ري ام )@tylercowen( معرف نظام 
نامگذاري عادالنه و برابري خواهانه تري است. 
من با ذكر سوابقم در قس��مت »درباره من« 
توئيتر مي توانم براي جلب توجه رقابت كنم، اما 
آنجا فضاي عمومي به سمت اين است كه اتكاي 
بيش  از اندازه به عناوين نشانه اي منفي است. 

شبكه هاي اجتماعي مجازي به شكلي گسترده 
 كنش هاي مربوط به نامگذاري و ذكر سوابق 
را واژگون كرده اند. س��ويه خوب ماجرا بال اثر 
كردن عناوين اس��ت. س��ويه بد آن اين است 
كه افزايش ش��هرت جاي عناوي��ن را گرفته 
است. تعداد دنبال كنند گان شخص در شبكه 
اجتماعي وزن قابل توجهي دارد، اما در توئيتر 
شمار معدودي از افراد به خاطر تأييد هويتشان 
با تيك آبي مشخص ش��ده اند. يكي از فوايد 
احتمالي عناوين اين اس��ت كه ممكن است 
نمايانگر جهاني باشند كه در آن شهرت آنچنان 

محلي از اعراب ندارد. 
مدت��ي پي��ش در اس��تراليا و نيوزلن��د، 

گفت وگوهايي دانش��گاهي داشتم كه طي 
آنها ديدم بسياري از شنونده ها و دانشجويان 
حاضر در بحث، به جاي »پروفس��ور كاِون« 
به راحتي »تايل��ر« صدايم مي زنن��د. با اين 
اتفاق دنيا كن فيكون نشد، اما فهميدم راه و 

روش هاي ديگري هم ممكن است. 
برخ��ي از سفت وس��خت ترين هنجارها در 
استفاده عنوان »دكتر« صدق مي كند. غالباً 
افراد پزشكش��ان را »دكتر« صدا مي زنند، 
درحالي كه چنين رفتاري با حرفه محترم وكال 
نمي شود. همين طور كسي كه مدرك دكتراي 
تخصصي دانش��گاهي دارد، حت��ي افرادي 
را ديدم كه ب��ه من - به درس��تي- يادآوري 

مي كردند كه »تو دكتر واقعي نيستي.«
مي ترسم كه با اعطاي اين مقام و مرجعيت 
منحصربه فرد به دكترها راه را باز كنيم براي 
اينكه آنها در خدمات پزشكي به ما راه افراط 
و تفريط را در پيش گيرند، مشكل بزرگي كه 
در امريكا با آن دست به گريبان هستيم. اگر 
دكترتان بگويد شما بايد دوره درماني خاصي 

را طي كنيد، س��خت مي  توانيد نه بگوييد، 
علي الخص��وص اگر از آن ش��خص به خاطر 
اينكه اين عنوان افتخارآميز را يدك مي كشد، 
سال ها تمكين كرده  باشيد. نكته مثبت اين 
حرف شنوي شايد اين باش��د كه بسياري از 

مردم به تزريق واكسن  ترغيب مي شوند. 
خبر ندارم كه سازمان معتبري براي سنجش 
كيفيت دكترها وجود دارد يا نه، اما شكل گيري 
چنين روشي را دوس��ت دارم ببينم، اميدوارم 
كه دكترها را از جايگاهشان كه عماًل به مقام 
اشرافي اسم  و  رسم داري در امريكا تبديل شده 
است پايين بكش��د. همانطور كه ما بازيكنان 
بيس��بال را با توجه به عناوين درصد موفقيت 
در پرتاب يا گل چهار امتيازي ش��ان قضاوت 
مي كنيم، به همين  ترتيب بايد بتوانيم دكترها 
را با معيارهايي كّمي بس��نجيم. بس��ياري از 
ورزشكاران صاحب القاب افتخاري هستند مثل 
»شاه جيمز۳« اما پذيرش آن القاب از سوي ما 

به خاطر دستاوردهاي كمي  آنهاست. 
القاب در ارتش به نظر مي رس��د بج��ا و واقعاً 
ضروري هس��تند. بُ��ن مايه سلس��له  مراتب 
فرماندهي وض��ع روابط قدرت اس��ت اما اين 
واقعيت عملي بايد در رابطه با استفاده از عناوين 
حرفه اي در جاهاي ديگر ما را به درنگ وادارد. 

گاه يك عنوان مي تواند براي نشان دادن مقامي 
پايين دست - مثالً پرستار- به كارگرفته شود. 
عنوان پرستار هرچند مي تواند افتخارآميز 
باشد، ولي همچنين ش��خص را ذيل دكتر 
قرار مي دهد. به هرحال اين جايگاه پايين تر 

ارزشمندتر از گمنامي و حذف  است. 
بحث عناوين پيچيده است و ما نمي توانيم آنها 
را يكسره براندازيم، اما شايد حاال ديگر آماده 
باشيم كه در عناوين شغلي تجديدنظر كنيم. 

از قشنگ ترين ديوارنگاره هاي تهران ماحصل بها دادن به جوانان

چرا كشتي ورزش اول ماست؟
عطيه همتي در صفحه اينستاگرامي خود 
نوشت: ما هميشه در ادبياتمان مبارزات 
تن به تن را س��توده  و مثل مرگ و زندگي 
دانستيم! براي همين است اين همه براي 
اين رزم پيچيده عبارت داريم و روزمره از 
آن اس��تفاده مي كنيم. از »فيتيله پيچ« 
گرفته تا »خاك كردن« و »ضربه فني«. 
اين آغشتگي كشتي به ادبيات دقيقاً همان 
چيزي است كه حتي به زبان آوردنش كيفورمان مي كند! حسي كه شايد كلمه »هت تريك« با آن 
همه شكوهش به ما ندهد. درهم تنيدگي ادبيات و فرهنگ ايراني و كشتي آنقدر فشرده  است كه 
حتي در ناخودآگاه نوزده  بيست ساله هاي تيم ملي كشتي بيرون مي زند و در مربيان و پيشكسوتانش 
كامالً هويداست.  از همين رو كشتي گير ايراني حتي نوع راه رفتنش، طرز صحبت كردنش، انتخاب 
كلماتش هر ايراني را به وجد مي آورد! او به طرز شگفت انگيزي در پرتنش ترين لحظات زندگي اش 
ميان نفس  هاي بريده بريده بعد از هر مبارزه، در هر مصاحبه كلمات را جوري مي چيند كه انگار انشا 
مي نويسد! حتي اگر كشتي را باخته باشد. گويي كه كشتي گير ايراني براي رسيدن به دوبنده تيم ملي 
بايد از آن همه درهم تنيدگي عبور كند.  كشتي براي ايراني ها دقيقاً هماني است كه در همه چيز 
جهان دوست دارند مشابهش باشند و در كشتي به بهترين شكل به آن مي رسند! براي همين است 

كه به باختش عادت ندارند چون كشتي برايشان جور همه آن چيزها را مي كشد!

مذاكرات هسته اي ايران  و موضع رژيم صهيونيستي
كانال تلگرامي »انديشكده راهبردي تبيين« 
در تحليلي كوتاه نوشت: با تكاپوي اياالت 
متحده براي آغاز مذاكرات هسته اي با ايران 
بازيگران منطقه اي متحد امريكا از مدت ها 
قبل اقدام به تغييراتي در س��مت  و سوي 
سياست هاي خود كرده اند. تمايل عربستان 
به مذاكره با اي��ران و حل و فص��ل موارد 
اختالفي يك نمونه از اين موارد محسوب 
مي شود.  در ميان متحدان منطقه اي اياالت متحده، رژيم صهيونيستي باالترين حساسيت را نسبت 
به مذاكرات هسته اي ايران دارد. در زمان نخست وزيري بنيامين نتانياهو اين رژيم تمام تالش خود را 
براي اخالل در فرآيند مذاكرات به كار بسته بود تا جايي كه با تحريكات خود توانست بخش مهمي از 
انگيزه دولت دونالد ترامپ براي خروج از برجام و بازاعمال تحريم هاي ضدايراني را تأمين كند.  اما با 
تغيير نخست وزير رژيم صهيونيستي و روي كار آمدن نفتالي بنت به نظر مي رسد تغييراتي در موضع 
راهكنشي اين رژيم نسبت به مذاكرات هسته اي با ايران ايجاد شده باشد. تغييري كه نسبت به گذشته 
سازگاري كافي با سياست اياالت متحده را براي رژيم صهيونيستي فراهم مي كند.  به نظر مي رسد در 
برهه كنوني رژيم صهيونيستي تصميم گرفته است از مخالفت جدي و آشكار با مذاكرات هسته اي 
ايران و تكاپوي امريكا براي آغاز هرچه سريع تر اين مذاكرات دست بردارد. در عين حال انتظار دارد كه 
اياالت متحده دست اين رژيم را براي انجام اقدامات خرابكارانه در ايران به ويژه در تأسيسات هسته اي 
باز بگذارد.  راهكنش جديد رژيم صهيونيستي را مي توان يك مسير ميانه تلقي كرد كه هم از بروز 
تعارض بين اين رژيم و دولت جو بايدن جلوگيري مي كند و هم مسير اقدامات خرابكارانه عليه ايران 
را حفظ مي نمايد. به ويژه اينكه اصوالً اقدامات رژيم صهيونيستي عليه تأسيسات هسته اي ايران، در 

ظاهر امر به تقويت موقعيت طرف غربي در مذاكرات هسته اي كمك مي كند.

 نمي دانيم از حافظ براي يك زندگي خوب 
چه مي آموزيم؟!

صفحه اينس��تاگرامي مصطفي ملكيان به مناس��بت سالروز بزرگداش��ت حافظ، بخشي از 
صحبت هاي او را به اشتراك گذاشت. ملكيان مي گويد: خيلي جاي تأسف است در فرهنگي كه 
حافظ يكي از شاخص ترين رجال تلقي مي شود، ما هنوز ندانيم كه از حافظ چه مي توانيم براي 
يك زندگي خوب، خوش و ارزشمند ياد بگيريم. اين درست مثل اين است كه كشوري سرشار 
باشد از غنائم نفت و كساني كه در اين كشور به سر مي برند دائم فقط به رخ كشورهاي ديگر 
بكشند كه ما اين مقادير نفت داريم و شما نداريد و به جاي اينكه اين ذخاير دروني را استخراج 
كنند و از طريق استخراج آن رفاه زندگي مردم اين كشور را تأمين كنند، فقط به اين بسنده 
كنند كه ما ذخايرمان بيشتر است. آن وقت معنايش اين است، ولو اثبات كنند ذخايرشان از 

تمام ذخاير زيرزميني كشورهاي ديگر بيشتر است، خودشان از گرسنگي مي ميرند.

 2 قابليت جديد اينستاگرام
 براي برگزاركنندگان جلسه اليو

كانال تلگرامي »TechTube« خبر داد: 
اينس��تاگرام دو قابليت كارب��ردي براي 
كساني كه اليو زياد برگزار ميكنند معرفي 
كرده. قابلي��ت اول قابلي��ت زمانبندي 
اليوهاست و ادمين ها ميتونند تا 9۰ روز 
قبل از زمان مورد نظرشون، اليوشون رو 
برنامه ريزي كنند. عالوه بر اين كاربران هم 
ميتونند يادآوري براي اون اليو رو فعال 
كنند تا اون رو از دست ندهند.  براي استفاده از اين قابليت فقط كافيه به بخش استوري بريد. اونجا 
به قسمت اليو رفته و گزينه schedule  رو انتخاب كنيد. در اين قسمت اسمي براي اليو و زمان 
مدنظرتون رو انتخاب كنيد. در نهايت كاربر ميتونه زمانبندي اون اليو رو به صورت استوري يا پست 
منتش��ر كنه تا فالوورها با ديدن اون بتونند يادآوري براي اون اليو رو فعال كنند.  قابليت بعدي 
Practice Mode هست كه به ادمين ها اجازه ميده تا قبل از شروع اليو تمرين كنند و چيزايي 
مثل سرعت اينترنتشون، كيفيت تصوير و غيره رو آزمايش و آماده كنند.  با كمك اين قابليت 
ادمين ها ميتونند چند دقيقه قبل از شروع اليو وارد اون بشند، چند نفر از فالوورهاي موردنظرشون 
رو انتخاب كنند تا با اون اليو رو آزمايش كنند. در اين حالت براي بقيه فالوورها نوتيفي نميره و اونها 
از تمرين شما خبردار نميشند.  قابليت زمانبندي اليوها از امروز در دسترس كاربران هست و طي 
روزهاي آينده براي همه كاربران فعال خواهد ش��د. قابليت تمرين كردن قبل از شروع اليو »به 

زودي« عرضه ميشه كه »به زودي« اينستاگرام رو خودتون خبر دارين كه كي هست.

واقعيت خريد ملك در تركيه چيست؟
محسن سخنران در رشته توئيتي 
در خص��وص خري��د ملك در 
تركي��ه نوش��ت: مدتي اس��ت 
تبليغات سنگين كشور تركيه 
و  رس��مي  رس��انه هاي  در 
پيش��نهاد  ب��ا  غيررس��مي 
وسوسه انگيز اخذ اقامت در ازاي 
خريد ملك موجب شده است بسياري از ايراني ها پولشان را در اين كشور سرمايه گذاري كنند 
بدون توجه به اينكه اين باغ سبز كه بنگاه هاي تبليغاتي مي گويند چقدر حقيقت دارد.  چندي 
پيش به صورت كامالً هماهنگ و برنامه ريزي شده بالگرهاي معروف اينستاگرامي در يك فاصله 
زماني مشخص با بهانه هاي مختلف به كشور تركيه سفر و شروع كردند به تعريف از زيبايي هاي 
اين كشور و فرهنگ باالي مردم، بازار كار خوب و محيط مناسب زندگي )برخي بالگرها چند 
نوبت س��فر داش��تند.( بعضي بالگرها وظيفه ش��ان فقط اين ب��ود كه از پيش��رفت تركيه و 
زيبايي هايش، از مردم با صفا و با فرهنگش و آزادي هايش بگويند، بعضي هم يك قدم جلوتر 
رفتند و مستقيم وارد مبحث امالك تركيه شدند و در برنامه تركيه گردي محله ها و خانه هاي 

تركيه را به مردم معرفي كردند البته همان هم زير پوستي. 
اين تبليغات منحصر به اينستا نبود و سايت هاي متعدد اينترنتي براي تبليغ خريد ملك در تركيه 
دائر شد و به صورت رايگان به مردم مشاوره مي دادند و با قيمت هاي مختلف براي افراد مختلف 
ملك معرفي مي كردند و قول اخذ اقامت تركيه و پاسپورت تركيه اي می دادند؛اين بهترين كار براي 
كاهش فشار اقتصادي تركيه بود.  همين اتفاق باعث شد در مدت زمان نسبتاً كم شاهد افزايش 
شديد سرمايه گذاري ايراني ها در بخش مسكن كشور تركيه باشيم و طبق اعالم خبرگزاري ها 
خريد ملك در تركيه توسط ايراني ها 1۰ برابر شد. همين امر باعث شد خاطره دبي، گرجستان و 
كشورهاي حاشيه خليج فارس و خلف وعده ها در سال هاي گذشته زنده شود و اما هيچ كس به 
اين سرمايه گذاران نگفت كه پاسپورت تركيه اي شما در اروپا اعتبار ندارد و با اين پاسپورت  جز 
برخي بانك هاي ترك در هيچ بانك ديگري نمي توانيد حساب باز كنيد؛  شما فقط مي توانيد ملك 

خريداري شده خود را به ترك ها بفروشيد و همين حاال تقريباً ۲۰ درصد ارزان تر مي خرند و...

2جمله نقش نگين انگشتري عيسي)ع(
سيدمصطفي حسيني در كانال تلگرامي خود به استناد عيون اخبار الرضا، 
ج۲، ص۵۶ حديثي از امام رضا)ع( به اشتراك گذاشت. حضرت مي فرمايند: 
نقش نگين انگشتری عيسی )ع( دو جمله بود: خوشا بنده ای كه به واسطه  او 

خدا ياد آوری شود و وای بر بنده ای كه به واسطه  او خدا فراموش گردد.  

 سرنوشت مخالفان دولت 
در انقالب فرانسه چه شد؟

صفحه توئيتري راوي كه ب��ه ذكر عجايب و واقعيات��ي از تاريخ جهان 
مي پردازد، در توئيتي عجيب از دل تاريخ خبر داد: آيا مي دانس��تيد در 
دوران انقالب فرانسه هزاران نفر از مخالفان دولت با گيوتين اعدام شدند!  
در چنين ش��رايطي دولت به اش��راف اجازه داد از پوستشان به خاطر 
انعطاف پذيري در س��اخت لوازمی مانند كفش، شلوار، چكمه، ژاكت و 

غيره استفاده كنند! #عجايب_تاريخ

 تأييد تأثير واكسن
 در مواجهه با همه گيري كرونا 

مهدي فضائلي در توئيتي به نقل از دكتر باق��ري لنكراني خبر داد: بر 
اساس پژوهش از سوي مركز تحقيقات سياست گذاري سالمت  روي 
۳88 هزار نفر در استان فارس براي مقايسه بين دريافت كنندگان دو دز 
واكسن كرونا، هر سه نوع واكسن )سينوفارم، اسپوتنيك و بركت( شانس 

مرگ و مير و بستري شدن را به حد قابل قبولي كاهش مي دهند. 

    تصویر منتخب


