اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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كاربران شبكههاي اجتماعي ايثار علي لندي را ستودند

نسل بهنام محمديها ادامه دارد
علي لندي جان به جان آفرين تسليم كرد .اين نوجوان ۱۵ساله و اهل شهرستان ايذه
اس�تان خوزس�تان در پي يك حادثه آتش س�وزي در ايذه با ايثار و از خودگذشتگي
جان دو زن را نجاتداد و خود دچار س�وختگي ش�ديدش�د .علي به دليل سوختگي
زياد و پس از مدتها بس�تري در بيمارستان طالقاني اهواز و س�پس بيمارستان امام

بچه را آنطور نميزنند!

آيتاهلل فاطمينيا:
شبهاييكهمرحومحاجشيخرجبعليخياطجلسهميرفتند،مسئول
بردن و آوردن ايشان آقاي صنوبري بودند .يك روز آماده ميشود كه حاج
شيخ را به جلسه ببرد ،خانم ايشان از بچهاش ناراحت ميشود و يكدفعه
به صورتي كه بچه غافل بوده به پشت او ميزند؛ تا اين ضربه را ميزند،
كمر خودش خميده شده و بهشدت شروع ميكند به درد گرفتن!
آقاي صنوبري كه همسرش را در اين وضعيت ميبيند ،ميگويد :من
ميخواهم بروم دنبال حاج شيخ ،تو هم سوار شو تا سر راه به درمانگاهي
برويم؛ رفتند آقا شيخ رجبعلي را سوار كردند ،آقاي صنوبري به جناب
شيخ گفتند :ميخواهم همسرم را دكتر ببرم ،براي ايشان دعا كنيد!
حاجشيخبالفاصلهفرمودند:دكترالزمنيست!بچهراآنطورنميزنند!
برايش چيزي بخريد و خوشحالش كنيد ،مشكل حل ميشود!
آقاي صنوبري نقل كرد براي بچه هديه خريديم و بهمحض اينكه به او
داديم و خوشحال شد ،درد همسرم كه بسيار شديد بود برطرف شد.
منبع :كانال تلگرامي «استاد فاطمينيا»

لزوم تحول در رويكردهاي مهندسي نرمافزار

ابراهيم عليپور در توئيتي نوشت :سؤال ميشه آيا ما در صنعت مهندسي
نرم اف��زار در لبه تكنولوژي راه ميريم؟ پاس��خ :خير ،ما در توس��عه نرم
افزاره��اي عموم��ي تكنولوژيهاي جدي��د رو فقط ب��ه كار ميگيريم.
مهندساي نرم افزار ما يا برنامهنويس ميش��ن يا حتي اون هم نميشن.
خبري از ابداع تكنولوژي يا الگوريتم جديد نيست ،دانشگاهها مسئولند!
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   سيد اميرحسين قاضيزاده:
علي لندي نوجوان فداكار و ايثارگر ايذهاي
كه جان خودش را براي نجات دو نفر از آتش
س��وزي به خطر انداخت از بين ما رفت .در
برنام��ه تلويزيوني «رو در رو» ش��بكه چهار
به ايثار اجتماعي اين نوجوان فداكار اش��اره
ك��ردم و آن را مصداق��ي از ايثارگري مردم
ايران دانستم.
   ياسر جاللي:
ببينيدمرداست.ميشودبارهايبزرگبهاين
نوجوانها سپرد .اين نسل ميتواند هم تكفل
خود را بر عهده بگيرد و هم هدايت كل جامعه
را متقبل شود .بايد اعتماد كرد و ميدان عمل
جدي و واقعي به آنان واگذار كرد .بعضي جاها
تنها راه ما اين نسل هوشمند ،متقي ،اهل فكر
و سرشار از نشاط و اميد هستند.
   سيد علي موسوي:
ايكاشبهجاي ساختروايتهايانتزاعيازدهه
هشتاديها ماجراي عيني ايثار و ازخودگذشتگي
علي لندي را به تصوير ميكشيدند« .روحت شاد
بزرگمرد دهه هشتادي».
   اآلن ويسي:
اي كاش ماجراي رشادت علي لندي رو سال
ديگه توي كتابهاي درسي ببينيم ...بهترين
راه براي زندهنگهداشتن ياد ايثاري كه اين
بزرگمرد كوچك انجام داده.
   محمد ميري:
كجايند فردوسيها كه پركشيدن ققنوس
وار علي لن��دي را حماسهس��رايي كنند .به
هياهوي رسانه دش��من و برچسبهايي كه

كاظم(ع) اصفهان روز جمعه به رحمت ايزدي پيوست .درگذشت او موجب تأثر كاربران
شبكههاي اجتماعي شد و كاربران در توئيتها و پيامهاي مختلف از ايثار و فداكاري او
نوشتند .كاربران از خودگذشتگي علي را نشانهاي بر تداوم نسل نوجوانان دفاع مقدس
دانستند .در ادامه بخشهايي از واكنشهاي كاربران را پيرامون اين موضوع ميخوانيد.

به جامعه ايراني ميزنن��د توجه نكنيد ،اين
مردم در كنار روضه حضرت عباس(ع) بزرگ
شدهاند و ريشههاي آنها از ايثار مينوشد ،اين
از خودگذشتگي مؤيد اين ادعاست كه نسل
بهنام محمديها ادامه دارد.
   اميد حاجيزاده:
علي لندي اين شير پسر بختياري نشان داد در
عصر غلبه فضاي مجازي ،اگر همين االن حادثه
جنگ تحميلي تكرار شود ۱۵سالههاي زيادي
هستند كه حاضرند جانفشاني كنند .نسل بهنام
محمديها و حسين فهميدهها ادامهدار است...
   اميد نراماني:
پطروس فداكار فقط انگشتش بيحس شد!
دهقان ف��داكار فقط پيراهنش س��وخت! و
هركدوم به اسطوره فداكاري تبديل شدند.
علي لندي هم كل بدنش بيحس شد و هم
كل بدنش سوخت .داستان شهيد علي لندي
بايد ساليان سال به عنوان اسطوره فداكاري به
نسلهاي فعلي و بعدي معرفي بشه.
   حسين ابراهيمي:
هيچ وق��ت نوجوان اين مملكت را درس��ت
نشناختيم،همانديروزهمكسانيبودندكهبا
ديدن ظاهرها قضاوت ميكردند اما در ميدان
عمل همان نوجوان و جوان را جلوتر از ديگران
ميديدند و از قضاوت خود شرمنده ميشدند،
اين كشور ،كشور عليلنديهاست.
   بهزاد شهبازي:
آموزش و پرورش بايد عل��ي لندي و درس
فداكاري او را در كتابهاي درسي به نسلهاي
بعد يادآوري كند.

حراج دستنوشتههاي علمي اينشتين
با يك اشتباه!

كانال تلگرامي «دنياي اقتصاد» خبر داد:
ب��ازار حراجيه��ا هميش��ه يك��ي از
جذابترين و عجيبتري��ن بازارهاي
هنري بوده است .ركوردهاي قابل توجه
براي برخي ازآث��اري كه گمان ميرود
ارزش چنداني ندارند ،در بس��ياري از
اوقات شگفتي رسانهها و هنردوستان را
برميانگي��زد .از رك��ورد برخ��ي آثار
تجسمي ارائهشده در حراجيها بگيريد
تا برخي اشيا مانند آخرين آدامسي كه
سرالكس فرگوسن در يك بازي فوتبال
در زمين جويد .اما دامنه آثار و اش��يايي كه با قيمتهاي كالن به فروش ميرس��د ،بس��ي
گس��تردهتر از اينهاس��ت .به تازگي و در همي��ن يك هفته حراجي كريس��تيز بخش��ي از
دستنوشتههاي علمي اينشتين را حراج ميكند .اين نسخه خطي شامل اشتباهات محاسباتي
است .اينشتين در مقدار جرم خورشيد در صفحه  ۲۸اشتباه كرده است .او اين رويكرد نسبت
به نسبيت عام را كمي ديرتر در سال  ۱۹۱۳كنار گذاشت ،زيرا نگران ثبات نظري آن بود .گفت ه
ميشود اين دستنويس ،مرحله مهمي از توسعه نظريه نسبيت عام را ثبت كرده و بدون شك
ارزشمندترين نسخه خطي از اينشتين است كه تاكنون براي فروش به حراج گذاشته شده
است .اين نسخه را به ارزش تخميني  ۲تا  ۳ميليون يورو در پاريس به حراج ميگذارند .اين
در حالي است كه همين حراجي ،يك نسخه از كتاب داستاني «فرانكنشتاين يا پرومته مدرن»
اثر مريشلي را به قيمت ۱/۱۷ميليون دالر فروخته است.

سوق يافتن عربستان به سمت شرق
ناشي از چيست؟

عليرضا تقوينيا در كانال تلگرامي خود
نوشت :عربستان س��عودي در روزهاي
گذشته توافقنامه همكاريهاي فني و
نظامي را با روسيه منعقد ساخت .اين
اتفاق ب��ا توجه ب��ه اتحاد س��عودي و
اياالتمتحده عجيب به نظر ميرسيد
لكن شواهد نشان ميدهد رياض خود را
براي تغييرات جدي در سياستهاي امريكا در منطقه آماده ميكند .از سوي ديگر اين كشور
حدود دو سال است كه درخواست عضويت دائم در سازمان همكاري شانگهاي را داده كه فع ً
ال
مورد موافقت قرار نگرفته و عربستان بهعنوان شريك گفتوگو در جلسه اخير اين پيمان در
تاجيكستان شركت كرده اما ايران در جلسه اخير سازمان همكاري شانگهاي بهاتفاق آرا به
عضويت آن درآمد و نكته مهم اينجاست كه اگر كشوري بخواهد به اين پيمان بپيوندد بايد
رأي مثبت تمام اعضا را كس��ب كند .در نتيجه تنها رأي منف��ي و در نتيجه وتوي جمهوري
اسالمي كافي خواهد بود تا مانع از پيوستن س��عودي به پيمان مزبور شود .ممكن است اين
سؤال مطرح شود كه چرا سعودي و حتي مصر اصرار دارند به عضويت پيمان شانگهاي درآيند،
درحالي كه متحد امريكا هستند و در دهههاي اخير پيشرفتهترين تسليحات ساخت اين كشور
را دريافت كردهاند؟
به باور نگارنده س��عودي اين اطمينان را پيدا كرده كه كاخ سفيد طي ماهها و سالهاي آتي
قصد تعديل حضور خود در غرب آسيا و خليجفارس را دارد و ديگر نميشود جهت برقراري
امنيت به آن تكيه كرد و به همين سبب مترصد آن است كه همزمان به دول قدرتمند شرقي
نيز متصل شود .اما نكته مهم اينجاست كه ازجمله شروط عضويت در پيمان شانگهاي اجازه
ندادن كشورهاي متقاضي به امريكا و كشورهاي عضو ناتو جهت احداث پايگاه نظامي در خاك
آنهاست .در نتيجه عربستان سعودي براي پيوستن به اين سازمان و برخورداري از مزاياي آن با
موانعي جدي روبهرو خواهد بود ازجمله اينكه بايد از بلوك غرب و بهخصوص امريكا جدا شود،
پايگاههاي نظامي آن را در خاكش برچيند و همچنين رضايت ايران را براي وتو نكردن جلب
كند .اما هر چه باشد برآيند اين تحوالت و مواضع اخير سعودي حاكي از تحليل آنها از آينده
ت متحده همچنان
امريكا و سياستهاي منطقهاي آن است و بيشك اگر ميپنداشتند كه اياال 
جايگاه ابرقدرتي را حفظ خواهد كرد ،هيچگاه به سمت شرق سوق نمييافتند.

جانسون :كلي پوشك عوض ميكنم

افغانستاني در ايران بيگانه نيست

سيدامير سياح در توئيتي نوشت :در مراكز بهداش��ت دولتي ،به مراجعان
افغانستاني هم واكسن ميزنند ...دستور است به همه بزنيد حتي كسانيكه
سندهويتيندارند؛رايگان...كدامكشورتحتتحريمشديدبهبيگانگانچنين
خدمتي ميدهد؟! بازهم نشان داديم افغانستاني در ايران بيگانه نيست...

درود بر مردي با ۱۷فيلم دفاع مقدسي كه ۶۰ساله شد

محمدرضا كردلو در توئيتي نوشت :هفته
دفاع مقدس ،تلويزيون فيلم س��ينمايي
پخش ميكند .فيلمه��اي حاتميكيا در
صدر انتخابهاست .يكي نه ،دوتا نه ،سه

تا نه ،حاتميكيا  ۱۷فيلم دفاع مقدس��ي
س��اخته .درود خدا بر او كه اين روزها ۶۰
ساله شد[ .تصوير ]:نمايي از پشت صحنه
آژانس شيشهاي.

لزوم برنامهاي دقيق
براي كاهش مرگومير جادهاي

رضا حجتشمامي در كانال تلگرامي خود با انتشار تصوير فوق نوشت:
لزوم پيگيري برنامهاي مدون براي كاهش مرگهاي جادهاي /نقش��ه!
تصادفات جادهاي هر ساله هزينههاي سنگين مادي و معنوي بر ايران
تحميل ميكند .وضعيت مرگ و مير در تصادفات جادهاي ايران قرمز
است( .منابع متعدد بينالمللي) نياز است دولت برنامهاي دقيق ،مدون
و علمي براي خروج از وضعيت قرمز داشت ه باشد.
تصویر منتخب

فقط براي آغوش آخر

محرداد كريمزاده توئيت كرد :به نظرم اين عكس عجيبترين عكس سالها جنگه ،مادري
كه تا ميتونسته خودشو باال كشيده و فرزندي كه بدن و تعادلش اجازه نميده كه از اين خمتر
بشه .تمام اين سختيها فقط براي يك آغوش؟ البته اگه آغوش آخر بوده ،خيلي ميارزيده.

دهه شصتيها چه ديدند؟
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جوادتاجيكدرتوئيتينوشت:ماموشكهاي
۹متري را روي آسمان تهران ديديم .ما دل
بريدن رزمندهها از بچههايشان را موقع اعزام
ديديم .م��ا دلنگراني پدره��ا و مادرها را در

ش��بهاي عمليات ديديم .م��ا حجلههاي
سركوچهها را ديديم .ما اشكهاي جاماندگان
را موقع پذيرش قطعنامه ديديم .ما آرامش
روح خدا را ديديم# .ما_دههشصتيها

كوچك بودن مريخ براي سكونت و زندگي

كانال تلگرامي «كليك» ب��ه نقل از «تي
اي» نوش��ت :نتاي��ج چندي��ن مطالعه و
تجزيه و تحليل شهابسنگهاي مريخي
نشان ميدهد كه مريخ زماني غني از آب
بوده است .عالوه بر آن تصاوير ثبت شده
توسط فضاپيماي مدارگرد «وايكينگ»
ناس��ا و مريخنوردهاي «كنج��كاوي» و
«استقامت» ناسا نيز نشاندهنده حضور
درههاي رودخانهاي و چندين مسيل در
مريخ اس��ت .با وجود اين ش��واهد ،هيچ
آب مايعي در س��طح مريخ يافت نش��ده
و دلي��ل آن نيز تاكنون نامش��خص بوده
اس��ت .اما محققان امريكايي در مطالعه
اخيرشان عميقتر به بررسي اين موضوع
پرداختهاند و دليلي محك��م براي اينكه
چرا سياره مريخ امروزي با زمين متفاوت
است ،ارائه دادهاند.
«كن وانگ» ( )Kun Wangاس��تاديار
علوم زمين و سيارهاي و نويسنده ارشد اين
مطالعه گفت« :احتماالً آستانهاي در مورد
اندازه مورد نياز س��يارههاي سنگي براي
حفظ آب كافي براي قابل سكونت بودن و
زمينساخت صفحهاي با جرم بيش از آنچه
در مريخ است ،وجود دارد».
طي اين مطالع��ه محققان با اس��تفاده از
ايزوتو په��اي پاي��دار پتاس��يم(،)K
فرار در
حضور ،توزي��ع و فراواني عناص��ر ّ
اجرام س��يارهاي مختلف را تخمين زدند.
دانشمندان پتاسيم را به دليل اينكه يك
عنصر فرار متوسط است انتخاب كردند .با
اين حال گفتني است محققان قب ً
ال از آن
بهعنوان ردياب عناص��ر و تركيبات فرارتر
مانند آب استفاده كرده بودند.
روش مورد استفاده در اين مطالعه برخالف
روشهاي پيش��ين كه طي آن محققان از
نسبتهاي پتاس��يم به توريم ( )Thبراي
تعيين ميزان عناصر فرار موجود در مريخ
اس��تفاده ميكردند كام ً
ال جديد است .در
اين روش محققان موف��ق بهاندازهگيري
تركيب ايزوتوپ پتاسيم  ۲۰شهاب سنگ
مريخي كه قب ً
ال تأييد شده بودند ،شدند.
آنها با استفاده از اين رويكرد دريافتند كه
مريخ در طول ش��كلگيري خود پتاسيم
و مواد فرار بيش��تري را نسبت به زمين از
دست داده است .اما نسبت به ماه و سيارك

 ۴وستا (كه دو جسم كوچكتر و خشكتر
از زمين و مريخ هستند) مقدار بيشتري از
اين مواد فرار را در خود نگه داشته است.
پروفسور «كاترينا لودرز» (Katharina
 )Loddersاز محققان اين مطالعه گفت:
«دليل وجود مقادير بسيار كم عناصر فرار
و تركيبات آنها در سيارات مختلف نسبت
به شهابسنگهاي اوليه ،سؤالي بوده كه
از قديم در جستوجوي پاسخ آن بوديم.
يافتن ارتب��اط ميان تركيب��ات ايزوتوپي
پتاسيم با گرانش سياره يك كشف جديد
و مهم است كه به ما در درك زمان و نحوه
دريافت و از دس��ت دادن عناص��ر فرار در
سيارات مختلف كمك ميكند».
وي اف��زود« :شهابس��نگهاي مريخ��ي
تنه��ا نمونهه��اي موج��ود ب��راي مطالعه
تركيب ش��يميايي مريخ هس��تند .س��ن
شهابسنگهاي مريخي از چند صد ميليون
تا چهار ميليارد سال متغير است و آنها در دل
خود اطالعاتي از تاري��خ تكامل عناصر فرار
مريخ را ثبت كردهاند .از طريق اندازهگيري
ايزوتوپهاي عناصر فراري مانند پتاس��يم
ميتوانيم ميزان از دست دادن عناصر فرار
سيارات مختلف را درك كنيم».
كن وانگ اظهار داش��ت« :اين مسئله كه
پيشتر در س��طح مري��خ آب مايع وجود
داشته ،غيرقابل انكار است ،اما تعيين مقدار
كل آب موجود در گذشته مريخ آن هم تنها
از راه س��نجش از دور و مطالعه دادههاي
مريخنوردها سخت است .مدلهاي زيادي
براي تعيين محتواي حجم آب مريخ وجود
دارد كه در برخي از آنها نش��ان داده شده،
مريخ اوليه حتي مرطوبتر از زمين بوده
اس��ت اما ب��اور نداريم ك��ه چنين چيزي
درست بوده باشد».
«كالس مزگ��ر» ( )Klaus Mezgerاز
ديگر نويسندگان اين مطالعه گفت« :اين
مطالعه تأكيد ميكند كه سيارات ،داراي
يك اندازه بسيار محدودي براي داراي آب
كافي بودن كه آنها را به يك محيط قابل
سكونت تبديل ميكند ،هستند .نتايج اين
مطالعه ستاره شناسان را به جستوجوي
سيارات فراخورش��يدي قابل سكونت در
ديگر منظومههاي خورشيدي راهنمايي
خواهد كرد».

كانال تلگرامي «ايران تايمز» نوش��ت:
بوريس جانسون نخستوزير انگليس كه
براي شركت در مجمع عمومي سازمان
ملل و ديدار با مقامهاي امريكايي چند
روزي در نيويورك و واشنگتن در رفت و
آم��د اس��ت ،در مصاحب��ه با يك��ي از
ش��بكههاي محلي تأييد كرد كه شش
فرزند دارد كه يكي از آنه��ا تازه به دنيا
آمده و ديگري نيز در راه است .جانسون  57ساله كه مدت زمان زيادي نيست كه تجديد فراش
كرده ،بچهداري را كاري پر زحمت خواند كه البته عاشق آن است .وي افزود :من كلي پوشك
عوض ميكنم .نخستوزير جنجالي انگليس  24سال از سومين همسر خود بزرگتر است و
پيشتر قول داده بود تا زندگي شخصي را از فعاليتهاي كاري تفكيك كند.

فرق داره دولت دست كي باشه!

رها عبداللهي در كانال شخصي خود در
پيامرس��ان ايتا نوش��ت :در كش��ور ما
4ميليون زوج نابارور وجود دارد .فراواني
باالي ناب��اروري ن��ه فق��ط در بحران
جمعيت مؤثر است كه تأثيرات منفي
متعددي روي زندگي زوجين و موقعيت
اجتماع��ي افراد داش��ته و مش��كالت
عاطفي ،س��ردي رواب��ط ،نااميدي ،بار
سنگين هزينههاي درمان و حتي طالق را در پي خواهد داشت.
علم پزشكي آنقدر در زمينه درمان ناباروري پيشرفت كرده كه  ۹۰درصد مشكالت ناباروري
در داخل كشور قابل رفع است ،اما بار سنگين هزينههاي درمان كمر خانوادهها را ميشكند و
برخي را از نيمه مسير درمان بازميگرداند.
براساس بند سوم سياس��تهاي كلي جمعيت ابالغ شده توس��ط مقام معظم رهبري دولت
موظف است به درمان ناباروري زوجين كمك كند .تبصره ماده  ۱۰۲قانون برنامه ششم نيز
دولت را مكلف به ارائه تسهيالت درمان ناباروري از طريق بودجه سنواتي كرده است اما هيچگاه
اين امر در عمل محقق نشده و زوجين نهايتاً از جيب خود هزينهها را پرداخت كردهاند ،چراكه
ارادهاي براي تخصيص بودجه بيمه درمان ناباروري در دولت و مجلس سابق وجود نداشته و با
وجودي كه رديف آن در اليحه بودجه  ۹۹ذيل بودجه وزارت بهداشت بوده و مركز پژوهشهاي
مجلس هم طرح انتقال بودجه ناباروري از وزارت بهداشت به بيمهها را تدوين كرده بود ،اين
بودجه در جاي ديگر هزينه شده و هرگز به دست زوجين نابارور نرسيده است!
چراكه وزارت بهداش��ت اين بودجه را در جاي ديگر هزينه ميكرد ،دولت پاس��خگو نبود و
زيرآب طرح انتقال بودجه ناباروري از وزارت به بيمهها هم در كميسيون تلفيق مجلس توسط
تاجگردون رئيس وقت كميسيون زده شد و طرح در مجلس دهم به اغما رفت.
اما مجلس يازدهم با توجه ويژه به دغدغه بيمه ناباروري ،سال گذشته طرح پوشش هزينههاي
درمان ناباروري را ذيل تبصره  ۱۷اليحه بودجه  ۱۴۰۰در كميسيون بهداشت و تلفيق بررسي
و در صحن علني مجلس نيز در بند الحاقيه تبصره  ۱۷اليحه بودجه تصويب كرد.
اما دولت روحاني باز هم اقدامي در اين باره انجام نداد .اتفاقي كه در نخستين روزهاي دولت
رئيسي جبران شد و اوايل ش��هريور تحت پوش��ش بيمه پايه قرار گرفتن هزينههاي درمان
ناباروري در هيئت وزيران تصويب و توسط مخبر معاون اول رئيسجمهور به وزارت بهداشت،
تعاون و رفاه اجتماعي و س��ازمان برنامه و بودجه ابالغ گرديد .حج��تاهلل عبدالملكي ،وزير
تعاون نيز اجرايي شدن آن را اعالم و رئيس ش��وراي عالي بيمه سالمت هم جزئيات پوشش
اين خدمات در مراكز درماني دولتي و غير دولتي را براي رسانهها تشريح كرد .از اين به بعد
زوجين نابارور ميتوانند با خيال راحت فرآيند درمان را دنبال كنند و تحقق رؤياي فرزنددار
شدن را هموارتر ببينند.
بله؛ به كساني كه ميگفتند فرق نميكند چه كسي انتخاب شود بگوييد خيلي هم فرق ميكند!

